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 5 ................................................................ کارکنان حیطه در سالمت ارتقاء و پیشگیري در مشارکت روش و مشی خط(2

 جراییدیریت امتیم 
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دانشگاه علوم  پزشکی و خدمات 

 در مانی تهران بهداشتی

           

 

 

 بیمارستان فوق تخصصی مدائن

     MA/P&P/ 02کد سند:

 21/09/95 ابالغ: تاریخ 

بچه خط مشی هاي اعتباربخشیکتا  در صورت ابالغ سنجه هاي جدیدتاریخ بازنگري:  

 عنوان خط مشی:

 بیمار حیطه در سالمت ارتقاء و پیشگیري در مشارکت روش و مشی خط(1
 دامنه کاربرد: 

  ه بخش هاي تشخیصی و درمانیکلی

 : و نحوه نظارت فرد پاسخگو

 طبق گزارشات مسئول ارتقا سالمت مدیر عمل بیمارستان

 بیانیه خط مشی:

  ماندر نگرش رییتغ، مارانیب سالمتسطح  ارتقاکمك به  و ها يماریب از يریشگپیو  ارتقاء کیفیت خدمات در بیمارستانبه منظور 

 سیاست با و  محور سالمت  به محور

  ایجاد واحد پیشگیري و ارتقاء سالمت 

  آموزش مفهومی ارتقاي سالمت 

  فرهنگ سازي  ارتقاي سالمت 

 این خط مشی به شیوه زیر اجرا میگردد:

 )تتوالی انجام کار/ مسئول انجام کار/ زمان بندي الزم براي انجام کار/نیازي به توضیح جزئیات انجام کار نیس(روش اجرا: 

 مي باشند.   ارشد بيمارستان نسبت به تامين منابع مالي، انساني و تجهيزاتي جهت تشخيص، درمان و رفاه بيماران متعهدمديران   .1

 رييس بيمارستان نسبت به تعيين مسئول پيگيري برنامه ارتقاي سالمت بيماران اقدام مي نمايد. .2

 ر را شناسايي مي كند.پرستاران در ارزيابي اوليه بيمار، ريسك فاكتور هاي مرتبط با بيما .3

 ره بره  هرره و  سرپرستار بخش در رابطه با برنامه هاي خود مراقبتي و تغيير شيوه زندگي و ريسك فاكتورها برر ارايره ومروزا هراي  هر      .4

 پمفلت هاي وموزشي توسط پرستار نظارت مي كند.

 ه بيمرار بر در قسرمت ومروزا    بيمارستان سايتمسئول ارتقا سالمت نسبت به تهيه و پخش فيلم هاي اموزشي و توصيه هاي سالمتي در  .5

 اقدام مي كند.

ر، الكل ، با ترك سيگا نسبت به تهيه و نصب و بازبيني تابلو ها، بنرهاي پيشگيري و ارتقا سالمت در رابطه بيمارستانمسئول ارتقا سالمت  .6

 فعاليت فيزيكي، تغذيه، مديريت استرس و فعاليت هاي بهداشتي اقدام مي كند.

وانمنرد سرازي   تدر راستاي ترويج فرهنگ پيشگيري و ارتقاي سرالمت و افرزايش اگراهي و     متبوع ن با معاونت بهداشتي دانشگاهبيمارستا .7

 بيماران و همراهان تعامل و همكاري مي كند.

 و انتظرار  سرالن  در كرافي  تعداد به و اقدام سالمت ارتقاي و  پيشگيري يوموزش يها بسته تهيه به نسبت بيمارستان سالمت ارتقا مسئول .8

 دهد مي قرار بيمارستان هاي بخش

يح درانتخاب اجتماعي وتصميم گيري صح –ارتقاي سالمت به مفهوم توانمند سازي مردم درشناخت عوامل تاثيرگذار بر سالمت فردي  :تعاریف

 .رفتارهاي بهداشتي و درنتيجه رعايت شيوه زندگي سالم تعريف شده است
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بچه خط مشی هاي اعتباربخشیکتا  در صورت ابالغ سنجه هاي جدیدتاریخ بازنگري:  

 پمفلت و ... -هاي آموزشی بستهامکانات و تسهیالت : 

 تجربیات بیمارستانیمراجع:  
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دانشگاه علوم  پزشکی و خدمات 

 در مانی تهران بهداشتی

           

 

 

 بیمارستان فوق تخصصی مدائن

     MA/P&P/ 02کد سند:

 21/09/95 ابالغ: تاریخ 

بچه خط مشی هاي اعتباربخشیکتا  در صورت ابالغ سنجه هاي جدیدتاریخ بازنگري:  

 عنوان خط مشی:

 کارکنان حیطه در سالمت ارتقاء و پیشگیري در مشارکت روش و مشی خط(2
 دامنه کاربرد: 

 کلیه بخش ها و واحدهاي بیمارستانی

 و نحوه نظارت: فرد پاسخگو

 گزارشات مسئول ارتقا سالمت مدیرعامل بیمارستان با استفاده از

 بیانیه خط مشی:

ت ، افزایش رضایتمندي و با سیاس آسیب هاي شغلی از يریشگیپ،  يکار بازده شیافزاو  به منظور ارتقا کیفیت خدمات کارکنان

 خط مشی به شیوه زیر اجرا می گردد:ارائه آموزش این  و معاینات دوره اي کارکنانانجام 

 )تجام کار/ مسئول انجام کار/ زمان بندي الزم براي انجام کار/نیازي به توضیح جزئیات انجام کار نیستوالی ان(روش اجرا: 

نه ركنان را ساالمسئول ارتقا سالمت بيمارستان تقويم وموزشي و برنامه عملياتي مربوطه در زمينه خود مراقبتي و ارتقاي سالمت كا  .1

 تدوين و ابالغ مي نمايد. 

 مي كند. برگزار بيمارستانبيمارستان طبق برنامه زمان بندي شده دوره هاي وموزشي را در واحدهاي مختلف  مسئول ارتقا سالمت .2

 ساالنه انجام مي دهد. به صورت مسئول بهداشت حرفه اي برنامه ريزي جهت معاينات دوره اي كاركنان را .3

 . دينما  واجراء نيتدو اركنانك يومونارگ خصوص در انهيسال يوموزش مدون برنامهمسئول بهداشت حرفه اي  .4

 يمشخص يمانز فواصل در وپرسنل   ورود بدو در را يباد يونت تريت وسطح يابي ماريب جهت الزم شاتيوزما عفونت كنترل زريسوپروا .5

 . دينما يم كنترل

 ناسكارش توسط لپرسن كيارگونوم تيوضع با يوتريكامپ ستميوس يوصندل زيم طيشرا ، پرسنل ارك اتاق نور به صورت دوره اي .6

 . د شويم كنترل مارستانيب يا حرفه بهداشت

 .كند يم برگزار را پرسنل يارگونوم تيرعا مورد در يحضور وموزا يا حرفه بهداشت كارشناس .7

 .دهد يم قرار پرسنل ارياخت در يارگونوم اصول جهت يوموزش پمفلت يا حرفه بهداشت كارشناس .8

 .  نديب يم تدارك را ازين مورد يمغذ مواد نوع لحاظ از يوكاف سالم ييغذا مواد لپرسن  ييغذا ميرژ در هيتغذ واحد مسئول .9

 بيند. را تدارك مي  ريش يس يس 250 روزانه پرسنل هر جهت  ي، مدارك و...ولوژيراد، پسماند  يها واحد جهت هيتغذ كارشناس .10
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دانشگاه علوم  پزشکی و خدمات 

 در مانی تهران بهداشتی

           

 

 

 بیمارستان فوق تخصصی مدائن

     MA/P&P/ 02کد سند:

 21/09/95 ابالغ: تاریخ 

بچه خط مشی هاي اعتباربخشیکتا  در صورت ابالغ سنجه هاي جدیدتاریخ بازنگري:  

  انها بكار شروع از قبل الورود ديجد پرسنل هيكل به كياست دلين از يريشگيپ  جهت را يمدون يوموزش برنامه يوموزش زريوا سوپر .11

 .  دينما يم واجراء نيتدو

 .  دهند يم وموزا پرسنل هيكل به را كياست دلين موارد با مقابله نحوه عفونت وكنترل يوموزش زريوا سوپر .12

كت هاي طرف پرسنل با هماهنگي شرصورت رايگان براي تمامي  به را يا دوره  كاب جهت يپرسنل شاتيوزما انجام مارستانيب تيريمد .13

 قرار داد انجام مي دهد.

يح درانتخاب اجتماعي وتصميم گيري صح –ارتقاي سالمت به مفهوم توانمند سازي مردم درشناخت عوامل تاثيرگذار بر سالمت فردي  :تعاریف

 رفتارهاي بهداشتي و درنتيجه رعايت شيوه زندگي سالم تعريف شده است

 برنامه عملیاتی ت : امکانات و تسهیال

 تجربیات بیمارستانیمراجع:  
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دانشگاه علوم  پزشکی و خدمات 

 در مانی تهران بهداشتی

           

 

 

 بیمارستان فوق تخصصی مدائن

     MA/P&P/ 02کد سند:

 21/09/95 ابالغ: تاریخ 

بچه خط مشی هاي اعتباربخشیکتا  در صورت ابالغ سنجه هاي جدیدتاریخ بازنگري:  

 

 عنوان خط مشی:

 معامالتی مالی مقررات رعایت و کیفی معیارهاي لحاظ با پیمانکاران انتخاب روش و مشی خط (3
 دامنه کاربرد: 

 کلیه بخش ها/واحدهاي برون سپاري شده

 و نحوه نظارت: فرد پاسخگو

نظارت و گزارشات ارائه شده از سمت با  مل()مدیرعارئیس بیمارستان

  بر اجراي این خط مشی نظارت دارد واحد مالی، مسئول مربوطه

 

 بیانیه خط مشی:

ون سپاري تان نياز به برو لزوم تسهيل در فعاليت هايي كه در بيمارس انجام معامالت بر اساس ضوابط مالي ،هزينه هاهر  ه بهتر به منظور مديريت 

عي و وزارت تامين اجتما ايي شدن قراردادها و با سياست اجراي الزامات و قوانين مدني ، تجارت ، سازمان امور مالياتي ، وزارت كار ودارند و نه

 بهداشت ،دستورالعمل هاي داخلي را جهت انتخاب و نظارت بر عملكرد پيمانكاران اين خط مشي به شيوه زير اجرا مي گردد:

 )تکار/ مسئول انجام کار/ زمان بندي الزم براي انجام کار/نیازي به توضیح جزئیات انجام کار نیستوالی انجام (روش اجرا: 

 واوصاف اصلي  واحد امور مالي بيمارستان در تنظيم هر قراردادي پس از قانون مدني كه مرجع اصلي تعيين كننده شرايط صحت قرارداد،  .1

تغال كارگر راردادي ، اش. ) بعنوان مثال  نانچه موضوع قمي نمايدساير قوانين نيز مراجعه  تشكيل دهنده ونها را به طور كلي بيان مي كند به

خشي از با برونسپاري يا در تنظيم قرارداد مربوط به حمل و نقل به قانون تجارت ي ميكنداست به قانون كار و قانون تامين اجتماعي مراجعه 

 ( مي نمايداتي رجوع بيمارستان به قوانين وزارت بهداشت و امور مالي

 موارد زير حتما رعايت مي شوند : بيمارستان در قراردادهاي .2

 قانوني كسورات-7كارفرما   هداتتع-6فروشگاه يا شركت يا پيمانكار تعهدات-5قرارداد مدت-4قرارداد مبلغ-3قرارداد موضوع-2 قرارداد طرفين-1

 اد قرارد فسخ-10اختالف حل موارد-9(خاص شرايط) ماژور فورس-8

ابط نتخاب طبق ضوهرگونه قراردادي، تيم اجرايي بر اساس مالك هاي ارزيابي ، پيمانكاران مربوطه را به واحد مالي جهت ا تنظيم قبل از .3

 داخلي بصورت مكتوب پيشنهاد مي دهد.

