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  مارستانیب در خدمات ارائه روند بر روز شبانه ساعات تمام در مستمر نظارت :عنوان روش اجرايي                           

 -OM-01-B   LEM     : کد
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 روش اجرايي

 اين در آنها حضور به توجه با شیفت هر در درماني کارکنان ساير و پرستاران و پزشکان توسط مرکز بودن فعال ساعته 24 به توجه با مراقبتي و درماني هاي فعالیت کلیه -6

 .میگردد انجام کزمر

 .باشد مي فعال هفته روزهاي تمام در و ساعت 24 طول درداروخانه  و راديولوژي آزمايشگاه، واحد -2

 .فعال مي باشد صبح شیفت در ورزش فقط تست اسپیرومتري، اکوکارديوگرافي، -9

 .مي باشد فعال و عصر صبح شیفت در تخصصي فقط هاي ويزيت ، تخصصي درمانگاه -4

 .ساعته در بیمارستان شیفت مي باشند و کلیه بیماران سرپايي را ويزيت مي نمايند 24ه صورت دو پزشک عمومي ب -5

ساعته انجام  24 يک پزشک متخصص زنان ، يک پزشک متخصص نوزادان ، يک پزشک متخصص بیهوشي  در بیمارستان مقیم مي باشند و خدمت رساني به بیماران به صورت -1

 .مي شود

 .یمارستان آنکال مي باشند و در صورت نیاز و تماس با ايشان جهت ويزيت بیماران مراجعه مي نمايندساير پزشکان متخصص در ب -7

 پرونده شوند مي پذيرش اورژانس بخش از که بیماراني براي و بوده فعال وشب عصر صبح شیفت در تعطیل غیر و تعطیل از اعم هفته روزهاي تمام در پذيرش واحد -8

 .کند مي بستري را رانبیما و داده تشکیل بالیني

کپي  و االلحساب مبلغ دريافت با ديگر درماني مراکز به آن انتقال يا بیمار فوت يا شخصي رضايت با ترخیص درصورت و بوده فعال هرروز و صبح بیماران بیماران ترخیص -3

 .راهنمايي مي شود ترخیص واحد به توسط واحد صندوق ، صبح کامل حساب تسويه جهت بیمار و گرفته انجام موقت طور توسط واحد صندوق بیمارستان به  بیمه دفترچه

 دارد قرار مربوطه بخش در نسخه يک و پرستاري دفتر تحويل آن از نسخه يک و شده تدوين واحدها مسئولین توسط پرسنل ماهیانه کاري برنامه -61
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 براي آماده بصورت هم ساعات در بقیه و نمايد مي اورژانس و الکتیو جراحي اعمال مانجا به مبادرت و بوده فعال شب تا صبح از هفته روزهاي کلیه در عمل اتاق بخش -66

 .است آماده اورژانس بیماران به خدمات ارائه

 الآنک بصورت يپزشک مدارک واحد مسئول  يزريسوپروا دفتر به مراجعه با يادار ریغ ساعات در مشکل بروز صورت در. واحد مدارک پزشکي صبح ها  فعال مي باشد -62

 .باشندیم نیمراجع مشکالت يجوابگو

 .ساعته حضور داشته و مشکال ت  پیش آمده را رفع مي نمايند 24واحد تاسیسات به صورت -69

 .در شیفتهاي صبح، نظارت بر ارائه خدمات توسط مسئولین بخش ها و واحدها به صورت مستقل انجام مي شود -64

 .نظارت بر اجراي صحیح فرايندهاي کاري و استانداردها توسط سوپروايزر آزمايشگاه و راديولوژي انجام مي شوددر واحد آزمايشگاه عالوه بر مسئول فني آزمايشگاه،  -65

 .عالوه بر اين نظارت بر اجرا در شیفت هاي صبح با انجام راندهاي نظارتي توسط مديريت و مديريت پرستاري انجام مي شود -61

 .ساعته نوشته مي شود 24ت  شبانه روز ، برعهده  سوپروايزرين  بالیني مي باشد که تمامي گزارشات در برگه گزارش نظارت بر اجراي  صحیح ارائه خدمات در تمامي ساعا -67

 .ارسال مي شود تمامي گزارشات  به صورت شفاهي توسط مترون محترم و هم از طريق اتوماسیون به اطالع ريیس و مدير بیمارستان جهت پیگیري اقدامات اصالحي -68

 تشخیص به بنا( خدمتي هرگونه به نیاز صورت در روز شبانه ساعات گرفتن نظر در بدون اي وقفه گونه هیچ بدون و بوده ساعته 42 مراقبتها شود بستري ماربی که صورتي -63

 .شود مي مند بهره خدمت آن از) بیمار معالج پزشک

 .ي شودنظارت بر اجراي فرايندهاي اصلي بیمارستان ، توسط مسئول بهبود کیفیت انجام م -21

 .نظارت بر اجراي فرايندهاي عمومي بخش هاي درماني ، توسط مسئول بخش و مسئول فرايندها  انجام مي شود -26

ي اتخاذ مي نتايج نظارت موردي توسط مسئولین بخش ها در کمیته هاي مرتبط مطرح و به عرضا تیم مديران اجرايي رسانده شده و پیرو آن، اقدامات اصالح -22

 .گردد

ده اي  مسائل ايمني  بیمارستان، طبق واک راندهاي ايمني توسط مديران ارشد بیمارستان، مسئول ايمني بیمارستان و پیگیري مسئول هماهنگ کنننظارت بر اجر -29

 .ايمني به انجام مي رسد

 .نظارت بر اجراي ارائه خدمات مستمر پزشکي توسط مدير گروه ها ي پزشکي انجام مي شود -24

مستمر پزشکي در درمانگاه ها توسط مسئول درمانگاه انجام شده و  نتايج نظارت طي لیستي به مديران ارشد توسط ايشان اطالع  نظارت بر اجراي ارائه خدمات -25

 .رساني مي شود

 

 شیفت کاري پرسنل-برنامه آنکالي پزشکان امکانات و تسهیالت تجربه بیمارستان منابع
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 سیده طاهره قاسمي نژاد

