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 PRO-EM-01 کد سند  3 سنجه 9 2 الف استاندارد

 

 روش اجرایی : 

 در خدمات ارائه روند بر روز شبانه ساعات تمام در مستمر نظارت.1

 بیمارستان

 هدف:

 بیمارستان کالنهای  ار در تمام ساعات شبانه روز و ایام هفته در راستای سیاستبیمو ارائه خدمات مطلوب به افزایش ایمنی 

 تعاریف:

  

 صاحبان فرآیند:

 ، مسئوالن بخش ها و واحدها، سرپرستارانسوپروایزران و خدمات پرستاری، مدیر داخلیمدیریت 

 ذینفعان:

 بیماران و مددجویان

 فرد پاسخگو:

 خدمات پرستاریمدیریت 

 دامنه: 

 های درمانی و پاراکلینیکی خشکل ب

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

 توسط کارکنان مربوطه گزارش خطای مربوطه در سامانه مربوطه ثبت می شود. در صورت بروز خطای پزشکی در بخش ها -1

کارشناس هماهنگ کننده ایمنی جهت به ری و در سامانه توسط مسئول بهبود کیفیت جمع آو ثبت تمامی خطاها بعد از -2

 پیگیری و تحلیل و طرح در کمیته های مرتبط ارجاع می شود.
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همچنین در جلسات تیم ایمنی و تیم مدیریت اجرایی بیمارستان نتایج تحلیل خطاهای پزشکی مطرح و پیگیری الزم صورت  -3

 می گیرد.

 ستان حضور داشته و از تمامی بخش ها بازدید می نمایند.ساعته شبانه روز در بیمار 24سوپروایزران بیمارستان  -4

مدیر پرستاری بیمارستان در شیفت صبح گزارش روزانه سوپروایزران بالینی را کنترل و موارد قصور و نقض قوانین را پیگیری  -5

 می نماید.

بررسی می نمایند و نتایج  را تیم پایش مدیریتی به صورت هفتگی تشکیل شده و عملکرد کارکنان و پاسخگو بودن مسئولین -6

 در تیم مدیریت اجرایی گزارش و اقدامات اصالحی صورت می گیرد.

نظارت مستمر پرونده های بیماران از نظر تطابق صورتحساب ها با دارو و تجهیزات مصرفی و پرداختی بیماران توسط مسئول  -7

 ریت اجرایی گزارش می گردد.فنی و ایمنی بیمار به صورت ماهانه صورت می گیرد و نتایج به تیم مدی

بررسی عملکرد پزشکان و خدمات نادر و پرهزینه در کمیته اقتصاد دارو و درمان صورت گرفته و مصوبات آن پیگیری  -8

 گردد. می

بیمارستان بدون در نظر گرفتن حق آنکالی در هر ساعت از شبانه روز پاسخگوی نیازهای بیمارستان در صورت  رشدمدیران ا -9

 یزر می باشند. تماس سوپروا

 نحوه نظارت بر اجرای روش اجرایی : 

 ، مصاحبهگزارشات سوپروایزرانبررسی مشاهده، 

 :اجرامسئول پیگیری 

 مدیریت و سوپروایزران

 کنان مورد نیاز:رمنابع، امکانات و کا

 گزارشات بازدیدهامنابع: تجارب بیمارستان، 

 حراییامکانات: دستگاهها و تجهیزات پزشکی مرتبط با روش ا

 کارکنان مورد نیاز : رده های شغلی مرتبط با روش اجرایی

 

 :جدول تهیه کنندگان
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 سمت نام و نام خانوادگی 

 تهیه کنندگان

 مدیر داخلی بیمارستان اصغر کرامتی

 مدیر خدمات پرستاری سعید هادی نژاد

 مسئول بهبود کیفیت و ایمنی بیمار مرضیه مختاری

 مدیر خدمات پرستاری نژادسعید هادی  هتائید کنند

 رئیس بیمارستان عباس عبادیدکتر  تصویب کننده
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 PRO-MR-01 کد سند  1 سنجه 1 4 الف استاندارد

 

 روش اجرایی : 

 ارزیابی پیشگیرانه خطاهای پزشکی  .2

 هدف:

 از بروز مجدد خطاهای پزشکیپیشگیری 

 ن در فرهنگ سازمانی بیمارستانیتوسعه فرهنگ بیمار محوری و اولویت بخشی به ایمنی بیمارا

 تعاریف:

 عبارت است از تمامی نقائصِ رفتار حرفه ای پزشکان و کادر درمانی :(Medical Malpractice)خطاهای پزشکی

 انسانی، منابع با مرتبط زیرساختی عوامل .شوند می تقسیم یندیفرآ و زیرساختی دسته دو به :بروز خطا عوامل مستعدکننده

 .است درمان و مراقبت ارایه روشهای با مرتبط یندیفرآ عوامل و است ساختاری املعو و تجهیزات

 (Failure Mode and Effects Analysis)FMEA :آن آثار و خطا بالقوه حاالت تحلیل 

(Root Cause Analysis)RCA : خطا ای ریشه علل تحلیل 

طب انتقال  ،، مدیریت خطر حوادث و بالیاکنترل عفونت ، و درماندارو  ،مرگ و میر: کمیته های ی مرتبط با ایمنی بیمارکمیته ها

 می باشد. خون

 صاحبان فرآیند:

 های بیمارستانی، دفتر بهبود کیفیت، واحد ایمنی بیمار، سوپروایزر بالینی و آموزشی، تیم مدیریت اجراییها، کمیتهمسئولین بخش

 ذینفعان:

 ستانویان و کارکنان بالینی بیماربیماران و مددج
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 (توسط چه کسیشیوه انجام کار : )چه فعالیتی، چه زمانی در چه محلی و 

در اختیار پرسنل قرار گرفته و در صورت بروز خطا در فرم مربوطه ثبت و توسط به روز رسانی و فرم های الکترونیک گزارش خطا  .1

 واحد بهبود کیفیت جمع آوری می گردد.

نای گزارش خطای بدون سرزنش درخصوص خطاهای انجام گرفته با پرسنل مصاحبه در حین راند ایمنی به صورت شفاهی بر مب .2

 می گردد و نتایج توسط مسئول ایمنی مورد ارزیابی قرار می گیرد.

 بهبود کیفیت موارد گزارش شده را به کارشناس ایمنی اعالم می کند. .3

 سط کارشناس ایمنی انجام می شود.تو FMEAارزیابی زیر ساختی، فرآیندی و... و اولویت بندی خطاها به روش  .4

 نتایج نهایی به کمیته مرتبط ارجاع داده می شود و برنامه بهبود کیفیت و اقدامات اصالحی نگارش می شود. .5

ساعت تشکیل می شود. در  72انجام می شود. کمیته های مربوطه طی  RCAدر موارد منجربه آسیب در کمیته های مربوطه  .6

 ساعت تشکیل می شود. 24ر می شود کمیته مرگ و میر طی موردی که منجربه مرگ و می

 برای آن انجام می شود.در تیم مدیریت اجرایی بررسی و اقدام اصالحی و برنامه بهبود کیفیت  RCAنتایج  .7

اطالع رسانی خطاهای پزشکی که منجربه آسیب نمی شوند توسط مسئول ایمنی با هماهنگی دفتر بهبود کیفیت به صورت سناریو  .8

 .قرار می گیردکاغذی در اختیار کارکنان و 

برنامه های آموزشی الزم در کمیته های مرتبط مطرح و اقدامات اصالحی الزم اجرا می شود بررسی خطاها و  حاصل از  نتایج .9

 تدوین می گردد.

بررسی می جلسات درون بخشی در قالب جلسات پرستاری و پزشکی اشتراک گذاری علل خطاهای پزشکی گزارش شده مطرح و  .10

 گردد.

 با محوریت کمیته مرگ و میر سمینار و کنفرانس هایی با موضوعات وابسته به خطاهای پزشکی هر سه ماه یکبار برگزار می شود. .11

 
 

 نحوه نظارت بر اجرای خط مشی و روش اجرایی : 

حی کمیته ها و مصوبات کمیته مدیریت اقدامات اصال اجرای مسئول ایمنی بیمارستان و مسئول دفتر بهبود کیفیت با نظارت بر

 می باشند.اجرایی، ناظر بر فرایندهای ایمنی بیمار 

 :مسئول پیگیری روش اجرایی 

 مسئول هماهنگی ایمنی بیمار 

 منابع، امکانات و کارکنان مورد نیاز:

  فراهم بودن محیط امن و تجهیزات مناسب برای ارایه خدمت

  منابع:چک لیست
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 :جدول تهیه کنندگان

 سمت نام و نام خانوادگی 

 تهیه کنندگان

 کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار مرضیه کمالی

 مدیر خدمات پرستاری سعید هادی نژاد

 مسئول بهبود کیفیت و ایمنی بیمار مرضیه مختاری

 مدیر خدمات پرستاری سعید هادی نژاد تائید کنندگان

 ستانرئیس بیمار عباس عبادیدکتر  تصویب کننده
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 PRO-EM-02 کد سند 1 سنجه 2 4 الف استاندارد

 

 روش اجرایی : 

 های پزشکی بدون ترس از سرزنش و تنبیه نحوه گزارش دهی همگانی خطا.3

 هدف:

 تامین ایمنی بیمار با جلوگیری از تکرار خطاها 

 ایجاد فرهنگ عاری از ترس و سرزنش در گزارش خطا

 تعاریف:

Root Cause Analysis-RCA تحلیل علل ریشه ای 

 صاحبان فرآیند:

 های بیمارستان، دفتر بهبود کیفیت، واحد ایمنی بیمار،کمیتهیکارکنان بالین

 ذینفعان:

 بیماران و مددجویان و کارکنان بالینی

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

نحوه گزارش دهی خطاهای پزشکی توسط مسئول بخش مربوطه آموزش داده به کلیه پرسنل باالخص پرسنل جدیدالورود  .1

 می شود.

 سیستم کامپیوتر جهت ثبت خطاهای پزشکی در تمامی بخش ها و واحدها در دسترس کارکنان قرار گرفته است. .2

ی در نظر گرفته تکمیل کردن فرم ها با توجه به سیاست عاری از تنبیه و سرزنش، بصورت ثبت اختیاری نام و نام خانوادگ .3

 شده است.

 .  نمی نمایند.سرپرستاران و مسئولین واحدها به صورت فردی در مورد خطای رخ داده برخورد  .4

و در اختیار بخش های بالینی قرار گرفته بازنگری فرآیند گام به گام گزارش خطا توسط مسئول هماهنگ کننده ایمنی بیمار  .5

 است . 
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به  ،ساعت 24حداکثر طی شده اند توسط مسئولین بخشها  پایدار و یا مرگ بیمار خطاهایی که منجر به عارضه و آسیب .6

 گزارش می گردد . یا دفتر بهبود کیفیت بیمار کارشناس هماهنگ کننده ایمنی 

 ماه داشته اند مورد تشویق دفتر بهبود کیفیت قرار می گیرند.  3بخش هایی که بیشترین گزارش خطا را طی  .7

 . تر بهبود کیفیت جمع آوری می گرددتوسط مسئول هماهنگ کننده و دف الکترونیک و محرمانهایل گزارش ها به صورت ف .8

ایج کننده ایمنی و دفتر بهبود کیفیت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتی گزارش شده، توسط کارشناس هماهنگ خطاها .9

 د . به کمیته های موردنظر منعکس می گرد

ارشناس هماهنگ کننده ایمنی با همکاری دفتر بهبود کیفیت به اشتراک گذاری می شود و توسط کسوابق خطاهای پزشکی  .10

بردهای به عنوان تجربه های آموزشی به منظور عبرت و درس گرفتن انجام می شود و در  و سناریو تهیه کیس ریپورت

 آموزشی کارکنان درپایان هر ماه اطالع رسانی می شود . 

 ارجاع داده می شوند. RCAه عارضه و آسیب شده اند به کمیته های موردنظر جهت خطاهای رخ داده که منجر ب .11

 نحوه نظارت بر اجرای روش اجرایی : 

 پایش فرآیند گزارش دهی، پایش عملکرد مسئول واحدها و تیم مدیریت بیمارستان در خصوص سیستم عاری از تنبیه

 :مسئول پیگیری روش اجرایی 

 ایمنی بیمار هماهنگی مسئول

 منابع، امکانات و کارکنان مورد نیاز:

 سیستم کامپیوترفرم الکترونیکی و 
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 :جدول تهیه کنندگان

 سمت نام و نام خانوادگی 

 تهیه کنندگان

 کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار مرضیه کمالی

 مدیر خدمات پرستاری سعید هادی نژاد

 مارمسئول بهبود کیفیت و ایمنی بی مرضیه مختاری

 مدیر خدمات پرستاری سعید هادی نژاد تائید کنندگان

 رئیس بیمارستان عباس عبادیدکتر  تصویب کننده
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 RM-PRO-01 کد سند  1 سنجه 2 5 الف استاندارد

 

 روش اجرایی : 

 ایمنی در مقابل آتش سوزی.4

 هدف:

 سوزی کاهش احتمال خطر آتش-1

 کارکنان در برابر خطر آتش سوزی  همراهان، ان بیماران،محافظت از ج-2

 کاهش خسارت مالی ناشی از آتش سوزی و ایجاد کمترین آسیب به سازه ساختمان-3

 ارتقائ سطح آگاهی و مهارت کارکنان جهت مقابله با آتش سوزی احتمالی و انجام بهترین عملکرد-4

 تعاریف:

های  شیلنگهایی قرقره ایی یا شیلنگ ،ی شامل حداقل شیر برداشت آب با فشار کافیعبه ایج فایر باکس یا جعبه آتش نشانی: 

 متر و سرلوله متناسب برای پاشیدن آب بر روی آتش می باشد. 15 لالستیکی یا تاشوی کتانی با طول حداق

نور و یا دیگر  شعله، ارت،به معنی سامانه ی طراحی شده برای شناسایی خودکار وقوع آتش به وسیله حر سامانه ی اعالن حریق:

محصوالت ناشی از احتراق که توسط یک مرکز کنترل اطالعات شناسایی شده و ضمن پردازش آن اطالعات وقوع یک آتش سوزی به 

 وسیله ی انواع وسایل هشدار دهنده به صورت نیمه خودکار و یا خودکار اعالم می گردد.

شده،تمام بیماران و  سوپروایزر کلیه پرسنل خدمات شیفت به محل حادثه فراخوان برنامه خروج اضطراری:طبق این برنامه با نظارت

همراهیان بیماران به محل امن منتقل می شود،درب های خروجی اتاق های دچار حریق، پس از خروج افراد جهت جلوگیری از انتشار 

 امن منتقل می شوند. و شعله ور شدن بسته می شود،تمامی کپسول های در معرض حریق خارج و به محلی

 صاحبان فرآیند:

تیم ارزیابی خطر و اعضای کمیته مدیریت خطر حوادث و  رابط آتش نشانی، مسئول فنی بیمارستان و مسئول تاسیسات، کلیه کارکنان،

 بالیا
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 ذینفعان:

 بیماران، همراهان بیمار و کارکنان بیمارستان

 (توسط چه کسیلی و )چه فعالیتی، چه زمانی در چه مح :شیوه انجام کار 

 به صورت زیر تدوین گردیده است:خروج ایمن  پاسخ و کشف سریع، در سه محور پیشگیری،روش اجرایی اطفائ حریق 

 سطح پیشگیری:
دوره ی آموزش آتش نشانی و اطفائ حریق به صورت ساالنه  ی،واحد بحران و مدیریت خطر با هماهنگی سوپروایزر آموزش .1

 اداری و نیروهای خدماتی برگزار می گردد.  کادر درمانی، برای کلیه پرسنل اعم از

 د.دارد در کلیه واحد ها انجام می دهنطبق استانرا پرسنل تاسیسات توزیع و چیدمان اطفائ وسایل اطفا حریق  .2

 ی نماید.مب نص تابلوهای هشدار جود دارد،خطر و بهداشت حرفه ایی در کلیه واحد هایی که مواد قابل اشتعال و تیم ارزیابی .3

ود دارد و سایر واحد تابلوی ممنوعیت استعمال دخانیات در کلیه ی واحد هایی که مواد قابل اشتعال وج خطر،مدیریت تیم  .4

 .می نمایدب های عمومی نص

 .می نمایدب نص و جعبه آتش نشانی در کنار آنمدیریت خطر دستورالعمل نحوه ی کار با کپسول ها تیم  .5

فایر باکس ها و غیره(به  )شامل کپسول های اطفائ حریق، تاسیسات بر اساس چک لیست ایمنیمدیریت خطر و پرسنل  تیم .6

 د.نماینآن مستند می  انقضاءو تاریخ شارژ و  نمودهصورت دوره ایی کنترل 

و راه  نمودهمدیریت خطر عالئم تصویری خروج اضطراری به رنگ فسفری یا شبرنگ در تمام بخش ها و واحد ها نصب  یمت .7

 و یا کلید آن همیشه در دسترس می باشد. تمام اوقات شبانه روز باز بودهدر  ج اضطراریخرو

ن در کلیه واحد ها و بخش های بیمارستان دتکتورهای کشف حریق ،سنسورهای کشف دود ،سیستم های اعالتاسیسات  .8

  می شود، دوره ایی کنترل ب نموده و صحت عملکرد صحیح آن به صورتخطر و جعبه های فایر باکس نص

تان برچسب ایمنی الصاق مواد قابل اشتعال در بیمارسانبار های نگهداری واحد بهداشت حرفه ایی و مدیریت خطر روی تمام  .9

 می نماید.

 متر فاصله داشته باشد. 6د قابل اشتعال بایستی از نزدیکترین منابع احتراقی حداقل محل انبارش موا .10

از پرسنل تاسیسات ،نگهبانی و حراست و رابطین آتش نشانی بخش ها تشکیل  بیمارستان یک تیم آتش نشانی متشکلدر  .11

در تیم آتش نشانی و جزئیات تماس آنها  و نام خانوادگی و مسئولیت و سمتو فهرست اعضای این تیم با ذکر نام شده است 

 .د استموجو یکی از خویشاوندان آنها در واحد مدیریت خطرتلفن و شامل تلفن همرا و ثابت ،آدرس 

مدیریت خطر با هماهنگی سازمان آتش نشانی برای اعضای تیم آتش نشانی کارگاه آموزشی شامل مباحث تئوری ایمنی تیم  .12

ی ایمنی آتش و نحوه ی نگهداری ایمن از مواد ها ،آگاهی از نقش خود در برنامه در برابر آتش سوزی ،کار با خاموش کننده 

 .گزار می نمایدالیانه برناک را به صورت سرقابل اشتعال و خط

 آن آگاهی دارند.است و تمامی پرسنل از نموده و به بخش ها  ابالغ  را تعریف 25هر کد اطفاء حریق با شمارمدیریت خط یمت .13

جهت جلوگیری از تجمع الکتریسیته ساکن سیستم توزیع انرژی الکتریکی بیمارستان دارای سیستم اتصال به زمین است و  .14

اهم آن،تدوین کرده و از پریزها و  2نامه ایی منظم جهت اندازه گیری ارت مرکزی و تائید مقاومت زیر پرسنل تاسیسات بر

 د.اهی های ارت دار استفاده می نمایسه ر
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مسئول  مدیریت خطر و پرسنل تاسیسات و تیم)کنترل د اکسید کننده ممنوع استری مواد قابل اشتعال در کنار موانگهدا .15

 ( انبار

ریت خطر و پرسنل تاسیسات در هر بخش و واحدی بسته به احتمال وقوع حریق کپسول های مناسب تهیه مدیتیم توسط  .16

و ارتفاع نصب کپسولها به گونه ایست که قابل برداشتن معرض دید می باشد محل نصب کپسول ها واضح و در  شده است،

 برای تیم آتش نشانی و پرسنل می باشد.

 نمایند.می گزارش خطر مراتب را به واحد مدیریت  ،حادثهوز حریق طی فرم گزارش ردر صورت بسرپرستاران هر واحد  .17

 . کلیه کپسول های مصرف شده را جهت شارژ ارسال می نماید اسیساتواحد ت .18

 :کشف سریع
 : در صورت بروز حریق سیستم کشف حریق به صورت ذیل عمل خواهد نمود

 

حریق  ندتکتور ها، فعال شده و آژیر اعال ،به محض رسیدن دود یا حرارتدر مکان هایی که دتکتور اعالم حریق وجود دارد، .1

 به صدا در می آید. 

تا  تماس می گیرد 125را اعالن نموده و با  25،کد ، اولین فردی که حریق را مشاهده می کنددتکتوردر صورت عدم وجود  .2

 را فراخوان می نماید. تیم آتش نشانی بیمارستانمرکز تلفن  سپس سازمان مربوطه وارد عمل شود،

بالفاصله تا رسیدن تیم اطفا حریق شروع به خاموش نمودن آتش سوزی با استفاده از کپسول با استفاده از کپسول، پرسنل  .3

 می نمایند.

از بخش  ،ق برنامه خروج اضطراریطب را کلیه افراد حاضر در بخش ،ر شیفتپرسنل بخش حادثه دیده، با نظارت سوپروایز .4

 دند.خارج می گر

 :پاسخ و خروج ایمن

 در خصوص اطفا حریق و پاسخ تیم آتش نشانی و عملیات تخلیه و فرار و نجات اقدامات زیر صورت می گیرد: 

 افراد در محل حریق اقدام می نمایند.  کردنپرسنل بخش حادثه دیده، بالفاصله نسبت به خارج  .1

امل بیماران ، پرسنل و عیادت کنندگان قبل از آن که به وسیله سوپروایزر در هنگام حریق از خروج کلیه ساکنین ساختمان ش .2

 شوند.می گرما یا دود صدمه ببینند، مطمئن شده و همگی به مکان امن هدایت 

مسئول بخش یا مسئول شیفت در خصوص قطع شیر اکسیژن سانترال و انتقال سریع بیماران وابسته به اکسیژن تصمیم گیری  .3

 می نماید. 

خود را به موقعیت اعالم شده می رسانند و با نزدیک ترین ، 25ا حریق بالفاصله بعد از شنیدن آژیر و اعالم کد اعضای تیم اطف .4

 کپسول ، اقدام به اطفا حریق می نمایند و در صورت نیاز از جعبه آتش نشانی استفاده می کنند. 

 ش نشانی یا مسئول شیفت قطع می گردد.در صورت وجود شیر گاز در محل، شیر اصلی گاز توسط یکی از اعضای تیم آت .5

 پرسنل تاسیسات یا تیم آتش نشانی، کلیه سیلندرهای گازهای طبی را در صورت وجود وقت از محل حریق خارج می نمایند.  .6

 اعضای تیم آتش نشانی، از کپسول های اطفا حریق متناسب با حجم حریق و نوع آن جهت اطفا حریق استفاده می نمایند.  .7

 صادر می شود. وایزرسوپرانفجار، دستور تخلیه بخش و بیماران توسط  گستردگی حریق و یا خطردر صورت  .8

افراد غیر مسئول را از محل دور کرده و پرسنل واحد نگهبانی بالفاصله در محل حضور یافته و در برقراری نظم تالش می نمایند.  .9

اطفا حریق به پرسنل تاسیسات کمک می کنندو در صورت نیاز، و در  نمودهنسبت به باز نمودن مسیرهای خروج اضطراری اقدام 
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و از ایجاد باز نموده مسیر تردد ماشین های آتش نشانی را نموده، کپسول های اطفا حریق سایر بخش ها را به محل حریق حمل 

 ترافیک در معبرهای اصلی بیمارستان جلوگیری می کند. 

 د.جهیزات توسط نیروهای خدماتی اقدام می گردپس از تخلیه کامل افراد، نسبت به انتقال ت .10

 نحوه نظارت بر اجرای روش اجرایی : 

 /مستنداتمشاهده/چک لیست های موجود/مصاحبه

 :مسئول پیگیری روش اجرایی 

 حوادث و بالیادبیر کمیته مدیریت خطر 

 کنان مورد نیاز:رمنابع، امکانات و کا

 آئین نامه پیشگیری و مبارزه با آتش سوزی در کارگاه ها  -(58ریم، ، مکتاب ایمنی حریق در بیمارستان)مرشدی زاده

 و شماره تلفن آنها  ء حریقسیستم اعالن حریق، سیستم اطفا حریق، وجود تیم اطفا حریق، لیست اعضای تیم اطفا

 و سایرکارکنان. تیم مدیریت خطر، تاسیسات ، نگهبانی، تیم اطفا حریق

 :جدول تهیه کنندگان

 سمت نام خانوادگینام و  

 تهیه کنندگان

 دبیر کمیته مدیریت خطر و بالیا حسین موسوی زاده

 مدیر خدمات پرستاری سعید هادی نژاد

 مسئول بهبود کیفیت و ایمنی بیمار مرضیه مختاری

 مدیر خدمات پرستاری سعید هادی نژاد تائید کنندگان

 رئیس بیمارستان عباس عبادیدکتر  تصویب کننده
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 PRO-RM-02 کد سند  1 سنجه 3 5 الف ستاندارد

 

 روش اجرایی : 

 نگهداشت سرمایش ، گرمایش و تهویه بیمارستان.5

 هدف:

 جلوگیری از خرابی ناگهانی دستگاه ها 

 کاهش هزینه های تعمیرات 

  افزایش بهره وری تجهیزات پزشکی 

   ارتقاء کیفیت خدمات سالمت 

 تعاریف:

 ماتی که جهت سرمایش ، گرمایش و تهویه بیمارستان انجام می گیرد.کلیه اقدا

 صاحبان فرآیند:

 مسئول تاسیسات ، واحد تاسیسات

 ذینفعان:

 بیماران،همراهیان بیماران ،کارکنان

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

 تهیه می شود. مسئول تاسیساتو تجهیزات موتورخانه توسط  هاشناسنامه دستگاه .1

( و سیستم سرمایشی )شامل چیلر جذبی( توسط ، دریتور، هیتکس چنجرکنترل عملکرد سیستم گرمایش )شامل دیگ بخار .2

 ساعته انجام می شود. 24پرسنل موتورخانه به صورت 

روزانه، به صورت  شده،گرمایش و تهویه بیمارستان طبق برنامه تدوین مسئول تاسیسات از وسایل و تجهیزات سرمایش .3

 بازدید می نماید.هفتگی، ماهیانه و فصلی 

توسط واحد تاسیسات به صورت  سرویس و نگهداری پیشگیرانه وسایل و تجهیزات سرمایش و گرمایش و تهویه بیمارستان .4

  دوره ایی انجام می شود.

 شناسایی می شود. دستگاههای نیازمند تعمیر براساس بازدیدهای صورت گرفته توسط مسئول تاسیسات .5
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 تعمیر می گردد. توسط واحد تاسیساتدستگاه های نیازمند تعمیر  .6

شرکت مربوطه هماهنگ می کند  گیمسئول پشتیبانی با نمایندنباشد، تعمیر دستگاه توسط بیمارستان  امکان در صورتی که .7

  و دستگاه در بیمارستان تعمیر می شود.

 می گردد. جمع آوریبیمارستان  سوابق تعمیرات دستگاه ها در واحد تاسیسات .8

9.  

 نحوه نظارت بر اجرای روش اجرایی : 

 و تکمیل چک لیست مربوطه نظارت بر سیستم های گرمایشی، سرمایشی و تهویه بیمارستان

 

 :مسئول پیگیری روش اجرایی 

 مسئول واحد تاسیسات

 

 منابع، امکانات و کارکنان مورد نیاز:

 ستم های سرمایشی و گرمایشیبرنامه های بازدید دوره ایی سیمنابع:

 ،چک لیست های مربوطه،شناسنامه تجهیزاتفرم نگهداری پیشگیرانه امکانات:

 کارکنان:پرسنل واحد تاسیسات
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 :جدول تهیه کنندگان

 سمت نام و نام خانوادگی 

 مسئول واحد تاسیسات حدادآقای  تهیه کنندگان

 یادبیر کمیته خطر و بال حسین موسوی زاده تائید کنندگان

 رئیس بیمارستان عباس عبادیدکتر  تصویب کننده
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 RM-PRO-30 کد سند  1 سنجه 5 5 الف ستانداردا

 

 روش اجرایی : 

 گزارش حوادث و موقعیت های خطر آفرین.6

 هدف:

 نانبیماران، مراجعین و کارک یمنیپیشگیری از بروز حوادث و حفظ ا .1

 از حوادث کاهش خسارت مالی ناشی، وز مجدد حوادث رخ داده شدهاز بر پیشگیری .2

 و انجام اقدامات الزم برای برطرف نمودن آنها یمنا موقعیتهای نا ییشناسا  .3

 تعاریف:

می توانند در صورت بروز حادثه گفته می شود که بالقوه آسیب زا هستند و  ییها یدهبه پد (:ینمخاطره )عوامل خطرآفر .1

 بیمارستان شوند.   یانی، مالی و محیطی به مردم و منجر به آسیب جا

 سیل، زلزله، طوفان و... طبیعی: ینعوامل خطرآفر .2

 یبریسا تآتش سوزی، اپیدمی ها، تصادفات، حمال :ساختانسان  ینعوامل خطرآفر .3

ری، جراحت از نوع بیما یدیبیمارستان رخ می دهند و تهد یکیحوادثی هستند که در فضای فیزحوادث با منشائ داخلی: .4

مانند: سقوط بیمار از تخت، حوادث حین کار،  یندوارد می نما یدکنندگانبه بیمارستان، بیماران، پرسنل و بازد یبتخر یاو 

اکتیو، اعتصاب دسته  یوقطع گازهای طبی، قطع سیستمهای ارتباطی، نشت مواد راد ،آتش سوزی، قطع آب و برق و گاز

 جمعی کارکنان و ...  

حوادثی که خارج از بیمارستان اتفاق افتاده ولی بیمارستان را تحت تاثیر قرار داده  با منشائ خارجی : ینرعوامل خطرآف .5

 ورود بیش از حد مجروحان و مصدومان به بیمارستان می شود مانند تصادفات، سیل، زلزله و ... و باعث

 صاحبان فرآیند:

 ،تیم ارزیابی خطر و اعضای کمیته مدیریت خطر حوادث و بالیا کلیه کارکنان،مسئول فنی بیمارستان و مسئول تاسیسات ،
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 ذینفعان:

 بیماران ،کارکنان،همراهیان

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

رئیس پرسنل آن واحد به  یادر صورت وقوع حادثه در هر قسمت از بیمارستان، حادثه مورد نظر بالفاصله توسط مسئول  .1

 تعطیل ( اطالع داده می شود. یاموقت ) در شیفتهای عصرو شب و ا یزر)در شیفت صبح( و سوپروا بیمارستان

و نسبت به بررسی اولیه حادثه  یابددر محل حادثه حضور می  یزرسوپروا یافرد تعیین شده از سوی وی و  یا رئیس بیمارستان .2

 و شدت و وسعت آن اقدام می کند.

 اطالع داده می شود. یزرسوپروا یاو  یمنی/ ا رئیس بیمارستانتلفنی به  یاهی حادثه بصورت شفا .3

و در اولین فرصت ممکن، فرم تکمیل داده قرار  یانرئیس بیمارستان را در جر یا یربالفاصله مد ارستانبیم کشیک یزرسوپروا .4

 ثبت می کند. یزرمی دهد و شرح حادثه را در دفتر گزارش سوپروا رئیس بیمارستان یلشده را تحو

شود و در صورت بروز حوادث  نیز اطالع داده می الجدر مواردی مانند سقوط بیمار از تخت موضوع بالفاصله به پزشک مع  .5

 می گیرد.تحت نظر قرار  ،در صورت جراحت و آسیب شغلی

 .اطالع داده می شودکارشناس بهداشت حرفه ای بیمارستان حوادث شغلی به   .6

، جلسه ای با حضور مسئول تاسیسات یشانبیمارستان بررسی شده و با دستور ا رئیستوسط  ،ادثهح در اولین فرصت ممکن .7

مورد ، آن یجادعلل ابرگزار شده و  ،بیمار، مسئولین و پرسنل بخش مربوطه یمنیبیمارستان، کارشناس هماهنگی ا یرمد

 اصالحی انجام می گیرد.کارهای راه فته، مداخله وگر تحلیل قرار یهتجز

های خطر  آموزش به کارکنان در خصوص نحوه صحیح گزارش دهی حوادث و موقعیت ،خطر یریتدوره های آموزشی مد در .8

 و با هماهنگی واحد آموزش صورت می گیرد. یاحوادث و بال ینفرآ

آسیب  یجاددوره ای از تجهیزات و ساختمان، هرگونه خرابی و نقص در عملکرد دستگاهها، ا یدهایپرسنل تاسیسات در بازد .9

دستگاه مورد نظر و همچنین ترمیم نقاط  یضتعو یا ،تعمیر یانمای ساختمان جهت رفع عیب و  یادر سازه ساختمان و 

 بیمارستان، را به موقع گزارش می کنند. یدهحادثه خیز و آسیب د

م مذکور، شرح فر گردد، در می یزرسوپروا یلمسئول شیفت مربوطه تکمیل و تحو یاتوسط مسئول بخش  ،فرم گزارش حادثه .10

 .ت  و بدون کم و کاست ثبت می گرددشده، به دق یجادو آسیبهای ا کامل حادثه و عوارض

 نحوه نظارت بر اجرای خط مشی و روش اجرایی : 

 /بررسی مستنداتمشاهده/چک لیست های موجود/مصاحبه

 :مسئول پیگیری روش اجرایی 

 دبیر کمیته مدیریت خطر، حوادث و بالیا

 کنان مورد نیاز:رانات و کامنابع، امک
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صورت جلسه ،تجربیات بیمارستانی،نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار  یینآکتاب ایمنی بیمارستان ها در برابر حوادث و بالیا،

سات تاسی یدقوع حادثه چک لیستهای بازدوبخشها و واحدها از نظر پیشگیری از  یابیراهنمای ارز یا،خطر حوادث و بال یریتکمیته مد

 کلیه کارکنان بیمارستان-  RCAفرم گزارش حادثه و فرم  - از بخشها و واحدها

 

 :جدول تهیه کنندگان

 

 سمت نام و نام خانوادگی 

 دبیر کمیته خطر حوادث و بالیا حسین موسوی زاده هتهیه کنند

 مسئول واحد بهبود کیفیت مرضیه مختاری هتائید کنند

 ئیس بیمارستانر عباس عبادیدکتر  تصویب کننده
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 RM-PRO-40 کد سند  4 سنجه 6 5 الف استاندارد

 

 روش اجرایی : 

 تجهیزات، یزیکی،ف یفضا یدر حوزه ها یمارستانب یتظرف یشافزا.7

 و نیروی انسانی یپزشک یو مواد مصرف ملزومات

 هدف:

 بحران افزایش ظرفیت بیمارستان جهت ارائه خدمات درمانی در

 تعاریف:

EOC(Emergency Operation Center) :)مرکز فرماندهی اورژانس)بحران 

 :صاحبان فرآیند

 تیم ارزیابی خطر و اعضای کمیته مدیریت خطر حوادث و بالیا مسئول فنی بیمارستان و مسئول تاسیسات، کلیه کارکنان،

 ذینفعان:

 بیماران و مددجویان

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

 .یردپذ یفرمانده حادثه صورت م /یککش یزربه سوپروا EOC اعالم بحران توسط .1

 .یردگ یصورت م یزربر اساس دستورالعمل کد مربوطه توسط سوپروا (یعواکنش سر یمکد )ت یفراخوان .2

 یردذپ ی/فرمانده حادثه صورت میزرتوسط سوپروا یطرارضپاسخ ا یمفعال کردن ت .3

بحران توسط  ینمصدوم یرشپذ یتظرف یشجهت افزا یبستر یهابخش اورژانس و یبخش ها یمارانب یصو ترخ یسطح بند .4

بحران  ینجهت مصدوم یشتری.تا فضا و تخت بیردگ یپزشک انکال صورت م یاو  یمارو پزشک معالج ب مدیر ساماندهی تخت

  یرد.صورت پذ

 می گردد. سوپروایزرتوسط  ینمصدوم یاژجهت تر یگزینجا یفضاها یماده سازآ .5

 یرشپذ یشجهت افزا و پارکینگ سرپوشیده پشت امور اداری،ENTآماده سازی سالن انتظار درمانگاه تخصصی،بخش  .6

 . یردگ یبحران صورت م ینمصدوم
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رنامه ب یسو رئ مسئول حفاظت فیزیکیمصدومان توسط  یرشدرمان و پذ ینددر اختالل فرا یریهمراهان جهت جلوگ یریتمد .7

 یم هدایت باشد یم یمنمحل تجمع ادر زمان بحران که  یینبه محل انتظار مورد تع یمارصورت گرفته و همراهان ب یزیر

 .شوند

عمل  یرشپذ یتظرف یشجهت افزا ،یمارانو پزشک معالج ب یمارستانب مدیر ساماندهی تختتوسط  یوالکت یها یلغو جراح .8

 .ردیگ یمصدومان صورت م یجراح یها

بخش ها در زمان  یازکننده ن ینتام یمارستانموجود ب یزاتکه تجه یدر صورت یبانیمسئول پشت ینده حادثه با هماهنگفرما .9

دهد  یکرده و به فرمانده حادثه اطالع م یستبخش ها را ل یازو مورد ن یضرور یزاتتجه یبانیبحران نباشد،مسئول پشت

و  سایر مراکز تحت پوشش یمرکز با هماهنگ ینکمبود را گزارش داده و اموارد  هدانشگا EOC با ی،فرمانده حادثه با هماهنگ

 .ورزد یاقدام م یمارستانب یازهاین یننسبت به تام یامداد یسازمان ها

ورزد در  یمصدومان اقدام م ییحمل و نقل و جابجا یتظرف یشدانشگاه نسبت به افزا (EOC) یفرمانده حادثه با هماهنگ .10

 .نخواهد بود یموارد بحران یباشد که جوابگو یبوالنس مآمعدد  2ل شام یمارستانحال حاضر ب

 ینورزد به ا یاجساد اقدام م یتظرف یشنسبت به افزا یان( دانشگاه و مسئول واحد متوفEOCبا ) یفرمانده حادثه با هماهنگ .11

الزم با  یبا هماهنگ یود ولاجساد بحران نخواهد ب یداشته و جوابگو یشصورت که سرد خانه در حال استفاده چهار نفر گنجا

(EOC دانشگاه نسبت به انتقال اجس)کنند. یم یداشده در بحران توسط دانشگاه انتقال پ ینبه مراکز تع اد 
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 نحوه نظارت بر اجرای روش اجرایی : 

 /مصاحبهمشاهده/ مستندات

 :مسئول پیگیری روش اجرایی 

 دبیر کمیته مدیریت خطر، حوادث و بالیا

 کنان مورد نیاز:رمکانات و کامنابع، ا

 دکتر خانکه -بالیاکتاب ایمنی بیمارستان ها در برابر  منابع:

 برنامه عملیاتی مدیریت خطر،انبار نگهداری تجهیزات و آمبوالنس و تمامی لوازم مورد نیاز بستری بیماران امکانات:

 تیم مدیریت خطر، تاسیسات ، نگهبانی،کادر درمانی  کارکنان:

 :ه کنندگانجدول تهی

 

 سمت نام و نام خانوادگی 

 دبیر کمیته خطر حوادث و بالیا حسین موسوی زاده هتهیه کنند

 مسئول واحد بهبود کیفیت مرضیه مختاری هتائید کنند

 رئیس بیمارستان عباس عبادیدکتر  تصویب کننده
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 MR-PRO-50 کد سند  5 سنجه 7 5 الف استاندارد

 

 روش اجرایی : 

 در زمان وقوع حادثه یاتیح یتداوم ارائه خدمات درمان.8

 هدف:

 )مانند مراقبت های اورژانسی، جراحی های فوری و مراقبت از مادر و کودک( ارائه خدمات ضروری و جراحی

 تعاریف:

FHSI (Farsi Hospital Safety Index):  ها در ایران سنجش ایمنی بیمارستانابزار 

اصول مدیریتی  انی منعطف وسیستمی مدیریتی که متشکل از ساختار سازم (:HICSسیستم فرماندهی حوادث بیمارستانی)

اصطالحات  استفاده از زبان و کانال های ارتباطی و شامل تعیین مسئولیت ها و این سیستم؛ زمان های بررسی شده است. برمبتنی 

   فوریت هاست. پاسخ به حوادث و تلفیق با دیگر سازمان های درگیر در ارجی وخ به منظور بهبود ارتباطات داخلی و واحد؛

 صاحبان فرآیند:

 رئیس بیمارستان، مدیران اجرایی، سوپروایزران و کارکنان بیمارستان 

 ذینفعان:

 بیماران، مددجویان

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

بیمارستان را بسته به نوع  اولویت بندی همه خدمات ،جلسه تیم مدیریت بحران حوادث بیمارستانی در سیستم فرماندهی .1

 .ینمایدم یستل یابال خطرحوادث و مصوبات کمیته مطابق با ،بحران

طبق مصوبات  در دسترس باشند یزن یطیدر همه زمان در هر شرا یدآنهایی که با یعنیبیمارستان،  یلیست خدمات اساس .2

 .شده است ینتدو و یهته یمارستانب خطر یرتوسط مد یابال حوادث و خطر یتهکم

و  یمارستانب یاز تداوم خدمات ضرور ینانجهت اطم یاز؛ منابع مورد نخطر حوادث و بالیا یریتمد یمفرمانده حادثه درجلسه ت .3

 یم یینمانندزنان باردار،نوزادان(را تع)یرپذ یبآس یگروه ها یروسا یبحران یطشرا یدارا یگروه ها یآن ها بخصوص برا ینتام

 .یدنما

و قابل گسترش  برای حفظ تداوم  یستماتیکطرح س یک یا؛خطر حوادث وبال یتهطبق مصوبات کم یمارستانخطر ب یریتمد .4

 .نموده است یینحیاتی(تع یو داروها یکیمکان یهبه تهو یمراقبت های ضروری)به عنوان مثال،دسترس
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دانشگاه؛ارائه مداوم EOCبا مرکز یدانشگاه؛مراکز هالل احمر وهماهنگ یمارستانهایب یراء شده با ساامض یطبق تفاهم نامه ها .5

  .یگیردصورت م یخدمات ضروری پزشک

 یتهدر زمان حوادث و بالیا طبق مصوبات کم یژن، از جمله آب، برق و اکس یزندگ یدردسترس بودن اقالم ضروری برا .6

 (.باشد یم یاخطرحوادث وبال یریتبه آن مد یدگیرسو یگیری.)مسئول پیاخطرحوادث وبال

 یابیارز یمت یها یومنابع آب و غذا و...در بررس یمارستانیب یزاتاحتمالی حوادث بر روی تجه یروقایعبررسی تاث .7

   .الزم صورت گرفته است یها ینیب یشانجام شده وپ یاخطرحوادث وبال یته( در کمیمارستانب FSHIفرم یل)تکمیمارستانب

خطرناک  یگرضایعاتودفع اجساد و د یجمع آور یبرا یاحتمال یا؛مکانیسمهایخطرحوادث وبال یتهبق مصوبات کمط .8

 شده است. یفخطر تعر یریتومد یطکارشناس بهداشت مح یمارستانی؛توسطب

 نحوه نظارت بر اجرای خط مشی و روش اجرایی : 

 مشاهده/چک لیست های موجود/مصاحبه

 :ی مسئول پیگیری روش اجرای

 دبیر کمیته مدیریت خطر، حوادث و بالیا

 کنان مورد نیاز:رمنابع، امکانات و کا

تالیف :  دکتر حمید رضا  یاارزیابی مخاطرات و شاخصهای توانمندی تخصصی حوزه سالمت در حوادث و بال یمجموعه ابزارها

 1393خانکه

 یاخطرحوادث وبال یتهکم یمارستان؛مصوباتب FSHIفرم

                              بحران                                                                                                                         یریتچارت مد یماعضاء ت– یمنی/ ا ی، مسئول فن یمارستانب یرمد

 جدول تهیه کنندگان:

 سمت نام و نام خانوادگی 

 دبیر کمیته خطر حوادث و بالیا ین موسوی زادهحس هتهیه کنند

 مسئول واحد بهبود کیفیت مرضیه مختاری هتائید کنند

 رئیس بیمارستان عباس عبادیدکتر  تصویب کننده
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 BC-PRO-10 کد سند  1 سنجه 5 1 ب استاندارد

 

 روش اجرایی : 

 جداسازی بیماران روانپزشکی.9

 هدف:

 رائه مراقبت های اختصاصی به بیماران روانپزشکی و افزایش ایمنی آنان ا

 تعاریف:

 نمودن محیط مراقبتی بیمار با اختالالت روانپزشکی از سایر بیماران با رعایت حداکثر موارد ایمنی بیمار  جدا جداسازی:

 صاحبان فرآیند:

 نبیمارستا مدیر خدمات پرستاری، سرپرستاران و کارکنان بالینی

 ذینفعان:

 بیماران و مددجویان

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

          معیارهای جداسازی: 

 بیمار پرخاشگر .1

 حاد سایکوز .2

 بیماران مستعد خودکشی .3

 روشهای پیشگیری از آسیب به خود و دیگران :  .4

قید می شود و طبق دستور بیمار به سرویس روانپزشکی منتقل  پزشک در پرونده بیماردستور جداسازی بیمار توسط  .1

 می گردد.