 .باشد بيمارستان مي هيئت مديره تاييد با برون سپاري و پيمانكار به خدمات واگذاري هرگونه .4
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دانشگاه علوم  پزشکی و خدمات 

 در مانی تهران بهداشتی

           

 

 

 بیمارستان فوق تخصصی مدائن

     MA/P&P/ 02کد سند:

 21/09/95 ابالغ: تاریخ 

بچه خط مشی هاي اعتباربخشیکتا  در صورت ابالغ سنجه هاي جدیدتاریخ بازنگري:  

وشته ننابع انساني مواحد  مسئولبيمارستان توسط  مدير باشد پس از دستور كتبيادهايي كه مربوط به نيروي انساني بيمارستان ميكليه قرارد .5

 رسد.مي مديرعاملشده و به امضاء 

ستان كيل بيمارط وس، تو تاييد مديرعاملكليه قراردادهاي مربوط به تجهيزات و لوازم ساختمان و سرويس و نگهداري و پشتيباني پس از اخذ  .6

 مي رسد.امضا طرفين  بهتهيه و در دفتر مديريت 

 مي رسد.به امضا طرفين  تاييد مديرعاملكليه قراردادهاي داخلي با پاراكلينيك و كلينيك ها پس از  .7

به رت كتبي، ر بصوجهت اظهار نظر در مورد صحت و سقم قرارداد، براي بررسي و ثبت نظمدير  هر يك از قراردادها پس از مطالعه توسط  .8

 ارجاع مي شود.وكيل بيمارستان 

 توسط امضاء از پيش قراردادها رويت صورت به قرارداد عقد هنگام ها مناقصه انجام نيز و ابتدا از قرارداد عقد  گونگي بر وكيل بيمارستان .9

 ا انجام مي دهد.اقدامات الزم ر تغيير جهت و انجام  را اصالحيه اشكال وجود صورت در و ميكند نظارت طرفين

 طرفين توسط امضاء زا پيش قراردادها رويت صورت به قرارداد عقد هنگام مناقصه ها انجام نيز و ابتدا از قرارداد عقد  گونگي بر مالي مدير .10

 . ميكند نظارت

 صورت در. )ندميك دريافت بيمارستان وجه در شده انجام پرداخت ميزان به حداقل تضميني  ك حتماً پرداخت ها پيش مقابل در مالي مدير .11

 .(ميگردد اخذ قرارداد در مذكور مدت به تضميني  ك ، قرارداد متن در گارانتي مدت وجود

 .ميشود داده ذكرت شفاهي طور به ذينفع واحد مسئول توسط مذكور موارد ، قرارداد مفاد و قوانين رعايت عدم و تخلف هرگونه وجود صورت در .12

 پيمانكار يا ركتش به حسابداري واحد رئيس توسط ها پرداخت تمامي قرارداد مفاد رعايت عدم بر مبني ربوطهم واحد اعالم از پس بالفاصله .13

 .مي شود متوقف

 .دمي شو تصميم گيري قرارداد فسخ يا ادامه به نسبت و شده مطرح مديره هيئت در يا و پيگيري توسط رياست بيمارستان مشكل .14

 .ودشمي  انجام بيمارستان رياست كتبي دستور از پس بيمارستان وكيل توسط قرارداد امهاد يا فسخ يا خسارات مورد در پيگيري .15

 ي شود.كتبي توسط وكيل بيمارستان داده م صورت به رياست به دعوي حل از پس خارجي پيمانكار با برخورد  گونگي و نحوه گزارا .16

 .گردد ارسال مالي واحد به و تائيد مربوطه مسئول توسط بايست مي پيمانكار وضعيت صورت .17

 بر نظارت جهت الي،م واحد همزمان و گردد مي اعالم متقاضي واحد به قرارداد شدن فعال موضوع  بيمارستان، و پيمانكار قرارداد عقد از پس .18

 .نمايد مي اعالم پيمانكار را به كار شروع ابالغ ون، پيگيري و دهي و گزارا كار روند

 .نمايد مي اخذ پيمان نوع به توجه با پيمانكار را اي حرفه صالحيت هاي تائيديه كليه مالي واحد .19
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دانشگاه علوم  پزشکی و خدمات 

 در مانی تهران بهداشتی

           

 

 

 بیمارستان فوق تخصصی مدائن

     MA/P&P/ 02کد سند:

 21/09/95 ابالغ: تاریخ 

بچه خط مشی هاي اعتباربخشیکتا  در صورت ابالغ سنجه هاي جدیدتاریخ بازنگري:  

پیمانکار: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی یا دولتی خارج از مجموعه شرکت بیمارستان مهر که به منظور انجام  :تعاریف

 شودهاي موضوع این دستورالعمل به کار گرفته میبرخی فعالیت

 زارش گ –قرارداد امکانات و تسهیالت : 

 قانون کار، قانون تامین اجتماعی قوانین امور مالیاتی، قوانین امور تجارت،مراجع:  
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دانشگاه علوم  پزشکی و خدمات 

 در مانی تهران بهداشتی

           

 

 

 بیمارستان فوق تخصصی مدائن

     MA/P&P/ 02کد سند:

 21/09/95 ابالغ: تاریخ 

بچه خط مشی هاي اعتباربخشیکتا  در صورت ابالغ سنجه هاي جدیدتاریخ بازنگري:  

 عنوان خط مشی:

 تجهیزات و ملزومات توزیع و تهیه روش و مشی خط (4
 دامنه کاربرد: 

 کلیه بخش ها و واحدها

 و نحوه نظارت: فرد پاسخگو

 یستبا استفاده از چك ل مسئول تدارکات

 بیانیه خط مشی:

ضح در عملکرد واو  با هدف و چرایی  ضروري و دار تیاولو یبه موقع اقالم پزشک نیتام و ها بخش نیاز مورد لوازم تامین و تهیهبه منظور 

و با  زینه هاویی در هصرفه ج و بهبودکیفیت و همکاران   به موقع به بیماران و ارائه خدمات مطلوب و ، تهیه کاالهاي با کیفیت و  فرایند خرید

 این خط مشی اجرا می گردد.  مالی قوانین طبق اعتبار تامین و خرید بندي اولویتسیاست 

 )تتوالی انجام کار/ مسئول انجام کار/ زمان بندي الزم براي انجام کار/نیازي به توضیح جزئیات انجام کار نیس(روش اجرا: 

 خرید:

 .شود مي جامان واحد مسئول كاال توسط درخواست -1 

 .شود مي مطرح شكي مهندسي پز مسئول (توسط ماهيانه ) خريد بيمارستان كميته در مورد تجهيزات پزشكي در درخواست ي نتيجه -2

 .شود مي گرفته نهائي تصميم و نموده بررسي را شده مطرح موارد بيمارستان اجرائي تيم -3

 .گردد مي استعالم زات پزشكي توسط مسئول مهندسي پزشكي تداركات و يا درمورد تجهي مسئول توسط كاال قيمت -4

 .گردد مي انجام امورمالي توسط اعتبارالزم تامين -5

 .گردد مي خريداري تداركات مسئول توسط و با كيفيت مرغوب تجهيزاتي كاالي -6

 .دهد مي تحويل انبار صدور رسيد جهت انبار به را شده خريداري كاالي كارپرداز -7

 دهد.  مي تحويل پرداخت جهت امورمالي و به تنظيم را تداركات، سند كارپردازي مسئول -8

 خرید لوازم مصرفی پزشکی 

 رخواست دست نويس توسط سرپرستار بخش به مديريت تحويل مي گردد.د -1

 درخواست به تائيد مديريت مي رسد. -2
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دانشگاه علوم  پزشکی و خدمات 

 در مانی تهران بهداشتی

           

 

 

 بیمارستان فوق تخصصی مدائن

     MA/P&P/ 02کد سند:

 21/09/95 ابالغ: تاریخ 

بچه خط مشی هاي اعتباربخشیکتا  در صورت ابالغ سنجه هاي جدیدتاریخ بازنگري:  

 كند. كارپرداز از  ند شركت استعالم مي -3

 ست ،توسط كارپرداز صادر مي شود.برگ كامپيوتري درخوا -4

 امضاء مجاز داخل درخواست و تامين اعتبار توسط كار پرداز اخذ مي گردد. -5

 كارپرداز به فروشنده سفارا كاال مي دهد. -6

 كاال توسط كارپرداز تحويل گرفته مي شود . -7

 كارپرداز كاال را به همراه فاكتور و درخواست تحويل مي دهد. -8

 هد.دداركات رسيد انبار را  اخذ  و سند كارپردازي را تنظيم نموده و به حسابداري جهت پرداخت ، تحويل مي مسئول ت -9

 :خرید ملزومات اداري 

 خرید کاالي اموالی )پالك دار(

 سئول واحد درصورت نياز به كاال ، فرم درخواست جنس از انبار را تكميل نموده و به تائيد مديريت مي رساند.م -1

 ر صورت وجود كاال در انبار ،مسئول انبار كاالي مورد نظر را تائيد نموده و تحويل مي دهد.د -2

اري االي مورد نظر خريدكدر صورت عدم وجود كاالي پالك دار در انبار، مسئول تداركات به مديريت درخواست مي دهد.پس از طي روال اداري  -3

 و در اختيار انبار قرار مي گيرد.

 یر اموالی )بدون پالك(:خرید کاالي غ  

 سئول بخش فرم درخواست جنس از انبار را تكميل نموده  و به تائيد مديريت مي رساند.م -1

 ر صورت وجود كاال در انبار ،مسئول انبار كاال را تحويل مي دهد.د -2

رايزني از تامين اعتبار و طبق روال اداري )پس در صورت عدم وجود اموال بدون پالك،مسئول تداركات نسبت به تامين و خريد كاالي مورد نظر -3

 و بررسي هاي مورد نياز (اقدام مي كند.

 تامین:

 .شود مي بار تكميلدر سيستم درخواست ان بخش مسئول توسط انبار از جنس درخواست ، مصرفي اقالم و كاال به نياز درصورت -1

 .گردد مي انباردار تحويل و رسد مي مديريت دتائي به كاال از طريق سيستم درخواست انبار  درخواست فرم -2

 .گردد مي تحويل انباردار توسط شده درخواست ،كاالي كاال وجود درصورت -3

 .گردد مي ارسال تداركات واحد به دار انبار توسط خريد كاال،درخواست وجود عدم درصورت -4
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دانشگاه علوم  پزشکی و خدمات 

 در مانی تهران بهداشتی

           

 

 

 بیمارستان فوق تخصصی مدائن

     MA/P&P/ 02کد سند:

 21/09/95 ابالغ: تاریخ 

بچه خط مشی هاي اعتباربخشیکتا  در صورت ابالغ سنجه هاي جدیدتاریخ بازنگري:  

 .شود يم انجام تداركات مسئول توسط ( و.. ها رايزني و بندي خريد)اولويت به مربوط امور و كاال اعتبار تامين -5

 به توسط انباردار كاال واحد، مسئول هب اطالع از پس و گردد مي تحويل انبار به اعتبارشده تامين درخواست و فاكتور همراه شده خريداري كاالي -6

 گردد. مي تحويل بخش خدمات

 .انجامد مي بطول هفته يك حداكثر متوسط بطور زنيا مورد كاالي ي تهيه و تامين مراحل انجام زمان متوسط -7

 .گردد تامين تداركات توسط مناسب زمان در تا گردد مي تامين ديگر واحدهاي ،از نياز فوريت درصورت -8

 توزیع:

 .كند مي ،ثبت انبار از جنس سيستم درخواست انبار در را خود نياز مورد كاالي واحد /بخش مسئول -1

 .گردد مي دار انبار تحويل شده امضا درخواست -2

 .كند مي بندي اولويت را ها بخش از واصله درخواستهاي دار انبار -3

 گردد. مي صادر انبار ي ،حواله نياز مورد وجودكاالي صورت در -4

 مي امضا كننده تائيد انبعنو اداري امور مسئول و گيرنده تحويل بعنوان بخش مسئول ، دهنده تحويل بعنوان انباردار توسط شده صادر ي حواله -5

 گردد.

 گردد. مي بخش خدمات تحويل كاال ، امضاها تكميل و انبار ي حواله صدور از پس -6

 دهد. مي خريد درخواست تداركات به انباردار كاال، وجود عدم صورت در -7

 گردد. مي دار انبار تحويل و خريداري تداركات توسط شده درخواست كاالهاي -8

  گردد. مي بخش خدمات تحويل ،كاال انبار ي حواله صدور و بندي تاولوي از پس -9

 :تعاریف

 کاال –پیش فاکتور  -درخواست خرید –حواله  -HISسیستم امکانات و تسهیالت : 

 تجربیات  بیمارستانیمراجع:  
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دانشگاه علوم  پزشکی و خدمات 

 در مانی تهران بهداشتی

           

 

 

 بیمارستان فوق تخصصی مدائن

     MA/P&P/ 02کد سند:

 21/09/95 ابالغ: تاریخ 

بچه خط مشی هاي اعتباربخشیکتا  در صورت ابالغ سنجه هاي جدیدتاریخ بازنگري:  

 عنوان خط مشی:

 ضروري موارد در تلفنی درمانی و مراقبتی دستورات روش و مشی خط (5
 کاربرد:  دامنه
 بالینی هاي بخش تمامی

 )نام و نام خانودگی و سمت(فرد پاسخگو: 

 بر اساس چك لیست مدیر پرستاري 

 بیانیه خط مشی:

 بهصحيح به بيمار،  ارائه خدمات پرسنل و با هدف و  رايي و بيمار بروز اشتباه در دريافت اطالعات و بالتكليفي از جلوگيري با توجه به لزوم

بر  رات شفاهيصدور و ثبت دستو ونان، بيمارستان  با سياست رضايتمندي افزايش و بيماران درمان امر در ، تسريعن اشتباهاترساند حداقل

مارستان اين بي و بخش سطح در فرويند اجراي حسن بر و نظارت بخش ها در تلفني دستورات اخذ فرويند رساني اساس فرايند مربوطه و  اطالع

  ايد . خط مشي را اجرا مي نم

 )تتوالی انجام کار/ مسئول انجام کار/ زمان بندي الزم براي انجام کار/نیازي به توضیح جزئیات انجام کار نیس(روش اجرا: 

 را نظر مورد بيمار پزشك كه اين از اطمينان و معالج پزشك به پرستار توسط كامل حال شرح اعالم بيمار و براي ومده پيش مشكل صحيح انتقال -1 

 . است ختهشنا

 . كند مي استفاده شفاف سواالت از تفاهمات سوء از اجتناب جهت پرستار -2

 بيمار مسول توسط پرستار تلفن پشت از پزشك دستورات تكرار ، يا تلفن ويفن روي صدا دان قرار( شيفت ديگر پرستار حضور در تلفني دستورات -3

 . شود مي اخذ پزشك از )

 . شود مي ثبت پرستار توسط پزشك دستور برگ در شفاهي يا تلفني دستورات -4

اييد ده در برگ دستور پزشك توسط پرستار مسئول بيمار يك بار توسط پرستار مسئول بيمار، در حضور پرستار شاهد خوانده و تدستور ثبت ش -5

 شفاهي از پزشك معالج گرفته مي شود.