 

 بیمارستانمدير  سمت

 مديره پرستاري

 مسئول بهبود کیفیت
 

 امضاء

 

 محمود قائمي تهیه کنندگان

 دکتر هاشمي

 

 مسئول امور اداري سمت

 مسئول ايمني

 امضا

 امضا يت بیمارستانمدير  سمت  علي اشرف حسن پور :تايید کننده

 امضا رياست بیمارستان متس خانم دکتر بهاره عباسي :ابالغ کننده
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          واحدها/ ها بخش در انتظار موردي ها حداقل باي پزشکي خطاها رانهیشگیپي ابيارز :عنوان روش اجرايي                                                   LFM-OM-02-B : کد

مسئول هماهنگ کننده  فرد پاسخگو کلیه بخشها و واحدها :مشيدامنه خط  مديريت و رهبري :نام بخش

 ايمني

تاريخ 

 :تدوين

 2از      6    :تعداد صفحات 6/7/37 :تاريخ بازنگري بعدي 6/7/31 :تاريخ آخرين بازنگري 6/7/35

 نظارتي روش ارزيابي   64/7/31 :تاريخ آخرين ابالغ 64/7/35 :تاريخ ابالغ

 

 

 

 

 

 روش اجرايي

ي م اخذ شانيا ازي کتب وي شفاه آزمون آموزش انيپا در و شودي م برگزاري انفراد صورت بهي منيا کننده هماهنگ مسئول توسط الورود ديجدي روهایني براي آموزش رنامهب – 6

.ردیگي م قراري منيا تهیکم لیوتحل هيتجز ،ي بررس فهرست در و شودي م استخراج هايي نارسا ، شده اخذ آزمون از. شود  

.باشدي مي الزام کارگاه آن در دالوروديجدي روهاین شرکت وبیان مي شود کننده ديتهد عوامليي شناساکه در آن  شودي م برگزار "ماریبي منيا "ي آموزش کارگاه کباري سال در – 2  

: شودي م انجامي منيا کننده هماهنگ مسئول توسط ماریبي منيا نهیزم در شهايپا ،ي فصل صورت بهي پزشکي خطاها رانهیشگیپي ابيارزي برا– 9  

 هماهنگ مسئول توسط آن از شده هیته ستیل يقبلي خطاها رانهیشگیپ /ي اصالح اقداماتي اجرا از -الف ) learn and share   چک به استناد با(  ها آموختهي گذار اشتراک -

.شودي م استخراج هايي نارسا و شودي م انجام شيپا ،ي  منيا کننده  

. شودي ميي شناسا موجود موانع هاويي نارسا و شده انجام(  واکراند) ي تيريمد ديبازد جلسات مصوباتي اجرا نحوه از شيپاي منيا کننده هماهنگ مسئول سطتو – ب  

.ودشي ميي شناسا موجود موانع هاويي نارسا و شده انجامي  منيا راهکار 3ي اجرا نحوه از شيپاي منيا کننده هماهنگ مسئول توسط -ج  

. شودي ميي شناسا موجود موانع هاويي نارسا و شده انجام...( و ماریب سقوط ،ي جراح عوارض ، بستر زخم:  جمله از) يمنياي شاخصها شيپاي منيا کننده هماهنگ مسئول توسط - د  

. شودي ميي شناسا موجود موانع هاويي نارسا و شده انجام " ماریبي منيا ردوستداي مارستانهایبي الزام استاندارد 63 "ياجرا نحوه از شيپاي منيا کننده هماهنگ مسئول توسط - 4  

 موانع هاويي نارسا و شده انجام  "منتظره ریغ عوارض و منتظره ریغي مرگها"ي خطاها رانهیشگیپ/ ي اصالح اقداماتي اجرا نحوه  از شيپاي منيا کننده هماهنگ مسئول توسط  -5

.شودي ميي شناسا موجود  

. ردیگي م قرار لیتحل و هيتجز وي بررس موردي منيا تهیکم در شده انجامي شهايپا از شده استخراجي هايي سانار – 1  
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 نییعت ماریبي منيا تيمحور با رانهیشگیپ/ ي اصالح اقدامات و طرحي منيا مسئول توسط مرتبطي ها تهیکم در خطا نوع به توجه با ،ي بند تياولو باي احتمالي خطاها ازي فهرست  -7

.شودي م  

 در نهیزم نيا در کارکنان تنخسا آگاه وي رسان اطالع هدف باي مارستانیب عوارض و ریوم مرگ  نهیزم در بارکنفرانس دو ساالنه "يمارستانیب عوارض و ریوم مرگ" تهیکم ریدب – 8

دينماي م برگزار مارستانیب  

 

  امکانات و تسهیالت تجربه بیمارستان منابع

 

 سید مسیح هاشمي تهیه کنندگان

 مريم بابا يي ماهاني

 طاهره قاسمي نژاد

 مسئول فني ومسئول ايمني بیمارستان سمت

 مديره پرستاري

 سوپروايزر آموزشي/مسئول بهبود
 

 امضاء

 

مسئول هماهنگ   فاطمه  فاطمي تهیه کنندگان

 کننده ايمني

 امضا

 امضا يت بیمارستانمدير  سمت  علي اشرف حسن پور :تايید کننده

 امضا رياست بیمارستان سمت خانم دکتر بهاره عباسي :ابالغ کننده
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       هیتنب و سرزنش از ترس بدوني پزشکي خطاهاي همگاني ده گزارشي  نحوه :عنوان روش اجرايي                                   LFM-OM-03-B : کد                          

مسئول هماهنگ کننده  فرد پاسخگو بالیني و پاراکلینیکي کلیه بخشها و واحدها :امنه خط مشيد مديريت و رهبري :نام بخش

 ايمني

تاريخ 

 :تدوين

 2از      6    :تعداد صفحات 6/7/37 :تاريخ بازنگري بعدي 6/7/31 :تاريخ آخرين بازنگري 6/7/35

 نظارتي روش ارزيابي   64/7/31 :تاريخ آخرين ابالغ 64/7/35 :تاريخ ابالغ

 

