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 هدف:

بيماران با رعايت  به وارده و عدم آسيب هاي  شده و جلوگيري از وقفه در ارائه خدمات ريزي كارا و  برنامه خدمات اين روش اجرايي با هدف ارائه 

 به شيوه زير انجام مي شود. اصول ايمني بيمار 

 تعاريف: -

 دامنه کاربرد:

 تمامي بخش هاي درماني و واحد هاي بيمارستاني

 فرد پاسخگو و نحوه نظارت:

انجام مي  /واحدهابيمارستان در شيفت صبح و در شيفت عصر سوپروايزر وقت با توجه به راندهايي كه از بخش ها )مديريت و مترون(مديران ارشد

بر اجراي اين روش نظارت مي كنند. دهد  

 کار/ مسئول انجام کار/ زمان بندي الزم براي انجام کار/نيازي به توضيح جزئيات انجام کار نيست (شيوه انجام کار: )توالي انجام 

 سر پرستار برنامه پرسنلي و آنکالي ماهيانه را تنظيم و پس از تاييد مدير پرستاري آن را در معرض ديد كليه پرسنل قرار مي دهد.   -1

 پرسنل بخش در تمامي شيفت ها و ساعات شبانه روزي جهت ارائه خدمات مراقبتي استاندارد به بيماران حضور فعال دارند.   -2

 مدير پرستاري بر اساس اصول استاندارد تعداد نيروي مورد نياز بخش ها را تعيين مي نمايد.   -3

كنان بخش ها بوده و سرپرستار يا مسئول شيفت بر حسن انجام وظيفه پرسنل        مدير پرستاري و سوپروايزر، موظف به كنترل حضور كليه كار    -4

 نظارت مي نمايد.  

سيت آنکالي موجود در بخش، نيروي             -5 ساس ل ستاري بر ا ستار با همکاري دفتر پر سرپر سنل به هر دليل حضور نيابد،  صورتي كه يکي از پر در 

 مورد نياز بخش را تامين مي نمايد.  

ستار آمو    -6 ستانداردهاي حرفه اي،  را به كليه ي        سرپر شده و ا شي هاي تعيين  ساس خط م زش الزم در رابطه با اجراي اقدامات مراقبتي بر ا

 پرسنل داده و بر اجراي آن تاكيد مي نمايد.  

اء و به امضناء دفتر  پرسننل در هناام اسنتفاده از پاس سناعتي، بعد از كسنب موافقت مقام مسنئول و تعيين جانشنين،  فرم مربو ه  را  امضن        -7

 پرستاري مي رساند.  

مديريت، برنامه ماهيانه پزشننکان مقيم بيهوشنني، اور انس و قلب را تنظيم و پس از تاييد به كليه بخش ها ارسننال مي نمايد و پزشننکان مقيم  -8

 ساعته ) شبانه روزي( حضور مستمر دارند. 24بيهوشي، اور انس و قلب بصورت 

شند و    24لي پزشکان را تنظيم و پس از تاييد به كليه بخش ها ارسال مي نمايد و پزشکان متخصص      مديريت، برنامه آنکا -9 ساعته آنکال مي با

 در صورت نياز به مشاوره يا ويزيت تلفني به ايشان ا الع داده مي شود. 

 پرستاري  به بخش ها  ا الع رساني مي نمايد.   پزشکان هر گونه تغيير در برنامه آنکالي را به دفتر پرستاري ا الع  داده  و منشي دفتر -11

سنل واحد خود را تنظيم و پس از تاييد           -11 سکن(  برنامه ماهيانه و آنکال پر سي تي ا شااه، راديولو ي،  سئولين واحدهاي پاراكلينيك) آزماي م

 ته فعال مي باشند.   مديريت در معرض ديد پرسنل قرار داده و اين واحدها  به صورت شبانه روزي در تمام ساعات هف

در شيفت صبح و عصر فعال مي باشند و سرپرستار برنامه ماهيانه  و آنکالي          CSSDاتاق هاي عمل جراحي به صورت شبانه روزي و واحد    -12

 پرسنل را تنظيم و در معرض ديد پرسنل قرار مي دهد.  

 

 

 

 

  

 1395سال  کتابچه روش هاي اجرايي اعتباربخشي
 

 MA/PRC/ 11کد سند:
نظارت مستمر در تمام ساعات شبانه روز بر روند 1)

 ارائه خدمات در بيمارستان

 1/11/95:ابالغ تاريخ 

 درصورت ابالغ سنجه هاي جديدتاريخ بازنگري: صفحه اول-دوم ويرايش:
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شبانه روز و روزهاي هفته فعال بوده و مسئول واحد برنامه ماهيانه و آنکالي پرسنل را تنظيم و در معرض ديد        -13 ساعات  واحد پذيرش در تمام 

 پرسنل قرار مي دهد.  

وسط صندوق  فعال است و در شيفت عصر و شب ترخيص ت  5/12و در  روزهاي تعطيل تا ساعت   3واحد ترخيص در روزهاي عادي تا ساعت   -14

 و با هماهناي با مسئول ترخيص انجام مي شود. 

 دفتر پرستاري بصورت شبانه روزي فعال مي باشند و در هر شيفت يك سوپروايزر بصورت شبانه روزي پاسخاو مي باشد.   -15

فعال دارند و مسئول واحدها برنامه  حضور  به صورت شبانه روزيواحدهاي زيرمجموعه مديريت داخلي شامل واحد تاسيسات، مخابرات و ......  -16

 ماهيانه و آنکالي پرسنل را تنظيم  و در معرض ديد پرسنل قرار مي دهند.

( در موارد  اور انس توسط سوپروايزر انجام   paceفراخوان پزشکان و پرسنل آنکال)مثل آنژيوگرافي، دياليز، آندوسکوپي، آنژيوگرافي و تعبيه     -17

 .مي شود

 تجهيزات الزم:امكانات / 

 ليست آنکالي  -برنامه كاري ماهانه بخش

  مراجع: )دستورالعمل معاونت درمان/ رفرنس هاي علمي/ دستورالعمل هاي تاييد شده در کميته هاي داخلي(

 تجربه بيمارستان
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نظارت مستمر در تمام ساعات شبانه روز بر روند ارائه M A/PRC/ 11 (1کد سند:

 خدمات در بيمارستان

 1/11/95:ابالغ تاريخ 

 درصورت ابالغ سنجه هاي جديدتاريخ بازنگري: صفحه دوم-دومويرايش:
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 دف:ه

از بروز مجدد خطاهاي پزشکي و توسعه فرهنگ  اين روش اجرا با هدف شناسايي خطاهاي پزشکي، برنامه ريزي براي كاهش خطاها، پيشايري 

 .به شيوه زير انجام مي شودو كاهش مورتاليت يو موربيديتي   ايمني بيماران در فرهنگ بيمارستانيبيمارمحوري و ارتقاي 

 تعاريف:

 منجر به آسيب بيمار شود يا نه.است كه ممکن است  ماندر قابل پيشايري ناشي از عارضه به معني يك خطاي پزشکي

 دامنه کاربرد:

 تمامي بخش هاي درماني و پاراكلينيکي

 فرد پاسخگو و نحوه نظارت:

 كارشناس ايمني بيمار و مسئول ايمني مي باشد كه در بازديد از بخش ها و  بق خطاهاي گزارش شده بر اجراي اين روش نظارت دارند.

 کار: )توالي انجام کار/ مسئول انجام کار/ زمان بندي الزم براي انجام کار/نيازي به توضيح جزئيات انجام کار نيست (شيوه انجام 

مسئول هر واحد ، جهت ارزيابي پيشايرانه خطاهاي پزشکي ساالنه ، خطاهاي احتمالي و موقعيت هاي خطر آفرين كليه بخش ها و واحدهاي -1

 در ليستي جهت كنترل موانع  پيشايرانه تنظيم مي نمايد.  شناسايي نموده ورا درماني 

برنامه  FMEAبا استفاده از تکنيك آينده نار  و بخش ها و مسئول بهداشت حرفه اي ايمني بيمار با همکاري مسئولين واحدها كارشناس -2

 مي كند.مداخله اي و پيشايرانه تدوين 

ريسك بااليي دارند در كميته ايمني مطرح مي شوند و براي آنها اقدام اصالحي يا برنامه بهبود  پس از تدوين برنامه ارزيابي، براي خطراتي كه-3

 توسط تيم بهبود كيفيت تدوين مي شود.

به همراه برنامه مداخالت مربو ه اصالحي در اختيار بخش ها و واحدها قرار  را كارشناس هماهنگ كننده ايمني ، فايل مخا رات فهرست شده-4

 مي دهد.

 مسئولين واحدها نسبت به ليست فهرست شده مخا رات آگاهي داشته و بر اساس آن عمل مي نمايند.-5

و مديريت خطاها فرهنگ سازي نموده، سوپروايزر آموزشي به منظور مشاركت و فرهنگ سازي همه ي كاركنان و متخصصان در امر شناسايي -6

 انجام مي گردد. خصوص ايمني بيمار در كه اين امر با برگزاري كالس ها و جلسات آموزشي

 نظير خطر پر هاي بخش در بويژه (Sentinel Event)) آنها جدي موارد تشخيص و خطاها شناسايي به ايمني كننده هماهنگ كارشناس-7

 .كند مي رسيدگي سريعاً لزوم صورت در و پرداخته اور انس

 ابيا كميته بهبود كيفيت مطرح مي كند و  موربيديتي – مورتاليتي كميتهبيمار خطاهاي شناسايي شده در  ي ماه را در  ايمني كارشناس-8

 .نمايد مي تدوين پيشايرانه و اي مداخله برنامه RCA نار گذشته تکنيك به توجه

تحليل ريشه اي انجام شود، سپس در صورت وقوع، بالفاصله بايد جلسه ايمني تشکيل و  خطاهاي منجر به مرگ يا عارضه پايداربراي   -9

 خطاي فوق را به معاونت درمان ارسال كند.ساعت  24كارشناس ايمني بيمار در  ي 

  

 1395سال  کتابچه روش هاي اجرايي اعتباربخشي
 

 MA/PRC/ 12کد سند
 پيشگيرانه خطاهاي پزشكيارزيابي 2)

 1/11/95ابالغ :تاريخ 

 درصورت ابالغ سنجه هاي جديدتاريخ بازنگري: صفحه اول-اول ويرايش:

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
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را جمع بندي كرده و براي  و شاخص هاي ايمني بيمار كارشناس ايمني بيمار بايد نتيجه تحليل ريشه اي خطا و خطاهاي اتفاق افتاده-11

 در اختيار تمامي بخش هاي باليني قرار دهد. وقوع دوباره خطاو عدم  يادگيري از خطا

 امكانات / تجهيزات الزم:

 FMEA-RCAبرگه هاي  -برگه هاي تحليل خطا -شاخص هاي ايمني بيمار -فرم هاي گزارش خطا

 مراجع: )دستورالعمل معاونت درمان/ رفرنس هاي علمي/ دستورالعمل هاي تاييد شده در کميته هاي داخلي(

 تجربيات بيمارستاني -استانداردهاي اعتباربخشي -درمان بخش نامه ي معاونت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 1395سال  کتابچه روش هاي اجرايي اعتباربخشي
 

 1/11/95ابالغ :تاريخ  ارزيابي پيشگيرانه خطاهاي پزشكيMA/PRC/ 12 (2کد سند

 درصورت ابالغ سنجه هاي جديدتاريخ بازنگري: صفحه دوم-اولويرايش:
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  هدف:

اين روش اجرايي با هدف ترويج فرهنگ گزارش دهي خطاهاي پزشکي و شناسايي خطاها براي جلوگيري از بروز مجدد آنها و افزايش ايمني 

 .بيماران به شيوه زير انجام مي شود

 -تعاريف:

 دامنه کاربرد:

واحدهاي پاراكلينکي -تمام بخش هاي درماني   

 فرد پاسخگو و نحوه نظارت:   

 كارشناس ايمني بيمار و مسئول ايمني مي باشد كه در بازديد از بخش ها و  بق خطاهاي گزارش شده بر اجراي اين روش نظارت دارند.

 ( نيستشيوه انجام کار: )توالي انجام کار/ مسئول انجام کار/ زمان بندي الزم براي انجام کار/نيازي به توضيح جزئيات انجام کار 

خطاهاي پزشکي و مشاركت  از جديد منظري به كاركنان توجه جلببايد  ايمني بيمار در بازديدهاي ايمني بيمار يريتتيم بازديد هاي مدي-1

 .كوشا باشند ٬كاركنان در گزارش بدون ترس از تنبيه و سرزنش

 گردش كننده كه تسهيل ٬بدون ترس از سرزنش و تنبيهروش اجرايي گزارش دهي همااني خطاهاي پزشکي ايمني بيمار بايد  كارشناس-2

درصد تعداد بيماران در ماه خطا  14و در بازديد هاي ايمني ياد آور شود كه  است را ترويج دهد پزشکي خطاهاي مور در صريح و صحيح ا العات

 . بيعي است و بايد گزارش شود

گزارش دهي خطاهاي واحد خود موانع گزارش دهي خطا ها  را شناسايي و به صورت مسئول واحد ها بايد به صورت فصلي با توجه به آمار -3

 كتبي به دفتر بهبود تحويل دهند .

 ي بيمارستان را در كميته مديريت اجرايي مطرح مي نمايد .د نتايج موانع گزارش دهي خطا ها دفتر بهبو-4

 ه كردند به واحد بهبود ا الع مي دهند.اگر خطايي مشاهد در بازديدهاي روزانه از بخش ن سوپروايزرا-5

 اعضاي كميته مديريت اجرايي با توجه به نتايج موانع شناسايي شده  در گزارش دهي خطاها ي پزشکي  اقدامات اصالحي تدوين مي نمايند .-6

هاي متفاوتي جهت گزارش دهي تنظيم كميته مديريت اجرايي در راستاي رفع موانع گزارش خطا با توجه به نتايج موانع گزارش شده بايد روش -7

 نمايد .

داده و قسمتي در سايت با عنوان گزارش بيمارستان فرم الکترونيکي گزارش دهي خطا را در سايت بيمارستان قرار ا العات مسئول فناوري -8

 . دهي خطاهاي پزشکي تعبه شده است

 ر بخش اور انس نيز تعبيه شده شده است.براي افزايش گزارش دهي خطاهاي پزشکي صندوقي در  بقه همکف كنا-9

ويقي در نظر تشبيشترين خطا را گزارش مي كنند، كه  بخش هاييدر راستاي ارتقاي فرهنگ گزارش خطا براي  مديران ارشد بيمارستان-11

  ايرند.مي

گزارش شود، دوره آموزشي ايمني بيمار برگزار ان با خطاهايي كه بايد جهت آشنايي كاركن با همکاري كارشناس ايمني بيمارسوپر وايزر آموزشي 11

 مي كند.

 امكانات / تجهيزات الزم:

 هاي گزارش خطادفاتر ثبت خطا ، صندوق گزارش خطا ، فرم

 مراجع: )دستورالعمل معاونت درمان/ رفرنس هاي علمي/ دستورالعمل هاي تاييد شده در کميته هاي داخلي(

 استانداردهاي اعتباربخشي و تجربيات بيمارستاني -بخش نامه هاي معاونت درمان

 

  

 1395سال  کتابچه روش هاي اجرايي اعتباربخشي
 

 MA/PRC/ 13کد سند
 نحوه گزارش دهي همگاني خطاهاي پزشكي3)

 بدون ترس از سرزنش و تنبيه

 1/11/95ابالغ :تاريخ 

 درصورت ابالغ سنجه هاي جديدتاريخ بازنگري: صفحه اول-اولويرايش:
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 هدف:

گرمايش و سرمايش،  سيستم اندازي راه و سرويس، تعمير، ناهداري و كنترل انواع سيستم هاي گرمايشي ، تهويه و نور اين روش اجرايي با هدف  

 به شيوه زير اجرا مي شود انر ي منابع رفت هدر از جلوگيريط و شراي تمام در مطلوب كاركرد

 - تعاريف:

 دامنه کاربرد:

واحدهاي بيمارستانتمامي بخش ها و   

 فرد پاسخگو و نحوه نظارت:

ليست و گزارشات ارسالي مي باشد.نظارت بر اجراي اين روش به عهده مديريت بيمارستان و مسئول تاسيسات بر اساس چك   

 انجام کار نيست (شيوه انجام کار: )توالي انجام کار/ مسئول انجام کار/ زمان بندي الزم براي انجام کار/نيازي به توضيح جزئيات 

 اقدام مي نمايند.   سرما و گرما  فصل ازشروع گرمايشي و سرمايشي قبل سيستم اندازي راه و عيوب رفعي، نسبت به آمادگ  تتاسيسا پرسنل -1

ستان  فني ناظر -2 صورت  بيمار صل  شروع  از قبل تعميرات انجام جهت لوازم و قطعات به نياز در ست  ،ف سئول  و مديريت با  و تهيه را لوازم لي  م

 نمايد. مي مکاتبه تداركات

 دهند. مي انجام را الزم اقدامات لوازم، تهيه و پيايري به نسبت تداركات مسئول -3

 و چدني آبارم ديگ هاي وضعيت  بررسي  برگشت؛  و رفت كلکتورهاي فشار  و دما كنترل ؛ وخروجي ورودي آالت شير  كليه تاسيسات   پرسنل  -4

سته  و باز انبساط  و منابع كويلي و منابع فوالدي سته  و كنترل عايق بندي وضعيت  بررسي  و ب سته  موارد وكليه بندي ب  ليست  چك در شده  خوا

 را كنترل و ثبت مي نمايند.   روزانه بازديد

 نمايند.   مي بررسي ودوده رسوب و نشتي وجود نظرعدم از فوالدي و چدني آبارم ديگ هاي داخل وضعيت تاسيسات پرسنل -5

 پمپ ها، و فنر فيبر و ها كوپلينگ بودن سالم  از ا مينان و لرزش و صدا  نظر از زميني و خطي سيركوالتور  پمپ هاي كليه تاسيسات   پرسنل  -6

سيون  ساپورتها،  فوندان شيرهاي  گير لرزه صافي،  و  راارتبا ي،  كابل هاي و قدرت و فرمان مدار ، اكوستيك  و جداري هاي ترموستات  ، يکطرفه و 

 نمايند.   مي ثبت مربو ه ليست هاي چك و در بررسي

سنل  -7 سات    پر سي صورت  تا شتي  رفع و هواگيري شيرهاي  و رادياتورها تمامي از اي دوره ب شت  و رفت شيرهاي  از احتمالي ن  از ، ها پره و برگ

شي  كويلهاي ستااه  گرماي ساز  و د ضعيت  و هوا ستم   و فيلترها و ساني  سي ستات  و مکش و خروج هاي دريچه و هوار  بازديد انجام اتاقي هاي ترمو

 كنند.  مي ثبت مربو ه ليست چك در و ورندآ مي بعمل

 اسرع  در آن رفع به نسبت  روزانه گزارش دفتر در ثبت ضمن  سيستم،   خرابي يا معيوب موارد از يك هر مشاهده  صورت  در كننده بازديد افراد  -8

 مي دهند. قرار امر جريان در را بيمارستان فني و ناظر اقدام وقت

 نمايند.  مي تالش سوخت بهينه مصرف به نسبت گرمايشي سيستم قسمت هاي از هريك تنظيمات انجام و موقع به كنترل با تاسيسات پرسنل -9

سيسات   پرسنل  -11 سپيلت ها، سردخانه   و گازي كولر شامل  مبردها تمامي تا سازها  جسد  سردخانه  و صفر  زير و صفر  باالي غذايي مواد ا  و هوا

 نمايند.   مي كنترل گاز نشتي عدم و صحيح كاركرد نظر از و سركشي منظم به  ور را آبسردكن ها يخچال ها

 امكانات / تجهيزات الزم:

 سيستم هاي گرمايشي و سرمايشي –چك ليست كنترلي 

 داخلي(مراجع: )دستورالعمل معاونت درمان/ رفرنس هاي علمي/ دستورالعمل هاي تاييد شده در کميته هاي 

 استانداردهاي اعتباربخشي 

 

  

 1395سال  کتابچه روش هاي اجرايي اعتباربخشي
 

 M A/PRC/ 14کد سند
( نگهداشت سرمايش، گرمايش و تهويه 4

 بيمارستان

 1/11/95ابالغ :تاريخ 

 درصورت ابالغ سنجه هاي جديدتاريخ بازنگري: صفحه اول-اولويرايش:
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 هدف:

 .كاهش خطرات ناشي از آتش سوزي به شيوه زير اجرا مي گرددپيشايري، حفظ ايمني در مقابل آتش سوزي و اين روش اجرا با هدف  

 - تعاريف:

 دامنه کاربرد:

 كليه بخش ها درماني و واحدهاي بيمارستاني

 فرد پاسخگو و نحوه نظارت:

اجراي اين روش نظارت مي كنند.مسئول آتش نشاني و مدير بيمارستان مي باشد كه بر اساس چك ليست و گزارشات بر   

 شيوه انجام کار: )توالي انجام کار/ مسئول انجام کار/ زمان بندي الزم براي انجام کار/نيازي به توضيح جزئيات انجام کار نيست (

 مسئول آتش نشاني منطقه  ي بازديد از بخش ها و واحد ها نوع كپسول و تعداد كپسول را  مشخص مي كند.-1

 بيمارستان تعداد كپسول ها و نوع آنها را  بق نظر مسئول آتش نشاني منطقه تهيه مي كند.مديريت -2

داشت ميکنند و مسئول بهدستورالعمل نصب ارد و با رعايت استاندرا كپسول ا فا حريق براي هر بخش و واحد و كليه انبارها كاركنان تاسيسات -3

 حرفه اي بر حسن اجراي اين كار نظارت دارد.

 قبل از اتمام ها را شار كپسولچك مي كند و تاريخ شار  سئول ساختمان  ي بازديد از ساختمان  كپسول هاي آتش نشاني را  از نظر م -4

 پيايري مي كند.

 بازديد هاي مکرر توسط مسئول بحران و مسئول آتش نشاني و مسئول بهداشت حرفه اي از بيمارستان انجام مي شود.-5

ماس مشخصات ت صادر و تيم آتش نشاني تشکيل و ابالغ براي اعضاي اصلي تيم و رابطين بخش هامسئول بحران با هماهناي مسئول ايمني  -6

 را تهيه و بايااني ميکند. اعضا

ه آموزشي برگزار مي دوراعضاي تيم آتش نشاني در خصوص نحوه استفاده از وسايل ا فا حريق  براي مسئول آموزش با هماهناي مسئول بحران-7

 كند.

مسئول بهداشت حرفه اي در بازديد  محل هاي احتمالي حريق)لوله هاي گاز، كپسول هاي اكسيژن و ...( در هر بخش را شناسايي و اقدامات -8

 احتيا ي )نصب برچسب و وسايل ا فا حريق(انجام ميدهد.

 اند و به صورت دوره اي از عملکرد صحيح ددكتورها ا مينان حاصل مي كنند.كرده نصب و راه اندازي  را سيستم اعالم حريقمسئول تاسيسات -9

 بر آنها نظارت دارد. مسئول بهداشت حرفه ايشده و  پاكسازي انبار سوخت و  نراتور برق از وسايل قابل اشتعال -11

عالوه بر مسئول بخش/واحد توسط   دامات احتيا يچيدمان انبار بخش ها و واحدهاي بيمارستاني از نظر وجود مواد قابل احتراق و انجام اق-11

 مسئول بهداشت حرفه اي چك ميشود.

 توسط مسئول آتش نشاني نصب شده است. شماره تماس آتش نشاني در انبار ملزومات و ساير انبارها-12

پسول، توسط كمك بهيار/ خدمات كپسول هاي اكسيژن از بخش ها به واحد تاسيسات با استفاده از كالهك محافظ و ترالي مخصوص حمل ك-13

 حمل ميشود.

 شود. چك ميشده و در بازديد هاي ساختمان توسط مسئول بهداشت حرفه اي كپسول اكسيژن در بخش ها با حفاظ زنجيري فيکس -14

 شده است.مشخص مسئول آتش نشاني توسط   خروج اضطراري هر بخش با عالئم راهنما-15

 . كرده است مسئول آتش نشاني عالئم عدم استفاده از آسانسور در زمان آتش سوزي را درتمامي آسانسورها نصب-16

  

 1395سال  کتابچه روش هاي اجرايي اعتباربخشي
 

 MA/PRC/ 15کد سند
 ايمني در مقابل آتش سوزي(5

 

 1/11/95ابالغ :تاريخ 

 درصورت ابالغ سنجه هاي جديدتاريخ بازنگري: صفحه اول-اول ويرايش:
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 / تجهيزات الزم: امكانات

 كپسول هاي آتش نشاني، سيستم اعالم  و ا فاءحريق

 مراجع: )دستورالعمل معاونت درمان/ رفرنس هاي علمي/ دستورالعمل هاي تاييد شده در کميته هاي داخلي(

 استانداردهاي اعتباربخشي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 1395سال  کتابچه روش هاي اجرايي اعتباربخشي
 

 (ايمني در مقابل آتش سوزيMA/PRC/ 15 5کد سند

 

 1/11/95:ابالغ تاريخ 

 درصورت ابالغ سنجه هاي جديدتاريخ بازنگري: صفحه دوم-اولويرايش:
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 هدف:

براي پرسنل، اين روش اجرايي با هدف شناسايي موقعيت هاي خطر آفرين و آمادگي براي مواقع بحراني و كاهش آسيب هاي ناشي از وقوع حوادث  

 بيماران و ساختمان به شيوه زير انجام مي شود.

   تعاريف:

 بيمارستان  يا و مردم محيطي به و مالي جاني، آسيب  به منجر ميتوانند و هستند  آسيب زا  بالقوه كه شود  گفته پديده هايي به آفرين خطر عوامل

 .هستند ...و سايبري حمالت سوزي، اپيدمي، آتش مانند ساخت انسان يا و ...و زلزله سيل، مانند  بيعي صورت به خطرآفرين عوامل شوند

 دامنه کاربرد:

 كليه بخش هاي درماني  و واحد هاي بيمارستان

 فرد پاسخگو و نحوه نظارت:

ن كار را برعهده ح و سوپروايزر در شيفت عصر و شب، باتوجه به بازديد هاي روزانه از بيمارستان مسئوليت ايمديران ارشد بيمارستان در شيفت صب

 دارند.

 شيوه انجام کار: )توالي انجام کار/ مسئول انجام کار/ زمان بندي الزم براي انجام کار/نيازي به توضيح جزئيات انجام کار نيست (

 .دهند را تشکيل مي و چارت بحران تشکيلرا  تيم ارزياب بحران بيمارستانمسئول بحران با هماهناي مديريت -1

بق   ، مسئول بحران و ..با هماهناي مسئول ساختمان، مديريت و مسئول بهداشت حرفه اي بيمارستانچك ليست هاي بررسي وضعيت ايمني  -2

 كتابچه بحران تکميل مي شود.

 ميشود. انجامبرايشان توسط مديريت  و اقدام اصالحي )توسط مسئول بحران(، آناليزچك ليست ها  -3

 مي شود. گزارشبه رياست  مسئول بحران توسطغير قابل اصالح يا موارد عدم انطباق  -4

به مديريت و مسئول بحران گزارش و  توسط مسئول بهداشت حرفه اي با هماهناي مسئول بخش تهيه و موقعيت هاي خطر آفرين هر بخش  -5

 برايشان اقدام اصالحي در نظر گرفته مي شود.

 تکميل و گزارش آن به به صورت فصليتوسط مسئول بهداشت حرفه اي و مسئول ساختمان  چك ليست هاي بررسي وضعيت ايمني هر بخش-6

 مديريت براي انجام اقدام اصالحي داده مي شود.

 مسئول تاسيسات بازديد هاي دوره اي كه انجام مي دهد مشکالت را برآورد و جهت اقدام اصالحي به مديريت گزارش مي دهد.-7

 مي شود.و پيايري به مديريت گزارش مسئولين مربو ه  بخش توسط نواقصات و مشکالت موجود -8

مديران ارشد بيمارستان  ي بازديد از بخش ها مشکالت را برآورد كرده و نسبت به مشکالت موجود اقدامات اصالحي را در كوتاه ترين زمان -9

 ممکن انجام مي دهتد.

 امكانات / تجهيزات الزم:

 هاي ايمني و ساختمان چك ليست 

 مراجع: )دستورالعمل معاونت درمان/ رفرنس هاي علمي/ دستورالعمل هاي تاييد شده در کميته هاي داخلي(

 استانداردهاي اعتباربخشي

 

 

  

 1395سال  کتابچه روش هاي اجرايي اعتباربخشي
 

 MA/PRC/ 16کد سند
 گزارش حوادث و موقعيت هاي خطر آفرين(6

 1/11/95ابالغ :تاريخ 

 درصورت ابالغ سنجه هاي جديدتاريخ بازنگري: صفحه اول -اولويرايش:
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  هدف:

به افراد حادثه ديده به شيوه زير انجام مي اين روش اجرايي با هدف تامين منابع در زمان وقوع بحران و ارائه خدمات در سريع ترين زمان ممکن 

 .شود

 - تعاريف:

 دامنه کاربرد:

 تمامي بخش هاي درماني و واحدهاي بيمارستان

 فرد پاسخگو و نحوه نظارت:

مسئوليت  وگزارشات ارسالي مديران ارشد بيمارستان در شيفت صبح و سوپروايزر در شيفت عصر و شب، باتوجه به بازديد هاي روزانه از بيمارستان

 اين كار را برعهده دارند.

 شيوه انجام کار: )توالي انجام کار/ مسئول انجام کار/ زمان بندي الزم براي انجام کار/نيازي به توضيح جزئيات انجام کار نيست (

 اقدامات زير قبل از وقوع حادثه در بيمارستان توسط مسئول بحران انجام مي شود:-1

 رفع مشکالت احتمالي بخش ها قبل از بروز بحران ياب بحران جهتزتعيين تيم ار 

 وجود چارت سازماني جهت انجام وظايف محوله 

 وجود شرح وظايف تعيين شده براي افراد و تعيين جانشين براي آنها 

 استفاده از اتيکت و كاورهاي مشخص براي تيم بحران جهت شناسايي صحيح و ايمني پرسنل 

 در نقشه ساختماني  اختصاص مکان امن در مواقع بحران 

 تعيين مکان هر بخش به صورت جداگانه در فضاي امن با نقشه از پيش تعيين شده 

  پذيرش بيمار)بيمارستان ها(وجود تفاهم نامه با نهادها و ادارات كمك كننده براي 

 ان به آن محلهماهناي با نزديك ترين بانك به محل جهت انتقال وجوهات باارزش بيماران و درآمدهاي مالي بيمارست 

 از  ريق سوپروايزر وقت به مقامات باال  بق سلسه مراتب ا الع داده مي شود.ا الع وقوع حادثه -2

 الع به پرسنل ا مسئول مركز تلفن، فعالسازي برنامه فراخوان بحران بخش ها و سوپروايزري كه به صورت ماهانه تنظيم شده است بق برنامه -3

 مي دهد.

سنل اع از -4 ستان           كليه پر ضور در بيمار سنل موظف به ح سنل آنکال دعوت بعمل آمده و كليه پر سئولين كليه واحد ها و پر ستاران و م سرپر     م از 

 مي باشند

 كليه پرسنل بخش ها در زمان بحران در اختيار دفتر پرستاري و فرماندهي حادثه بوده و محل خدمت آنان  بق ضرورت بيمارستان تعيين-5

 خواهد شد .  

به  يكسوپروايزر كش توسط مراجعين وضعيت تعداد وو  مدير بخش پشتيباني توسط رد ميزان تخريب ساختمان وتاسيساتگزارشات اوليه در مو-6

  فرمانده حادثه داده مي شود.

اده مانده حادثه دتوسط فر جهت دسترسي به تخت بيشتر ،الکتيو  دستور به روساي بخشها جهت ترخيص زودتر از موعد برخي از بيماران خاص-7

 مي شود.

 ديد توسط مسئول پذيرش كنسل مي شود.ج الکتيوپذيرش تمام بيماران -8

  

 1395سال  کتابچه روش هاي اجرايي اعتباربخشي
 

 M A/PRC/ 17کد سند:
افزايش ظرفيت بيمارستان در حوزه هاي فضاي فيزيكي 7)

و مواد مصرفي پزشكي و نيروي ، تجهيزات، ملزومات 

 انساني با محوريت کميته مديريت خطر حوادث و باليا

 1/11/95تاريخ ابالغ :

 درصورت ابالغ سنجه هاي جديدتاريخ بازنگري: صفحه اول-دومويرايش:
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 و امکانات مورد نياز پزشکان وداو لبان از نظر فضا ،غذا و به سوپر وايزر كشيك،از نظر هماهناي با ساير مسئولين در امر تهيه لوازم دستور-9 

 توسط فرمانده حادثه داده مي شود. ودارويي امکانات دفتري

آن  ه بق تفاهم نامه با ساير بيمارستان ها سوپروايزر با ساير بيمارستان ها تماس گرفته و در صورت وجود تخت خالي بيماران را با هماهناي ب-11

 مركز منتقل مي كند.

 ي شود.م ررسيب و ساير گازهاي  بي توسط واحد تجهيزات پزشکي و اعضاي تيم بحرانسيستم اكسيژن ساز و كپسول هاي آماده جايازيني -11

 بررسي و رفع كمبودهاي احتمالي توسط واحدهاي پشتيبان انجام مي شود. پزشکي توسط مسئول تجهيزات تجهيزات-12

 مي شود و سرپرستار يا مسئول بخش بر ارائه خدمات نظارت دارد. استفاده از فضاي سالن هر بخش جهت بستري بيماران-13

اجساد و كليه لوازم همراه  محدود كردن مالقات كنندگان بخش ها و كنترل ورود و خروج پرسنل و كودكان و اموال بيمارستاني و حتي-14

  ط مسئول انتظامات انجام مي شود.توس باشد بيماران و عدم اجازه كار كردن به فردي كه داراي كارت ويژه شناسايي نمي

ايجاد رابطه با پليس منطقه مبني بر ارسال نيروي كمکي به محل و ارسال تقاضا جهت وارد شدن نيروي راهنمايي رانندگي جهت كنترل -15

ا م هشدار به مديران بخش هخيابان هاي منتهي به بيمارستان و داشتن نيروي از قبل تعيين شده مبني بر ثبت تمام فعاليت ها و مشاهدات و اعال

حفاظت از كليه منا ق بيمارستان و محافظت از اموال پزشکي كه به هر دليل از  مبني بر مشاهده هر گونه مورد مشکوك وخطرناك در محل و

 ود.بط عمومي انجام مي شتوسط فرمانده بحران و روا بيمارستان انتقال مي يابد و گزارش مستمر به فرمانده حادثه داخل بيمارستان به فضاي خارج

 :(اين بخشها بنابه ضرورت ،اقدام به فراخواني پرسنل از طريق واحد مربوطه خود خواهند نمود)آماده سازي بخش پاراکلنيک 

 ساعته را  24داروخانه ، آزمايشااه ، بانك خون و راديولو ي بايد فعاليت عادي خود را متوقف نموده و مواد و تجهيزات الزم جهت فعاليت  -16

 فراهم نمايند .  

 از ذخاير بيمارستان  داروخانه بايد امکان پشتيباني دارويي و تجهيزاتي خدمات اور انس بيمارستان را در جريان حادثه غير مترقبه با استفاده-17

 و فهرست اقالم توزيع شده را ناهداري كند .   مودهفراهم ن

سيار ارو انس ر  آزمايشااه  -18 صلي آزمايشااه در جريان حادثه غير مترقبه تعيين گروه خوني وآماده كردن    افقط بايد آزمايشات ب انجام دهد نقش ا

 .واحدهاي خون براي تزريق مي باشد

ر كننده  هظاهاي كافي جهت انجام خدمات ثابت وسيار تصوير برداري وتعداد كافي فيلم ومواد   کنيسن  از حضور تعداد پرسنل وت  راديولو ي بايد -19

 .ا مينان يابد

 (:اين بخشها بنابه ضرورت ، اقدام به فراخواني پرسنل از طرق واحد مربوطه خود خواهد نمود)آماده سازي بخشهاي اداري

اث غير مترقبه عبارت اند از حمايت از بخشهاي پاراكلينيك ، ا مينان از حضور افراد   دان حويي بيمارستان در جر نقشهاي اصلي بخش ادار  -21

ا بيمه و ب طي در زمينه مسائل مرتباذيه اي ، هماهنغفراهم كردن امکانات رفاهي وت در پست هاي مسئوليتي ، تسهيل مسائل مالي واقتصادي و

 توسط اين واحد تسهيل شود.ديار هزينه هاي بيماران بايد 

 پ(امكانات / تجهيزات الزم:

 برنامه بحران، تفاهم نامه با ساير مراكز و نهادها، تجهيزات ارائه خدمات درماني و تشخيصي به بيماران

 ج(مراجع: )دستورالعمل معاونت درمان/ رفرنس هاي علمي/ دستورالعمل هاي تاييد شده در کميته هاي داخلي(

 بيمارستانيتجربيات 

 

 

  

 1395سال  کتابچه روش هاي اجرايي اعتباربخشي
 

افزايش ظرفيت بيمارستان در حوزه هاي فضاي فيزيكي M A/PRC/ 17 (7کد سند:

، تجهيزات، ملزومات و مواد مصرفي پزشكي و نيروي 

 با محوريت کميته مديريت خطر حوادث و باليا انساني

 1/11/95ابالغ :تاريخ 

 درصورت ابالغ سنجه هاي جديدتاريخ بازنگري: صفحه دوم-دومويرايش:
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  هدف:

به شيوه زير حادثه ديده و افزايش ايمني بيماران ارائه خدمات درماني حياتي و جلوگيري از آسيب به بيماران  اين روش اجرايي با هدف تداوم

 .انجام ميشود

  تعاريف:

 انتظار كه سبب صدمه و آسيب گردد. حادثه عبارت است از يك اتفاق پيش بيني نشده و خارج از

 دامنه کاربرد:

پشتيباني كليه بخش هاي درماني و پاراكلينيکي و  

 فرد پاسخگو و نحوه نظارت:

مسئوليت  وگزارشات ارسالي مديران ارشد بيمارستان در شيفت صبح و سوپروايزر در شيفت عصر و شب، باتوجه به بازديد هاي روزانه از بيمارستان

 اين كار را برعهده دارند.

 براي انجام کار/نيازي به توضيح جزئيات انجام کار نيست (شيوه انجام کار: )توالي انجام کار/ مسئول انجام کار/ زمان بندي الزم 

 با هماهناي فرمانده بحران ادامه مي يابد. و اجراي كارها بر اساس شرح وظايف مصوب شده فعال شدهچارت سازماني بحران -1

 انجام مي شود. دفتر پرستاريمدير تخت و مديريت تخت هاي بيمارستاني بر اساس سيستم تريا   توسط -2

 انجام ميشود. تريا  بيماران و سطح بندي جهت ارائه خدمات با نظارت سوپروايزر باليني-3

 انجام مي شود. جايازيني بيماران بر اساس نقشه تقسيم فضاي امن با نظارت سوپروايزر-4

 داده مي شوند. انتقال بيماران به منطقه امن توسط پرسنل-5

 انجام ميشود.ي دارويي و ثبت پرونده بيماران به صورت دستي كليه درخواست ها HISتا زمان رفع مشکل -6

 ود.ها انجام ميشو در صورت معيوب بودن، جايازيني تجهيزات با پشتيبان آنانجام توسط پرسنل شيفت  تعميرو  چك تجهيزات پزشکي-7

 خود ادامه مي دهند.تمامي واحدهاي پاراكلينيکي و پشتيباني نيروهاي آنکال خود را احضا كرده و به فعاليت  -8

 تامين مي كند. مواد غذايي و لوازم مصرفي  مورد نياز را تهيه ، مديريت بيمارستان با هماهناي مسئول تداركات و انبار -11

 رياست بيمارستان بر حسن انجام كارها نظارت دارد.-11

 امكانات / تجهيزات الزم:

 بيماران به تشخيصي و درماني خدمات ارائه تجهيزات نهادها، و مراكز ساير با نامه تفاهم بحران، برنامه

 مراجع: )دستورالعمل معاونت درمان/ رفرنس هاي علمي/ دستورالعمل هاي تاييد شده در کميته هاي داخلي(

 بيمارستاني تجربيات

 

 

 

 

  

 1395سال  کتابچه روش هاي اجرايي اعتباربخشي
 

 MA/PRC/ 18کد سند:
 تداوم ارائه خدمات درماني حياتي در زمان وقوع8)

 حادثه

 1/11/95ابالغ :تاريخ 

 درصورت ابالغ سنجه هاي جديدتاريخ بازنگري: صفحه اول-دوم ويرايش:
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 هدف:

كاهش اثرات و عواقب منفي بيماران با رفتار پرخطر اجتماعي در سالمت روان پزشکي، اين روش اجرايي با هدف ارائه خدمات درماني  به بيماران 

 بستري به شيوه زير انجام مي شود:جسمي و روحي ساير بيماران 

 تعاريف:

- 

 دامنه کاربرد:

 بخش هاي درماني

 فرد پاسخگو و نحوه نظارت:

ن ارشد در شيفت صبح و سوپروايزر در شبفت عصر و شب مي باشد كه از  ريق راندهاي روزانه و گزارشات نظارت بر اجراي اين روش به عهده مديرا

  مي كند.دريافتي بر اجراي اين روش نظارت 

 شيوه انجام کار: )توالي انجام کار/ مسئول انجام کار/ زمان بندي الزم براي انجام کار/نيازي به توضيح جزئيات انجام کار نيست (

و در صورت مراجعه اور انسي مسئول اور انس پس از انجام  جهيزات الزم پذيرش نميشونداين مركز به علت نداشتن شرايط و تبيماران رواني در 

 بيمارستان با هماهناي ستاد هدايت فراهم كند.نزديك ترين به را اقدامات اوليه به سوپروايزر ا الع داده تا شرايط الزم جهت انتقال اين بيماران 

 پ(امكانات / تجهيزات الزم:

 تلفن

 رنس هاي علمي/ دستورالعمل هاي تاييد شده در کميته هاي داخلي(ج(مراجع: )دستورالعمل معاونت درمان/ رف

 تجربيات بيمارستاني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 1395سال  کتابچه روش هاي اجرايي اعتباربخشي
 

 MA/PRC/ 19کد سند:
 روانپزشكيجدا سازي بيماران 9)

 1/11/95ابالغ :تاريخ 

 درصورت ابالغ سنجه هاي جديدتاريخ بازنگري: صفحه اول -اول ويرايش:
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 هدف:

و افزايش سطح ايمني درماني و پرسنل  همراهان بيماران، ساير بهعفوني  بيمار جلوگيري ازانتقال ميکروارگانيسم ها ازاين روش اجرا با هدف  

 .به شيوه زير انجام مي شودبيمران و پرسنل 

 تعاريف:

 هحنجر يا ريه سل - سرخك  عفونت قطعي واثبات شده( براي آنها ضرورت دارد)مشکوك به عفونت يا هواييرعايت احتياط بيماري هايي كه 

 و ...منتشر زوناي يا ، مرغان آبله 

براي جلوگيري از انتقال آئروسل هاي درشت) قطره (، از اين نوع احتياط استفاده مي :(Droplet precautionsاحتياط قطرات)-

 و ...( 19Bسرخجه و پاروويروساوريون ،   )شود.

