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 POL-GO-01 کد سند 1 سنجه 4 1 الف استاندارد

 

  عنوان خط مشی : 

 بیماران هدر حیط مشارکت در پیشگیری و ارتقای سالمت.1

 بیانیه خط مشی : 

با هدف مشارکت در پيشگيری و ارتقای سالمت بيماران، سياست افزايش  عالمه بهلول گنابادی مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی

  می نمايد.آگاهی و توانمند سازی مراجعين را اتخاذ 

 :هدف

 ارتقاء سطح سالمت و خود مراقبتی بيماران

 :دامنه

 خانواده بيمار-و سرپايی در بخش های بيمارستان کليه بيماران بستری

 تعاریف:

اجتماعی و تصميم گيری صحيح در انتخاب رفتارهای -توانمندسازی مردم در شناخت عوامل تاثيرگذار بر سالمت فردی :ارتقای سالمت

  بهداشتی و در نتيجه رعايت شيوه زندگی سالم

 صاحبان فرآیند:

 پرسنل درمانی و پزشكان

 ذینفعان:

 نماينده ای، حرفه بهداشت و محيط بهداشت تغذيه، واحد مسئول اجرايی، مديريت تيم بهداشتی، معاونت حوزه سالمت ارتقای مسئوالن

 بيمار همراهان و بيماران نماينده عفونت، کنترل توانبخشی، پاراکلينيک، واحدهای مرتبط، واحدهای /بخشها نمايندگان مرتبط، پزشكان

 بيمارستان خيصتش به افراد ساير و

 فرد پاسخگو: 

 سوپروايزر آموزش سالمت 
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 نحوه نظارت بر اجرای خط مشی:

 شاخص های آموزشی برنامه بهبود کيفيت -چک ليست اثربخشی آموزش بيمار -مصاحبه -مشاهده  -مستندات پرونده 

 منابع، امکانات و کارکنان مورد نیاز:

 ، منابع پزشكی و پرستاریقاء سالمتتجارب بيمارستان،کتابچه خودمراقبتی ارت منابع:

 جزوات آموزشی رسانه های صوتی و تصويری، پمفلت، امكانات:

  و خدمات و کمكیو کادر اداری پرسنل درمانی و پزشكان  کارکنان:

 عنوان روش های اجرایی:

 دمات آموزشی سطح اول(برنامه های آموزشی در حوزه بخش های بستری برای بيماران )فرآيند خ .1

 برنامه های آموزشی کارگروه های داخلی بخش های بالينی .2

 برنامه های آموزشی در حوزه پشتيبانی در فرآيند آموزش .3

  :  1روش اجرایی 

 سطح اول( آموزشی)فرآیند خدمات رنامه های آموزشی در حوزه بخش های بستری برای بیماران ب

 (توسط چه کسیزمانی در چه محلی و  )چه فعالیتی، چه شیوه انجام کار :

 ارتباط موثر با بيمار توسط پرستار مسئول بيمار در مرحله پذيرش صورت می گيرد. .1

 شرح حال گيری و معاينه فيزيكی توسط پرستار مسئول بيمار انجام می گيرد. .2

برگ ارزيابی اوليه عيين و در نيازهای آموزشی درمورد وضعيت سالمتی و ارتقاء سالمت بيمار توسط پرستار مسئول بيمار ت .3

 پرستاری ثبت می گردد.

آموزشهای اوليه بدو ورود )طبق راهنمای آموزش به بيمار( توسط پرستار پذيرش دهنده به بيمار و همراهی وی داده می شود  .4

 و در گزارش پرستاری بدو ورود ثبت می شود . 

دوين و توسط پرستار مسئول بيمار در گزارش پرستاری ثبت برای بيمار ت حين بستری بر اساس نياز سنجی  برنامه آموزشی .5

 می گردد.

پرستار بعد از اتمام آموزش ، از درک بيمار نسبت به آموزش ارائه شده اطمينان حاصل کرده و ارزيابی مجدد آموزشها در  .6

 گزارش ثبت می شود .

 ثبت می گردد. در هر گزارش پرستاری آموزش های الزم حين بستری مطابق برنامه تدوين شده .7
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آموزش زمان ترخيص توسط پزشک معالج و پرستار مربوطه درخصوص اقدامات خود مراقبتی داده می شود و در برگ  .8

 آموزش زمان ترخيص ثبت می گردد.

درصورت نياز به استفاده از خدمات پشتيبانی خود مراقبتی در منزل ارائه شده توسط بيمارستان مطابق دستورالعمل اجرايی  .9

 توسط پرستار مسئول بيمار اقدامات الزم صورت می گيرد. ( home careت در منزل ) مراقب

  :  2روش اجرایی 

 بالینی یبخش ها یداخل یکارگروه ها یآموزش یرنامه هاب

 (توسط چه کسی)چه فعالیتی، چه زمانی در چه محلی و  شیوه انجام کار :

آموزش به بيمار و سرپرستار و با نظارت سوپروايزر آموزش  کارگروه های داخلی بخش ها با حضور رئيس بخش، مسئول .1

  سالمت بيمارستان تشكيل می گردد.

توسط کارگروه مذکور با توجه به بيماری های شايع بخش، برنامه آموزش درون بخشی در خصوص بيماران تدوين می گردد.  .2

 گيری خواهد شد.  و در خصوص کارکنان به صورت کلی در تيم سالمت همگانی بيمارستان تصميم

 توسط سرپرستار و سوپروايزر آموزش سالمت نظارت براجرای برنامه مصوب در کارگروه انجام می شود. .3

 داده می شود.در هر شيفت توسط پرستار مسئول بيمار آموزش های الزم به بيمار  .4

حوزه آموزش سالمت بيمار به توسط سرپرستاران اهم برنامه توانمندسازی کارکنان منطبق با نيازسنجی انجام شده در  .5

 سوپروايزر آموزشی و سوپروايزر آموزش سالمت ارجاع می گردد.

برنامه های آموزشی درون بخشی توسط سرپرستار مطابق با نيازسنجی انجام شده و برنامه توسعه فردی کارکنان در حوزه  .6

 سرپرستار تدوين و اجرا می گردد.

 ربوطه در حوزه آگاهی، دانش و مهارت بيماران انجام می شود.اثربخشی آموزش به بيمار توسط کارگروه م .7

 ارزيابی نتايج در جلسه بعدی کارگروه مطرح و پيگيری های الزم صورت می گيرد. .8

  :  3روش اجرایی 

 آموزش ینددر فرآ یبانیدر حوزه پشت یآموزش یرنامه هاب

 (کسیتوسط چه )چه فعالیتی، چه زمانی در چه محلی و  شیوه انجام کار :

 براساس نيازسنجی های انجام شده توسط سوپروايزر آموزش سالمت بررسی وضعيت موجود انجام می شود. .1

سياست های کلی آموزش سالمت بيمارستان توسط سوپروايزر آموزش سالمت تدوين و به تيم مديريت اجرايی پيشنهاد می  .2

 گردد.
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 می شود.تصويب سياست های کلی آموزش در تيم مديريت اجرايی انجام  .3

براساس سياست های تصويب شده و استراتژی های آموزش سالمت و نياز سنجی ها و بررسی های انجام شده برنامه  .4

 عملياتی کالن در حوزه آموزش سالمت به بيمار توسط سوپروايزر آموزش سالمت تدوين می گردد.

رايی توسط سوپروايزر آموزش سالمت مطرح و بودجه و منابع مورد نياز برنامه عملياتی مذکور در جلسه تيم مديريت اج .5

 مصوب می گردد.

شناسايی سازمان های ذينفع و جلب حمايت سازمان های مذکور و هماهنگی برون بخشی در اجرای برنامه های آموزش  .6

 سالمت بيمار توسط سوپروايزر آموزش سالمت پس از تاييد رياست بيمارستان انجام می شود.

پس از جلب حمايت بخش ها و واحدهای داخلی ذينفع توسط سوپروايزر آموزش سالمت انجام هماهنگی های درون بخشی  .7

 می شود.

 شناسايی گروه بيماران و تعيين نيازهای آموزشی آن ها توسط سوپروايزر آموزش سالمت پيگيری می شود. .8

 طرح درس مبتنی بر نيازهای آموزشی بيماران و ساير گيرندگان خدمت تدوين می گردد. .9

 كيل گروه های آموزشی علمی و اجرای برنامه آموزشی طراحی شده توسط سوپروايزر آموزش سالمت پيگيری می شود.تش .10

پايش، نظارت و ارزشيابی برنامه آموزش سالمت همگانی و بيمار توسط شاخص های معين توسط سوپروايزر آموزش سالمت  .11

 و واحد بهبود کيفيت انجام می شود.

به تيم مديريت اجرايی توسط سوپروايزر آموزش سالمت مطرح و اقدامات اصالحی الزم تدوين و در گزارش پايش انجام شده  .12

 برنامه بهبود کيفيت لحاظ می گردد. 
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 جدول تهیه کنندگان، تائید کنندگان و تصویب کننده

 

 سمت نام و نام خانوادگی 

 همگانی سوپروایزر آموزش به بیمار و سالمت اعظم رضی زاده  تهیه کنندگان

 تائید کنندگان

 مدیر داخلی بیمارستان اصغر کرامتی

 مدیر خدمات پرستاری سعید هادی نژاد

 کارشناس مسئول بهبود کیفیت و ایمنی بیمار مرضیه مختاری

 بیمارستان سرپرست عباس عبادیدکتر  تصویب کننده
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 POL-GO-02 سند کد  2 سنجه 4 1 الف استاندارد

  عنوان خط مشی : 

 کارکنان در حیطه در پیشگیری و ارتقای سالمت مشارکت.2

 بیانیه خط مشی : 

از منظر سالمت جسمی، روحی، روانی و عاطفی و  با هدف پيشگيری و ارتقای سالمت کارکنان عالمه بهلول گنابادیبيمارستان 

 کنان را اتخاذ می نمايد.اجتماعی سياست افزايش آگاهی و توانمند سازی کار

 :هدف

، افزايش ر پيشگيری و ارتقاء سالمت کارکنان و کاهش هزينه های درمانی کارکنانفزايش آگاهی و توانمندسازی کارکنان و مشارکت دا

 نشاط پرسنل و بازده کاری

 :دامنه

 کارکنان واحدها/بخش های بيمارستان

 :تعاریف

 و ارتقاء سالمتدر جهت حفظ  کنانکاررآيند توانمند سازی ف :ارتقای سالمت

 صاحبان فرآیند:

 تمامی کارکنان بيمارستان

 ذینفعان:

يم مديريت اجرايی، مسئول واحد تغذيه، بهداشت محيط و حرفه ای، نماينده پزشكان، نمايندگان بخش ها /واحدهای مرتبط، ت

 ن و ساير افراد به تشخيص بيمارستانواحدهای پاراکلينيک و توانبخشی، کنترل عفونت، نماينده بيماران و همراها

 فرد پاسخگو: 

 همگانیسالمت مسئول آموزش 
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 اجرایی های روشکتابچه خط مشی ها و 

 

 

 نحوه نظارت بر اجرای خط مشی:

 نتايج اثربخشی آموزش سالمت توسط مسئول آموزش سالمت .1

 منابع، امکانات و کارکنان مورد نیاز:

 بيمارستان  منابع: بودجه

 کمک آموزشی جهيزاتت امكانات:

 آموزش سالمت و ساير ذينفعان و کارگروه های آموزشی بخش ها سوپروايزر کارکنان:

 عنوان روش های اجرایی:

 روش اجرايی مشارکت در پيشگيری و ارتقاء سالمت در حيطه کارکنان .1

  :  1روش اجرایی  

 مشارکت در پیشگیری و ارتقاء سالمت در حیطه کارکنان

 (توسط چه کسیو )چه فعالیتی، چه زمانی در چه محلی  شیوه انجام کار :

 تيم آموزش سالمت بيمارستان توسط سوپروايزر آموزش سالمت برگزار می گردد. .1

 ذيل انجام و در جلسه مذکور مطرح می گردد: شرحبه  کارکنان آموزش کارکنان در حوزه سالمت فرآيند .2

ندهای اصلی محيط انجام نيازسنجی آموزشی توسط واحد بهداشت حرفه ای از منظر معيارهای تعداد شاغلين، فرآي (1

، شاخص های سالمت جسمی روانی و اجتماعی موجود و براساس پرونده های بهداشت کاری هر بخش، نوع فعاليت

 کارکنان صورت می گيرد.

همچنين براساس تحليل پرونده های موجود در کنترل عفونت، نيازهای آموزشی موجود مورد بررسی قرار می گيرد  (2

 .در جلسه مذکور مطرح می گردد

های تكميل  PDPگزارش نيازسنجی های انجام شده توسط کارگروه های آموزشی در بخش های بالينی براساس  (3

 شده در جلسه مذکور مطرح می گردد.

براساس نيازسنجی آموزشی انجام شده، در تيم آموزش سالمت برنامه عملياتی منطبق بر استراتژی ها و سياست  (4

 شود. های کلی آموزشی بيمارستان نگارش می

بودجه مربوط به فعاليت های موجود در برنامه عملياتی مربوطه توسط سوپروايزر آموزش سالمت در تيم مديريت  (5

 اجرايی مصوب می گردد.
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 اجرایی های روشکتابچه خط مشی ها و 

 

 
سوپروايزر آموزشی از واحد آموزش به معاونت توسعه درخواست کدهای آموزشی عمومی برای کارکنان توسط  (6

 ارسال می گردد.

ريزی شده آموزش سالمت توسط سوپروايزر آموزشی در برنامه ماهيانه آموزش کارکنان  برنامه های آموزشی برنامه (7

 قرار می گيرد.

واحد  مشاورهتوسط کارگروه آموزشی درون بخشی، برنامه های آموزشی ارتقا سالمت کارکنان مختص هر بخش با  (8

 به سوپروايزر آموزش سالمت پيشنهاد می شود.بهداشت حرفه ای و کنترل عفونت 

درخصوص موضوعات مورد نياز توسط دبيران کميته با حضور سوپروايزر آموزش سالمت در کميته های بيمارستانی  (9

 ها )خصوصاً کنترل عفونت، ايمنی، بهداشت کار و اخالق پزشكی و...( بحث و مصوبات مورد نياز صورت می گيرد.

ن برنامه های آموزشی عمومی سالمت و سوپروايزر آموزش سالمت بيمارستابهداشتی توسط نماينده معاونت  (10

 کارکنان پيگيری می گردد.

 با همكاری مدير داخلی، مدير امور عمومی، مسئول روابط عمومی اجرای برنامه هاتوسط سوپروايزر آموزش سالمت  (11

 پيگيری می گردد.

روايزر آموزش روند پيگيری امور آموزش سالمت کارکنان و ارزيابی اثربخشی آموزش های صورت گرفته توسط سوپ (12

 سالمت بيمارستان ارزيابی می گردد.
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 اجرایی های روشکتابچه خط مشی ها و 

 

 

 جدول تهیه کنندگان، تائید کنندگان و تصویب کننده

 

 سمت نام و نام خانوادگی 

 سوپروایزر آموزش به بیمار و سالمت همگانی اعظم رضی زاده  تهیه کنندگان

 تائید کنندگان

 مدیر داخلی بیمارستان اصغر کرامتی

 مدیر خدمات پرستاری هادی نژادسعید 

 مسئول بهبود کیفیت و ایمنی بیمار   مرضیه مختاری

 بیمارستان سرپرست عباس عبادیدکتر  تصویب کننده
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 اجرایی های روشکتابچه خط مشی ها و 

 

 

 POL-EM-01 کد سند  1 سنجه 6 2 الف استاندارد

  عنوان خط مشی : 

 مالی مقررات رعایت و کیفی معیارهای لحاظ با پیمانکاران انتخاب.3

 معامالتی

 بیانیه خط مشی : 

با توجه به لزوم تسهيل در فعاليت هايی که در بيمارستان نياز به برونسپاری دارند و نهايی شدن قراردادها، بيمارستان ضمن اجرای 

ارت بهداشت ،دستورالعمل های داخلی را الزامات و قوانين مدنی ، تجارت ، سازمان امور مالياتی ، وزارت کار و تامين اجتماعی و وز

 جهت انتخاب و نظارت بر عملكرد پيمانكاران لحاظ نموده است.