 جهت مهار بیمار در اتاق جداسازی بیمار آماده می شود.توسط کمک پرستار با نظارت پرستار وسایل الزم  .2

 احترام و شأن بیمار و حریم خصوصی بیمار توسط پرسنل رعایت می شود. .3

در مقابل آتش سوزی با توجه به جدید ترین مقررات مربوطه توسط واحد تاسیات  استاندارد سازی اتاق جداسازی بیمار، .4

 انجام می شود.

و المپ ها محافظ مناسب  از بیرون کنترل می شوند، توسط پرسنل تمامی سیستمهای الکتریکی داخل  اتاق جداسازی .5

 دارند.
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 ی شود .اشیاء تیز و برنده توسط کادر درمانی دور از دسترس بیمار قرار داده م .6

 اتاق جداسازی بیماران دارای تهویه مناسب می باشد. .7

 مهار فیزیکی طبق خط مشی مربوطه انجام می شود. .8

 مهارشیمیایی در صورت تجویز پزشک طبق خط مشی مربوطه انجام می شود. .9

 تجهیزات و دستگاه های پرتابل از اطراف بیمار توسط کمکی جمع آوری می شود . .10

 ز اتاق جداسازی بیمار خارج می گردد.بیمار طبق دستور پزشک ا .11

 نحوه نظارت بر اجرای خط مشی و روش اجرایی : 

  مشاهده مستندات پرونده بیمار 

 مشاهده و مصاحبه با کارکنان و همراهیان 

 بازدیدهای مدیریت و ایمنی 

 :مسئول پیگیری روش اجرایی 

 سوپروایزرانسرپرستار بخش/

 کنان مورد نیاز:رمنابع، امکانات و کا

 دستوراالعمل جداسازی بیماران روانپزشکی

 دستبند و جلیقه مهار بیمار-داروهای مناسب مهارشیمیایی-پرونده بیمار – جدا سازی  اتاقبخش یا 

 پزشک، پرستار، کمک پرستار و خدمات ، نگهبان آموزش دیده –

 

 جدول تهیه کنندگان:

 سمت نام و نام خانوادگی 

 تهیه کنندگان

 3داخلیتار بخش سرپرس علی رقیبی

 2سرپرستار بخش داخلی رویا مرادی

  آموزش سالمت وپروایزر سر اعظم رضی زاده

 مدیر خدمات پرستاری سعید هادی نژاد هتائید کنند

 رئیس بیمارستان عبادی عباس دکتر تصویب کننده
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 BC-PRO-20 کد سند  2 نجهس 5 1 ب استاندارد

 

 روش اجرایی : 

 جداسازی بیماران عفونی با احتمال سرایت به سایر بیماران.10

 هدف:

کاهش –کاهش هزینه های درمان -جلوگیری از انتقال میکرو ارگانیسم ها از بیماران به سایر بیماران ،عیادت کنندگان و پرسنل درمانی

 معهحفظ و ارتقاء ساالمت جا -مورتالیتی

 تعاریف:

Recap:  در پوش گذاری مجدد سوزن ها  

 صاحبان فرآیند:

 بالینی کارکنان

 ذینفعان:

 بیماران، همراهان، مددجویان

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

 معیار های جداسازی بیماران عفونی

 مرغان، زونای منتشر، مننژیت، التور،و...  سل ریوی، آنفلوانزای خوکی و پرندگان، هاری، آبله -

 انجام کارروش 

 پزشک دستور انتقال بیمار نیازمند جداسازی عفونی را در پرونده قید می نماید. .1

 بیمار توسط بیماربر با نظارت پرستار  به اتاق جداسازی عفونی منتقل میشود. ،در صورت خالی بودن تخت ایزوله .2

 توسط پرستار فعال می گردد. منفی ،سیستم آندر صورت نیاز به تهویه فشار  .3

 بسته به نوع بیماری و روش انتقال بیماری احتیاطات استاندارد توسط پرسنل رعایت می گردد. .4

 پرستار و کارکنان بالینی مرتبط با بیمار بسته به شرایط بیمار از وسایل حفاظت فردی استفاده می نمایند. .5

 ن و علت انتقال و همچنین رعایت احتیاطات الزم توسط پرستار ارائه شود.آموزش های الزم درخصوص بیماری ایشا .6

مسئولیت مراقبت بیمار را برعهده می  بیماری حتی االمکان پرستار یا پرستاران ثابتی دن انتقال سرایتجهت به حداقل رسان .7

 گیرند.
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بیمار توسط بیماربر به یک اتاق  وایزر، با هماهنگی پرستار مسئول شیفت و سوپردر صورت خالی نبودن تخت اتاق ایزوله .8

 بدون بیمار منتقل می شود.

 درب اتاق ایزوله بسته می باشد. .9

راهنمای استفاده از وسایل حفاظت فردی در ورودی اتاق ایزوله با هماهنگی واحد کنترل عفونت توسط تاسیسات نصب شده  .10

 است.

 اده می شود.استفاز تی مخصوص جهت تمیز نمودن اتاق ایزوله توسط خدمات  .11

 بهبودی نسبی با دستور پزشک از اتاق ایزوله خارج میشود. بیمار پس از .12

 احتیاط های استاندارد شامل: 

 :گردد یتبر اساس راه انتقال عفونت ها رعا یدکه با ییها یاطاحت

ذرات  یا یکرونم 5چک تر از قطرات با اندازه کو یقکه از طر ییها یماریاز انتقال ب یریجلوگ یبرا ییهوا یاطاحت :ییهوا احتیاط

 .رود یبکار م یعامل عفون یگرد و غبار حاو

 .منتشر یزونا یاحنجره، سرخک، آبله مرغان  یا یهآنها ضرورت دارد عبارتند از: سل ر یبرا ییهوا یاطاحت یتکه رعا ییها بیماری

 :عبارتند از ییهوا یها یاطاحت اصول

 یردصورت گ یدبا یبا فشار منف یزولهدر اتاق ا یمارب یبستر. 

 یماربستن درب اتاق ب 

 هپا استفاده گردد یلتراز ف یاباشد  یرونخارج و ب یبه فضا یمبطور مستق یدبا یمارخروج هوا از اتاق ب. 

 از ماسک یدشوند با یکه وارد اتاق م یافراد N95 استفاده کنند. 

 استاندارد بپوشد یراحماسک ج یک یدمحدود گردد و قبل از ترک اتاق با یدبا یمارب ییجابه جا. 

 یناندازه بزرگ، ا یلشود. به دل یاستفاده م یاطنوع احت ینقطره از ا یااز انتقال آئروسل درشت  یریجلوگ یبرا قطرات: احتیاط

در زمان انجام  یاسرفه کردن  یاصحبت، عطسه  ینذرات ح ینکنندو ا یحرکت نم یادمانند و تا فاصله ز یقطرات در هوا معلق نم

 .شوند یم یجادا وسکوپیبرونک یامانند ساکشن  یاعمال

 :قطرات عبارتند از یاطاحت یترعا اصول

 اتاق ضرورت ندارد یکنترل هوا یبرا یاقدام خاص یول یدر اتاق خصوص یمارکردن ب یبستر. 

 تواند باز بماند یدرب اتاق م. 

  استفاده گردد یرد جراحاز ماسک استاندا یدبا یمار،ب یمتر یکدر صورت کار کردن پرسنل در فاصله. 

 استاندارد است یها یاطاستفاده از گان و دستکش تابع اصول احت. 

 بپوشد یماسک استاندارد جراح یدبا یمارب یزوله،به خارج از اتاق ا یمارب ییدر صورت انتقال و جابه جا. 

تماس  یا( یمارلمس خود ب) یمتماس مستق یقمهم که از طر یها یسماز انتقال ارگان یریجلوگ یبرا :یتماس احتیاط

 .گردد یم یهتوص یتماس یها یاطاحت یترعا یابند ی( انتقال میمارآلوده ب یط)تماس با محیرمستقیمغ

 :عبارتند از یتماس یاطاحت یترعا اصول

 یدر اتاق خصوص یمارب یبستر 

 و لباس شامل یدهمحافظت پوست مواجهه د یبرا یحفاظت فرد یلاستفاده از وسا: 
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 تکش در زمان ورود به اتاقدس یدنپوش -

 درآوردن دستکش قبل از ترک اتاق -

 دست ها یاستفاده از محلول هندراب جهت رفع آلودگ -

 یمارب یرامونپ یطیسطوح مح یا یماراستفاده از گان در صورت احتمال تماس قابل مالحظه لباس پرسنل با ب -

 .قبل از ترک اتاق، گان درآورده شود -

 یمارانب یرسا یبمانند و برا یزولهدر اتاق ا یددستگاه فشارسنج( با ی،)گوشیمارمراقبت از ب یبحران یرغ یلوسا -

 .استفاده نگردد

 به حداقل ممکن برسد. یدبا یزولهبه خارج از اتاق ا یمارب ییانتقال و جابه جا -

 نوع احتیاط بر اساس راه انتقال عفونت

 

 

 

 احتیاط هوایی احتیاط قطرات احتیاط تماسی

 آبسه ای که ترشح آن کنترل نمی شود 

  که ترشح آن کنترل نمی شودسلولیت 

 زخم بستر عفونی 

 دیفتری جلدی 

 هپاتیتA 

 زرد زخم 

 ویروس هرپس سیمپلکس 

 کونژکتیویت حاد ویروسی 

 شپش 

 آبله میمونی 

 سرخجه مادرزادی 

 گال 

 آبله 

 آبله مرغان 

 عفونت عمده پوست، زخم یا سوختگی 

  زونای نوع منتشر 

 

 آدنوویروس در نوزاددان 

 دیفتری 

 مننژیت 

 ی از هموفیلوس آنفلوانزاپنومونی ناش 

 اوریون 

 سیاه سرفه 

 طاعون ریوی 

 سرخجه 

  فارنژیت، پنومونی یا مخملک با عامل
 استرپتوکوک در نوزادان یا خردساالن

 سرخک 

 سل ریه 

 آبله 

 آبله مرغان 

 زونا 
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(یرواگ یماریهایب یکنظام مراقبت سندرم)سندرم در مواجهه با هر  یمارستانالزم در ب یاطیانواع اقدامات احت  

 توضیحات
 احتیاطی اقدامات نوع

(precautions) 
 ردیف نام سندرم

ایجاد  به منجر که اقداماتی انجام صورت در
 هوابرد احتیاطی اقدامات گردد باید ائروسول

AIRBORNE 

  .گردد رعایت نیز

 احتیاطی اقدامات+استاندارد احتیاطی اقدامات

 قطرات ریز احتیاطی اقدامات+تماسی

(STANDARD+CONTACT+DROPLET) 

 1 خونریزی و تب

 که به مناطقی مسافرت سابقه درصورت

  AVIAN و SARS و MERS اپیدمی

INFLUENZA باشد جریان های در بیماری 

 .شود رعایت نیز هوابرد احتیاطات باید

 احتیاطی اقدامات+استاندارد احتیاطی اقدامات

 ریزقطرات احتیاطی تاقداما+تماسی

(STANDARD+CONTACT+DROPLET) 

 2 (ILI) انفلوانزا  شبه

 که به مناطقی مسافرت سابقه .درصورت1

  AVIAN و SARS و MERS اپیدمی

INFLUENZA باشد جریان های در بیماری 

لوب  در انفیلتراسیون وجود صورت . در2
 در بیماران ریه از هرجایی در یا و ریه فوقانی

HIV و مثبت 

HIGH RISK FOR HIV INFECTION 

 .شود رعایت نیز هوابرد احتیاطات باید

 احتیاطی اقدامات+استاندارد احتیاطی اقدامات

 ریزقطرات احتیاطی اقدامات+تماسی

(STANDARD+CONTACT+DROPLET) 

 3 (SARIعفونت شدید تنفسی )

 

 احتیاطی اقدامات+استاندارد احتیاطی اقدامات

 تماسی

(STANDARD+CONTACT) 

 4 حاد اسهال

 

 احتیاطی اقدامات+استاندارد احتیاطی اقدامات

 تماسی

(STANDARD+CONTACT) 

 5 خونی اسهال

 

 احتیاطی اقدامات+استاندارد احتیاطی اقدامات

 تماسی

(STANDARD+CONTACT) 

 6 غذایی مسمومیت

 

 احتیاطی اقدامات+استاندارد احتیاطی اقدامات

 تماسی

(STANDARD+CONTACT) 

 7 حاد دیزر
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 احتیاطی اقدامات+استاندارد احتیاطی اقدامات

 قطرات ریز احتیاطی اقدامات+تماسی

(STANDARD+CONTACT+DROPLET) 

 عالیم و تب

 نورولوژیک
8 

 

 احتیاطی اقدامات+استاندارد احتیاطی اقدامات

 تماسی

(STANDARD+CONTACT) 

 9 حاد شل فلج

 احتیاطات باید وزیکولر راش وجود صورت در
 شود رعایت نیز هوابرد

 احتیاطی اقدامات+استاندارد احتیاطی اقدامات

 تماسی

(STANDARD+CONTACT) 

 غیر حاد راش و تب

 ماکولوپاپولر
10 

احتیاطات  باید وزیکولر راش وجود صورت در
 شود رعایت نیز هوابرد

 احتیاطی اقدامات+استاندارد احتیاطی اقدامات

 تماسی

(STANDARD+CONTACT) 

 حاد اشر و تب

 ماکولوپاپولر
11 

 
 استاندارد احتیاطی اقدامات

(STANDARD) 

 غیر عالیم و تب

 اختصاصی
12 

 

 احتیاطی اقدامات+استاندارد احتیاطی اقدامات

 ریزقطرات احتیاطی اقدامات+تماسی

(STANDARD+CONTACT+DROPLET) 

 طیف

 )غیرتروماتیک(شوک
13 

 

 یاحتیاط اقدامات+استاندارد احتیاطی اقدامات

 ریزقطرات احتیاطی اقدامات+تماسی

(STANDARD+CONTACT+DROPLET) 

 14 ناگهانی مرگ

 که به مناطقی مسافرت سابقه .درصورت1

  AVIAN و SARS و MERS اپیدمی

INFLUENZA باشد جریان های در بیماری 

لوب  در انفیلتراسیون وجود صورت . در2
 در بیماران ریه از هرجایی در یا و ریه فوقانی

HIV و مثبت 

HIGH RISK FOR HIV INFECTION 

 .شود رعایت نیز هوابرد احتیاطات باید

 احتیاطی اقدامات+استاندارد احتیاطی اقدامات

 ریزقطرات احتیاطی اقدامات+تماسی

(STANDARD+CONTACT+DROPLET) 

 15 مزمن سرفه
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 نحوه نظارت بر اجرای خط مشی و روش اجرایی : 

 نده، مصاحبه با بیمار و کارکنان بررسی مستندات پرو

 :مسئول پیگیری روش اجرایی 

 سوپروایزر کنترل عفونت

 کنان مورد نیاز:رمنابع، امکانات و کا

   یمارستانیب ینظام مراقبت عفونت ها، راهنمای کشوری کنترل عفونت ، تجارب بیمارستان

-دستکش-ماسک-عینک-)گانوله ، مانیتورینگ ، وسایل حفاظت فردیاتاق ایزوله، فیلتر هپا جهت بر قراری تهویه فشار منفی اتاق ایز

  نوکواسپری -، ویلچر ، برانکاردN95)  ،hand rubماسک-کاله-چکمه

 پزشک ، پرستار ،  بیمار بر 

 :تهیه کنندگان جدول

 سمت نام و نام خانوادگی 

 تهیه کنندگان

 1داخلیبخش سرپرستار  اعظم رضی زاده

 3داخلیخش سرپرستار ب علی رقیبی

 2سرپرستار بخش داخلی رویا مرادی

 سوپروایزر کنترل عفونت جهانیفاطمه 

 مدیر خدمات پرستاری سعید هادی نژاد هتائید کنند

 رئیس بیمارستان عباس عبادیدکتر  تصویب کننده
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 PRO-BC-03 کد سند  3 سنجه 5 1 ب استاندارد

 

 ی : روش اجرای

 جداسازی بیماران با رفتار پرخطر اجتماعی.11

 هدف:

 ارائه مراقبت های اختصاصی به بیمار با رفتار پرخطر اجتماعی و افزایش ایمنی بیمار و سایرین

 تعاریف:

ها به جای به رفتاری گفته می شود که تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم در سالمت فرد و جامعه دارد و عواقب منفی در آن رفتار پرخطر:

 می گذارد.

 صاحبان فرآیند:

 کادر درمانی 

 ذینفعان:

 بیماران

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

 معیارهای جداسازی

 بیماران باسابقه رفتارهای اجتماعی پرخطرمانند شرارت های اخالقی .1

 های شخصیتی حاد هنجاریبیماران با سابقه رفتارهای اجتماعی پرخطر مانند نا .2

 بیماران با سابقه رفتارهای اجتماعی پرخطر مانند بیماران معتاد تزریقی .3

 روشهای پیشگیری از آسیب به خود و دیگران: 
 درصورت مشاهده یا مراجعه بیمار با رفتار پرخطر اجتماعی توسط پزشک معالج مشاوره روانپزشکی درخواست می گردد .  .1

 وسط پزشک در پرونده بیمار قید می شود.دستور جداسازی بیمار ت .2

 از قیم قانونی بیمار توسط پرستار رضایت آگاهانه اخذ می گردد. .3

 احترام و شأن بیمار و حریم خصوصی بیمار توسط پرسنل رعایت می شود. .4

 بیمار توسط پرستار به اتاق جداسازی بیماران با رفتار های پرخطر اجتماعی منتقل می گردد. .5
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 فیزیکی در صورت تجویز پزشک طبق خط مشی مربوطه انجام می شود. مهارشیمیایی و .6

 بیمار طبق دستور پزشک از اتاق جداسازی بیمار خارج می گردد. .7
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 نحوه نظارت بر اجرای خط مشی و روش اجرایی : 

 مشاهده مستندات پرونده 

 مشاهده و مصاحبه با کارکنان و همراهیان 

 بازدیدهای مدیریتی و ایمنی 

 :یری روش اجرایی مسئول پیگ

 مدیر خدمات پرستاری

 کنان مورد نیاز:رمنابع، امکانات و کا

 پزشک، پرستار آموزش دیده، کمکی و خدمات آموزش دیده –پرونده، اتاق ایزوله  –تجارب بیمارستان 

 جدول تهیه کنندگان:

 سمت نام و نام خانوادگی 

 تهیه کنندگان

 CCUسرپرستار بخش  عشرت جمعیتی

 2سرپرستار بخش داخلی ادیرویا مر

 سرپرستار بخش اطفال زهرا قاسمی

 مدیر خدمات پرستاری سعید هادی نژاد هتائید کنند

 رئیس بیمارستان دکتر عباس عبادی تصویب کننده
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 BC-PRO-40 کد سند  1 سنجه 19 1 ب استاندارد

 روش اجرایی : 

 مراقبت های پوست و حفاظت بیماران در برابر زخم های فشاری.12

 هدف:

 جلوگیری از ایجاد زخم های فشاری و همچنین پیشگیری از گسترش آن و کمک به بهبود زخم و کاهش هزینه های درمانی

 تعاریف:

ی از پوست و بافت گفته می شود که معموال در اثر نشستن یا خوابیدن طوالنی مدت در یک به آسیب وارد شده به قسمت زخم بستر:

وضعیت ثابت ایجاد می شود. زمانی که شخص وضعیت خود را تغییر ندهد فشار بیشتری بر قسمت های خاصی از بدن که در تماس با 

 سطح قرار دارد وارد می شود.

 صاحبان فرآیند:

 انکارکنان بالینی بیمارست

 ذینفعان:

 بیماران و مددجویان

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

 پرستار کلیه بیماران در معرض خطر زخم بستر را براساس آیتم های زیر بررسی می کند:

 معیارهای شناسایی بیماران در معرض خطر: 

  کاهش سطح هوشیاریبیماران با 

 گی ومحدودیت حرکتی بیماران با شکست 

  بیماران پارزی وپلژی اندامها مثلCVA 

  سالمندان 

 افراد الغر شدید 

 بیماران وابسته به دستگاههای تهویه تنفسی مکانیکی 

 بیماران با ضعف عضالنی پیش رونده 

 بیماران دیابتی 

 ....و 
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 نحوه مراقبت پوست و پیشگیری از ابتال:

از نظر وجود آسیب پوستی در بدو ورود به بخش و هر شیفت یا کمک پرستار  تمام بیماران در معرض خطر توسط پرستار .1

 بررسی می شوند . 

و از  نظارت پرستار مسئول انجام می شود با پرستارتوسط کمک  به صورت مکررتغییر پوزیشن بیماران در معرض خطر  .2

 نواحی مستعد زخم با گذاشتن بالش محافظت می نماید.

گذاشته می شود)قبل از نتقال بیمار به تخت و در هر  پرستارمستعد با دستور پزشک توسط کمک تشک مواج برای بیماران  .3

 شیفت  ازصحت عملکرد تشک مواج اطمینان حاصل می گردد(. 

 کمک بهیاران در طول شیفت، خشک، تمیز و صاف بودن ملحفه و لباس بیمار بررسی و اقدام الزم را انجام می دهد . .4

 ر توسط کمکی از کشیده شدن پوست روی ملحفه جلوگیری می شود . هنگام جابجایی بیما .5

توسط پرستار انجام  در صورت لزوم سونداژ مثانهپس از اطالع به پزشک و در مورد بیمارانی که بی اختیاری ادراری دارند  .6

 .شود می

مایعات از منافذ پوستی دارند توسط  در مورد بیمارانی که اسهال دارند یا قادر به کنترل دفع نیستند و یا بیمارانی که نشت .7

کمک پرستار ملحفه و لباس بیمار کنترل شده و در صورت خیس یا کثیف شدن تعویض می شود و به اطالع پرستار 

 رسد. می

 ساعت انجام می شود . 2-3ماساژ نواحی سالم پوست هر  .8

 فیزیوتراپی اندامها طبق دستور پزشک توسط فیزیوتراپ انجام می شود . .9

 )با دستور پزشک(پرپروتئین جهت بیمار گذاشته می شود. -غذایی پرکالری رژیم .10

محل تماس پوست با پروب پالس اکسی متری ، کانول بینی ،ماسک،باند لوله تراشه ،ان جی تیوب،و سایر اتصاالت بررسی و   .11

 تعویض می شود.توسط پرستار 

 معیارهای درجه بندی زخم : 

 و درجه بندی می نماید. پرستار زخم بستر بیمار را بررسی

 مرحله صفر: هیچگونه شواهد بالینی دال برفشار وجود ندارد . .1

 مرحله یک: بی رنگ شدن پوست سالم )بافشارمالیم انگشت تغییر رنگ ایجاد نمی شود( .2

یده مرحله دو: از بین رفتن ضخامت کامل پوست و نکروز بافت های زیرپوست )تاندون ها ، استخوان ها و مفاصل صدمه ند .3

 اند(

 مرحله چهارم: از بین رفتن ضخامت کامل پوست همراه با تخریب وسیع بافت نکروز همراه با درگیری استخوان ها و مفاصل .4

 نحوه پانسمان: 

 توسط پزشک در پرونده ثبت می شود . با توجه به درجه زخم دستور تعویض پانسمان و نوع پانسمان  .1

ده سازی می شود. )چک تاریخ و لیبل ست پانسمان از نظر صحت استریل وسایل ضروری توسط پرستار مسئول چک وآما .2

 بودن آن( 

 قبل از پانسمان زخم فشاری بهداشت دست  توسط پرستار انجام می گیرد .  .3

 پرستار بیمار از سرم فیزیولوژی و سایر محلول های تجویز شده جهت شستشوی زخم فشاری استفاده می نماید . .4

 ش درد بیمار حین پانسمان با دستور پزشک معالج مسکن یا آرام بخش مناسب استفاده می شود .در صورت نیاز برای کاه .5

 پانسمان با رعایت حفظ حریم شخصی توسط پرستار همگن انجام می شود. .6
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 توسط پرستار در صفحه گزارش پرستاری چسبانده می شود . حتی االمکان لیبل روی ست پانسمان    .7

 حین بستری و هنگام ترخیص توسط پرستار مسئول انجام می شود . اموزش به همراهیان بیمار .8

 پرستار کلیه مشاهدات و اقدامات انجام شده را در پرونده بیمار ثبت می نماید .  .9

 

 نحوه نظارت بر اجرای خط مشی و روش اجرایی : 

 مشاهده مستندات پرونده  .1

 مصاحبه با کارکنان و همراهان .2

 شاخص زخم بستر .3

 :وش اجرایی مسئول پیگیری ر

 مدیر خدمات پرستاری

 کنان مورد نیاز:رمنابع، امکانات و کا

 ، دیالیز، تجارب بیمارستانCCU ،ICUکتاب 

فرم شاخص زخم ( دستکش استریل، ست پانسمان، محلول ضدعفونی کننده شامل) تشک مواج، تجهیزات الزم جهت پانسمان بیمار

 تشک مواج -بستر

 مات، فیزیوتراپ، خدپرستارپزشک، پرستار، کمک 

 :جدول تهیه کنندگان

 سمت نام و نام خانوادگی 

 تهیه کنندگان

 CCUسرپرستار بخش  عشرت جمعیتی

 2سرپرستار بخش داخلی رویا مرادی

 دیالیزسرپرستار بخش  امیر رفیع

 ICUسرپرستار بخش  مهدی کاظم نژاد

 3داخلیسرپرستار بخش  علی رقیبی تایید کننده

 رئیس بیمارستان عباس عبادیدکتر  تصویب کننده
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 PRO-BC-05 کد سند  2 سنجه 19 1 ب استاندارد

 

 روش اجرایی : 

 از ترومبوآمبولی وریدی و آمبولی ریوی پیشگیری.13

 هدف:

های پیشگیری از  تنمودن مراقب کم تحرک و کسب اطمینان و روشمند ،پیشگیری از بروز مخاطرات ایمنی بیماران بستری

 ترومبوآمبولی

 تعاریف:

  حرکت می کند. خونو پس از جدا شدن از جداره رگ در مسیر جریان تشکیل شده  رگ داخل ی است کهلخته خون ترومبوآمبولی:

 و انسداد ناگهانی آن ریهبافت  ریه یا وجود لخته خون یا چربی در یکی از سرخرگ های آمبولی ریوی:

 : پمپ فشاری مداوم SCD (Sequential compression Device) پمپ

 :صاحبان فرآیند

 و خدمات پرستار، فیزیوتراپ، کمک و مامایی کادر پزشکی و پرستاری

 ذینفعان:

 بیماران و مددجویان

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

مبوآمبولی وریدی و آمبولی ریوی را بررسی نموده که به شرح ذیل پرستار معیارهای شناسایی بیماران در معرض خطر ترو .1

 می باشد:

 معیار های شناسایی بیماران در معرض خطر

 (بیماران با محدودیت حرکتیCBR)شکستگی اندام تحتانی ، 

  سال 60بیماران باالی 

  روز3نشستن در وضعیت ثابت بیشتر از 
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 سابقه جراحی اخیر 

 CHF 
  اختالل ریتم قلبی 

  چاقی 

 مصرف قرص های کنتراسپتیو 

 مصرف دخانیات 

 بارداری  و زایمان 

 هیپرتانسیون 

 وجود کاتتر وریدی مرکزی 

  هایتمیپلی 

 سابقه ترومبوآمبولی ریوی  

 ابتال به ترومبوفیلی ارثی 

 در چند سیستم ترومای وسیع 

 یبیماران با بدخیمی های موضعی و متاستاتیک به خصوص در حال شیمی درمانی و اشعه درمان 

  فاکتور های خاص بیمارانICU عضالنی ناشی از -شامل: استفاده از تهویه مکانیکی طوالنی مدت، فلج عصبی

 داروها، کاتترهای ورید مرکزی، پیس شدید

 سوختگی ها

 پیشگیری از ابتال بیماران : مراقبت پوست و نحوه 

 داروهای ضدانعقاد توسط پزشک معالج جهت بیمار شروع می شود.  .2

انجام می شود. توسط پرستار های انعقادی طبق دستور  پزشکچک تست  .3

 در یک وضعیت خودداری نماید. وتوسط پرستار مسئول ، به بیمار آموزش داده می شود از استراحت طوالنی مدت در بستر .4

 در سریع ترین زمان ممکن با دستور پزشک بیمار از تخت خارج می گردد.  .5

 توسط پرستار به بیمار آموزش داده می شود. و ماساژ اندام ها زوتونیکانجام حرکات ورزشی ایزومتریک و ای .6

 به تناوب استفاده می گردد .  ی االستیکدر دوره نقاهت از جوراب ها یا باندها .7

 با تجویز پزشک توسط فیزیوتراپ انجام می شود. فیزیوتراپی اندام هادر صورت نیاز  .8

به اختالف در قطر ساق پاها توسط پرستار  –حساسیت در لمس  –تورم  -آموزش عالئم ترومبوز وریدهای عمقی شامل درد .9

 می شود. بیمار داده

، مایعات به میزان کافی توسط کمک پرستار در اختیار بیمار قرار  می با هماهنگی پزشک معالج در صورت عدم محدودیت  .10

 گیرد.

 د.شومی معاینات دوره ای از نظر ترومبوآمبولی توسط پزشک معالج انجام  .11

 انجام نمیشود . جهت جلو گیری از ترومبو آمبولی از اندام دچار پلژی رگ گیری توسط پر سنل .12

 در بیماران با تجویز پزشک جهت پیشگیری از ترومبوآمبولی توسط پرستار انجام می شود. SCDاستفاده از پمپ های  .13
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 نحوه نظارت بر اجرای خط مشی و روش اجرایی : 

 مستندات پرونده  .1

 مشاهده .2

 مصاحبه با بیمار و پرسنل .3

 فرم چک لیست ارزیابی خطر ترومبوآمبولی وریدی .4

 :مسئول پیگیری روش اجرایی 

 مدیر خدمات پرستاری

 کنان مورد نیاز:رمنابع، امکانات و کا

 پرونده بیمار،  ودستورالعمل کشوری ارزیابی خطر ترومبوآمبولی وریدی در بارداری و زایمان 

 SCDپمپ  –،  باندکشی ، داروهای ضدانعقاد در بخش زنان آمبولی وریدیفرم ارزیابی خطر ترومبو

 و خدمات پرستارپزشک ، پرستار، فیزیوتراپ، کمک  

 جدول تهیه کنندگان:

 سمت نام و نام خانوادگی 

 تهیه کنندگان

 CCUسرپرستار بخش  عشرت جمعیتی

 2سرپرستار بخش داخلی رویا مرادی

 و چشم ENTسرپرستار بخش  عصمت مختاری

 سرپرستار بخش اطفال زهرا قاسمی

 مدیر خدمات پرستاری سعید هادی نژاد هتائید کنند

 رئیس بیمارستان عباس عبادیدکتر  تصویب کننده
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 PRO-BC-06 کد سند  1 سنجه 20 1 ب استاندارد

 

 روش اجرایی : 

 های مهار فیزیکیاستفاده صحیح از ابزار.14

 هدف:

 و جلوگیری از آسیب به خود و دیگران پیشگیری از بروز مخاطرات ایمنی در بیماران بستری بی قرار

 تعاریف:

خصوص ب مر.این ابیمار را مهار کنیمخود یا دیگران وارزیابی کافی، ه بعضی اوقات الزم است برای جلوگیری از آسیب ب مهار فیزیکی:

بسته شدن بیمار باید با  ضرورت می یابد. تحریک پذیر بوده ویا دارای افکار تهاجمی یا خودکشی می باشد، درمواقعی که بیمار شدیداً

 .بیمار مطمئن گردد تا از سالمت کار و یا مسئول شیفت باشد نظارت سرپرستار

 صاحبان فرآیند:

 پرستارانپزشکان و کمک ، کادر بالینی پرستاری

 نفعان:ذی

 بیماران، مددجویان، همراهان بیمار و کارکنان بالینی

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

 اندیکاسیون های مهار فیزیکی: .1

 بیماران با رفتار های تهاجمی اعصاب و روان 

  بیماران با اختالل هوشیاری و  بیقرار 

 ز به مهار شیمیایی  نداشته باشندنیکی که با نظر پزشک نیابیماران بیقرار تحت تهویه مکا 

 :کنتراندیکاسیون های مهار فیزیکی .2

 ًمگر با مراقبت کافی مستقیم وخیم جسمی و روانی شرایط شدیدا()  

 مگربا مراقبت  بیماران دلیریومی یا مبتال به دمانس که کاهش محرک های محیطی موجب وخامت حالشان میشود(

 کافی ومستقیم(
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 مصرند. مارانی که در انجام خودکشی شدیداًبی 

 یا به کنترل دقیق دوز اثر داروئی  و دچار مسمومیت شدید شده و مواد دارند بیمارانی که وابستگی شدید به دارو و

 )مگربا مراقبت کافی و مستقیم( نیاز دارند

 .برای تنبیه بیماران یا راحتی وآسودگی کارکنان 
 در پرونده بیمار ثبت می کند. را کتباً محدوده و مدت زمان آن زیکی بیمار وپزشک معالج دستور مهار فی .1

 دستور پزشک توسط پرستار مسئول بیمار چک می شود.  .2

 . شود می آماده کمک پرستار با نظارت پرستار توسط فیزیکی مهار نیاز مورد وسایل .3

 نیز در صورت نیاز کمک می گیرد. پرستار،کمک  برخدمات،بیمار، بخش دیگر نیروهای از فیزیکی مهار انجام جهت پرستار .4

 انجام می شود.یا مسئول شیفت  بیمار با نظارت سرپرستار مهار .5

 رعایت می شود. رستار مسئول در جهت پیشگیری از آسپیراسیون بیمار،پپوزیشن بیمار با نظارت  .6

 داده می شود. در صورت هوشیار بودن بیمار، علت مهار بیمار برای ایشان  توسط پرستار توضیح .7

 باال بودن حفاظ تخت ها توسط پرستار چک می شود. بیقرار، بیماران درمورد .8

 جهت جلوگیری از زخم بستر با نظارت پرستار تشک مواج برای بیمار گذاشته می شود. .9

 مانع که شود می انجام ای گونه به توسط کمک پرستار بیمار پای و دست بستن جهت پنبه و باند از استفاده صورت در .10

 نشود و انفوزیون دارویی ها اندام به رسانی خون

 یک در آورد دست به را خود کنترل بیمار که زمانی تا و شده جدا بیمار از توسط کمک بهیار کننده تهدید بالقوه وسایل .11

 . شود می نگهداری امن محیط

 و نموده گزارش پزشک به، حاد صدمات ورتص در ،هکرد بررسی حاد صدمات نظر از را بیمار، قرار بی بیمارِولِ مسئ پرستار .12

 . مینماید ثبت پرونده در

پرستار با نظارت  فیزیکی مهار برآوردن نیازهای شخصی، جهت پزشک اجازه صورت در دارد فیزیکی مهار که بیماری در .13

 و بیمار تحت نظر قرار می گیرد. باز می شود توسط کمک پرستار موقتاً بیمار

 شوند.می باز  پرستارتوسط کمک اولین فرصت ممکن بندها  مهار نباشد در ادامه نیازی به پزشک در صورتی که طبق دستور  .14

 انجام می گردد.دستور کتبی پزشک  طبق تمدید و یا قطع مهار فیزیکی .15

 تلفنی و دستورات مشی خط طبق وضعیت بیمار توسط پرستار به پزشک اطالع داده شده در زمان عدم حضور پزشک معالج، .16

 . شود می ثبت بیمار پرونده در شفاهی

 ثبتتوسط پرستار  مدت مهار و خاتمه مهار، ساعت شروع با ذکر نوع مهار، پرستاری گزارش در شده انجام اقدامات کلیه  .17

 .شود می

 نحوه نظارت بر اجرای خط مشی و روش اجرایی :  .18

  وندهمستندات پرمشاهده، 

 :مسئول پیگیری روش اجرایی 
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  مدیر خدمات پرستاری

 کنان مورد نیاز:رمنابع، امکانات و کا

 تجارب بیمارستان

 -لباس مخصوص مهار-تخت حفاظ دار–نوار مخصوص مهار -پنبه-باند

 ،خدمات ، بیمار بر پرستارانکارکنان:کادر پزشکی و پرستاری،کمک 

 جدول تهیه کنندگان:

 سمت نام و نام خانوادگی 

 تهیه کنندگان

 3داخلیسرپرستار بخش  علی رقیبی

 2سرپرستار بخش داخلی رویا مرادی

 آموزش سالمتسوپروایزر  اعظم رضی زاده

 مدیر خدمات پرستاری سعید هادی نژاد هتائید کنند

 رئیس بیمارستان عباس عبادیدکتر  تصویب کننده
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 PRO-BC-07 کد سند  2 سنجه 20 1 ب استاندارد

 روش اجرایی : 

 شیمیایی استفاده صحیح از روش های مهار.15

 هدف:

در  ICP، جلوگیری از سقوط، جلوگیری از خارج کردن و کشیدن اتصاالت، آسیب به خود و دیگران، پیشگیری از بروز مخاطرات ایمنی

 بیماران بستری بی قرار

 تعاریف:

 : داروی آرام بخشوسداتی

 ی شیمیایی جهت مهار و آرام سازی بیماران بیقرار و افزایش ایمنی بیماران: استفاده از دارو هانسداسیو

ICP فشار داخلی جمجمه :  

 صاحبان فرآیند:

 زشکان کادر بالینی پرستاری، پ

 :ذینفعان

 بیماران

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

 شیوه اجرا:

توسط پرستار بررسی و علت بی قراری وی ارزیابی و مداخالت الزم انجام می شود.)تسکین درد، ایجاد محیط آرام، بیمار  .1

 بررسی اتصاالت از نظر تاخوردگی و...(

 پرستار/پزشک با ارزیابی بیماران، بیمار نیازمند به مهار شیمیایی را شناسایی می نماید. .2

 اندیکاسیون های مهار شیمیایی:

 کنتر اندیکه جهت مهار فیزیکی: مارانبی .أ

 ًوخیم جسمی و روان شرایط شدیدا 

 بیماران دلیریومی یا مبتال به دمانس که کاهش محرک های محیطی موجب وخامت حالشان میشود 
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 مصرند مارانی که در انجام خودکشی شدیداًبی. 

