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 معرفي کلي بيمارستان

درنقطه مرکزی 1316این مرکزدرسالواقع شده است . شهر زنجان  کبیمارستان شهید دکتر بهشتی در منطقه دروازه ار

و  بفرد این مرکز قبل از احداث بیمارستان ولیعصر )عج( و آیت اله موسوی یکی از بیمارستانهای منحصرشهرزنجان بنا شد.

بخشهای درمانی  جابجائیو فوق  بیمارستان  دو. که بعداً با افتتاح  محسوب می شدبزرگ استان با امکانات درمانی فراوان 

بخشهای  ولیعصر،درمانی بعدازاحداث مجتمع  فعال می باشد.در این مرکز  شهای روانپزشکیبخ فقط  در حال حاضر،

حلق وبینی وعفونی به آن مرکز انتقال یافتند.همچنین پس از احداث ،گوش  چشم، اعصاب،داخلی  و نوزادان،داخلی، اطفال

تخت 116 این مرکز با رحال حاضربه آن مرکز منتقل شدند.دهم   CCUمجتمع پزشکی آیت ا...موسوی بخشهای قلب و

تخت   28بخش نوروتیک با -تخت بستری  38 بخش روان مردان با اعصاب و روان شامل :بستری مصوب دارای بخشهای 

شامل بخش مراقبتهای حاد  بخش اورژانس -تخت بستری  30تخت زنانه(،  بخش روان زنان با12تخت مردانه و16بستری)

ونتیالتور  ،شوک  DC)دارای دستگاه  CPRاتاق و، تحت نظر تاقهای تزریقات زنان ومردان تخت بستری و ا18با و سرپایی 

واحد ،   rTMSواحد  ، تخت  فعال 15با  ECTو واحد  می باشداتاق رزیدنت روانپزشکی  ، عمومی اتاق ویزیت پزشک و...(،

آموزش به  روان  جامعه نگر با سالمت ، عفونی درمانگاههای تخصصی سرپائی شامل کلینیک اعصاب وروان ،،  کاردرمانی

همچنین  در حال خدمت رسانی به مردم شریف استان میباشد. QEEGونوروفیدبک  ، سالمت جنسیکلینیک  ، خانواده ها

به بیماران بستری وسرپائی خدمات ارائه میدهند و رسیدگی به شکایات وتکریم ارباب رجوع رادیولوژی  ،واحد آزمایشگاه 

  که فقط به بیماران بستری خدمات ارائه میدهد.وداروخانه 
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 1400و 99، 98 ،97 ،96، 95، 94،  93، 92 ، 91آمار مراجعین به مرکز در سالهای 

ف
ردی

 

 99 سال 98 سال 97سال  96 سال 95 سال 94سال  93سال  92سال 91سال عنوان
سال 

1400 

 1981 1744 1873 1823 1878 1650 1548 1497 1386 1349 تعداد بستری 1

 70781 63212 97352 91674 91338 92672 101635 91230 89818 86834 مراجعین اورژانس 2

 8542 11102 11979 13078 11735 8754 12761 16891 13088 11129 مراجعین درمانگاه 3

 2444 2027 2178 6870 7041 5452 4219 4246 3397 2977 آزمایشگاه بستری 4

 19132 19235 20405 23811 25913 30554 30278 27796 28229 26829 اه سرپاییآزمایشگ 5

 46 2762 70 87 157 302 202 139 91 86 رادیولوژی بستری 6

 7074 52636 9422 15221 15423 13461 10253 8374 7689 10439 رادیولوژی سرپایی 7

8 
اعزام از مرکز به سایر 

 مراکز
340 169 123 132 65 18 69 38 59 153 

 

 :می باشدزیر با توجه به اولویتهای تعیین شده، استراتژیهای کالن به شرح 

 

S1 :پژوهشی و آموزشی درمانی، اعتباربخشی استانداردهای استقرار 

S2 :بیمار ایمنی دوستدار بیمارستانهای الزامی استانداردهای استقرار 

S3 :فوریتها و خطر،حوادث مدیریت نظام استقرار 

S4 :جامعه و بیمار به آموزش نظام استقرار 

S5 :کارکنان و بیماران برای شکایات به رسیدگی و سنجی رضایت نظام استقرار 

S6 :مالی و فیزیکی،انسانی منابع مدیریت 
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 چشم انداز ومنشوراخالقي مرکزرسالت، 

)MiSSionstatementآموزشي درماني شهيد دکتر بهشتي رسالت مرکز 

 اف و چشم انداز ، اهداف آموزشی و پژوهشی :رسالت و اهد

مرکز آموزشی درمانی شهید دکتر بهشتی به عنوان تنها مرکز ارائه خدمات تخصصی روانپزشکی در راستای تقویت نقش 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی زنجان درراستای  تأمین، حفظ وارتقای سطح سالمت روان مردم استان 

راجعین، آموزش و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز در رشته های روانپزشکی و روانشناسی بالینی فعالیت می کند، و سایر م

در این مرکز مجموعه ای از برجسته ترین افراد در زمینه های درمانی، تشخیصی، توانبخشی وآموزشی  پژوهشی وجود 

تشخیصی و درمانی، خدامت خودرا با بهترین کیفیت ارائه نموده و دارند تا با بهره گیری از امکانات و تجهیزات و تسهیالت 

محیطی امن برای بیماران و مراجعین فراهم نمایند همچنین نظارت برآموزش، پژوهش و درمان صحیح و نیز رعایت عدالت 

ین مرکز تکریم و در ارائه خدمات و اصول حرفه ای و منشور حقوق بیمار و همکار جزء اهداف این مرکز است و بنابراین ا

ارتقاء رضایت ارباب رجوع و افزایش سطح دسترسی مردم به خدمات تخصصی در راستای بهبود مستمر سطح سالمت 

 .روانی را در جامعه هدف نهایی خویش قرار داده است 

 (Vission)آموزشی درمانی شهید دکتر بهشتی چشم انداز مرکز

گیری از نیروی انسانی متعهد و متخصص خود و نیز استفاده از امکانات موجود، با استعانت از درگاه خداوند متعال و بهره 

این مرکز بر آن است تا همگام با برنامه های توسعه دانشگاه علوم پزشکی از نظر کیفیت و کمیت ارائه خدمات آموزشی، 

 کز برتر کشور تبدیل گردد پژوهشی و درمانی خود بر مردم استان و سایر مراجعین از مراکز مشابه، به یکی از مرا

 (:Value) آموزشی درمانی شهید دکتر بهشتی ارزشهای سازمانی مرکز

 تاسی به احکام مبین اسالم 

 درنظرداشتن نقش و جایگاه واالی اشرف مخلوقات در نظام اجتماعی 

 قانون مداری 

 رعایت منشور حقوق بیمار 

 رعایت عدالت در ارائه خدمات 

 انسانی در ارائه خدمات رعایت اصول حرفه ای واخالق 

 نظارت بر ارائه روشهای درمانی صحیح و موًثر 
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 :منشوراخالقي  مرکز

همواره سرلوحه خدمات  متعال را رضای خداوند ایمن دانسته و به خدمت صادقانه و متعهد را کارکنان این مرکز خود

 خویش قرارمیدهد.

تجارب وفن آوریها به منظور ارائه خدمات مطلوب به بهترین  آخرین روشهای پژوهش شده و تالش دربکارگیری از

 مشتریان.

 مقابل مراجعین  را وظیفه خود میدانیم. برخورد مسئوالنه توام با خوشروئی ، صداقت و صمیمیت  و پاسخگو بودن در

 خدمات مطلوب و با کیفیت میباشد. خانواده ها با استفاده از هدف ما جلب رضایت بیماران و

پاسخگوئی به مراجعین را جزئی از وظایف  داشتن جدیت و دلسوزی در ارائه خدمات و ، وقت شناسی امور،نظم وترتیب در

 خویش میدانیم.

یونیفرم مصوب،رعایت ادب واحترام نسبت به مراجعین، بیماران و کارکنان را جزئی از وظایف  حفظ آراستگی ظاهری با

 خود میدانم.

 مه جانبه را درگرو کارگروهی دانسته واز اهداف مهم ماست.ارتقاء مستمر کیفیت خدمات و توسعه ه

باور داریم که مشتریان داوران اصلی و نهائی کیفیت خدمات و دلیل بقاء هر سازمانی میباشند بنابراین درجهت حفظ 

 وارتقاء سطح کمی وکیفی خدمات وجلب رضایت بیماران وخانواده ها تالش مستمرخواهیم نمود.

 رستان عبارتند از:بخشهای فعال بیما

 سرپایی بخش اورژانس 

  بستری اورژانسبخش 

 بخش روانپزشکی زنان 

 بخش روانپزشکی مردان 

 بخش روانپزشکی نوروتیک و دو گانه 

 بخش کاردرمانی 

  واحدECT 

  واحدrTMS 

 درمانگاه های تخصصی 

 آزمایشگاه 

 رادیولوژی 
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  ارزشهای سازمانی:

 تأسی به احکام مبین اسالم -1

 شتن نقش و جایگاه واالی اشرف مخلوقات در نظام اجتماعیدر نظر دا -2

 قانون مداری -3

 رعایت منشور حقوق بیمار -4

 رعایت عدالت در ارائه خدمات -5

 رعایت اصول حرفه ای و اخالق انسانی در ارائه خدمات -6

 نظارت بر ارائه روشهای درمانی صحیح و موثر -7

 سهامداران ، تامين کنندگان و مشتريان

یمارستان شهید بهشتی زیر مجموعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی زنجان می باشد و ب

با سازمانهای بیمه نظیر بیمه خدمات درمانی، بیمه تامین اجتماعی و سایر سازمانهای بیمه گر طرف قرارداد است همچنین 

پزشکی و تامین کنندگان کاالهای مصرف عمومی بیمارستان و  این بیمارستان از تامین کنندگان لوازم و تجهیزات

 شرکتهای توزیع کننده و دارو و ملزومات پزشکی مصرفی جهت تامین اقالم مورد نیاز خود استفاده می نماید.
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 چارت سازماني

 

 

 



 
 

11 
 

 نقشه بيمارستان
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 رباره زنجاند

ا فالت زنجان نیز مینامند در ناحیه ی مرکزی شمال غربی ایران واقع شده است و مساحتی نزدیک استان زنجان که آن ر

آبادی دارای سکنه  981دهستان و 44شهر،  8بخش،  16شهرستان،  7کیلومتر مربع میباشد .این استان دارای  369/39به 

همزمان با سلطنت اردشیر بابکان دانسته اند و در  است و یکی از مناطق تاریخی ایران به شمار می رود و تاریخ بنای آن را

زنگان و سپس به زنجان ه یده اند. گفته میشود این نام طی قرون و اعصار بمآن زمان آن را)شهین( یعنی منسوب به شاه نا

. در تبدیل شده است. فتح زنجان به وسیله اعراب در زمان خالفت عثمان و توسط سردار عرب )براءبن عازب( صورت گرفت

 شهری آباد و پرنعمت بوده است.  این دوره این شهر ،

در قرن های چهارم و پنجم هجری قمری زنجان به علت داشتن چراگاه های وسیع مورد توجه قبیله های ترک قرار گرفت 

ه این و قبیله های گوناگون ترک در زنجان و نواحی مختلف آن به ویژه چمن سلطانیه مسکن گزیدند. در حمله ی مغول ب

شهر آبادی های اطراف آسیب فراوانی دید. سپس ایلخانان مغول به این شهر توجه فراوان نشان دادند، مخصوصا سلطان 

محمد خدابنده از زمانی که مذهب تشییع را پذیرفت در توسعه این ناحیه کوشید و زمینه ی تبدیل آن به مرکز اسالمی و 

 اندک زمانی به یکی از مراکز مهم سیاست و تجارت تبدیل گردید. پایتخت ایران را فراهم آورد تا پس از آن 

تاریخ زنجان در سده های بعدی نیز گزارشگر حوادث مختلف سیاسی است. این استان شاهد رویدادهای سیاسی، اجتماعی 

تماعی برای و مذهبی بسیاری بوده است هرچند برخی از این رویدادها ره آوردی جز نامالیمات فرهنگی و اقتصادی و اج

ثریت قریب به اتفاق کمردم این استان نداشته است؛ اما هرگز فرهنگ و مدنیت استعماری در این شهر نفوذ نکرده است و ا

مردم، همچنان در حفظ شعائر مذهبی و سنتی خود پابرجا و استوار مانده است. این منطقه زادگاه بزرگانی چون شهاب 

استان  7بوده است که مایه فخر فرهنگ ایران زمین هستند. این استان به تنهایی با علمای نامی دیگری  الدین سهروردی و

کشور همسایه است که از دو منطقه کوهستانی و جلگه ای تشکیل یافته است. مناطق کوهستانی این استان اغلب دارای 

طوب می باشد. شرایط جغرافیایی قله مرتفعی هستند که دارای دو نوع آب و هوای کوهستانی و آب و هوای گرم و نیمه مر

مشتمل بر تنوع آب و هوایی با برخورداری از منابع آب و حاصلخیزی خاک این استان را به یک منطقه مناسب کشاورزی 

فراهم آورده است و در حال حاضر زنجان یکی از قطبهای کشاورزی و دامداری غرب کشور به حساب می آید. در بخش 

نجان موقعیت ممتازی دارد به ویژه آنکه به دلیل همجواری و نزدیکی به پایتخت و استانهای صنعت و معدن نیز استان ز

این استان با داشتن مردم متدین و عاشق اهل  همجوار روز به روز با توسعه و گسترش واحدهای صنعتی مواجه میشود. 

نه پذیرای خیل زیادی از مسافرین و بیت)ع( این استان را به پایختت شور حسینی ایران مشهور ساخته است و سالیا

باشد.که مهمترین مرکز عزاداری ها و اجتماعات مذهبی در حسینیه اعظم زنجان می باشد ودر گردشگران به این استان می

 سالهای قبل به عنوان دهمین میراث معنوی کشور به ثبت رسیده است. 
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 گیهای فرهنگی و بومی مردم منطقه زنجانژوی

ستان زنجان بین استانهای متعددی قرار گرفته است که تنها راه ترانزیت و عبور بین شرق و قاره اروپا به از نظر مکانی ا

 شمار می آید که این از چند بعد قابل بررسی است.

که این از نظر ژئو پلتیک و  تنها راه مواصالتی ریلی ایران و اروپا از شهر زنجان میگذرد راه آهن شمال غرب کشور: -1

 یت سیاسی بسیار مهم است.موقع

تبریز : عبور تنها بزرگراه غرب و شمال غرب کشور از استان زنجان موقعیت ممتازی  –تهران و زنجان  –بزرگراه زنجان  -2

 را به این استان بخشیده است.

تعدادها بوده استعدادهای برتر و ویژه: این استان بخاطر شرایط خاص آب و هوایی و تاریخی پرورش دهنده برترین اس -3

 است داشتن دانشمندانی جهانی همچون سهروردی و اساتید برجسته باعث افتخار همیشگی مردمان این سرزمین است.

استان زنجان از جمله استانهایی  است که دارای کانیهای عظیم زیر زمینی  : داشتن معادن و ذخایر زیر زمینی ارزشمند -4

 میباشد.)روی انگوران(

آب و هوای کوهستانی و معتدل استان زنجان بسیار ممتاز بوده و امکان تفرج و گذراندن تابستانهای داغ  : آب و هوا -5

سایر مناطق را فراهم میکند این مسئله موجب گسترش مدنیت و امکانات شهری میباشد کوهستانها و مناطق ییالقی  

 منحصر بفرد موجب جذب توریست میگردد 

مردم با فرهنگ و متدین این استان بزرگترین نقطه قوت منطقه به شمار می  : متدین زنجانمردم فهیم، با فرهنگ و  -6

در حسینیه اعظم قابل مشاهده میباشد . گلدسته های آید و شور و عشق به ائمه اطهار و باالخص امام حسین )ع( از طنین

 نام غواصان دریا دل شناخته شود این شهر جوانان رشید و سردارانی ظهور نمودند که باعث شده شهر زنجان با 

سعت زمینهای کشاورزی و رودهای عظیمی همچون قزل اوزن که  و کشاورزی : به خاطر خاک پر برکت این ناحیه و -7

 در این منطقه جریان دارد قابلیت تبدیل به یکی از قطبهای کشاورزی را داراست.

و همچنین همجواری  ، مرکز تحصیالت تکمیلی و.... دشگاههای آزادان ، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی: دانشگاه زنجان -8

 با استانهای بزرگ مثل تهران و نزدیکی با مرزهای غربی زمینه و فرصت پیشرفت بسیار خوبی به این خطه بخشیده است.

ن خطه طارم : این استان دارای گونه های متعدد گیاهی و جانوری بوده و مهمترین منطقه ایجانوریتنوع گیاهی و  -9

 است که به هندوستان ایران معروف گردیده و امکان پرورش محصوالت کشاورزی متعدد را فراهم نموده است.

فرودگاه زنجان نیز با اندک توجهی قابلیت تبدیل به یکی از جاده هوایی : عالوه بر راه آهن و بزرگراههای موجود  -10

 رد راههای مواصالتی مهم در منطقه شمال غرب را دا
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اصناف ،کارمندان و ... نیروی بالقوه بسیار عظیمی را  اساتید، دانشجویی، بسیج : بسیجیان در تمام ابعاد دانش آموزی، -11

 فرهنگی و ... را به ثمر رساند. فراهم مینماید که با سازماندهی آنها میتوان امور مربوط به بهداشت ،کشاورزی،

نزدیکی به پایتخت  سی سریع استانهای شمالی به شمال غرب کشور میگردد،که موجب دستر:  نزدیکی بشمال کشور -12

 موجب پیشرفت و ارتقای این منطقه میگردد.

: استان زنجان دارای جاذبه های گردشگری از جمله گنبد سلطانیه،بنای رختشویخانه ،غار کتله  آثار باستانی متعدد -13

خود اختصاص داده است که نیاز به سرمایه گذاری در زمینه گردشگری  خور و ... موقعیت ممتازی را از نظر گردشگری به

 میباشد و توسعه گردشگری موجب اشتغال زایی ،کسب در آمد و بالطبع افزایش رفاه جامعه میگردد.

شناسی به  استان زنجان یکی از استان های فعال کشور در زمینه صنایع دستی است. یافته های باستانصنایع دستی:  -14

دهد. انواع صنایع دستی از قبیل  در این منطقه گواهی می ست آمده از این استان بر قدمت انواع صنایع دستید

گری، ملیله کاری، فرش بافی، فلزکاری، مسگری و نقره سازی در  چاقوسازی، گلیم بافی، جاجیم بافی، چارق دوزی، سفال

میزان  قالیچه در مناطق مختلف استان رواج دارد ولی بیش ترینمتداول است. بافت انواع قالی و  شهرستان های این استان

  .تولید در منطقه زنجان، ابهر و قیدار دیده می شود
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 و ترخيص، حين بستری  بستری بدوبيمار به  آموزش

 اهدافی که در توجیه بیمار هنگام بستری دنبال می شود:

 با محیط بخش بیمارسهیل سازگاری تخانواده وکاستن از اضطراب بیمار و  -1

 به بیان مشکالت خود و شرکت در برنامه های مراقبتی و خانواده تشویق بیمار -2

 کسب اطالعات پایه برای برنامه ریزی های بعدی مراقبتی و حصول اطمینان از آسایش و امنیت بیمار -3

 روش کار:

مخصوص بیمار و که با بیمارستان پمفلت آشنایی الکتیو  درصورت بستری شدن بیمار از طریق واحد پذیرش و به صورت

ازمسئولیت پرسنل در قبال پمفلت آشنایی یل این والزم بذکر است که تحنها قرار میگیرد .آخانواده تهیه شده در اختیار

 توجیه بیمارنمی کاهد.

 اقدامات ذیل را انجام میدهید:پرستار در برخورد اولیه با بیمار 

 تریآموزشهای بدو بس

خود را با نام و فامیل معرفی می کند و پس از راهنمایی بیمار به اتاق و تخت مربوطه که قبالً پرستار پذیرش کننده  -1

 آماده شده است بیمار به هم اتاقی ها معرفی شده و نام پزشک وی نیز بیان می گردد.

آموزش می دهد. مانند نحوه کار با نحوه استفاده نحوه استفاده از وسایل موجود در بخش را بطور شفاهی و عملی به او  -2

 .(و خدمات از چراغ روشنایی اتاق، چراغ خواب، آشنا کردن با محل توالت و حمام )توسط کمک بهیار

الزم بذکر است در بخشهای روانپزشکی که وجود و استفاده از وسایل خطر آفرین ممنوع میباشد توجیه این مسئله بستگی 

 رد.به قوانین بخش دا

 در اختیار بیمار و خانواده او قرار می دهد مانند:(بیمار)پمفلت راهنمای بستری اطالعاتی در مورد مقررات بیمارستان  -3

 الف: ساعات غذا یا نوع رژیم غذایی خاص و اهمیت محدودیت رژیم غذایی با توجه به نوع بیماری

 ب: ساعات مالقات و مقررات آن

 در بخش و استعمال سیگار در اتاق مخصوص سیگارال سیگارج: توضیح در مورد عدم استعم

 ، .... ، بوفه نمازخانه دوربین مدار بسته ،د: توضیح در مورد سایر امکانات موجود در بیمارستان نظیر

 تقبل از انجام هر یک از مراحل فرآیند پرستاری و اقدامات پاراکلینیکی برای بیمار توضیحا و با توجه به نوع بیماری  -4

 داده می شود و جهت تعویض لباس بیمار محیط خلوت و آرامی را ایجاد می کنیم. الزم

 د.وشمی وتلفیق داروئی انجام  بیمار وخانواده وی صحبت ، داروهای مصرفی درمنزل با درمورد -5

  .ندوشمی بیمه توجیه  هزینه های درمان و وخانواده وی درمورد بیمار – 6
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است احساس دلتنگی می کند در صورت تشخیص برای داشتن همراه اجازه ماندن در کنار چنانچه بیمار مضطرب  - 7

 بیمار داده شده و برگه همراه صادر می گردد.

در صورتیکه بیمار به غذا یا داروی خاصی حساسیت یا نیاز به انجام اقدامات احتیاطی داشته باشد در پرونده، کاردکس  -8

 .و باالی سر بیمار نوشته می شود

توضیح اینکه هر یک از مراحل باال باید با کمال خوشرویی و متانت انجام شود زیرا در این مرحله ارتباط اولیه با بیمار 

 صورت می گیرد لذا توجیه بیمار بسیار اهمیت داشته و در میزان رضایتمندی بیمار تاثیر بسزایی خواهد داشت.

  آموزشهای حين بستری

 .دوشمی درمان وعوارض احتمالی توضیح داده  راقبتهای الزم،م نوع بیماری، درمورد – 1

اثرات احتمالی میان داروهای تجویزی  وسائل کمک درمانی، تمامی داروهای بیمار و از موثر درمورد استفاده ایمن و - 2

 .دوش می وداروهای دیگر وتغذیه بیمار توضیح داده

 .دوشمی رژیم غذائی مناسب آموزش داده  تغذیه و درمورد – 3

می  تکنیکهای بازتوانی)برحسب نوع بیماری(آموزش داده و مدیریت دردمراقبت ها ، محدودیت های حرکتی ،  درمورد – 4

 د.وش

 د.وشمی ،انجام آزمایشات ،گرافیها وغیره ..... توضیح داده ECTدرموردمداخالت درمانی مثل  - 5

 د.وش می بستگی به موادمخدر توضیح دادهدرمورد عدم استعمال دخانیات ومصرف آن،وهرگونه وا - 6

 می آموزش الزم در مورد عوامل خطر خاص مثل بیماریهای جسمی و تظاهرات آن با مشکالت روانپزشکی و.... داده - 7

 .دوش

وضعیت روانی اجتماعی ، اقتصادی ،  عام مثل استعمال دخانیات ، وضعیت تغذیه ، آموزش الزم در مورد عوامل خطر - 8

 .د وشمی ....داده چاقی و

 آموزش بيمار هنگام ترخيص

 اهدافی که در آموزش بیمار هنگام ترخیص دنبال می شود عبارتست از :

 د.وشمی چگونگی دسترسی به مراقبتهای اورژانسی پس از ترخیص آموزش داده  درمورد

 د.وشمی دریافت جواب آزمایشات معوقه توضیح داده  تاریخ مراجعه بعدی به پزشک ، درمورد

آموزش بیمار،توضیح داده و همراه بیمار  مراکز مرتبط با سایر و درمورد سایتهای آموزشی،کلینیک سالمت روان جامعه نگر

 .می شود( معرفی  (CMHCبرای آموزش به کلینیک سالمت جامعه نگر 

  د.وشمی بیمار داده  و... تحویل ، پمفلت عفونتهای بیمارستانی  پمفلت آموزشی ، امانات ، خالصه پرونده،گرافیها
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 د.وشمی آموزش داده  نوع تغذیه و مراقبتهای پرستاری الزم در منزل فعالیتهای فیزیکی ، درخصوص

 د.وشمی توضیح داده دارو  اهمیت مصرف دقیق و خصوص میزان، مدت زمان ، نحوه مصرف صحیح دارودر

  روش کار

 له پمفلتهای آموزشی نکات زیر آموزش داده می شود:توسط پرستار شفاهی و یا کتبی بوسی و خانواده بیماربه 

و حتی پزشک  ، پرستاریرزیدنت روانپزشکی ، نکته: در بخشهای روانپزشکی آموزشهای حین ترخیص توسط روانشناس

 داده میشود.آموزش معالج 

ذایی، عالئم و نشانه های آگاهی در مورد بیماری ، نحوه مصرف داروها و عوارض آنها، نحوه انجام مراقبتها، تنظیم رژیم غ

مربوط به بیماری ، عادات روزمره زندگی ، لزوم و زمان مراجعه مجدد به درمانگاه یا بیمارستان جهت پیگیری بیماری خود 

 )در صورت لزوم به همراه بیمار نیز توضیح  داده می شود(.

 کارکنان قوانين و مقررات حجاب و پوشش

 مقررات کلي مربوط به بيمارستان

 رعایت حجاب اسالمی و توجه به موازین شرعی، اخالقی و انسانی -1

 نصب اتیکت مشخصات فردی تایید شده. رعایت یونیفرم رسمی و -2

 به شرح ذیل می باشد: بیمارستان تبصره: لباس فرم رده های مختلف کادر

  الف: لباس فرم سوپروایزرها، سرپرستاران

 یخانمها: مقنه، روپوش و شلوار سورمه ا -

 آقایان: روپوش سفید و شلوار سورمه ای -

 ب: لباس فرم پرستاران

 خانمها: مقنه، و شلوار سورمه ای ، روپوش سفید -

 آقایان: روپوش سفید و شلوار سورمه ای -

 : لباس فرم بهیاران:ج

 خانمها : مقنه، روپوش و شلوار سفید

 آقایان : روپوش و شلوار سفید

 د: لباس فرم خدمات

 روشن ای قهوهمقنه، شلوار و روپوش خانمها:  -

  قهوه ای روشن آقایان: روپوش و شلوار -
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 نداشتن زیور آالت و آرایش -3

 صبح 8الی 19:30و شبکار:  20الی  13:30ظهر، عصرکار:بعد از  14الی  7:30ساعت کار پرسنل صبحکار :  -4

ماهیانه بخش باید به سرپرستار بخش اطالع داده برای استفاده از مرخصی استحقاقی یک هفته قبل از تنظیم برنامه  -5

 شود.

برای استفاده از مرخصی استعالجی باید بالفاصله مرخصی استعالجی به اطالع سرپرستار بخش و مدیریت پرستاری  -6

 رسانده شده و سپس به تایید سایر مراجع ذیصالح برسد.

پروایزر و سرپرستار بخش امکان پذیر می باشد و برگه پاس استفاده از پاس ساعتی فقط در مواقع ضروری و با اطالع سو-7

 باشد. و با تعیین جایگزین باید دارای امضای سوپروایزر و مهر خدمات پرستاری

پاس اول وقت در کلیه شیفتها ممنوع می باشد و در صورت ضرورت باید حتماً به سوپروایزر کشیک اطالع داده شود  -8

 . (از مرخصی سالیانه کسر خواهد شداستفاده از پاس ساعتی ساعت )

هرگونه تغییر یا جابجایی در برنامه ماهیانه فقط در مواقع ضروری و با درخواست کتبی و موافقت مسئول بخش باید  -9

 انجام شود.

 تنظیم ساعت استفاده از پاس شیر باید با نظر سرپرستار بخش انجام شود. -10

 لزامی می باشد.اجرا و احترام به دستورات مافوق ا -11

 مقررات و انضباط مربوط به بخش 

 از شما همکاران محترم انتظار می رود که به نکات زیر به دقت عمل نمایید.

تحویل و تحول بیماران بر بالین انجام شده و وسایل بخش نیز به دفتر مربوطه با قید تاریخ و نام پرستار باید تحویل  -1

 شود.

 وری به پزشک در صورت وجود هر گونه مشکل درمانی برای بیماراناطالع رسانی به موقع و ف -2

 بهترین نحو ممکن انجام شده و به مقررات خاص مالقات بیماران توجه گردد. به رفتار با ارباب رجوع باید -3

قدامات گزارش پرستاری در پرونده باید کامل و دقیق بوده و بخصوص گزارش پذیرش باید دارای ساعت ورود بیمار ، ا -4

هور به م، در وضیعت ایست قلبی و ...( و م115بیمار )با برانکارد ، توسط همراهان، توسط اورژانس ورود انجام شده ، نحوه 

مهر با ذکر تاریخ و نام پرستار باشد. توجه شود که گزارش یک سند حقیقی و حقوقی محسوب شده و در صورت بروز 

 ن استناد خواهد شد.آ مشکالت قانونی به

 در هنگام پذیرش ، ترخیص، انتقال، اعزام و مشاوره بیماران دقت الزم انجام شود. -5

 توجه شده و تقسیم کار در دفتر ثبت گردد.به روش تقسیم کار  -6
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 .در ابتدای شروع بکار آموزش های بدو ورود برای تمام پرسنل جدیدالورود داده شود -7

د روتین بخش آشنایی الزم انجام شود )نحوه انجام انواع آزمایشات ، در ابتدای شروع بکار در هر بخش با موار -8

 رادیوگرافیها و سونوگرافی ، کنترل عالئم حیاتی و ...(.

کنترل ترالی اورژانس بخش در ابتدای هر شیفت و چک کلیه وسایل آن بطور دقیق در دفتر ترالی اورژانس با ذکر نام و  -9

 امضاء شود.

 تاق کار در ابتدای هر شیفت چک شده و در صورت وجود کمبود اقدامات الزم بعمل آید.داروها و وسایل ا -10

 ریوی و ... -کنترل و نظارت بر انجام مراقبتها و روشهای خاص درمانی نظیر ترانسفوزیون خون، احیاء قلبی -11

 انجام شود.نظارت بر نحوه سرو غذا جهت بیماران و توجه به رژیمهای خاص غذایی با دقت کامل  -12

کنترل و نظارت بر بهداشت بخش، وسایل، پرسنل، بیماران و همراهان و در صورت لزوم موارد خاص به سوپروایزر  -13

 .کنترل عفونت

رعایت اصول کنترل عفونت و استفاده از وسایل حفاظتی جهت انجام مراقبتهای درمانی بخصوص در مورد بیماران  -14

 باکتریال نظیر هپاتیت ، ایدز، مننژیت و ...مشکوک به عفونتهای ویروسی و 

 رعایت صرفه جویی در مصرف آب ، برق و سایر لوازم مصرفی. -15

 مقررات مربوط به بيماران 

 نیاز جسمانی –الف 

 محافظت بیمار از حوادث ، جراحات و عفونتها -1

 توجه به نیازهای جسمانی، راحتی و استراحت بیمار. -2

 هداشتیتوجه به نیازهای ب -3

 توجه به فعالیتهای بیمار -4

 توجه به تغذیه و تعادل مایعات در بیمار -5

 نیازهای غیر جسمانی)روحی، روانی، احساسی، ذهنی، اجتماعی( -ب

 آگاه نمودن بیمار از سیستم پذیرش در بیمارستان -1

 احترام به تنهایی و خلوت بیمار -2

 به آنانراز داری و مهربانی با بیماران و احترام  -3

 کمک به افزایش سالمتی بیمار و جلوگیری از پیشرفت بیماری -4

 توجه به بیمار و خانواده براساس فرآیند پرستاری -5
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 مقررات مربوط به آموزش:

 و پس از ترخیص بستری ، حینبدو ورود  آموزش به بیمار و همراهان -1

 نظر گرفته می شود.آموزش در مورد بازتوانی و فعالیتهایی که برای بیمار در  -2

 ایجاد هماهنگی و معرفی به مراکز توانبخشی و ... پس از ترخیص در صورت لزوم. -3

 پزشکی –حضور فعال در سمینارها و  کنفرانسهای پرستاری  -4

 ارائه طرحهای جدید آموزشی -5

ان و سایر مراکز با موزش پرستاری بیمارستآ شرکت فعال در فعالیتهای آموزشی پیش بینی شده از طریق واحد -6

 هماهنگی سوپروایزر آموزشی

 شرکت در کالسها و دوره بازآموزی -7

 انتقال دانش و اطالعات به سایر همکاران -8

 همکاری با مربیان و دانشجویان دانشکده پرستاری -9

 تهیه پمفلت و جزوات آموزشی جهت بخش -10

 بخش در آموزشی استفاده از پیام هایتهیه و  -11

 ئيهای بدو ورودراهنما

 دفتر به زنجان استان درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم از دانشگاه ابالغ داشتن دردست با جدیدالورود پرسنل •

تمامی  ،شوند  می معرفی کارگزینی واحد به ابالغ درذیل مرکز ریاست دستورکتبی از پس شده مرکز راهنمائی ریاست

واحد ها مسئول توسط  معرفی سپسبا برگه اجتماعی سازی به واحدهای مختلف رسنل جدیدالورود از طریق کارگزینی پ

 می شود. واحد مورد نظر انجامآشنایی و آموزش با 

 مسئول مربوطه ضمن خوش آمدگوئی  توضیحات وآموزشهای الزم را ومسئول بالفصل مراجعه  مربوطه و به واحد همچنین

 به واحدکارگزینی راهنمائی مینماید. اداری اعالم و کتباً به امور یخ شروع بکار راذیل ابالغ وی تار و به  وی  ارائه می نماید

 واحد کارگزینی 

آموزش داده و مسیر ارتقا ئ شغلی وغیره .....را احکام ماموریتها ،صدور ، مقررات اداری ازجمله نحوه استفاده ازمرخصیها 

به مسئول امورمالی جهت افتتاح  را حکم کارگزینی ،  کارمندصدور ضمن اخذ مدارک الزم جهت تشکیل پرونده پرسنلی و

 آموزش نحوه استفاده ازتایمکس معرفی مینماید. مسئول تایمکس جهت گرفتن شماره تایمکس و حساب و بیمه گری  ،
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پرسنل درمانی 

پرسنل وبخش ل مسئو ازالزم کسب اطالعات  ومعرفی به بخش مربوطه  ، دفترپرستاری جهت تعیین بخش مراجعه به 

 شرح مسیرشغلی، وارتقای شغلی، هربخش،خطرات اختصاصی تجهیزات به مربوط اطالعات فرآیندکاری، با رابطه در بخش

و ارائه آموزش های الزم توسط مسئول  دستورالعملها و بخش خاص و مرکز کلی های بخشنامه و ها نامه آئین وظایف،

انجام و پس از کسب نمره  ی مهارتهای عمومی ، اختصاصی و ارتباطیبخش یا پرستار خبره طبق چک لیست حداقل ها

 مدیر پرستاری ارزشیابی می شود .  و سوپروایزرآموزشیکافی توسط 

 رادیولوژی پرسنل آزمایشگاه و• 

 پرسنل آن واحدها اطالعات از مسئولین و مراجعه به واحد ها وکسب آموزشها و 

 پرسنل اداری مالی•

فرآیند انجام کارها  دها وکسب آموزشها ومعرفی به آن واح 

 پرسنل خدماتی•

پرستار کنترل عفونت وتشکیل پرونده بهداشتی مسئول بهداشت محیط و ، آموزشهای الزم توسط مسئول خدمات 

 پرسنل نگهبانی•

 معرفی به مسئول حراست مرکز جهت کسب آموزشهای الزم 

  بهبود کیفیت مراجعه به دفتر•

تهیه اتیکت شناسائی وبهبود کیفیت  ات اولیه ازجهت کسب اطالع 

 

 استانداردهای ملي پوشش کارکنان موسسات پزشکي            

 

 پوشیده شوند( )بطوریکه موها وگردن کامالً شامل روپوش،شلوار،مقنعهدرمانی خانم –لباس فرم کارکنان بهداشتی •

 .،کفش وجوراب میباشد

 شامل روپوش،شلوار،کفش وجوراب میباشد.آقا رمانی د _  لباس فرم کارکنان بهداشتی•

 : ضوابط پوشش

 رده های مختلف متحد الشکل باشد. در و لباس فرم بایستی متناسب حرفه ،طبق مصوبه مرکز،

 درداخل بخشهای بیمارستانی استفاده  ازهرگونه پوشش غیرحرفه ای روی لباس فرم مصوب ممنوع میباشد.

 از یونیفرم مصوب واتیکت شناسائی میباشند. نگهبانان مکلف به استفاده
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ضخامت مناسب بطوریکه  زانوها وبا حد حداقل تا دگمه هابسته، مرتب واطوکشیده،گشاد و تمیز، ، روپوش بایستی سالم

 لباس زیرقابل رویت نباشد.

 نگام راه رفتن بیصدانکات ایمنی متناسب با حرفه وه پاشنه پهن و پنجه و با قابل شستشو، جلوبسته، کفش باید تمیز،

 باشد.

 استفاده شوند. محیطی هستند نباید بدن که درمعرض آلودگی میکروبی یا زیورآالت درنواحی از

 استفاده ازهرگونه ماده بودار تند یاحساسیت زا درمحل کارممنوع میباشد.

 های درمانی ممنوع میباشد.ناخن مصنوعی درمحیط  رنگ ناخن و استفاده ازالک و مرتب باشد. و تمیز ناخنها کوتاه و

 اتیکت شناسائی مصوب یا تابلوی مشخصات که الصاق به عکس باشد استفاده نمایند. کلیه رده های شغلی بایستی از

استفاده ازتلفن همراه وغیره بدون مجوز ازمسئولین  مراجعین با بیمار و هرگونه عکسبرداری ،فیلم برداری وضبط صدا از

 ذی صالح ممنوع میباشد.

 

 حقوق گيرنده خدمت

 دریافت اطالعات -1

 منشور حقوق گیرنده خدمت در دسترس و در معرض دید گیرندگان خدمت قرار دارد. -1-1

بیمارستان به گیرنده خدمت در خصوص نام ، مسئولیت و رتبه حرفه ای اعضای گروه پزشکی مسئول ارائه مراقبت  -1-2

 و پایه تحصیلی( و ارتباط حرفه ای آنها با یکدیگر اطالع رسانی می نماید.ازجمله پزشک، پرستار، دانشجو )با ذکر رشته 

بیمارستان با رعایت مقررا پوشش مصوب وزارت بهداشت، شناسایی رده های مختلف کارکنان را برای گیرندگان  -1-3

 خدمت تسهیل می نماید.

ط ضعف و قوت هر روش و عوارض بیمارستان به گیرنده خدمت در خصوص روشهای تشخیصی و درمانی، نقا -1-4

احتمالی آن، تشخیص، سیر بیماری، پیش آگهی و عوارض آن و نیز تمام اطالعات تاثیر گذار در روند تصمیم گیری گیرنده 

خدمت به نحو مطلوب و به میزان کافی ، و متناسب با شرایط گیرنده خدمت به شیوه ای ساده و قابل درک اطالع رسانی 

 می نماید.

مارستان به گیرنده خدمت در خصوص نحوه دسترسی به پزشک معالج و اعضای اصلی گروه پزشکی در طول بی -1-5

 درمان اطالع رسانی می نماید.
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بیمارستان در زمان پذیرش  به گیرنده خدمت و مراجعان درباره خدمات بیمارستان اعم از درمانی و غیر درمانی،  -1-6

یمه های طرف قرارداد بیمارستان و ضوابط آن، همچنین سیستم های حمایتی ضوابط و هزینه های قابل پیش بینی، ب

 اطالع رسانی می نماید.

 بیمارستان به گیرنده خدمت در خصوص تمام اقدامات پژوهشی مرتبط اطالع رسانی می نماید. -1-7

شرکت در هرگونه بیمارستان به گیرنده خدمت اطمینان می دهد که تصمیم گیری وی مبنی بر شرکت یا عدم  -1-8

 پژوهش تاثیری در تداوم و نحوه دریافت خدمات سالمت نخواهد داشت.

بیمارستان اطمینان حاصل می نماید که قوانین و مقررات مربوط به رعایت کدهای ملی اخالق در پژوهش در رابطه  -1-9

 با تمام طرح های تحقیقاتی که با موضوعات انسانی سروکار دارد رعایت می شوند.

 بیمارستان به گیرنده خدمت در خصوص خط مشی حفاظت از اموال گیرنده خدمت اطالع رسانی می نماید. -1-10

 مطلوبیت خدمات سالمت -2

 بیمارستان به گیرنده خدمت خدمات سالمت مناسب ارائه می نماید. -2-1

 ت مناسب ارائه می نماید.بیمارستان در موارد اورژانس، بدون توجه به تأمین هزینه  مراقبت خدمات سالم -2-2

بیمارستان، در صورتی که ارائه خدمات سالمت مناسب در موارد اورژانس مقدور نباشد، پس از ارائه خدمات سالمت  -2-3

 ضروری و توضیحات الزم زمینه انتقال گیرنده خدمت به واحد مجهز را فراهم می نماید.

 گروه های آسیب پذیر-3

آسیب پذیر جامعه از جمله کودکان ، زنان باردار، افراد ناتوان، سالمندان، بیماران روانی، بیمارستان از گروه های  -3-1

گیرنده خدمت مجهوالهویه، معلوالن ذهنی و جسمی، افراد بدون سرپرست و دیگر جمعیتهای در معرض خطر ، بطور 

 مناسب )تجهیزاتی، فیزیکی، ایمنی و درمانی ( حمایت می نماید.

 در حال احتضارگیرنده خدمت  -4

بیمارستان به گیرنده خدمتی که در مراحل پایانی زندگی است مراقبتهای محترمانه و توأم با مهربانی و همدردی  -4-1

 ارائه می نماید.

بیمارستان شرایطی فراهم می نماید که گیرنده خدمت در حال احتضار در آخرین لحظات زندگی خویش از  -4-2

 مایل به دیدارشان است برخوردار گردد. مصاحبت و همراهی افرادی که

 محرمانه بودن اطالعات -5

بیمارستان اطمینان حاصل می نماید که تنها گیرنده خدمت، گروه درمانی ، افراد مجاز از طرف گیرنده خدمت و  -5-1

 افرادی که به حکم قانون مجاز تلقی می شوند می توانند به اطالعات دسترسی داشته باشند.
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رستان در صورت درخواست گیرنده خدمت، تصویر تمام اطالعات ثبت شده در پرونده بالینی را در دسترس وی بیما -5-2

 قرار می دهد.

 حفظ حریم خصوصی -6

 بیمارستان خدمات سالمت را با احترام به حفظ حریم خصوصی گیرنده خدمت ارائه می نماید. -6-1

 ظ حریم خصوصی گیرنده خدمت را فراهم می نماید.بیمارستان تمام امکانات الزم جهت تضمین حف -6-2

بیمارستان شرایطی را فراهم نموده است که در همه بخشها بخصوص بخشهای مراقبت ویژه ، استفاده از پرسنل  -6-3

 همگن برای ارائه خدمات به بیماران )به ویژه بانوان(، درصورت درخواست بیمار ، امکان پذیر باشد.

 تفاده از پرسنل همگن، نباید مانعی برای کمک رسانی فوری به گیرنده خدمت و مصدومین باشد.در بیمارستان اس -6-4

بیمارستان از پوشانده شدن مناطقی از بدن گیرنده خدمت که در مراحل تشخیصی و درمانی نیازی به مداخله ندارند  -6-5

 اطمینان کسب می نماید.

 ن را رعایت می نماید.بیمارستان استانداردهای ملی پوشش بیمارا -6-6

 همراه گیرنده خدمت -7

بیمارستان به گیرنده خدمت اجازه می دهد تا در مراحل تشخیصی از جمله معاینات ، فرد معتمد همراه داشته باشد  7-1

)همراهی یکی از والدین کودک در تمام مراحل درمان حق کودم است مگر اینکه این امر برخالف ضرورتهای پزشکی 

 باشد(.

 پاسخ به نیازهای عبادی و اعتقادی گیرنده خدمت -8

اعتقادی را دارد و  -بیمارستان فرآیندی مکتوب برای پاسخ به درخواستهای گیرنده خدمت در زمینه خدمات عبادی -8-1

 به آن عمل می نماید.

 آموزش -9

 گیرنده خدمت آموزش های ضروری برای استمرار درمان را دریافت می نمایند. -9-1

 انتخاب آزادانه و مشارکت -10

بیمارستان از فراهم بودن امکان انتخاب و تصمیم گیری آزادانه و آگاهانه گیرنده خدمت مبنی بر دریافت اطالعات  -10-1

 کافی و جامعه ، اطمینان کسب می نماید.

تصمیم گیری و انتخاب در بیمارستان پس از ارائه اطالعات، با در نظر گرفتن شرایط بیمار زمان الزم و کافی جهت  -10-2

 اختیار گیرنده خدمت قرار می دهد.

 بیمارستان به گیرنده خدمت حق می دهد تا پزشک دومی را به عنوان مشاور انتخاب و از وی نظر خواهی کند. -10-3
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رد آن  بیمارستان از قبول یا رد درمانهای پیشنهادی پس از آگاهی کامل از عوارض احتمالی ناشی از پذیرش یا -4 -10

مگر در موارد خود کشی یا مواردی که امتناع از درمان،شخص دیگری را در معرض خطر قرار میدهد ،اطمینان کسب 

 مینماید.

بیمارستان اعالم نظر قبلی گیرنده خدمت در مورد اقدامات درمانی اتی را در زمانی که گیرنده خدمت واجد  -5 -10

زمان فقدان ظرفیت تصمیم گیری وی فبه عنوان راهنمای اقدامات پزشکی  ظرفیت تصمیم گیری است ثبت می نماید و در

 ت قرار می دهد .مدر اختیار ارائه کنندگان خدمات سالمت و تصمیم گیرنده جایگزین گیرنده خد

 رضایت آگاهانه -11

ه خدمت یا ولی در بیمارستان یک لیست مشخص از اقدامات و درمانهایی که نیاز به اخذ رضایت کتبی از گیرند -11-1

 لیست مذکور حداقل شامل موارد ذیل است: قانونی او دارد، در دسترس است و رضایت آگاهانه بر اساس آن اخذ می گردد،

 جمی ادرمانی تهو اقدامات تشخیصی 

 بیهوشی و آرامبخشی  متوسط تا عمیق

 استفاده از خون و فراورده های خونی

 تحقیقات

 شامل:شوک درمانی(ی پر خطر )حداقل اقدامات درمان

بیمارستان طی فرآیندی مستند توسط کارکنان آموزش دیده و با مسئولیت پزشک معالج، از گیرنده خدمت  -11-2

 رضایت آگاهانه اخذ می نماید.

مستندات نشان می دهند ، اطالعات الزم در زمینه خطرات، محاسن و جایگزین های روش فعلی قبل از اخذ  -11-3

نه از گیرنده خدمت و در صورت لزوم ولی قانونی وی ، به زبان ساده و قابل درک، در اختیار گیرنده رضایت نامه اگاها

 خدمت قرار می گیرند.

رضایت اخذ شده ، همراه با تاریخ، ساعت، امضاء، اثر انگشت گیرنده خدمت و در صورت لزوم ولی قانونی وی در  -11-4

 پرونده گیرنده خدمت درج می گردد.

ر رضایت نامه عمومی خدمات مراقبتی در زمان پذیرش بستری سرپائی، از گیرنده خدمت اخذ می شود، دامنه و اگ -11-5

 محدودیتهای آن به وضوح مشخص شده است.

 نحوه دریافت هزینه خدمات از گیرنده خدمت -12

 می گیرد. دریافت هزینه خدمات از گیرنده خدمت براساس قوانین و آئین نامه های موجود انجام -12-1

 انجام تمام اقدامات ضروری در فوریتهای پزشکی، بدون مالحظات مالی و براساس قوانین جاری انجام می گیرد.-12-2
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گیرنده خدمت در صورت ضرورت اعزام و ادامه درمان در سایر مراکز درمانی قبالً از وجود تخصص های الزم برای  -12-3

ی خدمات در مرکز درمانی مقصد مطلع می گردد و در صورت امکان حق انتخاب درمان ، میزان تعرفه ها و پوشش بیمه ها

 دارد.

 نظام کارآمد رسیدگی به شکایات -13

 فرآیند اعالم شکایات یا پیشنهادات با ذکر نام صاحبان فرآیند در محلی قابل رویت نصب شده است . -13-1

ترس از مجازات و به وجود آمدن اختالل در کیفیت بیمارستان به گیرنده خدمت اطمینان می دهد تا بدون  -13-2

دریافت خدمات سالمت، بدون ذکر نام، بصورت کتبی و شفاهی به شیوه ای محترمانه و با رعایت قوانین و مقررات به 

 مقامات ذیصالح شکایت نماید و یا پیشنهاد دهد.