وده كلونيزه يا دچار عفونت ب گيرشناسي كه مربوط به بيماران همه ازلحاظ مهم براي جلوگيري از انتقال ارگانيسم هاي رعايت احتياط تماسي-

 .يابند مي انتقال(  بيمار  محيط آلوده سطوح يا  مستقيم ) تماس با اشياء و وسايل و از  ريق تماس مستقيم ) لمس كردن بيمار ( يا تماس غير

 دامنه کاربرد:

 بخش هاي درماني

 فرد پاسخگو و نحوه نظارت:

نظارت بر اجراي اين روش به عهده مديران ارشد در شيفت صبح و سوپروايزر در شبفت عصر و شب مي باشد كه از  ريق راندهاي روزانه و 

 گزارشات دريافتي بر اجراي اين روش نظارت مي كند. 

 ب(شيوه انجام کار: )توالي انجام کار/ مسئول انجام کار/ زمان بندي الزم براي انجام کار/نيازي به توضيح جزئيات انجام کار نيست (

ابي يسوپروايزر كنترل عفونت روزانه و بطور روتين تمامي بخش هاي درماني را جهت يافتن بيمار با بيماري واگيردار احتمالي مورد بررسي و ارز -1

 رار مي دهد. ق

 سوپروايزر كنترل عفونت  در صورت وجود بيمار با بيماري واگير سريعا به پزشك عفوني و پزشك معالج ا الع مي دهد.  -2

 پزشك عفوني بيمار را ويزيت و دستور ايزوالسيون را در پرونده بيمار ثبت مي كند.  -3

 در كاردكس ثبت و جهت اجرا اقدام مي كنند. سرپرستار و مسئول شيفت دستور پزشك را در پرونده چك و  -4

 دهند. ي م قرار مربو ه  ونيزوالسيا موردي ماريب انتقال راه اساس بر ماران رايپرستار ب -5

 ا)ايزوالسيون قطره اي و تماسي( ر مشابهي زايماريب عامل به مبتال مارانيب زوله،يا دري بستر امکان عدم صورت سوپروايزركنترل عفونت در  -6

 نمايد. ي مي بستر  اتاق يك در

استفاده مي كنند و سوپروايزركنترل عفونت بر عملکرد   بق استاندارد مربو ه ونيزوالسيا با نوع  مطابقي فرد حفاظت ليكاركنان از وسا -7

 كاركنان نظارت دارد. 

 تفادهاس از را پس ليوسا ريسا و نموده استفاده هزوليا مارانيب جهت مصرف بار كي يمصرف ليوسا كمك بهيار( از–پرسنل درماني)پرستار  -8

 دهند. ي م قراري عفون ضد مورد

بهداشت گزارش و در فرم مخصوص ثبت و  مركز را به هاي ماريب گزارش العمل دستور مشمولي هاي ماريب هيسوپروايزر كنترل عفونت كل  -9

 ناهداري مي نمايد. 

 سپس و مقررگزارش نموده زمان مدت دري تلفن شکل به را  يفور گزارش العمل دستور مشمولي هاي ماريب هيسوپروايزركنترل عفونت كل  -11

 نمايد. ي م ارسال بهداشت مركز به مربو ه فرمت در
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 پ(امكانات / تجهيزات الزم:

 وسايل حفاظت فردي –اتاق ايزوله 

 ج(مراجع: )دستورالعمل معاونت درمان/ رفرنس هاي علمي/ دستورالعمل هاي تاييد شده در کميته هاي داخلي(

 1385امنيت شغلي با رويکرد ايمني و سالمت و نقش آن در ناهداري كاركنان سازمان .وهابي، حسين
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  هدف:

و ارائه  كاهش اثرات و عواقب منفي بيماران با رفتار پرخطر اجتماعي در سالمت جسمي و روحي ساير بيماران بستري اين روش اجرايي با هدف

 .به شيوه زير انجام مي شود حفظ شأن و منزلتخدمات به بيماران با 

 تعاريف:

ي در واقع رفتارهاكه احتمال نتايج منفي، ناخوشايند و مخرب جسمي، روانشناختي و اجتماعي را براي فرد افزايش دهد  شودميبه رفتارهايي ا الق 

اده از .)مانند استفجانبه و سالمتي افراد دارد كه ميتواند مانع موفقيتها و رشد گردد نامطلوبي بر رشد همه پرخطر عبارتند از رفتارهايي كه اثرات

 ر(مواد مخد

 دامنه کاربرد:

 كليه بخش هاي درماني

 فرد پاسخگو و نحوه نظارت:

ات نظارت بر اجراي اين روش به عهده مديران ارشد در شيفت صبح و سوپروايزر در شبفت عصر و شب مي باشد كه از  ريق راندهاي روزانه و گزارش

 دريافتي بر اجراي اين روش نظارت مي كند. 

 انجام کار/ مسئول انجام کار/ زمان بندي الزم براي انجام کار/نيازي به توضيح جزئيات انجام کار نيست (شيوه انجام کار: )توالي 

ه كپرستار، بيمار مستعد رفتار پرخطر اجتماعي را در ارزيابي اوليه، يا در حين مراقبت هاي پرستاري شناسائي ميکند كه شامل افرادي هستند -1

دياران يا خود مي شوند و شامل افرادي با رفتار تهاجمي، پرخاشاري، ناهنجاريهاي شخصيتي حاد مثل اسکيزوفرن با رفتار خود سبب آسيب به 

 ها،مانياي شديد مي شود.

 يپرستار، بيمار با رفتار پرخطر اجتماعي را در اتاق خصوصي بستري مي نمايد يا در اتاق هايي با تعداد تخت پائين بستري نمايد و از بستر -2

 دن بيمار حتي االمکان در كنار او اجتناب مي نمايد.نمو

 از بستري كردن اين بيماران دركنار اقشار آسيب پذير مثل كودكان و زنان باردارو... اجتناب مي نمايد. -3

 پرستار بايد با حفظ شأن و منزلت و محرماناي پرونده بيمار، او را در بخش بستري مي نمايد. -4

 لج و مسئول ناهباني بستري شدن اين بيماران را ا الع رساني مي نمايد.پرستار به پزشك معا -5

 پرستار( -بيماربر -پرستار جهت حفظ آرامش اين بيماران رعايت سکوت را به كليه پرسنل بخش در هرشيفت يادآوري مي نمايد)خدمات-6

به پزشك ا الع رساني مي كند و از دستورات مهارفيزيکي و درصورتي كه جداسازي بيمار به كنترل رفتار پرخطر بيمار كمکي نکرد پرستار  -7

 مهارشيميايي پزشك در اين مواقع استفاده مي كند.

 پرستار دستور پزشك مبني بر استفاده از مهار فيزيکي يا شيميايي را اجرا مي نمايد -8

ن بيمار از آسيب رساندن به خود و دياران جلوگيري بعمل پرستار ايمني محيط فيزيکي بيمار را كامل رعايت مي نمايد تا با مهار فيزيکي اي -9

 آيد.

  پرستار كليه اقدامات را بطور دقيق از زمان شروع تا پايان در گزارش پرستاري ثبت مي نمايد -11

 پ(امكانات / تجهيزات الزم:

  ي بيمار،فرم ارزيابي اوليه،دارو پرونده

 علمي/ دستورالعمل هاي تاييد شده در کميته هاي داخلي( ج(مراجع: )دستورالعمل معاونت درمان/ رفرنس هاي

 مرجع مراقبت هاي پرستاري
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  هدف:

وتامين  مراقبت از پوستپيشگيري از زخم بستر و جلوگيري از افزايش درجه زخم در بيماران بستري و اين روش اجرا با هدف 

 .به شيوه زير انجام مي شود و افزايش ايمني بيماران آسايش بيمار

 تعاريف:

 كيمدت در  ي والن دنيخواب ايبه علت نشستن  حيصح ياز پوست و بافت است كه در اثر عدم خون رسان يوارده به قسمت بيآس بستر: زخم 

 شود. يم دهيزخم كوچك د ايو يشودو در ابتدا بصورت قرمز يم جاديثابت ا تيوضع

 زخم بستر :  انواع

 شود . يرنگ ايجاد نم رييرنگ شده و با فشار ماليم اناشت تغ ي: پوست ب1 درجه

 باشد يپوست يا تاول م يختايگس يمختصر يتحت فشار و مشاهده قرمز هي: شامل حس حرارت در ناح2 درجه

 باشد. يزير پوست كه همراه با نکروز بافت م يبافتها يري: درگ3 درجه

 عيعضالت و تاندونها ، همراه با تخريب وس رندهي: در برگ4 درجه

 دامنه کاربرد:

 تمامي بخش هاي درماني

 فرد پاسخگو و نحوه نظارت:

ي گزارش نظارت بر اجراي اين كار بر عهده سوپروايزر كنترل عفونت و كارشناس ايمني بيمار مي باشد كه عالوه بر راندهاي دوره اي از  ريق فرم ها

 خطاي ارسالي بر اجراي اين روش نظارت دارند.

 شيوه انجام کار: )توالي انجام کار/ مسئول انجام کار/ زمان بندي الزم براي انجام کار/نيازي به توضيح جزئيات انجام کار نيست (

شتن استراحت مطلق را ازنظردا يدارابستري  مارانيب هيكلدر ارزيابي اوليه پرستاري بيماران جديدالورود و  فتيپرستارمسئول ش سرپرستار يا-1

 بررسي مي كند. بستر مستعدكننده زخم يفاكتورها

 .شودمي ز تشك آنتي سور براي بيمار استفاده ادر صورت وجود زخم بستر و يا احتمال ايجاد آن  بق ارزيابي اوليه پرستاري -2

 :شامل آن مهم ترين نمايد كه مي تدوين بايد  دركاردكس ماريب ازيرا بر حسب ن يبرنامه مراقبت پرستار، از زخم يريجهت جلوگ پرستار -3

 ساعت2هر  تيروضعييتغ 

 فه ها .حداشتن ملاف وخشك وبدون چروك ناه ص 

 نمايد يجريان خون كمك م ليتحت فشار كه به تسه يمستعد زخم شده و ماسا  نواح يمحل ها يشناساي. 

 يمحافظت نواح ازاصطکاك با تخت يريشايمناسب ديارجهت پ يشفاف ساده يا پوشش ها يمستعد زخم توسط پانسمان ها يمحافظت محلها 

 يآب ينرم يا بالشتکها يمانند بالشها يزانوها ،قوزكها و ساكروم با لوازم يداخل يمانند نواح ياستخوان

 با نظر و موافقت پزشك ، ماريب يبرا يكاف ونيدراتاسيو ه يتغذيه ا يازهاين نيتام 

 (افت فشارخون ،تبي)ازنظربروز عوارض كم حركت ياتيكنترل منظم عالئم ح 

  انجام مي شود: اقدامات زير موفقيت آميز نباشد جهت جلوگيري از افزايش زخمات اوليه و اقدام در صورتي كه زخم بستر ايجاد شده باشد-4

 نينرمال سال اي يولو يزيمحلول سرم فبا  توسط پرستار زخم يوشستشو زكردنيتم

 شود(. ماركنترليب CT-PT-PTTدي)قبالً حتماً باتوسط پزشك و پرستار كردن زخم ديدبر

 توسط پرستار پانسمان زخم

 نمايد. يروند بهبود زخم را به پزشك گزارش م ،شرفتييا عدم پ شرفتيپرستاردر صورت پ -5

 .نويسديدرپرونده م يدستوركتب يتجار يپانسمان خاص ياپانسمانها ازبهيپزشك درصورت ن -6
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 از زخم بستر و مراقبتاز زخم يا يريشايبا پرسنل بخش در پ يمداوم پوست و همکار يرا جهت بررس ينکات آموزش ماريپرستاربه خانواده ب-7

 .نمايد يثبت م درپرونده و دهد يدرمنزل آموزش منحوه مراقبت 

 پرستار فرم گزارش گزارش شاخص هاي ايمني را تکميل كرده و به ا الع مسئول ايمني و سوپروايزر كنترل عفونت مي رساند. -8

 امكانات / تجهيزات الزم:

 مواج تشك -فرم گزارش شاخص هاي ايمني –تجهيزات مصرفي 

 معاونت درمان/ رفرنس هاي علمي/ دستورالعمل هاي تاييد شده در کميته هاي داخلي(مراجع: )دستورالعمل 

Iكتاب مرجع استانداردهاي خدمات پرستاري،كتاب كار در  CU حسين شيري-،تاليف:مالحت نيکروان مفرد 
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 هدف:

 .گردداين روش اجرايي با هدف كاهش ترومبو آمبولي و كاهش عوارض ناشي از آن به بيمار و افزايش ايمني بيماران به شيوه زير اجرا مي 

  تعاريف:

 ترومبوز: انسداد شرياني به معني بسته شدن كامل آن است كه ممکن است در اثر آمبولي  و ترومبوز شرياني تنگ يا تروما باشد.

 آمبولي: قطعه اي از ترومبوز است كه از محل ساخته شدن خود كنده شده و در رگ خوني حركت مي كند و به جاي ديار مي رود.

 داد شريان ريه با يکي از انشعابات آن توسط ترومبوز با منشا لخته از سياهرگ يا سمت راست قلبآمبولي ريه: انس

 معيارهاي شناسائي بيماران درمعرض خطر ترومبوآمبولي وريدي و آمبولي ريوي به شرح زير مورد بررسي پرستار قرار مي گيرد:

 * جراحي هاي بزرگ در ناحيه شکم و لان 

 د سيستم، صدمات نخاعي، شکستاي ستون مهره ها، شکستاي لان.* تروماي وسيع به چن

 * بيماران با بدخيمي هاي موضعي و متاستاتيك علي الخصوص در حال شيمي درماني 

 * بيماران حاد با بيماري داخلي شامل سکته هاي مغزي، سکته هاي قلبي، بيماريهاي تضعيف كننده عصبي عضالني)گيلن باره(

 سال، استرو ن درماني 41* افراد با فاكتورهاي اختصاصي شامل چاقي، سن باالي 

عضالني ناشي از داروها، كاتترهاي وريد مركزي، -شامل استفاده از تهويه مکانيکي  والني مدت، فلج عصبي ICU * فاكتورهاي خاص بيماران 

 سپسيس شديد، اختالالت انعقادي، ترومبوسيتوپني ناشي از هپارين.

 دامنه کاربرد:

 تمامي بخش ها درماني

 فرد پاسخگو و نحوه نظارت:

كارشناس ايمني بيمار و مترون مي باشد كه در راندهاي دوره اي و  -نظارت بر اجراي اين روش بر عهده سرپرستار و سوپروايزر آموزشي

 روزانه)سرپرستار( بر حسن اجراي اين روش نظارت مي كنند.

 نجام کار/ مسئول انجام کار/ زمان بندي الزم براي انجام کار/نيازي به توضيح جزئيات انجام کار نيست (شيوه انجام کار: )توالي ا

 آمبولي ريه:

 توصيه شود: توسط پرستار بايد موارد زير به بيمار ترومبوز وريد عمقيبراي پيشايري از -1

  تمرينات فعال پا 

 خروج سريعتر بيمار از تخت 

  استفاده از جوراب هاي كشي 

 اجتناب از انداختن پا روي پا، نشستن و مسافرت  والني مدت 

 مصرف مايعات در گرما 

 استفاده شود.براي بيمار توسط پرستار  از دستااه پنوماتيك فشار دهنده پا  -2

 :خون به بيمار توسط پرستار داده مي شود داروهاي ضدانعقادتوصيه هاي زير بعد از مصرف  -3

 بعد از جراحي هاي بزرگ 

 اجتناب از استفاده وسايل نوك تيز 

 استفاده از مسواك نرم 

 اجتناب از مصرف آسپرين و آنتي هيستامين همراه وارفارين 

 موجب اختالل در جذب ويتامين اجتناب از مصرف مس(هلK  ).مي شود 
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 :ترومبوز و آمبولي شرياني

ساعت  24ساعت به مدت  ساعت اوليه( و سپس هر دو 8هر ساعت)كنترل عاليم خون رساني عروق)نبض، رنگ و عملکرد حسي و حركتي( در -1

 توسط پرستار انجام ميشود.

 توسط پرستار به اين صورت انجام مي شود: كنترل عوارض داروها-2

 
  هپارين: مراقبت از نشت دارو به زير پوست، احتمال تشکيل هماتوم با كنترلPTT 

  واكنش آلر يك(، احتمال خونريزيترومبوليتيك: مانيتورينگ بيمار حين تزريق( 

 توسط پرستار انجام ميشود. كمپارتمانت(رل عوارض بيماري ها )ناهنجاري هاي متابوليك، نارسايي كليوي و سندرم كنت -3

 محدوديت حركت و استراحت مطلق جهت جلوگيري از توسعه لخته توسط پرستار به بيمار آموزش داده مي شود. -4

 به صورت روزانه توسط پرستار چك مي شود.PTT و INR ،PTاندازه گيري هموگلوبين، هماتوكريت، پالكت،  -5

 امكانات / تجهيزات الزم:

 داروهاي ضدانعقاد خون و دستااه پنوماتيك فشار دهنده پا  ت مصرفي براي آزمايش،تجهيزا

 مراجع: )دستورالعمل معاونت درمان/ رفرنس هاي علمي/ دستورالعمل هاي تاييد شده در کميته هاي داخلي(

 انتشارات نظام پرستاري -پرستاري ستانداردهاي خدمات ا
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 هدف:

پيشننايري از ايجاد صنندمه و جراحت به بيمار و  اين روش اجرا با هدف كنترل و مهار مناسننب بيمار در شننرايط آ يته بودن ،حفظ ايمني بيمار ، 

 پرسنل، جلوگيري  از خارج كردن و كشيدن كاتترهاي متصل به بيمار و همچنين جلوگيري از سقوط بيمار  به شيوه زير انجام مي شود

   تعاريف:

 : استفاده از داروهاي آرام بخش جهت مهار بيمار  مهار شيميايي-محدود كردن حركات فيزيکي بيمار با استفاده از دستبند  يزيكي :مهار ف

 دامنه کاربرد:

 تمامي بخش هاي درماني

 فرد پاسخگو و نحوه نظارت:

و روزانه)سرپرستار( بر حسن اجراي اين روش نظارت نظارت بر اجراي اين روش بر عهده سرپرستار و مترون مي باشد كه در راندهاي دوره اي 

 . مي كنند

 شيوه انجام کار: )توالي انجام کار/ مسئول انجام کار/ زمان بندي الزم براي انجام کار/نيازي به توضيح جزئيات انجام کار نيست (

صرف دارو هاي مخدر      -1 سابقه بيقراري در منزل و م ستار در بدو ورود  بيمار ،در مورد  صاب يا         پر صرف داروي اع صورت م سوال مي نمايد  و در 

 مخدر به پزشك معالج ا الع  مي دهد .

 پرستار با بيمار صحبت نموده و سعي در آرام نمودن بيمارمي نمايد .در صورت بيقراري -2

 پرستار در استفاده از ميله كنارتوسط كمك پرستار نظارت مي نمايد . -3

شي روزانه تم    -4 شك مقيم بيهو ستور مهار فيزيکي و           پز صورت بي قراري د شب ويزيت نموده و در  صر و  صبح، ع شيفت هاي  امي بيماران را در 

 شيميايي را در پرونده بيمار ثبت مي كنند.  

براي استفاده از مهار فيزيکي ،  به مواردي از قبيل داشتن فيستول در دست بيمار يا داشتن فلج يا بي حسي در اندام مربو ه توجه مي         پرستار   -5

 كند و در اين اندام ها از وسايل فوق استفاده نمي كند.  

 رساني به اندامها نشود.هناام استفاده از باند و پنبه جهت مهار فيزيکي ،  دقت  مي نمايد كه مهار مانع خون -6

ساعت   2انجام مراقبت هاي الزم جهت جلو گيري از زخم بستر مانند تغيير پوزيشن هرپرستاردر هناام مهار فيزيکي و شيميايي بيمار نظارت بر  -7

 مي نمايد . يکبار و در صورت لزوم استفاده از تشك مواج

پرستاربا نظارت پرستار،  در صورت امکان مهار فيزيکي را  باز و در صورت احتمال خطر در صورت نياز بيمار جهت استفاده از دستشويي ،كمك    -8

 از لوله و لان استفاده مي نمايد .

 كمك  پرستار با نظارت پرستار جهت دادن غذا به بيمار مهار فيزيکي را شل  مي نمايد . -9

 .هددز كرده و به پزشك معالج ا الع ميضو مربو ه يا بي حسي ، اندام را باپرستار در صورت مشاهده عاليم هشداردهنده مانند بي رنگ شدن ع -11

  د.هپرستاردر صورت عدم كارائي يا امکان مهار فيزيکي ، به پزشك مقيم بيهوشي ا الع مي دهد تا بيمار را ويزيت و دستور مهار شيميايي را بد -11

 پرستار دستور دارويي را چك و سپس اجرا مي نمايد) نوع دارو، نحوه ي تزريق، دوز دارو(  -12

 پرستار قبل و بعد از تزريق داروي آرامبخش مورد نظر، عاليم حياتي را چك مي نمايد.   -13

 را  ثبت  مي نمايد از مهار مار قبل و بعدپرستار تاريخ وساعت مهار ، نوع مهار ،زمان شروع و خاتمه ،اقدامات انجام شده و رفتار بي -14

 امكانات / تجهيزات الزم:

 داروي مورد نياز –دستبند  -كاردكس -پرونده
 مراجع: )دستورالعمل معاونت درمان/ رفرنس هاي علمي/ دستورالعمل هاي تاييد شده در کميته هاي داخلي(

 استانداردهاي مراقبت پرستاري
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 هدف:

ممکن براي تمامي ارائه خدمات درماني مطلوب و استاندارد در حداقل زمان ، حفظ ايمني بيمار و  بيماران ح بنديسطاين روش اجرايي با هدف  

 :به شيوه زير انجام مي شود بيماران مراجعه كننده به بخش اور انس

  تعاريف:

 . است بيماري بودن حاد اساس بر بيماران بندي اولويت روش يك و بيماران سريع بندي سطح براي علمي روشي: تريا 

 . شود مي انجام بيمارستان در كه سطحي 5 : تريا  ESI تريا 

 . ميشوند منتقل CPRاتاق به بالفاصله: يك سطح بيماران* 

 .ميشوند منتقل مانيتورينگ اتاق به: دو سطح بيماران* 

 .ميشوند منتقل نظر تحت اتاق به تريا  از بعد 5و 4 و 3 سطح* 

 دامنه کاربرد:

 بخش اور انس

 فرد پاسخگو و نحوه نظارت:

بخش اور انس مي باشد كه از  ريق مشاهده در شيفت صبح و در شيفت هاي عصرو نظارت بر حسن اجراي اين روش به عهده سرپرستار و رئيس 

 شب از  ريق گزارشات پرستاري موارد فوق را چك مي كنند.

 شيوه انجام کار: )توالي انجام کار/ مسئول انجام کار/ زمان بندي الزم براي انجام کار/نيازي به توضيح جزئيات انجام کار نيست (

 رسنلپ كليه ديد معرض در را تريا  ماهيانه كاري برنامه و نموده مشخص تريا  پرستار عنوان به را پرستار يك كاري نوبت هر در سرپرستار -1

 . دهد مي قرار

 .دارد حضور تريا  اتاق در پرستار يك شيفت هر در -2

 .كند مي راهنمايي اور انس ورودي به را بيمار بيمارستان، ورودي درب در مستقر ، انتظامات نيروي -3

 تکميل را تريا  فرم و نموده بندي سطح تريا  كشوري دستورالعمل  بق و كرده بررسي  را اور انس به كنندگان مراجعه كليه تريا  پرستار -4

 .كند مي

 . نمايد يم منتقل مربو ه قسمت به صحيح  ور به را بيمار ، سطح نوع به توجه با و نموده بندي سطح را بيمار بيمار، بالين بر تريا ، پرستار -5

 .گيرد مي انجام زير روش به اور انس مسئول  پزشك توسط ويزيت زمان و نحوه ، تريا  فرم بندي سطح اساس بر -6

 هك كنند مي مراجعه اور انس به هوشياري سطح كاهش صورت به و حاد بسيار وضعيت با بيماران:  حيات كننده تهديد شرايط يك سطح -الف

 .شود مي اعالم نظر مورد كد و شده هدايت احيا اتاق به تريا  پرستار توسط

 . است زياد آنها در يك سطح به ورود احتمال كه پرخطر شرايط با بيماران:  دوم سطح -ب

 اور انس تسهيالت بيشتر يا2 به نياز بيماران:  سوم سطح -ج

 اور انس تسهيالت يك به نياز بيماران:  چهارم سطح -د

 .ندارند اور انس تسهيالت به نيازي كه بيماراني:  پنجم سطح -ه

 انجام مي شود. زمان بندي ارزيابي بق دستورالعمل  تريا  سطح اساس بر و پزشکي پرستاري اوليه ارزيابي و پزشك ويزيت زمان مدت -7

 ، يتراپ سرم ريوي، قلبي احياي فرايند  و نموده منتقل احيا اتاق به بالفاصله اور انس به ورود بدو در را يك سطح بيماران تريا  پرستار -8

 .گيرد مي انجام اينتوباسيون و مانيتورينگ ، تراپي اكسيژن

 .شوند حاضر بيمار بالين بر كد گروه تا نموده شروع را احيا عمليات احيا، اتاق در اور انس پزشك كمك با تريا  پرستار -9

 .  دارد فعال حضور تريا  پرستار نظارت با بيماران انتقال در خدمات و بهيار كمك -11

 .نمايد مي راهنمايي پزشك اتاق را 4 و 3 سطح بيمار بندي، سطح  بق تريا  پرستار -11

  

 1395سال  اعتباربخشيکتابچه روش هاي اجرايي 
 

M A/PRC/ 1 5:کد سند   
 (ترياژ15

 1/11/95ابالغ :تاريخ 

 درصورت ابالغ سنجه هاي جديدتاريخ بازنگري: صفحه اول-دومويرايش:



 

27 

 

 

 

 . نمايد مي بندي سطح مجددا و نموده ويزيت را بيمار اور انس پزشك -12

 .شوند مي ترخيص نياز مورد دستورات ساير و دارويي نسخه با و شده ويزيت پزشك اتاق در سرپايي بيماران -13

 .دهند مي قرار اور انس نظر تحت اتاق در دارند بيشتر بررسي به نياز كه را بيماراني پرستار -14

 آزمايشات ترا ي، سرم ، IV برقراري) شامل اور انس روتين و اوليه اقدامات انجام از پس دارند بخش به انتقال و بستري به نياز كه بيماراني -15

 .شوند مي بستري مربو ه بخش در( تصويربرداري خدمات و

 ايه مشاوره. شود مي درخواست كشيك پزشك توسط اور انس غير و اور انس مشاوره به نياز صورت در دارند بستري به نياز كه بيماراني -16

 . شود مي رسانده مربو ه متخصص ا الع به بالفاصله اور انسي

 اتاق به پوست سطحي ترميم ناخن، كشيدن كوچك، پارگي بخيه، مانند دارند سرپايي جراحي كه را بيماراني شيفت مسئول/ تريا  پرستار -17

 الزم كارهاي شده اعالم تعرفه با استاندارد  بق و ارتوپدي متخصص توسط ارتوپدي بيماران و عمومي جراح توسط بيمار و منتقل سرپايي عمل

 .  گردد مي انجام بيمار جهت

 شود يم انجام ايشان جهت اوليه درماني اقدامات سپس شوند، مي منتقل سرپايي عمل اتاق به برانکارد با سريعاً تصادفي و ترومايي بيماران -18

 از سپ سوپروايزر توسط صورت اين غير در و مربو ه بخش به بيمارستان اين در امکانات داشتن صورت در بيشتر، اقدامات به نياز صورت در و

 .  شود مي داده ارجاع مجهزتري مركز به ديار اقدامات بيمارجهت ، مراكز ساير از پذيرش گرفتن

 انجام رستارپ توسط ايشان مسئوليت قبول با يا و داده انجام را كار اين معالج متخصص پزشك بخيه كشيدن و گچ بازكردن به نياز صورت در -19

 .  گردد مي

 . دهد مي  انجام اور انس پزشك تائيد از پس را بيمارستان از خارج بيماران جهت تراپي سرم پرستار -21

 عا ال مربو ه متخصص پزشك به اور انس، پزشك توسط  نظر تحت بيماران جهت تخصصي هاي مشاوره انجام درخواست درصورت پرستار -21

 .  نمايد مي رساني

 .گردد مي درج مشاوره برگه در مشاور پزشك توسط مشاوره نتيجه  مشاوره، انجام از بعد  -22

 يشانا موافقت كسب از پس و رسانده اور انس پزشك ا الع به را  مشاور پزشك توسط شده تجويز درماني و دارويي دستورات كليه پرستار -23

 .كند مي اجرا  را دستورات

 امكانات / تجهيزات الزم:

 برگه مشاوره   -فرم تريا  -دفتر تقسيم كار -پرونده

 مراجع: )دستورالعمل معاونت درمان/ رفرنس هاي علمي/ دستورالعمل هاي تاييد شده در کميته هاي داخلي(

 دستورالعمل كشوري سامانه تريا     
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 هدف:

خدمات درماني مطلوب در سريع ترين زمان ممکن و كاهش آسيب هاي وارده بر بيمار و ايمني وي به شيوه زير اين روش اجرايي با هدف ارائه  

 انجام مي شود

 تعاريف:

 حداكثر دقيقه مي باشد. مشاوره هاي اور انسي مدت زمان انتظار براي 

 دامنه کاربرد:

 تمامي بخش هاي درماني

 فرد پاسخگو و نحوه نظارت:

روساي بخش هاي باليني و مسئول ايمني مي باشد كه از  ريق نتايج شاخص هاي مياناين  -اين روش به عهده سرپرستار بخشنظارت بر اجراي 

 مدت زمان مشاوره هاي اور انسي بر اجراي اين روش نظارت مي كنند

 توضيح جزئيات انجام کار نيست ( شيوه انجام کار: )توالي انجام کار/ مسئول انجام کار/ زمان بندي الزم براي انجام کار/نيازي به

 ثبت ميکند. درخواست مشاورهپزشك معالج دستور كتبي مبني بر انجام مشاوره اور انسي براي بيمار را در برگه (1

 .تماس با پزشك مشاور جهت ا الع از وجود مشاوره توسط پرستار انجام مي گيرد(2

 .و مشاوره انجام مي گيردحضور بر بالين بيمار زمابندي مشاوره هاي اور انسي دستورالعمل (پزشك مشاور  بق 3

 ثبت مي كند.در برگه مشاوره را دستورات الزم  وتکميل را فرم مشاوره ( پزشك مشاور 4

را به ا الع   ( در صورت حضور ايشان در بيمارستان رويت مشاوره )نتيجه آن  انجام مشاوره وگرفته و  تماسبا پزشك معالج بيمار ( پرستار 5

 پزشك مي رساند.

 ثبت مي نمايد. در گزارش پرستاري و كاردكس بيمارو انجام  موافقت پزشك معالجبا  را مشاوره  پزشك دستورات( پرستار 6

 امكانات / تجهيزات الزم:

 تلفن  و ليست تماس پزشکان –برگه هاي مشاوره  -دستورالعمل زمان بندي

 مراجع: )دستورالعمل معاونت درمان/ رفرنس هاي علمي/ دستورالعمل هاي تاييد شده در کميته هاي داخلي(

 استاندارهاي اعتباربخشي و دستورالعمل هاي تاييد شده در كميته اور انس   

 

 

 

 

 

 

 

  

 1395سال  کتابچه روش هاي اجرايي اعتباربخشي
 

M A/PRC/ 1 6:کد سند   
 ( انجام مشاوره هاي اورژانسي16

 1/11/95ابالغ :تاريخ 

 درصورت ابالغ سنجه هاي جديدتاريخ بازنگري: صفحه اول-دومويرايش:



 

29 

 

 

 هدف:

اين روش اجرايي با هدف مراقبت و پايش بيماران تا رسيدن به هوشياري كامل،  ارتقاي سطح خدمات درماني ارائه شده به بيماران و افزايش  

 به شيوه زير انجام مي شودسطح سالمت و ايمني بيماران 

 تعاريف:

- 

 دامنه کاربرد:

 بخش هاي ويژه

 فرد پاسخگو و نحوه نظارت:

روش بر عهده مدير پرستاري، روساي بخش هاي ويژه  و مسئول فني مي باشد كه در بازديد هاي دوره اي بر اجراي اين روش  نظارت بر اجراي اين

 نظارت مي كنند همچنين بر اساس گزارش سرپرستاران بخش هاي ويژه از صحت انجام اين روش ا مينان حاصل مي كنند.

 کار/ زمان بندي الزم براي انجام کار/نيازي به توضيح جزئيات انجام کار نيست ( شيوه انجام کار: )توالي انجام کار/ مسئول انجام

 اسيون،اينتوب و  كد ترالي  بيهوشي، وگازهاي ها دارو ، ساكشن بيهوشي، ماشين مانند الزم تجهيزات بودن بودن كار به آماده و سالم از پرستار -1

 .نمايد مي  حاصل ا مينان..... 

 . كند مي حاصل ا مينان پرونده در  بيمار توسط شده امضا بيهوشي و عمل رضايت وجود از پرستار -2

 . نمايد مي مانيتورينگ را بيمار و فيکس بيمار جهت را  IVLine پرستار -3

 . گردد مي برقرار مداوم بيهوشي جريان و نموده اينتوبه  را بيمار پرستار كمك با و بيهوشي متخصص -4

 .گردد مي تزريق بيمار به پزشك دستور  بق وريدي مايعات و گرفته قرار مناسب پوزيشن در بيمار -5

 .ساندر مي جراح پزشك و بيهوشي پزشك ا الع به را غير بيعي موارد و دهد مي انجام مداوم  ور به اكسيمتري پالس حياتي، عاليم پرستار -6

 . گردد مي  خارج تراشه لوله ، ساكشن و تنفس بودن كافي صورت در و تزريق پزشك نظر با ريورس داروهاي عمل پايان در -7

 .  نمايد مي منتقل ريکاوري به برانکارد با را بيمار خدمات كمك با پرستار -8

 . شود مي داده ريکاوري پرستار به...( ، ها درن زخم، ترشحات خون، تزريق)  مراقبتي موارد با رابطه در الزم توضيحات لزوم صورت در -9

 .  دهد مي قرار باالتر جه در 31 نمودن، آسپيره امکان و ترشحات داشتن دليل به را بيمار تخت سر ريکاوري پرستار -11

 .  باشد مي يتنفس ديسترس و آپنه نظر از بيمار تنفسي وضعيت مراقبت و نموده متري اكسي پالس و مانيتورينگ را بيمار  ريکاوري پرستار -11

 كنار لهمي باالبودن)بيمار ايمني موارد و آماده را......  و اكسيژن ، كد ترالي ، مانتيورينگ ، ساكشن قبيل از الزم تجهيزات  ريکاوري پرستار -12

 .نمايد مي رعايت را( بيمار تخت

 . نمايد مي صحبت ماليمت و آرامي به بيمار با بيمار، نسبي هوشياري صورت در ريکاوري پرستار -13

 .  نمايد مي تزريق مخدر ، پزشك دستور  بق بر بيمار به زياد درد و قراري بي صورت در  ريکاوري پرستار  -14

 . دارد بيمار بالين بر مداوم حضور بخش به بيمار تحويل زمان تا ريکاوري پرستار –15

 .نمايد مي ثبت(  ريکاوري گه بر)  ونده پر در و كنترل مرتبا را  بيمار حياتي عالئم ريکاوري پرستار -16

 

 

  

 1395سال  کتابچه روش هاي اجرايي اعتباربخشي
 

M A/PRC/ 1 7:کد سند   
مراقبت از بيماران تحت آرام بخش هاي متوسط (17

 و عميق

 1/11/95ابالغ :تاريخ 

 درصورت ابالغ سنجه هاي جديدتاريخ بازنگري: صفحه اول-دومويرايش:
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 امكانات / تجهيزات الزم:

 بيهوشيماشين و تجهيزات 
 (ي داخليمراجع: )دستورالعمل معاونت درمان/ رفرنس هاي علمي/ دستورالعمل هاي تاييد شده در کميته ها

 استانداردهاي اعتباربخشي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 1395سال  کتابچه روش هاي اجرايي اعتباربخشي
 

M A/PRC/ 1 7:کد سند   
مراقبت از بيماران تحت آرام بخش هاي متوسط (17

 و عميق

 1/11/95ابالغ :تاريخ 

 درصورت ابالغ سنجه هاي جديدتاريخ بازنگري: صفحه دوم-ويرايش:دوم
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 هدف:

ويژه و جهت كاهش اضطراب اين بيماران اين روش اجرايي به صورت زير  مراقبت بخشهاي در بستري بيماران روحي و جسمي با توجه به شرايط

 اجرا مي گردد:
 - تعاريف:

 دامنه کاربرد:

 تمام بخش هاي درماني مخصوصا بخش هاي ويژه

 فرد پاسخگو و نحوه نظارت:

 .نظارت بر حسن اجراي اين روش بر عهده سرپرستاران و مدير پرستاري مي باشد.

 ت (نيس شيوه انجام کار: )توالي انجام کار/ مسئول انجام کار/ زمان بندي الزم براي انجام کار/نيازي به توضيح جزئيات انجام کار

 .با كمترين سر وصدا كار ميکنندها شيفت تمامي پرستاران حاضر در -1

مسئول هر بخش/ واحد در هر  شيفت كاري مسئول ايجاد نظم  و آرامش در بخش / واحد خود مي باشد و در صورت بروز مشکل مراتب را به -2

 مديران ارشد گزارش مي دهد.

موجود است و در صورت بي نظمي يا اختالف توسط همراهان مسئول بخش ناهبان را احضار مي ( در تمامي بخش ها 81كد احضار ناهبان)-3

 كند.

 اهروهاي بيمارستان تابلوهاي رعايت سکوت نصب شده است.در ر در هر بخش -4

 ن در بخش داده نميشود.اي هر بيمار اجازه ماند بق قوانين بيمارستان به بيش از يك همراه بر-5

 قات كنندگان جز ساعات مالقات اجازه مالقات نمي دهد.ناهبان به مال-6

 ناهبانان از تجمع افراد در بخش ها و راهروهاي بيمارستان جلوگيري ميکنند.-7

 و در صورت نظافت با كمترين سرو صدا انجام ميشود. انجام نمي شود خدمات توسط در ساعات استراحت بيماران نظافت بخش-8

 از تلفن همراه توسط مديرعامل ابالغ شده است. دستورالعمل عدم استفاده -9

 امكانات / تجهيزات الزم:

 دستورالعمل عدم استفاده از تلفن همراه -تابلو -تلفن

 مراجع: )دستورالعمل معاونت درمان/ رفرنس هاي علمي/ دستورالعمل هاي تاييد شده در کميته هاي داخلي(

 تجربيات بيمارستاني

 

 

 

 

 

  

 1395سال  کتابچه روش هاي اجرايي اعتباربخشي
 

M A/PRC/ 1 8:کد سند   
(ايجاد محيط ساکت و آرام براي بخش هاي 18

 بيمارانبستري 

 1/11/95ابالغ :تاريخ 

 درصورت ابالغ سنجه هاي جديدتاريخ بازنگري: صفحه اول-دومويرايش:
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  هدف:

با هدف افزايش ايمني بيماران و هدف از اجراي اين روش كاهش زمان دسترسي به تجهيزات استريل در حين انجام پروسيجر مي باشد كه 

 كاهش مرگ و مير و عفونت هاي حاصله به شيوه زير اجرا مي گردد:

 تعاريف:

 فلش: دستااه استريليزاسيون فوري

 تك پيچ:

 دامنه کاربرد:

بخش جراحي)اتاق عمل قلب( -استريليزاسيون مركزي  

 فرد پاسخگو و نحوه نظارت:

سرپرستار واحد استريليزاسيون، سوپرووايزر كنترل عفونت و مدير پرستاري مي باشد كه از  ريق چك كردن نظارت بر اجراي اين روش بر عهده 

 تاريخ تجهيزات تك پيچ بر حسن اجراي اين روش نظارت مي كنند.