 هدف:

 کاهش هزينه های جاری بيمارستانی از طريق واگذاری قسمتهايی از بخش ها به بخش خصوصی

 دامنه:

 عالمه بهلول گنابادیبيمارستان 

 تعاریف:

ضروری در جهت ايجاد يک اثر حقوقی را گويند. به عبارت ساده تر هرگاه جهت به وجود آمدن يک : به توافق دو اراده  عقد یا قرارداد

 گردد.اثر حقوقی همچون بيع، اجاره و نظاير آن، نياز به تالقی و تراضی ضروری دو اراده باشد، عقد محقق می

های موضوع تان که به منظور انجام برخی فعاليت: کليه اشخاص حقيقی و حقوقی خصوصی يا دولتی خارج از مجموعه بيمارسپیمانکار

 شوداين دستورالعمل به کار گرفته می

 صاحبان فرآیند:

 کليه واحدها و بخش ها -امورمالی بيمارستان  -مديريت بيمارستان 

 ذینفعان:

 کليه بخش ها و واحدها

 فرد پاسخگو: 
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 اجرایی های روشکتابچه خط مشی ها و 

 

 
 / مدير امور عمومی/ مدير مالیبيمارستان مدير داخلی 

 رت بر اجرای خط مشی:نحوه نظا

 از بخش های برونسپاری شده و بررسی صحت  و امور عمومی امورمالی ،بازديدهای مرتب و ماهانه توسط مديريت بيمارستان

 انجام کار

  توسط واحد امور مطابقت چک ليست های پرشده در بازديدها با قراردادها و گزارش موارد عدم انطباق به مديريت بيمارستان

 عمومی

 ع، امکانات و کارکنان مورد نیاز:مناب

 آئين نامه مالی و معامالتی دانشگاه های علوم پزشكی( آيين نامه کميته خريد( 

 دستورالعمل نظارت بر عملكرد پيمانكاران 

 رچک ليست نظارت بر عملكرد پيمانكا 

 استانداردهای اعتباربخشی و قوانين مالی معامالتی 

 عنوان روش های اجرایی:

 نكاران با لحاظ معيارهای کيفی و رعايت مقررات مالی معامالتیانتخاب پيما .1

 :  1روش اجرایی 

 انتخاب پیمانکاران با لحاظ معیارهای کیفی و رعایت مقررات مالی معامالتی

 (توسط چه کسی)چه فعالیتی، چه زمانی در چه محلی و  شیوه انجام کار :

 است دانشگاه ارائه می نمايد ابتدا بيمارستان بر حسب نياز درخواست خود را به ري -1

 سپس رياست دانشگاه درخواست مربوطه را جهت بررسی ) متناسب با نوع خدمت واگذاری به کارشناسان مربوطه ارجاع می نمايد  -2

پس از بررسی مورد تقاضا و در صورت صالحديد توسط حوزه رياست دانشگاه انجام فرآيند واگذاری و برگزاری مناقصه يا مزايده به  -3

  احد حقوقی و قراردادها ارجاع می شود .و

دفتر حقوقی دانشگاه پس از بررسی و به استناد آئين نامه معامالتی دانشگاهها، بسته به نوع خدمت اقدام به برگزاری مناقصه يا  -4

 مزايده می نمايد .

  نمايند . تسليمبه دفتر حقوقی پيمانكاران می بايست در مدت زمانی مشخص شده در اسناد مناقصه مدارک و پيشنهادات خود را  -5
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 اجرایی های روشکتابچه خط مشی ها و 

 

 
  س دانشگاه ، معاون توسعه و مدير امور مالی و نماينده ) ناظر فنی بيمارستان ( تشكيل می شود.يکميسيون مناقصه متشكل از رئ -6

 يسيون مناقصه با حضور نماينده و ناظر فنی بيمارستان اقدام به بازگشايی پاکتهای وارده از سمت شرکتها می نمايند . مک -7

ابتداً پاکت الف که مربوط به تضمين مالی شرکت در مناقصه بوده بررسی می شود . و در صورت تائيد پاکت دوم که مربوط به  -8

مدارک شرکت اعم از داشتن صالحيت ايمن ، اداره کار ، سوابق و حسن شهرت بازگشايی می شود . چنانچه شرکت از صالحيت 

 ط به پيشنهاد قيمت می باشد بازگشايی می شود . الزم برخوردار باشد . پاکت سوم که مربو

پس از بررسی تمامی پيشنهادات توسط کميسيون مناقصه ، شرکتی که مناسبترين قيمت را پيشنهاد نموده باشد در طی يک  -9

 صورتجلسه به عنوان برنده مناقصه معرفی می شود . 

ن در مناقصه به شرکت مربوطه اطالع رسانی می شود . سپس در طی يک نامه توسط حوزه رياست دانشگاه به موضوع برنده شد -10

 سپس اين شرکت توسط امور حقوقی دانشگاه به بانک جهت اخذ تضمين حسن انجام کار و تعهدات به بانک معرفی می گردد . 

ما بين توسط دفتر پس از اخذ ضمانت نامه و تحويل آن به امور حقوقی توسط شرکت و ارائه آن به امور مالی دانشگاه، قرار داد فی  -11

 امور حقوقی تنظيم می گردد .

 جدول تهیه کنندگان، تائید کنندگان و تصویب کننده

 

 سمت نام و نام خانوادگی 

 بیمارستان کارشناس حقوقی  مهدی بسکابادی تهیه کنندگان

 تائید کنندگان
 مدیر داخلی بیمارستان اصغر کرامتی 

 منی بیمارمسئول بهبود کیفیت و ای  مرضیه مختاری

 بیمارستان سرپرست عباس عبادیدکتر  تصویب کننده
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 اجرایی های روشکتابچه خط مشی ها و 

 

 

 POL-SM-01 کد سند  1 سنجه 1 8 الف استاندارد

 عنوان خط مشی : 

 تهیه و توزیع ملزومات و تجهیزات.4

 بیانیه خط مشی : 

و به منظور انجام بهينه فرآيند خريد،  در راستای تامين و تدارک اقالم و ملزومات سرمايه ای و غير سرمايه ای مورد نياز بيمارستان

 تامين و توزيع در مرکز سياست های ذيل اتخاذ گرديده است:

 سط کارپرداز مرکز انجام پذيرد.وکليه خريدهای بيمارستان به صورت متمرکز و ت .1

 کليه ملزومات و اقالم مورد نياز از تامين کنندگان معتبر تهيه می گردد. .2

 ر نقطه شفارش ملزومات و تجهيزات می باشد.روند خريدهای عادی مبتنی ب .3

 انجام کليه خريدهای سرمايه ای منوط به تاييد رياست مرکز و کميته اقتصاد درمان، دارو و تجهيزات پزشكی می باشد. .4

 ورود اقالم خريداری شده به زنجيره مصرف منوط به تاييد واحد سفارش دهنده می باشد. .5

 شده از مبدا انبار می باشد.ورود و توزيع کليه اقالم خريداری  .6

 دامنه : 

 عالمه بهلول گنابادیبيمارستان واحدهای 

 تعاریف:

 سيستم کامپيوتری تحت وب برای ارسال و دريافت نامه های اداری سيستم اتوماسيون: 

 صاحبان فرآیند:

 يمارستان، رئيس بيمارستانمسئول واحدها و سرپرستاران، کارپردازی، مديريت مالی، مدير خدمات پرستاری، مدير داخلی ب

 ذینفعان:

 و بيماران کارکنان بيمارستان

 فرد پاسخگو : 

/انباردار/ امين اموال/ دبير کميته اقتصاد درمان، دارو و تجهيزات پزشكی/ / مدير مالیپشتيبانی/ مدير امور مدير داخلی بيمارستان 

 مسئول تجهيزات پزشكی

 نحوه نظارت بر اجرای خط مشی: 

 بررسی مستندات مشاهدات و



 

       15/12/97:  تاریخ ابالغ 

 دفعات بازنگری : 

 17   : صفحه                                                                                                                                                                                                           
   

   

 اجرایی های روشکتابچه خط مشی ها و 

 

 

 منابع، امکانات و کارکنان مورد نیاز:

 منابع: 

 امكانات: سيستم اتوماسيون اداری

 دارامين اموال و انبارکارکنان :  کارپرداز، 

 عنوان روش های اجرایی:

 تهيه و توزيع کاالهای مصرفی بخش ها .1
 تهيه و توزيع تجهيزات مصرفی .2
 تهيه و توزيع تجهيزات پزشكی .3

 :  1روش اجرایی 

 تهیه و توزیع کاالهای مصرفی بخش ها

 (توسط چه کسی)چه فعالیتی، چه زمانی در چه محلی و  شیوه انجام کار :

توسط مسئول واحد به مدير داخلی/مسئول امور پشتيبانی ارجاع می  PMSسامانهدرخواست کاال از انبار مصرفی از طريق  .1

 شود.

 يبانی انجام و به واحد انبار ارجاع می شود.تاييد درخواست توسط مدير داخلی/مسئول امور پشت .2

 در صورتی که کاال در انبار مربوطه موجود باشد به واحد مربوطه توسط مسئول انبار تحويل داده می شود. .3

 درصورتی که کاال مربوطه در انبار موجود نباشد درخواست خريد کاالی مربوطه جهت تاييد به دفتر رياست ارجاع می شود. .4

 ور پس از تاييد رياست بيمارستان به منظور تامين اعتبار به امور مالی ارجاع می شود.درخواست مذک .5

 پس از تامين اعتبار کاالی درخواستی توسط امور مالی، درخواست خريد کاال به کارپرداز ارجاع می شود. .6

 خريد کاال انجام و توسط کارپرداز تحويل انبار می گردد. .7

 به منظور تحويل کاال اطالع داده می شود و کاال تحويل می گردد.توسط انباردار به واحد مربوطه  .8
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 اجرایی های روشکتابچه خط مشی ها و 

 

 

 :  2روش اجرایی 

 تهیه و توزیع تجهیزات مصرفی

 (توسط چه کسی)چه فعالیتی، چه زمانی در چه محلی و  شیوه انجام کار:

 .واحد ارجاع می شود درخواست کاال از واحد مربوطه از طريق اتوماسيون به انبار مصرفی توسط مسئول .1

 درصورتی که کاال در انبار تجهيزات مصرفی موجود باشد به واحد درخواست کننده ارسال می شود. .2

مسئول فنی تجهيزات  درصورتی که کاال در انبار مربوطه موجود نباشد، درخواست خريد تجهيزات مصرفی مورد نظر به .3

 .ارسال می شود  پزشكی

در خواستی در سايت جامع تجهيزات پزشكی از نظر موجود بودن  بيمارستان کاالی مسئول فنی تجهيزات پزشكی توسط  .4

 کنترل می شود و تاييد می گردد.

 فنی تجهيزات پزشكی  کنترل کاالی مصرفی از نظر موجود بودن در فرموالری دارويی و تجهيزات بيمارستان توسط مسئول .5

 انجام و تاييد می گردد.

والری تجهيزات و داروهای بيمارستان نبوده و دارای هزينه های گزافی باشد، در مواردی که کاال يا داروی درخواستی در فرم .6

 بيمارستان ارجاع می شود.د درمان تصميم گيری درخصوص ضرورت خريد آن در کميته اقتصا

درمان، جهت تاييد نهايی درخواست مربوطه به دفتر اقتصاد  بيمارستان يا کميتهفنی تجهيزات پزشكی پس از تاييد مسئول  .7

 رياست ارجاع می شود.حوزه 

 تحويل مسئول تدارکات بيمارستان شده تا روند تامين اعتبار خريد صورت گيرد . در حوزه رياست ، درخواست خريد نهايی ،   .8

 کاالی مذکور توسط کارپرداز خريداری و تحويل مسئول انبار تجهيزات مصرفی بيمارستان می گردد. .9

 زات مصرفی بيمارستان تحويل بخش درخواست کننده می شود.کاالی مذکور توسط مسئول انبار تجهي .10

 :  2روش اجرایی 

 تهیه و توزیع تجهیزات پزشکی

 (توسط چه کسی)چه فعالیتی، چه زمانی در چه محلی و  شیوه انجام کار :

 درخواست تجهيزات پزشكی توسط مسئول واحد مربوطه تحويل انباردار می گردد. .1

 ه مسئول تجهيزات پزشكی بيمارستان ارجاع می گردد.درخواست مربوطه توسط انبار ب .2

مسئول تجهيزات پزشكی بيمارستان از کاالی مذکور پيش فاکتور تهيه و همراه با درخواست جهت تاييد به دفتر رياست  .3

 بيمارستان ارجاع می نمايد.

 اع می گردد.کاالی مذکور به امور مالی ارج ،پس از تاييد توسط رياست بيمارستان جهت تامين اعتبار .4
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 اجرایی های روشکتابچه خط مشی ها و 

 

 
 پس از تامين اعتبار کاالی مذکور، درخواست خريد به کارپردازی ارجاع می گردد. .5

پس از خريد کاالی مربوطه توسط کارپرداز جهت تاييد نهايی، کاال به همراه فاکتور به واحد تجهيزات پزشكی بيمارستان  .6

 ارجاع می شود.

ال به بخش مورد درخواست تحويل ان، کاال به انبار جهت ارسپس از کنترل کاال توسط مسئول تجهيزات پزشكی بيمارست .7

 گردد. می

 امين اموال توسط انباردار هماهنگی الزم صورت می گيرد.با توجه به شاخص قيمتی کاال درخصوص برچسب گذاری اموال با  .8

 کاال توسط انباردار تحويل واحد مربوطه می گردد. .9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       15/12/97:  تاریخ ابالغ 

 دفعات بازنگری : 

 20   : صفحه                                                                                                                                                                                                           
   

   

 اجرایی های روشکتابچه خط مشی ها و 

 

 
 

 ن، تائید کنندگان و تصویب کنندهجدول تهیه کنندگا

 

 سمت نام و نام خانوادگی 

 تهیه کنندگان

 مدیر مالی بیمارستان رضا راستین 

 مسئول فنی تجهیزات پزشکی فاطمه حسن زاده

 مسئول انبار علی اکبر فرهادی

 مسئول انبار ملزومات و تجهیزات پزشکی صالحه کاظمی

 تائید کنندگان

 داخلی بیمارستانمدیر  اصغر کرامتی 

 مدیر خدمات پرستاری سعید هادی نژاد

 مسئول بهبود کیفیت و ایمنی بیمار   مرضیه مختاری

 بیمارستانسرپرست  عباس عبادی دکتر تصویب کننده
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 اجرایی های روشکتابچه خط مشی ها و 

 

 

 POL-BC-01 کد سند  3 سنجه 12 1 ب استاندارد

 عنوان خط مشی : 

 ضروری موارد در تلفنی درمانی و یمراقبت دستورات.5

 بیانیه خط مشی : 

يمارستان با هدف به حداقل رساندن اشتباهات دارويی و تسريع در امور درمانی بيماران و ارتقاء کيفيت خدمات سياست صدور و ثبت ب 

 دستورات شفاهی را فقط در موارد ضروری و اورژانس اتخاذ نموده و برحسن اجرای آن نظارت دارد.
 امنه : د

 کليه بخش های بستری 

 تعاریف:

 به صورت شفاهی و چهره به چهره بين فرستنده و دريافت کننده پيام مبادله می شود. دستور دستورشفاهی:

 دستور تلفنی: دستور به صورت تلفنی يا ساير وسايل شنيداری بين فرستنده و دريافت کننده پيام مبادله می شود.

Read Back: نمايد تأييد بيمار پزشک تا کند بازخوانی را دستور بلند صدای با دستور دريافت از بعد است موظف بيمار مسئول پرستار 
 نمايد. می تكرار و شنيده را دستور نيز دوم پرستار اينكه ضمن

و اقدام می  : تكنيكی برای تبادل اطالعات حياتی درباره دغدغه های مربوط به بيمار است که نيازمند توجه فوری ISBAR تکنیک

شامل  ISBARباشد. هدف از اين تكنيک حصول اطمينان از آن است که اطالعات صحيح بين کادر حرفه ای درمان مبادله شود. اجزای 

 موارد ذيل می باشد:

 Introduction :)تماس  ممعرفی کارکنان بهداشتی درمانی، معرفی بخش/واحدی که کارکنان بهداشتی از انجا )معرفی

 می گيرند. 

  4پرستار مراقب خانم ابتكار در بخش  هستم،  مرضيه احمدیپرستار من   "مثال معرفی پرستار  به پزشک در تماس تلفنی 

 "هستم 5تخت 

 Situation :)معرفی بيمار، مطرح کردن مشكل بيمار به طور خالصه/ مشكل چيست؟از چه زمانی شروع شده و  )وضعیت

 ار می گذرد؟ با چه عواملی تسريع می شود. چه بر بيم

 "تماس می گيرم شكايت اصلی وی تنگی نفس ناگهانی است 3خانم ابتكار در اتاق بيمارمن به خاطر "مثال : 

 Background )طرح دليل پذيرش بيمار، تاريخچه بيماری زمينه ای شامل تشخيص بيماری در زمان پذيرش )سابقه :

بستر و... ، ليستی از وضعيت دارويی و نتايج آزمايشگاهی بحرانی بيمار، بررسی ريسک بيماری هايی از قبيل خودکشی، زخم 

ساله در روز اول پس از عمل جراحی شكم می باشد، هيچ  62بيمار خانمی  "بيمار، عالئم حياتی گروه بندی انتقال بيمار. 

 "سابقه قبلی از بيماری قلبی يا ريوی موجود نيست.
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 اجرایی های روشکتابچه خط مشی ها و 

 

 
 Assessment )ر می تواند در خصوص مشكل بيمار نظر بدهد )براساس ميزان وخامت حال : در اين مرحله پرستا)ارزیابی

صداهای تنفسی در سمت راست کاهش يافته اما با احساس درد همراه "بيمار، عالئم حياتی فعلی و تشخيص های محتمل(. 

 "است ممكن است پنوموتوراکس باشد.

 Recommedation )تار می تواند توصيه هايی در مورد اقدامات بعدی را : برای اصالح وضعيت چه بايد بكنم؟)پرس)توصیه

 توصيه کند(

  :به بيماران بدحالی اطالق می گردد که به هر دليلی در شرايط تهديد کننده حيات قرار گرفته و ارائه مراقبت بیمار اورژانس

 های فوری ضروری پايدارسازی و خروج آن ها از شرايط بحرانی است.