 و خسارت وارده به وی را جبران می نماید. بیمارستان در اسرع وقت به شکایت گیرنده خدمت رسیدگی می نماید -13-3

 سنجش رضایت گیرنده خدمت -14

 بیمارستان رضایت گیرنده خدمت را مورد سنجش قرار می دهد. -14-1

 تحلیل نتایج و طراحی و اجرای برنامه مداخله ای مناسب براساس آن مستند شده اند. -14-2

 خط مشی ها و روشها -15

 و روشهای شفاف و روشنی شامل موارد زیر تدوین نموده و اجرا می نماید. بیمارستان خط مشی ها -15-1

 و آگهی پیش بیماری، سیر تشخیص آن، احتمالی عوارض و روش هر قوت و ضعف نقاط درمانی، و تشخیصی روشهای

 خدمت گیرنده  به گیری تصمیم روند در گذار تاثیر اطالعات تمام بیان نیز و آن عوارض

 معالج پزشک به خدمت ندهگیر دسترسی نحوه

اطالع رسانی به گیرندگان خدمت در خصوص ضوابط های قابل پیش بینی بیمه های طرف قرارداد بیمارستان و ضوابط 

 آن، همچنین سیستم های حمایتی

 پژوهشی اقدامات در خصوص تمام

 انتقال و اعزام بیمار بر اساس بخشنامه

 شناسایی و حمایت از گروههای آسیب پذیر

 احتضار حال در خدمت گیرندگان اعتقادی و عاطفی نیازهای ساییشنا

 خدمت گیرندگان اطالعات نگهداشتن محرمانه

خدمت با رعایت مواردی همچون محفوظ نگهداشتن فضای اطراف تخت،در زدن هنگام  گیرندگان خصوصی حریم حفظ

 ورود بویژه هنگام در خواست بیمار و همراه بیمار
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 همگن بویژه در بخش مراقبتهای ویژه نلپرس توسط خدمات ارائه

 خدمت گیرندگان اعتقادی و عبادی نیازهای به پاسخ و شناسایی

 خدمت گیرنده آموزشی نیازهای به پاسخ و شناسایی

 بالینی پژوهشهای در اخالق کدهای و قوانین از تبعیت

 وی قانونی ولی نیاز صورت در یا و بیمار یلتما صورت در( بیمارستان خارج یا داخل از) دوم پزشک با مشاوره انجام امکان

 اخذ رضایت آگاهانه از بیمار و ولی قانونی وی توسط پرسنل آموزش دیده و مسئولیت و مهر و امضاء پزشک معالج

 جلو گیری از دریافت وجه از گیرندگان خدمت در خارج از چارچوب قوانین و مقررات بیمارستان

 در آنان نیاز مورد های تخصص و ای بیمه های پوشش و ها تعرفه زمینه در وی نهمراها و بیماران به رسانی اطالع

 آنها به انتخاب حق دادن امکان صورت در و مقصد بیمارستانهای

 آن انتقال و کننده اهدا از عضو ساختن خارج بر نظارت

 خدمت گیرندگان اموال از حفاظت

 وحیر صدمات و فیزیکی حمالت برابر در خدمت گیرنده حفاظت

 کنترل مناسب درد باتوجه به این نکته که حق بیمار است درد نکشد

 خواب و استراحت برای الزم تسهیالت غذا، همچون رفاهی امکانات نمودن فراهم و همراه پذیرش

 بیمارستان مختلف قسمتهای در کارکنان و خدمت گیرندگان توسط همراه تلفن از استفاده

 وی ایمنی گرفتن نظر در با و بیمار پرونده در بویژه مستندات در آن از فادهاست چگونگی و مجاز اختصاصی حروف

 مراقبت هزینه به توجه بدون اورژانسی مواقع در درمانی خدمات و مراقبت ارائه

 مراجعین شکایات به رسیدگی

 رسیدگی به پیشنهادات ،انتقادات و شکایات بیماران،کارکنان،مالقات کنندگان وهمراهان

 مراجعین و بیماران از یسنج رضایت

 پرسنل از سنجی رضایت

 

 مفاهيم و واژه ها

 : کسی که خود را به ارائه دهنده خدمت جهت دریافت خدمات بهداشتی درمانی معرفی می کند.بيمار

 می شناسد.: مجموعه قواعد و مقررات حاکم بر یک جامعه که امتیازات و اختیارات خاصی را برای افراد به رسمیت حقوق

 وق در تمام زبانها به آنچه راست و سزاوار است تعریف می شود.حق
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 تاريخچه

آغاز شد که در آن مردم  1947انگیزه حرکت برای تدوین منشور حقوق بیمار با انتشار اعالمیه جهانی حقوق بشر در سال 

 خواستار برابری حقوق برای دسترسی به خدمات بهداشتی و اجتماعی شدند.

 بود. 1959ادیه ملی پرستاری در سال حکه اعالمیه حقوق بیمار را منتشر کرد ات اولین گروه حرفه ای

انجمن بیمارستان های آمریکا الیحه حقوق بیماران به همراه مثال های اجرایی و مستندات را تحت عنوان  1973در سال 

 الیحه حقوق بیماران منتشر کرد.

 حقوق بيمار در ايران

 بند بود. 10توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین گردید که شامل  1380در سال  منشور حقوق بیمار

این منشور دارای کاستی هایی بود لذا بررسی مجدد در زمینه محورهای حقوق بیمار صورت گرفت و منشور جدید در آبان 

 ردید.توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تمامی دانشگاهها ابالغ گ 1388ماه سال 

 مقدمه

نظام سالمت کارآمد نیازمند مشارکت فعاالنه بین گیرندگان و ارائه کنندگان خدمات سالمت می باشد. ارتباط مناسب و 

 احترام به ارزش های شخصی و حرفه ای حساسیت نسبت به تفاوت موجود، الزمه مراقبت مطلوب از بیمار است  ه، صادقان

ات سالمت بیمارستان ها باید نهاد ی برای درک و احترام به حقوق و مسئولیت های ی خدم به عنوان یکی از ارکان ارائه

پرستاران و سایر مراقبت کنندگان باشند. بیمارستانها باید جنبه های اخالقی مراقبت واقف  ،پزشکانبیمار، خانواده آنان ،

 بوده و به آن احترام گذارند.

مثبت درمان تا حدودی بستگی به مسئولیت پذیری بیمار دارد. شایسته  اثربخشی مراقبت و بهره مندی بیمار از نتایج 

و سایر مطالب مربوط به بیماران اطالعات مربوط به سابقه بیماری ها، بستری شدن در بیمارستان، مصرف داروها است 

 خوداری نمایند.وضعیت سالمتی را به طور صادقانه گزارش دهند و از هر گونه تغییر 

و درمان و آموزش پزشکی امیدوار است در سایه تعامل مناسب ارائه دهندگان و گیرندگان خدمات سالمت وزارت بهداشت 

نسبت به وظایف خود و احترام به حقوق دیگری، سالمت جامعه در باالترین سطح ممکن تامین گردد. بر این اساس منشور 

 تنظیم گردیده است:حقوق بیمار با هدف تبین حقوق گیرندگان این خدمات و به شرح ذیل 

 بینش وارزش  

یکایک افراد جامعه متعهد به حفظ احترام به کرامت انسانها می باشند. این امر در شرایط بیماری از اهمیت ویژه ای 

برخوردار است. بر اساس قانون اساسی توجه به کرامت واالی انسانی از اصول پایه نظام جمهوری اسالمی بوده و دولت 

ارائه خدمات سالمت باید بهداشتی درمانی را برای یک یک افراد کشور تأمین کند. بر این اساس  موظف است خدمات

 عادالنه و مبتنی بر احترام به حقوق رعایت کرامت انسانی بیماران صورت پذیرد.
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اتی تمام ذت این منشور با توجه به ارزشهای واالی انسانی و مبتنی بر فرهنگ اسالمی و ایرانی و بر پایه برابری کرام

گیرندگان خدمات سالمت و با هدف حفظ، ارتقاء و تحکیم رابطه انسانی میان ارائه کنندگان و گیرندگان خدمات سالمت 

 تنظیم شده است.

 منشور حقوق بيمار در ايران

 ت سالمت حق بیمار است.امحور اول: دریافت مطلوب خدم

 فی در اختیار بیمار قرار گیرد.محور دوم: اطالعات باید به نحو مطلوب و به میزان کا

 محور سوم: حق انتخاب و تصمیم گیری آزادانه بیمار در دریافت خدمت سالمت باید محترم شمرده شود.

 محور چهارم: ارائه خدمات سالمت باید مبتنی بر احترام به حریم خصوصی بیمار و رعایت اصل رازداری باشد.

 به شکایات حق بیمار است. محور پنجم: دسترسی به نظام کارآمد رسیدگی

 ت سالمت حق بیمار است.ادریافت مطلوب خدممحور اول: 

 ( شایسته شان و منزلت انسان و با احترام به ارزش ها، اعتقادات فرهنگی و مذهبی باشد.1-1

 ( بر پایه صداقت، انصاف، ادب همراه با مهربانی باشد.2-1

 نگی، مذهبی، نوع بیماری و جنسیتی باشد.فارغ از هر گونه تبعیض از جمله قومی، فره (3-1

 ( براساس دانش روز باشد.4-1

 ( مبتنی بر برتری منافع بیمار باشد.5-1

 ( توزیع منابع سالمت مبتنی بر عدالت و اولویت های درمانی بیماران باشد.6-1

 ( مبتنی بر هماهنگی ارکان مراقبت اعم از پیشگیری ، تشخیص، درمان و توانبخشی باشد.7-1

 حمیل درد و رنج و محدودیت های غیر ضروری باشد.ت( به همراه تأمین کلیه امکانات رفاهی پایه و ضروری به دور از 8-1

توجه ویژه ای به حقوق گروه های آسیب پذیر جامعه از جمله کودکان، زنان باردار، سالمندان، بیماران روانی، ( 9-1

 سرپرست داشته باشد. ی و افراد بدونزندانیان، معلوالن ذهنی و جسم

 ( در سریعترین زمان ممکن و با احترام به وقت بیمار باشد.10-1

 ( با در نظر گرفتن متغییرهای چون زبان، سن و جنس گیرندگان خدمت باشد.11-1

آن صورت گیرد. در موارد غیر فوری در مراقبتهای ضروری و فوری )اورژانس(، بدون توجه به تأمین هزینه ی ( 12-1

 تعریف شده باشد.ط بتیو( بر اساس ضوا)الک

در مراقبتهای ضروری و فوری )اورژانس(، در صورتی که ارائه خدمات مناسب ممکن نباشد، الزم است پس از ارائه ( 13-1

 خدمات ضروری و توضیحات الزم، زمینه انتقال بیمار به واحد مجهز فراهم گردد.
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غیر قابل برگشت و مرگ بیمار قریب الوقوع می باشد با هدف حفظ در مراحل پایانی حیات که وضعیت بیماری  (14-1

، اجتماعی، معنوی و عاطفی وی و آسایش وی ارائه گردد. منظور از آسایش کاهش درد و رنج بیمار، توجه به نیازهای روانی

می با فردی که ندگی خویش زمی باشد. بیمار در حال احتضار حق دارد در آخرین لحظات خانواده اش در زمان احتضار 

 خواهد همراه گردد.

.احتضار به وضعیت بیمار غیر قابل عالج و غیر قابل برگشت اطالق می شود که مرگ قریب الوقوع اجتناب ناپذیر است 

 اطالعات باید به نحو مطلوب و به میزان کافی در اختیار بیمار قرار گیرد.محور دوم: 

:محتوی اطالعات باید شامل موارد ذیل باشد 

 ( مفاد منشور حقوق بیمار در زمان پذیرش1-1-2

ضوابط و هزینه های قابل پیش بینی بیمارستان اعم از خدمات درمانی و غیر درمانی و ضوابط بیمه و معرفی ( 2-1-2

 سیستم های حمایتی در زمان پذیرش

ه پزشک، پرستار و دانشجو و ( نام، مسئوولیت و رتبه حرفه ای اعضای گروه پزشکی مسئول ارائه مراقبت از جمل3-1-2

 ارتباط حرفه ای آن ها با یگدیگر

ط ضعف و قوت هر روش و عوارض احتمالی آن، تشخیص بیماری، پیش آگهی ا( روش های تشخیصی و درمانی و نق4-1-2

 و نیز کلیه ی اطالعات تاثیر گذار در روند تصمیم گیری بیمارو عوارض آن 

 و اعضای اصلی گروه پزشکی در طول درمان( نحوه دسترسی به پزشک معالج 5-1-2

 ه اقداماتی که ماهیت پژوهشی دارد( کلی6-1-2

 ( ارائه آموزش های ضروری برای استمرار درمان1-2- 7 

:نحوه ارائه اطالعات باید به صورت ذیل باشد 

گی های فردی وی از جمله ( اطالعات باید در زمان مناسب و متناسب با شرایط بیمار از جمله اضطراب و درد و ویژ1-2-2

 زبان، تحصیالت و توان درک در اختیار وی قرار گیرد، مگر اینکه:

. )در صورت انتقال اطالعات پس از اقدام تاخیر در شروع درمان به واسطه ی ارائه اطالعات فوق سبب آسیب به بیمار گردد

 ضروری، در اولین زمان مناسب باید انجام شود.(

ز حق دریافت اطالعات، از این امر امتنان نماید که در این صورت باید خواست بیمار محترم شمرده بیمار علیرغم اطالع ا

 شود. مگر این که عدم اطالع بیمار، وی یا سایرین را در معرض خطر جدی قرار دهد.

آن را دریافت  ( بیمار می تواند به کلیه تصویر اطالعات ثبت شده در پرونده بالینی خود دسترسی داشته باشد و2-2-2

 نموده و تصحیح اشتباهات مندرج در آن درخواست نماید.
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 حق انتخاب و تصمیم گیری آزادانه بیمار در دریافت خدمت سالمت باید محترم شمرده شود.محور سوم: 

:محدوده انتخاب و تصمیم گیری درباره موارد ذیل می باشد 

 ت سالمت در چارچوب ضوابط( انتخاب پزشک معالج و مرکز ارائه کننده خدما1-1-3

 (انتخاب و نظر خواهی از پزشک دوم به عنوان مشاور2-1-3

ا عدم شرکت در پژوهش های زیستی با اطمینان از اینکه تصمیم گیری وی تاثیری در تداوم و نحوه یشرکت  (3-1-3

 دریافت خدمات سالمت ندارد.

ارض احتمالی ناشی از پذیرش یا رد آن مگر در موارد ( قبول یا رد درمان های پیشنهادی پس از آگاهی از عو4-1-3

 خودکشی یا مواردی که امتناع از درمان شخص دیگری را در معرض خطر جدی قرار دهد.

ثبت  ( اعالم نظر قبلی بیمار در مورد اقدامات درمانی آتی در زمانی که بیمار واجد ظرفیت تصمیم گیری می باشد .5-1-3

ات پزشکی در زمان فقدان ظرفیت تصمیم گیری وی با رعایت موازین قانون مد نظر ارائه و به عنوان راهنمای اقدام

 کنندگان خدمات سالمت و تصمیم گیری شامل موارد ذیل می باشد.

 شرایط انتخاب و تصمیم گیری شامل موارد ذیل می باشد.

 اطالعات و جامع )مذکور در بند دوم( باشد. ( انتخاب و تصمیم گیری بیمار باید آزادانه و آگاهانه، مبنی بر دریافت1-2-3

 (پس از ارائه اطالعات ،زمان الزم و کافی به بیمار جهت تصمیم گیری و انتخاب داده شود.2-2-3

 ارائه خدمات سالمت باید مبتنی بر احترام به حریم خصوصی بیمار و رعایت اصل رازداری باشد.محور چهارم: 

کلیه اطالعات مربوط به بیمار الزامی است مگر در مواردی که قانون آن استثنا کرده ( رعایت اصل رازداری راجع به 1-4

 باشد.

حریم خصوصی بیمار احترام گذاشته شود. ضروری است به بت اعم از تشخیص و درمانی باید ق( در کلیه مراحل مرا2-4

 هم گردد.ابدین منظور کلیه امکانات الزم جهت تضمین حریم خصوصی بیمار فر

( فقط بیمار و گروه درمانی و افراد مجاز از طرف بیمار و افرادی که به حکم قانون مجاز تلقی می شوند می توانند به 3-4

 اطالعات دسترسی داشته باشند.

( بیمار حق دارد در مراحل تشخیصی از جمله معاینات، فرد معتمد خود را همراه داشته باشد همراهی یکی از والدین 4-4

 مراحل درمان حق کودک می باشد. مگر اینکه این امر بر خالف ضرورت های پزشکی است.کودک در تمام 

 دسترسی به نظام کارآمد رسیدگی به شکایات حق بیمار استمحور پنجم: 

( هر بیمار حق دارد در صورت ادعای نقض حقوق خود که موضوع این منشور است، بدون اختالل در کیفیت دریافت 1-5

 قامات ذی صالح شکایت نماید.خدمات سالمت به م
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 .( بیماران حق دارند از نحوه رسیدگی و نتایج شکایات خود آگاه شوند2-5

( خسارت ناشی از خطای ارائه کنندگان خدمات سالمت باید پس از رسیدگی و اثبات مطابق مقررات در کوتاهترین 3-5

 زمان ممکن جبران شود.

مار به هر دلیلی فاقد ظرفیت تصمیم گیری باشد. اعمال کلیه حقوق بیمار در اجرای مفاد این منشور در صورتی که بی– 

بر عهده تصمیم گیرنده ی قانونی جایگزین خواهد بود. البته چنانچه تصمیم گیرنده جایگزین بر  -مذکور در این منشور

د نظر در تصمیم گیری درخواست تجدی خالف نظر پزشک مانع درمان بیمار شود، پزشک می تواند از طریق مراجع ذیربط

 را بنماید.

چنانچه بیمار که فاقد ظرفیت کافی برای تصمیم گیری است، اما می تواند در بخشی از روند درمان معقوالنه تصمیم بگیرد، 

 باید تصمیم او محترم شمرده شود.

 ايمني بيمار

 بدلیل آنستکه امروزه نظام سالمت که بیشتررخدادهای ناگوار با آسیب به بیماران بر اثر نیت بد افراد بوجود نمی آیند بل

 دری پیچیده است که درمان موفقیت آمیز به یکسری عوامل مختلف وابسته است.بق

 رک سیستمها و تاثیر پیچیدگی بر روی ایمنی بیمارد

 خدمات و، واحدها بخشها، نظام مراقبتهای سالمت تنها یک سیستم نیست و از سیستمهای متعدد شامل سازمانها،

 .فعالیتهای مختلف تشکیل شده است

 پند گیری و در س عبرت از خطاها

ضعف طراحی سیستم ها و دیگر عوامل موثر در  کشناخت علل و چرایی رخداد اشتباهات توسط افراد حرفه ای برای در

  بروز خطاها در نظام مراقبتهای سالمت ضروری است.

بررسی خطاها در مراقبتهای برای یک راه تنها کرد نشان داد که میالدی منتشر  1994لیپ در مقاله ای که در سال "

  ."سالمت وجود دارد و آن اینکه بر روی شناخت اشتباهات و یادگیری از آنها بجای سرزنش افراد درگیر تمرکز نمود

 شناخت و اداره کردن مخاطرات بالینی

ر بیمارستان و درمانگاه محل بروز ،آشنائی با چگونگی رسیدگی به شکایات و رفع نواقص ،شناخت انواع رخدادهای ناگوار د

استفاده از اطالعات مربوط به شکایات،گزارشات وقایع،دادخواهی و دادرسی ها ،گزارش مامورین و روند گزارشات بهبود در 

  کنترل شرایط مخاطره آمیز نمونه هایی از راهبردهای مدیریت شرایط بالینی مخاطره آمیز هستند.

 ر ارتباط با بیمار و مراقبین سالمتپایبندی د

 بیماران و کارکنان بخش سالمت در تضمین مراقبتهای سالمتی ایمن در موارد زیر نقش کلیدی دارند:
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 همکاری در فرایند تشخیص

 تصمیم گیری در انتخاب درمان مناسب

 انتخاب یک پزشک و مراقب مجرب و قابل اعتماد 

 دستورات پزشکی و توصیه های بهداشتیایجاد اطمینان خاطر نسبت به رعایت 

  ضروریات درمان و شناسائی رخدادهای ناگوار و واکنش مناسب نسبت به آنها

 خصوصیات یک فرهنگ ایمنی مطلوب

  به این معنا که افراد در قبال اظهار نظر آزادانه و گزارش وقایع از حمایت و اعتماد  سازمان برخوردار باشند. امنیت روانی:

  یجاد محیطی که در آن کارکنان بتوانند به راحتی دغدغه های خویش را بیان نمایند.ا مدیریت:

  باید در سازمان به گونه ای باشد که در خصوص مشکالت مربوط به ایمنی بیمارپنهان کاری صورت نگیرد. شفافیت:

سیستم است تنبیه و سرزنش به شکلی رعایت شود که کارکنان بدانند به خاطر خطاهایی که مبتنی بر نواقص  انصاف:

  نخواهند شد.

  تعريف ايمني بيمار

  می باشد “پرهیز، پیشگیری و کاهش نتایج ناگوار یا آسیب به بیمار ناشی از فرآیند مراقبت های پزشکی  ”ایمنی بیمار

  تعاريف واژه ها

مورد نظر،  دن به پیامدشکست در توالی طرح ریزی شده ی فعالیت های فکری و فیزیکی برای رسی   (Error)خطا 

 هنگامی که نتوان این شکست را به شانس مرتبط نمود. 

هر نوع خطایی که در فرایند ارائه مراقبت سالمت رخ دهد، چه باعث صدمه و   (Medical errors)خطاهای پزشکی 

  آسیب به بیمار گردد و چه هیچ آسیبی در پی نداشته باشد

هاتی که توسط گروه پزشکی رخ میدهد و می توانند منجر به آسیب به بیمار گردند خطا ها یا اشتبا تعریف خطای پزشکی:

، این خطاها شامل  اشتباهات تشخیصی، اشتباهات در تجویز دارو و روشهای درمانی، اشتباه در پروسیجر جراحی ، اشتباه 

 Malpractice.خطاهای پزشکی از در استفاده از فنآوری و تجهیزات ، اشتباه در تفسیر تستهای پاراکلینیک  میباشند

قصور و جهل سزاوار سرزنش با یا   Malpracticeمتفاوت اند  چرا خطا حادثه یا اشتباه علیرغم حسن نیت است  ولی در

  بدون  قصد مجرمانه رخ داده است.

 

ای  یا شرایط ی زمینهسیبی است که در پی اقدامات درمانی، و نه به واسطة بیمار آ     (Adverse Event) رویداد ناگوار

  شود.بیمار، به وی وارد می
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شناخت و تحلیل خطاهای پزشکی، برنامه ریزی و به (Medical Error Management)    مدیریت خطاهای پزشکی 

 کارگیری منابع در جهت کاهش وقوع خطاها و ایمنی بیشتر بیماران

  Root cause analysis (RCA)تجزيه و تحليل علت ريشه ای حوادث 

 . فرآیندی است که طی آن عوامل اصلی یا عللی که منجر به وقوع یک رویداد شده اند، شناسایی می شوند

روش تحقیقی که اجازه می دهد تا سازمان با روش گذشته نگر به شناسایی عوامل اساسی خطاها بپردازد و دریابد چرا 

مورد استفاده قرار Near misses ” نزدیک بود که  ” های درویدا تحلیل در تواند می همچنین ،برخی نتایج رخ داده اند

 .گیرد

 :از عبارتند شايع خطاهای

 خودکشی، به اقدام اشتباه، موضع در جراحی و جراحی هایآسیب نامناسب، خون انتقال ناگوار، دارویی رویدادهای �

 هویت تعیین در اشتباه و فشار از ناشی یهازخم سوختگی، سقوط، ،(restraint) بیمار مهار از ناشی هایآسیب یا و مرگ

 .بیمار صحیح

 جراحی عمل هایاطاق ویژه، مراقبت بخشهای در تر،جدی عواقب و خطا از باالتری میزان وقوع احتمال همچنین،  �

 . است بیشتر بسیار اورژانس، هایبخش و

 : FMEA تعريف ـ

 منظور به که است مهندسی تکنیک یک  FMEAدشو می نامیده FMEA آن آثار و شکست عوامل تحلیل و تجزیه

 در ، وقوع از قبل خدمت، ارائه و تولید فرایند ، سیستم موجود بالقوه اشتباهات و مشکالت خطاها، حذف و کردن مشخص

 .شودمی برده بکار ، مشتری نزد

 FMEA مزايای

 .است خطرات از پیشگیری ابزار یک -1

 .است سکری ارزیابی برای کمی مناسب روش یک -2

 .است پیشگیری حلهای راه ترین هزینه کم و موثرترین تشخیص و مشکالت بینی پیش برای مطمئن روش یک -3

 اتفاق منجر به آسيب:

آسیب های ناخواسته به بیماران ناشی از مداخله پزشکی است که شامل هرگونه اقدام توسط کارکنان بهداشت و درمان ،  

 ... "ل پشتیبانی و نگهداری از جمله کارکنان  اداری و پرسن
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 FMEA رزيابي ريسک به روشا

رویکردی گام به گام برای شناسایی حاال بالقوه خرابی و شکست در فرآیند طراحی و تولید  FMEAارزیابی ریسک به روش 

  یک کاال یا ارائه یک خدمت، روشی سیستماتیک و سازمان یافته برای بررسی حاالت شکست در سیستم می باشد.

 پایه و اساسFMEA 

 چه خطایی ممکن است رخ دهد؟ 

 احتمال وقوع این خطا و آثار و پیامدهای آن کدام است؟ 

  احتمال شناسایی و کشف این خطا پیش از وقوع چقدر است؟ 

 هدف از انجامFMEA 

 شناسایی  

 راه هایی که ممکن است یک فرآیند دچار شکست شود  

 ااثرات یا نتایج احتمالی بروز این شکست ه  

  علل احتمالی بروز این شکست ها 

  اتخاذ تدابیری برای کاهش احتمال وقوع این حاالت 

 جلوگیری یا کاهش احتمال وقوع  

 کاهش پیامدهای وقوع  

 

 شاخصهای ايمني بيمار

شاخصها برای سنجش روند حوادث تهدید کننده سالمت بیمار امری ضروری برای هر موسسه ارائه دهنده خدمات درمانی 

  ز سازمانهای نظارتی و سیاست گذار است.و نی

  .این مرکز شاخصهای ایمنی بصورت زیر تعریف شده استدر 

  سقوط بیمار 

  تزریق یا مصرف اشتباهی داروهای پر خطر 

  درمان دارویی در بازه زمانی کوتاه تکرار مرگ یا عوارض شدید ناشی از یک نوع 

 مرگ یا عوارض پایدار شوددارو که منجر به  شوک آنافیالکسی ناشی از تزریق یا مصرف خوراکی 

  عفونت بیمارستانی 

  درصد خطاهای گزارش شده به کل بیماران بستری در یک دوره زمانی معین 
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  درصد فرار موفق 

 تعداد موارد خودکشی موفق 

 این گزارش خطا را مطالعه فرمایید 

 و مسمومیت over dose مخدر مواد مصرف سوء علت به بیمار  

 :  قعهوا شرح

 متوجه شبکار پرسنل شب شیفت در است شده بستری بخش در روان بیماری علت به که است ای ساله 30 آقایی بیمار

 کشیک رزیدنت به بالفاصله،  گردد می هوشیاری سطح کاهش دچار بیمار رفته رفته که گردد می بیمار در حاالت تغییر

وسط پالس اکسی متری  میزان درصد اکسیژن بیمار چک میگردد که ت  گردد می ویزیت ایشان توسط بیمار و داده اطالع

درصد بوده است در مانیتورینگ قلبی بیمار ریتم قلبی نامنظم بوده و کم کم دچار دیسترس تنفسی میگردد اندامهای  33

و اکسیژن درمانی ،  حیاتی عالیم کنترل و گیری رگ ،انتهایی دچار سیانوز میشوند بالفاصله اقدامات درمانی آغاز میگردد 

انفوزیون سرم و تزریق آمپول نالوکسان وسایر اقدامات درمانی به دستورپزشک انجام میگیرد و در نهایت بیمار جهت ادامه 

  .درمان به مرکز مجهز تر اعزام میگردد

 :  کلیدی نکات

 و دهند می انجام را بیمار هاولی یتزوی روانپزشکی دوم و اول سال رزیدنت مرکز آموزشی کوریکولوم اساس بر – الف

 . دهند می انجام را شب و عصر های مشاوره آن بر عالوه و دارند حضور صبح شیفت روانپزشکی سوم سال رزیدنت

 .باشد می مجهز بسته مدار دوربین به نمایند می تردد آن در بیماران که محلهایی و سالن و بیماران اتاقهای کلیه -ب

 .کردند نمی کنترل خوبی به را بیمار ، درمانی پرسنل است بوده مخدر مواد مصرف لحا در بیمار که هنگامی -ج

 : اقدامات شرح

 .دهند می اطالع رزیدنت به و شوند می بیمار در حاالت تغییر متوجه پرستاران pm 20 ساعت در -الف

 .میگردد و سریعا اقدامات درمانی انجام شود می ویزیت رزیدنت توسط بیمار 20:05  ساعت در-ب 

 .گردد می اعزام بیمارپس از انجام اقدامات اولیه  20:30 ساعت در -ج

 : فرضیات

 می وقوع به بیمار برای حادثه نتیجه در میشد کنترل تحت کامال دوربین وسیله به شیفت پرستاران توسط بیمار اگر: الف

  پیوست؟

 ؟ پیوست می وقوع به بیمار برای هحادث شدند می بخش به مخدر مواد ورود از مانع نگهبانان اگر: ب
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 می وقوع به بیمار برای حادثه داند می انجام دقت به را بیماران شخصی لوازم و بیمار بدنی کامل بازرسی حادثه اگر: ج

 پیوست؟

 : است نشده که شده می اجرای باید که شده اتخاذ درست تصمیمات

 .است نشده انجام کامل کنترل انهمتاسف که باشند می بیماران دقیق کنترل جهت دوربینهای

 :تحلیل ریشه ای وقایع ناخواسته تشکیل و مصوبات زیر به تصویب میرسدکمیته  خطای بوجود آمده خصوص در

 قرار بررسی مورد آن ماوقع و گردید چک دوربینها حراست مسئول همراه به گزارش دریافت و افتاده اتفاق حادثه پیرو: الف

 . گرفت

احتمالی اقدامات الزم جهت آموزش به پرسنل نگهبانی در مورد  آسیبهای و مشابه موارد بروز از پیشگیری جهت: ب

 .گیرد صورت مرکز به حراست برخورد با بیماران تازه بستری شده و بیماران بستری  توسط

 پرستاران که یآموزش جلسات در مشابه موارد در خطا بروز از پیشگیری هدف با پرستاری خدمات مدیر گردید مقرر: ج

 .گردد یادآوری هایی پرونده چنین خصوص در مناسب راهکارهای و بررسی دارند حضور بخشها

وسایل بیماران هنگام ادمیت اولیه و پس از ساعات مالقات به دقت توسط نگهبانان بخش  د: مقرر گردید بازرسی بدنی و

  .انجام گیرد

پرسنل پرستاری و نگهبانان با دوربین مدار بسته و حضوربر بالین  طه: مقرر گردید کنترل بیشتر بیماران بستری توس

  .بیماران انجام گیرد

 

 خطاهای پزشکي اهميت

  .ومیر دنیا قرار بگیرندومیر هستند و باید در فهرست مهمترین علل مرگ خطاهای پزشکی جزو مهمترین علل مرگ

 :انواع طبقه بندی خطاها

  مرگ ، ... (،براساس شدت آسیب ) خفیف ، جدی 

  ، ...( ICUبراساس محل وقوع خطا ) بیمارستان ، اورژانس ، 

  ... (پزشک ، پرستار ، داروساز ، بیمار، براساس اشخاص درگیر )

  جراحی ، و...(براساس نوع مراقبت ) داروئی ،

Sentحوادث مرگ آفرين وناگوار  inel  Event 

یا خطر وقوع آنها اگر چه   فیزیکی یا فیزیولوژیک ( ،Death/Harm) صدمه جدییا  وقایع غیر منتظره منجر به مرگ

مثال مرگ یک بیمار بدلیل پنومونی متعاقب عمل جراحی یامرگ یا عارضه جدی شبیه .منجر به مرگ یا صدمه جدی نشود
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حوادث زیر  از دست دادن عملکرد یک عضو که به شرایط بیماری و بیماری زمینه ای بیمار مرتبط نباشد و یا یکی از

  هرچند به مرگ یا از دست دادن عملکرد عضو منجر نشود.

 خودکشی بیمار 

 ترخیص کودک به خانواده دیگر 

 تزریق گروه خونی اشتباه 

  جراحی اشتباهی روی بیمار دیگر یا عضو دیگر 

 : Near – Miss/Close Call/Potential Advers Eventنزدیک به خطا

  اد حادثه یا اتفاق ناخواسته را دارد اما بعلت شانس متوقف شده  و روی نداده  است .اشتباهی که توانائی بالقوه ایج

 :( Good Fortune Reasonsعلت خوش شانسی )

 قوی بودن بیمار  ) تزریق پنی سیلین به بیمار دارای سابقه آلرژی ولی عدم ایجاد واکنش بیمار( 

  تجویز اشتباه پزشک می شود .( مداخله همزمان افراد یا اعمالی دیگر )پرستار متوجه

  نوع داروی تزریقی نام بیمار و بررسی مجدد Recovery of Identification مرور مجدد اطالعات 

 :No Harm Eventحوادث بدون عارضه

 .(No Actual Harmحوادثی که اتفاق می افتد ولی نتیجه هیچ آسیبی جهت بیمار ندارد )

 ا تاپایان پروسه دارد . ولی حالت بالقوه درایجاد آسیب ر

 حادثه متوقف نمی شود ولی عارضه ندارد .

 . عدم رعایت نظامات دولتی  -عدم مهارت  - بی احتیاطی -انواع قصور پزشکی: بی مباالتی

 برای آنکه بتوان گفت فردی مرتکب قصور شده باید:

 وظیفه یا مسئولیتی در قبال فرد دیگر داشته باشد.

 ئولیت فوق, کوتاهی کرده باشد.در اجرای وظیفه یا مس

  در نتیجه کوتاهی نمودن در مسئولیتی که نسبت به فرد داشته , وی دچار آسیب و زیان شده باشد.

 :"قصور پزشکی"برای اطالق لفظ 

  فرد باید بیمار پزشک باشد و در واقع پزشک مراقبت پزشکی و درمان وی را پذیرفته باشد.

باشد که از نظر معیارهای پزشکی قابل پذیرفتن نمیباشد و یا بطور شایعتر اعمالی را که به پزشک باید اعمالی انجام داده 

  عنوان اقدامات پذیرفته شده پزشکی باید انجام میداد, انجام نداده باشد.

  ه باشد.در نتیجه انجام عملی که نباید انجام میشد و یا انجام ندادن کاری که باید انجام میگرفت, بیمار متحمل اسیب شد
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 “:بی مباالتی"

پزشک از انجام اعمالی که در مواجهه با بیمار و بیماری او جزو اعمال پذیرفته شده ضروری بوده اند غفلت نموده است 

  یعنی اموری که الزم بوده انجام دهد انجام نداده است.

 :1مثال 

ر اثر افتادن روی دستش از درد مچ فردی دچار حادثه شده و توسط پزشک مسئول اورژانس ویزیت میشود. مصدوم د

دست شاکی است. پزشک با معاینه بالینی تشخیص ضربدیدگی جزیی گذاشته و با دستور دارویی وی را مرخص میکند. 

مصدوم بعد از مدتی بعلت استمرار درد و تورم ناحیه مچ دست به طبیب دیگری مراجعه و در رادیوگرافی تشخیص 

رتریت و از کار افتادگی( میشود )بعبارت آدرمان مقتضی دچار عوارضی )بدجوش خوردن, شکستگی داده میشود و علیرغم 

  )بی مباالتی(دیگر بیمار دچار آسیب میشود(، پزشک اورژانس از انجام رادیوگرافی غفلت کرده و ..... 

شاوره های الزم را متخصص بیهوشی قبل از بیهوش کردن بیمار کاندید عمل جراحی, وی را معاینه نکرده یا م:2مثال 

انجام نداده یا نتیجه آزمایشات قبل از عمل را بررسی نکرده و تمهیدات ویژه بیمار را در نظر نگرفته و یا و بعد از عمل 

سپیراسیون دچار هایپوکسی شده و متعاقبا آجراحی و قبل از بهوش آمدن کامل, بیمار خود را رها کرده و بیمار در اثر 

 ا فوت وی شده است.منجر به آسیب مغزی ی

  )بی مباالتی(

 بي احتياطي:

دقتی دچار اشتباه شده اند و در نتیجه بیمار دچار آسیب  طبیب, جراح یا سایرین با انجام اقداماتی در اثر بی توجهی و بی

  شده است )کارهایی انجام داده اند که نباید انجام میشد(.

 :1مثال 

حتیاطی است. مانند جا گذاشتن وسایل جراحی یا گاز و امثال آن در داخل یک بی ا "چیزی که خودش به خوبی گویاست”

  شکم بیماری که تحت عمل جراحی قرار گرفته است.

 :2مثال 

 هرگونه دستکاری نابجا در اعضایی که در مجاورت عضو مورد عمل قرار دارند.

 تجویز دارو با دوز اشتباهی بیش از میزان دوز درمانی

 سیژن و سایر گازهایی که در اتاق عمل مورد استعمال دارنداشتباه در اتصال اک

 تزریق وریدی دارویی که منع مصرف وریدی دارد

 :"عدم رعایت نظامات دولتی"
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منظور نظامات خاص مربوط به صاحبان حرفه های پزشکی و رشته های وابسته است. این نظامات خاص شامل قوانین و 

عملهای وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی و بخشنامه های مراکز علمی و آئین نامه های نظام پزشکی و دستورال

درمانی و هرگونه قانون, مصوبه, آئین نامه, بخشنامه و دستورالعملهایی که از طرف قانونگذار یا مقامات صالحیتدار در امور 

  گویند.پزشکی وضع گردیده میباشد. عمل نکردن به هر کدام را عدم رعایت نظامات دولتی می

 ثالهایی از  عدم رعایت نظامات دولتی:م

 عدم پذیرش بیماران اورژانسی 

 تجویز داروهای ممنوعه 

 )افشای اسرار بیماران )به جز به موجب قانون 

 تحمیل مخارج غیر ضروری به بیمار 

 ایجاد رعب و هراس در بیمار با تشریح غیر واقعی وخامت بیماری 

 ... تبلیغات گمراه کننده و 

 ایت نظامات دولتی ممکن است عالوه بر محکومیت کیفری و جبران خسارت وارده منجر به محکومیت عدم رع

 انتظامی پزشکان نیز بشود.

  مواردی از عدم رعایت نظامات دولتی که صرفا به صورت خطا اتفاق افتاده و موجب ضرر و زیان اشخاص دیگر

 نشده باشد موجب مسئولیت کیفری نخواهد شد.

 

 يمني بيمارراه حل ا 9

 توجه به داروهای با نام و تلفظ مشابه جهت جلوگیری از خطای دارویی

Look-alike, sound-alike medication names 

 توجه به مشخصات فردی بیمار جهت جلوگیری از خطا

patient identification 

 ارتباط موثر در زمان تحویل بیمار

communication during patient hand-overs 

 نجام پروسیجر صحیح در محل صحیح بدن بیمارا

 کنترل غلظت محلول های الکترولیت

control of concentrated electrolyte solutions  

 اطمینان از صحت دارو درمانی در مراحل انتقالی ارائه خدمات) تلفیق داروئی( 
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assuring medication accuracy at transitions in care 

 الت نادرست سوند و لوله هااجتناب ازاتصا 

 استفاده صرفا یکباره از وسایل تزریقات

single use of injection devices 

  

 بهبود بهداشت دست برای جلوگیری از عفونت مرتبط با مراقبت های سالمتی

 

 توجه به داروهای با نام و تلفظ مشابه جهت جلوگيری از خطای دارويي 

از داروهایی را که اسامی مشابه دارند و احتمال بروز خطا در آنها وجود دارد )چه از نظر نام  کلیه بخشهای درمانی از لیستی

و چه از نظر شکل و ظاهر آنها( در دسترس کارکنان قرار دهند. در داروخانه سرپایی بیمارستان نیز مشابهت های دارویی 

ان قرار گیرد. برقراری ارتباط تعامل موثر با ات رایج درنسخه نویسی در دسترس کارکنهدر دست خط پزشکان و اشتبا

داروخانه و مسئول فنی دارو در ارتباط با اصالح فرآیند توزیع و مصرف دارو در مرکز به منظور افزایش ایمنی بیمار باید 

 صورت گیرد. لذا موارد ذیل باید انجام شود:

 ( در باکسها و قفسه های جداگانه چیدمان شود.داروهای شبیه به هم )چه از نظر نام و چه از نظر شکل و ظاهر آنها

 در خصوص داروهای با غلظت باال و خطرناک و حتماً باید نام دارو با برچسب جداگانه مشخص شده باشد.

رعایت فرآیند دارو دادن از جمله تطبیق دارو با کارت دارویی در بالین بیمار، توجه به نام ژنریک داروها، آگاهی از نمونه 

 به دارویی و ....های مشا

 قبل از اجرای فرآیند دارو دادن از اشکال داویی و نوع دارو آگاهی کسب نمایید.

 هنگام دارو دادن ، حتماً بیمار را با نام و نام خانوادگی مخاطب قرار می دهد )وی را به اسم می خواند(

 اده شود.ویی مطابقت درهنگام دارو دادن، یک بار دیگر مشخصات بیمار را با کارت دا

 .هنگام آماده کردن داروها، به دوز دارو ، شکل دارویی، تاریخ انقضاء توجه شود

 هنگام دارو دادن ، نوع دارو، دوز دارو و .... مجدداً با کارت دارویی مطابقت داده شود.

 توجه به مشخصات فردی بيمار جهت جلوگيری از خطا 

اهمیت حیاتی دارد مانند فرآیند تجویزدارو،  افزایش ایمنی بیمار برایکلیه گلوگاههایی که توجه به مشخصات بیمار

مد نظر قرر گیرد. و طبق دستورالعمل  وسایر اقدامات درمانی انجام مشاوره و انجام شوک درمانی  اقدامات آزمایشگاهی و

اقدامات آزمایشگاهی  و انجام شوک درمانیگاید الین شناسایی صحیح بیماران در بخش بستری و سرپایی، درمان دارویی، 
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بمنظور کاهش وقوع اتفاقات ناخواسته بهداشتی درمانی از خطا ها جلوگیری شود. در این بیمارستان جهت شناسایی 

 .درصد باشد را بیمار پر خطر میگویند5بیماری که احتمال خطرش بیش از  ،استفاده می گردد عکس شناساییبیماران از 

ان بستری در این مرکز از دستبند شناسایی جهت شناسایی بیماران نمی توان استفاده بعلت ماهیت بیماری  در بیمار -1

نمود فلذا در این بیماران برای افزایش ایمنی از عکس شناسایی که در پرونده بیماران ضمیمه میگردد استفاده میشود . 

به این صورت که عکس   .گاه تاکید میگردددر اجرای پروسه دارودهی و انجام اقدامات پاراکلینیکی آزمایش استفاده از عکس

شناسایی بیمار در کارتکس و پرینت برگه درخواست آزمایش موجود است و پرسنل برای شناساییی بیمار وانجام اقدامات 

 درمانی عالوه بر مشخصات نام و نام خانوادگی و نام پدر از این شناسه نیز استفاده مینمایند .

در بدو پذیرش که تهیه شده است  مارانبی پرونده و کارتکس و در خواست آزمایشاتشناسایی بیماران در  عکس-2

ویا در بخشی که پذیرش شده بیماران بستری در بخشهای مختلف ، پس از تشکیل پرونده توسط پرسنل محترم پذیرش، 

 .مسئول شیفت ضمیمه می گردد  رتوسط مسئول پذیرش بیمار ویا پرستا

 ر در هنگام پذیرش بیمار کنترل می شود.بیما انطباق عکسصحت  -3

بیمارانی که دارای ریسک خطر هایی مانند سقوط ، فرار ، خودکشی یا اقدام به خودکشی در مرکز درمانی و الزامیست  -4

هرگونه آسیب فیزیکی مانند ضرب و شتم و... وارده به بیمار دارای کارتکس زرد بوده وعالوه بر آن در کارتکس نیز کدینگ 

تا ایمنی بیمار  اساس ابالغ شیوه نامه گزارش فوری وقایع ناخواسته تهدید کننده حیات دردرمان بیماران انجام گیرد بر

 .  رعایت گردد

 را چک نماید. آنراشناسایی و صحت عکس پرستار بخش موظف است در ادمیت یا در هنگام تحویل بیمار وجود -5

 عکسنگام راند بالین در هر بخش به صورت راندم نسبت به وجود سوپروایزر شیفت در گردش موظف است در ه -6

 .نمایدشناسایی نیز حساسیت نشان داده و اطمینان حاصل 

ول بخش در شیفتهای عصر و شب در هنگام تغییر وتحول بخش موظفند ئهر یک از پرسنل پرستاری به عنوان مس -7

 .نمایدان حاصل شناسایی و حساسیت نشان داده و اطمین عکسنسبت به وجود 

مدت بستری برای بیمار  عکس دردر برگه آموزش به بیمار در بدو ورود به بخشها و یا ادمیت بیمار، ضرورت وجود  -8

 توضیح داده شود.

 تاکید می شود هیچگاه از شماره تخت، بیمار به عنوان شناسه وی استفاده نشود. جهت ایمنی بیمار -9

خش، در صورت مشابهت نام و نام خانوادگی دو بیمار بستری ، ضروریست نام پدر پس از بستری شدن بیمار در ب -10

 بیماران نیز قید گردد.
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کارتکس  شناسایی بر روی عکس انتقال بیمار برای انجام کلیه پرویسجرهای درمانی و تشخیصی ، وجود  مدر هنگا -11

 الزامی بوده و پرسنل تحویل گیرنده موظف به کنترل آن می باشد.

 ،مشخصاتعالوه بر چک پرسنل محترم آزمایشگاه ، موظفند در هنگام حضور بر بالین بیمار به منظور انجام اقدامات ،  -12

تطبیق داده و اطمینان حاصل که در برگه پرینت شده درخواست آزمایشات موجود می باشدشناسایی  عکسبیمار را با 

 نماید.

 بیمارپرونده و عکس موجود در عاینه بیمار ملزم به تطابق بیمار با مشخصات پزشکان محترم در هنگام راند بالین و م -13

 می باشند.

 ، شماره تخت و نام پرستار شیفت نوشته می شود  نام پزشک حاوی کارتهای شناسایی بیماران باالی تخت بیمار  -14

  ارتباط موثر در هنگام تحويل بيمار 

 بخش تقسیم می شود: بطور کلی مقوله ارتباط با بیمار به چند

ارتباط با بیمار قبل از بستری در بیمارستان )ارتباط نیروهای خدمات فوریتهای پزشکی با مددجو، و یا مددجویی که 

 دریافت کننده خدمات در سطوح اولیه پیشگیری می باشد(.

قعیت های ویژه ، زمان ترخیص ارتباط با بیمار در زمان بستری در بیمارستان که خود شامل بدو پذیرش، زمان بستری ، مو

 ارتباط با بیماران بد حال و فوت شده و ...

مثل ویزیت در منزل می شود انجام می گیرد و اقدامات الزم انجام  CMHCتوسط واحد ارتباط با بیمار بعد از ترخیص که 

 .و آموزش گروهی با خانواده های بیماران و... 

 ر و بیمار براساس اعتماد و احترام متقابل است.ارتباط به عنوان هسته اساسی، بین پرستا

 برقراری ارتباط صحیح ، مهمترین عامل در ایجاد حس اعتماد و هرچه بهتر اجرا شدن فرآیند درمان می باشد.

گروههای مختلف درمانی و غیر درمانی که با بیمار در ارتباط می باشند به ترتب شامل: نیروی انتظامات بیمارستان، 

 رش، پرسنل تریاژ، پرسنل فوریت ، تحت نظر اورژانس ، پزشک ، بخشهای پاراکلینیک پرسنل پذی

 و ... است. الکتروشوک درمانی)آزمایشگاه، داروخانه، رادیولوژی و ....(بخشهای بستری و بخشهایی مانند 

 انتظامات و حراست بيمارستان: :الف

هستند. انتظامات و حراست بیمارستان ورود به بیمارستان پرسنل  در واقع اولین خط ارتباط بیمار و همراهان بیمار در بدو

وظایف  و افزایش ایمنی ازرعایت اصول ارتباط صحیح توسط همکاران انتظامات که در عین حال همراه با حفظ حریم 

ویژگیهای زیر  انتظامات می باشد . باعث پدیدار شدن بازخورد مثبت به بیمار و همراه وی شود. این ارتباط بایستی دارای

 باشد:
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 برخورد محترمانه همراه با راهنمایی کامل جهت انجام ساده تر و سریعتر مراحل پذیرش در اورژانس 

 در جهت ایجاد ایمنی بیمار پرهیز از هرگونه درگیری لفظی و فیزیکی با ارباب رجوع و مددجویان 

  به منظور آرامسازیبرقراری ارتباط صحیح براساس اصول مرتبط ، با مددجویان و همراه 

  ،همراه با توضیحات کافی ، و وسایل بیماران  بدنی بازرسیبرقراری نظم و انضباط بخشها و کنترل ورود و خروج افراد

 در جهت ایمنی بیمار روشن و قابل فهم جهت جلوگیری از هر گونه سوء تفاهم

 س بی اعتنادی در فرد می شود.خوداری از هر گونه رفتار و گفتار تهدید آمیز و خشن که باعث ایجاد ح 

 ب: پذيرش بيمارستان:

 ارتباط واحد پذیرش  و بیماران محدودتر از سایر بخشها می باشد.

وظفند به سواالت پاسخ داده، فرم رضایت بستری را به طور دقیق کنترل نموده و در گرفتن  مپرسنل محترم پذیرش 

 اطالعات شخصی بیمار اهمال نکنند.

 ستی در هر شرایط تنها با نیروی جایگزین ، محل خدمت خود را ترک ننماید.پرسنل پذیرش بای

فظ نموده و در صورت بروز مشکل خاص اعم از مالی و حخونسردی خود را جهت حفظ ایمنی بیماران ، در هنگام ازدحام 

را به نحو احسن انجام دهند و .... حتماً سوپروایزر شیفت را در جریان امر قرارداده و در پیشبرد اهداف بیمار وظایف خود 

 این میسر نمی شود مگر در ارتباط همراه با احترام و ارائه توضیحات کافی به بیمار.