 انجام کار نيست (شيوه انجام کار: )توالي انجام کار/ مسئول انجام کار/ زمان بندي الزم براي انجام کار/نيازي به توضيح جزئيات 

 . است نموده تهيه  استفاده جهت(  استفاده بار سه ه انداز به) كافي تعداد به را پيچ تك وسايل  واحد مسئول -1

 وجود دليل به ولي  كند، مي استريل را وسايل دقيقه15 زمان مدت  ي در كه قلب عمل عمل اتاق در فلش ميزي رو اتوكالو دستااه يك -2

 . شود نمي استفاده ان از كافي تعداد به پيچ تك

 تك وسيله و نموده خودداري ها ست نمودن باز از ، جراح دست از افتادن مانند خاص شرايط در وسيله به نياز صورت در عمل اتاق سنل پر-3

 .نمايند مي باز پيچ

 پ(امكانات / تجهيزات الزم:

 اتو كالو فلش –في اد كاوسايل تك پيچ به تعد

 )دستورالعمل معاونت درمان/ رفرنس هاي علمي/ دستورالعمل هاي تاييد شده در کميته هاي داخلي(ج(مراجع: 

 استاندرد هاي اعتبار بخشي –چك ليست هاي معاونت در مان 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 1395سال  اجرايي اعتباربخشيکتابچه روش هاي 
 

M A/PRC/ 1 9:کد سند   
 (استريل فوري اقالم خاص19

 1/11/95ابالغ :تاريخ 

 درصورت ابالغ سنجه هاي جديدتاريخ بازنگري: صفحه اول -دومويرايش:
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 هدف:

 وزادن عدم جابجايي جسمي، آسيب از ، پيشايري نوزاد هويت صحيح تعيين نوزاد، به احتمالي آسيب هرگونه از جلوگيري اين روش اجرا با هدف 

 .انجام مي شودبه شيوه زير  نوزاد سالمت حفظ و مراقبتي هاي بخش در

 - تعاريف:

 دامنه کاربرد:

)زنان(6بخش  -بخش نوزادان-بلوك زايمان  

 فرد پاسخگو و نحوه نظارت:

نظارت بر اجراي اين روش بر عهده رئيس بخش بلوك زايمان، نوزادان و زنان مي باشد كه با توجه به گزارش هاي سرپرستار بلوك و زايمان و 

 نوزادان بر حسن اجراي اين روش نظارت مي كنند.

 شيوه انجام کار: )توالي انجام کار/ مسئول انجام کار/ زمان بندي الزم براي انجام کار/نيازي به توضيح جزئيات انجام کار نيست (

بل وزاد( را قكليه كاركنان اتاق زايمان، تجهيزات ايمن مراقبت از نوزاد) ساكشن، وارمر مجهز به تخت احياء، اكسيژن، آمبوبگ، ترالي اورزان ن -1

 نمايند.از زايمان از نظر سالم و آماده به كار بودن بررسي و مهيا مي

 كند.ماما پيش از زايمان، سه عدد حوله تميز و استريل جهت پيشايري از هيپوترمي نوزاد آماده مي -2

سايي نوزاد، حاوي نام و نام خانوادگي ما    -3 شنا شماره    همزمان با تولد نوزاد ماما دو عدد مچ بند  ساعت تولد و  در، جنس و آپاار نوزاد، تاريخ و 

 بندد.پاي او مي رونده مادر تهيه و به مچ دست و پ

به منظور پيشنننايري از آسنننيب هاي احتمالي در حين جابجايي نوزاد، كليه مراقبين نوزاد جهت حمل و جابجايي، نوزاد را درون كات قابل   -4

 دهند.قرار مي شستشوي ايمن و شفاف و يا در آغوش مادر

به منظور پيشايري از تعويض نوزاد و حفظ امنيت وي، تمام مراقبين مادر و نوزاد همراه مادر كه در  ول بستري در بيمارستان حضور دارند  -5

 بايد كارت شناسايي عکس دار داشته باشند.

 كنند.جلوگيري ميكليه مراقبين مادر و نوزاد از تردد افراد بياانه در بخش نوزادان و زايمان  -6

سي به            -7 ستر صورت معرفي مادر امکان رفت و آمد و د شيفت  بخش و در  سئول  صرفًا با هماهناي م همراه مادر در بخش زايمان و نوزادان 

 كنند.نوزاد و مادر را پيدا مي

سايي را      تمام مراقبين مادر و نوزاد آموزش هاي الزم در زمينه احتمال عوض كردن نوزاد با نوزاد ديار  -8 شنا سط افراد غريبه و بدون كارت  تو

 دهند.به مادر مي

 پ(امكانات / تجهيزات الزم:

 پرونده نوزاد

 ج(مراجع: )دستورالعمل معاونت درمان/ رفرنس هاي علمي/ دستورالعمل هاي تاييد شده در کميته هاي داخلي(

ت و درمان و آموزش پزشنکي، نويسنندگان جعفري پردسنتي، دكتر    بسنته خدمتي مراقبت از نوزاد سنالم داخل بيمارسنتاني، نشنر وزارت بهداشن     

 9/8/1391مورخ  1131/111بخشنامه شماره  - 1391حيدرزاده، دكتر حبيب الهي،سال 

 

 

  

 1395کتابچه روش هاي اجرايي اعتباربخشي سال 
 

  MA/PRC/21 کد سند: 
 (حفظ امنيت و ايمني نوزاد21

 1/11/95:تاريخ ابالغ 

 درصورت ابالغ سنجه هاي جديدتاريخ بازنگري: صفحه اول -دوم ويرايش:
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 هدف:

الت مشکاين روش اجرايي با هدف نظارت بر مديريت سرپرستار در ارائه خدمات، ارتقا كيفيت خدمات ارائه شده، افزايش ايمني بيماران و كاهش 

 درون بخشي به شيوه زير انجام مي شود:

 - :تعاريف

 دامنه کاربرد:

 كليه بخش هاي درماني

 فرد پاسخگو و نحوه نظارت:

پرووايزر باليني و سرپرستار/مسئول شيفت مي باشد كه با توجه به رانداي روزانه سوپرووايزر و سو ،نظارت بر اجراي اين روش بر عهده مترون 

 گزارشات بخش ها بر اجراي اين روش نظارت ميکنند. 

 کار/ مسئول انجام کار/ زمان بندي الزم براي انجام کار/نيازي به توضيح جزئيات انجام کار نيست ( شيوه انجام کار: )توالي انجام

 مسئولين بخش هاي  پرستاري در شيفت هاي صبح موظف به تحويل باليني بخش از كليه پرسنل پرستاري و خدمات بخش مي باشند.-1

 انجام مي شود. پرستاري مدير و باليني سوپروايزرهاي توسط پرستاري وليها هاي ارزيابي زمينه در بخش پرستاران عملکرد ارزيابي-2

انجام مي  پرستاري مدير و باليني سوپروايزرهاي ارزيابي نتايج اساس بر پرستاران اوليه ارزيابي روند بر سرپرستاران نظارتي عملکرد ارزيابي-3

 شود.

 پايش مي شود.در بازديد از بخش ها  پرستاري مدير و باليني سوپروايزرهاي توسط مراقبتي، مراجع اساس بر پرستاري مراقبت اصول رعايت -4

 ارزيابي مي شود. پرستاري مدير و باليني سوپروايزرهاي توسط بخشها در پرستاري مراقبتهاي و اقدامات ثبت-5

 بر نظارت و در بازديد از بخش ها چك مي شود و همچنين پرستاري مدير و باليني سوپروايزرهاي توسط پرستاري، موردي مراقبتهاياجراي -6

 انجام مي شود. سوپروايزري كاري نوبت گزارشات براساس موردي مراقبتهاي اجراي

مدير به را در صورت مشاهده قصور و يا خالف مقرارت پرستاري فرد خا ي بر بخش دارد و   نظارت مستيم سرپرستار / مسئول شيفت -7

  مي كند. معرفي  پرستاري

در شيفت هاي عصر يا شب سوپروايزر هاي كشيك بيمارستان بر اساس برنامه مديريتي بازديد بخش، موظف به بازديد منظم از  بخش ها مي -8

 باشند و موارد مشاهده شده را ثبت و به ا الع مدير پرستاري مي رسانند .

 ه ارائه توضيح به ايشان مي باشندمي نمايند و كليه پرسنل موظف بمدير پرستاري بنا به تشخيص خود از بخش هاي باليني بازديد -9

 رياست بيمارستان به صورت دوره اي و غير برنامه ريزي شده بنا به صالحديد خود از بخش ها بازديد مي نمايند. -11

 مسئولين بخش ها موظف به رفع نواقص  و مشکالت ديده شده  تا زمان بازديد مجدد بخش مي باشند.-11

 پ(امكانات / تجهيزات الزم:

 گزارش روزانه سوپروايزر

 ج(مراجع: )دستورالعمل معاونت درمان/ رفرنس هاي علمي/ دستورالعمل هاي تاييد شده در کميته هاي داخلي(

 استانداردهاي اعتباربخشي
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  M A/PRC/21 کد سند: 
 ( نظارت بر اداره امور بخش هاي باليني21

 1/11/95تاريخ ابالغ :
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 :هدف

 يروش ايجاد پرسنل، تشويق و انايزش ايجاد و  وري بهره ،افزايش انضبا ي و تنبيهي تشويقي، برخوردهاي انجام اين روش اجرايي با هدف  

 كسر يا پاداش جهت مبلغي و اعطاي شده ارائه ماني در خدمات كيفيت بهبود و ارتقاء  پذيري، مسئوليت افزايش و خا ي پرسنل مديريت براي

 .گردد مي به شيوه زير اجرا خا ي افراد تنبيه جهت حقوق

 - تعاريف:

 دامنه کاربرد:

 تمامي بخش هاي درماني

 فرد پاسخگو و نحوه نظارت:

اين روش به عهده مدير پرستاري مي باشد كه با توجه به گزارشات دريافتي از سوپروايزر، سرپرستار و مسئول رسيدگي به شکايات نظارت بر اجراي 

 اين روش اجرايي را پياده مي كند.

 ( کار نيستشيوه انجام کار: )توالي انجام کار/ مسئول انجام کار/ زمان بندي الزم براي انجام کار/نيازي به توضيح جزئيات انجام 

 تشويقي برخورد

 هاي دوره در فعاليت و  جويان مدد به پرستاري خدمات ارائه در برجسته خدمات انجام و كاري سطح و عملکرد اساس بر پرستاري مدير -1

 يم قرار تشويق مورد را اند داشته فعاليت سازي استاندارد يا آموزشي هاي برنامه در كاري شيفت يا اداري ساعات از خارج در كه افرادي آموزشي،

 . دهد

 . كنند مي پيشنهاد پرستاري دفتر به را شرايط واجد افراد تشويقي درخواست آموزشي سوپروايزر يا سرپرستار -2

 .دهد مي قرار بررسي مورد را آموزشي سوپروايزر يا سرپرستار درخواست مترون -3

 .  كند مي پيشنهاد مديره هيئت هاي كميته يا پرستاري امور كميته به كتبي بصورت  را ها درخواست پرستاري مدير  -4

 .رددگ مي درج پرسنل پرونده در و گيرد مي قرار تشويق مورد مالي يا كتبي صورت به سوپروايزر و سرپرستار نظر با نظر مورد پرسنل   -5

 تنبيهي برخورد

 . دهند مي شفاهي تذكر وي به پرسنل از  خطا مشاهده صورت در سوپروايزر يا سرپرستار -1

 . دهد مي تذكر كتبي صورت به خطا، تکرار صورت در پرستاري مديريت -2

 .شود مي داده پرونده در درج با كتبي تذكر خا ي پرسنل خطابه ادامه صورت در پرستاري مدير يا مديريت -3

 . نمايد مي گيري تصميم اخراج يا حقوق كسر شامل بعدي اقدامات مورد در ، باال مراحل به توجه با تکرار صورت در مديريت -4

 واخالقي انضباطي برخورد

 . نمايد مي ارشاد را خا ي پرسنل ابتدا در سرپرستار -1

 . كند مي معرفي پرستاري مدير به را نظر مورد پرسنل رفتار اصالح عدم درصورت سرپرستار -2

 .گردد انجام وي مورد در گيري تصميم تا كند مي معرفي مديريت به را نيرو رفتار اصالح عدم صورت در پرستاري مدير  -3

 پ(امكانات / تجهيزات الزم:

 مستندات پرداخت تشويقي -ابالغ –ليست افراد 

 ج(مراجع: )دستورالعمل معاونت درمان/ رفرنس هاي علمي/ دستورالعمل هاي تاييد شده در کميته هاي داخلي(

 تجربيات بيمارستاني
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  MA/PRC/22 کد سند: 
فعاليت هاي انظباطي کارکنان ( نحوه تشويق و 22

 پرستاري
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  هدف:

جلوگيري از وارد شدن هر گونه آسيب به بيمار در  ي انتقال به اين روش اجرايي با هدف انتقال صحيح بيمار و نظارت بر حسن اجراي انتقال و 

  ه زير در بيمارستان انجام مي شود:شيو

 تعاريف:

 بخش( )درون ديار اتاق به اتاق يك از بيمار جايي جابه

 دامنه کاربرد:

 تمامي بخش هاي درماني 

 فرد پاسخگو و نحوه نظارت:

اجرايي توسط سرپرستار و مسئول شيفت در بخش مي باشد كه در صورت بروز مشکل بايد به دفتر نظارت مستقيم  بر اجراي صحيح اين روش 

 .پرستاري در شيفت صبح و سوپروايزر در شيفت عصر و شب ا الع دهند

 ت (نيس شيوه انجام کار: )توالي انجام کار/ مسئول انجام کار/ زمان بندي الزم براي انجام کار/نيازي به توضيح جزئيات انجام کار

 : بخشي درون انتقال

 :شود مي انجام زير داليل به (بخش درون) ديار اتاق به اتاق يك از بيمار جايي جابه -1

 باشد. جايي جابه جهت بيمار درخواست و تمايل 

 گيرد مي صورت جايي جابه معالج پزشك دستور به و بيمار ايزوالسيون دليل به . 

 دارد تخته دو اتاق به خصوصي اتاق از جايي جايه به نياز بيمار مالي مشکالت دليل به . 

 دارد جايي جابه به نياز مجاور تخت بيمار مشکالت دليل به . 

 . كند مي هماهنگ بيمار جايي جابه جهت پذيرش با بيمار رضايت جلب از پس سرپرستار ابتدا فوق موارد همه در -2

 . كند مي جا جابه را ها كاردكس شماره پذيرش با هماهناي از پس پرستار -3

 . كند مي جا جابه جديد دارويي باكس به قبلي دارويي باكس از را بيمار داروهاي پرستار -4

 .كند مي جا به جا را بيمار پاراكلينيکي و پرونده داخل مدارك كليه بخش منشي -5

 .نمايد مي منتقل نظر مورد تخت و بخش به را ر بيما HIS سيستم در پذيرش متصدي -6

 .كند مي ثبت پرستاري گزارش در را جايي جابه علت و ا العات كليه پرستار -7

 :باليني هاي بخش بين انتقال

 .  دهد مي اور انس مواقع در تلفني دستور يا پرونده در كتبي بصورت را ديار بخش به بيمار انتقال دستور پزشك -1

 .  . كند مي چك ديار بخش به بيمار انتقال مورد در را پزشك دستور شيفت مسئول/ سرپرستار -2

 . دهد مي انجام بيمار انتقال جهت مربو ه بخش با را هماهناي شيفت مسئول/ سرپرستار -3

 . نمايد مي منتقل نظر مورد تخت و بخش به را ر بيما HIS سيستم در پذيرش متصدي -4

 مي بتث  پرستاري گزارش در را جايي جابه علت و انتقال از قبل بيمار وضعيت و كرده چك بيمار انتقال از قبل را بيمار حياتي عاليم پرستار -5

 . نمايد

 . كند مي جا به جا را بيمار پاراكلينيکي و پرونده داخل مدارك كليه بخش منشي -6

  

 1395هاي اجرايي اعتباربخشي سال کتابچه روش 
 

  MA/PRC/23 کد سند: 
 ( نظارت بر جابجايي بيماران بين بخشي23
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 و  استفاده بيمار انتقال جهت برانکارد يا ويلچر از نياز صورت در همچنين و بيمار لوازم و البسه انتقال در بخش خدمات و پرستار كمك -7

 . كند مي همکاري

 . دهد مي انجام  را اي پرونده مستندات و بيمار باليني تحويل پرستار/  شيفت مسئول -8

 . نمايد مي نظارت انتقال صحيح روند بر و داده پرسنل به را بيمار انتقال مورد در الزم هاي آموزش سرپرستار -9

 (راديولوژي – گرافي سونو)بيمارستان پاراکلينيک واحدهاي به بيمار انتقال

 . كند مي ثبت پرونده در را بيمار سونوگرافي و گرافي درخواست پزشك -1

 . نمايد مي ثبت دركاردكس و چك را بيمار سونوگرافي و گرافي خواست در پرستار -2

  تمسيس در را گرافي درخواست و دهد مي انجام راديولو ي واحد با  را الزم هماهناي بيمار، وضعيت تثبيت صورت در شيفت يا بخش ولمسئ -3

HIS كند مي ثبت  . 

 . شود مي آماده)  انتقال حين در احتمالي استفاده جهت(بيمار انتقال جهت الزم تجهيزات -4

 . نمايد مي منتقل راديولو ي به پرونده با  داشتن، صورت در وي همراه و خدمات كمك با پرستار -5

 . شود مي برگردانده مربو ه بخش به انتقال تيم توسط شده درخواست خدمت انجام از پس بيمار -6

 :ها بخش به عمل اتاق از بيمار انتقال

 . كند مي چك و كنترل تنفس و فشارخون اتصاالت، نظر از را بيمار ريکاوري، به عمل اتاق از بيمار انتقال هناام عمل اتاق در پرستار -1

 . گيرد مي تماس مربو ه بخش با عمل اتاق منشي  وي، آمدن هوش به و بيمار عمل اتمام از پس -2

 .نمايد مي مراجعه عمل اتاق به برانکارد و( خدمات) بر بيمار با همراه بخش پرستار -3

 گيرد. مي تحويل را بيمار ريکاوري پرستار از و چك را وي پرونده و حياتي عاليم ، عمل محل ، اتصاالت بيمار، هوشياري پرستار -4 

 .شود مي منتقل بخش به پرونده و پرستار حضور با و منتقل برانکارد به بر بيمار توسط بيمار مشکل عدم صورت در -5

 امكانات / تجهيزات الزم:

HIسيستم  S – برانکارد –ويلچر  -پرونده بيمار 

 مراجع: )دستورالعمل معاونت درمان/ رفرنس هاي علمي/ دستورالعمل هاي تاييد شده در کميته هاي داخلي(

 تاييد شده داخل بيمارستانياستاندارد هاي اعتباربخشي و دستورالعمل هاي 
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 :هدف

ا ب دريافت خدماتي كه در اين بيمارستان قابل ارائه نمي باشد اجرا مي گردد و  آموزش چاوناي انتقال بيمار براي اين روش اجرايي با هدف 

عدم ارائه خدمات در اين بيمارستان بايد در كوتاه ترين زمان ممکن انتقال امن با توجه به شرايط بيمار صورت گرفته تا مشکلي در  بهتوجه 

 فرايند درمان صورت نايرد.

 تعاريف:

 : ديار مراكز به بيمار انتقال موقت موارد 

  شود نمي انجام مركز اين در كه پاراكلينيکي  يا درماني اقدامات انجام  -1

 .باشند داشته كيلوگرم 111 باالي وزن كه بيماراني جهت پاراكلينيکي اقدامات نشدن انجام -2

 دامنه کاربرد:

 تمامي بخش هاي درماني 

 فرد پاسخگو و نحوه نظارت:

مشکل بايد به دفتر نظارت مستقيم  بر اجراي صحيح اين روش اجرايي توسط سرپرستار و مسئول شيفت در بخش مي باشد كه در صورت بروز 

 پرستاري در شيفت صبح و سوپروايزر در شيفت عصر و شب ا الع دهند.

 شيوه انجام کار: )توالي انجام کار/ مسئول انجام کار/ زمان بندي الزم براي انجام کار/نيازي به توضيح جزئيات انجام کار نيست (

 . كند مي ثبت پرونده در را ندارد وجود مركز اين در انجام امکان كه پاراكلينيك كارهاي دستور پزشك -1

 . كند مي امضاء و ثبت بيمار پرونده در را پزشك دستور پرستار -2

 . كند مي اقدام فوق پاراكلينيکي اقدامات انجام براي مناسب درماني مركز هماهناي جهت شيفت مسئول يا سرپرستار -3

 و حتوضي وي همراه و بيمار به را آمبوالنس به نياز و حضور ساعت بيمه، هزينه، شامل را بيمار ارجاع شرايط و هماهناي اقدامات كليه پرستار -4

 . كند مي رساني ا الع

 .  نمايد مي تکميل را وي همراه يا بيمار توسط موقت خروج رضايت فرم و نموده هماهنگ بيمارستان حسابداري واحد با بخش منشي -5

 . دهد مي تحويل بيمار همراه به را اقدام انجام جهت الزم مدارك كليهپس از اخذ پذيرش از مركز مقصد،   پرستار -6

 دهد. مي پرستار در صورت ارجاع نوزادان يا مددجوياني كه نياز به مراقبت ويژه داشته باشند به همراه آمبوالنس مجهز و كد دار بيمار را انتقال -7

 مي ريگي پي به را اقدامات پاسخدهي زمان و كار انجام نتيجه و مدارك پرستار و بازگشته بخش به بيمار پاراكلينيکي اقدامات انجام از پس -8

 . نمايد

 .دهد مي ا الع معالج پزشك به را اقدامات نتايج پرستار -9

 امكانات / تجهيزات الزم:

 HISسيستم  -آمبوالنس –برانکارد  -پرونده بيمار

 معاونت درمان/ رفرنس هاي علمي/ دستورالعمل هاي تاييد شده در کميته هاي داخلي( مراجع: )دستورالعمل

 دستورالعمل هاي تاييد شده بيمارستاني و استانداردهاي اعتباربخشي
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  M A/PRC/24 کد سند: 
(نظارت بر انتقال موقت بيماران جهت اخذ 24

 خدمات به خارج از بيمارستان

 1/11/95تاريخ ابالغ :

 درصورت ابالغ سنجه هاي جديدتاريخ بازنگري: صفحه اول-دومويرايش:
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 هدف:

ارستان بيمجهت دريافت خدماتي كه در اين  باالتر سطوح و مجهزتر تشخيصي و درماني مراكز به بيمار انتقال لزوم  به توجه اين روش اجرايي با 

 :اجرا مي شود  ناشي از عدم دريافت خدمات متناسب با نياز بيماران به اين صورت ارائه نمياردد ،حفظ ايمني و كاهش مرگ و مير

 تعاريف:

 كه ماتياقدا يا و درمان تر پيشرفته اقدامات به نياز بدليل بيمار، براي اور انسي و اوليه اقدامات انجام از بعد آن در كه است فرايندي  :بيمار اعزام 

 شود. مي فرستاده مجهزتري مركز به بيمار ندارد، وجود مدائن بيمارستان در آن امکانات

 دامنه کاربرد:

 تمامي بخش هاي درماني

 فرد پاسخگو و نحوه نظارت:

توسط سرپرستار و  وجود( صورت )در بيمار اتصاالت ايمني بر نظارت تحول، و تحويل دستورالعمل صحيح اجراي كار، انجام صحيح نظارت بر روند

 مسئول شيفت در بخش مي باشد كه در صورت بروز مشکل بايد به دفتر پرستاري در شيفت صبح و سوپروايزر در شيفت عصر و شب ا الع دهند

 شيوه انجام کار: )توالي انجام کار/ مسئول انجام کار/ زمان بندي الزم براي انجام کار/نيازي به توضيح جزئيات انجام کار نيست (

 بر و( ماربي شخصي رضايت بحران، موارد پزشکي، تجهيزات كمبود)  نباشد فراهم بيمارستان در درمان ادامه شرايط دليلي هر به كه صورتي در -1

 يا و رانته دانشااه درمان معاونت بيماران توزيع ستاد و پرستاري دفتر با هماهناي از پس باشد بيمار انتقال به نياز  معالج پزشك نظر اساس

 . گردد مي فراهم بيمار اعزام و انتقال شرايط او قيم يا بيمار ولي شخصي رضايت

 . كند مي ثبت پرونده در را اعزام دستور معالج پزشك -2

 .دهد مي انجام اعزام جهت بيمار كردن آماده براي را پزشك دستورات مسئول پرستار -3

 . دهد مي ا الع درمان معاونت بيماران هدايت ستاد به را بيمار گزارش سوپروايزر -4

 . نمايد مي اعالم وي همراهان يا بيمارستان سوپروايزر به را مراتب مقصد درماني مراكز از پذيرش از پس ستاد -5

 ات،آزمايش گرفته، انجام هاي درمان و بيمار وضعيت از مختصر حال شرح شامل)  الزم هاي هماهناي مقصد بيمارستان پزشك با اور انس پزشك -6

 . دهد مي گزارش و انجام شفاهي و كتبي صورت به را( بيمار اعزام علل

 . شود مي داده بيمار پرستار و پزشك توسط الزم ا العات وي ي خانواده و بيمار به -7

و نسخه اصلي همراه بيمار و نسخه كپي در  شود مي تکميل و ثبتدر دو نسخه   معالج پزشك توسطفرم اعزام در اور انس موجود است و  -8

 . . .(. و بيمار حال شرح بيمار، مشخصات) پرونده بيمار بايااني مي گردد.

 يابد مي ادامه مربو ه بخش در وي تکليف تعيين زمان تا بيمار درمان -9

 پرستاري دفتر به بيمار حال شرح برگه و اعزام شده تکميل فرماصل  اعزام، به همراهان و بيمار رضايت صورت در بيمار مسئول پرستار -11

 . دهد مي تحويل سوپروايزر

 ضميمه شود مي گرفته همراه و بيمار از كه رضايتي با همراه بيمار حال شرح برگ و اعزام شده تکميل فرم اعزام به رضايت عدم صورت در -11

 . گردد مي پرونده

 .شود مي انجام باليني سوپروايزر توسط بيمار جهت پذيرش اخذ زمان تا الزم هاي گيري پي -12

 :پذيرش اعالم صورت در

 . نمايد مي اعالم مربو ه بخش به را بيمار پذيرش مراتب سوپروايزر -1

و اصل فرم اعزام و كپي گزارش گرافي ها به همراه بيمار بايد به بيمارستان مقصد  شود مي انجام ترخيص واحد و بخش در بيمار ترخيص فرايند -2

 . فرستاده مي شود و بقيه مدارك بايد در پرونده بايااني شود

  

 1395کتابچه روش هاي اجرايي اعتباربخشي سال 
 

  MA/PRC/25 کد سند: 
 ( نظارت بر اعزام بيماران به ساير مراکز25

 1/11/95ابالغ : تاريخ

 درصورت ابالغ سنجه هاي جديدتاريخ بازنگري: صفحه اول-دومويرايش:
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 . شود مي انجام سوپروايزر توسط ايشان جهت ماموريت برگه صدور و (آنکال)  اعزام تيم فراخواني -3

 . دهد مي انجام را آمبوالنس به انتقال و اعزام پرستار به بيمار تحويل بيمار، مسئول پرستار -4

 . نمايد مي نظارت اعزام صحيح روند به سوپروايزر -5

 پ(امكانات / تجهيزات الزم:

 آمبوالنس -پرونده -تلفن –فرم اعزام 

 ج(مراجع: )دستورالعمل معاونت درمان/ رفرنس هاي علمي/ دستورالعمل هاي تاييد شده در کميته هاي داخلي(

 وزارت بهداشتبيمار    اعزام و ارجاع دستورالعمل -تجربيات  بيمارستاني  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 1395کتابچه روش هاي اجرايي اعتباربخشي سال 
 

  MA/PRC/25 کد سند: 
 ( نظارت بر اعزام بيماران به ساير مراکز25

 1/11/95:تاريخ ابالغ 

 درصورت ابالغ سنجه هاي جديدتاريخ بازنگري: صفحه دوم-دومويرايش:
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  هدف:

ا الع پزشك معالج  از نتيجه اقدامات پاراكلينيکي و مشاوره جهت اتخاذ تصميم در نحوه  ادامه درمان و تسريع در روند   اين روش اجرايي با هدف

عدم ايجاد ناهماهناي در روند درمان و كار تيم درماني  و  ارائه بهترين خدمات درماني و مراقبتي، افزايش رضنننايتمندي بيماران     ، بهبودي بيمار  

 به شيوه زير انجام مي شود:در دريافت خدمات مطلوب 

 - :تعاريف

 دامنه کاربرد:

 تمامي بخش هاي درماني

 فرد پاسخگو و نحوه نظارت:

نظارت بر اجراي اين روش به عهده سرپرستار، مدير پرستاري بيمارستان مي باشد كه با توجه به شاخص هاي گزارش شده از بخش ها بر اجراي 

 اين روش نظارت دارند.

 شيوه انجام کار: )توالي انجام کار/ مسئول انجام کار/ زمان بندي الزم براي انجام کار/نيازي به توضيح جزئيات انجام کار نيست (

شود       در تمام -1 شك معالج بيمار انتخاب مي  شك به عنوان پز ستان يك پز ستري بيمار در بيمار شاوره     ي مراحل ب صورت نياز به م ش و در  ك پز

 معالج درخواست مشاوره را به صورت كتبي در پرونده  بيمار قيد مي نمايد.  

 پرستار دستور پزشك را چك و در كادكس ثبت مي كند و به پزشك مشاور ا الع مي دهد.   -4

 بعد از انجام مشاوره ،  نتيجه مشاوره توسط پزشك مشاور در پرونده به صورت كتبي در برگه مشاوره درج مي گردد. -5

به صورت تلفني يا حضوري به ا الع پزشك معالج رسانده و پس      پرستار كليه دستورات  دارويي و درماني تجويز شده توسط پزشك مشاور  را        -6

 از كسب موافقت ايشان دستورات را  اجرا مي كند. 

ستورات تلفني عمل مي نمايد و            -7 ستورالعمل د شك، مطابق با د ستور تلفني پز صورت د ستار در  شاور در پرونده بيمار      پر شك م ستورات پز د

 ك ثبت و يا  بق دستورات تلفني عمل مي نمايد.    توسط پزشك معالج در برگه دستورات پزش

صورت عدم           -8 صلي( اجرا نخواهد كرد و در موارد اور انس و در  شك معالج) ا شاوره اي را بدون ا الع و موافقت و تاييد پز ستور م ستار هيچ د پر

ضروري را با همکاري پز          شيفت اقدامات درماني  سوپروايزر  شك معالج با هماهناي  سي به پز ستر شي و اور انس انجام مي دهد و در    د شك بيهو

 پرونده ثبت و امضاء مي كند.  

 هر اقدام تشخيصي درماني كه قرار است براي بيمار انجام شود تنها با تاييد پزشك معالج قابل انجام مي باشد.   -9

 امكانات / تجهيزات الزم:

 پرونده بيمار -برگه درخواست مشاوره

 رمان/ رفرنس هاي علمي/ دستورالعمل هاي تاييد شده در کميته هاي داخلي(مراجع: )دستورالعمل معاونت د

 تجربيات بيمارستاني 

 

 

 

  

 1395کتابچه روش هاي اجرايي اعتباربخشي سال 
 

  M A/PRC/26 کد سند: 
( نظارت بر روند انجام مشاوره هاي پزشكي داخل 26

 و خارج از بيمارستان

 1/11/95تاريخ ابالغ :

 جديددرصورت ابالغ سنجه هاي تاريخ بازنگري: صفحه اول-دومويرايش:



 

42 

 

 

  هدف:

راه  9و با توجه به اصل ارتباط موثر از در كوتاه ترين زمان ممکن  افزايش هماهناي در جهت خدمات رساني به بيماران اين روش اجرايي با هدف

 شود.حل ايمني بيمار و افزايش ارتباط موثر در جهت انتقال ا العات به شيوه زير انجام مي 

 تعاريف:

 دامنه کاربرد:

 تمامي بخش هاي درماني 

 فرد پاسخگو و نحوه نظارت:

نظارت بر انجام اين كار برعهده مدير پرستاري و سوپروايزر مي باشد كه در بازديد هاي روزانه و گزارشات دريافتي بر حسن اجراي اين روش 

 نظارت دارند.  

 انجام کار/ زمان بندي الزم براي انجام کار/نيازي به توضيح جزئيات انجام کار نيست (شيوه انجام کار: )توالي انجام کار/ مسئول 

 .جهت هماهناي مسئولين بخش ها در كميته هاي بيمارستاني حضور مي يابند-1

 كند.مسئولين تازه وارد به دياران معرفي مي مدير پرستاري / سوپروايزر -2

 كند.براي بخش ها واحد پشتيبان تعيين مي  در صورت كمبود، بخش ها و تامين تجهيزات و لوازم مصرفي جهت ارتباطمدير پرستاري -3

 تامين مي نمايد. لوازم مورد نياز خود را در صورت نياز به تجهيزات و دارو اور انسي مورد نياز از واحدهاي پشتيبانمسئول بخش/ سرپرستار -4

با هماهناي دفتر  نياز خود راز به نيروي مورد نياز  جهت پوشش بخش ها از واحد هاي پشتيبان در صورت نيامسئول بخش/ سرپرستار  -5

 پرستاري تامين مي نمايد.

 .باشند داشته مالقات ايشان با حضوري توانند مي مترون با ارتباط با بيمارستان پرسنل نياز صورت در-6

مسئول بخش مي باشند مي توانند تسهيالت الزم براي انجام كار و در صورت نياز بخش كليه مسئولين شيفت ها كه با ابالغ بعنوان جانشين -7

 هاي ديار وسايل و امکانات بخش خود را در اختيار بخش هاي ديار قرار دهند.

 امكانات / تجهيزات الزم:

 ليست تجهيزات پشتيبان -ابالغ پشتيباني -ابالغ جانشيني

 رفرنس هاي علمي/ دستورالعمل هاي تاييد شده در کميته هاي داخلي(مراجع: )دستورالعمل معاونت درمان/ 

 تجربيات بيمارستاني -استانداردهاي اعتباربخشي

 

 

 

 

 

  

 1395کتابچه روش هاي اجرايي اعتباربخشي سال 
 

  M A/PRC/27 کد سند: 
( نظارت بر روند تعامل بخش هاي باليني با ساير 27

 بخش ها

 1/11/95تاريخ ابالغ :

 درصورت ابالغ سنجه هاي جديدتاريخ بازنگري: صفحه اول-اولويرايش:
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 هدف:

و جلوگيري از وقفه در ارائه  و وسايل و تجهيزات مصرفي در تمامي ساعات شبانه روز  اين روش اجرايي با هدف تامين داروهاي مورد نياز بيماران 

 .به شيوه زير انجام ميشودو كاهش خطرات ناشي از نبود وسايل و تجهيزات و افزايش ايمني بيماران  خدمات 

 تعاريف:

 دامنه کاربرد:

بخش اور انس و اتاق عمل)به عنوان داروخانه شبانه روزي بيمارستان( -داروخانه  

 فرد پاسخگو و نحوه نظارت:

و در شيفت عصر با توجه به شبانه روزي نبودن داروخانه در بيمارستان نظارت بر اجراي اين روش در شيفت صبح به عهده مسئول فني داروخانه 

 و تامين دارو توسط اتاق عمل جنرال و اور انس بر عهده مسئول شيفت و سوپرووايزر وقت مي باشد.

 جام کار/ زمان بندي الزم براي انجام کار/نيازي به توضيح جزئيات انجام کار نيست (شيوه انجام کار: )توالي انجام کار/ مسئول ان

 مي باشد . و بخش هاي درماني داروخانه بيمارستان در دوشيفت صبح و عصر به صورت فعال مشغول ارائه خدمات به مراجعين  -1

و حياتي در بخش اور انس ،در صورت نياز اور انسي به دارو از داروهاي استوك موجود بخش در شيفت شب با توجه به وجود داروهاي استوك  -2

 در اور انس استفاده مي گردد.  

 صبح روز بعد با توجه به داروهاي مصرفي شب گذشته ، داروها جايازين مي گردند . -3

نظر گرفته شده است و در صورت نياز به دارو پرسنل در شيفت  ب، برنامه آنکالي براي پرسنل دربا توجه به عدم فعاليت داروخانه در شيفت ش   -4

 شب حضور پيدا مي كنند.

در صنورت نياز به دارو در شنيفت هاي مختلف و عدم وجود دارو در بيمارسنتان، توسنط پيك  رف قرارداد داروخانه، داروها تهيه مي شنود و        -5

  ارجاع داده نمي شود. همراه بيمار/بيمار براي تهيه دارو به بيرون از بيمارستان

 امكانات / تجهيزات الزم:

 چك ليست داروهاي ترالي و استوك

 مراجع: )دستورالعمل معاونت درمان/ رفرنس هاي علمي/ دستورالعمل هاي تاييد شده در کميته هاي داخلي(

 تجربيات بيمارستاني

 

 

 

 

 

 

  

 1395کتابچه روش هاي اجرايي اعتباربخشي سال 
 

  M A/PRC/28 کد سند: 
( نحوه فعاليت داروخانه بيمارستان در ساعات 28

 شبانه روز

 1/11/95تاريخ ابالغ :

 درصورت ابالغ سنجه هاي جديدتاريخ بازنگري: صفحه اول -دومويرايش:
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  هدف:

و بررسي ميزان داروي موجود در داروخانه و انبار   انبار دارويي بخش ها( -)داروخانهبيمارستان يداروي نيازهاي اين روش اجرايي با هدف تامين

 .رفع كمبودهاي دارويي توسط داروخانه در اسرع وقت  به شيوه زير اجرا مي گردددارويي و 

 تعاريف:

 دامنه کاربرد:

 تمامي بخش هاي درماني و داروخانه بيمارستان و انبار دارويي

 فرد پاسخگو و نحوه نظارت:

در شيفت صبح به عهده مسئول فني داروخانه و در شيفت عصر با توجه به شبانه روزي نبودن داروخانه در بيمارستان  نظارت بر اجراي اين روش

 و تامين دارو توسط اتاق عمل جنرال و اور انس بر عهده مسئول شيفت و سوپرووايزر وقت مي باشد.

 م براي انجام کار/نيازي به توضيح جزئيات انجام کار نيست (شيوه انجام کار: )توالي انجام کار/ مسئول انجام کار/ زمان بندي الز

 داروخانه تحويل نمايند.فني پرسنل تمامي بخش ها موظفند ليست كمبودهاي دارويي را در برگه ها نوشته و به مسئول -1

 روخانه تحويل نمايند.تمامي كاركنان شاغل در داروخانه موظفند ليست كمبودهاي دارويي را دربرگه اي نوشته و به مسئول دا-2

تهيه كرده و به امضاء  را داروخانه بعد از جمع آوري كليه كمبودها با همکاري انباردار دارويي موظف است ليستي از كسورات فني مسئول-3

 داروخانه برساند. تامينمسئول 

 روز تهيه مي كند.  45براي حداقل   را استوك دارويي  تامين دارومسئول  -4

 مسئول فني داروخانه قفسه هاي دارويي و انبار را جهت جلوگيري از كمبود داروها به صورت دوره اي ارزيابي مي كند.   -5

 با شركت هاي مختلف دارويي  جهت رفع كمبودهاي دارويي  در ارتباط مي باشد .    تامين دارومسئول  -6

 از از شركت هاي د ارويي درخواست و تهيه مي كند.  داروهاي كمبود را به مقدار مورد ني  تامين دارومسئول  -7

در صننورت نبود در شننركت هاي دارويي از  ريق سنناير بيمارسننتان ها و داروخانه هاي همکار جهت رفع بعضنني از اقالم    تامين دارومسننئول  -8

 دارويي درخواست مي كند.  

   پزشك و يا بخش مربو ه مي رساند. الع در صورت عدم تهيه داروي مورد نياز مراتب به ا مسئئول تامين دارو-9

شد  موجود بازار در داروئي اگر -11 شااه اعالم نمايد تا پيايري الزم        گردد محدود يا و نبا سازمان غذا و داروي دان ست به  سئول فني موظف ا م

 انجام گيرد.