 

 

 

 

 روش اجرايي

.      شودي م داده قرار بخشها هیکل اریاخت دري منيا کننده هماهنگ مسئول توسط خطا گزارشي فرمها – 6    

.شودي م برگزار ساالنه لوالگر مارستانیب سطح دري آموزش زريسوپروا توسط  RCA و خطا گزارش نحوهي کالسها – 2    

.است شده داده قرار بخشها اریاخت در خطا گزارش نحوه نديفرا - 9     

 :  است ريپذ امکان قيطر سه از خطا گزارش -4  

 .دهد بخش مسئول ليتحو اي و ندازدیب خطا گزارش صندوق در و نموده ثبت را گزارش ، خود کامل مشخصات ذکر با و داوطلبانه طور به فرد – الف     

 .اندازدي م خطا گزارش ندوقص داخل را خطا گزارش ناشناس صورت به فرد – ب     

 .دينما گزارش را خطا ، خطا گزارش به مربوط لیميا قيطر از فرد – ج     

 متوجهي سرزنش و هیتنب چیه و شودي م اعمال فرد کارانه نمره در و گرفته نظر در مثبت نمره شانياي برا بدهد را خودي خطا گزارش کار خطا فرد اگر ، خطا گزارش با رابطه در – 5 

 .  بود نخواهد فرد

 .گرددي م اعمال شانيا کارانه نمره در و شده گرفته نظر دري منف نمره شانياي برا دارد نگهي مخف را خودي خطاي خاط فرد و دينما خطا گزارشي گريد  فرد کهیصورت در – 1

 .شودي م امانجي هفتگ طور بهي منيا کننده هماهنگ مسئول توسط لیميا چک و خطاها گزارشي آور جمع – 7

ي برا و شده نوشته آني اصالح اقدامات ، تیفیک بهبود دفتر مشارکت با و ردیگي م قرار لیتحل و هيتجز موردي منيا میت حضور دري فصل صورت بهي پزشکي خطاها گزارش – 8  

 .ردیگي م قرار درمان پرسنل اریاخت در " ها آموختهي گذار اشتراک " عنوان با خطا ازي ریادگي

 با رابطه در کهي مهمي واکنشها ازي ناش منتظره ریغ عوارض اي منتظره ریغي ها مرگ به منجر کهي خطاها همراه بهي منيا مسئول صیتشخ به شده گزارشي خطاها ازي موارد – 3
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 عمل از بعد و قبل صیتشخ نیب مهمي تفاوتها و است دهش ماریب به بیآس باعث کهي هوشبري دادهايرو و خطاها ، مهميي داروي خطاها ،ي خوني ها فراورده و خون ونيترانسفوز

/ ي اصالح اقدامات(  RCA)  خطاي ا شهير لیتحل وي بررس از پس و مطرح ، حادثه وقوع از پس هفته کي ظرف حداکثري تيدیمورب تهیکم دري جراح وي پاتولوژي ها افتهي براساس

ي منيا مسئول آني براجرا نظارت مسئول و شودي م االجرا الزم ، آن ابالغ ويي اجرا تيريمد میت ديیتا از پس و شده نيتدو آمده شیپي خطاهاي برا تیفیک بهبود برنامه/  رانهیشگیپ

 .باشدي م ماریب

ي مي رسان اطالع يمنيمسئول هماهنگ کننده ا توسط " ها آموختهي گذار اشتراک " صورت بهي آتي خطاها کاهش جهت در مجدد وقوع ازي ریشگیپ جهتي پزشکي خطاها علل – 61

 .شود

 

 فرم هاي ثبت خطا-صندوق گزارش عوارض و خطا امکانات و تسهیالت دستورالعملهاي ابالغي از وزارتخانه/تجربه بیمارستان منابع

 

 علي اشرف حسن پور تهیه کنندگان

 سینا کوثري

 مريم بابا يي ماهاني

 بیمارستانمدير  سمت

 مسئول ايمني بیمارستان

 ريمديره پرستا

 
 

 امضاء

 

مسئول هماهنگ  سمت فاطمه  فاطمي تهیه کنندگان

 کننده ايمني

 امضا

 امضا يت بیمارستانمدير  سمت  علي اشرف حسن پور :تايید کننده

 امضا رياست بیمارستان سمت خانم دکتر بهاره عباسي :ابالغ کننده
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 يسوز آتش مقابل دري منيا :عنوان روش اجرايي                                                                      LFM-OM-04-B : کد

 مسئول آتش نشاني فرد پاسخگو کلیه بخشها و واحدها :دامنه خط مشي مديريت و رهبري :نام بخش

تاريخ 

 :تدوين

 2از      6    :تعداد صفحات 6/7/37 :تاريخ بازنگري بعدي 6/7/31 :نگريتاريخ آخرين باز 6/7/35

 نظارتي روش ارزيابي   64/7/31 :تاريخ آخرين ابالغ 64/7/35 :تاريخ ابالغ

 

 

 

 

 

 روش اجرايي

 :پیشگیري از آتش سوزي

 . داده نمي شودقرار  ، با نظارت تاسیسات دوجود دار( مواد خشک)در انبار و جاهايي که مواد قابل اشتعال  (سوخت ژنراتور)مواد نفتي -6

 .مي شودانبار ن، با نظارت مسئول اموال و بهداشت محیط در بیمارستان اشیاء زائد و بي مصرف را که قابل اشتعال است  -2

روپوش آن ه اي و پرسنل بخش ها از نظر وجود توسط مسئول تاسیسات و مسئول بهداشت حرفو همیشه سیم ها داده نمي شود سیم وسائل برقي از زير فیش و باالي در عبور  -9

 .کنترل مي شود

 . شسته نمي شوندو وسائل برقي را با آب  شدهخودداري توسط کلیه پرسنل و تاکید بر نیروي خدمات، از ريختن آب بر روي سیم و پريز برق  -4