 . شود مي وشتهن تاريخ و ساعت شود و مي بسته خط توسط حتما و امضا و مهر پرستار دو توسط تلفني شده ثبت دستورات -6

 . گردد مي اجرا بيمار پرستار مسئول توسط شده داده دستورات -7

 . شود مي ثبت هم كارتكس در پرونده از غير به تلفني موارد -8

 . رسد مي طهمربو پزشك اطالع به حاصله نتايج لزوم صورت در ون اجراي و تلفني دستورات انجام از بعد -9

 . شود مي داده انتقال بعد شيفت پرستار به باليني تحويل هنگام تلفني دستورات گرفتن -10

بر  حضور اولين در( كند  يم امضا و مهر را است داده تلفني صورت به كه دستوراتي ، ساعت( 24)حداكثر مشخص زمان مدت يك در پزشك -11

 )بيمار بالين

 . نمايد مي كنترل و بررسي را تلفني دستور با هاي پرونده ادفيتص طور به بخش سرپرستار -12
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دانشگاه علوم  پزشکی و خدمات 

 در مانی تهران بهداشتی

           

 

 

 بیمارستان فوق تخصصی مدائن

     MA/P&P/ 02کد سند:

 21/09/95 ابالغ: تاریخ 

بچه خط مشی هاي اعتباربخشیکتا  در صورت ابالغ سنجه هاي جدیدتاریخ بازنگري:  

 شود.  مي داده الزم ايوموزا ه مسئول پرستار به ون طبق شده انجام اقدامات و تلفني دستورات ثبت در اشكال بروز درصورت -13

 .گردد  نمی ثبت پرونده در ابتدا همان که باشد می مواردي :تعاریف

پرستار  –پرونده  –تلفن : امکانات و تسهیالت   

 ر پرستاريد نویسی گزارش کتاب     -تجربیات  بیمارستانی مراجع:  
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دانشگاه علوم  پزشکی و خدمات 

 در مانی تهران بهداشتی

           

 

 

 بیمارستان فوق تخصصی مدائن

     MA/P&P/ 02کد سند:

 21/09/95 ابالغ: تاریخ 

بچه خط مشی هاي اعتباربخشیکتا  در صورت ابالغ سنجه هاي جدیدتاریخ بازنگري:  

 عنوان خط مشی:

 بستري بخشهاي در اورژانسی و حال بد بیماران به رسیدگی نحوه و موقع به شناسایی روش و مشی خط (6
 دامنه کاربرد: 

 بخش هاي درمانی

 نام و نام خانودگی و سمت()فرد پاسخگو: 

 سرپرستار بر اساس چك لیست 

 بیانیه خط مشی:

 وسي و با هدف ، رسيدگي سريع به بيماران در شرايط اورژاندربخش يمطلوب در مواقع اورژانس يو مشاوره ا يارائه خدمات درمان به منظور

ند ان و تسريع روي، پيشگيري از اتالف زمتوسط پرسنل كادر درمان يدر مواقع اورژانس يدرمان يدرست و به موقع خدمات مراقبت ياجرا رايي 

، توسط انسي شده اندارائه خدمات مراقبتي د رماني و مشاوره اي به بيماران بستري در بخش كه د ار شرايط اورژ بهبودي بيماران  و با سياست

شي اين خط م  سي،شرايط اورژان ممكن و وموزا پرسنل در مواقعكادر درماني اعم از پزشك ونكال و پرستار و ماماي مربوطه در كمترين زمان 

 اجرا مي گردد

 )تتوالی انجام کار/ مسئول انجام کار/ زمان بندي الزم براي انجام کار/نیازي به توضیح جزئیات انجام کار نیس(روش اجرا: 

 ك مقيم بيهوشي و پزشك معالج اطالع مي دهد. رستار در صورت مواجهه با موارد اورژانسي سريعا به پزشك اورژانس  يا پزشپ -1 

باز  مات اوليه اورژانسي را تا ويزيت پزشكان انجام مي دهد) اكسيژن درماني، وضعيت مناسب، كنترل عاليم حياتي، داشتن رگپرستار اقدا -2

 ( Standing Orderمطمئن، انجام صحيح خط مشي 

 د. ر بالين بيمار حاضر مي گردبپزشك در اسرع وقت  -3

 رستار كليه اقدامات انجام شده را به اطالع پزشك معالج مي رساند. پ -4

 رستارمشاوره هاي اورژانسي درخواستي توسط پزشك معالج را پي گيري و به پزشك مشاور اطالع مي دهد. پ -5

 شان اجرا مي نمايد. رستار نتايج مشاوره و دستورات پزشك مشاور را پس از انجام با پزشك معالج  ك و با تاييد ايپ -6

 رستار كليه اقدامات درماني انجام شده را در گزارا پرستاري و پرونده ثبت مي كند. پ -7

 ر صورت نياز به انتقال به بخش ويژه توسط سوپروايزر كشيك هما هنگي هاي الزم انجام مي شود.د -8

   الم كرده و اقدامات اوليه جهت احياي بيمار را انجام مي دهد.( را اع51رستار در صورت نياز به احياي بيمار بالفاصله كد احيا )پ-9

 ز به انتقال به مراكز مجهزتر ، هماهنگي الزم توسط سوپروايزر كشيك جهت اخذ جا و تهيه ومبوالنس  انجام مي شود. در صورت نيا -10
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دانشگاه علوم  پزشکی و خدمات 

 در مانی تهران بهداشتی

           

 

 

 بیمارستان فوق تخصصی مدائن

     MA/P&P/ 02کد سند:

 21/09/95 ابالغ: تاریخ 

بچه خط مشی هاي اعتباربخشیکتا  در صورت ابالغ سنجه هاي جدیدتاریخ بازنگري:  

 ا و تجهيزات، تاريخ انقضاي دارو ها  ك مي نمايد. رستار  ك ليست مخصوص ترالي كد را روزانه از لحاظ كامل و سالم بودن دارو هپ -11

 ساعته زير نظر مديريت بيمارستان فعال مي باشند.   24خش هاي اتاق عمل و تصوير برداري و وزمايشگاه به صورت ب -12

 ديريت، برنامه ونكالي پزشكان را در تخصص هاي مختلف، ماهانه تدوين و به بخش ها ابالغ مي نمايد. م -13

 مدير پرستاري  برنامه گروه كد را ماهانه تدوين و در اختيار بخش ها قرار مي دهد.  -14

 ديريت بر حضور پزشك مقيم در تمام او قات شبانه روز و تعطيالت در بيمارستان نظارت دارد. م -15

ی گردد عوارض جدي به وي تحمیل مشرایط اورژانسی:  شرایطی می باشد که در آن شر ایط ، جان بیمار به خطر افتاده و یا  :تعاریف

 .و نیاز به اقدامات درمانی  فوري دارد

 برنامه آنکالی پزشکان –پرونده بیمار امکانات و تسهیالت : 

 تجربیات بیمارستانیمراجع:  
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دانشگاه علوم  پزشکی و خدمات 

 در مانی تهران بهداشتی

           

 

 

 بیمارستان فوق تخصصی مدائن

     MA/P&P/ 02کد سند:

 21/09/95 ابالغ: تاریخ 

بچه خط مشی هاي اعتباربخشیکتا  در صورت ابالغ سنجه هاي جدیدتاریخ بازنگري:  

 عنوان خط مشی:

 ویژه بخشهاي در بیماران ترخیص و پذیرش هاي اندیکاسیون و نحوه روش و مشی خط (7
 نه کاربرد: دام

 بخش هاي ویژه

 )نام و نام خانودگی و سمت(فرد پاسخگو: 

 با چك لیست مسئولین بخش هاي ویژه

 بیانیه خط مشی:

يرا و ترخيص پذسياست   اين خط مشي با هدف عملكرد سريع در امر پذيرا، عملكرد سريع در امر ترخيص و جلوگيري از وسيب به بيمار و با

ت ت خالي، خدماه مشاوره و تأييد پزشك مقيم بيهوشي مي باشد(، به شيوه زير اجرا مي گردد و در صورت نبود تخدر بخش هاي ويژه )منوط ب

 براي بيماران در حال انتظار ارائه مي گردد. 9مشابه با شرايط مشابه در بخش 

 )تتوضیح جزئیات انجام کار نیس توالی انجام کار/ مسئول انجام کار/ زمان بندي الزم براي انجام کار/نیازي به(روش اجرا: 

 :  CCUنحوه و انديكاسيون پذيرا بيمار در  

 پذیرش از اورژانس :

 بيمار توسط پزشك اورژانس ويزيت مي شود. .1

 در صورت نياز، پزشك اورژانس درخواست انجام وزمايش و ... را مي دهد. .2

 پزشك اورژانس هماهنگي هاي الزم را با پزشك ونكال انجام مي دهد. .3

 صادر مي نمايد. CCUي بيمار را در رشك اورژانس دستور بستپز .4

 منتقل مي شود.CCUبيمار توسط پرستار و كمك بهيار به  .5

 پذیرش از درمانگاه :

 بيمار توسط متخصص قلب ويزيت مي شود. .1

 صادر مي نمايد. CCUپزشك متخصص قلب دستور بستري بيمار رادر  .2

 راهنمايي مي كند.منشي، همراه بيمار را  براي تشكيل پرونده  .3

 منتقل مي شود. CCUبيمار توسط پرستار و كمك بهيار به  .4

 .بيمار را از پرستار مبداء تحويل گرفته و سريعاً تحت مانيتورينگ قلبي قرار مي دهد CCUپرستار بخش  .5
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دانشگاه علوم  پزشکی و خدمات 

 در مانی تهران بهداشتی

           

 

 

 بیمارستان فوق تخصصی مدائن

     MA/P&P/ 02کد سند:

 21/09/95 ابالغ: تاریخ 

بچه خط مشی هاي اعتباربخشیکتا  در صورت ابالغ سنجه هاي جدیدتاریخ بازنگري:  

 كليه اتصاالت بيمار را كنترل نموده و بيمار را از لحاظ باليني ارزيابي مي نمايد CCUپرستار بخش   .6

 :  CCUحوه و اندیکاسیون ترخیص بیمار در ن

 پزشك خالصه پرونده و ساير اوراق بيمار را كامل مي كند.  .7

 وموزا الزم بعد از دستور ترخيص بيمار و همراهان توسط پزشك و پرستار داده مي شود . .8

 شود . يك نسخه از فرم وموزا به بيمار به همراه تحويل داده شده و يك نسخه در پرونده بايگاني مي .9

 دستور ترخيص توسط منشي در سيستم ثبت مي شود. .10

 پرونده توسط منشي به واحد حسابداري و ترخيص ارجاع داده مي شود. .11

در سطل زباله زرد و دستبند بيمار خارج شده و  iv پس از تحويل برگه ترخيص به بخش، پرستار كليه  اتصاالت بيمار را جدا مي نمايد، .12

 ا همراهش و با مشايعت خدمات با ويلچر از بخش خارج مي شود.انداخته مي شود و بيمار ب

 پزشك متخصص قلب، پس از اتمام درمان در صورت صالحديد بيمار را ترخيص مي نمايد. .13

 : در صورت ترخیص با میل شخصی

 زد.لع مي سارا مط CCUمسئول شيفت در صورت تمايل بيمار مبني بر ترخيص با رضايت شخصي پس از توجيه بيمار، پزشك مقيم  .14

ت عدم پزشك مقيم مجددا خطرات احتمالي و عوارض جانبي ترخيص با ميل شخصي را براي بيمار و همراهش توضيح داده و در صور .15

 تغيير نظر بيمار ، پزشك معالج بيمار را مطلع مي نمايد.