 ج: بخش اورژانس بيمارستان

می باشد. بسته به شرایط بیمار مراجعه کننده  اورژانس معموالً اولین بخش درمانی که بیمار با آن در ارتباط است بخش

 اورژانسی بودن(، ارتباط در هر دو معقوله از حساسیت ویژه ای برخوردار است.)اورژانسی یا غیر 

 مواردی که باید در ارتباط با بیمار در بدو ورود به فوریتهادر مواقع غیر اورژانسی رعایت شود شامل:

 اورژانس پذیرش بیمار و همراهان بیمار با روی باز و احترام کامل، و راهنمایی آنها به بخش 

  خود به عنوان پرستار تریاژمعرفی 

  گرفتن تاریخچه بیمار و پرسیدن مشکل اصلی بیمار 

 ایجاد حس همدلی با بیمار یا همراهان وی 

 احترام متقابل بین بیمار و پرسنل 

 صدا کردن بیمار با نام خود 

 حفظ شأن و منزلت بیمار در حین انجام اقدامات درمانی 

 جام اقدامات درمانی و تشخیصیحفظ حریم شخصی بیمار در هر شرایطی از ان 
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 ارائه توضیحات کافی به بیمار در ارتباط با اقدامات درمانی و تشخیصی مورد نیاز 

 اجازه گرفتن از بیمار، قبل از انجام پروسچرهای درمانی و مراقبتی و رعایت طرح انطباق بیمار 

 وده ارتباط مناسب است.داشتن صداقت در هر مرحله از انجام کار ، امری ضروری برای ادامه دار ب 

 به ابراز احساسات تشویق نمایید تا او بتواند به راحتی اضطراب پنهان خود را آشکار نماید. رابیمار 

 .رازداری باعث تقویت ارتباط و برقرارای اعتماد خواهد شد 

ت باز، سواالتی است که بیمار سئواالت باز می تواند نتایج فوق العاده ای را در استخراج اطالعات در بر داشته باشد. )سواال

 مجبور به دادن پاسخ خاصی مفصل تر از بلی یا خیر می کند. )مثالً با چه مشکالتی به عنوان مشکل اصلی روبرو هستید؟((

 ،شفاف منطبق با شرایط سنی ، فرهنگی و سطح تحصیالت بیمار ارائه توضیحات کافی 

 بکار بردن اصطالحات انتخاب مناسب ترین کلمات برای بیمار و خوداری از 

 . زمان عامل اساسی در ارتباط است به طور مثال بیمار در هنگام درد و سختی قادر به برقراری ارتباط می باشد 

 تشویق به برقراری ارتباط با برقراری فضای صمیمی و دوستانه و پذیرش بیمار 

 ر می باشد.شنونده خوب بودن هنری است که کلید اصلی باز کردن قفل ارتباط با بیما 

  ارتباط با بیمار اورژانسی و همراهان وی به مراتب سخت تر از مراجعین دیگر می باشد زیرا بیمار در شرایط خوبی

نبوده و قادر به برقراری ارتباط نیز نمی باشد. از طرفی همراهان بیمار نیز بدلیل نگرانی و اضطراب، قادر به 

شرایط عالوه بر رعایت کلیه موارد فوق بخصوص ایجاد حس همدلی ، برقراری ارتباط مناسب نیستند. لذا در این 

 صبر و خویشتن داری ، احترام و وظیفه شناسی بیش از پیش نمود خواهد کرد.

 صحيح در محل صحيح بدن بيمار جرانجام پروسي 

من استفاده این مسئله به خصوص در اتاق عمل بسیار با اهمیت است لذا در صورت تصویب از چک لیست جراحی ای

 خواهد شد و در ضمن بخش ها نیز قبل از فرستادن بیمار به اتاق عمل باید تدابیر پیشگیرانه اتخاذ نمایند.

 محل عمل به درستی طبق دستور پزشک مشخص شود.

 محل عمل با پرونده بیمار، ابراز خود بیمار، شرح حال بیمار و تشخیصهای پرستار صحه گذاشته شود.

 ل عمل عالمت گذاری شود.درصورت امکان مح

 کنترل غلظت محلول های الکتروليت 

یک مسئله متداول که در مورد ایمنی داروها از آن ذکر می شود، توزیع سهوی الکترولیتها است )برای مثال : پتاسیم 

زیم با درصد بیشتر و سولفات منی 9یا بیشتر ، فسفات پتاسیم ، سدیم کلراید با غلظت  (meg/mi2کلراید با غلظت 
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درصد یا بیشتر( جهت جلوگیری از خطاها خصوصاً مواقع بکارگیری نیروی انسانی استخدام جدید ، کارورزی یا  50غلظت 

 طرحی به نکات ذیل باید توجه شود.

  حتی االمکان داروهای با غلظت باال در بخش نگهداری نشود.جهت افزایش ایمنی بیماران 

  به صورت واضح جدا شود.داروهای مورد نیاز از دیگر داروها 

 با اتیکت قرمز جدا شود. پرخطرکلیه داروهای  بیماران ایمنی افزایش جهت 

 .هنگام مصرف دارو به دستور پزشک دوباره چک شود 

  ران قرار گیرد.همکانحوه مصرف و رقیق کردن آن در معرض دید 

 .عالئم حیاتی بیمار در حین مصرف دارویی به صورت متداول چک و ثبت گردد 

 .دستورالعمل نحوه رقیق سازی و تهیه دوز مورد نظر بیمار طبق دستور پزشک در دسترس باشد 

 .درصورت تشابه شکلی با اتیکت رنگی از هم جدا شود 

 انتقالي ارائه خدمات لاطمينان از صحت دارو در مراح 

ربوط به داروها هستند. خطاهای دارویی یکی از علل عمده ایراد صدمه به بیماران به هنگام ارائه خدمات درمانی ، وقایع م

به هنگام تجویز ، توزیع دادن دارو به بیماران و پایش آن رخ می دهند و لیکن بروز خطا به هنگام تجویز دارو و دادن آن به 

بیمار شایعتر برآورد می گردد. رعایت دستورالعمل تلفیق دارویی در بخشها الزامی می باشد و بدنبال آن پایش تطابق 

دستور پزشک با گزارش پرستاری به طور منظم روزانه چک شود. برای کلیه بیماران از فرم تلفیق دارویی برای جلوگیری از 

 تداخالت دارویی و آموزش هنگام ترخیص استفاده شود.

 اجتناب از اتصاالت نادرست سوند و لوله 

طرح می باشد و روزانه در بخش هایی که مورد در بازدید سوپروایزری این گزینه بصورت یکی از سواالت چک لیست م

بازدید قرار می گیرد کنترل می گردد. با توجه به سایز، تاریخ انقضاء ، مدت زمان استفاده از آن و دستور پزشک از الزمات 

 کنترل آن می باشد.

  استفاده يکبار از وسايل تزريقات  

تزریق یکی از روشهای شایع در تجویز داروها می باشد .  ، باشددر این بیمارستان کلیه وسایل تزریق یک بار مصرف می 

گیرنده خدمت و جامعه  -بدیهی است که در صورت عدم رعایت استاندارد های آن، خطرات زیادی برای ارائه دهنده خدمت

تانداردهای زیر اساس اسلزامات می باشد انجام تزریقات برخواهد داشت . لذا با توجه به دستورالعمل تزریقات ایمن از ا

 صورت می گیرد.

 استفاده از وسایل استریل 
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 .برای هر تزریق، از یک سرنگ یکبار مصرف جدید استفاده کنید 

 .از یک سرنگ و سر سوزن استریل یکبار مصرف جدید، برای هر بار تلفیق هر نوع واکسن و یا دارو استفاده کنید 

  ری کنید.سر سوزن و ویالها( پیشگی -از آلودگی وسایل )سرنگ 

  ، روی یک میز یا سینی تمیز که مخصوص تزریقات می باشد و احتمال آلودگی سرنگ و سر سوزن وجود ندارد

 وسایل تزریق را آماده نمایید.

 .حتی المقدور از ویالهای تک دوزی دارو استفاده کنید 

 دارو از سر سوزن استریل  درصورتی که ملزم به استفاده از ویالهای چند دوزی دارو هستید برای هر بار کشیدن

 استفاده نمایید.

  ،هنگامی که سر آمپول را می شکنید، با قرار دادن الیه نازک گاز تمیز مابین انگستان دست خود و جدار آمپول

 انگشتان خود را از آسیب و صدمه محافظت نمایید.

  ،شکستگی جدارۀ انها و تاریخ انقضاء قبل از اقدام برای تزریق به بیمار، کلیه داروهای تزریقی را از نظر کدورت

 بررسی نموده و در صورت مشاهده هر یک از موارد ، آنها را به نحوه صحیح دفع نمایید.

  توصیح های اختصاصی کارخانه سازنده را در ارتباط با نحوه استفاده ، نگهداری و جابجایی دارو مورد توجه قرار

 دهید..

 تریل ، آن  را به نحوه صحیح دفع نمایید.در صورت تماس سر سوزن با سطوح غیر اس 

  .قبل از آماده کردن دارو و تزریق، دستهای خود را با آب و صابون بشویید و یا با استفاده از الکل ضد عفونی کنید

در صورتی که در بین تزریقات، دست شما کثیف یا آلوده به خون و معایعات بدن بیمار گردید، رعایت بهداشت 

 دست ضروری است.

 .از تزریق به بیمار در نواحی ناسالم پوست اجتناب نمایید 

  درجة تازه استفاده  70نیاز به ضد عفونی کردن سر ویال )جدید( نیست ولی در صورت نیاز، از سو آپ تمیز و الکل

 نمایید. از گلوله های پنبه آغشته به الکل موجود در ظرف الکل استفاده نکنید.

 یق بصورت مشهود کثیف باشد ، حتماً پوست را بشویید.قبل از تزریقات اگر محل تزر 

 .سرنگ و سر سوزن را از نظر وجود پارگی بسته بندی چک کنید و به تاریخ انقضاء آن توجه نمایید 

 بهبود بهداشت دست برای جلوگيری از عفونت مرتبط با مراقبت سالمت( 5-9

توسطی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در  اجرای دستورالعمل بهداشت دست در مراکز درمانی تدوین شده

بخشها رعایت و کنترل پایش قرار گیرد. باید توجه داشت که شستن دستها به تنهایی مهمترین راه پیشگیری از عفونتهای 
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بیمارستانی به شمار می آید. شستن دستها توسط صابون های معمولی یا انواع ضد میکروبی صورت توصیه می گردد. 

دست با صابون های معمولی و آبکشی باعث می شود تا میکرو اورگانیسم ها به روش مکانیکی از روی پوست زدوده شستن 

بر زدودن مکانیکی میکروبها باعث کشته شدن میکرو  هشوند و شستن دست با آب و با محصوالت ضد میکروبی عالو

 اورگانیسم ها یا مهار رشد آن ها نیز می گردد.

ن پزشکی دارای میکرو اورگانیسم های  مقیم و انواع موقت است، اکثر میکروب های مقیم پوست در پوست دست کارکنا

در الیه های عمقی اپیدرم قرار دارند که بدنبال شستشوی دست ها با  %20تا  10الیه های سطحی قرار دارند ولی حدود 

ی ، کشته شده یا رشدشان مهار می گردد. شستن صابون های معمولی پاک نمی شوند ولی معموالً بوسیله مواد ضد میکروب

 دست ها با صابون معمولی باعث زدودن میکروب های موقتی پوست خواهد شد.

 مواردی که باید دستها شسته شوند عبارتند از:

 در فواصل تماس با بیماران و قبل از تهیه داروهای بیماران 

 افراد دچار سرکوب شدید سییستم ایمنی قبل از مراقبت از بیماران آسیب پذیر مانند نوزادان و 

 قبل از انجام اقدامات تهاجمی 

بعد از دست زدن به اشیایی که احتمال آلودگی آنها با میکروب های بیماری زا وجود دارد و یا پس از مراقبت از  

باشند مانند  بیمارانی که احتمال دارد با میکروب هایی که از لحاظ اپیدمیولوژی اهمیت خاصی دارند کلونیزه شده

 ند نوع آنتی بیوتیک.چباکتری های مقاوم به 

 قبل و بعد از تماس با زخم 

 پس از درآوردن دستکش ها از دست 

 روشهای رعايت بهداشت عبارتند از 

 :HAND RUBالف: روش 

در کف مقدار کافی از محلول را  HAND RUB بمنظور ضد عفونی دست با استفاده از محلول های مایع با بنیان الکلی

 دست ریخته و تا زمانی که دستها کامالً خشک شوند بهم بمالید.

 ب:  روش صحیح شستن دست با آب و صابون:

 .درصورت امکان همیشه از آب تمیز روان و لوله کشی استفاده نمائید 

  کلیه ستشویی دستها را بهم بمالید بنحوی که دابتدا دستها را با آب مرطوب کنید سپس با استفاده از صابون

 سطوح دستها را ببوشاند.

 .با استفاده از حرکات چرخشی کف دستان و بین انگشتان را محکم به هم بمالید 
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 .دستها را کامالً آبکشی نمائید 

 .با حوله پارچه ای تمیز یا حوله کاغذی یکبار مصرف دستها را کامالً خشک نمائید 

 بندید و سپس جهت شستشوی مجدد حوله را به بین با همان حوله یا دستمال کاغذی استفاده شده شیر آب را ب

 را در سطل آشغال بیندازید،آن مخصوص الندری کثیف و یا در صورتی که دستمال یکبار مصرف 

RI 7قانون  GHT 

 ددقت تمام به روش زیر اجرا نمایی را با  RIGHT 7همواره برای تجویز صحیح دارو، قانون 

 Right Patient  بيمار درست -1

 دقت تطبیق دهیده ب ) نام و نام خانوادگی و شماره پرونده بیمار(دارو را با مشخصات بیمار مشخصات.  

  سپس دارو را به او بدهیدبا عکس روی کاردکس مطابقت دهید، بیمار را بپرسید و و نام خانوادگی ابتدا نام.  

 در مورد بیماران( out of bed) OOBدقت کافی الزم است. 

 ا چک کنیددو بار نام بیمار ر. 

 فقط به صدا زدن بیمار و شنیدن پاسخ از او اکتفا نکنید. 

 Right Drugداروی درست  -2

 orderیا تجویز کننده را به دقت بخوانید پزشک. 

 اگر نتوانستید خط پزشک یا تجویز کننده را کامل بخوانید با وی تماس بگیرید. 

  ،به کتب مرجع دارویی مراجعه کنیداگر دارو جدید است و شما اطالعاتی درباره آن ندارید. 

 بروشور یا برچسب دارو را به دقت مطالعه کنید. 

 .داروهای فاقد برچسب مشخصات را دور بیندازید 

 امالی برخی داروها، مشابه هم می باشد، در این صورت دقت کافی داشته باشید. 

 تلفظ برخی داروها مشابه هم می باشد. اگر از طریق تلفن یا صدا order ا دریافت می کنید دقت کافی نماییدر. 

  درصد نمی دانید چیست به بیمار ندهید. 100هیچ گاه داروئی را که به طور 

 Right Routروش درست  -3

 شیوه درست تجویز دارو را انتخاب کنید. 

 ،داروها با روش های متعددی تجویز می شوند )خوراکی، تزریقی، موضعی، مقعدی، مهبلی و ...( در صورت شک 

 .و ...( را یاد بگیریدPO,PR,IM,IV)روش صحیح را بپرسید و اختصارات مربوط به آنها 

 تزریق وریدی باید با احتیاط صورت گیرد. 
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  اقدامات الزم جهت تجویز دارو، روش درست را بدقت انجام دهید )تکان دادن سوسپانسیون خوراکی قبل از

 ( …و مصرف، گرم کردن فرآورده قبل از مصرف، رقیق کردن 

 Right Time زمان درست -4

 مقرر تجویز گردد دارو باید در موعد. 

 داروهای روزانه را هر روز در ساعت معین تجویز نمایید. 

  تجویز دارو رأس زمان مقرر به ویژه در آنتی بیوتیک ها حائز اهمیت خاص است تا سطح درمانی دارو در خون

 .ثابت نگه داشته شود

 انتخاب کنید که حتی المقدور با خواب بیمار تداخل نداشته باشد یا مانع خواب بیمار  زمان تجویز دارو را طوری

 نشود،

 .این نکته از جمله در مورد دیورتیک ها حائز اهمیت است

 زمان تجویز دارو در کاهش عوارض و افزایش اثرات دارو نقش دارد 

 Right Dose  دوز درست -5 

  درصورت نیاز دوز درست دارو را بادقت محاسبه کنید تمام بخوانید،مقدار تجویزشده دارو را باید با دقت. 

 را مشخص کنید دفعات تجویز دارو. 

  در صورتی که دارو نیاز به انفوزیون داشته باشد، مقدار دارو، غلظت الزم، سرعت انفوزیون و زمان انفوزیون هر دوز

 .را به دقت تعیین کنید

 ویز داروجاختصارات مربوط به دفعات ت( QID,BID,STAT,HS,HOLD,TDS،PRN را ب )... خوبی یاد بگیریده و. 

 Right Documentationمستندسازی صحيح / ثبت صحيح  -6

  نام دارو ،مقدار، راه تجویز و زمان آن و در مورد داروهایStat &PRN  علت اجرای دارو و نتیجه آن توسط پرستار

 زارش پرستاری در پرونده بیمار ثبت گردیده و ممهور به مهر ومسئول بیمار)اجرا کننده( بایستی بدقت در فرم گ

 امضاء نویسنده گزارش شود.

 حق کارکنان ،بيمار يا مراقبين بيمار در ارتباط با سوال در مورد دستور داروئي داده شده-7

 Staff &patient Carers &    Right Patient 

 دهی ارائه کننده خدمت )مانند پرستار اجرا کننده دارو( و در صورت هرگونه ابهام یا عدم اطمینان از صحت دارو

گیرنده خدمت)بیمار/خانواده یا همراه بیمار( بتوانند از کادر درمانی مربوطه مانند پزشک سوال و درخواست رفع 

 ابهام کنند.
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 :لذا کارکنان ،بیمار یا مراقبین بیمار حق دارند 

 جمله مقدار و نحوه مصرف صحیح دارو (را دریافت نمایند. هنگام تحویل دارو ، اطالعات دارویی الزم )از 

 . اطالعات مورد نیاز درباره منافع و مضرات داروها را دریافت کنند 

 .در صورت نیاز ، از عالئم پیشرفت درمان و اثر بخشی داروها اطالع یابند 

 مایشگاهی راهنمایی شوند.در مورد تداخل داروهای تجویز شده در نسخه با غذا،داروهای دیگر و پاسخهای آز 

 ، دیگر در بیمار ،  بارداری ، شیردهی و یا مصرف همزمان داروهای در صورت مشخص شدن بیماری زمینه ای 

 توصیه های الزم در خصوص نحوه مصرف داروهای موجود در نسخه را دریافت نمایند.

1. Right Patient 

2. Right Drug 

3. Right Route 

4. Right Time 

5. Right Dose 

6. Right Documentation 

7. Staff & patient Carers &  Right Patient 

 علل ريشه ای

Root causes analysis 

 تحليل علل ريشه ای چيست؟

RCAبخشی از فرایند بهبود ایمنی و کیفیت است- .RCA  به یاد گیری و رشد سازمان  - پرسشی است.،فرایند تجسسی

  کمک می کند.

 تعريف جامع تحليل علل ريشه ای

لیل علل ریشه ای فرایند بررسی و تحقیق ساختار یافته ای است که هدفش شناختن علت واقعی یک مسئله و پیدا تح

 نمودن راه هایی جهت حذف این علت )علل( میباشد.

 چرا تحليل علل ريشه ای ميکنيم؟

بیماری در یک سازمان زیرا حوادث و رویدادهای ناگوار از عالئم یک ضایعه پاتولوژیک در یک سازمان است وجود یک 

 میتواند سبب اختالل در سیستم های مختلف کاری شود.

 تحلیل دقیق و موشکافانه چند حادثه مفیدتر و مثمرثمرتر از تحلیل شتابزده تعداد زیادی از حوادث است.



 
 

52 
 

وز یک خطا در علل ریشه ای مهمترین عامل بروز حادثه هستند که اصالح یا حذف آنها از بروز مجدد یک موقعیت مثال بر

  یک فرایند جلوگیری خواهد کرد.

 تغییر الگوی بیماریها به بیماریهای نوپدید و ناشناخته 

            هم زمانی بیماریهای مختلف      افزایش میانگین سنی جامعه             بیماران 

 دن آوریهای پیچیده و مداخالت متعدف 

 افزایش فشارهای صنفی 

 ارانافزایش انتظارات بیم  

هدف اصلی یادگیری از ریسکها و رویدادهای ناگوار با هدف حذف یا کاهش میزان  چیست؟ هدف اصلی از تحلیل ریشه ای

  احتمال یا شدت پیامد بروز آنها در آینده است.

 چگونه تحلیل ریشه ای کنیم؟

 شروع فرایند:

  از  دروشها ی تعيين يک رخداد عبارتن

 همراهان ویاز بیمار یا  بروز یک شکایت 

  عدم انطباق و کشف آن 

 گزارش یک خطا 

 بروز یک حادثه ناگوار 

  گزارش کارشناسان نظارتی 

 گزارش کارکنان و مشتریان یک سازمان 

  ممیزی ها وداده های کنترل کیفیت 

 :يک خطا عبارتند از گامهای زير  RCAمراحل  

  کشف خطا 

  تشکیل تیمRCA  ن دردو سطح: کالن )معاونت( و بیمارستا 

 معاونت درمان (در سطح کالن  خصوصیات یک تیم(: 

  رئیس اداره نظارت ، رئیس دانشگاه معاون درمان ، مسئول ایمنی ، مسئول اعتبار بخشی ، مدیر پرستاری ،– 

 معاون غذا و دارو ، معاونت پشتیبانی ، معاون آموزشی ، معاون پژوهشی

  در سطح بیمارستان: یک تیمخصوصیات 
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 مترون ، معاون آموزشی ، معاون درمان، مسئول دفتر بهبود کیفیت، مسئول فنی اعضاء تیم ثابت: 

 . اعضاء تیم متغیر :رئیس بخش، سرپرستار بخش، افرادی که نزدیک حادثه بودند 

  دو نفر دیگر از اعضای دیگر تیم شامل مسئول ایمنی )رهبر تیم( ، کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار که

 د که گزارشات را جمع آوری و به معاونت ارسال می کند .نی باشم RCAتسهیل کننده 

 تعريف رويداد:-3

در این مرحله باید تا حد امکان این که چه اتفاقی افتاده یا نزدیک بود چه اتفاقی بیافتد خیلی ساده ،شفاف و دقیقا 

 مشخص و معلوم گردد.

  تاریخ رخداد 

 محل رخداد 

  می باشد(گانه  28نوع رخداد )یکی از کدهای 

 )هدف )هدف از تحلیل ریشه ای انجام شده چیست ؟ مانند کنترل کردن عفونت 

 چگونه اطالعات الزم در اين مرحله راجمع آوری کنيم؟

 .)مصاحبه ها)یکی از بهترین تکنیکها برای جمع آوری اطالعات مصاحبه با افراد است 

 مستندات مکتوب 

 بحث گروهی 

  ابزار ، ملزومات و تجهیزات 

 ید میدانی و مشاهدهبازد 

 نگاشت و سازماندهي اطالعات :

 . این گزارش باید اطالعاتی در مورد زمان ، مکان و چگونگی اتفاق باشد 

 ابزارهای نگاشت اطالعات:

  خط زمانی 

  زمان –شخص 

  رویداد نگاری داستان 

  خطوط مبتنی بر جدول 

 گرفته  به صورت خط زمانی نوشته می شود .در چه تاریخی و چه ساعتی چه فعالیتی انجام الف( خط زمانی : 

 عتی چه فعالیتی انجام دادند.اسرد کارکنان مرتبط در چه تاریخ و ب(شخص زمان : جدولی در مو
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 ج( رویداد نگاری داستان : خطای اتفاق افتاده به صورت سناریو نوشته می شود .

 شده را ثبت می کنیم. د( خطوط مبتنی بر جدول : در جدولی کارهای درست و نادرست انجام

 شناسايي علت واقعه :

  مسائل مرتبط با مراقبتCDP  

  مسائل مرتبط با سیستمSDP 

 ابزار شناسائي مشکالت:

 بارش افکار 

 افکار نویسی 

 تحلیل تغییر 

 : ابزار تحلیل اطالعات 

  استخوان ماهی 

  بارش افکار 

 نمودار کنترل 

 پنج چرا 

نوان برنامه و شاخص مد نظر است.که در آن مسئول انجام اقدامات و زمان در برنامه بهبود کیفیت هدف اختصاصی و ع

 فت کار محاسبه می شود.رشوشته شده و درصد پیشروع و پایان وبرآورد هزینه ن

 :وقايع نا خواسته  شيوه نامه

غیر دولتی،  سرپایی( سراسر کشور  اعم از مراکز دولتی ، عمومی –ی ) بستری و درمان یصیتشخکلیه موسسات پزشکی   

خصوصی ، خیریه ، نیروهای مسلح ، تامین اجتماعی و  سایر نهادهای دولتی و غیر دولتی  شامل اجرای شیوه نامه  می 

 .باشند

   حيات کننده تهديد ناخواسته وقايع در ای مداخله رويکرد و عناوين بندی سطح

 یک سطح - الف

 موارد لحاظ شده در سطح يک وقايع ناخواسته :

  موارد مرگ یا عارضه مادر یا نوزاد بر اثر زایمانکلیه 

 شونده )بیش از دو مورد در کمتر از یک ماه ( ناشی از مداخله درمانی یا جراحی  مرگ یا عوارض شدید تکرار

 مشابه
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   عفونت های بیمارستانی تکرار شونده )بیش از سه مورد در کمتر از یک ماه با تظاهرات یا علت مشابه( که حداقل

 ساعت بعد از پذیرش بیمار در بیمارستان ایجاد شود. 72 تا48

 بر روی عضو سالم و یا بیمار دیگر انجام عمل جراحی خطا 

 دو سطح -ب

 وقايع ناخواسته : دو سطح در شده لحاظ موارد

 جا ماندن جسم خارجی در بدن بیمار پس از اعمال جراحی 

 دارو یا خون  مرگ یا ایجاد عارضه برای بیمار در اثر تزریق اشتباهی 

  در بیمار بستری  4و یا  3ایجاد زخم فشاری درجه 

   ایجاد سوختگی یا زخم به دنبال اعمال جراحی در اتاق عمل 

  مرگ یا هرگونه عارضه پایدار برای بیمار به دنبال خونریزی ، هماتوم گسترده )شدید( و انواع آمبولی های ریوی

 و بر اساس موازین علمی صورت نگرفته باشد. که اقدامات درمانی متناسب با شدت بیماری 

  است گردیده مرگ یا پایدار آسیب به منجر درمانی که در مرکز بیمار سقوط هرگونه. 

 و خصوصی دولتی،  بیمارستانهای کلیه در ترافیکی حوادث مصدومین پذیرش عدم  ... 

 سطح عنوان به جامعه سطح در ستردهگ بازتاب صورت در تواند می  دو سطح در شده اشاره های بند کلیه: توجه 

 . گردد انجام یک سطح با متناسب ای مداخله  رویکرد و شده تلقی یک

  :گانه  28شرح موارد 

 سالم عضو روی اشتباه صورت به جراحی عمل انجام. 1کد

 دیگر بیمار روی اشتباه  صورت به جراحی عمل انجام. 2 کد

 عضو یک در بافتی متعدد های توده به مبتال که بیماری در: مثال)  بیمار روی بر اشتباه روش با جراحی عمل انجام. 3 کد

 دیگری توده اشتباه به و شود برداشته است کرده ایجاد فشاری اثر که را بافتی های توده از یکی باید می و است بدن از

 ...(گیرد می قرار جراحی عمل مورد

 بدن در... پنس و قیچی و گاز از اعم   device گونه هر گذاشتن جا.  4کد

 بندی طبقه یک کالس) طبیعی سالمت وضعیت دارای بیمار در عمل از بعد بالفاصله یا جراحی عمل حین در مرگ. 5 کد

 ASA آمریکا بیهوشی انجمن ( 

 بارور نا زوجین در اشتباه ( DONOR ) دهنده با مصنوعی تلقیح. 6کد

 میکروبی آلوده تجهیزات و دارو از استفاده گونه هر دنبال به بیمار جدی ناتواتی یا مرگ. 7کد
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 ژن آنتی  HBS Ag دیالیز دستگاه وصل: مثال) آلوده های دستگاه از استفاده دنبال به بیمار جدی ناتوانی یا مرگ.  8 کد

 منفی ژن آنتی  HBS Ag بیمار  به مثبت

 عروقی آمبولی گونه هر دنبال به بیمار جدی ناتوانی یا مرگ.  9 کد

 قانونی ولی از غیر اشخاص یا و شخص به نوزاد تحویل و ترخیص. 10 کد

 (....بستری زندانیان: مثال)  بکشد طول ساعت 4 از بیش که بستری زمان در بیمار شدن مفقود.   11کد

 درمانی مرکز در خودکشی به اقدام یا خودکشی. 12کد

 .....دارو، تزریق زمان ، دوزدارو  دارو، نوع تزریق رد اشتباه گونه هر دنبال به بیمار جدی ناتوانی یا مرگ. 13 کد

 خونی های فرآورده در اشتباه خون گروه تزریق علت به همولیتیک واکنش با مرتبط جدی ناتوانی یا مرگ. 14کد

 سزارین یا و طبیعی زایمان اثر بر نوزاد و مادر عارضه یا مرگ موارد کلیه.  15 کد

 درمانی مرکز در هیپوگلیسمی نبالد به جدی ناتوانی یا مرگ. 16 کد

 بیمار پذیرش از بعد 4 یا 3 درجه بستر زخم. 17 کد

 درمان در تعلل از ناشی نوزاد( Kernicterus) ایکتروسکرن.  18 کد

 (.. فیزیوتراپی دنبال به: مثال)  فقرات ستون غیر اصولی دستکاری گونه هر علت به بیمار جدی ناتوانی یا مرگ. 19کد

 ناشی تواند می که بیمار احیا دنبال به الکتریکی شوک گونه هر متعاقب احیاء تیم اعضای در جدی ناتوانی یا مرگ. 20کد

 .باشد تجهیزات فنی اشکاالت از

 . (..دیگر های گاز با اکسیژن)  بیمار به مختلف گازهای اشتباه استفاده با مرتبط حوادث. 21کد

 جراحی دنبال به بدن های سوختگی: مانند) عمل اطاق های الکترود مانند نیدرما اقدامات دنبال به های سوختگی. 22 کد

 (قلب

 (..محافظ، خرابی محافظ، در بیمار اندام کردن گیر:مثال) تخت اطراف های نگهدانده و محافظ با مرتبط موارد . 23کد

 (... ، پله از سقوط ، برداری، یرتصو بخش به انتقال حین در بیمار جابجایی حین در سقوط:  مثال)  بیمار سقوط . 24کد

 پزشکی اخالق چارچوب از عدول و رعایت عدم با مرتبط موارد . 25کد

 بیمار به وارده...(  و شتم و ضرب)  فیزیکی آسیب هرگونه. 26 کد

 بیمار ربودن. 27کد

 درمان کادر توسط درمانی اقدامات تعمدی قطع یا آفرین خطر خاص داروی تزریق به اصرار. 28کد

 

 



 
 

57 
 

 موارد قابل گزارش وقايع ناخواسته تهديد کننده حيات در درمان بيماران در مرکز بنا بر ماهيت بيماران بستری

 .در موارد زیر الزم است بالفاصله پس از وقوع خطا فرم گزارشدهی خطا بطور کامل تکمیل وبه واحد ایمنی ارسال گردد 

 فرار بیمار بستری -1

 مرکز یا دگر کشی در  خودکشی و -2

 مرگ یا ناتوانی جسمی بدنبال هر گونه اشتباه در تزریق دارو، دور دارو ، زمان اجرای دارو و...... -3

 مرگ یا ناتوانی جسمی مرتبط با واکنش همو لتیک به علت تزریق گروه خونی اشتباه در فراورده های خونی   -4

  مرگ یا ناتوانی جسمی بدنبال هیپوگالیسمی در مرکز درمانی -5

 بعد از پذ یرش بیمار  4یا 3زخم بستر درجه  -6

مرگ یا ناتوانی جسمی در اعشای تیم احیا متعاقب هرگونه شک الکتریکی به دنبال احیای بیمارکه میتواند از اشکاالت  -7

 فنی دستگاه باشد  

 خرابی محافظ و...  (  موارد مرتبط با محافظ و نگهدارنده های اطراف تخت ) گیر کردن اندام بیمار در محافظ ، -8

 سقوط بیمار  -9

 موارد مرتبط با عدم رعایت و عدول از چهار چوب اخالق پزشکی  -10

 هر گونه آسیب فیزیکی ) ضرب وشتم و... ( وارده به بیمار ویا کادر درمان  -11

 ربودن بیمار  -12

 وسط کادر درمانی اصرار به تزریق داروی خاص خطر آفرین یا قطع تعمدی اقدامات درمانی ت -13

 اشتباه در درخواست ، اجرا ، ویا کاردکس کردن داروهای بیماران  -14

 اشتباه در انجام آزمایشات  -15

 خطا در اجرای اقدامات پرستاری مانند ) اشتباه در اعزام بیمار و.... (  -16
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 نحوه تکميل فرم گزارش دهي خطا 

 ازاوسرزده است : دهنده خطا:                         سمت فردیکه خطا نا م بخش:                     سمت گزارش

   تاریخ بستری:                          سن بیمار :                        نام بیمار:                     تاریخ وساعت وقوع خطا:

 شرح داده شود. (     توضیح نحوه بروز خطا:)خطای اتفاق افتاده ودالئل احتمالی بروز آن 

 آیا خطا منجر به آسیب بیمار شده است؟

 □خیر                        □بلی 

 آیا خطا منجربه آسیب تجهیزات پزشکی شده است؟

 □خیر                       □بلی 

 آیاخطا منجر به آسیب پرسنل شده است؟

 □خیر                       □بلی 

 القات کنندگان یا همراهان شده است؟آیاخطا منجر به آسیب م

 □خیر                       □بلی 

 آیاخطا منجر به آسیب به سازمان شده است؟

 □خیر                       □بلی 

 

 درصورت آسیب رسیدن ،چه راهکاری برای رفع آن اتخاذ شده است؟

 

 ام شده اند باجزئیات ذکر شوند.تصمیمات اتخاذ شده واقداماتیکه برای رفع آسیبهای احتمالی انج

 

 کنترل عفونت

 احتياط های استاندارد

 فرض گردد. هکلیه نمونه های خون، مایعات بدن و مواد ترشحات دفعی )بجر عرق( پر خطر و آلود

 قبل و بعد از معاینه بیمار ، کمک کننده است. نشستن صحیح دستها با آب و صابو

 اس بویژه دست کارکنان منتقل می شود.اغلب عفونتهای بیمارستانی از راه تم
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 کارکنان دست می شویند. %50تنها  ICUدر یک بررسی در 

میزان عفونتهای  %25-20برابر وضع موجود سبب کاهش  1/5-2افزایش شستن دست با آب و صابون به میزان 

 بیمارستانی می گردد.

 انديکاسيون های بهداشت دست

 پس از درآوردن دستکش از دست ها 

  شروع شیفت کاریدر 

 هنگام آلوده شدن دست ها، نیز پس از عطسه کردن، سرفه یا پاک کردن بینی خود 

 در فواصل تماس با بیماران 

 قبل از تهیه داروهای بیماران 

 پس از رفتن به توالت 

 قبل از انجام اقدامات تهاجمی 

 دید سیستم ایمنیقبل از مراقبت از بیماران آسیب پذیر مانند نوزادان و افراد دچار سرکوب ش 

 قبل و بعد از تماس با زخم 

 قبل از غذا خوردن 

  بعد از دست زدن به اشیایی که احتمال آلودگی آن با میکروب های بیماری زا وجود دارد مانند ظرف اندازه گیری

 ادرار بیماران و وسایل جمع آوری ترشحات بدن بیماران

 نی که احتمال دارد با میکروب هایی که از لحاظ اپیدمیولوژی پس از مراقبت از بیماران دچار عفونتهای یا بیمارا

 ند نوع آنتی بیوتیک.چاهمیت خاصی دارند کلونیزه شده باشند مانند باکتری های مقاوم به 

 .از آب و صابون برای تمیز کردن آلودگی واضح دستها استفاده کنید و از هند راب الکلی استفاده نکنید 

 ابونموارد شستن دست با آب و ص

 .شستن دست با آب و صابون در موارد ذیل بصورت اکید توصیه می شود 

 .دستها بصورت آشکار کثیف باشد 

 .دستها بصورت مشهود آلوده به مواد پروتئینی نظیر خون و سایر مایعات بدن باشد 

 در موارد  م های بالقوه کننده اسپور باشند از جملهسدستها در معرض تماس احتمالی یا ثابت شده با ارگانی

 طغیانهای کلستریدیوم

 .شستن دست با آب و صابون بعد از استفاده از توالت توصیه شده است 

 



 
 

60 
 

 موارد استفاده از هندراب

 قبل و بعد از تماس مستقیم دستها با بیماران 

 ریل و یا غیر استریل از دست خودتبعد از درآوردن دستکش اس 

 د استفاده در ارائه مداخالت درمانی تهاجمی برای بیمارونه جابجایی وسیله مورگقبل از دست زدن به هر 

 بعد از تماس با اشیاء محیطی مجاور و نزدیک بیمار مشتمل بر تجهیزات پزشکی 

  ثانیه می باشد. 15-30زمان الزم جهت استفاده از هندراب 

 دستکش:

 یری و سایر اقدامات تهاجمی هنگام دست زدن به خون ، ترشحات، مواد دفعی بیمار، وسایل آلوده و در زمان خونگ

 عروقی باید دستکش تمیز پوشید.

  اگر برای یک بیمار کارهای مختلف و اقدامات تهاجمی صورت می گیرد دستکش ها باید در فواصل انجام این امور

تعویض شوند همچنین بعد از تماس با ماده ای ممکن است حاوی غلظت زیاد میکروارگانیسم باشد. دستکش ها 

 یض گردند.باید تعو

  ست زدن به سطوح و وسایل غیر آلوده و قبل از تماس با بیمار باید دبالفاصله پس از استفاده از دستکش، قبل از

 دستکش ها را از دست خارج نمود.

  استفاده از گان، ماسک و پوشش چشم، در زمانی که خطر پاشیده شدن خون و مایعات دیگر می رود )هنگام

 ناژ یا ساکشن و ... ( الزامی است.، دریزایمان ، اندوسکوپ

 ماسک، محافظ چشم، محافظ صورت

  بمنظور محافظت مخاط چشم ، بینی و دهان حین انجام کار های تهاجمی یا فعالیت های مراقبت از بیمار که

احتمال پاشیده شده خون مایعات بدن ترشحات، مواد دفعی وجود دارد باید از ماسک و محافظ چشم استفاده 

 محافظ باید از مواجهه مخاط دهان ، بینی و چشم با ترشحات دیگر جلوگیری نماید.نمود. 

  بمنظور محافظت مخاط چشم ، بینی و دهان حین انجام کار های تهاجمی یا فعالیت های مراقبت از بیمار که

گیری از احتمال پاشیده شده خون مایعات بدن ترشحات، مواد دفعی وجود دارد بمنظور حفاظت از پوست و جلو

 کثیف و آلوده شدن لباس باید گان یا آپرون )روپوش پالستیکی( پوشید.

 .جهت وسایل چند بار مصرف استریلزاسیون )اتوکالو، فورو( یا گند زدایی سطح باال صورت گیرد 

 انداخته شده )سوزنهای ) سفتی باکس (  ذسرنگ و سوزنهای استفاده شده در سطلهای مخصوص غیر قابل نفو

 خم و سرپوش گذاری نشود( سپس ضد عفونی و بعد به طریق بهداشتی دفع گردد.شکسته، 
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 .ست احیاء جهت جلوگیری از تماس دهان به دهان در مورد تنفس مصنوعی در دسترس باشد 

  لوازم آلوده به مایعات بدن بیمار به نحوی جمع آوری گردد که از مواجهه پوست و مخاط با آنها و آلوده شدن

 ل میکروارگانیسم ها به سایر بیماران و محیط جلوگیری بعمل آید.لباس و انتقا

 .تزریقات محدود گردد و حتی االمکان داروهای غیر تزریقی استفاده گردد 

 کامل خود از مراقبت  یپرسنل بهداشتی درمانی در صورتی که دارای زخم باز، درماتیت و .... باشند تا زمان بهبود

 ه و یا حتماً از دستکش استفاده نمایند.مستقیم بیماران خودداری نمود

  سل » ایزوله )جداسازی بیمار( از موارد احتیاطات استاندارد نیست. )مگر در مواردی که از راه انتقال بیمار هوائی

و یا موارد خاص مانند آبسه باز باشد و یا بیمار همکاری و رعایت بهداشت را ننماید که با نظر کمیته « فعال ریوی

 ایستی بیمار ایزوله گردد.عفونی ب

 راههای انتقال ميکروارگانيسم ها در بيمارستانها

در بیمارستانها میکروارگانیسم ها می توانند به طریق مختلف منتقل گردند و گاهی یک میکروب می تواند از چند طریق 

 منتقل شود راههای انتقال میکروارگانیسم ها در بیمارستانها عبارتند از:

 (conectريق تماس )انتقال از ط

 تماس شایعترین و مهمترین راه انتقال عفونتهای بیمارستانی به شمار می آید و به دو زیر گروه تقسیم می شود:

تماس مستقیم سطوح بدن و انتقال فیزیکی میکروارگانیسم ها بین میزبان حساس و فرد دچار عفونت یا کلونیزه شده با 

 میکروب

 اس با اشیاء واسطه آلوده )وسایل، سر سوزن، پانسمان، دستکش آلوده(تماس غیر مستقیم میزبان حس

 ( Dropletانتقال از طريق قطره )

گسترش عفونت از طریق هوای آلوده شده توسط بیماران بایستی از گسترش عفونت از  (airbornانتقال از طریق هوا )

یمار و کارکنان، منابع عفونتهای منتقله از طریق هوا طریق هوای آلوده شده از منشاء محیط، افتراق داده شود.وقتی که ب

هستند میکروارگانیسم ها به شکل هسته های قطره اتی که چند میکرومتر قطر داشته و برای مدت طوالنی در هوا معلق 

نتشره از می مانند و قابلیت عبور از مکانیسم دفاعی طبیعی دستگاه تنفسی فوقانی را دارد انتشار می یابند. بیماریهای م

مل سرخک، آبله مرغان و سل هستند که بایستی در اتاق ایزوله و ترجیحاً دارای فشار منفی نسبت به کریدور ااین طریق ش

اسپور قارچها که از محیط منشاء می گیرند نیز از این طریق منتشر می شوند و  و تبادل هوای مکرر بستری گردند.

ته برای از بین بردن آنها الزم است.قطرات و اسپورهای کوچک به اندازه ای جابجایی تهویه و سیستم های تهویه پیشرف
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کوچک هستند که می توانند مدت طوالنی در هوا معلق مانده و مسافت های طوالنی را طی کنند . بعالوه اندازه کوچک، 

 آنها را قادر می سازد تا از مکانیسم دفاعی دستگاه تنفسی فوقانی بگریزند.

 وسيله مشترك:

 مایعات وریدی، مواد گند زدا، آب: آسینتو باکتر، سر اشیاء .1

 ندوسکوپ: پسودومونا، آسپنتو باکترآ .2

 غذا: سالمونال، پسودومونا .3

 انتقال از طریق ناقلین .4

 غربالگری رایج، تهدید ناشی از هپاتیت ب و ث و ایدز را کاهش داده است. انتقال از طریق خون: .5

تقال ویروس سیتومگال باشد )بیماران مبتال به ضعف ایمنی و نیز افرادی که تواند راه اساسی انی خون همچنین م .6

 مکرراً خون دریافت می نمایند(

 السموز و عفونت های باکتریایی گردد.وپکستوانتقال خون می تواند گاهی باعث انتقال ماالریا،  .7

 راه مدفوعی دهانی .8

 روارگانیسم های عفونی از همدیگر با هدف مهار انتقال بیماریعبارت از جداسازی بیماران یا افراد حامل میک: ايزوالسيون

 اطاقهای ایزوله

 جلوگیری از انتشار بیماری یا عفونت به بیماران

 کاهش خطرات شغلی

 :کاربرد

  ایدز( –)پیوند مغز استخوان :فشار مثبت 

 فشار منفی 

 سل 

 آبله مرغان 

 هرپس 

 سرخک 

 شستشوی عادی با مایع ظرفشویی کافی است. نیاز به جداسازی ظروف غذای بیمار نیست و تنها 
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  در صورت ریختن خون و سایر مایعات بدن روی افراد سطوح محیطی ، ابتدا دستکش پوشیده سپس با دستمال

 10ریخته و  %1قابل جذب محل را تمیز نموده و بعد با آب و صابون شسته سپس در محل ، هیپوکلرید سدیم 

 دقیقه بعد از تمیز نمایید.

  مواردی که مواجهه ای قابل مالحظه ای روی داده )فرو رفتن سوزن به بدن با احتمال آلودگی( بایستی فوراً تمام

 .گزارش گردد

 سالمت شغلي کارکنان 

 بيان اهميت

پرسنل گروه پزشکی ، حین کار در بیمارستان در معرض خطر مواجهه با بیماری های قابل سرایت می باشند.بدنبال ابتال 

خطر انتقال عفونت از کارکنان به بیماران، سایر کارکنان و اعضاء خانواده آنها را بدنبال دارد.یکی از وظایف  به بیماری،

کمیته های کنترل عفونت، محافظت از کارکنان در مقابل عفونتهای بیمارستانی و نیز در مقابل مواجهه شغلی بویژه با خون 

 و مواد بالقوه آلوده می باشد.

 مه مراقبت کارکناناهداف کلی برنا 

 حفظ و ارتقاء سالمت کارکنان 

 مواجهه با آسیبهای شغلی 

 پایش فعال بمنظور قطع زنجیره ای انتقال بیماریهای عفونی از کارکنان به همکاران ، بیماران، مراجعین و بالعکس 

 حفظ و ارتقاء سالمت روانی اجتماعی کارکنان 

 

 داف جزئي:ها

 ن جدید و تکمیل آن برای کارکنان شاغلکیل پرونده سالمت برای کارکناشت 

  از استخدام کارکنان و معاینات دوره ای لانجام معاینات پزشکی قب 

 بررسی وضعیت ایمنی کارکنان در مقابل بیماریهای مسری 

 واکسیناسیون کارکنان در معرض خطر 

 آموزش و ارتقاء آگاهی های بهداشتی و مهارت های الزم 

  باز پدید و مخاطرات احتمالی آنها برای پرسنل و ایجاد آمادگی  به منظور پیشگیری و آموزش بیماریهای نو پدید و

 مقابله با آنها و پیشگیری از مواجهه با میکروارگانیسم های بیماریزای بیمارستانی
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  برنامه ریزی و تعیین خط مشی در موارد بروز همه گیری در بین کارکنان  و استراحت در منزل بدنبال ابتال یا

 واجهه با عوامل بیماری زام

  ت از کارکنان در صورت بروز آسیب و حوادث شغلی )مانند مواجهه با سوزن آلوده به محافظبرقراری نظام

 مخاطرات محیط کار(.

 راههای مهم انتقال بيماری های عفوني کارکنان

 مهمترین راههای انتقال عوامل بیماریزا برای پرسنل عبارتند از:

 ون و هر ماده یا مایع آغشته به خونانتقال از طریق خ 

 انتقال از طریق تنفس 

 انتقال از طریق دستگاه گوارش 

 انتقال از طریق پوست 

 انتقال بیماری های عفونی از طریق خونbloodborn)) 

 بریدگی با  -آسیب پرکوتانئوس )فرو رفتن سر سوزن تماس شغلی با خون یا ترشحات خون یعنی تماس از طریق

 ده(جسم تیز و برن

 مخاط 

 پوست غیر سالم 

 اقدامات الزم بعد از تماس 

 )شستشوی فوری محل آسیب با آب و صابون )مخاطات با نرمال سالین فراوان 

 برآورد خطر 

 شروع کمو پروفیالکس ، واکسیناسیون ..... حسب مورد 

 کنترل عوارض دارويي تجويز شده

 مشاوره با متخصص

نیز باشد باید تست های دوره  Cماه بعد ولی اگر منشاء آلوده به هپاتیت  6 هفته ، 12هفته ،  6 (HIV)کنترل سرولوژی 

 .ماه بعد 3و  3 (HCV)(HBV)کنترل سرولوژی  -ای تا یکسال انجام شود

 :NEEDLE STICKSنکات مهم در مورد 

احتیاط نمود و فوراً به منظور جلوگیری از آسیب حین جمع آوری و انتقال سوزن، اسکالپ و سایر وسایل نو تیز باید بسیار 

 (SAETY BOX)آنها را داخل ظروف مخصوص اشیای نوک تیز قرار داد 
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هرگز نباید سرپوش سوزن ها را مجدداً روی سوزنهای مصرف شده قرار داد یا از هیچ روشی که باعث شود نوک سوزن یا 

ذاشتن سرپوش روی سوزن ضرورت دارد، با اشیاء تیز به طرف بدن قرار گیرد نباید استفاده کرد. اگر در شرایط بالینی ، گ

 یک دست و با استفاده از یک پنس مخصوص یا وسیله مکانیکی برای نگهداشتن غالف سوزن این کار انجام شود.

 آسیب سطحی -شدت کم: سوزن توپر

 نیدل مربوط به شریان و ورید. -روئیت خون در سطح وسیله -تزریق عمقی –شدت زیاد: سوزت بلند تو خالی 

 جم کم: چند قطرهح

 حجم زیاد: تراوش زیاد خون

 نکات مهم در پيشگيری از هپاتيت ب:

 خون و مایعات آغشته به خون مهمترین منبع در بیمارستان

 عضالنی در دلتوئید 6-1-0نوبت  3واکسیناسیون 

 ماه بعد 1-2ی بعد واکسیناسیون: ژانجام سرولو

 عدم پاسخ به یک دوره واکسیناسیون: دوره مجدد

یا  (HBIG)بار  2که در هر تماس شغلی با بیمار مثبت باید در  nonresponderدم پاسخ به دو دوره واکسیناسیون:ع

 (HBIG)واکسن به همراه 

 روز 3-7حداکثر  –: در اسرع وقت  (HBIG)زمان تزریق 

 از طريق خون: Cانتقال هپاتيت 

می     % 8 -1نوک تیز آلوده، احتمال انتقال در حدود  آمارها نشان دهنده این واقعیت است که در صورت اصابت اشیاء

 باشد.