 صاحبان فرآیند:

تلفنی عبارتند از: پرستاران، ماماهای مسئول، متخصص تغذيه و ساير درمانگران بالينی حرفه -از برای دريافت دستور شفاهیافراد مج

 ای و توانبخشی و مسئولين پاراکلينيک

 تلفنی عبارتند از: پزشكان، دندانپزشكان-افراد مجاز برای تجويز دستورات شفاهی

 ذینفعان:

 مايی و ساير کادر پزشكی و بالينی و پاراکلينيک( و بيمارانکارکنان بالينی ) پرستاری ما

 فرد پاسخگو : 

 مدير خدمات پرستاری

 نحوه نظارت بر اجرای خط مشی: 

 مستندات کنترل  

  مصاحبه 

 مشاهده 

 منابع، امکانات و کارکنان مورد نیاز:

انشگاه علوم پزشكی شهيد بهشتی، تجارب تلفنی د-وزارتخانه در خصوص نحوه آنكال، کتاب دستور شفاهی منابع: دستورالعمل

 بيمارستان

 امكانات: تلفن 

 کليه کارکنان بالينی مرتبط با بيمار کارکنان:

 عنوان روش های اجرایی:

 ضروری موارد در تلفنی درمانی و مراقبتی دستورات. 1



 

       15/12/97:  تاریخ ابالغ 

 دفعات بازنگری : 

 23   : صفحه                                                                                                                                                                                                           
   

   

 اجرایی های روشکتابچه خط مشی ها و 

 

 
 

 :  1روش اجرایی 

 ضروری موارد در تلفنی درمانی و مراقبتی دستورات

 (توسط چه کسی)چه فعالیتی، چه زمانی در چه محلی و  شیوه انجام کار :

يا تلفنی در زمانی که پزشک مرتبط قادر به حضور در بخش مربوطه نيست، به طور مثال ( دستورات شفاهی)چهره به چهره  .1

مار در شرايط زمانی که پزشک در اتاق عمل برسر کد احياء، بيمار ترومايی و بحران و باليا حضور دارد و يا در مواردی که بي

 آسيب به بيمار شود قابليت اجرايی دارد. اورژانس قرار گرفته و تاخير ممكن است موجب

روند اطالع رسانی دستورات تلفنی و دريافت آن به صورت ذيل توسط  6در موارد اورژانس و بيمار بدحال مطابق خط مشی .2

 افراد مرتبط انجام می شود:

 ک اورژانس مسئول اطالع به پزشک آنكال برای حضور بربالين بيمار در درصورت پذيرش بيماران اورژانس، پزش

 فاصله نيم ساعت می باشد

  درصورت حضور پزشک با سرويس مرتبط پس از ويزيت بيمار توسط پزشک مقيم شرايط اورژانس بايد به اطالع

 آنكال برسد و از اين به بعد مسئوليت بيمار با آنكال است.

 ط سوپروايزر وقت بيمارستان ثبت می گردد.زمان تماس با آنكال توس 

شرح وضعيت مطرح کردن مشكل -2معرفی فرد گزارش دهنده-1)مشتمل بر مراحل ISBARدستورات تلفنی مطابق تكنيک  .3

در  توصيه درمورد اقدامات بعدی -5ارائه نتايج ارزيابی -4)تاريخچه بيماری زمينه ای(ارائه سابقه بيمار-3بيمار به طور خالصه

در حضور پرستار شاهد بازخوانی می  Read back( توسط پرستار به اطالع پزشک می رسد و مطابق تكنيک نياز  صورت

 گردد.

توسط پرستار دريافت کننده دستورات تلفنی در برگه دستورات پزشكی نگارش می شود و توسط دو پرستار در برگه  .4

 مهر و امضاء می شود. چک  دستورات پزشک

 توسط پزشک تجويز کننده مقيم يا آنكال به محض حضور دستورات با مهر و امضاء تاييد می گردد.در موارد اورژانس  .5

در برگه دستورات پزشک با مهر و توسط ايشان ساعت  24شک معالج دستورات تلفنی در اولين فرصت حداکثر تا در مورد پز .6

 امضا تاييد می گردد.

ضمنا حتی االمكان داروهای پرخطر دستور ط پزشكان صورت می گيرد.تجويز دارويی منطبق با فرموالری بيمارستان توس .7

 تلفنی نشود . 
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 اجرایی های روشکتابچه خط مشی ها و 

 

 

 جدول تهیه کنندگان، تائید کنندگان و تصویب کننده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سمت نام و نام خانوادگی 

 تهیه کنندگان
 2سرپرستار بخش داخلی رویا مرادی

 سرپرستار بخش ان آی سی یو عزیزه محمدی

 تائید کنندگان

 مدیر داخلی بیمارستان یاصغر کرامت 

 مدیر خدمات پرستاری سعید هادی نژاد

 مسئول بهبود کیفیت و ایمنی بیمار   مرضیه مختاری

 بیمارستان سرپرست  عباس عبادیدکتر  کننده تصویب
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 اجرایی های روشکتابچه خط مشی ها و 

 

 

 POL-EC-01 کد سند  1 سنجه 9 2 ب استاندارد

 عنوان خط مشی : 

بیماران بدحال و اورژانسی در رسیدگی به  شناسایی به موقع و نحوه ی.6

 های بستری بخش
 

 بیانیه خط مشی : 

بيمارستان جهت حمايت از بيماران بدحال و اورژانسی از طريق شناسايی، ارائه مراقبت و درمان به موقع، تسهيل و تسريع در ارائه 

 خدمات و مراقبت، عمل می نمايد. 

 :  دامنه

 بخش اورژانس بخش های بستری بيمارستان بجز

 تعاریف:

بيمارانی هستند که به دليل شرايط موقت يا دايمی نياز به دريافت خدمات تشخيصی و درمانی ويژه در اولين فرصت : ان پرخطربیمار

د لويت و تحت نظر منظم و مستمر قرار می گيرند. ماننومی باشند. اين بيماران به منظور تشخيص و درمان مشكالت فوری و بالقوه با ا

 بيماران دچار ديابت، نقص ايمنی

به بيمارانی بدحال اطالق می شود که به هر دليل در شرايط تهديد کننده حيات قرار گرفته  بیمار بدحال و اورژانس بستری در بخش:

 الزم است  پايدارسازی و خروج آن ها از شرايط بحرانی  جهتو ارائه مراقبت های فوری 

 صاحبان فرآیند:

 ، سوپروايزرهای بالينی، سرپرستاران بخش های بستریمدير پرستاری

 ذینفعان:

 بيماران

 فرد پاسخگو : 

 مدير خدمات پرستاری

 نحوه نظارت بر اجرای خط مشی: 

  کنترل مستندات 

  مصاحبه از پرسنل 
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 اجرایی های روشکتابچه خط مشی ها و 

 

 

 منابع، امکانات و کارکنان مورد نیاز:

 ، ليست بيماران اورژانس، فرم های احياءليست بيماران پرخطر

 و احياء مانيتورينگات تجهيز

 کادر پزشكی، مامايی و پرستاری،کمک بهيار و خدمات

  عنوان روش های اجرایی:

 های بستری شناسايی به موقع و نحوه ی رسيدگی به بيماران بدحال و اورژانسی در بخش .1

 :  1روش اجرایی 

 بستریهای  بیماران بدحال و اورژانسی در بخششناسایی به موقع و نحوه ی رسیدگی به 

 (توسط چه کسی)چه فعالیتی، چه زمانی در چه محلی و  شیوه انجام کار :

  بيمار را ارزيابی می کند.مسول ،  در مرحله اول پرستار .1

در اين مرحله بيماری که افت سطح هوشياری يا عاليم حياتی غيرطبيعی و ناپايدار دارد و يا سطح اکسيژن خونی پايينی  .2

وک زايمان که طبق کتاب راهنمای کشوری مراقبت های مامايی نياز به اقدامات حيات بخش دارد، دارد و در مورد بيماران بل

پرستار يا مامای مسئول به طور مداوم کنترل می شود و درصورت تغيير در هوشياری يا عالئم حياتی وضعيت بيمار به  توسط

 د.فراخوان می شو 99پزشک معالج اطالع داده می شود و در صورت نياز کد

 به پزشک مقيم يا آنكال سرويس مرتبط اطالع داده می شود . درصورت عدم امكان حضور پزشک معالج  .3

درصورت حضور پزشک مقيم در سرويس مرتبط، با هماهنگی پزشک معالج توسط پرستاران وضعيت بيمار به اطالع پزشک  .4

 مقيم می رسد.

 پزشک معالج می رساند.وضعيت بيمار به اطالع  آنكالدرصورت نياز پزشک مقيم يا  .5

 پرستار تا زمان حضور پزشک نسبت به کنترل عالئم حياتی و اقدامات اوليه اقدام می نمايد. .6

 قيم توسط پرستار به سوپروايزر اطالع داده می شود.درصورت عدم امكان حضور پزشک معالج يا م .7

 توسط سوپروايزر وقت، پزشک آنكال فراخوانی می گردد. .8

 دقيقه(30محدوده زمانی تعيين شده بربالين بيمار حاضر می شود.)محدوده زمانی تعيين شده حداکثرپزشک آنكال براساس  .9

 درصورت درخواست مشاوره اورژانسی )براساس دستورالعمل مشورت اورژانسی( توسط پرستار بيمار عمل می گردد. .10

هماهنگی آزمايشگاه و واحد تصويربرداری پرستار آزمايشات و تصويربرداری اورژانسی بيمار را درصورت درخواست پزشک با  .11

 انجام می دهد.

 درصورت نياز به خدمات آنكالی تصويربرداری با سوپروايزر وقت جهت فراخوانی موارد مربوطه هماهنگی انجام می شود. .12

برای براساس تشخيص متخصص آنكال يا مقيم با رهبری پزشک معالج، درصورت نياز به انتقال سريع تر به بخش های ويژه  .13

 مشاوره پزشكی درخواست می گردد. ICUمسئول فنی پزشک آنكال قلب، اطفال يا 
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 اجرایی های روشکتابچه خط مشی ها و 

 

 
، بيمار هرچه سريعتر به بخش ويژه به همراه يک پرستار با ICUمسئول فنی پس از هماهنگی با آنكال قلب، اطفال يا  .14

لنيتورينگ و پالس اکسيمتری( و با احتياطات کامل پرستاری )برانكارد اکسيژن دار، باال بودن حفاظ تخت، در صورت نياز م

 دقيقه به بخش ويژه منتقل می شود. 5هماهنگی با بخش مقصد در مدت کمتر از 

در مواردی که پزشک معالج دستوراتی را به صورت تلفنی جهت بهبود بيمار و قبل از رسيدن خويش ارائه نمايد بالفاصله  .15

 .طبق خط مشی دستورات تلفنی توسط پرستار اجرا می شود

 سوپروايزر بر تمامی مراحل فوق نظارت دارد و در صورت نياز به نيرو و تجهيزات هماهنگی الزم را انجام می دهد. .16

 گزارش بيماران بدحال و بستری در دفتر گزارش سوپروايزری نوشته می شود. .17

 ليست کيس های پرخطر هر بخش در معرض ديد پرسنل قرار دارد. .18
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 اجرایی های روشکتابچه خط مشی ها و 

 

 

 تهیه کنندگان، تائید کنندگان و تصویب کنندهجدول 

 

 سمت نام و نام خانوادگی 

 

 3داخلیسرپرستار بخش  علی رقیبی

 2سرپرستار بخش داخلی رویا مرادی

 CCU سرپرستار بخش  عشرت جمعیتی 

 تائید کنندگان

 مدیر داخلی بیمارستان اصغر کرامتی 

 مدیر خدمات پرستاری سعید هادی نژاد

 مسئول بهبود کیفیت و ایمنی بیمار  ه مختاریمرضی

 بیمارستان سرپرست دکترعباس عبادی تصویب کننده
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 اجرایی های روشکتابچه خط مشی ها و 

 

 

 POL-AC-01 کد سند  1 سنجه 1 3 ب استاندارد

 عنوان خط مشی : 

 پذیرش و ترخیص در بخش های ویژهو نحوه ی اندیکاسیون ها .7

 بیانیه خط مشی : 

، نياز به مراقبت های ويژه دارند جهت دريافت خدمات تخصصی، با توجه به دستورالعمل مراقبت بيمارانی که طبق نظر پزشک معالج

 در اسرع وقت به بخش های ويژه منتقل شده و پس از بهبودی از بخش ويژه مرخص می شوند.   7های مديريت شده شماره 

 :  دامنه

 و اورژانسبخش های بستری 

 تعاریف:

خش های تخصصی در بيمارستان است که خدمات مراقبتی و درمانی ويژه ارائه می دهند. در اين بخش از بویژه: مراقبت های بخش  

 بيماران بطور لحظه ای و شبانه روز تحت پايش قرار داشته و درمان ها بصورت تهاجمی و نيمه تهاجمی انجام می شود.

راقبت های ويژه باعث کاهش مرگ و مير و عوارض ناشی با رسيدگی به بيماران بدحال در بخش های م ویژه:های مراقبت پرستاری 

 از بيماری می شود.

 صاحبان فرآیند:

 سوپروايزران و و پرستاران مراقبت های ويژه کادر پرستاری و مامايی، کادر پزشكی

 ذینفعان:

 بيماران

 فرد پاسخگو : 

 مدير خدمات پرستاری

 نحوه نظارت بر اجرای خط مشی: 

 کنترل مستندات 

  مصاحبه 
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 اجرایی های روشکتابچه خط مشی ها و 

 

 

 منابع، امکانات و کارکنان مورد نیاز:

 دستورالعمل آنكالی -کتاب مراقبت های پرستاری در بخش های ويژه 

 برانكارد مجهز به اکسيژن، پالس اکسی متر، ونتيالتور پرتابل 

 و خدمات پرستارکادر پزشكی و پرستاری، کمک 

 عنوان روش های اجرایی:

 ژه پذيرش در بخش وي و نحوه ی انديكاسيون ها .1

 ترخيص از بخش ويژه  و نحوه ی انديكاسيون ها .2

 :  1روش اجرایی 

 و نحوه  ی پذیرش در بخش ویژه اندیکاسیون ها

 (توسط چه کسی)چه فعالیتی، چه زمانی در چه محلی و  شیوه انجام کار :

كال و سرويس قلب و با نظر پزشک متخصص مربوطه و هماهنگی با پزشكان آن ICUو CCU, NICUبستری بيماران در بخش های 

 ( براساس انديكاسيون های زير صورت می گيرد. ICUمسئول فنی اطفال و بيهوشی )

 CCUاندیکاسیون های بخش 

 بيماران مبتال به  ديس ريتمی ها و اختالالت هدايتی قلب 

 بيماران مبتال به اختالالت عروق کرونر 

 شوک کارديوژنيک 

 نارسايی قلبی 

 بدنبال اعمال جراحی 

 ريه   آمبولی 

 ادم حاد ريه 

 HTN  

 عروقی -بدنبال  احيائ قلبی 

   افيوژن پريكارد 

 درد قفسه سينه 

 بيماريهای التهابی قلبی 
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 اجرایی های روشکتابچه خط مشی ها و 

 

 
 

 NICUاندیکاسیون های بخش 

  روز   30کليه نوزادان زير 

  کيلوگرم که احتياج به مراقبت ويژه دارند 2روز و زير  30باالی 

  ساعت پس از تولد  24تشنج نوزاد تا 

 ای منجر به تعويض خون ايكتر ه 

 آسفيكسی های متوسط تا شديد 

 آسفيكسی های خفيف در روز اول تولد 

  هيپو کلسمی منجر به تشنج 

  هيپو گليسمی 

  عضالنی مادرزادی-اختالل عصبی 

  نوزاد احياء شده  پس از تولد 

  آسپيراسيون مكو نيال 

 ايكتر پاتولوژيک 

 ICUاندیکاسیون های بخش 

  کمای هيپر اسموالر 

 بيماران دچار حوادث عروق مغزی 

 بدنبال اعمال جراحی 

 بيماران نيازمند تهويه مكانيكی 

 پنومونی آسپيراسيون 

 مسموميت ها 

 بيمار دچار کاهش سطح هوشياری 

 بيماران با اختالالت متابوليک 

 ادم حاد ريه 

  نارسايی حاد تنفسیARDS 

 post cpr 

 :به صورت ذیل می باشد نحوه پذیرش در بخش های ویژه

 ارزيابی توسط پرستار صورت می گيرد. .1

 بالفاصله بيمار توسط پزشک اورژانس ويزيت می شود. .2
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 اجرایی های روشکتابچه خط مشی ها و 

 

 
 انجام اقدامات فوری اوليه داده می شود. صص مربوطه يا طب اورژانس، دستورتوسط پزشک اورژانس يا پزشک مقيم تخ .3

و درخواست انجام مشاوره   دقيقه(30)در عرض سرويس بستری در بخش اورژانس توسط پزشک مقيم يا طب اورژانس  .4

و متخصص  NICUو مشاوره با آنكال اطفال جهت بستری در بخش  CCUاورژانسی با آنكال قلب جهت بستری در بخش 

 تكميل می گردد.ICU( جهت بستری در بخش ICU)فلوشيپ هوشیيب

انس پزشكی با آنكال قلب در بخش های بستری، پزشک معالج پس از حضور بر بالين بيمار درخواست انجام مشاوره اورژ .5

 جهت بستری ICUو متخصص بيهوشی مسئول  NICU، آنكال اطفال جهت بستری در بخش CCUجهت بستری در بخش 

 مطابق با انديكاسيون های مورد تاييد ايشان صورت می گيرد. ICUدر بخش 

 ول شيفت صورت می گيرد.هماهنگی الزم جهت انجام مشاوره و انتقال بيمار به بخش های ويژه توسط پرستار مسئ .6

انتقال صحيح بيمار با حضور پرستار آموزش ديده و وسايل مانيتورينگ تنفسی قلبی و اکسيژن تراپی و همچنين برانكارد  .7

 تراپی صورت می گيرد. IVحاوی کپسول اکسيژن و 

ن از داشتن رگ باز جهت پس از وصل کردن بيمار به ونتيالتور )در صورت نياز( و شروع مانيتورينگ بيمار و مطمئن بود .8

برقراری سرم و گزارش آزمايشات و راديولوژی و شرايط بيمار توسط پرستار تحويل دهنده به تحويل گيرنده، بيمار تحويل 

 بخش ويژه می گردد.