 پ(امكانات / تجهيزات الزم:

 تلفن –فرم درخواست 

 رفرنس هاي علمي/ دستورالعمل هاي تاييد شده در کميته هاي داخلي( ج(مراجع: )دستورالعمل معاونت درمان/

ht -تجربيات بيمارستاني t p://f do.behdasht .gi v.i r 

 

 

 

  

 1395کتابچه روش هاي اجرايي اعتباربخشي سال 
 

  M A/PRC/29 کد سند: 
 (مديريت کمبود دارويي در مقاطع زماني موقت29

 1/11/95تاريخ ابالغ :

 درصورت ابالغ سنجه هاي جديدتاريخ بازنگري: صفحه اول -دومويرايش:
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 هدف:

در سريعترين زمان ممکن و كاهش  توسط بيمارستان اين روش اجرايي با هدف تامين دارو، تجهيزات مصرفي مورد نياز بيماران در بخش ها

 به شيوه زير انجام مي شود: توسط همراه بيمارجلوگيري از خريد دارو و تجهيزات لوازم مصرفي ، خطرات ناشي از نبود تجهيزات و 

 تعاريف:

 دامنه کاربرد:

 داروخانه

 فرد پاسخگو و نحوه نظارت:

مي باشد كه با توجه به نياز بخش ها قبل از نقطه سفارش تجهيزات و نظارت بر اجراي اين روش بر عهده مسئول فني داروخانه در شيفت صبح 

مي كند و در شيفت عصر بر عهده سوپرووايزر عصر و شب مي باشد كه با توجه به درخواست بخش ها  بق  دارو اقدام به خريد كاال و تجهيزات

 برنامه آنکالي واحد داروخانه با هماهناي اين واحد اقدام به تامين دارو و تجهيزات موجود مينمايد.

 نجام کار/نيازي به توضيح جزئيات انجام کار نيست (شيوه انجام کار: )توالي انجام کار/ مسئول انجام کار/ زمان بندي الزم براي ا

 .شود مي داده درخواست واحد مسئول توسط تجهيزات مصرفي پزشکي -1

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

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

 .گردد مي استعالم تداركات و يا درمورد تجهيزات پزشکي توسط مسئول مهندسي پزشکي  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

 خريد لوازم مصرفي پزشكي 

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

 درخواست به تائيد مديريت مي رسد. -2

 كارپرداز از چند شركت استعالم مي كند. -3

 برگ كامپيوتري درخواست ،توسط كارپرداز صادر مي شود. -4

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

 كارپرداز به فروشنده سفارش كاال مي دهد. -6

 سط كارپرداز تحويل گرفته مي شود .كاال تو -7

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

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

 امكانات / تجهيزات الزم:

 رايانه و چاپار -كاال –پيش فاكتور  -برگه درخواست كاال
 مراجع: )دستورالعمل معاونت درمان/ رفرنس هاي علمي/ دستورالعمل هاي تاييد شده در کميته هاي داخلي(

 تجربيات بيمارستاني

 

 

  

 1395کتابچه روش هاي اجرايي اعتباربخشي سال 
 

  MA/PRC/31 کد سند: 
 (خريد دارو، ملزومات و تجهيزات پزشكي مصرفي31

 1/11/95تاريخ ابالغ :

 درصورت ابالغ سنجه هاي جديدتاريخ بازنگري: صفحه اول-دومويرايش:
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  :هدف

 )عفونت هاي ناشي ازو ارتقاء ايمني بيماران و كاركنان و لزوم پيشايري و كنترل عفونت  يکبارمصرف وسائل اين روش اجرايي با هدف بکارگيري

 .به شيوه زير اجرا مي شودعدم استريل نشدن تجهيزات و ...(

 تعاريف:

 دامنه کاربرد:

 تمامي بخش هاي درماني

 فرد پاسخگو و نحوه نظارت:

روش نظارت بر اجراي اين روش بر عهده سوپرووايزر كنترل عفونت و مدير پرستاري مي باشد كه با توجه به بازديد روزانه بخش ها بر اجراي اين 

مطرح مي كنند.نظارت و نواقص موجود را در كميته دارودرمان   

 انجام کار/نيازي به توضيح جزئيات انجام کار نيست (شيوه انجام کار: )توالي انجام کار/ مسئول انجام کار/ زمان بندي الزم براي 

 شوند مي ناهداري داروخانه امور متصدي توسط مناسب مکان در يکبارمصرف وسائل-1

 .شود مي جلوگيري داروخانه امور متصدي توسط... و ميکروست سرنگ همچون جلد پارگيخيس شدن و  از-2

ماسکها و ايروي و لوله تراشه و...(توسط مسئول واحد هر بخش به تعداد كافي تهيه و در -كاتترها-وسايل مصرفي يکبار مصرف شامل)سرناها-3

 داده مي شود و هيچ يك از وسايل يکبار مصرف به هيچ وجه مجددا مورد استفاده قرار نميايرد.اختيار پرسنل قرار 

  شود مي داده تحويل بخش به داروخانه امور متصدي وسطت سالم بطور مصرف يکبار وسائل-4

 پرسنل هر واحد لوازم فوق را پس از مصرف در سطل زباله مشخص داخل كيسه زرد جمع آوري ميکنند.-5

HIپرسنل بخش مربو ه موظف است بعد از مصرف لوازم فوق ان را از  ريق -6 S .درخواست و از  ريق داروخانه جايازين كنند 

 كنند.از ظرف سفتي باكس با ذكر تاريخ و نام بخش ظروف را جمع اوري  2/3خدمات بخش مربو ه موظف هستند پس از پر شدن -7

 هيچ يك از وسايل يکبار مصرف جهت بيمار دياري استفاده نميشود.-8

 امكانات / تجهيزات الزم:

 لوازم يك بار مصرف

 لمي/ دستورالعمل هاي تاييد شده در کميته هاي داخلي(مراجع: )دستورالعمل معاونت درمان/ رفرنس هاي ع

 تجربيات بيمارستاني

 

 

 

 

 

  

 1395کتابچه روش هاي اجرايي اعتباربخشي سال 
 

  M A/PRC/31 کد سند: 
( استفاده از ملزومات و تجهيزات پزشكي صرفا 31

 مصرف يكبار

 1/11/95تاريخ ابالغ :

 درصورت ابالغ سنجه هاي جديدتاريخ بازنگري: صفحه اول -دومويرايش:
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 هدف:

 افزايشو   داروئي هاي شركت از دارو صحيح درخواست، داروها درست انتخاب به كمكو  مصرف الاوي با اين روش اجرايي با هدف آشنائي 

 .به شيوه زير اجرا مياردد داروخانه كاركنان آگاهي

 تعاريف:

 دامنه کاربرد:

 داروخانه

 فرد پاسخگو و نحوه نظارت:

داروخانه با توجه به بازديد دوره اي كه از بخش ها انجام مي دهد بر اجراي اين روش نظارت مي كند.مسئول فني   

 شيوه انجام کار: )توالي انجام کار/ مسئول انجام کار/ زمان بندي الزم براي انجام کار/نيازي به توضيح جزئيات انجام کار نيست (

 مصرف  درخصوص  ، ا العاتي پزشکان  بيمار و نظر اعالم و كاري سوابق  و تجارب برحسب  و داروخانه كاركنان خدمت  والني هاي سال   ي -1

 و داروها مورد نياز موجودي و دارو انتخاب و داروئي هاي درخواست در ا العات اين كه آيد مي بدست  ... و آنها اثربخشي  داروها، ، كيفيت داروها

 كند. مي كمك آنها به ...داروئي ا العات

 داروهاي موجود از نظر مقدار مصرف ارزيابي مي شوند و به مقدار كافي در انبار دارويي ناهداري مي گردند.   -2

 داروهايي كه مصرف باال دارند و شرايط و تاريخ انقضاي  والني تري دارند، بيشتر خريداري و در انبار ناهداري مي شوند.   -3

 كمتر و قابل مصرف تهيه مي شوند . داروهاي كه مصرف كمتري دارند به ميزان -4

 امكانات / تجهيزات الزم:

 ليست دارروها -انباردارويي

 مراجع: )دستورالعمل معاونت درمان/ رفرنس هاي علمي/ دستورالعمل هاي تاييد شده در کميته هاي داخلي(

 تجربيات بيمارستاني

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 1395کتابچه روش هاي اجرايي اعتباربخشي سال 
 

  M A/PRC/32 کد سند: 
 ( ارزيابي روند تجويز و مصرف دارو32

 1/11/95تاريخ ابالغ :

 هاي جديددرصورت ابالغ سنجه تاريخ بازنگري: صفحه اول-دوم ويرايش:
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  هدف:

و كاهش آسيب هاي ناشي از نبود دارو و تسريع روند  تامين داروهاي مورد نياز بيمار به منظور تکميل روند درماناين روش اجرايي با هدف 

 .به شيوه زير انجام ميشود درمان

 تعاريف:

 دامنه کاربرد:

 داروخانه

 فرد پاسخگو و نحوه نظارت:

 مسئول فني داروخانه مي باشد كه در بازديد از بخش ها و چك كردن پرونده هاي دارويي  بر روند اجراي اين روش نظارت مي كند.

 انجام کار: )توالي انجام کار/ مسئول انجام کار/ زمان بندي الزم براي انجام کار/نيازي به توضيح جزئيات انجام کار نيست (شيوه 

 فني و مدير دارويي گزارش مي شود. در مواردي كه دارويي خارج از فارماكوپه مركز دربخشها توسط پزشك معالج تجويز شود موارد به مسئول-1

 .داده مي شود توسط مسئول فني داروخانه ر زمينه موجود بودن و استفاده از داروهاي جايازين به پزشك مربو همشاوره الزم د-2

ستفاده از جايازين هاي موجود درفارماكوپه    -3 صورت عدم امکان ا شك معالج     ،در ضاء پز سط داروخانه  داروي مربو ه با مهر و ام مي   تامين، تو

  شود.

درصورت تائيد آن نسخه به واحد تداركات دارو ارسال و  دارو از شركت ها و يا درصورت اور انسي بودن از داروخانه هاي سطح شهر تهيه مي            -4

 شود .

   .ابان تهيه مي نمايد 13دارو از داروخانه هاي هالل احمر يا  تامينستان دردسترس نباشد مسئول بيمارچنانچه دارو در -5

HIت گذاري دارو در سيستم تعريف و قيم-6 S د.وشدارويي انجام مي يتتوسط مدير و بررسي از نظربيمه يا غير بيمه بودن ان 

از داروهاي فارماكوپه در حد امکان  ج از فارماكوپه و اسننتفاده حداكثربه پزشننکان در خصننوص كاهش تجويز داروي خارمسننئول فني داروخانه -7

 را مي كند. توصيه هاي الزم

 ، داروداليل توجيهي پزشك مربو ه جهت  رح دركميته دارو دريافت مي گردد ودرصورت تائيد اعضاء كميته دارو    ،تکراردرخواست  در صورت -8

 به ليست فرموالري مركز اضافه مياردد.

سط پيك  رف قرارداد داروخانه، دارو        -9 ستان، تو شيفت هاي مختلف و عدم وجود دارو در بيمار صورت نياز به دارو در  شود و  در  ها تهيه مي 

 همراه بيمار/بيمار براي تهيه دارو به بيرون از بيمارستان ارجاع داده نمي شود.

 پ(امكانات / تجهيزات الزم:

 HISفارماكوپه، درخواست دارويي، سيستم 

 ج(مراجع: )دستورالعمل معاونت درمان/ رفرنس هاي علمي/ دستورالعمل هاي تاييد شده در کميته هاي داخلي(

 تجربيات بيمارستاني

 

 

 

  

 1395کتابچه روش هاي اجرايي اعتباربخشي سال 
 

  M A/PRC/33 کد سند: 
 ( مديريت تجويز خارج از فارماکوپه دارويي33

 1/11/95تاريخ ابالغ :

 درصورت ابالغ سنجه هاي جديدتاريخ بازنگري: صفحه اول-دوويرايش:
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 هدف:

و جلوگيري از خريد دارو و  به منظور تکميل روند درمان توسط بيمارستان  تامين تجهيزات مصرفي مورد نياز بيمار اين روش اجرايي با هدف  

 .به شيوه زير انجام ميشودتجهيزات توسط بيمار يا همراه وي 

 تعاريف:

 دامنه کاربرد:

 داروخانه

 فرد پاسخگو و نحوه نظارت:

 از بخش ها و چك كردن پرونده هاي دارويي  بر روند اجراي اين روش نظارت مي كند.مسئول فني داروخانه مي باشد كه در بازديد 

 ب(شيوه انجام کار: )توالي انجام کار/ مسئول انجام کار/ زمان بندي الزم براي انجام کار/نيازي به توضيح جزئيات انجام کار نيست (

رخواست داده شود، ابتدا كاركنان داروخانه اين ش ها يا پزشکان ددرصورتي كه تجهيزاتي خارج از فهرست تجهيزات مصرفي از  رف بخ-1

 مسئله را به مسئول فني داروخانه ا الع مي دهند.

 .داده مي شود توسط مسئول فني داروخانه به پزشك مربو ه تجهيزات جايازينمشاوره الزم در زمينه موجود بودن و استفاده از -2

مسئول  توسط  ،با مهر و امضاء پزشك معالج     مربو ه درخواست تجهيزات  ،درصورت عدم امکان استفاده از جايازين هاي موجود درفارماكوپه   -3

 تعريف شده باشد.  (imed)فني داروخانه بررسي مي شود كه تجهيزات مصرفي در سيستم اداره كل تجهيزات پزشکي وزارت بهداشت

از شركت ها و يا درصورت اور انسي بودن از داروخانه هاي سطح تجهيزات مصرفي ارسال و   خانهه به واحد تداركات دارونسخ ، درصورت تائيد -4

 .شهر تهيه شود
فارماكوپه در حد امکان تجهيزات از  ج از فارماكوپه و استفاده حداكثرخار تجهيزاتبه پزشکان در خصوص كاهش تجويز مسئول فني داروخانه -5

 .را مي كند الزم توصيه هاي
، داليل توجيهي پزشننك مربو ه جهت  رح دركميته دارو دريافت مي گردد ودرصننورت تائيد اعضنناء كميته دارو ،در صننورت تکراردرخواسننت-6

 مركز اضافه مياردد. تجهيزات مصرفيبه ليست تجهيزات 

س      -7 شيفت هاي مختلف و عدم وجود تجهيزات در بيمار صورت نياز به تجهيزات در  سط پيك  رف قرارداد داروخانه، تجهيزات تهيه  در  تان، تو

 مي شود و همراه بيمار/بيمار براي تهيه تجهيزات به بيرون از بيمارستان ارجاع داده نمي شود.

 پ(امكانات / تجهيزات الزم:

 تجهيزات مصرفي -درخواست خريد–سيستم 

 دستورالعمل هاي تاييد شده در کميته هاي داخلي(ج(مراجع: )دستورالعمل معاونت درمان/ رفرنس هاي علمي/ 

 تجربيات بيمارستاني

 

 

 

 

  

 1395کتابچه روش هاي اجرايي اعتباربخشي سال 
 

  MA/PRC/34 کد سند: 
(تجويز خارج از فهرست تجهيزات پزشكي 34

 مصرفي

 1/11/95تاريخ ابالغ :

 درصورت ابالغ سنجه هاي جديدتاريخ بازنگري: صفحه اول-دومويرايش:
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 هدف:

و   تجويز داروي نامرغوب ي ناشنني از  خطابروز  و جلوگيري از  ممکن زمان حداقل مرجوعي در داروهاي آوري اين روش اجرايي  با هدف جمع 

 .به شيوه زير اجرا مي گردد كاهش خطرات و آسيب هاي وارده به بيمار و افزايش ايمني بيماران

 تعاريف:

 دامنه کاربرد:

تمامي بخش هاي درماني  -داروخانه  

 فرد پاسخگو و نحوه نظارت:

 فني داروخانه مي باشد كه با توجه به گزارش شركت هاي سازنده نست به اجراي اين روش نظارت مي كند.مسئول 

 جزئيات انجام کار نيست (شيوه انجام کار: )توالي انجام کار/ مسئول انجام کار/ زمان بندي الزم براي انجام کار/نيازي به توضيح 

در مواردي كه شركتهاي سازنده وپخش دارو توسط ويزيتور ويا در پايين فاكتور هاي خود نسبت به جمع آوري بعضي از داروها بعلت مشکالت  -1

 فني ويا بروز حساسيت هاي خاص اعالم مي كنند اين كار در داروخانه توسط مسئول فني داروخانه  صورت مي گيرد. 

 ر صورت وجود دارو هاي مرجوعي در بخش هاي درماني نسبت به جمع آوري داروها اقدام مي شود.د -2

 مسئول فني داروخانه سريعا مراتب را به صورت كتبي به ا الع مديريت بيمارستان و مديريت پرستاري مي رساند.    -3

 ضمون جمع آوري سريع داروهاي مورد نظر  ابالغ مي كند.  ت پرستاري  به صورت كتبي مراتب را به مسولين كليه بخش ها با ميمدير -4

 سريعا كليه داروهاي با مشخصات ا الع داده شده جمع آوري و داروخانه عودت داده مي شوند.   -5

 مسئول فني داروخانه ، كليه داروها را پس از جمع آوري به شركت هاي سازنده عودت مي دهد.    -6

 امكانات / تجهيزات الزم:

 اي مرجوعيداروه

 مراجع: )دستورالعمل معاونت درمان/ رفرنس هاي علمي/ دستورالعمل هاي تاييد شده در کميته هاي داخلي(

 تجربيات بيمارستاني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 1395کتابچه روش هاي اجرايي اعتباربخشي سال 
 

  M A/PRC/35 کد سند: 
( فراخوان دارو و تجهيزات پزشكي مصرفي 35

 )ريكال(

 1/11/95تاريخ ابالغ :

 سنجه هاي جديددرصورت ابالغ تاريخ بازنگري: صفحه اول-دومويرايش:



 

51 

 

 

 

 هدف:

عوارض خطاها و بروز مجدد ، و كاهش خطاها دهي گزارش فرهنگ دارويي و  ترويج خطاهاي فوري و دقيق ارزيابياين روش اجرايي با هدف  

 .به شيوه زير در بيمارستان انجام ميشود و افزايش ايمني بيماران داروئي

   تعاريف:

 خطاهاي دارويي :

 .ستا مناسب داروي تجويز يا ريبيما تشخيص در پزشك هشتباا ،خطا بتکاار مگا لين: او ( Prescribing error) هشتباا داروي تجويز -1

 . دارو هشد معين ارمقد از كمتر يا حد از بيش يافت: در ( Improper dose error) دوز نامناسب دارو -2

 : كه ستا دهفتاا قتفاا مانيز هشتباا ين:  ا ( Wrong time error)  دارو فمصر نامناسب تفعاد و نماز -3

 . باشد هشد تجويز مانيز فاصله از قيقهد 61 از بيشتر كمتريا ييدارو دوز دو بين فاصله )لفا

 . باشد هنرسيد فمصر به ليو تهيه ربيما ايبر دارو ، دارو تجويز از پس قيقهد 61 فظر )ب

 . باشد هنشد عايتر ربيما يياغذ يها هعدو با دارو خلاتد ، مانيز نظر از )ج

 دامنه کاربرد:

داروخانه-تمامي بخش هاي درماني  

 فرد پاسخگو و نحوه نظارت:

مسئول فني داروخانه مي باشد كه با توجه به گزارش خطاهاي تکميل شده -نظارت بر اجراي اين روش بر عهده مسئول و كارشناس ايمني بيمار

 نتايج بازديد هاي دوره اي ايمني بيمار بر اجراي اين روش نظارت مي كنند. و 

 الزم براي انجام کار/نيازي به توضيح جزئيات انجام کار نيست (شيوه انجام کار: )توالي انجام کار/ مسئول انجام کار/ زمان بندي 

 در مکان هاي ناهداري دارو اعم از داروخانه يا بخش ، ويال هاي مشابه در باكس هاي دور از هم ناهداري مي شود . -1

 برچسب مشخص كننده نام دارو بر روي باكس داروها الصاق مي گردد . -2

 مجزا با اتيکت متفاوت ) قرمز ( ناهداري مي شوند .دارو هاي پرخطر در باكس  -3

سيم           -4 سفوتاك ستور را كنترل و در پرونده ثبت مي نمايند . مثالً)  ستار د ستند دو پر شابه ه  -قبل از تجويز داروهايي كه از نظر تلفظ يا ثبت م

 سفتازيديم (

 مي شود.هر درخواست دارويي در داروخانه با محتواي سبد دارويي تطبيق داده  -5

 كليه دستورات دارويي توسط پزشك خوانا و كامل نوشته شده و از نوشتن مخفف دارويي  خودداري مي شود . -6

 در مورد داروهايي كه امکان اشتباه در ثبت يا تجويز وجود دارد دستور دارويي شفاهي نيز با پرستار بخش چك مي شود.  -7

 پس از ورود دارو به بخش و قبل از قرار دادن دارو در باكس بيمار داروي مربو ه با درخواست و دستور پزشك مجددا چك مي شود.    -8

در هناام نقل و انتقال بيمار به بخش ديار ، داروهاي بيمار  بق كاردكس و كارت دارويي به پرسنننتار تحويل گيرنده بيمار تحويل و گزارش                  -9

 مي شود. 

 در صورت بروز خطاي دارويي فرم گزارش دهي خطا تکميل و به كارشناس ايمني بيمارتحويل مي شود.  -11

شده را              -11 سك موارد ايجاد  سايي خطرات و ارزيابي ري شنا سه ماهه  صورت  سي و تجزيه و تحليل فرم ها به  شناس ايمني بيمار پس از برر كار

 انجام مي دهد.  

 ( مورد بررسي قرار مي گيرد  . RCAمني بيمار در جلسه تيم تحليل ريشه اي خطا) نتايج بررسي كارشناس اي -12

  

 1395کتابچه روش هاي اجرايي اعتباربخشي سال 
 

  M A/PRC/36 کد سند: 
 (مديريت خطاهاي دارويي36

 1/11/95تاريخ ابالغ :

 درصورت ابالغ سنجه هاي جديدتاريخ بازنگري: صفحه اول-دومويرايش:
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 كارشناس ايمني بيمار نتايج به دست آمده و اقدامات اصالحي مطابق با خطاي رخ داده را  به كليه بخش ها ابالغ مي كند.   -13

 مي كند.كارشناس ايمني بيمار كليه خطاهاي تحليل شده را به صورت نمودار در كميته ايمني بيمار مطرح  -14

 كارشناس ايمني بيمار بعد از بروز خطا، آموزش چهره به چهره را به صورت درون بخشي و يا كالس هاي آموزشي به كليه پرسنل مي دهد.   -15

 پ(امكانات / تجهيزات الزم:

ليل جلسات تيم تح صورت  -مستندات تجزيه و تحليل گزارشات حادثه ارسالي       -فرم گزارش خطا  -چك ليست نظارت بر داروها با تلفظ مشابه    

 ( RCAريشه اي خطا )

 ج(مراجع: )دستورالعمل معاونت درمان/ رفرنس هاي علمي/ دستورالعمل هاي تاييد شده در کميته هاي داخلي(

 مستندات ايمني بيمار درخصوص داروهاي مشابه شکلي و اسمي -تجربه بيمارستان  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 1395کتابچه روش هاي اجرايي اعتباربخشي سال 
 

 1/11/95تاريخ ابالغ : (مديريت خطاهاي داروييMA/PRC/36  36 کد سند: 

 درصورت ابالغ سنجه هاي جديدتاريخ بازنگري: صفحه دوم-دومويرايش:
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 هدف:

ارتقاء مستمر كيفيت  خدمات ارائه شده به مراجعين ، نظارت بر به روز بودن و اين روش اجرايي با هدف استفاده از تکنولو ي هاي روز دنيا ، 

افزايش بهره وري تجهيزات پزشکي ، استفاده بهينه از تجهيزات پزشکي موجود و برآورد هزينه هاي ناشي از تجهيزات به شيوه زير اجرا مي 

 گردد.

 تعاريف:

 دامنه کاربرد:

انيواحد تجهيزات پزشکي و بخش هاي درم  

 فرد پاسخگو و نحوه نظارت:

براجراي اين روش نظارت ميکند. گزارش خرابي تجهيزات ،با توجه به بازديد بخش ها مهندس تجهيزات پزشکي مي باشد كه   

 شيوه انجام کار: )توالي انجام کار/ مسئول انجام کار/ زمان بندي الزم براي انجام کار/نيازي به توضيح جزئيات انجام کار نيست (

 .  نمايد مي تعيين  را پزشکي تجهيزات كميته اعضاء بيمارستان هاي كميته هماهناي مسئول-1

 .  هدد مي تشکيل را ها بخش نياز مورد هاي دستااه يا و جديد هاي دستااه هاي كاتالوگ همراه به ا العاتي بانك پزشکي مهندسي مسئول-2

 با خدمات بهتر ارائه جهت راهکارهايي و معرفي را جديد هاي تکنولو ي پزشکي تجهيزات كميته جلسات در پزشکي مهندسي مسئول-3

 .  نمايد مي ارئه را موجود تجهيزات

 پزشکي تجهيزات كل اداره هاي دستورالعمل با مطابق را  PM فرآيند تعميرات از ناشي هاي هزينه كاهش جهت پزشکي مهندسي مسئول-4

 .  دهد مي انجام

 كميته جلسه در  روز به تجهيزات كردن جايازين و آنها  كردن خارج رده از جهت و شناسايي را فرسوده تجهيزات پزشکي مهندسي مسئول-5

 . نمايد مي مسئله  رح پزشکي تجهيزات

 نمايد مي برگزار كاربران جهت آموزشي هاي دوره تجهيزات وري بهره افزايش جهت پزشکي مهندسي مسئول-6

 الزم:امكانات / تجهيزات 

   پزشکي تجهيزات كميته برگزاري ، جديد هاي دستااه هاي كاتالوگ زونکن ، كامپيوتر

 مراجع: )دستورالعمل معاونت درمان/ رفرنس هاي علمي/ دستورالعمل هاي تاييد شده در کميته هاي داخلي(

 بيمارستان تجربه ، پزشکي تجهيزات كل اداره هاي نامه آيين
 

 

 

 

 

 

  

 1395سال کتابچه روش هاي اجرايي اعتباربخشي 
 

  M A/PRC/37 کد سند: 
( اقتصاد سنجي و نظارت بر به روز بودن و 37

 افزايش بهره وري تجهيزات پزشكي

 1/11/95تاريخ ابالغ :

 درصورت ابالغ سنجه هاي جديدتاريخ بازنگري: صفحه اول-دومويرايش:
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 هدف:

كاهش هزينه دستااه ،  كار صحت از ا مينان،  دستااه خواب زمان كاهش، كار تجهيزات حين  خرابي از پيشايري اين روش اجرايي با هدف 

 هاي ناشي از خرابي تجهيزات  به شيوه زير انجام ميشود.

 تعاريف:

 دامنه کاربرد:

تمامي بخش هاي درماني -مهندسي پزشکيواحد   

 فرد پاسخگو و نحوه نظارت:

 مهندس تجهيزات پزشکي مي باشد كه با توجه به برنامه زمانبندي بازديد از تجهيزات بر اجراي اين روش نظارت مي كند.

 شيوه انجام کار: )توالي انجام کار/ مسئول انجام کار/ زمان بندي الزم براي انجام کار/نيازي به توضيح جزئيات انجام کار نيست (

 از ازديدب شده زمانبندي برنامه  بق و كند مي تهيه ها بخش تجهيزات از اي دوره بازديد بر مبني زمانبندي برنامه پزشکي مهندسي مسئول-1

 .دهد مي انجام را تجهيزات

 در ااه،دست تعمير بر مبني نمايندگي شركت اجازه و دستااه خطر سطح به توجه با  دستااه بودن خراب صورت در پزشکي مهندسي مسئول-2

 .  نمايد مي دستااه تعمير به اقدام بيمارستان

(  شركت اجازه عدم يا و دستااه بودن  high risk دليل به)  بيمارستان در دستااه بودن تعمير غيرقابل درصورت پزشکي مهندسي مسئول-3

 . آورد مي عمل به را نمايندگي شركت فني كارشناسان حضور جهت الزم هاي هماهناي

 عمل هب را نمايندگي شركت به دستااه ارسال جهت الزم هاي هماهناي بيمارستان در دستااه تعمير عدم صورت در پزشکي مهندسي مسئول-4

 .  آورد مي

 .  نمايد مي حاصل ا مينان آن عملکرد صحت از و گرفته تحويل شركت از تعمير از بعد را دستااه پزشکي مهندسي مسئول-5

 . ميکند بايااني را شده انجام اقدامات مستندات و دهد مي تحويل بخش مسئول به را دستااه پزشکي مهندسي مسئول-6

 امكانات / تجهيزات الزم:

 كامپيوتر ،سامانه مديريت تجهيزات پزشکي ، ابزار 

 مراجع: )دستورالعمل معاونت درمان/ رفرنس هاي علمي/ دستورالعمل هاي تاييد شده در کميته هاي داخلي(

 تجربه بيمارستان  –آيين نامه هاي اداره كل تجهيزات پزشکي  

 

 

 

 

 

 

  

 1395اجرايي اعتباربخشي سال کتابچه روش هاي 
 

  M A/PRC/38 کد سند: 
(سرويس بازديدهاي دوره اي تعميرات تجهيزات 38

 (PM) پزشكي

 1/11/95تاريخ ابالغ :

 درصورت ابالغ سنجه هاي جديدتاريخ بازنگري: صفحه اول-دومويرايش:
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 هدف:

ارتقاي كيفيت خدمات ارائه شده به بيماران، و افزايش دقت تجهيزات، اين روش اجرايي با هدف ا مينان از صحت كاركرد تجهيزات پزشکي ، 

 تجهيزات، حداقل ساليانه به صورت زير اجرا مي گردد:خرابي هزينه هاي ناشي از افزايش ايمني بيماران، كاهش 

 تعاريف:

به آن و در صورت لزوم  عبارتست از مقايسه يك دستااه اندازه گيري با يك استاندارد و تعيين ميزان خطاي اين وسيله نسبت :ن کاليبراسيو

 تنظيم دستااه در مقايسه با استانداردهاي مربو ه.

 دامنه کاربرد:

 واحد مهندسي پزشکي و تمامي بخش هاي درماني

 فرد پاسخگو و نحوه نظارت:

مهندسي پزشکي مي باشد كه از  ريق برنامه زمانبندي انجام كاليبراسيون و كنترل كيفي و چك كردن برچسب هاي الصاقي بر روي دستااه ها 

 بر اجراي اين روش نظارت مي نمايد .

 يات انجام کار نيست (شيوه انجام کار: )توالي انجام کار/ مسئول انجام کار/ زمان بندي الزم براي انجام کار/نيازي به توضيح جزئ

 مسئول مهندسي پزشکي ليست  كليه تجهيزات پزشکي  كه مي بايست تحت آزمون كنترل كيفي و كاليبراسيون قرار گيرند تهيه مي نمايد.-1

مسئول مهندسي پزشکي از  ريق سايت اداره كل تجهيزات پزشکي ليست تمامي شركت هاي تأييد صالحيت شده اداره كل تجهيزات پزشکي       -2

 را تهيه مي نمايد .  

 حداقل ساليانه تدوين مي نمايد .   ،مسئول مهندسي پزشکي برنامه زمان بندي كنترل كيفي را جهت انجام آزمون-3

با توجه به ليست تجهيزاتي كه هر شركت مجاز به انجام آزمون مي باشد از چند شركت مورد تاييد خود ) با توجه به      مسئول مهندسي پزشکي   -4

 كيفيت كار، زمان انجام و قيمت ( استعالم قيمت مي نمايد . 

 مسئول مهندسي پزشکي پيش فاكتور و ا العات شركت هاي مذكور را به مديريت ارائه مي نمايد .  -5

 ت بيمارستان از بين چند شركت پيشنهادي يك شركت را انتخاب مي نمايد . مديري-6

 مسئول مهندسي پزشکي با شركت مورد تاييد هماهناي هاي الزم را جهت ارئه تاريخ از  رف شركت به عمل مي آورد.  -7

 مسئول مهندسي پزشکي بر انجام آزمون ها و الصاق برچسب ها  توسط شركت نظارت مي نمايد .-8

 مسئول مهندسي پزشکي پيايري هاي الزم جهت دريافت گزارشات از شركت را انجام مي دهد .  -9

 مسئول مهندسي پزشکي با توجه به گزارشات ارئه شده از شركت اقدام به رفع عيب تجهيزات پزشکي معيوب مي نمايد.-11

 امكانات / تجهيزات الزم:

 شركت هاي مجاز كنترل كيفي   كامپيوتر ، پرينتر ، ليست تجهيزات پزشکي ، ليست

 مراجع: )دستورالعمل معاونت درمان/ رفرنس هاي علمي/ دستورالعمل هاي تاييد شده در کميته هاي داخلي(

 آيين نامه هاي اداره كل تجهيزات پزشکي ، تجربه بيمارستان

 

 

 

  

 1395کتابچه روش هاي اجرايي اعتباربخشي سال 
 

  M A/PRC/39 کد سند: 
(کنترل کيفي تجهيزات پزشكي يا آزمون 39

 کاليبراسيون

 1/11/95تاريخ ابالغ :

 هاي جديددرصورت ابالغ سنجه تاريخ بازنگري: صفحه اول-دومويرايش:
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 هدف:

ناشي از نبود تجهيزات در ارائه خدمت و افزايش اين روش اجرايي با هدف تامين تجهيزات در كوتاه ترين زمان ممکن و جلوگيري از آسيب هاي 

 ايمني بيماران به شيوه زير انجام مي شود:

 تعاريف:

 دامنه کاربرد:

 واحد مهندسي پزشکي و تمامي بخش هاي درماني

 فرد پاسخگو و نحوه نظارت:

از اجراي صحيح اين روش ا مينان حاصل ها مهندس تجهيزات پزشکي و مسئول ايمني بيمار مي باشد كه به صورت دوره اي  ي بازديد از بخش 

 مي نمايند.

 شيوه انجام کار: )توالي انجام کار/ مسئول انجام کار/ زمان بندي الزم براي انجام کار/نيازي به توضيح جزئيات انجام کار نيست (

به مسئول ايمني بيمار جهت جلوگيري از ايجاد وقفه در   تهيه شده و   پشتيبان توسط مسئول مهندسي پزشکي       پزشکي  يستي از تجهيزات ل-1

 شده است .  داده ارائه خدمات به بيمار تحويل 

مسننئول ايمني بيمار كتابچه تجهيزات پشننتيبان را در اختيار تمامي بخش هاي باليني قرار داده و آموزش هاي الزم در اين خصننوص را به   -2

 سرپرستار و مسئول شيفت ها داده است.

 ئول مهندسي پزشکي هماهناي هاي الزم جهت استفاده از تجهيزات پشتيبان را به عمل مي آورد . مس-3

سئول -4 شکي  تجهيزات م سئول فني  يادار انجام مکاتبهپس از  پز ضطراري  تعمير ا الع هتج ،و با ا الع م شتيبان  شركت  به ا مي  ا الع  پ

 اسکن( تي سي دستااه مثال بعنوان حياتي هاي دستااه اضطراري تعمير جهت)دهد. 

 و پزشکي  بخش مهندسي  همکاري با دستااه  سريع  تعمير جهت فني كارشناس  اعزام ،پيايري پشتيبان  شركت  با هماهناي و ا الع از سپ-5

 .پذيرد مي صورت تداركات

 .پذيرد مي صورت استفاده و مجدد ي استفاده جهت دستااه سريع تعمير و يابد مي حضور فني كارشناس-6

 امكانات / تجهيزات الزم:

 تجهيزات پشتيبان   كتابچهتجهيزات پشتيبان ،

 مراجع: )دستورالعمل معاونت درمان/ رفرنس هاي علمي/ دستورالعمل هاي تاييد شده در کميته هاي داخلي(

 سنجه هاي اعتباربخشي -دستورالعمل هاي تاييد شده در كميته)تجارب بيمارستان(
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 هدف:

و كاهش هزينه هاي ناشي از فاسد بودن مواد  بيماران و كاركنان، افزايش ايمني غذايياين روش اجرايي با هدف تهيه مواد اوليه مرغوب و مجاز 

  غذايي به شيوه زير انجام مي شود.

 تعاريف:

 دامنه کاربرد:

 واحد آشپزخانه، انبار مواد غذايي

 فرد پاسخگو و نحوه نظارت:

بر عهده دارند.مسئول تداركات، مسئول بهداشت محيط  و مسئول تغذيه نظارت بر اجراي اين روش را با توجه مواد غذايي خريداري شده   

 شيوه انجام کار: )توالي انجام کار/ مسئول انجام کار/ زمان بندي الزم براي انجام کار/نيازي به توضيح جزئيات انجام کار نيست (

 ي از منابع معتبر و مجاز توسط مسئول تداركات و مسئول تغذيه خريداري مي شود .  همه مواد غذاي -1

شاني واحد                 -2 صول )نام تجاري(، نام ون ساخت در بردارنده نام مح شمول پروانه  سته بندي م شاميدني ب صات مواد خوردني و آ شخ سب  م برچ

شکيل دهن     شرايط ناهداري، تركيبات ت ضاء،  سه          توليدي، تاريخ توليد و انق شنا شد مشخصات محصوالتي كه مشمول  ده  و مجوزهاي الزم  مي با

ليه كنظارت مي باشد شامل: نام و نشاني واحد توليدي، نام تجاري،شماره شناسه ، تاريخ توليد و انقضاء، شرايط ناهداري وسري ساخت مي باشد..     

د بررسي مي شود و اسکن فاكتورهاي خريد در اختيا مسئول      خري اجناس در موقع تهيه و خرديد  از لحاظ مشخصات ذكر شده  توسط  مسئول      

 بهداشت محيط قرار مي گيرد.

 مواد اوليه غذايي با وسيله نقليه داراي پروانه بهداشتي  از معاونتهاي بهداشتي دانشااهها/دانشکده علوم پزشکي حمل مي شود. -3

 خريداري و قبل از استفاده يا ذخيره سازي كامالً تميز گردد. بايد سطح بسته بندي مواد خوردني و آشاميدني پس از دريافت و -4

 استفاده از مواد خوردني و آشاميدني با بسته بندي معيوب يا آوده مجاز نمي باشد. -5

Food Graiمواد مورد استفاده براي بسته بندي مواد غذايي بايد از جنس مورد تاييد و مخصوص مواد غذايي) -6 d.باشد ) 

ل دهنده مواد غذايي بسننته بندي شننده بايد با تركيبات تشننکيل دهنده كه بر روي بسننته بندي آن ماده غذايي درج شننده اسننت مواد تشننکي -7

 مطابقت داشته باشد.

 مواد غذايي بايد فاقد رنگ غير  بيعي ،بوي نامطبوع، كپك زدگي،  آفت و حشرات باشد. -8

 خورشيد قرار نمي گيرد.مواد خوردني و آشاميدني در معرض تابش مستقيم نور -9

 مواد خوردني و آشاميدني بسته بندي  بق دستورالعمل قيد شده بر روي بسته بندي ناهداري مي شود. -11

سانتيمتر از كف زمين   15از تماس مستقيم مواد غذايي با كف زمين خودداري مي شود و مواد غذايي بر روي قفسه يا پالت با ارتفاع حداقل     -11

 د.ناهداري مي شو

شود به جز درمواردي كه اين گروه مواد غذايي به    -12 ساير مواد غذايي جدا ناهداري مي  مواد غذايي حيواني در مرحله حمل ونقل ، ناهداري از 

 صورت فريز شده و داراي بسته بندي صنعتي باشد.

 ، حبوبات و ... ( مواد شوينده و پاك كننده ، لبنيات و كليه مواد غذايي اعم از گوشت و مرغ ، مواد غذايي خشك ) برنج ، روغن رب ، آبليمو  -13

 سبزيجات و صيفيجات توسط مسئول تداركات خريداري و در انبار مركزي بيمارستان ذخيره مي شود . 

د بهداشت  ر واحوسيله نقليه مواد خام حيواني داراي تائيديه بهداشتي از اداره دامپزشکي بوده وتوسط مسئول تغذيه تحويل و كپي اي برگه د     -14

 محيط ناهداري ميشود. 

fچيدمان مواد غذايي در سردخانه هاي باالي صفر و زير صفر بر اساس -15 i rst  i n-f i rst  out .توسط كارشناس   تغذيه كنترل مي گردد 

 ه ناهداري مي شوند .بار در هفته و بر اساس نياز به صورت تازه خريداري و مستقيماً در سردخانه  آشپزخان 3لبنيات و سبزيجات  --16

17 
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تك نفره خريداري مي شود كره در سردخانه زير صفر ناهداري مي شودماست و پنير در سردخانه باالي صفر ناهداري لبنيات مثل ماست، پنير، كره به صورت  -17

 مي شود.

سبزيجات خورشتي به صورت بسته بندي آماده تهيه مي شود بسته بندي داراي پروانه ساخت مي باشد ودر سردخانه زير صفر             :سبزيجات  -18 

 آشپزخانه ناهداري مي شود.

آشپزخانه تحويل و  كارگر به تائيدكارشناس تغذيه مستقيماً  از پس شده  مثل كاهو(  و صيفيجات مثل گوجه فرناي، خيار،... خريداري   بزيجات)س 

 درجه جاسازي مي شود. قبل از مصرف به شيوه صحيح و مطابق دستورالعمل سالم سازي مي شوند. 5تا  2در يخچال باالي صفر با دماي 

 زميني و پياز توسط تداركات از تره بار خريداري و جهت ناهداري در انبار سيب زميني و پياز تحويل آشپزخانه داده مي شود.سيب  -19

است.بيشينه مجموع  91931روغن مناسب با نوع پخت غذا استفاده مي گردد و ويژگيهاي روغن با مورد استفاده مطابق استاندارد ملي شماره -21

 درصد مي باشد.5ود اسيد چرب ترانس حد

اي،  تمواد اوليه از جمله رب،آبليو،خيارشور ، روغن نباتي و ............به صورت  كنسروي تهيه ميشودكه در صورت وجود عالئم تورم،نشت، تورف       -21

غذيه  خارجي(تغيير رنگ محصننول و داشننتن بوي نامطبوع از مصننرف آن توسننط مسننئول بهداشننت محيط و ت –زنگ زدگي سننطح قو ي)داخلي 

 خودداري مي شود. و در انبار در قفسه ها قرار مي دهند.