 کنترل دقیق دوز اثر داروئی  بیمارانی که وابستگی شدید به دارو ومواد دارند دچار مسمومیت شدید شده یا به   

 .نیاز دارند

 بیقرار با نظر پزشک بیماران با اختالل هوشیاری و .ب

 یماران بیقرار تحت تهویه مکانیکی ب .ج

 بیمار با رفتار تهاجمی .د

 رفتارهای خطرناک برای خود و دیگران .ه

 رفتارهای فیزیکی یا کالمی تهدید کننده .و

 

 در پرونده ثبت می کند.و مدت زمان مهار را دوز آن ، با لحاظ نوع دارودستور مهار شیمیایی بیمار را  معالج پزشک .3

 دستور پزشک توسط پرستار مسئول بیمار چک می شود. .4

 .شود میوسایل احیا بربالین بیمار آماده . شود می و طبق دستور اجرا آماده پرستار توسط شیمیایی مهار نیاز مورد داروهای  .5

بیقرار وباال  بیماران درمورد توسط پرستار توضیح داده می شود.ر بیمار برای ایشان مها در صورت هوشیار بودن بیمار، علت .6

 بودن حفاظ تخت ها توسط پرستار چک می شود.

 انجام می شود.یا مسئول شیفت  بیمار با نظارت سرپرستار مهار .7

 مهر و امضا می شود.توسط دو پرستار چک و  ن در صورتی که از لیست داروهای پر خطر باشد،ویاسداروهای سد .8

 رعایت می شود. ،جهت پیشگیری از آسپیراسیون بیمارشن بیمار با نظارت پرستار مسئول در پوزی .9

شده با نظارت پرستار تشک مواج برای بیمار گذاشته در حالت خواباندن بیمار به مدت طوالنی، جهت جلوگیری از زخم بستر  .10

 ساعت انجام می شود. 2و تغییر وضعیت هر 

 ر وسایل بالقوه تهدید کننده را از بیمار جدا می کند.پرستا .11

بروز هرگونه  صورت در ،کرد بررسی تاثیر و یا عدم تاثیر دارو  نظر عوارض دارویی، از را بیمار ؛ قرار بی بیمارِولِ مسئ پرستار .12

 ش می نماید.گزار پزشک به ،عوارض دارویی و یا موثر نبودن دارو

داروها طبق دستور پزشک توسط اولین فرصت ممکن  مهار نباشد در ادامه نیازی به در صورتی که طبق دستور پزشک  .13

 شوند.می  پرستار قطع

 .باشدمی با دستور کتبی پزشک ، شیمیایی یا قطع آنمهارتمدید   .14

به  ، واکنش بیمار نسبتمدت مهار ساعت شروع، علت مهار، ،با ذکر نوع مهار پرستاری گزارش در شده انجام اقدامات کلیه  .15

 .شود می ثبت و خاتمه مهار مهار

پرستار کنترل عالئم حیاتی، نیازهای تغذیه ای، نیازهای اجابت مزاج و بهداشتی بیمارانی که تحت مهار شیمیایی قرار گرفته  .16

 .اند را ارزیابی کرده و موظف به برطرف کردن آن ها با هماهنگی با پرسنل مربوطه می باشد

 در آن و ثبت HISدرخواست از سیستم  .17
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 نحوه نظارت بر اجرای خط مشی و روش اجرایی : 

 مستندات پرونده -مشاهده

 :مسئول پیگیری روش اجرایی 

  مدیر خدمات پرستاری

 کنان مورد نیاز:رمنابع، امکانات و کا

 استانداردهای خدمات پرستاری -تجارب بیمارستان

 ، وسایل احیاگنجه داروهای مخدر فرم درخواست مخدر، انواع داروهای سداسیون با تمرکز بر فرموالری بیمارستان،

 خدمات-،کمک بهیارانو مامایی کارکنان:کادر پزشکی و پرستاری

 جدول تهیه کنندگان:

 سمت نام و نام خانوادگی 

 تهیه کنندگان

 CCUسرپرستار بخش  عشرت جمعیتی

 2سرپرستار بخش داخلی رویا مرادی

 3سرپرستار بخش داخلی علی رقیبی

 ICUسرپرستار بخش  مهدی کاظم نژاد

 دیالیزسرپرستار بخش  امیر رفیع

 مدیر خدمات پرستاری سعید هادی نژاد هتائید کنند

 رئیس بیمارستان عباس عبادیدکتر  تصویب کننده
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 PRO-EC-01 کد سند  1 سنجه 5 2 ب استاندارد

 

 روش اجرایی : 

 تریاژ .16

 دف:ه

 رسیدگی سریع و به موقع به بیماران به ترتیب اولویت پذیرش بیماران و آشنایی پرسنل با تریاژ و اولویت بندی در 

 تعاریف:

 می باشد. بیماریو تعداد تسهیالت مورد نیاز شدت الویت بندی درمان بیماران براساس  تریاژ:

 صاحبان فرآیند:

 سال در بخش اورژانس 5پرستاری و مامایی با سابقه ی باالی  کلیه پرسنل -اورژانس بخشرسمی  پرسنلکلیه 

 ذینفعان:

 بیماران و مددجویان

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

 انجام می شود.  آمبوالنس و... (وسیله شخصی، به طرق مختلف ) توسط همراهی ،  تریاژورود بیمار به  .1

،درد قفسه تب باالخونریزی،،درد(پرستار تریاژ بر بالین بیمار حاضر می شود. ،بیمار با شرایط حاددر صورت مراجعه  .2

 د.نمایارزیابی می  بیمار راسریعا  و سینه،دیسترس تنفسی، تشنج، اختالل سطح هوشیاری و .....(

تریاژ در اچ آی اس ثبت  یا مامای تارفرم اتوماسیون  مخصوص تریاژ توسط پرس موارد ارزیابی شده با توجه به مشکل بیمار در .3

 می شود.

 یا با نظارت ایشان انجام می شود./ماما نیاز های فوری مدد جو توسط پرستار  .4

 قرار می گیرد.  ESIسطحی برمبنای  5تریاژ دریکی از رده های طبقه بندی فوریتی یا ماما بیمار توسط پرستار  .5

 اعالم می گردد. 99کد  پرسنل تریاژتوسط  ،نیاز کد سی پی آردر صورت  .6
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درخواست ویزیت ، تحت نظر قرار می گیرد و در صورت نیاز جهت تعیین تکلیف، ویزیت شده بیمار توسط پزشک عمومی  .7

 .می شود متخصص

 توسط پرسنل بخش ارتباط مناسب وموثر باخانواده مددجویان برقرار می گردد. .8

 توسط مامای تریاژ مورد معاینه قرار می گیرند. در بدو ورود منتقل تریاژ مامایی شده ومادران باردار  .9

انجام می تریاژ  توسط پرستار  در بیماران سطح چهار و پنج که نیاز به تشکیل پرونده ندارند، ثبت اطالعات در فرم اتوماسیون .10

 شود.

 .بیمار پیوست می شودمنجر به تشکیل پرونده شود ، یک پرینت از فرم تریاژ بیمار در پرونده وضعیت بیمار . در صورتی که  .11

 در صورت قطع برق و یا مختل بودن سیستم اچ آی اس از فرم های کاغذی آماده استفاده می شود. .12

 پس از تکمیل ارزیابی ها و فرم های مربوطه بیمار منتقل بخش اورژانس گردیده و تحویل مسئول شیفت می گردد. .13

 نحوه نظارت بر اجرای خط مشی و روش اجرایی : 

 ستندات اتوماسیون /مستندات پرونده/ شاخص های میانگین زمانی پنج سطح تریاژم/مشاهده 

 :مسئول پیگیری روش اجرایی 

 مدیر خدمات پرستاری

 کنان مورد نیاز:رمنابع، امکانات و کا

  دستنامه کارگاه تریاژ بیمارستانی به روشESI سالیتم تریالاژ در   دستورالعمل کشوری نیاز سنجی، اصالالح و راه انالدازی   --ویرایش چهارم

اداره  -معاونت سالمت مرکز اعتبار بخشالی و نظالارت بالر امالور درمالان      -اورژانسهای بیمارستانی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 1386خرداد ماه  -اورژانس بیمارستانی

  دستگاه مونیتورینگ قلبی پالس اکسی متری انگشتی سیار/اتوماسیون / -کپسول اکسیژن-محدوده فیزیکی-برانکارد-فرم های تریاژ- 

 برانکارد مامایی-سورنیکت-NSTدستگاه 

 نیروی پرستار تریاژ آموزش دیده 
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 :جدول تهیه کنندگان

 سمت نام و نام خانوادگی 

 تهیه کنندگان

 سرپرستار اورژانس مهدی نوری

 آموزش سالمتسوپروایزر  اعظم رضی زاده

 سرپرستار سی سی یو عشرت جمعیتی 

 2سرپرستار بخش داخلی مرادیرویا 

 تائید کنندگان

 مدیر داخلی بیمارستان اصغر کرامتی

 مدیر خدمات پرستاری سعید هادی نژاد

 مسئول بهبود کیفیت و ایمنی بیمار مرضیه مختاری

 رئیس بیمارستان عباس عبادیدکتر  تصویب کننده
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 PRO-EC-02 ند کد س 1 سنجه 5 2 ب استاندارد

 

 روش اجرایی : 

 انجام مشاوره های اورژانس.17

 هدف:

 پزشکی  بدحال و یکپارچه سازی نحوه انجام مشاوره هایرسیدگی سریع به بیمار 

 صاحبان فرآیند:

 سوپروایزران، پزشکانکادر پرستاری، 

 ذینفعان:

 بیماران و کارکنان بالینی

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

 د.رم درخواست مشاوره را تکمیل می نمایپزشک معالج دستور مشاوره و نوع آن را در پرونده بیمار ثبت نموده و ف .1

شرح حال بیمار را بازگو می نماید و ، در صورت اورژانسی بودن مشاوره با پزشک مشاور تماس گرفته و پرستار مسئول بیمار .2

 ل تخصصی پزشک معالج با مشاور تماس می گیرد.در صورت به شرح حا

پزشک معالج به پزشک مشاور و زمان آن را در گزارش پرستاری قید می خود یا پرستار مسئول نحوه اطالع مشاوره توسط  .3

 نماید.

الع پزشک را به اط غیر اورژانسمشاوره نموده و پرستار مسئول، دستور مشاوره را چک  در صورت غیر اورژانسی بودن مشاوره، .4

 مشاور رسانده و ساعت تماس با پزشک مشاور را در پرونده بیمار قید می نماید.

در صورتی که پزشک مشاوره دهنده تا زمان رسیدن خود دستور تلفنی حیاتی بدهد دستورات ایشان طبق خط مشی  .5

 دستورات تلفنی اجرا می گردد.

 نیم ساعت با حضور پزشک مشاوره دهنده انجام گردد. مشاوره های پزشکی اورژانس باید حداکثر به فاصله زمانی .6

 پس از انجام مشاوره پزشکی، پرستار مسئول، شرح مشاوره را به اطالع پزشک معالج می رساند. .7

 دستورات پزشک مشاور در صورت تایید پزشک معالج توسط پرستار مسئول چک و اجرا می گردد.  .8
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نس به هر دلیل، جهت تصمیم گیری بعدی توسط پرستار به پزشک معالج در صورت عدم امکان انجام مشاوره بصورت اورژا .9

 ) بعنوان مثال عدم وجود تخصص مربوطه در شهرستان(اطالع داده می شود.

 نحوه نظارت بر اجرای روش اجرایی : 

 مشاهده/ مستندات پرونده 

 :مسئول پیگیری روش اجرایی 

 مدیر خدمات پرستاری

 رد نیاز:کنان مورمنابع، امکانات و کا

خط مشی دستورات تلفنی -تجارب بیمارستانمنابع:  

فرم درخواست مشاوره/پرونده بیمارامکانات:  

 کادر پرستاری و پزشکانکارکنان:

 :جدول تهیه کنندگان

 سمت نام و نام خانوادگی 

 تهیه کنندگان
 سرپرستار سی سی یو عشرت جمعیتی

 2سرپرستار بخش داخلی رویا مرادی

 مدیر خدمات پرستاری سعید هادی نژاد هتائید کنند

 رئیس بیمارستان عباس عبادیدکتر  تصویب کننده
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 AC-PRO-10 کد سند  1 سنجه 3 3 ب استاندارد

 

 روش اجرایی : 

 مراقبت از بیماران تحت آرام بخشی متوسط و عمیق.18
 هدف:

، حصول اطمینان از کاهش یا تسکین درد، افزایش رضایتمندی یای بیماران حاد و بحرانآرام بخشی بر یکپارچه سازی فرآیند مدیریت

 بیمار، ایجاد آسایش و راحتی برای بیمار

 تعاریف:

ا تشخیصی دردناک را کاهش روشی است که با استفاده از داروهای آرامبخش میزان رنج و تحرک ناشی از روند درمانی ی آرام بخشی :

 . ددهمی 

 رآیند:صاحبان ف

 پزشکی  –کادر پرستاری 

 ذینفعان:

 بیماران و همراهان بیمار

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

 :(RASS)معیار ریچموند )ابزار نمره دهی (

 توصیف واژه امتیاز

 دارای حرکات خشن -خطرناک برای خود و دیگران -تندخو تهاجمی –پرخاشگر  +4

 خطرناک برای خود  –لوله ها و سوندها را می کشد  -بی قرار -پرخاشگر خیلی بی قرار +3

 جنگ  با دستگاه تهویه مکانیکی  -حرکات تکراری بدون هدف بی قرار +2

 دارای نگرانی و ترس، هیجان زده اما پرخاشگر و بی قرار نیست نا آرام +1

 دارای حرکات و رفتار طبیعی آرام و هوشیار 0

 ثانیه در برابر صدازدن تماس چشمی برقرار می کند. 10کامالً هوشیار نیست اما برای بیش از  خواب الوده و گیج -1

 ثانیه در برابر صدازدن 10بر قراری تماس چشمی  کمتر از  -خواب آلودگی خفیف آرام خفیف -2

 بدون تماس چشمیچشمانش را باز میکند .دارای حرکت در جهت صدا اما   آرام و متوسط -3

 به صدا پاسخ نمی دهد، به تحریکات فیزیکی جواب می دهد .  آرام شدید -4
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 به صدا و تحریکات فیزیکی جواب نمی دهد .  بدون پاسخ -5

 نکات مرتبط با ایمنی بیمار و نحوه مدیریت آنها

 توسط پرستار مسئول سنجیده می شود .  ابتدا با استفاده از ابزار نمره دهی ریچموند بیمار از نظر نیاز به آرام بخشی .1

 قرار بگیرد، پرستار جهت شروع داروی آرامبخش به پزشک معالج اطالع می دهد. 4-3در صورتی که بیمار در سطوح  .2

 درصورت تایید بیقراری توسط پزشک، دستور شروع دارو در پرونده بیمار ثبت می شود. .3

و آزمون های آزمایشگاهی مناسب توسط  تنفسی ناپایدار-مبخش، کارکرد قلبیسابقه واکنش آلرژیک به داروهای بی دردی یا آرا .4

 پزشک معالج بررسی می شود.

 قبل از استفاده از از داروی آرامبخش وسایل الزم احیا را آماده نموده و در دسترس قرار می دهد.پرستار مسئول  .5

 می شود . جرا و اداروهای موردنیاز طبق دستور پزشک ، توسط پرستار مسئول آماده  .6

 در پرونده بیمار، توسط پرستار مسئول ثبت می شود. زمان شروع، دوز دارو، روش مصرف و نوع حالل .7

نرده های کنار تخت در تمام مدت جهت ایمنی بیمار باال می باشد. در صورت نیاز مهار فیزیکی طبق دستور پزشک توسط  .8

 کمکی با نظارت پرستار  انجام می گردد

 گردد .  پاسخ دهی به آرام بخشی و عوارض داروئی توسط پرستار مسئول پایش میبیمار از نظر  .9

در صورت انجام آرام بخشی عمیق و طوالنی مدت، بیمار از نظر نیازهای تغذیه ای، دفعی، زخم بستر، مراقبت از راه هوایی و  .10

 سیستم تنفسی، عالئم حیاتی، سیستم قلب و عروق پایش می شود.

ساعت انجام  3نظارت پرستار توسط کمکی یا خدمات برای بیمار تشک مواج گذاشته شده و تغییر وضعیت هر در صورت نیاز  با  .11

 می شود . 

طبق دستور پزشک انجام می شود، پوزیشن بیمار سط پرستار گذاشته شده و گاواژ سوند معده برای بیمار توطبق دستور پزشک  .12

  داشته باشد.  30-45التر از بدن قرارمی گیرد. سر تخت پوزیشن سربا

 دفع  توسط پرستار کنترل و ثبت می شود.  سوند فولی برای بیمار تعبیه شده ، میزان جذب و .13

 ملحفه بیمار از نظر  صاف وخشک بودن  توسط کمک بهیار چک شود. لباسها  و .14

 مراقبت از لوله تراشه و ساکشن ترشحات طبق نیاز توسط پرستار انجام می شود.  .15

 ونتیالتور توسط پزشک متخصص بیهوشی، انجام می گردد.  تنظیمات دستگاه .16

بیمار از نظر ریتم و ریت تنفس ودر صد اشباع خون از اکسیژن  توسط پرستار مانیتورینگ شده ، در صورت نیاز اقدامات الزم  .17

 انجام می گردد.

سی، سفتی عضالت ، هایپوترمی، سیستم تنف ریت قلبی، تضعیف بیمار از نظر عوارض داروهای آرامبخش شامل افت فشارخون، .18

، هایپورفلکسی(، تشنج و میوز چک   BPدپرسیون تنفسی، افت  ایست قلبی، مسمومیت با آرام بخش ها ) عالئم: گیجی، کما،

 شده ، در صورت نیاز توسط پرستار مداخالت الزم انجام می گردد.

 .توسط پزشک تعبیه می شود یا نمونه گیری CVP، کنترل TPNجهت تغذیه  CVPدر صورت نیاز کاتتر  .19
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اپیوم و دمانس  توسط پزشک معالج  -ضدسایکوز -ضدافسردگی -خواب آور -بیمار از نظر دریافت داروهایی نظیر انسولین  .20

 بررسی می شود .

ل را پرستار مسئول نوع داروی تجویز شده، ساعت شروع دارو، زمان ارزیابی ثانویه، پاسخ بیمار به داروی آرامبخش و نتایج حاص .21

 در گزارش پرستاری ثبت می نماید.

پرستار مسئول بیمار با توجه به ارزیابی های ثانویه با اطالع پزشک جهت ادامه یا کاهش یا قطع داروی آرامبخش همکاری الزم  .22

  را می نماید.

 نحوه نظارت بر اجرای خط مشی و روش اجرایی : 

 مصاحبه با کارکنان  -مشاهده  –مستندات پرونده 

 :ل پیگیری روش اجرایی مسئو

 مدیر خدمات پرستاری 

 کنان مورد نیاز:رمنابع، امکانات و کا

 تجارب بیمارستان کتاب مراقبت های پرستاری، 

ونتیالتور ، مانیتور ، پالس اکسی متری، لوله تراشه ، تشک مواج، تخت حفاظ دار، کتتر ورید مرکزی، پرونده بیمار، داروهای آرام بخش ، 

 دهی ، وسایل مهار فیزیکی ابزار نمره 

 کادر پرستاری ، پزشکان، کمک بهیار و خدمات
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 :جدول تهیه کنندگان

 سمت نام و نام خانوادگی 

 تهیه کنندگان

 3داخلیسرپرستار بخش  علی رقیبی

 دیالیزبخش سرپرستار  امیر رفیع

 سی سی یوسرپرستار بخش  عشرت جمعیتی

 2ش داخلیسرپرستار بخ رؤیا مرادی

 مدیر خدمات پرستاری سعید هادی نژاد هتائید کنند

 رئیس بیمارستان عباس عبادیدکتر  تصویب کننده
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 PRO-AC-02 کد سند  2 سنجه 3 3 ب استاندارد

 

 روش اجرایی : 

 ایجاد محیط آرام و ساکت برای بخش های بستری بیماران.19

 هدف:

 بیمار، ارتقا کیفیت خدمات کاهش اضطراب

 تعاریف:

دسی بل که با استفاده از دستگاه  30دسی بل و در طول شب بیشتر از  35میزان سروصدا در طول روز بیشتر از دهنده:  اصوات آزار

 صداسنج سنجیده می شود.

 :صاحبان فرآیند

 مربیان، کمک بهیار ن ودانشجویا کادر پرستاری، پزشکی،

 ذینفعان:

 همراهان بیمار، مددجویان، کارکنانبیماران، 

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

 : نحوه شناسایی و کنترل اصوات آزاردهنده

درها ، تون باالی صدای زنگ  های ویژه شامل: گفتگوی پرسنل، تجهیزات، باز و بسته شدن صداهای آزاردهنده در بخش .1

 .. می باشند..برانکارد، عبور و مرور افراد سایر بخش ها و  چرخ ویلچر و ،تلفن

 . می شودسطح صداها با استفاده از دستگاه صداسنج سنجیده  .2

 ایستگاههای پرستاری کوچک متعدد در بخش برای کاهش سروصدای پرسنل ایجاد گردد. .3

 چرخ های ژله ای برای ویلچر و برانکارد توسط تاسیسات نصب گردد. .4

 تجهیزات و سطح صدای آالرم ها توسط پرستار تنظیم می شود. محدوده آالرم .5
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 تابلوی رعایت سکوت در بخش توسط تاسیسات نصب شود.  .6

 رفت وآمد  افراد متفرقه به بخش های ویژه توسط نگهبانی و پرسنل شیفت محدود گردد. .7

 نحوه مشارکت پرسنل در حفظ سکوت بخش

 ئول بخش  به کار گرفته می شود .حتی المقدور پرسنل با تن صدای پایین توسط مس .1

 پرسنل و دانشجویان جهت حفظ سکوت در بخش توسط مسئول شیفت توجیه میشوند . .2

 از آوردن گوشی همراه به داخل بخش توسط پرسنل و همراهیان وبیماران  حتی االمکان خود داری می شود  .3

 تراحت توصیه می شوند.پرسنل در زمینه استفاده از گوشی همراه توسط مسئول بخش  در اتاق اس .4

 نحوه نظارت بر اجرای خط مشی و روش اجرایی : 

 راند توسط مدیر خدمات پرستاری .1

 مشاهده و آموزش پرسنل توسط سرپرستار .2

 برخورد با پرسنل پر سر و صدا .3

 :مسئول پیگیری روش اجرایی 

  مدیر خدمات پرستاری

 کنان مورد نیاز:رمنابع، امکانات و کا

 

 خدمات -کمکی  -مربیان -دانشجویان  –پزشکی  -پرسنل پرستاری   -تابلوی سکوت   -ویژه مقررات بخش مراقبت 
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 :جدول تهیه کنندگان

 سمت نام و نام خانوادگی 

 تهیه کنندگان

 سرپرستار بخش سی سی یو عشرت جمعیتی

 سرپرستار بخش اورژانس مهدی نوری

 2سرپرستار بخش داخلی رؤیا مرادی

 مدیر خدمات پرستاری ادی نژادسعید ه هتائید کنند

 رئیس بیمارستان دکتر عباس عبادی تصویب کننده
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 PRO-AS-01 کد سند  2 سنجه 2 4 ب استاندارد

 

 روش اجرایی : 

 استریل فوری اقالم خاص .20

 هدف:

 آماده سازی سریع ابزار مورد نیاز در اعمال جراحی با رعایت استریلیزاسیون

 تعاریف:

Unstrillضد عفونی نشده است را گویند. که  بزار جراحی با محیط اطراف ناحیه عملا : تماس 

 صاحبان فرآیند:

 CSSDمسئول اتاق عمل، کارکنان اتاق عمل، مسئول 

 ذینفعان:

 بیماران

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

 فوری به استفاده مجدد آن طبق روی زیر عمل می کنیم:  شدن ابزار جراحی حین عمل و نیاز unstrillدر صورت 

 سطحی وسیله موردنظر از لحاظ آلودگی گندزدایی .1

بصورتیکه محلول تمام سطح آن را بپوشاند. )نحوه تهیه محلول  %2 (دکونکسهای لول )قراردادن ابزار مورد نظر در محلول  .2

 در ذیل مطلب ذکر شده( %2دکونکس 

 بزار موردنظر استریل و آماده استفاده خواهد بود .دقیقه ا 15بعد از گذشت  .3

 استفاده نمود. 6در مورد وسایل اتاق چشم و وسایل ظریف می توان از اتوکالو  فلش موجود در اتاق  .4

در مورد وسایلی که نمی توان از دو روش فوق استفاده نمود الزم به ذکر است که وسایل تک پیچ آن در اتاق عمل موجود  .5

 می باشد.
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 نحوه نظارت بر اجرای خط مشی و روش اجرایی : 

 مشاهده و بررسی مستندات

 :مسئول پیگیری روش اجرایی 

 مدیر خدمات پرستاری

 منابع، امکانات و کارکنان مورد نیاز:

 flash، اتوکالو فلش کارشناس آشنا به کار با دستگاه های استریلیزاسیون

 جدول تهیه کنندگان:

 سمت نام و نام خانوادگی 

 اتاق عمل سرپرستار زهرا غفار زاده تهیه کنندگان

 مدیر خدمات پرستاری سعید هادی نژاد هتائید کنند

 رئیس بیمارستان عباس عبادیدکتر  تصویب کننده
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 PRO-MB-01 کد سند  5 سنجه 5 5 ب استاندارد

 

 روش اجرایی : 

 نوزاد ایمنی و امنیت حفظ.21

 هدف:

 پیشگیری از وقوع حوادث ناگوار و آسیب نوزاد .1

 ایجاد اطمینان و کاهش نگرانی مادر .2

 جابجایی صحیح و ایمن نوزاد .3

 تعاریف:

  37قبل از هفته تولد : )پره ترم(نوزاد نارس

 صاحبان فرآیند:

 خدمات  –ر پرستا –ماما  –سرپرستار  -ماما مسئول –متخصصین زنان و اطفال 

 ذینفعان:

 مددجویان و کارکنان

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

 گروه جالزو چنانچه تریاژ مسئول مامای توسط اولیه ارزیابی از پس ،کند می مراجعه زایمان بلوک به باردار مادر که هنگامی .1

 طی در مالادر مراقبت حین در یا شود بندی سطح اطفال متخصص حضور یا زادنو ی ویژه مراقبت به نیاز با پرخطر مادران

 نیاز صورت در تا دهد می انجام را الزم هماهنگی اطفال متخصص با نوزاد مراقب مسئول مامای شود احساس نیاز این زایمان

  . باشد حضورداشته زایمان حین ایشان
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 موجالود و سالالمت از و نمالوده کنتالرل زایمان از قبل را نوزاد احیای وسایل عمل اتاق یا زایمان اتاق در نوزاد مراقب مامای .2

  شود می مطمئن آنها بالودن

 در صورت نماید و می چک روزانه را( 28تا 25) اتاق دمای و سانتیمتر 60 تا 50 نوزاد تخت تا وارمر فاصله نوزاد مراقب مامای .3

  .نماید می روشن زایمان زا قبل ساعت نیم را وارمالر زایمالان اتاق بودن سرد

 آمنیوتیالک مالایع یا وضالعیت زایمالان پیشالرفت یالا NST نوار یا جنین قلب مانیتورینگ در تغییری زایمان در روند چنانچه .4

 احتمالال از نالوزاد احیالای تالیم و رسانالد می اطفال متخصص اطالع به را نوزاد وضعیت نوزاد مراقب مامای شد مشاهده ... و

  . شود می مطلع رخطرپ زایمالان

 مالامالای تحویالل مادر شکم روی تولد از پس بالفاصله باشد نداشته خاصی اقدام به نیاز و باشد سرحال نوزاد درصورتیکه .5

 . شود می نوزاد مراقالب

 بالا پوسالت تمالاس ناف، بند کلمپ زدن و( ها دست جزء به) نوزاد نمودن خشک از بعد زایشگاه در نوزاد، مراقبت مامای .6

 پتوی با را نوزاد و مادر سپس و پوشانده کاله با را نوزاد سر و گرم حوله با را نوزاد و نماید می برقرار را نوزاد و مادر پوسالت

 تماس باشد گرفته اسپینال بیحسی مادر اگر عمل اتاق در و بگیرد را مادر پستان تا کند می حمایت را نوزاد و پوشاند می نرم

 . شود می انجام نوزاد صورت با مادر صورت طریق از پوست با پوست

 تزریالق   حیالاتی، عالئالم:  چون اقداماتی سایر انجام جهت را نوزاد ، پوست با پوست تماس برقراری از بعد نوزاد مراقب مامای .7

 و انجالام را اتاقدام وکلیه نماید می منتقل نوزاد تخت به نوزاد، پای کف اثر سر، دور قد، گیری اندازه و توزین ، K ویتامین

  . نمایند می ثبت نوزاد معاینات فرم مادر در پرونده در

 مادر، جنسیت،  خانوادگی نام و شامل مشخصات نام) نماید می تدوین نوزاد برای دو دستبند دقت با نوزاد مراقب مامای .8

 می نشان مادر به را نوزاد جنسیت و دبند می نوزاد مچ پای به زایمان اتاق در و مالادر(  پرونالده شماره و تولد ساعت و تاریخ

 دهد.

  .نماید می ثبت نوزاد تولد بدو حال شرح فرم در را نوزاد پای کف و مادر انگشت اثر نوزاد مراقب مامای .9

 می معرفی مسئول مامای به را خود مطمئن همراهان از یکی عمل اتاق در اسپینال بیحسی صورت در و زایمان اتاق در مادر .10

 نماید.

 نظارت ایشان عملکرد بر و دهد می مادر توسط شده معرفی همراهی تحویل لباس پوشاندن جهت را نوزاد نوزاد، مراقب مامای .11

  نماید. می

 ریکالاوری در مادر اقامت مدت و زایمان از بعد ساعته 2 مراقبت پایان تا و گرداند برمی مادر نزد را نوزاد نوزاد مراقب مامای .12

 گیرد. می کمک مطمئن همراهان از یکی از نوزاد امنیت جهت و باشد می مادر آغوش در و تخت در مادر پهلوی نالوزاد

 بالا پوست تماس برقراری مادر، شیر با تغذیه ترویج زمینه در الزم آموزشهای زایمان مسئول مامای و نوزاد مراقب مامای .13

 بسته طبق زایمان از بعد و زایمان حین و لیبر درون طی در زایمان بلوک در را نوزاد از زایمان از پس های مراقبت و پوسالت

 ایشان اعتماد مورد همراهان و مادر به زایمان بلوک خدمات کیفیت بررسی ابزار لیست چک و سالم نوزاد از مراقبت خدمتی

  .دهد می

 در احوال ثبت مامور وتحویل صادر ومادر پدر ی شناسنامه مشخصات طبق را نوزاد والدت گواهی نوزاد مراقب مامای .14

  .گیرد می امضا والدت گواهی تحویل دفتر در ایشان واز دهد می بیمارستان
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 داده تحویالل گیرنالده تحویل پرستار به مادر همراه به کات یا مادر آغوش در نوزاد زایمان از بعد بخش به مادر انتقال هنگام .15

 پرستار و نوزاد مراقب مامای توسط تحول و تحویل مهنگا نوزاد معاینه فرم و شود می زایمان از بعد بخش منتقل و شود مالی

  . شود می امضاء و تکمیل نوزاد ی گیرنده تحویالل

 شامل نوزاد احیای کد اعضای زایشالگاه یا عمل اتاق در نوزاد مراقب مامای داشت احیاء به نیاز نوزاد چنانچه نوزاد تولد هنگام .16

 الگوریتم طبق الزم های مراقبت و نمایالد مالی فراخوانی را  یهوشیب و اطفال متخصص و بیهوشی تکنیسین ، NICU پرستار

 .شود می انجام نوزاد به ششم ویرایش نوزاد احیا کتاب درسنامه از نوزاد احیای

 پرونده تشکیل جهت و تکمیل را پزشک دستورات فرم و بستری دستور عمل اتاق یا زایمان بلوک در اطفال متخصص پزشک .17

 . شود می راهنمایی پذیرش به عمل اتاق یا زایمان بلوک پرسنل توسط ایشان و داده همراهی تحویل

  دهد. می انجام را الزم هماهنگی نوزاد انتقال جهت نوزادان بخش پرسنل با نوزاد مراقب مامای .18

 .نماید می پیدا حضور عمل اتاق یا زایمان بلوک در نوزاد گرفتن تحویل جهت نوزادان بخش پرستار .19

 مامالای نفالر دو هالر توسالط و تکمیل مادر پرونده در نوزاد معاینه تحول و تحویل فرم و نوزادان بخش تحویل ندهپرو با نوزاد .20

  گردد. می امضاء و مهر گیرنده وپرستارتحویل نوزاد مسالئول

 و نالوزادان بخالش رپرستا همراهی به و بیماربر توسط پرتابل اکسیژن بدون یا با نیاز طبق و پرتابل انکوباتور یا کات در نوزاد .21

 .گردد می منتقل بخش به شود می معرفی نیز نوزادان بخش پرستار به ایشان که مادر اعتماد مورد همراهان از یکالی

 پرستار عهده به نوزاد از مراقبت مسئولیت و گردد می مراقبت مادر پهلوی کات یا آغوش در نوزاد زایمان از بعد بخش در .22

  باشد. می مادر مسالئول

 بررسالی ابالزار و سالالم نوزاد مراقبتی بسته طبق را الزم آموزشهای مراقبت روند طی نوزاد و مادر مراقبت مسئول ارپرست .23

 . دهد می همسروی و اعتماد مورد همراهان و مادر به زایمان بلوک خدمات کیفیالت

 انجالام از و داده انجالام را ناسالیونواکسی مسالئول با واکسیناسیون انجام جهت الزم هماهنگی نوزاد و مادر مراقبت پرستار .24

 .شود می مطمئن نوزادان تمام سیون واکسینا

  . دارد کامل اطمینان نوزاد هویت و امنیت و ایمنی از دارد عهده به را بستری نوزاد مراقبت که نوزادان بخش پرستار .25

 مراقبت مسئول پرستار وهمراه کات در زادنو دهی شیر جهت زایمان از بعد بخش در مادر نزد نوزاد انتقال به نیاز صورت در .26

  شود. می منتقل مادر مطمئن همراه و نوزاد

 مسئول با تیروئید غربالگری و پزشک دستور طبق واکسیناسیون انجام جهت نوزاد مراقبت مسئول نوزادان بخش در .27

 نالوزادانی تیروئید وغربالگری سیونواکسینا از و دهد، می انجام را الزم هماهنگی تیروئید غربالگری مسئول و واکسیناسیون

  شود. می مطمئن هستند بستری تولد بعالد از پالنجم روز تالا کاله

 مادر اعتماد مورد همراه و مادر به را نوزادان گذرای پنه تاکی  زردی، مادر، شیر مورد در الزم آموزشهای نوزادان بخش پرستار .28

  .دهد می را

 تجویز جهت را الزم هماهنگی اطفال متخصص با نوزاد مراقب مامای باشد می B هپاتیت به مبتال مادر که مواردی در .29

 شیر با نوزاد ی تغذیه شروع از قبل االمکان حتی یا و تولد از بعد فرصت اولین در هپاتیت واکسن تجالویز و ایمونوگلوبولین

  .نماید می را مادر

 .دهد می مادر به نیز را آغوشی مراقبت ی زمینه در الزم های آموزش باشد نارس نوزاد که مواردی در نوزاد مراقب پرستار .30
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 نحوه نظارت بر اجرای روش اجرایی : 

 مشاهده، مصاحبه، بررسی مستندات

 :مسئول پیگیری روش اجرایی 

 سرپرستار نوزادان –ماما مسئول 

 :منابع، امکانات و کارکنان مورد نیاز

 منابع:کتاب احیای نوزاد، نوزاد سالم

 : تابلوی منشور حقوق بیمار، مچ بند شناسایی، کات نوزادامکانات

 NICUآموزش دیده دوره های  پرستار -بهیار  کمک -ماماکارکنان مورد نیاز: 

 جدول تهیه کنندگان:

 سمت نام و نام خانوادگی 

 تهیه کنندگان
 مسئول زایشگاه زهرا سبزه

 سرپرستار بخش ان آی سی یو عزیزه محمدی

 مدیر خدمات پرستاری عید هادی نژادس هتائید کنند

 رئیس بیمارستان عباس عبادیدکتر  تصویب کننده
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 PRO-NC-01 کد سند  1 سنجه 3 2 ج استاندارد

 

 روش اجرایی : 

 .نظارت بر اداره امور بخش های بالینی22

 هدف:

 در نتیجه نظارت هدفمند مدیریتی در کلیه بخش های بالینیارتقاء و بهبود مستمر کیفیت مراقبت های پرستاری 

 تعاریف:

------ 

 صاحبان فرآیند:

 سرپرستاران -سوپروایزران بالینی -مدیرخدمات پرستاری -ریاست بیمارستان

 ذینفعان:

 کارکنان و بیماران

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

 

ستاری با مشارکت سوپروایزرها و سرپرستاران برنامه زمانبندی شده درونی برای کنترل و نظارت فعالیت های مدیر خدمات پر .1

 بالینی تدوین می نماید.

چک لیست های مدیریت مراقبت های پرستاری و راند سوپروایزری براساس دستورالعمل ها، استانداردهای مراقبت پرستاری  .2

 خش ها از نظر مراقبت های پرستاری توسط سوپروایزران پایش می شوند .تدوین شده، ابالغ و براساس آن ب

بازدید مستمر از بخش ها طبق برنامه ریزی و زمان بندی مشخص توسط سوپروایزرهاانجام می شود.) حداقل دو چک لیست  .3

 توسط هر سوپروایزر در ماه تکمیل می گردد(.

داشته و هر ماه دو چکلیست مدیریت مراقبت های پرستاری  سرپرستاران محترم نظارت مداوم بر بخش تحت سرپرستی .4

 تکمیل نموده و تحیل مدیر خدمات پرستاری می نمایند.

 سوپروایزران گزارشات شیفت کاری خود را در دفتر سوپروایزری ثبت می نمایند. .5
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اخله می باشد را بصورت ساعته سوپروایزران که نیازمند پیگیری و مد 24کارشناس دفتر پرستاری در شیفت صبح گزارشات  .6

 خالصه به مدیر خدمات پرستاری ارائه می نماید.

 

مدیر خدمات پرستاری با مشارکت سرپرستاران نتایج پایش را مرتبط با هر بخش بررسی و مداخالت اصالحی را برنامه ریزی  .7

 و اجرا می نمایند .

 طالع سایر مدیران بیمارستان ارائه می گردد . ماهه مداخالت مدیریت پرستاری در تیم مدیریت اجرایی جهت ا 6گزارش  .8

 نحوه نظارت بر اجرای خط مشی و روش اجرایی : 

 چک لیست مدیریت مراقبت های پرستاری، چکلیست راند سوپروایزری/مصاحبه/مشاهده 

 :مسئول پیگیری روش اجرایی 

 مدیر خدمات پرستاری 

 منابع، امکانات و کارکنان مورد نیاز:

 سرپرستاران  -سوپروایزران بالینی  -وپروایزری، مدیر خدمات پرستاریچک لیست راند س

 جدول تهیه کنندگان: 

 

 سمت نام و نام خانوادگی 

 تهیه کنندگان

 سوپروایزر بالینی عطیه مهین جعفر آبادی

 سوپروایزر آموزشی سید مسلم مهدوی

 سوپروایزر آموزش سالمت اعظم رضی زاده

 مدیر خدمات پرستاری نژادسعید هادی  هتائید کنند

 رئیس بیمارستان دکتر عباس عبادی تصویب کننده
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 PRO-NC-02 کد سند  6 سنجه 3 2 ج استاندارد

 

 روش اجرایی : 

 .نحوه تشویق و کنترل های انضباطی کارکنان پرستاری23

 هدف:

 ش انگیزه کاریمسئولیت پذیری و انضباط کاری با ارتقاء و افزای

 تعاریف:

 کنترل های انضباطی : سیاست ها و روش هایی برای اطمینان از انطباق عملکرد پرسنل با آئین نامه ها و قوانین

 صاحبان فرآیند:

 مسئول کارگزینی بیمارستان-سرپرستاران -مدیر خدمات پرستاری -ریاست بیمارستان

 ذینفعان:

 کارکنان بیمارستان

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

 معیارهایی که پرسنل مورد تشویق قرار خواهند گرفت شامل : 

 تالش در راستای ارتقا مهارت های بالینی  .1

 کنفرانس های درون بخشی  –شرکت فعال در کارگاها و کالسهای آموزشی  .2

 نحوه پوشش و رعایت موازین اخالقی و حرفه ای  .3

 یح با بیمار و تعهد حرفه ای ارتباط صح .4

 رعایت مقررات و حسن انجام کار و همکاری با سایر کارکنان واحد و انجام وظایف براساس دستور مافوق .5

 اعالم رضایت بیماران براساس نظر سنجی ها .6
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ن و مسئول اعالم رضایت مسئولین واحدهای مرتبط نظیر کنترل عفونت، سوپروایزرها، بهداشت محیط، بهبود کیفیت و پزشکا .7

 آموزش به بیمارو ..