 .تا از دو طرف در مجاورت هوا قرار گیرند مي دهند اتاق يا سالن قرار تلويزيون و لوازم برقي که در هنگام استفاده حرارت تولید مي کنند را در گوشه هاي  -5

 .، سالیانه طبق برنامه ريزي سوپروايزر آموزشي انجام مي شودآموزش مستمر افراد در شناخت و پیشگیري از آتش و کاربرد تجهیزات براي اطفاي آن  -1

 .ا هماهنگي مسئول بهداشت حرفه اي انجام مي شودب هاي مشخص ريزي شده در دوره  هاي عملي و برنامه انجام تمرين -7

 .شده و انجام مي شود برآورد کارشناسيسالیانه طبق هماهنگي هاي انجام شده با آتش نشاني، ، نشاني و اطفاي حريق وسايل و لوازم و تاسیسات آتش -8

 .مسئول تاسیسات و پرسنل مربوطه انجام مي شود توسط نشاني ريزي شده از صحت و سالمت وسايل و تجهیزات آتش هاي منظم و برنامه بازديد -3

 .محلهايي که نبايد سیگار کشیده شود با نصب تابلوي کشیدن سیگار ممنوع با هماهنگي مسئول تاسیسات و بهداشت حرفه اي نصب شده است -61

 .شود ، از خاموش بودن دستگاه ها توسط مسئولین مربوطه اطمینان حاصل ميCSRقبل از خروج از واحد لنژري و  -66

 .کلیه کپسولهاي اکسیژن در اتاقک اکسیژن، فیکس شده و از سقوط آن پیشگیري مي شود -62
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با هماهنگي مسئول بهداشت حرفه اي و مشاوره با آتش  ها از هم و نحوه دسترسي به آنها هاي خاموش کننده، ارتفاع نصب آنها، فاصله قرار گرفتن کپسول محل نصب کپسول -69

 .دنشاني همواره کنترل مي شو

 .مي شودتاريخ انقضاي کپسولهاي آتش نشاني همواره توسط رابط آتش نشاني کنترل شده و موارد عدم انطباق شناسايي و با همکاري مسئول تدارکات حل  -64

 :کشف سريع

و آتش ( رابط آتش نشاني)رد را به تاسیسات در هر مکان سريعا موا.. با توجه به عدم نصب دتکتورها اعالم حريق در بیمارستان، کلیه پرسنل به محض روئت آتش، دود يا -65

 .نشاني اطالع رساني مي نمايند

 .پرسنل حراست و سوپروايزر کشیک هم در طیراندهاي مربوطه، کنترل ونظارت در اين خصوص را به انجام مي رسانند -61

 .اده مي شوددر اين فاصله، از اطفاي حريق دستي طبق آموزشهاي دريافت شده، توسط پرسنل حاضر در صحنه استف -67

 :پاسخ سريع

 .در و پنجره هاي اتاقي را که آتش سوزي در آن شروع شده فورا ببنديد تا مانع سرايت دود و شعله به اتاق هاي مجاور شود  -68

 .زير درب اتاق هاي مجاور را که هنوز دچار حريق نشده اند بپوشانید -63

 .اگر علت آتش سوزي جريان برق است فورا جريان برق را قطع کنید -21

 .همیشه مخالف جهت وزش باد قرار بگیريد تا شعله به شما آسیب نرساند  -26

از آب جهت خاموش نمودن حريق استفاده مي (مثل کاغذ، چوب، پارچه)مواد قابل احتراقي که پس از سوختن از خود خاکستر بر جاي مي گذارند جهت خاموش نمودن  -22

 .شود

جهت خاموش نمودن حريق  و کف CO2پودر و گاز از  (مثل الکل، استون، بنزين)که به راحتي قابلیت مايع شدن دارند  مايعات قابل اشتعال يا جامداتيجهت خاموش نمودن  -29

 .استفاده مي شود

 .مي شودجهت خاموش نمودن حريق استفاده  و کف CO2پودر و گاز از  (مثل گاز شهري)گازهاي مايع و مايعاتي که براحتي به گاز تبديل مي شوند جهت خاموش نمودن  -24

 .جهت خاموش نمودن حريق استفاده مي شود CO2گاز از  وسايل الکتريکي و الکترونیکيجهت خاموش نمودن  -25

و به سرعت از محل خارج شويد و در اين بین، جان بیماران را هم در نظر گرفته و در اولین فرصت، انها را هم  اگر با آتش سوزي بزرگي مواجه شديد خود را به خطر نیندازيد -21

 .از محیط خارج نمايید

 .موارد خروج اضطراري مشخص و طبق هماهنگي مسئول بهداشت حرفه اي و تاسیسات در مکان هاي مورد نظر نصب مي باشد -27

 .در حالیکه نرده ها را لمس مي کنید از پله هاي اضطراري پايین برويد  -28
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 (.ز نباشد چون جرقه باعث انفجار مي شود به شرطي که کنتور در محل پخش گا) برق را قطع کنید در موارد پخش گاز،  -23

 .ببنديد را دستمال خیس جلو دهان و بیني خود با  -91

 .براي ايجاد روشنايي از چراغ قوه استفاده کنید  -96

 .دستگیره درب آشپزخانه و دريچه ها را آهسته و با احتیاط باز کنید تا جرقه نزند  -92

 .، چون امکان انفجارزياد است  اگر سیلندر حاوي گاز داغ شده فورا از محل دور شويد -99

 

 /چراغ قوه /کپسولهاي اتش نشاني امکانات و تسهیالت دستوالعملهاي اتش نشاني/تجربه بیمارستان منابع

سیده طاهره قاسمي نژاد  تهیه کنندگان

 ابوالقاسم باقري

 نوري انور

 مسئول آموزش سمت

 پرسنل تاسیسات 

 مسئول بهداشت حرفه اي

 امضاء

 

 امضا  سمت  انتهیه کنندگ

 علي اشرف حسن پور : تايید کننده

 سیده طاهره قاسمي نژاد

 يت بیمارستانمدير  سمت 

 مسئول بهبود کیفیت

 امضا

 امضا رياست بیمارستان سمت خانم دکتر بهاره عباسي : ابالغ کننده
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 مارستانیب هيتهو و شيگرما ش،يسرما نگهداشت :رايي عنوان روش اج                                                               