 بو و  عم سالم هستند.-رنگ-اجناسي كه به صورت فله اي خريداري مي شو د مثل ادويه جات از نظر خواص ارگانولپتيك شامل ظاهر-22

 در انبار در قفسه ها ناهداري مي شود.حبوبات به صورت بسته بندي شده و داراي تاريخ مصرف و پروانه بهدشتي تهيه مي شود. و -23

شده  و  در انبار        -24 شد. ودور از نور ناهداري  ساخت يا ورود مي با شده ،داراي پروانه  صفيه  شده از نوع نمك خوراكي  يددار و ت  نمك خريداري 

 روي پالتها چيده مي شود. 

داره دامپزشکي فاقد هر گونه خونابه يا آب  ميباشد. دقت مي شود    مرغ خريداري شده  به صورت منجمد و بسته بندي شده داراي تاييديه ا     -25

گوشت مرغ تازه يا منجمد در بسته ها سالم، دست نخورده  در نايلون شفاف بسته بندي شده باشد در صورتي كه مرغ گرم خريداري شود دقت              

شد. مرغ خريداري  شده توسط      مي شود عالئم كهناي)لزج و چسبنده بودن ،تيره ، پرخون و يا كبودي و بوي نامطبو   شته با ع زير بالها و پاها (ندا

ي مي  خودروهاي داراي پروانه از سازمان دامپزشکي به انبار مركزي تحويل داده شده و در انبار مركزي  و آشپزخانه در سردخانه زير صفر ناهدار       

 شود.

كاميونهاي مخصننوص حمل گوشننت  داراي پروانه از سننازمان  گوشننت قرمز تهيه شننده داراي مهر دامپزشننکي مي باشنند مي باشنند و توسننط -26

ي كند  م دامپزشکي و مجهز به سردخانه به انبار مركزي منتقل و آشپزخانه به اندازه نياز از انبار تحويل مي گيرد و در سردخانه زير صفر ناهداري     

ه   بيعي داشته  نبايد بوي ترشيدگي و تعفن بدهد، داخل بست   .گوشت قرمز داراي قوام  و سفتي  بيعي بوده نبايد لزج ونرم باشد بايد بوي كامالً   

بندي گوشت قرمز منجمد  فاقدمواد خارجي،آ ب يا خونابه باشد گوشت منجمد فاقد سوختاي ناشي از انجماد) لکه هاي سفيد تا خاكستري( و يا         

 ن ليزو لزج باشد.قارچ زدگي باشد و  پس از رفع انجماد قوام  بيعي خود را حفظ كند و نبايد سطح آ

صفر        -27 سردخانه زير  شده  و در  صورت تازه خريداري  شود. ماهي تازه فاقد بوي نامطبوع و غير  بيعي ) بو از دهان،    ماهي به  ناهداري مي 

شش آن داراي ر              شفاف ،آب شن و قرنيه  شود( ، چشمها براق،محدب وكاماًل برآمده وبا مردمك رو شخص مي  ششهاي ماهي م ست، داخل آب نگ پو

 قرمز روشن بدون موكوس، در صورت فشار اناشت نشانه روي عضالت پشتي ا راف ستون فقرات ماهي اثر فرورفتاي روي عضالت باقي نماند.

 گوشت قرمزو سفيد در سردخانه و يخچال جداگانه ناهداري مي شود-28

كيلوئي داراي پروانه  51س تغذيه مي باشنند. در بسننته بندي  نوع برنج مصننرفي از انواع برنج مرغوب و درجه يك بوده و مورد تائيد كارشنننا -29

 بهداشتي تهيه شده در روي پالت در انبار ناهداري مي شود.

صورت فله اي از مراكز داراي            -31 سنل به  صرف پر شود جهت م سه ها ناهداري مي  صورت تکنفره  براي بيماران در انبار  در قف شکر به  قند و 

 1پس از باز شدن در سطل هاي دربدار در انبار ناهداري مي شود.پروانه بهداشتي خريداري و 
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نان خريداري شده فاقد هر گونه آثار كپك زدگي ،فاقد مواد خارج يشامل سنگ، شن، بقاياي حشرات ،مو و امثال آن مي باشد نان دو بار در         -31

در  يروز از نانوائي خريداري در محافظ مناسب )نايلون به رنگ روشن (قرار مي گيرد تا هناام حمل وقبل از مصرف آلوده نشودو توسط انبار مركز

 اختيار آشپزخانه قرار مي گيرد.

صفر در              -32 سردخانه باالي  شد  و تخم مرغ  در  شتي مي با شماره پروانه بهدا شامل  تاريخ توليد و  شده  شخصات كارتن  تخم مرغ خريداري  م

يخ توليد ) به روز، ماه  درجه سلسيوس ناهداري مي شود. روي هر عدد تخم مرغ خوراكي نام ياعالمت تجاري واحد توليدي و تار    7دماي حداكثر 

 و سال( درج شده  است 

ساني بوهاي مختلف       -33 سبت به جذب بو حساس بوده و به آ سير،نارنج و پرتقال قرار گيرد چون  ن سردخانه نبايد در مجاورت پياز،  تخم مرغ در 

 را جذب مي كند.

 ار ناهداري مي شود.ليمو عماني به صورت فله اي خريداري و در كيسه هاي در بسته در قفسه انب -34

 (مانند سركه،آبليمو و امثال استفاده نمي شود: 7/4كمتر از PHظروف حاوي مواد زير براي ناهداري مواد غذايي با اسيديته باال ) -35

 ظروف از جنس سربي يا هر نوع ظروف داراي سرب نظير ظروف سراميك و لعاب دار-1

 ظروف از جنس روي نظير ظروف گالونيزه   -2

 روف منبت كاري و داراي تراشه هاي فلزيظ -3

 ظروف از جنس مس وآليا هاي مسي نظير برنج  -4

 ظروف از جنس چدني -5

 پ(امكانات / تجهيزات الزم:

ه زير صفر و باالي صفر سردخان-3،  نيروي انساني شامل: مسئول تغذيه، مسئول تداركات، مسئول بهداشت محيط-2دستورالعملهاي بهداشتي، -1

 چرخ مخصوص حمل و نقل مواد غذايي-6 دماسنج جهت هر سردخانه و يخچال  -5پالت،-4 ل و يخچا

 ج(مراجع: )دستورالعمل معاونت درمان/ رفرنس هاي علمي/ دستورالعمل هاي تاييد شده در کميته هاي داخلي(

دستورالعمل اجرايي بازرسي بهداشتي از مراكز تهيه، ، مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي و آيين نامه اجرايي آن  13قانون ماده 

 18139219توليد،توزيع، ناهداري، حمل و نقل و فروش مواد خوردني و آشاميدني شماره 
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 هدف:

و كاهش مسموميت هاي ناشي از مواد غذايي در بيماران و پرسنل به شيوه زير انجام تهيه غذاي سالم و بهداشتي اين روش اجرايي با هدف 

 ميشود.

 تعاريف:

 دامنه کاربرد:

بهداشت محيطواحد -واحد آشپزخانه  

 فرد پاسخگو و نحوه نظارت:

مسئول بهداشت محيط و مسئول تغذيه مي باشد كه با توجه به چك ليست هاي موجود و بازديد هاي دوره اي بر روند اجراي اين روش نظارت 

 مي كنند.

 توضيح جزئيات انجام کار نيست ( شيوه انجام کار: )توالي انجام کار/ مسئول انجام کار/ زمان بندي الزم براي انجام کار/نيازي به

 آماده سازي:

 بر آورد مقدار مورد نياز مواد اوليه با توجه به برنامه غذايي، آمار و آناليز غذايي توسط كارشناس تغذيه انجام مي شود.-

 مکان آماده سازي مواد غذايي خام مانند سبزيجات ، گوشت و ... از محل  بخ جدا مي باشد.-

 آماده سازي و طبخ مواد غذايي بهداشت فردي شامل موارد  ذيل توسط کارکنان آشپزخانه  رعايت مي شود.در هنگام  -1

  كاركنان دست اندركار مواد غذايي)هر شخصي كه به  ور مستقيم با مواد غذايي بسته بندي نشده،تجهيزات،ظروف لوازم يا سطوح در تماس

 .(  كارت بهداشت و گواهينامه معتبر آموزشااه بهداشت اصناف را دارا مي باشند.مستقيم با مواد غذايي آماده مصرف ارتباط دارد

 چنانچه در كاركنان دست اندركار مواد غذايي عالئم زير شماهده گردد بايد  اقدامات احتيا ي زير در نظر گرفته مي شود:

 ساعت پس از پايان عالئم  24الف( اسهال و استفراغ: توقف كار و ترك محيط كار تا 

 ب( زردي: توقف كار و براي شروع مجدد كار نياز به گواهي سالمت از پزشك مي باشد.

مي شود و كار به  ور  كامل  ج( تب و گلو درد: در بيمارستان با توجه به وجود افراد حساس براي فرد ممنوعيت كار با مواد غذايي در نظر گرفته

 متوقف شده و شروع مجدد به كار نياز به گواهي سالمت از پزشك مي باشد.

  دست اندكاران مواد غذايي  در حين كار از روپوش تميز با رنگ روشن بدون لك و پارگي استفاده مي كنند در زمان احتمال آلودگي با خون

 شت از پيش بند ضد آب و چکمه استفاده مي كنند.يا ساير آلودگيها مانند تميز و خردكردن گو

 .كاركنان دست اندكار مواد غذايي در هناام توقف كار، استراحت، استفاده از توالت لباس كار خود را تعويض مي كنند 

  كاركنان دست اندركار مواد غذايي از كاله استفاده مي كنند موي سر را در زير كاله مي پوشانند 

 ار مواد غذايي در صورت تماس با مواد غذايي آماده به مصرف براي جلوگيري از انتقال بيماريهاي انالي و عفونتهاي كاركنان دست اندرك

 رودهاي از  ريق  از  ريق دست آلوده  از دستکش يکبار مصرف، انبرك،قاشق و وسايل توزيع مواد غذايي استفاده مي كنند. 

 ار، با روئت آلودگي،  قبل از پوشيدن يا بعد از تعويض دستکش، بعد از عطسه و سرفه واستفاده كاركنان دست اندركار مواد غذايي قبل شروع ك

از سرويس بهداشتي، بعد از خوردن و آشاميدن، بعد از استراحت يا حمل پسماند و در صورت آماده سازي مواد غذايي اگر وقفه در كار پيش 

 بيايد 

 زات يا ظروف كثيف، بعد از دست زدن به بيني ،گوش، دهان و موها و ساير قسمتهاي مثل پاك كردن سطوح، پس از دست زدن به تجهي

 بدن كاركنان دست اندركار مواد غذايي مطابق راهنماي شستشوي دست با آب و صابون مايع دستهايشان را مي شويند

 ك،ناخن مصنوعي استفاده نمي كنند و ناخنهاي كاركنان دست اندركار مواد غذايي از جواهرات و زيور آالت) به اشتثناي حلقه ساده( ، ال

 .خود را كوتاه مي كنند 
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  كاركنان دست اندركار مواد غذايي در صورتيکه محلهاي قابل رويت بدن از جمله دست و آرنج داراي بريدگي يا زخم  باشد با باند ضد آب

 يبه رنگ روشن كامال محل را مي پوشانند اگر اين بردگي يا زخم روي دست يا مچ باشد عالوه بر باند از دستکش يکبار مصرف استفاده م

 كنند

  در صورتيکه بر وري دست كاركنان مواد غذايي بريدگي، سوختاي، تاول يا جوش هاي چركين وجود دشته باشد كه امکان پوشانيدن كامل

آن نباشدتوسط مسئول آشپزخانه  ازكار آنها در قسمت تهيه،حمل و نقل و سرو كردن و نيز سطحي كه مواد غذايي به  ور مستقيم با آن 

 جلوگيري مي شود. در ارتباط است

 .توسط مسئول آشپزخانه از ورود افراد متفرقه به محل تهيه، آماده سازي و حمل مواد غذايي جلوگيري مي شود 

 .توسط مسئول آشپزخانه از استعمال و اماده سازي هر گونه دخانيات در محل هاي آماده سازي و  بخ غذا جلوگيري مي شود 

 ل و بعد از عمل آوري به شرح ذيل توسط مسئول مربوطه  تميز و بهداشتي ميشود.کليه وسايل و سطح عمل آوري را قب-2

  كاركنان آماده سازي گوشت و مواد ساالد  از تخته برش جداگانه براي خردكردن يا برش دادن مرغ،ماهي ،گوشت ، كاهو وصيفي جات

VENTI  سپس با محلول استفاده مي كنند و بعد از استفاده آن را با آب گرم و دترجنت مي شويند و  SEPT M PLUS  با رقت دو درصد به

 مدت يك ربع گندزدايي و سپس آبکشي مي شود.

 :شستشو و ضدعفوني ابزار و تجهيزات و ظروف توسط مسئول مربو ه به روش ذيل انجام مي شود 

 جداكردن و پاك كردن باقيمانده مواد غذايي 

  سلسيوس (درجه  45شستشو با دترجنت )حداقل دماي آب 

 آبکشي ظروف تميز 

  درجه سانتياراد قرار داده مي شود( 77ثانيه در آب تميز و با دماي  31گندزدايي ) حداقل به مدت 

  آبکشي ظروف با آب تميز 

 خشك كردن ظروف و تجهيزات با استفاده از جريان هوا 

 ي استفاده مي شود.در مورد ظروف ناهارخوري پرسنل از دستورالعمل كارخانه سازنده ماشين ظرفشوئ 

 :ظروف ،تجهيزات و سطوح مرتبط با مواد غذايي توسط مسئول مربو ه در موراد ذيل تميز و گندزدايي مي شود 

  ، تجهيزاتي كه براي آماده سازي مواد غذايي بالقوه خطرناك ) موادي كه در تمام يا بخشي از آن شير يا محصوالت لبني، تخم مرغ، گوشت

 .ساعت تميز و گندزدايي مي شود 4يا پايينترباشد(استفاده مي شود در فواصل زماني كمتر  6/4ان  PHغذاهاي كه  مرغ ،ماهي به غير از

 .پس از پايان كار در هر زمان در  ول فعاليت كه ممکن است آلودگي رخ داده باشد 

 سرکه،آبليمو و امثال استفاده نمي شود:(مانند  7/4کمتر از PHظروف حاوي مواد زير براي طبخ  مواد غذايي با اسيديته باال )-3

 ظروف از جنس سربي يا هر نوع ظروف داراي سرب نظير ظروف سراميك و لعاب دار-

 ظروف از جنس روي نظير ظروف گالونيزه  

 ظروف منبت كاري و داراي تراشه هاي فلزي
 ظروف از جنس مس وآليا هاي مسي نظير برنج 

 ظروف از جنس چدني

 و رب و يا قوطيهاي کنسرو هم پيش از باز کردن بايد کامالً شسته شوند.پاکتها ي شير -4

انجام مراحل آماده سازي مواد اوليه در محل هاي مخصوص تفكيک شده و مناسب هر يک انجام مي شود)اين مرحله توسط آشپز -5

 .)يا کمک آشپز اتجام مي شود.
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 پرسنل آشپزخانه يخ زدايي مواد اوليه غذايي و آماده سازي آنها  را مطابق روش ذيل انجام مي دهند.-6

ساعت  24ساعت قبل از زمان استفاده و ماهي را  48با نظارت سرآشپز مقدار مورد نياز )گوشت ومرغ( را بر اساس منوي غذايي ارائه شده آشپز 

 قبل از زمان استفاده از سردخانه زير صفر به باالي صفر)ديفراست( انتقال مي دهد تا يخ زدايي شود .

قرار داده مي شود. چربي ها و زوايد گوشت گرفته شده و در قطعات يکسان خرد مي شود. گوشت  گوشت قرمز: بعد از آبکشي بر روي تخته گوشت-

 خرد شده بر اساس نياز روزانه جهت پخت آماده مي شود . 

 گوشت مورد نياز در آشپزخانه چرخ مي شود. از تهيه و مصرف گوشت هاي چرخ شده آماده خودداري مي شود. -

 جهت حفظ زجيره سرما در يخچال تا زمان به سيخ كشيدن ناه داري مي شود. گوشت آماده شده براي كباب-

 گوشت مرغ: در قطعات مناسب خرد مي شود . امعاء و احشاء ، پوست و چربي آن گرفته مي شود و جهت پخت آماده مي شود .-

 :  شود پخت از متفاوت مرحله سه وارد تواند مي شده پاك مرغ-

  ر يمي بيماران جهت روغن و جات ادويه بدون و  پز آب مرغ(  الف     

  همراهان و معمولي ر يم با بيماران جهت جات ادويه حاوي و زده سس مرغ( ب     

 همراهان )جوجه آماده شده جهت تهيه جوجه كباب  و بيماران جهت جوجه( ج     

 .پرسنل آشپزخانه به روش ذيل سبزيجات را آماده سازي و طبخ مي کنند -7

آشپزخانه تحويل و و جهت تامين زنجيره سرما  در يخچال  كارگر به تائيدكارشناس تغذيه مستقيماً از پس شده خريداري سبزيجات :سبزيجات-

 تعيين محل به پاكسازي و گندزدايي  جهت و تحويل آشپز درجه جاسازي مي شود و سپس براساس نياز روزانه به كمك 5تا  2باالي صفر با دماي 

 گردند.  مي تقلشده من

ا، بمراحل آماده سازي و سالم سازي  سبزيجات  و صيفيجاتي كه به صورت خام استفاده مي شود جهت پيشايري از انتقال بيماري باكتريايي مانندو

 حصبه  و بيماريهاي انالي مانند  يارديا و آسکاريازيس ، در آشپزخانه توسط پرسنل مربو ه به شرح ذيل است :

 را شده پاك و مصرف قابل قسمت هاي گردد. بايد جدا مصرف غيرقابل قسمت هاي از مصرف قابل قسمت هاي :پاکسازي و شستشو الف (مرحله

 . شود زدوده آن الي و گل كامالً تا داده شده شستشو سالم و سرد آب در

قطره مايع ظرفشوئي معمولي به آن اضافه كرده و ظرف را از  5تا 3ليتري ريخته بازاي هر ليتر  5سپس آنرا در يك ظرف  زدایی: انگل ب(مرحله

دقيقه سبزي را در كفاب ناهداري و سپس سبزي را از روي كفاب  5آب پر كرده قدري بهم بزنند تا تمام سبزي در داخل كفاب قرار گيريد .مدت 

ليه كرده و ظرف و سبزي را مجدداً با آب سالم شستشو دهيد تا تخم انال ها و باقيمانده مايع ظرفشوئي از آنها جدا جمع آوري  و كفاب را تخ

 شوند.

 اج(  مرحله گندزدائي:براي گندزدا كردن سبزي و ميوه  دو پيمانه محلول ضدعفوني كننده بس را درچهار ليتر آب ريخته و سپس سبزي و ميوه ر

 دقيقه در آن قرار داده و سپس بيرون آورده. 15تا  11به مدت  

آبکشي تا مواد مورد استفاده براي گندزدايي  و داده شستشو كامالً سالم و سرد آب با مجدد را شده ضدعفوني سبزيجات شستشو با آب : مرحله -د (

 كامال شسبه شود.

 سبزي منجمد را بدون خروج از انجماد مورد  بخ قرار دهيد.

 برنج: 

 پختن توسط كمك آشپز از نظر تميز بودن دقيق بررسي و خوب شسته مي شود .قبل از 

 دياها از نظر تميز ي و عدم وجود اجسام خارجي، قبل از پخت برنج  توسط كمك آشپز بررسي مي شوند.

بجاي زعفران استفاده نمي  غذا زعفراني كه روي برنج ريخته مي شود خالص بوده و از مواد رناي تقلبي، رنگ صنعتي و ديار  عم دهنده هاي

 شود.

 برنج پاكسازي شده جهت پخت به آشپزها تحويل داده مي شود.
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 در كل مراحل آماده ساز ي بر اساس نوع مواد غذايي به شرح ذيل است كه توسط مسئول بهداشت محيط و تغذيه نظارت مي شود.

 سبزي ها: شامل تازگي،پاك كردن،شستشو،ضدعفوني، خرد كردن،پوست كني،سرخ كردن

 كردن،شستشو،خردكردن و....گوشت: شانل يخ زدايي،پاك 

 مرغ: شامل يخ زدايي، پاك كردن و پوست گيري و...

 ماهي: شامل يخ زدايي،فلس گيري،پاك كردن،شستشو،خواباندن در مايع براي  عم كردن

 حبوبات: شامل پاك كردن،شستشو،خيساندن و...

 برنج : شامل پاك كردن ، شستشو ، خيساندن و ... ميباشد .

 بسته بندي در صورت نياز نان: برش زدن و 

 ماهي، گوشت قرمز و مرغ منجمد ديفراست شده مجدد منجمد نمي شود. 

 در طبخ غذا پرسنل کمک آشپز و آشپز موارد ذيل را رعايت مي کنند:-7

تغذيه اي صورت مي  بخ غذا در فضايي مجزا از محل آماده سازي مواد غذايي) محل  بخ كباب از سايرغذاها جدا مي باشد ( و با رعايت اصول 

 گيرد.

 در صورت تهيه غذا به روش سرخ كردن از روغن هاي مخصوص سرخ كردني و به مقدار كم استفاده مي شود.

داده  فتبراي جلوگيري از به هدر رفتن ويتامين ها در تهيه انواع خورشت ها، مواد اوليه مثل سبزي، كدو، بادنجان، با روغن كم و به مدت كوتاه ت

 مي شوند.

 نوع روغن مصرفي از نوع مايع بوده و از روغن مناسب براي انواع  بخ يا سرخ كردن غذا استفاده مي شود.

 از  استفاده مکرر از روغن هاي مصرفي كه تغيير رنگ داده و داراي پراكسيد باال مي باشند اجتناب مي شود

 از برگرداندن روغني كه يکبار مصرف شده به ظرف روغن اجتناب مي شود.

 . وداستفاده نمي شمرغ نفوذ كنندها به داخل تخمها قادرند از  ريق تركباكتريبه علت اينکه  از تخم مرغ شکسته يا داراي ترك در مواد غذايي

 حتي االمکان  از پختن غذاي اضافي و توزيع آن پرهيز مي شود. 

 داري و توزيع نمي شود .ناه "از چند بار گرم و سرد كردن غذاها پرهيز شده و غذاهاي پخته مجددا

  بخ غذا بر اساس برنامه غذايي روزانه تعيين شده توسط كارشناس تغذيه مطابق فرم مربو ه صورت مي گيرد.

 مسئول آشپزخانه موظف است بر  بق جيره تعيين شده در فرم مربو ه اقالم غذايي را خارج و در اختيار آشپز قرار دهد.

يخته شود)مثل آبکش كردن برنج، آبپز كردن سبزي ها و ميوه ها( از حداقل مقدارآب ممکن جهت جلوگيري از چنانچه آب پخت غذاها بايد دور ر

 دور ريز عناصر مفيد غذاها كه وارد آب مي شود استفاده مي شود.

اين  Cرت    بر روي ويتامين در مورد پخت سبزي ها و ميوه ها سرعت اوليه براي بجوش آوردن آب پخت، باالست تا از ميزان اثرات نا مطلوب حرا

 مواد غذايي كاسته شود. بنابراين اول آب را جوش آورده و بعد سبزي و ميوه را در آن حرارت داد .

 نوع نمك مصرفي براي  بخ غذا يد دار تصفيه شده است كه در آخر  بخ به غذا اضافه مي شود.-

 غذا اضافه مي شود  تا  در دماي مناسب  بخ قرار گيرد.فزودنيهاي غذاي مانند  ادويه جات در مراحل اوليه  بخ به ا
 درجه سانتياراد ناهداري نمي شود  61تا  5مواد غذايي فاسد شدني ) غذاهاي  بخ شده( بيش از دو ساعت در محدوده دماي بين 

 انجام ميباشد ذيل  دماي  بخ انواع سبزيجات،تخم مرغ ، انواع گوشتها و غذاهايي كه حاوي مواد غذايي خام حيواني به شرح

 درجه سلسيوس در حين  بخ سبزيجات و ميوجات )در صورتي كه به صورت پخته مصرف گردد(. 58دماي حداقل 
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 ثانيه )در صورتي كه بالفاصله سرو گردد( 15درجه سلسيوس يا باالتر در حين  بخ تخم مرغ به مدت  63دماي حداقل 

اين نوع فرآورده هاي گوشتي مخلوط ثانيه در حين  بخ گوشت ، ماهي و هر نوع مواد غذايي كه با  15درجه سلسيوس مدت  68دماي حداقل 

 شده اند.

ثانيه در حين  بخ گوشن ماكيان،ماهي و مرغ شکم پر يا حاوي ادويه وچاشني ها ،  15درجه سلسيوس يا بيشتر به مدت  74دماي حداقل 

 همچنين انواع گوشت حاوي ادويه جات و چاشني ها

بعضي از موا دغذايي گياهي مثل سيب زميني چغندر،  :پز  به صورت ذیل پخته می شود مواد غذایی گیاهی جهت نگهداری به صورت داغ توسط  کمک آش

درجه پخته و سپس مصرف مي  61قارچ، گل كلم كه به صورت خام مصرف نمي شوند و به صورت دورچين غذا مي باشند با آب حداقل تا دماي 

 شوند.

به  ور يکنواخت برسد و حداقل دماي پخت تامين شود  پرسنل آشپزخانه تمام براي اينکه در حين  بخ دما به تمام قسمتهاي مواد غذيي -8

درجه سانتياراد  بخ مي كنند  و به صورت رندم دماي غذاهاي در حال پخت توسط كارشناس بهداشت محيط با دماسنج 61غذاها در دماي باالي 

 نفوذي  سنجيده مي شود.

 امكانات / تجهيزات الزم:

 وسايل حفاظت فردي كاركنان مرتبط با مواد غذايي، وسايل ضدعفوني كننده سبزيجات و سطوحتي، دستورالعملهاي بهداش

 مراجع: )دستورالعمل معاونت درمان/ رفرنس هاي علمي/ دستورالعمل هاي تاييد شده در کميته هاي داخلي(

دستورالعمل اجرايي بازرسي بهداشتي از مراكز تهيه،  ،مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي و آيين نامه اجرايي آن  13قانون ماده 

 18139219توليد،توزيع، ناهداري، حمل و نقل و فروش مواد خوردني و آشاميدني شماره 
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 هدف:

و افزايش  و كاهش مسموميت هاي ناشي از مواد غذايي در بيماران و پرسنلتهيه و توزيع غذاي سالم و بهداشتي اين روش اجرايي با هدف 

 به شيوه زير انجام ميشود. رضايتمندي

 تعاريف:

 دامنه کاربرد:

سالن غذا خوري -آبدارخانه هاي بخش -تمامي بخش ها-واحد تغذيه  

 فرد پاسخگو و نحوه نظارت:

مسئول بهداشت محيط و مسئول تغذيه مي باشد كه با توجه به چك ليست هاي موجود و بازديد هاي دوره اي بر روند اجراي اين روش نظارت 

 مي كنند.

 سئول انجام کار/ زمان بندي الزم براي انجام کار/نيازي به توضيح جزئيات انجام کار نيست (شيوه انجام کار: )توالي انجام کار/ م

 توزيع مواد غذايي توسط آبدار در ساعات تعيين شده انجام مي گيرد. -1

 ك(پيش بند و دستکش  و ماستوزيع كننده هاي غذا بايد كليه موارد بهداشتي را در هناام سرو غذا رعايت كنند )گذاشتن كاله، روپوش سفيد،  -2

 آبدارها غذاها را سليفون كشيده و شماره تخت و نام بيمار را بر روي سليفون به صورت ليبل مي چسبانند. -3

 ساعت قبل از اقدام  به گرفتن غذا از آشپزخانه به برق باشد تا به اندازه كافي گرم باشد. 2ترالي حمل غذا بايد توسط آبدار -4

 پرسنلي كه بايد به بخش برده شود) بخش هاي ويژه و اتاق عمل( پس از توزيع غذاي بيماران صورت مي پذيرد .توزيع غذاي  -5

 غذاي پرسنل  نيز بايد تا پايان ساعت توزيع گرم و از كيفيت  خوبي برخوردار باشد. -6

Iتوزيع غذا جهت بخش هاي ويژه )دياليز ،  -7 CU ، CCU قرار دارد .  ، زنان و نوزادان ( در اولويت 

شها در ظروف چيني        -8 ساير بخ شود  و براي بيماران و همراه آنها در  صرف انجام مي  توزيع غذا جهت بخش هاي ويژه و عفوني در ظروف يکبارم

 سرو مي شود.

 مي دهند.  آبدارها غذاها را پس از تحويل سلفون كشيده و ليبل مربو ه را روي آن مي چسبانند و داخل ترالي هاي گرم قرار  -9

سطل هاي زباله جمع آوري و         -11 شکي داخل  سه هاي م سرويس غذاي بيماران زباله ها  و باقي مانده غذاها را در كي آبدار ها پس از جمع آوري 

 د.وتحويل خدمات هر بخش مي دهند.در مورد بيماران عفوني ظروف غذا كه به صورت يکبار مصرف مي باشد در سطلهاي زباله عفوني ريخته مي ش

شپزخانه به وسيله ترالي به بخش ها حمل مي شود و در           -11 توزيع غذا در اين بيمارستان به شکل نيمه متمركز مي باشد ) غذاي  بخ شده در آ

 آنجا توسط مسئولين توزيع غذا در اختيار بيماران قرار مي گيرد .

 ا مينان حاصل نمايند.  مسئولين توزيع غذا بايد از شستشوي دست قبل و بعد از تماس با غذا -12

 درجه سانتياراد ناه داشته مي شود و از افت درجه حرارت جلوگيري مي شود. 61مواد غذايي داغ در كليه مراحل سرو غذا حداقل در دماي  -13

 د.انجام مي شو ندومي كمي ، كيفي و دماي غذاهاي توزيع شده با استفاده از چك ليست توسط مسئول بهداشت محيطكنترل ر-41

 امكانات / تجهيزات الزم:

وسايل حفاظت فردي كاركنان مرتبط با مواد غذايي، ترالي گرم كن دار، دماسنج مناسب جهت كنترل تصادفي و دقيق دستورالعملهاي بهداشتي، 

 درجه حرارت غذا

 داخلي(مراجع: )دستورالعمل معاونت درمان/ رفرنس هاي علمي/ دستورالعمل هاي تاييد شده در کميته هاي 

، دستورالعمل اجرايي بازرسي بهداشتي از مراكز تهيه، مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي و آيين نامه اجرايي آن  13قانون ماده 

 18139219توليد،توزيع، ناهداري، حمل و نقل و فروش مواد خوردني و آشاميدني شماره 
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  M A/PRC/43 کد سند: 
 (نظارت بر ضوابط بهداشتي توزيع و سرو غذا43

 1/11/95ابالغ :تاريخ 
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 هدف:

ي آلودگهدف توزيع سالم و بهداشتي مواد غذايي براي بيماران بخش هاي ويژه )به دليل شرايط خاص اين بيماران( و كاهش اين روش اجرايي با 

 ها و مسموميت هاي ناشي از مواد غذايي و افزايش ايمني بيماران به شيوه زير انجام مي شود:

 تعاريف:

 دامنه کاربرد:

 بخش هاي ويژه-واحد بهداشت محيط- آشپزخانه

 فرد پاسخگو و نحوه نظارت:

مسئول بهداشت محيط و مسئول تغذيه مي باشد كه با توجه به چك ليست هاي موجود و بازديد هاي دوره اي بر روند اجراي اين روش نظارت 

 مي كنند.

 ت انجام کار نيست (شيوه انجام کار: )توالي انجام کار/ مسئول انجام کار/ زمان بندي الزم براي انجام کار/نيازي به توضيح جزئيا

توزيع كننده هاي غذا بايد كليه موارد بهداشتي را در هناام سرو غذا رعايت كنند )گذاشتن كاله، روپوش سفيد، پيش بند و دستکش  و -1

 ماسك(.

Iتوزيع غذا جهت بخش هاي ويژه و عفوني)-2 CUG  ،I CUOH . دياليز (  و بخش اور انس در ظروف يکبارمصرف انجام مي شود ، 

Iتوزيع غذا جهت بخش هاي ويژه )دياليز ، -3 CU ، CCU  . زنان و نوزادان ( در اولويت قرار دارد ، 

 و بخش زنان و نوزادان توسط ظروف چيني در ترالي هاي گرمکن دار انجام مي شود.  ccuتوزيع غذا در بخش -4

Iتوزيع غذا در بخشهاي دياليز، -5 CUG   وI CU-OH جام مي شود.در ترالي هاي معمولي ان 

 امكانات / تجهيزات الزم:

 وسايل حفاظت فردي كاركنان مرتبط با مواد غذاييدستورالعملهاي بهداشتي، 

 مراجع: )دستورالعمل معاونت درمان/ رفرنس هاي علمي/ دستورالعمل هاي تاييد شده در کميته هاي داخلي(

ين نامه اجرايي آن ، دستورالعمل اجرايي بازرسي بهداشتي از مراكز تهيه، مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي و آي 13قانون ماده 

 18139219توليد،توزيع، ناهداري، حمل و نقل و فروش مواد خوردني و آشاميدني شماره 
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 هدف:

 و ساخت( عمراني اقدامات از ناشي هاي آلودگي و مخا رات عمراني و با هدف كاهش اقدامات انجام محل كردن ايزوله با توجه به لزوم

بيمارستان اين روش اجرايي به  در ساز و ساخت از ناشي هاي آالينده و در  بيمارستان ، جلوگيري و كاهش مخا رات )و... ساز،بنايي،تعميرات

 صورت زير اجرا مي گردد:

 تعاريف:

ساز    ساخت و  شي از  سيب هاي فيزيکي بر روي كاركنان، كه      شامل   آالينده هاي نا صدا، دود، گرد و غبار و آ سرو  پزشکي   از نقطه نظر شامل 

 زنده در پي داشته باشد.انسان و ساير موجودات  در عين حال جبران ناپذيري براي نامطلوب و ناخوشايند و اثرات مي تواند

 دامنه کاربرد:

 كليه بخش ها و واحد هاي بيمارستان

 فرد پاسخگو و نحوه نظارت:

هايي كه ساخت و ساز در آن صورت مي گيرد بر اجراي اين روش بيمارستان از  ريق بازديد از واحد/بخش مسئول بهداشت محيط و مديريت 

 نظارت مي كنند.

 شيوه انجام کار: )توالي انجام کار/ مسئول انجام کار/ زمان بندي الزم براي انجام کار/نيازي به توضيح جزئيات انجام کار نيست (

 .شود مي ايزوله...( و بخش ،تخليه كشي حصار) وساز ساخت و بنايي محل ساختمان ناظر مهندس و تاسيسات مسئول توسط-1

 .شود مي ايجاد ها آالينده وجود زمان كاهش منظور به( پرو ه هر اجراي براي ممکن زمان حداقل تعيين)زماني محدوديت مديريت توسط -2

 . يابند مي انتقال شهرداري نيروهاي توسط( ممکن زمان حداقل در)بيمارستان از خارج به ساختماني هاي نخاله موقع به -3

 . شوند مي توجيه بيمارستان مدير توسط كار شروع از قبل مربو ه كارگران -4

 جهت مديريت دفتر از درخواست بخشها مسئولين توسط زيرپايي اين كه شود مي استفاده پايي زير از بخش به خاك ورود از جلوگيري براي -5

 .شود مي درخواست خريد

 .  شود مي انجام وساز ساخت كارگران توسط وخاك گرد شدن بلند از جلوگيري جهت ا راف محيط كردن نمناك -6

 .شود خالي  تعمير درحال بخش ميشود سعي االمکان حتي مديريت  دستور با -7

 براي دو پي اف اف ماسك از آن نبود صورت ودر ميشود استفاده ومصنوعي  بيعي تهويه از وغبار گرد شدن پخش از جلوگيري جهت ابتدا -8

 .شود مي استفاده بخش در حاضر وافراد بيماران

 مي نصب خدمات واحد توسط  مديريت دفتر هماهناي با  زياد صداي و سر ازايجاد جلوگيري جهت بيمارستان ا راف در دهنده هشدار عالئم -9

 . گردد

 . گيرد مي انجام ساز و ساخت قسمت به نزديك هاي بخش در تاسيسات توسط عايق ايجاد  ريق از صدا كاهش -11

 امكانات / تجهيزات الزم:

 صدا كاهش جهت عايق زياد، سروصداي از جلوگيري كاهش جهت دهنده هشدار عالئم پايي، زير تهيه بهداشتي، دستورالعملهاي

 مراجع: )دستورالعمل معاونت درمان/ رفرنس هاي علمي/ دستورالعمل هاي تاييد شده در کميته هاي داخلي(

 بيمارستانيتجربيات 
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  M A/PRC/45 کد سند: 
 و ساخت از ناشي اي آالينده کاهش و پيشگيري(45

 بيمارستان در ساز

 1/11/95تاريخ ابالغ :
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 هدف:

قابليت اتو كالو نمودن را  كه ار تقاي سننطح اگاهي پرسنننل از روش مناسننب ضنندعفوني كردن اقالم حسنناس به حرارت اين روش اجرايي با هدف

  : و كاهش عفونت هاي بيمارستاني به شيوه زير اجرا مياردد افزايش سطح ايمني و سالمت بيماران و  ندارند، 

 تعاريف:

 زاتيو تجه ليوسننا ها از سننطح سننميکروارگانيبردن و پاك كردن م نيشننود كه باعا از ب يا اق م يمواد ايمحلول ها و  به کننده: يضدعفون 

 .شوند يم يپزشک

 دامنه کاربرد:

 واحد استريليزاسيون مركزي

 فرد پاسخگو و نحوه نظارت:

دوره اي بر حسن اجراي  بر حسن اجراي اين روش در بازديد هايمسئول واحد استريليزاسيون مركزي و سوپروايزر كنترل عفونت  مي باشد كه 

 اين روش نظارت دارند.

 شيوه انجام کار: )توالي انجام کار/ مسئول انجام کار/ زمان بندي الزم براي انجام کار/نيازي به توضيح جزئيات انجام کار نيست (

سپتو       -1 ساس به حرارت  از محلول  ضد عفو ني اقالم ح ست هاي         3111كمك بهيار واحد جهت  ستفاده مي نمايد كه  صوص ا شو ينده مخ با 

شو ينده            شو با محلول  ست ش سکو پي  بعد از  سکو پي و كلونو  ساس به حرارت مانند اندو  مخصوص بر  بق   neodishermedicleanforteح

 غو  ه ور مي گردند:دستور العمل مربو ه در محلول 

  ساعت 5دقيقه و به منظور استريل نمودن به مدت  15مدت زمان ناهداري و سايل در داخل محلول سپتو  : به منظور گند زدايي به مدت 

 : سي سي محلول با آب شهري وسرد  51سي سي آب +951 رز آماده سازي محلول سپتو 

  ده سازي روز بعد از اما 7قابليت ناهداري محصول سپتو :تا 

  ساعت مي باشد. 24سي سي محلول( و مدت زمان ناهداري آن تا  21سي سي آب +981رقيق مي گردد ) %2محلول شو ينده به صورت 

 كمك بهيار واحد كليه ابزار را بعداز خروج ابکشي نموده و روي ديش و شان استريل قرار مي دهد.  -2

 وسايل محا فظت فردي مناسب ا ستفاده مي نمايد.   كمك بهيار واحد در هناام استفاده از محلول از -3

 كمك بهيار واحد در هناام شسستو كليه قسمت هاي قابل جد ا شدن را كا مال از هم جدا مي نمايد.-4

 در جه و به دور از گر ما ناه داري مي نمايد و به انداز ه مورد نياز محلو ل را  آماده مي نمايد.     5تا  2كمك بهيار واحد محلو ل ها را در دماي  -5

  كمك بهيار واحد محلول را ظروف در بسته ناهداري مي نمايد و نام كاربر و تاريخ تهيه و انقضاء را روي آن ثبت مي نمايد.  -6

 مسئول واحد آموز ش هاي الزم را به كاركنان در زمينه اقدامات محا فظتي مي دهد :-7

)در صورت تماس با چشم سر يعا با اب شسته شود /در صورت آلوده شدن فورا لباس تعو يض گردد/در صورت تماس با پوست با اب فراوان شسته         

 .(صورت استفاده شود شود /و در هناام كار از لباس مناسب و دستکش و حفاظت چشم و

 در روش ضد عفوني اتو ماتيك از ماشين  وا شينگ جهت ضد عفو ني ابزار استفاده مي شود.  -8

 امكانات / تجهيزات الزم:

 ماشين واشينگ ، سينك هاي مناسب ، برنامه زمان بندي شستشو ،مواد استريل كننده و شو ينده مخصوص 
 رفرنس هاي علمي/ دستورالعمل هاي تاييد شده در کميته هاي داخلي(مراجع: )دستورالعمل معاونت درمان/ 

 استاندرد هاي اعتبار بخشي–چك ليست هاي معاونت در مان 
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 هدف:

ار تقاي سننطح آگاهي پرسنننل ازچاو ناي  ،  مشننخص كردن وسننايل و تجهيزات اسننتريل به كار برده شننده براي بيمار اين روش اجرايي با هدف 

مشخص نمودن وسايل و تجهيزات استريل به كار گرفته شده براي بيمار وهمچنين به منظور پياير ي مسائل و مشکالت احتما لي بعد از عمل و         

 الصاق مي گردد براورد هزينه ها و پيايري موارد شکايت احتمالي دستااه ليبل زن تهيه  شده و روي هر بسته ليبل مر بو  ه 

 تعاريف:

 دامنه کاربرد:

بخش هاي درماني-واحد استريليزاسيون  

 فرد پاسخگو و نحوه نظارت:

 نظارت دارد.  روشماهه بر حسن اجراي اين  3استريليزاسيون مركزي مي باشد كه بر اساس چك ليست بصورت  مسئول واحد

 بندي الزم براي انجام کار/نيازي به توضيح جزئيات انجام کار نيست ( شيوه انجام کار: )توالي انجام کار/ مسئول انجام کار/ زمان

 سيستم رهايري در اين واحدبه روش دستي است. -1

 مسئول واحد براي هر  كاربر يك كد تعر يف نموده است كه بر روي دستااه ليبل زن كد مر بو  ه تنظيم  مي گردد. -2

 ل مي چسباند.  كاربر ليبل مر بو  ه را بر روي بسته استري-3

 پر ستار بخش يا اتاق عمل در هناام استفاده از ست، ليبل مر بو  ه را جدا كرده و در پرونده بيمارنصب مي كند.-4

رستار  تا سرپ  ا الع سرپرستار واحد و سوپروايزر كنترل عفونت رسانده مي شود     در صورت وجود مشکل، با توجه به كد تعريف شده اين امر به     -5

 ا از فرد عامل جويا شود.علت مشکل ر

 امكانات / تجهيزات الزم:

 دستااه ليبل زن با ليبل هاي مر بو  ه

 مراجع: )دستورالعمل معاونت درمان/ رفرنس هاي علمي/ دستورالعمل هاي تاييد شده در کميته هاي داخلي( 

 استاندرد هاي اعتبار بخشي–چك ليست هاي معاونت در مان 
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 هدف:

، رعايت  ملحفه ها تفکيك لباس ها و   ،  و جداسنننازي ملحفه هاي عفوني از غير عفوني    و تحول ملحفه و البسنننه  لي تحو اين روش اجرايي با هدف  

 به شيوه زير اجرا مي گردد:بهداشت، كاهش عفونت بيمارستاني، حفظ ايمني بيمار و پرسنل 

 تعاريف:

 دامنه کاربرد:

واحد رختشويخانه-تمامي بخش هاي درماني  

 فرد پاسخگو و نحوه نظارت:

 مسئول رختشويخانه و بهداشت محيط مي باشد كه به صورت دوره اي در  ي بازديد از بخش ها بر حسن اجراي اين روش نظارت مي كنند.