 انتقال از راه تماس با مخاط نادر

به سمت حاالت مزمن وجود و عوارضی نظیر سیروز در  Cدر افرادی که به تازگی مبتال شده اند احتمال پیشرفت هپاتیت 

 خواهد بود. %80حدود 

وجود ندارد رعایت احتیاط های همه جانبه  Cچندان موثری برای هپاتیت  و درمان یبا توجه به اینکه واکسن، پروفیالکس

 )استاندارد( در پیشگیری از بروز ان حائز اهمیت بسیار زیادی است.
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 اطفاء حريق( -آتش نشاني )

   مقدمه:      

د می آید در بروزآتش سوزی که بجز درشرایط خاص مانند گرمای بیش از حد هوا و اشتغال خود بخود جنگل به وجو

بیشتر موارد بدلیل سهل انگاری و یا عدم بررسی و تحلیل صحیح در ساخت سازه های مکانیکی و الکتریکی بوسیله انسان 

آتش سوزیهای ثبت شده درمحیطهای کاری اتفاق افتاده  که منجربه تلفات غیرقابل جبران 3/1به جود می آید.  طبق آمار

اجتناب ازبی توجهی وسهل انگاری وانجام اقدامات  و پیش بینی وپیشگیری هستندآتش سوزیها قابل %80تا75بوده است.

باقیمانده احتیاج به ادوات وتجهیزات کشف 4/1برای  و خسارتهای ناشی از آتش کاسته شود4/3پیشگیرانه سبب می شود

جانی ومالی زیادی به  واعالم،تخلیه واطفای حریق است.آتش سوزی یکی ازخطرناک ترین پدیده هائی است که خسارتهای

خطری واقعی برای مراکز خدماتی همچون بیمارستان است.ازآنجاکه بیماران بستری دربیمارستان عموماً  و وجود می آورد

بیمارستان بیش از هرمکان عمومی دیگری می  بنابرین آتش سوزی در ندارند، را ناتوانی هستندکه امکان نجات خود افراد

بعالوه به دلیل وجود دستگاهها و تجهیزات گران قیمت ومتعدد دربیمارستان،آتش  نی شود،باعث خسارتهای جا تواند

سوزی باعث خسارتهای مالی بزرگی می شود.رعایت نکات ایمنی برای پیشگیری از بروز حریق و نیز کشف حریق 

نتیجه آگاهی کارکنان از درلحظات اولیه آن واطفاء به موقع دربه حداقل رساندن خسارات وارده نقش بسزائی دارد.در

 انواع خاموش کننده ها، روش صحیح اطفاء حریق الزامی بنظر میرسد. مشخصات حریق،

 مناطق دارای احتمال آتش سوزی باال

داروخانه،  اتاق عمل، آزمایشگاه، )موتورخانه(، تاًسیسات واحد مناطق با بار حریق باال دربیمارستان شامل:آشپزخانه،

ای مشابه است.توجه به ایمنی سازه ای و غیر سازه ای این بخشها به منظور پیشگیری از حریق و مکان انبارملزومات وبخشه

 یابی صحیح به منظور کاهش سوانح و آسیب ها در هنگام بروز حریق از جمله موارد قابل توجه می باشد.

 ماهيت حريق

برای ایجاد آتش  ت زای مواد قابل اشتعال: عبارت است از یک سری عملیات شیمیایی و اکسیداسیون سریع حرارآتش

 عامل زیر ضروری است و در صورت حذف تنها یکی از آنها ادامه حریق ممکن نخواهد بود.4وجود 

اکسیژن 

حرارت 

مواد قابل اشتعال 

واکنش های زنجیره ای 
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اکسیژن هم تا  %15ر می باشد.بیشتر حریق ها د  %16ن الزم در هوا برای آتش گیری ژحداقل تراکم اکسیاکسيژن:

حدودی برقرار می شوند و حتی برخی از مواد شیمیایی در حین حریق نیز بخشی از اکسیژن مورد نیاز خود را تامین می 

 کنند مثل: اسید نیتریک،اکسیدهای آلی

مداد می :تمام موادی که به نحوی قابلیت تجزیه و اکسید شدن را داشته باشند به عنوان ماده سوختنی قلمواد سوختني

شوند.سرعت سوختن یا گسترش شعله در موارد مختلف متفاوت می باشد.حرارت الزم در مبحث حریق با دو اصطالح 

 تعریف می گردد:

درجه حرارتی است که در آن درجه حرارت،یک ماده سوختنی مایع به اندازه کافی بخار می گردد و به  نقطه شعله زني:

آن باعث شعله ور شدن و شروع حریق می گردد.در مورد گازها و بخارات عالوه بر محض نزدیک شدن شعله و یا جرقه به 

 نقطه شعله زنی حداقل و حداکثر تراکم قابل انفجار تعریف شده است.

درجه آتش گیری: در صورتی که گرمای مورد نیاز برای تداوم آتش وجود نداشته باشد آتش ادامه نخواهد داشت لذا برای 

به حرارت باالتری است که به آن درجه آتش گیری می گویند. درجه آتش گیری از نقطه آتش زنی هر ادامه حریق نیاز 

 ماده باالتر است.

آتش گیری مواد همیشه نیاز به جرقه یا شعله ندارد،بلکه در درجه حرارت مشخصی بعضی از مواد  خود به خود سوزی:

 خود به خود آتش میگیرند مثل ضایعات آلی و حیوانی.

 صوالت حريق مح

احتراق نه تنها انرژی آزاد می نماید بلکه موادی نیز از احتراق حاصل می شود که گاه صدمات آنها به تجهیزات و افراد از 

 و سفید کننده ها تولید بخارات کلراید و کلرید هیدروژن*  می کند. PVCخود حریق بیشتر می باشد،برای مثال سوختن 

ناک ترین محصوالت آتش که در تلفات انسانی نیز نقش بسزایی دارد گازها و بخارات ناشی یکی از خطر گازها و بخارات:

 از آتش می باشد.

 :آنچه تحت عنوان دوددرحریق دیده میشودذرات

 درواقع ذراتی هستندکه دراثراحتراق ویا کافی 

 نبودن اکسیژن تولید می گردند.

 : شدت گرمای شعله به میزان اکسیژنی استشعله

 آن می رسدورنگ آن به نوع ماده سوختنی  که به

 بستگی دارد.برای مثال شعله موادحاوی سدیم زرد
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 رنگ است.

 هتری داشته باشد دمای تولیدی نیز بیشتر خواهد بود.بهرچه ماده سوختنی بهسوزی  گرما)انرژی(:

اشکال درتنفس،دردقفسه بینی وچشم ها ست.همچنین باعث سردرد،سرفه، *کلرید هیدروژن محرک دستگاه تنفسی ،گلو،

 سینه،تهوع،پنومونی وادم ریوی)ممکن است با تاًخیرچندساعته بروز نماید( میشود.

 دسته بندی حريق 

برای سهولت در پیشگشری و کنترل آتش سوزی ،حریق هارا برحسب ماهیت مواد به دسته های مختلفی تقسیم بندی می 

گروه تقسیم بندی می 5یز از این الگو تبعیت می شود حریق ها را به کنند.براساس استاندارد اروپائی که در کشور ما ن

 به دسته بندی قبلی اضافه شده است.  Fکنند،اخیراً دسته جدیدی تحت نام 

 پارچه، حاصل میشود.این منابع کاغذ، معمولی قابل احتراق ،عموماً جامد این نوع آتش سوزی ازسوختن مواد:Aدسته 

آب واکنش شیمیائی خطرناکی  با و ست که پس ازسوختن ازخود خاکستر بجامی گذارندپالستیک وامثال آن ا چوب،

 ندارند.

جامداتی که قابلیت مایع شدن دارند حاصل میشود مثل  این نوع آتش سوزی از سوختن مایعات قابل اشتعال ویا:Bدسته 

 نفت وگاز

را دارند  است که به راحتی قابلیت تبدیل به گازمخلوطی از آنه این آتش سوزی ها ناشی ازگازها ومایعات یا:Cدسته   

 مانند گاز مایع و گاز شهری.

 فلزاتیکه سریعاً اکسیده میشوند مثل منیزیوم ،سدیم وپتاسیم:Dدسته 

 حریقهای ناشی از وسائل الکتریکی و الکترونیکی:Eدسته 

 سوختن روغن ها وچربیهاست. این دسته از حریق ها به حریق های آشپزخانه معروف هستند که ناشی از:Fدسته 

 تعيين مکان مناسب جهت نصب خاموش کننده

حداکثر  کیلوگرم باشد 18متری از سطح زمین نصب گردد.چنانچه وزن خاموش کننده بیشتر از  5/1حداکثردرارتفاع

 متری سطح زمین نصب گردد. 1درارتفاع  

.درنزدیکی ورودی وخروجی ها قرارگیرد 

ه و خالی از وسائل دست وپاگیر و مزاحم باشد.مسیرجهت دسترسی ،کوتا 

.درمکانی نصب شودکه امکان صدمات فیزیکی به آن به حداقل برسد 
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.سیلندر درفضای باز و درمقابل تابش مسقیم نورخورشید یا برف و باران قرار نگیرد 

.بایددقت داشت که خاموش کننده درفاصله ای دورتر از مواد مخاطره آمیز نصب شود 

باید از بست های مخصوص استفاده شود. قتی که خاموش کننده بر روی دیوار نصب می شودو 

 مترمربع یک کپسول  50توزیع یکنواخت صورت پذیرد)به ازای.( 

روش های اطفاء حريق 

 : روش متداول و موثر برای کنترل حریق است، این عمل عمدتا دتوسط آب انجام می گیرد و برای حریق هایسرد کردن

 مناسب می باشد.Aدسته ی 

خفه کردن: پوشاندن آتش با موادی که مانع از رسیدن اکسیژن به آن شود، در حریق هایی که در حین سوختن آتش 

تولید می کنند مانند نیتراتها و مواد آلی اکسیژن دار مثل پراکسیدهای آلی و یا سرعت آتش گیری در آنها زیاد است مانند 

 ناسبی نخواهد بود.دینامیت و ......روش م

حذف ماده سوختنی: این روش در ابتدای حریق امکان پذیر بوده و با قطع جریان،جا به جا کردن مواد،جدا کردن منابعی 

 که تا کنون حریق به آنها نرسیده و ........میتوان حریق را کنترل کرد.

بات هالن و برخی ترکیبات جامد استفاده می کنترل واکنش های زنجیره ای: برای کنترل واکنش های زنجیره ای از ترکی

 شود. این عمل برای کنترل حریق مشکل و گران است.

 دسته قرار مي گيرند: 4بطور کلي مواد خاموش کننده در :مواد خاموش کننده 

، مواد سرد کننده: آبco2 

  موادخفه کننده: کف،خاک،پودر شیمیایی،ماسه وco2 

 :مواد رقیق کننده هواco2،N2 

مواد محدود کننده واکنش های زنجیره ای: هالن و پودر های مخصوص 

 خاموش کننده های دستي 

فراگیرترین وسیله اطفاء خاموش کننده های دستی هستند،ارزان بودن،استفاده آسان، در دسترس بودن و نقش بسزایی 

 است.آنها در اطفاء حریق های کوچک یا جلوگیری از گسترش حریق از محاسن این وسایل 

 گروه تقسيم مي شوند: 5کيلوگرم مي باشد و به  14حداکثر ظرفيت خاموش کننده ها در نوع دستي 

 الف.  خاموش کننده های محتوی آب 

 ب. خاموش کننده های محتی کف

 ج. خاموش کننده های محتوی پودر شیمیایی
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 co2د. خاموش کننده های محتوی گاز 

 نهه. خاموش کننده های محتوی مواد هالوژ

مراحل اطفاء 

 پین خاموش کننده را آزاد کرده )معمال با چرخاندن یا بیرون کشیدن آزاد می شود(: pull  الف. کشیدن

 نازل خاموش کننده را بطرف آتش بگیرید: Aim ب. هدف

 دسته کپسول را فشار دهید تا محتویات کپسول خارج شود: squeeze ج.فشار دادن

 ت جاروبی حریق را خاموش کنید.به صور: sweep  د.جاروب کردن 

قبل از استفاده خاموش کننده های پودری آن را سروته کنید)چند بار تکان دهید(، برای کپسول های غیر پودری :نکته

 این کار نیاز نیست.

 در هنگام بروز آتش سوزی شیر اصلی گاز را ببندید، در صورتی که حریق الکتریکی است برق را قطع کنید.

 االشتعال مانند الکل را سریعا از محل خارج کنید. مواد سریع

از سوختن موادی مانند نایلون و سایر وسایل پالستیکی جلوگیری کرده و به منظور حفاظت در برابر گازهای سمی متصاعد 

 شده از مواد سوختنی با دستمال خیس دهان و بینی خود را ببندید.

ر را فورا از محل خارج کنید، در صورتی که سیلندر های اکسیژن در سیلندرهای اکسیژن و سایر سیلندرهای تحت فشا

نزدیکی محل حریق قرار گرفته اند بطوریکه بدنه آنها گرم شده فورا بدنه سیلندر را با مواد اطفایی سرد کرده و از محل 

 خارج کنید.

 هرگز نفرات استفاده کننده از خاموش کننده ها روبروی یکدیگر قرار نگیرند.

-2متری از آتش قرار گرفته و اقدام به اطفاء نمایید )طول پرتاب ماده اطفایی هر خاموش کننده معموال بین  4-2اصله با ف

با صدای مهیبی همراه است، از صدای خاموش کننده نترسید و  co2متر است(خروج گاز در خاموش کنند های محتوی  7

 به اطفاء کردن ادامه دهید.

 ه هاتشخيص ظاهری خاموش کنند

 دارای نازل شیپوری و بزرگ هستند. co2.خاموش کننده های 1

.خاموش کننده های پودر و گاز دارای نازل ساده، عقربه فشار و یا بالن بغل می باشند.البته نوع آب و گاز نیز ممکن است 2

 دارای بالن جانبی باشند که با تکان دادن و شنیدن صدای آب قابل تمیز هستند.

 ایی دارای دستگیره تحتانی برای واژگون کردن هستند و بر روی آن شیر وجود ندارد..نوع کف شیمی3

 .نوع کف مکانیکی از نازل کف ساز قابل تشخیص هستند4
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 معموال نوع خاموش کننده روی برچسب خاموش کننده ها درج شده است.

 نکات ايمني 

 سترش نیافته قادر به اطفاء حریق هستید در توجه داشته باشید که شما فقط در لحظه اول و زمانی که حریق گ

  صورتی که آتش گسترش یافته می بایست محل را ترک کرده در را بسته و در مکان امنی قرار بگیرید.

 .از نصب کپسولهای اطفاء حریق در نزدیکی منابع حرارتی خودداری کنید 

  کرده و از دستمال با پارچه خیس به در صورت دود گرفتن ساختمان و راه پله ها، هنگام خروج خمیده حرکت

 عنوان ماسک تنفسی استفاده کنید.

 .در زمان بروز حریق از آسانسور استفاده نکنید 

 ،شیمیا ئی  بسیارسمی وخطرناک  برخی داروها ومواد توجه داشته باشیدکه دود ناشی ازحریق منازل مسکونی

 راتخلیه کنید. بنابرین سریعاً محل است)سیانید هیدروژن،اسیدهیدروسیانیک(

 .آب هادی الکتریسیته است،درمحل هائیکه جریان برق وجود دارد،خطر برق گرفتگی راافزایش میدهد 

 .جهت اطفاء مایعات  قابل اشتعال و روغن درحال سوختن ازآب استفاده نکنید 

 جهت اطفاءحریق تجهیزات الکتریکی از پودرخشک شیمیائی وco2 .استفاده کنیدCO2 ا به کمترین آسیب ر

 تجهیزات الکتریکی وارد می کند.

 .برای اطفاء حریق فلزات قابل اشتعال نباید ازآب یاکف استفاده نمود 

 ،مهمترین مسئله جلو گیری ازجریان مایع یا گسترش آن درسطح  به منظوراطفاء حریق مایعات قابل اشتعال

داخل مخزن مشتعل گردد،ابتداباید میباشد.خاموش کننده مناسب پودرشیمیائی و کف می باشد،البته اگرمایع 

 شعله جلوگیری گردد. بدین طریق از برگشت مجدد اقدام به اطفاء نمودتا بدنه مخزن راخنک نموده وبعد

 .مایعات قابل اشتعال بایددرداخل مخازن فلزی دربدار ودور ازمنابع حرارتی وعوامل حرارت زا نگهداری شود 

  حرارتی خودداری کنید.ازنگهداری موادآتش زا درنزدیکی منابع 

 .به محض مشاهده سیمهای لخت ویا خرابی تجهیزات الکتریکی به مسئول خود اطالع دهید 

 .مخلوط کردن مواد اکسیدکننده بامواد آتش گیر تولید ماده ای باخاصیت انفجاری میکند 

 راه پله ها وپشت قابل اشتعال،سیم های برق، ازقراردادن سیلندرهای تحت فشار درکنار منابع حرارتی،مواد

 دراجتناب کنید.

  ازاستعمال دخانیات درمکانهائی با بار حریق باال ونیز به هنگام کار با مواد شیمیائی نظیر حاللها جداً خودداری

 کنید.
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  ازقراردادن پارچه های روغنی برروی سیلندرهای تحت فشار خودداری کنید وبا دست چرب اقدام به باز کردن

گز ازسیلندراکسیژن بطور مستقیم وبدون رگالتور یا اتصال لوله الستیکی مخصوص آن سیلندر ها نکنید. هر

 استفاده نکنید.

 فوراً گزارش دهید. نشتی کپسول اکسیژن را که ممکن است از طریق صدا قابل تشخیص باشد 

  حریق منازل اصوالً از نوعB,AویاC هرنوع حریق -میباشد.درانتخاب نوع خاموش کننده میتوان براساس محل وقوع

 یا ترکیبی از حریق ها را درنظرگرفت. و ،خاموش کننده مناسب انتخاب کرد

 بدون رگالتور یا اتصال لوله الستیکی مخصوص آن استفاده نکنید. هرگز ازسیلندراکسیژن بطور مستقیم و 

 .نشتی کپسول اکسیژن را که ممکن است از طریق صدا قابل تشخیص باشدفوراً گزارش دهید 

 نازل اصوالً از نوع حریق مB,AویاC میباشد.درانتخاب نوع خاموش کننده میتوان براساس محل وقوع هرنوع حریق

 ،خاموش کننده مناسب انتخاب کردویا ترکیبی از حریق ها را درنظرگرفت.

نمونه هائي ازحوادث حريق 

 بسته بوده است. سیلندرتحت فشار ،داخل ماشین درمعرض نورخورشید قرارداشته ودرب های ماشین نیز -

 ازاین روباال رفتن دماسبب انفجارسیلندر تحت فشارمی شود. 

موقع  اتصالی درسیستم برق دستگاه بیهوشی دریکی ازبیمارستانهای غرب تهران سبب بروز حریق شد،جابجائی به-  

 بیماران به علت دود گرفتگی فراوان آسیبی رادرپی مداشت.

اکش ویژه ،دود شدید دراین طبقه را تخلیه وآرامش را به بیماران و مراجعه کنندگان به آتش نشانان بااستفاده ازدستگاه هو

 بیمارستان باز گرداندند.
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 مديريت بحران

Hospital disaster 

 عبارتست از وضعیتی که فراتر از توان روزانه یک بیمارستان باشد این وضعیت می توان نتیجه موارد ذیل باشد:

 مترقبه ای که تعداد زیادی کشته و مجروح بدنبال داشته باشد حادثه غیر -1

 حضور مجروحان یا بیمارانیکه که درمان آنها در توان اورژانس بیمارستان نباشد. -2

 نحوه اجرای برنامه بحران در بیمارستان:

 دد.بالفاصله پس از ایجاد حادثه کمیته مقابله با حوادث غیر مترقبه با اعضاء زیر تشکیل می گر

 رئیس بیمارستان ، مدیر بیمارستان 

 رئیس و سرپرستاران اورژانس 

 روسا و سرپرستاران بخشها 

 مترون بیمارستان 

 مسئول فنی کلیه واحدهای پاراکلینیک 

 رئیس حراست 

 روسای واحدهای اداری و مالی 

 مهندسین  و مسئول ارزیابی بیمارستان یا مسئولین تاسیسات 

 مسئول بهداشت 

 ادث غیر مترقبه شهرستان/ منطقهنماینده ستاد حو 

 اتاق فرماندهی در حالی که بیمارستان سالم می باشد. -1  

 اتاق فرماندهی در حالی که بیمارستان تخریب میباشد. -2

 هدف کلی: ساماندهی و هدایت مرکز عملیات اضطراری

   جانشین دوم:   جانشین اول:   مسئول:

 فرآيند عمليات

 رئیس ستاد بحران دانشگاه ، این واحد فعال می شود. :به دنبال دستور ازهشدار

اعالم وضعیت بحران به نیروهای خود و اطالع به مسئول امنیت و بسیج سوپروایزر  –فراخوان نیرو ها  شروع عمليات:

 کشیک و متخصص طب اورژانس و روسای بخشها و فعال نمودن روابط عمومی و رسانه ای.
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 از رئیس ستاد بحران دانشگاه، خاتمه عملیات اعالم گردد.: به دنبال دستور صادره خاتمه

 دستورالعمل

  اقدام به برگزاری جلسه ویژه با رئیس بخش و مدیران مسئول آزمایشگاه، رادیولوژی، سوژروایزر کشیک در طی

 دقیقه 30مدت کوتاه حداکثر 

 یاتاعالم سریع عملیات به متخصص جراحی و طب اورژانس، مبنی بر راه اندازی عمل 

  دریافت گزارشات اولیه در مورد میزان تخریب ساختمان و تاسیسات، از مدیران بخش پشتیبانی و دریافت تعداد و

 وضعیت مراجعین از سوپروایزر کشیک، که تاکنون مراجعه نموده اند.

 .دستور به روسای بخش ها جهت ترخیص زودتر از موعد از بیمارن خاص، جهت دسترسی به تخت بیشتر 

 ن و ابه سوپروایزر کشیک از نظر هماهنگی با سایر مسئولین در امر تهیه لوازم و امکانات مورد نیاز پزشک دستور

 داوطلبان از نظر فضا، غذا و امکانات دفتری و دارویی.

  دستور به مسئول سوپروایزر جهت هماهنگی با مدیر پشتیبانی از نظر فراهم نمودن نیازهای بستگان بیمار و

 سیج بیمارستان و ارشد امنیت و فعال نمودن روابط رسانه ای.هماهنگی با ب

 .دریافت اطالعات و صدور مجوز انتشار اخبار پس از اطالع از صحت و سقم آن 

 :مديريت درمان

   جانشین دوم:   جانشین اول:   :واحد مسئول

 العمل:ردستو

  ذف برنامه های اکتیو بخشحصدور دستور ترخیص و انتقال بیمار قبلی و 

 دستور عدم انجام خدمات روتین آزمایشگاه به رادیولوژی و برای بیماران قبلی غیر اورژانسی 

 استقرار مرکز عملیات در نزدیکی مراکز فرماندهی اورژانسی 

 دستور به تخلیه بیمارستان از بیماران غیر اورژانسی 

 اطالع دادن مستمر به فرماندهی حادثه در مورد میزان پیشرفت بخش عملیات 

 طالع دادن مستمر به فرمانده حادثه ذدر مورد میزان پیشرفت بخش عملیاتا 

 کسب ازاطمینان از اینکه تعداد پرسنل و تعداد رزیدنت و کافی بودن خدمات پاراکلینیکی در محل عملیات 

  بر ساماندهی تمام جنبه های بخش عملیات و به اجرا گذاشتن نظرات و پیشنهادات فرمانده حادثه و نظارت کامل

 کلیه زیر مجموعه های خود در زمینه پاراکلینیک و ...
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  اطمینان از کار علمی و تریاژ علمی عملیات و بازرسی محل های بیمارستان از نظر احتمال اشکاالت در هر یک از

 مناطق

 واحد عمليات :

 جانشین سوم:  جانشین دوم:   جانشین اول:   :واحد مسئول

 العمل:ردستو

 ارتباط با فرمانده حادثه،هماهنگی و نظارت بر زیر مجموعه های ، بخش عملیاتمرتبط با  ساماندهی و عملیات

 مدیریت بیماران،مدیریت درمان،خدمات پاراکلینیک و خدمات انسانی.

  تخلیه بیمارستان و برپایی درمان صحرایی.برنامه ریزی برای 

 ای آنها به هنگام بروز حادثه.تدوین دستورالعمل ترخیص سریع و تعویق برنامه های الکتیو و اجر 

 .سازماندهی ،آموزش و برگزاری مانور 

  توجیه مدیران بخش عملیات در مورد موقعیت جاری و تهیه برنامه عملیاتی بخش و تعیین زمان جلسات توجیهی

 بعدی مسئول واحد.

 : پشتيبانيواحد 

 جانشین سوم:  جانشین دوم:   جانشین اول:   مسئول واحد:

 العمل:ردستو

  ساماندهی و عملیات مرتبط با نگهداری فضای فیزیکی ، میزان غذای کافی، سرپناه و منابع پشتیبانی کننده

 مقاصد پزشکی

 .برنامه ریزی برای درمان در فضای آزاد و شرایط نامناسب جوی 

 سازه ای و غیر سازه ای و برنامه ریزی آنها. عبررسی و تعیین خطرات محتمل الوقو 

 ختلف مورد نیاز پس از وقوع حادثه و در نظر گرفتن مکانهای جانشینتعیین مکانهای م 

 تشکیل تیمهای مجهز بررسی آسیب و تدوین برنامه های آموزشی برای آنها 

  ساعته با در نظر گرفتن تعداد مصدومین و  72برنامه ریزی برای تامین کلیه نیازهای بیمارستانی جهت خودکفایی

 پرسنل و داوطلبین

  سازمانهای اطراف مانند خانه های سالمندان، مدارس، مساجد، ورزشگاهها و ... برای جلب حمایتهای هماهنگی با

 مختلف.

 ... برنامه ریزی برای جیره بندی تجهیزات ، غذا، آب، سوخت و 
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 .تریاژ در حالی که بیمارستان تخریب می باشد 

 تریاژ قرمز در حالی که بیمارستان سالم می باشد. 

وکسی شدید پرمان و نظم بیماران در واحد درمان فوری و خیلی فوری این بیماران دارای شوک و هیهدف کلی:تسهیل د

 هستند ولی می توانند )زنده بمانند(.

 جانشین سوم:  جانشین دوم:   جانشین اول:   مسئول:

 دستورالعمل:

و انتقال بیماران  نیاز جهت نقل اده کردن وسایل موردگرفتن سریع فشار خون و بررسی وضعیت تنفسی بیماران و آم -1

 جهت جابجایی داخل اورژانس.

 درخواست نیروی کمکی و خدمات از مسئول واحد پرسنلی -2

 نجا قرار داد.آفراهم نمودن مکان به گونه ای که بتوان وسایل مورد نظر را در  -3

 اطمینان از نظم و جابجایی سریع بیماران درمان شده از منطقه درمان فوری . -4

 گزارش منظم و مکررر وضعیت به مترون بیمارستان. -5

 CPRفراهم نمودن امکانات الزم در محل به گونه ای که بتوان هرچه سریعتر بیماران را به داخل بیمارستان و اتاق  -6

 )احیاء( انتقال داد.

 .تریاژ زرد در حالی که بیمارستان سالم می باشد  -5

 ان تخریب می باشد.تریاژ زرد در حالی که بیمارست -6

 هدف کلی: تسهیل در درمان بیماران منطقه درمان تاخیری

دقیقه  30-45اولویت دوم: بیمارانی که هنوز وارد شوک یا هیپوکسی نشده اند ، با مراقبت مناسب می توان بیماران را تا 

 پایدار نگه داشت.

 جانشین سوم:  جانشین دوم:   جانشین اول:   مسئول واحد:

 عمل:دستورال

  در نظر گرفتن تمامی نیروها و افراد داوطلب و بیمارانی که احتماالً در حال سیر به سمت رفتارهای ناهنجار

 هستند.

 روایزر.پدر نظر گرفتن نیروهای اضافه در محل انتقال آنها به واحد دیگر با هماهنگی سو 

 الینی این بیماران تبدیل آنها به تریاژ به اطمینان از وضعیت بیماران این دسته و اطمینان از عدم تغییر شرایط ب

 رنگ دیگر.
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 فراهم کردن وسایل مورد نیاز برای انتقال بیماران برای حمل و نقل صحیح بیمار 

 اطمینان حاصل نمودن از نیروها و وسایل کافی در منطقه  درمان تاخیری 

 فراهم نمودن امر درمان ساده در منطقه درمان تاخیری 

  که بیمارستان سالم میباشد.تریاژ سبز در حالی 

 .تریاژ سبز در حالی که بیمارستان تخریب می باشد 

 هدف کلی: هماهنگی مراقبتهای محدود و بدون عوارض سیستمیک

 اولویت سوم:

 بیماران غیر فوری بدون عوارض سیستمیک -

 شد.بیمارانی که وضعیتشان ، با حداقل مراقبت تا ساعات آینده احتماالً وخیم تر نخواهد  -

 جانشین سوم:  جانشین دوم:   جانشین اول:    مسئول واحد:

 العمل:ردستو

 ایی و آتل و گچپایی و اقدامات سرپتصمیم گیری در زمینه ترخیص فوری مصدومین سر 

 تصمیم گیری در زمینه ترخیص بیماران با کمترین خطر و نداشتن صدمات حیاتی 

 اطالع رسانی مداوم به مسئول شیفت بیمارستان 

 یروهایی که در محل بدون استفاده و یا دارای نررسی تعداد موجود پرسنل نسبت به بارکاری محل به طوری که ب

 استفاده محدود هستند به مناطق دیگر ارجاع نماید.

  بررسی مجدد بیماران موجود در تریاژ سبز بعد از گذشت چند ساعت و اطمینان از اینکه این بیماران به گروه

 قرمز تبدیل نشده باشد.تریاژی با رنگ 

 اژ و ... در محل هماهنگی با داروخانه جهت فراهم نمودن هرچه ندجمع آوری و درخواست وسایل آتل سیمی و با

 سریعتر این امکانات.

 .کد سیاه در حالی که بیمارستان تخریب می باشد 

  .کد سیاه در حالی که بیمارستان سالم می باشد 

 :واحد سردخانه

 جانشین سوم:  جانشین دوم:   انشین اول:ج   مسئول واحد:

 

 العمل:ردستو
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 جمع آوری و محافظت از جسد های متوفیان و تعیین فردی که متوفیان را تعیین هویت نماید. -1

 هماهنگی کامل با مسئول واحد اعزام و ترخیص بیمارستان -2

 یندهابرنامه ریزی جهت تحویل سریعتر اجساد به خانواده ها و ثبت کلیه فرآ -3

 ساد از نظر احتمال زنده بودن اجساد.جهماهنگی با رزیدنت مقیم از نظر معاینه مجدد ا -4

 هماهنگی با مسئول ترابری جهت انتقال بیماران فوت شده. -5

 عودت دادن برانکارد و یا وسایلی که بیماران را از محل تریاژ به سردخانه منتقل کرده اند. -6

 تکمیل فرم مشخصات جسد. -7

 نگهداری دقیق فرم بیماران فوتی جهت تحویل به سوپروایزر. -8

 حفظ و نگهداری اشیاء و لوازم قیمتی اجساد با هماهنگی نیروی انتظامی حراست -9

 به تمام اجساد تا بتوان اجسادی که معاینه شده اند را از بقیه اجساد تشخیص داد نبرچسب زد -10

 یزراطالع آمار اجساد و فوت به سوپروا -11

 اقدام به ضد عفونی کردن اجساد -12

 واحد نگهبانی: -11

 واحد امنيت و انتظامات

 جانشین سوم:  جانشین دوم:   جانشین اول:   مسئول واحد:

 لعمل:دستورا

  محدود کردن مالقات کنندگان بخش ها و کنترل ورود و خروج پرسنل و کودکان و اموال بیمارستانی و حتی

 راه بیماران و عدم اجازه کار کردن به فردی دارای کارت ویژه شناسایی نمی باشد.اجساد و کلیه لوازم هم

  ایجاد رابطه با پلیس منطقه مبنی بر ارسال نیروی کمکی به محل و ارسال تقاضا جهت وارد شدن نیروی راهنمایی

مبنی بر ثبت تمام و رانندگی جهت کنترل خیابان های منتهی به بیمارستان و داشتن نیروی از قبل تعیین شده 

فعالیت ها و مشاهدات و اعالم هشدار به مدیران بخش ها مبنی بر مشاهده هر گونه مورد مشکوک و خطرناک در 

محل و محفاظت  از اموال پزشکی که به هر دلیل از داخل بیمارستان به فضای خارج بیمارستان انتقال می یابد و 

 گزارش مستمر به فرمانده حادثه.

  انتقال وجوهات با ارزش بیماران و درآمدهای مالی بیمارستان به آن محل. نزدیکترین بانک جهتهماهنگی با 

 واحد مخابرات -12

 هدف: ساماندهی ارتباطات داخای و خارجی
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 دستورالعمل:

 .ایجاد یک پایگاه در نزدیک مرکز  فرماندهی و حفظ در برقراری سیستم تلفن و بی سیم بیمارستان 

 قبل تعیین شده با بی سیم به مناطق مختلف بیمارستان جهت ارتباط هرچه بیشتر با واخدهای  فرستادن افراد از

 مختلف و مرکز فرماندهی

 .مستند نمودن تمام ارتباطات که از طریق شبکه ارتباطی منتقل می گردد 

 .مهیا نمودن سیستم مخابراتی و اضطراری در صورت بروز آسیب در شبکه مخابرای عادی بیمارستان 

 .برقراری ارتباط با بیمارستان سایر مراکز از قبل تعیین شده 

 .اعالم توصیه های بهداشتی و هشدارهای امنیتی از طریق بلند گو هایی که در فضای بیمارستان مستقر می کند 

 .تماس با مرکز مخابرات مبنی بر فرستادن امکانات مخابرات مجهز ماهواره ای به محل 

 ماهنگی مسئول واحد روانپزشکی در محیط بیمارستان جهت برقراری آرامش روحی بخش موسیقی آرام بخش با ه

 بیشتر.

  خط مخابراتی و در دسترس قراردادن آنها به همراهان بیمار که در محیط بیمارستان قرار  2مهیا نمودن یک

 دارند.

 .پرهیز از برقراری ارتباط در مورد تلفن های غیر ضروری 

 بانک ملي -13

 طلبان و بسيجواحد داو -14

 واحد نقليه -15

 واحد تغذيه -15

 هدف کلی: سازماندهی ذخایر غذایی و آب در طی مدت عملیات

 دستورالعمل

 برآورد سریع تعداد و وعده های غذایی و اجرای سریع برنامه جیره بندی غذایی 

 تعیین میزان ذخایر آب آشامیدنی و موجودی ذخایر اضطراری 

 ن و بستگان بیماران با نظارت مترون بیمارستانتوزیع غذا و آب بین همراها 

 فراهم نمودن محل صرف غذا برای پرسنل و تهیه غذا و محل تغذیه غذا 

  دریافت و ثبت کامل مواد غذایی اهدایی و کنترل توسط مسئول بهداشتی محل عملیات و انتقال و جابجایی آنها

 به محل امن و عاری از عفونت
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  روایزر تا در صورت امکان بتوانند در شرایط پای خارج از بیمارستان توسط سودرخواست امکانات آشپزخانه

 ضروری در محیط فیزیکی محیط بیمارستان آشپزخانه اورژانس برپا کنند.

 تماس مستقیم و مستمر از نظر آمار فعلی و نیاز احتمالی در آینده 

 واحد اسکان همراهان: -16

 واحد تاسيسات -17

 تخریبات احتمالیهدف: رسیدگی سریع به 

 دستورالعمل:

  تعیین سریع کمیت و کیفیت منابع انسانی و مشخص نمودن آسیب وارده به محل ساختمان و مختصات احتمالی

 برای امنیت جانی افراد.

 کنترل آن تانتخاب فرد مورد نظر جه ل ،در نظر گرفتن خطر آتش سوزی در مح 

 زر مبنی بر تخلیه محلتعیین مناطق نا امن بیمارستان و اعالم سوپروای 

 تعیین محل از نظر اولویت بندی تعمیرات در ان مناطق 

 روایزر.پبازدید مستمر از کلیه مناطق بیمارستان و ثبت مناطق پر خطر و حتی عکس گرفتن از آنها و اعالم به سو 

 انتشار فضوالت به مکانهای عملیات مکنترل مرتب سیستم فاضالب از نظر عد 

 دد با مدیر پشتیبانی جهت انجام وضعیت بحران تاسیساتی محل.برقراری جلسات متع 

 فرستادن افراد جهت تعمیر فوری آسیب های آب و برف و ارتباطات بیمارستان 

 اطالع مدیر پشتیبانی جهت فراهم نمودن امکانات و لوازم تاسیسساتی  و سخت افزار 

  بیماران از محل خروج اضطرارینظارت بر کار آسانسور عالمت گذاری کردن سریع مبنی بر هدایت 

 واحد رسانه های و روابط عمومي -18

 هدف کلی: ارائه اطالعات به مطبوعات و روابط مرکز فرماندهی حادثه با سایر واحدها

   جانشین دوم:   جانشین اول:   مسئول واحد:

 دستورالعمل:

 نگارانتعیین سریع یک مکان مناسب با فاصله از مرکز عملیات جهت استقرار خبر 

 درخواست کمک از سایر بیمارستان ها 

 انه ، پشتیبانی خایجاد هماهنگی سریع با مسئول امور اداری مالی )پذیرش(، پاراکلینیک، داروخانه، تدارکات، سرد

 از طریق افرادی که از قبل به عنوان مسئول انتخاب شده اند.
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 ع کامل از هر گونه کمبود موجود یا احتمالی در اطالع از تعداد بیمارانی که تحت پذیرش و درمان هستند و اطال

 بیمارستان  درانبار یا وسایل پارکینگ و اطالع کامل از مصدومین و حتی موارد فوت  ،دارو  ،آینده از نظر پرسنل 

  وارد و یا از بیمارستان خارج شده اند.اطالع از تعداد کسانی که 

 سمتهای بیمارستان همراه با ثبت موارد و سرکشی خود فرد و ارتباط با کلیه بخشها و داشتن اطالعات از کلیه ق

 اطالع به فرمانده حادثه بطور مستمر.

 NBC (NUCLEAR bio chemical)واحد  -19

 واحد داروخانه: -20

 هدف کلی: فراهم نمودن خدمات داروئی در حد مناسب

 جانشین سوم:  جانشین دوم:   جانشین اول:   مسئول واحد:

 دستورالعمل:

 ریاژ و هماهنگی با پذیرش و امور مالی جهت ثبت و ترستادن تکنسین دارویی همراه اورژانس از محل داروخانه به ف

 آمار آن

 .تعیین اقالم دارویی مورد نیاز که در آینده احتمال اتمام آنها وجود دارد 

 سهماهنگی با داروخانه مرکزی از طریق سوپروایزر مبنی بر آماده کردن داروهای اورژان 

 امادگی پذیرش کمک های دارویی مردمی در محل امن 

 اطالع به نیروی انتظامی در زمینه دریافت داروخای کمکی و امنیت انبار دارویی 

 هماهنگی با مسئول تدارکات و انبار جهت انتقال داروهای ذخیره از انبار به محل داروخانه در شرایط استاندارد 

 انصرفه جویی در دادن دارو ها به بیمار 

 ارسال گزارش کامل مبنی بر تعداد داروهای مصرفی 

 ثبت کامل داروهای مصرفی و هزینه های دریافتی بیماران 

 اطمینان از دسترسی همه بیماران به داروها 

  هماهنگی با مسئول واحدCPR  مبنی بر انتقال داروهای ترالی اورژانس به اتاقCPR 

 اندن داروهای آرامبخش به بیماران یا همراهانهماهنگی با مسئول واحد روانپزشکی مبنی بر رس 

 واحد آزمايشگاه: -21

 هدف کلی: حفظ خدمات آزمایشگاه و فرآ.رده های خون و مدیریت فعالیت آزمایشگاه

 جانشین سوم:  جانشین دوم:   جانشین اول:   مسئول واحد:
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 دستورالعمل:

 حفظ خدمات آزمایشگاه و منابع خونی 

 نجام شده به اورژانسی و آزمایشات غیر اورژانسی قبلیاولویت بندی آزمایشات ا 

 انجام آزمایشات روتین غیر اورژانسی ماطالع با سایر بخشها و بخش اورژانس مبنی بر عد 

 فرستادن شخصی جهت گرفتن خون اهدایی از همراهان 

 در محل اورژانس روایزر و قراردادن آنهاپدرخواست تجهیزات و مواد مصرفی احتمالی اضافی از تدارکات و سو 

  و  کراس مچاعالم کردن انجام آزمایشاتU/A  وHB در بین آزمایشات روتین 

 فرستادن یک خونگیر و تکنسین تزریقات به محل تریاژ بیمار 

  روایزر کشیکپه سوبگزارش مستمر 

  تماس با بانک خون در رابطه با آماده کردن و  ارسال نیاز 

 واحد انبار: -22

 تجهیزات ذخیره

 کارت پرسنلی برای افراد عملیاتی به شرح ذیل تهیه 

 الف( کارت قرمز رنگ با مشخصات و عکس برای پرسنل پزشکی قابل نصب به سینه

 ب( کارت نارنجی رنگ با مشخصات و عکس برای پرسنل پرستاری قابل نصب به سینه

 ج( کارت زرد رنگ با مشخصات و عکس برای پرسنل خدماتی قابل نصب به سینه

 ت آبی رنگ با مشخصات و عکس برای پرسنل نگهبانی قابل نصب به سینهد( کار

 و( کارت سبز رنگ با مشخصات و عکس برای پرسنل مدیران و ناظران قابل نصب به سینه

  عدد جهت حوادث 50تهیه برانکارد به تعداد حداقل 

  عدد 50تهیه آتل های فلزی جهت دست و پا و هر کدام حداقل 

 دستگاه 10تابل حداقل تهیه ونتیالتور پور 

  دستگاه 20تهیه مانیتورینگ حداقل 

 نفری 50ق عمل طبق نظر ایشان برای حادثه اتدارکات ات 

  نفری 50تدارکات آزمایشگاه طبق اظهار نظر ایشان برای 

 دستگاه رادیولوژز پرتابل حداقل یک دستگاه 

  عدد 300مالفه حداقل 
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  دست 150لباس برای بیماران حداقل 

  تعداد کل واحدهای تحت فرماندهی و نیز فرماندهانبی سیم به 

 دوربین دیجیتال جهت عکسبرداری از مصدومان مجهوال الهویه و نیز متوفیان 

 کاور لباس به تعداد پرسنل با رنگهای مختلف 

 کارت تریاژ 

 سیلندرهای پرتابل اکسیژن به همراه ماسک اکسیژن 

 داروهای اورژانس 

 واحد پرستاری و ترياژ: -23

کلی: نظارت و نگهداری خدمات عمومی پرستاری در بهترین سطح ممکن برای برآورد ساختن نیازهای بیماران تازه  هدف

 پذیرفته شده در داخل بیمارستان

 

  جانشین دوم:   جانشین اول:   مسئول واحد:

 

 برپایی منطقه تریاژ و مشورت با مسئول ترابری جهت تعیین محل تخلیه آمبوالنس 

 ای تریاژتعییم تیم ه 

 ورودی بیماران و الصاق صحیح کارت تریاژ نظارت بر انجام صحیح تریاژ در کلیه مناطق 

 .ارزیابی اولیه بیماران و مشخص نمودن کسانیکه مستعد ترخیص زود رس هستند 

 تشکیل تیم مراقبت از بیماران به میزان مورد نیاز 

 اطمینان از اجرای سیتم صحیح حمل و نقل بیماران 

 نامه پذیرش و تریاژ بیماران و ساماندهی و آموزش و برگزاری مانورهای دوره ای برای تیم های تریاژتدوین بر 

 س بخش عملیات جهت ارزیابی و برنامه ریزی مایحتاج پرسنل پرستاری و مراقبت از بیمارانئمالقات با ری 

 فراخوان پرسنل به تناسب 

  و نیازهای ترافیکیتماس با ارشد امنیت و انتظامات برای مسائل ایمنی 

 گزارش تجهیزات و مواد مورد نیاز برای جابجایی و مراقبت از بیماران 

 واحد راديولوژی: -24

 هدف کلی: حفظ خدمات رادیولوژی در سطح مناسب
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  جانشین دوم:   جانشین اول:   مسئول واحد:

 دستورالعمل:

 تارزیابی وجود تعداد فیلم های رادیولوژی و تماس با واحد تدارکا 

  فرستادن دستگاه هایportable  رادیولوژی و سونوگرافی به محل ورود بیماران در تریاژ، جهت پیشگیری از

ازدحام در رادیولوژی و انجام سریع اقدامات، توسط یک فرد مشخص جهت پیشگیری از سرقت و آسیب احتمالی 

 و تحویل به مسئول تریاژ

  سایر بخشها و اورژانساعالم عدم انجام گرافی های غیر اورژانسی به 

 گزارش خدمات انجام شده به طور مستمر به سوپروایزر 

  هماهنگی با پذیرش و امور مالی جهت ثبت اقدامات پرتابل انجام شده در تریاژ و مصرف هزینه های انجام شده

 روایزر.پو آتل و بانداژ در محل رادیولوژی با هماهنگی سو CPRمهیا نمودن وسایل 

 رد شدیداً پاتولوژیک به عنوان مثال مانع آزاد یا هوا به پزشک تریاژ کننده به صورت تلفنی و سریع اعالم سریع موا

 توسط رزیدنت.

 واحد مددکاری -25

 هدف کلی: هدایت و اسکان و تغذیه بستگان بیماران

 جانشین سوم:  جانشین دوم:   جانشین اول:   مسئول واحد:

 

 دستورالعمل:

  در محیطی که از قبل براساس نقشه توپوگرافیک مشخص گریده است.استقرار همراهان بیمار 

  کودکان و سالمندان که در محیط بیمارستان بدون سرپرست رها شده اند. بهتوجه ویژه 

 ثبت مشخصات فردی و یا ظاهری افراد )در صورت کم سن بودن فرد( در دفتر ثبت اسامی 

 شت در این قشر و تأمین نیازهای آنهانظارت و توجه به اجرای امکانات تغذیه ای و بهدا 

  هماهنگی با مسئول آشپزخانه، تدارکات و پشتیبانی و انباردار جهت تأمین نیازهای تغذیه ای ، رفاهی، بهداشتی

 این افراد.

  هماهنگی با مسئول مخابرات بیمارن مبنی بر در اختیار گذاشتن یک یا دو خط ارتباطی جهت برقراری ارتباط

 در بیمارستان با اقوام خود در خارج بیمارستان همراهان موجود
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  گزارش کامل و ساعت به ساعت در رابطه با تعداد افراد اسکان یافته در محل نحوۀ حدمات رسانی به آنها به

 سوپروایزر کشیک.

 واحد اعزام و ترخيص -26

 کنترل موارد ترخیصها و موارد اعزامهدف کلی: 

 جانشین سوم:  ین دوم:جانش   جانشین اول:   مسئول واحد:

 دستورالعمل:

  اعزام بیماران غیر اورژانسی و یا اعزام بیماران خاص مراجعه کننده به اورژانس به سایر مراکز 

  کمک به تسریع در روند ترخیص کنترل شده همراه با ثبت کلیه جزئیات و ثبت محلی که بیمار در آنجا تحت

 درمان بوده است.

 رکات کافی در اتاق ترخیص جهت ساده تر کردن و سریع تر کردن فرآینده ترخیصافزایش تعداد پرسنل و تدا 

 اعزام مصدومان نیازمند به اقدام بیشتر پس از هماهنگی با واحد ترابری 

 وی و ثبت و خالصه پرونده برای بیمار منگهداری شماره پرونده بیمار و ثبت دقیق محل عزا 

  گزارش منظم و متوالی به سوپروایزر کشیک 

  در صورتیکه به علت ازدحام و شلوغی در دیگر منطقه بیمارستان اقدام به ترخیص بیماران می گردد، فردی را

 جهت ثبت پرونده و کنترل دقیق این فرآیند اعزام نماید.

 .فتوکپی از پرونده بیمارانی که به هر دلیل اعزام می شوند نگه داشته شود 

 واحد نظافت و بهداشت: -27

 هداشت محل عملیات و نظارت بر بهداشت و فاضالب محلهدف: تامین ب

 دستورالعمل:

 جانشین سوم:  جانشین دوم:   جانشین اول:   مسئول واحد:

 نظارت بر فعال بودن مسائل نظافت بهداشتی و فاضالب و آلودگی زدایی از محیط و افراد و بیماران 

 نظارت و کنترل بر آب آشامیدنی محیط 

 یر مواد تا در صورتی که با خرابی دستگاه تصفیه آب آشامیدنی روبرو شویم بتوان از آن فراهم نمودن کلر و سا

 استفاده نمود.

 جمع آوری و تفکیک و دفع زباله ها و مواد حاصل از تخریب سقف ساختمان 

 فراخوان نیروهای خدمات جهت پاکسازی و نظافت بیمارستان و ضد عفونی کردن محل 
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 در محیط بیمارستان ایجاد توالت و حمام صحرایی 

 هماهنگی با شهرداری جهت انتقال زباله 

 گزارش کامل به سوپروایزر کشیک 

 کنترل به ایمن بودن مواد تغذیه ای دریافتی از اهداء مردم و ضد عفونی کردن کنسروها قبل از مصرف 

  هماهنگی با سیستم واحد ارتباطات  مخابرات جهت اعالم مسایل بهداشت 

  آوری غذاهای توزیع شده بین مردمسمپاشی محل و جمع 

 واحد پذيرش: -28

 هدف: ثبت مشخصات کلی مصدومین

 جانشین سوم:  جانشین دوم:   جانشین اول:   مسئول واحد:

 دستورالعمل:

  ثبت مشخصات کلیه بیماران پذیرش شده و طبقه بندی جامع بیمار پذیرش شده از نظر، سن، جنس و ساعت

 ورود.