 ت مي نمايد.پس از هماهنگي با پزشك معالج دستور ترخيص با ميل شخصي را در پرونده ثب CCUپزشك مقيم  .16

 :ICUاندیکاسیون پذیرش بیماران در 

پزشك  ي الزم را باپزشك بيهوشي اتاق عمل، در صورت صالحديد جهت انتقال بيمار از ريكاوري يا بالفاصله بعد از اتمام جراحي، هماهنگ .17

 منتقل مي شود ICUانجام داده و بيمار به  ICUبيهوشي مقيم 

ره و دستورات مشاوره بيهوشي را درخواست مي نمايد و در برگه مشاو ICUنياز به بستري در  پزشك معالج ضمن ويزيت بيمار در صورت .18

 پزشك ثبت مي نمايد )در صورت صالحديد پزشك معالج وضعيت بيمار را به اطالع پزشك مقيم بيهوشي مي رساند(

 يد.مسئول شيفت جهت انجام مشاوره بيهوشي بيمار توسط متخصص بيهوشي مقيم اقدام مي نما .19

 رادر پرونده ثبت مي نمايد. ICUپزشك بيهوشي مشاوره بيمار را انجام و در صورت صالحديد دستور انتقال بيمار به  .20

 انجام مي دهد. ICUهماهنگي الزم را با مسئول شيفت  ICUمسئول شيفت جهت انتقال بيمار به  .21
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دانشگاه علوم  پزشکی و خدمات 

 در مانی تهران بهداشتی

           

 

 

 بیمارستان فوق تخصصی مدائن

     MA/P&P/ 02کد سند:

 21/09/95 ابالغ: تاریخ 

بچه خط مشی هاي اعتباربخشیکتا  در صورت ابالغ سنجه هاي جدیدتاریخ بازنگري:  

قل مي منت ICUده به شو تجهيزات الزم پس از هماهنگي هاي انجام پرستار/ ماما بيمار اقدامات الزم را انجام داده و بيمار با امكانات  .22

 شود.

مه نظر منتقل، و ادا ، بيمار رابه طور كامل از همكار خود تحويل گرفته و بيمار را به كمك بيمار بر به تخت موردICUپرستار بيمار در  .23

 انجام مي شود. ICUدرمان در 

 : ICUمثالهايي از علل بستري در  .24

 موفق CPRپس از  .25

 وپنه و مشكالت تنفسي و قلبي .26

 انجام مراقبت ويژه قبل از اعمال جراحي .27

 وپنه و مشكالت تنفسي و قلبي .28

 بيماران نياز مند به حمايت تنفسي .29

 مشكالت زنان و قبل و بعد از زايمان)اكالمپسي و...(  .30

 :ICUاندیکاسیون ترخیص بیماران در 

و  ICUر ضعيت بيمار در صورت صالحديد ميني بر عدم نياز به ادامه درمان دشدن و Stableپزشك معالج ضمن ويزيت بيمار پس از  .31

 انتقال به بخش مورد نظر را در پرونده ثبت و هماهنگي الزم را با پزشك بيهوشي انجام مي دهد.

مي  ثبت طي هماهنگي هاي انجام شده با پزشك معالج در صورت صالحديد دستور ترخيص بيمار را در پرونده ICUپزشك بيهوشي  .32

 نمايد.

  .پرستار مسئول بيمار وخرين دستورات پزشك را در كاردكس دارويي وارد مي كند و دستور ترخيص را  ك مي كند .33

 پزشك خالصه پرونده و ساير اوراق بيمار را كامل مي كند )شرح حال ،وموزا(  .34

 ي شود. وموزا الزم جهت بعد از ترخيص به بيمار و همراهان توسط پزشك و پرستار داده م .35

 يك نسخه از فرم وموزا به بيمار و همراهان تحويل و يك نسخه در پرونده بايگاني مي شود . .36

 پرونده توسط پرستار تكميل و گزارا پرستاري به صورت خوانا وكامل ثبت مي شود . .37

 دستور ترخيص توسط منشي در سيستم ثبت مي شود. .38

 داده مي شود.پرونده توسط منشي به واحد حسابداري و ترخيص ارجاع  .39



 

20 
 

 

 

دانشگاه علوم  پزشکی و خدمات 

 در مانی تهران بهداشتی

           

 

 

 بیمارستان فوق تخصصی مدائن

     MA/P&P/ 02کد سند:

 21/09/95 ابالغ: تاریخ 

بچه خط مشی هاي اعتباربخشیکتا  در صورت ابالغ سنجه هاي جدیدتاریخ بازنگري:  

 برگه ترخيص توسط متصدي حسابداري به همراه تحويل داده مي شود. .40

زباله زرد انداخته مي  و دستبند بيمار خارج شده ودر سطل  iv پس از تحويل برگه ترخيص به بخش، پرستار كليه  اتصاالت بيمار را جدا مي نمايد،

 بخش خارج مي شودشود و بيمار با همراهش و با مشايعت خدمات با ويلچر از 

 -:تعاریف

 ویلچر-رونده بیمارپ -تجهیزات مصرفی و مخصوص بخش هاي ویژهامکانات و تسهیالت : 

.انتشارات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید 1جلد "راهنماي ملی سالمت "سماعیلا اکبري،محمدمراجع:  

 1392بهشتی.چاپ دوم.سال 
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دانشگاه علوم  پزشکی و خدمات 

 در مانی تهران بهداشتی

           

 

 

 بیمارستان فوق تخصصی مدائن

     MA/P&P/ 02کد سند:

 21/09/95 ابالغ: تاریخ 

بچه خط مشی هاي اعتباربخشیکتا  در صورت ابالغ سنجه هاي جدیدتاریخ بازنگري:  

 مشی: عنوان خط

 حاد بیماران مداوم مانیتورینگ و فیزیولوژیك مراقبتهاي روش و مشی خط (8
 دامنه کاربرد:

  بخش هاي ویژه

 )نام و نام خانودگی و سمت(فرد پاسخگو: 

 با استفاده از چك لیست مسئولین بخش هاي ویژه

 بیانیه خط مشی:

ارائه  ،، کنترل به موقع شرایط اورژانسی اتفاق افتاده براي بیمار  V/Sجلوگیري از بروز تغییرات ناپایدار  این خط مشی با هدف

د دریافت مراقبت از بیمارانی که به علت وخامت وضعیت و ناپایداري عالیم ، دچار آسیب یا نارسایی ارگان هاي متععد شده و نیازمن

ه بنان از عملکرد صحیح آن، اتصال بیمار سیاست چك دستگاه و اطمیو پایش مداوم وضعیت بیمار هستند و با  مراقبت هاي مستمر

 به شیوه زیر اجرا می گردد: بیمار V/Sدستگاه مانیتورینگ، پایش مداوم 

 )تتوالی انجام کار/ مسئول انجام کار/ زمان بندي الزم براي انجام کار/نیازي به توضیح جزئیات انجام کار نیس(روش اجرا: 

زشك ثبت مي نترل عالئم حياتي و كنترل درصد اشباع اكسيژن خون را در برگ دستورات پپزشك دستور مانيتورينگ مداوم بيمار و ك  .1

 .كند

 .پرستار ضمن  ك كردن دستورات پزشك ، بيمار را تحت مانيتورينگ قلبي قرار مي دهد .2

 دهد . سرپرستار وموزشات الزم در خصوص مانيتورينگ قلبي و دفيبريالتور و مراقبت از بيماران حاد را به پرسنل مي .3

اعصاب  -تنفس  - شامل عال يم حياتي ، قلب) شاخص هاي فيزيولوژيك ( هاي حياتي بيمار  سيستمنموده و  مانيتورينگپرستار بيمار را  .4

 را به پزشك اطالع مي دهد .  موارد غير طبيعيو ثبت و درصد اشباع اكسيژن خون شرياني را  ي و محيطيمركز

 را به پزشك اطالع مي دهد . ها و موارد غير طبيعيبت ونث را معاينات فيزيكي الزمپرستار  .5

 بيمار را بررسي مي نمايد .  سطح هوشياري پرستار در صورت لزوم  .6

ا مي مات الزم انجاقدا حفظ و مراقبت درست از راه هوايي، تهويه، اكسيژناسيون و انجام اينتوباسيون در موارد ضروريپرستار در خصوص  .7

 دهد .

 عمل مي نمايد . طبق نظر پزشك بيمار  گرفتن نمونه خون شرياني و ساير ترشحات بدنپرستار در خصوص  .8

 اطالع مي دهد . به پزشك را موارد ضروريانجام و روتين بخش مربوطه  الزم بيمار را طبق وزمايشات پرستار  .9

 بعمل مي وورد . اقدامات الزم برنامه ريزي، اجرا و ارزيابي برنامه مراقبت كامل از پوستپرستار در خصوص  .10
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دانشگاه علوم  پزشکی و خدمات 

 در مانی تهران بهداشتی

           

 

 

 بیمارستان فوق تخصصی مدائن

     MA/P&P/ 02کد سند:

 21/09/95 ابالغ: تاریخ 

بچه خط مشی هاي اعتباربخشیکتا  در صورت ابالغ سنجه هاي جدیدتاریخ بازنگري:  

 را انجام مي دهد .T.P.N  انجام فرويند تغذيه مددجو از طريق لوله هاي گوارشي و  پرستار در صورت لزوم .11

 انجام مي دهد . با توجه به وضعيت مددجو مانيتورينگ را تنظيم و كنترل پارامترهاي دستگاه پرستار  .12

 هد.دو نظر پزشك معالج انجام مي  با توجه به شرايط مددجورا اكسيژن درماني در خصوص بيمار   ازاصول مراقبت  پرستار  .13

 هد .را انجام داده و مراتب را به پزشك معالج اطالع مي دبروز ديس ريتمي هاي خطرناك اقدامات فوري پرستار در صورت   .14

 ا مي نمايد .تال انرجررام حرمررايررت هرراي روانرشرنرراخرترري از بيماران و خانواده بيمارپرستار در خصوص   .15

 مي نمايد . تنظيمبيمار را ميزان محرك هاي حسي  به منظور تقويت حسي بيمار پرستار  .16

 را انجام مي دهد. قراري حركتييب -وهم ت -مرراقبرت هراي پررستراري ويرژه بره هنگام بروز اختالالت شعوري همچون هذيان پرستار  ك17

 . دينما يم ثبت مربوطه يها  ارت و يتارپرس گزارا در را شده انجام اقدامات كليه پرستار .18

 :تعاریف

 V/S: عالئم حیاتی 

اي مراقبتهاي بحرانی: مراقبتهایی هستند که از طریق شناسایی و مدیریت فوري وضعیت هاي تهدید کننده حیات با ارائه حمایته

ن اقبتها در بخش ویژه در شرایط بحراتخصصی پیشرفته از ارگان هاي مختلف و مانیتورینگ تهاجمی صورت می پذیرد .این نوع مر

 بیماران ارائه می شود.

 امکانات و تسهیالت : 

 ن فود،حسین شیري،انتشارات رز دانشمالحت نیکروا-دیالیز -CCU-ICUمراقبتهاي ویژه پرستاريمراجع:  

 

 

 

 

 

 

 



 

23 
 

 

 

دانشگاه علوم  پزشکی و خدمات 

 در مانی تهران بهداشتی

           

 

 

 بیمارستان فوق تخصصی مدائن

     MA/P&P/ 02کد سند:

 21/09/95 ابالغ: تاریخ 

بچه خط مشی هاي اعتباربخشیکتا  در صورت ابالغ سنجه هاي جدیدتاریخ بازنگري:  

 عنوان خط مشی:

 عمل اتاق حیطه از خارج اجمیته اقدامات در بیماران ایمنی الزامات رعایت اجرایی روش و مشی خط (9
 دامنه کاربرد: 

 بخش هاي درمانی بیمارستان

 )نام و نام خانودگی و سمت(فرد پاسخگو: 

 سرپرستار می باشد  بر اساس چك لیست 

 بیانیه خط مشی:

ل مانند اتاق يطه اتاق عمر خارج از حبا توجه به فرايند هاي كاري موجود در واحد و با توجه و اهتمام براين امر كه احتمال انجام اعمال جراحي د

وگاه  صورت لزوم ، زايمان و يا بخش هاي ديگردر بيمارستان همواره وجو د دارد و با هدف و  رايي  امكان انجام اعمال جراحي در بخش ها در

گردد،  اي سطح خدمات ميسازي پرسنل و افزاا سطح اطالعات پرسنل كه نهايتا منجر به افزايش سطح ايمني و سالمت بيماران و ارتق

مل و رعايت بيمارستان سياست هايي را در جهت تجهيز  بخش اورژانس و همچنين بخش ها ي ويژه جهت انجام اعمال جراحي خارج از اتاق ع

 اصول كنترل عفونت و استفاده از تيم مجرب  نموده است .

 )تراي انجام کار/نیازي به توضیح جزئیات انجام کار نیستوالی انجام کار/ مسئول انجام کار/ زمان بندي الزم ب(روش اجرا: 

   اعمال جراحی مانند سوچور زخم هاي کوچك، خارج کردن پین و ... در بخش اورژانس یاICU  .انجام می شوند 

ك مانند ليپوم ر بخش اورژانس بيمارستان، امكانات الزم مانند ست هاي جنرال، ست كتدان، ست بخيه  جهت انجام اعمال سرپايي كو د -1

 ،كشيدن ناخن ، درووردن پين هاي خارجي ....( موجود مي باشد.  