 شيوه انجام کار: )توالي انجام کار/ مسئول انجام کار/ زمان بندي الزم براي انجام کار/نيازي به توضيح جزئيات انجام کار نيست (

 د.نگردمي تعويض توسط كمك بهيار ماران ترجيحا روزانه لباس بي بالشتي ها و رو ملحفه ها ، -1

سايل حفاظت فردي  زمان جمع آوري  دركمك بهيار  -2 شت حرفه     گان و دستکش  ملحفه و لباس ها حتما بايد از و ستفاده كنند و مسئول بهدا ا

 اي بر استفاده صحيح از وسايل حفاظت فردي نظارت مي كند.

 مي باشند و توسط سوپروايزر كنترل عفونت، كنترل مي شوند. نهيواكس B تيي هپاتماريب هيلپرسنل مسئول جمع آوري البسه ع -3

به دقت بررسي ميکند و موارد   مواد دفعي ساير مايعات، ترشحات و   آلوده به خون وكمك بهيار هناام جمع آوري ملحفه و لباس آنها را از نظر  -4

 مي كند.رعايت را احتياط عمومي موارد 

سه  نيخدمات در ح اي اريبهكمك  -5 سا  ياز عدم باق / ملحفه،جمع آوري الب صل   نانيو برنده در داخل ملحفه ها ا م زينوك ت ليماندن و مي  حا

   مي بينند. آموزش  سوپروايزر كنترل عفونت و مسئول پسماند و بهداشت حرفه ايتوسط  اين زمينه بنابراين تمام پرسنل دركنند. 

 قرار داده مي شوند. مشخص پس از شمارش توسط كمك بهيار در كيسه هاي البسه ها و ملحفه ها -6

سه ها   -7 صوص حمل ملحفه هاي كثيف  آوري جمع از بعد الب سط  در بين هاي مخ  در و الندري به واحد الندري منتقل مي گردد خدمات تو

 ميکنند. دستکش استفاده و ماسك از ، پرسنل البسه انتقال هناام

 بيماران  وكاركنان مجزا شده به رختشويخانه فرستاده شود. و  مرور عيادت كنندگان مسيري كه از مسير عبور و از بين  با هناام انتقال -8 

 :گيرد انجام ميتوسط خدمات  بق زمان تعيين شده در كميته بهداشت و كنترل عفونت و انتقال ملحفه ها/ البسه  جمع آوري -9

  صبح زمان جمع آوري ملحفه هاي كثيف مي باشد  8-7ساعت. 

 گيرد بار در روز صورت مي در موارد بحراني جابجايي ملحفه ها بيش از يك. 

   رختشويخانه شب در صورت عملهاي زياد اتاق عمل ( به    8بعداز ظهر و 3 –بعداز ظهر 1 –صبح   11نوبت )  4شان هاي ا اق عمل در 

 آورده مي شود.

 شود به لنژري آورده ميتوسط خدمات براي شست و شو  15تا ساعت هر روز صبح پرسنل آشپزخانه  هاي لباس. 

 شخص به الن      لباس شده و روز م سنل  بق زمان تعيين  شو دهاي پر شنبه  هر هفته دنري آورده مي  خدمات در  –.) در روزهاي چهار 

 روزهاي يکشنبه وچهارشنبه در دو نوبت (

 هاي مشکي و بين هاي تميز البسه ها / ملحفه هاي تميز را پس از شمارش به كمك بخش تحويل مي دهند. خدمات لندري در كيسه -11

  مي شويند.  روزانه را البسه/ ملحفه حمل هاي خدمات لندري بين  -11

 امكانات / تجهيزات الزم:

 هاي مشکي  كيسه –بين تميز و كثيف حمل ملحفه  –ملحفه/ لباس 

 معاونت درمان/ رفرنس هاي علمي/ دستورالعمل هاي تاييد شده در کميته هاي داخلي(مراجع: )دستورالعمل 

 دستورالعمل هاي تاييد شده در كميته داخلي)تجربيات بيمارستاني(
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 هدف:

، رعايت  ملحفه ها تفکيك لباس ها و   ،  و جداسنننازي ملحفه هاي عفوني از غير عفوني    و تحول ملحفه و البسنننه  لي تحو اين روش اجرايي با هدف  

 به شيوه زير اجرا مي گردد:بهداشت، كاهش عفونت بيمارستاني، حفظ ايمني بيمار و پرسنل 

 تعاريف:

 دامنه کاربرد:

واحد رختشويخانه-تمامي بخش هاي درماني  

 فرد پاسخگو و نحوه نظارت:

 مسئول رختشويخانه و بهداشت محيط مي باشد كه به صورت دوره اي در  ي بازديد از بخش ها بر حسن اجراي اين روش نظارت مي كنند.

 شيوه انجام کار: )توالي انجام کار/ مسئول انجام کار/ زمان بندي الزم براي انجام کار/نيازي به توضيح جزئيات انجام کار نيست (

ي  متعويض ( توسننط كمك بهيار  آغشننته به مواد آلوده خطرناك يا مايعات بدنبه هناام آلودگي )لباس بيماران  بالشننتي ها و رو ملحفه ها ، -1

 ()در غير اين صورت روزانه تعويض ميشوند دنگرد

اسننتفاده كنند و مسننئول  گان و دسننتکش ملحفه و لباس ها حتما بايد از وسننايل حفاظت فردي زمان جمع آوري  دركمك بهيار و خدمات  -2

 بهداشت حرفه اي بر استفاده صحيح از وسايل حفاظت فردي نظارت مي كند.

 مي باشند و توسط سوپروايزر كنترل عفونت، كنترل مي شوند. نهيواكس B تيي هپاتماريب هيپرسنل مسئول جمع آوري البسه عل -3

سه  نيخدمات در ح اي اريكمك به -4 سا  ياز عدم باق / ملحفه،جمع آوري الب صل   نانيو برنده در داخل ملحفه ها ا م زينوك ت ليماندن و مي  حا

   مي بينند. آموزش  سوپروايزر كنترل عفونت و مسئول پسماند و بهداشت حرفه ايتوسط  اين زمينه پرسنل دربنابراين تمام كنند. 

عفوني محسوب مي شوند و بايد توسط كمك بهيار در كيسه هاي زرد  آغشته به مواد آلوده خطرناك يا مايعات بدنالبسه ها و ملحفه هاي  -5

 قرار داده شوند.

سه ها   -6 صوص حمل ملحفه هاي كثيف  آوري جمع از بعد الب سط  در بين هاي مخ  در و الندري به واحد الندري منتقل مي گردد خدمات تو

 ميکنند. دستکش استفاده و ماسك از ، پرسنل البسه انتقال هناام

سط خدمات بايد  -7 سته     هناام انتقال تو سه آلوده ب سه هاي الب شد  درب كي سير عب   از بين  با و  با سيري كه از م   و  مرور عيادت كنندگان ور وم

 بيماران  وكاركنان مجزا شده به رختشويخانه فرستاده شود.

 خدمات هناام تحويل البسه هاي عفوني به مسئول واحد عفوني بودن البسه ها را يادآوري ميکنند.-8

 .ودشمي براي استريل شدن به سي اس آر منتقل  ،و شستشو و ضدعفوني در ماشين هاي مجزا لندريشان و گان اتاق عمل پس از انتقال به -9

پس از اتمام شست و شو خدمات لندري در كيسه هاي مشکي و بين هاي تميز البسه ها / ملحفه هاي تميز را  بق شمارش به كمك بخش       -11

 تحويل مي دهند.

  مي شويند.  روزانه را البسه/ ملحفه حمل هاي خدمات لندري بين  -11

 ات الزم:امكانات / تجهيز

 هاي مشکي و زرد كيسه –بين تميز و كثيف حمل ملحفه  –ملحفه/ لباس 

 مراجع: )دستورالعمل معاونت درمان/ رفرنس هاي علمي/ دستورالعمل هاي تاييد شده در کميته هاي داخلي(

 (ر كميته داخلي)تجربيات بيمارستاندستورالعمل هاي تاييد شده د
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  هدف:

افزايش ايمني بيماران و  هدف از اجراي اين روش اجرايي آگاهي كاركنان از نحوه برخورد با مواجهات شغلي و كاهش عوارض ناشي از آن و

 پرسنل مي باشد.

  تعاريف:

تماس پوست، چشم،مخاط، يا تماس درون پوستي با خون يا ديار مايعات بدن كه به هناام انجام وظايف شغلي رخ بدهد و انتظار رخداد آن 

 .منطقي به نظر برسد
امات بعد از وقوع حادثه و كاهش عوارض ناشي از حادثه براي قبل از وقوع حادثه، اقد مديريت مواجهه شغلي شامل تمامي اقدامات پيشايري

 پرسنل مي باشد.

 دامنه کاربرد: 

 تمامي بخش هاي درماني- و افرادي كه در معرض حوادث شغلي مثل نيدل استيك هستند)لنژري(.

 فرد پاسخگو و نحوه نظارت:

و مسئول بهداشت حرفه اي مي باشد كه به صورت روتين آموزش هاي الزم را به پرسنل داده و در صورت مواجهه با سوپروايزر كنترل عفونت  

 توجه به فرم تکميل شده اقدامات الزم را انجام مي دهند. 

 ( تنيس کار انجام جزئيات توضيح به نيازي/کار انجام براي الزم بندي زمان/ کار انجام مسئول/ کار انجام توالي: )کار انجام شيوه

 فرد ،ارزيابي مواجهه منبع ارزيابي ، مواجهه خطر ارزيابي ها، عفونت از پيشايري شامل كه  PEP  مراحل بايد شغلي مواجهه مديريت براي

 .شود انجام باشد؛ مي مشاوره و پيايري دهي، گزارش و ،ثبت مواجهه محل مداواي ، يافته مواجهه

 :پيشگيري اقدامات(1-ب

 :برند بکار را استاندارد اقدامات بايد بهداشتي مراقبت كاركنان

  بشويد صابون و آب با بيمار مراقبت از بعد و قبل كامل  ور به و دفعات به را دستها(1

 وارديم براي ماسك و محافظ عينك ، ،چکمه گان دستکش، از استفاده)شود استفاده بيمار مراقبت وضعيت با مناسب فردي حفاظت وسايل از(2

 (دارد وجود ترشحات و خون پاشيدن خطر كه

 تيز وسايل انداختن دور مخصوص ظرف به راحت دسترسي با امن فضاي كردن فراهم(3

 Safety Box در شده استفاده تيز نوك وسايل انداختن دور(4

 سوزنها مجدد گذاري درپوش عدم(5

 مناسب ايمني وسايل از استفاده(6

 از بعد ماه دو تا يك HBV واكسن به پاسخ آزمايش و كنند دريافت را HBV واكسيناسيون مجموعه بايد پزشکي مراقبت كاركنان همه(7

 دهند انجام را دوره تکميل

 المتس و ايمني كتابچه و دست بهداشت دستورالعمل ايمن، تزريقات دستورالعمل عفونت، كنترل كتابچه بايد ورود بدو در پرسنل تمامي( 8

 .كنند مطالعه را شغلي

 بهداشت رعايت ايمن، تزريقات فردي، حفاظت وسايل از صحيح استفاده خصوص در پاسخ و پرسش جلسات و بخشي درون هاي كنفرانس(9

 .مياردد برگزار ها بخش تمامي در اعتباربخشي رابطين و سرپرستار مديريت با...  و دست

 لوساي از صحيح استفاده آموزشي هاي كالس بايد آن سازي فرهنگ جهت باشد، مي كاركنان توسط پيشايري اقدام نخستين محافظت(11

 .گردد برگزار پرسنل تمامي براي عفونت كنترل سوپروايزر و اي حرفه بهداشت مسئول توسط فردي حفاظت
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 را يكاف و مناسب فردي حفاظت وسايل همچنين و كنند فراهم پرسنل براي راحت دسترسي با را امن فضايي بايد بيمارستان ارشد مديران(11

 .دهند قرار پرسنل اختيار در

 .دارند مداوم نظارت فردي حفاظت وسايل از صحيح استفاده و خريد بر عفونت كنترل سوپروايزر و اي حرفه بهداشت مسئول(12

 العملدستور رعايت بر و مينمايد حاصل ا مينان ها باكس سفتي بودن فيکس و سالم وجود، از ها بخش بازديد در عفونت كنترل سوپروايزر(13

 .كند مي نظارت ايمن تزريقات

 ت،اس شده نصب ها بخش تمامي در آن لمينت گردد مي برگزار محيط بهداشت مسئول توسط  پرسنل همه براي پسماند تفکيك آموزش( 14

 و اي حرفه بهداشت مسئول است، شده  داده آموزش  اي حرفه بهداشت مسئول توسط خدمات پرسنل براي پسماند صحيح دفع اصول همچنين

 .دارند نظارت شده داده هاي آموزش صحيح انجام بر ها بخش از بازديد در  محيط

 شوي و شست آموزش و است موجود ها واحد و ها بخش تمامي در شو و شست موقعيت 5 لمينت همراه به  دست بهداشت دستورالعمل( 15

 .شود مي نظارت آن صحيح اجراي بر بازديدها در و است شده داده پرسنل به عفونت كنترل سوپروايزر توسط صحيح

 مديريت توسط اي حرفه و محيط بهداشت مسئول -سوپروايزر نظارت با ها واحد و ها بخش تمامي در دست شوي و شست وسايل و امکانات(16

 .است شده تهيه بيمارستان

 :شغلي مواجهه صورت در درماني اقدامات(2 -ب

بالفاصله اقدامات ذيل  واجهه شغلي در بخش ها و واحدهد موجود است و كليه كاركنان مراقبت هاي بهداشتي در صورت مواجهه شغلي پوستر م

 را انجام مي دهند:

وند شواجهه را با صابون و آب ولرم ميشويند و از مواد گند زدا يا ضدعفوني كننده كه ميتوانند باعا سوزانندگي و التهاب زخم يا محا م .1

 استفاده نميکنند.

 چشم ها و غشاء مخا ي راب با مقادير زياد آب تميز يا سرم نرمال سايلين مي شويند. .2

 از هرگونه دست كاري و فشردن محل مواجهه و از مالش موضعي چشم خودداري مي كنند. .3

ب و ايام شباليني در شيفت هاي عصر و پرسنل مواجهه شغلي را بالفاصله به سوپروايزر كنترل عفونت در شيفت صبح و به سوپروايزر  .4

 تعطيل  ا الع مي دهند.

از منبع گرفته و به آزمايشااه تحويل مي دهند.علت نمونه گيري را براي بيمار توضيح مي  cc 3نمونه خون در لوله خشك به ميزان  .5

 ثبت مي كنند.براي بيمار  Infaction Controlقسمت  HISآزمايشات ويرال را در سيستم دهند و درخواست 

آزمايش در اسرع وقت و در صورت موافقت او به در صورتيکه فرد مواجهه يافته از نظر آزمايشات ويرال مشخص نباشد يك نمنه جهت  .6

 آزمايشااه فرستاده مي شود.

ر عرض ساعت محرز باشد،الزاما فرد مواجهه ديده در حداقل زمان ممکن ترجيحا د HIVدر صورتي كه آلودگي منبع تماس با عفونت  .7

 با نظر پزشك متخصص عفوني قرار ميايرد.اول تحت مراقبت هاي درماني با نظر

فرد مواجهه ديده آزمايشات سرولو ي استفاده از ايمونوگلوبين توصيه نمي شود. HCVدر صورت مواجهه پرسنل با بيمار مبتال به  .8

ماه بعد انجام دهد و توسط پزشك  6ماه و  3سپس و  BASEELINE را به صورت   ALKPH,SGPT,SGOTو تست هاي  Cهپاتيت 

 متخصص عفوني مشاوره غير اور انسي عفوني انجام مي دهد.
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 11او بيشتر از  HBSباشد و واكسيناسيون فرد مواجهه ديده كامل باشد و تيتر آنتي بادي  Bدر صورتيکه منبع مبتال به هپاتيت  .9

MIU/ML ،آنتي بادي ا الع نداشته باشد و يا  نياز به اقدام دياري ندارد.در صورتيکه واكسيناسيون كامل ولي از تيترباشد

و مشاوره غير اور انس متخصص و يك دوز واكسن دريافت نمايد. ML/KG 1/6واكسيناسيون ناقص باشد بايد يك دوز ايمونوگلوبين 

وزهاي دعفوني جهت او درخواست مياردد. در صورت عدم انجام واكسيناسيون ،همزمان ايمونوگلوبين و دوز اول واكسن تجويز ميارددو

 بعدي واكسن هم تکميل مي گردد.

 

روفيالكسي دارويي با داروهاي ضدايدز در  ي يك ساعت اول براي فرد مواجهه ديده بيمار محرز باشد،پ HIVدر صورتيکه عفونت  .11

عت سا 72حداكثر تا ساعت مشاوره با متخصص عفوني انجام مياردد.پروفيالكسي پس از تماس  24شروع ميشود و حداكثر ظرف مدت 

ماه بعد از تماس براي فرد  6هفته بعد و  6بعد از تماس ، HIVبعد از مواجهه  بق الاوريتم هاي موجود،شروع مي شود.سرولو ي 

درخواست ميشود و كميته كنترل عفونت مسئول پيايري انجام آزمايشات فرد مواجهه يافته است و هزينه انجام مواجهه يافته 

 مي باشد. بيمارستانآزمايشات هم به عهده 

ناهداري مي شود و دسترسي به  در واحد مشترك بهداشت و كنترل عفونتپرونده هاي سالمت فيزيك براي نظارتي  فايل الکتريکي .11

 اين پرونده ها براي واحدهاي كنترل عفونت ،بهداشت حرفه اي و بهداشت محيط باز است.

 گزارش دهي .12

 يا بهداشت حرفه ايبخش را تکميل ميکند.درشيفت صبح به واحد كنترل عفونت فرد مواجهه ديده فرم صدمات ناشي از كار موجود در  .13

 و در شيفت هاي عصر و شب و ايام تعطيل به سوپروايزر باليني تحويل مي دهند.

آمار ماهانه مواجهات شغلي را به تفکيك بخش و نوع صدمه را در كميته كنترل عفونت بيمارستان ارائه مي  سوپروايزر كنترل عفونت .14

 سرپرستار/مسئول بخش و رابط كنترل عفونت در بخش/واحد اجرا ميکند.دهد و اقدامات اصالحي مصوب شده را با همراهي 

هران ت سوپروايزر كنترل عفونت آمار ساالنه  مواجهات شغلي را در قالب فرم خطي به ايميل واحد كنترل عفونت دانشااه علوم پزشکي .15

 ارسال ميکند.

عفونت به صورت دوره اي  بق برنامه زمان بندي شده واحد كنترل عفونت بوسيله چك ليست مربو ه بخش/واحد را كنترل سوپروايزر  .16

 پايش ميکند و موارد مغايرت با روش اجرايي را به مسئول بخش اعالم ميکند.

 مي دهد. و برحسب  ضرورت  آموزش چهره به چهره را براي پرسنل انجامسوپروايزر كنترل عفونت حين بازديدها  .17

 :پرخطر هاي مواجهه از پس بالفاصله عفوني متخصص ارزيابي

 :دارنددارند 11 تراز پايين بادي آنتي  تيتر که کساني

 شدن منفي با و شده بررسي Hbs-Ag نظر از اند نداده ايمونولو يك پاسخ اول واكسيناسيون سري به كه افرادي (non-response) افراد

 .شود مي تلقي non-response  افراد اين به و بوده 11 زير آنها تيتر باز ولي كنند مي دريافت واكسن نوبت سه مجددا جواب

 :پيگيري اقدامات( پ

 .الزاميست 24 و 12،  4-6 هاي هفته در  HIV Ab –HBs Ag –HCV Ab چك
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 تماس صورت شوددر ارائه ، اند داشته مواجهه زا عفونت مواد با كه افرادي همه به بايد مشاوره:ويروسها آنتي از استفاده/  آزمايشات انجام نحوه

 هيچ.گردد تزريق يافته مواجهه فرد به روز 14 ظرف وحداكثر اول ساعت 24  ي B هپاتيت واكسن و ايمونوگلوبولين  ترجيحاHBV بيمار افربا

 پيايري و ،آزمايش مناسب مشاوره بايد يافته مواجهه كاركنان براي.ندارد وجود HCV براي تماس از بعد دارويي پروفيالكسي براي اي توصيه

 شود انجام

 داده ارجاع رفتاري بيماريهاي مركز به عفوني مشاوره از پس ساعت 48 ظرف  يافته مواجهه ،فرد HIV با تماس از بعد پروفيالكسي شروع جهت

 . شود مي

 :الزم تجهيزات/  امكانات

 ،ايمونوگلوبولين B هپاتيت عينك،واكسن-دستکش– ماسك-گان:شامل فردي حفاظت وسايل

 اي حوله دستمال-الکلي محلول-صابون مايع:شامل دست بهداشت تجهيزات و امکانات

 (داخلي هاي کميته در شده تاييد هاي دستورالعمل/ علمي هاي رفرنس/ درمان معاونت دستورالعمل: )مراجع

 عفونت كنترل كتابچه -ايمن تزريقات دستورالعمل -بيمار ايمني حل راه 9 -دست بهداشت دستورالعمل
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 هدف:

عفونت محل جراحي و انجام اقدامات به موقع بعد از عفونت محل  هدف از اجراي اين روش اجرايي آگاهي پرسنل از راهکارهاي پيشايري از

 كوتاه شدن مدت زمان بستري آنها مي باشد. و جراحي، كاهش عوارض ناشي از آن ، افزايش ايمني بيماران

  تعاريف:

هاي بعد از عمل جراحي ممکن است . عفونتجراحي از عمل يا پس در حين باكتريايي، از آلودگي حاصل از عفونت است عبارت جراحي  عفونت

 .سبب مشکالت شديد، از جمله نقص در فرآيند ترميم محل جراحي، سپسيس )عفونت خون(، آسيب عضوي و حتي مرگ شود

 دامنه کاربرد:

بخش هاي درماني -اتاق عمل  

 فرد پاسخگو و نحوه نظارت:

و گزارشات ارسالي از بخش ها را دريافت و هاي جراحي و اتاق عمل بازديد خش سوپروايزر كنترل عفونت مي باشد كه به صورت روتين از ب

 اقدامات الزم را انجام ميدهد.

 ( تنيس کار انجام جزئيات توضيح به نيازي/کار انجام براي الزم بندي زمان/ کار انجام مسئول/ کار انجام توالي: )کار انجام شيوه

 حل تا الکتيو جراحي اعمال و گيرد مي قرار درمان تحت و مشخص عمل محل از دور و بدن هاي قسمت ساير عفونتهاي جراحي عمل از قبل(1

 و علت انجام اين كار براي بيمار توضيح داده مي شود. شود مي تاخيرانداخته به عفونت مشکل

 گيرد مي دوش بيمارستان در اينصورت غير در و منزل در عمل از قبل بيمار(2

 .دهد مي انجام تراش ريش با و عمل از قبل بالفاصله را عمل محل موهاي كردن كوتاه يا شيو بهيار كمك(3

 .دهد مي انجام عمل از قبل بالفاصله را %4 هازيدين كلر محلول با بيمار بدن حمام يا شستشو بهيار كمك( 4

 كنند مي دريافت بيوتيك انتي پزشك دستور  بق جراحي از قبل بيماران انديکاسيون صورت در(5

 در بيماران ديابتي سطح گلوكز خن قبل از عمل توسط پرستار مسئول بيمار چك مي شود و جواب به ا الع پزشك معالج ميرسد. (6

 ي االمکان اقامت بيمار قبل و بعد از عمل به حداقل برسدپزشك  معالج بيمار ترتيبي اتخاذ مي نمايد كه حت(7 

در اتاق  %99-91درجه و ر وبت  24-18و دماي محيط بار در دقيقه  19مسئول اتاق عمل كنترل ميکند كه تهويه با فشار مثبت و حداقل (8

 عمل برقرار باشد و در صورت اختالل جهت رفع آن مشکل پيايري مي نمايد

 مي كنند و در صورت مر وب شدن آن را عوض ميکنند.پزشکان و پرستاران اتاق عمل در حين عمل جراحي از ماسك استاندارد استفاده (9

  خارج به عمل محل از وار دايره صورت به مناسب سپتيك آنتي ماده با را پوست اسکراب عمل اتاق تکنسين رستار(پ11

 دهد مي انجام

 .نمايد مي بنص بيمار پرونده در را مربو ه انديکاتور و داده قرار بررسي مورد استريلزاسيون فرآيند صحت نظر از را مصرفي وسايل كليه پرستار( 11

  استناندارد پروتکل  بق جراحي عمل حين در را استريل نکات) عمل اتاق تکنسين پرستار پزشك( درماني پرسنل( 12

 .نمايند مي رعايت

 شود مي محدود امکان حد تا جراحي عمل انجام از بعد بخش در بيمار بستري زمان(13

 مياردد تعويض شيفت مسئول نظارت و آسپتيك شرايط با و مناسب  ور به جراحي محل پانسمان(14

 .دهد مي جامان درماني پرسنل به را پانسمان تعويض و آسپتيك نکات انجام بر نظارت و آموزش مستمر و روتين  ور به عفونت كنترل سوپروايزر( 15

 .شود مي داده جراحي محل از مراقبت خصوص در الزم هاي آموزش بيمار به(16
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 :الزم تجهيزات/  امكانات

 انديکاتور - استريل وسايل

 (داخلي هاي کميته در شده تاييد هاي دستورالعمل/ علمي هاي رفرنس/ درمان معاونت دستورالعمل: )مراجع

 بهداشت وزارت بيمارستاني عفونتهاي مراقبت نظام كتاب
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 درصورت ابالغ سنجه هاي جديدتاريخ بازنگري: صفحه دوم-دومويرايش:
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 هدف:

  زا آسپتيك ، پيشايري هاي پروسيجر اجراي، عفونت انتقال از پيشايري روش هاي درباره كاركنان عملکرد ارتقاءاين روش اجرايي با هدف 

 و كاهش عوارض ناشي از عفونت به شيوه زير انجام مي شود.تنفسي در هناام استفاده از اقدامات درماني تهاجمي   مجاري عفونت

 تعاريف:

 اينتوباسيون : لوله گذاري داخل ناي

 ونتيالتور: دستااه تنفس مصنوعي،  

 پنوموني : عفونت ريوي 

 دامنه کاربرد:

 كليه بخش هاي درماني

 فرد پاسخگو و نحوه نظارت:

سوپروايزر كنترل عفونت مي باشد كه به صورت روتين از بخش هاي جراحي و اتاق عمل بازديد و گزارشات ارسالي از بخش ها را دريافت و 

 ميدهد.اقدامات الزم را انجام 

 شيوه انجام کار: )توالي انجام کار/ مسئول انجام کار/ زمان بندي الزم براي انجام کار/نيازي توضيح جزئيات انجام کار نيست (

بهداشننت وزارت كليه پرسنننل و پزشننکان در تمام مراحل اين روش اجرايي،رعايت بهداشننت دسننت را مطابق دسننتورالعمل و راهنماي   -1

 بهداشت رعايت مي نمايد

 شرايط استريل اينتوبه مي نمايد.   رعايت را با متخصص بيهوشي بيماران -2

 دهد.   مي انجام مربو ه دستورالعمل  بق و استريل نکات رعايت با تراكئوستومي را پرستار پانسمان -3

 دهد.   مي قرار ارزيابي مورد و فلزي را حفظ يا و پالستيکي تراكئوستومي آناتوميکال متخصص بيهوشي موقعيت -4

شي بيمار  متخ -5 شايري  نظر از صص بيهو شي  پنوموني از پي سط  (Vap) ونتيالتور از نا شاورين  گروه تو مي   قرار ارزيابي  مورد  عفوني م

 دهد.  

 مايند.  مي ن عفوني سيستم را ضد كل و را تعويض  مصرف يکبار ونتيالتور، تجهيزات از  از هر بار استفاده كمك بهيار پس –پرستار  -6

 دهد.   مي انجام مربو ه دستورالعمل  بق و استريل نکات رعايت با تراشه را لوله پرستار ساكشن -7

 بيار از سرم استريل استفاده مي كند پرستار مسئول بيمار براي ساكشن -8

 جداگانه براي ساكشن،لوله تراشه و دهان استفاده ميکند.پرستار مسئول بيمار از سوند نالتون و سرم استريل  -9

سئول بيمار،در     -11 ستار م سربيمار را       پر شك و عدم محدوديت، ستور پز سطح بدن بيمار قرار   45تا  31صورت مغايرت با د درجه باالتر از 

 دهد.

 انتوباسيون به بيمار ا مينان حاصل كند.پرستار مسئول بيمار بطور مرتب از مناسب بودن ميزان هواي داخل كاف لوله  -11

 اي داخل كاف لوله انتيو به بيمار ا مينان حاصل ميکندپرستار مسئول بيمار بطور مرتب از مناسب بودن ميزان هو -12

 دستور پزشك، بق دستور دهان بيمار را با محلول دهانشويه شستشو مي دهد.پرستار مسئول بيمار در هر شيفت و در صورت داشتن  -13

ي را انجام م مار از ونتيالتور(پزشك ارزيابي روزانه از بيمار جهت جدانمودن هرچه سريعتر وي از دستااه) بق دستورالعمل جداسازي بي -14

 دهد.

 سوپروايزر كنترل عفونت روزانه بر انجام ساكشن به  ريق استريل و تعويض پانسمان استريل تراكئوستومي نظارت مي كند. -15

  

 1395کتابچه روش هاي اجرايي اعتباربخشي سال 
 

 از که تنفسي مجاري عفونت از (پيشگيريM A/PRC/52  52 کد سند: 

 يا ونتيالتور با تنفسي حمايت انتوباسيون، طريق

 ميشود ايجاد تراکئوستومي

 1/11/95تاريخ ابالغ :

 درصورت ابالغ سنجه هاي جديدتاريخ بازنگري: صفحه اول-دومويرايش:
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شده و تا پذيرش            -16 ضدعفوني  صورت نياز  شده در  شسته  سيژن بعد از ترخيص يا انتقال بيمار كامال  عدي به بيمار بتمامي فلومترهاي اك

 صورت خشك ناهداري مي شود

 ساعت تعويض شوند)چند بار مصرف( 24بطري هاي ساكشن هر   -17

 در صورت استفاده از بطري ساكشن چندبار مصرف ، بطري ها بعد از هربار تخليه شسته و ضدعفوني مي شود -18

 سايل يکبار مصرف و استريل نظارت مي كند.سوپروايزر كنترل عفونت بر اساس چك ليست  همچنين بر نحوه ي استفاده و تامين و -19

 در حين بازديد و برحسب ضرورت سوپروايزر كنترل عفونت آموزش چهره به چهره را براي پرسنل انجام ميدهد. -21

 امكانات / تجهيزات الزم:

 محلولهاي ضدعفوني–وسايل يکبار مصرف  -ونتيالتور –تراكئوستومي  –وسايل اينتوباسيون 

 )دستورالعمل معاونت درمان/ رفرنس هاي علمي/ دستورالعمل هاي تاييد شده در کميته هاي داخلي(مراجع: 

امنيت شغلي با رويکرد ايمني و سالمت و نقش آن در ناهداري  .وهابي، حسين -بهداشت وزارت بيمارستاني عفونتهاي مراقبت نظام كتاب

 1385كاركنان سازمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 1395کتابچه روش هاي اجرايي اعتباربخشي سال 
 

 طريق از که تنفسي مجاري عفونت از (پيشگيريM A/PRC/52  52 کد سند: 

 تراکئوستومي يا ونتيالتور با تنفسي حمايت انتوباسيون،

 ميشود ايجاد

 1/11/95تاريخ ابالغ :

 درصورت ابالغ سنجه هاي جديدتاريخ بازنگري: صفحه دوم-دومويرايش:
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 هدف:

و عوارض  عروقي  هاي عفونت از ، پيشايريعروقي كاتترهاي از و ناهداري گزاري كار استاندارد در حين اصول به اين روش اجرايي با هدف توجه

 به شيوه زير انجام مي شود. جانبي در ناحيه ورود كاتتر و افزايش سطح ايمني بيماران

 -تعاريف:

 دامنه کاربرد:

تمامي بخش هاي درماني   

 فرد پاسخگو و نحوه نظارت:

بخش هاي جراحي و اتاق عمل بازديد و گزارشات ارسالي از بخش ها را دريافت و سوپروايزر كنترل عفونت مي باشد كه به صورت روتين از 

 اقدامات الزم را انجام ميدهد.

 شيوه انجام کار: )توالي انجام کار/ مسئول انجام کار/ زمان بندي الزم براي انجام کار/نيازي به توضيح جزئيات انجام کار نيست (

 قرار مي دهد.   مركزي و با رعايت نکات استريل  وريد براي بيمار كاتترون، يکاسياند وجود صورت پزشك در -1

Exi) مركزي وريد كاتتر عفونت موضعي عالئم پرستار روزانه -2 t  Si t e)  دهد.    مي قرار ارزيابي مورد را در بيمار بررسي و 

Cat) مركزي) وريد كاتتر عفونت سيستميك   روزانه  عالئم پرستار   -3 het er  Rel at ed Bact eri mi a   ارزيابي مورد را در بيمار بررسي و  

 دهد.    مي قرار

 يوتيكب آنتي نوع و كاتتر خروج عدم و يا  خروج با ارتباط در مركزي وريد كاتتر از ناشي  سيستميك   يا و  موضعي   عفونت   پزشك برحسب   -4

 و در پرونده بيمار ثبت مي نمايد.   گيري تصميم

 پرسنل درماني در صورت بروز عاليم عفونت،  كاتترها را مورد بررسي قرار داده و بالفاصله به مسئول بخش گزارش مي دهند.   -5

 سوپروايزر كنترل عفونت روزانه بر اساس گزارش سرپرستاران بخش،  اسکوپي مربوط به بيمار را نظارت و بررسي مي كند.   -6

 امكانات / تجهيزات الزم:

 جهيزات جهت كاتتريزاسيون وسايل و ت

 مراجع: )دستورالعمل معاونت درمان/ رفرنس هاي علمي/ دستورالعمل هاي تاييد شده در کميته هاي داخلي(

 بهداشت وزارت بيمارستاني عفونتهاي مراقبت نظام كتاب

 

 

 

 

 

 

 

  

 1395اجرايي اعتباربخشي سال  کتابچه روش هاي
 

  M A/PRC/53 کد سند: 
 کتترهاي عفونتهاي کنترل و (پيشگيري53

 عروقي

 1/11/95تاريخ ابالغ :

 درصورت ابالغ سنجه هاي جديدتاريخ بازنگري: صفحه اول-دومويرايش:
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 هدف:

و عوارض  ادراري هاي عفونت از ، پيشايريادراري كاتترهاي از و ناهداري گزاري كار استاندارد در حين اصول به اين روش اجرايي با هدف توجه

 به شيوه زير انجام مي شود. در ناحيه ورود كاتتر و افزايش سطح ايمني بيمارانجانبي 

 -تعاريف:

 دامنه کاربرد:

 كليه بخش هاي درماني

 فرد پاسخگو و نحوه نظارت:

بازديد و گزارشات ارسالي از بخش ها را دريافت و اقدامات الزم را  درمانيسوپروايزر كنترل عفونت مي باشد كه به صورت روتين از بخش هاي 

 انجام ميدهد.

 شيوه انجام کار: )توالي انجام کار/ مسئول انجام کار/ زمان بندي الزم براي انجام کار/نيازي به توضيح جزئيات انجام کار نيست (

 آسپتيك انجام كاتتر گذاري ادراري را براي بيمار انجام مي دهد.   پرستار با دستور پزشك در پرونده بيمار و با رعايت نکات كامل -1

غششته    آقبل از تعبيه كاتتر ادراري موضع را با پنبه   از ست پانسمان استريل استفاده مي كندو    پرستارمسئول بيمار براي تعبيه كاتتر ادراري    -2

 كاتتر اقدام ميکند. كند.و پس از خشك كردن موضع نسبت به تعبيهاز مركز به خارج به صورت دوراني آماده مي  به مواد ضدعفوني كننده

سوندرا در محل با چسب مناسب فيکس مي كند و تاريخ و كد مشخصه خود را در كاردكس بيمار ثبت       پرستار مسئول بيمار بعد از   -3 اتمام كار 

 ميکند.

 كمك بهيار حداقل دو بار در  روز  با آب و صابون شستشوي پرينه را براي بيمار انجام مي دهد.  -4

 كمك بهيار در خانم ها شستشوي ناحيه تناسلي را  از سمت جلو به عقب و در آقايان شستوي ا راف مجراي ادراري را انجام مي دهد.  -5

 ن تر از مجاري ادرار قرار مي دهد.  كمك بهيار كيسه جمع آوري ادرار را در سطحي پاي -6

پرستار و كمك بهيار در زمان انجام مراقبت از بيمار ا مينان حاصل مي نمايند كه كيسه هاي تخليه ادرار كشيده نشود و  از سوند ادراري  -7

 جدا نشده باشد.

 ي كنند. كمك بهياران براي جلوگيري از آلودگي، سوند ادراري را  از كيسه هاي تخليه جدا نم -8

 نكات قابل توجه:

         شکم براي مردان و به  ور مطمئن با شود . داخل ران براي زنان و باالي ران يا  ست يك درميان جابجا  سوند ادراري الزم ا محل ثابت كردن 

 چسب محکم شود تا از كشيده شدن آن جلوگيري شود. 

  بوسيله چسب يا گيره از لبه تخت آويزان باشند. كيسه هاي تخليه ادرار نبايد با زمين تماس داشته باشند بهتر است 

   .سوند هاي ادراري الزم است هر دو هفته يکبار تعويض شوند 

               صدمه نبيند و يا دچار شود تا مجراي ادراري  ستريل انجام مي  ستار و به روش ا شك يا پر سط پز سوند ادراري فقط تو تعويض يا درآوردن 

 عفونت ادراري نشود.

 صورت بروز عاليم عفونت،  كاتترها را مورد بررسي قرار داده و بالفاصله به مسئول بخش گزارش مي دهند.  پرسنل درماني در -7

 سوپروايزر كنترل عفونت روزانه بر اساس گزارش سرپرستاران بخش،  اسکوپي مربوط به بيمار را نظارت و بررسي مي كند.  -8

 امكانات / تجهيزات الزم:

 كاتتريزاسيون و كاتتر ادراريوسايل  و تجهيزات جهت 

 مراجع: )دستورالعمل معاونت درمان/ رفرنس هاي علمي/ دستورالعمل هاي تاييد شده در کميته هاي داخلي(

 بهداشت وزارت بيمارستاني عفونتهاي مراقبت نظام كتاب
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  M A/PRC/54 کد سند: 
 ادراري کتترهاي عفونتهاي کنترل و (پيشگيري54

 1/11/95تاريخ ابالغ :

 درصورت ابالغ سنجه هاي جديدتاريخ بازنگري: صفحه اول-دومويرايش:
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 هدف:

 افزايش سطح ايمني بيماراناسکوپي ها و كاهش عوارض ناشي از عفونت ها و انجام  استاندارد در حين اصول به اين روش اجرايي با هدف توجه

 به شيوه زير انجام مي شود.