 به هر دلیل از بیمارستان خارج شدند یا با رضایت شخصی ترک کرده اند. ثبت کلیه بیمارانی که 

 پر کردن فرم کامل پذیرش و تریاژ مصدومین و ثبت کامپیوتری آنها 

  داشتن فردی که بتواند به منطقه تریاژ ورودی بیمارستان منتقل یابد و کلیه فرآیندهای پذیرش تریاژ و کلیه

 یاژتخلیه می شود را ثبت نماید.مواردی که از آمبوالنس در محل تر

 نصب کارت پذیرش بر برگه تریاژ تمام بیماران 

 .اقدام به ثبت تمام بیمارانی که بعلت ازدحام و شلوغی اجباراً در سایر مناطق بیمارستان، در حال پذیرش هستند 

 اطالع مستمر به مدیر درمان در مورد آمار پذیرش شدگان 

 :روانپزشکيواحد  -29

 کردن امنیت روانی بیماران و همراهان فراهمهدف: 

 جانشین سوم:  جانشین دوم:   جانشین اول:   مسئول واحد:

 دستورالعمل:

  تشکیل تیم های متشکل از همکاران روانپزشکی، پرستاران، بخش روان پزشکی و فرستادن آنها بین همراهان

 بیمار در صحنه
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 ورداری از یک سری وسایل سمعی و بصری جهت ایجاد تشکیل جلسه با سوپروایزر کشیک جهت هماهنگی در برخ

 آرامش و القاء امنیت از طریق پخش موسیقی

  حاضر شدن بر بالین بیماران در صحنه مبنی بر مصاحبت با آنها در مورد اینکه مشکل بوجود آمده در مدت

 کوتاهی قابل حل است.

 یری از ایجاد مشکالت روحی شدید.مصاحبه با همراهان بیماران فوتی و آسیب شدید ارگانی جهت پیشگ 

  انتقال کودکان و خردساالن از صحنه مبنی بر مصاحبت با آنها در مورد اینکه مشکل بوجود آمده در مدت کوتاه

 قابل حل است.

 .مصاحبه با همران بیمارن فوتی و آسیب شدید ارگانی جهت پیشگیری از ایجاد مشکالت روحی شدید 

 ز صحنه پرهیجان به محل آرام و امن ایجاد آرامش روحی در کودکان از طریق انتقال کودکان و خردساالن  ا

 صحبت کردن و مهیا نمودن وسایل کمک روحی به همراهان و فوت شدگان

 تماس با مراکز روانپزشکی دیگر مبنی بر احتمال انتقال بعضی از بیماران به آن مرکز 

 رامش روحی به همراهان بیماران و فوت شدگان.هماهنگی با جامعه روحانیت بیمارستان مبنی بر دادن آ 

  ا واحد ببعضی افراد )بیمار یا همراهان( بعضی داروهای آرامبخش به در زمینه  تجویز داروخانه هماهنگی با

 .روانپزشکی و هماهنگی با مترون بیمارستان مبنی بر مهیا نمودن داروهای مورد نیاز روانپزشکی
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 يطباظنقوانين و مقررات ا

قانون مجموعه ای از قواعد الزام آور است که به وسیله مجالس ویژه تصویب می گردد اگر در تعریف به جای عبارت  :قانون

 مجالس ویژه صالحیت دار گذاشته شود معنای قانون به معنای اعم بدست می آید.

 تخلف اداری و فساد اداری چيست؟

ین انجام وظیفه یا انجام اعمالی که به شئون اداری او صدمه وارد حاداری در  عبارت است از تجاوز مامور دولت از مقررات

 نماید.

 تخلف انتظامي چيست؟

 تخلف انتظامی یعنی نقض مقررات صنفی توسط فرد یا افراد یک صنف می باشد مانند نظام پزشکی

 انواع مسئوليت حقوقي

 حقوق مدنی 

 حقوق کیفری 

 مسئولیت مدنی 

 ظف به جبران خسارت دیگری است در هر مورد که شخص مو

 ضرر متوجه شخص خصوصی است.

 قابل تبدیل به پول است.

 .قابل بیمه شدن است

 جنبه خصوی دارد و یا رضایت شخصی خاتمه پیدا می کند.

 انواع قصور پزشکی که منجر به ضرر و زیان بیمار می شود.

 مسئوليت کيفری

رع در قانون است شخص مسئول به یکی از مجازات های مقرر در مسئولیت کیفری مسئولیت مرتکب جرمی ازجرایم مص

 قانون خواهد رسید.

 ضرر متوجه جامعه می شود و جنبه عمومی دارد.

 قابل تبدیل به پول نیست

 هدف از مسئولیت کیفری مجازات مجرم است.

 صدور خالف واقع، سقط جنین جنایی .... مواردی از مسئولیت کیفری است

 ومیت اجتماعی ایجاد می کند.چه جرایمی که محر
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 چه جرایمی که محرومیت اجتماعی ایجاد می کند.

از حقوق اجتماعی محروم می نماید و  راایم عمدی ذیل ، محکوم علیه رمکرر ق . م محکومیت قطعی کیفری در ج 62ماده 

 پس از انقضای مدت تعیین شده و اجرای حکم رفع اثر می گردد.

 مشمول حد، پنج سال پس از اجرای حکم محکوم به قطع عضو در جرایم

 محکوم به شالق در جرایم مشمول حد، یکسال پس از اجرای حکم

 محکوم به حبس تعزیری بیش از سه سال، دو سال پس از اجرای حکم

حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور جمهوری اسالمی و سایر افراد مقیم در  -1تبصره 

 رو حاکمیت آن منظور نموده و سلب آن بموجب قانون یا حکم دادگاه صالح می باشد از قبیل:قلم

به ریاست  حق انتخاب شدن در مجالس شورای اسالمی، خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن -الف

 جمهوری.

 انتخاب می شوند.ها و شوراها و جمعیت های که اعضای آن بموجب قانون  عضویت در کلیه انجمن -ب

 های منصفه و امنا عضویت در هیأت -ج

 اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه نگاری-د

استخدام در وزارتخانه، سازمان های دولتی ، شرکتها ، موسسات وابسته به دولت ، شهرداری، موسسات مامور به  -ه 

 قالبینا خدمات عمومی، ادارات مجلس شورای اسالمی و شورای نگهبان و نهادهای

 ق و دفتر یاریو ازدواج و طالوکالت دادگستری و تصدی دفاتر اسناد رسمی  -و

 انتخاب شدن به سمت داوری و کارشناسی در مراحل رسمی -ز

 استفاده از نشان و مدالهای دولتی -ح

 :شرایط قانونی برای انجام اعمال درمانی

 انجام اعمال پزشکی کدام است؟

مشروع که با رضایت شخص یا اولیا یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آنها و رعایت موازین هر نوع عمل جراحی یا طبی 

 فنی و علمی و نظامات دولتی انجام شود در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نخواهد بود.

 قانون مجازان اسالمی( 59ماده  2)بند 

او برائت حاصل نموده باشد ضامن خسارت جانی و  چنانچه طبیب قبل از شروع درمان یا اعمال جراحی از مریض یا ولی

 مالی یا عضو نیست و در موارد فوری که اجازه گرفتن ممکن نباشد طبیب ضامن نمی باشد.
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 :مجوز قانوني

 احراز صالحيت قانوني -الف

ست هر درمانگر می بایست فقط در محدوده تخصصی که با گذراندن دوره های علمی موفق به اخذ مدارک آن شده ا

 فعالیت نماید.

 محدوده مجاز فعاليت -ب

 هر پزشکی می بایست فقط در محدوده مجازی که موفق به اخذ مدارک و پروانه اشتغال شده است فعالیت نماید.

از تاریخ تصویب این قانون، تاسیس هر نوع مطب پزشک و دندانپزشکان و متخصصین رشته های پزشکی و تغییر محل 

 به شهر دیگر با اجازه وزارت بهداری و کسب پروانه می باشد. مطب نامبردگان از شهری

 :قصد درمان

 هدف اولیه تأمین سالمت بیمار و در فعالیت های پژوهشی کسب اطالعات علمی باشد.

 منفعت ثانویه: ممکن است مالی باشد ولی گاهی به اعتبار فردی، ارتقاء، شهرت مربوط می شود.

مازاد بر احتیاج به منظور سودجویی و یا دخل و تصرف در صورتحساب و دریافت اضافه از ایجاد یا ارائه خدمات  -4ماده 

         نرخهای اعالم شده از ناحیه وزارت بهداشت درمان پزشکی جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهای مقرر محکوم 

 می گردد.

 : مشروع بودن اعمال پزشکي -3

شتغال به حرفه طبابت و اخذ رضایت بیمار،چنانچه اصل اقدام اوخالف شرع باشد پزشک با وجود دارا بودن صالحیت در ا

 عمل او غیر مجاز و می تواند موجب مسئولیت او باشد، مثل سقط جنین در موارد غیر مجاز

 :رضايت بيمار  -4

وی انسان از او رضایت اصل آزادی های فردی ایجاب می کند تا به منظور هر نوع اقدامی برای معاینه و درمان بیمار بر ر

نامه اخذ شود و چنانچه پزشک نسبت به اخذ رضایت نامه معتبر از بیمار بی اعتبار باشد موجبات مجرمیت خود را فراهم 

 نموده است و قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.

 : برائت -5

فاقد مسئولیت نخواهد بود و مجرم  پزشک، در صورتی که تقصیر پزشک، خسارتی به وقوع پیوسته با اخذ برائت از بیمار 

 شناخته می شود.
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 : رعايت موازين علمي -6

درمان و پژوهش باید بر اساس اصول و استانداردهای پذیرفته شده در حرفه پزشکی انجام شود همچنین باید در نظر 

این حرفه به اندازه ای داشت که انتظار قانون،تضمین عدم وقوع حادثه نیست بلکه ارائه مهارت معمول توسط یک عضو 

 است که از او در آن شرایط انتظار می رود.

 رعايت نظامات دولتي: -7

نظام دولتی، هر نوع قانون یا تصویب نامه یا آئین نامه و حتی بخش نامه های کلی دولتی است که در انجام اعمال درمانی 

 م برخی اعمال در مراکز غیر مجهزو پژوهشی، کلیه افراد ملزم به رعایت آن می باشند مانند عدم انجا

در صورتی که  قتل غیر عمد به واسطه بی احتیاطی یا بی مباالتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت  -616ماده 

نداشته یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود مسبب به حبس از یک تا سه سال  و نیز پرداخت دیه در صورت مطالبه 

 ء دم محکوم خواهد شد.از ناحیه اولیا

دادگاه می تواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به  -22ماده 

 مجازات از نوع دیگری نماید که مناسب تر به حال متهم است.

 نحوه تشکيل هيأت

هیأت رسیدگی به  "ول این قانون هیأت تحت عنوان به منظور رسیدگی به تخلفات اداری در هر یک از دستگاههای مشم

 تشکیل خواهد شد. "تخلفات اداری کارمندان

 هیأتهای مذبور شامل هیأتهای بدوی تجدید نظر می باشد.

 سازمان مشمول قانون رسيدگي به تخلفات اداری 

انون آنها مستلزم ذکر نام است و کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها ، شهرداری ها و به طور کلی شرکتهای دولتی که شمول ق

موسساتی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها از بودجه عمومی تأمین می شود و نیز کارکنان مجلس و نهاد انقالب اسالمی 

 مشمول مقررات این قانون هستند.

ت علمی دانشگاه و مشموالن قانون استخدام نیروهای مسلح و غیر نظامیان ارتش و نیروهای انتظامی، قضات، اعضای هیأ

 موسسات آموزش عالی و مشموالن قانون کار از شمول این قانون خارج بوده و تابع مقررات مربوطه خود خواهند بود.

 چگونگی شروع به رسیدگی

 صالحیت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان با هیأت بدوی است.



 
 

92 
 

یدگی به تخلفات اداری سرپرستاران اداری یا بازرسان هیأتهای بدوی در صورت شکایات یا اعالم اشخاص، مدیران، سر رس

 هیأت عالی نظارت شروع به رسیدگی می کنند.

 چگونگي قطعي شدن آرا هيأت 

 قطعی و الزم اجرا است.،  ء صادره قابل تجدید نظر نباشد از تاریخ ابالغ ادر صورتی که آر

از تاریخ ابالغ رای درخواست تجدید نظر نماید، هیأت  روز 30در مورد آرایی که قابل تجدید نظر باشد هر کارمند ظرف 

 تجدید نظر مکلف به رسیدگی است.

 آرای هیأت تجدید نظر از تاریخ ابالغ و قطعی و الزم اجرا است.

 قانون 8انواع تخلفات اداری در ماده 

 اعمال و رفتار خالف شئون شغلی یا اداری -1

 ی یا اداری مستخدم دولت است مشمول بند قرار می گیرد.هر فعل یا ترک فعلی که مغایر با شئونات شغل

 ممکن است مستخدم دولت در حین انجام وظیفه مرتکب فعلی گردد که به حیث شغلی وی خدشه وارد سازد.

 یا عملی در خارج از اداره انجام دهد که شان اداری و صنفی وی را زیر سوال ببرد.

ن چک بالمحل و یا اشتغال به کارهایی که حیثت شغلی او را خدشه دار مانند سرقت، کالهبرداری، دادن رشوه، کشید

 سازد.

 نقض قوانین و مقررات مربوطه -2

 ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تاخیر در انجام امور قانونی آن ها بدون دلیل  -3

 ایراد تهمت و افترا، هتک حیثیت -4

مجرمانه ای را به شخص حقیقی نسبت دهد و به توهین هتک حیثیت افراد مبادرت  هر گاه کارمند دولت دروغ یا عمل

 نماید متخلف محسوب می شود.

 اخاذی -5

چنانچه کارمند به قصد تصاحب مال افراد به نفع خود و یا دیگری مبادرت به تهدید مالی، جانی یا شرفی فرد یا افراد نماید 

 مشمول این تخلف قرار می گیرد.

 ساختال -6

اختالس عبارت است تصاحب نامشروع و غیر قانونی مال متعلق به دولت و عموم از ناحیه ماموریکه حسب وظیفه قانونی ان 

 مال به او سپرده شده است.

 مرتکب جرم اختالس می بایستی کارمندان و کارکنان دولت باشند.
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 موضوع اختالس حسب مسئولیت و وظیفه در اختیار شخص قرار گرفته باشد.

باید وجوه و مطالبات و سهام اوراق بهادر متعلق به یکی از سازمانهای دولتی باشد یعنی اگر وجوه غیر دولتی باشد اختالس 

 تعلق نمی گیرد.

 چنانچه عمل کارمند در مقام تصاحب مال به نفع خود و یا دیگری نباشد نمی توان اختالس دانست. -4

پنجاه هزار ریال باشد مرتکب، به شش ماه تا سه سال حبس و انفصال دائم  مجازات: در صورتی که میزان اختالس بیش از

 از خدمات دولتی و در هر مورد عالوه بر رد وجه یا مال مورد اختالس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می شود.

 جرائم در حکم اختالس

 استفاده غیر مجاز از وجوه صندوق بازنشستگی

 استخدام کشوری قانون 101موضوع ماده 

 وجوه و اموال دولت اتالف عمد

 قانون مجازات مرتکبین اختالس، ارتشاء و کالهبرداری 5ماده  1تبصره 

 تصرف غير قانوني

اگر کارمند اموال دولتی را اعم از منقول و غیر منقول که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است مورد استفاده غیر مجاز 

 تملک آنها به نفع خود و دیگری داشته باشد متصرف غیر قانونی محسوب می شود. قرار دهد بدون آنکه قصد

 قانون مجازاتهای اسالمی 598ماده 

 ضربه شالق محکوم می شود. 74مجازات: عالوه بر جبران خسارت وارده و پرداخت اجره المثل به 

 بت به اشخاصتبعض یا اعمال غرض یا روابط غیر اداری در اجرای قوانین و مقررات نس -7

 ترک خدمت در خالل ساعات موظف اداری -8

 تکرار در تاخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز -9

کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند ساعات تعیین شده برای ورود و خروج از آن را رعایت نموده، مگر آن که از سوی مقام 

 ر یک از آنان کتباً ترتیب دیگری مقرر شده باشد.ذیصالح دستگاه برای ورود و خروج ه

کارکنان موظفند قبل از استفاده از مرخصی و یا مأموریت ساعتی، برگ درخواست که با تأیید مدیر مربوطه رسیده به 

رود نگهبانی تحویل و بعد از اقدام به کارت زدن خود نمایند در غیر اینصورت ماموریت و مرخصی فوق به عنوان تأخیر در و

بار تاخیر یا تعجیل در خروج غیر موجه داشته باشد  4یا تعجیل در خروج تلقی می گردد.مستخدمی که در هر ماه بیش از 

ساعت در ماه برسد در قبال مجموع تأخیر برای مال اول و دوم کتباً اخطار داده  4و جمع مدت تأخیر مزبور به بیش از 

و برای ماه پنجم   %50و برای ماه چهارم به میزان  %30مستخدم به میزان  خواهد شد و برای ماه سوم فوق العاده شغل
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 "هیأت رسیدگی به تخلفات اداری  "صد در صد کسر خواهد شد و درصورت تکرار، پرونده مستخدم جهت رسیدگی به 

 ارجاع خواهد گردید.

ساعت در ماه  8این نوع مرخصی مرخصی استحقاقی کمتر از یک روز مرخصی استحقاقی منظور می شود و حداکثر مدت 

 می باشد.

 تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی ، ایراد خسارت به اموال دولتی -10

 افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری -11

عبارت است از اطالعات مضبوط اعم از نوشتاری، دیداری، شنیداری که توسط شخص حقیقی یا حقوقی ایجاد شده و دارای 

 نگهداری باشد. ارزش

 سند رسمی و عادی:اسناد از نظر اعتبار

 اسناد محرمانه - 2اسناد عادی  -1:ازنظر درجه حساسیت 

 انواع سند محرمانه:اسناد به کلی سری: اسنادی که افشای غیر مجاز آن به اساس حکومت ضرر جبران ناپذیر برساند.

 و امنیت ملی را دچار مخاطه کند.اسناد سری: اسنادی که افشای غیر مجاز آن منافع عمومی 

اسناد محرمانه: اسنادی که افشای غیر مجاز آنها موجب اختال ل امور داخلی یک سازمان شود یا با مصالح اداری آن زمان 

 مغایر باشد.

 ارتباط و تماس غیر مجاز با اتباع بیگانه -12

در اختیار  خارجی کشور عالماً و عامدًا یایاست داخلی هر کس نقشه ها یا اسرار یا اسناد و تصمیمات راجع به س -501ماده 

افرادی که صالحیت دسترسی به آنها را ندارند قرار دهد یا از مفاد آن مطلع کند به نحوی که مقتضمن نوعی جاسوسی 

 باشد، نظر به کیفیات و مراتب به یک تا ده سال حبس محکوم می شود.

 التر در حدود وظایف اداریسرپیچی از اجرای دستورهای مقامهای با -13

 نخستین تکلیفی که قانون استخدام کشوری برای مستخدمین دولت تعیین کرده رعایت سلسه مراتب اداری است.

عت نماید . مستحدم وسای مافوق خود در امور اداری اطا)) مستخدم مکلف است در حدود قوانین و مقررات احکلم و اوامر ر

قوانین و مقررات تشخیص دهد مکلف است کتباً مغایرت دستور را با قوانین و مقررات به حکم یا امر مافوق را بر خالف 

مقام مافوق اطالع دهد. در صورتی که بعد از این اطالع مقام مافوق کتباً اجرای دستور خود را تأئید کرد مستخدم مکلف به 

 قانون استخدام کشوری 54اجرای دستور صادره خواهد بود(( ماده 
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 تبعيت مامور از آمر قانونيحدود 

احکام و اوامر مافوق برای مستخدم در صورتی الزم الرعایه است که مربوط به وظایف اداری و شغلی او باشد به عبارت  -الف

دیگر مستخدم فقط مکلف به اطالعت از اوامری است که با شغل اداری تناسب و سنخیت داشته باشد وی در امور خارج از 

 گونه تکلیفی از اوامر مافوق خود ندارد.شغل اداری هیچ 

دستورات مخالف قوانین کیفری: چنانچه دستور مقام اداری مخالف قوانین جزایی کشور باشد مستخدم دولت نباید از  -ب

آن دستورات تبعیت کند علت این امر آن است که طبق قوانین کیفری دستور مقام اداری نمی تواند رافع مسئولیت مامور 

 باشد. زیر دست

 کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظایف محول شده -14

 سهل انگاری روسا و مدیران در ندادن گزارشات تخلفات کارمند تحت امر خود - 15

 ارائه گواهی یا گزارش خالف واقع در امور اداری -16

ر ادارات رسمی یا نظام وظیفه : هرگاه طبیب تصدیق نامه برخالف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت د539ماده 

یا برای تقدیم به مراجع قضایی بدهد به حبس از شش ماه تا دو سال و یا به دو تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم 

 خواهد شد.

 مزبور به واسطه اخذ مال یا وجهی گرفته عالوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جریمه، به مجازاتو هر گاه تصدیق نامه 

 مقرر برای رشوه گیرنده محکوم میگردد.

خسارتی بر خزانه دولت که وجب ضرر شخص ثالثی باشد یا آن مبخالف واقع که برای سایر تصدیق نامه های : 540ماده 

( ضربه یا به دویست هزار تا دو میلیون ریال جزای نقدی 74وارد آورده مرتکب عالوه بر جبران خسارت وارده به شالق تا )

 خواهد شد.وم کمح

گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هر گونه مالی که در عرف رشوه خواری تلقی می  -17

 شود.

 رشوه:

رشوه در لغت به معنای وجه یا مالی است که برای ابطال حق و احقاق باطل پرداخت می شود، لکن در اصطالح قانون، 

اداری وجهی را از شخصی دریافت  کار  انجام یا عدم انجام  قبالو با قصد سوء استفاده در چنانچه کارمند دولت آگاهانه

 کند وی را مرتشی و عمل وی را ارتشاء و مال یا وجه داده شده را رشوه می گویند.

 مجازات:

 سال 3ماه تا  6هزار ریال انفصال موقت از  20کمتر از 
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ماه تا  6سال حبس و جزای نقدی معادل رشوه و انفصال موقت از  3سال تا  1ز هزار ریال ا  200هزار ریال تا  20بیش از 

 سال 3

ضربه شالق و انفصال  74سال حبس جزای نقدی معادل رشوه و تا  5تا  2میلیون مجازات مرتکب  1هزار ریال تا  200

 سال 3ماه تا  6موقت از 

 سال 3ماه تا  6رشوه و انفصال موقت از  سال حبس و جزای نقدی معادل 10تا  5بیش از یک میلیون ریال 

 مجازات مديران کل و همطرازان:

 عالوه بر مجازتهای فوق در تمام شقوق به انفصال دائم محکوم خواهد شد.

 مجمع تشخیص نظام 67قانون تشدید مجازات مرتکبین اختالس و ارتشاء و کالهبرداری مصوب  3ماده 

فت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاص که حق دریافت آن تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریا -18

 را دارند.

 تعطیل خدمت در اوقات مقرر -19

 رعایت نکردن حجاب اسالمی -20

 رعایت نکردن شئون و شعائر اسالمی -21

 اختفاء نگهداری ، حمل، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر -22

 مخدراستعمال یا اعتیاد به مواد  -23

 داشتن شغل دولتی به استثنای سمت های آموزشی و تحقیقاتی -24

 منع داشتن دو شغل

رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور و کارمندان دولت نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع 

ت عمومی است و نمایندگی مجلس شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسا

شورای اسالمی و وکالت دادگستری و  مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیر عامل یا عضویت  هیات مدیره انواع مختلف 

 شرکت های خصوصی جزء شرکتهای تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است

 ستثنی است.سمتهای آموزشی در دانشگاه و موسسات تحقیقاتی از این حکم م

 مجازات متخلفین ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل:
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یک  ردد وجوه دریافتی از مشاغلی که درماه تا یکسال محکوم می گ 6متخلف از این قانون به انفصال خدمت موقت از 

وم را داشته است به جزء حقوق و مزایای شغل اصلی وی مسترد می گردد . در صورت تکرار در مرحله د زمان تصدی آن

 قوانین و مقررات استخدامی(  6عالوه بر استرداد وجوه موضوع تبصره به انفصال دائم از مشاغل محکوم می گردد )تبصره 

مسئولین ذیحسابی واحدهای مالی دستگاههای دولتی در صورت پرداخت حقوق و مزایا بابت شغل دیگر، در صورت مطلع 

 قوانین و مقررات استخدامی( 7ماه محکوم می گردند. )تبصره  6 تا 3بودن از شغل دوم به انفصال خدمت موقت بین 

 هر گونه استفاده غیر مجاز از شئون یا موقعیت شغلی و امکانات دولتی

 جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی -25

 ساختن یا تغییر آگاهانه نوشته یا سند

را جعل کند یا به علم جعل یا تزویر استعمال کند یا داخل کشور نماید عالوه بر هرکسی یکی از اشیاء ذیل  -525ماده 

 جبران خسارت وارده از یک تا ده سال محکوم خواهد شد.

معاون اول رئیس جمهور یا وزراء یا مهر و امضای اعضای شورا ی نگهبان یا نمایندگان  طخاحکام یا امضاء یا مهر یا دست -1

 مجلس خبرگان یا قضات یا یکی از روسا یا کارمندان و مسئولین دولتی از حیث مقام رسمی مجلس شورای اسالمی یا

 ر یا عالمت یکی از شرکتها و موسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقالب اسالمی بمهر یا تم -26

 آنهادست بردن در سواالت ، اوراق، مدارک و دفاتر امتحانی، افشای سواالت امتحانی یا تعویض  -27

 دادن نمره یا امتیاز برخالف ضوابط -28

 غیبت غیر موجه به صورت متناوب یا متوالی -29

برای استفاده از مرخصی استحقاقی الزم است درخواست مرخصی روزانه با تائید مدیر مربوطه رسیده باشد )مرخصی 

امور اداری ارائه شود در غیر اینصورت  مگر در موارد خاص( در اولین فرصت به باید قبل از استفاده اخذ شوداستحقاقی 

روز تجاوز ننماید و مستند به عللی  3غیبت غیر موجه تلقی می گردد. عدم حضور مستخدم در پست خود که مدت آن از 

 بیل آنچه ذیالً ذکر شده موجه شناخته می شود:قاز 

 بیماری وی 

 ندان وی وارد آمده باشد.صدمات ناشی از حوادث که به او یا پدر و مادر و یا همسر یا فرز 

 بیماری شدید پدر و مادر و یا همسر یا فرزندان وی 

 فوت همسر یا اقربای نسبی یا سببی تا طبقه سوم 

 دارا شدن فرزند 

 ازدواج او و فرزندانش 
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 احضار مستخدم توسط مراجع قضایی برای ادای شهادت و انجام تحقیقات 

 ع از خدمت او باشد باید مراتب را در کوتاهترین مدت ممکن به هرگاه مستخدم شاغل بیمار شود و آن بیماری مان

اداره متبوع اطالع دهد و در موارد کمتر از دو روز گواهی پزشک را در اولین روز پس از مراجعه به محل خدمت و 

 ل دارد.در موارد ده روز و بیشتر ، در پایان روز دهم به رئیس یا معاون واحد مربوط جهت ارجاع به کارگزینی ارسا

 سوء استفاده از مقام و موقعيت اداری -30

 منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت و در معامالت دولتی

 وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت و شهرداریها نمی توانند مستقالً با دولت وارد معامله شوند. -1

وعاً بیش از بیست مبیشتر از سهام  آنها باشند و یا کارمندان دولت مج شرکتهای که کارمندان دولت مالک پنج درصد یا

درصد سهام شرکت را مالک باشند ولو اینکه کارمندان مزبور فاقد هر گونه سمتی در شرکت باشند نمی توانند با دولت 

 معامله گردند.

نمی     ازرس قانونی را عهده دار باشندشرکتهای که کارمندان دولت عضو هیئت مدیره آن شرکتها بوده یا سمت مدیر یا ب

 توانند با دولت وارد معامله گردند.

نمی       پدر، مادر، فرزند، عروس و داماد افرادی که سمت های وزارت، معاونت و یا مدیریت در دستگاههای دولتی دارند

 توانند با دستگاههای مربوطه وارد معامله گردند.

 قانون مجازات اسالمي 602ماده 

 ابطال معامله ،جازات: دو تا چهار سال حبس، پرداخت خسارتم

 توقیف، اختفا بازرسی یا باز کردن پاکتها و محصوالت پستی یا معدوم کردن آنها و استمراق سمع بدون مجوز قانونی -31

دی که قانون هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی، مراسالت یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را که در غیر موار

اجازه داده حسب مورد مفتوح یا بازرسی یا ضبط استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشاء نماید 

 به حبس از یک سال تا سه سال و یا جزای نقدی از شش تا هیجده میلیون ریال محکوم خواهد.

 

 قانون مجازات: 582ماده 

وارد ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم کاری و ایراد خسارت به اموال دولتی و  کارشکنی و شایعه پراکنی -32

 اعمال فشارهای فردی برای تحصیل مقاصد غیر قانونی.
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شرکت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی، یا تحریک به برپایی تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی و  -33

 تحصیل مقاصد غیر قانونیاعمال فشارهای گروهی برای 

 عضویت در یکی از فرقه های ضاله که از نظر اسالم مردود شناخته شده اند. -34

 همکاری با ساواک منحله به عنوان مامور یا منبع خبری و داشتن فعالیت یا دادن گزارش ضد مردمی -35

ان الهی است و یا طرفدرای و فعالیت به نفع عضویت در سازمانهایی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادی -36

 آنها.

 عضویت در گروههای محارب یا طرفدرای و فعالیت به نفع آنها -37

 هر کسی که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب مفسد فی االرضمی باشد.

 183قانون مجازات اسالمی ماده 

 ت فراماسونریعضویت در تشکیال -38

 مجازات ها:

 تنبیهات اداری به ترتیب زیر عبارتند از: -9ماده 

 اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی -الف

 توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی -ب

 کسر حقوق و فوق العاده شغل با عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال -ج

 یک ماه تا یک سالانفصال موقت از  -د

 تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال -ه

تنزل مقام یا محرومیت از انتصاب به پستهای حساس و مدیریتی در دستگاههای دولتی و دستگاههای مشمول این  -و

 قانون

 تنزل یک یا دو گروه و یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه به مدت یک یا دو سال -ز

سال  25سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین زن و کمتر از  20ید خدمت درصورت داشتن کمتر از بازخر -ح

روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت به  45تا  3سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین مرد با بازپرداخت 

 تشخیص هیات صادر کننده رای.

سال سابقه  25ال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین زن و بیش از بازنشستگی درصورت داشتن بیش از بیست س -ط

 خدمت دولتی برای مستخدمین مرد براساس سنوات خدمت دولتی یا تقلیل یک یا دو گروه

 اخراج از دستگاه متبوع -ی
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 انفصال دائم از خدمت دولتی و دستگاههای مشمول این قانون -ک 

 باشد چنانچه تخلف کارمند عنوان مجرمانه داشته

زایی را نیز داشته باشد هیأت رسیدگی به تخلفات جهر گاه تخلف کارمند عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین  -19ماده 

اداری مکلف است مطابق این قانون به تخلف رسیدگی و رای قانونی صادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به 

تصمیم مراجع قضایی مانع اجرای مجازانهای اداری نخواهد بود. چنانچه تصمیم  مرجع قضایی صالح ارسال دارد هر گونه

 این قانون اقدام می نماید. 24مراجع قضایی مبنی بر برائت باشد هیأت رسیدگی به تخلفات اداری طبق ماده 

 هيأت عالي نظارت 

هنگی در کار  و سه نفر از بین بمنظور نظارت بر حسن اجرای این قانون در دستگاههای مشمول و برای ایجاد هما

به ریاست دبیر کل سازمان امور اداری و  "هیأت عالی نظارت  "نمایندگان وزراء هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری 

استخدامی کشور عضویت یک نفر نماینده رئیس قوه قضاییه و سه نفر از بین نمایندگان وزراء و یا باالترین مقام سازمانهای 

 تشکیل می شود. مستقل دولتی

هیات مزبور در صورت مشاهده موارد زیر از سوی هر یک از هیاتهای بدوی تا تجدید نظر دستگاههای مزبور، تمام یا بعضی 

 از تصمیمات آنها را ابطال و در صورت تشخیص سهل انگاری در کار هر یک از هیاتها، هیات مربوط را منحل می نماید.

 به تخلفات اداری و مقررات مشابه.عدم رعایت قانون رسیدگی  -الف

 اعمال تبعیض در اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات مشابه. -ب

 کم کاری در امر قانون رسیدگی به تخلفات اداری  -ج

 موارد دیگر که هیات بنا به مصالحی ضروری تشخیص می دهد. -د

 

 نحوه شکايت از آرای هيات ها

ساسی جمهوری اسالمی ایران جهت رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به قانون ا 172به موجب اصل 

مامورین یا واحدها و آئین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضاییه تاسیس شده 

 است. دیوان مزبور از مراجع قضایی اختصاصی است.

ء قطعی صادره توسط هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری اعتراض داشته باشد، می تواند حداکثر در صورتی که متهم به آرا

 تا یک ماه پس از ابالغ رای به دیوان عدالت اداری شکایت نماید در غیر اینصورت رای قابل رسیدگی نخواهد بود.

 نحوه شکایت از آرای هیات ها به دیوان عدالت اداری 
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 رسیدگی در دیوان 

 زم تقدیم دادخواست است که به زبان فارسی و بر روی برگه های چاپی مخصوص نوشته می شود.مستل

 دادخواست و تصویر مصدق کلیه مدارک و مستندات پیوست آن، باید تعداد طرف دعوی به عالوه یک نسخه باشد.

ضلع جنوبی پارک شهر خیابان (ریال آدرس دبیرخانه دیوان : تهران 50000هزینه دادرسی در شعبه دیوان پنجاه هزار )

 بهشت است.

 قوانين ومقررات اداری

 (ق.ا.ك 8ماده )قوانين و مقررات استخدامي

پست سازمانی عبارت است از محلی که که در سازمان ها، وزارتخانه ها و موسسات دولتی بطور مستمر برای یک شغل و 

 باشد. ی متصدی یا بدون متصدیارجاع آن به یک مستخدم در نظر گرفته شده، اعم از اینکه دارا

 تکاليف عمومي کارکنان دولت

: مستخدم مکلف است در حدود قوانین و مقررات احکام و اوامر روسای مافوق خود را در امور اداری اطاعت نماید. 54ماده 

ور را با قوانین و اگر مستخدم حکم یا امر مقام مافوق خود را برخالف قوانین و مقررات تشخیص دهد مکلف کتباً مغایر دست

 مافوق کتباً اجرای دستورخود را تائید کرد مستخدم مکلف به اجرای دستور صادره خواهد بود.مقررات به مقام 

 : مستخدم دولت از  هر نوع عملی که موجب ایجاد وقفه در امور اداری کشور شود ممنوع است.55ماده 

 است. اجازه دولت : قبول القاب و نشانهای دول بیگانه موکول به56ماده 

 صالفت امور خارجه = اناربشرط گواهی وزگانه یو یا قبول تابعیت ب: خروج از تابعیت ایران 57ماده 

 حفظ حقوق استخدامي کارکنان

مستخدم رسمی می تواند با یک ماه اعالم قبلی از خدمت دولت استعفا کند. در هیچ مورد استعفای او رافع تعهداتش در 

د بود. استعفا از تاریخی تحقق می یابد که وزارتخانه یا موسسه دولتی بموجب حکم رسمی با آن موافقت نخواهبرابر دولت 

 کند.

 ظرف یک ماه باید جواب کتبی داده شود.

 عدم جواب کتبی= عدم قبول استعفا

 : دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شکایت
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 مقررات مختلف

ح در قانون مستخدم رسمی را از پست سازمانی برکنار کرد مگر آنکه بالفاصله او را رط: نمی توان جزء در موارد م114ماده 

 به پست سازمانی دیگر منصوب نمود.

: در صورتیکه به علت حذف پست سازمانی یا انحالل وزارتخانه یا شرکت یا موسسه دولتی به وجود یک یا عده 116ماده 

 مستخدمین مزبور به حال آماده به خدمت درآیند.ای از مستخدمین رسمی احتیاج نباشد مستخدم یا 

: هرگاه مستخدم به وزارتخانه، شرکت یا موسسه دیگری برود و پست او به دیگری واگذار شود، بعد از 116ماده  3تبصره 

 برگشتن تا زمانی که به پستی منصوب شود آماده به خدمت می گردد.

 مزایای مربوط و تفاوت تطبیق بعد از آن نصف مبلغ مذکور ماه اول تمام حقوق و 6اده به خدمت م: آ117ماده 

 : قانون خدمات کشوری122ماده 

 کارمندان رسمی دستگاههای اجرایی در حالت زیر به حالت آماده به خدمت درآیند.

 انحالل دستگاه اجرایی -1

 حذف پست سازمانی -2

 نبود پست سازمانی بعد از اتمام ماموریت یا مرخصی بدون حقوق -3

 براساس رای هیأت تخلفات اداری -4

روز حقوق و  45در دوران آماده به خدمت فقط حقوق ثابت و در صورت عدم اشتغال در سایر سازمانها بازنشسته و یا با 

 مزایای مستمر بازخرید گردد.

 ق.ا.ك( 6استخدام پيماني )ماده 

 معین و کار مشخص استخدام می شود.مستخدم پیمانی کسی است که به موجب قرارداد بطور موقت برای مدت 

از تاریخ تصویبنامه مذکور وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول  1381/6/24/ت مورخ 29981بموجب تصویبنامه شماره 

ای موقت و ثابت به هل مجوزهای استخدامی برای تصدی پستحقانون استخدام کشوری ، نیازهای استخدامی خود را از م

 بق مقررات این آیین نامه بین دستگاه و داوطلبان خدمت پیمانی منعقد می شود، تامین می نمایند.که طموجب قراردادی 

استخدام مستخدمین بازنشسته و بازخرید شده دولت در دستگاههای مشمول این آیین نامه بعنوان مستخدم پیمانی 

 ممنوع است.

یک ماه اعالم قبلی ، مگر آنکه در قرارداد مدت کمتری  باتوسط هر یک از طرفین قرارداد فسخ قرارداد استخدام پیمانی 

 تعیین شده باشد.
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و سوابق  از نظر بیمه و بازنشستگی و نظایر آن مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی می باشند  مستخدمین پیمانی

مقررات مربوط جزو خدمتی اینگونه مستخدمین در دستگاههای دولتی و غیر دولتی از نظر بیمه و بازنشستگی با رعایت 

 گردد. یسوابق مورد قبول محسوب م

کلیه ضوابط و مقررات اداری و استخدامی مربوط به مستخدمین رسمی در مورد مستخدمین پیمانی نیز مالک عمل می 

 وابط فوق  با تصویب شورای امور اداری و استخدامی کشور امکانپذیر است.ضباشد موارد استثناء در اعمال مقررات و 

 رات مرخصیمقر

دار از حمایتهای ره بیماریهایی که مانع از انجام کار آنان باشد و نیز زنان باب: مستخدمین پیمانی در صورت ابتالء 14ماده 

 مین اجتماعی استفاده خواهند کرد.أمقرر در قانون ت

مت ، مدارک دستگاه ذیربط از علت عدم حضور خویش در محل خد: مستخدمین موظفند ضمن آگاه نمودن 1تبصره 

 ائه نمایند.رمربوط به بیماری که به تایید مراجع قانونی مذکور در تأمین اجتماعی رسیده باشد را در پایان ایام بیماری ا

حقوق و فوق العاده های مستخدمین پیمانی که عدم اشتغال آنان به سبب بیماری باشد در بیمارستان  بستری  :2تبصره 

داکثر تا پایان قرارداد حبوط پرداخت خواهد شد و مازاد بر سه روز تا خاتمه بیماری و رم نشوند تا سه روز توسط دستگاه

 مشمول مقررات تأمین اجتماعی خواهد بود.

 

 مرخصي ورزشي

 شامل مربیان، قهرمانان، داوران، پزشکان ورزشی و ...

 با درخواست کتبی سازمان تربیت بدنی

 ماموریت بدون فوق العاده

 نمرخصی پرتوکارا

 افزایش مرخصی استحقاقی ساالنه تا یک ماه

 بجای استفاده از مرخصی فرد ذینفع می تواند تقاضای اشتغال در محلی غیر از محیط کار با اشعه را بنماید.

 (27/11/65مورخ  81450آیین نامه حضور و غیاب کارکنان دولت )تصویبنامه  

 و بیشتر از آن کسر از مرخصی استحقاقیتاخیر ورود یا تعجیل خروج تا دو ساعت در ماه اغماض 

 موارد موجه که جزء مرخصی استحقاقی منظور می شود.

 حوادث غیر مترقبه برای مستخدم، همسر و فرزندان و سایر افراد تحت تکفل

 قضایی و انتظامی عاحضار مستخدم توسط مراج
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 تشخیص با مدیر ذیربط

 ساعت 4و جمع بیش از  در ماه ربا 4تاخیر در ورود و تعجیل خروج بیش از 

 درصد بمدت یکماه 30ماه سوم کسر فوق العاده شغل 

 درصد بمدت یکماه 50ماه چهارم کسر فوق العاده شغل 

 درصد بمدت یکماه 100ماه پنجم کسر فوق العاده شغل 

 درصورت تکرار هیأت تخلفات اداری

 مول حکم این ماهشساعت در ماه م 8بیش از  –تبصره 

 لعاده شغل قطع گردیده از ماه سوم هیأت تخلفاتاگر قبالً فوق ا

 مرخصي بدون حقوق

ماه مرخصی بدون حقوق در طول خدمت آزمایشی تعلق می  2به کارکنان آزمایشی حداکثر  32برابر تبصره یک ماده 

 گیرد.

تبوع با قانون استخدام کشوری: مستخدم رسمی دولت می تواند در طول خدمت در وزارت م 49ماده  2برابر تبصره 

صیالت عالی تا حدر صورت ادامه تحصیل در ت موافقت رئیس اداره از حداکثر سه سال مرخصی بدون حقوق استفاده نماید.

نان در مشاغل حساس دولتی می باشند برابر آسال( برای کارکنان که همسران  5دو سال دیگر تمدید خواهد بود )حداکثر 

 دید خواهد بود.سال قابل تم 6ماده فوق تا سقف  5تبصره 

مستخدم پیمانی می تواند در صورت نیاز با موافقت دستگاه  10/5/84-531657/ت 28576برابر بند یک تصویبنامه شماره 

 استخدام کننده از مرخصی بدون حقوق  حداکثر به میزان مدت قرارداد استفاده نماید.

 استخدام پيماني

همانند کارکنان رسمی مشابه و به استناد  1/1/78دولتی از تاریخ  حقوق و مزایای کلیه مستخدمان پیمانی دستگاههای

 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مقررات آن تعیین می شود.

مستخدمین پیمانی سالی یک ماه حق استفاده از مرخصی استحقاقی به نسبت مدت خدمت با استفاده از حقوق فوق  

ده از مرخصی استحقاقی با تقاضای مستخدم و موافقت رئیس مربوط می باشد. حق العاده مربوط را خواهند داشت . استفا

روز  15ر سال بیش از هماههای بعد محفوظ است ولی هیچ مستخدمی نمی تواند در  استفاده از مرخصی هر ماه برای

 خود را ذخیره نماید. مرخصی استحقاقی
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گاه استخدام کننده متناسب با مدت قرارداد از مرخصی بدون مستخدمین پیمانی می تواند در صورت نیاز با موافقت دست

 حقوق استفاده نمایند.

روز متناوب بدون اطالع و یا عذر موجه در محل خدمت حاضر نشود، دستگاه  30روز متوالی و یا  15اگر مستخدم پیمانی 

خدمت فسخ نماید و وجوه مربوط به  دولتی می تواند قرارداد استخدام را بدون رعایت یک ماه مهلت مقرر، از تاریخ ترک

 مرخصی ذخیره شده به وی تعلق نخواهد گرفت.

هرگاه مستخدم پیمانی بخواهد در غیر ساعات کار در  موسسات دیگری مشغول کار شود ، قبالً به وزارتخانه یا موسسه 

 خود اطالع دهد . 

موسسات غیر دولتی که طرف معامله با دستگاه  غال مستخدم پیمانی در سایر وزارتخانه ها و موسسات دولتی و نیزتاش

 دولتی متبوع مستخدم قرار دارند ممنوع است .

 تغییر شغل مستخدم پیمانی با اصالح قرارداد منعقده و رعایت مقررات مربوط بالمانع است .

مستخدمین پیمانی وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری مکلفند رونوشتی از قرارداد استخدامی 

را در بدو استخدام و در صورت تمدید ، رونوشتی از قرارداد تمدیدی را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور )اسبق 

 (ارسال دارند .

استخدام پیمانی کارکنان که در اجرای مقررات پاکسازی و بازسازی یا قانون رسیدگی به تخلفات اداری و یا سایر قوانین و 

 انضباطی مشابه به انفصال مشابه به انفصال دائم محکوم گردیده اند مجاز نمی باشد . مقررات 

تبصره : استخدام پیمانی کسانی که بموجب مقررات مذکور در این ماده به مجازات اخراج محکوم شده و یا بشوند ، در 

ت یا غیبت  صادر شده باشد ، همان دستگاه دولتی ممنوع است و در صورتیکه حکم اخراج صرفاً به دلیل ترک خدم

 استخدام پیمانی فرد مورد نظر با تشخیص باالترین مقام دستگاه بدون احتساب سابقه خدمت قبلی بال مانع است . 

نامه استخدام  27/11/78مورخ  218974/1800سازمان مدیریت و برنامه ریزی )اسبق ( کشور طی بخشنامه شماره 

دام در دستگاههای دولتی را همراه با دستورالعمل های مربوطه به کلیه وزارتخانه ها پیمانی و ضوابط بکارگیری و استخ

و شرکت های دولتی ارسال نموده است .هدف از اصالحات انجام شده در ضوابط تمدید قرارداد استخدام پیمانی ،سازمانها ،

سطح خدمات ارائه شده و رضایت مردم از  ، ارتقاء سطح نگرش ، بهره وری و کارایی مستخدمین دولت و در نهایت ارتقاء

 دستگاههای اجرایی می باشد .

 شرايط تمديد قرارداد استخدام پيماني به دو دسته شرايط الزم و عوامل امتياز آور تقسيم  مي گردد :

 الف : شرایط الزم 
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ح تکریم مردم نارضایتی از نحوه برخورد با ارباب رجوع بایستی به گونه ای باشد که بر اساس فرمهای نظر سنجی طر -1

 تعداد مراجعین به فرد تجاوز ننماید.  %10مستخدم از 

مستخدم بیش از دو بار اخطار کتبی بدون درج در پرونده و یکبار توبیخ کتبی با درج در پرونده و یا محکومیت در یکی  -2

ارکنان دولت ) کسر حقوق و فوق العاده قانونی رسیدگی به تخلفات اداری ک 9از حاالت تخلفات اداری و یا بند ج ماده 

 شغل بمدت یک ماه تا یکسال ( نداشته باشد .

 اعالم نیاز مدیریت واحد به تداوم و ادامه خدمت مستخدم  -3

 عدم  سوء سابقه فرد در طول مدت قرارداد  نظیر مصادیق فساد  -4

 فوق العاده محل خدمت : – 39مزایای ماده 

  : مستخدمینی که محل جغرافیایی خدمت آنان به موجب احکام رسمی از نقطه ای در یک فوق العاده محل خدمت

حقوق مبنا گروه مربوطه و حداکثر به مدت پنج سال  %5شهرستان به نقطه ای در شهرستان دیگر تغییر می باد به میزان 

  در هر محل ) به استثنای استان تهران ( از فوق العاده محل خدمت بهر مند می شوند .

 فوق العاده روزانه :  - 39مزایای ماده 

 فوق العاده روزانه : مستخدمینی که بعنوان مامور جهت انجام وظیفه موقت در داخل کشور به خارج از محل خدمت خود

اساس اعزام می شوند و ناچار به توقف شبانه هستند از فوق العاده روزانه )ماموریت با فوق العاده ( بهره مند می شوند که بر 

سازمان امور اداری و استخدامی کشور )سابق ( حداکثر میزان فوق العاده  18/2/78مورخ  73935/11بخشنامه شماره 

 کلیه پارامترهای مشمول کسور بازنشستگی و تفاوت تطبیق تعیین گردیده است . 1/30روزانه معادل 

ریال و هزینه سفر به ازاء هر  10000حدود مبلغ  88 مبلغ فوق العاده روزانه موضوع ماده یک آئین نامه مربوطه در سال

 ریال می باشد .  98کیلومتر مبلغ 

 فوق العاده روزانه : -39مزایای ماده 

، هر گونه تخلف در انجام ماموریت بصورت ماموریت غیر واقعی و پرداخت فوق العاده روزانه از مدت ماموریت انجام شده 

تایید کننده و دریافت کننده  ،ای عواقب شرعی و قانونی است و پیشنهاد کننده موجب تصرف در اموال عمومی و دار

  متخلف شناخته می شوند .

 فوق العاده سختی شرایط کار : -39مزایای ماده 

 هیات محترم  9/8/1366ه  مورخ 630/ت/54910فوق العاده سختی شرایط محیط کار : باستناد تصویبنامه شماره

ختی شرایط محیط کار به متصدیان مشاغلی  تعلق می گیرد که با وجود رعایت شرایط بهداشتی و وزیران فوق العاده س

ایمنی مربوطه شاغل در معرض ابتالء به بیماریها یا عوارض نامطلوب قرار گرفته و یا اینکه ماهیت وظایف آنان احتمال بروز 
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عاده مورد بحث جهت هر یک از کارکنان پس از تنظیم بیماری یا عوارض نامطلوب بدنبال داشته باشد که برقراری فوق ال

 فرم مربوطه و تایید کمیته ذیربط با رعایت سایر مقررات انجام می گردد .