 LFM-OM-05-B : کد

مسئول هماهنگ کننده  فرد پاسخگو کلیه بخشها و واحدها :دامنه خط مشي مديريت و رهبري :نام بخش

 ايمني

تاريخ 

 :تدوين

 2از      6    :تعداد صفحات 6/7/37 :تاريخ بازنگري بعدي 6/7/31 :تاريخ آخرين بازنگري 6/7/35

 نظارتي روش ارزيابي   64/7/31 :تاريخ آخرين ابالغ 64/7/35 :تاريخ ابالغ

 

 

 

 

 

 روش اجرايي

 :نگهداشت سیستم سرمايش

 و سرويس پذيرفته و ،صورت تاسیسات پرسنل توسط (ماه ارديبهشت و فروردين در) گرم فصلقبل از شروع  (کولرهاي آبي) سیستم سرمايش اندازي راه و عیوب رفع ،آمادگي-6

 .شود مي بازبیني

 .گردندمي تعويض مستهلک قطعات نیاز صورت در و گرددمي بررسي ها پوشال و شناور مکانیکي، و برقي سیستم نظر از آبي کولرهاي تمامي-2

 .گرددمي انجام هفتگي صورت به کولرها کنترل برنامه سال، گرم فصل طول در کار کثرت به توجه با-9

 تعمیر نظر، مورد قسمت اي و بخش مسئول طرف از رسانياطالع با بازديد، دوره بین در مشکل بروز صورت در و گردد تکمیل مربوطه فرم در بايستمي ي هفتگي،بازديدها گزارش-4

 .گرفت خواهد انجام کولر

 خواهد انجام الزم اقدامات مشکل، رفع امکان صورت در شده و بررسي موضوع تاسیسات، واحد به مربوطه بخش مسئول رساني اطالع با کارکرد، زمان در مشکل بروز صورت در-5

 .شد

 .شد خواهد ارسال تدارکات واحد براي تاسیسات نظارت و هماهنگي با آن تعمیرات درخواست صورت، اين غیر-1

 :نگهداشت سیستم گرمايش

 در)سرما فصل شروع از قبل گرددمي مینتأ گرمآب ديگ توسط مستقیماً راديوتورها گردش در آب و بوده مرکزي نوع ازکه  گرمايشي سیستم اندازي راه و عیوب رفع ، آمادگي-7

 .شود مي بازبیني و سرويسپذيرفته و  صورت (ماه مهر و شهريور
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 به و مشکل بدون سال سرد فصل طول در تا اشندب کار به آماده و شده سرويس کامل طور به تاسیسات نظارت هماهنگي با بايستمي ماه شهريور در گرم، آب سیرکوالسیون هايپمپ -8

 .باشند مدار در دائم طور

 کنترل نیز کشيلوله مسیرهاي تمامي چنین هم شوند هواگیري تاسیسات پرسنل توسط رادياتورها تمامي و شده آبگیري تاسیسات مسئول نظارت با سیستم بايستمي ماه مهر اواسط -3

 . پذيرد صورت تاسیسات ناظر هماهنگي با اصالحي اقدامات نشتي، وجود صورت در و شده

 .پذيرفت خواهد صورت الزم اقدامات ،تاسیسات ناظر هماهنگي با مستهلک، قطعات وجود اي و شويي اسید به نیاز صورت در زمان بازبیني، در -61

 . پذيردمي صورت مناسب زمان در تاسیسات مسئول توسط هاآن تعويض جهت ريزي برنامه معیوب، رادياتورهاي شناسايي با و شوندمي بررسي رادياتورها فصل، طول در-66

 اقدامات تاسیسات پرسنل توسط وقت اسرع در و گرددمي اعالم تاسیسات واحد به قسمت آن مسئول توسط مشکل شرح قسمت، کي رادياتورهاي در مشکل وجود صورت در-62

 .پذيرفت خواهد صورت اصالحي

 :نگهداشت عمومي

 .نمايد مي مکاتبه مسئول تدارکات و مديريت با و و تهیه را لوازم لیست ، بیمارستان فني ناظر ،فصل شروع از قبل تعمیرات انجام جهت لوازم و قطعات به نیاز رصورتد -69

 .دهند مي انجام را الزم اقدامات لوازم، تهیه و پیگیري به نسبت تدارکات مسئول -64

 .توسط مسئول تاسیسات مورد بررسي قرار مي گیرد  برگشت و رفت کلکتورهاي فشار و دما کنترل ؛ وجيخر و ورودي آالت شیر کلیه -65

 سرکشيتوسط پرسنل تاسیسات  منظم به طور آبسردکنها و يخچالها و هواسازها Tجسد سردخانه و صفر زير و صفر باالي غذايي مواد ،سردخانه گازي کولر شامل مبردها تمامي -61

 .گردند مي کنترل گاز نشتي عدم و صحیح رکردکا نظر از و

 شده جدا برق از يکبار ماهي و حداقل منظم طور به خدمات نیروهاي توسط و مربوطه بخش مسوول نظر زير انبارها و پاراکلینیکي و بستري بخشهاي داخل يخچالهاي تمامي -67

 .شوند اريبرد بهره ادامه آماده تا گردند مي تمیز کامال برفکها ذوب از پس و

 .شود مي درجتوسط پرسنل تاسیسات   مربوطه لیست چک در خارجي و داخلي دماي و کنترل تاسیسات نیروهاي توسط ، روزانه طور به ، جسد هاي سردخانه -68

 وشیرهاي گیر ،لرزه ساپورتها ،صافي و فوندانسیون ، پمپها فنر و فیبر و ها کوپلینگ بودن سالم از اطمینان و لرزش و صدا نظر از زمیني و خطي سیرکوالتور پمپهاي کلیه -63

 .گردد مي ثبت مربوطه چک لیستهاي در و بررسي ارتباطي، کابلهاي و قدرت و فرمان مدار ، اکوستیک و جداري هاي ترموستات ، يکطرفه