 - تعاريف:

 دامنه کاربرد:

 كليه بخش هاي درماني

 فرد پاسخگو و نحوه نظارت:

بازديد و گزارشات ارسالي از بخش ها را دريافت و اقدامات الزم را  درمانيسوپروايزر كنترل عفونت مي باشد كه به صورت روتين از بخش هاي 

 انجام ميدهد.

 )توالي انجام کار/ مسئول انجام کار/ زمان بندي الزم براي انجام کار/نيازي به توضيح جزئيات انجام کار نيست (شيوه انجام کار: 

 واكسينه مي شوند B( همه پرسنل شاغل در واحد هاي اسکوپي در برابرهپاتيت 1

ديار بدن استفاده مي نمايندو براي بيمار  (پزشکان و پرسنل از گان هاي ضد ر وبت براي پيشايري از پاشيده شدن خطرات خون و ترشحات2

 بعدي تعويض مي شود

 (گان و ماسك در زمان ترك اتاق در آورده مي شود3

 (تمام سرسوزنها و اشياء نوك تيز استفاده شده بالفاصله در ظروف سفتي باكس دفع مي شود4

 تفاده مي شود(براي شستشوي دستااههاي كولونوسکوپي و اندوسکوپي ازروش دستي و ماشيني اس5

  در روش دستي ابتدا كليه قطعات قابل جدا شدن دستااه و كليه كانال هاي آن و لنز را جدا نموده و با مايع دترجنت شسته ، ابکشي و

Hiخشك مياردد.پس از آن اسکوپ ها در محلول  gh l evel  di si nf ect i on   قرار داده و پس از زمان تعيين شده آبکشي و خشك و

 نصب مياردد

 روش ماشيني ،اندوسکوپ با كليه قطعات در ماشين واشينگ  بق دستورالعمل شركت مربو ه در حالي كه در مخازن مربو ه مايع  در

diدترجنت و  si nf ect i on  ريخته و با تنظيم زمان شسته مي شود و سپس از دستااه خارج و با گاز تميز خشك و كانال هاي آن با

 گذاشته مي شود تفنگ هاي بادي خشك و در كمد مخصوص

 (هفته اي يکبار جهت جرم زدايي ضايم اندوسکوپي و كولونوسکوپي از دستااه اولتراسونيك استفاده مي شود6

ساعت در محلول  11وكولونوسکوپي پس از شستشوي ابزار )با محلول آنزيماتيك (ابزار رابه مدت  (جهت استريليزاسيون تجهيزات اندوسکوپي7

Hi gh l evel  di si nf ect i on   غو ه ور كرده سپس ابزار را خارج نموده و آبکشي مي نماييم 

 امكانات / تجهيزات الزم:

 محلول هاي شست و شو و ضدعفوني -وسايل حفاظت فردي -واكسن

 مراجع: )دستورالعمل معاونت درمان/ رفرنس هاي علمي/ دستورالعمل هاي تاييد شده در کميته هاي داخلي(

 بيمارستاني كتاب نظام كنترل عفونت هاي

 

 

  

 1395کتابچه روش هاي اجرايي اعتباربخشي سال 
 

  M A/PRC/55 کد سند: 
 و درماني اقدامات عفونت کنترل و (پيشگيري55

 اسكوپي ها

 1/11/95تاريخ ابالغ :

 درصورت ابالغ سنجه هاي جديدتاريخ بازنگري: صفحه اول-دومويرايش:
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 هدف:

عفونت هايي كه به علت كاهش  به دارو، تمقاومكاهش مصرف نامناسب و غير منطقي داروهاي ضد ميکروبي، اين روش اجرايي با هدف كنترل 

به درمان هاي معمول پاسخ نمي دهند و منجر به  والني شدن بيماري و و افزايش خطر مرگ مي و ميکروارگانيسم هاي مقاوم ايجاد مي شوند 

 به شيوه زير اجرا مي گردد. گردد

 تعاريف:

 دامنه کاربرد:

 كليه بخش هاي درماني

 فرد پاسخگو و نحوه نظارت:

سوپروايزر كنترل عفونت مي باشد كه به صورت دوره اي از تمامي بخش هاي درماني بازديد و  بق گزارشات دريافتي اقدامات الزم را انجام مي 

 دهد.

 براي انجام کار/نيازي به توضيح جزئيات انجام کار نيست (شيوه انجام کار: )توالي انجام کار/ مسئول انجام کار/ زمان بندي الزم 

معاون درمان بيمارستان و تيم كنترل عفونت در سطح بيمارستان،پزشك و سرپرستار/مسئول واحد در سطح بخش/واحد موظف به انجام  .1

 هماهناي هاي الزم در خصوص اجراي ايروش اجرايي مي باشد.

 دسنتورالعمل هاي مرتبط با اين روش اجرايي را به سرپرستار/مسئول واحد ابالغ مي كند.رئيس بيمارستان خط مشي،روش اجرايي و  .2

سرپرستار/مسئول واحد كليه دستورالعمل ها و روش اجرايي را جهت ا الع ،مطالعه و اجرا در اختيار كليه پرسنل بخش / واحد مربو ه قرار  .3

 مي دهد.

سبت به آموزش مداوم پرسنل در زمينه عفونت هاي بيمارستاني ، مقاومت هاي سوپروايزر كنترل عفونت با همکاري واحد آموزش ن .4

 ميکروبي،مصرف منطقي آنتي بيوتيك ها و ديار مطالب مربو ه اقدام مي كند.

 (در بخش ها و اتاق هاي عمل اجرا ميشود.1)پيوست شماره 8 آنتي بيوتيك هاي پروفيالكسي  بق دستورالعملمديريت شده شماره .5

نتايج مقاومت آنتي بيوتيکي را جهت تعيين الاوي مقاومت ميکروبي و تجزيه تحليل هر سه ماه يك بار به كميته كنترل عفونت ارائه  آزمايشااه .6

 ميدهد.همچنين مقاومت استافيلوكوك اورئوس به متي سيلين و ونکومايسين را بصورت فوري به واحد كنترل عفونت گزارش ميدهد.

د در بيمارستان توسط مسئول فني داروخانه بيمارستان تهيه ميشود و در كميته كنترل عفونت ارائه مياردد.اين ليست آنتي بيوتيك هاي موجو .7

ليست ساالنه توسط ايشان بازناري مياردد.استفاده از آنتي بيوتيك خارج از ليست مصوب بيمارستان بدون هماهناي با پزشك كنترل عفونت 

 بيمارستان ممنوع مي باشد.

:آنتي بيوتيك  Aتقسيم بندي مي شود. گروه  Bو  A بيوتيك فارماكوپه بيمارستان با نظر اعضاء كميته كنترل عفونت به دو گروه ليست آنتي .8

:آنتي بيوتيك هايي كه تجويز آنها فقط بوسيله پزشکان  Bهايي كه بصورت روتين توسط كليه پزشکان بيمارستان قابل تجويز هستند. گروه 

 (2:پيوست شماره  Bو  Aان مورد قبول است.)ليست آنتي بيوتيك هاي گروه متخصص عفوني بيمارست

به منظور پيشايري از مقاومت هاي آنتي بيوتيکي و تجويز منطقي آنتي بيوتيك ها در موارد ذيل پزشك معالج بيمار ، مشاوره عفوني براي  .9

 بيمار درخواست ميکند:

 تب مقاوم به درمان .11

 و تغيير دوز در آنتي بيوتيك هاي اين گروه B وه نياز به تجويز آنتي بيوتيك گر .11

 .مشاهده عالئم واضح عفونت كه به درمان آنتي بيوتيکي پاسخ نمي دهد .12
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 نياز به انجام كشت از محل عفونت .13

 تجويز بيشتر از سه نوع آنتي بيوتيك .14

 عدم پاسخ به درمان آنتي بيوتيك .15

در صورت نياز به انجام مشاوره عفوني اور انسي در شيفت عصر وشب،پرستار مسئول بيمار مشاوره تلفني از پزشك آنکال عفوني درخواست  .16

 ودر صبح روز بعد پرستار مسئول بخش ، جهت انجام مشاوره حضوري به پزشك ويزيت صبح بخش ريوي ا الع مي دهد. ميکند

را جهت تطابق با الاوي مقاومت آنتي بيوتيکي و تجزيه و تحليل هر سه ماه يك بار  Bمسئول داروخانه آمار مصرف آنتي بيوتيك هاي گروه  .17

 .به كميته كنترل عفونت ارائه مي دهد

سوپروايزر كنترل عفونت به صورت دوره اي  بق برنامه زمان بنذدي شده واحد كنترل عفونت بوسيله چك ليست مربو ه بخش / واحد را  .18

 پايش ميکند و با مطالعه پرونده بيماران داراي تجويز آنتي بيوتيك، موارد مغايرت با روش اجرايي را به مسئول بخش اعالم مي كند

 برحسب ضرورت سوپروايزر كنترل عفونت آموزش چهره به چهره را براي پرسنل انجام مي دهد.در حين بازديدها و  .19

سوپروايزر كنترل عفونت داده هاي جمع آوري شده را هر سه ماه يك بار در كميته كنترل عفونت بيمارستان ارائه مي دهد و اقدامات اصالحي  .21

 كنترل عفونت در بخش / واحد اجرا مي كند.مصوب شده را با همراهي سرپرستار / مسئول بخش و رايط 

گزارش جمع بندي آنتي بيوتيك ها و مقاومت هاي آنتي بيوتيکي پس از جمع بندي در كميته هر سه ماه يك بار به مسئولين فني بخش ها  .21

 و سرپرستاران اعالم مي گردد.

 ش هاي پرخطر بيمارستان را در برنامه آينده خود در نظركميته كنترل عفونت تهيه شناسنامه ميکروارگانيسم و مقاومت آنتي بيوتيکي بخ .22

 دارد.

 امكانات / تجهيزات الزم:

 گزارشات دريافتي از بخش ها -ليست آنتي بيوتيك ها

 مراجع: )دستورالعمل معاونت درمان/ رفرنس هاي علمي/ دستورالعمل هاي تاييد شده در کميته هاي داخلي(

 1385-مركز مديريت بيماري ها-وزارت بهداشت-هاي بيمارستانيراهنماي كشوري نظام مراقبت عفونت 

 تجويز آنتي بيوتيك پروفيالكسي-13دستورالعمل مديريت شده شماره 

 Bو  Aليست آنتي بيوتيك هاي گروه 
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 هدف:

ماران و با بياين اين روش اجرايي با هدف پيشايري از انتقال بيماري به بيماران با نقص سيستم ايمني و كاهش مور بيديتي و مورتاليتي در 

 و افزايش سطح ايمني بيماران به شيوه زير انجام ميشود. يا استريل جهت مراقبت از بيماران سياست تهيه تجهيزات و اقالم يکبار مصرف و

 - تعاريف:

 دامنه کاربرد:

 كليه بخش هاي درماني

 فرد پاسخگو و نحوه نظارت:

اقدامات الزم را انجام مي دوره اي از بخش ها بازدي كرده و  بق گزارشات دريافتي از بخش ها سوپروايزر كنترل عفونت مي باشد كه به صورت 

 دهد.

 شيوه انجام کار: )توالي انجام کار/ مسئول انجام کار/ زمان بندي الزم براي انجام کار/نيازي به توضيح جزئيات انجام کار نيست (

سنل    سوپروايزر كنترل عفونت   -1 سبت به آموزش مداوم پر ست     با همکاري واحد آموزش ن شت د ستاندارد بهدا و روش در زمينه احتياط ا

 ،استريالزيسيون  معکوس و ديار مطالب اقدام كندهاي استفاده از وسايل حفاظت فردي

 پزشك معالج يا عفوني دستور ايزوله معکوس را جهت بيماران با نقص ايمني در پرونده  بيمار درج مي كند.   -2

 سرپرستار يا مسئول شيفت دستور پزشك را جهت ايزوله معکوس بيماران در پرونده چك و امضا  و رعايت مي نمايد.   -3

بيمار در اتاق خصوصي با فشار مثبت بستري مي شود. در صورتي كه اين بيماران دچار بيماري هاي منتقل شونده از راه هوا باشند)مثل    -4

 ي شوندسل( بايد در اتاق با فشار منفي بستر

 كنند.  ي م استفادهي فرد حفاظت ليوسا از ماريب به خدمات ارائه پرستار و كمك بهيارهناامپزشك  -5

ستار  -6 شار و انتقال عفونت به بيماران با نقص ايمني مالقاتي ها و  همراهان بيمار را محدود و     پر شايري از انت  افراد تماس ازبه منظور پي

 نمايد.  ي مي ريجلوگ ماريب با ريواگي هاي ماريبي دارا

 پزشك داروهاي افزايش دهنده سطح ايمني را  بق پروتکل درماني تجويز و پرستار  بق دستور اجرا مي نمايد.   -7

 سوپروايزر كنترل عفونت بر اساس چك ليست  بر حسن اجراي اين روش نظارت دارد. -8

 ع مي باشداستفاده از گل ، گلدان گل  بيعي و يا مصنوعي در اتاق اين بيماران ممنو -9

 در مواردي كه بيمار از بخش خارج مي شود بايد از ماسك جراحي استفاده نمايد -11

 پرسنل بخش ساليانه واكسن انفوالنزا دريافت مي كنند -11

سپنيك را دقيق            -12 شروع تکنيك آ صورت  سئول بيمار تا حدامکان از انجام اقدامات تهاجمي براي بيمار خودداري ميکند و در  ستار م پر

 ند.رعايت مي كن

مشاهده عالئم عفونت به پزشك بيمار گزارش   عفونت بررسي  ميکندو در صورت   پرستار مسئول بيمار بطور مرتب بيمار را از نظر عالئم    -13

 ميدهد.

 ميکندتاييد بروز عالئم عفوونت مشاوره عفوني درخواست پزشك معالج بيمار در صورت  -14

شتي    نيروي خخدماتي بخش روزانه محيط اتاق  -15 سرويس بهدا سايل و تجهيزات بيمار را    ، سمت هاي اتاق بيمار و كليه و ،حمام و تمام ق

  بق دستورالعمل به روش صحيح گندزدايي ميکند.

،لزوم عدم حضنننور در مکان هاي شنننلوغ جهت زمان ترخيص پرسنننتار مسنننئول بيمار،آموزش هاي الزم جهت كنترل عالئم باليني در  -16

 معالج را به بيمار ميدهد. به پزشكجلوگيري از ابتال به عفونت و مراجعه بموقع 

 شرايط استفاده از ايزوله فشار مثبت:

 حفظ فشار مثبت در اتاق به نحوي كه مقدار هوايي كه از  ريق سيستم اگزاست جابجا ميشود كمتر از هوايي باشد كه وارد اتاق مي شود-
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 بار درساعت باشد 12زماني كه فيلترهاي هواي ورودي يا خروجي بيشترين افت فشار را جابجا مي كنند ميزان تعويض هوا بيشتر يا برابر -

 فشارمثبت ممکن است به  ور مشترك از سيستم هواساز عمومي تامين شود ورودي اتاق-

 ا مينان از پوشش مناسب سقف، سفت بودن درب و پنجره ها-

 امكانات / تجهيزات الزم:

 وسايل حفاظت فردي -اتاق ايزوله

 داخلي( مراجع: )دستورالعمل معاونت درمان/ رفرنس هاي علمي/ دستورالعمل هاي تاييد شده در کميته هاي

 كتاب نظام كنترل عفونت هاي بيمارستاني
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  هدف:

انجام راهکارهاي مناسب مراقبتي و  ،پيايري موارد عفونت در بيمارستان ،به منظور پيشايري و كنترل عفونت بيمارستاني اين روش اجرايي 

بيماران  و كاركنان  و همراهان   ايمني و سالمت آن،  ارتقاء از ناشي هاي هزينه، كاهش درماني به منظور پيشايري از شيوع عفونت بيمارستاني 

زير  به صورت بيمارستاني بر اساس دستورالعمل هاي نظام مراقبت و مصوبات كميته كنترل عفونت بيمارستان عفونت هاي  غيان از جلوگيري و

 انجام ميشود:

 -  :تعاريف

 دامنه کاربرد:

 كليه بخش هاي درماني

 فرد پاسخگو و نحوه نظارت:

را گزارش مي كنند.ماهيانه آمار مي باشد كه به صورت  كنترل عفونت(رئيس كميته  )و دكتر مرداني عفونتسوپروايزر كنترل   

 شيوه انجام کار: )توالي انجام کار/ مسئول انجام کار/ زمان بندي الزم براي انجام کار/نيازي به توضيح جزئيات انجام کار نيست (

سنل باليني آموزش       با همکاري واحد سوپروايزر كنترل عفونت   -1 شي مربو ه به كليه پر سات آموز ستاني را در جل آموزش ،عفونت هاي بيمار

 .مي دهد

 آموزش مستمر مي دهد.  رابط پرستاران و عفونت كنترل بيمارستاني به تيم عفونت شناسايي سوپروايزركنترل عفونت درباره -2

 انجام مي دهد. منظم و ماهيانه برنامه را  بق  عفونت كنترل هماهناي الزم جهت برگزاري كميتهسوپروايزر كنترل عفونت  -3

 سوپروايزر كنترل عفونت بازديد روزانه  و بررسي پرونده ها و نتايج كشت هاي بيماران بستري را انجام مي دهد.   -4

 سوپروايزر كنترل عفونت در صورت مثبت بودن نتايج كشت ها، نتايج را با وضعيت بيمار تطبيق مي دهد. -5

ستاني را  عفونت هاي نترل عفونت مواردسوپروايزرك  -6 ستان و كميته كنترل عفونت گزارش مي    بيمار يابي فرم در بيمار ثبت و به رئيس بيمار

 نمايد.

 قرار مي دهد. تحليل و را ماهيانه مورد تجزيه  بيمارستاني هاي سوپروايزر كنترل عفونت آمار عفونت -7

ستان  عفونت هاي سوپروايزركنترل عفونت آمار  -8   گزارش  INIS افزار نرم پس از تائيد در كميته و متخصص عفوني با  واحدها را كليه يبيمار

 مي كند.   دهي

ستاني را به تفکيك  سوپروايزر   -9 ضاء كميته   كنترل عفونت آمار ماهانه عفونت هاي بيمار و بخش در كميته كنترل عفونت مطرح ميکند و اع

 تصميم گيري ميکنندنسبت به انجام اقدام اصالحي 

صوب كميته كنترل عفونت را به بخش       -11 صالحي م ساني  ميکند و  سوپروايزر كنترل عفونت اقدام ا ستاربخ   همراه مربو ه ا الع ر سرپر ش  با

 آن اقدام ميکند.نسبت به اجراي 

 امكانات / تجهيزات الزم:

 نرم افزار -نتايج كشت هاي روزانه

 دستورالعمل هاي تاييد شده در کميته هاي داخلي(مراجع: )دستورالعمل معاونت درمان/ رفرنس هاي علمي/ 

 كتاب نظام كنترل عفونت هاي بيمارستاني

 1فرم عفونت هاي بيمارستاني شماره 

 TMSفرم عفونت هاي بيمارستاني 
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  هدف:

 و ها آزمايشااه در نتايج سازي يکسان ، نرمال غير از نرمال هاي جواب شدن مشخص براي مرجع ي محدوده تعيين هدف بااين روش اجرايي 

 به  آموزش و  گيري اندازه از آمده دست به مقادير مقابل تخمين براي معيار عنوان به ها كميت از اي محدوده تعريف با ؛بيمار ايمني ارتقاء

 .گردد شيوه زير اجرا مي آزمايشااه سوپروايزر توسط آزمايشااه فني پرسنل

 تعاريف:

 دامنه کاربرد:

 آزمايشااه

 فرد پاسخگو و نحوه نظارت:

 سوپروايزر آزمايشااه و مسئول فني آزمايشااه  مي باشد كه بر اساس چك ليست و بصورت فصلي بر حسن اجراي اين روش نظارت دارد.

 شيوه انجام کار: )توالي انجام کار/ مسئول انجام کار/ زمان بندي الزم براي انجام کار/نيازي به توضيح جزئيات انجام کار نيست (

 گاه بيمارستان :تعيين و تغيير محدوده مرجع آزمايش هاي مختلف در آزمايش

 مسئول فني برچاوناي تعيين و تغيير محدوده پارامترها نظارت مي كند .-1

 محمدوده مرجع آزمايشات مختلف را از  ريق منابع رفرنس و يا از  ريق بروشورهاي كيت هاي موجود در آزمايشااه تعيين مي نمايد .-2

يد با محدوده مرجع قبلي ، محدوده مرجع را بر اساس كيت جديد تغيير مي در صورت تعويض كيت و  متفاوت بودن محدوده مرجع كيت جد-3

 دهد .

HIمسئول انفورماتيك بيمارستان محدوده هاي مرجع را در سيستم -4 S . ثبت مي نمايد 

HIپس از ثبت محدوده هاي مرجع ، از موارد ثبت شده در سيستم -5 S . پرينت مي گيرد 

HIسيستم مسئول فني صحت ورود ا العات به -6 S . را مورد بررسي قرار مي دهد و آن ها را تاييد مي نمايد 

 تعيين و تغيير محدوده مرجع آزمايش هاي مختلف در آزمايشگاه ارجاع :

 همسئول فني آزمايشااه ارجاع به  ريق فوق بر تعيين و تغيير محدوده مرجع آزمايش هاي مختلف در آن آزمايشااه نظارت دارد و به دليل اينک-1

ع به محدوده مرجقبل از اينکه با آزمايشااه ارجاع قرارداد منعقد گردد ، آن آزمايشااه از  رف اداره امور آزمايشااه ها مورد تاييد قرار گرفته است ، 

 آزمايش هاي صورت گرفته در آزمايشااه ارجاع ا مينان صورت مي پذيرد .

 امكانات / تجهيزات الزم:

HIسيستم  S – بروشور كيت ها 

 مراجع: )دستورالعمل معاونت درمان/ رفرنس هاي علمي/ دستورالعمل هاي تاييد شده در کميته هاي داخلي(

 تجربيات  بيمارستاني

 

 

 

 

 

  

 1395کتابچه روش هاي اجرايي اعتباربخشي سال 
 

  M A/PRC/59 کد سند: 
 مرجع( نظارت مستمر بر تعيين و تغيير محدوده 59

 آزمايشها

 1/11/95تاريخ ابالغ :

 درصورت ابالغ سنجه هاي جديدتاريخ بازنگري: تاريخ ويرايش:



 

89 

 

 

 هدف:

اين روش اجرايي با هدف آموزش و كنترل عوارض ناشي از خون و فراورده هاي و كاهش عوارض ناشي از خون و افزايش ايمني بيماران به شيوه 

 زير اجرا مي گردد:

  تعاريف:

 .دارد قرار خون تزريق از ناشي حاد تا كم خطر در بيمار كه است مواردي شامل خون ناخواسته هاي واكنش

 دامنه کاربرد:

واحد بانك خون -كليه بخش هاي درماني  

 فرد پاسخگو و نحوه نظارت:

روش مسئول و كارشناس ايمني بيمار، مسئول بانك خون با توجه به گزارشات دريافتي و بازديد هاي دوره اي از بخش بر حسن اجراي اين 

 نظارت مي كنند.

 شيوه انجام کار: )توالي انجام کار/ مسئول انجام کار/ زمان بندي الزم براي انجام کار/نيازي به توضيح جزئيات انجام کار نيست (

 بخشها تمامي پزشکان  و پرستاران براي اي دوره بصورت خوني هاي فرآورده و خون تزريق ي ناخواسته عوارض با بطهرا در آموزشي هاي دوره-1

 .شود مي برگزار بيمارستان هموويژالنس مسئول و هموويژيالنس ارشد پزشك توسط

 خون دربانك خون انتقال سازمان توسط شده تهيه پرستاران و پزشکان براي خون تزريق حاد عوارض شايعترين با برخورد نحوه راهنماي پوستر -2

 شده است. نصب بيمارستان بستري هاي بخش همه و

 كننده مصرف هاي بخش همه اختيار در خون بانك مسئول توسط خوني هاي فرآورده و خون تزريق ي ناخواسته عارضه ثبت مخصوص فرم -3

 .است گرفته قرار آن هاي فرآورده و خون

 .شود مي داشته نااه باز ديده آموزش پرستار توسط سالين نرمال با وريدي مسير و قطع خون تزريق -4

 .شود مي بررسي مجدد ديده آموزش پرستار توسط بيمار حياتي عالئم -5

 .گيرد مي تماس معالج پزشك با و هموويژالنس ارشد پزشك با پرستار -6

 .كند مي تکميل را عوارض گزارش فرم معالج پزشك-7

 .كند مي بررسي را بيمار در عالئم و ها نشانه هموويژالنس ارشد پزشك -8

 .كند مي تاييد را آن تشخيص و عارضه وقوع هموويژالنس ارشد پزشك -9

 .كند مي مشاوره نياز صورت در مشاور پزشك با هموويژالنس ارشد پزشك -11

 .كند مي تکميل را عوارض گزارش فرم مابقي هموويژالنس ارشد پزشك -11

 تانبيمارس خون بانك به و شده تکميل  پزشکان و پرستاران توسط خوني هاي فرآورده و خون تزريق ي ناخواسته عارضه ثبت مخصوص فرم -12

 .شود مي ارسال

 .دهد مي بررسي جهت هموويژالنس ارشد پزشك به را آن عارضه، فرم دريافت بعداز خون بانك مسئول-13  

 .كند مي  فکس  ساعت 48 مدت در استان خون انتقال پايااه به امضا از پس را عارضه  فرم  خون بانك مسئول-14   

 .كند مي ارسال استان خون انتقال پايااه به فرصت اولين در را عارضه  فرم خون بانك مسئول -15  

 امكانات / تجهيزات الزم:

 کسفرم گزارش عوارض،تلفن و ف

 مراجع: )دستورالعمل معاونت درمان/ رفرنس هاي علمي/ دستورالعمل هاي تاييد شده در کميته هاي داخلي(

 دستوالعمل سازمان انتقال خون

  

 1395کتابچه روش هاي اجرايي اعتباربخشي سال 
 

  MA/PRC/61 کد سند: 
( مديريت عوارض ناخواسته احتمالي به دنبال 16

 تزريق خون

 1/11/95تاريخ ابالغ :

 درصورت ابالغ سنجه هاي جديدتاريخ بازنگري: صفحه اول-دومويرايش:
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  هدف:

، افزايش ايمني بيماران جهت جلوگيري از هر گونه  بيمارستان در خوني هاي فرآورده و خون از مناسب استفادهاين روش اجرايي با هدف 

 .به شيوه زير انجام مي شود و كاهش عوارض و مشکالت ناشي از هر گونه تزريق نادرست تزريق اشتباه
 تعاريف:

 دامنه کاربرد:

واحد  ب انتقال خون -تمامي بخش هاي درماني  

 فرد پاسخگو و نحوه نظارت:

مسئول و كارشناس ايمني بيمار، مسئول بانك خون با توجه به گزارشات دريافتي و بازديد هاي دوره اي از بخش بر حسن اجراي اين روش 

 نظارت مي كنند.

 کار/نيازي به توضيح جزئيات انجام کار نيست (شيوه انجام کار: )توالي انجام کار/ مسئول انجام کار/ زمان بندي الزم براي انجام 

 نوشتن فرم درخواست خون و فرآورده هاي خوني(1-ب

 دو نسخه توسط پرستار و پزشك معالج تکميل شده ، مهر و امضاء مي شود.  فرم درخواست خون و فرآورده هاي خوني در(1

 جهت شناسايي بيمار مراحل زير انجام مي شود:(2-ب

ن هوشيار از خود بيمار نام و نام خانوادگي، تاريخ تولد را مي پرسد سپس با مشخصات پرونده، ا العات فرم درخواست خون و پرستاردربيمارا-1

 .دستبند شناسايي مطابقت مي دهد

 .در بيماران غير هوشيار دستبند شناسايي با مشخصات پرونده و ا العات فرم درخواست خون توسط پرستارمطابقت داده شود-2

 .بيماران مجهوالهويه پرستار از نام مستعار يا شماره پرونده  بيمار جهت شناسايي استفاده مي كند در-3

وري آ پرستارنام و نام خانوادگي، تاريخ تولد،  شماره سريال يا پرونده ،تاريخ و ساعت تهيه نمونه، نام نمونه گير را بر روي برچسب لوله جمع-4

 .خون مي نويسد

 خون تزريق از )خونگيري (قبل خون نمونه تهيه(3-ب

 تزريق قبل ماه 3 درخالل يا و نبوده حامله بيمار باشد مشخص مار شوند آوري جمع تزريق از قبل روز سه از بيش نبايد تزريق از قبل نمونه-1

 .است نداشته خون

 .شود آوري جمع تزريق از قبل روز يك از بيش نبايد تزريق از قبل نمونه است داشته خون تزريق گذشته روز11 اگربيماردر -2

 EDTA داراي كه اي يالوله و لخته هاي نمونه از توان مي ،Rh و خون گروه تعيين و مچ كراس و بادي آنتي غربالاري براي است ذكر به الزم-3

 شود استفاده است،

مي  زپرهي بيماران از گيري نمونه به اقدام سپس و (پرستاري ايستااه در مثال عنوان به) بيمار چند هاي لوله قبلي زدن برچسب از پرستار-4

 .(كند

 اعتوس تاريخ ) موارد ساير /پرونده شماره /تولد تاريخ /بيمار خانوادگي نام نام، : گردد توسط پرستارقيد برچسب روي حتما بايد كه مواردي -5

 لوله برچسب روي يا آزمايش خواست در برگه روي يا توان مي را آخر مورد دو/است كرده گيري نمونه كه فردي مخفف نام يا نام /خونايري

 (گردند قيد كامپيوتري يادرسيستم

 .ثبت مي شود HIS،توسط پرستار در سيستم Rhآزمايش كراسمچ با توجه به تعداد واحد خون درخواستي، گروه خون و -6

  

 1395کتابچه روش هاي اجرايي اعتباربخشي سال 
 

  M A/PRC/61 کد سند: 
( نحوه شناسايي بيمار، نحوه نمونه گيري، نحوه 61

 آماده سازي بيمار قبل از تزريق خون

 1/11/95تاريخ ابالغ :

 درصورت ابالغ سنجه هاي جديدتاريخ بازنگري: صفحه اول-دومويرايش:
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هاي بيمار توسط فرد حامل)خدمه  به همراه نمونهفرم درخواست خون و فرآورده هاي خوني كه توسط پزشك معالج مهر و امضاء شده است -7

بخش مربو ه( به آزمايشااه بانك خون ارسال مي شود. در فرم درخواست خون و... قسمت مربوط به نمونه گيرتوسط پرسنل نمونه گير تکميل ، 

 مهر و امضا مي شود.

 :آماده سازي بيمار قبل از تزريق(4-ب

 .پرستاريا پزشك اهداف درماني تزريق خون را  به بيمار يا همراه وي توضيح مي دهد و در پرونده بيمار ثبت مي كند -1

 .دهد مي توضيح وي همراه يا بيمار پزشك در مورد خطرات احتمالي انتقال خون به-2

 مي توضيح وي همراه يا بيمار ز جمله اريتروپويئتين را  بهپزشك جايازين هاي احتمالي از جمله تزريق خون اتولوگ، يا درمان با داروها ا-3

 .دهد

 .بيمار توضيح مي دهد كندبراي تجربه را آنها تزريق حين در است ممکن بيمار كه عالئمي چنين همچنين و تزريق پرستار مراحل-4

 .پرستارهر گونه واكنش هاي قبلي به تزريق خون را از بيمار سوال مي كند-5

 .بيمار توصيه مي كند عاليمي مثل لرز،سرگيجه،راش يا هر گونه عاليم غير  بيعي را گزارش دهدپرستار به -6

 .فرآورده هاي آن ثبت مي كند و خون تزريق بر نظارت  فرم در تزريق از قبل بالفاصله را  بيمار حياتي عاليم پرستار-7

 امكانات / تجهيزات الزم:

 فرم درخواست خون -خونيخون و فراوده هاي  -امکانات تزريق خون

 مراجع: )دستورالعمل معاونت درمان/ رفرنس هاي علمي/ دستورالعمل هاي تاييد شده در کميته هاي داخلي(

 قوانين جاري بيمارستان -دستورالعمل سازمان انتقال خون  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 1395کتابچه روش هاي اجرايي اعتباربخشي سال 
 

  M A/PRC/61 کد سند: 
( نحوه شناسايي بيمار، نحوه نمونه گيري، نحوه 61

 آماده سازي بيمار قبل از تزريق خون

 1/11/95تاريخ ابالغ :

 درصورت ابالغ سنجه هاي جديدتاريخ بازنگري: دومصفحه -ويرايش:دوم
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 هدف:

اين روش اجرايي با هدف تزريق صحيح خون و فراورده هاي خوني، كاهش مشکالت و عوارض ناشي از آن و رعايت نکات ايمني به شيوه زير  

 .انجام مي شود

 تعاريف:

 دامنه کاربرد:

واحد  ب انتقال خون –كليه بخش هاي درماني   

 فرد پاسخگو و نحوه نظارت:

مسئول و كارشناس ايمني بيمار، مسئول بانك خون با توجه به گزارشات دريافتي و بازديد هاي دوره اي از بخش بر حسن اجراي اين روش 

 نظارت مي كنند.

 مسئول انجام کار/ زمان بندي الزم براي انجام کار/نيازي به توضيح جزئيات انجام کار نيست ( شيوه انجام کار: )توالي انجام کار/

 (اقدام الزم قبل از تحويل خون کامل و فشرده:1-ب

  ،در كودكان بايد در دسترس باشد. 22در بالغين و  21تا  18رگ با آنژيوكت مناسب 

  پزشك آماده باشد.داروهاي مورد نياز قبل از تزريق بر اساس دستور 

 كپسول اكسيژن، دستااه ساكشن 

 (تحويل خون کامل و فشرده:2-ب

خدمه بخش با ارائه رسيد از بانك  به همراه برگه اصلي فرم درخواست خون و فرم نظارت بر تزريق خون Cold Boxكيسه خون را داخل -1

 .خون تحويل  گرفته  ودر كوتاهترين زمان به پرستار تحويل مي دهد

 خصات كيسه خون توسط دو پرستار با ا العات فرم درخواست شده و فرم نظارت بر تزريق خون تطبيق داده مي شود كه عبارتند از:مش-2

تاريخ  /شماره پرونده بيمار /شماره ويژه اهدايي قيد شده بر روي فرم درخواست خون /بيمار Rhو  ABOگروه /مقايسه نام و نام خانوادگي بيمار )

 (خون انقضاء كيسه

اگر كيسه خون يا فرآورده اي داراي هر يك از شرايط زير باشد بايد پرستار كيسه خون را با ذكر علت عدم تحويل در فرم نظارت بر تزريق -3

تاريخ انقضاء  /وجود لخته /کدورت  /رنگ غير طبيعي /هر گونه نشت از کيسه)،كيسه خون يا فرآورده را به بانك خون عودت دهد. 

 (برچسب نا سالم /وجود گاز در کيسه /و ...کيسه خون 

 در موارد غير اور انس براي هر بيمار فقط يك كيسه خون از بانك خون توسط پرستار بخش تحويل گرفته مي شود. -4

 اقدامات الزم قبل از تزريق خون کامل و فشرده:(3-ب

 شود:ميجهت شناسايي بيمار مراحل زير انجام(1

 دو پرستار از خود بيمار نام و نام خانوادگي، تاريخ تولد پرسيده مي شود سپس با مشخصات پرونده، ا العات فرم  در بيماران هوشيار توسط

 درخواست خون و دستبند شناسايي  و مشخصات فرم نظارت بر تزريق خون مطابقت داده  مي شود.

  پرونده و ا العات فرم درخواست خون و مشخصات فرم در بيماران غير هوشيار توسط دو پرستار ا العات دستبند شناسايي با مشخصات

 مي شود.موارد باال توسط دو پرستار به  ور جداگانه بررسي مي شودنظارت برتزريق مطابقت داده 

  در صورتي كه مشخصات برگه درخواست با مشخصات كيسه خون و هر دو با ا العات موجود در فرم نظارت بر تزريق خون ارسالي براي

 بيمار ، همخواني داشته باشد پرستار اجازه تزريق خون را دارد.
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 قبل از تزريق بايد توسط پرستار رعايت شود:نكات ويژه اي که (4-ب

 .در صورت لزوم گان و شيلد صورت استفاده مي كندو  راشسته، دستکش تميزمي پوشد پرستاردست ها(1

ر ههيچ نوع دارو يا مواد تزريقي نبايد به كيسه خون و كيسه فرآورده خون اضافه گردد، چه قبل از تزريق و چه در زمان دريافت خون، چنانچه (2

ني مي وكلوئيد يا كريستالوئيد براي بيمار الزم باشد بايد از يك رگ جداگانه تزريق گردد)نرمال سالين تنها محلولي است كه همراه با فرآورده خ

 توان تجويز كرد(

يك ست تزريق خون ميکروني استاندارد است تزريق شود و تنها  261 -171تمام فرآورده هاي خون بايد توسط يك ست خون كه شامل فيلتر (3

 به هر كيسه وصل مي گردد.

در صورت بروز عالئم واكنش شامل خارش، كهير، تناي نفس، تب و توسط پرستار به بيمار توضيح و به بيمار يادآور مي شود كه  مراحل تزريق(4

 لرز به پرستار خود ا الع دهد.

 درجه حرارت، نبض، فشار خون و تنفس اندازه گيري و ثبت شود.(5

 :تمامي موارد زير توسط پرستار رعايت مي شود تزريق خون کامل و فشردهدر  (5-ب

  دقيقه پس از تحويل گرفتن خون فشرده و خون كامل از بانك خون؛ بايد شروع شود. 31حداكثر تا 

 .تزريق خون با ست فيلتر دار انجام مي شود 

 ز ست تزريق اY .شکل استفاده مي شود 

 شك معالج تنظيم مي شود.سرعت تزريق  بق دستور پز 

  دقيقه و در كودكان  121تا  91در صورت تحمل بيمار يك واحد خون در بزرگساالن بايدmg/kg/hr5-2 .تزريق شود 

  ساعت مي باشد. 4حداكثر زمان وصل يك كيسه به بيمار 

  كنش خون بررسي مي كند.دقيقه اول تزريق؛ پرستار بر بالين بيمار حضور داشته و وي را از نظر بروز عالئم وا 15 ي 

  در فرم دقيقه اول عالئم حياتي بيمار را كنترل و سپس در فواصل زماني منظم عاليم حياتي را چك مي كند و  15قبل از تزريق و  ي

 نظارت بر تزريق توسط پرستار ثبت مي نمايد

 .پس از اتمام تزريق عاليم حياتي بيمار را كنترل و ثبت مي كند  

 درخواست خون مهروامضاء شده توسط پزشك معالج و برگه اصلي فرم نظارت بر تزريق خون در پرونده بيمار ناهداري  پس از تزريق؛ فرم

 مي شود.

 .حجم خون داده شده در گزارش پرستاري و فرم ثبت دارو قيدمي شود 

 عبارتند از:به ترتيب توسط پرستار رعايت مي شود  در صورت بروز واکنش ناسازگاري که اقدامات الزم (6-ب

 قطع خون و شرووع نرمال سالين 

 ا الع به پزشك 

 ارسال كيسه خون به بانك خون 

 ارسال نمونه خون و نمونه ادرار بيمار به آزمايشااه 

 تکميل فرم عوارض ناخواسته احتمالي خون و گزارش به پزشك هموويژالنس 

 تحويل فرم عوارض ناخواسته احتمالي خون و ارئه گزارش از  رف پزشك هموويژالنس به مسئول بانك خون 

  توسط مسئول بانك خون به ستاد مركزي انتقال خونتحويل فرم عوارض ناخواسته احتمالي خون 

  

 1395کتابچه روش هاي اجرايي اعتباربخشي سال 
 

 1/11/95تاريخ ابالغ : (نحوه تزريق خون و فراورده هاM A/PRC/62  62 کد سند: 

 درصورت ابالغ سنجه هاي جديدتاريخ بازنگري: صفحه دوم-دومويرايش:



 

94 

 

 

 قع در گزارش پرستاري.اوثبت م 

 FFPتزريق(7-ب

و پالکت و.. تطبيق  FFPتوسط دو پرستار با اطالعات فرم درخواست شده ، فرم نظارت بر تزريق  FFPمشخصات بيمارو کيسه (1

 داده مي شود که عبارتند از:

 گروه خون وRh  رعايت هماروهيABO .الزامي مي باشد 

  شماره ويژه اهدايي قيد شده بر روي  كيسه و فرم نظارت بر تزريقFFP  ... و 

 وضعيت ظاهري كيسه فرآورده و تاريخ انقضاء كيسه 

  تزريقFFP بر اساس ترتيب نوشته شده در فرم نظارت بر تزريق توسط بانك انجام مي شود 

 و ... توسط پرستار كنترل و در فرم نظارت بر تزريق ثبت مي يق، حين تزريق دومين فرآوردهدر صورت تزريق فرآورده عاليم حياتي قبل از تزر

 شود

 در صورت عدم مصرف و يا برگشت فرآورده به بانك خون علت در فرم نظارت ثبت و به آزمايشااه ارسال مي شود 

  هر كيسهFFP  ساعت پس از ذوب شدن بايد تزريق شود. 4حداكثر تا 

  درجه سانتي گراد يخچال قابل ناهدار مي باشد. 6تا 1ساعت در دماي  24ساعت تزريق نشود تا  4ذوب شدن تا چنانچه پس از 

  سرعت تزريق در بزرگساالنml/hr 311-211  و در كودكانml/hr121-61 .و همچنين بسته به تحمل بيمار مي باشد 

 ست فيلتر دار انجام شود. تزريق با 

 عت پايان تزريق و حجم فرآورده تزريق شده در فرم نظارت بر تزريق توسط پرستار ثبت مي شودتاريخ، ساعت شروع تزريق و سا 

  پس از تزريق؛ نسخه اصلي درخواست مهروامضاء شده توسط پزشك معالج و نسخه اصلي فرم نظارت بر تزريق  در پرونده بيمار ناهداري مي

 شود.