 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور از  5/10/89مورخ  5795/200بر اساس بخشنامه شماره

 امتیاز در نظر گرفته شده است . 112ط  محیط کار معادل ر به ازای یک درصد فوق العاده سختی شرای 1/10/89

 فوق العاده نوبتکاری -39مزایای ماده 

 فوق العاده نوبتکاری: مستخدمینی که بصورت تمام وقت و مستمر در نوبتهای غیر متعارف اداری مجبور به انجام وظیفه

از هفت حالت زمانهای غیر متعارف اداری پیش بینی که در هر یک  می باشند از فوق العاده نوبتکاری بهره مند می شوند

حقوق مبناء مربوط مادامیکه در زمانهای مذکور انجام وظیفه می  %50الی   %20شده از فوق العاده نوبتکاری به میزان 

 نماید بهره مند می شوند.

 تبصره: زمانهای غير متعارف اداری عبارتند از 

 صر تا شب و شب تا صبح(ع –سه نوبتی منظم چرخشی )صبح تا عصر 

 شب تا صبح(–دو نوبتی چرخشی منظم )صبح تا عصر 

 دو نوبتی منظم )عصر تا شب و شب تا صبح(

 صبح تا عصر( –دو نوبتی منظم )شب تا صبح 

 یک نوبتی دائم )عصر تا شب(

 یک نوبتی دائم )شب تا صبح(

 ترکیب دو یا چند حالت از حالت فوق بصورت متناوب

 

 امتیاز درصد قبلی ارینوع نوبتک ردیف

عصر  –سه نوبتی منظم چرخشی )صبح تا عصر    1

 تا شب و شب تا صبح(

40 800 

شب تا –دو نوبتی چرخشی منظم )صبح تا عصر    2

 صبح(

30 600 

 700 40 شب تا صبح( -دو نوبتی منظم )عصر تا شب    3

 600 30 صبح تا عصر( –دو نوبتی منظم )شب تا صبح    4

 400 20 نوبتی دائم )عصر تا شب( یک     5



 
 

108 
 

 900 50 یک نوبتی دائم )شب تا صبح(     6

ترکیب دو یا چند حالت از حالت فوق بصورت      7

 متناوب

30 600 

 

 

 فوق العاده نوبتکاری  -39ی ماده مزایا

ین مشابه آن در هر بر حسب نوبت به صورت کشیک یا عناوفوق مستخدم که بصورت غیر منظم آئین نامه  8بنا بر ماده 

یک از حاالت زمانی فوق عهده دار انجام مسئولیتهایی باشند، مشمول این آئین نامه نبوده و با رعایت مقررات مربوط از 

 فوق العاده اضافه کار ساعتی برخوردار خواهند.

 فوق العاده کار با اشعه

و ضرورت حفاظت کارکنان در برابر اثرات زیان آور  با توجه به گسترش روز افزون کاربرد اشعه )پرتوها( در امور مختلف 

اشعه به مستخدمینی که در معرض یا مجاورت مستمر پرتوها قراردارند تسهیالتی از قبیل حق اشعه، کسر ساعات کار، 

یک سازمان رالعمل ومرخصی و استفاده از معافیت خدمتی پس از تصویب کمسیون انرژی اتمی هر دستگاه و بر اساس دست

ژی اتمی ایران اعطاء می گردد کارکنانی که در معرض پرتوها قرار دارند گروه )الف( و کارکنانی که در مجاورت پرتوها انر

. فوق العاده کار با اشعه براساس درصد تعیین شده توسط کمسیون مربوطه و بر قرار دارند گروه )ب( شناخته می شوند

حداقل دریافتی مستخدم پرداخت می گردد که حداکثر آن پنجاه درصد رمبنای مجموع حقوق و فوق العاده شغل و تفاوت 

 ( می باشد .50%)

 و اوالد کمک هزينه عائله مندی

قانون نظام هماهنگ به مستخدمین مرد شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر که دارای همسر دائم می باشد  9اساس ماده بر

 ال(، کمک هزینه عائله مندی پرداخت می گردد.ری 600هر امتیاز  88امتیاز ) در سال  810ماهیانه 

سالگی( و فرزندان  25سالگی )در صورت ادامه تحصیل تا  20به ازای هر فرزند )حداکثر تا سه فرزند( فرزندان ذکور تا سن 

هر  88امتیاز ) در سال  210اناث تا زمان ازدواج و فرزندان معلولی که قادر بکار نباشند بدون شرط سنی ماهیانه معادل 

 ریال( 600امتیاز 

مستخدمین زن شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر که دارای همسر نبوده یا آنان معلول و از کار افتاده باشد مشروط بر اینکه 

 فرزند تحت تکفل داشته باشند کمک هزینه عائله مندی تعلق می گیرد.
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 کمک هزينه ازدواج

ار افتاده و متوفی فقط یک بار کشاغل، بازنشسته ، ازفرزندان مستخدمین کمک هزینه ازدواج در صورت ازدواج دایم خود و 

 برای هر یک از آنان قابل پرداخت است.

جهت پرداخت کمک هزینه ازدواج تاریخ وقوع عقد مندرج در سند ازدواج در صفحه اول قباله نکاحیه مالک عمل است 

رج در سند ازدواج مغایرت دارد مالک، تاریخ عقد مندرج در سند عقد با تاریخ ثبت مندبنابراین در مواردی که تاریخ وقوع 

 ازدواج است.

 کمک هزینه ازدواج فرزند در صورتی قابل پرداخت است که آن فرزند خود کارمند مشمول مقررات مذکور نباشد.

 .کمک هزینه ازدواج برای هر فرد واجد شرایط فقط یکبار قابل پرداخت است

 هر دو کارمند باشند کمک هزینه ازدواج فرزند به یکی از آنها ترجیحاً به مرد تعلق می گیرد.در صورتی که زن و شوهر 

کمک هزینه ازدواج به هر دوی آنان تعلق می در صورتی که مزدوجین هر دو کارمند دولت و مشمول مقررات مذکور باشند 

 گیرد.

قابل ت ازدواج خود کارمندان شاغل و یک فرزند فقط باب 78لغایت پایان سال  1/4/75کمک هزینه ازدواج از تاریخ 

، از کار افتاده و متوفی قابل تخدمین شاغل ، بازنشستهبابت ازدواج خود و سه فرزند مس 1/1/81از تاریخ پرداخت است . 

 محدودیت سه فرزند حذف گردیده است. 1/1/81پرداخت است. و از تاریخ 

دفتر نظامهای استخدامی سازمان  12/8/82مورخ  90709/1802شماره  کارکنان پیمانی با توجه به بند الف بخشنامه

معرفی تا از مزایای مدیریت و برنامه ریزی کشور الزم است جهت استفاده کمک هزینه ازدواج به سازمان تأمین اجتماعی 

  گردند.مند ه مذکور از طریق آن سازمان بهر

 کمک هزینه فوت:

ر، کمک هزینه فوت در صورت فوت مستخدم شاغل یا بازنشسته و افراد تحت تکفل وی قانون مذکو 3ماده  2به استناد بند 

و بازنشسته از تاریخ  1/4/75مستخدمین رسمی شاغل از تاریخ قابل پرداخت است کمک هزینه فوت در صورت فوت 

 می گیرد.به ورثه بالفصل آنان تعلق  1/1/76

ه در زمان حیات مستخدم تحت تکفل وی بوده اند، مجوزی ندارد پس از فوت مستخدم، پرداخت کمک هزینه بابت فوت ک

 پرداخت کمک هزینه بابت فوت خود مستخدم به ورثه بالفصل وی بالمانع است. اام

 کمک هزينه فوت افراد تحت تکفل موضوع قانون عبارتند از:

 زوجه متوفی -1
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شکی از کار افتاده و نیز بموجب مراجع ذیصالح زوج متوفی، در صورتی که در زمان حیاتش به موجب رای کمسیون پز -2

فاقد هر گونه درآمدی بوده و همسرش )زوجه( به تنهایی هزینه زندگی وی را تأمین می کرده است و به عبارت دیگر تحت 

 ه بوده است.یتکفل مشارال

ئه از کمسیون پزشکی یا مراجع فرزندان ذکور تا سن بیست سالگی مگر اینکه از کار افتاده یا معلول ذهنی باشد )با ارا -3

 ذیصالح(.

 فرزندان اناث تا زمانی که ازدواج نکرده اند و شغل و درآمدی ندارند. -4

پدر و مادر که بموجب مدارک و مستندات و معتبر )دفترچه بیمه خدمات درمانی ، گواهی از مراجع ذیصالح، استشهاد  -5

غیر دولتی باشند و آن فرزند به تنهایی  قد هرگونه درآمدی اعم از دولتی یا باشد و فاو ...( توانایی انجام کاری را نداشته 

 هزینه زندگی آنان را در زمان حیاتش تامین می کرده است.

مادرانی که در زمان حیات همسر داشته باشند قانوناً تحت تکفل شوهرشان می باشند و تحت تکفل فرزند تلقی نمی شوند 

حت تکفل فرزند خود باشد که در این صورت باید تحت تکفل بودن پدر محرز گردد، در غیر مگر اینکه پدر مستخدم نیز ت

 اینصورت پرداخت کمک هزینه فوت مادر به مستخدم مجوز قانونی ندارد.

به بعد معادل  3/11/76برابر و از  10معادل  3/11/76لغایت  1/4/75مبلغ کمک هزینه فوت مانند کمک هزینه ازدواج 

 حداق حقوق مبنا جدول قانون نظام پرداخت در سال وقوع فوت می باشد. بیست برابر

قانون مذکور مشموالن قانون کار از لحاظ دریافت کمک هزینه ازدواج و فوت تابع مقررات و ضوابط  3به استناد تبصره ماده 

 مربوط به خود هستند.

می  1383لغایت پایان سال  1/4/75خ وقوع آن از کمک هزینه ازدواج و فوت به کارکنان دانشگاه برای مواردی که تاری

پرداخت کمک هزینه مذکور با رعایت کلیه  1/1/84باشد، با مجوز مدیریت نیروی انسانی پرداخت می گردد. از تاریخ 

مقررات به واحد محل خدمت کارکنان تفیض اختیار گردیده است و نظارت بر نحوه پرداخت از سوی مدیریت نیروی 

 می گیرد. انسانی صورت

 (:طبق ماده یک آیین نامه مرخصی ها) :مرخصي ها

روز نسبت مدت خدمت استحقاقی مرخصی دارد. طبق  5/2مستخدم رسمی دولت از نخستین ماه خدمت به مدت ماهانه 

 روز مرخصی خود را می توانند ذخیره کنند. 15قانون خدمات کشوری کلیه کارکنان فقط 

 ا:آیین نامه مرخصی ه 6طبق ماده 

 مستخدم می تواند با درخواست کتبی و موافقت کتبی رئیس یا معاون اداره از مرخصی استحقاقی سالیانه استفاده نماید.

 آیین نامه مرخصی ها: 10طبق ماده 
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ماه می باشد و مازاد بر مدت فوق  4مرخصی  استحقاقی در یکسال تقویمی برای مستخدم رسمی دولت حداکثر استفاده از 

 رد.مجوزی ندا

 آیین نامه مرخصی ها:  13طبق ماده 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

مستخدم دولت در صورت ذخیره مرخصی می تواند در هنگام بازنشستگی از مرخصی ها ذخیره شده استفاده نماید ضمناً 

 حفظ پست سازمانی در مدت فوق الزامی نیست.

نامه مرخصی ها: تعطیلی بین دو مرخصی استحقاقی بر اساس قانون خدمات کشوری محاسبه  آیین 13طبق ماده 

 نمیگردد.

بیماری مانع از خدمت او باشد الزم است مراتب را در ن : هر گاه مستخدم رسمی دولت بیمار شود و آ 21طبق ماده 

 را به رئیس اداره یا معاون ارائه نماید. کوتاترین مدت به اداره متبوع اطالع دهد و گواهی استراحت از پزشک معالج

: کارگزین مکلف است گواهی پزشک معالج را برای تایید به پزشک معتمد اداره متبوع ارسال نماید و پس از 22طبق ماده 

 تایید حکم مرخصی استعالجی صادر نماید.

آیین نامه مرخصی ها و  24برابر ماده  : چنانچه مستخدم بیش از چهار ماه مرخصی  استعالجی استفاده نماید24طبق ماده 

ماه توسط کارگزینی  6مبنی بر صعب العالج بودن بیماری حکم مرخصی صعب العالج تا سقف  تشخیص کمسیون پزشکی 

ماه(. در  6با مجوز استراحت از پزشک معالج صادر می گردد و در صورت عدم بهبودی قابل تمدید می باشد. )در هر نوبت 

قوق و فوق العاده های مربوط و در مدت مازاد بر یکسال فقط حقوق حب العالج، خداکثر تا یکسال مورد بیماری صع

 پرداخت گردد.

ماه پیش بینی شده  مجلس شورای اسالمی جهت بانوان باردار برای هر زایمان شش 25/4/86طبق مصوبه  :26برابر ماده 

در نظر گرفته شده است چنانچه فرزند از شیر مادر جی ماه مرخصی استعال است همچنین برای زایمانهای دو قلو شش

 ماه افزایش یافته است. 24ماه به 20تغذیه گردد مدت شیر دهی و استفاده از مزایای آن از 

رد . ضمناً برابر یبه کارکنان فوق الذکر تعلق نمی گ: در مدت مرخصی صعب العالج مرخصی استحقاقی 19برابر ماده 

اردار بعد از زیمان چنانچه دچار عارضه دیگری مانند شکستگی ببانوان  1/7/82/ک مورخ 141/3/2دستورالعمل شماره 

 شوند، در صورت تایید کمسیون پزشکی  می تواند از مرخصی صعب العالج بهره مند شوند.

 مرخصی بدون حقوق:

خدمت آزمایشی تعلق می ماه مرخصی بدون حقوق در طول  2به کارکنان آزمایشی حداکثر  32یک ماده  تبصره  برابر

 گیرد.
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قانون استخدام کشوری: مستخدم دولت می تواند در طول خدمت وزرات متبوع به موافقت رئیس  49ماده  2برابر تبصره  

اداره از حداکثر سه سال مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند ضمناً در صورت ادامه تحصیل در تحصیالت عالی تا دو سال 

 هد بود.دیگر قابل تمدید خوا

ماده قانونی فوق تا  5سال( برای کارکنانی که همسران آنان در مشاغل حساس دولتی می باشند برابر تبصره  5)حداکثر 

 سال قابل تمدید خواهد بود. 6سقف 

هیات وزیران مستخدم پیمانی می تواند در صورت نیاز با  10/5/84-531657/ت 28576برابر بند یک تصویبنامه شماره 

 دستگاه استخدام کننده از مرخصی بدون حقوق .و حداکثر به میزان دو سوم مدت قرارداد استفاده نماید.موافقت 

 ت های ذیل می تواند از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند.ل: مستخدم در حا32ماده 

 مستخدم استحقاق مرخصی نداشته باشد.

 مستخدم قصد ادامه تحصیل داشته باشد.

 باتفاق همسرش به خارج از کشور مسافرت نمایند. مستخدم ناگزیر باشد

 مستخدم پس از استفاده از مرخصی استعالجی به سبب ادامه بیماری قادر به انجام وظیفه  نباشد.

 

 خدمت نيمه وقت بانوان

وقت کارکنان زن رسمی دولت در صورت تقاضا و موافقت باالترین مقام اجرائی دستگاه متبوعه می توانند از خدمت نیمه 

آیین نامه خدمت نیمه وقت بانوان: خدمت نیمه وقت خدمتی است که ساعات کار آن طبق  2بهره مند شوند. برابر ماده 

 ساعت نمی باشد. 22مقررات این قانون نصف ساعات کار هفتگی در موسسات دولتی می باشد و در هفته کمتر از 

بانوان مستخدم پیمانی در صورت  10/5/84ه مورخ  31657 /ت28576تصویب نامه هیات وزیران به شماره  3برابر بند 

 استفاده نمایند.موافقت دستگاه مربوط می توانند از خدمت نیمه وقت 

: خدمت نیمه وقت از لحاظ پرداخت کسور بازنشستگی توسط متقاضی فقط تا سه سال قابل احتساب 7ماده  1برابر تبصره 

 می باشد.

خصی استعالجی و زایمان و مرخصی استحقاقی کارکنان خدمت نیمه وقت تمام مانند : مدت استفاده از مر9و  8ماده 

کارمندان تمام وقت محاسبه می شود حقوق و فوق العاده شغل و سایر مزایای مستمر در اینگونه مستخدمین نصف مبالغ 

 مربوط به کارکنان تمام وقت خواهد بود.

 و فوق العاده روزانه به این کارکنان ممنوع می باشد.: پرداخت فوق العاده اضافه کار ساعتی 15ماده 

 حداقل زمان خدمت نیمه وقت یکسال است.
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جازه داده می شود درصورت تقاضای بانوان کارمند رسمی و ثابت خود موافقت باالترین ابه دستگاههای موضوع این قانون 

 ه سه چهارم ساعات کار مقرر تقلیل دهند.همچنین بتوانند به جای نیمه وقت، ساعات خدمت آنان را بمقام مسئول 

 

 مرخصي کمتر از يک روز 

: مرخصی کمتر از یک روز جزء مرخصی استحقاقی منظور و محاسبه می شود و از مرخصی استحقاقی مستخدم  2ماده 

 روز در یکسال تقویمی می باشد  . 12کسر می گردد و سقف تعیین شده حداکثر

غذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی ، این بانوان پس از شروع بکار : قانون ترویج ت3ماده  1تبصره 

ماهگی کودک  مجدد و اتمام مرخصی استعالجی )زایمان( در صورت ادامه شیردهی می تواند حداکثر تا بیست و چهار

 روزانه یک ساعت مرخصی )پاس شیر( بدون کسر از مرخصی استحقاقی استفاده نمایند .

: همین قانون اجازه می دهد مادران شیرده  پاس شیردهی را روزانه در سه نوبت بر حسب نیاز کودک استفاده 6اده م

 نمایند در هر حال رعایت سقف یک ساعت الزامی است .

 بازخريد مرخصي کارکنان

 بود :بازخرید مرخصی استحقاقی ذخیره شده کارکنان دانشگاه با حصول شرایط ذیل امکان پذیر خواهد 

 وجود اعتبار الزم در واحد 

 رضایت از نحوه خدمتی مستخدم 

 وجود حداقل یک ماه ذخیره مرخصی استحقاقی 

ماه مرخصی خود را  6کثر دو ماه و در طول خدمت ) قبل از بازنشستگی حداکثر اهر مستخدم می تواند در سال حد

 بازخرید نمایند (

واحد می توانند از بازخرید مرخصی در صورت تامین اعتبار الزم بهره مند ساالنه حداکثر تا سقف دو درصد کارکنان هر 

ستحقاقی است و سایر موارد همچون مرخصی  مناطق اشوند بدیهی است ضوابط فوق منحصراً در مورد ذخیره مرخصی 

 .  محروم و یا مرخصی تشویقی ،تعطیالت نوروزی و ... قابل ذخیره نبوده و تابع ضوابط خاص خود می باشد

 ضوابط نحوه ارتقای کارمندان در طبقات و رتبه های جدول حق شغل

 ارتقای کارمندان در طبقات جدول حق شغل: -الف 



 
 

114 
 

کارمندان شاغل مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در صورت تحقق شرایط زیر به یک طبقه شغلی باالتر از جدول 

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه  21/2/1388( مورخ 14593/200فصل اول بخشنامه شماره  1حق شغل )موضوع بند 

 س جمهور ( ارتقاء می یابند:یئنیروی انسانی ر

یط احراز تحصیلی آنها مدرک تحصیلی پایان دوره ابتدایی بوده است ، به ازای هر اشاغلین مجموعه مشاغلی که شر -1

 طبقه ارتقاء می یابند. 5و حداکثر تا  شش سال سوابق تجربی از تاریخ دریافت آخرین گروه استحقاقی یک طبقه

شاغلین مجموعه مشاغلی که شرایط احراز تحصیلی آنها مدرک تحصیلی پایان دوره راهنمایی )سیکل( بوده است، به  -2

 ارتقاء می یابند. 6ازای هر پنج سال سوابق تجربی از تاریخ دریافت آخرین گروه استحقاقی یک طبقه و حداکثر تا طبق 

مجموعه مشاغلی که شرایط احراز تحصیلی آنها مدرک تحصیلی دیپلم می باشد ، به ازای هر پنج سال سوابق  شاغلین -3

 ارتقاء می یابند. 7تجربی از تاریخ دریافت آخرین گروه استحقاقی یک طبقه و حداکثر تا طبقه 

متراز می باشد ، به ازای هر چهار شاغلین مجموعه مشاغلی که شرایط احراز تحصیلی آنها مدرک تحصیلی کاردانی یا ه -4

 ارتقاء می یابند. 8سال سوابق تجربی از تاریخ دریافت آخرین گروه استحقاقی یک طبقه و حداکثر تا طبقه 

شاغلین مجموعه مشاغلی که شرایط احراز تحصیلی آنها مدرک تحصیلی کارشناسی یا همتراز می باشد ، به ازای هر  -5

 ارتقاء می یابند. 10اریخ دریافت آخرین گروه استحقاقی یک طبقه و حداکثر تا طبقه چهار سال سوابق تجربی از ت

شاغلین مجموعه مشاغلی که شرایط احراز تحصیلی آنها مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا همتراز می باشد ، به ازای  -6 

 ارتقاء     می یابند. 11کثر تا طبقه هر چهار سال سوابق تجربی از تاریخ دریافت آخرین گروه استحقاقی یک طبقه و حدا

شاغلین مجموعه مشاغلی که شرایط احراز تحصیلی آنها مدرک تحصیلی دکترای حرفه ای یا همتراز می باشد ، به ازای  -7

 ارتقاء     می یابند. 12هر چهار سال سوابق تجربی از تاریخ دریافت آخرین گروه استحقاقی یک طبقه و حداکثر تا طبقه 

شکان متخصص و همچنین شاغلین مجموعه مشاغلی که شرایط احراز تحصیلی آنها مدرک تحصیلی آنها مدرک پز -8

یا همتراز می باشد، به ازای هر چهار سال سوابق تجربی از تاریخ دریافت آخرین گروه  (PHD)تحصیلی دکترای تخصصی 

 ارتقاء می یابند. 13استحقاقی یک طبقه و حداکثر تا طبقه 

کارمندانی که به لحاظ کسب تجارب ، مهارت و طی دوره های آموزشی شغلی مربوط، از توانایی های الزم برای  -1تبصره 

تصدی مشاغل باالتر از شغل فعلی خود برخوردار می شوند، و لیکن دارای مدارک تحصیلی پیش بینی شده در آن شغل 

مایه نیروی انسانی رئیس جمهور ابالغ خواهد شد از نمی باشند، به موجب ضوابطی از سوی معاونت توسعه مدیریت و سر

 امکان تصدی مشاغل مذکور برخوردار می شوند.

دستگاههای اجرایی می توانند در خصوص آن دسته از مشاغلی که روند ارتقاء خاص داشته اند و با مفاد بندهای  -2تبصره 

 و سرمایه نیروی انسانی رئیس جمهور ارایه نمایند. فوق تطبیق ندارند مراتب پیشنهاد خود را به معاونت توسعه مدیریت
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نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و همچنین کارمندان عضو  3ماده  4کارمندانی که در اجرای تبصره  -3تبصره 

 دامیخگردانهای عاشورا و الزهرا و فرزندان شاهد و همچنین سایر کارمندانی که به موجب مصوبه شورای امور اداری و است

کشور )سابق( از گروه مربوط برخوردار شده اند، به تناسب از حداکثر طبقات تعیین شده در بندهای فوق مستثنی می 

 باشند.

ضوابط مربوط به نحوه احتساب تجربه ی طبقه و رتبه شغلی آنها ، براساس سوابق تجربی کارمندان در ارتقا  -4تبصره 

 قابل محاسبه خواهد بود.مندرج در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی 

به استخدام دستگاههای اجرایی درامده اند، تاریخ ورود به خدمت آنان مالک  1/1/1388کارمندانی که بعد از  -5تبصره 

 عمل برای ارتقاء طبقات خواهد بود.

ست تصویب نامه شاغلین مشاغل کاردانی و باالتر و یا همترازان آنها در مناطق کمتر توسعه یافته موضوع فهر -6تبصره 

و استان های خراسان شمالی، خراسان جنوبی ، کهکیلویه و بویر احمد،  140/4/1388ه مورخ 36095/ت76294

چهارمحال بختیاری ، کردستان، سیستان و بلوچستان، بوشهر، هرمزگان، خوزستان و ایالم خدمت می نمایند، به ازای هر 

د (، از یکسال تعجیل )کسر سال به نسبت (، ارتقای طبقه برخوردار می به بع 1/1/1388یک سال سوابق تجربی )از تاریخ 

 شوند.

 نحوه ارتقای کارمندان در رتبه های جدول حق شغل: -ب

 شرایط ارتقای رتبه کارمندان مشمول این ضوابط به شرح زیر می باشد:

و باالتر به شرح جدول زیر می  مدت تجربه الزم برای ارتقای رتبه متصدیان مشاغل تا سطح کاردانی و کارشناسی -1

 باشد..

 مدت تجربه قابل قبول برای متصدیان مشاغل تا سطح کاردانی و کارشناسی و باالتر

 رتبه
 عالی خبره ارشد پایه مقدماتی

 مدت تجربه

 --- --- سال 20 سال 8 0 مدت تجربه الزم برای مشاغل تا سطح کاردرانی

 سال 24 سال 18 سال 12 سال 6 0 طح کارشناسی و باالترمدت تجربه الزم برای مشاغل تا س

 

مشاغل کاردانی و کارشناسی به مشاغلی اطالق می شود که به رشته های شغلی تحت عنواین کاردانی و  -1تبصره 

کارشناسی تخصیص می بابند و یا این که پست سازمانی شاغلین دارای عنوان کاردانی و کارشناسی باشد. همچنین آن 
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از مشاغلی که به موجب مقررات مربوط همتراز مشاغل کاردانی و یا کارشناسی شناخته شده اند در زمره مشاغل  دسته

 مذکور محسوب می گردند.

برای شاغلین مشاغل کاردانی و باالتر و یا همترازان آنها که در مناطق کمتر توسعه یافته موضوع فهرست  -2تبصره 

و استان های خراسان شمالی، خراسان جنوبی ،  140/4/1388ه مورخ 36095/ت76294تصویب نامه شماره تصویب نامه 

کهکیلویه و بویر احمد، چهارمحال بختیاری ، کردستان، سیستان و بلوچستان، بوشهر، هرمزگان، خوزستان و ایالم خدمت 

سر سال به نسبت (، قابل به بعد (، از دو سال )ک 1/1/1388می نمایند، به ازای هر یک سال سوابق تجربی )از تاریخ 

 محاسبه خواهد بود.

 عوامل ارزیابی کارمندان برای ارتقای رتبه شغلی به شرح جدول زیر می باشد: -2

 

 امتیاز عوامل ردیف

 0تا  20 تکار و خالقیت در انجام وظایف محولهبمیزان ا 1

 0تا  20 میزان افزایش مهارت مربوط به وظایف محوله 2

 0تا  20 سته در راستای شغل مورد تصدیانجام خدمات برج 3

 0تا  20 آموزش های طی شده مرتبط با شغل 4

 0تا  20 میزان جلب رضایت ارباب رجوع 5

 

ارزیابی کارمندان و نحوه تخصیص و تعیین امتیازات مندرج در جدول عوامل موضوع این بند براساس ضوابطی که  -تبصره

 ه نیروی انسانی رئیس جمهور ابالغ خواهد شد.از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمای

 قسمت )ب( تحقق شرایط زیر الزامی است: 2و  1برای ارتقای کارمند به یک رتبه باالتر ، عالوه بر رعایت مفاد بندهای  -3

 برای ارتقای به رتبه  پایه  -1-3

 2درصد امتیاز از نمره ارزیابی جدول بند 60برای کسب حداقل  -1

 ساعت دوره آموزشی در چارچوب نظام آموزشی کارمندان دولت. 300گذراندن  -2

 برای ارتقای به رتبه  ارشد -2-3

 2درصد امتیاز از نمره ارزیابی جدول بند 70کسب حداقل   -1

 ساعت دوره آموزشی در چارچوب نظام آموزشی کارمندان دولت. 250گذراندن  -2

 برای ارتقای به رتبه خبره  -3-3
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  2درصد امتیاز از نمره ارزیابی جدول بند  80کسب حداقل 

 ساعت دوره آموزشی در چارچوب نظام آموزشی کارمندان دولت  200گذراندن 

مورخ  14593/200فصل سوم بخشنامه شماره  5کسب رتبه خبره برای کارمندان مستلزم تایید کمیته موضوع بند 

 ور با حضور نماینده معاونت مذکور خواهد بود معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمه 21/2/1388

 برای ارتقای به رتبه عالی  -4-3

  2امتیاز از نمره ارزیابی  جدول بند  % 85کسب حداقل -1

 ساعت دوره آموزشی در چارچوب نظام آموزشی کارمندان دولت  150گذراندن -2

دستگاه اجرایی و تایید کمیته تخصصی نظام شغلی کسب رتبه عالی برای کارمندان مستلزم ارسال مدارک الزم از سوی -3

 یس جمهور می باشد . ئشورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ر

برای شاغلین مشاغل کاردانی و باالتر یا همترازان آنها که در مناطق کمتر توسعه یافته موضوع فهرست تصویب  -1تبصره 

 زیران و استان های خراسان شمالی ، خراسان جنوبی ،هیات و 10/4/1388ه مورخ  36095/ت76294نامه شماره 

هرمزگان ، خوزستان و ایالم ،  کهگیلویه و بویر احمد ، چهارمهال بختیاری ، کردستان ، سیستان و بلوچستان ، بوشهر ،

درصد  80 ،70،  60، 50خبره عالی به ترتیب نیازمند به رتبه های شغلی پایه ، ارشد ،خدمت می نمایند برای ارتقاء 

 می باشند . 2امتیازات موضوع جدول بند 

دستگاههای اجرایی موظفند فهرست کارمندانی را که در اجرای مقررات مربوط به رتبه های ارشد ، خبره و  – 2تبصره 

 یس جمهور بر اساس فرمیئعالی ارتقاء می یابند برای ثبت در بانک اطالعاتی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ر

 که از سوی معاونت مذکور ابالغ خواهد شد.

 در دانشگاه علوم پزشکی زنجان سالمت نظام بهره وری کارکنان بالینیارتقاء قانون  ای هماهنگ دستورالعمل اجر 

 مبانی قانون -1

 کلیه موارد و موضوعات مورد بحث در چارچوب دو ابالغیه زیر صورت گرفته است:

/ت ه مورخه 222168که طی نامه شماره  "ارتقاء بهره وری کارکنان نظام بالینی سالمت آیین نامه اجرایی قانون"الف: 

 معاون اول رئیس جمهور ابالغ گردیده است. 11/11/1388

محترم  روزی 1/10/1391مورخه  306021/100ب: دستورالعمل کسر ساعات کار کارکنان ارتقاء بالینی که طی نامه شماره 

 پزشکی ابالغ گردیده است.بهداشت و درمان و آموزش 

 قانون ارتقاء بهره وری کارکنان نظام بالینی سالمت: ینمشمول -2
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، قانون شامل کارکنان رسته بهداشتی درمانی که در بیمارستانها و مراکز شبانه روز ی دولتی )کشوری 1به استناد ماده ی 

می نماید می باشد که شامل پرستاران ، بهیاران ، و لشکری( و غیر دولتی به بیماران بستری بصورت مستقیم ارائه خدمت 

 بهیاران، ماماها، کاردانان و کارشناسان اتاق عمل و هوشبری و شاغلین رشته شغلی فوریتهای پزشکی می باشد.کمک 

 اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، طرحی می باشد. 2: قانون فوق شامل تمامی کارکنان یاد شده در بند 1یادآوری  

فوق که بر بالین بیمار ارائه خدمت می نمایند موضوعیت داشته و شامل افرادی  لاین قانون صرفاً جهت مشاغ: 2وری یادآ

 که علیرغم داشتن عناوین فوق در سایر واحدها ارائه خدمت می نمایند، نمی گردد.

دمت مستقیم به بیماران دخالت ندارند : این قانون شامل رسته اداری مالی و پشتیبانی بیمارستانها که در ارائه خ3یادآوری 

 نمی شود.

: این قانون صرفاً جهت مشمولینی که فرم تعهد نامه وزارتی را مضاء نموده اند، بوده و الزم بذکر است که اعتبار 4یادآوری 

 پذیرش و یا عدم پذیرش تعهد نامه فوق بمدت یکسال می باشد.

 نحوه محاسبه کارکرد مشمولین: -3

ساعت  6/190ساعت در هفته و  44موظفی ماهانه هر فرد طبق دستورالعمل قانون مدیریت خدمات کشوری  میزان کارکرد

 در ماه می باشد.

 سابقه کار کاهش ساعات کاری بصورت جدول ذیل محاسبه خواهد شد.برای افراد مشمول براساس 

 کسر ساعات کاری ناشی از سنوات خدمت -1جدول شماره 

 سنوات خدمت

 سال ماه سال ماه سال ماه سال اهم سال ماه

0 0-4 1 4-8 1 8-12 1 12-16 1 
به  16

 باال

 ساعت 5 ساعت 4 ساعت 3 ساعت 2 ساعت 1 میزان کسر ساعت در هفته

 

 ساعت کاهش ساعت کاری در هفته محاسبه خواهد شد. 2براساس سختی و صعوبت کار طبق جدول ذیل حداکثر 

 شی از سختی کارکسر ساعات کاری نا -2جدول شماره 

 %100تا  %76 %75تا  %51 %50تا  % 26 %25تا  %8 کار باستناد قانون نظام هماهنگ یسخت

سختی کار باستناد قانون مدیریت خدمت 

 کشوری

 375تا  50

 امتیاز

 750تا  376

 امتیاز

 1000تا  751

 امتیاز

امتیاز  1000

 به باال

 ساعت 2 عتسا 5/1 ساعت 1 ساعت %5 کسر ساعات کاری در هفته
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ساعت کاهش  2تبصره: کارکنان دفاتر پرستاری شامل : مدیران خدمات پرستاری و سوپروایزران و سرپرستاران از حداکثر 

 ساعات کاری در هفته بهره مند خواهند شد.

بر اساس نوع شیفت کاری )ثابت و یا در گردش( حداکثر یک ساعت کاهش ساعات کاری در هفته طبق جدول ذیل 

 ه خواهد شد.محاسب

 ناشی از نوع شیفت کاریساعات کاری کسر  -3جدول شماره 

 شیفت در گردش شیفت ثابت )صبح( نوع شیفت

 ساعت 1 0 کسر ساعات کاری در هفته

 

محاسبه خواهد شد، الزم بذکر است که برای ایام  5/1کار در نوبتهای شب و ایام تعطیالت با ضریب : ساعات 5یادآوری 

 می شود. 5/1ضریب فتهای صبح و عصر شامل تعطیالت فقط شی

کاری هیچ یک از  شیفتبرای  5/1ساعت متوالی را ندارند و با اعمال ضریب  12مشمولین این قانون اجازه کار بیش از 

 کارکنان مجاز به صرف زمان جهت خوابیدن در طی شیفتهای شب یا ایام تعطیل نمی باشند.

گی و کارشناسان امور روانی، مددیاران و کار درمانگران این واحدها عالوه بر بالینی بخش های روان و سوختکارکنان 

استفاده خواهند نمود که قابل مرخصی استحقاقی سالیانه ، حداکثر تا یکماه از مرخصی کار در محیط های غیر متعارف 

 ذخیره یا خریدن نمی باشند.

ستان ها ارائه می نمایند )بصورت سه شیفت( در بخش های آنچه که در بیمار همشمولین این قانون اجازه کار مشابه ب

 خصوصی را ندارند.

جنانچه محرز شود فردی از مزایای قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی بهره مند می باشند و تعهد نامه کتبی را امضاء 

 وری محروم خواهد شد. نموه است ولی بر خالف قوانین مربوطه عمل نموده است از مزایای قانون ارتقاء بهره

این قانون شامل کارکنان شاغل در آزمایشگاه ، رادیولوژی ، تکنسینهای دارویی و .... نمی باشد و بدیهی است ساعات کار  

 افراد فوق کما فی السابق بر اساس قوانین جاری دانشگاه خواهد بود.

ا امضاء ننموده اند نیز قانون ساعت کاری کما فی السابق قانون ارتقاء بهره وری رم تعهد نامه رضمناً برای مشمولینی که ف 

 قوانین جاری دانشگاه خواهد بود.

شیفتهای کاری برای تمامی کارکنان )اعم از مشمول و یا غیر مشمول( قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی به شرخ ذیل  

 خواهد بود:
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 ساعت تنظیم گردیده 6:30هر شیفت شیفتهای مختلف که بصورت ساعات کاری  -4جدول شماره 

 ساعات کار آغاز و پایان هر شیفت نوع شیفت

 بعد از ظهر 2صبح الی  7:30از ساعت  Mیا  Dصبح 

 20الی  13:30از  Eعصر 

 صبح فردا 8الی  19:30از  Dشب 

 

 .: محاسبه کارکرد افراد نه، براساس شیفت شماری بلکه بر اساس تایمکس خواهد بود6یادآوری 

 : بین هر دو شیفت متوالی یک ساعت تداخل شیفت جهت تحویل و تحول بالینی بخش لحاظ میگردد.7یادآوری 

 ساعت از کارکرد موظفی افراد کسر خواهد شد. 7به ازای هر روز مرخصی استحقاقی و استعالجی  :8یادآوری 

ریاست کارکنان بالینی( در مرکز به عهده ربوط به قانون ارتقاء بهره وری حسن اجرای این دستورالعمل )م :9یادآوری 

 لینی و سرپرستاران بخشها خواهد بود.امدیر خدمات پرستاری، سوپروایزین ب مرکز، مدیر بیمارستان،

 روتين واحدها:

 بخش کاردرماني

نسان آدلف مایر که در تدوین رشته کاردرمانی موثر بوده فلسفه کاردرمانی را چنین بیان می کند ا:فلسفه کاردرماني

موجودی است فعال که رشد و نمو آن تحت تاثیر فعالیت هدفمند است و این فعالیت هدفمند خود تحت تاثیر عوامل 

زیستی و اجتماعی است در طول دوران رشد، انسان از فعالیت هدفمند استفاده می کند تا خود را با محیط سازگار کند، 

که  occupationفرد با محیط می شود. اعتقاد کار درمانی این که  این عوامل برخی اوقات باعث به هم خوردن سازگاری

هم جزء فردی و هم بین فردی دارد می تواند به عنوان مدالیته برای درمان و سازگاری مجدد فردی که دچار 

disfunction .شدن به کار می رود . هر فرد برای درمان خودش استفاده می شود 

ت که فرد از طریق درگیر شدن در فعایتهای هدفمند یاد می گیرد پروسه طرح ریزی در کاردرمانی عقیده بر این اس 

 درمان در کاردرمانی:

 Analays date 

 Identify problem areas 

 Over all goals 

 Select activities 
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 Agree priorities for action 

 Snort  term  goals 

 Select activities 

 Implement  treatment 

 )مراجع به کاردرمانی( اهمیت دارد و می تواند بر نحوه انتخاب فعالیت تاثیر بگذارد. clientی که در فاکتورها

 عالیق مراجع 

 جنسیت و هویت جنسی 

 سن تقویمی 

 نواقص حسی 

  نگرش بیمار وtalent های شخصی بیمار 

 سطح شناختی بیمار 

 برنامه درمانی که کار درمانگر برای مراجع تنظیم می کند:

  بر اهداف می باشدمنطبق 

 قابل اجرا می باشد 

  با توجه به زمان موجودReality و قابل اجراست 

 .دارای محدوده زمانی است. مالحظات بیمار در نظر گرفته می شود 

  اعمالی که کاردرمانگر جهتmotivation :کردن مراجع انجام می دهد شامل 

 درگیر کردن کامل بیمار در تمام مراحل 

 نیم که محیطی را تنظیم کobject ها و افراد آن تحریک کننده باشند 

  حفظ تازگی در محیط و برانگیختن حس کنجکاوی بدون ایجاد ترس 

 برای کشف محیط و عملکرد یتأمین فرصتهای 

 مطمئن شدن از اینکه الگوهای مدل به راحتی در دسترس بیمار است 

 انتخاب فعالیتهای متناسب با جنس، سن و زمینه فرهنگی 

  به فرد در جهت استفاده از اجازهtalent  های خود 

  انتخابtask  هایی که دارایchallenge است 

 اجازه به فرد در جهت پذیرش مسئولیت اعمال و نتیجه کارشان 
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 احترام گذاشتن به بیمار 

 در بخش روان بیمار به صورت بازی گونه وارد درمان کاردرمانی شود و پروسه به ترتیب جدی تر می شود.

 شي بيماری اعصاب و روانخبتوان

 اسکيزوفرني

 کاتاتوتيک

بیماران کاتاتوتیک بیمارانی هستند که بیشترین جواب را به درمان دارویی می دهند پس ما این بیماران را هنگامی ویزیت 

بالینی می کنیم که درمان دارویی انجام شده باشد و بیمار از آن بهت تیپیک یا تهیج خارج شده باشد پس برحسب عالئم 

 رد.ککه باقی مانده در بخش کاردرمانی می توان اهداف کلی را مشخص 

 اهداف کلی برای بیماران اسکیزوفرن آشفته:

 بهبود ارتباط بیمار 

 بهبود واقعیت گرایی بیمار 

 بهبود قدرت تصمیم گیری 

 ایجاد انگیزه و عالقه 

  گسترشdevelopment concept 

نشان می دهند و عالمت اصلی آن منزوی بودن و دریافت نکردن  SIا در پروسه در واقع نوع آشفته بیشترین اختالل ر

Input .حسی است 

 این بیماران به کادرمانی ارجاعی ندارد مگر اینکه از فاز حاد خارج شوند.

 پارانوئيد:

ران باید با اصول این بیماران ممکن است به علت شدت هذیان حاضر به ارتباط و حضور در جلسه نباشد ارتباط با این بیما

 خاصی باشد که شامل عدم انجام رفتار شک برانگیز و عدم ایجاد وقفه در درمان و ....

ارتباط است. پس ما باید هدفمان برقرار ارتباط خوب و دادن فعالیتی که  functionمهمترین مشکل این بیمااران از لحاظ 

 این بعد را تقویت کند.

بسیار مهم است. ارتباط با این بیماران باید با صدای بلند واضح و جمالت واضح و روشن  انتخاب نوع فعالیت و اعضای گروه

و تخصصی حرف نزدن باشد. می توان از تماس بدنی نیز استفاده کرد. ورود بیمار در فعالیت تدریجی است و در ابتدا می 

 خواهیم گروه را مشاهده کند.
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 افسردگي اساسي:

 مانگر باید اصولی را رعایت کند که شامل:در مورد بیمار افسرده کاردر

  برخورد با بیمار بایدsupportive باشد 

 .عالئم بیمار را باید پذیرفت 

 .میزان ساپورت باید به تدریج کاهش یابد 

  فعالیتهای که به بیمار افسرده می دهیم باید کوتاه مدت، آشنا، غیر رقابتی، ساده و ملموس باشد. شایان ذکر است

بیمار را نیز در نظر گرفت. باید مسیر رشد مهارتها را در نظر گرفت که از چه  (tolerance)مل که باید تح

 سطحی آغاز کنیم و در کجا پایان دهیم.

 .کاردرمانگر از فعالیتهای ورزشی و پرتحرک نمی تواند استفاده کند. در هنگام اجرای فعالیت بیمار نباید تنها باشد 

خاشگری دارند که می توانیم در پیشرفت پروسه درمانی از فعالیتهای استفاده کنیم تا تخلیه بیماران افسرده تمایل به پر

 پرخاشگری داشته باشیم مانند بریدن، اره کردن چوب، ورزدادن گل و خمیربازی

 : نيکما

ین ارتباط را کنترل کند تا این بیماران مشکلی در ارتباط ندارند و سریعاً ارتباط برقرار می کنند. بنابر این کاردرمانگر باید ا

بیش از حد نشود. مالحظه اصلی در برخورد با بیمار مانیک این است که در مقابل حس چیرگی و تسلط که بیمار نشان 

می دهد ضعف نشان ندهیم و مرزها را مشخص کنیم اما نباید مقابله صورت بگیرد . می توان از انرژی زیاد بیماران مانیک 

 فاده گردد.به صورت سازنده است

 بهترین راه به جای مقابله و بهبود ارتباط، دادن مسئولیت به بیمار مانیک است زیرا بیمار مانیک میل به ابراز وجود دارد.

 

 اختالالت خلقي:

تمام هدف کاردرمانگر در پروسه این است که تا آنجا که امکان  دارد بیمار را در پروسه درمان درگیر کند بر اساس رویکرد 

client-center  ما می خواهیم خود فرد را قادر کنیم تا او خودش بتواند اهداف و برنامه خود را تنظیم کند و پیش ببرد

های هر فعالیت باعث می شود نیازهای هر فعالیت را بشناسد که کاردرمانگر برای ایجاد  taskدانش و آگاهی کاردرمانگر از 

matching فعالیت و بیمار را آگاهانه بشناسد. با فعالیت فرد محیط اطراف خود را  خوب بین فعالیت و بیمار باید هم

کشف می کند روی محیط تاثیر می گذارد رشد می کند با دیگران ارتباط برقرار می کند نیازهایش را با توجه به 

activitiy . برآورده می کند 

Bipolar = mainc+depressive 
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 مطرح شده است. psychosocial caraدورویکرد جدید در کتاب  از نظر شیوه های درمانی و مداخله ای 

 (CBT)تئوری رفتارشناختی 

 ) (IPTسایکوتراپی یا روان درمانی بین فردی

را در چها حیطه عالئم عاطفی ، شناختی  depressive Manicبا توجه کتب رفرنس کاردرمانی ، کاردرمانگر عالئم 

 رسی می کند.بر vegetativdeانگیزشی و مفهوم خود و 

 که کاردرمانی برای هریک از نتایج حاصل از ارزیابی موارد فوق درمانهای خاص خود را دارد.

فعالیتها و مهارتها برای مداخله در هر قسمتی است  gradingیک نکته و ویژگی مهم فعالیتهای درمانی کاردرمانی بحث 

 می کند مداخالت کاردرمانگر در زمینه مانیک شامل:استفاده   gradingاز  functionکاردرمانگر برای تسهیل هر 

 قواعدی تنظیم شود و درصورت رفتار فرد غیر از انتظارات تنبیه شود.

در رابطه با احساس ارزشمندی غیر واقع بینانه بیمار به او نشان دهیم که استعداد او را پذیرفته ایم ولی در عملکرد 

 ه برا ی اینکه خود را نشان دهد.درگیرش می کنیم نه برای مقابه با او بلک

 با نتیجه مشخص استفاده کنیم productiveاز فعالیتهای 

 روی سازگاری با حوادث و واقعیتهای بیرونی کار شود.

 اختالالت اضطرابي

 مداخالت درمانی در زمینه اختالالت اضطرابی شامل :

 دارو درمانی 

 مشاره 

  رفتاردرمانی 

 نیک رفتاری وجود دارد:که در مورد رفتار درمانی سه تک

1-exposure therapy 

2-System desensitization 

3-Exposure response preventation 

 کاردرمانی در زمینه اختالالت اضطرابی ارزیابی اختصاصی انجام می دهد که شامل:

  ارزیابیrole .ها و نقشهای که فرد دارد 

  ارزیابی حیطهoccupation ل که حیطه کاردرمانی شامplay , work  وADL  است با توجه به بیماری و میزان

 تاثیر آن ارزیابی می شود.
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  استفاده از دایره زمان برای بررسیTime managmant .بیماران 

 

 استراتژی های درماني در کاردرماني:

  باال بردن کارآمدی فردA) relaxation  وB) Autogenic traning 

 یآموزش مهارت اجتماعی و جرات ورز 

 Community mobility & reentry 

 Expressive Activity 

 آموزش رفتارهای عملکردی 

 آموزش و تغییر شیوه زندگی 

 رویکرد شناختی عقالنی 

  کنترل زمان 

 یکپارچگی حسی 

 جبری -اختالل وسواسی 

اعتماد بیمار را جلب برخورد می کند و عالئم بیمار را می پذیرد و پس از اینکه  supportiveکاردرمانگر با بیمار بصورت 

هایش جدا می کند تکنیکهای رفتار درمانی که توسط کاردرمانگر اجرا می شود باید با کل  ritualکرد تدریجاً بیمار را از 

تیم درمانی هماهنگ باشد، فعالیت نباید رقابتی باشد، باید ساده باشد، زمان داشته باشد و پیچیده نباشد. برای بیماران 

نگر مالحظات خاص را در نظر می گیرد و سپس تدریجاً به قسمتی می رویم که از وسایل اشتراکی در وسواسی کاردرما

فعالیتها استفاده می کنند کاردرمانی برای وارد کردن این افراد در گروه یک روند تدریجی را پیش می گیرد به دلیل 

ای ساده که ساختار یافته باشند استفاده می این بیماران و جهت بهبود آن از فعالیته self – confidenceمشکالت 

 کنیم کاردرمانگر برای انحراف افکار بیمار از فعالیتهای وسیله ای استفاده می کند.

فعالیتهای روزنامه خوانی، آواز با صدای بلند مفید است فعالیتهای نظیر رنگ آمیزی جزئیات مجسمه  OCDبرای بیمار 

 سازی ، خیاطی و غیره ... 

 ت شخصيتي:اختالال

 کاردرمانگر درمان و برنامه ویژه ای در نظر دارد. CLASTERدر مورد اختالالت شخصیتی برای هر 

 :A CLASTERمداخله در مورد 
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باید آنها را به سمت رفتارهای اجتماعی بیاوریم، به سمت واقعیت و از انزوای فرد جلوگیری شود. ارتباط رسمی، صادقانه، 

کننده صمیمی و گرم باشد می توان از  motivateبرخورد درمانگر با نوع اسکیزوئید باید  ،با بیماراجتناب از مقابله کردن 

social skill tranning  مقابله ، استفاده کرد در مورد نوع اسکیزوتاپیال باید محترمانه  باشد تحمل نگرشهای بیمار

 نکردن با افکار بیمار

 :B CLASTERمداخله در مورد 

ریک نباید با بیمار مقابله کرد بلکه باید نقشهای موثر به او سپرد تا نیاز جلب توجه او را ارضاء کنیم عالئم در مورد هیست

ایجاد یک نظم بیرونی مهم است همه فعالیتها باید ، ویشال باید قاطعیت داشت سبیمار را رد نمی کنیم در مورد آنتی 

به فرد اجازه  باید با درگیر کردن فرد در کارهابلکه  با او مقابله کرد ساختار یافته و منظم باشد در مورد خودشیفته نباید

باید بیمار را در هر فازی که هست کاردرمانگر او را بپذیرد. باید  BORDER LINEدر مورد  ، دهیم که خود را ارزیابی کند

 از فعالیتهای استفاده شود که لذت بخش باشد و فیدبکی از اعتماد بنفس داشته باشد.

 :C CLASTERمداخله در مورد 

به حمایت این بیماران است از آموزش مهارتهای اجتماعی و جرأت ورزی استفاده می  در مورد اجتنابی مهمترین نکته نیاز

کنیم و با استفاه از تکنیکهای رفتاری فرد را به موقعیتهای که می خواهیم نزدیک می کنیم در مورد شخصیت وابسته باید 

 ت را کاهش دهیم.تدریجاً ساپور

ت شخصیتی محیطی امن ، جالب و بازی گونه با یکسری قواعد خاص باید برای فرد ایجاد شود در الدر مورد اختال

دچار نقص شود  Self careبیماران کار می شود. فرد بیمار روان ممکن است در  ADLو  play , workکاردرمانی روی 

 کند. که کاردرمانی می تواند روی این موضوع کار

با توجه به مسائل و مداخالتی که در مورد کاردرمانی در قسمتهای پیشین ذکر شد کاردرمانی درمان از طریق فعالیت است 

بنابراین کادرمانگر برای تکمیل درمان دارویی نیاز به محیطی دارد که امکانات الزم موجود باشد و فعالیتهای مورد نیاز 

را باشد از جمله فعالیتهای که در کار درمانی می تواند انجام شود معرق کاری، مجسمه برای هر اختالل به راحتی قابل اج

 سازی، سفالگری، قالی بافی، خیاطی، شمع سازی، نجاری، نقاشی و غیره می باشد.

صی را با توجه به موارد گفته شده در درمان کاردرمانی، کاردرمانگر برای نیل به اهداف مورد نظر برنامه های کاربردی خا

تعیین و اجرا می کند و در اینجاست که تمایز رشته کاردرمانی با سایر رشته ها در بکارگیری هدفمند فعالیتها بمنظور 

 درمان مشخص می شود
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میان بیماران تشکیل دهد که فعالیت این گروهها می تواند  دری را یکاردرمانگر برای بهبود ارتباط بیمار می تواند گروهها

رمانی ، کاشی کاری، کالژ موضوعی، آواز خوانی، نقل لطیفه و داستان خوانی با صدای بلند ، تعریف کردن شامل تئاتر د

 خاطرات مرتبط با موضوع خاص ، ورزش گروهی و غیره باشد.

می تواند بیمار را تشویق به واقعیت گرایی کند  general appearanceکاردرمانگر برای بهبود رعایت اصول بهداشتی و 

تواند در حین اجرای تئاتر این موضوع را زمینه اصلی داستان قراردهد برای بهبود قدرت تصمیم گیری می توان بیمار می 

شده باشد و سپس از بیمار خواست  gradeرا به طور ناخودآگاه بر سر دو راهی قرارداد البته این شرایط باید خیلی اسان و 

ی کتاب نقاشی از بین دو رنگ یکی را انتخاب کند یا برای داستان خوانی یک که یک راه را انتخاب کند مثال در رنگ آمیز

داستان را برای خواندن انتخاب کند یا در خلق کالژ نوع تصویر و متون را خود انتخاب کند برای بهبود کنترل زمانی می 

یا قسمتی از آن را در آن محدوده زمانی  توان فعالیتها را در محدوده زمانی به بیمار ارائه داد و از وی خواست که ان فعالیت

 یتمام کند برای ایجاد انگیزه و عالقه که موضوع بسیار مهمی در حوزه درمان کاردرمانی است می توان از موسیقی، رنگها

جذاب در محیط درمان، برخورد مناسب درمانگر ، دادن حق انتخاب با رعایت اصول به بیمار، امکان کشف محیط، ترسناک 

 ن محیط و غیره استفاده کرد.نبود

می توان برای افزایش توجه و تمرکز از فعالیتهای نظیر نقاشی، منچ، شطرنج، خمیربازی، پینگ پنگ، مجسمه سازی، 

سفالگری، کتابخوانی، گوش دادن به نقل داستان دیگران و سوال پرسیدن راجع به داستان آشپزی، فوتبال دستی، خیاطی،  

های متوالی است نظیر  taskتفاده کرد. برای بهبود برنامه ریزی کاری می توان فعالیتهای را که دارای پرتاب دارت و .... اس

آشپزی، بافتنی، خیاطی، سفالگری، کاشی کاری و ... به بیمار ارائه داد. برای بهبود موقعیت سنجی فعالیتها را می توان با 

مانند خواندن کتاب و سوال پرسیدن درمانگر در مورد زمان، مکان و توجه به موقعیتهای زمانی ، مکانی و شخصی ارائه داد 

 شخص داستان از بیمار و ....

می توان از لوازم ورزشی مانند تریدمیل، دوچرخه ثابت توپ ایروبیک ، حلقه و ... استفاده  body schemeبرای بهبود 

، کتابخوانی و ... تشکیل داد و سپس از بیمار راجع به نمود. برای بهبود قضاوت می توان گروه درمانی را مانند گروه تئاتر

موقعیتهای مختلف سوال کرد و بینش بیمار را افزایش داد. برای افزایش تحمل بیمار درمانگر باید از فعالیتهای آسان شروع 

 کند و سپس تدریجاً فعالیتها را به سمت پیچیده تر سوق دهد.

ای پرتحرک استفاده کرد مانند استفاده از کیسه بوکس، پینگ پنگ، والیبال، از فعالیته یمی توان برای کاهش پرخاشگر

 dance therapyفوتبال و  
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 لیست تجهیزات موجود در بخش کاردرمانی

تجهیزات  تجهیزات کاردرمانی ردیف

 جایگزین
 ردیف

 تجهیزات جایگزین تجهیزات کاردرمانی

  توپ ایروبیک 28  ی چهار طبقهشجاکف 1

  عدد 2ماساژ پالستیکی  29  یزرخت آو 2

  LCDتلوزیون  30  سطل آشغال پالستیکی 3

  عدد 10صندلی پایه استیل  31  عدد 2سه راهی برق  4

  سامسونگ DVD 32  تابلو اعالنات چوبی 5

فایل چهار کشویی رویه  33  میز پینگ پنگ 6

 چرمی

 

  بوم نقاشی 34  فوتبال دستی بزرگ 7

  CAMERYی پایه ایترازو 35  الکر 8

  وایت برد پایه دار 36  عدد 2میز تحریر چوبی  9

  تکه 6تشک تانای  37  کازیه پالستیکی 10

  اعالنات آلومینیومی تابلوی 38  پانچ 11

  قفسه آویز روزنامه چوبی 39  قیچی 12

  عدد 2میز چهار گوشه  40  سنجاق کش 13

  کمد کتابخانه max  41منگنه متوسط  14

  میز کنفراس 42  جا چسبی چند منظوره 15

  عدد 5صندلی پالستیکی  43  جا سنجاقی 16

  ساعت دیواری 44  تلفن رومیزی چرخان 17

18 
 2صندلی الوند چرخان 

 عدد

  فوتبال دستی کوچک 45 

  جاروبرقی سامسونگ 46  صندلی مبله راحتی 19

  عدد 4قفسه آویز پایه  47  تردمیل 20
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  عدد 3 کمدقفسه آویز  48  رخه ثابتدوچ 21

  دارت مغناطیسی بزرگ 49  کیپ فیت 22

  دارت مغناطیسی کوچک 50  عدد 2کیلو گرم  5دمپل  23

  کپسول آتش نشانی 51  عدد 2کیلو گرم  5/2دمپل  24

   52  بولینگ پالستیکی 25

   53  عدد 2حلقه ورزشی بزرگ 26

   54  عدد 2حلقه ورزشی کوچک 27
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 بخش روان مردان

 مشخصات کلي بخش روان مردان -1

 ، تخت فعال برای بیماران، تریتمنت ، اتاق ایزوله با یک تخت،  اتاق ویزیت 38اتاق با  7این بخش دارای 

که به عنوان  تراسو  بیماران خوری غذاسالن ، اتاق روانشناس، پاویون، ، کالس کنفرانس  یمددکار ،اتاقبه حاتاق مصا

 هواخوری استفاده می شود.

 مشخصات پرسنل بخش روان مردان -2

 می باشند. پرستار کمک 1 ونفر بهیار 1نفر پرستار،  21نفر می باشد که  23تعداد کل پرسنل پرستاری 

نشی می و یک نفر م یک نفر روانشناس، یک نفر مددکار ،نفر نگهبان  3نفر خدمات،  3تعداد کل پرسنل غیر پرستاری 

 باشد. 

 ترکيب پرسنل در شيفت های صبح ، عصر، شب -3

 نفر نگهبان، مددکار، روانشناس، منشی 1نفر خدمات،  1نفر پرسنل پرستاری،  5شیفت صبح: 

 نفر نگهبان 1،  نفر خدمات 1،  نفر پرسنل پرستاری 4شیفت عصر: 

 نفر نگهبان 1نفر خدمات،  1نفر پرسنل پرستاری،  4 شیفت شب:

 وان زنانر بخش

 زنان روان بخش کلي مشخصات -1

 ،اتاق غذا ویزیت اتاق  تخت، یک با ایزوله اتاق ، تریتمنت بیماران، برای فعال تخت 30 با اتاق 5 دارای بخش این

 .شود می استفاده بیماران هواخوری عنوان به که تراس پاویون، روانشناس، اتاق ، کنفرانس کالس ، مصاحبه خوری،اتاق

 انزن روان بخش پرسنل تمشخصا -2

 .باشند می بهیار نفر 2 پرستار، نفر 18 که باشد می نفر 20 پرستاری پرسنل کل تعداد

 . باشد می منشی نفر یک وروانشناس  نفر یک ، نگهبان نفر 3 خدمات، نفر 3 پرستاری غیر پرسنل کل تعداد

 شب عصر، ، صبح های شيفت در پرسنل ترکيب -3

 منشی روانشناس، نگهبان، نفر 1 خدمات، نفر 1 پرستاری، پرسنل نفر4: صبح شیفت

 نگهبان نفر 1 ، خدمات نفر 1 ، پرستاری پرسنل نفر 3: عصر شیفت

  نگهبان نفر 1 خدمات، نفر 1  پرستاری، پرسنل نفر 3: شب شیفت
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 نوروتيک بخش

 نوروتيک بخش کلي مشخصات -1

 پاویون، روانشناس، اتاق  ، مصاحبه ، اتاق ویزیت اتاق ، تریتمنت ،بیماران برای فعال تخت 28 با اتاق 8 دارای بخش این

 .شود می استفاده بیماران هواخوری عنوان به که تراس

 نوروتيک بخش پرسنل مشخصات -2

 .باشد می نفر 16 پرستاری پرسنل کل تعداد

 . باشد می منشی فرن یک و روانشناس نفر یک ، نگهبان نفر 3 خدمات، نفر 3 پرستاری غیر پرسنل کل تعداد

 شب عصر، ، صبح های شيفت در پرسنل ترکيب -3

 منشی روانشناس، نگهبان، نفر 1 خدمات، نفر 1 پرستاری، پرسنل نفر4: صبح شیفت

 نگهبان نفر 1 ، خدمات نفر 1 ، پرستاری پرسنل نفر 3: عصر شیفت

 نگهبان نفر 1 خدمات، نفر 1  پرستاری، پرسنل نفر 3: شب شیفت

 سرپايي نساورژا بخش

  اورژانس سرپايي بخش کلي مشخصات-1

 ، و... ویزیت اتاق CPR ، 2 اتاق پذیرش ، تحت نظر ، اتاق تریاژ، تخت 2تزریقات ، تخت 4 با اتاق 8 دارای بخش این

 مورد نیاز صورت در و  پذیرش جنرال بیماران کلیه و سرپائی تزریقات ، نظر تحت و روانپزشکی بیماران مجموعه این در

 .شوند می اعزام دیگر مراکز به باشد داشته دیگری های تخصص به نیاز بیمارانیکه و گیرند می قرار مداوا

  سرپايي اورژانس بخش پرسنل مشخصات -2

 .باشند می هوشیبی پرستار نفر 7 پرستار، نفر 6 که باشد می نفر 13 پرستاری پرسنل کل تعداد

 . باشد می نگهبان نفر 3 خدمات، نفر 3ذیرش ،نفرمسئول پ 5 پرستاری غیر پرسنل کل تعداد

 شب عصر، ، صبح های شیفت در پرسنل ترکیب -3

 نگهبان نفر 1 خدمات، نفر 1 ،پذیرش نفرمسئول 1 پرستاری، پرسنل نفر 3: صبح شیفت

 نگهبان نفر 1 ، خدمات نفر 1 ،پذیرش نفرمسئول 1، پرستاری پرسنل نفر 2: عصر شیفت

 نگهبان نفر 1 خدمات، نفر 1 ،پذیرش نفرمسئول 1رستاری،پ پرسنل نفر 2: شب شیفت

 اورژانس بستری بخش

 بستری اورژانس بخش کلي مشخصات -1
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 ، ویزیت اتاق  تخت، یک با ایزوله اتاق ، تریتمنت بیماران، برای فعال تخت 18 با اتاق 3 دارای بخش این

 .شود می فادهاست بیماران هواخوری عنوان به که تراس پاویون، ، مصاحبه اتاق

 بستری اورژانس بخش پرسنل مشخصات -2

 .باشند می بهیار نفر 2 پرستار، نفر 15 که باشد می نفر 17 پرستاری پرسنل کل تعداد

 . باشد می منشی نفر یک وروانشناس  نفر یک ، نگهبان نفر 3 خدمات، نفر 3 پرستاری غیر پرسنل کل تعداد

 شب ،عصر ، صبح های شيفت در پرسنل ترکيب -3

 منشی روانشناس، نگهبان، نفر 1 خدمات، نفر 1 پرستاری، پرسنل نفر 3: صبح شیفت

 نگهبان نفر 1 ، خدمات نفر 1 ، پرستاری پرسنل نفر 3: عصر شیفت

 نگهبان نفر 1 خدمات، نفر 1  پرستاری، پرسنل نفر 2: شب شیفت

 ECTواحد 

 ECT واحد کلي مشخصات -1

 .شود که تخت ها با پرده از هم جدا می بیماران، برای فعال تتخ 15 با یک سالن دارای بخش این

 ECT واحد پرسنل مشخصات -2

 .باشند می کمک بهیار / خدمات کارشناس بیهوشی ، متخصص بیهوشی ، رزیدنت ، پرسنل پرستاری از هر بخش یک نفر ،

 نکال ویزیت می نماید.یل آدر روزهای تعط می نمایند و ویزیتروزانه  بیماران را متخصص روانپزشکیپزشکان 

 ، آقای دکتر پیرزه ، قریشی آقای دکترابوالفضل ، شعبانی خانم دکتر ،:آقای دکترعلیرضا آرمانی کیان  مشخصات پزشکان

 دکتر رستم خانی دکترذوالقدریها ، خانم آقای

 ازتعداد بیماران یک نفر از پرسنل کم می گردد. %20در صورت کم شدن 

 rTMSواحد 

 rTMS واحد کلي تمشخصا -1

 .باشد بیمار می برای rTMSو دستگاه   فعال تخت 1 یک اتاق با دارای واحد این

های مغناطیسی روشی است که در آن فعالیت الکتریکی در مغز تحت تأثیر میدان (rTMS) تعریف:تحریک مغناطیسی مغز

شود، از سر عبور وب پروانه ای شکل ایجاد میهایی که توسط یک پرگیرد. میدان مغناطیسی از طریق جریان پالسقرار می

تواند نواحی شود و از این طریق میدان مغناطیسی میمی کند. این پروب بصورت مستقیم بر روی پوست سر گذاشته می

شود بدون درد و بصورت کامالً ایمن از ایجاد می (rTMS)خاصی از قشر مغز را تحریک کند. میدان مغناطیسی که توسط
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های مغناطیسی شود. بخاطر اینکه میدانگذرد و باعث ایجاد جریانی در سلولهای عصبی مغز میت و جمجمه میسطح پوس

 نامند. می(rTMS)تکراری یا TMS شوند، آن رادر یک فواصل منظم ارائه می

ظاهر می شود  مزایا:این درمان غیرتهاجمی و بدون درد بوده و نیاز به بیهوشی ندارد، اثرات درمانی این روش سریع

و برای شروع این درمان نیاز به قطع درمان دارویی نمی ) هفته درمانی 4تا  2)تأثیربخشی و درمان رضایت بخش عمدتاً در 

 باشد.

عوارض یا عواقب احتمالی:این روش درمانی معموأل بدون عارضه جانبی بوه و یا باحداقل عوارض جانبی همراه می باشد 

 ی این روش سردرد خفیف می باشد و ندرتأ در استفاده از این روش تشنج گزارش شده است.ترین عارضه جانبمتداول

 روش های جایگزین:استفاده از دارو و یا درمان با الکتروکانوالسیوتراپی می باشد.

 rTMS واحد پرسنل مشخصات -2

 .باشد می با نظارت پزشکپرسنل پرستاری یا کارشناس بیهوشی 

 اهپروسيجرهای رايج بخش

 بيماران پذيرش - 1

 مقررات طبق(کنند مین ویزیت مرکز این در که پزشکانی)از طریق اورژانس ،کلینیک یا از مطب  بیماران پذیرش

 .شود می انجام  بستری دستور داشتن دست در با بیمارستان

 رزیدنت وبه کنترل SPo2 و حیاتی عالیم انترن توسط ابتدا شودمی  داده اطالع حال شرح گرفتن جهت کشیک انترن به-

 پرونده تشکیل داده می شود. جسمی مشکل نبود صورت در و گزارش

 .می شود ) مگر در موارد اورژانسی (خوداری قیم بدون بیماران پذیرش از

 بستری پزشک اگر. شود می چک دقیق بطور نسخه سر کارت ملی و با بستری تاریخ و خانوادگی نام و نام ورود بدو در -

 تخت کنننده بستری پزشک که صورتی در شودمی  نوشته بستری دستور برگه روی تخت شماره داشت خالی تخت کننده

 نوشته بستری دستور برگه روی که مواردی سایر. گردد می بستری تختها سایر در بود اورژانسی بیمار اگر ، نداشت خالی

 جهت بیمار اتفاق به بیمار همراه و شود امضاء و رمه شیفت مسئول پرستار توسط آخر در و پذیرش ساعت ، تاریخ می شود

 .کندمی  مراجعه پذیرش به پرونده تشکیل

 به پرونده تشکیل جهت دوم نفر و بماند بیمار پیش بخش در همراه نفر یک حتماً بود بیقرار و پرخاشگر بیمار اگر -

 .کند مراجعه پذیرش

 .گیرد می تحویل پذیرش از را پرونده بخش منشی پرونده تشکیل از بعد -
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 .گردد می تحویل پذیرش توسط بیماران راهنمای پمفلت-

 .باشد کامل و مرتب که شود چک پرونده های برگه کلیه بخش منشی توسط -

 .باشد داشته حضور بخش درباید تا آخر شرح حال  حتماً بیمار همراه -

 . گردد یم توسط  همراه تحویل بیمار( شخصی وسایل) بیمار نیاز مورد لوازم -

 .شود می داده اطالع بیمار همراه و بیمار به ای شیشه و برنده و تیز وسایل نداشتن -

 .شود می گرفته حال شرح انترن توسط بیمار به فرد نزدیکترین از حتماً بخش به رزیدنتو  انترن رسیدن از بعد -

 . گردد می پر مربوطه پرستار توسط ادمیت برگه-

توسط انتظامات  ایشان از و شده داده تحویل بیمار همراه به بخش در مجاز غیر وسایل و موبایل جواهر و طال هرگونه - 

 .)دو برگ(شود می گرفته انگشت اثر و امضاء

  بيماران ادميت-2

 می کنترل بیمار وزن و v/s بیمار اتاق و تخت معرفی و بیمار همراهی و بیمارستان لباس پوشیدن و لباس تعویض از بعد -

 .گردد

 برگه ارزیابی اولیه پرستاری توسط پرستار مربوطه تکمیل می گردد. -

 صورت دردر خواست داده شده و  HISدارو ها از طریق  و گردد می کاردکس اردو داروئی دستورات شیفت مسئول توسط-

 .گردد می اجرا سریع stat دستورات لزوم

 پرستار توسط خطرناک وسایل داشتن همراه به و شتم و ضرب و کوفتگی و جسمی وضعیت نظر از بیمار دقیق مشاهده -

 و خودکشی و فرار نظر از کنترل مثل خاص توجه به نیاز صورت در. گردد می ثبت و شده انجام و انتظامات بیمار مسئول

 می ثبت نیز بخش برد روی همینطور) شود می ثبت گزارش دفتر در خاص های مراقبت انجام و دارو خوردن و کشی دیگر

 (.گردد

 نظافت بيماران-3

و گرفتن ناخن و .... براساس تقسیم بندی تخت های در مردان ، اصالح سر و صورت  نظافت کلیه بیماران اعم از استحمام

 محترم به شرح زیر می باشد:/ خدمات بخش توسط کمک بهیاران 

جهت استحمام به حمام فرستاده شده و  ،الف: کلیه بیماران مخصوصاً بیمارانی که به نظافت خود رسیدگی نمی نمایند 

 نظارت می گردد.

 الزم در اختیار بیماران قرار داده می شود.و موارد ب: شوینده 
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با ماشین ریش تراش که در بخش موجود است اصالح می  / خدماتبهیارپرستار/توسط کمک آقا ج: سر و صورت بیماران 

 گردد.

ناخن های خود باشد. ناخن گیر با نظارت در اختیار بیماران قرار داده و در ردن د: در صورتی که خود بیمار قادر به کوتاه ک

 ناخن های بیمار را کوتاه می نماید./ خدمات بهیار  /پرستارخود کمک غیر اینصورت 

بهیار به کمک یکی از بستگان وی را در حمام شسته و /پرستارز: در صورتی که خود بیمار قادر به استحمام نباشد کمک 

 مرتب می نماید.

بهیار  /پرستار و توسط کمک هس: نظارت بر موارد اورژانس خارج از تقسیم بندی تخت ها بر عهده مسئولین هر شیفت بود

 شیفت انجام می شود./ خدمات 

 ش: کلیه موارد فوق در دفتر مخصوص استحمام بیماران ثبت می گردد.

 ت شخصيترخيص بيمار با رضاي – 4 

 شود:بیمار جهت ترخیص بیمار با رضایت شخصی به شرح زیر اقدام می  نوادهخادر صورت اصرار 

بیمار صحبت کرده و لزوم ادامه بستری و درمان بیمار تاکید نموده و عواقب ناشی از خانواده الف: ابتدا پرسنل بخش با 

 ترخیص با ضایت شخصی را متذکر می شوند.

 نمایند.می صحبت  بیمار و خود بیمارخانواده اطالع داده و ایشان با  رزیدنتپزشک معالج / ب: در صورت قانع نشدن به 

 مشاوره پزشک قانونی داده می شود. دررضایت شخصی رزیدنت به عدم /  معالج و نظر پزشکج: در صورت قانع نشدن 

شده و امضاء و و فرم مخصوص رضایت نامه بیمار پر  درجه یک بیمار گرفته شدهخانواده ز ا شخصی تایید ، رضایت صورت

 اثر انگشت گرفته می شود.

 : پرونده به داروخانه ارسال و سپس به واحد ترخیص تحویل داده می شود.ذ

  .به پذیرش مرکز برده شده و ودیعه الزم اخذ می گردد / خدماتز: در شیفت های عصر و شب پرونده توسط کمک بهیار

بیمه و برگه خالصه پرونده نوشته و  سامانهن به ترتیب در رنتس: دستورات دارویی و خالصه پرونده توسط رزیدنت و ا

 تحویل همراهان بیمار می گردد.

 مقررات تحویل خانواده گردیده و آموزش های الزم داده می شود.ش: پس از تسویه حساب بیمار طبق 

 کاردرماني –5

رایط الزم )رعایت موارد کنترل اندیکاسیون( شبا داشتن و  نوشتهالف: دستور کتبی پزشک معالج با تعداد جلسات کادرمانی 

فرستاده بخش به واحد کاردرمانی ی را براساس تشخیص پرستار مربوطه به همراه کمکی / خدمات جهت شرکت در کادرمان

 انجام کاردرمانی به بخش بازگردانده می شود. بعد از
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 ارزيابي و تست های روانشناختي -6

 در پرونده نوشته می شود. الف: دستور کتبی توسط پزشک معالج

 مربوطه ثبت می گردد. کاردکسب: دستور کتبی توسط پرستار تیک خورده و در 

 ج: به روانشناس جهت انجام تست ها و ارزیابی ها اطالع داده می شود.

 توسط روانشناس بخش هماهنگی الزم صورت می گیرد. (یروانشناسدکترا ی د: در صورت نیاز به مداخله )

 گیرد. یرت نیاز به حضور بستگان بیمار منشی بخش با خانواده بیمار تماس مز: در صو

 یت پزشک معالج می رسد.های روانشناختی جواب آنها به رو س: پس از انجام ارزیابی تست

 ويزيت بيماران -7 

 با مراجعه پزشک معالج و یا رزیدنت به ترتیب زیر اقدام می شود:

به اتاق ویزیت منتقل توسط خدمات در روزهای تعطیل و   بخش منشی اداری توسطهای در روز بیمارانالف: پرونده های 

 می شود.

 د.نبه اتاق ویزیت فرا خوانده می شو / خدمات / نگهبانبهیار پرستار/ ب: کلیه بیماران توسط کمک

ی قراری و ... توسط ب، ویزیت شده و وجود هر گونه مشکل  جانشین ج: تک تک بیماران توسط پزشک معالج و یا رزیدنت

 معالج یا رزیدنت اطالع داده می شود. به پزشکپرستار 

 ده و به کاردکس منتقل می شود.رد: در صورت  داشتن تغییرات دارویی و یا هر دستور دیگر همه آنها تیک خو

می یه موارد پیگیری بقجدید درخواست شده دارویی ز: داروهای جدید هر گونه گرافی، سونوگرافی و ..... و کلیه دستورات 

 شود.

 س: کلیه موارد فوق در اولین فرصت اجرا می گردد.

 ش: توسط پرستار مربوطه در پرونده ثبت و اگر نیاز به پیگیری باشد در گزارش پرستاری ذکر می گردد.

 مرخصي موقت -8

 الف: دستور کتبی مرخصی موقت با تشخیص پزشک معالج در پرونده بیمار ثبت می شود.

 تور فوق توسط پرستار تیک خورده و به منشی بخش  اطالع داده می شود.ب: دس

با حضور بستگان درجه یک بیمار پس از اخذ ودیعه الزم توسط منشی بخش با هماهنگی پذیرش بیمار به خانواده ج: 

 تحویل داده می شود.

 د.وشمی  ORDERس: داروهای مصرفی که توسط پزشک معالج و یا رزیدنت 

 توصیه های الزم و مدت زمان مرخصی موقت به خانواده بیمار متذکر می گردد. ش: آموزش و
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 ترخيص بيمار با دستور پزشک معالج و يا رزيدنت -9

 الف: دستور کتبی توسط پزشک معالج و یا رزیدنت در پرونده نوشته می شود.

 .تیک خورده و به منشی بخش اطالع داده می شود ORDERب: توسط پرستار 

 می شود. ORDERبیمار  الکترونیکی دستورات دارویی پزشک معالج و یا رزیدنت در دفترچه ج: کلیه

 انترن نوشته می شود.رزیدنت / د: خالصه پرونده توسط 

 داده می شود.داروخانه تحویل / خدمات توسط کمک بهیار   HISو در دار ثبتز: داروهای اضافی بیمار پس از 

 انواده اطالع داده می شود.خیص بیمار به خرس: توسط منشی ت

 ش: با مراجعه اعضای درجه یک خانواده و انجام تسویه حساب بیمار به خانواده تحویل داده می شود.

 ط: خالصه پرونده بیمار تحویل داده شده و آموزش های الزم به بیمار و خانواده داده می شود.

 PRN و  Stateاجرای دستور -10

 :بیمار ، درد یا هرمشکل دیگر بی خوابی  ، پرخاشگری ، یبیقرار در صورت

را به آرامش دعوت می  با بیمار صحبت و او پرخاشگری یا بیمار را بررسی و یا در صورت بیقراریالف: پرسنل پرستاری 

 نماید در صورت موثر نبودن به انترن یا رزیدنت اطالع داده می شود.

ار صحبت می نماید مبا بی پرخاشگری یا بیقراری صورت در زیت و یابیمار را ویحاضر شده  انترن یا رزیدنت در بخشب: 

در پرونده ثبت می شود . )دستور کتبی توسط مسئول شیفت تیک   Stateویا  PRNدر صورت موثر نبودن دستور کتبی 

 خورده و چک می شود(.

 اجرا می شود.دارویی ج: دستور کتبی چک شده و دستور 

 بوطه در پرونده چارت و موثر و یا غیر موثر بودن آن ثبت می گردد.د: مراحل فوق توسط پرستار مر

 ايزوله بيمار و 77کد  اجرای -11

 : بیمار غیر قابل کنترل پرخاشگری ، بیقراری صورت در

از همکاران   77با پیج کد  نبودن موثر صورت در نماید می دعوت آرامش به را او و صحبت بیمار با پرستاری پرسنل: الف

 .شود ای دیگر کمک خواسته میبخش ه

 حاضر بخش به همراه انتظامات بخش های دیگر در  رزیدنت ها شیفتهمه در شیفت صبح روانشناس بخش  و در : ب

 ثبت پرونده در فیکس موقت ، ایزوله و یا تزریق دارو کتبی دستور نبودن موثر صورت در نماید می صحبت بیمار با شده

 (.شود می چک و خورده تیک شیفت مسئول توسط کتبی دستور. ) شود می

 .شود می اجرا 77به کمک کد  و شده چک کتبی دستور: ج
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 .شود داده ات الزم به بیمارتوضیح و گیرد قرار آن انجام علت و کار انجام جریان در باید بیمار حتماً کردن ایزوله جهت: د

دقیقه  15هر ضوری مرتب کنترل و عالیم حیاتی وی به صورت ح و بسته مدار طریق دوربین ازدر صورت فیکس بیمار ذ: 

 چک می گردد. 

 شخصی(  غیر و شخصی) کنیم می دور وی از باشد رسان آسیب وی به است ممکن که را وسایلی:  ر

 .شود چک بیمار مدام حتماً غیره و غذا خوردن نظر ز : از

 .گردد خارج ایزوله از بیمار ایشان order با  تا شود داده اطالع معالج پزشک به حتماً بیمار شدن آرام محض ط : به

 در اولین فرصت و آرام شدن بیمار به تخت خود هدایت می شود.ظ : 

 فیزیکی صدمات وجود ، تزریق دارو ، ایزوله پایان و شروع زمان ، ایزوله از استفاده تاریخ ، علت ، بیمار )نام فوق : مراحلس

 .گردد می ثبت آن بودن موثر غیر یا و موثر و شود می چارت دهپرون در مربوطه پرستار توسطغیره(  و

 .رود بکار تنبیه عنوان به نباید وقت هیچ روان بخش در ش: ایزوالسیون

 اجرای دستورات تزريقي به صورت هفتگي و يا مدت دار-12

 ق می گردد به شرح زیر اجراتزریو .... که به صورت مدت دار  ئیدل، هالوپریدل دکانویکسودکیت، فلوپنتوداروهایی مثل م

 می گردد:

 ج در پرونده بیمار ثبت می شود.لالف: دستور کتبی پزشک معا

 می شود.شده اجرا ثبت های تاریخ درکاردکس  طبقنوشته می شود و  کاردکس بیماردرب: دستور کتبی تیک خورده و 

 برای ماه یا هفته از روزی چه و دارویی چه که شود می نوشته دقیقاً برد  روی  شدن فراموش از  پیشگیری و تاکید برای

 . باشد می بیمار کدام

 .  شود می ثبت دقیقاً شیفت هر نیز بیمار پرستای گزارش و پرستاری گزارش دفتر درپ :

 دستور فوق اجرا و آمپول تزریق می گردد.و بعد دریافت دارو  ارسال HIS طریق از درخواست ج: 

 ستار مربوطه ثبت می گردد.د: در گزارش پرستاری توسط پر

  موقع ترخیص به بستگان بیمار جهت ادامه تزریق آمپول فوق آموزش داده می شود. ز:

 مشاوره -13

 آنکال مربوطهپس از اینکه دستور مشاوره توسط پزشک معالج در پرونده بیمار ثبت گردید. دستور تیک خورده و به  الف :

 پیگیری و انجام می شود. هتوسط رزیدنت اطالع داده شده و مشاور

 در صورت اورژانسی بودن باید بالفاصله پزشک مشاور حضور پیدا کرده و مشاوره انجام گردد. ب:
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در اولین فرصت مشاوره را انجام و یا در صورت نبود امکانات الزم جهت  مشاور پزشک بودن غیر اورژانسی صورت در پ:

 ربوطه فرستاده می شود. بیمار با هماهنگی قبلی به درمانگاه ممعاینه 

 صورت دستورات مشاوره توسط رزیدنت وارد پرونده گردیده و تیک خورده و اجرا می شود.دو در هر  ج:

 داشتن دستور قضايي -14

 پاسگاه در پرونده بیمار موجود باشد. به شرح زیر اقدام می گردد:دستور در صورتیکه دستور قضایی یا 

 د.شومی و اسم بیمار با رنگ قرمز در برد نوشته  قضائی بیمار را پیگیری الف: مددکار و منشی بخش دستور

 در صورت نیاز کتباً نظر پزشک معالج به مراکز قضایی و یا پاسگاه فرستاده می شود. )توسط مددکار بخش(ب: 

ه بیمار طبق مقررات ج: با اخذ جواب از مراکز قضایی و یا پاسگاه در صورت بالمانع بودن بیمار پس از ترخیص به خانواد

 داده می شود.

 گاه مربوطه )مامور نیروی انتظامی ( گردیده و رسید اخذ می گردد.سد: در صورتیکه نیاز باشد با هماهنگی الزم تحویل پا

ز: در صورتیکه نیاز باشد بیمار مأمور داشته باشد هماهنگی الزم انجام و مامور برای حفاظت و نگهداری از بیمار توسط 

 ه مربوطه فرستاده می شود.پاسگا

س: در صورت اعزام بیمار روی برگه ارجاع با خودکار قرمز داشتن دستور قضایی نوشته و به پاسگاه و بیمارستان مقصد نیز 

 اطالع داده می شود.

 اعزام -15

خانواده و بیمار )در اخذ رضایت از و اعزام بیمار به مراکز دیگر طبق دستور مشاور و پزشک معالج بیمار به در صورت نیاز 

صورت اورژانسی بودن نیاز نبوده ولی برگه رضایت اعزام توسط پزشک و پرستار با توضیحات الزم نوشته و امضاء می گردد( 

و اخذ پذیرش از مقصد مورد نظر با کلیه مدارک، خالصه پرونده، گزارش پرستاری، طبق هماهنگی با بیمارستان مقصد بعد 

مبوالنس به مرکز مورد نظر اعزام آبیمار بر و با  ه و ... به همراه پرستار و جاع و کاردکس، برگه مشاوربرگه اربرگه اعزام ، 

 توسط دفتر پرستاریو اعزام  . برگه دوم ارجاع ه و تحویل پزشک یا پرستار شده و اسم تحویل گیرنده ثبت می شوددیگرد

 الصاق می گردد.ار بیمبیمارستان مقصد مهر و به پرونده در  و تحویل گیرنده

 پرستاری گزارش ثبت روتين-16

 گزارش ثبت در کند ثبت پرونده در را داده انجام بیمار برای که کارهائی کلیه است موظف پرستار شیفت هر آخر در

 .شود رعایت باید ریز موارد پرستاری

 (استراحت و خواب و بیمار ظاهری وضع و تکلم تحرک، ارتباط، عاطفه، خلق،) عمومی وضعیت ثبت -

 دارو ثبت -
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  حاد های دوره ثبت -

 تلفنی و شفاهی دستورات ثبت -

 (روده و مثانه کارکرد بررسی) دفع و جذب ثبت -

 استراحت  و خواب ثبت -

 پاراکلینیکی نتایج ثبت-

 رادیوگرافی و مشاوره ، پیگیری قابل موارد ثبت -

 گزارش تاریخ همینطور گردد پر بیمار مشخصات شامل یپرستار گزارش سربرگ باید پرستاری گزارش نوشتن از قبل

 گزارش برگه در باید زیر بصورت نظر مورد شیفت در شده اجراء داروهای. شود نوشته( D,E,N) نظر مورد شیفت و نویسی

 :گردد ثبت نویسی

 دارو شکل و ،راه مصرف دارو دارو نام مصرفی، دوز شده، اجراء داروی تعداد دارو، اجرای ساعت

 میو علت نوشتن دستور و نتیجه اجرا و اثر آن در بیمار قید  ثبت داروئی دستورات درقسمت Stat و PRN اروهاید

 .ددگر

 اورژانسي آزمايشات انجام روتين-17

 .کنیم وارد می کاردکس در و کرده کنترل را پزشک دستور ابتدا -

 می شود.ارسال  HISدرخواستی از طریق  آزمایشات-

 مشخص می کنیم. HISژانسی بودن در اوردر صورت  -

 یاU/A, U/C نمونه مورد در ریزد می مربوطه آزمایش لوله در و کرده تهیه را آزمایش نمونه بیمار مسئول پرستار سپس -

B/C  کمک/پرستار  کمک توسط شده تهیه نمونه سپس شود،می  ریخته آن مخصوص ظرف در نظر مورد های نمونه نیز 

 شود. می فرستاد مرکز آزمایشگاه به / خدمات بخش بهیار

 دریافت و به اطالع پزشک می رسد. HISدر اولین فرصت جواب تلفنی یا از طریق  -

 .می شود دریافت کاغذی "ا بعد -

 .گردد می الصاق منشی توسط بیمار پرونده در -

 درخواستي آزمايشات انجام روتين -18

 .کنیم می وارد سکاردک در و کرده کنترل را پزشک دستور ابتدا -

 .شود می ارسال HIS طریق از درخواستی آزمایشات-
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 نیز پرستاری گزارش دفتر و پرونده پرستاری گزارشات در ، دنامی م NPO آزمایشات برای بیمار شب نیاز در صورتی -

 شود. می ذکر نیز نباشد بودنNPO به نیاز اگر اما شود می ذکر

 .اخذ می شود توسط آزمایشگاه نمونهصبح روز بعد  -

 .یا کاغذی قابل دریافت است HISبعد از آماده شدن جواب آزمایشات از طریق  - 

 رسد. معالج می پزشک به رویت جواب فرصت اولین در -

 در پرونده بیمار توسط منشی الصاق می گردد. -

 :دار مدت يا هفتگي آزمايشات انجام روتين -19

 حسب بر نظر مورد روز نیز کاردکس در دقیقاً و( شیفت مسئول) شود می کاردکس وارد و کنترل پزشک دستور ابتدا-

 چه و آزمایش چه که شود می نوشته دقیقاً برد  روی  شدن فراموش از  پیشگیری و تاکید برای شود می قید هفته روزهای

 . باشد می بیمار کدام برای ماه یا هفته از روزی

 .  شود می ثبت دقیقاً شیفت هر نیز یمارب پرستای گزارش و پرستاری گزارش دفتر در-

 .شود می ارسال HIS طریق از درخواستی آزمایش ، آزمایشات موعد از قبل روز یک-

 نیز پرستاری گزارش دفتر و پرونده پرستاری گزارشات در ، باشد NPO آزمایشات برای بیمار شب نیاز که صورتی در -

 .شود می ذکر نیز نباشد بودنNPO به نیاز اگر اما شود می ذکر

 .شود می اخذ نمونه آزمایشگاه توسط بعد روز صبح -

 .است دریافت قابل کاغذی یا HIS طریق از آزمایشات جواب شدن آماده از بعد - 

 .رسد می معالج پزشک رویت به جواب فرصت اولین در -

 . گردد می الصاق منشی توسط بیمار پرونده در -

 .میشود گیری اندازه خونشان لیتیم هفته هر کنند می مصرف لیتیم قرص بیمارانیکه: لیتیم آزمایش

 می چک هفتگی طور به آزمایش این کند می دریافت لیپوتکس کلوزاپین، و کاربامازپین قرص که بیمارانی: CBC آزمایش

 می آنها کاهش باعث و( آگرانولوسیتوز) داشته تاثیر خونی گلبولهای روی( کلوزاپین و کاربامازپین) داروها این چون. گردد

 .شود

 مراکز ساير در آزمايشات انجام روتين-20

 .کنیم می وارد کاردکس در و کرده کنترل را پزشک دستور ابتدا -

 .شود می ارسالدر شیفت صبح روزهای اداری  HIS طریق از درخواستی آزمایشات-
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 نیز پرستاری گزارش دفتر و پرونده رستاریپ گزارشات در ، باشد NPO آزمایشات برای بیمار شب نیاز که صورتی در -

 .شود می ذکر نیز نباشد بودنNPO به نیاز اگر اما شود می ذکر

 .شود می اخذ نمونه آزمایشگاه توسط بعد روز صبح -

در عدم انجام آزمایش مورد نظر دراین مرکز در شیفت صبح نمونه ها بعد از آماده شدن توسط بیمار بر به مراکزی که با  - 

 ( ارسال می گردد. شفیعیه –ولیعصر  –ها قرار داد داریم )آیت اله موسوی آن

 دریافت قابلبرای بخش  کاغذی یا HIS طریق ازوارد و  HISیشگاه در ااز طریق آزم آزمایشات جواب شدن آماده از بعد -

 .است

 .رسد می معالج پزشک رویت به جواب فرصت اولین در -

 .گردد می الصاق منشی توسط بیمار پرونده در -

 در صورت اورژانسی بودن آزمایش در روزهای تعطیل و عصر و شب

 .کنیم می وارد کاردکس در و کرده کنترل را پزشک دستور ابتدا-

 و...( هماهنگی می کنیم . ولیعصر – موسوی اله صورت عدم انجام آزمایش در مرکز با مرکز مورد نظر)آیت در -

مرکز  آزمایشگاه بهاگر نمونه خون بود و در صورت لزوم  و شده تهیه نمونه...(  و خون ار،ادر) آزمایش نوع حسب بر سپس -

 ارسال می کنیم ، تا نمونه آماده گردد.

 . شود می ارسال نظر موردسپس نمونه با برگه ارجاع آزمایش به همراه کمک بهیار / خدمات به مرکز -

 آزمایشاتجواب  پیگیری برای خدمات/  بهیار کمک توسط زمایشاتآ رسید نظر مورد مرکز در آزمایش پذیرش از پس و-

می  دریافتاز طریق سایت بیمارستان ارجاع شده  نظرو ساعت مورد  تاریخ در آزمایش جواب و به بخش آورده می شود.

  د.ردگ

 .رسد می پزشک اطالع به جواب فرصت اولین در -

 .شود می دریافت کاغذی "ا بعد -

 .گردد می الصاق منشی توسط ربیما پرونده در -

 ها گرافي انجام روتين -21

 .  شود می کاردکس وارد و چک گرافی انجام بر مبنی پزشک دستور ابتدا-

 . شود می تکمیل HISاز طریق  رادیولوژی درخواست سپس-

 می فرستاده رادیولوژی به / خدمات بخش بهیار -پرستار کمک توسط بیمار سپس،  شده هماهنگ رادیولوژی بخش با -

 . شود
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 رادیولوژی به بیمار موقعیت به بسته پیاده یا برانکارد یا ویلچر توسط بیمار ، سرگیجه یا حرکتی مشکل داشتن صورت در-

 معالج پزشک رویت به و شود می دریافت و پیگیری شیفت مسئول توسط کلیشه گرافی انجام از پس شود می منتقل

 .شود می رسانده

 ده می شود.ه ریپورت جهت ریپورت به بیمارستان که قرارداد داریم فرستادر صورت نیاز ب -

  CTS و MRI  انجام روتين -22

 .شود می انجام اورژانسی غیر و اورژانسی صورت دو به MRIو CTS انجام -

 .کنیم می وارد کاردکس در و کرده کنترل را پزشک دستور ابتدا -

 / دفتر پرستاری انجام می شود. بر بیمار توسط مربوطه زمرک با هماهنگیبودن  اورژانسی در صورت-

 اورژانسی توسط بیماربر نوبت اخذ می شود.  در غیر -

 MRIو برگه مخصوص  برگه ارجاع دو MRIدر  وگرافی برگه  دوه ارجاع و دو برگCTS برگه ارجاع نوشته می شود در -

 نوشته می شود.

 آرام آرامبخش تزریق با پزشک Order طبق بیمار بودن بیقرار صورت در.  شود می آماده مربوطه پرستار توسط بیمار -

 به ماربی با همراه نیز مربوطه پرستار حتماً بوده dis orination حالت در یا و بوده بدحال بیمار صورتیکه در. گردد می

 آرام) شود انجام یبمار برای نیز MRI وCTS مرکز در پرستاری اقدامات لزوم صورت در تا روند می MRI,CTS مرکز

 ( غیره و آرامبخش تزریق سازی،

می  ارسال ریپورت جهت بعد و دسبر معالج پزشک رویت به تا شود می گرفته تحویل آن -MRI CDو CTS انجام از بعد -

 .گردد

 .شودمی  داده تحویل بیمار همراه به رپیورت وCD حتماً ترخیص زمان در -

 و شود داده بیمار به الزم آمادگیهایالزم انجام شود تا  هماهنگی باید انجام از قبل ستکنترا با MRI و cts انجام در -

  .شود فرستاده مرکز به و تهیه بیمار برای تزریقی غیر و تزریقی از اعم نیاز مورد داروهای

 سونوگرافي انجام -23

 شود. می انجام اورژانسی غیر و اورژانسی صورت دو سونوگرافی به انجام

 .کنیم می وارد کاردکس در و کرده کنترل را پزشک دستور تدااب -

 .شود می انجام پرستاری دفتر/  بر بیمار توسط مربوطه مرکز با هماهنگی بودن اورژانسی صورت در-

 در ساعت مقرر بالفاصله بیمار فرستاده می شود و نتیجه به اطالع پزشک معالج می رسد. -

 . شود می اخذ وبتن بیماربر توسط اورژانسی غیر در-
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 . شود می نوشته گرافی برگه دو)دو برگ( و  ارجاع برگه -

 بودن NPO قبیل از الزم های توصیه و انجام را آمادگیها این مربوطه پرستار الزم آمادگیهای داشتن صورت در قبل شب -

 سونوگرافی انجام مرکز به بیماربر توسط هماهنگی از بعد روز صبح و شود می داده بیمار به...  غیره و مثانه بودن پر یا

 فرستاده می شود.

 .رسد می معالج پزشک اطالع به نتیجه -

برای انجام اکو ، مشاوره دندانپزشکی ،و مرکز هسته ای بعد از دستور پزشک معالج و هماهنگی الزم برگه ارجاع سه برگ  -

 نوشته می شود.

 : ECT انجام روتين- 24

 .کنیم می وارد کاردکس در و کرده رلکنت را پزشک دستور ابتدا -

- ECT هستند بخش در که بستری بیماران -2 و سرپائی -1 شود می انجام بخش در صورت دو به. 