 :NICUروند پذیرش در 

قبل از  NICUفال و پرستار .  در صورت احتمال تولد نوزاد پرخطر، وضعيت بالينی مادر توسط مامای کشيک به پزشک آنكال اط1 

 اطالع داده می شود. تولد نوزاد 

فراخوانی می شود و در صورتيكه نوزاد در بخشهای جراحی  77در زمان زايمان نوزاد بدحال توسط مامای مسئول بخش زايشگاه کد . 2

بالفاصله 77و تيم  نموده و پزشک اطفال  را اعالم 77کد  بخشهای مرتبطپرستار کشيک نياز به احيا داشته باشد  nicuو مامايی و يا  1

   .بر بالين بيمار حاضر می گردد  

. طبق فرايند پذيرش نوزاد پرخطر در زايشگاه يا اتاق عمل، نوزاد  پس از انجام اقدامات اوليه و ثابت شدن وضعيت، به همراه پرستار  3

NICU منتقل و بستری ميگردد.با انكوباتور ، به بخش 

يرش نوزاد از اورژانس بيمارستان، ابتدا نوزاد توسط پزشک اورژانس ويزيت شده و وضعيت نوزاد به اطالع پزشک آنكال . در صورت پذ4

پرستار اورژانس منتقل با همراه  و انجام اقدامات اوليه حياتی ، نوزاد با انكوباتور سيار ، NICUاطفال می رسد. پس از هماهنگی با بخش 

 بخش می گردد.

پذيرش نوزاد از بخش های مامايی يا جراحی زنان، نوزاد توسط پزشک اطفال ويزيت شده و در صورت داشتن انديكاسيون . در صورت 5

 منتقل و بستری می گردد. NICU، پس از هماهنگی های الزم، به همراه پرستار بخش به NICUبستری در 
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 اجرایی های روشکتابچه خط مشی ها و 

 

 

 :  2روش اجرایی 

 بخش ویژه  از ترخیص و نحوه اندیکاسیون ها

 (توسط چه کسی)چه فعالیتی، چه زمانی در چه محلی و  انجام کار :شیوه 

پس از ويزيت بيمار توسط پزشک معالج دستور ترخيص از بخش ويژه در پرونده بيمار ثبت برای ترخيص بيماران از بخش های ويژه 

 می گردد.

 :CCUی ترخیص از بخش اندیکاسیون ها

   عدم تكرار درد قفسه سينه 

  قلبعدم تغيير نوار 

  نداشتن ديسترس تنفسی 

 نرمال شدن و ثابت ماندن عاليم حياتی و وضعيت بيمار 

 بهبودی و يا فوت بيمار 

  برطرف شدن آريتمی قلبی خطرناک 

 طبيعی شدن آزمايشات 

 :NICUاندیکاسیون های ترخیص از بخش 

 نداشتن مشكل در شيرخوردن در نوزادان 

  نداشتن ديسترس تنفسی 

 نوزادن عاليم حياتی و وضعيت ماند نرمال شدن و ثابت 

  نوزادبهبودی و يا فوت 

 طبيعی شدن آزمايشات 

 :ICUاندیکاسیون های ترخیص از بخش 

 بهبودی و يا فوت بيمار 

  نداشتن ديسترس تنفسی تنفس خودبخودی و 

 نرمال شدن و ثابت ماندن عاليم حياتی و وضعيت بيمار 

 :شود  از بخش های ویژه به روش ذیل انجام می نحوه ترخیص

 مسئول بيمار در بخش های ويژه، بيمار را ويزيت می کند.پزشک 

 : ICUروند ترخیص از بخش 

 در ابتدا ويريت بيمار توسط پزشک معالج صورت می گيرد و درخواست ترخيص بيمار را در پرونده ثبت می کند. .1
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 اجرایی های روشکتابچه خط مشی ها و 

 

 
صالحديد دستور ترخيص پزشک پزشک فلوشيپ بيهوشی يا متخصص بيهوشی مسئول بيمار را مجددا ويزيت و درصورت  .2

 معالج را تاييد می نمايد.

ط صهماهنگی های الزم با مسئول شيفت بخش مقصد)مورد درخواست پزشک معالج( انجام می گيرد و  ICUتوسط پرستار  .3

 ترجيحا بيماران خصوصا بيماران داخلی  به بخش های مبدا تحويل می گردند(.)انتقال شرح داده می شود

به سوپروايزر   ICUبودن تخت خالی در بخش مقصد جهت پيگيری اين امر توسط پرستار مسئول بخش در صورت خالی ن .4

 اطالع داده می شود . 

 توسط پرستار مسئول بيمار صورت می گيرد. HISدر سيستم   ثبت اقالم مصرفی و خدمات درمانی .5

 ثبت می گردد. گزارش ترخيص و شرح وضعيت بيمار حين ترخيص توسط پرستار مسئول در پرونده .6

 :NICUروند ترخیص از بخش 

 .دستور ترخيص توسط پزشک معالج در پرونده ثبت می گردد .1

 می گردد.در همان بخش  POST NICUترخيص و منتقل تخت های  NICUنوزاد از بخش  .2

 در پرونده نوزاد ثبت می گردد .   NICUگزارش ترخيص از  .3

 : CCUروند ترخیص از بخش 

 ک معالج در پرونده ثبت می گردد و آموزش های الزم داده می شود.دستور ترخيص توسط پزش .1

هماهنگی الزم با بخش مربوطه مبنی بر خالی بودن سرويس مورد درخواست و همچنين گزارش وضعيت بيمار و شرايط  .2

 انتقال توسط مسئول شيفت صورت می گيرد.

 مار در پرونده ثبت می گردد.گزارش ترخيص و شرح وضعيت بيمار حين ترخيص توسط پرستار مسئول بي .3

 توسط پرستار مسئول بيمار صورت می گيرد. HISثبت اقالم مصرفی و خدمات درمانی روتين در سيستم  .4
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 اجرایی های روشکتابچه خط مشی ها و 

 

 

 جدول تهیه کنندگان، تائید کنندگان و تصویب کننده

 

 سمت نام و نام خانوادگی 

 تهیه کنندگان

 ICUسرپرستار بخش  مهدی کاظم نژاد

 بخش ان آی سی یو سرپرستار عزیزه محمدی

 سرپرستار بخش سی سی یو عشرت جمعیتی

 تائید کنندگان

 مدیر داخلی بیمارستان اصغر کرامتی  

 مدیر خدمات پرستاری سعید هادی نژاد

 مسئول بهبود کیفیت و ایمنی بیمار   مرضیه مختاری

 بیمارستان سرپرست عباس عبادیدکتر  تصویب کننده

 

 

 

 



 

       15/12/97:  تاریخ ابالغ 

 دفعات بازنگری : 

 36   : صفحه                                                                                                                                                                                                           
   

   

 اجرایی های روشکتابچه خط مشی ها و 

 

 

 POL-AC-02 کد سند  2 سنجه 1 3 ب استاندارد

 عنوان خط مشی : 

 نیتورینگ مداوم بیماران حادمراقبت فیزیولوژیک و ما.8

 بیانیه خط مشی : 

مراقبتی، بيماران با وضعيت های حاد و بحرانی را تحت مراقبت فيزيولوژيک و  و ارتقا سطح خدمات بيمارستان به منظور اثربخشی

 مانيتورينگ مداوم قرار می دهد. 

 :  دامنه

 بيمارستانکليه بخش های 

 تعاریف:

مراقبت های مورد نياز بيمارانی است که بصورت ناگهانی دچار وضعيت نامساعد شده و يا در زمينه ی بيماری  مراقبت حاد: .1

 قبلی آنها شرايط بحرانی بروز می نمايد.

ت های تهديد کننده حيات، با ارائه حمايت فوری وضعيو مديريت مراقبت های هستند که از طريق شناسايی  مراقبت بحرانی: .2

های تخصصی پيشرفته و مانيتورينگ صورت می پذيرد. اين نوع مراقبت ها در بخش اورژانس و يا هر بخش عادی در شرايط 

 بحرانی بيماران ارائه می شود. 

RR-HR-BP-ظر عالئم حياتی) بررسی مداوم و برنامه ريزی شده بيمار حاد از ن مراقبت فیزیولوژیک و مانیتورینگ مداوم: .3

T  2وSPO - عملكرد سيستم ها(-سطح هوشياری -کنترل خونريزی 

 صاحبان فرآیند:

 کادر پرستاری و مامايی، کادر پزشكی، سوپروايزران

 ذینفعان:

 بيماران

 فرد پاسخگو : 

 مدير خدمات پرستاری

 نحوه نظارت بر اجرای خط مشی:

  کنترل مستندات 

 مصاحبه  
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 اجرایی های روشکتابچه خط مشی ها و 

 

 

 ت و کارکنان مورد نیاز:منابع، امکانا

 کتاب استاندارد های خدمات پرستاری

 تجهيزات پزشكی و ملزومات آن

 کادر پزشكی، مامايی، پرستاری، کمک بهيار و خدمات

 عنوان روش های اجرایی:

 مراقبت فيزيولوژيک و مانيتورينگ مداوم بيماران حاد. 1

 :  1روش اجرایی

 بیماران حادنیتورینگ مداوم مراقبت فیزیولوژیک و ما

 (توسط چه کسی)چه فعالیتی، چه زمانی در چه محلی و  شیوه انجام کار :

 لیست ذیل بیماران را شناسایی می نماید. قمطاب شاخص های  فیزیولوژیک قابل پایش در مراقبت های حاد و بحرانیپرستار براساس 

 مراقبت و پايش سطح هوشياری بيمار با توجه به مقياس گالسكو کوما 

 پايش  فشارخون، ضربان قلب وريتم و...(–اقبت و پايش سيستم قلبی عروقی مر( 

 )...مراقبت و پايش سيستم تنفسی) تعداد تنفس و درصد اشباع اکسيژن خون شريانی و پالس اکسی متری و 

  مراقبت و پايش سيستم کليوی (BUN-cr-out put ) 

 شیوه انجام کار:

 رستار به ترتيب زير عمل می کند.بعد از شناسايی بيمار با شرايط حاد پ .1

 دستگاه مانيتورينگ توسط پرستار به بيمار متصل می شود. .2

  اتصال پروپ پالس اکسی متری به انگشت شصت بيمار يا اشاره در بيماران بزرگسال و اتصال پروپ مخصوص در نوزادان به

  HR2SPO ,مچ دست ها يا پاها و برقراری اتصال به دستگاه و نمايش 

 یدهای مناسب هر سن بر روی سینه بیمار چسبانده می شود.چست ل .3

 کالویکوالر در امتداد خطین فضای بین دنده ای سمت راست مسیم قرمز: دو 

  کالویکوالرسیم زرد: دومین فضای بین دنده ای سمت چپ در امتداد خط 

 سیم سبز: پنجمین فضای بین دنده ای سمت چپ در محل اپکس 

 است و پایین قفسه سینهسیم سفید یا مشکی: سمت ر 

 بعد از اتصال سیم ها برروی چست لیدهای وصل شده روی قفسه سینه بیمار، ضربان قلب توسط پرسنل به طور مداوم کنترل می شود. .4
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رش بیمار از نظر دیس ریتمی های قلبی مانیتورینگ قلبی مداوم می شود و نتایج ثبت و موارد غیر طبیعی توسط پرستار به پزشک معالج گزا .5

 می شود . 

وضعیت درد بیمار توسط پرستار ارزیابی شده و به پزشک معالج اطالع رسانی می شود تا زمان بهبود ی ، بیمارتوسط پرستار بطور مرتب  .6

 پایش می شود .

را فشار داده و  رابط کاف مناسب با سن بیمار دور بازو، دکمه مربوط به اندازه گیری فشارخون و بعد از اطمینان از سالمت کاف فشار سنج .7

فشارخون سیستولیک و دیاستولیک توسط پرستار اندازه گیری و رویت می شود. در بیماران بدحال دستگاه این قابلیت را دارد که طبق 

 اندازه گیری شود. یا دستیتنظیمات انجام شده توسط پرستار به صورت اتوماتیک در زمان مشخص 

دازه گیری دمای پوست بدن هستند. سنسور از طرف سطح فلزی روی پوست شکم بیمار وصل برخی دستگاه ها مجهز به سنسور پوستی ان .8

 می شود.

 بیمار به طور کامل توسط پرستار مانیتورینگ شده و تا ثابت شدن شرایط بالینی بیمار مانیتورینگ ادامه خواهد داشت. .9

 تم ها کنترل می شود.بیمار به طور مداوم توسط پرستار با مشاهده مستقیم از نظر عملکرد سیس .10

کلیه پارامترهای اندازه گیری شده در برگه ثبت عالئم حیاتی بیمار و پرونده ثبت می شود. و به صورت مداوم هرگونه تغییری به اطالع  .11

 ساعته پرستار روند درمانی بیمار توسط پرستار اخذ و ثبت می شود.24پزشک معالج رسانده شود و براساس گزارشات

 حال کنترل کلیه عالئم با توجه به شرایط بیمار و دستور پزشک انجام می شود.در بیماران بد .12

 درصورت دستور پزشک مبنی بر انتقال بیمار به بخش های ویژه هماهنگی الزم با بخش های مربوطه صورت می گیرد. .13

 می گردد . تعویض   NICUدر هر شیفت محل پروب پالس اکسیمتری جهت جلوگیری از آسیب پذیری نوزاد در بخش  .14

 سطح هوشیاری با مقیاس گالسکو توسط پرستار تعیین می شود .  .15

 ترالی احیا نزدیک بیمار توسط پرستار قرار داده می شود .  .16
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 جدول تهیه کنندگان، تائید کنندگان و تصویب کننده

 

 سمت نام و نام خانوادگی 

 تهیه کنندگان

 ICUسرپرستار بخش  مهدی کاظم نژاد

 2سرپرستار بخش داخلی رویا مرادی

 CCUسرپرستار بخش  عشرت جمعیتی

 تائید کنندگان

 مدیر داخلی بیمارستان اصغر کرامتی 

 مدیر خدمات پرستاری سعید هادی نژاد

 مسئول بهبود کیفیت و ایمنی بیمار   مرضیه مختاری

 یمارستانسرپرست  عباس عبادیدکتر  تصویب کننده
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 POL-ASC-01 کد سند  1 سنجه 5 4 ب تاندارداس

 عنوان خط مشی : 

 در اقدامات تهاجمی خارج از حیطه اتاق عمل الزامات ایمنی بیمار رعایت.9

 بیانیه خط مشی : 

عمل  با توجه به فرآيند های کاری موجود در واحد و با توجه به اهتمام بر اين امر که احتمال اعمال جراحی در خارج از حيطه اتاق

مانند اتاق زايمان و يا بخش های ديگر در بيمارستان همواره وجود دارد و با هدف و چرايی امكان اعمال جراحی در بخش ها در صورت 

لزوم، آگاه سازی پرسنل و افزايش سطح آگاهی پرسنل که نهايتا منجربه افزايش سطح ايمنی و سالمت بيماران و ارتقا سطح خدمات 

 می گردد.

  دامنه:

  درمانی بيمارستانبخش های 

 تعاریف: 

  _ 

 صاحبان فرآیند:

 پرستارانپزشكان، پرستاران، کمک 

 ذینفعان:

 بيماران

 فرد پاسخگو : 

 سرپرستاران

 نحوه نظارت بر اجرای خط مشی: 

 کنترل مستندات 

 مصاحبه 
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 منابع، امکانات و کارکنان مورد نیاز:

 از حيطه اتاق عمل و عوامل تهديد کننده ايمنی ليست اعمال جراحی و پروسيجرهای تهاجمی خارج 

 تجهيزات استاندارد با تائيديه فنی 

 کارکنان با تجربه و آموزش ديده 

 عنوان روش های اجرایی:

 رعايت الزامات ايمنی بيمار در اقدامات تهاجمی خارج از حيطه اتاق عمل .1

 :  1روش اجرایی 

 اتاق عمل یطهخارج از ح رعایت الزامات ایمنی بیمار در اقدامات تهاجمی

 (توسط چه کسی)چه فعالیتی، چه زمانی در چه محلی و  شیوه انجام کار :

پزشک قبل از انجام هرگونه اقدام درمانی و تشخيصی تهاجمی، کليه خطرات، منافع و عوارض جانبی احتمالی درمان را به  .1

 بيمار توضيح داده و بيمار برگه رضايت آگاهانه را امضا می نمايد.

در خصوص عمل جراحی عالمت گذاری موضع انجام اقدام تهاجمی توسط پزشک قبل از عمل جراحی صورت می گيرد. .2

 اورژانس ، اورژانسی بودن مويد جايگاه می باشد ،ضرورتی برای عالمتگذاری نيست .

ار قبل از انجام اقدامات شناسايی بيمار توسط پرستار براساس دستورالعمل شناسايی صحيح استانداردهای الزامی ايمنی بيم .3

 تهاجمی خارج از حيطه اتاق عمل انجام می شود.

 چک کردن کاليبراسيون تجهيزات مورد نياز توسط پرستار صورت می گيرد. .4

 توسط پرستار بيمار استانداردهای ايمنی تجويز داروهای پرخطر و مشابه مورد نياز در حين عمل جراحی اجرا می گردد. .5

 پک استريل جهت انجام اقدام تهاجمی را آماده می کند. پرستار مسئول بيمار، .6

ط پزشک و پرستار مربوطه انجام اسكراب جراحی مطابق ليست اقدامات تهاجمی مورد تاييد واحد کنترل عفونت توس .7

 گيرد. می

شستشوی دست و استفاده از وسايل حفاظت فردی و پوشيدن گان و دستكش به روش استريل توسط پزشک و پرستار،  .8

 طابق آموزش های واحد کنترل عفونت انجام می شود.م

عالمت گذاری شده را با بتادين ضدعفونی می کند، با يک شان پرفوره  هزمان انجام اقدامات تهاجمی، ناحيپزشک معالج در  .9

 می پوشاند و پس از آن اقدام تهاجمی انجام می شود.