 كليه ابزار تك پيچ استريل و ست هاي مختلف و پگ هاي مختلف استريل در تمام اوقات شبانه روز وجود دارد.  در اتاق عمل -2

 .ر بخش ها ي ويژه ست هاي الزم مانند تراكئوستومي جهت استفاده مهيا مي باشدد -3

ده بخش ها پي جهت استفا-پي، جمشيدي، بن مارو، و انواع ست هاي كتدان، جنرال، ال –در دفتر پرستاري بيمارستان انواع سوزن هاي ال  -4

 موجود است.

 مايد. وطه  را در برگه ورم دار بيمارستان نوشته و مهر و امضاء  مي ندر هنگام درخواست ست، درخواست مرب مسئول بخش -5

 درخواست مربوطه  را به صورت تلفني به اطالع مسئول اتاق عمل مي رساند.  مسئول بخش -6

 ي گيرد.ويل مدر صورت موافقت مسئول اتاق عمل، در خواست مربو طه را به اتاق عمل برده  و وسيله مورد نظر را تح كمك بهيار -7

 زشك جراح به صورت كامال استريل و با رعايت اصول كنترل عفونت پروسيجر مربوطه را انجام مي دهد. پ -8

 . بعد از اتمام كار وسيله مربوطه را به اتاق عمل باز مي گرداند كمك بهيار -9
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دانشگاه علوم  پزشکی و خدمات 

 در مانی تهران بهداشتی

           

 

 

 بیمارستان فوق تخصصی مدائن

     MA/P&P/ 02کد سند:

 21/09/95 ابالغ: تاریخ 

بچه خط مشی هاي اعتباربخشیکتا  در صورت ابالغ سنجه هاي جدیدتاریخ بازنگري:  

ان انتقال ال بیمار و یا اورژانسی بودن، امکي اتاق عمل:  اعمالی که به علت محدودیت در انتقاعمال جراحی خارج از حیطه :تعاریف

 بیمار به اتاق عمل وجود ندارد. 

 پزشك متخصص و بیهوشی -ت جراحیس -برگه آرم دار بیمارستانامکانات و تسهیالت : 

 تجربیات بیمارستانیمراجع:  
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دانشگاه علوم  پزشکی و خدمات 

 در مانی تهران بهداشتی

           

 

 

 بیمارستان فوق تخصصی مدائن

     MA/P&P/ 02کد سند:

 21/09/95 ابالغ: تاریخ 

بچه خط مشی هاي اعتباربخشیکتا  در صورت ابالغ سنجه هاي جدیدتاریخ بازنگري:  

 

 عنوان خط مشی:

 زایمان لوكب در پرخطر باردار مادران مدیریت روش و مشی خط (10
 دامنه کاربرد: 

 بلوك زایمان

 )نام و نام خانودگی و سمت(فرد پاسخگو: 

 ماما مسئول بر اساس چك لیست 

 بیانیه خط مشی:

دراني ه موقع به مابه منظور انجام اقدامات صحيح در جهت حفظ سالمت مادر و جنين، كاركنان بلوك زايمان و با هدف و  رايي  لزوم رسيدگي ب

وجه به نوع مادر و با ت ايط اورژانسي مراجعه كرده اند و اداره ي بيماران پر خطر و كاهش عوارض و با سياست انجام اقدامات الزم برايكه با شر

 عاليم بيماردر بدو ورود طبق پروتكل كشوري زايمان ايمن ، اين خط مشي اجرا مي گردد. 

 )تندي الزم براي انجام کار/نیازي به توضیح جزئیات انجام کار نیستوالی انجام کار/ مسئول انجام کار/ زمان ب(روش اجرا: 

 اما در بدو ورود مادر به بلوك زايمان،  مادر را از نظر شرايط پر خطر طبق پروتكل كشوري زايمان  ك مي كند. م -1 

 .  اما پس از معاينه مادر، علت پرخطر بودن بارداري را از نظر مادري يا جنيني تعيين مي كندم -2

ايمان عيين علت پرخطر بودن زايمان از نظر مادري يا جنين، بالفاصله پزشك مقيم زنان را مطلع ساخته و طبق پروتكل كشوري زتماما پس از  -3

 ايمن مراقبت ها را شروع مي نمايد. 

 :شرايط پرخطر جنيني 

من دادن توضيحات كامل ضي ويژه نوزادان در اين مركز، پزشك با توجه به نداشتن بخش مراقبت ها هفته : 37شروع زايمان با سن جنين زير  -1

 نمايد.به مادر و همسر وي، مادر را به مركز مجهز به بخش مراقبت ويژه نوزادان اعزام مي

ر رفت زايمان و دهفته، مداخالت الزم در جهت پيش 37در جنين باالي  زجر جنين، كاهش رشد داخل رحمي، كاهش شديد مايع ومنيوتيك: -2

 گردد.غيراينصورت مادر با اعالم شرايط اورژانسي به اتاق عمل جهت ختم بارداري منتقل مي

شود ر اين مركز انجام ميدهفته زايمان به روا سزارين  37هفته و نيز جنين زير  37در مورد جنين هاي  ند قلوي باالي  حاملگي  ندقلويي: -3

 گردد.نسي به اتاق عمل جهت ختم بارداري منتقل ميو در غير اينصورت مادر با اعالم شرايط اورژا

ماما  طبق دستور پزشك متخصص اطفال پس از هماهنگي با دفتر پرستاري در صورت  جنين ناهنجار با نياز به جراحي بالفاصله بعد از تولد: -4
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دانشگاه علوم  پزشکی و خدمات 

 در مانی تهران بهداشتی

           

 

 

 بیمارستان فوق تخصصی مدائن

     MA/P&P/ 02کد سند:

 21/09/95 ابالغ: تاریخ 

بچه خط مشی هاي اعتباربخشیکتا  در صورت ابالغ سنجه هاي جدیدتاریخ بازنگري:  

 دهد.لزوم به بيمارستان مجهز به اتاق عمل و بخش جراحي نوزادان انتقال مي

 ادر:شرايط پرخطر م 

 دهد :ماما اقدامات زير را براي مادر انجام مي اختالل در هوشياري و يا وجود تشنج و يا سابقه تشنج قبلي، -1

 اطمينان از باز بودن را هاي هوايي -

 اكسيژن تراپي -

NPO -  بودن مادر 

 گرفتن يك رگ باز -

 انجام اقدامات اوليه طبق تصميم و دستور پزشك -

 دهد:مات زير براي مادر انجام ميماما اقدا شوك : -2

 برسي خونريزي -

 بررسي عفونت -

 بررسي تروما -

 درخواست كمك -

 گرفتن دو رگ بالفاصله و تزريق سرم طبق دستور پزشك -

 رزرو دو واحد خون -

 انجام اقدامات اوليه طبق تصميم و دستور پزشك -

 دهد:در انجام ميماما، اقدامات زير را براي ما فشار خون باالي مادر:  -3

 رد اپي گاستر، تهوع استفراغ شديدبررسي عالئمي همچون سر درد، تاري ديد، د -

 قه بيماري هاي كليوي، قلبي، و فشارخون باالگرفتن شرح حال از مادر در مورد ساب -

 ن گيري مادركنترل ميزان دقيق فشار خون، سن بارداري و وضعيت وز -

 انسي و پيگيري جواب وندرخواست پروتئين ادرار اورژ -

 معاينه اندام هاي مادر و ورم بدن -

 انجام اقدامات اوليه طبق تصميم و دستور پزشك -
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دانشگاه علوم  پزشکی و خدمات 

 در مانی تهران بهداشتی

           

 

 

 بیمارستان فوق تخصصی مدائن

     MA/P&P/ 02کد سند:

 21/09/95 ابالغ: تاریخ 

بچه خط مشی هاي اعتباربخشیکتا  در صورت ابالغ سنجه هاي جدیدتاریخ بازنگري:  

 دهد:ماما اقدامات زير را براي مادر انجام مي خونريزي مادر: -4

 بررسي ميان خونريزي، داشتن تهوع و استفراغ، درد شكم -

 كنترل سن بارداري و ميزان ضربان قلب جنين -

 معاينه شكم مادر از نظر ارتفاع رحم و تونيسيته -

 بق تصميم و دستور پزشك باتوجه به ميزان خونريزي مادر و حال عمومي ويانجام اقدامات اوليه ط -

 دهد:ماما اقدامات زير را براي مادر انجام مي وجود درد شكمي: -5

 رز، سوزا ادرار، تكرر ادرار، ترشح وبكي و بد بوي واژينال، وبريزا و لسهالاارزيابي مادر از نظر محل و نوع درد، تهوع و استفراغ،  -

 رارت، سن بارداري ، تعداد ضربان قلب جنين و وضعيت زايمان از نظر قريب الوقوع بودن زايمانحكنترل درجه  -

 معاينه شكم مادر از نظر ارتفاع و تونيسيته رحم -

 شكانجام اقدامات اوليه طبق تصميم و دستور پز -

 شود:اقدامات زير توسط ماما براي مادر انجام مي پارگي كيسه وب زودتر از موعد : -6

 قراردادن اسپكلوم جهت رويت خروج مايع ومنيوتيك -

 پاره شدن كيسه وب تعيين ميزان درد، سن بارداري، درجه حرارت، زمان -

 بررسي وضعيت انقباضات رحم مادر با معاينه از روي شكم --

 وضعيت زايمان از نظر قريب الوقوع بودن و نوع مايع ومنيوتيك با معاينه واژينال با اسپكلومبررسي  -

 اطالع به پزشك مقيم زنان -

 انجام اقدامات اوليه طبق تصميم و دستور پزشك -

 دهد:ا براي مادر انجام ميتب: ماما اقدامت زير ر -7

. 7. سوزا ادرار 6 . دستكاري بارداري5. ترشح واژينال بدبو 4. درد شكمي 3ي كيسه وب . پارگ2. لكه بيني 1گرفتن شرح حال از مادر در مورد 

. 15ي دريچه اي قلب . سابقه بيماري ها14. بي اشتهايي 3. سردرد 12. گلو درد 11. اسهال خوني 10. درد قفسه سينه 9. سرفه 8تهوع و استفراغ 

 تنگي نفس و درد پهلوها 16وبريزا از بيني 

 يم حياتيبررسي عال

 تعيين وضعيت كيسه وب مادر
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دانشگاه علوم  پزشکی و خدمات 

 در مانی تهران بهداشتی

           

 

 

 بیمارستان فوق تخصصی مدائن

     MA/P&P/ 02کد سند:

 21/09/95 ابالغ: تاریخ 

بچه خط مشی هاي اعتباربخشیکتا  در صورت ابالغ سنجه هاي جدیدتاریخ بازنگري:  

 معاينه پهلوها، ريه ها، گردن، كبد، طحال و حلق مادر

 انجام اقدامات اوليه طبق تصميم و دستور پزشك

 دهد:ماما اقدامات زير را براي مادر انجام مي تنگي نفس و تپش قلب: -8

 ، سابقه ولرژي تنفسي يا وسم و درد قفسه سينهرم اندام هاگرفتن شرح حال از مادر در مورد سرفه، تنگي نفس ، و -

  ك عاليم حياتي مادر و تعداد ضربان قلب جنين -

 تعيين ميزان هموگلوبين، سيانوز و بيقراري مادر -

 معاينه قلب، ريه ها، كبد، ملتحمه  شم و اندام هاي مادر -

 انجام اقدامات اوليه طبق تصميم و دستور پزشك -

 دهد:زير را براي مادر انجام ميماما اقدامات  ورم: -9

 در در مورد سابقه بيماري)قلبي، كليوي، تيروئيد( خشكي پوست، يبوست و احساس سرماگرفتن شرح حال ما -

  ك كردن پروتئين ادرار، اوره و كراتنين خون -

 كنترل فشارخون و وضعيت وزن گيري مادر -

 بض، درد، ورم( و پوستنحرارت عضو،  معاينه قلب، ريه ، تيروئيد، اندام ها)از نظر رنگ، -

 انجام اقدامات اوليه طبق تصميم و دستور پزشك -

 دهد:ماما اقدامات زير را براي مادر انجام مي  حاملگي طول كشيده: -10

 ، سن بارداري براساس سونوگرافي هاي اوايل بارداري، ضربان قلب جنينLMPتعيين -

 تور پزشكانجام اقدامات اوليه طبق تصميم و دس -

 Amniosureو يا  Padو يا تست Fernتأييد پارگي  كيسه وب با تست 

 -:تعاریف

 پرونده بیمار -دفتر تریاژامکانات و تسهیالت : 

ادران مبسته خدمتی ارایه خدمات مامایی و زایمان در بیمارستان، ناشر وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، نویسندگان اداره مراجع:  

 11056/400ه بخشنامه شمار - بسته خدمتی مراقبت هاي ادغام یافته سالمت مادران وزارت بهداشت، نویسندگان اداره مادران -بهداشت وزارت

 23/8/1391مورخ 
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دانشگاه علوم  پزشکی و خدمات 

 در مانی تهران بهداشتی

           

 

 

 بیمارستان فوق تخصصی مدائن

     MA/P&P/ 02کد سند:

 21/09/95 ابالغ: تاریخ 

بچه خط مشی هاي اعتباربخشیکتا  در صورت ابالغ سنجه هاي جدیدتاریخ بازنگري:  

 

 عنوان خط مشی:

 سزارین انجام هاي اندیکاسیون رعایت از اطمینان روش و مشی خط (11
 دامنه کاربرد: 

 بلوك زایمان

 و نام خانودگی و سمت( )نامفرد پاسخگو: 

با استفاده از چك  زشك متخصص زنانپ -مسئول بلوك زایمان

 لیست

 بیانیه خط مشی:

رین ارائه خدمات مراقبتی درمانی و با هدف و چرایی انجام سزارین بر اساس اندیکاسیون هاي علمی و کاهش میزان سزابه منظور 

ط ایمان طبیعی براي سالمت و جان مادر و جنین خطرناك می باشد، این خو با سیاست انجام سزارین در مواردي که ز غیرضروري

 مشی اجرا می گردد.    