 بیماران اورژانسی در اولویت قرار می گیرند. -

 شتندا دست در بادر صورت وجود تخت خالی طبق هماهنگی بخش حاد با دفتر پرستاری روز قبل  سرپائی بیماران -

 . شود می گذاشته باکس در و شده درخواست ECT نیاز مورد وسایل که کنند می مراجعهاورژانس  بخش به سرپائی پرونده

 نامو در صورت عدم وجود مشکل انجام یا مشاوره های الزم خاص  آزمایشات، ECGاقدامات الزم مثل گرفتن  -

 . شود می داده بیمار و همراهان به ECT انجام از قبل الزم های توصیه و گردد می ثبت ECT درلیستبیمار

 توسط الزم توضیحات ارائه با و مطالعه دقیق طور به ECT نامه رضایت باید حتماً ، گیرند می ECT که بیماران همه-

 .گردد امضاء(  بیمار همسر فرزندو ، مادر ، پدر)  بیمار قیم و بیمار به پرستار یا و پزشک

 انجام گیرند می ECT که  بستری بیماران برای که اقداماتی کلیه و کرده مراجعه اورژانس بخش به ECT روز صبح بیمار -

 .گردد می انجام نیز بیماران این برای،  دشو می داده

 آمپول شامل نیاز مورد .وسایل شود می گذاشته بیمار باکس در و درخواست مربوطه پرستار توسط نیز نیاز مورد وسایل -

 .می باشدو... کولین ساکسینل آمپول و نستونال آمپول -صورتی آنژیوکت -ایروی -سرم ست - سرم - یکعدد آتروپین

 ECT  از قبل مراقبتهای

 پیگیری شیفت مسئول توسط آزمایشات جواب دریافت و آنها انجام باشد می خاص آزمایشات انجام به نیاز که صورتی در -

 . شود می

 . شود می پیگیری ECT از قبل مشاوره انجام ، مشاوره به نیاز صورت در-

 . نماید می استحمام ECT از قبل شب بیمار-
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 .  شود می پیگیری اسکن یا گرافی انجام اسکن یا گرافی به نیاز صورت در-

 .  شود می پیگیری آن انجام آزمایشات به نیاز صورت در -

 نماید ایجاد ممنوعیت ECT جهت تواند می که ادیع غیر مورد وجود صورت در گرافی مشاهده ، آزمایشات انجام از پس-

 . رسد می معالج پزشک اطالع به

 انجام لزوم ،ECT مورد در مختصری توضیحات ابتدا منظور بدین البته شود می اخذ ECT جهت رضایت او قیم و بیمار از -

 .شود می ،انجام داشتند ECT نجاما به رضایت که صورتی در. شود می داده وی خانواده و بیمار به احتمالی عوارض و آن

 .شود می هماهنگ ECT  بخش با معالج پزشک  توسط ECT انجام تائید صورت در-

 .نماید نمی مصرف جامدات قبل ساعت 8 از و مایعات قبل ساعت 6 از بیمار سپس -

 .باشد می معالج پزشک نظر طبق داروها برخی موقت قطع نظر بیماراز داروئی رژیم -

 می خارج وجود درصورت مصنوعی دندانهای شود می داده بیمار برای الزم آمادگیهای(درمانی شوک)  ECT روز صبح-

 . شود

 . شود می خارج بیمار...  و تزئینی وسایل و عینک -

 . شویم می مطمئن بیمار روده و مثانه بودن خالی از-

 .شود می داده بیمار به ECT مورد در الزم توضیحات الزم توضیحات بیمار استرس کنترل برای–

 .شود می چارت و کنترل بیمار حیاتی عالئم سپس-

سرم قندی / در بیماران دیابتی نمکی ، ) می گردد ثبت پرونده در و اجراء الکتروشوک انجام از قبل داروئی دستورات - 

 .گردد می گزارش پزشک به و کرده ثبت عادی غیر موارد وجود صورت و در....( غیره و آتروپن آمپول

 .شود می منتقل(  شده هماهنگ قبالً که) ECT بخش به پرسنل همراه به بیمار شده ذکر اقدامات انجام از پس -

 ECT انجام مراحل

 .باشد دسترس در تراشه گذاری لوله وسایل و ساکشن -اکسیژن – اورژانس ترالی -

 بیمار که زمانی و شود می خوابانده راحتی و روان تخت رویگرفته و  قرار مناسب وضعیت در بیمار درمانی شوک در -

 الکتریکی تحریک ، مخصوص پدالهای با و کرده بیهوش را بیمار الزم داروهای تزریق با بیهوشی متخصص ، شد آماده کامال

  گیرد. می انجام

 مدت زمان تشنج بیمار ثبت می گردد. -

 .شود کنترل بیمار هوش آمدن به تا مستمر بطور حیاتی عالئم -

 .می شود حاصل اطمینان بیمار به مناسب پوزیشن دادن و هوائی راه بودن باز از -



 
 

146 
 

 .دهیم می شرح او به افتاده اتفاق که را آنچه آرامی به آمد هوش به بیمار که هنگامی -

 .شود یادداشت ECT حین موارد و مشاهدات تمام -

 .شودمی  کنترل شدن ثابت زمان تا دقیقه 15 هر حیاتی عالئم-

 .شوند می گردانده بر بخش به پرسنل همراه به یا ترخیص همراهان اتفاق به ریکاوری مرحله از پسبیمار  -

  ECT  از پس مراقبتهای

 می گرفته تحویل ECT بخش از بخش خدمات/  بهیار-پرستار کمک و مسئول پرستار توسط بیمار ECT انجام از پس-

 شلی و سرگیجه احتمال بدلیل) شود می منتقل بخش به برانکارد نیاز صورت در یا ویلچر توسط لزوم صورت بیماردر شود

 عالئم و شده منتقل خود تخت و اتاق به بیمار سپس ، ECT داروهای از ناشی عوارض سایر و آلودگی خواب و عضالنی

 . شود می چارت و کنترل مسئول پرستار توسط دقیقاً بیمار حیاتی

 . نمایند می مشاهده خود در را بهبودی فرایند ،ECT انجام بار سه یا دو از پس بیماران اکثر-

 هایپرترمی احتمال نظر از بیمار( T) حرارت درجه خصوصاً و شود می کنترل نشد stable تا حیاتی عالئم ECT از پس -

 .درس می معالج پزشک اطالع بیماربه در عادی غیر مورد هرگونه بروز صورت در شود می چارت و کنترل بدخیم

 درد تسکين روتين- 25

 رزیدنت/ پزشک اطالع به بیمار وضعیت و شده بررسی بیمار مسئولپرستار  توسطشد اب شاکی درد از بیمار که صورتی در-

 .رسد می

 . شود می داروئی کارت و کاردکس وارد و شده کنترل پزشک دستور ویزیت از پس -

 . شود می اجرا درخواست و  HISاز طریق   دارویی دستور سپس-

 چارت آن اجرای دقیق ساعت و دارو اجرای علتدوز دارو ،  ، دارو نوع ذکر با پرستاری گزارش برگه در شده اجرا دستور -

 . شود می

 اطالع به مجدداً درد تسکین عدم صورت در و شود می بررسی مسئول پرستار توسط بیمار روی شده اجرا داروی تاثیر -

 .شود می رسانده پزشک

 گزارش پرستاری نتیجه اقدام ثبت می گردد.در  -

 داروها دادن روتين- 26

 .شود می استفادهپزشکی روان بخش در داروها اصلی دسته چهار

 داروهای تثبیت کننده خلق -4 اضطراب ضدداروهای  -3 دارو های ضد افسردگی -2 سایکوتیک آنتیداروهای  -1
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 /PRN بصورت تزریقی داروهای معموالً و باشد می خوراکی ورتبص پزشکیروان  بخش در مصرف مورد داروهای اکثر-

State  دستور طبق. )شود می استفاده آمپول از ورزد امتناع خوراکی داروهای خوردن از بیمار اگر و گردد می اجرا 

 (.پزشک

، دور  داروها آوری جمع از تا نمود حاصل اطمینان بیمار توسط دارو خوردن از بایستی بیماران به داروها دادن هنگام -

 لیوان داخل و زبان زیر ، دهان بایستی، منظور همین به. آید عمل به جلوگیریتوسط بیمار  خودکشی به اقدام وانداختن 

 .شود بررسی دادن دارو حین اب

 .کنند مراجعه ریاپرست ایستگاه به دارو دریافت برای بایستی بیماران -

 .باشد می شب 9 و ظهر از بعد 3 ، صبح 9 یپزشکروان بخش در دادن دارو زمانهای -

هایی مثل آنتی بیوتیک ها و غیره که نیاز است در ساعت خاص یا قبل و بعد غذا داده شود درهمان وقت  دارو زمانهای -

 مورد لزوم ثبت و داده می شود. 

 فشار بایستی -الرگاکتیل مثل داروهایی بخصوص دهند می وضعیتی هایپوتانسیون روان داروهای اکثر اینکه خاطر به -

 .گردد اجرا نبایدپایین بودن فشار خون  درصورت و گردد کنترل بیمار خون

 – فشارخون وضعیتی افت -دهان خشکی -یبوست از عبارتند شود می دیده روانهای بخش در بیشتر که داروئی عوارض -

 – کلیه نارسائی از عبارتند مهم ولی نادر عوارض و دید تاری – سرگیجه -ادراری احتباس -دست لرزش -آلودگی خواب

 ....... غیره و تیروئید کاری کم

 .گیردمی  انجام انترن یا و رزیدنت معالج دستور پزشک با پیریدین بی آمپول باید اکستراپیرامیدال عوارض بروز صورت در

 به صورت نادر هم سندروم نورولپتیک بدخیم دیده می شود.

 دارو درخواست روتين- 27

 .شود می انجام  HIS طریق پرسنل از توسط بیماران ویزیت از پس D شیفت در دارو درخواست -

 در داروخانه مسئول مربوطه بعد از پرینت درخواست ها داروها را آماده می نماید.  -

طریق  بخش توسط پرستار مسئول کنترل و در صورت اشتباه یا کم بودن ازدر دارو های آماده شده تحویل بخش شده  -

 داروخانه جایگزین می گردد.

 درخواست و مثل روتین باال دریافت می گردد.  HIS طریق از پرسنل توسط D در شیفت State داروهای -

 و در همان شیفت توسط پرستار مسئول از .شوند میبرداشته  استوکاز  شود می الزم  N,E های شیفت در که داروهایی -

 ح جایگزین می گردند.و فردا صب  درخواست  HIS طریق
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و در  تهیه می گردد یبمارستان داروخانهدر استوک موجود نبود از طریق مراجعه آنکال   N,E های شیفت اگر دارویی در -

  (باشد می برگه سه بصورت دارو درخواست. ) شوند می تهیه بهشتی شهید داروخانه از نبودن موجودصورت 

 د.دبیمارستانهای دیگر تهیه می گراگر آنجا نیز موجود نباشد از طریق  -

 بيماران خوری هوا روتين – 28

،  بدحال بیماران )به جز شیفت مسئول صالحدید طبقداشته باشند و  خوری هوااگر اجازه طبق دستور پزشک  بیماران

 )فعال به علت کرونا محدود می باشد(.شوند می فرستاده خوری هوا به( Sucide یا و پرخاشگر

 خفگی سقوط، فرار،. )باشند می بیماران مواظب نظر هر از و روند می محوطه به نیز خدمات / بخش کمکی انبیمار همراه

 (غیره و خوراکی خوردن حین

 واشينگ انجام روتين- 29

 ای برنامه خدمات/  بهیاران کمک برای جداگانه واشینگ انجام جهت شود می انجام هفتگی بصورت بخش در واشینگ

 .گردد می انجام شب یا عصرصبح ،  شیفتهای در شیفت مسئول و سرپرستار نظارت با که است شده ظیمتن هفتگی بصورت

 .شود عفونی ضد و تمیز حتماً مخصوص عفونی ضد محلول با دیوارها و اتاقها کف -

 .شود تمیز عفونی ضد محلول با باید بدتیبل و الکر بیماران کمد، تشکها ، تختها کلیه -

 .شود می انجام نیز بیماران ترخیص از بعد فوق کارهای کلیه -

 و کالس و بیماران اتاق برای عفونی ضد وسایل و)تی اتاق پرسنل سفید ، بیماران آبی ، عفونی زرد و ایزوله قرمز ( یت -

 .باشد شده دهز برچسب ها یت و باشد جداگانه باید پرسنل پاویون

 مرخصي درخواست روتين -30

 بخش مسئول موافقت صورت در شود می ذکر بخش ماهیانه پیشنهادی برنامه در مرخصی برای رنظ مورد روزهای ابتدا

 از پس شود می اتوماسیون به مدیر پرستاری ارسال منشی )با نظارت مسئول بخش ( از طریق  توسط نظر موردروزهای 

  گردد. میبه کارتابل مسئول امور اداری ارسال و ثبت  تائید

 ساعتي پاس درخواست روتين - 31

 می تکمیل فرد توسط پاس برگه ابتدابعد از هماهنگی با سرپرستار / مسئول شیفت  ساعتی پاس فتنرگ به تمایل درصورت

 درو  نماید میامضاء  را پاس برگه فرد جانشین سپس و پاس خاتمه و شروع ساعت و شیفت تاریخ، دقیق ذکر با شود

به  ساعتی پاس از بازگشت از پس و شده نگهبانی تحویلو  امضاء پاس هبرگ نظر مورد شیفت سوپروایزر موافقت صورت

 .شود مینگهبانی رسانده اطالع 

 درصورت پاس آخر وقت اثر انگشت در تایمکس ثبت می گردد. -
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 پرسنل نويسي برنامه روتين - 32

 و(  شود می مشخص تعطیل یروزها و هفته روزهای پرسنل، اسامی) شده تکمیل پیشنهادی برنامه برگه هرماه بیستم روز

 ماه هر 25 روز تا که شود می خواسته همکاران از و شود می الصاق بخش سرپرستار توسط ماهیانه برنامه پوشه روی بر

 و تنظیم پرسنل پیشنهادی برنامه به توجه با بخش سرپرستار توسط ماهیانه برنامه سپس نمایند مشخص را خود پیشنهاد

سوپروایزر و مدیر  توسط برنامه سپس شود می پرستاری دفتر تحویلبعد از تایپ  ماه هر 27 روز تا حداکثر و شده تدوین

 می داده بخش تحویل ماه هر روز آخرین برنامه اصلی نسخه تکثیر از پس شود می تکثیر و شده تائید و  بررسی پرستاری

 .شود

 ود:در بخش اعصاب و روان از نظر نکات ايمني بايد موارد زير رعايت ش

 .شد باقفل همیشه درب ورودی بخش باید  -

 د.می نمایو خروج بیماران از بخش بخش را کنترل بوده نگهبان همیشه در کنار درب ورود و خروج  -

جعبه مجهز به کلید جاسازی شده و همیشه قفل می  صورت لزوم دردربرق نداشته و کلیه پریزها و کلیدهای برق بخش  -

 باشد.

 پوشیده به تور محکم فلزی باشد.روی تهویه ها  -

 کلیه اتاقهای موجود دربخش مثل اتاق پزشکان و ... در غیر ساعات استفاده قفل باشد. -

ترالی و کلیه داروها و کلیه وسایل مددجو مثل موبایل، کیف و ... دور از دسترس بیماران باشد و از سالم بودن قفل  -

 کمدها مطمئن باشیم.

 توری بوده و از خارج از ساختمان نرده داشته و شیشه ها کامال سکوریت باشد.پنجره ها مجهز به  -

سالن مجهز به دوربین مدار بسته باشد و و پرستاری station ،اتاق روانشناس ،ویزیت  ، غذاخوری ، اتاق بیمارانکلیه  -

 ترل شوند.پرستاری نصب شده کن stationساعته توسط پرسنل با مانیتورهائی که در بخش  24بطور 

 کلیه وسایل بخش اعم از پایه سرم و ساکشن و اکسیژن و ... دور از دسترس بیماران باشد. -

 از عدم دسترسی بیماران به وسایل موجود در بخش مثل قیچی و ... مطمئن باشیم. -

از نظر  روز 15هرک و روزانه چباید چک شود ، ترالی اورژانس بخش همه این وسایل  روزانه توسط سرپرستار و پرستاران  -

گردد و داروهایی که تاریخ انقضا آنها پایان یافته یا مجدداً توسط سرپرستار بازنگری و باید توسط پرسنل چک تاریخ انقضاء 

 نزدیک به انقضا است به داروخانه عودت داده شده و مجدداً درخواست شود .

هر روز از نظر کارکرد درست چک  مانومتر داشته باشد و اًیکی از آنها حتم واکسیژن همیشه باید پر باشد  یکپسولها -

 ریخته شود .مقطر محفظه مانومتر موقع استفاده باید آب و در گردد 
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 سایر پرستاران چک گردد. وساکشن دستی هر روز توسط سرپرستار  -

 باید تست شود .، شوک هر شیفت از نظر کارکرد درست  D.C دستگاه -

 ه تمیز و مرتب ضد عفونی شود .دباید هر شیفت با محلول ضد عفونی کنن کلیه وسایل تریتمنت -

استوک و کلیه داروها باید بر چسب تاریخ انقضا داشته باشند و همینطور کلیه وسایل مصرفی بخش مثل پنبه ،  یقرصها  -

وک باید به تعداد کافی در اورژانس و استPRN داروهایانواع سرم ،آمپولها و وکت ، یم ، آنژرست س ،سرنگ لکوپالست ،

 چک گردد .  بخش باشد و از نظر تاریخ انقضاء

  .) جهت دارو ( باید تمیز و هر روز ضدعفونی شود و هر چند وقت یکبار تعویض گردند مژرها -

ده برای هر مریض حین پذیرش یک ترومتر درخواست می شود و نام بیمار روی آن چسبانده  شده و هر روز بعد از استفا -

 ضد عفونی می شود .  پد الکلیبا 

 کیف آب گرم و آب یخ در بخش موجود باشد .  -

در جای مخصوص باید باشد   stationقیچی ، ناخن گیر و وسایل الزم جهت کوتاه کردن موی سر بیماران در بخش در  -

 شود .و قابل دسترسی برای بیماران نیز نباشند و فقط با کنترل پرستار باید نظافت انجام 

باید بلند و مجهز به درب ورود و خروج  station ،جداً خوداری شود stationدر بخش از ورود بیماران به تریتمنت و  -

 باشد.

ممکن است بیمار وارد قسمت  درب توالت و حمام و سرویس بهداشتی و دستگیره قفل کردن از داخل نداشته باشد. -

 به خودکشی نماید.مربوطه شده و درب را قفل کرده و اقدام 

در کل بخش اعم از اتاقها ، راهروها ، توالت ، حمام و .... قسمتی که بشود از آنجا بیماری اقدام به دار آویختن خود نماید  -

 موجود نباشد.

 کلیه وسایل توری مجهز به روکش باشد. -

 شد.وسایل نظافتی بخش روان مثل مواد ضد عفونی و غیره دور از دسترس بیماران با -

 انجام N و E شیفتهای در شیفت مسئول و سرپرستار توسط روزانه ، باشد می موجود بخش در که پانسمان ستهای چک-

 .شوند استریل مجدداً ستها باید روز 12 الی 10 هر ، گردد می

 و مخصوص کمد در وسایل و میز ترمومتر – اتوسکوپ -گلوکومتر -ساکشن - سنج فشار - معاینه گوشی – پزشکی لوازم -

 .دارد قرار تریتمنت در

 :ها پرستاری و تریتمنت در بخش   Stationشرایط 

station  پرستاری در وسط سالن بخش باشد. تریتمنت در اتاق مشرف بهstation .پرستاری قراردارد 
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 پرستاری قرار دارد . stationمانیتورهای دوربین های مدار بسته ، رایانه در  -

انجام  stationماران )که بصورت نوشتن کتبی است در یارشات پرستاری وکلیه کارهای مربوطه به بپرسنل پرستاری گز -

 .(می دهند

 پرستاری حتماً باید بسته باشد. stationدرب  -

در  وپرستاری جهت کنترل بیماران با دوربینهای مداربسته مانیتورها را کنترل  stationهمیشه باید یک پرستار در  -

 مشکل به سایر پرستاران اطالع دهد. صورت وجود

 پرستاری توسط پرستاران ممنوع می باشد. stationخوردن خوراکی و نوشیدنی حتی چای و غیره در  -

 از گذاشتن هر گونه وسیله شکستنی و وسایل متفرقه مثل لیوان و غیره باید خودداری گردد.  -

 ها شرايط اتاق داروها در بخش 

و همیشه از ورود بیماران به این اتاق شدیداً جلوگیری شود. کمد داروها،  بودهپرستاری  stationه اتاق داروها مشرف ب -

و داروهای استوک خوراکی و تزریقی،  EKGشوک ، دستگاه  DCساکشن دستی، کپسولهای اکسیژن و مانومتر و دستگاه 

 دارد. یخچال داروها و ترالی اورژانس و کتابخانه بخش در اتاق تریتمنت قرار 

 روزانه کلیه وسایل و داروهای استوک خوراکی و تزریقی توسط پرسنل پرستاری چک می گردد.-

هر روز از نظر و... مانومتر اکسیژن  ،ترالی اورژانس، اتوسکوپ، ساکشن دستی  ، چراغ قوه ،  EKG –شوک  DCدستگاه -

 شود.می عملکرد چک 

 چک ترالي اورژانس

 و لوازم ترالی در محل قابل دید نصب شده باشد.  لیست تعداد و انواع داروها-

)قرار دادن دارو طبق لیست  باشد.شده چیدمان مشخص شده چیده  طبق لیستتمام داروها در قفسه مربوطه )ترالی( -

به بخش ارائه شده است می باشد و در تمامی بخشها یکسان می  طبق دستوالعمل هفتم وزارتچک ترالی اورژانس که 

 باشد(. 

ل و سپس سرپرستار بخش چک نتوسط پرساز نظر تاریخ انقضاء روز  15هر روزانه و تمام داروها و وسایل ترالی اورژانس -

 لیست ترالی اورژانس نوشته می شود.چک می گردد و زمان تاریخ انقضاء داروها در 

از -گ، الرنگوسکوپ و غیره ....( در چک ترالی اورژانس همه وسایل از نظر سالم بودن و کارکرد کنترل می شود )آمبوب-

 گذاشتن داروها و وسایل غیر اورژانسی خوداری شود.
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 چک دستگاه شوك

کارکرد اول شیفت باید چک شوند. پدالها  نظر ازدستگاه شوک در روی ترالی مناسبی باید فیکس باشد. تمامی اتصاالت و 

به مقدار کافی  EKGمیز شوند و روزانه گردگیری شوند . نوار بعد از هر بار استفاده جهت جلوگیری از اکسیداسیون کامالً ت

 موجود باشد.

 چک کپسول اکسيژن

تعیین شده آب مقطر  levelتا  در موقع استفاده کپسول اکسیژن از نظر پر بودن چک شود. مانومتر اکسیژن سالم باشد و

گیرد . از سند یکبار مصرف جهت دادن . کپسول اکسیژن در محل مناسب و دور از دسترس بیماران قرار بریخته شود

 اکسیژن استفاده می شود.

 دفاتر موجود در بخش: 

گزارش شب توسط  مشکیگزارش عصر و با رنگ  قرمزگزارش صبح و با رنگ  آبیدفتر گزارش پرستاری که با رنگ  -

 نوشته می شود. N,Eمسئول بخش و مسئول شیفتها در 

کمک پرستار ، بهیار ،گزارش اسامی کلیه پرسنل کشیک اعم از شود و در  در آخر شیفت نوشته می گزارش پرستاری-

 و خدمتگزار باید ثبت شود. نام و نام خانوادگی سمت و امضاء نویسنده گزارش در اخر گزارش باید باشد. ، نگهبانبهیار

دریافت می شود بعد از  ثبتبعد از ترخیص بیمار باید پیگیری گردد موجود باشد هر آزمایشی که  معوقهدفتر آزمایشات  -

 .  و در صورت داشتن مشکل به بیمار اطالع داده می شودآزمایش  جواب

و تعداد وسایل  تحویل گرفته می شود/ خدمات دفتر البسه و ملحفه و پتو: در هر شیفت این وسایل توسط کمک بهیاران  -

 در این دفتر ثبت می گردد.

ع ست  و غیره ...، توسط مسئول شیفت یا سرپرستار وسایل فوق چک و در این دفتر چک داروهای استوک تزریقی و انوا-

 دفتر ثبت می شود.

 دفتر داروهای استوک )خوراکی( توسط پرسنل بخش چک و در این دفتر ثبت می گردد.-

 می شود.دفتر وسایل بخش مثل رادیو، ناخن گیر، در باز کن و غیره توسط پرسنل بخش در هر شیفت در این دفتر ثبت  -

اسامی در  ECTروزانه در واحد می گیرند  ECTتمام بیمارانی که بطور سرپائی یا بصورت بستری ، اسامی  ECT در لیست -

 گردد.می ثبت لیست 
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 واحد تغذيه

تعدادپرسنل در بخش تغذیه در حال حاضر چهار نفر شامل یک نفر کارشناس و مسئول واحد تغذیه در بخش اداری و سه 

 عنوان بعنوان آبدارچی در آشپزخانه مرکز در حال انجام خدمت می باشند.نفر به 

 وظایفی که هر کدام از این افراد انجام می دهند مشخص و به شرح ذیل می باشد:

)روزانه( ، اینترنها )ماهیانه( و همکاران )از روی برنامه ماهیانه( به تفکیک بخشها و  رشناس تغذیه: اخذ آمار بیمارانکا

انجام، درخواست انبار جهت وسایل مربوط به صبحانه، قند، چای ..... تنظیم و به صورت ریز اقالم در  ا بطور روزانهرژیمه

ور فیشهای غذا که هر روز صبح جهت همکاران دارای شیفت طیاداشت برای انبار نوشته و تحویل گردیده، همینبرگه های 

. بعد تاری می گردد . برگه های خرید نیز تحویل کارپرداز می شودصادر می شود تحویل دفتر پرس (DE)صبح و عصر کار 

و در زمان توزیع غذا نیز کنترل چگونگی توزیع آنها، انجام می گیرد . در رژیمهای درخواستی از تنظیم آمار روزانه غذا،

بخش مربوطه مراجعه  از ناحیه پزشک و ابالغ از ناحیه منشی بخش ، جهت مشاوره رژیم درمانی بهصورت درخواست رژیم 

و راهنمایی های الزم بصورت کتبی و شفاهی ارائه شده و یک نسخه از فرم درخواست رژیم غذایی که توسط مسئول بخش 

 امضاء گردیده است ، به پرونده بیمار ملحق می گردد.

نه و سلف سرویس عالوه بر موارد باال انجام کلیه موارد مربوط به نظارت بر نظافت و رعایت بهداشت در آشپزخا

)با همکاری مسئول بهداشت ( ، تنظیم برنامه غذایی ، حضور در هماهنگیهای الزم جهت اخذ کارت بهداشت پرسنل 

کاری جلسات مختلف ، انجام هماهنگی های الزم در مورد تعویض شیفت و مرخصی های پرسنل ، تنظیم شیفتهای 

)در صورت تعلق(، انجام هماهنگی های الزم جهت سمپاشی  پرسنل ، کنترل نظم کاری پرسنل و تنظیم اضافه کاری

ئول بهداشت(، انجام هماهنگی های الزم جهت واکسیناسیون بموقع پرسنل )با سآشپزخانه و سلف سرویس )با هماهنگی م

 هماهنگی مسئول کنترل کیفیت( و .... از کارهای روتین مسئول واحد تغذیه است.

بصورت یکروز در میان در شیفت کاری صبح و عصر ش سه نفر می باشد که دو نفر از آنها آبدارچیان : تعداد پرسنل این بخ

انجام خدمت نموده و کارهای مربوط به آماده سازی و توزیع صبحانه ، نهار، شام بیماران را به همراه چای میان وعده و 

و امضاء رساندن درخواست انبار و خرید و ه صبح ، اخذ آمار روزانه از بخشها و انتقال آنها به واحد تغذی 10شیر ساعت 

 جابجا نمودن سایر اوراق و فیشها نیز به عهده ایشان می باشد.

 بخش راديولوژی

 کد کدام هر باشندکه می اتمی انرژی سازمان نظارت تحت همکاران همه که باشد می نفر 6 رادیولوژی در شاغل همکاران

 .نمایند می خدمت گرفته قرار آنان اختیار در سازمان طرف از که فیلم شماره و
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پرتو ایکس یکی از گسترده ترین تکنیک های مورد استفاده در پزشکی کاربردی بوده و به عنوان ستون فقرات در تحقیقات 

نوعی از انرژی تششعی است که در طیف امواج  پزشکی برای کشف علت برخی از بیماریها به شمار می آید پرتو ایکس

ی دارد پرتو ایکس با داشتن طول موج خیلی کوتاه قادر است در اجسام مختلفی )که نسبت به نور حاجب الکترومانتیک جا

هستند( عبور کند و به علت اختالف جذب در مواد با ضخامت ها و دانسته های گوناگون موجب تشکیل تصویر بر روی 

شات رادیوگرافی منجر به توسعه جوانب گوناگون از فیلم گردد. این تصویر بطور مستقیم و یا غیر مستقیم اساس تمام آزمای

 آزمایشات رادیوگرافی گردیده است .

 های مختلف بخش راديولوژیقسمت

 رادیولوژی دارای 

 اتاق پذیرش )جهت ثبت اسامی و نوع گرافی در کامپیوتر و دفتر( -1

ب پوشانده شود تا بیماران و کارکنان در برابر اتاق گرافی: بدلیل وجود اشعه ایکس باید دیوارهای اتاق رادیوگرافی با سر -2

 اشعه حفاظت شوند.

 .تاریکخانه: اتاقی است که توسط دستگاه ظهور و ثبوت فیلم های گرفته شده و آماده و به بیمار تحویل می گردد -3

 پاویون -4

 روتین کار در رادیولوژی:

 پذیرش بیمار توسط همکاران -1

 در دفتر و کامپیوتر ثبت اسامی و نوع رادیوگرافی -2

 انجام گرافی ساده طبق دستور پزشک -3

 اماده کردن فیلم -4

 تحویل گرافی به بیمار -5

 روتين کاری پرسنل:

 با اخالق خوش بیماران را بدرقه کنند. -1

 اطمینان از باردار نبودن بیماران در سن باروری -2

 نصب اتیکت که نام و نام خانوادگی آن مشخص باشد.-3

 در روپوش که مورد استفاده قرار می گیرد. تفاده از فیلم بچاس -4

 -شیلد سربی -از روپوش سربی استفاده حفاظت بیماران و همکاران در مقابل اشعه )محدود کردن اشعه برای حفاظت -5

 کیسه شنی و ...(
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 ورود و خروج به موقع در تعویض شیفتها -6

 آزمایشات دوره ای هر شش ماه یکبار-7

 اهآزمايشگ

 ( نفر دو) پذیرش –( نفر یک)خدمات –(  نفر 17) گیری نمونه:  صبح شیفت در آزمایشگاه پرسنل تعداد

  نفر 2: عصر شیفت

 ( ( vitD انجام نفرجهت یک) نفر 2: شب شیفت

 و سرمایشی وسایل دمای ثبت دهی، جواب خودو بخش به مربوط تستهای انجام ، گیری نمونه ، پذیرش: همکاران وظایف

 از قبل کیفی کنترل ثبت و انجام ، انکوباتور دمای ، ماری بن دمای اتاق، دمای ، دمای یخچال، دمای جمله از مایشیگر

  ها تست انجام

 . باشد می شب و عصر همکاران عهده به شب و عصر و پذیرش مسئول عهده به  ها صبح ها نمونه ارجاع -

 .دهد می ئهارا خدمت سرپایی و بستری بیماران به آزمایشگاه-

 .گردد می ارائه خدمت گردید ذکر "قبال که آزمایشات انجام روتین طبق بستری بیماران در- 

 و دهی نوبت دستگاه از نوبت گرفتن از بعد بیماران. باشد می بیماران پذیرش با 15/7 ساعت از صبح شیفت کار به شروع-

 نمونه همکاران.  روند می گیری نمونه برای مرکز بانک به یشاتآزما هزینه واریز از بعد و همکاران از نفر دو توسط پذیرش

 و بانک قبض و پذیرش برگه با مطابقت از بعد و پرسیده را بیماران نام بیمار، از نمونه گرفتن از قبل بایست می گیری

 . گیرند می نمونه بعد نه یا باشند می ناشتا آزمایشات نوع به توجه با آیا اینکه و( لیبل) برچسب

 آزمایشگاه ازجمله قرارداد طرف های آزمایشگاه به ، ندارد وجود  مرکز این در که هایی آزمایش بستری بیماران در -

 . شود می داده ارجاع ولیعصر بعضاً و موسوی... ا آیت بیمارستان آزمایشگاه، شفیعیه

 اطالع بیمار به پذیرش برگه ارائه با زمایشهاآ جواب گرفتن زمان آزمایشات نوع به توجه با BT جمله از نمونه گرفتن از بعد

 . شود می داده

 : دارد وجود مرکز در که بخشهايي کل

  مچ کراس – پالکت رتیک ،CBC، PT، PTT، ESR، BG، PBS: تستهای انجام شامل که هماتولوژی بخش -1

 ، ،پروالکتین  روبال ،T3، T4، TSH، FT4، FT3، LH، FSH، Anti Tpo: های تست انجام شناسی هورمون بخش -2

Beta تیتر ، Ps، Hipylori AB 
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 ،TG ، اوریک اسید ،FBS، 2HPP، HbA/C، GTT، GCT، Ure، cre: های تست انجام بیوشیمی بخش -3

Cholestrol، Bilirobin، Mg، آمیالز، ، فریتین MB، ALK.P ،uric Acid ،AST،ALT ،CPK ،LDH ،P، ALB ، 

Iron، TiBC، Ca، HDL  

 -2MFT ،رایت  HCVAB ،HBSAG ،HIV Ab ،VDRL ،CRP ،RF: های تست انجام ایمونولوژی سرو بخش  -4

 ( االیزا) Beta ، تست منو ،Incoombs ، D.coombs ،Aso ،k ،Na ،Li رایت ،کومس

 ،مورفین ،(جوانا ماری) بیسیم کانا شامل اعتیاد های تست ، ساعته 24 ادرار ، رندوم ادرار: ادرار آنالیز بخش -5

  آلبومین میکرو ، آمفتامین متامفتامین،

 H.pylori بیوگرام، آنتی خون، کشت قارچ، ، U/A- U/C ، S/E-S/C:   های تست انجام میکروبشناسی بخش -6

(AG) 
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 درمانگاه سهروردی

ت درمانگاه سهروردی در دو شیفت صبح و عصر فعالیت دارد شیفت صبح مربوط به بیمارستان بوده و تحت نظر مدیری

 .بیمارستان فعالیت می کند

 خدمات -صندوق ومسئول پذیرش  –پرسنل شیفت صبح : مسئول درمانگاه 

 درمانگاه پوست  –واطفال بزرگسال روان و اعصاب درمانگاهدرمانگاههای فعال در شیفت صبح : -

 یت می کنند بیماران را ویز 10-12صبح شروع می شود و پزشکان از ساعت  5/7نوبت دهی بیماران از ساعت -

 .دایر می باشد صبح هر روز متادون درمانی درمانگاه  -

 .روز در هفته توسط روان شناس بالینی انجام می پذیرد  هرمشاوره بالینی -

برای بیماران اعصاب و روان قبل از ویزیت توسط روانشناس بالینی شرح حال گرفته در اختیار پزشک قرار داده می شود  -

 پرونده تشکیل می شود .و برای هر بیمار 

 عفونی – روان و اعصاب شیفت عصر : درمانگاه در فعال درمانگاههای

 کلینیک عصر بصورت خصوصی می باشد و بصورت هیئت مدیره اداره می شود.

 مراکز زیر نیز در کلینیک دایر می باشند.

 نگر جامعه روان سالمت مرکز

 . میباشد زیر اهداف با مرکز این

  پزشکی روان شدید بیماری دچار افراد ترخیص زا پس پیگیری -

  مبتال فرد زندگی محل در روان سالمت خدمات ارائه -

  روان سالمت خدمات به جامعه افراد دسترسی سهولت به کمک -

  مجدد بستری وکاهش ها بیماری عود کاهش به کمک -

  بیماران های خانواده به رسانی واطالع آموزش -

  بیماران به یزندگ مهارت آموزش -

  خود بیماران پیگیری برای عمومی پزشکان به آموزش -

 لزوم موارد در پزشکی روان تخصصی خدمات ارائه -

  جنسي سالمت کلينيک

 مددکار -پرسنل این واحد :روانشاس 



 
 

158 
 

  شامل آن خدمات

  وزنان مردان جنسی اختالت ودرمان تشخیص -

  ازدواج از قبل ومشاوره نزوجی برای شناسی وروان پزشکی روان مشاوره -

  جنسی تماس راه از منتقله بیماریهای ودرمان تشخیص -

  جنسی مسائل زمینه در زوجین آموزش -

  ونوجوانان کودکان جنسی تربیت مورد در خانواده آموزش -

  جسمی بیماری دچار افراد جنسی مشکالت ودرمان تشخیص -

  پزشکی مختلف خصصینمت مشارکت با درمانی و تشخیصی خدمات ارائه -
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 بهداشت محيط 

است که از انتقال عوامل بیماریزای محیط خارج به داخل بیمارستان و بهداشت محیط بیمارستان شامل کلیه اقداماتی 

د غذا و ... باید به نحوی کنترل شوعوامل محیطی همچون آب، فاضالب، زباله، هوا،  ابلعکس جلوگیری می کند در این راست

وه بر ایجاد محیطی سالم و بهداشتی به بهبود بیماران نیز کمک نماید. از این رو بهداشت محیط بیمارستان ها را تا عال

طور مستقیمی با میزان شیوع عفونت های بیمارستانی داشته که رعایت این امر به عهده بخش خدمات و نیز پرسنل ب

 شاغل می باشد.

 استانداردها و بهداشت محيط بيمارستان:

 بیمارستان باید طوری تجهیز و مبلمان شود که محل راحتی و آسایش بیماران سرپایی، بستری و کارکنان باشد. -1

 روشنایی در هر بخش به اندازه کافی باشد. -2

 تهویه مطبوع باشد تا بیماران بستری، سرپایی و کارکنان بیمارستان بتوانند از مقدار کافی هوای تازه بهره مند باشند. -3

درجه  18سیستم گرمایشی باید به شکلی استقرار یابد که دمای اتاق های بیماران بستری ، سرپایی و کارکنان بر روی  -4

 .سانتی گراد حفظ شود

مخزن یا ذخیره آب برای هر هدف یا منظور تمیز و پاکیزه باشد و با استاندارد های شیمیایی و باکتری شناسی مورد  -5

 مطابقت کند. قبول کمیته استانداردها

عالوه بر اینکه هر اتاق خصوصی باید دارای حمام مجهز به دوش باشد، این امکانات بطور جداگانه نیز باید بصورت زیر  -6

 در هر بیمارستان فراهم باشد.

 بیمار بستری یک حمام 15برای هر  -

 برای بیماران سرپایی -

 برای کارکنان مقیم بیمارستان -

 ی مرکز روتین بخش مدارک پزشک

 بررسی کمی و کیفی پرونده ها -بایگانی -پاسخگوئی به مراجعین -کدگذاری پرونده -آمار -مدارک پزشکی شامل: پذیرش

 پذیرش: اولین مکانی که بیمار پس از ورود به بیمارستان به انجا مراجعه می کند

  انواع مراجعين

 بستری در بخش ها -3بستری بصورت تحت نظر در اورژانس  -2ویزیت پزشک عمومی -1
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در مرحله اول متصدی پذیرش پس از کنترل )دفترچه بیمار و تاریخ اعتبار )در صورت بیمه بودن( مشخصات بیمار را  -

 جهت ویزیت در سیستم ثبت کرده و بیمار توسط پزشک اورژانس ویزیت می شود.

که ثبت کلیه مشخصات و اطالعات  پزشک اورژانس برای بیمار پرونده تحت نظر تشکیل می شوددر صورت تشخیص  -

هویتی و همچنین اخذ اثر انگشت از خود بیمار )در صورتی که بیمار روان نباشد( یا پدر و مادر بیمار الزم می باشد. بعد از 

اتمام کلیه اقدامات درمانی بیمار جهت تسویه حساب به واحد ترخیص مراجعه می کند، در ساعات بعد از ظهر ) شیفت 

 کار ترخیص بیماران تحت نظر به عهده پذیرش می باشد. عصر و شب(

نکته: )در مواردی که وضعیت بیمار وخیم باشد یا بدون هوشیاری به مرکز منتقل شده باشد اخذ اثر انگشت و رضایت 

 جهت درمان الزامی نیست(.

 بیمارانی که برای بستری شدن در بخش مراجعه می کنند: -

 خصص درمانگاه مراجعه می کند.با دستور بستری از پزشک مت -

 رزیدنت داده می شود.توسط به صورت اورژانسی وارد اورژانس بیمارستان شده دستور بستری  -

تخت  هبخش شماردر در هر دو صورت بیمار پس از مراجعه به پذیرش و ثبت اطالعات و مشخصات )البته در صورتیکه 

 به بخش منتقل می گردد. کارت ملی( و کنترل برای بیمار ثبت شود و تخت خالی وجود داشته باشد

هزینه        بیمارانی که بیمه خود را چند روز پس از بستری شدن تحویل بخش می دهند نیز از همان روز تحویل دادن -

 شان با دفترچه محاسبه می شود.

 انجام می گیرد. توسط پرسنل HISاز طریق بیماران  یثبت جابجایی بین بخش -

 آمار:

آوری آمار روزانه بیماران از بخش توسط منشی و تحویل به مدارک پزشکی که این آمار شامل: تعداد مراجعین جدید جمع 

 ، ترخیص شده ها و فوتی هاهای دیگر، انتقال به بخش از بخش های دیگر ز بیمارستان اانتقال به بیمارستان ، 

کل مشخصات و علت فوت در فرمهای مخصوص ثبت شده و  جمع آوری آمار مربوط به فوت شده ها و گواهی فوت آنها ، -

به مراکز الزم ارسال می گردد. این فرمها شامل : فرم فعالیت که آمار مربوط به بخش ها و بیمه های ارسالی از بیمه گر در 

، آزمایشگاه( در آن ثبت می گردد. فرم مراجعین که آمار مربوط به درمانگاه ، اورژانس و بخش های پاراکلینیکی )رادیولوژی

عقرب گزیدگی، به ضریب اشغال تخت در بخش های مختلف فرم ثبت حوادث که شامل آن ثبت می گردد. برگ مربوط 

مارگزیدگی، تصادف و ... فرمهای مربوطه به خودکشی که آمار بیمارانی که خودکشی کرده اند در آن ثبت می شود، فرم 

 بیماران فوت شده.
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 بايگاني

             وظیفه تحویل گرفتن پرونده هائی که از حسابداری وارد بخش مدارک پزشکی می گردد. -1پزشکی بایگانی مدارک

پوشه کردن، ثبت کردن در دفاتر  -3به ترتیب شماره گذاری آن پاکسازی و مرتب کردن اوراق موجود در پرونده  -2

منشی بخش که توسط پزشک معالج یا پرستار مربوطه جدا کردن پرونده هائی که نواقص دارند و تحویل به  -4  بایگانی

پس از پایان مراحل کد  -6تحویل پرونده به کد گذاری )کارشناس مدارک پزشکی( جهت کد گذای -5تکمیل می گردد 

 گذاری پرونده های بایگانی منتقل می گردد و با توجه به سیستم بایگانی )ترمینال .........( فایل می شود.

 کدگذاری:

 ی ترین فعالیت در بخش مدارک پزشکی کد گذاری می باشد با توجه به تشخیصی که روی برگ پذیرش ثبتتخصص

به هر بیماری کد اختصاص داده می شود که اهمیت ان در هنگام بررسی کیس های خاص گردیده و مطالعه کل پرونده 

د پرونده استخراج شده و مورد بررسی می گردد بدین صورت که با توجه به کد خاصی که به بیمار داده می شو مشخص

 ثبت می شود. hisقرار می گیرد و در نهایت کدها در سیستم 

 ی پرونده ها:بررسی کمی و کیف

پس از مرتب کردن اوراق پرونده های بستری کنترل سربرگ تمام اوراق بایستی توسط بایگان انجام گیرد )به جهت تکمیل 

پذیرش بایستی حتماً توسط پزشک معالج ثبت گردیده باشد، مشخص ئی روی برگ بودن همه موارد ( تشخیص اولیه و نها

 بودن وضعیت بیمار به هنگام ترخیص 

مشخص کردن تعداد مشاوره های موجود در پرونده بر روی برگ پذیرش )توسط منشی بخش( ، مهر و امضاء پزشک  –

یل بودن برگ خالصه پرونده با مهر و امضاء پزشک معالج، سرپرستار و متصدی پذیرش حتماً روی برگ پذیرش باشد تکم

، ثبت ساعت دقیق مشاوره و درخواست مشاوره روی برگ معالج ، همه اوراق و مستندات باید مهر و امضاء داشته باشد 

مربوطه ، تکمیل بودن شرح حال و سیر بیماری ، مهر و امضاء پزشک معالج روی برگ دستورات پزشک و مهر و امضاء 

)پزشک و پرستار( و درنهایت پس از بررسی کلی در صورت  روی برگ گزارش پرستاری توسط مستند ساز مربوطه پرستار

وجود نواقص در پرونده آنرا تحویل منشی بخش داده که در کوتاهترین زمان ممکن پرونده را جهت تکمیل در اختیار 

 نستند ساز مربوطه قرار دهد.

 فرآيند پاسخگوئي به مراجعين

مراجعین پزشکی  -1ینی که جهت دریافت کپی از پرونده به بخش مدارک پزشکی مراجعه می کنند شامل مراجع

 متفرقه -7بنیاد شهید و جانبازان  -6بهزیستی  -5جهت پیگیری درمان -4مراجعین بیمه  -3مراجعین دادگاه  -2قانونی
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کی مراجعه می کنند با کنترل کارت شناسایی بیمارانی که جهت دریافت کپی از پرونده بالینی خودشان به مدارک پزش

استخراج می  hisبه بعد باشد شماره پرونده از سیستم  83از دی ماه سال آنها ، در صورتی که تاریخ مراجعه و بستریشان 

و کپی مدارک بیمار درخواست خود یا نامه ای را که در دست دارد به مدیریت برده و دستور گرفته شود در مرحله بعد 

باشد اشاره به سال دقیق  83در صورتی که تاریخ بستری قبل از سال  ابر اصل شده و در اختیار بیمار قرار می گیردبر

بستری توسط مراجعه کننده الزامی است چرا که سالهای قبل در سیستم ثبت نشده  و یافتن شماره پرونده از روی دفاتر 

به پدر ، مادر و خود بیمار تحویل می گردد و سایر اعضاء خانواده و انجام می گیرد )به ترتیب تاریخ( کپی پرونده فقط 

نهایت پس از آماده همسر تنها در صورت داشتن نامه از مراجع قضائی و ... می توانند کپی مدارک را تحویل بگیرند . در 

این مرحله به پایان می  از خود فرد یا کسی که مدارک تحویلش می گرددکردن مدارک و برابر اصل کردن آنها اثر انگشت 

 رسد.

 روتين واحد روانشناسي

 .انجام مصاحبه بالینی با بیماران بستری در بخش مطابق با اصول شرح حال گیری -1

انجام مصاحبه بالینی و شرح حال گیری از خانواده در رابطه با بیمارانی که قادر به پاسخگویی صحیح در مورد بیماری  -2

 .شروع بیماری وی درین عالئم بالینی خود ندارند و گرفتن اول

جاعی از پزشک قانونی ، نظام وظیفه، زندان، درمانگاه تخصصی که توسط رارزیابی و مصاحبه بالینی با بیماران ا -3

 .روانپزشکان ارجاع داده می شود

 ند.پاسخگویی به مشکالت افرادی که از بیرون از بیمارستان بنا به دالیلی به بخش مراجعه می کن -4

پاسخگویی به سواالت مراجعین و دانشجویانی که جهت گذراندن دوره های آموزشی به بخش مراجعه می کنند و در  -5

 .دانشجویان پزشکی در انجام کارهای تستی در رابطه با پایان نامه هایشانصورت نیاز همکاری با 

بالینی با بیمارانی که بطور  ک و انجام مصاحبهحضور در کلینیک بیماران سرپائی به همراه همکاران محترم روانپزش -6

 ی کنند که پیش از ویزیت پزشکان محترم انجام می گیرد.مسرپائی و ترجیحاً برای اولین بار مراجعه 

 .77و شرکت در کد  و آرام کردن آنها با توجه به وضعیت موجود در بخش پذیر برخورد با بیماران تحریک -7

 م ترخیص از بیمارستان و دادن راهنمایی الزم.اهنگ ان بیمارهمراه بیماران و  آموزش -8

 اجرا ، نمره گذاری و تفسیر -9

 سوالی 21فرم بلند  EDIآزمون افسردگی یک  -الف

 فرم کودکان و بزرگساالن Revenآزمون هوش  -ب

  scl-goآزمون فهرست عالیم  -پ
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 zung آزمون اضطراب و افسردگی -ج

 hamiltonآزمون اضطراب  -د

  Beck مقیاس وسواسی -ز

 اجرا و نمره گذاری

 فرم کوتاه MMPIآزمون شخصیتی 

 Bender- Gestaltگشتالت   -آزمون بندر

 

 واحد رسيدگي به شکايات و تکريم ارباب رجوع

سیر صعودی پیدا کرده است. . محل استقرار  91شروع به کار نموده ولی فعالیتهای آن از آغاز سال  90این واحد از سال 

 می باشد. تعداد پرسنل این واحد یک نفر می باشد. و در حال حاضر سالن آزمایشگاهدر  آن

 عبارتند از : انجام می شود دراین واحدکه ی یمهمترین کارها

 مراجعین اعم از بیماران ، همراهان آنها و پرسنل به روز آوری سیستم پاسخگویی به شکایات طراحی ، استقرار و -1

 اعم از: پاسخگویی واطالع رسانی مناسب به شاکیان، جاری ارتباطی مختلف جهت دریافت شکایات استقرار موثر م -2

 ( کتبی –حضوری )شفاهی 

 تلفنی 

 صندوق

 وب سایت و...

 مپیوتری ثبت شکایات ونگهداری اطالعات مرتبطابه روز آوری سیستم های کاغذی وک طراحی و -3

 امات الزم جهت پاسخگویی به شکایات انجام کلیه هماهنگی ها ،پیگیریها واقد -4

 موجه به فرد شاکی  شناسایی شکایات موجه وغیر موجه وارائه توضیحات الزم درباره شکایات نا -

 تفکیک ودسته بندی شکایات وارجاع به واحدهای ذی ربط -

 پیگیری تا حصول اطمینان از رفع نارضایتی -

 کاغذی وکامپیوتری مستند نمودن مراحل پیگیری در سیستم های ثبت -

 پاسخگویی واطالع رسانی در تمام مراحل پیگیری شکایت به فرد شاکی -

 کنترل و پیگیری روزانه تمامی پیامها وشکایات  -5
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دگی به شکایات جهت انجام یجمع آوری وپیگیری کلیه شکایات از طریق کتبی ، صندوق وشفاهی وارائه درکمیته رس -6

 هش میزان شکایات اقدامات اصالحی به منظور کا

 ارائه پیشنهادات الزم جهت اعمال اصالحات به واحدهایی که مورد شکایات قرار گرفته اند. -7

 راهنمای مراجعین وبیماران پمفلتتهیه و به روز آوری  -8

ظور ارائه در کمیته تکریم ارباب رجوع به منو منظم و پایش آن طور انجام رضایت سنجی از بیماران ومراجعین به  -9

 افزایش رضایتمندی 

در کمیته مربوطه به  جمع آوری نظرات وپیشنهادات همکاران وارائه آن ورضایت سنجی از کارکنان مرکز وپایش آن  - 10

 منظور افزایش رضایتمندی کار کنان مرکز 

 مراجعین      و بیماران دید معرض در بیمار حقوق منشور نصب – 11

 بهبود کیفیت –مدیریت مرکز  -ه جهت ارائه خدمت ریاست تهیه گزارش وعملکرد ماهان - 12

 ه مراجعه کنندگان به واحدب مشاوره – 13

 جامعه پذیر آسیب گروههای از حمایت – 14

  مراجعین و بیماران دید معرض در شکایت به رسیدگی فرآیند نصب – 15

 همچنین ارائه پیشنهادات اصالحی  بوطهدر کمیته مر وارائه آن نآ وعلل شخصی رضایت با ترخیص میزان بررسی – 16