 .گردد میبه آزمايشگاه بيمارستان ارسال ار، جهت انجام آزمايش در صورت داشتن بيوپسی، نمونه با نظارت پرستار مسئول بيم .10

 پس از اتمام اقدام تهاجمی، پزشک معالج شرح عمل و يا پروسيجر را در پرونده بيمار ثبت می کند .11
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 کليه اقدامات انجام شده توسط پرستار مسئول بيمار در پرونده ثبت می شود. .12

مرکزی، تحويل کمک پرستار  شستشوی اوليه و ارسال به استريليزاسيون پرستار مسئول بيمار، تجهيزات آلوده را جهت .13

 .دهد می

 می کند.نبودن شرايط بيمار، بالين بيمار را ترک  stableاطمينان از  تا زمان حصول پرستار مسئول بيمار،  .14

 

پرستار مسئول بيمار شمارش شده و از و ...........پس از اتمام عمل جراحی ، توسط    تامپون*در صورت استفاده از گازهای کوچک ،  

 عدم جاماندن آن اطمينان حاصل شود . 

 *پيگيری درخواست و آماده نمودن فرآورده های خونی توسط پرستار مسئول بيمار از طريق بانک خون 
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 جدول تهیه کنندگان، تائید کنندگان و تصویب کننده

 

 

 تسم نام و نام خانوادگی 

 تهیه کنندگان
 2بخش جراحی سرپرستار سعادت مصطفی 

 کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار مرضیه کمالی

 تائید کنندگان

 مدیر داخلی بیمارستان اصغر کرامتی 

 مدیر خدمات پرستاری سعید هادی نژاد

 مسئول بهبود کیفیت و ایمنی بیمار  مرضیه مختاری

 بیمارستانسرپرست  یعباس عباددکتر  تصویب کننده
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 POL-MBC-01 کد سند  2 سنجه 3 5 ب استاندارد

 عنوان خط مشی : 

 زایمان بلوک در پرخطر مادران مدیریت.10

 بیانیه خط مشی : 

ا در بيمارستان براساس راهنمای کشوری ارائه خدمات مامايی و زايمان و دستورالعمل پذيرش مادران باردار، مديريت مادران پرخطر ر

 بلوک زايمان انجام داده و براساس آن عمل می نمايند.

 :  دامنه

 بخش اورژانس بيمارستان، بخش زايشگاه

 واحد ترياژمامايی

 تعاریف:

 روز بعد از زايمان 42از بدو حاملگی تا مادران  مادران باردار: 

ون در بارداری، ديابت باارداری، پيلونفريات، شاكم    زايمان زودرس، فشار خبه مادرانی گفته می شود که با تشخيص های  مادر پرخطر:

، چندقلويی، بيماريهای سيستميک )قلبی، تنفسی و.. (، تاأخير  HELLPحاد بارداری، جفت سرراهی، پره اکالمپسی، اکالمپسی، سندرم 

ی شديد، تروما، تهوع و رشد داخل رحمی، پلی هيدرآمنيوس شديد و اليگوهيدر آمنيوس شديد، تب ناشناخته، ترومبوز وريد عمقی، آنم

و ياا   استفراغ شديد، حاملگی خارج از رحم، حاملگی پست ترم، سقط عفونی، دکولمان، شوک و پروالپس بند ناف به بيمارستان مراجعه

   در بيمارستان بستری شده اند .

ر از حد معمول در معرض خطر بارداری زمانی پرخطر محسوب می شود که طی آن مادر، جنين يا نوزاد بيشت تعریف بارداری پرخطر:

 مرگ، معلوليت يا بيماری قرار می گيرد. 

 صاحبان فرآیند:

 ماما -ماما مسئول  –متخصص زنان 

 ذینفعان:

 مادران باردار و مددجويان

 فرد پاسخگو : 

 ماما مسئول زايشگاه 

 نحوه نظارت بر اجرای خط مشی: 

 مشاهده و بررسی مستندات
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 ورد نیاز:منابع، امکانات و کارکنان م

راهنمای کشوری خدمات  -سه جلد کتاب بارداری زايمان ويليامز  آخرين ويليامز –بوکلت استاندارد بيمارستان دوستدار مادر  منابع:

 دستورالعمل ترياژ -دستورالعمل پذيرش مادر باردار -مامايی و زايمان

 دستكش استريل دستگاه فشار خون ،  ی، سونيكيت،، پرونده بالينترياژمامايی  مراجعينفرم ترياژ، دفتر ثبت  امکانات:

 سوپر وايزر  -، کمكی و خدمات کارشناس و کارشناس ارشد مامايی، پزشک متخصص زنانکارکنان مورد نیاز: 

 عنوان روش های اجرایی:

 مديريت مادران پرخطر در بلوک زايمان .1

 :  1روش اجرایی 

 مدیریت مادران پرخطر در بلوک زایمان

 (توسط چه کسی)چه فعالیتی، چه زمانی در چه محلی و  کار : شیوه انجام

 می انجام بيمارستان در مادر دوستدار بيمارستانهای اقدام ده از گام اولين به توجه با بارداری از و پس حين قبل، مراقبتهای -1

  .شود

 مربوطاه بخاش شايفت مسائول اه بخش ساير يا اورژانس به زايمان از پس روز  42  تا باردار مادر هر مراجعه صورت در -2

 طرف از شده تعيين زمانی محدوده در اوليه ارزيابی و  نمايد می مطلع را زايمان بلوک شيفت مسئول مامای صاله بالفاا

  .شود می و امضاء ساعت، مهر تاريخ، قيد و با انجام زنان متخصص پزشک ياا ماماا توسط بيمارستان

 ثبات پزشاک يا ماما توسط کامل طور به شده کسب اطالعات و تمامی انجام کامل زيكیفي معاينات دقيق، گيری حال شرح  -3

  .گردد مای

 می بررسی پزشک يا ماما توسط دارو مصرف و ای زمينه بيماری های بارداری، خصوص در مادر پزشكی ومستندات مدارک -4

  .شود

  .است گرفته قرار ها شبخ همه دسترس و در تهيه بيمارستان توسط پرخطر بارداری های ليست  -5

 اقادامات بار و ساوپروايزر  دهاد می قرار پرخطر مادر ورود جريان در را سوپروايزر ،پرخطر مادر بستری بخش شيفت مسئول -6

  .نمايد می اقدامو سامانه ی مربوطه  مخصوص فرم تكميل به نسبت و نظارت مادر به شده انجاام

  .يابد می ادامه پرخطر ائط شر از مادر خروج زمان تا اقدامات کليه  -7

 گردد. می ثبت پرونده و در ارائه مراحل تمام در وخانواده همسر مادر، به الزم آموزشهای  -8

  مشای خاط) 5- 3- ب اساتاندارد 2 سانجه براسااس و پايش مراقبت زايمان بلوک به مادر ورود صورت در :  توجه 

و  زايمان بلوک به ورود از قبل و پايش مراقبت به مربوط سنجه ينگيرد. ا می صورت (پرخطر بااردار ماادر يريت ماد

 باشد. می زايمان بلوک از خروج از پس



 

       15/12/97:  تاریخ ابالغ 

 دفعات بازنگری : 

 46   : صفحه                                                                                                                                                                                                           
   

   

 اجرایی های روشکتابچه خط مشی ها و 

 

 
 توسط مامایمامايی /پرستاری گزارش در مادر وضعيت کامل گزارش..... و عمل ، اتاق ICUزنان، بخش به انتقال از قبل  -9

  .شود می ثبت مسئول بيمار 

 اطالعاات ارائاه خصاوص و در اقادام ديگار بخش های همكااران باا صحيح ارتباط قراریبر به نسبت دهنده تحويل مامای  -10

  .نمايد می اقدام.... و سونوگرافی آزمايشات، ها، مشاوره پيگيری، مراقبت ها، و تداوم الزم

  .شود می گيریپي دقت و حساسيت با مراحل کليه پزشک، طرف از باالتر سطح بيمارستان به اعزام دستور صدور صورت در -11

  .نمايد می اعالم هدايت ستاد به را اعزام انديكاسيون و باردار مادر کامل وضعيت سوپروايزر -12

 می اعالم مقصد بيمارستان زنان متخصص به را شده انجام اقدامات و خالصه تشخيص مادر، وضعيت مبدا بيمارستان پزشک -13

  .نمايد

 .نمايد می اعمال شده تعيين زمان مدت در تمام و حساسيت دقت و با صحيح شيوه به اعزام روند بر کامل نظارت سوپروايزر -14

 از پاس الزم پيگيری هاای منظاور باه پرخطار مادر وضعيت گزارش به نسبتکارشناس مادران پر خطر بيمارستان  -15

  .نمايد می اقدام بهداشت مرکزرابط مادران پرخطر  باه اعازام/  تارخيص

  .گردد می ارسال مادر پوشش تحت مراقبت مرکز و به تكميل پسخوراند فرم -16

 برناماه سااليانه بصاورت خدمت، دهندگان ارائه وعملكرد مهارت دانش، ء ارتقا منظور مامامسئول، به و آموزشی سوپروايزر -17

 . نمايند می و اجرا ريزی برنامه مادران و مير مرگ کاهش هدف با را مامايی آموزشی، فوريت های هاای
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 اجرایی های روشکتابچه خط مشی ها و 

 

 
 

 جدول تهیه کنندگان، تائید کنندگان و تصویب کننده

 

 

 

 

 

 

 

 

 سمت نام و نام خانوادگی 

 مسئول زایشگاهماما  زهرا سبزه تهیه کنندگان

 تائید کنندگان

 مدیر داخلی بیمارستان اصغر کرامتی 

 مدیر خدمات پرستاری سعید هادی نژاد

 مسئول بهبود کیفیت و ایمنی بیمار  مرضیه مختاری

 بیمارستان سرپرست  عباس عبادیدکتر  یب کنندهتصو
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 اجرایی های روشکتابچه خط مشی ها و 

 

 

 POL-MBC-02 کد سند  1 سنجه 9 5 ب استاندارد

 عنوان خط مشی : 

 سزارین انجام های اندیکاسیون رعایت از اطمینان.11

 بیانیه خط مشی : 

 5 شماره شده مديريت های ومراقبت ارينسز روش به زايمان بالينی راهنمای اساس بر خدمات سازی استاندارد راستای در بيمارستان

   . دهد می خدمت ارائه علمی انديكاسيون اساس بر سزارين انجام و ضروری غير سزارين روند کاهش هدف باا

 دامنه : 

 بخش زايشگاه

 تعاریف:

 علمی انجام عمل سزارين  روشهای منطقی و اندیکاسیون سزارین: 

 ينسزار يمان(را زا يستروتومیرحم )ه يواره(و د یشكم )الپاراتوم يوارهدر د يونهايیانسز جاديا يقاز طر ينآوردن جن يابه دن سزارین:

نوع ختم  يندهد ا یم يصشود که پزشک تشخ یانجام م یاست و هنگام یختم باردار يگرروش د يعیطب يمانبعد از زا ين. سزاريندگو

 .ضرورت دارد ينحفظ سالمت مادر و جن یبرا یباردار

 آیند:صاحبان فر

 رئيس بيمارستان  –ماما  –ماما مسئول  –متخصص زنان 

 ذینفعان:

 مادران باردار

 فرد پاسخگو : 

 کميته ايمنی مادر و نوزاد  –ماما مسئول زايشگاه 

 نحوه نظارت بر اجرای خط مشی: 

 مشاهده و بررسی مستندات

 منابع، امکانات و کارکنان مورد نیاز:

 و دستورالعمل ابالغی وزارت بهداشت فرم اندیکاسیون سزارین منابع:
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 اجرایی های روشکتابچه خط مشی ها و 

 

 
تجهیزات استاندارد احیای مادر و نوزاد در اتاق عمل زنان شامل مانیتورینگ مادر، ترالی اورژانس،  تخت احیای نوزاد مجهز به وارمر،  امکانات:

 ساکشن و...

 اس ارشد مامایی و تیم اتاق عملمتخصص زنان و زایمان، متخصص بیهوشی و کاردان و کارشناس یا کارشن کارکنان مورد نیاز:

 عنوان روش های اجرایی:

 اطمينان از رعايت انديكاسيون های انجام سزارين .1

 :  1روش اجرایی 

 اطمینان از رعایت اندیکاسیون های انجام سزارین

 (توسط چه کسی)چه فعالیتی، چه زمانی در چه محلی و  شیوه انجام کار:

 فرم علت انجام سزارین

ا آوردن نوزاد از طريق ايجاد انسزيون هايی در ديواره شكم )الپاراتومی( و ديواره رحم )هيستروتومی( را زايمان سزارين تعريف: به دني

 گويند.

سزارين بعد از زايمان طبيعی روش ديگر ختم بارداری است و هنگامی انجام می شود که پزشک تشخيص می دهد اين نوع ختم 

 جنين ضرورت دارد. بارداری برای حفظ سالمتی مادر و 

 انديكاسيون های سزارين:

 علل مادری:

ای . سزارين قبلی، سابقه هيستروتومی، سابقه اسكار روی رحم )ناشی از پارگی قبلی، ترميم آنومالی رحمی، ميومكتومی و ...(، سابقه جراحی ه 1

 ترميمی سرويكس و واژن )کولپورافی قدامی، واژينوپالستی( و سرکالژ داخل شكمی 

 وجه: در موارد يک بار سزارين قبلی با توجه به پروتكل زايمان طبيعی پس از زايمان، در صورت تمايل مادر، زايمان طبيعی منعی ندارد. ت

 . اختالالت النه گزينی جفت )سرراهی ، چسبنده ،...(، پروالپس بند ناف  2

بارداری به طور انتخابی در بيمارستان مجهز با آمادگی کامل  36تا  34ته نكته: در صورت تشخيص پيش از ترم پالسنتا آکرتا، ختم بارداری در هف

 انجام شود. در اين  مورد انجام سزارين هيسترکتومی بايد مد نظر باشد. )مطابق پروتكل خونريزی مبحث چسبندگی جفت(

 . خونريزی شديد مادر و به مخاطره افتادن جان مادر  3

 مثبت( HIVئم پرودرمال در زمان ختم بارداری، . عفونت مادری )هرپس فعال با عال4
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 اجرایی های روشکتابچه خط مشی ها و 

 

 
بارداری انجام شود، به پروتكل اچ آی  38مثبت سزارين می بايست قبل از شروع دردهای زايمان و پاره شدن کيسه آب در هفته   HIV در مادران 

 ی و بارداری مراجعه شود. 

 . چند قلويی  5

 ن که باعث ايجاد انسداد در مسير زايمان واژينال می شود. . هرگونه توده خوش خيم و بدخيم در مسير زايما6

 . کانسر مهاجم سرويكس  7

 . ضرورت به ختم بارداری و وجود کنترا انديكاسيون های القاء زايمان  8

صالحديد پزشک   . اکالمپسی و پره اکالمپسی در صورت نياز به ختم بارداری اورژانس و سرويكس نامطلوب يا عدم پاسخ القای ليبر با نظر 9

 مسئول مطابق پروتكل پره اکالمپسی 

 . بيماری قلبی يا ريوی مادر با توجه به پروتكل مراقبت از بيماران قلبی در بارداری، زايمان و پس از زايمان  10

 زارين فوری انجام شود.دقيقه پس از ايست قلبی مادر س 4تا  3. در صورت ايست قلبی مادر در مواردی که عمليات احيا موفق نباشد، از 11

 علل جنينی :

 ديسترس جنينی، مطابق پروتكل الگوی ضربان قلب جنين  .1

 اختالالت خونريزی دهنده جنين  .2

 آنومالی قابل درمان جنين که انجام زايمان طبيعی منجر به آسيب خوردن به آن عضو می شود مثل مننگوميلوسل و ... .3

 دازه رحم کوچكتر از سن حاملگی تاخير رشد داخل رحمی جنين مطابق پروتكل ان .4

 نمايش غير طبيعی جنين مثل نمايش صورت، پيشانی پايدار، قرار عرضی و نمايش بريچ  .5

 نكته : زايمان بريچ در صورت جنين زنده، قابل حيات و نداشتن موارد زير می بايست به طريق سزارين انجام شود. 

 انجام داد. ) دو مورد اول از ضروريات انجام زايمان طبيعی در نمايش بريج است(مواردی که می توان در نمايش بريج زايمان واژينال 

a)  وجود فرد ماهر برای انجام زايمان طبيعی 

b)  درخواست مادر به انجام زايمان طبيعی 

c)  گرم  3800جنين با وزن کمتر از 

d)  جنين ترم 

e)  جنين غيرقابل حيات 

f) نداشتن سابقه قبلی مرگ پری ناتال يا ترومای زايمان  

g)  نمايش جنين فرانک بريچ 

h)  عدم هيپراکستانسيون سر 

i)  شكل لگن مناسب 

j)  نداشتن سابقه قبلی سزارين 

 شرع خودبخودی درد زايمان )القا و تقويت زايمان در نمايش بريچ کنتراانديكه است.(

 علل مادری و جنينی:
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 اجرایی های روشکتابچه خط مشی ها و 

 

 
 اشی از لگن تنگ، جنين ماکروزوم يا هردو )عدم تناسب سر جنين و لگن مادر( نCPD ديستوشی، عدم پيشرفت سير زايمانی يا  .1

سانتی متر رسيده  4برای تشخيص عدم تناسب سر جنين و لگن مادر الزم است تا با وجود دردهای زايمانی ديالتاسيون سرويكس حداقل به 

 باشد. در فاز فعال در موارد پيشرفت کند ديالتاسيون از نظر ديستوشی بررسی گردد. )مطابق فرم پارتوگراف(

 نمی باشد.  CPDسايز کفش مادر، اندازه قد مادر و تخمين اندازه جنين بوسيله سونوگرافی يا معاينه، معياری برای تشخيص 

 در دکلمان جفت در صورت وجود شرايط زير سزارين با نظر و تصميم گيری پزشک مسئول انجام می شود: .2

a.  جنين زنده و بالغ و قريب الوقوع نبودن زايمان واژينال 

b. سترس جنينی دي 

 –. دوقلويی قابل حيات و غيرسفاليک بودن يكی از قل ها )زايمان واژينال بسته به شرايط مادر و جنين و مهارت پزشک در موارد سفاليک  3

 بريچ قابل انجام است.( –سفاليک يا سفاليک 
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 اجرایی های روشکتابچه خط مشی ها و 

 

 

 جدول تهیه کنندگان، تائید کنندگان و تصویب کننده

 

 سمت نام و نام خانوادگی 

 مسئول زایشگاهماما  زهرا سبزه تهیه کنندگان

 تائید کنندگان

 مدیر داخلی بیمارستان اصغر کرامتی 

 مدیر خدمات پرستاری سعید هادی نژاد

 مسئول بهبود کیفیت و ایمنی بیمار  مرضیه مختاری

 بیمارستان سرپرست  عباس عبادیدکتر  تصویب کننده
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 اجرایی های روشکتابچه خط مشی ها و 

 

 

 POL-EH-01 د سند ک 2 سنجه 16 1 هـ استاندارد

 عنوان خط مشی : 

 کسب اطمینان از اثر بخشی اقدامات بهداشت و حفاظت پرتوها.12

 بیانیه خط مشی : 

تمامی پرسنل واحد تصوير برداری راههای پيشگيری از انجام راديوگرافی های غيرضروری و استفاده از شيلدهای حفاظتی و دزيمتری 

انند و بيمارستان با نظارت بر اجرای اقدامات بهداشتی و کنترل دزيمتری های شخصی و شخصی و دوزيمتری محيط کار را می د

 محيطی از اثربخشی آن اطمينان حاصل می نمايد.    

 دامنه : 

 عالمه بهلول گنابادیبخش طب تصويری بيمارستان 

 تعاریف:

 می باشد . عالمت های راست و چپ فلزی که مشخص کننده سمت راست و چپ بدن بيمار  مارکر:

ماه اندازه  2فيلم کوچک راديولوژی که پرتوکار آن را بر روی سينه نصب می کند تا ميزان دريافت دز جذبی در طول هر  فیلم بج:

 گيری شود.

 قطعات سربی جهت جلوگيری از پرتوگيری ساير قسمتهای غير ضروری برای تصويربرداری شیلد:

 صاحبان فرآیند:

 پرسنل واحد تصويربرداری

 ذینفعان:

 پرسنل واحد تصويربرداری و بيماران ارجاعی به اين واحد 

 فرد پاسخگو : 

 مسئول فيزيک بهداشت بيمارستان

 نحوه نظارت بر اجرای خط مشی: 

ماه يكبار توسط  6ماه يكبار و دزيمتری بخش هر  2از طريق بازديد به شكل تصادفی و کنترل فيلم بج توسط سازمان انرژی اتمی هر 

 بهداشت ت محترم  معاون
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 اجرایی های روشکتابچه خط مشی ها و 

 

 

 منابع، امکانات و کارکنان مورد نیاز:

های سربی، دامن سربی، ژيلت سربی، عينک سربی و دستكش سربی و  شیلد های سربی شامل: روپوش –دزریمتر شخصی و محیطی  

  دستگاه های تصویر برداری استاندارد -شيلدهای مخصوص گنادها مثل: تيروئيد، دستگاه تناسلی و توليد مثل

 عنوان روش های اجرایی:

 اثربخشی اقدامات بهداشت و حفاظت پرتوها .1

 :  1روش اجرایی 

 اثربخشی اقدامات بهداشت و حفاظت پرتوها

 (توسط چه کسی)چه فعالیتی، چه زمانی در چه محلی و  شیوه انجام کار :

 اختيار کارشناس می گذارد .  ، برگه درخواست را دررا پذيرش می کند منشی پذيرش : با توجه و دقت نسخه بيمار،  .1

 کارشناس شناسايی صحيح بيمار را انجام می دهد. .2

 در مورد بيماران بستری از روی مچ بند چک می کند )بر اساس دستورالعمل شناسايی صحيح بيمار(.  .3

 از مارکرهای راست و چپ بر روی کليشه جهت سهولت تشخيص پزشک استفاده می شود .  .4

وگرافی از يک عضو مشخص را دارد، ساير قسمت ها توسط شيلدهای حفاظتی، پوشانده شده تا در صورتی که بيمار رادي .5

ازدريافت دوز اضافی جلوگيری شود و چنانچه بيمار ، به دليل عدم توانايی نياز به همراه داشته باشد . همراه وی نيز بايد 

 کامالً محافظت شود. 

امن سربی، ژيلت سربی، عينک سربی و دستكش سربی و شيلدهای شيلدهای حفاظتی بخش شامل : روپوش های سربی، د .6

 مخصوص گنادها مثل: تيروئيد، دستگاه تناسلی و توليد مثل می باشد . 

در مورد انديكاسيون های پرتابل نيز، در بخش های متقاضی، شيلدهايی شامل : روپوش  و شيلد تيروئيد سربی، شيلد گناد و  .7

 شد . نيز پاراوان سربی موجود می با

سانتيمتر به رنگ های قرمز، زرد، آبی که شامل يک فيلم کوچک  3*5در مورد حفاظت کارکنان، يک جعبه کوچک به ابعاد  .8

 راديولوژی می باشد بر روی سينه پرتوکاران نصب می باشد که به آن فيلم بج می گويند . 

 می )پارسيان( ارسال می شود .اين فيلم بچ هر دو ماه يكبار از بيمارستان به مرکز سازمان انرژی ات .9

 از مرکز پارسيان پس از بررسی نتيجه عودت می شود .  .10

 در صورتی که دريافت دوز جذبی از حد مجاز بيشتر باشد ، در کنار نام آن شخص عالمت ستاره گذاشته می شود .  .11

 جام می دهند . ماه يكبار، پرسنل اين واحد به درخواست معاون درمان، آزمايش های دوره ای را ان 6هر  .12

 و پالکت، و سرعت انعقاد خون و معاينه پوست و چشم می باشد.  CBCاين آزمايش ها شامل  .13
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 اجرایی های روشکتابچه خط مشی ها و 

 

 
بار، مسئول فيزيک بهداشت شهرستان با دوزيمترهای مجاز، دوزيمتری را انجام 2جهت کنترل اتاق های اين واحد، ساالنه  .14

 می دهد . 

اشت شهرستان و اعضای معاونت بهداشتی به واحد تصوير برداری و نتيجه دوزيمتری محيط کار توسط مسئول فيزيک بهد .15

 معاونت درمان ارسال می شود . 

 ن اقدام می نمايد . آدر صورت داشتن نقص واحد تصويربرداری با اطالع رياست بيمارستان در جهت رفع  .16
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 اجرایی های روشکتابچه خط مشی ها و 

 

 

 جدول تهیه کنندگان، تائید کنندگان و تصویب کننده

 

 سمت نام و نام خانوادگی 

 مسئول واحد تصویربرداری بیمارستان صادق حسینیان  یه کنندگانته

 تائید کنندگان

 مدیر داخلی بیمارستان اصغر کرامتی

 مدیر خدمات پرستاری سعید هادی نژاد

 مسئول بهبود کیفیت و ایمنی بیمار  مرضیه مختاری

 بیمارستانسرپرست  عباس عبادیدکتر  تصویب کننده
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 اجرایی های روشکتابچه خط مشی ها و 

 

 

 POL-PI-01 کد سند  1 سنجه 1 6 ـه داستاندار

 عنوان خط مشی : 

 ،ارزش گذاری و فرهنگ سازی رعایت اصول بهداشت دست در بین پزشکان.13

 پرستاران و سایر کارکنان بالینی
 بیانیه خط مشی : 

يری و کنترل عفونت به عنوان يک راه حل ساده و اثر بخش جهت پيشگرعايت اصول بهداشت دست  و و ترغيب کارکنان فرهنگ سازی

با محلول ها و مواد بهداشتی مورد تاييد  WHOدر بيمارستان و تاکيد بر رعايت بهداشت دست ها در پنج موقعيت اعالم شده از سوی

 تمامی کارکنان

 :  دامنه

 کارکنان بالينی

 تعاریف:

 Hand rub (:)الكلیفرآيند ضدعفونی دست ها با استفاده از محلول هايی با پايه  هند راب 

Hand wash هندواش(: شستشو و ضدعفونی دست ها با صابون( 

 هندراب جراحی: فرآيند ضدعفونی دست ها با محلول هايی با پايه الكلی قبل از اعمال جراحی و تهاجمی

 و تهاجمیهندواش جراحی: فرآيند شستشو و ضدعفونی دست ها با آب و صابون و مواد آنتی سپتيک مانند بتادين قبل از عمل جراحی 

 صاحبان فرآیند:

 کارکنان بالينی بيمارستان

 ذینفعان:

 کارکنان بالينی و بيماران 

 : فرد پاسخگو 

 سوپروايزر کنترل عفونت 

 نحوه نظارت بر اجرای خط مشی: 

مواد اندازه گيری ميزان مصرف  -آزمون حين بازديد -راند روزانه -تخصصی ارزيابی ميزان رعايت بهداشت دستتكميل چک ليست 

 ضدعفونی دست در بخش ها
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 اجرایی های روشکتابچه خط مشی ها و 

 

 

 منابع، امکانات و کارکنان مورد نیاز:

 وزارت بهداشت. 1392و ويرايش سال 12/3/1388مورخه2/2/2075منابع: دستورالعمل ابالغی بهداشت )نامه شماره س/

 هندواش و هندراب -پوستر آموزشی-پايش امكانات شستشوی دست ، چک ليست 

 رابط کنترل عفونت-نتکارکنان: سوپروايزر کنترل عفو

 روش های اجرایی:عنوان 

 در بين پزشكان، پرستاران و ساير کارکنان بالينی فرهنگ سازی رعايت اصول بهداشت دستارزش گذاری و  .1

 :  1روش اجرایی 

دست در بین پزشکان، پرستاران و سایر  ارزش گذاری و فرهنگ سازی رعایت اصول بهداشت

  کارکنان بالینی

 (توسط چه کسی)چه فعالیتی، چه زمانی در چه محلی و  ر :شیوه انجام کا

تيم مديريتی بيمارستان حداقل ملزومات و امكانات رعايت بهداشت دست را جهت کارکنان، بيماران و افراد مرتبط با  .1

بيمار را طبق بخشنامه ابالغی وزارت بهداشت که شامل سينک مناسب، مايع دستشويی، محلول پايه الكلی، سطل 

 ال پدال دار و دستمال يكبار مصرف می باشد را تهيه کرده است.آشغ

ليست وسايل و ملزومات مورد نياز جهت بهداشت دست را تهيه و در سرپرستاران و مسئولين بخش ها می بايست  .2

 اختيار کليه پرسنل قرار دهند.

بخش ها و واحدها نصب گرديده  ديسپنسرهايی برای محلول پايه الكلی به اندازه کافی در محل های مناسب در کليه .3

 است.

واحد کنترل عفونت کتابچه و پمفلت مربوط به مراحل و نحوه صحيح شستشو و ضدعفونی دست ها را تهيه و در اختيار  .4

کليه بخش ها و واحدها بويژه بخش های درمانی قرار داده و با همكاری مسئولين بخش ها کنار کليه روشويی ها و 

 ستر ضدعفونی و شستشو دست جهت استفاده کارکنان و بيماران را نصب کرده است.جايگاه های هندراب پو

فرم ارزيابی ميزان شستشوی دست توسط رابطين کنترل عفونت در کليه بخش ها تكميل و داده ها توسط واحد کنترل  .5

يشنهادی در جهت عفونت ثبت و تجزيه و تحليل شده و نتايج بدست آمده در کميته کنترل عفونت مطرح و مداخالت پ

بار در سال و در دوره های يک ماهه انجام می 2.)ارتقاء شاخص شستشوی دست در بيمارستان مصوب و اجرا می گردد

 شود(
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 اجرایی های روشکتابچه خط مشی ها و 

 

 
انديكاسيون تعريف شده جهت  5تحت همچنين  اطالعات ارزيابی بهداشت دست به تفكيک بخش و رده کارکنان و .6

 ده و نتيجه ارزيابی در کميته کنترل عفونت مطرح می گردد.رعايت بهداشت دست، محاسبه و تجزيه و تكميل ش

طبق مصوبه کميته کنترل عفونت بخش ها و پرسنلی که در زمينه رعايت بهداشت دست همكاری بيشتری دارند و  .7

موازين بهداشت دست را رعايت می کنند، جهت ايجاد انگيزه در بين کارکنان، از طرف دفتر پرستاری و رياست 

 تقديرنامه و درج در پرونده مورد تشويق قرار خواهند گرفت. به صورتبيمارستان 

واحد کنترل عفونت بيمارستان درخصوص اهميت بهداشت دست در پيشگيری و کنترل عفونت های بيمارستانی و  .8

 ارتقای بهداشت دست در بين کارکنان کارگاه آموزشی برگزار می کند.) به صورت ساليانه يا برحسب ضرورت(

کنترل عفونت بيمارستان با تهيه و پخش پمفلت شستشوی دست بين پرسنل اهميت بهداشت دست را نمايان می واحد  .9

 سازد.

 5سرپرستاران و مسئولين واحدها به عنوان افراد موثر و الگو در بين کارکنان، نسبت به رعايت بهداشت دست در  .10

 انديكاسيون شستشوی دست اقدام می کنند.

ح شستشو و ضدعفونی دست ها به کليه بخش ها و واحدها ابالغ و در دسترس کارکنان بخش دستورالعمل نحوه صحي .11

 می باشد.

 ليست اقدامات تهاجمی که نياز به اسكراب دست دارند به کليه بخش ها ابالغ و در دسترس کارکنان می باشد. .12

 ت به اسكراب دست اقدام می کنند.کليه کارکنان قبل از انجام اعمال جراحی و اقدامات تشخيصی درمانی تهاجمی نسب .13
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 اجرایی های روشکتابچه خط مشی ها و 

 

 

 جدول تهیه کنندگان، تائید کنندگان و تصویب کننده

 

 سمت نام و نام خانوادگی 

 سوپروایزر کنترل عفونت جهانی  فاطمه  تهیه کنندگان

 تائید کنندگان

 مدیر داخلی بیمارستان اصغر کرامتی 

 مدیر خدمات پرستاری سعید هادی نژاد

 مسئول بهبود کیفیت و ایمنی بیمار   مرضیه مختاری

 بیمارستان سرپرست  عباس عبادیدکتر  تصویب کننده
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 اجرایی های روشکتابچه خط مشی ها و 

 

 

 POL-IC-01 کد سند  1 سنجه 2 1 ح استاندارد

 عنوان خط مشی : 

 بیمارستان سطح در خدمت گیرندگان هدایت و راهنمایی.14

 بیانیه خط مشی : 

بيمارستان در خصوص راهنمايی و هدايت صحيح و ت حقوق گيرندگان خدمت مبنی بر اطالع رسانی به آن ها، با توجه به اهميت رعاي

 به موقع گيرندگان خدمت اطمينان حاصل می کند.

 :  دامنه

 عالمه بهلول گنابادیبيمارستان کليه بخش ها و واحدهای بالينی و غير بالينی 

 تعاریف: 

و ثبت شكايت های مربوط به  ت پاسخگويی به شكايات و سئواالت مردمی از طرح تحول سالمتسامانه ای تلفنی جه :190سامانه 

 تعرفه های پزشكی خدمات سالمت   

 صاحبان فرآیند:

 کليه پرسنل بيمارستان 

 ذینفعان:

 گيرندگان خدمت 

 فرد پاسخگو : 

 واحد حقوق گيرنده خدمت

 نحوه نظارت بر اجرای خط مشی: 

 ، نظارت های ميدانی، بررسی شكاياتماهه 6جعين از طريق فرم های رضايت سنجی در فواصل مصاحبه آماری از مرا

 کنان مورد نیاز:رمنابع، امکانات و کا

 –پرستار ترياژ  –منشی بخش  –مسئول واحد پذيرش و ترخيص  –ماما  –پرستار  -مسئول نگهبانی و اطالعات –فرم نظرسنجی 

 سوپروايزر –پزشكان 
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 اجرایی های روشکتابچه خط مشی ها و 

 

 

 اجرایی: عنوان روش های

 افراد و واحدها، توسط اشخاص طی مراحل پذيرش، بستری و ترخيص  راهنمايی و هدايت گيرنده خدمت در .1
 آموزشی تابلوهایراهنمايی و هدايت مراجعين از طريق تابلوها ، خطوط راهنما،  .2

 راهنمايی مراجعين از طريق وب سايت .3
 راهنمايی مراجعين از طريق اطالعات  .4

 :  1روش اجرایی 

هنمایی و هدایت گیرنده خدمت در طی مراحل پذیرش، بستری و ترخیص  توسط اشخاص و را

 افراد و واحدها

 (توسط چه کسی)چه فعالیتی، چه زمانی در چه محلی و  شیوه انجام کار :

آگاهی و  در ورودی بيمارستان واحد نگهبانی و اطالعات قرار دارد که مسئول اين واحد با لحنی محترمانه و با حوصله و با .1

اطالعات کافی از موقعيت جغرافيايی بيمارستان ، مراجعين را حتی االمكان راهنمايی کرده و اطالعات کافی را در اختيار آنها 

 قرار می دهد . 

واحد پذيرش در ورودی اورژانس قراردارد که مسئول اين واحد در زمان پذيرش و تشكيل پرونده، در صورت درخواست مراجعين  .2

 و همراه وی در خصوص روند پذيرش و بستری، بيمه های طرف قرارداد و هزينه های احتمالی اطالع رسانی می کند. به بيمار

برگ راهنمای بيمه ها و هزينه های بيمارستان و اطالعيه سامانه رسيدگی به تخلفات تعرفه ای در واحد پذيرش و ترخيص  .3

 . نصب می باشد

ت بيمار، دستبند شناسايی بيمار که شامل مشخصات نام و نام خانوادگی، نام پدر، مسئول پذيرش بعد از تشكيل پرونده جه .4

تولد، شماره پرونده است را تحويل بيمار می دهد و در صورت بدحال بودن  و مراجعه مستقيم بيمار به بخش اورژانس  تاريخ

 بيمار الصاق می کند. مسئول پذيرش بعد از حضور بر بالين وشناسايی بيمار ،دستبند شناسايی را به مچ

بيمارانی که مستقيماً به اورژانس بيمارستان مراجعه می کنند ابتدا توسط پرستار ترياژ، ترياژ می شود و مسئول واحد ترياژ بعد  .5

بيماران را به محل و مكان موردنظر هدايت کرده و تحويل پرستار و پزشک کشيک می دهد و در  ESIاز انجام ترياژ به روش 

سرويس تخصصی مورد نظر برای بيمار درخواست و پزشک متخصص آنكال يا مقيم  ز با تشكيل پرونده تحت نظر،ت نياصور

 فراخوان می شود. 

پزشک ، پرستار و کليه فراگيران و کارکنان اتيكت شناسايی مناسب دارند و در اولين برخورد خود را به بيمار و همراه وی  .6

 رکنان از اهميت و چگونگی معرفی خود به بيمار آگاهی دارند بالحنی محترمانه معرفی می کنند و کا

اتيكت کليه کارکنان و فراگيران عكس دار می باشد و شامل حرف اول نام و نام خانوادگی به صورت کامل و سمت فرد بوده و از  .7

وانا می باشد و کليه فاصله يک متری قابل خواندن است و سطح و دوره آموزشی فراگيران بر روی کارت شناسايی مشخص و خ



 

       15/12/97:  تاریخ ابالغ 

 دفعات بازنگری : 

 63   : صفحه                                                                                                                                                                                                           
   

   

 اجرایی های روشکتابچه خط مشی ها و 

 

 
کارکنان و فراگيران موظف به الصاق کارت شناسايی در معرض ديد مراجعين و مستمر می باشند و از برگرداندن کارت يا 

 قراردادن آن در جيب خودداری می کنند. 

 کليه کارکنان از منشور حقوق بيمار متناسب با نقش خود آگاهی دارند و برطبق آن عمل می کنند.  .8

 آگاهی دارند.  آنکارکنان جهت راهنمايی گيرندگان خدمت استاندارد های ملی پوشش را رعايت می کنند و ازکليه  .9

پوشش حرفه ای فراگيران متناظر با پوشش حرفه ای ) .کليه فراگيران نيز استانداردهای ملی پوشش فراگيران را رعايت می کنند .10

 (مرتبط می باشدکارکنان 

رش بيمار به زبان ساده و گويا و قابل فهم توضيحاتی در خصوص روند درمان و مراقبت بيمار ارائه می پرسنل بالينی در زمان پذي .11

 دهند . 

کليه اعضای تيم پزشكی در اولين برخورد خود را به بيمار و همراه وی معرفی و رتبه حرفه ای خود را با لحنی محترمانه به  .12

 اطالع می رسانند. 

عرفی خود اطالعات مورد نظر بيمار از قبيل اعضای تيم ، نحوه احضار پرستار ، امكانات هر تخت و پرستار مسئول بيمار پس از م .13

 نحوه دسترسی به پزشک معالج را در اختيار بيمار قرار می دهد . 

ضيحاتی پزشک معالج با همراهی پرستار قبل از انجام پروسيجرهای تهاجمی و نيمه تهاجمی با زبانی ساده و گويا و قابل فهم تو .14

در خصوص روشهای تشخيصی درمانی تهاجمی و نيمه تهاجمی مزايا و معايب وروشهای جايگزين به بيمار می دهد و رضايت 

 آگاهانه از بيمار و همراهی وی اخذ می شود . 

زمند اخذر پزشكان و پرستاران از روند اخذ رضايت آگاهانه آگاهی دارند و برطبق آن عمل می کنند و فهرست اين اقدامات نيا .15

 ضايت آگاهانه با مشارکت و اجماع پزشكان و کميته اخالق پزشكی تهيه شده و تدوين گرديده است . 

 پرسنل درمانی به تمام سواالت بيمار با زبانی ساده پاسخ می دهند .  .16

ردد و قبل از اخذ در صورت عدم رضايت بيمار ، عدم رضايت آگاهانه نيز جهت اين اقدامات از بيمار و همراهی وی اخذ می گ .17

 عدم رضايت به بيمار توضيحات کافی در خصوص عواقب آن داده می شود . 

در صورت نياز به اعزام بيمار به ساير مراکز مجهزتر ابتدا اين امر به اطالع بيمار و همراه وی می رسد و هزينه ها و بيمه های  .18

 می شود) توسط پرستار و سوپروايزر( مورد قبول بيمارستان مقصد به بيمار و همراهی وی اطالع رسانی

 به بيماران حق انتخاب جهت اعزام داده می شود و در صورت عدم تمايل فرم عدم رضايت اعزام اخذ می گردد .  .19

 هنگام ترخيص بيماران آدرس مطب و نحوه پيگيری روند درمان توسط پزشک و پرستار به اطالع بيمار و همراه وی می رسد .  .20

بدو پذيرش ، حين بستری و هنگام ترخيص، به بيمار و همراه وی در مورد فرآيند استفاده از بيمه های منشی هر بخش در  .21

 طرف قرارداد و اطالعات در خصوص نحوه تشكيل پرونده و بستری و روند ترخيص راهنمايی های الزم را انجام می دهد. 

پذيرش و ترخيص بيمارستان در اين زمينه پاسخگو خواهد در خصوص اطالع بيماران از هزينه های احتمالی پروسيجرها واحد   .22

 بود . 

بيمارستان در راستای پيشگيری از سه بيماری سرطان، ديابت و فشارخون به بيماران و همراهان ومراجعين از طريق بروشور و  .23

 پمفلت و اطالعاتی که در وب سايت بيمارستان قرارداده می شود اطالع رسانی می کند
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 :  2روش اجرایی 

 راهنمایی و هدایت مراجعین از طریق تابلوها، خطوط راهنما، بوردهای آموزشی

 (توسط چه کسی)چه فعالیتی، چه زمانی در چه محلی و  :شیوه انجام کار 

درمانی برسر در بيمارستان نصب شده و در معرض ديد پژوهشی و  –تابلوی بيمارستان مبنی بر بيمارستان آموزشی  .1

 .  مراجعين قرار دارد

اطالعات در خصوص پزشكان متخصص تابلوی اطالعات پزشكان در ورودی اصلی بيمارستان نصب شده و نشان دهنده  .2

 باشد .  می

 نقشه مكان های مختلف بيمارستان در ورودی بيمارستان بر روی تابلو موجود می باشد .  .3

هد هر رنگ به کدام واحد منتهی ان می دتابلوی خطوط راهنمای بخش ها در ورودی اصلی بيمارستان وجود دارد که نش .4

 شود .  می

خط کشی شده و هر رنگ نشان دهنده واحد مشخص می باشد . اين خطوط رنگی در  ديوارخطوط راهنمای رنگی بر روی  .5

 سراسر بيمارستان و داخل راهروی بخشها و واحدها وجود دارد و هدايتگر افراد می باشد . 

بيمار در ورودی اصلی بيمارستان، راهروی اصلی هر بخش و در اورژانس و در معرض ديد جهت اطالع مراجعين منشور حقوق  .6

 مراجعين نصب شده است که از فاصله يک متری قابل خواندن می باشد . 

 در اين راستا منشور حقوق کارکنان نيز تهيه و نصب گرديده است .  .7

ات، به بيماران و مراجعين ، فلوچارت رسيدگی به شكايات جهت اطالع رسانی در خصوص نحوه شكايات و انتقادات وپيشنهاد .8

 در کنار صندوق های شكايات در هر واحد نصب شده و در معرض ديد قرار دارد . 

تابلوهای هدايت کننده مراجعين که نشان می دهد هر واحد در کدام قسمت بيمارستان واقع شده است در محل های مناسب  .9

 قابل رويت شود و مراجعين را هدايت می کند . قرار گرفته است که در شب نيز 

 واحد قرار دارد .  آن برسردر هر واحد تابلوی مخصوص نام .10

11. Dressing code  که نشان دهنده پوشش هر يک از کارکنان بيمارستان است در ورودی بيمارستان و راهروی وروی هر

 بخش وسالن اورژانس نصب می باشد.

 نصب شده است.  (190ای طرح ارتقاء سالمت در واحد ترخيص و پذيرش ) تابلوی رسيدگی به تخلفات تعرفه .12

بورد آموزشی در هر بخش جهت مراجعين پيش بينی شده است که در خصوص بيماريهای شايع هر بخش و موارد آموزشی  .13

ارد و ديگر اطالع رسانی می کند و پملفت های آموزشی مختلف جهت استحضار به بيماران و همراهان در آن وجود د

 مراجعين می توانند از آن استفاده کنند .

 . ا به مراجعين اطالع رسانی می شوددر ورودی بيمارستان نيز بورد اطالع رسانی وجود دارد و از طريق اطالعيه ها و بروشور ه .14
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حد اطالعيه هايی در خصوص نوبت دهی بيمارستان و درمانگاه تخصصی و ساير کلينيک های تخصصی دانشگاه توسط وا .15

 روابط عمومی در معرض  ديد مراجعين در سالن اورژانس و ورودی بيمارستان در واحد نگهبانی و اطالعات نصب شده است . 

 پمفلت منشور حقوق بيمار نيز در بورد آموزشی بيماران وجود دارد .  .16

ها، بخشهای بيمارستان، روند پذيرش ليست بيمه  –بروشور راهنمای مراجعين که اطالعاتی در خصوص خدمات بيمارستان  .17

نحوه رسيدگی به شكايات و اطالعاتی در خصوص پزشكان و نوبت دهی درمانگاه تخصصی هست در واحد نگهبانی و اطالعات 

 و همچنين واحد پذيرش در بخشها وجود دارد و در اختيار بيماران قرار می گيرد . 

و رعايت سكوت در مكان های ضروری در بيمارستان وجود تابلوهای هشدار دهنده در خصوص منع استفاده از تلفن همراه  .18

 دارد . 

 .اتيكت شناسايی پرسنل نشان دهنده نام خانوادگی و سمت هر فرد می باشد .19

 با توجه به شرايط بيمار پمفلت آموزشی مناسب در اختيار بيماران قرار می گيرد .20

 :  3روش اجرایی 

 راهنمایی مراجعین از طریق وب سایت

 (توسط چه کسی)چه فعالیتی، چه زمانی در چه محلی و  کار :شیوه انجام 

، کز آموزشی، پژوهشی و درمانی عالمه بهلول گنابادیرم          بيمارستان ها          www.gmu.ac.ir سايت بيمارستان به آدرس 

به روزرسانی شده و به گيرندگان خدمت اطالعات زير را اطالع ين وب سايت توسط مسئول وب سايت، مسئول روابط عمومی و رابط

 رسانی می کند: 

 بيمارستان  آموزشی درمانی  اطالع رسانی در خصوص خدمات .1

 اطالع رسانی در خصوص بيمه های طرف قرارداد  .2

 اطالع رسانی درخصوص تعرفه های خدمات تشخيصی درمانی .3

   190سالمت و سامانه  امتحول نظاطالع رسانی در خصوص طرح  .4

 اطالع رسانی در خصوص منشور حقوق بيمار  .5

و آدرس و شماره تلفن  و مسئولين واحدهای مختلف اطالع رسانی در خصوص بخشهای مختلف بيمارستان و تعداد تختها .6

 بيمارستان

 پذيرش  فرآينداطالع رسانی در خصوص  .7

 ره های تماس و نوبت دهی و برنامه حضور متخصصين اطالع رسانی در خصوص نوبت دهی درمانگاه تخصصی و شما .8

 رضايت سنجی از بيماران سامانه  .9

 راهنمای مراجعين .10

 راهنمای طبقات .11

 سامانه رسيدگی به شكايات .12
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 اطالع رسانی درخصوص پوشش کارکنان .13

 اطالع رسانی درخصوص امكانات رفاهی .14

 بروشورها و پمفلت های آموزشی .15

 و تصویب کنندهجدول تهیه کنندگان، تائید کنندگان 

 

 سمت نام و نام خانوادگی 

 تهیه کنندگان
 مسئول واحد حقوق گیرنده خدمت میترا توکلی زاده

 سوپروایزر آموزش سالمت   اعظم رضی زاده

 تائید کنندگان

 مدیر داخلی بیمارستان اصغر کرامتی 

 مدیر خدمات پرستاری سعید هادی نژاد

 د کیفیت و ایمنی بیمارکارشناس مسئول بهبو مرضیه مختاری

 سرپرست بیمارستان  دکتر عباس عبادی تصویب کننده
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 POL-FS-01 کد سند  1 سنجه 3 2 ح استاندارد

 عنوان خط مشی : 

 خدمت گیرنده خصوصی حریم حفظ و رعایت.15
 بیانیه خط مشی : 

کند و پرسنل بيمارستان حريم  رفه ای اطمينان حاصل میبيمارستان از ارائه خدمات منطبق بر موازين شرعی و قانونی و اصول ح

خصوصی بيمار و محيطی امن جهت انجام ارائه خدمت به گيرندگان خدمت را براساس منشور حقوق بيمار را محترم شمرده و اقدامات 

 الزم جهت حفظ آن را انجام می دهند .

 :  دامنه

 کليه بخش های بالينی

 تعاریف:

تلقی می شود به عبارتی حفظ قلمرو شخصی منجربه ايجاد احساس آرامش صی بيمار به عنوان يک نياز حريم خصو حریم خصوصی:

 در بيمار می گردد.

 صاحبان فرآیند:

 فراگيران رده های مختلف  –و روسای بخش  ها سرپرستاران مسئولين  –کليه پرسنل 

 ذینفعان:

 گيرندگان خدمت 

 فرد پاسخگو : 

 گيرنده خدمت حقوقمسئول -ه مسئوالن و سرپرستارانتيم مديريت اجرايی و کلي

 نحوه نظارت بر اجرای خط مشی: 

 ، بررسی شكاياتماه 3از طريق بازديدهای ميدانی دوره ای و پايش هر 

 منابع، امکانات و کارکنان مورد نیاز:

 نگهبان -خدمات –کمک بهيار  –پزشكان  –کليه پرسنل پرستاری  –پاراوان يا پرده 
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 وش های اجرایی:عنوان ر

 خدمت گيرنده خصوصی حريم حفظ و رعايت .1

 :  1روش اجرایی 

 خدمت گیرنده خصوصی حریم حفظ و رعایت

 (توسط چه کسی)چه فعالیتی، چه زمانی در چه محلی و  شیوه انجام کار :

 قرار لتيار پرسن...(را دراخو پاراوان) خدمت گيرنده خصوصی حريم حفظ جهت الزم وتسهيالت امكانات تمامی بخش مسئول .1

 .دهد می

 قبيل از پروسيجرهايی انجام صورت در و نمايد می رعايت را ها تخت گيری قرار در مناسب حريم بيمار مسئول پرستار .2

 سقفی های پرده از (پوزيشن تغيير بيمار، لباس تعويض بستر، زخم از مراقبت پانسمان، تخت، در حمام انما،، ECG سونداژ،)

 استفاده بيمار خصوصی حريم حفظ جهت پاراوان از ها بخش ساير در و (اورژانس و CCU، ICU) بخش ها ،در تخت اطراف

 نمايد می

 .باشد داشته حضور بيمار معتمد فرد دهد می اجازه ، معاينات جمله از تشخيصی مراحل در درمان کادر .3

 ضرورتهای خالف امر اين اينكه مگر هدد می را درمان مراحل تمام در کودک والدين از يكی همراهی اجازه درمان کادر .4

 .باشد پزشكی

 اين رعايت با ) شود استفاده بيمار به خدمات ارائه برای همگن پرسنل از امكان حد تا که نمايد می اتخاذ ترتيبی درمان کادر .5

 ( باشد مصدومين و خدمت گيرنده به فوری رسانی کمک برای مانعی نبايد همگن پرسنل از استفاده که اصل

 مراحل در که خدمت گيرنده بدن از مناطقی شدن پوشانده از ، بيمار خصوصی حريم حفظ جهت مراحل کليه در درمان ادرک .6

 . نمايد می اقدام ، ندارند مداخله به نيازی درمانی و تشخيصی

 انتقال و نقل و ها درمان و ها روش ، آزمايشات ، بالينی جوابهای و سوال هنگام خصوصا را بيمار خصوصی حريم کادردرمان .7

 . نمایند می حفظ

 مداخالت در و نيفتد مخاطره به بيمار امنيت صورتيكه در دارند خصوصی اتاق درخواست که بيمارانی جهت بخش سرپرستار .8

 .دهد می انجام را الزم تمهيدات باشد مقدور خصوصی اتاق کردن فراهم و ايجاد نكند خللی درمانی

 بيمار وانتظارات نيازها مورد در ، کنند می تامين را بيمار نياز مورد خدمات و مراقبت ، کارکنان که همانطور ، سرپرستار .9

 . نمايد می سوال وی از نيز مراقبت و خدمات دريافت هنگام در خصوصی حريم درزمينه

 .خواهد می ورود اجازه و زند می در بيمار اتاق به ورود از قبل درمان کادر .10

 افشا و نموده تلقی محرمانه ، گرفته قرار درمان تحت را که خاص فرد يک به مربوط بهداشتی اتاطالع يا بيماری درمان، کادر .11