 )تتوالی انجام کار/ مسئول انجام کار/ زمان بندي الزم براي انجام کار/نیازي به توضیح جزئیات انجام کار نیس(روش اجرا: 

براي هر علت يك كد  ودسته بندي نموده  9تا  1هاي مصوب وزارت بهداشت از پزشك متخصص زنان معيارهاي انجام سزارين را  بر اساس كد -1 

 در نظر مي گيرد. 

روه گن قرار گرفته و در  نانچه مادري با سابقه سزارين قبلي و يا جراحي بر روي رحم مراجعه نمايد، توسط متخصص زنان تحت جراحي سزاري -2

 رد.گيمي 1سزارين هاي تكراري دسته بندي شده و كد 

ن ي در طي ليبر با عدم پيشرفت زايماني مواجه شود پس از رسم پارتوگرام توسط ماما، توسط متخصص زنان تحت جراحي سزاري نانچه مادر -3

 گيرد.مي 2قرارگرفته و در گروه سزارين به علت ليبر غيرطبيعي دسته بندي شده و كد 

د و با مداخالت روتين بهبود نيابد و بر اساس شرايط مادر و طبق يا ادامه دار باش بوده و تكرار شونده 110زير  FHR نانچه در طي ليبر  -4

جراحي سزارين  دقيقه و ضميمه ون به پرونده ، متخصص زنان مادر را تحت 20توسط ماما به مدت  NSTصالحديد متخصص زنان، پس از تهيه نوار

 گيرد.مي 3ه و كد قرار داده و در گروه سزارين به علت زجر جنين دسته بندي شد

شود و متخصص ر صورت نمايش غيرطبيعي) نمايش بريچ يا عرضي( به دستور پزشك، سونوگرافي انجام شده و جواب ون ضميمه پرونده ميد -5

 گيرد.مي 4زنان مادر را تحت جراحي سزارين قرار داده و در گروه سزارين به علت نمايش غيرطبيعي دسته بندي شده كد 

كولمان جفت، جفت سر راهي و فشار بر بند ناف، متخصص زنان مادر را تحت جراحي سزارين قرار داده و در گروه سزارين به علت درصورت د -6
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 گيرد.مي 5مشكالت جفت و بند ناف دسته بندي شده و كد 

ص ايدار و عدم نزول سر جنين، متخصر صورت تنگي لگن، عدم تناسب سر جنين با لگن مادر، تخمين وزن باالي جنين، داشتن وسنكليتيسم پد -7

 گيرد.يم 6زنان مادر را تحت جراحي سزارين قرار داده و در گروه سزارين به علت عدم تناسب سر جنين با لگن دسته بندي شده و كد 

ن ا تحت جراحي سزارير صورت سزارين به علت فشار خون باالي مادر كه منجر به نياز به ختم بارداري گرديده است، متخصص زنان مادر رد -8

 گيرد.مي 7قرار داده ودر گروه سزارين به علت فشار خون باال دسته بندي شده و كد 

 مشخص شده و علت انتخاب مادر) مانند ترس از درد( در پرونده و دفتر ثبت مواليد، ثبت گردد. 8لت انتخاب مادر با كد سزارين به ع -9

ونه هاي ذكر شده مانند: ديسك كمر، نمره باالي  شم، پرينورافي، هموروئيد شديد، هرپس و هر گ تسزارين به علت هر دليلي خارج از عل -10

 گردد.مشخص مي 9علت خارج از كدهاي تعريف شده سزارين با كد 

ك نده توسط پزششاره شده و با ذكر جزئيات در پرواانجام سزارين الزم است صرفاً براساس انديكاسيون هاي علمي كه ذيالً  همچنين براي -11

 :متخصص زنان و زايمان انجام پذيرد

 عدم پيشرفت زايمان -

 پرزانتاسيون هاي غيرطبيعي -

 ديسترس جنيني -

 جفت سرراهي -

 عروق جفتي سرراهي پروالپس بندناف -

 دكولمان بسته به نظر پزشك و شرايط زايماني مادر و زنده بودن جنين -

 سابقه اسكار روي رحم -

 جنين ايست قلبي مادر جهت نجات جان -

 سه قلوئي و باالتر،دوقلوئي در موارد غير سفاليك بودن قل اول -

 ونومالي هاي قابل درمان جنين  مثل هيدروسفالي،مننگوميلوسل -
 هرگونه توده خوا خيم و بد خيم كه باعث انسداد كانال زايمان شود. -
 سرطان سرويكس -
 وجود ضايعات فعال هرپس در هنگام زايمان -

 يابي وضعيت مادر و جنين ،  گونگي پيشرفت ليبر و نظر پزشك، سزارين انجام مي شود:در موارد زير طبق ارز-12

 وجود مكونيوم غليظ و عدم قريب الوقع بودن زايمان -

 ضرورت به ختم حاملگي و وجود كنترل انديكاسيون هاي القاي زايمان مثل پاريتي باال -

 IUGRالگوهيدرومينوس شديد،  -

 دوقلوئي -
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ليبر  اسخ به القاءسي در مواردي كه نياز به ختم حاملگي اورژانسي بوده و سرويكس نامطلوب است و يا عدم پاكالمپسي و پره اكالمپ -

 با نظر و صالحديد پزشك مسئول

 كوندلوماي شديد واژن -

و شود.نجام مي ارضايت نامه و اهتمام در پرونده براي كليه زايمان هايي كه به روا سزارين انجام مي گردد، توسط پزشك مربوطه  -

 توسط منشي كامل مي شود. اخذ رضايت از همسر و بيمار صورت مي گيرد.

ناسايي ان سزارين ها شومار ماهانه پزشكان به تفكيك توسط منشي بلوك زايمان تهيه مي شود و در جلسه پزشكان بررسي و علل باال بودن ميز-13

 .مي گردد

 :تعاریف

 پرزانتاسيون : عضو نمايشي جنين

 : مشكالت تنفسي ديسترس جنين

 پروالپس : بيرون زدگي بندناف از دهانه رحم

 دكولمان : كنده شدن زودرس جفت 

 هيدروسفالي : افزايش وب دور مغز جنين

 مننگوميوسل : بيرون زدكي نخاع از محل غيرطبيعي

 مكونيوم : مدفوع جنين

 پاريتي باال : تعداد زايمان باال

 كاليلوهيدرومينوس : كاهش مايع ومينوتي

 IUGR عدم رشد جنين : 

 اكالمپسي : مسموميت بارداري به همراه تشنج

 پره اكالمپسي : مسموميت بارداري
 كونديلوما : زگيل تناسلي

 

 یمانیدفتر ثبت آمار زاامکانات و تسهیالت : 

ر ی بیمارستان هاي دوستداراهنماي کشوري ارائه خدمات مامای -یمصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک یابالغ يکدهامراجع:  

 مادر 
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 عنوان خط مشی:

 پرتوها حفاظت و بهداشت اقدامات اثربخشی از اطمینان کسب روش و مشی خط (12
 دامنه کاربرد: 

 واحد تصویربرداري و و سی تی اسکن

 )نام و نام خانودگی و سمت(فرد پاسخگو: 

چك  با استفاده از مسئول بهداشت محیط و مسئول تصویربرداري

 لیست

 بیانیه خط مشی:

ت پرتوها هداشت و حفاظببا توجه به ضرورت حفاظت كاركنان و مردم نسلهاي وينده در برابر اثرات زيان وور اشعه ، بيمارستان با سياست اقدامات 

 يد.جرا مي نماو با هدف ضرورت حفاظت كاركنان و مردم نسلهاي وينده و محيط در برابر اثرات زيان وور اشعه اين خط مشي را ا

 )تتوالی انجام کار/ مسئول انجام کار/ زمان بندي الزم براي انجام کار/نیازي به توضیح جزئیات انجام کار نیس(روش اجرا: 

 شده است. كليه قسمتهاي ساختمان سرب كوبي-1 

ي يزيك بهداشت هر دو ماه جهت اندازه گيرليه پرتوكاران مجهز به دزيمتر فردي معتبر هستند. كه اين دزيمتري ها با پيگيري مسئول فك -2

 ميزان اشعه دريافتي كاركنان به سازمان انرژي اتمي فرستاده مي شود.

ارد كه تي شامل نتايج دزيمتري ،معاينات و وزمايشات دوره اي كاركنان )هر شش ماه(در واحد راديولوژِي و سي تي اسكن وجود دپرونده حفاظ -3

 احد پيگيري و تكميل مي شود.توسط مسئول فيزيك بهداشت  و

يزهاي ظت فردي و تجهيزات كمكي نگهدارنده بيمار به تناسب  اين واحدها ) نظير روپوا سربي، شيلدهاي گناد و تيروئيد در سااز وسايل حفا-4

 بزرگ و متوسط و كو ك، دستكش سربي، عينك سربي، پاراوان سربي ( توسط كاركنان مربوطه استفاده مي شود.

ناسب در احدهاي راديولوژي در جاي مم هشداردهنده راهنما و اطالع رساني مرتبط با حفاظت در برابر اشعه وجود دارد و از طرف مسئول وعالئ -5

 واحد راديولوژِي نصب شده است.

ر عكس راديولوژي د در زمان گرفتن صول حفاظت در برابر اشعه در كار با دستگاههاي قابل حمل توسط پرسنل راديولوژِي رعايت مي شود.ا-6

ط پرسنل راديولوژي متر از دستگاه پشت پاراوان قرار ميگيرند يا روپوا سربي توس 2بخشها در صورت وجود پاراوان سربي پرسنل بخش  به فاصله 

 پوشيده مي شود.
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 ي پيگيري مي شود.ستگاههاي مولد اشعه داراي گواهي معتبر كنترل  كيفي مي باشند كه ساليانه توسط مسئول تجهيزات پزشكد-7

در خصوص نشت اشعه  تايج بازديد كارشناسان بهداشت پرتوها ي معاونت بهداشتي دانشگاه از واحد راديولوژي و سي تي اسكن بخصوصن -8

 پيگيري مي شود.

 :تعاریف

رابر بدهنده حفاظت در وسایل حفاظت فردي در حین کاربراي کارکنان و جهت بیماران، دزیمتر، عالئم هشدار امکانات و تسهیالت : 

 اشعه، گواهی کنترل کیفی دستگاهها

 چك لیست وضعیت بهداشت محیط وزارت بهداشت و ضوابط سازمان انرژي اتمیمراجع:  
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 عنوان خط مشی:

 سایر و پرستاران / پزشکان بین در دست بهداشت اصول سازي فرهنگ و گذاري ارزش روش و مشی خط (13

 نیبالی کارکنان
 دامنه کاربرد: 

-پرستاران-کلیه واحدهاي درمانی و پاراکلینیکی)پزشکان

 ان(همراهان بیمار-خدمات

  )نام و نام خانودگی و سمت(فرد پاسخگو: 

 سوپروایزر کنترل عفونت بر اساس چك لیست 

 بیانیه خط مشی:

ا محسوب ر بيمارستانهدرماني يكي از شايعترين علل مرگ و مير د با توجه به اينكه عفونت هاي بيمارستاني ناشي از ارائه مراقبت هاي بهداشتي

االبردن سطح بميگردد.رعايت بهداشت دست،روشي ساده و اساسي در كاهش عفونت هاي بيمارستاني،محافظت بيماران از مقاومتهاي ميكروبي و 

 پاراكلينيكي ودستها بايد در كليه واحدهاي درماني كيفي مراقبت هاي درماني مي باشد.براي اجرايي شدن ون روا صحيح شستشو و ضدعفوني 

 .كه ارائه خدمات مي نمايند.اجرا مي گردد

 )تتوالی انجام کار/ مسئول انجام کار/ زمان بندي الزم براي انجام کار/نیازي به توضیح جزئیات انجام کار نیس(روش اجرا: 

دهاي بيمارستناني موجود است.تورالعمل شستن صحيح دست جهت كنترل عفونت در كليه واحدس-1   

ترل عفونت بازديد روزانه از بخش هاي درماني بيمارستان را براي شستن صحيح دست توسط پرسنل درماني انجام ميدهد.سوپروايزر كن-2  

زار ميگردد.السهاي وموزشي براي سطوح پرستاري و خدمات جهت ارتقاء شطح وگاهي پرسنل توسط سوپروايزر كنترل عفونت و وموزشي برگك-3  

وپروايزر كنترل عفونت به بيمار و همراه شستنصحيح  دست جهت پيشگيري از ولودگي را وموزا ميدهد.س-4  

شوينده و محلول هاي الكلي ضدعفوني كننده در محل هاي  مناسب و در دسترس براي كادر درمان به ميزان كافيتوسط بيمارستان نصب -5

 ميگردد.