 معیارهایی که پرسنل نیازمند تذکر و توبیخ می باشند:

 احراز بی تعهدی آشکار در انجام وظایف حرفه ای  .1

 تعهدی فرد در انجام خطا باشد . بی تکرار خطاهای رفتاری و فردی که نشانه  .2

 ن و بیمارستان گردد . عدم رعایت مقررات ابالغی که منجر به ضایع شدن حقوق بیمار، کارکنا .3

 هرگونه رفتار غیر حرفه ای و غیر اخالقی مرتبط با بیمار و کارکنان که در حیطه کاری فرد انجام گردد . .4

  

سرپرستاران و مسئولین مستقیم بخش ها ارزیابی دوره ای همکاران بالینی را طبق آئیین نامه کمیته تشویق و تذکر از طریق تکمیل -1

 انجام می دهند. چک لیست ابالغ شده

مسئولین مستقیم نفرات منتخب رابصورت کتبی به همراه چک لیست تکمیل شده ی مربوطه به مدیریت پرستاری ارسال می -2

 نمایند.

درخواست های کتبی تشویق و یا تذکر افراد از سوی ارباب رجوع )بیماران/همراهان/مسئولین و...( توسط مدیر خدمات پرستاری -3

 ردد.جمع آوری می گ

هرگونه درخواست تذکر و یا توبیخ براساس تصمیم مدیران مستقیم، ابتدا در یک جلسه با حضور فرد خاطی، مسئول مستقیم و مدیر -*

پرستاری موضوع طرح و نقطه نظرات مسئول مستقیم و فرد خاطی به همراه گزارش های شفاهی و مکتوب ارائه شده بررسی می گردد 

 توسط مدیر پرستاری مستند می گردد.وسپس  نتایج خروجی جلسه 

مدیر خدمات پرستاری پس از جمع بندی  موارد اعالم شده اعم از درخواست تشویق و یا تذکر از سوی سرپرستاران، درخواست های -4

 انجام شده را در کمیته تشویق و تذکر مطرح می نماید.

  

ته مربوطه در خصوص تشویق و یا تذکر درخواست شده تصمیم طبق مقررات آئین نامه کمیته تشویق و تذکر توسط اعضای کمی-5

 گیری می شود. 

 نحوه نظارت بر اجرای خط مشی و روش اجرایی : 

 گزارشات سوپروایزران/سرپرستاران

 :مسئول پیگیری روش اجرایی 

 مدیر خدمات پرستاری 
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 منابع، امکانات و کارکنان مورد نیاز:

 آئین نامه تشویق و تذکر مصوب بیمارستان-لیست های ارزیابی عملکرد دوره ای چک -سرپرستاران -مدیر خدمات پرستاری

 

 جدول تهیه کنندگان:

 

 سمت نام و نام خانوادگی 

 تهیه کنندگان

 سوپروایز بالینی مهین جعفرآبادی عطیه

 سوپروایز بالینی رویا مرادی

 ccuبخش  سرپرستار عشرت جمعیتی

 یر خدمات پرستاریمد سعید هادی نژاد تایید کننده

 رئیس بیمارستان دکتر عباس عبادی تصویب کننده
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 PRO-NC-03 کد سند  2  سنجه 4 2 ج استاندارد

 

 روش اجرایی : 

 .نظارت بر جابجایی بین بخشی بیماران24

 هدف:

 انتقال بین بخشی بیمار با تاکید بر ایمنی بیمار 

 تعاریف:

 گردد می انجام تشخیصی و درمانی هدف با بیمار ایمن جابجایی ار: هرگونهجابجایی بیم

 صاحبان فرآیند:

 کادر بالینی

 ذینفعان:

 کادر بالینی

 فرد پاسخگو:

 مدیر خدمات پرستاری

 دامنه: 

 کلیه بخش های بیمارستان

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

ستار و سرپرستاران بخش و سوپروایزر کشیک دستورالعمل نحوه جابجایی درونبخشی و بین بخشی بیماران پزشک معالج، پر -1

 سنجه مراقبت های عمومی بالینی(. 15-1-را رعایت می کنند.)استاندارد ب

های  و کتاب استاندارد(isbarمترون دستورالعمل نه راه حل ایمنی بیمار، دستورالعمل تحویل و تحول صحیح بیمار)-2 -2

 خدمات پرستاری را به مسئولین کلیه بخش ها و سوپروایزران ابالغ می نماید.
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تیم مدیریت پرستاری)سوپروایزران بالینی، سوپروایزر آموزشی، کارشناس هماهنگ کننده ی ایمنی بیمار، سرپرستاران و  -3

استفاده از چک لیست بر انتقال  مترون( طی بازدید های میدانی از بخش های درمانی طبق برنامه زمانبندی مشخص و با

 ایمن بین بخشی بیماران نظارت کرده و اقدامات اصالحی الزم را انجام می دهند.

سوپروایزر کشیک هماهنگی الزم بین بخشی را همراه با نقاط ضعف و قوت و موارد عدم تطابق با دستورالعمل ها را در  -4

 الم می نماید.ساعته سوپروایزری ثبت نموده و به مترون اع24گزارش 

ساعته سوپروایزران را بررسی نموده، اقدامات اصالحی الزم را انجام داده و به سوپروایزران و سرپرستاران  24مترون گزارشات  -5

 اطالع رسانی می کند.

 

 نحوه نظارت بر اجرای روش اجرایی : 

  – واحدها و ها خشب کلیه به آن اعالم و بهبودکیفیت دفتر اجرایی توسط روش پایش برنامه تنظیم -

 به صورت فصلی  پایش پاسخگو و فرد توسط پایش لیست چک تدوین -

 بررسی چک لیست ها و استخراج  موارد عدم انطباق  -

با  مرتبط  های کمیته یا و اجرایی مدیریت کمیته در طرح جهت بیمارستان ریاست به پاسخگو فرد توسط مربوطه مشکالت اعالم  -

 اجرایی روش

 مربوطه  و ارائه اقدامات اصالحی   های کمیته یا و اجرایی مدیریت کمیته در شکالتم طرح -

 واحدها و ها بخش مسئولین اجرایی به روش پاسخگوی فرد طریق از و ریاست توسط  ای مداخله های برنامه ابالغ -

  فصلی مجدد پایش در شده انجام مداخالت ارزیابی  -

 

 

 :مسئول پیگیری اجرا

 ت پرستاریمدیر خدما

 منابع، امکانات و کارکنان مورد نیاز:

 تجارب بیمارستان 

 چک لیست پایش روش اجرایی  

 مدیر خدمات پرستاری-سرپرستاران-سوپروایزران
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 جدول تهیه کنندگان:

 سمت نام و نام خانوادگی 

 تهیه کنندگان

 سوپروایز بالینی مهین جعفرآبادی عطیه

 سوپروایز بالینی رویا مرادی

 ccuبخش  سرپرستار شرت جمعیتیع

 مدیر خدمات پرستاری سعید هادی نژاد تایید کننده

 رئیس بیمارستان دکتر عباس عبادی تصویب کننده
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 PRO-NC-04 کد سند  3  سنجه 3 1 ج استاندارد

 

 روش اجرایی : 

خارج از بیمارستان .نظارت بر انتقال موقت بیماران جهت اخذ خدمات به 25

 بیماران 

 تعاریف:

 آن از پس که باشد می خدمت دریافت جهت درمانی_تشخیصی مراکز سایر به بیمار موقت انتقال مشی خط این در ارجاع از منظور

 .گردد می باز کننده ارجاع بیمارستان بیمار به مجددا

 صاحبان فرآیند:

 ارستانی ، واحد ارائه کننده خدمت خارج بیمارستان کادر بالینی بیمارستان ، پرسنل اورژانس بین بیم

 ذینفعان:

 کادر بالینی بیمارستان ، پرسنل اورژانس بین بیمارستانی ، واحد ارائه کننده خدمت خارج بیمارستان 

 فرد پاسخگو:

 مدیر خدمات پرستاری

 دامنه: 

 خدمت خارج بیمارستان اورژانس بین بیمارستانی ، واحد ارائه کننده کلیه بخش های بیمارستان ، 

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

 

 در که( پاراکلینیک و تشخیصی خدمات دریافت جهت مراکز سایر با آنها، اعتبار و نامه تفاهم وجود از مدیر خدمات پرستاری 

 .نماید می اصلح اطمینان بیمارستان، سوی از بیماران به)وجودندارد بیمارستان

  مدیر خدمات پرستاری دستورالعمل های کشوری نظارت بر اعزام/انتقال بیماران را به کلیه سوپروایزران و مسئولین واحد
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 هاابالغ می نماید.

 جهت موارد صحت از و نموده بررسی را مراکز سایر به بیمار موقت انتقال لزوم و موقت انتقال علت مدیر خدمات پرستاری 

 .نماید می حاصل یماراطمینانب انتقال

 پزشک دستور شامل نیاز مورد های فرم تمام تکمیل و وجود از و نموده بررسی را بیمار، اعزام به مربوط های فرم سوپروایزر 
 می حاصل وکلیه مداراک مورد نیاز همراه و ... اطمینان ارجاع حین مراقبت ، برگه پاراکلینیکی اقدام انجام بر مبنی معالج

 د.نمای

 در دفتر اعزام و سامانه اعزام ) و شده انجام بیمارستان بالینی سوپروایزر هماهنگی با اعزام، مراحل تمامی(mcmc  ثبت می

 شود.

 مطابق دستورالعمل انتقال موقت سوپروایزر  هماهنگی با و بیمارستان در خدمت ارائه امکان عدم صورت در صرفا بیمار، ارجاع

 .گیرد انجام میخارج بیمارستان  بیماران جهت اخذ خدمات به

 .سوپروایزر از تثبیت وضعیت بیمار قبل از اعزام مطمئن می شود 

 .سوپروایزر برکسب رضایت انجام انتقال نظارت دارد 

 .سوپروایزروقت با واحد مقصد هماهنگی الزم را انجام داده و  به بخش و آمبوالنس بین بیمارستانی اطالع می دهد 

 افی بر آماده بکار بودن، سالم بودن دستگاه ها، آمبوالنس و تکمیل امور دارویی نظارت می کند.سوپروایزر نظارت ک 

  ارزیابی شرایط کمی و کیفی کادر همراه بیمار با اولویت پرسنل همگن، توسط سوپروایزر صورت گرفته و  در صورت نیاز به

شرایط بیمار ، فراخوانی نیروی مازاد توسط  حضور ماما یا پرسنل متبحر مطابق درخواست پزشک معالج یا بر حسب

 سوپروایزر صورت می گیرد. 

  پس از اخذ تائیدیه اعزام در سامانهmcmc  بیمار با نظارت مستقیم سوپروایزر براساس شرایط بالینی مراقبتی و ایمنی همراه

 اعزام جهت اخذ خدمات خارج از مرکز با آمبوالنس از بیمارستان خارج می گردد.

 ی توسط سوپروایزر از بیمارستان مقصد صورت می گیرد.پیگیر 

 .گزارش انتقال موقت توسط سوپروایزر در دفتر ثبت می شود 

 

  درخصوص مشاوره در صورتیکه پزشک مشاور دستور بستری بیمار را در سرویس خود بدهد، ابتدا سوپروایزر بیمارستان مبدا

 صورت موافقت ایشان با سوپروایزر بیمارستان مقصد هماهنگ نماید. هماهنگی الزم را با پزشک معالج بیمار داشته و در

 

  پس از انجام خدمت درخواستی بیمار تحت مراقبت با حفظ حریم شخصی و ایمنی بیمار همراه با نتایج خدمت ارائه شده به

 بیمارستان مبدا عودت می شود.

 

 فته شده و ساعت برگشت بیمار در پرونده ثبت می شود.بیمار و مدارک توسط پرستار مسئول در بیمارستان مبدا تحویل گر 

 

 نماید می تحلیل و بررسی موجود در دفتر اعزام را شده انجام انتقالهای گزارش بیمارستان پرستاری مدیرخدمات. 
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 ارائه های گزارش در و....( مربوطه، پرسنل نیاز، مورد تجهیزات فرایند، انجام مراحل( مشکل وجود صورت در پرستاری مدیر 

 .رساند می اجرایی بیمارستان مدیریت تصویب به و نموده ریزی برنامه را مداخالت و اصالحی اقدامات ، شده

 

  مدیر پرستاری بیمارستان ، گزارش موارد اعزام را به معاونت درمان به صورت ماهیانه  گزارش و پیگیری موارد عدم اعزام در

 معاونت درمان صورت می گیرد . 

 

 ارد عدم اعزام بیمار در بخش اورژانس به صورت روزانه به ریاست بیمارستان از واحد دفتر پرستاری اعالم می گردد.گزارش مو 

 

  بررسی مشکالت تعیین تکلیف بیماران اعزامی از بخش اورژانس و سایربخشها در کمیته تعیین تکلیف بیمارستان مطرح و

 توسط دبیر کمیته پیگیری الزم صورت می گیرد. 

 وه نظارت بر اجرای روش اجرایی :نح

 بررسی موارد اعزام ثبت شده در دفتر اعزام و استخراج  موارد عدم انطباق  - 
 مرتبط  های کمیته یا و اجرایی مدیریت کمیته در طرح جهت بیمارستان ریاست به پاسخگو فرد توسط مربوطه مشکالت اعالم  - 

 اجرایی با روش

 مربوطه  و ارائه اقدامات اصالحی   های کمیته یا و اجرایی یتمدیر کمیته در مشکالت طرح  -
 واحدها و ها بخش مسئولین اجرایی به روش پاسخگوی فرد طریق از و ریاست توسط  ای مداخله های برنامه ابالغ -
  فصلی مجدد پایش در شده انجام مداخالت ارزیابی  -

 :مسئول پیگیری اجرا

 مدیر خدمات پرستاری

 نات و کارکنان مورد نیاز:منابع، امکا

 تجارب بیمارستان 

 فرم  رضایت آگاهانه اعزام  –فرم های اعزام  –دفتر ثبت اعزام  -تجهیزات جهت انتقال بیمار

 کمک بهیار و خدمات -اورژانس بین بیمارستانی -کادر بالینی
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                                                                                                            جدول تهیه کنندگان:                                               

 سمت نام و نام خانوادگی 

 تهیه کنندگان

 سوپروایز بالینی مهین جعفرآبادی عطیه

 سوپروایز بالینی رویا مرادی

 ccuبخش  سرپرستار عشرت جمعیتی

 مدیر خدمات پرستاری عید هادی نژادس تایید کننده

 رئیس بیمارستان دکتر عباس عبادی تصویب کننده
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 PRO-NC-05 کد سند  2  سنجه 3 1 ج استاندارد

 روش اجرایی:

   . نظارت بر روند تعامل بخش های بالینی با سایر بخش ها26

  تعاریف:
 وعه دفتر پرستاریمدیران بالینی:سرپرستاران و مجم

 صاحبان فرآیند:

 کادر بالینی مدیران بالینی:سرپرستاران و مجموعه دفتر پرستاری

 ذینفعان:

 کادر بالینی، مدیران بالینی:سرپرستاران و مجموعه دفتر پرستاری

 فرد پاسخگو:

 مدیر خدمات پرستاری

 دامنه: 

  کلیه بخش های بیمارستان

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

 .م می نمایدعالفرآیند را ا ءاقن مرکز، لزوم تعامل بین واحد ها و ارائه پیشدنهادات جهت ارترامترون طی جلسات با سرپرستاران و سوپروایز .1

پاراکلینیک را انجام  لینی، پشدتیبانی وای بابخش ه ینجهت ارتباط ب الزمرپرستار یا مسئول شیفت بخش در شرایط عادی هماهنگی س .2

لع می نماید. همچنین مسئول شیفت واحدهای طسوپروایزر وقت را مب، داده و در شرایط خاص و عدم پاسخگویی مسئول واحد مخاط

زم به سوپروایزر وقت پشتیبانی و پاراکلینیک نیز در صورت مشکل با بخش های بالینی، موضوع را جهت پیگیری و انجام اقدامات ال

 .دهد ع میالاط
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زم را انجام داده و نتیجه را به سرپرستار یا مسئول شیفت بخش و یا مسئول واحد سوپروایزر وقت موضوع را پیگیری کرده، اقدامات ال .3

 د.ع می دهالپشتیبانی یا پاراکلینیک اط

 .نظارت می کند (پروایزربا دستور سو)ال بیمار و جابجایی نیروقسوپروایزر بر تعامل بین بخش های بالینی از نظر تجهیزات، انت .4

ت بین بخش های درمانی و نیز بخش های درمانی با بخش های پشدتیبانی و پاراکلینیک را در دفتر الت مربوط به تعامالروایزر مشکسوپ .5

 .گزارش سوپروایزر ثبت کرده و به استحضار مترون می رساند

ع الحی انجام داده و آن را به اطالز اقدام اصن را بررسی کرده و در صورت نیااساعته سوپروایزر 24مترون گزارش  .6

 د.ن و مسئولین واحدهای پشتیبانی و پاراکلینیک می رساناسرپرستاران،سوپروایزر

لینی با پشدتیبانی و پاراکلینیک ، جلساتی با حضور اویت تعامل و رفع موانع همکاری بین بخش های بقمترون در صورت لزوم جهت ت .7

ر می کند و در صورت لزوم موضوع را در کمیته تیم مدیریت اجرایی یا بهبود کیفیت جهت اتخاذ تصمیمات مسئولین این واحدها برگزا

 .رح می نمایدط، مالزم

 مدیر پرستاری راهکارهای ارایه شده در جلسات مدیریتی را به بخش های بالینی و پاراکلینیک ابالغ می نماید. .8

 نحوه نظارت بر اجرای روش اجرایی : 

  واحدها و ها بخش کلیه به آن اعالم و بهبودکیفیت دفتر اجرایی توسط روش پایش برنامه تنظیم -

 به صورت فصلی  پایش پاسخگو و فرد توسط پایش لیست چک تدوین -

 بررسی چک لیست ها و استخراج  موارد عدم انطباق -

 حدهاوا و ها بخش مسئولین به   توسط مدیر پرستاری ای مداخله های برنامه ابالغ -

  فصلی مجدد پایش در شده انجام مداخالت ارزیابی  -

 :مسئول پیگیری اجرا

 مدیر خدمات پرستاری

 منابع، امکانات و کارکنان مورد نیاز:

 تجارب بیمارستان 

 چک لیست پایش روش اجرایی   -تجهیزات جهت انتقال بیمار



 

    15/21/1396:  ابالغ تاریخ                 

 3 دفعات بازنگری :                 

 5/2/1398بازنگری : تاریخ 

 85   : صفحه                                                                                                                                                                                       

 اجرایی های روشکتابچه 

 

 
 کمک بهیار و خدمات -کادر بالینی

 جدول تهیه کنندگان:

 

 سمت م خانوادگینام و نا 

 تهیه کنندگان

 سوپروایز بالینی مهین جعفرآبادی عطیه

 سوپروایز بالینی رویا مرادی

 ccuبخش  سرپرستار عشرت جمعیتی

 مدیر خدمات پرستاری سعید هادی نژاد تایید کننده

 رئیس بیمارستان دکتر عباس عبادی تصویب کننده
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 PRO-NC-06 کد سند  2  سنجه 3 1 ج     استاندارد

 

 روش اجرایی : 

 . نظارت بر روند انجام مشاوره های داخل وخارج از مرکز27

 هدف: 

 ایجاد و پایش روال مطمئنی در هماهنگی سرویس های تشخیصی درمانی مراقبتی ایمن و اثربخش مرتبط با بیمار

 تعاریف:

 وی  از سرویس تخصصی خاص در پرونده بیمارمشاوره:در خواست کتبی پزشک معالج/جانشین 

 صاحبان فرآیند:

 کادر بالینی،پرسنل اعزام بین بیمارستانی، واحد های ارایه کننده خدمت در مجموعه دانشگاه وسایر مراکز

 ذینفعان:

 ایر مراکزکادر بالینی،پرسنل اورژانس بین بیمارستانی، واحد های ارایه کننده خدمت در مجموعه دانشگاه وسبیماران، 

 فرد پاسخگو:

 مدیر خدمات پرستاری

 دامنه: 

 کلیه بخش های بیمارستان 

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

 ابالغ می نماید.ن و مسئولین تمامی بخش های درمانی اترون در ابتدای هر ماه برنامه آنکالی پزشکان را به سوپروایزرم .1
ن و مسئولین بخش های درمانی ایند انجام مشاوره های اورژانس و غیر اورژانس و داخل و خارج از بیمارستان را به سوپروایزرمترون فرآ .2

 .م می نمایدالاع
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 .ع می دهدالشده، انجام مشاوره را پیگیری نموده و در صورت بروز مشکل، به سوپروایزر وقت اط المپرستار مسئول شیفت طبق فرآیند اع .3
یزر بر روند اجرای مشاوره در محدوده زمانی مجاز و استیبل بودن وضعیت عمومی بیمار جهت انجام مشاوره در خارج از مرکز و سوپروا .4

سوپروایزر مکتوب کرده و به استحضار مترون می  شت موجود طی انجام فرآیند را در دفتر گزارانتقال ایمن وی، نظارت می کند و مشکال
 .رساند

ن و سرپرستاران می اع سوپروایزرالحی انجام داده و آن را به اطالن را بررسی کرده و در صورت نیاز اقدام اصاوایزرسوپر شمترون گزار .5
 رساند

به بررسی  (طبق برنامه زمانبندی مشخص و با استفاده از چک لیست)تیم مدیریت پرستاری طی بازدیدهای میدانی بخش های درمانی .6
 .دوده زمانی انجام مشاوره های پزشکی و نیز گزارشات پرستاری در این رابطه می پردازندپرونده بیماران از نظر روند و مح

حی مطرح می الت موجود در این رابطه را در تیم مدیریت اجرایی جهت تصمیم گیری برای اقدامات اصالمترون در صورت لزوم مشک .7
 .نماید

 مشاوره های خارج از مرکز)بیمارستان های خارج از شهرستان( 

در مواردی  بیمار جهت انجام پروسیحر های تشخیصی نظیر سی تی آنژیوگرافی و برونکوسکوپی و... به بیمارستان مرکز استان ارجاع -1

می گردد وبر اساس هماهنگی قبلی پس ار انجام اقدام مورد نظر به بیمارستان مبدا برگرانده می شود .در این گونه موارد دستورات 

 پس از هماهنگی با پزشک معالج قابل انجام می باشد  دستورات مشاورهن مقصد به منزله تشخیصی درمانی پزشکا

در بعضی موارد بدلیل غیر فعال بودن موقت یا دایم سرویس تخصصی خاص بیماران از طریق هماهنگی دفتر پرستاری با ستاد  -2

ای دستورالعمل نظارت بر انتقال موقت بیماران جهت اخذ خدمات مطابق  گامههدایت دانشگاه  جهت مشاوره تخصصی به  سایر مراکز اعزام و 

 وپس از دریافت خدمات  مشاوره با توجه به وضعیت بیمار تعیین تکلیف می گردد:به خارج از بیمارستان بیماران پیگیری می گردد 

 نده به بیمارستان برگردانده می شودبیمار به سرویس تخصصی مورد مشاوره انتقال یافته در بیمارستان مقصد بستری می شود و پرو-

 )شایان ذکر است پرسنل اعزام ازبیمارستان مقصد درخواست تسویه حساب بیمار منوط به تسویه حساب مبدا  می نمایند(

 بیمار پس از انجام ویزیت با دستورات کتبی به بیمارستان مبدا برگردانده می شودو مانند روال جاری مشاوره اقدام می گردد .-

گزارش نهایی نحوه تعیین تکلیف بیماران بستری نیازمند به مشاوره خارج از مرکز ، در دفترسوپروایزری ثبت گردیده و توسط مدیر  -

 پرستاری به ریاست گزارش می گردد . و اقدامات اصالحی در کمیته تعیین تکلیف بیماران مطرح می گردد . 

 

 نحوه نظارت بر اجرای روش اجرایی : 

  – واحدها و ها بخش کلیه به آن اعالم و بهبودکیفیت دفتر اجرایی توسط روش پایش برنامه تنظیم -

 به صورت فصلی  پایش پاسخگو و فرد توسط پایش لیست چک تدوین -

 بررسی چک لیست ها و استخراج  موارد عدم انطباق  - 

با  مرتبط  های کمیته یا و اجرایی مدیریت کمیته در طرح جهت بیمارستان ریاست به پاسخگو فرد توسط مربوطه مشکالت اعالم  - 

 اجرایی روش

 مربوطه  و ارائه اقدامات اصالحی   های کمیته یا و اجرایی مدیریت کمیته در مشکالت طرح  -

 واحدها و ها بخش مسئولین اجرایی به روش پاسخگوی فرد طریق از و ریاست توسط  ای مداخله های برنامه ابالغ -

  فصلی مجدد پایش در شده انجام مداخالت ارزیابی  -
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 :مسئول پیگیری اجرا

 مدیر خدمات پرستاری

 منابع، امکانات و کارکنان مورد نیاز:

 تجارب بیمارستان 

 چک لیست پایش روش اجرایی  

 سوپروایزر ها و اورژانس بین بیمارستانی با تجهیزات اعزام -کادر بالینی

 جدول تهیه کنندگان:

 سمت ادگینام و نام خانو 

 تهیه کنندگان

 سوپروایز بالینی مهین جعفرآبادی عطیه

 سوپروایز بالینی رویا مرادی

 ccuبخش  سرپرستار عشرت جمعیتی

 مدیر خدمات پرستاری سعید هادی نژاد تایید کننده

 رئیس بیمارستان دکتر عباس عبادی تصویب کننده
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 PRO-NC-07 کد سند  3  نجهس 3 1 ج استاندارد

 

 روش اجرایی :

 . نظارت بر اعزام بیماران به سایر مراکز28

 هدف: 

 انتقال ایمن  بیمار به مراکز واجد شرایط جهت دریافت خدمات تشخیصی درمانی مورد نیاز 

 تعاریف:

ات درمانی مراقبتی مورد نیازبا رعایت ایمنی انتقال ایمن: جابحایی بیمار از بیمارستان مبدا به مرکز مقصد ضمن تداوم ارایه اقدام

 جسمی روحی و روانی بیمار

اورژانس بین بیمارستانی: مجموعه پرسنل و تجهیزات اعزام که طی قراردادی خدمات اعزام بیماران بین بیمارستانهای شهرستان وسایر  

 مراکز را عهده دار گردیده اند

 صاحبان فرآیند:

 سنل اورژانس بین بیمارستانی ، واحد ارائه کننده خدمت خارج بیمارستان کادر بالینی بیمارستان ، پر

 ذینفعان:

 کادر بالینی بیمارستان ، پرسنل اورژانس بین بیمارستانی ، واحد ارائه کننده خدمت خارج بیمارستان 

 فرد پاسخگو:

 مدیر خدمات پرستاری

 دامنه: 

 ، واحد ارائه کننده خدمت خارج بیمارستان اورژانس بین بیمارستانی کلیه بخش های بیمارستان ، 
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 (توسط چه کسی)چه فعالیتی، چه زمانی در چه محلی و  شیوه انجام کار :

مدیر خدمات پرستاری دستورالعمل های کشوری نظارت بر اعزام بیماران را به کلیه سوپروایزران و مسئولین واحد هاابالغ می  -1

 نماید.
 ده و از تثبیت وضعیت بیمار قبل از اعزام مطمئن می شود.سوپروایزر شرحال بیمار را اخذ نمو -2

 

 پزشک دستور شامل نیاز مورد های فرم تمام تکمیل و وجود از و نموده بررسی را بیمار، اعزام به مربوط هاو مدارک  فرم سوپروایزر -3
 نماید. می حاصل اطمینانوکلیه مداراک مورد نیاز همراه و ...  ارجاع حین مراقبت براعزام بیمار، برگه مبنی معالج

 

 سوپروایزر بر ثبت دستور پزشک معالج در پرونده بیمار جهت اقدامات خارج از مرکز نظارت دارد. -4

 

 ثبت می شود. mcmc)در دفتر اعزام و سامانه اعزام ) و شده انجام بیمارستان بالینی سوپروایزر هماهنگی با اعزام، مراحل تمامی -5

 انتقال نظارت دارد. سوپروایزر برکسب رضایت انجام -6

بیمار با نظارت مستقیم سوپروایزر براساس شرایط بالینی مراقبتی و ایمنی   mcmcپس از اخذ تائیدیه اعزام در سامانه   -7

 بیمار،جهت ادامه درمان به سایر مراکز درمانی اعزام می گردد.

 

 ، و وضعیت دارویی نظارت می کند.سوپروایزر بر آماده بکار بودن و سالم بودن آمبوالنس،دستگاه هاو تجهیزات -8

ارزیابی شرایط کمی و کیفی کادر همراه بیمار با اولویت پرسنل همگن، توسط سوپروایزر صورت گرفته و  در صورت نیاز به حضور  -9

ماما یا پرسنل متبحر مطابق درخواست پزشک معالج، فراخوانی نیروی مازاد توسط سوپروایزر از شرکت طرف قرار داد صورت می 

 گیرد. 

 

 پیگیری توسط سوپروایزر از بیمارستان مقصد صورت می گیرد. -10

 

 گزارش اعزام بیمار توسط سوپروایزر در دفتر سوپروایزری ثبت می شود. -11

 

فراخوانی وزمان حضور تیم اعزام ونیز زمان خروج آمبوالنس از بیمارستان و اسامی پرسنل به تفکیک تکنسین و راندده در  زمان -12

 ثبت می گردد. دفتر اعزام ثبت

 

بیمار و مدارک همراه بیمار توسط پرستار اعزام، در بیمارستان مقصد تحویل داده شده و گزارش اعزام بیمار در برگه های اعزام  -13

 ثبت می شود.

زمان تحویل بیمار به بیمارستان مقصد سوپروایزر پاسخگو بوده  و هماهنگ کننده تیم اعزام با پزشک معالج و سایر اعضای تا  -14

 درمانگر بیمار بر حسب نیاز می باشد. 

 سوپروایزران کشیک از برگشتن پرسنل اعزام و استقرار آمبوالنس اطمینان حاصل می نمایند. -15
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 می نماید.  تحلیل و بررسی را شده انجام اعزام های گزارش بیمارستان پرستاری مدیرخدمات -16

 

 های گزارش در و...( مربوطه، پرسنل نیاز، مورد تجهیزات ایند،فر انجام هرگونه مشکل)درمراحل وجود صورت در پرستاری مدیر -17

 .رساند می اجرایی بیمارستان مدیریت تصویب به و نموده ریزی برنامه را مداخالت و اصالحی اقدامات ، شده ارائه

 ری اعالم می گردد.گزارش موارد عدم اعزام بیمار در بخش اورژانس به صورت روزانه به ریاست بیمارستان از واحد دفتر پرستا -18

مدیر پرستاری بیمارستان ، اطالعات اعزام را به معاونت درمان به صورت ماهیانه  گزارش و پیگیری موارد عدم اعزام در معاونت  -19

 درمان صورت می گیرد .

احد بهبود اعزام بیماران به عنوان شاخص های اصلی بیمارستان در جلسه تیم مدیریت اجرایی مصوب گردیده و پایش آن توسط و -20

کیفیت صورت گرفته و نتایج به صورت فصلی در کمیته پایش و سنجش کیفیت ارائه شده و به تیم مدیریت اجرایی در خصوص 

 انجام اقدامات اصالحی مورد نیاز گزارش می شود .

  

 موارد اعزام از سطح یک به بیمارستان عالمه بهلول:

شناخته می شود بیمارانی که از مرکز  2رایه خدمت به عنوان مرکز سظح از آنجا که شهرستان گناباد در تقسیمات سطوح ا- .1

بجستان  به خدمات تخصصی  ومرکز مجهزتر نیاز می یابند بایستی به مراکز شهرستان گناباد اعزام گردیده و در سرویس 

 مورد نظربر حسب مورداز دریافت خدمات مشاوره،پاراکلینیک و بستری برخوردار گردند.

ساس همواره صد در صد در خواست های اعزام ومشاوره مورد پذیرش قرار می گیرند وبا هماهنگی سوپروایزر مبدا بر این ا- .2

ومقصد در وهله اول واطالع به پزشک مقصد در مرحله بعد پذیرش نهایی به مرکز بجستان اعالم می گردد.در برخی موارد 

طرح می نماید و با هماهنگی سوپروایزر این امر انجام می پزشک مقصد در خواست تماس مستقیم پزشک اعزام کننده را 

ثبت  توسط سوپروایزر بیمارستان آیت اهلل مدنی بجستان mcmcگردد. شرح حال بیمار و گزارش پذیرش بیمار در سامانه 

 می گردد.

در مواردی که سرویس مورد نیاز در شهرستان گناباد فراهم نباشد نیز ناگزیر بیمار توسط سرویس مرتبط پذیرش گردیده - .3

 در خواست اعزام به مرکز تا حصول نتیجه پیگیری می گردد. 

می شود.)جهت پس از هماهنگی با مرکز بجستان و ارائه پذیرش، شرح حال بیمار به مسئول شیفت اورژانس یا تریاژ داده - .4

 اطالع و هماهنگی های الزم(

 

  نحوه نظارت بر اجرای روش اجرایی :

 بررسی موارد اعزام ثبت شده در دفتر اعزام و استخراج  موارد عدم انطباق  -

ا ب مرتبط  های کمیته یا و اجرایی مدیریت کمیته در طرح جهت بیمارستان ریاست به پاسخگو فرد توسط مربوطه مشکالت اعالم  -
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 اجرایی روش

 مربوطه  و ارائه اقدامات اصالحی   های کمیته یا و اجرایی مدیریت کمیته در مشکالت طرح -

 واحدها و ها بخش مسئولین اجرایی به روش پاسخگوی فرد طریق از و ریاست توسط  ای مداخله های برنامه ابالغ -

  فصلی مجدد پایش در شده انجام مداخالت ارزیابی  -

 :ری اجرامسئول پیگی

 مدیر خدمات پرستاری

 منابع، امکانات و کارکنان مورد نیاز:

 تجارب بیمارستان 

 فرم  رضایت آگاهانه اعزام  –فرم های اعزام  –دفتر ثبت اعزام  -تجهیزات جهت انتقال بیمار

 کمک بهیار و خدمات -اورژانس بین بیمارستانی -کادر بالینی

 جدول تهیه کنندگان:

 سمت دگینام و نام خانوا 

 تهیه کنندگان

 سوپروایز بالینی مهین جعفرآبادی عطیه

 سوپروایز بالینی رویا مرادی

 ccuبخش  سرپرستار عشرت جمعیتی

 مدیر خدمات پرستاری سعید هادی نژاد تایید کننده

 رئیس بیمارستان دکتر عباس عبادی تصویب کننده
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 PRO-PM-01 کد سند  5 نجهس 1 1 د استاندارد

 

 روش اجرایی : 

 نحوه فعالیت داروخانه بیمارستان در ساعات شبانه روز .29

 هدف:

 ارائه خدمات استاندارد در تمامی ساعات شبانه روز به بیماران بستری و سرپایی 

 تعاریف:

 

 صاحبان فرآیند:

 اران و پزشکانپرسنل بیمارستان و بیم –مسئول امور دارویی  –پرسنل داروخانه 

 ذینفعان:

 کارکنان بیمارستان و بیماران

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

مسئولین فنی داروخانه در دو نوبت صبح از داروخانه بیمارستان بصورت شبانه روزی در تمامی ایام هفته فعال می باشد .  -1

 صبح به صورت شبانه روزی در داروخانه مشغول فعالیت هستند. 3الی  15ت و نوبت عصر از ساع 15الی  3ساعت 

از داروخانه درخواست شده و مسئول انبار داروخانه پس از بررسی و لیبل  HISدارو در تمام ساعات شبانه روز از طریق سیستم  -2

ده و مهر و امضاء می گردد و به گذاری داروها ، با پرینت نسخه درخواست شده از بخش ، داروها تحویل بخش مورد نظر ش

 امور دارویی بیمارستان جهت بررسی ارجاع می گردد . 

تمامی اسناد دارویی تحویل به بخش ها در واحد مراقبتهای دارویی بررسی و بایگانی می گردد .  -3
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 نحوه نظارت بر اجرای خط مشی و روش اجرایی : 

 ینتهای تحویل دارو به بخشها بصورت روزانهبررسی پر -HIS 2چک روزانه درخواستهای دارویی از  -1

 :مسئول پیگیری روش اجرایی 

 مسئول امور دارویی

 کنان مورد نیاز:رمنابع، امکانات و کا

 پرسنل داروخانه –دارو در بخشها گیرنده مسئولین تحویل  –مسئول امور دارویی  – رایانه

 :جدول تهیه کنندگان

 سمت نام و نام خانوادگی 

 نتهیه کنندگا

 مسئول امور داروئی جواد سبحانی

 مسئول انبار دارویی  عباس غالمی

 منشی امور دارویی  علیرضا طالبی 

 مسئول فنی داروخانه دکتر سید صابر سجادی هتائید کنند

 رئیس بیمارستان دکتر عبادی  تصویب کننده
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 PRO-PM-02 کد سند  7 سنجه 1 1 د استاندارد

 

 روش اجرایی : 

 مدیریت کمبود داروئی در مقاطع زمانی موقت. 30

 هدف:

 بیماران انبار دارویی داروخانه جهت استفادهکامل بودن دپوی دارویی 

 تعاریف:

 

 صاحبان فرآیند:

 داروخانه مسئول انبار دارویی -پرسنل و بیماران –مسئول فنی داروخانه  –مسئول امور دارویی  –مسئولین واحدها 

 ذینفعان:

 بیماران -پرسنل بخش های بالینی

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

( در بخش ها توسط مسئول خدمات دارویی و ماهه واحد مربوطه  3انبار دارویی بر اساس نقطه سفارش )داروهای مصرفی   -1

 می گردد .  مسئول  فناوری اطالعات در هر بخش تعریف

، کمبودهای دارویی توسط سرپرستار هر بخش تعیین شده و به مسئول   HIS در بعد از بررسی انبار دارویی هر بخش -2

 خدمات دارویی و انبار دارویی ارجاع می گردد . 

 .  شود یدرخواست م یداروئ یتوسط مسئول انبار داروخانه از شرکتهامصرفی بخش های بیمارستان موردنظر  یداروها -3

همچنین سیستم نرم افزار انبار دارویی در داروخانه مرکزی بیمارستان بر اساس )نقطه سفارش( مصرف سه ماهه داروها تعریف  -4

شده است و در حین گزارش گیری از نرم افزار مربوطه ، کمبودها مشخص و توسط مسئول داروخانه و مسئول خدمات دارویی  

 . یگیری می شود. خریداری آن از شرکتهای پخش دارویی پ

 یشهرها یاشهرستان و  یگرد یداروخانه ها یقتوسط مسئول داروخانه از طر ی،پخش داروئ یصورت نبودن در شرکتها در -5

 شود .  یدرخواست م یگرد یمارستانهایب یامجاور و 
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 ن اعالم می گردد . وئی توسط مسئول خدمات دارویی در اسرع وقت به ریاست بیمارستاکمبودهای دارموارد همین راستا در  -6

به پزشکان مربوطه از طریق مسئول بخشهای بالینی و ریاست بیمارستان در خصوص کمبود های دارویی موجود اطالع رسانی   -7

 می گردد 

کمبود های دارویی فراگیر به معاونت غذا و داروی دانشگاه جهت بررسی و پیگیری با اطالع مسئول خدمات دارویی و تائید  -8

 تان ، اعالم می گردد . ریاست بیمارس

 
 

 نحوه نظارت بر اجرای خط مشی و روش اجرایی : 

 چک روزانه دپوی دارویی بخشها و داروخانه مرکزی

 :مسئول پیگیری روش اجرایی 

 مسئول امور دارویی

 کنان مورد نیاز:رمنابع، امکانات و کا

 مسئول انبار دارویی داروخانه -نهرایا  -مسئول امور دارویی  –مسئولین واحدها  –مسئول فنی داروخانه 

 :جدول تهیه کنندگان

 سمت نام و نام خانوادگی 

 تهیه کنندگان

 مسئول امور داروئی جواد سبحانی

 مسئول انبار دارویی  عباس غالمی

 منشی امور دارویی  علیرضا طالبی 

 مسئول فنی داروخانه دکتر سید صابر سجادی هتائید کنند

 رئیس بیمارستان عبادی دکتر  تصویب کننده
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 PRO-PM-03 کد سند  1 سنجه 4 1 د استاندارد

 

 روش اجرایی : 

 خرید دارو ، ملزومات و تجهیزات پزشکی مصرفی . 31

 هدف:

 خرید دارو و تجهیزات مورد نیاز در اسرع وقت و با کیفیت مناسب

 تعاریف:

 PMS:  و تجهیزات پزشکی مصرفی طالعات داروئیاو مدیریت ثبت سامانه 

 وزارت بهداشت  : سایت اداره کل تجهیزات پزشکیImedسایت 

 صاحبان فرآیند:

 پزشکی کمیته اقتصاد دارو و درمان و تجهیزات –کارپرداز خرید تجهیزات  –کلیه پرسنل بیمارستان –مسئولین واحدها 

 ذینفعان:

 بیماران و کلیه پرسنل بیمارستان

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

درخواست تهیه و خرید دارو و تجهیزات مصرفی جدید توسط پزشک معالج و سرپرستار در بخشهای بالینی در فرم های ویژه  -1

 ارسال می گردد .  مصرفی جهیزاتتتکمیل شده و به واحد مدیریت داروئی و 

واست به همراه نقطه سفارش سه ماهه تعیین شده )بر اساس موجودی فعلی و مصرف ماهیانه ( لیست اقالم مصرفی مورد درخ -2

 توسط مسئول انبار دارویی به مسئول خدمات دارویی ارجاع می گردد . 

)از  Imedبیمارستان برند اقالم مصرفی درخواستی را در سایت  تجهیزات پزشکی  –و مسئول فنی  مسئول خدمات دارویی -3

 کنترل می نماید . بودن شرکت مربوطه، نوع جنس و قیمت آن (نظر ثبت 

در مورد اقالم شوینده و ضدعفونی کننده توسط مسئول خدمات دارویی در سایت غذا و دارو کنترل شاخص های مورد نظر  -4

 صورت می گیرد .

 در صورت تائید شدن  جهت تائید نهایی به ریاست بیمارستان ارجاع می شود .   -5
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وجود نبودن اقالم مربوطه در سایتهای مذکور ، تصمیم گیری در خصوص خریداری آن در کمیته دارو و درمان در صورت م   -6

 توسط اعضا کمیته ، صورت می گیرد . 

در صورت تائید ریاست بیمارستان یا کمیته دارو و درمان ، درخواستهای مذکور به واحد امور مالی در خصوص تامین اعتبار  -7

 ارجاع می گردد . 

 در صورت تامین اعتبار جهت خریداری به کارپردازی درخواست مذکور ارجاع می گردد .  -8

 عدم تامین اعتبار ، بررسی موضوع در کمیته اقتصاد درمان بیمارستان صورت می گیرد .  موارددر  -9

 می گیرد .  در صورت تائید کمیته مذکور خریداری اقالم مصرفی مذکور در دستور کار امور مالی و کارپردازی قرار -10

در نهایت بعد از خرید فاکتورنهایی و اسناد حسابداری بر اساس استانداردها و ضوابط فاکتور و پیش فاکتور توسط مسئول  -11

تجهیزات پزشکی بیمارستان مورد ارزیابی قرار گرفته و در صورت وجود مشکل ، فاکتور مذکور به شرکت جهت اصالح عودت 

 داده می شود. 

 جرای خط مشی و روش اجرایی : نحوه نظارت بر ا

 تجهیزات خریداری شده با فرمهای درخواست آنها و سایت اداره کل تجهیزات پزشکی مطابقت داده می شود. -1

 :مسئول پیگیری روش اجرایی 

 و تجهیزات مصرفی پزشکی مسئول امور دارویی

 کنان مورد نیاز:رمنابع، امکانات و کا

 imedسایت --رایانه –ان مسئولین واحدها و پزشک –فرم کاغذی 

 :جدول تهیه کنندگان

 سمت نام و نام خانوادگی 

 تهیه کنندگان

 مسئول امور داروئی جواد سبحانی

 مسئول انبار دارویی  عباس غالمی

 منشی امور دارویی  علیرضا طالبی 

 مسئول فنی داروخانه دکتر سید صابر سجادی هتائید کنند

 یس بیمارستانرئ دکتر عبادی  تصویب کننده
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 PRO-PM-04 کد سند  1 سنجه 5 1 د استاندارد

 

 روش اجرایی : 

 استفاده از ملزومات و تجهیزات پزشکی صرفاً یکبار مصرف. 32

 هدف:

 استریل بودن وسایل و تجهیزات پزشکی جهت جلوگیری از انتقال عفونت به بیماران

 تعاریف:

  

 ند:صاحبان فرآی

 مسئول فنی  –سوپروایزر کنترل عفونت -پزشکان –پرسنل بخشهای بالینی  –پرسنل داروخانه 

 ذینفعان:

 بیماران -پزشکان –پرسنل بخشهای بالینی 

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

و استاندارد در داروخانه و انبار بخش های بالینی  وسایل و تجهیزات یکبار مصرف در بسته بندی ها و مکانهای مناسب -1

 نگهداری می شود . 

 در هنگام استفاده از تجهیزات پزشکی یکبار مصرف رعایت بهداشت و موارد ایمنی بطور کامل توسط پرسنل انجام می شود .  -2

 پس از استفاده از وسایل یکبار مصرف بصورت صحیح و در ظروف مخصوص معدوم می شود .  -3

 کنترل عفونت از رعایت پرسنل در این خصوص انجام می شود. سوپروایزریدهای مکرر توسط بازد -4
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 نحوه نظارت بر اجرای خط مشی و روش اجرایی : 

 کنترل عفونت سوپروایزربازدیدهای مکرر از روند انجام کار با تجهیزات یکبار مصرف در بخشها و داروخانه توسط 

 :مسئول پیگیری روش اجرایی 

 ول امور داروییمسئ

 کنان مورد نیاز:رمنابع، امکانات و کا

 سوپروایزر کنترل عفونت -وسایل حفاظت فردی و یکبار مصرف  –پرسنل بخشهای بالینی و پزشکان  -پرسنل داروخانه 

 :جدول تهیه کنندگان

 سمت نام و نام خانوادگی 

 تهیه کنندگان

 مسئول امور داروئی جواد سبحانی

 ول انبار دارویی مسئ عباس غالمی

 منشی امور دارویی  علیرضا طالبی 

 مسئول فنی داروخانه دکتر سید صابر سجادی هتائید کنند

 رئیس بیمارستان دکتر عبادی  تصویب کننده
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 PRO-PM-05 کد سند  1 سنجه 6 1 د استاندارد

 

 روش اجرایی : 

 و مصرف دارو ارزیابی روند تجویز . 33

 هدف:

 تجویز درست و منطقی دارو و تحویل داروی صحیح به بیمار

 تعاریف:

 

 صاحبان فرآیند:

 پرستاران -مسئول امور دارویی  -مسئول فنی داروخانه  –پزشکان 

 ذینفعان:

 بیماران

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

ارویی در پرونده بیماران به صورت راندوم توسط پزشک داروساز معاونت غذا و دارو به صورت ماهیانه بررسی تجویز و تلفیق د -1

 صورت گرفته و  گزارش نهایی آن به ریاست و مسئول امور دارویی بیمارستان ابالغ می شود . 

به اطالع پزشکان مربوطه توسط تصویب مصوبات در کمیته مذکور نتایج طرح گزارش مذکور در کمیته دارو و درمان و بعد از  -2

 مسئول دفتر ریاست می رسد . 

به پزشکان و مسئول خدمات دارویی پروتکل های ابالغی دارویی وزارتخانه توسط مسئول دفتر پس از تائید رئیس بیمارستان  -3

 ابالغ می گردد . 

و به اطالع رئیس بیمارستان رسیده و به صورت ماهیانه از میزان مصرف داروها ، توسط مسئول خدمات دارویی گزارش تهیه   -4

 در کمیته های مربوطه ) اقتصاد درمان و کنترل عفونت .. ( جهت بررسی بیشتر ارجاع می شود.

 اقدامات اصالحی پیشنهادی به پزشکان مربوطه اطالع رسانی می گردد.  -5

رستان و .........( توسط واحد امور دارویی بازدیدهای مدون از پرونده ها) دست خط پزشکان ، عدم ارجاع بیماران به خارج بیما -6

 ماهانه انجام و به ریاست بیمارستان گزارش می گردد . 
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 نحوه نظارت بر اجرای خط مشی و روش اجرایی : 

 مطابقت نحوه دارو دادن پرسنل با دستورالعمل ابالغی -2چک ماهانه دستورات پزشک در پرونده با دستورالعملهای ابالغی  -1

 :یگیری روش اجرایی مسئول پ

 مسئول امور دارویی

 کنان مورد نیاز:رمنابع، امکانات و کا

 کمیته دارو، درمان و تجهیزات پزشکی -مسئول امور دارویی –پرستاران و پزشکان  –دستورالعمل دارو دادن 

 :جدول تهیه کنندگان

 سمت نام و نام خانوادگی 

 تهیه کنندگان

 مسئول امور داروئی جواد سبحانی

 مسئول انبار دارویی  عباس غالمی

 منشی امور دارویی  علیرضا طالبی 

 مسئول فنی داروخانه دکتر سید صابر سجادی هتائید کنند

 رئیس بیمارستان دکتر عبادی  تصویب کننده
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 PRO-PM-06 کد سند  2 سنجه 6 1 د استاندارد

 

 روش اجرایی : 

 ریت تجویز خارج از فارماکوپه داروئی مدی. 34

 هدف:

 اطالعات داروئیثبت مدیریت و ثبت داروهای جدید که توسط پزشکان دستور می شود در سامانه 

 تعاریف:

  

 صاحبان فرآیند:

 مسئولین بخشها و واحدها –مسئول امور دارویی  –پزشکان 

 ذینفعان:

 کلیه پرسنل بیمارستان

 (توسط چه کسییتی، چه زمانی در چه محلی و )چه فعال :شیوه انجام کار 

 داروی جدید با خط خوانا و کامل توسط پزشک در پرونده بیمار نوشته می شود .  -1

 درخواست تهیه دارو توسط پزشک معالج در فرم ویژه ورود دارو به فرموالری بخش نوشته و به امور داروئی ارجاع می شود .  -2

درمان و تجهیزات پزشکی مطرح و بررسی و در صورت تصویب به داروخانه جهت خرید  فرم مربوطه در کمیته اقتصاد دارو و -3

 ارجاع می شود . 

مسئول داروخانه نسبت به تهیه دارو با شرکتهای پخش و یا داروخانه های دیگر مکاتبه کرده و دارو پس از تهیه در اختیار  -4

 بخش مربوطه قرار می گیرد . 

)اطالعات  PMSواحد امورداروئی اطالع داده تا مشخصات دارو همراه با قیمت آن در سامانه پس از تهیه دارو، داروخانه به  -5

 داروئی( ثبت گردد . 
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 نحوه نظارت بر اجرای خط مشی و روش اجرایی : 

 بازدید از دپوی دارویی بخشها ماهانه و مطابقت با فرموالری آن بخش

 :مسئول پیگیری روش اجرایی 

 مسئول امور دارویی

 کنان مورد نیاز:رابع، امکانات و کامن

 مسئول انبار دارویی داروخانه -مسئول امور دارویی –انبار دارویی بخشها  –فرموالری 

 :جدول تهیه کنندگان

 

 سمت نام و نام خانوادگی 

 تهیه کنندگان

 مسئول امور داروئی جواد سبحانی

 مسئول انبار دارویی  عباس غالمی

 مور دارویی منشی ا علیرضا طالبی 

 مسئول فنی داروخانه دکتر سید صابر سجادی هتائید کنند

 رئیس بیمارستان دکتر عبادی  تصویب کننده
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 PRO-PM-07 کد سند  5 سنجه 6 1 د استاندارد

 

 روش اجرایی : 

 کنترل تجویز خارج از فهرست تجهیزات پزشکی مصرفی. 35

 هدف:

 استفاده در موارد مربوطه جهت ارتقا روند بهبود بیماران برایمصرفی جدید  از تجهیزاتده ااستف

 تعاریف:

 موجود در بیمارستان تجهیزات مصرفی : لیستفارماکوپه

 صاحبان فرآیند:

 کمیته دارو، درمان و تجهیزات پزشکی –تجهیزات پزشکی  واحد

 ذینفعان:

 کارکنان بیمارستان

 (توسط چه کسیعالیتی، چه زمانی در چه محلی و )چه ف :شیوه انجام کار 

درخواست تجهیزات پزشکی در فرم مربوط به درخواست تجهیزات مصرفی خارج از فهرست فارماکوپه تجهیزات پزشکی  -1

 صورت می گیرد . مربوطه   و مسئول بخشمعالج  پزشکبیمارستان توسط 

 دارویی  ارجاع می شود .امور و مسئول  زشکیبه واحد تجهیزات پ   مسئول مربوطه  توسط  فرم درخواست   -2

جهت طرح در کمیته  و شناسایی شرکت های دارنده تجهیز درخواستی Imedبررسی تجهیز مورد نظر در فهرست سایت  -3

 پزشکی توسط مسئول تجهیزات پزشکی بیمارستان صورت میگیرد.  دارو و درمان و تجهیزات

 انجام می شود. هیزات پزشکیبررسی درخواست در کمیته دارو، درمان و تج -4

 پس از تامین اعتبار توسط مسئول امور مالی خرید تجهیز مصرفی تایید شده به مقدار مورد نیاز توسط کارپرداز بیمارستان -5

 پس از اخذ تائیدیه کمیته دارو و درمان و تجهیزات پزشکی صورت می گیرد . 

 و امور مالی ثبت می شود  Pmsو در سامانه  جنس پس از خریداری تحویل انبار تجهیزات پزشکی گردید . -6

 
 

 



 

    15/21/1396:  ابالغ تاریخ                 

 3 دفعات بازنگری :                 

 5/2/1398بازنگری : تاریخ 

 106   : صفحه                                                                                                                                                                                       

 اجرایی های روشکتابچه 

 

 
 

 نحوه نظارت بر اجرای خط مشی و روش اجرایی : 

 فارماکوپه تجهیزات مصرفی

 :مسئول پیگیری روش اجرایی 

 کارشناس واحد تجهیزات پزشکی

 کنان مورد نیاز:رمنابع، امکانات و کا

 Imedسایت   -رایانه –کارپرداز  –کارشناس واحد تجهیزات پزشکی 

 :جدول تهیه کنندگان

 سمت نام و نام خانوادگی 

 تهیه کنندگان

 مسئول امور داروئی جواد سبحانی

 مسئول انبار دارویی  عباس غالمی

 منشی امور دارویی  علیرضا طالبی 

 مسئول فنی داروخانه دکتر سید صابر سجادی هتائید کنند

 رئیس بیمارستان دکتر عبادی  تصویب کننده
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 3 دفعات بازنگری :                 

 5/2/1398بازنگری : تاریخ 
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 اجرایی های روشکتابچه 

 

 
 

 PRO-PM-08 کد سند  2 سنجه 7 1 د استاندارد

 

 روش اجرایی : 

 فراخوان دارو و تجهیزات پزشکی مصرفی )ریکال(. 36

 هدف:

 جلوگیری از تجویز دارو و تجهیزات پزشکی مصرفی نامرغوب، بدون مجوز و ...

 تعاریف:

  اتوماسیون اداری : سامانه مکاتبات اداری 

 صاحبان فرآیند:

 بیماران –مسئول امور دارویی  –معاونت غذا و داروی دانشگاه 

 ذینفعان:

 بیمارستان و بیماران

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

داروها با برند مشخص به  توسط مسئول بخشها، یا نتایج ارزیابی تیم ایمنی بیمار ، نامرغوب بودن تجهیزات یا عوارض برخی از -1

  اطالع مسئول خدمات دارویی می رسد. 

 می نماید .توسط مسئول خدمات دارویی ، موضوع در کمیته دارو ودرمان مطرح  -2

دارویی از بخشها به انبار دارویی به مسئولین بخشها توسط مترون ) جمع آوری ( خوان افر در صورت تائید کمیته ، درخواست -3

 رویی داده می شود .مسئول خدمات دا و 

 ن عودت داده می شود.آدارو یا تجهیزات پزشکی ریکال توسط مسئول انباردارویی به شرکت مربوطه    -4

 مراتب جهت پیگیری موضوع به معاونت غذا و دارو نیز توسط دفتر ریاست بیمارستان ارجاع می گردد.   -5

وسط معاونت غذا و دارو به بیمارستان اعالم می گردد رئیس ت یا بدون اصالت  نامرغوب در صورتی که دارو و تجهیزات مصرفی -6

 از طریق اتوماسیون اداری ارسال می نماید .  و مسئول خدمات دارویی  شها و واحدهاارستان آن را به کلیه مسئولین بخبیم
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 اجرایی های روشکتابچه 

 

 
دارویی نظارت می  مسئول خدمات دارویی و مترون بیمارستان بر فراخوانی تجهیزات و داروهای ریکال از بخشها به انبار  -7

 نمایند. 

انبار دارویی بعد از دریافت اقالم دارویی و تجهیزات ریکال از بخشها و داروخانه ، کلیه اقالم مذکور را صورتجلسه و تحویل  -8

 معاونت غذا و دارو می دهد . 
 

 نحوه نظارت بر اجرای خط مشی و روش اجرایی : 

 مستندات موجود در اتوماسیون اداری

 :ری روش اجرایی مسئول پیگی

 مسئول امور دارویی

 کنان مورد نیاز:رمنابع، امکانات و کا

 اتوماسیون اداری –مسئول امور دارویی  –مسئولین واحدها  – رایانه

 :جدول تهیه کنندگان

 سمت نام و نام خانوادگی 

 تهیه کنندگان

 مسئول امور داروئی جواد سبحانی

 مسئول انبار دارویی  عباس غالمی

 منشی امور دارویی  یرضا طالبی عل

 مسئول فنی داروخانه دکتر سید صابر سجادی هتائید کنند

 رئیس بیمارستان دکتر عبادی  تصویب کننده

 

 

 



 

    15/21/1396:  ابالغ تاریخ                 
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 PRO-PM-09 کد سند  1 سنجه 9 1 د استاندارد

 

 روش اجرایی : 

 مدیریت خطاهای داروئی . 37

 هدف:

 به بیمار ، توزیع و مصرف دارو  داروئی در هنگام تجویز عدم وجود خطای

 تعاریف:

 

 صاحبان فرآیند:

 نیروهای کمکی و خدمات -پرستاران –پزشکان  –پرسنل داروخانه 

 ذینفعان:

 بیماران

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

ند نوبت چک کرده و در نهایت مسئول فنی داروخانه نسخه پزشک را با پرسنل داروخانه آگاهند که نسخ پزشکان را چ -1

 داروهای آماده شده مقایسه نمایند و سپس تحویل بیمار گردد . 

ماه  3جهت گزارش خطاهای داروئی و ایمنی داروئی هر و پرسنل داروخانه  کارگاههای آموزشی جهت پزشکان و پرستاران  -2

 همکاری بهبود کیفیت برگزار می شود . یکبار توسط واحد امور داروئی با 

 دستورالعمل نحوه صحیح دارو دادن به بخش ها ارسال شده است و پرسنل آگاهند تا طبق آن عمل نمایند. -3

سامانه گزارش خطا در سایت بیمارستان راه اندازی شده و آموزشهای الزم جهت گزارش خطاها به پرسنل بخشهای بالینی  -4

 داده شده است . 
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بررسی و اقدامات اصالحی الزم انجام و اقدام  و پایش و سنجش کیفیت داروئی گزارش شده در کمیته دارو و درمانخطاهای  -5

 می شود . 

 گزارش موارد قابل پیشگیری به معاونت غذا و دارویی دانشگاه ارسال می گردد .  -6
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 نحوه نظارت بر اجرای خط مشی و روش اجرایی : 

 بازدید های منظم از نسخه پیچی داروخانه و نحوه دارودادن در بخشها -2  کنترل مرتب سامانه گزارش خطا -1

 :مسئول پیگیری روش اجرایی 

 مسئول امور دارویی

 کنان مورد نیاز:رمنابع، امکانات و کا

 سایت بیمارستان – HISسیستم  –مسئول فنی داروخانه  –نسخه پیچ داروخانه  –پرستاران 

 :جدول تهیه کنندگان

 سمت خانوادگی نام و نام 

 تهیه کنندگان

 مسئول امور داروئی جواد سبحانی

 مسئول انبار دارویی  عباس غالمی

 منشی امور دارویی  علیرضا طالبی 

 مسئول فنی داروخانه دکتر سید صابر سجادی هتائید کنند

 رئیس بیمارستان دکتر عبادی  تصویب کننده
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 PRO-MM-01 کد سند  3 سنجه 1 2 د استاندارد

 

 روش اجرایی : 

اقتصاد سنجی و نظارت بر به روز بودن و افزایش بهره وری تجهیزات . 38

 پزشکی

 هدف:

 ارتقاء کیفیت خدمات سالمت  .1

 تامین و توزیع تجهیزات پزشکی با توجه به نیاز واقعی .2

 تهیه و خرید تجهیزات پزشکی با کیفیت باال ، کارایی مناسب اثر بخشی و قیمت مناسب .3

 یه تجهیزات مطابق تکنولوژی روز ونیازهای بیمارستان ته .4

 بهینه سا زی بودجه و اعتبارات خرید تجهیزات .5

 تعاریف:

 PMQ: نرم افزار شناسنامه تجهیزات پزشکی 

 صاحبان فرآیند:

 مسئول واحد مهندسی پزشکی –مسئولین بخش ها 

 ذینفعان:

 بیمارستان و بیماران

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

 پر می کنند .  PMQمسئولین بخش ها فرم درخواست خرید را از سامانه  -1

 مسئول واحد مهندسی پزشکی فرم های درخواست خرید را بررسی می کند.  -2

 بخش ها تهیه می کند . درخواست های فاکتور مطابق کارپرداز  -3

مذکور را در کمیته دارو و درمان و تجهیزات پزشکی یا تیم مدیریت فاکتور مسئول واحد تجهیزات پزشکی فاکتور و یا پیش  -4

 بررسی می شود : در کمیته های مذکور و موارد زیر نموده را مطرح  اجرایی

 الف( راهکارهای پیشنهادی در خصوص تامین یا خرید اقالم با توجه به سقف اعتبارات
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 وز بودن کاالو برب( درنظرگرفتن قابلیت کارایی و کیفیت کاال

 ت( در نظر گرفتن خدمات پس از فروش کاال

 ث( در نظرگرفتن قیمت تمام شده کاال و خدمات

 پیش فاکتور مربوطه به ریاست بیمارستان جهت تائید ارسال می شود پس از تائید کمیته های مذکور  -5

 یمارستان ارجاع می شود . در صورت تائید ریاست ، جهت تامین اعتبار فاکتور یا پیش فاکتور به امور مالی ب -6

 گاههای مذکور را پیگیری می کنند در صورت تائید امورمالی ، کارپرداز و مسئول تجهیزات پزشکی بیمارستان خریداری دست -7

مسئول واحد مهندسی پزشکی پس از تحویل کاال به بیمارستان هماهنگی با شرکت مربوطه کاال را جهت نصب ، راه اندازی و  -8

 نجام می دهد . آموزش دستگاه ا

 نحوه نظارت بر اجرای خط مشی و روش اجرایی : 

 PMQدرخواست خرید تجهیزات از طریق نرم افزار 

 :مسئول پیگیری روش اجرایی 

 مسئول واحد تجهیزات پزشکی

 منابع، امکانات و کارکنان مورد نیاز:

 سیستم کامپیوتر – PMQنرم افزار  –کارشناس واحد تجهیزات پزشکی 

 ه کنندگان:جدول تهی

 سمت نام و نام خانوادگی 

 تهیه کنندگان
 تجهیزات پزشکی مسئول فنی فاطمه حسن زاده

 مسئول امور دارویی جواد سبحانی

 مدیر خدمات پرستاری سعید هادی نژاد هتائید کنند

 رئیس بیمارستان عباس عبادیدکتر  تصویب کننده
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 PRO-MM-02 کد سند  7 سنجه 1 2 د استاندارد

 

 روش اجرایی : 

 (PMسرویس، مدیریت سرویس ها و بازدیدهای دوره ای ). 39

 هدف:

 دوره عمر مفید دستگاه ها و تجهیزات افزایش .1

 افزایش قابلیت اطمینان دستگاه ها و تجهیزات  .2

 کاهش تعمیرات اتفاقی دستگاه ها و ماشین آالت .3

 ده بهتر از قطعات یدکیکاهش هزینه های تعمیرات تکراری و متوالی و در نتیجه استفا .4

 تعاریف:

Pm : مجموعه فعالیت ها و روشهای منظم و دوره ای که به منظور بررسی وضعیت موجود به روزرسانی و حفظ تجهیزات در شرایط

 مطلوب انجام می گیرد . 

 صاحبان فرآیند:

 تجهیزات پزشکی واحد

 ذینفعان:

 بیمارستان و بیماران

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

  تهیه فهرست تجهیزات پزشکی الزامی جهت برنامه زمان بندی سرویس های دوره ای پیشگیرانه در سطح بیمارستان 

  انجام سرویس های دوره ای و پشگیرانه تجهیزات پزشکی توسط واحد تجهیزات پزشکی براساس برنامه زمان بندی شده 

 ن سرویس دوره ای انجام شده و تاریخ سرویس بعدی بر روی تجهیزات مشمول سرویس دوره ای نصب برچسب تاریخ اخری 
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 3 دفعات بازنگری :                 

 5/2/1398بازنگری : تاریخ 
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 اجرایی های روشکتابچه 

 

 
  نگهداری سوابق سرویس های دوره ای نگهداری پیشگیرانه در بخش تجهیزات پزشکی 

 

 

 نحوه نظارت بر اجرای خط مشی و روش اجرایی : 

 تجهیزات پزشکی PMکنترل برنامه 

 :مسئول پیگیری روش اجرایی 

 رشناس تجهیزات پزشکیکا

 منابع، امکانات و کارکنان مورد نیاز:

 PMفرم  –کارشناس تجهیزات پزشکی 

 :جدول تهیه کنندگان

 سمت نام و نام خانوادگی 

 تهیه کنندگان
 تجهیزات پزشکی مسئول فنی فاطمه حسن زاده

 مسئول تجهیزات پزشکی محسن دلیری

 رستانمدیر داخلی بیما اصغر کرامتی هتائید کنند

 رئیس بیمارستان عباس عبادی دکتر تصویب کننده
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 PRO-MM-03 کد سند  1 سنجه 4 2 د استاندارد
 

 روش اجرایی : 

 کنترل کیفی تجهیزات پزشکی یا آزمون کالیبراسیون. 40

 هدف:

 اطمینان از صحت عملکرد، نتایج و گزارش های خروجی تجهیزات پزشکی  .1

 و بیمار کاربرنبی و مالی به جلوگیری و کاهش صدمات جا .2

 جلوگیری از مراجعات متعدد به مرکز درمانی به منظور کسب اطمینان از صحت آزمایشها  .3

 افزایش بهره وری تیم و ارائه خدمات درمانی مطلوب .4

 تعاریف:

 آن استانداردمقایسه خروجی یک تجهیز پزشکی با یک استاندارد مرجع و تعیین میزان خطای وسیله نسبت به : کایبراسیون 

 صاحبان فرآیند:

 تجهیزات پزشکی واحد

 ذینفعان:

 بیمارستان و بیماران

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

  . مسئول واحد تجهیزات پزشکی حداقل الزامات اجباری آزمون های کنترل کیفی را تهیه می کند 

  شرکت های مجاز کنترل کیفی معرفی شده در سایت مسئول واحد تجهیزات پزشکی لیستImed  . را تهیه میکند 

  مسئول واحد تجهیزات پزشکی تعرفه های خدمات آزمون کالیبراسیون را روی سایتImed . تهیه می کند 

  مسئول واحد تجهیزات پزشکی با شرکت مذکور جهت انجام کالیبراسیون طبق برنامه زمان بندی ساالنه کالیبراسیون

 بیمارستان، هماهنگی می کند . 

  . مسئول واحد تجهیزات پزشکی در زمان اجرای کالیبراسیون حضور داشته و برعملکرد انجام کالیبراسیون نظارت دارد 

  گزارش انجام کار توسط شرکت طرف قرارداد 



 

    15/21/1396:  ابالغ تاریخ                 

 3 دفعات بازنگری :                 

 5/2/1398بازنگری : تاریخ 

 117   : صفحه                                                                                                                                                                                       

 اجرایی های روشکتابچه 

 

 
 بوطه هماهنگی الزم را مسئول واحد تجهیزات پزشکی برای تجهیزات با سابقه مردود و یا مشروط با شرکت نمایندگی مر

 انجام می دهد . 

  . پس از رفع مشکالت تجهیزات آزمون کالیبراسیون، مجدد الصاق و برچسب تایید نهایی انجام می گیرد 

 

 

 نحوه نظارت بر اجرای خط مشی و روش اجرایی : 

 کنترل برنامه کنترل کیفی سالیانه

 :مسئول پیگیری روش اجرایی 

 مسئول واحد تجهیزات پزشکی

 منابع، امکانات و کارکنان مورد نیاز:

 ست تجهیزات مشمول انجام کالیبراسیون – Imedسایت  –سیستم کامپیوتر  –مسئول واحد تجهیزات پزشکی 

 جدول تهیه کنندگان:

 سمت نام و نام خانوادگی 

 تهیه کنندگان
 تجهیزات پزشکی مسئول فنی فاطمه حسن زاده

 مسئول تجهیزات پزشکی محسن دلیری

 مدیر داخلی بیمارستان اصغر کرامتی هتائید کنند

 رئیس بیمارستان عباس عبادی دکتر تصویب کننده
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 PRO-MM-04 کد سند  5 سنجه 5 2 د استاندارد

 

 روش اجرایی : 

ا تعمیر آن ها در کوتاه ترین زمان ممکن و در یتامین تجهیزات پشتیبانی و . 41

 طول شبانه روز و ایام تعطیالت

 دف:ه

 ارتقاء کیفیت خدمات سالمت  .1

 تامین تجهیزات پزشکی در اسرع وقت  .2

 تعمیرات در کوتاه ترین زمان ممکن .3

 افزایش بهره وری تجهیزات بیمارستانی .4

 تعاریف:

تجهیزات پشتیبان به تجهیزاتی اطالق می گردد که در صورت خرابی در کوتاه ترین زمان تعمیر و یا از بخش های دیگر بیمارستان 

 ین گردد . تام

 صاحبان فرآیند:

 بخش های بالینی -واحد تجهیزات پزشکی

 ذینفعان:

 بیماران -بخش های بالینی

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

 تجهیزات پزشکی ت پشتیبانی بیمارستان توسط مسئولمشخص کردن تجهیزا .1

 غ آن به بخشها و ابالمدیر خدمات رستاری تائید توسط  .2

مسئول واحد تجهیزات پزشکی امکان دسترسی به تلفن های ضروری شرکت های تجهیزات پزشکی ا زطریق نرم افزار   .3

PMQ  )قرار میدهد .) نرم افزار شناسنامه تجهیزات 
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 جهت تعمیر تجهیزات مراحل زیر اقدام می شود :  .4

 را پر می کنند . PMQمانه الف( مسئولین بخش ها  فرم درخواست تعمیر تجهیزات در سا

 ب( مسئول واحد تجهیزات پزشکی در کوتاه ترین زمان ممکن تجهیز را بررسی و عیب احتمالی دستگاه را تشخیص می دهد. 

پ( اگر مسئول تجهیزات پس از بررسی نوع خرابی آن را قابل تعمیر ندانست ارسال دستگاه به شرکت نمایندگی انجام می 

 گیرد . 

 ثبت می کند.  PMQاحد تجهیزات گزارش شرح خدمات انجام شده توسط شرکت سرویس کننده را در سامانه ت ( مسئول و

 در صورتی که دستگاه قابل تعمیر نبود از سایر بخش ها تهیه گردد. .5

 نحوه نظارت بر اجرای خط مشی و روش اجرایی : 

 کنترل عملکرد تجهیزات موجود در بخش ها

 :مسئول پیگیری روش اجرایی 

 مسئول واحد تجهیزات پزشکی

 منابع، امکانات و کارکنان مورد نیاز:

  PMQنرم افزار  –سیستم کامپیوتر  –کارپرداز  –مسئول واحد تجهیزات پزشکی 

 جدول تهیه کنندگان:

 سمت نام و نام خانوادگی 

 تهیه کنندگان
 تجهیزات پزشکی مسئول فنی فاطمه حسن زاده

 زشکیمسئول تجهیزات پ محسن دلیری

 مدیر داخلی بیمارستان اصغر کرامتی هتائید کنند

 رئیس بیمارستان عباس عبادی دکتر تصویب کننده
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 PRO-EH-01 کد سند  1 سنجه 3 1 هـ استاندارد

 

 روش اجرایی : 

 غذایی اولیه مواد نگهداری و تهیه نحوه بر نظارت. 42

 هدف:

 طغیان بیماریهای منتقله از راه غذاپیشگیری از بروز 

 تعاریف:

بهداشت مواد غذایی: رعایت کلیه موازین بهداشتی در تمام مراحل تولید ، فرآوری ،نگهداری ، حمل ونقل وعرضه میباشد تا ماده غذایی 

 سالم وبا کیفیت مطلوببدست مصرف کننده برسد.

 صاحبان فرآیند:

 بیماران و پرسنل بیمارستان

 ذینفعان:

 بیماران و همراهی بیماران -رسنل بیمارستانپ

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

 سردخانه یا یخچال مطابق اصول بهداشت مواد غذایی)بر اساس بند های  ،نوع وکیفیت مواد اولیه قبل از ورود به انبارمواد غذایی

دستورالعمل اجرایی بهداشتی از مراکز تهیه ، تولید   25و 24و 14و ماده 13وماده  12ماده و  11وماده  10،ماده  9،ماده 8ماده 

 ،توزیع ...( توسط کارشناس بهداشت محیط یا کارشناس تغذیه کنترل  و تایید میشود.

 ترازوی  کنترل تجهیزات مخصوص دریافت مواد اولیه توسط کارشناس تغذیه یاکارشنا س بهداشت محیط انجام میشود )شامل

 باسکول ،ترازو برای مقادیر کم، ترالی چرخدار برای حمل مواد غذایی، دماسنج برای کنترل محصوالت یخچالی (
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  بصورت چک لیست تهیه شده ودر اختیار کارشناس بهداشت  25و  24و 14و13و 12و 11و 10و 9و 8بندهای مواد قانونی

 کارشناس تغذیه قرار دارد.یامحیط 

 21نگهداری مواد غذایی به انبار مواد غذایی ، اولویت بندی براساس نوع ماده غذا یی وبراساس بندهای ماده  درهنگام انتقال و (

 ( توسط کارشناس بهداشت محیط یا کارشناس تغذیه انجام میشود .21-6

  یی بازرسی بهداشتی دستورالعمل اجرا 30ماده 4-1-30و1-1-30جهت انتقال مواد غذایی به انبارمواد غذایی) بر اساس بندهای

 ...( توسط پرسنل آشپزخانه انجام میشود.

  چک کردن درجه حرارت پخچال وسرد خانه ها بصورت روزانه  توسط کارشناس بهداشت محیط یا کارشناس تغذیه  انجام*

 میشود .

 ده مسئول اشپزخانه میباشد. عه*ثبت دمای کلیه سرخانه های باالی صفر ودمای زیر صفر ب 

 سه برنامه آموزشی در خصوص بهداشت مواد غذایی)بندهای مواد قانونی دستورالعمل اجرایی ذکرشده ( ماهی یک جل

 توسط کارشناس بهداشت محیط یا  کارشناس تغذیه برگزار میشود

 روغن نباتی و ...( و قبل از هر کاری برچسب روی آن  -خیار شور -آبلیمو -کنترل بهداشتی مواد غذایی کنسرو شده )رب

 -و تاریخ تولید و انقضاء توسط کارشناس بهداشت محیط کنترل می گردد و سپس در صورت وجود عالئم تورم قرائت

خارجی( تغییر رنگ محصول و داشتن بوی نامطبوع از مصرف  -زنگ زدگی سطح قوطی )داخلی -تورفتگی -نشت

 خودداری و کارشناس تغذیه را مطلع می نماید.

 بو و طعم  -رنگ -د و برچسب بهداشتی ندارند از نظر خواص ارگانولپتیک شامل ظاهراجناسی که به صورت فله می باشن

 سالم هستند.

 .پس از باز نمودن بسته بندی ماده غذایی، از نظر خواص ارگانولپتیک سالم و از کیفیت مناسب برخوردار است 

 یا "اولین در خروج  -اولین در ورود "قائدهFIRST IN- FIRST OUT "  شود.اجرا می "  

 .درخواست مواد اولیه از انبار بر اساس  برنامه  غذایی روزانه توسط سر آشپز انجام می شود 

 .آمار غذاهای معمولی و رژیمی درخواست شده از بخش ها به واحد تغذیه ارسال می شود 

 جام می شود.برآورد مواد اولیه مورد نیاز توسط سر آشپز با توجه به برنامه غذایی ، آمار و آنالیز غذایی ان 

 حواله انبار با توجه به برآورد مواد اولیه توسط ناظر غذا نوشته میشود و به تایید پیمانکار یا کارشناس تغذیه می رسد. 

 .فضای ذخیره سازی مواد غذایی خام و پخته در یخچال از هم جدا می باشد 

 .مواد غذایی بو دار از سایر مواد غذایی جدا نگهداشته می شود 

 د در انبارها و سردخانه ها باالتر از سطح زمین و روی پالت نگهداری می شوند.کلیه موا 

  سانتیمتر می باشد 20فاصله پایین ترین قفسه تا سطح زمین حداقل 
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  ( در  5تا  4درجه (، میوه جات و سبزیجات )  4( ، لبنیات ) -2تا  -18سه سردخانه مجزا برای نگهداری گوشت ) درجه

 وجود دارد.انبار مواد غذایی 

   پیش از قرار دادن غذاهای گرم در سردخانه دمای آنها تا حد ̊C15-10  کاهش می یابد زیرا قرار دادن غذاهای بسیار گرم

 در سردخانه و یخچال موجب تغییر دما و رطوبت در آنها می شود.

 .از قراردادن مستقیم مواد غذایی در کف سردخانه و یخچال خودداری می شود 

 ی در یخچال درپوش دارند.مواد غذای 

 .مواد غذایی موجود در یخچال متناسب با حجم آن هستند 

 .تا حد امکان از باز و بسته نمودن درب سردخانه و یخچال خودداری می شود تا درجه حرارت ثابت بماند 

  مزه طبیعی خود را از از مواد غذایی که در اثر نگهداری در شرایط غیر استاندارد و نامطلوب، کیفیت، بافت، شکل، بو و

 دست داده اند استفاده نمی شود.

  زمانیکه مواد غذایی در داخل ظروف به سردخانه منتقل می شوند از ظروف استیل درب دار یا شیشه ای استفاده شده و

 قبل از گذاشتن در ظروف شسته می شوند.

 .مواد غذایی مستعد فساد در قسمت های سردتر قرار دارند 

 مقداری مواد غذایی گذاشته شده که هوای سرد به همه قسمتهای آنها می رسد. روی قفسه ها به 

 .از نان های بیات و کهنه شده استفاده نشده و تهیه نان گرم بصورت روزانه و بمقدار مورد نیاز صورت می گیرد 

 .گوشت خام بالفاصله بعد از رسیدن به آشپزخانه به سردخانه منتقل می شود 

 گهداری تخم مرغ در شرایط مطلوب و رعایت زنجیره سرد، چهار تا پنج هفته است.حداکثر مدت زمان ن   

  ساعت در بیرون از یخچال نگهداری نمی شوند. 2غذاهای حاوی تخم مرغ بیش از 

  . جهت جلوگیری از مسمومیت های غذایی تخم مرغ به طور کامل پخته شده و به مدت طوالنی نگهداری نمی شود 

 شده و ظرف یک هفته به مصرف خم مرغ های آب پز مصرف نشوند، در قسمت سرد یخچال نگهداری اگر به هر علت ت

 رسند. می

  سردخانه و انبار تا حد امکان جلوگیری به عمل می آید. –از ورود افراد متفرقه به آشپزخانه 

 نحوه نظارت بر اجرای خط مشی و روش اجرایی : 

 بازدید

 :مسئول پیگیری روش اجرایی 

 ناس بهداشت محیطکارش
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 کنان مورد نیاز:رمنابع، امکانات و کا

ی از مواد خوردنی ،آشامیدنی ، آرایشی وبهداشتی و آیین نامه اجرایی آن  ،دستورالعمل اجرایی بازرسی بهداشت 13منبع :قانون ماده 

  18032909مراکز تهیه ،تولید ،توزیع ،حمل ونقل وفروش مواد خوردنی وآشامیدنی شماره 

رلی )ترازو ، ترالی حمل مواد غذایی ،چک لیست ارزیابی ا نبار مواد غذایی ،سردخانه زیر صفر ،سرخانه باالی صفر ،وسایل کنت ات:امکان

 دماسنج(

 ،کارشناس تغذیه، پرسنل آشپزخانه کارکنان :کارشناس بهداشت محیط

 :جدول تهیه کنندگان

 سمت نام و نام خانوادگی 

 تهیه کنندگان
 بهداشت محیط کارشناس علی علی اکبری

 کارشناس تغذیه مجید مودب

 مدیر داخلی بیمارستان اصغر کرامتی هتائید کنند

 رئیس بیمارستان عباس عبادیدکتر  تصویب کننده
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 PRO-EH-02 کد سند  1 سنجه 5 1 هـ استاندارد

 

 روش اجرایی : 

 طبخ و سازی آماده بهداشتی ضوابط رعایت بر نظارت. 43

 هدف:

 پیشگیری از بروز طغیان بیماریهای منتقله از راه غذا

 تعاریف:

 - 

 صاحبان فرآیند:

 انباردار -مسئول خرید -پرسنل آشپزخانه -واحد بهداشت محیط

 ذینفعان:

 بیماران و پرسنل بیمارستان

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

یت ضوابط بهداشتی آماده سازی مواد غذایی :رعا  

رعایت موازین بهداشت فردی )کوتاه بودن ناخن وموی سر ، استفاده از روپوش به رنگ روشن و تمیز بودن روپوش ، ماسک  .1

 ،دستکش  ،کاله (توسط پرسنل اشپزخانه انجام میشود.  