 گرمايشي دستگاه کويلهاي از ، ها پره و برگشت و رفت شیرهاي از مالياحت نشتي رفع و هواگیري شیرهاي و رادياتورها تمامي ازتوسط پرسنل تاسیسات،  اي دوره بصورت -21

 .گردد مي ثبت مربوطه لیست چک در و مي آيد بعمل بازديد اتاق ترموستاتهاي و مکش و خروج هاي دريچه و هوارساني سیستم و UV المپهاي ، فیلترها وضعیت و هواساز

 فني وناظر اقدام اسرع وقت در آن رفع به نسبت روزانه گزارش دفتر در ثبت ،ضمن سیستم خرابي يا معیوب موارد زا يک هر مشاهده صورت در کننده بازديد افراد -26

 .دهند قرار امر جريان در را بیمارستان

 .يندنما مي تالش سوخت بهینه مصرف به نسبت گرمايشي سیستم قسمتهاي از هريک تنظیمات انجام و موقع به کنترل با پرسنل تاسیسات  -22
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 مربوطه آالت ابزار امکانات و تسهیالت تجربه بیمارستان منابع

 ابوالقاسم باقري تهیه کنندگان

 سیده طاهره قاسمي نژاد

 پرسنل تاسیسات سمت

 مسئول آموزش

 امضاء

 

 امضا  سمت  تهیه کنندگان

 علي اشرف حسن پور : تايید کننده

 سیده طاهره قاسمي نژاد

 يت بیمارستانمدير  سمت 

 سئول بهبود کیفیتم

 امضا

 امضا رياست بیمارستان سمت خانم دکتر بهاره عباسي : ابالغ کننده
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 موقعیت خطر آفرين  گزارش حوادث و :روش اجرايي عنوان                                                           

 LFM-OM-06-B : کد

 دبیر کمیته بحران فرد پاسخگو مارستانیبي بخشها و واحدها هیکل :دامنه خط مشي بهداشت حرفه اي  :نام بخش

تاريخ 

 :تدوين

 6از      6    :تعداد صفحات 2/8/37 :تاريخ بازنگري بعدي 2/8/31 :تاريخ آخرين بازنگري 2/8/35

     65/8/31 :تاريخ آخرين ابالغ 65/8/35 :تاريخ ابالغ

 

 

 

 

 

 روش اجرايي

 :تعاريف

 .شوند مارستانیب اي و مردم بهي طیمح وي مال ،يجان بیآس به منجر توانندي م و هستند زا بیآس بالقوه که شودي م گفتهيي ها دهيپد به(: نيآفر خطر عوامل)مخاطره -

 .....و طوفان زلزله، ل،یس: يعیطب نيآفر خطر عوامل -

 يبريسا حمالت تصادفات، ها،ي دمیاپ ،يسوز آتش: ساز انسان نيآفر خطر عوامل -

 ديبازد و پرسنل ماران،یب مارستان،یب به بيتخر اي و جراحت ،يماریب نوع ازي ديتهد و دهندي م رخ مارستانیبي کيزیفي فضا در که هستندي حوادث: يداخل منشاء با حوادث -

ي جمع دسته اعتصاب و،یاکت ويراد مواد نشت ،يارتباطي هاستمیس قطع گاز، و برق و آب قطع ،يسوز آتش کار، نیح حوادث تخت، از ماریب سقوط:  مانند دينماي م وارد کنندگان

 ....و کارکنان

 به مصدومان و مجروحان حد از شیب ورود باعث و داده قرار ریتاث تحت را مارستانیبي ول افتاده اتفاق مارستانیب از خارج کهي حوادث: يخارج منشاء با نيآفر خطر عوامل -

 ...و زلزله ،لیس تصادفات، مانند شودي م مارستانیب

 روش اجرا 

، موارد را ب اطالع فرمانده حادثه و دبیر کمیته  ممکن  زمان نیاول در سوپروايزر کشیک .اطالع سوپروايزرکشیک مي رساند به ستاد هدايت  توسط يخارج مترقبه ریغ حوادث-6

 .دهد يم اطالع باش آماده حالت اعالم و مارستانیب يآمادگ جهتبحران 

 الزم دستورات انها يساز آماده به نسبت و کرده براورد را ملزومات و زاتیتجه و  يانسان ، يمال  منابع هیاول يها ازین حادثه وسعت و شدت از کامل اطالعات کسب با دثهحا فرمانده -2

 .ابدي يم حضور مارستانیب در وقت اسرع در و دهدیم مارستانیب زريسوپروا به را
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 .دينما يم اقدام حادثه يفرمانده يهماهنگ با حادثه شدت و زانیم اساس بر روهاین فراخوان و باش آماده اعالم به بتنس مارستانیب وقت زريسوپروا-9

 رعاس در مارانیب مناطق تيريمد-درمان  مناطق تيريمد-کینیپاراکل خدمات تيريمد-يانسان خدمات تيريمد _ يبانیپشت تيريمد شامل  بحران يتيريمد  يباال رده نیمسئول-9

 .شوند يم فراخوان کیکش زريسوپروا توسط وقت

 اقدام يابالغ فيوظا شرح اساس بر شيخو يتهایفعال انجام به حادثه وسعت و شدت اساس بر بیترت به کدام هر شيخو ياتیعمل شنيپوز در حضور از پس مذکور مناطق رانيمد-4

 .کنندیم

 .گرددیم بر خود ياصل شنيپوز به کیکش زريوا سوپر-5

 .شود يم اعالم حادثه فرمانده توسط  حادثه به پاسخ حالت يعیطب تیوضع به بازگشت و بحران انيپا از پس-1

 گزارش دفتر در را حادثه شرح ممکن، فرصت نیاول در و دهدي م قرار موضوع انيجر در را مارستانیب سیرئ اي ريمد بالفاصله مارستانیب وقت زريسوپروا مترقبه حوادث در  -7

 .کندي م ثبتي رزيسوپروا

 فرم لیتکم بر عالوه ديبا هم کارکناني براي شغل حوادث بروز صورت در و شودي م داده اطالع زین معالج پزشک به بالفاصله موضوع تخت از ماریب سقوط مانندي موارد در -8

 .ردیگ قرار موضوع انيجر در هم مارستانیبي ا حرفه بهداشت کارشناس و رندیگ قرار نظر تحت بیآس و جراحت صورت در مربوطه، پرسنلي برا مخصوص

 مار،یبي منياي هماهنگ کارشناس مارستان،یب ريمد ،يو حضور باي ا جلسه شانيا دستور با و شدهي بررس مارستانیبي فن مسئول توسط داده رخ حادثه ممکن، فرصت نیاول در -3

 ،يزاتیتجه وي ماد عوامل ،يفرد عوامل ،يطیمح عوامل: مانند آن جاديا علل حادثه، ابعاد و گرددي م لیتشک ندبیر بحرا ،ي ا حرفه بهداشت مسئول، مربوطه بخش پرسنل و نیمسئول

 زاي ریشگیپ جهت الزمي راهکارها و ردیگي م قرار RCA اصطالح به اي لیتحل و هيتجز مورد...... و نظارت کمبود ،يبانیپشت کمبود ،يفردي ،خطاي ناکاف شزآمو استاندارد، فقدان

 .شودي م گرفته نظر در مشابه حوادث وقوع

 ريسا به اقدامات وي بررس جينتا و شودي م نيتدو آني براي ا مداخله برنامه و شودي مي بررس تهیکم در شده گزارش حوادث مارستان،یب در مشابه حوادث ازي ریشگیپي برا -61

 .شودي مي رسان اطالع زین کارکنان

 ايبال و حوادث خطر تيريمد تهیکم در را داده رخ موارد ريسا وي اصل زاتیتجهي خراب مارستان،یب اطالعات ستمیس ،ياضطرار برق سات،یتاس ان،ساختمي ها نهیزم در حوادث -66

 .ردیگي م صورت آنها رفع جهتي اصالح اقدام و شودي م لیتحل و هيتجز وي بررس

 .توسط مسئول بهداشت حرفه اي به پرسنل بیمارستان داده مي شود ن،يخطرآفري تهایموقع و حوادثي ده گزارش حیصح نحوه خصوص در کارکنان به آموزش -62 

 مارستانیب هديد بیآس و زیخ حادثه نقاط میترم نیهمچن و بیع رفع جهت ساختماني نما اي و ساختمان سازه در بیآس جاديا ساختمان ازي ا دورهي دهايبازد در ساتیتاس پرسنل -69

 .کنندي م گزارش موقع به را

 . کلیه تجهیزات بیمارستاني در طي بازديدهاي دوره اي بررسي شده و موارد نیازمند تعمیر توسط ايشان پیگیري و رفع نقص مي شوند-64
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 فرم هاي گزارش حادثه امکانات و تسهیالت تجربه بیمارستان منابع

 

 علي اشرف حسن پور تهیه کنندگان

 مريم بابا يي ماهاني

 سمي نژادسیده طاهره قا

 مدير بیمارستان سمت

 مديره پرستاري

 مسئول بهبود کیفیت

 امضاء
 

 امضا  سمت  تهیه کنندگان

 علي اشرف حسن پور :تايید کننده

 سیده طاهره قاسمي نژاد

 مدير  سمت 

 مسئول بهبود کیفیت

 امضا

 امضا رياست بیمارستان سمت خانم دکتر بهاره عباسي :ابالغ کننده
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 يانساني روین وي پزشکي مصرف مواد و ملزومات زات،یتجه ،يکيزیفي فضاي ها حوزه در مارستانیب تیظرف شيافزا :عنوان روش اجرايي                                      

 LFM-OM-07-B : کد

گ کننده مسئول هماهن فرد پاسخگو کلیه بخشها و واحدها :دامنه خط مشي مديريت و رهبري :نام بخش

 ايمني

تاريخ 

 :تدوين

 2از      6    :تعداد صفحات 6/7/37 :تاريخ بازنگري بعدي 6/7/31 :تاريخ آخرين بازنگري 6/7/35

 نظارتي روش ارزيابي   64/7/31 :تاريخ آخرين ابالغ 64/7/35 :تاريخ ابالغ

 

 

 

 

 

 روش اجرايي

 .اختصاص مي يابد ،جهت استقرار تختهاي بستري در مواقع بحرانانگاه با هماهنگي سوپروايزر کشیک يا مسئول درمفضاي درمانگاه  .6

 .اختصاص مي يابد تختهاي اتاق معاينه از اتاق پزشکان با هماهنگي مسئول اورژانس و درمانگاه در زمان بحران، خارج شده و در فضاي درمانگاه به تخت بستري .2

بستري جهت افزايش ظرفیت پذيرش مصدومین بحران توسط مسئول ارشد پزشکي و پزشک معالج بیمار سطح بندي و ترخیص بیماران بخش هاي اورژانس و بخش هاي  .9

 .يا آنکال صورت مي پذيرد تا فضا و تخت بیشتري جهت مصدومین بحران صورت پذيرد

 در محل مناسب ديگر اقدام  bed managerکشیک و با هماهنگي سوپروايزر تخت هاي غیر اورژانسي را تخلیه کرده نسبت به ترخیص يا اسکان بیماران غیر اورژانس  .4

 .مینمايیم

 .مي شودمتوقف توسط پذيرش با دستور فرمانده حادثه پذيرش بیماران غیر اورژانسي را تا پايان زمان اضطراري  .5

 . مي شودکنسل سوپروايزر با فرمانده حادثه با هماهنگي عملهاي جراحي غیر اورژانس  .1

 .توسط رئیس بخش عملیات و مسئول ارشد پزشکي جهت افزايش پذيرش مصدومین بحران صورت مي گیردادغام بخش هاي بیمارستاني  .7

تعلديل و  ( پرستاري، تکنسین بیهوشي و اتاق عملل )در ابتداي شروع بحران، با توجه به شرايط تا زمان رسیدن اعضاي چارت بحران، نیروي ساير بخش هاي بالیني  .8