 ار به بانك خون جهت بايااني ارسال مي شودنسخه دوم فرم نظارت بر تزريق تکميل شده توسط پرست 

 .حجم فرآورده داده شده در گزارش پرستاري و فرم ثبت داروها قيد شود 

 :تتزريق پالک(8-ب

مشخصات بيمار وكيسه پالكت توسط دو پرستار با ا العات فرم درخواست شده و فرم نظارت بر تزريق پالكت و..تطابق داده مي شود كه (1

 عبارتند از:

 ه خون رعايت هماروهي گروABO  .در صورت دستور پزشك الزامي مي باشد 

 شماره ويژه اهدايي قيد شده بر روي  كيسه و قيد شده بر روي فرم نظارت بر تزريق فرآورده 

 وضعيت ظاهري و تاريخ انقضاء كيسه پالكت 

 توسط پرستار كنترل و در فرم نظارت بر تزريق ثبت مي و در صورت تزريق فرآورده عاليم حياتي قبل از تزريق، حين تزريق دومين فرآورده ...

 شود

 در صورت عدم مصرف و يا برگشت فرآورده به بانك خون علت در فرم نظارت ثبت و به آزمايشااه ارسال مي شود 

  ثبت مي شودتاريخ، ساعت شروع تزريق و ساعت پايان تزريق و حجم فرآورده تزريق شده در فرم نظارت بر تزريق توسط پرستار 

  2پالكت در دماي22 .دماي اتاق( درجه سانتي گراد همراه با تکان دادن دائمي توسط شيکر ناهداري مي شود( 

  روز قابل ناهداري است. 3در شرايط فوق، پالكت تا 
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 .سرعت تزريق در حداقل زمان و بسته به تحمل بيمار مي باشد 

 .تزريق با ست فيلتر دار انجام شود 

  فرم نظارت بر تزريق مانندFFP  تکميل مي شود و نسخه اصلي فرم درخواست فرآورده و فرم نظارت برتزريق در پرونده بيمار ناهداري مي شود

 و نسخه دوم تکميل شده به بانك خون ارسال مي شود.

 :يتزريق خون اورژانس(9-ب

قيقه( در دو نسخه توسط پزشك معالج د 31در اين مواقع فرم مخصوص درخواست خون و فرآورده هاي خوني به  ور اور انس)تهيه كمتر از (1

 تکميل، مهر و امضاء به بانك خون ارسال مي شود. 

 در شرايط تزريق اور انسي نمونه خون قبل از تزريق خون به بانك خون جهت انجام آزمايشات سازگاري توسط پرستار ارسال مي شود.(2

نام مستعار و شماره پرونده بيمار جهت شناسايي و ثبت بر روي برچسب  در شرايط اور انسي اگر بيمار هويت مشخصي نداشته باشد، از يك(3

 لوله آزمايش توسط پرستار استفاده مي شود.

 امكانات / تجهيزات الزم:

/خون و فراورده هاي كپسول اكسيژن، دستااه ساكشن /داروهاي مورد نياز قبل از تزريق  /در كودكان 22در بالغين و  21تا  18آنژيوكت مناسب، 

 خوني

 مراجع: )دستورالعمل معاونت درمان/ رفرنس هاي علمي/ دستورالعمل هاي تاييد شده در کميته هاي داخلي(

 سازمان انتقال خوندستورالعمل 
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 هدف:

، افزايش ايمني بيماران جهت جلوگيري از هر گونه  بيمارستان در خوني هاي فرآورده و خون از مناسب استفادهاين روش اجرايي با هدف 

 .به شيوه زير انجام مي شود كاهش عوارض و مشکالت ناشي از هر گونه تزريق نادرستو  تزريق اشتباه
 تعاريف:

 دامنه کاربرد:

واحد  ب انتقال خون-بخش نوزادان  

 فرد پاسخگو و نحوه نظارت:

حسن اجراي اين روش مسئول و كارشناس ايمني بيمار، مسئول بانك خون با توجه به گزارشات دريافتي و بازديد هاي دوره اي از بخش بر 

 نظارت مي كنند.

 شيوه انجام کار: )توالي انجام کار/ مسئول انجام کار/ زمان بندي الزم براي انجام کار/نيازي به توضيح جزئيات انجام کار نيست (

 .مينويسد نوزاد پرونده در را خون تزريق كتبي دستور معالج پزشك-1

 .گيرد مي را خون تزريق آگاهانه رضايت نوزاد خانواده از شيفت مسئول پرستار -2

 .كند مي ارسال آزمايشااه به و زند مي كد HIS در و نويسد مي را خون تزريق كتبي درخواست شيفت مسئول پرستار-3

 نمونه نداشتن صورت در نوزاد از لخته وCBC نمونه يك خون تزريق كتبي درخواست با همراه( مربو ه پرستار يا) شيفت مسئول پرستار-4

 .كند مي ثبت نيز را پکسل بدون تازه و كند مي ارسال آزمايشااه به قبلي

 .دهد مي انجام راه حل ايمني بيمار 9 اساس بر را بيمار صحيح شناسايي تزريق، از قبل نوزاد پرستار-5

 .رساند مي نيز شاهد پرستار تائيد به و داده مطابقت درخواست فرم با را تازه خون كيسه تزريق، از قبل نوزاد پرستار-6

 .كند مي تکميل را مربو ه فرم و كند مي امضاء و مهر را پرستاري گزارش نيز شاهد پرستار-7

 .كند مي قطع را فتوتراپي و كند مي NPO را نوزاد خون، تزريق حين نوزاد پرستار-8

 .نکنند رسوب قرمز هاي گلبول تا دهد مي تکان دقيقه15 هر را خون كيسه حتما خون تزريق حين نوزاد پرستار-9

 ارسال را آزمايشااه بر ناخواسته عوارض فرم با همراه خون كيسه و كرده متوقف را خون تزريق فورا حساسيت، بروز صورت در نوزاد پرستار-11

 .دهد مي قرار جريان در فورا را معالج پزشك و كند مي

 .شود بيشتر ساعت4 از نبايد خون تزريق مدت و دهد مي انجام ساعت 3 عرض در را نوزاد خون تزريق نوزاد پرستار-11

 .كند مي تزريق انفوزيون پمپ  ريق از حتما را خوني هاي فراورده و خون نوزاد، پرستار-12

 امكانات / تجهيزات الزم:

 دستااه-خون وارمر دستااه-اتنفوزيون پمپ-خون ست -مربو ه هاي فرم

 رفرنس هاي علمي/ دستورالعمل هاي تاييد شده در کميته هاي داخلي(مراجع: )دستورالعمل معاونت درمان/ 

 خون تزريق دستورالعمل-NICUپرستاري كتاب
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  هدف:

به شيوه  بيمارستان خون بانك در ذخيره خون ميزان از ا الع ،خون بانك از خون دريافت و توزيع نحوه به اين روش اجرايي با هدف ساماندهي

 .زير انجام مي شود

 تعاريف:

 دامنه کاربرد:

 بانك خون

 فرد پاسخگو و نحوه نظارت:

با توجه به چك روزانه موارد مربو ه را اجرا ميکند.مسئول بانك خون مي باشد كه   

 شيوه انجام کار: )توالي انجام کار/ مسئول انجام کار/ زمان بندي الزم براي انجام کار/نيازي به توضيح جزئيات انجام کار نيست (

 پرسنل  توسط روزانه خون بانك فريزر و خون بانك يخچال در موجود (پالكت ، FFP) خوني هاي فرآورده و خون هاي كيسه انقضاء تاريخ-1

 .شود مي كنترل خون بانك فني

 را تردف  كننده كنترل فرد و شود مي  ثبت خون بانك پرسنل توسط روز همان كراسمچ دفتر در حتما گذشته تاريخ هاي كيسه مشخصات-2

 . نمايد مي امضاء

  .شود مي چيده خون بانك فني پرسنل توسط   والني تاريخ به نزديکتر انقضاء تاريخ از ها كيسه خوني گروه هر به مربوط سبد در-3

 مي تهنوش  خون بانك فني پرسنل توسط همکاران كليه ا الع براي آزمايشااه بورد در حتما باشد روز همان آنها انقضاء تاريخ كه هايي كيسه-4

 . شود

 (كپزش  درخواست و بيمار شرايط به توجه با البته.) است نزديکتر آن انقضاء  تاريخ كه شود مي  استفاده خوني كيسه از كراسمچ جهت-5

 امكانات / تجهيزات الزم:

 يخچال و فريزر بانك خون،دفتر آمار روزانه بانك خون،كامپيوتر

 دستورالعمل هاي تاييد شده در کميته هاي داخلي(مراجع: )دستورالعمل معاونت درمان/ رفرنس هاي علمي/ 

 بيمارستان جاري قوانين -  خون انتقال سازمان دستورالعمل
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  هدف:

براي محافظت از پرونده، مشخص كردن شرايط و معيارهاي دسترسي  ياين روش اجرايي به منظور حفاظت از ا العات و با هدف ايجاد چارچوب

 .پزشکي و حفظ محرماناي ا العات بيماران به شيوه زير انجام مي شود و مستندات به مدارك
 تعاريف:

 دامنه کاربرد:

 بخش هاي درماني و واحد مديريت ا العات سالمت

 فرد پاسخگو و نحوه نظارت:

روش نظارت مي كند.مسئول مديريت ا العات سالمت  و مديريت بيمارستان مي باشد كه با توجه بازديد از واحد ها بر حسن اجراي اين   

 شيوه انجام کار: )توالي انجام کار/ مسئول انجام کار/ زمان بندي الزم براي انجام کار/نيازي به توضيح جزئيات انجام کار نيست (

 سطح دسترسي به ا العات بيماران توسط مسئول مديريت ا العات تهيه مي گردد. .1

 ابالغ مي شود. سطح دسترسي تهيه شده توسط مديرامل به كل بيمارستان .2

مسئول مديريت ا العات سالمت در صورت درخواست كتبي مراجع -شرايط و معيارهاي دسترسي برون سازماني به شرح زير مي باشد: .3

 قضايي پس از تاييد توسط رياست يا مديريت بيمارستان تصوير پرونده را به مراجع ذي ربط ارسال خواهد كرد.

رت درخواست پزشکان و پيراپزشکان جهت تحقيق علمي با ارائه معرفي نامه رسمي از دانشااه مسئول مديريت ا العات سالمت در صو .4

 علوم پزشکي پرونده را جهت مطالعه در بيمارستان در اختيار آنها قرار خواهد داد.

 ريق نماينده مسئول مديريت ا العات سالمت در صورت درخواست اصل پرونده از  رف مراجع قضايي يا كميسيون پزشکي بايد از  .5

 حقوقي بيمارستان در اختيار آنها قرار ميايرد.

متصدي پاسخاو در واحد مديريت ا العات سالمت نامه رسمي سازمان مورد نظر يا درخواست كتبي را دريافت مي كند،دستور مديريت  .6

ر دريافت مي كند.درصورتي كه تعيين هويت و نسبت شخص مراجعه كننده با بيماكارت شناسايي را جهت را روي نامه رويت مي كند

 قيم قانوني از دادگاه (قرار خواهد داد.-جد پدري-خود بيمار حاضر نباشد پرونده را فقط  در اختيار نزديکان درجه يك )پدر

 ند.كمتصدي پاسخاو كپي برگه هاي اصلي پرونده را شامل برگه هاي درخواستي در نامه را تهيه و اوراق را با مهر كپي برابر اصل  مي  .7

 متصدي پاسخاو اصل و رونوشت نامه را به همراه كپي پرونده ممهور شده را جهت امضاء به رياست و شماره ارسال مي كند. .8

 متصدي پاسخاو اصل نامه دريافت شده يا درخواست كتبي بيمار را در پرونده الصاق مي كند .9

 خواست كتبي از آنها چرونده ارسال مي گردد.درصورت درخواست پرونده بيمار از  رف پزشکان و پرستاران درصورت در .11

 امكانات / تجهيزات الزم:

 درخواست كتبي پرونده 

 مراجع: )دستورالعمل معاونت درمان/ رفرنس هاي علمي/ دستورالعمل هاي تاييد شده در کميته هاي داخلي(

 آقاي اباذر حاجوي 4 و3 و 2 و1 كتاب مدارك پزشکي

 

 

 

  

 1395کتابچه روش هاي اجرايي اعتباربخشي سال 
 

  M A/PRC/65 کد سند: 
شرايط و معيارهاي دسترسي درون سازماني، (65

 برون سازماني به اطالعات بيماران

 1/11/95ابالغ : تاريخ

 درصورت ابالغ سنجه هاي جديدتاريخ بازنگري: صفحه اول-دومويرايش:



 

99 

 

 

  هدف:

دسترسي راحت تر و مناسب به اوراق پرونده و كاهش خطاي  ،اين روش اجرايي به منظور انسجام پرونده و دسترسي سريع به فرم مورد نياز 

استاندارد سازي ترتيب اوراق پرونده بيمار و آشناسازي كاركنان بخش هاي باليني با ترتيب قرارگيري هر يك  از  ،مستند سازي در اوراق مربو ه 

 .اق و الزام آنها جهت رعايت ترتيب به شيوه زير اجرا مي گردداور

 تعاريف:
يکي از سه روش تنظيم محتويات پرونده بيمار در سراسر  SURCE ORIENTED MEDICAL RECORDروش  SOMRروش 

 مراقبت و تفکيك گروه مستندسازان مرتب مي باشد. دنياست.بر اساس اين روش اوراق پرونده برحسب نوع

 دامنه کاربرد:

 واحد مديريت ا العات سالمت

 فرد پاسخگو و نحوه نظارت:

بر حسن اجراي اين روش نظارت مي كند. بق چك ليست مسئول مديريت ا العات سالمت  مي باشد كه   

 ( کار نيستشيوه انجام کار: )توالي انجام کار/ مسئول انجام کار/ زمان بندي الزم براي انجام کار/نيازي به توضيح جزئيات انجام 

ليستي از چاوناي ترتيب اوراق پرونده تهيه و در كميته مدارك پزشکي  SOMRمسئول مديريت ا العات سالمت بر  بق روش  .1

 مطرح مي نمايد.

ليست در كميته مديريت ا العات سالمت ان را در اختيار پذيرش بخشها و پرسنل  مسئول مديريت ا العات سالمت پس از تاييد .2

 العات سالمت قرار مي دهد.واحد مديريت ا 

 متصدي پذيرش در هناام تشکيل پرونده بر  بق ليست دريافتي اوراق را تنظيم مي كند. .3

 منشي بخش موظف به حفظ رعايت اصل جاگذاري اوراق  بق ترتيب دريافتي از پذيرش مي باشند. .4

 متصدي تنظيم پرونده  بق ليست،ترتيب اوراق پرونده را مشخص و تنظيم مي نمايد. .5

 متصدي تنظيم پرونده ئر صورت تکرار يکي از اوراق پرونده اوراق را بر اساس تاريخ قديم به تاريخ جديد تنظيم مي نمايد. .6

مديريت ا العات سالمت ،اولويت اين فرم را تعيين و  مسئول مديريت ا العات سالمت در صورت تصويب برگي جديد توسط كميته .7

 رساند. سپس به ا الع متصدي تنظيم پرونده مي

 در صورت تکرار بستري بيمار پرونده ها به ترتيب تاريخ از قديم به جديد تنظيم مي شود. .8

 امكانات / تجهيزات الزم:

 چك ليست كنترل اوراق –اوراق پرونده 

 مراجع: )دستورالعمل معاونت درمان/ رفرنس هاي علمي/ دستورالعمل هاي تاييد شده در کميته هاي داخلي(

 اقاي اباذرحاجوي و 2 و1 كتاب مدارك پزشکي -  ستانيتجربيات  بيمار

 

 

 

 

  

 1395اعتباربخشي سال کتابچه روش هاي اجرايي 
 

  M A/PRC/66 کد سند: 
(سازماندهي دروني پرونده هاي پزشكي از نظر 66

 مشخص بودن ترتيب محتويات پرونده بيمار

 1/11/95تاريخ ابالغ :

 درصورت ابالغ سنجه هاي جديدتاريخ بازنگري: صفحه اول-دومويرايش:
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  :هدف

اين روش اجرايي  به منظور حفظ و امنيت ا العات ثبت شننده در سننيسننتم و با هدف جلوگيري از دسننترسنني افراد غير مجاز به ا العات پرونده  

 بيماران و ساير ارگان ها ،  باال بردن امنيت وحفظ ا العات پرونده  به پرونده محرماناي و ارجاع بيمار، جلوگيري از حذف ا العات بيماران، حفظ

 .آموزش كاربران در استفاده ي ايمن از سيستم بازيابي و ذخيره سازي ا العات به شيوه زير اجرا مي گردد

 تعاريف:

 دامنه کاربرد:

 واحد مديريت ا العات سالمت

 فرد پاسخگو و نحوه نظارت:

بر حسن اجراي اين روش نظارت مي كند.به صورت دوره اي مي باشد كه  و مسئول فناوري ا العاتمسئول مديريت ا العات سالمت   

 شيوه انجام کار: )توالي انجام کار/ مسئول انجام کار/ زمان بندي الزم براي انجام کار/نيازي به توضيح جزئيات انجام کار نيست (

سروكار دارند و در ذخيره و بازيابي ا العا نقش دارند داراي نام  HISبا توجه به سيستم ا العات بيمارستاني تمامي كاركنان كه با سيستم  .1

 كاربري و رمز عبور مي باشند.

و رمز در كاربراني كه به هر دليلي با سيستم ارتباط ندارند و يا واحد را ترك نمده اند توسط مسئول فناوري و  غير فعال كردن نام كاربري .2

 ا العات صورت مي گيرد.

بار استفاده و اتمام كار حتما از برنامه خارج شده و نام كاربري و رمز عبور خود را غير فعال كرده  تا دياران از آن استفاده  كاربران بعد از هر .3

 ننمايند.

 آنتي ويروس مناسب و به روز رساني شده توسط مسئول فناوري ا العات بر روي كامپيوترها و سيستم هاي الکترونيکي نصب مي شود. .4

 سالمت از صحت ا العات ورودي از  ريق كنترل پرونده با ا العات كامپيوتري ا مينان حاصل مي نمايد.مدير ا العات  .5

بنا به درخواست مديريت ا العات سالمت و دستور مديرعامل مسئول فناوري ا العات نسخه پشتيبان به صورت روزانه و ماهانه براي جلوگيري  .6

 تهيه مي كند.از پيامدهاي ناگوار حوادث عمدي و غيرعمدي 

 تهيه مي نمايد. BACK UPبه صورت ماهانه از ا العات كامپيوتر  مدير ا العات سالمت .7

 دتکتور در واحد مديريت ا العات سالمت به منظور جلوگيري از حريق و از بين رفتن سيستم هاي كامپيوتري نصب شده است. .8

 كپسول ا فاء حريق متناسب با كار اين واحد نصب شدهاست. .9

 .واحد دوربين مداربسته وجود دارد كه كليه رفت و آمدها تحت نظر باشد در اين .11

 امكانات / تجهيزات الزم:

 HISسيستم 

 مراجع: )دستورالعمل معاونت درمان/ رفرنس هاي علمي/ دستورالعمل هاي تاييد شده در کميته هاي داخلي(

 اباذرحاجويآقاي  4 و3 و 2 و1 كتاب مدارك پزشکي  - تجربيات  بيمارستاني
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  M A/PRC/67 کد سند: 
محافظت و امنيت سيستم هاي ذخيره و بازيابي (67

 اطالعات

 1/11/95تاريخ ابالغ :

 جديددرصورت ابالغ سنجه هاي تاريخ بازنگري: صفحه اول-دومويرايش:
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  هدف:

جلوگيري از مفقود شدن پرونده ها و كنترل و  به منظور پي گيري پرونده ها و مشخص نمودن فرد تحويل گيرنده و با هدفاين روش اجرايي 

 .به شيوه زير اجرا مي گردداستفاده از كارت جايازين  با استفاده از دفتر ورود و خروج پرونده و  نظارت بر خروج پرونده ها

 تعاريف:

 دامنه کاربرد:

 واحد مديريت ا العات سالمت

 فرد پاسخگو و نحوه نظارت:

بر حسن اجراي اين روش نظارت مي كند. بق چك ليست مسئول مديريت ا العات سالمت مي باشد كه   

 شيوه انجام کار: )توالي انجام کار/ مسئول انجام کار/ زمان بندي الزم براي انجام کار/نيازي به توضيح جزئيات انجام کار نيست (

درخواست كتبي از سوي يك واحد  بق درخواست شماره پرونده  درخواستي را كارمند مديريت ا العات سالمت پس از دريافت  .1

 تعيين مي كند.پرونده را از فايل خارج نمده ،و كارت جايازين را به جاي پرونده قر ار مي دهد.

را در دفتر ثبت ورود و خروج پرونده ثبت مي نمايدو پرونده  كارمند يا مسئول واحد مديريت ا العات سالمت پرونده هاي خارج شده .2

 ثبت شده را به واحد مورد نظر مي فرستد.

مسئول مديريت ا العات سالمت پيايري هاي بعدي را  بق دفتر ثبت ورود و خروج پرونده جهت عودت پرونده به واحد انجام مي  .3

 دهد.

مي نمايد و پروندهايي را كه در خارج هستند را ورود و خروج پرونده را كنترل مسئول مديريت ا العات سالمت هفته اي يکبار دفتر  .4

 زودتر پيايري كرده تا به واحد بايااني ارسال شود

كارمند يا مسئول مديريت ا العات سالمت پرونده ها را از لحاظ كمي و كيفي بر حسب چك ليست مميزي كليه اوراق كنترل و پروند  .5

 به بخش ها فرستاده و مشخصا اين پرونده ها در دفتر تحويل و تغيير ثبت مي كند.هاي ناقص براي رفع نقص 

 در واحد مديريت ا العات سالمت دوربين مداربسته نصب شده جهت كنترل ورود و خروج افراد متفرقه. .6

 ا العات دفاتر ثبت  ورود و خروج شامل: .7

 درخواست كننده،تاريخ ارسال،تاريخ دريافت،فرد دريافت كنندهنام و نام خانوادگي بيمار،شماره پرونده،بخش ارسال شده،نام 

 ا العات دفتر ثبت نواقص شامل: .8

تاريخ دريافت،فرد دريافت تاريخ ترخيص،نام و نام خانوادگي بيمار،شماره پرونده،بخش ارسال شده،نام درخواست كننده،تاريخ ارسال، .9

 ،پزشك معالج،نوع نقصكننده

 امكانات / تجهيزات الزم:

 دفتر ثبت ورود و خروج پرونده 

 مراجع: )دستورالعمل معاونت درمان/ رفرنس هاي علمي/ دستورالعمل هاي تاييد شده در کميته هاي داخلي(

 تجربيات  بيمارستاني

 

 

  

 1395کتابچه روش هاي اجرايي اعتباربخشي سال 
 

  M A/PRC/68 کد سند: 
(ثبت و کنترل خروج پرونده هاي پزشكي از 68

 واحد مديريت اطالعات سالمت

 1/11/95تاريخ ابالغ :

 درصورت ابالغ سنجه هاي جديدتاريخ بازنگري: صفحه اول-دومويرايش:
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 هدف:

 سريع  و صحيح  دركو با هدف  اختصاري  حروف صحيح  كاربردو  بيمار پرونده در اختصاري  حروف كاربرد با آشنايي اين روش اجرايي به منظور  

صاري  حروف از درمان تيم ستندات  در شده  برده كار به اخت ستورات      پرونده م شتن پرونده و اجراي د شتباه در نو و جلوگيري از هر گونه خطا و ا

 .پزشك به شيوه زير اجرا مي گردد

 تعاريف:

 دامنه کاربرد:

واحد مديريت ا العات سالمت -بخش هاي درماني  

 فرد پاسخگو و نحوه نظارت:

مديريت ا العات سالمت و پروفسور شاملو، كه در ارزيابي محتواي كيفي پرونده هاي بيماران در ماه بر حسن اجراي اين روش نظارت مسئول 

 مي كنند.

 شيوه انجام کار: )توالي انجام کار/ مسئول انجام کار/ زمان بندي الزم براي انجام کار/نيازي به توضيح جزئيات انجام کار نيست (

ليست اختصارات در كميته مدارك پزشکي مطرح شده  آموزشي ليست اختصارات رايج و كاربردي در بخش را تهيه مي نمايد.وپروايزر س .1

 تا تاييد شود.

تيم در مان هناام ثبت گزارشات در پرونده از اختصاراتي استفاده مي نمايد كه بين همه مشترك بوده و براي همه تيم قابل درك مي  .2

 باشد.

استفاده از وا ه ها و اصطالحات و اختصارات غير مشترك بدليل اينکه در انتقال پيام مورد نظر اختالل ايجاد  ميکند. تيم درمان در  .3

 خودداري مي كند.

از اختصارات جهت استفاده در پرونده پزشکي در هر بخش تنظيم شده و نسخه اي از اين  فهرست به واحد مديريت ا العات فهرستي  .4

 .سالمت ابالغ مي شود

 كاركنان واحد ا العات سالمت در بررسي و كدگذاري از اين اختصارات استفاده مي نمايند. .5

 پرسنل كادر درماني از كاربرد اختصارات پزشکي در برگه آموزش به بيمار خودداري مي نمايد. .6

 

 امكانات / تجهيزات الزم:

 ليست اختصارات بيمارستان 

 هاي علمي/ دستورالعمل هاي تاييد شده در کميته هاي داخلي(مراجع: )دستورالعمل معاونت درمان/ رفرنس 

 تجربيات بيمارستاني  

 

 

 

 

 

 

 

  

 1395کتابچه روش هاي اجرايي اعتباربخشي سال 
 

آنها (استفاده از حروف اختصاري مجاز و کاربرد M A/PRC/69  69 کد سند: 

 در مستندات، به ويژه در پرونده بيمار

 1/11/95تاريخ ابالغ :

 درصورت ابالغ سنجه هاي جديدتاريخ بازنگري: صفحه اول-دومويرايش:
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  هدف:

شخص        اين روش اجرايي به منظور حفاظت ستاني، م ستم هاي بيمار سي ستان و ا العات بيماران ، حفظ امنيت   سطوح  كردن از داده هاي بيمار

 بيمارستان  محرمانه و حياتي ا العات به غيرمجاز افراد دسترسي   عدمو  ا العات محرماناي و امنيت حفظ، مختلف هاي افراد و بخش دسترسي  

 .به شيوه زير اجرا مي گردد افراد غيرمجاز دسترسي محدود نمودنو  سرورها و مانيتورينگ

 تعاريف:

 دامنه کاربرد:

واحد فناوري ا العات–تمامي بخش هاي درماني   

 فرد پاسخگو و نحوه نظارت:

 مسئول فناوري ا العات مي باشد كه  بق برنامه زمانبندي بازديد از بخش ها بر حسن اجراي اين روش نظارت مي كند.

 انجام کار/ مسئول انجام کار/ زمان بندي الزم براي انجام کار/نيازي به توضيح جزئيات انجام کار نيست (شيوه انجام کار: )توالي 

جهت ايجاد و حفظ امنيت شننبکه وكنترل كاربران بخش هاي مختلف بيمارسننتان،  براي تمامي كاربران در سننرور  مسننئول فناوري ا العات  -1

 رسي هر كدام را مشخص نموده است. مركزي يوزر و پسورد تعريف نموده و سطح دست

 ت.اعمال كرده اسكنترل ورود به سيستم و دسترسي ها را  از  ريق تعريف سطح دسترسي يوزر در ادمين سيستم مسئول فناوري ا العات  -2

HIسننطح دسننترسنني كاربران را با تعريف در سننامانه مسننئول فناوري ا العات  -3 S   دن ا العات  جهت محرمانه مانمشننخص نموده اسننت كه

 الکترونيکي صورت مي گيرد.

 جهت حفظ امنيت سيستم نصب و راه اندازي سرور ادمين توسط مسئول فناوري ا العات صورت مي گيرد. -4

 نموده است .  مسئول فناوري ا العات جهت حفظ امنت سيستم سرور،  آنتي ويروس  را نصب و راه اندازي -5

 .رايي پشتيباني سيستم ها اقدام به تهيه نسخه بك آپ از ا العات بيمارستان مي كندمسئول فناوري ا العات  بق روش اج -6

 امكانات / تجهيزات الزم:

 HISسيستم  –كامپيوتر  -سرور

 مراجع: )دستورالعمل معاونت درمان/ رفرنس هاي علمي/ دستورالعمل هاي تاييد شده در کميته هاي داخلي(

 تجربيات  بيمارستاني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 1395کتابچه روش هاي اجرايي اعتباربخشي سال 
 

  M A/PRC/71 کد سند: 
حفظ امنيت سيستم، امانت داري و جلوگيري از  (71

دخل و تصرف در داده، تعيين سطوح دسترسي افراد، 

 بخش ها و احدها، محرمانه ماندن اطالعات الكترونيكي

 1/11/95تاريخ ابالغ :

 صفحه اول-دومويرايش:
درصورت ابالغ سنجه هاي تاريخ بازنگري:

 جديد



 

114 

 

 

  هدف:

 از بين صورت در ا العات بصورت تمام وقت ، بازيابي  بيمارستان افزاري وسخت افزاري نرم هاي ازسيستم اين روش اجرايي به منظور پشتيباني

سياست تهيه نسخه هاي و با  ا العات بودن دسترس در و افزاري سخت و افزاري نرم هاي سيستم از صحيح ناهداري و مراقبت،  ا العات رفتن

 اجرا مي گردد.پشتيبان نرم افزاري و سخت افزاري به شيوه زير 

 تعاريف:

 دامنه کاربرد:

واحد فناوري ا العات– و واحدهاي بيمارستاني تمامي بخش هاي درماني  

 فرد پاسخگو و نحوه نظارت:

 مسئول فناوري ا العات مي باشد كه  بق برنامه زمانبندي بازديد از بخش ها بر حسن اجراي اين روش نظارت مي كند.

 کار/ مسئول انجام کار/ زمان بندي الزم براي انجام کار/نيازي به توضيح جزئيات انجام کار نيست ( شيوه انجام کار: )توالي انجام

 توليد مي كنند، را تهيه مي نمايد.   HISناهداري نرم افزارها ، نسخه پشتيبان از ا العاتي كه نرم افزار هاي مسئول فناوري ا العات جهت  -1

 ناهداري از سخت افزارها،  بازديدهاي  دوره اي از كليه سخت افزارها را انجام مي دهد.مسئول فناوري ا العات  جهت   -2

 كاربران رايانه اي بيمارستان در صورت مواجهه با مشکل رايانه اي با واحد فناوري ا العات تماس مي گيرند . -3
 كاركنان فناوري ا العات مشکل رايانه اي را بررسي مي نمايند . -4

 ي كه مشکل از سرور باشد كاركنان فناوري ا العات اقدام به بر رف كردن مشکل از سرور مي كنند.در صورت -5

 . در صورتي كه مشکل از  رف كاربر باشد اقدام به ريموت مي نمايند -6

اقدام به حل مشننکل مي  اگر با ريموت كردن مشننکل از بين نرفت ، كاركنان فناوري ا العات در محل كار كاربر حاضننر مي شننوند و در آنجا   -7

 نمايند.  

ات  اگر مشنننکل در محل كاربر از بين نرفت ، كاربر كامپيوتر را به واحد فناوري ا العات ارسنننال مي نمايد تا در واحد فناوري ا العات ، اقدام -8

 سخت افزاري يا نرم افزاري توسط كاركان فناوري ا العات جهت بر رف كردن مشکل انجام شود.  

شود كاركنان فناوري ا العات قبل از هر اقدامي از ا العات  كامپيوتر،     زماني كه  -9 ستاده مي     back upكامپيوتر به واحد فناوري ا العات فر

 مي گيرند.    

 امكانات / تجهيزات الزم:

 تلفن  -هارد اكسترنال – HISسيستم 

 تاييد شده در کميته هاي داخلي(مراجع: )دستورالعمل معاونت درمان/ رفرنس هاي علمي/ دستورالعمل هاي 

 تجربيات  بيمارستاني

 

 

 

 

 

 

 

  

 1395کتابچه روش هاي اجرايي اعتباربخشي سال 
 

  MA/PRC/71 کد سند: 
( پشتيباني از سيستم هاي نرم افزاري و سخت 71

 نافزاري بيمارستا

 1/11/95تاريخ ابالغ :

 درصورت ابالغ سنجه هاي جديدتاريخ بازنگري: صفحه اول-دومويرايش:
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  هدف:

 ، تهيه نسخه پشتيبان  ا العات نالينآ بودن اين روش اجرايي به منظور ناهداري داده ها به بهترين و مطمئن ترين شکل ممکن ، در دسترس

Back up و درمان حوزه حياتي ا العات رفتن ازبين جلوگيريو  الکترونيکي ا العات و ها ه داد منظم پشتيباني و گيري ،  ناهداري 

 .به شيوه زير انجام ميشود بيمارستان

  تعاريف:

 موانع بررسي و امنيت اهداف،  تعيين وظيفه كه است ا العات مديريت از بخشي ا العات، وبازيابي ذخيره سيستمهاي وامنيت محافظت

 .دارد عهده بر را الزم راهکارهاي ارائه و اهداف به رسيدن

 دامنه کاربرد:

واحدهاي بيمارستاني تمام بخش ها و  

 فرد پاسخگو و نحوه نظارت:

 مسئول فناوري ا العات مي باشد كه  بق برنامه زمانبندي بازديد از بخش ها بر حسن اجراي اين روش نظارت مي كند.

 ( م کار نيستشيوه انجام کار: )توالي انجام کار/ مسئول انجام کار/ زمان بندي الزم براي انجام کار/نيازي به توضيح جزئيات انجا

 . شود مي ذخيره هارد اكسترنال بر روي و شده گيري پشتيبان يکبار ساعت 12 هر بيمارستان افزارهاي نرم كليه ا العات  -1

2- Backup schuling برنامه توسط خودكار كامال بصورت SQL شود مي انجام.  

 ذخيره مي نمايد.  دي سي مثل حمل قابل تجهيزات روي بر ا العات را ماهيانه ا العات بصورت فناوري مسئول -3

سئول  -4 صورت روزانه  UPS و  ها سوييچ , سرورها  كردن چك جهت سرور  اتاق ا العات از فناوري م سي ب ضوري  بازر انجام داده كه اين   ح

 بازرسي جهت ا مينان از متعادل بودن دما و تهويه اتاق سرور و عملکرد صحيح تجهيزات صورت مي گيرد.

 انات / تجهيزات الزم:امك

 DVD -هارد اكسترنال – HISسيستم 

 مراجع: )دستورالعمل معاونت درمان/ رفرنس هاي علمي/ دستورالعمل هاي تاييد شده در کميته هاي داخلي(

 تجربيات  بيمارستاني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 1395کتابچه روش هاي اجرايي اعتباربخشي سال 
 

  M A/PRC/72 کد سند: 
( نگهداري و پشتيباني منظم داده ها و اطالعات 72

 الكترونيكي و تهيه نسخه پشتيبان

 1/11/95تاريخ ابالغ :

 ابالغ سنجه هاي جديددرصورت تاريخ بازنگري: ويرايش:
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  هدف:

بيماران در برابر دسترسي هاي    بيمار ، حفظ اسرار و ا العات پزشکي    هاي پرونده در موجود ا العات بودن اين روش اجرايي با توجه به محرمانه

 .غير مجاز و لزوم رعايت حقوق گيرنده خدمت به شيوه زير اجرا مياردد

 تعاريف:

 دامنه کاربرد:

واحدهاي پاراكلينيکي-بخش هاي درماني  

 فرد پاسخگو و نحوه نظارت:

 مسئول فناوري ا العات مي باشد كه  بق برنامه زمانبندي بازديد از بخش ها بر حسن اجراي اين روش نظارت مي كند.

 شيوه انجام کار: )توالي انجام کار/ مسئول انجام کار/ زمان بندي الزم براي انجام کار/نيازي به توضيح جزئيات انجام کار نيست (

 مدير ا العات سالمت به كليه پرسنل  واحد خود  در مورد حفاظت ا العات بيماران  آموزش مي دهد.   -1

 سطوح دسترسي را براي اشخاص تعريف ميکند. 71ا العات  بق روش اجراي مسئول فناوري -2

 فقط كاركنان واحد مديريت ا العات سالمت  اجازه ورود به بايااني وخارج نمودن پرونده را دارند. -3

 دسترسي به ا العات فقط از  ريق پرسنل مديريت ا العات سالمت  مقدور مي باشد. -4

 کي منوط به داشتن اجازه كتبي از پزشك معالج مي باشد.ارائه كپي پرونده پزش -5

 ارائه پرونده پزشکي بيمار فقط به خود بيمار در صورت مشاهده كارت شناسايي بيمار مقدور مي باشد . -6

 امكانات / تجهيزات الزم:

 HISسيستم  -پرونده بيمار

 هاي تاييد شده در کميته هاي داخلي(مراجع: )دستورالعمل معاونت درمان/ رفرنس هاي علمي/ دستورالعمل 

 اقاي اباذرحاجوي 4 و3 و 2 و1 وكتاب مدارك پزشکي تجربيات  بيمارستاني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 1395کتابچه روش هاي اجرايي اعتباربخشي سال 
 

  M A/PRC/73 کد سند: 
محرمانگي و تعيين سطح دسترسي افراد (حفظ 73

 مجاز به اطالعات بيماران

 1/11/95تاريخ ابالغ :

 درصورت ابالغ سنجه هاي جديدتاريخ بازنگري: صفحه اول-اول ويرايش:
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  هدف:

 وتشخيصي درماني اقدامات انجام اي،  حرفه خطاهاي از جلوگيري، الهويه مجهول بيمار به صحيح خدمات ارائه اين روش اجرايي با توجه به لزوم

 .به شيوه زير اجرا مي گردد بيمار يسالمت بازگشت منظور به الهويه مجهول بيماران جهت به موقع صحيح

 تعاريف:

 دامنه کاربرد:

 تمامي بخش هاي درماني

 فرد پاسخگو و نحوه نظارت:

سوپروايزر در شيفت عصر و شب مي باشد كه  بق گزارش نظارت بر اجراي اين روش بر عهده مدير پرستاري و مديريت در شيفت صبح و 

مي كند.مسئول پذيرش بر حسن اجراي اين روش نظارت   

 شيوه انجام کار: )توالي انجام کار/ مسئول انجام کار/ زمان بندي الزم براي انجام کار/نيازي به توضيح جزئيات انجام کار نيست (

 .مي نمايد را پذيرش الهويه مجهول بيمار اور انس پرستار -1

 يك كد اختصاص داده مي شود.  وي به مشخصات، جاي به پرونده شماره بر عالوه و داده پرونده تشکيل بيمار جهت پذيرش مسئول -2

 الزم را انجام مي دهند.   درماني اقدامات تشخيص،  نوع به بسته باشد زنده بيمار صورتي كه پزشك و پرستار اور انس در -3

 مديريت يا سوپروايزر كشيك  مي رساند.  پرستار مسئول شيفت مراتب را به ا الع  -4

 ا الع مي دهد.   111 پليس به مسئول پذيرش مراتب را -5

 هوشياري بيمار و بهبودي صورت پرستار ثبت مي كند و در گزارش را در اي(  نشانه هر يا پوست  رنگ بيمار) پوشش  ظاهري وضعيت  پرستار  -6

 بيمار اخذ مي نمايد.   از الزم را ا العات بيمار، فراموشي عدم و

 را انجام مي دهد.   آنها به رساني ا الع بيمار بستاان شناسايي صورت مسئول شيفت يا سوپروايزر در  -7

 فوت بيمار  درصورت 

 هاي بيمار را جهت پيدا كردن مشخصات بررسي مي كند.   انتظامات بيمارستان، همه وسايل و جيب  -1

 . مي كندفرد را دريافت  تلفن و آدرس و مشخصات آورنده جسد،  شخص از شناسايي كارت يافتن عدم صورت انتظامات در -2

 ا الع مي دهد. 111 پليس به مراتب را سوپروايزر -3

 . گردد مي خانه سرد تحويل جنازه -4

 .شود مي تحويل ذيربط مقامات  ريق از قانوني پزشك به جنازه اداري مراحل  ي از پس -5

 امكانات / تجهيزات الزم:

 مستندات آموزش و اجراي روش كدگذاري بيماران مجهول الهويه

 )دستورالعمل معاونت درمان/ رفرنس هاي علمي/ دستورالعمل هاي تاييد شده در کميته هاي داخلي( مراجع:

 كتاب مرجع چك ليست هاي خدمات پرستاري    

  

 1395کتابچه روش هاي اجرايي اعتباربخشي سال 
 

  M A/PRC/74 کد سند: 
 (نحوه ارائه خدمات به بيماران مجهول الهويه74

 1/11/95تاريخ ابالغ :

 درصورت ابالغ سنجه هاي جديدتاريخ بازنگري: صفحه اول-دومويرايش:


