
 ایوٌی بیوار

 
اهرّزٍ طراداى . دذّد یک لرى پیص فلْراًس ًایتیٌگل تأکیذ کرد کَ هذیط هٌاسب، در بِبْد بیواراى ًمص هِوی دارد

یکی از هْاردی . ساختواى بیوارستاى ّ هذیراى اجرایی آى، کْضص فراّاًی در ایجاد هذیط هٌاسب برای بیواراى دارًذ

کَ در بخص ُای بستری ّ جرادی برای ایجاد هذیط هٌاسب برای بیواراى هْرد هالدظَ لرار هی گیرد، ایوٌی هی 

بٌابرایي . در هرالبت ُای درهاًی، کیفیت خذهات ارائَ ضذٍ ّ ایوٌی بیواراى کاهاًل بَ یکذیگر هرتبط ُستٌذ. باضذ

هْارد . بیوارستاى عرفاى، ارائَ هرالبت ایوي ّ با کیفیت باال را از ّظایف درفَ ای، اخاللی ّ لاًًْی خْد هی داًذ

 ایوٌی در دْزٍ ُای هختلف بیوارستاى بَ ضرح زیر هی باضذ

  .هذیریت بیوارستاى

 - .هذیریت ارضذ بیوارستاى بَ ایوٌی بیوار هتعِذ است 

  -.بیوارستاى دارای برًاهَ ایوٌی بیوار هی باضذ 

  -.بیوارستاى ازدادٍ ُای جوع آّری ضذٍ بَ هٌظْر بِبْد ایوٌی ارائَ خذهات استفادٍ هی ًوایذ 

بیوارستاى بَ هٌظْر ارائَ خذهاتص، دارای ّسایل ّ تجِیسات ضرّری بذّى ًمص ّ با کارکرد - 

  .هٌاسب هی باضذ

بیوارستاى در تواهی اّلات ضباًَ رّز بَ هٌظْر ارائَ خذهات ایوي، دارای کارکٌاًی ّاجذ - 

  .صالدیت فٌی ّ هتخصص است

بیوارستاى دارای خط هطی ُا، راٌُواُای بالیٌی ّ رّش ُای استاًذارد اجرایی در تواهی ّادذُا - 

  .ّ خذهات پطتیباًی است

  -.بیوارستاى دارای سیستوی بَ هٌظْر کاُص خطر ابتال بَ عفًْت هی باضذ 

  -.بیوارستاى ایوٌی خْى ّ فرآّردٍ ُای خًْی را تضویي هی ًوایذ 

 - .بیوارستاى تجْیس ایوي تسریمات، سرم ُا ّ ّاکسیٌاسیْى را تضویي هی کٌذ 

  -.سیستن دارّیی بیوارستاى ایوي هی باضذ 

  -.سیستن بایگاًی هذارک پسضکی بیوارستاى کاهل است 

 هطارکت بیوار 

  .ایوٌی بیوار در هٌطْر دمْق بیوار لذاظ ضذٍ است 

بیوارستاى با ارتمای سطخ آگاُی بیواراى ّ ُوراُاًطاى در زهیٌَ سالهت، بَ آًاى لذرت ّ اهکاى  

  .هطارکت در اتخار تصوین صذیخ در هْرد ًذٍْ درهاى خْد را هی دُذ

  .بیوارستاى ضٌاسایی صذیخ ُْیت بیواراى ّ تأییذ آى را در تواهی هرادل درهاى، تضویي هی ًوایذ 

  .بیوارستاى در فعالیت ُای هختلف ایوٌی بیوار، جاهعَ ّ عوْم هردم را هطارکت هی دُذ 

  .بیوارستاى ّلایع ایوٌی رر دادٍ برای بیوار را با ّی ّ ُوراُاًص هطرح هی ًوایذ 

  .بیوارستاى بیواراى را ًسبت بَ اًتماد ّ بیاى دیذگاٍ ُایطاى تطْیك هی کٌذ 

  .فضای داکن بر بیوارستاى فضای دّستذار بیوار است 



 هذیط ایوي 

  .بیوارستاى دارای هذیط فیسیکی ایوي ّ بی خطر برای بیواراى ّ هاللات کٌٌذگاى هی باضذ 

  .بیوارستاى دارای سیستن ایوي هذیریت دفع پسواًذُا هی باضذ 

  .بیوارستاى برًاهَ هطخص ّ ّیژٍ ای برای ارتمای درفَ ای کارکٌاى در زهیٌَ ایوٌی بیوار دارد 

 آهْزش هذاّم 

  .بیوارستاى صالدیت کارکٌاى خْد را خصْصًا بَ لذاظ سطخ داًص بازبیٌی ّ تأییذ هی کٌذ 

 بیوارستاى پژُّص ُای هرتبط بَ ایوٌی بیوار را بَ طْر هستور ُذایت هی کٌذ 

 