جیره سرد است ، به سردخانه باالی صفر درجه )انبار روزانه مواد اولیه تحویلی از انباردر صورتی که نیاز به نگهداری در رن .2

 (منتقل میشود.

مواد غذایی تحویلی توسط کارشناس بهداشت محیط یا کارشناس تغذیه کنترل وبر نحوه انتقال مواد غذایی از انباربه  .3

 آشپزخانه نظارت میشود.
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باید از سایر مواد غذایی جدا نگهداری شود)بجزء مواد غذایی خام حیوانی در مرحله حمل ونقل ،نگهداری وآماده سازی  .4

 درموارد فریزشده و دارای بسته بندی صنعتی (.

برای آماده سازی مواد) پروتئینی (خام دامی ،طیور وآبزیان از اتاق مخصوص گوشت استفاده میشود که وسایل ومیز کار  .5

 وتخته گوشت یا برای هرکدام شستشو وضد عفونی میشود .

 ی جات نیز در اتاق اماده سازی سبزی طبق دستورالعمل  سالم سازی سبزیجات ، آماده استفاده میشود. سبزیجات وصیف .6

 دستورالعمل آماده سازی سبزیجات در اتاق کار آماده سازی سبزیجات  موجود است .7

 در صورتی سبزیجات بصورت بسته بندی )دارای پروانه ساخت( میباشد نیاز به سالم سازی ندارد. .8

بهداشت محیط وکارشناس تغذیه بر کلیه مراحل اماده سازی مواد پروتئینی )انواع گوشت ( شامل یخ زدایی ،پاک  کارشناس .9

 کردن ، پوست گیری، شستشو و خرد کردن و خواباندن در مایع طعم گیری و...نظارت دارند.

ک کردن ،شستشو ، سرخ کردن کارشناس بهداشت محیط وکارشناس تغذیه بر کلیه مراحل اماده سازی  سبزیجات شامل پا .10

 و... نظارت دارند. 

 کارشناس تغذیه بر کیفیت برنج ونان مصرفی نظارت دارد. .11

 وسایل پوست کنی و خرد کنی موجود است. .12

شستشو وضدعفونی /گندزدایی تجهیزات ،میزهای کار تخته ها ولوازم مرتبط به اماده سازی بعد از اتمام کار طبق  .13

 اده شده ، استدستورالعمل واصول اموزش د

 از دستورات کارشناس تغذیه دراماده سازی مواد غذایی تبعیت میشود .14

 برنامه شستشوی تجهیزات ، میز های کار ولوازم مرتبط با اماده سازی موجود است وطبق ان عمل میشود.  .15

 روش خارج کردن مواد غذایی از حالت انجماد

 ان و حداقل درجه حرارت انجام می شود و از آب داغ و یا قرار دادن عمل خارج کردن از حالت انجماد، سریع و در حداقل زم

 در زیر آب برای رفع انجماد استفاده نمی شود زیرا خونابه و عصاره محصول خارج می شود، 

  مواد غذایی منجمد آماده برای پخت مستقیماً به ظرف پخت غذا اضافه شده و حرارت می بینند. در اینصورت اوالً تغییرات

طلوب به حداقل می رسد و ثانیاً خونابه و عصاره در صورت خارج شدن از محصول وارد ظرف غذا شده و به مصرف می نام

 رسند
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   در مواردی که هنگام خارج کردن از حالت انجماد مقداری عصاره یا خون آبه از مواد غذایی خارج می شود، خونابه یا عصاره

از دور ریختن آنها خودداری می شود زیرا مواد دفع شده از با ارزشترین قسمت های خارج شده مجدداً به مواد غذایی اضافه و 

 محصول بوده و حاوی مقداری ویتامینهای محلول در آب، مقداری مواد معدنی و مقداری اسیدهای آمینه هستند.

 حتی االمکان مواد غذایی از انجماد خارج شده دوباره منجمد نمی شوند 

 طبخ مواد غذایی :رعایت ضوابط بهداشتی 

 تا حد امکان فاصله زمان پخت ومصرف ویا خروج مواد غذایی از یخچال و فریزر ومصرف آن کوتاه  شده است . .1

 در طبخ غذا از روغن متناسب با نوع پخت غذا استفاده گردد. .2

ایی تا برطرف شدن بیماری ممانعت از کارکردن افراد بیمار )بیماریهای پوستی ،تنفسی واسهال( در امر تهیه وتوزیع مواد غذ .3

 وتاییدیه پزشک

 استفاده از ظروف مناسب جهت اماده سازی وطبخ صورت میگیرد  .4

 نمک مصرفی جهت طبخ وفرآوری مواد غذایی تصفیه شده ،خوراکی ید دار  و دور از نور نگهداری میشود.  .5

د غذایی توسط کارشناس بهداشت ماهی یک  جلسه برنامه آموزشی در خصوص مسمومیت های مواد غذایی و بهداشت موا .6

 محیط یا  کارشناس تغذیه برگزار میشود.

 ماده غذایی اماده شده از نظر شاخص های تغذیه ای مورد تایید کارشناس تغذیه میباشد .7

 چه زودتر پس از آماده شدن مصرف میشودرغذاهایی که باید گرم مصرف شود ه .8

 

 

 نحوه نظارت بر اجرای خط مشی و روش اجرایی : 

 ازدیدب

 :مسئول پیگیری روش اجرایی 

 کارشناس تغذیه -کارشناس بهداشت محیط

 کنان مورد نیاز:رمنابع، امکانات و کا
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مواد خوردنی ،آشامیدنی ، آرایشی وبهداشتی و آیین نامه اجرایی آن  ،دستورالعمل اجرایی بازرسی بهداشتی از  13قانون ماده منبع :

 18032909ل وفروش مواد خوردنی وآشامیدنی شماره مراکز تهیه ،تولید ،توزیع ،حمل ونق

 فرم مخصوص ثبت دما-دماسنج–امکانات:

 کارشناس تغذیه-کارپرداز–انباردار -کارشناس بهداشت محیط-کارکنان: پرسنل اشپزخانه

 :جدول تهیه کنندگان

 سمت نام و نام خانوادگی 

 تهیه کنندگان
 کارشناس تغذیه مجید مودب

 بهداشت محیط شناسکار علی علی اکبری

 مدیر داخلی بیمارستان اصغر کرامتی هتائید کنند

 رئیس بیمارستان عباس عبادیدکتر  تصویب کننده
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 PRO-EH-03 کد سند  1 سنجه 6 1 هـ استاندارد

 

 روش اجرایی : 

 غذا سرو و توزیع بهداشتی ضوابط رعایت بر نظارت. 44

 هدف:

 گیری از بروز طغیان بیماریهای منتقله از راه غذاپیش

 تعاریف:

 - 

 صاحبان فرآیند:

 پرسنل آشپزخانه -واحد بهداشت محیط

 ذینفعان:

 بیماران و پرسنل بیمارستان

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

 ر واموزش دیده اند ( ،توزیع میشود.توزیع غذا توسط پرسنل اشپزخانه )که در توزیع غذا ماه .1

 ترالی گرمخانه دار جهت توزیع غذا وبه تعداد کافی موجود است  .2

 پرسنل اشپزخانه )متصدیان توزیع (در هنگام توزیع از لباس وپیشبند مخصوص توزیع غذا استفاده میکنند. .3

 متصدیان توزیع غذا قبل وبعد از تماس با غذا ،دست های خود را میشویند. .4

 سک ودستکش  استفاده میکنند.ادیان توزیع غذا در هنگام توزیع از وسایل حفاظتی شامل ممتص .5
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 جهت توزیع غذا برای بیماران از ظروف چینی استفاده میشود. .6

 غذای تهیه شده برای پرسنل و بیماران براساس برنامه غذایی بیمارستان ودر ساعات تعیین شده توزیع  میشود. .7

 ژیم غذایی بیمارودارای کفیت ،دما وظاهر مناسب میباشد.غذای توزیع شده مطابق ر .8

 درمحل سرو غذا ،پیشخوان ومیز کار وکلیه لوازم ووسایل مصرفی کامال تمیز وضد عفونی شده هستند. .9

درجه سانتیگراد نگهداری شده واز افت درجه حرارت اجتناب  60مواد غذایی داغ در کلیه مراحل سرو غذا دردمای بالتر از  .10

 .میشود 

 درجه سانتیگراد نگهداری میشوند. 5مواد غذایی سرد مانند سس های سرد ،ساالد اولویه در دمای کمتر از  .11

 2ساعت میباشد ودر صورت نگهداری بیشتر از 2حداکثر زمان نگهداری مواد غذایی فاسد شدنی طبخ شده در خارج یخچال  .12

 اری میشود.درجه سانتیگراد( نگهد 0-4ساعت ، حتما غذا در یخچال )دمای 

  دستورالعمل اجرایی بازرسی از مراکز تهیه ،تولید و...عمل میشود. 23در محل سرو غذا براساس بندهای ماده 

  ماهی یک  جلسه برنامه آموزشی در خصوص مسمومیت های مواد غذایی ، بهداشت مواد غذایی واصول بهداشت فردی

 میشود.توسط کارشناس بهداشت محیط یا  کارشناس تغذیه برگزار 

 نحوه نظارت بر اجرای خط مشی و روش اجرایی : 

 بازدید

 :مسئول پیگیری روش اجرایی 

 کارشناس بهداشت محیط بیمارستان

 کنان مورد نیاز:رمنابع، امکانات و کا

ی بهداشتی از مواد خوردنی ،آشامیدنی ، آرایشی وبهداشتی و آیین نامه اجرایی آن  ،دستورالعمل اجرایی بازرس 13منبع :قانون ماده 

 18032909مراکز تهیه ،تولید ،توزیع ،حمل ونقل وفروش مواد خوردنی وآشامیدنی شماره 

 دماسنج نفوذی–امکانات: ترالی مخصوص 

 کارشناس بهداشت محیط-کارکنان: پرسنل اشپزخانه
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 :جدول تهیه کنندگان

 سمت نام و نام خانوادگی 

 تهیه کنندگان
 کارشناس تغذیه مجید مودب

 بهداشت محیط کارشناس لی علی اکبریع

 مدیر داخلی بیمارستان اصغر کرامتی هتائید کنند

 رئیس بیمارستان عباس عبادیدکتر  تصویب کننده
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 PRO-EH-04 کد سند  1 سنجه 8 1 هـ استاندارد

 

 روش اجرایی : 

 در بستری یمارانب به غذا خدمات ارائه در بهداشتی اصول رعایت. 45

 ویژه های بخش 

 هدف:

 پیشگیری از بروز طغیان بیماریهای منتقله از راه غذا

 تعاریف:

 - 

 صاحبان فرآیند:

 پرسنل آشپزخانه -واحد بهداشت محیط

 ذینفعان:

 بیماران

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

موارد باید توسط مسئول شیفت به اطالع آشپزخانه رسانده  و اعصاب وروان عفونی و مسری  در صورت وجود بیماردارای بیماری .1

شود.غذای بیماران بستری در بخش های ویژه در اشپزخانه بیمارستان در ظروف  یکبار مصرف مناسب  توسط پرسنل آشپزخانه 

 ر بخش های مربوطه توزیع میشود.بسته بندی وسپس بوسیله ترالی مخصوص حمل غذا ،توسط متصدیان توزیع غذا د

 توزیع وسرو غذا را رعایت میکنند. همتصدیان توزیع غذا تمام ضوابط بهداشتی مربوط ب .2

متصدیان توزیع غذا در هنگام توزیع غذای بیماران بستری در بخش ویژه از وسایل حفاظتی مخصوص وجداگانه استفاده  .3

 مینمایند.

 غذایی توسط متصدیان توزیع کننده انجام میشود.نظافت وگندزدایی مرتب ترالی حمل مواد .4

 دستورالعمل اجرایی بازرسی از مراکز تهیه ،تولید و....میباشد 26استفاده از ظروف یکبار مصرف بر اساس بندهای ماده  .5
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 نحوه نظارت بر اجرای خط مشی و روش اجرایی : 

 بازدید و مشاهده

 :مسئول پیگیری روش اجرایی 

 طبهداشت محی کارشناس

 کنان مورد نیاز:رمنابع، امکانات و کا

 ظروف یکبار مصرف–ترالی مخصوص 

 پرسنل اشپزخانه

مواد خوردنی ،آشامیدنی ، آرایشی وبهداشتی و آیین نامه اجرایی آن  ،دستورالعمل اجرایی بازرسی بهداشتی از  13قانون ماده منبع :

  18032909آشامیدنی شماره مراکز تهیه ،تولید ،توزیع ،حمل ونقل وفروش مواد خوردنی و

 

 

 

 

 :جدول تهیه کنندگان

 سمت نام و نام خانوادگی 

 کارشناس بهداشت محیط علی علی اکبری هتهیه کنند

 مسئول بهداشت محیط مهدی میرزایی هتائید کنند

 رئیس بیمارستان عباس عبادیدکتر  تصویب کننده
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 PRO-EH-05 کد سند  3 سنجه 10 1 هـ استاندارد

 

 روش اجرایی : 

 بیمارستان سازدر و ساخت از ناشی های آالینده کاهش و پیشگیری. 46

 هدف:

 ارتقائ وضعیت بهداشت محیط بیمارستان از طریق کنترل عوامل محیطی

 تعاریف:

 - 

 صاحبان فرآیند:

 واحد بهداشت محیط

 ذینفعان:

 پرسنل بیمارستان و بیماران

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

  کلیه ساخت سازها در بیمارستان باید با دستور ریاست بیمارستان و با هماهنگی با کارپردازی و امور عمومی و بهداشت

 محیط بیمارستان صورت گیرد.

 قل است انجام گیرد. و در صورت امکان از فعالیتهای ساختمانی در حد امکان در ساعاتی که حضور و رفت و امد افراد حدا

 روشهایی برای ساخت و ساز استفاده شود که حداقل الودگی صوتی را ایجاد نماید.

 و در اطراف محل ساخت و ساز توسط اسرع وقت از بیمارستان خارج شود  نخاله های بیمارستانی با هماهنگی امور عمومی در

 خدمات حصارکشی مناسب انجام گیرد.

 نظارت بر اجرای خط مشی و روش اجرایی : نحوه 

 مشاهده و بازدید



 

    15/21/1396:  ابالغ تاریخ                 

 3 دفعات بازنگری :                 

 5/2/1398بازنگری : تاریخ 

 134   : صفحه                                                                                                                                                                                       

 اجرایی های روشکتابچه 

 

 

 :مسئول پیگیری روش اجرایی 

 کارشناس بهداشت محیط

 کنان مورد نیاز:رمنابع، امکانات و کا

 پرسنل خدمات-بهداشت محیط-کارپرداز

 راهنمای سیستم تهویه بیمارستان-منبع:تجارب بیمارستان

 :جدول تهیه کنندگان

 سمت گینام و نام خانواد 

 تهیه کنندگان
 مسئول بهداشت محیط مهدی میرزایی

 کارپرداز علی اصغر امینیان

 مدیر داخلی بیمارستان اصغر کرامتی هتائید کنند

 رئیس بیمارستان عباس عبادیدکتر  تصویب کننده
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 PRO-SM-01 کد سند  1 سنجه 2 3 هـ استاندارد

 

  روش اجرایی :

 گندزدایی و استریل اقالم حساس  به حرارت. 47

 هدف:

 اطمینان از گندزدایی و استریلیزاسیون کامل و سپس بکارگیری صحیح و ایمن تجهیزات 

 تعاریف:

یکی از اعضای غیر استریل تیم جراحی است که مسئولیت آماده کردن محیط امن برای بیمار جهت انجام عمل پرستار سیرکولر : 

 ه عهده داردجراحی را ب

 صاحبان فرآیند:

 اتاق عمل  انسرپرستار اتاق عمل ، پرستار

 ذینفعان:

 بیماران

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

  . پرستار سیرکولر در هر اتاق در پایان عمل مسئول انجام اقدامات گندزدایی می باشد 

 ز فیلد عمل خارج می نماید . پرستار سیرکولر میکروسکوپ را ا 

  باند آغشته به آب مقطر تمیز می کند .  سیرکولر لنز میکروسکوپ را باپرستار 

  2پرستار سیرکولر مابقی قسمتهای میکروسکوپ مانند فیبرنوری، سیم رابط و دوربین، را با ول باند آغشته به دکونکس% 

 گندزدایی می کند . 

 شده جهت آندوسکوپی را نیز با دکونکس گندزدایی می کند .  پرستار سیرکولر لنز های استفاده 

 و وسایل حساس به حرارت با پوشش و روش مناسب و با استفاده از بخور نرمالین ضدعفونی می شود . ارتمامی ابز 

 جهت تجهیزات بزرگ مانند میکروسکوپ ها از پوشش برزنتی و جهت ابزار کوچک تر از ظروف در بسته ی مخصوص بعالوه 

 بخور نرمالین استفاده می شود .
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 .برخی وسایل حساس به حرارت را پس از شستشو و پاکسازی کامل توسط دستگاه استریالیزر پالسما استریل می شوند 

 نکته: محدودیت دستگاه پالسما در وسایل با قطر کمتر و طول بیشتر از حد معمول می باشد.
 

  نحوه نظارت بر اجرای خط مشی و روش اجرایی :

 مشاهده

 :مسئول پیگیری روش اجرایی 

 سرپرستار و پرستاران اتاق عمل 

 کنان مورد نیاز:رمنابع، امکانات و کا

درب دار در اندازه های ظرف  –قرص فرمالین  –دکونکس  –دستورالعمل شرکت های سازنده قرص و محلول های ضدعفونی کننده 

 دستگاه پالسما–پوشش برزنتی  –متفاوت 

 :نندگانجدول تهیه ک

 سمت نام و نام خانوادگی 

 تهیه کنندگان
 سرپرستار اتاق عمل  زهرا غفارزاده

 CSSDسرپرستار  معصومه امامی

 مسئول بهداشت محیط مهدی میرزایی هتائید کنند

 رئیس بیمارستان عباس عبادیدکتر  تصویب کننده
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 PRO-SM-02 ند کد س 4 سنجه 4 3 هـ استاندارد

 

 روش اجرایی : 

 نحوه رهگیری، وسایل و تجهیزات استریل بکار رفته بیمار. 48

 هدف:

 اطمینان از استریلیزاسیون کامل و بکارگیری صحیح و ایمن تجهیزات

 تعاریف:

CSSD  :Central supply sterilization department 

Gorromet  اخ جهت تعادل هوا در دو طرف پرده کار گذاشته می شود . که در ضخامت پرده سم: لوله یا تیوبی است 

Enjector  . وسیله ای است که جهت تزریق لنز به داخل چشم مورد استفاده قرار می گیرد : 

Cilicon tube DCR  . لوله ای است از جنس سیلیکون که جهت انتقال اشک از چشم به بینی کار گذاشته می شود : 

D.C.R عمل جراحی اس  :( ت و به معنی بازکردن مجرای اشکی به بینیDacreu  Cicto  Rinostomy ) 

 : روی تمامی پکها الصاق شده و در مواجهه با حرارت به رنگ مشکی مایل به قهوه ای در می آید .  OKنوارچسب 

 در حالب مریض قرار می گیرد. DJ: از این سوند در جهت برقراری جریان ادرار از کلیه به مثانه استفاده می شود. سوند DJسوند 

: وسیله ای که در مطب یا بهداشت برای زنان در دهانه رحم قرار داده می شود تا از بارداری جلوگیری کند. جهت خارج IUDدستگاه 

 که در مطب و بهداشت خارج نمی شود در اتاق عمل خارج می کنند و به صورت پک کرده  و به پرونده الصاق می شود.  IUDکردن 

 صاحبان فرآیند:

 سرپرستار اتاق عمل ، پرسنل اتاق عمل 

 ذینفعان:

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

  پرستارCSSD  . دستگاه لیبل زن را در ابتدای هر شیفت تنظیم می نماید 

  روی تمامی پکها و بسته ها لیبل کالسI  و نوار چسبOK  می شود . الصاق 

  روی نوارچسبOK (روی لیبل کالس 4نام ست و مابقی اطالعات )موردI  . ثبت می شود 

  پرستارCSSD  قرار می دهد .  4قطعه اندیکاتور کالس  5داخل  تمامی پکهای کمتر از 

  پرستارCSSD  قرار می دهد .  6قلم اندیکاتور کالس  5داخل پکهای بیشتر از 

  پرستارCSSD وبی ، تست نفوذ بخار و اندیکاتور شاهد را بسته بندی و داخل اتوکالو قرار می دهد . ویالهای میکر 

  . پرستاران بخشها بعد از استفاده از هر پک استریل لیبل مربوطه را ذیل گزارش انجام کار الصاق می کند 

 جراحی الصاق می کند .  پرستاران اتاق عمل بعد از استفاده از هر ست و پک جراحی لیبل مربوطه را ذیل شرح عمل 

 سیلیکون تیوب  –انژکتور –گرومت  -پرستاران اتاق عمل لیبل مربوط به وسیله بکارفته جهت بیمار مانند لنزDCR –  سوند

DJ-  درآوردنIUD  و غیره را به پرونده بیمار الصاق می کند. سخت 

 تجهیزات بکاررفته جهت بیمار پیگیری می شود .  با مراجعه به لیبل های الصاق شده و اطالعات ثبت شده روی آن وسایل و 

 نحوه نظارت بر اجرای خط مشی و روش اجرایی : 

 بررسی موردی پرونده 

 :مسئول پیگیری روش اجرایی 

 CSSDسرپرستار اتاق عمل و 

 کنان مورد نیاز:رمنابع، امکانات و کا

 CSSDپرستار ، دستگاه لیبل زن  -پرونده بیمار

 :جدول تهیه کنندگان

 سمت نام و نام خانوادگی 

 تهیه کنندگان
 سرپرستار اتاق عمل  زهرا غفارزاده

 CSSDسرپرستار  معصومه امامی

 مسئول بهداشت محیط مهدی میرزایی هتائید کنند

 رئیس بیمارستان عباس عبادیدکتر  تصویب کننده
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 PRO-MS-01 کد سند  1 سنجه 1 4 هـ استاندارد

 

 روش اجرایی : 

 ها بخش از کثیف های ملحفه و ها لباس جابجایی و تفکیک آوری، جمع. 49

 هدف:

 ارتقای سطح بهداشتی خدمات ارائه شده از طریق پیشگیری از انتقال بیماریهای عفونی از طریق البسه و ملحفه بیماران

 تعاریف:

،وبر اساس )آلودگی قابل رویت دیده نمی شود(حات بوده شه خون وترالبسه ای که بدون لک ( :یا غیر عفونی البسه کثیف )چرک

 .برنامه تعویض البسه بیمارستان ویا بعد از ترخیص بیمار انجام شود

 صاحبان فرآیند:

 لنژری -ی بالینیبخشها -واحد بهداشت محیط

 ذینفعان:

 و همراهیان بیماران -پرسنل بیمارستان

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

پرسنل کمکی هربخش درطول شیفت وبراساس برنامه تعویض البسه بخش خود اقدام به جمع آوری تعویض البسه های  .1

 کثیف از بخش کنند.

 پرسنل کمکی هربخش درهنگام جمع آوری البسه کثیف از وسایل حفاظت فردی)دستکش وماسک ( استفاده کنند. .2

با حفظ خونسردی وبدون شتاب وعجله و حداقل تالطم وتکان دادن شروع به جمع آوری البسه کثیف پرسنل کمکی هربخش  .3

 کنند 

 پرسنل کمکی هر بخش درهنگام جمع آوری البسه کثیف ازوجود اشیاء نوک تیز دربین، البسه را بررسی کنند  .4
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مل البسه کثیف( ،درانتهای شیفت پس از جمع آوری البسه کثیف در بین مخصوص البسه های کتیف )بین آبی مخصوص ح .5

 به رختشویخانه منتقل شوند بین توسط پرسنل کمکی هر بخش به رختشویخانه از آسانسور ورودی

 قبل از انتقال بین البسه ها تا رختشویخانه با  تعویض دستکش و شستشوی دست، ازوسایل حفاظتی )دستکش وماسک ( .6
 استفاده کنند 

باید به اندازه ای که درب بین  قابل  بسته شدن باشد  پرشوند و در هنگام انتقال درب  بین های مخصوص حمل البسه کثیف .7

 بین البسه ها بایستی  بسته باشند. 

 قبل از انتقال  با تکمیل مشخصات البسه )تعداد ،نوع ونام بخش (روی  بر چسب مورد نظرانجام شوند.  .8

 یخانه انجام میشود.ودر فرم مخصوص تحویلی البسه ثبت گردد. در رختشویخانه، البسه تحویلی ازبخش توسط پرسنل رخشو .9

البسه کثیف تحویلی از بخش توسط پرسنل کمکی هربخش در حضور  پرسنل  رختشویخانه)پذیرش البسه ( به ترالی  .10

 مخصوص حمل البسه کثیف  منتقل شود.

وی دست راانجام دهند.)طبق پس از تحویل البسه ،پرسنل کمکی درجایگاه مخصوص شستشوی بین و درنهایت شستش .11

 دستورالعمل موجود درجایگاه جهت شستشوی وضدعفونی بین ها اقدام نمایند( 

 تحویل البسه هااز بخش ها بر اساس برنامه تعیین شده باشد.   .12

 باز بینی وکنترل جهت اطمینان ازجاماندن وسایل نوک تیز وبرنده توسط هر دونفر انجام شود. .13

 کثیف ،اتاق کثیف میباشد. محل نگهداری بین البسه  .14

 نحوه نظارت بر اجرای خط مشی و روش اجرایی : 

 بازدید

 :مسئول پیگیری روش اجرایی 

 کارشناس بهداشت محیط

 کنان مورد نیاز:رمنابع، امکانات و کا

ن مخصوص آیین نامه تاسیس و بهره برداری بیمارستان ،چک لیست وضعیت بهداشت محیط بیمارستان ، وسایل حفاظت فردی ،بی

 ،نیروی کمکی هر بخش،لنژ کثیف )پذیرش البسه کثیف (،آسانسور ،جایگاه شستشوی بین 
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 :جدول تهیه کنندگان

 سمت نام و نام خانوادگی 

 کارشناس بهداشت محیط علی علی اکبری هتهیه کنند

 مسئول بهداشت محیط مهدی میرزایی هتائید کنند

 ستانرئیس بیمار عباس عبادیدکتر  تصویب کننده
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 PRO-MS-02 کد سند  2 سنجه 1 4 هـ استاندارد

 

 روش اجرایی : 

 مواد به آغشته های ملحفه و ها لباس جابجایی و تفکیک آوری، جمع. 50

 بدن مایعات یا خطرناک آلوده

 هدف:

 ریهای عفونی از طریق البسه اغشته به موادبیولوژیکارتقای سطح بهداشتی خدمات ارائه شده از طریق پیشگیری از انتقال بیما 

 تعاریف:

آلودگی قابل رویت با خون ،مدفوع وسایر مایعات بیولوژیکی البسه ای که  : آغشته به مواد آلوده خطرناک یا مایعات بدنالبسه 

  بدن آغشته شود البسه عفونی )البسه آلوده یا عفونی( نامیده میشود.

 صاحبان فرآیند:

 لنژری -بخش های بیمارستان-هداشت محیطواحد ب

 ذینفعان:

 بیماران و همراهیان -پرسنل بیمارستان

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

پرسنل کمکی هربخش درطول شیفت  وبال فاصله بعد از رویت آلودگی ،اقدام به جمع آوری وتعویض البسه های آلوده از بخش  .1

 ند.کن

 پرسنل کمکی هربخش درهنگام جمع آوری البسه الوده از وسایل حفاظت فردی)دستکش ،گان وماسک ( استفاده کنند. .2

پرسنل کمکی هربخش با حفظ خونسردی وبدون شتاب وعجله و حداقل تالطم وتکان دادن شروع به جمع آوری البسه الوده  .3

 کنند.
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فوع وسایر مایعات بیولوژیکی بدن ،البسه ها بایستی بصورتی پیچیده شود در هنگام جمع آوری البسه های آغشته با خون ومد .4

 که قسمت آلوده در وسط البسه محفوظ نگهداشته شود. 

 پرسنل کمکی هر بخش درهنگام جمع آوری البسه الوده ازدو بین مخصوص با رنگهای مجزا استفاده کنند  .5

ژیک بدن،البسه ها را در بین مخصوص البسه های عفونی )بین زرد پس از جمع آوری البسه های آغشته با خون ومایعات بیولو .6

 مخصوص حمل البسه عفونی که دارای پالستیک زرد است( قرار کیرد

پس از جمع آوری البسه های آغشته به مدفوع،البسه ها را در بین مخصوص البسه های عفونی )بین نارنجی مخصوص حمل  .7

 ستیک زرد است( قرار کیرد.البسه آلوده به مواد دفعی که دارای پال

درانتهای شیفت بین ها توسط پرسنل کمکی هر بخش به رختشویخانه از آسانسور ورودی)  (به رختشویخانه منتقل شوند  .8

وحتما سر پالستیک زرد گره زده شود.)اولویت انتقال بین البسه ها  به ترتیب انتقال شامل بین البسه آلوده به مواد دفعی ،بین 

 وبین البسه کثیف باشد(  . البسه عفونی

بین های مخصوص حمل البسه عفونی باید به اندازه ای که درب آن قابل  بسته شدن باشد  پرشوند و در هنگام انتقال درب  .9

 بین البسه ها بایستی  بسته باشد. 

 قبل از انتقال  با تکمیل مشخصات البسه )تعداد ،نوع ونام بخش (روی  بر چسب مورد نظرانجام شود .10

 قبل از انتقال بین البسه ها تا رختشویخانه با  تعویض دستکش و شستشوی دست ، ازوسایل حفاظتی )دستکش وماسک ( .11

 استفاده کنند. 

 در رختشویخانه، البسه تحویلی ازبخش توسط یرسنل رخشویخانه انجام میشود.ودر فرم مخصوص تحویلی البسه ثبت گردد.  .12

نل  رختشویخانه)پذیرش البسه (در حضور  پرسنل کمکی  هربخش به ترالی مخصوص البسه عفونی تحویلی از بخش توسط پرس .13

 حمل البسه کثیف  منتقل شود.

پس از تحویل البسه ،پرسنل کمکی درجایگاه مخصوص شستشوی بین و درنهایت شستشوی دست راانجام دهند. )طبق  .14

 ند(  دستورالعمل موجود درجایگاه جهت شستشوی وضدعفونی بین ها اقدام نمای

 تحویل البسه هااز بخش ها بر اساس برنامه تعیین شده است.  .15

 محل نگهداری بین البسه عفونی  ،اتاق کثیف میباشد. .16
 

 نحوه نظارت بر اجرای خط مشی و روش اجرایی : 

 بازدید

 :مسئول پیگیری روش اجرایی 

 بهداشت محیط کارشناس

 کنان مورد نیاز:رمنابع، امکانات و کا
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س و بهره برداری بیمارستان ،چک لیست وضعیت بهداشت محیط بیمارستان ، وسایل حفاظت فردی ،بین مخصوص آیین نامه تاسی

 آسانسور، ،نیروی کمکی هر بخش،لنژ عفونی )پذیرش البسه عفونی ( ،پالستیک زرد،جایگاه شستشوی بین

 

 :جدول تهیه کنندگان

 سمت نام و نام خانوادگی 

 شناس بهداشت محیطکار علی علی اکبری هتهیه کنند

 مسئول بهداشت محیط مهدی میرزایی هتائید کنند

 رئیس بیمارستان عباس عبادیدکتر  تصویب کننده
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 PRO-PI-01 کد سند  1 سنجه 3 6 هـ استاندارد

 

 روش اجرایی : 

 مدیریت مواجهه شغلی. 51

 هدف:

 نت های منتقله از راه خون و دفع صحیح پسماند های تیز و برنده؛ پیشگیری از عفوارتقاء ایمنی کارکنان

 تعاریف:

Needle stick نیدل استیک(: فرو رفتن سوزن یا جسم نوک تیز به بدن( 

 صاحبان فرآیند:

 بخش های بیمارستان -واحد بهداشت محیط -واحد کنترل عفونت

 ذینفعان:

 بیماران -پرسنل بیمارستان

 (توسط چه کسیالیتی، چه زمانی در چه محلی و )چه فع :شیوه انجام کار 

 .واحد کنترل عفونت با همکاری واحد بهداشت حرفه ای برای کلیه کارکنان بیمارستان پرونده بهداشتی تشکیل داده است .1

 واکسینه شده اند. Bکلیه پرسنل نسبت به هپاتیت .2

بهداشتی و توجیه  نسبت به اصول اولیه کنترل پرسنل جدیدالورود بعد از معرفی جهت شروع به کار، جهت تشکیل پرونده  .3

 عفونت در بیمارستان به واحد کنترل عفونت مراجعه می کنند.

 چک و در پرونده ثبت می شود. Bبرای کلیه پرسنل تیتر آنتی بادی هپاتیت .4

ت انجام را انجام نداده اند و یا تیتر آنتی بادی هپاتیت آن ها پایین است جه Bپرسنلی که واکسیناسیون هپتیت .5

 واکسیناسیون به واحد مربوطه )خانم اسدیان( معرفی می شوند.

-Noneتیتر آنتی بادی آن ها پایین است به عنوان افراد  همچنان Bپرسنلی که بعد از دو دوره واکسن هپاتیت  .6

responder .تلقی می شوند و درمورد تعیین محل خدمت نیرو در کمیته کنترل عفونت تصمیم گیری می شود 
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ربار تماس با بیمار آنتی ژن مثبت، ایمنوگلوبولین تلقی شده اند بایستی بعد از ه None responder  سنلی که به عنوانپر .7

 دریافت نمایند. Bدر دو نوبت به فاصله یکماه و یا یک نوبت به همراه واکسن هپاتیت 

 فیزیکی ابالغ گردیده است. فرآیند مواجهه شغلی تهیه و به کلیه بخش ها و واحدها به صورت الکترونیکی و .8

 دستورالعمل تزریقات ایمن به کلیه بخش ها و واحدها ابالغ گردیده است. .9

پمفلت آموزشی تهیه و در  Needle stickسوپروایزر کنترل عفونت درخصوص نحوه مدیریت مواجهه شغلی و پیشگیری از  .10

 اختیار بخش ها و نیروهای جدیدالورود قرار می دهد.

هه شغلی به کلیه بخش ها تحویل داده شده تا درصورت رخداد مواجهه شغلی بالفاصله گزارش و پیگیری فرم گزارش مواج .11

 گردد.

 سوپروایزر کنترل عفونت بر تامین امکانات حفاظت فردی و وجود سفتی باکس ها به تعداد کافی در بخش ها نظارت دارد. .12

 اختیار سوپروایزر کنترل عفونت می باشد.در  cc1عدد  5یا  cc3عدد  2ویال ایمنوکلوبولین به تعداد  .13

باید احتیاطات استاندارد را حین مراقبت از بیمار به کار کلیه کارکنان مراقبت بهداشتی به منظور پیشگیری از مواجهه شغلی  .14

  برند که شامل:

 استفاده از ترالی دارویی مجهز به سفتی باکس در زمان انجام پروسیجر و دادن داروها 

 سایل نوک تیز بالفاصله داخل سفتی باکس انداخته شده و از حمل وسایل ذکر شده به وسیله دست سرنگ ها و و

 خودداری گردد.

  پس از تزریق یا خونگیری از درپوش گذاری سرسوزن(Recap) .و در صورت نیاز )گرفتن  اکیدا خودداری گردد

ABG ردد یا روش ( جهت گذاردن درپوش سرسوزن از وسیله مکانیکی )پنس( استفاده گscoop .بکار گرفته شود 

 کلیه کارکنان بالینی درصورت مواجهه شغلی بالفاصله باید اقدامات ذیل را انجام دهند: .15

  ( با آب و صابونبا اجسام نوک تیز)شستشوی محل جراحت 

 خودداری از مالش و فشردن محل مواجهه 

 اوان آب یا سرم نرمال سالینخودداری از مالش چشم و شستشوی چشم و غشاء مخاطی با مقادیر فر 

 گزارش فوری سانحه در شیفت صبح به سوپروایزر کنترل عفونت و در شیفت عصر به سوپروایزر بالینی 

  تکمیل فرم گزارش مواجهه شغلی و تحویل به سوپروایزر 

 ارسال نمونه خون از منبع تماس 

 درصورت نامشخص بودن منبع یا آلوده بودن به هپاتیتB- هپاتیتC  وHIV  از فرد تماس یافته نمونه خون در بازه

 ماه به منظور پیگیری اخذ گردد. 6و  3-0های زمانی 

  درصورت مواجهه پرسنل با بیمار مبتال بهHCV بایستی آزمایشات سرولوژی هپاتیتC  و تست عملکرد کبد در

 برای فرد تماس یافته انجام شود.ماه  6و  3-0فواصل 
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  به هپاتیتدرصورتی که منبع تماس مبتالB  باشد و یا منبع نامشخص باشد  اگر تیتر آنتی بادی فرد تماس یافته

گزارش شود نیاز اقدام دیگری نیست. ولی در صورتیکه تیتر پایین گزارش گردد باید یک دوز ایمنوگلوبولین باال 

0/06 ml/kg .و یک دوز واکسن دریافت نماید و به پزشک متخصص عفونی اطالع داده می شود 

 صورتیکه عفونت درHIV  بیمار محرض باشد باید فرد مزبور مورد تماس در حداقل زمان ممکن ترجیحا در عرض

 ساعت اول تحت مراقبت های درمانی با نظر پزشک متخصص عفونی قرار گیرد.

 ط موارد مواجهه شغلی و اقدامات انجام شده به صورت ماهیانه در کمیته کنترل عفونت مطرح و تصمیمات الزم توس

 اعضاء کمیته اتخاذ و اجرا می گردد.

  موارد مواجهه شغلی به صورت ماهیانه به مدیریت بیمارستان ارسال و بعد از تایید ایشان به معاونت بهداشتی ارسال

 می گردد.

 نحوه نظارت بر اجرای خط مشی و روش اجرایی : 

 یپیگیری موارد گزارش شده از مواجهه شغل

 :مسئول پیگیری روش اجرایی 

 سوپروایزر کنترل عفونت بیمارستان

 کنان مورد نیاز:رمنابع، امکانات و کا

 –فرم گزارش دهی مواجهه شغلی  –سفتی باکس  -وسایل حفاظت فردی -راهنمای کشوری نظام مراقبت عفونت های بیمارستان

 دستورالعمل تزریقات ایمن -فرایند نحوه اقدام بعد از مواجهه شغلی

 :جدول تهیه کنندگان

 سمت نام و نام خانوادگی 

 سوپروایزر کنترل عفونت زهره احراری هتهیه کنند

 مسئول بهداشت محیط مهدی میرزایی تائید کننده

 رئیس بیمارستان عباس عبادیدکتر  تصویب کننده



 

    15/21/1396:  ابالغ تاریخ                 

 3 دفعات بازنگری :                 

 5/2/1398بازنگری : تاریخ 

 148   : صفحه                                                                                                                                                                                       

 اجرایی های روشکتابچه 

 

 
 

 PRO-PI-02 کد سند  1 سنجه 4 6 هـ استاندارد

 

 روش اجرایی : 

 ری و کنترل عفونت های موضع جراحی یا محل نمونه برداری پیشگی. 52

 هدف:

 و ارتقای ایمنی بیمارپیشگیری از ابتال به عفونت بیمارستانی در بیماران کاندید جراحی 

 تعاریف:

 شستشوی صحیح دست های جراح و پرسنل اتاق عمل با توجه به استاندارد تعریف شده اسکراب:

 از استریل بودن پک ها تستی جهت اطمینان :6تست کالس

 صاحبان فرآیند:

 بخش های جراحی و اتاق عمل -کنترل عفونتواحد 

 ذینفعان:

 کلیه بیمارانی که تحت عمل جراحی قرار می گیرند.

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

گیرد  مشخص و تحت درمان قرار میجراحی، از محل عمل  دورقبل از انجام عمل جراحی عفونت های سایر قسمتهای بدن و  .1

 انداخته می شود .  تاخیربه عفونت تا حل مشکل  کتیولاو اعمال جراحی 

سزارین  ابتال )طبق نظر پزشک( و بیماران برای بیمارن با ریسک باالیقبل از جراحی  Bوضعیت ابتال بیمار به هپاتیت  .2

 مشخص و در پرونده ضمیمه می گردد . 

 مار قبل از عمل در منزل و در غیر اینصورت در بیمارستان دوش می گیرد . بی .3

 .و بوسیله ژیلت یکبار مصرف شیو می شودشستشو  ،محل عمل جراحی در صورت نیاز در نزدیک ترین زمان به عمل .4

 قبل از شروع عمل، محل توسط پرسنل اتاق عمل با مواد انتی سپتیک مناسب ضدعفونی می شود . .5
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دستور دستورالعمل تجویز آنتی بیوتیک پروفیالکسی قبل جراحی و اندیکاسیون بیماران قبل از جراحی طبق در صورت  .6

 پزشک آنتی بیوتیک دریافت می کنند.

در بیماران دیابتی سطح گلوکز خون بیمار حتی قبل از عمل چک شده و جواب به اطالع پزشک معالج می رسد و در صورت  .7

اجرا شده و قند خون بیمار اقدامات درمانی طبق دستور پزشک معالج و توسط پرسنل پرستاری باال بودن قند خون بیمار، 

 کنترل می شود.

 ورود پرسنل به اتاق عمل محدود به پرسنل ضروری می باشد .  .8

 اتاق عمل طبق برنامه مدون و با نظارت مسئول اتاق عمل مرتب شستشو می شود. .9

 ا زمان بهبودی از شرکت در عمل ممانعت می شوند.پرسنل جراحی مبتال به بیماری عفونی ت .10

پزشکان و پرسنل اتاق عمل طبق دستورالعمل تدوین شده در کمیته کنترل عفونت، ناخن های خود را کوتاه نگهداشته و از  .11

 استفاده ناخن مصنوعی، الک ناخن و جواهرات خودداری می کنند.

ستورالعمل قبل از جراحی و توسط جراح و پرسنل اتاق عمل شستشوی جراحی دست)اسکراب جراحی( مطابق با آخرین د .12

 انجام می شود.

جهت اطمینان از صحت فرآیند استریلیزاسیون بسته به نوع ست و اقالم آن در  6اندیکاتورهای بیولوژیک و تست کالس .13

  استفاده می شود. CSRتمامی ست ها توسط مسئول واحد 

 نجام جراحی تا حدامکان محدود می شود . بعد از اقبل و در بخش  زمان بستری بیمار .14

 تعویض می گردد . آسپتیک پانسمان محل جراحی به طور مناسب و با شرایط  .15

 به بیمار اموزش های الزم در خصوص مراقبت از محل جراحی داده می شود .  .16
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 نحوه نظارت بر اجرای خط مشی و روش اجرایی : 

 بازدید دوره ای

 :مسئول پیگیری روش اجرایی 

 سوپروایزر کنترل عفونت بیمارستان

 کنان مورد نیاز:رمنابع، امکانات و کا

 مناسبکننده مواد ضدعفونی  –کتاب نظام مراقبت عفونت های بیمارستان وزارت بهداشت

 :جدول تهیه کنندگان

 سمت نام و نام خانوادگی 

 تهیه کنندگان

 سوپروایزر کنترل عفونت زهره احراری

 تار بخش زنانسرپرس افسانه ذبیحی

 رابط کنترل عفونت اتاق عمل خانم غفارزاده

 مدیر خدمات پرستاری سعید هادی نژاد هتائید کنند

 رئیس بیمارستان عباس عبادیدکتر  تصویب کننده

 



 

    15/21/1396:  ابالغ تاریخ                 

 3 دفعات بازنگری :                 

 5/2/1398بازنگری : تاریخ 

 151   : صفحه                                                                                                                                                                                       

 اجرایی های روشکتابچه 

 

 
 

 PRO-PI-03 کد سند  2 سنجه 4 6 هـ استاندارد

 

 روش اجرایی : 

، حمایت تنفسی  انتوباسیونجاری تنفسی که از طریق پیشگیری از عفونت م. 53

 با ونتیالتور یا تراکتوستومی ایجاد می شود 

 هدف:

 پیشگیری از بروز عفونت های تنفسی در بیماران انتوبه

 تعاریف:

 انتوباسیون: کارگذاری لوله تراشه در داخل تراشه بیمار می باشد.

 ر ناحیه گردن و باز کردن فضای تراشه به بیرون توسط کانول فلزی یا پالستیکیتراکئوستومی: باز کردن تراشه از قسمت قدامی د

 صاحبان فرآیند:

 بخش های بالینی -واحد کنترل عفونت

 ذینفعان:

 و داخلی بستری می باشند. ICUکلیه بیمارانی که انتوباسیون شده اند و در بخش های 

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

 موزش دیده اند . آکلیه پرسنل مراقبت کننده در بخش های ویژه در خصوص پیشگیری از بروز عفونت های تنفسی  .1

 نوالی اکسیژن اختصاصی استفاده می شود اککه نیاز به اکسیژن درمانی دارند  برای هر کدام از بیماران بستری .2

بعد از ترخیص بیمار نیز شسته و  می شود هشست تورالعمل تدوین شدهبه صورت هفتگی طبق دستمامی فلومترهای اکسیژن  .3

 و تا پذیرش بیمار بعدی به صورت خشک نگهداری می شود .  می گرددونی فضدع و

لوله گذاری داخل تراشه در موارد ضروری انجام و با توجه به شرایط بیمار  و طبق نظر پزشک معالج در اسرع وقت خارج  .4

 گردد. می
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کننده غوطه ور و مجددا آبکشی ضدعفونی  محلولهر شیفت شسته و در ن او پای 3/2بعد از پر شدنساکشن بطری های  .5

 شود. می

 پرسنل قبل از انجام ساکشن موظف به شستشوی دست و استفاده از وسایل حفاظت فردی می باشد .  .6

 بار استفاده دور انداخته می شود. مصرف و استریل استفاده می گردد و بعد از هر در زمان ساکشن از کانوالی یکبار .7

حجم باقیمانده معده برای جلوگیری از نفخ و اتساع معده به صورت مرتب توسط پرستار کنترل می گردد و موقع گاواژ حتما  .8

 درجه از تخت قرار می گیرد. 30سر بیمار حداقل در زاویه 

 های لولشستشو شده و در محلول ضدعفونی کننده آمبوبگ ها بعد از استفاده توسط نیروی کمکی بخش با آب و دترجنت   .9

 غوطه ور و در نهایت آبکشی و خشک می گردد.

 ساعت توسط پرستار مسئول بیمار انجام می شود. 6و هر  دهانشویه بیماران با محلول کلرهکزیدین .10

 جیوه حفظ می شود.میلی متر  25تا  20فشار کاف لوله تراشه روزانه توسط پرستار مسئول بیمار چک و در حد نرمال  .11

 لوله تراشه بیمار درصورت انسداد مکانیکی با ترشحات غلیظ و چسبنده  تعویض می شود. .12

 لوله خرطومی برای هر بیمار اختصاصی و هفته ای یکبار یا در صورت اختالل در عملکرد تعویض می شود. .13

 فیلترهای دمی و بازدمی دستگاه بعد از هر بیمار اتوکالو می گردد. .14

 ساعت تعویض می گردد. 24-48هر  HMEای فیلتر ه .15

 محل تراکتوستومی به روش استریل به صورت روزانه و با نظارت مسئول شیفت انجام می شود .  پانسمان .16

 توبه توسط فیزیوتراپی بیمارستان انجام می شود . نفیزیوتراپی تنفسی برای بیماران ا .17

 .موارد فوق توسط سرپرستار و مسئول شیفت نظارت می گردد .18

 نحوه نظارت بر اجرای خط مشی و روش اجرایی : 

 بازدید دوره ای

 :مسئول پیگیری روش اجرایی 

 سوپروایزر کنترل عفونت

 کنان مورد نیاز:رمنابع، امکانات و کا

 وسایل حفاظت فردی –کتاب نظام مراقبت عفونت بیمارستانی وزارت بهداشت و عملکرد بخش های ویژه بیمارستان 
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 153   : صفحه                                                                                                                                                                                       
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 :ندگانجدول تهیه کن

 سمت نام و نام خانوادگی 

 تهیه کنندگان

 سوپروایزر کنترل عفونت جهانیفاطمه 

 ICUسرپرستار  مهدی کاظم نژاد

 رابط کنترل عفونت اتاق عمل خانم غفارزاده

 مدیر خدمات پرستاری سعید هادی نژاد هتائید کنند

 رئیس بیمارستان عباس عبادیدکتر  تصویب کننده
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 PRO-PI-04 کد سند  3 سنجه 4 6 هـ استاندارد

 

 روش اجرایی : 

 پیشگیری و کنترل عفونت های کاتترهای عروقی. 54

 هدف:

 پیشگیری از عفونت کاتتر عروقی

 تعاریف:

 شامل کاتترهای عروق محیطی و کاتترهای عروق مرکزی که از طریق ورید یا شریان تعبیه می گردد کاتترهای عروقی:

 صاحبان فرآیند:

 بخش های بیمارستان -کنترل عفونت واحد

 ذینفعان:

 بیماران

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

 از اسپری الکل استفاده می شود .  پوست محل رگ گیریبرای ضدعفونی  .1

 قبل از کارگذاری کاتترهای عروقی، بهداشت دست را رعایت می کنند.پرسنل  .2

 ط یکبار استفاده می شود و درصورت عدم موفقیت در رگ گیری از آنژیوکت جدید استفاده می شود.از آنژیوکت فق .3

 پرستار بعد از اتمام کار تاریخ و شیفت را برروی برچسب آنژیوکت درج می نماید. .4

 توسط جراح و در شرایط استریل گذاشته می شود .  C.V.Lineتشخیص پزشک معالج کاتتر برحسب نیاز و .5

 فونی پوست ناحیه جاگذاری کاتتر از بتادین استفاده می شود.جهت ضدع .6

در هنگام کارگذاری کاتترهای مرکزی تکنیک به صورت آسپتیک انجام شده و پزشک و پرستار از وسایل حفاظت فردی  .7

 استفاده می کنند.

 در صورت اندیکاسیون عفونت، انسداد و... یا تشخیص پزشک کاتتر خارج یا تعویض می گردد. .8
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 نسمان محل کاتتر به صورت روزانه توسط پرستار مسئول بیمار تعویض می گردد.پا .9

 دستورالعمل تعویض اتصاالت طبق مصوبه کمیته به کلیه بخش ها ابالغ گردیده است. .10

 نحوه نظارت بر اجرای خط مشی و روش اجرایی : 

 بازدیده دوره ای 

 :مسئول پیگیری روش اجرایی 

 سوپروایزر کنترل عفونت

 کنان مورد نیاز:رع، امکانات و کامناب

 سفتی باکس – C.V.Lineست پانسمان یا  –وسایل حفاظت فردی  – آنژیوکت –عملکرد بخش های بیمارستان و پزشکان متخصص 

 :جدول تهیه کنندگان

 سمت نام و نام خانوادگی 

 تهیه کنندگان

 سوپروایزر کنترل عفونت جهانیفاطمه 

 2سرپرستار داخلی رؤیا مرادی

 سرپرستار سی سی یو عشرت جمعیتی

 مدیر خدمات پرستاری سعید هادی نژاد هتائید کنند

 رئیس بیمارستان عباس عبادیدکتر  تصویب کننده
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 PRO-PI-05 کد سند  4 سنجه 4 6 هـ استاندارد

 

 روش اجرایی : 

 پیشگیری و کنترل عفونت های کاتترهای ادراری. 55

 هدف:

 ارتقاء سطح ایمنی و سالمت بیماران –اری به عفونت بیمارستان ربیماران بستری دارای کاتتر اد الپیشگیری از ابت

 تعاریف:

 

 صاحبان فرآیند:

 بخش های بیمارستان -واحد کنترل عفونت

 ذینفعان:

 دارای کاتتر ادراری بیماران

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

 به دلیل افزایش ریسک عفونت خودداری می شود.ضروری  غیرکان از انجام سونداژ ام حد تا .1

 بیمار در شرایط کامالً استریل انجام می شود .سونداژ  .2

ابتدا ضدعفونی و بهداشت دست ها توسط پرستار انجام می شود و بعد از پوشیدن دستگش استریل، مجرای ادراری با بتادین  .3

  شود. ضدعفونی و سونداژ انجام می

 تاریخ انجام سونداژ در کاردکس بیمار ثبت می شود .  .4

 سوند در صورت صالحدید پزشک تعویض می شود .  .5

 مراقبت از سوند ادراری انجام می شود.در هر شیفت کاری حداقل یکبار  .6

 بگ ادراری دارای برچسب تاریخ می باشد .  .7

 از تخت آویز می باشد .  گ ادراری به هیچ عنوان بر روی تخت بیمار قرار نمی گیرد وب .8
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 هر شیفت و در صورت نیاز در طول شیفت بگ ادراری تخلیه می شود .  .9

 Nsشستشوی سند ادراری با  .10

در ارتباط با نحوه ی مراقبت از سوند به وی و خانواده بیمار ارائه در صورت نیاز به سونداژ بیمار در منزل آموزش الزم  .11

 گردد می
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 و روش اجرایی :  نحوه نظارت بر اجرای خط مشی

 بازدید دوره ای

 :مسئول پیگیری روش اجرایی 

 سوپروایزر کنترل عفونت

 کنان مورد نیاز:رمنابع، امکانات و کا

 پرستار -وسایل حفاطت فردی –آویز تخت  –وسایل انجام سونداژ  – کتاب نظام مراقبت عفونت های بیمارستانی وزارت بهداشت

 :جدول تهیه کنندگان

 سمت خانوادگینام و نام  

 تهیه کنندگان

 سوپروایزر کنترل عفونت جهانیفاطمه 

 2سرپرستار داخلی رؤیا مرادی

 سرپرستار سی سی یو عشرت جمعیتی

 مدیر خدمات پرستاری سعید هادی نژاد هتائید کنند

 رئیس بیمارستان عباس عبادیدکتر  تصویب کننده
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 PRO-PI-06 کد سند  5 سنجه 4 6 هـ استاندارد

 

 روش اجرایی : 

 ی هاکوپپیشگیری و کنترل اقدامات درمانی و اس. 56

 هدف:

 عفونت ناشی از انجام اسکوپی ها از انتقالپیشگیری 

 تعاریف:

 

 صاحبان فرآیند:

 اتاق عمل و واحد آندوسکوپی بیمارستان -واحد کنترل عفونت

 ذینفعان:

 کارکنان بیمارستان و بیماران

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

 واکسینه می شوند .  Bهمه پرسنل شاغل در واحدهای اسکوپی در برابر هپاتیت  .1

 پرسنل و پزشک در زمان انجام اسکوپی از وسایل حفاظت فردی )دستکش، عینک، ماسک و گان ضدآب( استفاده می کنند. .2

 می شود .  گان یکبار مصرف استفادهنیز از  برای بیمار .3

 پرسنل بعد از انجام هر اسکوپی نسبت به تعویض وسایل حفاظت فردی اقدام می کند .  .4

 ورده می شود . آدردر زمان ترک اتاق  توسط کارکنان واحد آندوسکوپی پوشش گان و  ماسک .5

 . تمام سرسوزن ها و مواد نوک تیز استفاده شده بالفاصله بعد از استفاده در سفتی باکس دفع می شود .6

  مسئول ضدعفونی و نگهداری وسایل آندوسکوپی آموزش مربوطه را دیده است. .7

توسط پرسنل  (کورسولکسهای لول)برای شستشوی دستگاه اندوسکوپی و کولونوسکوپی از دستگاه شستشو دهنده و محلول  .8

 شود . آندوسکوپی استفاده می
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ل ضدعفونی کننده سطح باال غوطه ور نموده و از تماس مسئول ضدعفونی دستگاه آندوسکوپ و اجزای آن را کامال در محلو .9

 تمامای اجزا یا محلول اطمینان حاصل می شود.

مسئول ضدعفونی دستگاه پس از شستشو و ضدعفونی و آبکشی، دستگاه را با فشار گاز خشک، پوشش انتهایی و دریچه ها را  .10

 نصب کرده و دستگاه را آماده استفاده مجدد می کند.

 آندوسکوپی و کولونوسکوپی در پایان هر شیفت توسط نیروی خدمات آن واحد نظافت و ضدعفونی می گردد.اتاق انجام  .11

به  کارکنان اتاق عمل دستگاه های الپاراسکوپ و آرتروسکوپ را مطابق دستورالعمل موجود استریل کرده و وسایلی که نسبت .12

 اال ضدعفونی می کنند.حرارت حساس هستند و قابل اتوکالو نیستند را با محلول سطح ب

 فضای آندوسکوپی و محل شستشوی دستگاه دارای تهویه می باشد. .13

 مرتبط با بیمار یکبارمصرف می باشد و بعد از استفاده دفع می شود.ضمائم  کلیه .14

 شوینده تمیز و ضدعفونی می گردد. تخت آندوسکوپی بعد از هزبار استفاده توسط نیروی خدمات واحد آندوسکوپی با محلول .15

 نحوه نظارت بر اجرای خط مشی و روش اجرایی : 

 بازدید دوره ای

 :مسئول پیگیری روش اجرایی 

 سوپروایزر کنترل عفونت

 کنان مورد نیاز:رمنابع، امکانات و کا

محلول ضدعفونی  –دستگاه شستشوی آندوسکوپ  -سفتی باکس –وسایل حفاظت فردی  –کتاب نظام مراقبت عفونت بیمارستانی 

 کننده

 :ول تهیه کنندگانجد

 سمت نام و نام خانوادگی 

 تهیه کنندگان
 سوپروایزر کنترل عفونت جهانیفاطمه 

 2سرپرستار داخلی رؤیا مرادی

 مدیر خدمات پرستاری سعید هادی نژاد هتائید کنند

 رئیس بیمارستان عباس عبادیدکتر  تصویب کننده
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 PRO-PI-07 کد سند  6 سنجه 4 6 هـ استاندارد

 

 روش اجرایی : 

 مصرف منطقی آنتی بیوتیک. 57

 هدف:

 و کاهش عفونت های بیمارستانی در بیماران کیشگیری از ایجاد مقاومت انتی بیوتیپی

 تعاریف:

زمانی که میکرواورگانیسم هایی مانند باکتری، انگل، قارچ و... به گونه ای تغییر کنند که داروهایی که قبال برای  مقاومت میکروبی:

 ان عفونت های حاصل از آن ها استفاده می شده بی اثر گردند.درم

 صاحبان فرآیند:

 ، زنان و زایشگاهبخش های جراحی -پزشکان

 ذینفعان:

 کلیه بخش های بیمارستان بیماران

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

آزمایشگاه به بررسی حساسیت ها و مقاومت های میکروبی بیماران اقدام تیم کنترل عفونت بیمارستان با هماهنگی واحد  .1

 کند. می

 می کند. لیه واحد کنترل عفونت ارساهفتگی را به صورت  بیوگرامآزمایشگاه کشت های مثبت با آنتی  .2

 سوپروایزر کنترل عفونت طبق گزارشات آزمایشگاه نسبت به تعیین الگوی مقاومت میکروبی اقدام می کند. .3

قبل از انجام اعمال جراحی عمومی توسط ریاست بیمارستان به متخصصین و  ستورالعمل تجویز آنتی بیوتیک پروفیالکسید .4

 بخش های جراحی ابالغ گردیده است.

الگوی مقاومت میکروبی بیمارستان توسط واحد کنترل عفونت تعیین و توسط ریاست بیمارستان  به متخصصین مرکز ابالغ  .5

 می گردد.
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ماه توسط سرپرست واحد خدمات دارویی بیمارستان به واحد کنترل  6آنتی بیوتیک های پرمصرف بیمارستان هرلیست  .6

 عفونت گزارش می گردد.

لیست آنتی بیوتیک های پرمصرف و الگوی مقاومت میکروبی در کمیته کنترل عفونت به منظور تصمیم گیری در خصوص  .7

نتایج توسط ریاست بیمارستان به پزشکان و مسئولین بخش ها اعالم می نحوه مصرف یک یا چند آنتی بیوتیک بررسی و 

 گردد.

آنتی بیوتیکی را به پزشکان و پرسنل جهت اطالع و اقدام جهت کنترل آن اطالع رسانی تیم کنترل عفونت نتایج مقاومت  .8

 کند. می

 نحوه نظارت بر اجرای خط مشی و روش اجرایی : 

 گزارش سرپرستاران بخش های جراحی

 :مسئول پیگیری روش اجرایی 

 سوپروایزر کنترل عفونت

 کنان مورد نیاز:رمنابع، امکانات و کا

 قبل از جراحی  پروتکل تجویز انتی بیوتیک پروفیالکسی –نظام مراقبت عفونت های بیمارستانی 

 :جدول تهیه کنندگان

 سمت نام و نام خانوادگی 

 تهیه کنندگان
 فونتسوپروایزر کنترل ع جهانیفاطمه 

 سرپرست خدمات دارویی جواد سبحانی

 مسئول فنی داروخانه دکتر سید صابر سجادی هتائید کنند

 رئیس بیمارستان عباس عبادیدکتر  تصویب کننده
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 PRO-PI-08 کد سند  7 سنجه 4 6 هـ استاندارد
 

 روش اجرایی : 

 حفاظت بیماران دچار نقص ایمنی. 58

 هدف:

 عفونت  ایمنی در مقابل نقصار محافظت از بیماران دچ

      تعاریف:

 زا می باشد .  دچار نقص ایمنی بیماری است که به دلیل نوع بیماری زمینه ای که دارد دارای نقصان دفاع در برابر عوامل بیماری بیمار

 صاحبان فرآیند:

 های بستری بیمارستانبخش 

 ذینفعان:

 دچار نقص ایمنی بستری در بیمارستان بیماران

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

 برخوردار می باشد. مثبتبا فشار بیمارستان از اتاق ایزوله  هایبخش  .1

 ز راه هوا باشنداتاق خصوصی با فشار مثبت بستری می شود در صورتیکه این بیماران دچار بیماری های منتقله ا ردبیمار  .2

 شوند. می ا فشار منفی بستری اتاق ب ر)مثل سل( د

 در صورت پربودن اتاق ایزوله با دستور پزشک ، بیمار در اتاق خصوصی)یک تخته ( بستری می شود .  .3

 بیماران مالقات ممنوع هستند .  .4

 بایدتمام سطوح اتاق بیمار روزانه با احتیاط تمیز شده تا از بلند شدن گرد و خاک جلوگیری شود و برای پاک کردن سطوح  .5

 از دستمال های مرطوب آغشته به مواد ضدعفونی کننده استفاده شود . 

 گلدان گل طبیعی  و یا مصنوعی در اتاق این بیماران ممنوع می باشد .  گل،استفاده از شاخه  .6

 در مواردی که بیمار از بخش خارج می شود باید از دستکش و ماسک جراحی استفاده کند .  .7

 این بیماران جلوگیری به عمل می آید .  از رفت و آمد و تجمع در اتاق .8



 

    15/21/1396:  ابالغ تاریخ                 

 3 دفعات بازنگری :                 

 5/2/1398بازنگری : تاریخ 

 165   : صفحه                                                                                                                                                                                       

 اجرایی های روشکتابچه 

 

 
 پرسنل بخش مذکور سالیانه از واکسن آنفلوانزا استفاده می کنند .  .9

 اسباب بازی های مورد استفاده برای اطفال دچار نقص ایمنی قابل شستشو و ضدعفونی کردن می باشد .  .10

حفاظت فردی و انواع روش های ایزوالسیون استاندارد، رعایت بهداشت دست، اصول استفاده از وسایل اصول احتیاطات  .11

 براساس راه انتقال بیماری توسط سوپروایزر کنترل عفونت در قالب کارگاه به کلیه پرسنل درمانی آموزش داده می شود.

 پرسنل دارای بیماری های واگیر تا پایان دوره بهبودی از مراقبت از این بیماران منع می شوند. .12

 مشی و روش اجرایی : نحوه نظارت بر اجرای خط 

 بیمارستان هایبخش  ارنظارت دوره ای و گزارش سرپرست

 :مسئول پیگیری روش اجرایی 

 سوپروایزر کنترل عفونت بیمارستان

 کنان مورد نیاز:رمنابع، امکانات و کا

 اتاق ایزوله مناسب  –وسایل حفاظت فردی برای پرسنل و بیمار  –عملکرد بیمارستان 

 :جدول تهیه کنندگان

 سمت نام و نام خانوادگی 

 تهیه کنندگان
 سوپروایزر کنترل عفونت جهانیفاطمه 

 مسئول بهداشت حرفه ای مرضیه عیدی زاده

 مدیر داخلی بیمارستان اصغر کرامتی هتائید کنند

 رئیس بیمارستان عباس عبادیدکتر  تصویب کننده
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 PRO-PI-09 کد سند  1 سنجه 5 6 هـ استاندارد

 

 اجرایی : روش 

 شناسایی و گزارش دهی عفونت های بیمارستان. 59

 هدف:

 پیشگیری و کنترل عفونت بیمارستانی در کلیه بخش ها براساس دستورالعمل نظام مراقبت و مصوبات کمیته کنترل عفونت

 تعاریف:

ود، به شرط آن که در زمان پذیرش فرد ساعت بعد از پذیرش بیمار در بیمارستان ایجاد می ش 72تا  48عفونت بیمارستانی: عفونتی که 

 عالئم آشکار عفونت را نداشته باشد و بیماری در دوره کمون خود نباشد.

 صاحبان فرآیند:

 بخش های بیمارستان -واحد کنترل عفونت

 ذینفعان:

 کلیه بیماران بستری در بیمارستان

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

بازدید روزانه پرونده ها توسط رابط کنترل عفونت در بخش های مختلف بیمارستان و گزارش موارد مشکوک به سوپروایزر  .1

 انجام می شود .کنترل عفونت 

 سوپروایزر کنترل عفونت با بازدیدهای روزانه از بخش های بستری از وضعیت بالینی بیماران اطالع کسب می نماید. .2

سابقه عمل جراحی در یکماه گذشته با عالئم تب و عفونت به بیمارستان مراجعه می کند توسط  که بیمار با مواردی .3

 کنترل عفونت گزارش می شود .  رجراحی به سوپروایز های بخش ان سرپرستار

  و توسط مسئول آزمایشگاه به واحد کنترل عفونت اطالع داده می شود . وره ایدکشت های مثبت بیماران بستری به صورت  .4

جهت تائید در کمیته و توسط سوپروایزر کنترل عفونت تکمیل شده  مربوطهتانی فرم عفونت بیمارس در موارد مشکوک به .5

 .  د، پرونده بیمار بررسی و عفونت توسط پزشک کمیته تائید می گردمطرح کنترل عفونت
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رش دهی عفونت های بیمارستانی نصب شده بر سوپروایزر کنترل عفونت فرم های بیماریابی را بررسی کرده و در نرم افزار گزا .6

 روی کامپیوتر ثبت می کند.

  قابل مشاهده و دستیابی می باشد.معاونت بهداشتی  همزمان توسطموارد ثبت شده  .7

 آمار عفونت های بیمارستانی به صورت ماهیانه به بخش های مربوطه ارسال می گردد. .8

به معاونت بهداشت و معاونت درمان دانشگاه اطالع داده است بیمارستان توسط ریدر موارد بروز طغیان بیمارستانی مراتب  .9

 اعضا مصوب شده و اجرا گردد .  شده تا تصمیمات الزم طبق نظر

 می گردد .  اتخاذموارد ابتال به عفونت بیمارستانی ماهیانه در کمیته کنترل عفونت بررسی و تصمیمات الزم طبق نظر اعضا  .10

 مشی و روش اجرایی :  نحوه نظارت بر اجرای خط

آمار ثبت شده در نرم افزار -بازدید روزانه از بخش های بستری –توسط رابطین کنترل عفونت  تکمیل فرم های گزارش دهی

 عفونت های بیمارستانی دهی گزارش

 :مسئول پیگیری روش اجرایی 

 سوپروایزر کنترل عفونت

 کنان مورد نیاز:رمنابع، امکانات و کا

 مسئول -سوپروایزر کنترل عفونت -رابط کنترل عفونت –فرم های گزارش دهی  –قبت عفونت های بیمارستانی کتاب نظام مرا

 آزمایشگاه

 :جدول تهیه کنندگان

 سمت نام و نام خانوادگی 

 سوپروایزر کنترل عفونت جهانیفاطمه  هتهیه کنند

 مدیر خدمات پرستاری سعید هادی نژاد هتائید کنند

 رئیس بیمارستان عباس عبادیر دکت تصویب کننده
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 PRO-LM-01 کد سند  9 سنجه 4 1 و استاندارد

 

 روش اجرایی : 

 نظارت مستمر بر تعیین و تغییر محدوده مرجع آزمایشات . 60

 هدف:

 افزایش صحت جواب نهایی آزمایشات و ایمنی بیمار

 تعاریف:

 آزمایش محدوده مرجع: محدوده نرمال 

 آزمایشگاه ارجاع : آزمایشگاه طرف قرارداد بیمارستان که آزمایشات غیر قابل انجام در آزمایشگاه بیمارستان به این آزمایشگاه ارسال می

 شود . 

 صاحبان فرآیند:

 مسئول بخش های داخلی –سوپروایزر آزمایشگاه  –مسئول فنی 

 ذینفعان:

 بیماران

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

 تعیین و تغییر محدوده مرجع آزمایش های مختلف در آزمایشگاه بیمارستان توسط سوپروایزر  آزمایشگاه 

 .مسئول فنی بر چگونگی تعیین و تغییر محدوده ی پارامترها نظارت می کند 

 ت های موجود در آزمایشگاه تعیین می نمایند.مسئول فنی  محدوده مرجع آزمایشات مختلف را از طریق بروشورهای کی 

 ، سوپروایزر  آزمایشگاه  در صورت تعویض کیت و متفاوت بودن محدوده مرجع کیت جدید با محدوده مرجع قبلی 

        محدوده مرجع را بر اساس کیت جدید تغییر می دهند.)مسئول هر بخش موظف به دادن گالزارش تغییالر باله سالوپروایزر مالی

 باشد(
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 بدهی با نظارت سوپروایزر محدوده های مرجع را در سیستممسئول جواHIS .ثبت می نمایند 

 پس از ثبت محدوده های مرجع، از موارد ثبت شده در سیستم HIS )پرینت می گیرد. )مسئول جوابدهی 

 سوپروایزر صحت ورود اطالعات به سیستم HIS ید.را مورد بررسی قرار می دهد و مسئول فنی آنها را تایید می نما 

 تعیین و تغییر محدوده مرجع آزمایش های مختلف در آزمایشگاه ارجاع 

       زدر آزمایشگاه ارجاع تمامی محدوده های مرجع را مسئول فنی نظارت می کند و در صورت هر گونه تغییالر باله آزمایشالگاه   

 ده های مرجع را تغییر می دهد.ارجاع دهنده اطالع داده می شود و منشی جوابدهی با نظارت سوپروایزر و مسئول فنی محدو

 

 نحوه نظارت بر اجرای خط مشی و روش اجرایی : 

  چک کردن محدوده مرجع آزمایشات در پرینت نهایی بیمار 

 چک کردن محدوده مرجع آزمایشات بعد از تغییرات کیت و روش آزمایش 

 :مسئول پیگیری روش اجرایی 

 سوپروایزر آزمایشگاه 

 مورد نیاز: کنانرمنابع، امکانات و کا

 سوپروایزر آزمایشگاه -HISسیستم  -کتب مرجع پزشکی –بروشور کیت 

 :جدول تهیه کنندگان

 سمت نام و نام خانوادگی 

 آزمایشگاه سوپروایزر مهدی نادری هتهیه کنند

 مسئول فنی آزمایشگاه دکتر هدیه نظرزاده هتائید کنند

 رئیس بیمارستان عباس عبادیدکتر  تصویب کننده
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 PRO-TM-01 کد سند  1 سنجه 7 4 و استاندارد

 

 روش اجرایی : 

 مدیریت عوارض ناخواسته احتمالی به دنبال تزریق خون . 61

 هدف:

 ارتقاء ایمنی بیماران پرخطر

 تعاریف:

شرده ،پالسمای تازه منجمد ،پالکت کرایو و غیره هر نوع فرآورده ای که از خون مشتق می گردد .این موارد شامل گلبول های قرمز ف 

 می باشد.

 صاحبان فرآیند:

 بانک خون،بخش های درمانی 

 ذینفعان:

 بیماران

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

 ه و کیسه خون کنترل می کند.پرستار در هنگام تزریق، برگه درخواست خون را با کیسه خون از نظر گروه خون فرد گیرند .1

پرستار در صورت مشاهده عوارض ناخواسته)تنگی نفس،تهوع،کهیر،راش،لرز،کاهش فشارخون،افزایش فشار خون و غیره(  .2

 تزریق را متوقف می کند.

 پرستار مشکل پیش آمده را به پزشک معالج)درخواست کننده ی خون( اطالع می دهد. .3

امل تزریق، پرستار کیسه خون را به همراه فرم گزارش عوارض ناخواسته احتمالی که در صورت دستور پزشک مبنی بر قطع ک .4

توسط پزشک معالج پر می شود )شامل فرم مشخصات کامل بیمار،تشخیص بیماری،علت درخواست خون،مشخصات کیسه 

 خون از نظر تاریخ،شماره کیسه گروه خون کیسه،ساعت تزریق و غیره( به بانک خون ارسال می کند.



 

    15/21/1396:  ابالغ تاریخ                 

 3 دفعات بازنگری :                 

 5/2/1398بازنگری : تاریخ 

 171   : صفحه                                                                                                                                                                                       

 اجرایی های روشکتابچه 

 

 
 پرستار از بیمار دوباره نمونه گیری کرده و به همراه نمونه ادراری به آزمایشگاه ارسال می کند. .5

همکار بانک خون فورا از کیسه تزریقی، گروه خون را  تعیین  کرده و  سپس دوباره کراس مچ انجام می دهد. همچنین  .6

ALKP،SGPT،SGOT،BIهمکار آزمایشگاه از نمونه ارسالی آزمایشات  LL،LDH  و از نمونهU/A  آزمایش هموگلوبینوری انجام

 می دهد.

 همکار آزمایشگاه نتایج آزمایشات را به مسئول فنی بانک خون  اطالع داده تا در مورد آن تصمیم گیری کند. .7

ساعت به پایگاه انتقال خون  48مسئول بانک خون فرم پر شده عوارض ناخواسته احتمالی توسط پزشک را در عرض  .8

 ارسال می نماید. شهرستان
 

 نحوه نظارت بر اجرای خط مشی و روش اجرایی : 

 بررسی مستندات و مشاهده 

 :مسئول پیگیری روش اجرایی 

 مسئول بانک خون 

 کنان مورد نیاز:رمنابع، امکانات و کا

SOP سوپروایزر آزمایشگاه -پزشک -پرستار –سازمان انتقال خون ایران 

 :جدول تهیه کنندگان

 سمت خانوادگینام و نام  

 مسئول بانک خون علیرضا فاتحی هتهیه کنند

 مسئول فنی آزمایشگاه دکتر هدیه نظرزاده هتائید کنند

 رئیس بیمارستان عباس عبادیدکتر  تصویب کننده
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 PRO-TM-02 کد سند  1 سنجه 9 4 و استاندارد

 

 روش اجرایی : 

مار، نحوه نمونه گیری، نحوه اماده سازی بیمار قبل از نحوه شناسایی بی. 62

 تزریق خون 

 هدف:

 ارتقای ایمنی بیماران پرخطر،ارائه خدمات درمانی با کیفیت،پیشگیری از خطاهای ناسازگاری 

 تعاریف:

 ترانسفوزیون : تزریق خون و فرآورده های خونی 

 کراس مچ : آزمایش تعیین سازگاری خون دهنده و گیرنده

 بان فرآیند:صاح

 بخش های درمانی 

 ذینفعان:

 بیماران

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

پرستار یا پرسنل آزمایشگاه قبل از گرفتن نمونه هویت بیمار را شناسایی میکند. در صورتی که بیمار هوشیار باشد از خود  -1

را پرسیده و مشخصات بیمار را با پرونده و اطالعات فرم درخواست خون مقایسه می  فرد نام و نام خانوادگی و تاریخ تولد

 کند و هویت بیمار را با مچ بند ،اطالعات پرونده و  فرم درخواست تکمیل شده خون مطابقت می دهد.

د و یا قادر به بیان پرستار یا پرسنل آزمایشگاه قبل از گرفتن نمونه هویت بیمار را در صورتی که بیمار غیرهوشیار،نوزا -2

کالمی نام و نام خانوادگی خود نمی باشد اطالعات مندرج بر روی مچ بند بیمار را با مشخصات پرونده بیمار و فرم 

 درخواست تکمیل شده مقایسه و چک می کند.

ار،تاریخ نام پدر بیم-پرستار یا پرسنل آزمایشگاه موظف است حداقل موارد )نام و نام خانودگی بیمار بصورت کامل -3

 تولد،شماره پرونده،کد ملی(را  با پرونده /مچ بند بیمار مورد بررسی قرار می دهد.

پرستار یا پرسنل آزمایشگاه جهت تهیه نمونه بر اساس استانداردهای نمونه گیر در بیمارستان از ورید نمونه گیری می  -4

 : تعیین گروه خونی؛لخته: انجام کراس مچ(CBCکند)



 

    15/21/1396:  ابالغ تاریخ                 

 3 دفعات بازنگری :                 

 5/2/1398بازنگری : تاریخ 

 173   : صفحه                                                                                                                                                                                       

 اجرایی های روشکتابچه 

 

 
 زمایشگاه موقع نمونه گیری نباید گارو را به مدت طوالنی بر روی دست بیمار ببندد.پرستار یا پرسنل آ -5

نام خانوادگی،تاریخ -پرستار یا پرسنل آزمایشگاه مشخصات کامل بیمار را در زمان اخذ نمونه  بر بالین بیمار از قبیل  نام  -6

 بر چسب نمونه ثبت می نماید.تولد،شماره پرونده،ساعت و تاریخ نمونه گیری و نام فرد نمونه گیر را 

پرستار تزریق کننده خون قبل از دریافت خون از بانک خون موارد زیر را چک می نماید.در صورت آماده بودن، به تحویل  -7

 خون از بانک خون اقدام می نماید:

 انتخاب رگ مناسب-الف

 ست تزریق-ب

 22-24در بچه ها   14-22سرسوزن مناسب در بالغین -ج

 ن داروهای از قبیل  اپی نفرین و آنتی هیستامین موجود بود-د

 محلول سدیم کلراید تزریقی-ه

 کپسول اکسیژن )حمایت مواجهه با عوارض احتمالی(-و
 

 نحوه نظارت بر اجرای خط مشی و روش اجرایی : 

 مشاهده و مصاحبه

 :مسئول پیگیری روش اجرایی 

 صرف کننده مسئول بخش م –مسئول بانک خون  –سوپروایزر آزمایشگاه 

 کنان مورد نیاز:رمنابع، امکانات و کا

 پرسنل آزمایشگاه -پرستار-پزشک–دستورالعمل های ابالغی از انتقال خون 

 :جدول تهیه کنندگان

 سمت نام و نام خانوادگی 

 مسئول بانک خون علیرضا فاتحی هتهیه کنند

 مسئول فنی آزمایشگاه دکتر هدیه نظرزاده هتائید کنند

 رئیس بیمارستان عباس عبادیدکتر  ندهتصویب کن
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 PRO-TM-03 کد سند  2 سنجه 9 4 و استاندارد

 

 روش اجرایی : 

 نحوه تزریق خون و فرآورده ها . 63

 هدف:

 ایمنی بیمار،انجام صحیح تزریق خون 

 تعاریف:

 ترانسفوزیون : تزریق خون و فرآورده های خونی 

 رآیند:صاحبان ف

 کلیه بخش های درمانی 

 ذینفعان:

 بیماران

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

 پزشک معالج تزریق فرآورده خونی را درخواست می کند. .1

است خون  چک پرستار بخش، فرم درخواست تزریق فراورده خونی را از نظر نوع فرآورده،تعداد فرآورده و پر کردن فرم درخو .2

HIمی کند.)درخواست خون بایستی در سیستم  S .)توسط پرستار ثبت گردد 

بهیار، پرستار یا پرسنل آزمایشگاه از بیمار نمونه گرفته، بعد از تکمیل قسمت مربوط به نمونه گیر، نمونه را به همراه برگه  .3

 درخواست به آزمایشگاه ارسال می کند. 

 م درخواست خون و نمونه های ارسالی را مطابقت می دهند.کادر آزمایشگاه اطالعات روی فر .4

 همکار بانک خون گروه خونی فرد گیرنده را مورد آزمایش قرار داده و آن را تعیین می کند. .5
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همکار بانک خون، آزمایشات مورد نیاز)کراس مچ، اسکرنینگ آنتی بادی( نمونه ارسالی را  انجام می دهد و فرآورده ی مورد  .6

 نظر مشخصات ظاهری کنترل می کند.نظر را از 

پس از انجام آزمایشات مربوطه و درصورت سازگار بودن اطالعات در دفتر بانک خون ثبت، برگه سفید به بخش ارسال شده و  .7

 برگه قرمز درخواست در فایل بانک خون قرار می گیرد.

 جعه می کند. کمک بهیار از بخش برای گرفتن فرآورده به همراه کلدباکس به بانک خون مرا .8

HIپرستار درخواست مصرف فرآورده را در سیستم  .9 S .ثبت می کند 

تاریخ  نوشتن، امضا گرفتن با ثبت نام تحویل گیرنده، اریبه کمکهمراه فرم نظارت بر تزریق به  به را فرآورده خون بانک همکار .10

HIو در ادامه شماره فرآورده درخواستی را در سیستم  دهد یم لیتحو، ساعت و S .ثبت می کند 

پرستار بعد از تحویل گرفتن  فرآورده، آن را از نظر وضعیت ظاهری چک نموده و با برگه درخواست تطبیق می دهد.در صورت  .11

  صحیح بودن مشخصات، تزریق را شروع می کند.

 پرستار با ست تزریق خون با توجه به حجم درخواستی پزشک، در زمان معین تزریق را انجام می دهد. .12

 ر اطالعات و عالیم بالینی بیمار حین تزریق خون را در برگه نظارت بر تزریق ثبت می کند.پرستا .13

 پرستار به بانک خون ارسال می شود.پس از اتمام تزریق فرآورده، برگه قرمز رنگ نظارت بر تزریق توسط  .14

 نحوه نظارت بر اجرای خط مشی و روش اجرایی : 

 مشاهده

 :مسئول پیگیری روش اجرایی 

 ئول بخشمس

 کنان مورد نیاز:رمنابع، امکانات و کا

 SOPسازمان انتقال خون ایران 

 :جدول تهیه کنندگان

 سمت نام و نام خانوادگی 

 مسئول بانک خون علیرضا فاتحی هتهیه کنند

 مسئول فنی آزمایشگاه دکتر هدیه نظرزاده هتائید کنند

 رئیس بیمارستان عباس عبادیدکتر  تصویب کننده
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 PRO-TM-04 کد سند  3 سنجه 9 4 و استاندارد

 

 روش اجرایی : 

 درخواست و تزریق خون برای نوزادان و شیرخواران با سن کمتر از . 64

 ماه  4

 هدف:

 ایمنی بیمار،انجام صحیح تزریق خون

 تعاریف:

 ترانسفوزیون : تزریق خون و فرآورده های خونی 

 : وسیله ای جهت تعیین حجم خون تزریقی مورد نیاز  پمپ انفوزیون

 صاحبان فرآیند:

 بخش نوزادان،بخش اطفال

 ذینفعان:

 نوزادان با سن کمتر از یک ماه

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

 .کند یرا درخواست م یفرآورده خون یقپزشک معالج تزر -1

را از نظر نوع فرآورده،تعداد فرآورده و پر کردن فرم درخواست خون  چک  یفراورده خون یقواست تزرپرستار بخش، فرم درخ -2

 .کند یم

HI یستمدر س یستیدرخواست خون با -3 S توسط پرستار ثبت گردد. 

 یشگاهست به آزمانمونه را به همراه برگه درخوا یر،قسمت مربوط به نمونه گ یلنمونه گرفته، بعد از تکم یمارپرستار از ب یا یاربه -4

  .کند یارسال م

 .دهند یرا مطابقت م یارسال یفرم درخواست خون و نمونه ها یاطالعات رو یشگاهکادر آزما -5

 .کند یم یینقرار داده و آن را تع یشرا مورد آزما یرندهفرد گ یهمکار بانک خون گروه خون -6
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مورد  یدهد و فرآورده  یرا  انجام م ی( نمونه ارسالیباد یآنت ینگ)کراس مچ، اسکرنیازمورد ن یشاتهمکار بانک خون، آزما -7

 .کند یکنترل م ینظر را از نظر مشخصات ظاهر

به بخش ارسال شده و  یدمربوطه و درصورت سازگار بودن اطالعات در دفتر بانک خون ثبت، برگه سف یشاتپس از انجام آزما -8

 .یردگ یبانک خون قرار م یلبرگه قرمز درخواست در فا

  .کند یگرفتن فرآورده به همراه کلدباکس به بانک خون مراجعه م یاز بخش برا ریاکمک به -9

HI یستمپرستار درخواست مصرف فرآورده را در س -10 S کند یثبت م. 

 یخگرفتن امضا، نوشتن تار یرنده،گ یلبا ثبت نام تحو یاربه کمک به یقهمکار بانک خون فرآورده را به همراه فرم نظارت بر تزر -11

HI یستمرا در س یدهد و در ادامه شماره فرآورده درخواست یم یلو ساعت، تحو S کند یثبت م. 

دهد.در صورت  یم یقچک نموده و با برگه درخواست تطب یظاهر یتگرفتن  فرآورده، آن را از نظر وضع یلپرستار بعد از تحو -12

  .کند یرا شروع م یقبودن مشخصات، تزر یحصح

 .دهد یرا انجام م یقتزر ینپزشک، در زمان مع یحجم درخواستخون با توجه به  یقپرستار با ست تزر -13

 .کند یثبت م یقخون را در برگه نظارت بر تزر یقتزر ینح یمارب ینیبال یمپرستار اطالعات و عال  -14

 شود. یتوسط پرستار به بانک خون ارسال م یقفرآورده، برگه قرمز رنگ نظارت بر تزر یقپس از اتمام تزر -15

 

 ای خط مشی و روش اجرایی : نحوه نظارت بر اجر

 مصاحبه و مشاهده 

 :مسئول پیگیری روش اجرایی 

 مسئول بخش مصرف کننده خون

 کنان مورد نیاز:رمنابع، امکانات و کا

SOP پزشک -پرستار–سازمان انتقال خون ایران 

 :جدول تهیه کنندگان

 سمت نام و نام خانوادگی 

 مسئول بانک خون علیرضا فاتحی هتهیه کنند

 مسئول فنی آزمایشگاه دکتر هدیه نظرزاده هائید کنندت

 رئیس بیمارستان عباس عبادیدکتر  تصویب کننده
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 PRO-HI-01 کد سند  1 سنجه 1 1 ز استاندارد

 

 روش اجرایی : 

شرایط و معیارهای دسترسی درون سازمانی برون سازمانی به اطالعات . 65

 بیماران 

 :هدف

 حفظ حریم خصوصی و اسرار بیماران و جلوگیری از دسترسی افراد غیر مجاز به اسناد و مدارک پزشکی

 تعاریف:

 

 صاحبان فرآیند:

 پرستاران –پزشکان  –پرسنل واحد مدیریت اطالعات سالمت 

 ذینفعان:

 سازمان های بیمه گر -بیماران

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

 واحد یا سازمان باید به صورت کتبی تهیه گردد . دسترسی به مدارک پزشکی توسط شخص، تمام درخواست ها برای -1

 درخواست توسط رئیس یا مدیر بیمارستان تائید می گردد .  -2

 پرونده توسط واحد مدارک پزشکی تحویل می گردد. -3

 هیچ یک از قسمتهای پرونده برای درخواست کننده وجود ندارد .  در هنگام دسترسی اجازه اصالح ، مخدوش یا خارج کردن -4

 دانشجویان پرستاری و پزشکی در صورتیکه درگیر مراقبت بیمار هستند می توانند پرونده بیمار را بررسی کنند .  -5

 پرونده های پزشکی فقط با احضار دادگاه از بیمارستان خارج می شود . -6
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 و روش اجرایی :  نحوه نظارت بر اجرای خط مشی

 مشاهده

 :مسئول پیگیری روش اجرایی 

 مسئول بایگانی

 کنان مورد نیاز:رمنابع، امکانات و کا

 کارکنان بایگانی –تجربه بیمارستان 

 :جدول تهیه کنندگان

 سمت نام و نام خانوادگی 

 تهیه کنندگان
 مسئول واحد مدیریت اطالعات سالمت مهناز حق پرست

 س مدیریت اطالعات سالمتکارشنا زهرا حسینی

 مدیر داخلی بیمارستان اصغر کرامتی هتائید کنند

 رئیس بیمارستان عباس عبادیدکتر  تصویب کننده
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 PRO-HI-02 کد سند  3 سنجه 5 1 ز استاندارد
 

 روش اجرایی : 

ودن ترتیب سازماندهی درونی پرونده های پزشکی از نظر مشخص ب. 66

 محتویات پرونده بیمار

 هدف:

 جام پرونده در جهت بهبود کیفیت مراقبتسان

 تعاریف:

 SOMRمرتب سازی اوراق پرونده برحسب نوع مراقبت و به تفکیک گروه مستندسازان : 

 صاحبان فرآیند:

 پرستاران –پزشکان  –کارکنان واحد مدیریت اطالعات سالمت 

 ذینفعان:

 پرستاران -پزشکان

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

 برای سازماندهی پرونده ها در این بیمارستان استفاده می گردد .  SOMRاز روش  .1

 در هنگام پذیرش بیمار و تشکیل پرونده اوراق پرونده در واحد پذیرش به ترتیب زیر قرار می گیرد : .2

 پذیرش  هبرگ 

 خالصه پرونده 

 الشرح ح 

 سیر بیماری 

 دستورات پزشک 

 گزارش پرستاری 

 کنترل عالئم حیاتی 
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 نمودار عالئم حیاتی 

 گزارش آزمایشات 

 فرم آموزش در زمان ترخیص 

  فرم ثبت ارائه آموزش به بیمار و خانواده 

 . به پرونده اضافه می گردد جای خود توسط منشیبیماردر بخش بستری گریده و هر کدام از اوراق اختصاصی بخش در  .3

 :  )توسط واحد بایگانی مجددا کنترل می شود(پس از ترخیص بیمار در هنگام بایگانی پرونده ترتیب اوراق به شرح زیر می باشد .4

 برگه پذیرش 

  خالصه پرونده 

  شرح حال 

  سیر بیماری 

 فرم درخواست مشاوره 

  مراقبت قبل از عمل 

  برگه بیهوشی 

  برگه شرح عمل 

 مراقبت بعد از عمل 

 شک دستورات پز 

 گزارش پرستاری 

 کنترل عالئم حیاتی 

  نمودار عالئم حیاتی 

 گزارش رادیولوژی 

 گزارش پاتولوژی 

  گزارش آزمایشگاه 

 الصاق الکتروکاردیوگرام 

 فرم جذب و دفع مایعات 

 فرم ثبت ارائه اموزش به بیمار و اوراق متفرقه 

 نحوه نظارت بر اجرای خط مشی و روش اجرایی : 

 کارکنان بایگانیبررسی پرونده ها توسط 

 :مسئول پیگیری روش اجرایی 
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 مسئول مدارک پزشکی

 

 کنان مورد نیاز:رمنابع، امکانات و کا

 کارکنان  بایگانی  -اوراق پرونده –تجربه بیمارستان 

 :جدول تهیه کنندگان

 سمت نام و نام خانوادگی 

 تهیه کنندگان
 مسئول واحد مدیریت اطالعات سالمت مهناز حق پرست

 کارشناس مدیریت اطالعات سالمت حسینی زهرا

 مدیر داخلی بیمارستان اصغر کرامتی هتائید کنند

 رئیس بیمارستان عباس عبادیدکتر  تصویب کننده
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 PRO-HI-03 کد سند  5 سنجه 6 1 ز استاندارد
 

 روش اجرایی : 

 اطالعات  محافظت و امنیت سیستم های ذخیره و بازیابی. 67

 هدف:

 حفظ و امنیت اطالعات ثبت شده در سیستم

 تعاریف:

 

 صاحبان فرآیند:

 واحد مدیریت اطالعات سالمت   -واحد فناوری اطالعات 

 ذینفعان:

 بیمارستان  و بیماران

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

 د جهت حفظ امنیت سرورهای موجود ت مناسب و استاندارایجاد اتاق سرور با امکانات و تجهیزا

 نحوه نظارت بر اجرای خط مشی و روش اجرایی : 

 مشاهده بک آپ های موجود از داده ها

 :مسئول پیگیری روش اجرایی 

 مسئول فناوری اطالعات 

 کنان مورد نیاز:رمنابع، امکانات و کا



 

    15/21/1396:  ابالغ تاریخ                 

 3 دفعات بازنگری :                 

 5/2/1398بازنگری : تاریخ 

 184   : صفحه                                                                                                                                                                                       

 اجرایی های روشکتابچه 

 

 
 ITمهندس  -DVD –هارد دیسک  –سیستم کامپیوتر  –تجربه بیمارستان 

 :جدول تهیه کنندگان

 سمت نام و نام خانوادگی 

 تهیه کنندگان
 مسئول فناوری اطالعات رضا غالمیان

 مسئول واحد مدیریت اطالعات سالمت مهناز حق پرست

 مدیر داخلی بیمارستان اصغر کرامتی هتائید کنند

 رئیس بیمارستان عباس عبادیدکتر  تصویب کننده

 



 

    15/21/1396:  ابالغ تاریخ                 

 3 دفعات بازنگری :                 

 5/2/1398بازنگری : تاریخ 

 185   : صفحه                                                                                                                                                                                       

 اجرایی های روشکتابچه 

 

 
 

 PRO-HI-04 کد سند  7 سنجه 6 1 ز ستانداردا
 

 روش اجرایی : 

ثبت و کنترل خروج پرونده های پزشکی از واحد مدیریت اطالعات . 68

 سالمت 

 هدف:

 پیگیری محل پرونده در هر لحظه و مشخص بودن فرد تحویل گیرنده و جلوگیری از مفقود شدن پرونده

 تعاریف:

 

 یند:صاحبان فرآ

 بیماران –پزشکان  –پرسنل واحد مدیریت اطالعات سالمت 

 ذینفعان:

 و بیمارانبیمارستان 

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

 پرونده توسط مسول بخش درخواست میشود. -1

 درخواست پرونده توسط کمکی یا نیروی خدمات بخش با بایگانی میرسد. -2

 در قسمت امانت پرونده ثبت می شود. HISر دپرونده  -3

 پرونده تحویل فرد میشود. -4

 رسید پرونده به مدارک پزشکی ثبت می گردد. HISدر هنگام برگشت پرونده در قسمت امانت پرونده در  -5

 

 نحوه نظارت بر اجرای خط مشی و روش اجرایی : 

 دفتر کنترل خروج پرونده ها از مدارک پزشکی
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 3 دفعات بازنگری :                 

 5/2/1398بازنگری : تاریخ 

 186   : صفحه                                                                                                                                                                                       

 اجرایی های روشکتابچه 

 

 

 :جرایی مسئول پیگیری روش ا

 مسئول مدارک پزشکی

 کنان مورد نیاز:رمنابع، امکانات و کا

 کارکنان بایگانی –دفتر ثبت کنترل خروح پرونده  –تجربه بیمارستان 

 :جدول تهیه کنندگان

 سمت نام و نام خانوادگی 

 تهیه کنندگان
 مسئول فناوری اطالعات رضا غالمیان

 سالمت مسئول واحد مدیریت اطالعات مهناز حق پرست

 مدیر داخلی بیمارستان اصغر کرامتی هتائید کنند

 رئیس بیمارستان عباس عبادیدکتر  تصویب کننده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    15/21/1396:  ابالغ تاریخ                 

 3 دفعات بازنگری :                 

 5/2/1398بازنگری : تاریخ 

 187   : صفحه                                                                                                                                                                                       

 اجرایی های روشکتابچه 

 

 
 

 

 PRO-HI-05 کد سند  4 سنجه 13 1 ز استاندارد
 

 روش اجرایی : 

ویژه در  استفاده از حروف اختصاری مجاز و کاربرد آن ها در مستندات به. 69

 پرونده بیمار 

 هدف:

 پیشگیری از به مخاطره افتادن ایمنی بیمار در استفاده از حروف اختصاری مجاز

 تعاریف:

 

 صاحبان فرآیند:

 پزشکان  -پرستاران  -واحد مدیریت اطالعات سالمت

 ذینفعان:

 بیماران  -پرستاران

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

 لیست اختصارات رایج و کاربردی هر بخش توسط سرپرستار هر بخش تهیه گردید .  -1

هنگام ثبت گزارشات در پرونده تیم درمان از اختصاراتی استفاده می کنند که بین همه مشترک بوده و برای همه تیم قابل  -2

 درک می باشد . 

 ل اینکه در گزارش اختالل ایجاد می کند ممنوع می باشد . استفاده از واژه ها و اصطالحات و اختصارات غیرمشترک بدلی -3

 پرستار مجاز است جهت نوشتن نوع آزمایشات و فرآورده های خونی و کنترل عالئم حیاتی از اختصارات استفاده نماید .  -4

 پرسنل کادر درمانی مجاز به استفاده از اختصارات پزشکی در برگه آموزش به بیمار نمی باشد . -5

 ت بر اجرای خط مشی و روش اجرایی : نحوه نظار



 

    15/21/1396:  ابالغ تاریخ                 

 3 دفعات بازنگری :                 

 5/2/1398بازنگری : تاریخ 

 188   : صفحه                                                                                                                                                                                       

 اجرایی های روشکتابچه 

 

 
 مشاهده

 

 

 :مسئول پیگیری روش اجرایی 

 مدیریت اطالعات سالمتمسئول واحد 

 کنان مورد نیاز:رمنابع، امکانات و کا

 پزشک -پرستار  –کارکنان  –لیست اختصارات هر بخش 

 :جدول تهیه کنندگان

 سمت نام و نام خانوادگی 

 تهیه کنندگان

 سئول واحد مدیریت اطالعات سالمتم مهناز حق پرست

 کارشناس مدیریت اطالعات سالمت زهرا حسینی

 سرپرستار سی سی یو عشرت جمعیتی

 مدیر داخلی بیمارستان اصغر کرامتی هتائید کنند

 رئیس بیمارستان عباس عبادیدکتر  تصویب کننده
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 3 دفعات بازنگری :                 

 5/2/1398بازنگری : تاریخ 

 189   : صفحه                                                                                                                                                                                       

 اجرایی های روشکتابچه 

 

 
 

 PRO-IT-01 سند  کد 1 سنجه 5 2 ز استاندارد
 

 روش اجرایی : 

 داده، در تصرف و دخل از جلوگیری و داری امانت سیستم، امنیت حفظ. 70

 اطالعات ماندن واحدها، محرمانه و ها بخش افراد، دسترسی سطوح تعیین

 الکترونیکی

 هدف:

 ها در حد امکان و جلوگیری از نفوذ هکر و انواع ویروس ی و کاهش ایجاد امنیت در سیستمهای بیمارستان

 تعاریف:

 

 صاحبان فرآیند:

 واحد فناوری اطالعات بیمارستان

 ذینفعان:

 بیمارستان

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

 یک سرور قدرتمند و متناسب با نیازهای بیمارستان و پشتیبانی آن موجود می باشد.*

ای به سیستم جلوگیری می کند و بر روی تمام سیستم ها  اسکی که از ورود حداکثر ویروسهای رایانهآنتی ویروس تحت شبکه کاسپر*

 نصب می باشد.

 های سخت افزاری و نرم افزاری در ورود و خروج اطالعات مربوط به شبکه جهانی اینتر نت استفاده می شود. از فایروال*

، اینترنت و ... محالدود و مشالخص   HISفزارهای بیمارستان مانند اتوماسیون اداری، سطح دسترسی کاربران در ورود و استفاده از نرم ا*

 می باشد.
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 اجرایی های روشکتابچه 

 

 
استفاده از نرم افزارهای تحت وب و نگهداری اطالعات بر روی سرور مورد نظر و غیرقابل دسالترس بالودن اطالعالات پایاله بالرای کلیاله       *

 کاربران
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 5/2/1398بازنگری : تاریخ 

 191   : صفحه                                                                                                                                                                                       

 اجرایی های روشکتابچه 

 

 
 

 نحوه نظارت بر اجرای خط مشی و روش اجرایی : 

 مشاهده

 :مسئول پیگیری روش اجرایی 

 مسئول فناوری اطالعات

 کنان مورد نیاز:رمنابع، امکانات و کا

 ITمهندس  -مکان مناسب برای نگهداری از سرورها -سیستم کامپیوتر

 :جدول تهیه کنندگان

 سمت نام و نام خانوادگی 

 تهیه کنندگان
 مسئول فناوری اطالعات رضا غالمیان

 فناوری اطالعات کارشناس سعید خنده رو

 مدیر داخلی بیمارستان اصغر کرامتی هتائید کنند

 رئیس بیمارستان عباس عبادیدکتر  تصویب کننده
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 5/2/1398بازنگری : تاریخ 
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 اجرایی های روشکتابچه 

 

 
 

 PRO-IT-02 کد سند  1 سنجه 6 2 ز استاندارد
 

 روش اجرایی : 

 انبیمارست افزاری سخت و افزاری نرم های سیستم از پشتیبانی. 71

 هدف:

 پشتیبانی از سیستمهای رایانه ای بیمارستان بصورت تمام وقت

 تعاریف:

 

 صاحبان فرآیند:

 واحد فناوری اطالعات

 ذینفعان:

 تمامی واحد های بیمارستان

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

  از طریالق سالامانه پشالتیبانی    و یا درخواست  تلفنیدرصورت هرگونه مشکل سخت افزاری و نرم افزاری بصورتIT   باله آدرس

support.gmu.ir  فناوری اطالعات هماهنگ می شود. مسئولبا 

  درصورت امکان با راهنمایی کاربر از راه دور رفع نقص شده و درغیر اینصورت با مراجعه حضوری و تشخیص مشکل ، سیستم

 .به سرعت رفع عیب می شود

 طالعات پایه بیمارستان برمبنای سیاست های وزارتخانه در نرم افزار بروز رسانی کلیه اHIS 

 بروز رسانی سایر نرم افزارهای کاربردی در بیمارستان 
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 3 دفعات بازنگری :                 

 5/2/1398بازنگری : تاریخ 

 193   : صفحه                                                                                                                                                                                       

 اجرایی های روشکتابچه 

 

 
 

 نحوه نظارت بر اجرای خط مشی و روش اجرایی : 

 مستندات درخواست های اتوماسیون

 :مسئول پیگیری روش اجرایی 

 مسئول فناوری اطالعات

 کنان مورد نیاز:رو کامنابع، امکانات 

 ITمهندس -افزارهای مورد نیاز سخت -سیستم کامپیوتر

 :جدول تهیه کنندگان

 سمت نام و نام خانوادگی 

 تهیه کنندگان
 مسئول فناوری اطالعات رضا غالمیان

 کارشناس فناوری اطالعات سعید خنده رو

 مدیر داخلی بیمارستان اصغر کرامتی هتائید کنند

 رئیس بیمارستان عباس عبادیدکتر  تصویب کننده
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 اجرایی های روشکتابچه 

 

 
 

 PRO-IT-03 کد سند  2 سنجه 6 2 ز استاندارد
 

 روش اجرایی : 

 نسخه تهیه و الکترونیکی اطالعات و ها داده منظم پشتیبانی و نگهداری. 72

 پشتیبان

 هدف:

 مکنمطمئن ترین روش م نگهداری داده ها به بهترین وحفظ و 

 تعاریف:

------ 

 صاحبان فرآیند:

 واحد فناوری اطالعات

 ذینفعان:

 بیمارستان

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

 مطمئن نگهداری و از تمامی بانک هاط اطالعاتیپشتیبان نسخه تهیه برای عالی العاده فوق افزاری سخت بستر نمودن فراهم -7

 افزار نرم ترین جدید از دهاستفا  آن

 برروی هارد سرور اتوماتیک صورت به و روز در نوبت 4 صورت به پشتیبان نسخه تهیه -8

 ر بیشت اطمینان برای مجزا اکسترنال دیسک هارد یک روی بر پشتیبان فایلهای از گرفتن کپی -9

 هارد اکسترنال روی بر پشتیبان فایلهای کردن کپی -10

 و روش اجرایی :  نحوه نظارت بر اجرای خط مشی

 مشاهده بک آپ های موجود از داده ها

 :مسئول پیگیری روش اجرایی 
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 5/2/1398بازنگری : تاریخ 
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 اجرایی های روشکتابچه 

 

 
 مسئول فناوری اطالعات

 کنان مورد نیاز:رمنابع، امکانات و کا

 ITمهندس  -DVD -هارد اکسترنال -سرور

 :جدول تهیه کنندگان

 سمت نام و نام خانوادگی 

 تهیه کنندگان
 اتمسئول فناوری اطالع رضا غالمیان

 کارشناس فناوری اطالعات سعید خنده رو

 مدیر داخلی بیمارستان اصغر کرامتی هتائید کنند

 رئیس بیمارستان عباس عبادیدکتر  تصویب کننده

 



 

    15/21/1396:  ابالغ تاریخ                 

 3 دفعات بازنگری :                 

 5/2/1398بازنگری : تاریخ 

 196   : صفحه                                                                                                                                                                                       

 اجرایی های روشکتابچه 

 

 
 

 

 PRO-FS-01 کد سند  1 سنجه 1 2 ح استاندارد
 

 روش اجرایی : 

 اد مجاز به اطالعات بیمارانحفظ محرمانگی و تعیین سطح دسترسی افر. 73

 هدف:

 مدیریت اطالعات محرمانه درمانی بیماران 

 پیشگیری از عوارض اجتماعی و خانوادگی برای بیماران

 تعاریف:

سطح دسترسی افراد مجاز به اطالعات بیماران در هر رده از کارکنان متفاوت است و هر یک از کارکنان مجاز به ثبت اطالعات در 

به واحد کاری خود می باشند . حفظ محرمانگی یعنی اطالعات داخل پرونده بیماران در دسترس افراد غیرمجاز به فرمهای مخصوص 

 هر نحوی قرار نگیرد .

 صاحبان فرآیند:

 مسئول واحد اطالعات سالمت ، روسا و سرپرستاران بخشهای بالینی ) پزشکان ( 

 ذینفعان:

 بیمار

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

  .باشد به طور کلی مرکز درمانی مالک پرونده الکترونیکی و فیزیکی بیمار است ، ولی بیمار مالک اطالعات داخل آن می

 .گهداری شده و فقط در اختیار کادر درمانی مجاز قرار می گیردنپرونده بیماران بستری در ایستگاه پرستاری پس از ویزیت  -1

 .فیزیکی باید در کالسور و یا پوشه نگهداری شوند اسناد  -2

و نباید هیچگونه اطالعات د م بیمار ، شماره پرونده و شماره اتاق شناسایی شونناکالسورها یا پوشه های محتوی اسناد بیمار باید تنها با 

 .تشخیصی که امکان خواندن آنها توسط فرد معمولی وجود دارد ، روی پوشه ها قید گردد

 جلد پرونده ها نبایستی تشخیص بیماری یا سایر اطالعات درمانی بیماران نوشته شود .روی  -3
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 3 دفعات بازنگری :                 

 5/2/1398بازنگری : تاریخ 
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 اجرایی های روشکتابچه 

 

 
 کارکنان مجاز به نوشتن تشخیص بیماری و اطالعات درمانی بر روی تابلوی باالی سربیماران نیستند.  -4

ت درمانی وتشخیص کارکنان تمامی نکات ایمنی را درگفتارشان بر بالین بیمار به نحوی که منجر به فاش شدن اطالعا -5

 بیماری بیماران می شود رعایت کرده و سرپرستاران و مسئولین بخشها  بر اجرای این روند نظارت دارند .

 .تنها پزشک معالج و کادر درمانی اجازه دسترسی به پرونده سالمت بیمار را دارند 

 .دسترسی هر فرد دیگر به پرونده بیمار به اجازه بیمار نیاز دارد  -6

یمار مجاز نیست و آنها معموالً حقی برای بسایر کارکنان یک مرکز درمانی و دوستان بیمار به پرونده ، بدون اجازه دسترسی  -7

 .دسترسی به پرونده ندارند

پرونده بیماران یک سند قانونی واخالقی می باشد که طبق اصل محرمانگی اطالعات بیماران  بایستی اطالعات پرونده محرمانه بماند و 

 ونه اطالعاتی نباید به سایر اشخاص از سوی کادر درمانی یا کارکنان مدارک پزشکی ارائه شود. هیچ گ

تنها افرادی مجاز به دسترسی به اطالعات پرونده هستند که بر اساس فرمهای اصلی یا فرعی اعالم شده تو سط واحد مدارک  -8

 راد شامل :پزشکی مجاز به ثبت یا دسترسی به اطالعات  پرونده  هستند این اف

 :  معالج و رادیولوژیست و مشاور بیمار پزشکان و رزیدنتی کادر اعضای (1

 بیماردر معالج غیر سرویس های پزشکان و ها رزیدنت. نمایند مطالعه و مالحظه را ها پرونده آزادانه صورت به ، بخش در توانند می

 رزیدنتی و پزشکی کادر.باشند می پرونده ی مطالعه و ررسیب به مجاز مربوطه بخش مسئول و بیمار معالج پزشک با هماهنگی صورت

 از خارج اشخاص  به  ، پرونده در موجود شفاهی یا کتبی اطالعات ارائه به مجاز بیمارستان مدیریت/  ریاست کتبی اجازه بدون

 باشند نمی بیمارستان

 : فراگیران (2

 . نمایند اجازه کسب آموزشی نتمعاو و مدیریت/  ریاست از باید بایگانی های پرونده بررسی جهت

 ثبت و پرونده به دسترسی به مجاز بخش مسئول/  بخش رئیس اجازه با فقط بخش جاری های پرونده بررسی جهت( اینترن) فراگیران

 . باشند می اطالعات

 مربوطه را ثبت کنند  دانشجویان پرستاری با نظارت مربی ومسئول بخش می توانند پرونده جاری بیمار را مطالعه کرده و اطالعات

 : بهیاران/پرستاران (3

 .   هستند خدمتی محل بخش جاری های پرونده در اطالعات ثبت و دسترسی به مجاز بهیاران و پرستاران 

 مجاز و بوده مرتبط بخش مسئول از اجازه کسب به منوط امر این ، درمانی بخشهای سایر جاری های پرونده به دسترسی خصوص در

 . باشند نمی مذکور پروندهای در اتاطالع ثبت به

 مسئول کتبی اجازه به منوط  پزشکی مدارک واحد در بیماران پرونده در اطالعات ثبت و دسترسی ، بایگانی های پرونده خصوص در 

 باشد می مربوطه بخش

 : فیزیوتراپی واحد کارکنان (4

 واحد مسئول خواست در به منوط امر این بایگانی های پرونده مورد در و بوده جاری های پرونده در اطالعات ثبت و دسترسی به مجاز 

 .باشد می فیزیوتراپی

 :  پژوهشی امور (5

 .باشد می بیمارستان دستورریاست به منوط بیمار ی پرونده به دسترسی تحقیقاتی های طرح انجام جهت

ز به استفاده از اطالعات بالینی بیمار نمی ولی مجا باشند می پرونده به دسترسی به مجاز  بیمارستان در شاغل  ترخیص کارکنان (6

 باشند.
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 (: بیمارستان از خارج)  متفرقه پزشکان (7

 توسط مجوز صدور لذا   بوده بیمار درباره اطالعات دریافت به مجاز مدیریت،/  ریاست تأیید و بیمار کتبی نامه اجازه ارائه صورت در 

 .  باشد می  قانونی غیر مورد این در بیمار بیکت نامه اجازه وجود بدون بیمارستان مدیریت/  ریاست

 : بیماران امور گیری پی واحدهای و اجتماعی مددکاران (8

 .باشند می پرونده بالینی غیر اسناد بخش در اطالعات  ثبت و دسترسی به مجاز 

 :  قانونی نهادهای و سازمانها (9

 .باشند می بیمار پرونده رونوشتی از دریافت به مجاز  ارستانبیم مدیریت/  ریاست توسط آن تأیید و رسمی درخواست ارائه صورت در

 :بیمارستان حقوقی مشاور (10

 مشاور. داد قرار بیمارستان حقوقی مشاور اختیار در توان می را پزشکی پرونده اطالعات حقوقی دعاوی در بیمارستان از دفاع برای 

 . باشد نمی پرونده در اطالعات ثبت به مجاز حقوقی

 دیگر: نیدرما مراکز (11

 ذکر و کتبی درخواست  ارائه با تواند می بیمار کننده بستری بیمارستان ، مراکزدرمانی سایر در بیمار مجدد شدن بستری صورت در

 . یابد دسترسی قبلی پرونده اطالعات  ،به وی  نامه اجازه بدون است بستری بیمارستان آن در بیمار که مطلب این

 :  دادگستری وکالی (12

 تواند می بیمارستان بیمار، پزشک و( بیمار کفایت عدم یا بودن صغیر صورت در) وی قانونی ی نماینده یا بیمار از ازهاج درصورت

 .نماید ارائه بایگانی پرونده از رونوشتی

 : پزشکی مدارک واحد کارکنان (13

  جهت بیمارستان رئیس و پزشکی ارکمد مسئول از دستور دریافت زمان تا ، بیمار پرونده دربررسی مشکوک موارد مشاهده صورت در

 . باشند نمی بیمارستان خارج و داخل در افراد به پرونده تحویل به مجاز ، تکلیف تعیین

  کار حین ازحوادث ناشی  بیماران ی کارفرما  (14

 .  است ممنوع برای وی پرونده دسترسی و نداشته بیمار پرونده به نسبت حقی هیچ

  : نزدیکان و بیمار دسترسی سطح (15

 :طورکلی به

  شرایط به توجه با و هویت احراز از بعد( بیمار قیم نیز و ذکور ارشد فرزند مادر، و پدر جمله از یک درجه بستگان) نزدیکان و همراه. 1

 .یابند می دسترسی پزشکی مدارک به الزم،

  مدارک از شده اصل برابر. رونوشت بیمارستان، سیاست به توجه با ها ارگان و ها سازمان از  رسمی نامه ارائه با کنندگان مراجعه. 2

 .نمایند می دریافت را الزم

 : گر بیمه های سازمان دسترسی سطوح(  16

 بررسی جهت پرونده از نوشتی رو توانند می بیمارستان ریاست تائید صورت در و رسمی درخواست ارائه با گر بیمه های سازمان

 درخواست درصورت بیمارستان در مقیم بیمه ناظران)  گر بیمه سازمانهای توسط شده معرفی ناظران.  نمایند دریافت هزینه یا خسارت

 .باشند می بایگانی پرونده بالینی غیر اسنادی بخش در اطالعات ثبت  به مجاز( درآمد واحد مجوز ارائه با پرونده

 نیازی گیرد می قرار استفاده مورد نیت حسن با و(  شآموز جمله از)  معمولی مقاصد با بیمارستان در بیمار جاری پرونده که هنگامی

 (بیمار نام ذکر بدون مرتبط های کمیته و میر و مرگ کمیته در طرح و Case report موارد. )نیست بیمار رضایت به

 . باشد می ستانبیمار رئیس اجازه به منوط اینترن و فراگیران توسط پزشکی مدارک درواحد بیماران بایگانی پرونده در اطالعات ثبت
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  بیمارستان رئیس اجازه و متبوع اداره از کتبی درخواست ارائه به منوط مجرم و متهم بیماران بایگانی های پرونده بررسی -

 . باشد می ممنوع بخشها از بیماران همراهان توسط جاری های پرونده خروج .باشد می

 وبا... (  و پزشکی  مشترک مورنینگ مالی، ،بررسی ای بیمه بررسی) یتن حسن با و بیمارستانی مقاصد جهت که هایی پرونده امیتم

 مدارک به هفته یک تا ساعت 48 ظرف مذکور های پرونده مقتضی است ،شود می گرفته تحویل پزشکی مدارک واحد مسئول تایید

 .شود داده عودت پزشکی

 نحوه نظارت بر اجرای خط مشی و روش اجرایی : 

 دیدهای میدانی و مصاحبه با کارکنان و پرکردن چک لیست کنترلی پایش دوره ای هر سه ماهاز طریق مشاهده و باز

 :مسئول پیگیری روش اجرایی 

 کمیته اخالق پزشکی و واحد اطالعات سالمت 

 کنان مورد نیاز:رمنابع، امکانات و کا

درخواست کتبی جهت دسترسی به اسناد  –ستان تجربه بیمار –دستورالعمل افراد مجاز به دسترسی به اطالعات پرونده های پزشکی 

 کلیه کارکنان مجاز به دسترسی اطالعات پرونده  -دستگاه فتوکپی جهت کپی مدارک –پرونده با دستور ریاست بیمارستان 

 

 

 

 :جدول تهیه کنندگان

 سمت نام و نام خانوادگی 

 تهیه کنندگان
 مسئول حقوق گیرنده خدمت میترا توکلی زاده

 مسئول واحد مدیریت اطالعات سالمت ق پرستمهناز ح

 مدیر داخلی بیمارستان اصغر کرامتی هتائید کنند

 رئیس بیمارستان عباس عبادیدکتر  تصویب کننده
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 PRO-FS-02 کد سند  2 سنجه 4 2 ح استاندارد
 

 روش اجرایی : 

 هنحوه ارائه خدمت به بیماران مجهول الهوی. 74

 هدف:

 حمایت از بیماران مجهول الهویه و آسیب پذیر به صورت برنامه ریزی شده . 

 کاهش عوارض و خطاهای پزشکی بیماران مجهول الهویه 

 تعاریف:

بیمار مجهول الهویه بیماری است که قادر به دادن اطالعات در خصوص مشخصات خود نمی باشد . مانند بیمارانی که با اختالل 

عه کرده اند، مشکل ذهنی دارند یا دچار فراموشی شده اند و مواردی از این قبیل که بیمارستان قادر به شناسایی او در هوشیاری مراج

 بدو ورود نمی باشد . 

 صاحبان فرآیند:

 مسئول واحد اطالعات سالمت –روسا و سرپرستاران بخشها  –مسئول حراست  –کمیته اخالق پزشکی 

 ذینفعان:

 نبیمارا -بیمارستان

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

 پزشک اورژانس بررسی می شود . در بدو ورود ابتدا وضعیت بیمارمجهول الهویه  توسط پرستار تریاژ و .1

ه اخذ رضایت  در صورتیکه بیمار پاسخگو نیست و  نیازمند اقدامات نجات دهنده حیات می باشد مانند موارد اورژانس نیاز ب .2

 بستری از بیمار یا همراهی نبوده و اقدامات ضروری برای بیمار انجام می شود. 

بهیار همگن خارج شده  پرستار  توسط کمک شیفت یا سرپرستار  مسئول کلیه متعلقات و مدارک  بیمار در حضور نگهبان و .3

گهداری از اموال بیمار طبق روش حفاظت از اموال )جهت ن .ر بدو ورود بیمار پی برده می شوددبه هویت احتمالی بیمار  و

 گیرنده خدمت عمل می شود(

الزم به ذکر . ستفاده می شودو ... ا 2،  1 بدو ورود از نام مستعار مجهول الهویه شماره در صورت نبودن مدارک شناسایی در .4

ده و برای بیمار دیگر قابل استفاده در سیستم فقط برای یک بیمار قابل ثبت بو 1است اختصاص نام مجهول الهویه شماره 

 .د در صورت شناسایی بیمار با هماهنگی واحد پذیرش نام مستعار به نام خود بیمار تغییر خواهد کردنمی باش
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 .بند بیمار ثبت می گردد مطابق با سایر بیماران نام مستعار و شماره پرونده برروی مچ .5

 مراتب توسط مسئول بخش به اطالع رابط حقوقی بیمارستان می رسد.  در صورتیکه هیچ راهی برای شناسایی بیمار نباشد .6

 دهد.  رابط حقوقی بیمارستان هماهنگی الزم را با مراجع قضایی جهت شناسایی بیمار و بستگان بیمار را انجام می .7

 پی گیری مسائل مربوط به شناسایی بیمار بر عهده واحد مددکاری و رابط حقوقی بیمارستان است.  .8

رت عدم  شناسایی بیمار هنگام ترخیص، رابط حقوقی بیمارستان هماهنگی الزم را با مراجع قضایی جهت انتقال بیمار در صو .9

 مراکز نگهداری می نماید. به پرورشگاه، بهزیستی یا سایر 

 مددکار بیمارستان نیازهای بیمار را بررسی و در جهت رفع مشکالت وی برنامه ریزی می نماید. 

الهویه تا زمانی که در بخشهای ویژه بستری می باشد نیاز به همراهی ندارد . در صورتی که منتقل بخش گردید بیمار مجهول  .10

بهیار بخش موظف به انجام مراقبت های بیمار نظیر تغذیه،  پرستاری و پرستاری ،  در کمک، و نیاز به داشتن همراهی بود

 ر مربوطه می باشد . نظافت و پوشش و نیازهای بهداشتی وی با نظارت پرستا

 به سردخانه بیمارستان منتقل  ...(مجهول الهویه شماره ) بیمار با همان نام مستعار ،در صورت فوت بیمار مجهول الهویه .11

 و مراتب به اطالع رابط حقوقی بیمارستان و پزشک قانونی و مراجع قضایی می رسد.  می شود

 مارستان می باشد.هماهنگی با مراجع قضایی بر عهده رابط حقوقی بی .12

مشخصات بیمار ثبت و تلفن تماس با سایر افراد خانواده از بیمار  ،و یا شناسایی بیمار توسط همراهانشدن در صورت هوشیار  .13

 در پرونده بیمارسپس مراتب به اطالع سرپرستار، سوپروایزر و واحد پذیرش بیمارستان می رسد تا مشخصات ه اخذ شد

 .درج میشود بیمار  مشخصات اصلی بیمار بر روی دستبندهویت و  اصالح گردد و سپس

 نحوه نظارت بر اجرای خط مشی و روش اجرایی : 

 مشاهده و بررسی مستندات پرونده بیماران مجهول الهویه و پرکردن چک لیست دوره ای پایش هر سه ماه

 :مسئول پیگیری روش اجرایی 

 مسئول حراست –کمیته اخالق پزشکی 

 

 کنان مورد نیاز:رت و کامنابع، امکانا

، مددکار اجتماعی ، ، پرستاری ، کمک پرستاری رابط حقوقی ، نگهبانی، کمک بهیار –مچ بند بیمار  ، HISسیستم  –تجربه بیمارستان 

 پزشک و پرستار
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 :جدول تهیه کنندگان

 سمت نام و نام خانوادگی 

 تهیه کنندگان

 مسئول حقوق گیرنده خدمت میترا توکلی زاده

 رابط حراست لیرضا یوسفی مقدمع

 مسئول واحد مدیریت اطالعات سالمت مهناز حق پرست

 مدیر داخلی بیمارستان اصغر کرامتی تائید کنندگان

 رئیس بیمارستان عباس عبادیدکتر  تصویب کننده

 

 

 

 