 را استثنا آن قانون که مواردی در مگر است الزم بيمار به مربوط اطالعات کليه به راجع رازداری اصل رعايت.)  نمايند نمی

 ( باشد کرده
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 يارئيس  دستور با و وی درخواست با ، پرونده مدارک تحويل جهت ربيما مراجعه صورت در ، عنوان جديد بيايد  مسئول .12

 . دهد می بيمار تحويل را مدارک اصل با بر برا کپی ، بيمارستان مدير

 .کنند می رعايت بيماران برای را پوشش ملی استانداردهای درمان کادر .13

 درجهت موجود موانع رفع به نسبت و کرده توجه لهمسئ اين به خود راندهای و بازديدها در مديريتی کادر وساير سوپروايزران .14

 . کنند می اقدام خصوصی حريم حفظ
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 جدول تهیه کنندگان، تائید کنندگان و تصویب کننده

 

 سمت نام و نام خانوادگی 

 مسئول واحد حقوق گیرنده خدمت میترا توکلی زاده تهیه کنندگان

 تائید کنندگان

 نمدیر داخلی بیمارستا اصغر کرامتی

 مدیر خدمات پرستاری سعید هادی نژاد

 مسئول بهبود کیفیت و ایمنی بیمار  مرضیه مختاری

 بیمارستان سرپرست عباس عبادیدکتر  تصویب کننده
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 POL-FS-02 کد سند  1 سنجه 4 2 ح استاندارد

 عنوان خط مشی : 

 خطر معرض در های جمعیت و پذیر آسیب های گروه از حمایت.16

 بیانیه خط مشی : 

حمايت از مراجعين آسيب پذير و در معرض خطر به صورت برنامه ريزی شده گام برداشته و جهت شناسايی بيمارستان در جهت 

  ه ای دارد.ژويسالمت به اين گروه ها توجه برخورداری از خدمات 

 :  دامنه

 بخش های بالينی بيمارستان

 تعاریف:

الن ذهنی و جسمی، معلوالن بی سرپرست و افراد ناتوان، کودکان، سالمندان، نابينايان، خانم های باردار، گروههای آسيب پذير: معلو 

 افراد بی سرپرست و افراد مجهول الهويه و ديگر جمعيت های در معرض خطر

 صاحبان فرآیند:

 حراست -نیبخش های باليسرپرستاران –مددکار اجتماعی  –پرستاران  –پزشكان  –مديران بيمارستان 

 ذینفعان:

 های آسيب پذير جمعيت

 فرد پاسخگو : 

 مدير خدمات پرستاری

 نحوه نظارت بر اجرای خط مشی: 

 از طريق مشاهده مستندات و پايش دوره ای آسيب پذير

 منابع، امکانات و کارکنان مورد نیاز:

 اما، مددکار اجتماعیپرستار، پزشک، م –ويلچر، عصا، واکر، پمپ انفوزيون و برانكارد و تخت مناسب 
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 عنوان روش های اجرایی:

 گروه های آسيب پذيرو حمايت از شناسايی  .1

 :  1 روش اجرایی

های آسیب پذیر شناسایی و حمایت  از گروه  

 (توسط چه کسی)چه فعالیتی، چه زمانی در چه محلی و  شیوه انجام کار :

 (کودکان) پذیر آسیب گروه

 :هدد می انجام را زیر اقدامات پزشک-

 اعتمااد و نماوده برقرار وی والدين و کودک با موثریط ( ارتبا...., و جراحت مانند عالئامی آزاری )وجود کودک به شک صورت در1- 

 .نمايد می جلب را آنان

 می کرذ سااعت و تااريخ با پاروناده در و نموده اقادام کودک دقيق معاينه به نسبت و گرفته حال شرح وی والدين و کودک از2- 

 .نمايد

 :دهد می انجام را زیر اقدامات پرستار -

 .دهد می اطالع مددکاری و سوپروايزر به را مراتب آزاری کودک از اطمينان کسب از پس3- 

 .آورد می عمل به وی والدين و کودک از روانی روحی، های درمانی،حمايت های مراقبت ارائه با زمان هم4- 

 .نمايد می ثبت کودک پرونده در را خود دهندگان( انتقال راتاظها) های يافته و مشاهدات5- 

 .نمايد می مصاحبه والدين و وی با حاضر کودک بالين بر اجتماعی – روانی حمايت جهت مددکار به اطالع6- 

 .دهد می ارجاع کودکان شناس روان/  خانواده مشاور به را وی والدين و کودک مددکار7- 

 :دهد می انجام را زیر اقدامات سوپروایزر -

 دهد می اطالع پزشكی علوم دانشگاه درمان معاونت و( 123)اجتماعی  اورژانس110پليس  به را آزاری کودک9- 

 .نمايد می ثبت را بيمارستان به کودک دهندگان انتقال اظهارات11- 

 .آورد می عمل به ممانعت والدين توسط کودک ترخيص از اجتماعی، اورژانس پرسنل و پليس حضور زمان تا11- 

 .نمايد می استعالم ذيصالح مراجع از تكليف تعيين ترخيص،جهت بودن بالمانع بر مبنی بيمار جسمانی شرايط تأييد صورت در12-

 (باردار زنان) پذیر آسیب گروه

 .دهد می اطالع اورژانس شکپز به را موضوع ، بيمار شرايط از اطالع و بيمارو معاينه دقيق  ارزيابی از پس بالفاصلهمامايی ترياژ 1- 

 .نمايد می اقدام بيمار دقيق معاينه به نسبت ديده، آسيب باردار خانم ورود از پس بالفاصله آنكال عمومی يا مقيم پزشک2- 

 را معاينه می کند.(او )درصورتيكه بيمار به همراه خود نامه از متخصص داشته باشد، پزشک متخصص بيمار 

 .آورد می عمل به بيمار از( بخشی آرام) روانی روحی های درمانی،حمايت های مراقبت ائهار با زمان هم پرستار3- 
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 عمل انجام به نسبت بيمار ولی يا و همسر از رضايت اخذ بدون باشد می خطر در نوزاد يا مادر جان که اورژانسی موارد در پزشک-4

 .نمايد می اقدام الزم

 .دهد می اطالعو رابط مادران پرخطر  سوپروايزر به را موضوع شيفت مسوولكند درصورتی که بيمار جهت بستری همكاری ن -5

 .دهد می اطالع123اجتماعی  اورژانسدرصورت وجود همسر آزاری به  سوپروايزر -6

( انتظامی نيروی پرسنل و اورژانس سوپروايزر،پزشک)شاهد 3امضای  با صورتجلسه تهيه به نسبت پليس حضور از پس سوپروايزر -7

 .نمايد می اقدام

 رابط مادران پرخطر صورتجلسه را به اطالع معاونت بهداشت می رساند. -8

 .نمايد می ثبت را وی خود يا و بيمارستان به بيمار دهندگان انتقال اظهارات سوپروايزر-9

 .گردد می اقدام اعزام مشی خط اساس تخصصی،بر مراکز به اعزام به بيمار نياز صورت در معالج پزشک-10

 .آورد می عمل به ممانعت بيمار ترخيص از اجتماعی اورژانس و پليس حضور از قبل تا سوپروايزر1-1

 (ناتوان افراد) پذیر آسیب گروه

 .دهد می اطالع شيفت مسوولسرپرستار يا  به را موضوع بيمار ناتوانی نوع تشخيص و بيمار اوليه ارزيابی از پس پرستار1- 

 .دهد می اطالع وی همراهان به را مراقبت مراحل تمام در بيمار همراه نفر يک حضور ضرورت شيفت مسوول2- 

 .نمايد می فراهم را الزم تجهيزات و وسايل فرد ناتوانی نوع به توجه با شيفت مسوول3- 

 .دهد می بيمارتحويل جايی جابه جهت بيمار همراه به را ويلچر يک حرکت در ناتوانی صورت در پرستار4- 

 .نمايد می استفاده قلم و کاغذ از بيمار با ارتباط برقراری برای گفتار و شنوايی در ناتوانی صورت در پرستار5- 

 .گيرد می کمک بيمار مشكالت حل جهت بيمارستان مددکار از نياز صورت در پرستار6- 

 و نموده متوقف را خدمت افتاد،ارائه رخط به وی ناتوانی نوع به توجه بيماربا ايمنی و سالمت که مراقبت از زمان هر در پرستار7- 

 .دهد می اطالع معالج پزشک به را موضوع

 سقوط از پيشگيری جهت خاص های مراقبت حرکتی و ذهنی جسمی، معلول بيماران مورد در بخصوص و بيماران تمام در پرستار8-

 .دهد می آموزش وی همراه بهBedside بودن باال ويژه به بيمار

...( و ويلچر واکر، عصا،)بيمار  کمكی لوازم بودن دسترس در از اوقات تمام در حرکتی، -جسمی معلول بيماران خصوص در پرستار-9

 .نمايد می کسب اطمينان

 .دهد می قرار مدنظر را ايشان روانی -روحی مسائل رعايت بيماران، اين خاص شرايط به توجه با پرستار-10

 درخاواست مربوطه نهاد مردم های ساازمان يا و بهزيستی سازمان از شيفت مسوول ديد صالح طبق و نياز صورت در مددکار-11 

 .نمايد می کمک

 به بيمار وضعيت با متناسب و ويژه صورت به را نياز مورد های آموزش ترخيص، و بستری پذيرش، حين در بيمار، پرستار-12

 .نمايد می ارائه وی همراه
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  home careه خدمات مراقبت در منزل ، هنگام ترخيص توسط پرستار مسئول به واحددر صورت نياز و تقاضای بيماران ب – 13

 بيمارستان ارجاع داده می شوند . طبق فرآيند ارجاع بيماران از خدمات اين مراکز بهره مند می شوند 

 (سالمند افراد) پذیر آسیب گروه -

 به اعزام شرايط نمودن فراهم نياز صورت در و بيمار به اتاق اختصاص).نمايد  می فراهم را بيماران جهت الزم شرايط ، شيفت مسوول1-

 (.تخصصی مراکز

 .نمايد می درخواست را وی آشنايان يا خانواده شماره وی از مساعدباشد بيمار شرايط صورتيكهر تنها, د سالمندان در شيفت مسوول2- 

 .نمايد می مطلع بيمارستان در وی حضور زا را بيمار خانواده تماس، شماره دريافت صورت در شيفت مسوول3- 

 .نمايد می کسب اطمينان. (...و ويلچر واکر، عصا،)بيمار  کمكی لوازم بودن دسترس در از اوقات تمام در بيمار پرستار4- 

 گونه اين بودن سالم و دسترس در از الزاماً کنند، می استفاده عينک يا سمعک از که کهنسالی بيماران خصوص در بيمار پرستار5- 

 .نمايد می کسب اطمينان بيمار برای موارد

 .دهد می قرار مدنظر را ايشان روانی -روحی مسائل رعايت بيماران، اين خاص شرايط به توجه با درمان تيم6- 

 .گيرد می کمک بيماران اين مشكالت حل جهت بيمارستان مددکار از نياز صورت در پرستار7- 

 به بيمار وضعيت با متناسب و ويژه صورت به را نياز مورد های آموزش ترخيص، و بستری يرش،پذ حين در بيمار، پرستار8- 

 .نمايد می ارائه وی همراه

 (روانی بیماران) پذیر آسیب گروه

 .دهد می اطالع سوپروايزر به را مراتب نمايد مراجعه اورژانس به روانی بيمار که صورتی در شيفت مسوول1- 

 .شود اقدام ويژه صورت به بخش امنيت تأمين به نسبت تا داده اطالع انتظامات به را موضوع سوپروايزر2- 

 .نمايند می اقدام بيمار سازی آرام به نسبت ايمنی موارد رعايت ضمن و بيمار وضعيت به توجه با ، درمانی تيم3- 

 در و بيماران ساير از وی جداسازی و بيمار به قاتا اختصاص).نمايد  می فراهم را روانی بيماران جهت الزم شرايط ، شيفت مسوول4- 

 (.تخصصی مراکز به اعزام شرايط نمودن فراهم نياز صورت

 .نمايد می مطلع بيمارستان در وی حضور از را بيمار خانواده تماس، شماره دريافت صورت در شيفت مسوول5- 

 (الهویه مجهول بیمار) پذیر آسیب گروه - 

 پزشک اورژانس بررسی می شود . بيمارمجهول الهويه  توسط پرستار ترياژ و در بدو ورود ابتدا وضعيت  .1

در صورتيكه بيمار پاسخگو نيست و  نيازمند اقدامات نجات دهنده حيات می باشد مانند موارد اورژانس نياز به اخذ رضايت   .2

 بستری از بيمار يا همراهی نبوده و اقدامات ضروری برای بيمار انجام می شود. 

به هويت احتمالی  مسئول شيفت توسط کمک بهيار همگن خارج شده و متعلقات و مدارک  بيمار در حضور نگهبان و کليه .3

)جهت نگهداری از اموال بيمار طبق روش حفاظت از اموال گيرنده خدمت عمل  .ر بدو ورود بيمار پی برده می شوددبيمار 

 می شود(

به ترتيب تقدم و تاخر ورود و ...  2،  1 ز نام مستعار مجهول الهويه شمارهود ابدو ورّ در صورت نبودن مدارک شناسايی در .4

در سيستم ( 1شماره زن  اختصاص نام مجهول الهويه به عنوان مثال) الزم به ذکر است. ستفاده می شودابيمار و جنسيت  
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شناسايی بيمار با هماهنگی واحد  د در صورتفقط برای يک بيمار قابل ثبت بوده و برای بيمار ديگر قابل استفاده نمی باش

 .پذيرش نام مستعار به نام خود بيمار تغيير خواهد کرد

 همچنين برای نگارش آدرس به آدرس محل يافتن فرد توسط واحد پذيرش در اطالعات پرونده ثبت می شود . .5

پرونده و نام بخش توسط ضمناروی مچبند های پالستيكی يكبار مصرف برای بيمار نيز نام فرد مجهول الهويه و شماره  .6

 مسئول واحد پذيرش  ثبت می شود .  

 .همچنين اطالعات آورنده فرد مذکور نيز در اطالعات آدرس و همراه بيمار ثبت می شود  .7

 دهد.  رابط حقوقی بيمارستان هماهنگی الزم را با مراجع قضايی جهت شناسايی بيمار و بستگان بيمار را انجام می .8

 به شناسايی بيمار بر عهده واحد مددکاری و رابط حقوقی بيمارستان است.  پی گيری مسائل مربوط .9

در صورت عدم  شناسايی بيمار هنگام ترخيص، رابط حقوقی بيمارستان هماهنگی الزم را با مراجع قضايی جهت انتقال بيمار  .10

 مراکز نگهداری می نمايد. به پرورشگاه، بهزيستی يا ساير 

 بيمار را بررسی و در جهت رفع مشكالت وی برنامه ريزی می نمايد. مددکار بيمارستان نيازهای 

بيمار مجهول الهويه تا زمانی که در بخشهای ويژه بستری می باشد نياز به همراهی ندارد . در صورتی که منتقل بخش گرديد  .11

ف به انجام مراقبت های بيمار و نياز به داشتن همراهی بود . در صورتی که بيمار نياز به همراهی دارد کمک بهيار بخش موظ

 نظير تغذيه، نظافت و پوشش و نيازهای بهداشتی وی با نظارت پرستار مربوطه می باشد . 

 به سردخانه بيمارستان منتقل  ...(مجهول الهويه شماره ) بيمار با همان نام مستعار ،در صورت فوت بيمار مجهول الهويه .12

 ارستان و پزشک قانونی و مراجع قضايی می رسد. و مراتب به اطالع رابط حقوقی بيم می شود

 هماهنگی با مراجع قضايی بر عهده رابط حقوقی بيمارستان می باشد. .13

مشخصات بيمار ثبت و تلفن تماس با ساير افراد خانواده از بيمار  ،و يا شناسايی بيمار توسط همراهانشدن در صورت هوشيار  .14

 در پرونده بيمارپروايزر و واحد پذيرش بيمارستان می رسد تا مشخصات سپس مراتب به اطالع سرپرستار، سوه اخذ شد

 .درج ميشود بيمار  هويت و مشخصات اصلی بيمار بر روی دستبند اصالح گردد و سپس

 (ذهنی و جسمی معلول) پذیر آسیب گروه -

 .نمايند می اقدام بيماران گونه ازاين مراقبت و خدمت ارائه به نسبت استاندارد احتياطات رعايت با درمانی تيم1- 

 و ايمن نيز و بيمار برای استفاده مورد ملزومات و فيزيكی،تجهيزات فضای بودن ايمن از درمان مراحل تمام پرستاردر2- 

 .نمايد می کسب اطمينان بيماران به خدمات ارائه نحوه بودن استاندارد

 به را موضوع بودند،سريعاً شده داده پزشكی های تشخيص و بيمار ينیبال وضعيت بين تضاد شاهد که درمان از مرحله هر در پرستار3- 

 .رساند می معالج پزشک اطالع

 .دهد می اطالع معالج پزشک به را موضوع،  افتاد خطر به بيمار ايمنی و سالمت که مراقبت از زمان هر در پرستار4- 
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 راییاج های روشکتابچه خط مشی ها و 

 

 
 

 

 

 جدول تهیه کنندگان، تائید کنندگان و تصویب کننده

 

 سمت و نام خانوادگینام  

 مسئول واحد حقوق گیرنده خدمت میترا توکلی زاده تهیه کنندگان

 تائید کنندگان

 مدیر داخلی بیمارستان اصغر کرامتی  

 مدیر خدمات پرستاری سعید هادی نژاد

 مسئول بهبود کیفیت و ایمنی بیمار   مرضیه مختاری

 تانبیمارس سرپرست  عباس عبادیدکتر  تصویب کننده
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