ل عفونت نصب ميگردد.ست در محل مناسب توسط سوپروايزر كنترپوستر شستشو و ضدعفوني د-6  

ابطين كنترل عفونت بر شستن صحيح دست توسط پرسنل،نظارت و كنترل مي نمائيدر-7  

يدن دستكش به هيچ وجه جايگزين شستن دست هانمي باشد.پوش-8  

رسنل از الك ناخن و ناخن هاي مصنوعي استفاده نمي نمايندپ-9  

د دست ها شسته شوند عبارتند از:مواردي که بای-10  

به كار.... قبل از اقدام-3عد از تماس با مايعات بدن بيمار        ب -2بل از تماس با بيمار         ق-1  

س از درووردن دستكش ها از دستپ-6عد از تماس با محيط اطراف بيمار    ب-5عد از تماس با بيمار       ب -4  
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ابون:روش صحیح شستن دست با آب و ص  

ثانيه است 60تا  40*مدت زمان كل فرويند   

 در صورت امكان هميشه از وب تميز،روان و لوله كشي استفاده نمايئد. -1

 ابتدا دست ها را با وب مرطوب كنيد و سپس كليه سطوح دست ها را با صابون بپوشاند. -2

 با استفاده از حركات  رخشي كف دستان را بهم بماليد -3

 پشت دست  پ گذاشته )و بلعكس (و با فرو كردن انگگشتان به داخل هم ونها را به هم بماليد.كف دست راست را بر روي  -4

 كف دست ها را مقابل هم گذارده و با فرو كردن انگشتان به داخل هم ونها را به هم بماليد. -5

 را به هم بماليد.در حالي كه انگشتان به  داخل هم قفل است.پشت انگشتان رادر قبال كف دست ديگر گذارده و ون ها  -6

 شست  پ و )بالعكس ( را در ميان كف دست مقابل محكم گرفته و با حركات  رخشي به هم بماليد -7

 انگشتان قفل شده هر يك از دستان خود را در كف دست ديگر گذاشته و با حركات  رخشي رو به جلو و عقب بماليد. -8

 دست ها را كامال وبكشي نمائيد. -9

شستشوي  شير وب را بسته و دستمال را در سطل وشغال يا حوله را به بين مخصوص الندري كثيف برايبا حوله يا دستمال كاغذي  -10

 .(ستفاده نشودامجدد بيندازيد. )از يك حوله پار ه اي فقط يك بار استفاده شود،از يك حوله  ند بار توسط يك فرد و يا افراد مختلف 

 بعد حداکثر د،یینما یم استفاده یالکل هیپا با یعفون ضد يها محلول از که یصورت رد)ضدعفونی دست ها با مالش یکدیگر-ب

 (.دییبشو صابون و آب با را ها دست ،یضدعفون يها محلول از مکرر استفاده بار 8-7 از

 ثانيه است. 30تا  20مدت زمان كل فر ويند 

ا ل سطوح دست ركبا ويسكوزيته پايين (،به نحوي كه  مقدار كافي از محلول مالش دست با پايه الكلي در اشكال مختلف )فوم،ژل و محلول .1

 بپوشاند،را در كف دست خود بريزيد.

 كف دستان را به هم بماليد.  با استفاده از حركات  رخشي .2

 كف دست راست را بر روي پشت دست  پ گذاشته )و بالعكس (و با فرو كردن انگشتان به داخل هم ون ها را به هم بماليد. .3

 ابل هم گذارده و با فرو كردن انگشتان به داخل هم، ون ها را به هم بماليد.كف دست ها را مق .4

 در حالي كه انگشتان به داخل هم قفل است، پشت انگشتان را در قبال كف دست ديگر گذارده و ون ها را به هم بماليد. .5

 ليد.شست  پ )و بالعكس( را در ميان كف دست مقابل محكم گرفته و با حركات  رخشي به هم بما .6

 انگشتان قفل شده هر يك از دستان خود را در كف دست ديگر گذاشته و بال حركات  رخشي رو به جلو و عقب بماليد. .7

 اجازه دهيد دست هايتان كامال خشك شوند. .8

 روش آماده نمودن دست جهت اعمال جراحی:

 ناخن مصنوعي د را در بياوريد.زدن الك و گذاردنقبل از اقدام براي وماده نمودن دست جهت اعمال جراحي ،انگشتر،ساعت مچي و دستبن .1

 ممنوع است.

 كاسه روشويي بايد به نحوي طراحي شده باشد كه از پاشيدن وب و ترشحات بر روي لباس افراد ممانعت شود. .2
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دانشگاه علوم  پزشکی و خدمات 

 در مانی تهران بهداشتی

           

 

 

 بیمارستان فوق تخصصی مدائن

     MA/P&P/ 02کد سند:

 21/09/95 ابالغ: تاریخ 

بچه خط مشی هاي اعتباربخشیکتا  در صورت ابالغ سنجه هاي جدیدتاریخ بازنگري:  

ده بشوئيد،و سادرصورتي كه دست ها به صورت وشكارا كثيف است، قبل ار وماده سازي دست ها براي اعمال جراحي ون ها را وب و صابون  .3

 خرده هاي موجود در زير ناخن ها را ترجيحا در زير وب شير به وسيله ناخن شور خارج نمائيد.

ر م از ناخن شوبه دليل صدمه به پوست و افزايش احتمال پوسته ريزي برس براي ومادگي دست براي جراحي توصيه نميشود. و در صورت لزو .4

 دند(قابليت اتوكالو شدن و استرليتي مجدد را دارند در حال حاضر در بازار موجواستريل استفاده كنيد.)ناخن شورهايي كه 

ش ول مناسب مالقبل از پوشيدن دستكش استريل ضدعفوني دست براي اعمال جراحي با استفاده يا از صابون مناسب ونتي ميكروبيال يا محل .5

 ند،بايد انجام شود.دست ترجيحا با استفاده از محلول هايي كه فعاليت پايدار داشته باش

الش دست مدر صورتي كه كيفيت وب مورد اطمينان نيست،در قسمت ورودي اتاق عمل جهت وماده سازي دست ها قبل از اقدام به جراحي  .6

 ها با استفاده از محلول هاي مالش دست با پايه الكلي توصيه مي شود.

معموال ركت سازنده ،شل جراحي وماده مي نماييد،مطابق با زمان توصيه شده در هنگام استفاده از صابون ضد ميكروبي ، دست ها را براي اعما .7

دقيقه (توصيه  10ا و ورنج را مطابق با مراحل ذيل اسكراب نماييد.اسكراب طوالني مدت )براي مثال به مدت هدقيقه دست  5-2به مدت 

 نميشود

 ب ناحيه ها بوسيله و د تا ورنج نمائيد. اين عمل از ولودگي مجدد دستبا باالتر نگاهداشتن دست ها از ساعد،شروع به اسكراب دست ها و ساع

 )يش گيري مي نمايد.÷ساعد 

  دقيقه،هر طرف هر يك از انگشتان،بين انگشتان و پشت و روي هر دست را اسكراب كنيد. 5-2با گرفتن زمان بمدت 

  ست اسكراب نماييد.دقيقه در هر دو د 1رويه قدام و خلف ساعد را از ناحيه مچ تا ورنج بمدت 

  سكراب نمائيدادقيقه طوالني تر  1در صورتي كه در هر زماني دست شما با هر  يزي به جز برس تماس يافت، ناحيه ولوده شده را بمدت  

 يان وب را در ميان جبا حركت يك سويه دستها و ورنج از ميان جريان وب،دست ها را از نوك انگشتان تا ناحيه ورنج وبكشي نمائيد.دست ها ر

 به عقب و جلو حركت ندهيد.

 .در كل فرويند اسكراب دستها دقت نمائيد كه وب به لباس جراحي كه بتن داريد نپاشد 

 ك خشك نمائيددر اتاق عمل قبل از پوشيدن گان،كاله و دستكش استريل دست ها و ساعد را با استفاده از حوله استريل و تكنيك وسپتي. 

زنده شده شركت سا حي مالش دست با پايه الكلي با فعاليت پايدار استفاده مي نمائيد.مطابق با زمان توصيههنگامي كه از محلول هاي جرا .8

دست با   عمل نماييد.محلول را بر روي دست هاي خشك بريزيد اسكراب جراحي دست و محلول مالش دست جراحي را با محلول هاي مالش

 پايه الكلي به صورت پي در پي استفاده نماييد.

راي اعمال در هنگام استفاده از محلول هاي مالش دست با پايه الكلي مقدار محلول به حدي باشد كه در كل مدت وماده سازي دست ب .9

 مي باشد.( CC 16جراحي دست ها و ساعد تا ناحيه ورنج ها كامال مرطوب باقي بمانند.)بر اساس مطالعات تجربي اين مقدار كمتر از 

امال كها تا ورنج  ل هاي مالش دست با پايه الكلي و قبل از پوشيدن دستكش استريل ، اجازه دهيد دست ها و ساعدبعد از استفاده از محلو

 خشك شوند.

روش اماده نمودن دست جهت انجام اعمال جراحی و پروستیجرهاي تهاجمی با استفاده از محلول هاي ضدعفونی الکلی با بنیان 

 الکلی:

 ام عمل جراحي و پروستيجرهاي تهاجمي با استفاده از محلول هاي ضد عفوني با بنيان الكلي،بايستي دست جهت وماده نمودن دست جهت انج
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دانشگاه علوم  پزشکی و خدمات 

 در مانی تهران بهداشتی

           

 

 

 بیمارستان فوق تخصصی مدائن

     MA/P&P/ 02کد سند:

 21/09/95 ابالغ: تاریخ 

بچه خط مشی هاي اعتباربخشیکتا  در صورت ابالغ سنجه هاي جدیدتاریخ بازنگري:  

 ها كامال تميز و خشك باشند.

 .بعد از ورود به اتاق عمل و بعد از پوشيدن كاله و ماسك ،دست ها بايستي با وب و صابون شسته شوند 

 درصورت باقي ست ها با محلول ضدعفوني با بنيان الكلي به يكديگر مالش داده شود.وبعد از عمل و در هنگام درووردن دستكش،بايستي د

 ه شدن دستكش(ماندن پودر تالك و يا مايعات بيولوژيك بر روي دست ها بايستي ون ها را با وب و صابون شست )براي مثال در صورت پار

 دن نياز به شستشوي دست ها با وب و صابون انجام دادر اين صورت پروسيجرهاي جراحي را مي توان  يكي بعد از ديگري بدو 

 

 -:تعاریف

 محلول هاي شست و شوي دستامکانات و تسهیالت : 

 مراجع:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

38 
 

 

 

دانشگاه علوم  پزشکی و خدمات 

 در مانی تهران بهداشتی

           

 

 

 بیمارستان فوق تخصصی مدائن

     MA/P&P/ 02کد سند:

 21/09/95 ابالغ: تاریخ 

بچه خط مشی هاي اعتباربخشیکتا  در صورت ابالغ سنجه هاي جدیدتاریخ بازنگري:  

 

 عنوان خط مشی:

 بیمارستان سطح در خدمت گیرندگان هدایت و راهنمایی روش و مشی خط (14
 دامنه کاربرد: 

 کلیه بخش ها و واحدهاي بیمارستان

 )نام و نام خانودگی و سمت(فرد پاسخگو: 

 با استفاده از چك لیست مسئول حقوق گیرنده خدمت

 بیانیه خط مشی:

ان خدمت اين خط مشي با هدف تسهيل دسترسي گيرندگان خدمت به بخش ها، افزايش سطح رضايتمندي مراجعين و راهنمايي و هدايت گيرندگ

 ست:خاذ گرديده اورد نياز، خدمات جنبي و رفاهي در بيمارستان، سياست هاي زير در اين باره اتدرباره دسترسي به خدمات، فضاهاي فيزيكي م

 .كليه پرسنل ملزم به راهنمايي و هدايت صميمانه و محترمانه مراجعين بيمارستان مي باشند 

 شد. واحد حقوق گيرنده خدمت متولي اصلي تسهيل راهنمايي و هدايت گيرنده خدمت در بيمارستان مي با 

 و به شيوه زير اجرا مي گردد.

 

 )تتوالی انجام کار/ مسئول انجام کار/ زمان بندي الزم براي انجام کار/نیازي به توضیح جزئیات انجام کار نیس(روش اجرا: 

 متصدي پذيرا، در زمان پذيرا، اطالعات اوليه را در اختيار بيمار قرار مي دهد.  .1

 بيمار در خصوص هزينه درمان سوال داشته باشد وي راراهنمايي مي نمايد. واحد اطالعات مراجعين ، در صورتيكه .2

 واحد اطالعات مراجعين ، به سواالت بيمار راجع به خدمات ارائه شده در بيمارستان،  پاسخ مي دهد.  .3

 نمايد. ا ثبت ميپرستار در حين پذيرا بيمار در بخش، خدمات قابل دسترسي در بخش را براي بيمار توضيح داده و در فرم وموز .4

 مي كند. منشي بخش بروشور وشنايي با بيمارستان را در اختيار بيمار قرار داده و راهنماي استفاده از ون را براي وي بيان .5

ي وزم را براي مددكار بيمارستان با همكاري مسئول وموزا همگاني در صورت نياز به استفاده از خدمات نهادهاي حمايتي، هماهنگي ال .6

 دهد. انجام مي

اري، مسئول حقوق گيرنده خدمت بر وجود و بروز رساني تعرفه هاي اعمال جراحي شايع و هتلينگ در واحد هاي پذيرا، حسابد .7

 ترخيص و سالن هاي اصلي انتظار مراجعين نظارت مي نمايد.

ز به اقدام ده و در صورت نيامسئول حقوق گيرنده خدمت بر وجود و كارايي تابلوها و خطوط راهنما در هدايت مراجعين نظارت نمو .8

 اصالحي، موارد را از طريق دفتر بهبود كيفيت و كميته اخالق پزشكي پيگيري مي نمايد.

ر ئه نموده و دمسئول وموزا همگاني به صورت دوره اي وموزا هاي ارتقاي سالمت مراجعين را در سالن هاي اصلي انتظار مراجعين ارا .9

 د.قدام مي نماي، نسبت به  برگزاري كالس هاي گروهي)حسب شرايط و امكانات موجود بيمارستان( اصورت نياز افراد به راهنماي بيشتر

 ايد.مسئول وموزا بر دسترسي وزاد افراد حاضر در سالن هاي انتظار به مطالب علمي مرتبط با ارتقاي سالمت نظارت مي نم .10
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دانشگاه علوم  پزشکی و خدمات 

 در مانی تهران بهداشتی

           

 

 

 بیمارستان فوق تخصصی مدائن

     MA/P&P/ 02کد سند:

 21/09/95 ابالغ: تاریخ 

بچه خط مشی هاي اعتباربخشیکتا  در صورت ابالغ سنجه هاي جدیدتاریخ بازنگري:  

 يمارستانب سايت در و تهيه بيمارستان در حضور هاي روز و صتخص نوع ذكر با را بيمارستان خدمات اطالعات، ليست فناوري مسئول .11

 .نمايد مي بارگذاري

 مي ثبت اريگزارا پرست در و داده توضيح بيمار براي را بيمارستان در دسترسي قابل خدمات بخش، در بيمار پذيرا حين در پرستار .12

 .نمايد

 ستانبيمار خدمت گيرندگان حقوق مسئول به شيفت مسئول طتوسرا  موضوع خاص، حمايتي خدمات به بيمار نياز صورت پرستار در .13

 رساني مي نمايد. اطالع

ه شده است، مسئول حقوق گيرنده خدمت از وجود امكانات و تسهيالت مورد نياز جهت راهنمايي مراجعين كه در اين خط مشي نام برد .14

 اطمينان حاصل مي نمايد.

 -:تعاریف

 زارش بازدید مسئول حقوق گیرنده خدمتگ-آشنایی با بیمارستان پمفلت هاي -عالیم راهنماییامکانات و تسهیالت : 

 تجربیات بیمارستانمراجع:  
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دانشگاه علوم  پزشکی و خدمات 

 در مانی تهران بهداشتی

           

 

 

 بیمارستان فوق تخصصی مدائن

     MA/P&P/ 02کد سند:

 21/09/95 ابالغ: تاریخ 

بچه خط مشی هاي اعتباربخشیکتا  در صورت ابالغ سنجه هاي جدیدتاریخ بازنگري:  

 

 عنوان خط مشی:

 خدمت گیرنده خصوصی حریم حفظ و رعایت روش و مشی خط (15
 دامنه کاربرد: 

 کلیه بخش ها و واحدهاي بیمارستانی

 سمت()نام و نام خانودگی و فرد پاسخگو: 

 با استفاده از چك لیست مسئول حقوق گیرنده خدمت

 بیانیه خط مشی:

،  ارستانبيم ي برا اخالقي  ار وب بيمار و با هدف ايجاد حقوق از حمايت به منظور احترام به حفظ حريم خصوصي گيرنده خدمت و لزوم

 در كه تخدم ي گيرنده بدن از مناطقي پوشاندن ا سياستبيماران و ب اسرار و خصوصي حريم حفظو  بيمار حقوق ارتقاء و شناسائي،حمايت

 استفاده با ها ختت مناسب حريم رعايت، بيمار بهداشتي ي پرونده اطالعات نگهداشتن محرمانه، ندارند مداخله به نياز درماني و تشخيصي مراحل

 .ي گرددانساني اين خط مشي اجرا م ارزشهاي يوتعال خصوصي حريم رعايت جهت در نيروها وگاهي افزايش و وموزاو  پرده و پاراوان از

 )تتوالی انجام کار/ مسئول انجام کار/ زمان بندي الزم براي انجام کار/نیازي به توضیح جزئیات انجام کار نیس(روش اجرا: 

 ا مهيا  مي نمايد. رقفي  كادر درمان تمام امكانات الزم  جهت حفظ حريم خصوصي بيماران از جمله پاراوان بين تخت ها و پرده هاي س -1 

 تي االمكان از پرسنل همگن جهت ارائه خدمات استفاده مي شود. ح -2

 وشانده شدن بدن بيمار در مراحل مختلف در ماني انجام مي شود.پ  -3

 يماران رعايت مي شود . باستاندارد هاي پوشش  -4

 شود. ر صورت در خواست بيمار اتاق خصوصي براي وي در نظر گرفته ميد -5

 ر صورت در خواست بيماردر صورت امكان در تمام مراحل معاينه فرد همراه در كنار وي در نظر گرفته مي شود. د -6

 دهد. كمك بهيار بخش در هنگام خارج شدن بيمار از بخش جهت انجام اقدامات پاراكلينيك شنل در اختيار بيمار قرار مي -7

دمات و غيره جهت حفظ حريم خصوصي گيرندگان خدمت به طور مستمر  توسط مسئول حقوق خوموزا پرسنل اعم از درمان، اداري و  -8

 گيرنده خدمت انجام شده و تمام قوانين منشور حقوق بيمار در اين زمينه وموزا داده مي شود. 

ن امر مسئول بخش در هر شيفت بر اي رسنل درماني از نوشتن نام و تشخيص بيماري در باالي سر بيمار و بر جلد پرونده خودداري مي كنند وپ-9

 نظارت دارد.
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دانشگاه علوم  پزشکی و خدمات 

 در مانی تهران بهداشتی

           

 

 

 بیمارستان فوق تخصصی مدائن

     MA/P&P/ 02کد سند:

 21/09/95 ابالغ: تاریخ 

بچه خط مشی هاي اعتباربخشیکتا  در صورت ابالغ سنجه هاي جدیدتاریخ بازنگري:  

الم لفن همراه در تمامي بخش ها محدود شده  و در اتاق عمل و بخش هاي ويژه از طرف رئيس بيمارستان طي ابالغي ممنوع اعاستفاده از ت-10

 شده است .

رد و توسط همراه اين امر با اجازه بيمار صورت مي گي سترسي به پرونده بيمار در تمامي بخش ها محدود است و در صورت درخواست پروندهد-11

 رئيس بيمارستان طي ابالغي اين امر را به تمامي بخش ها ابالغ كرده است.

 -:تعاریف

ستندات آموزشی حقوق گیرنده م -لیست برنامه کاري –پرسنل همگن  –پاراوان و پرده جدا کننده بیماران امکانات و تسهیالت : 

 خدمت

 تجربیات بیمارستانیمراجع:  
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دانشگاه علوم  پزشکی و خدمات 

 در مانی تهران بهداشتی

           

 

 

 بیمارستان فوق تخصصی مدائن

     MA/P&P/ 02کد سند:

 21/09/95 ابالغ: تاریخ 

بچه خط مشی هاي اعتباربخشیکتا  در صورت ابالغ سنجه هاي جدیدتاریخ بازنگري:  

 

 عنوان خط مشی:

 خطر معرض در هاي جمعيت و پذير وسيب هاي گروه از حمايت روا و مشي خط (16
 دامنه کاربرد: 

 واحدهاي بیمارستان  و  کلیه بخش ها
 )نام و نام خانودگی و سمت(فرد پاسخگو: 

 با استفاده از چك لیست مسئول حقوق گیرنده خدمت

 خط مشی: بیانیه

موقع بيماران بو شناسايي  رجوع ارباب تكريم و و با هدف رسيدگي پذير وسيب هاي گروه شناسائي و حمايت لزومحفظ ايمني بيمار و به منظور 

سط كليه ين خط مشي توو ارائه خدمات درماني متناسب با نياز ايشان  و الزام اجراي ا بيمارستان امكانات نمودن فراهموسيب پذير و با سياست 

 كادر پزشكي و پرستاري در تمامي نوبت هاي كاري ، اين خط مشي اجرا مي گردد.

 )تتوالی انجام کار/ مسئول انجام کار/ زمان بندي الزم براي انجام کار/نیازي به توضیح جزئیات انجام کار نیس(روش اجرا: 

ده شو ...  صورت مي گيرد كه بيمار را طبق تعريف و وموزا هاي داده  ناسايي صحيح بيماران از طريق پرسنل پذيرا، نگهباني، پرستاري ش -1 

 جزء بيماران وسيب پذير قرار مي دهند.  

ي به واحدهاي ل اين بيماران با اجراي صحيح نقل و انتقال بيماران و تاكيد بر نكات ايمني بيماران پرخطر و با نظارت كادر پرستارنقل و انتقا -2

 و ... صورت مي پذيرد.  پاراكلينيك، اتاق عمل

 حمايت تجهيزاتي :جهت تامين امكانات  -3

 تجهيز سرويس هاي بهداشتي به زنگ اخبار 

  تجهيز بخش اور ژانس به تخت مخصوص اطفال 

  تجهيز بخش اورژانس به انكوباتور و وارمر نوزادان 

  تجهيز بخش اورژانس به كليه تجهيزات اورژانس زنان 

  جهت افراد ناتوان و سالخورده توسط مديريت000اهي الزم مانند ويلچر ،برانكار وفراهم نمودن امكانات رف 

 حمايت فيزيكي:جهت تامين امكانات  -4

 وجود رمپ در طبقه همكف 
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بچه خط مشی هاي اعتباربخشیکتا  در صورت ابالغ سنجه هاي جدیدتاریخ بازنگري:  

 وجود نرده در راهروها وسرويس هاي بهداشتي 

 جهت حمايت ايمني 

 وجود حفاظ پنجره ها 

 وجود بدسايد تخت ها 

 حمايت درمانيجهت  -5

 اقدامات مددكاري در صورت لزوم بيمار توسط سرپرستار بخش به واحد مددكاري معرفي مي گردد.  جهت انجام -

  :احتياطات خاص در خصوص بيماران سالمند 

 حفظ بلندي مناسب صدا در طي صحبت كردن 

 استفاده از جمالت ساده و مختصر و تكرارعبارات در صورت لزوم

 وضعيت عصبي ، دهيدراتاسيون كنترل دقيق سالمند از نظر عاليم حياتي، 

 در صورت بي اختياري ادرار ، كنترل از نظر وسيب پوستي و زخم بستر و رعايت بهداشت فردي بيمار

 ارائه خدمات فيزيوتراپي جهت بيماران نيازمند 

 :احتياطات الزم در مورد بيماران باردار 

 پذيرا بيمار در اسرع وقت و خارج از نوبت ساير بيماران

 ار گذاشتن ويلچر در صورت نياز توسط خدمات كلينيكدر اختي

 وگاهي دادن به بيمار از نظر خطرات تشعشعات و اشعه ايكس

 برگزاري كالس هاي ترويج زايمان طبيعي در در مانگاه بيمارستان 

 ارائه خدمات در درمانگاه زنان و زايمان تحت نظر پزشك متخصص زنان و زايمان توسط مديريت

 در مورد بيماران مجهول الهويه و بدون سرپرست  احتياطات الزم 

 در موارد مراجعه به اورژانس ، ارائه كليه اقدامات مراقبتي اورژانسي توسط پرسنل اورژانس 

 هماهنگي با مقامات انتظامي در اسرع وقت جهت ارجاع به مراكز دولتي 

  به نيروي انتظامينگهداري كليه اموال و مدارك نامبرده توسط پرسنل اورژانس و تحويل 

 -:تعاریف
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بچه خط مشی هاي اعتباربخشیکتا  در صورت ابالغ سنجه هاي جدیدتاریخ بازنگري:  

 برانکارد   –ویلچر امکانات و تسهیالت : 

 تجربیات بیمارستانیمراجع:  

 