 .شیک به منطقه بحران فراخوانده مي شوندبا هماهنگي سوپروايزر ک  نیروها

در برنامه موجود است، تماس گرفته شده و جهت خدمت پرستاران داوطلب که مشخصات آنها در اين فاصله ،سوپروايزر با اعضاي چارت بحران تماس گرفته و با گروه  .3

 .در منطقه بحران زده فراخوانده مي شوند
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زنان و عمومي به آنکال اول و دوم موجود در برنامه که ماهیانه توسط مدير گروهان مربوطه نوشلته ملي شلود، توسلط     در صورت نیاز به پزشکان بیهوشي و جراح  .61

 .سوپروايزر کشیک تماس گرفته مي شود

، نسبت (ز بحران منعقد شده استکه قبل ا)در صورت نیاز به نیروي کمکي خارج بیمارستاني، فرمانده حادثه بر اساس تفاهم نامه بیمارستان با بیمارستان هاي هم جوار .66

 .به افزايش نیرو مبادرت مي ورزند

رنامه ريزي صورت مديريت همراهان بیمار جهت جلوگیري از ازدحام بیش از حد و اختالل در فرايند درمان و پذيرش مصدومان، توسط ارشد روابط عمومي و رئیس ب .62

 .ن که محل تجمع ايمن مي باشد هدايت مي شوند مي گیرد و همراهان به محل انتظار تعیین شده در زمان بحرا

بحران، دستگاه هاي لیست بک آپ تجهیزات مصرفي، در بخشها با هماهنگي مسئول هماهنگ کننده ايمني و مسئولین بخش ها تهیه شده و موجود مي باشد که در موارد  .69

 .موجود فراخوانده مي شود

ساعته بودن داروخانه بیمارستان، ذخیره شده و در موارد بحرانلي در   24انبار داروخانه موجود و با توجه به تجهیزات مصرفي پزشکي بر اساس نیازهاي بحراني در  .64

 .دسترس مناطق بحران زده قرار مي گیرد

را لیست کرده و به فرمانده در صورتي که تجهیزات موجود در بیمارستان، تامین کننده نیاز در بحران نباشد، مسئول پشتیباني، تجهیزات ضروري و مورد نظر بخش ها  .65

 .نسبت به تامین نیازهاي بیمارستان اقدام مي ورزد eocدانشگاه موارد کمبود را گزارش داده و سازمان  eocحادثه اطالع مي دهد، فرمانده حادثه با هماهنگي با 

به مراکز تعیین شده ستاد بحران دانشگاه اقدام مي نمايد و تا زمان انتقال ، دانشگاه و مسئول واحد متوفیان، نسبت به انتقال  اجساد  eocفرمانده حادثه با هماهنگي با  .61

 .اجساد در صورت پر بودن سردخانه، در يکي از اتاق هاي درمانگاه نگهداري مي شوند

 

 داروهاي ذخیره امکانات و تسهیالت تجربه بیمارستان منابع

 

 خانم دکتر بهاره عباسي  تهیه کنندگان

 قاسمي نژاد

 م بابا يي ماهانيمري

 نوري انور

 مسئول ايمني بیمارستان سمت

 مسئول بهبود

 مديره پرستاري

 دبیر بحران

 امضاء

 

 فاطمه  فاطمي  تهیه کنندگان

 

 علي اشرف حسن پور

 

مسئول هماهنگ کننده  سمت

  ايمني

 بیمارستانمدير 

 

 امضا
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 امضا يت بیمارستانمدير  سمت  علي اشرف حسن پور :تايید کننده

 امضا رياست بیمارستان سمت خانم دکتر بهاره عباسي :بالغ کنندها

 



 

 
Page 28 

 
  

 حادثه وقوع زمان دري اتیحي درمان خدمات ارائه تداوم :عنوان روش اجرايي                                        

 LFM-OM-08-B : کد

 مسئول بحران فرد پاسخگو ي بیمارستانکلیه بخشها و واحدها :دامنه خط مشي مديريت و رهبري :نام بخش

تاريخ 

 :تدوين

 2از      6    :تعداد صفحات 6/7/37 :تاريخ بازنگري بعدي 6/7/31 :تاريخ آخرين بازنگري 6/7/35

 نظارتي روش ارزيابي   64/7/31 :تاريخ آخرين ابالغ 64/7/35 :تاريخ ابالغ

 

 

 

 

 

 روش اجرايي

کمیته بحران مشخص شده است و پیرو نقش هاي موجود در چارت، شرح وظايف هر يک از اعضا در زمان بحران به ايشان ابالغ شده در بیمارستان چارت بحران با مشارکت اعضاي -6

 .است

 .هر يک از اعضا وظايف خود را بر اساس شرح وظايف ابالغ شده در زمان حادثه، پیش از حادثه و بعد از حادثه به انجام مي رساند-2

 .در بیمارستان فعال و مرکز فرماندهي حادثه در زمان بحران هاي داخل بیمارستاني مي باشد( عملیات اضطراريمرکز ) EODساختمان -9

 .مکان هاي امن جهت پناه گرفتن پرسنل در بیمارستان توسط مسئول بهداشت حرفه اي مشخص و به کلیه پرسنل در اين خصوص اطالع رساني شده است-4

 .راري با هماهنگي مسئول بهداشت حرفه اي و تاسیسات در مکان هاي مورد نظر نصب شده استعالئم و نشانه هاي خروج اضط-5

 .ساعت در انبار دارويي بیمارستان موجود است 72 لذخاير دارويي در خصوص داروهاي ضروري در بحران، به میزان حداق -1

 .ساعت ذخیره مي باشد 72ارستان تهیه و ضمیمه فارماکوپه بیمارستان مي باشد و به میزان فهرست داروهاي ضروري با مشارکت مسئولین بخش ها و مديريت دارويي بیم -7

هیزات از بخش هايي یزات پزشکي هر بخش به انضمام بک آپ تجهیزات تهیه شده و در هر بخش موجود مي باشد که در موارد حوادث مورد استفاده قرار مي گیرد و تجهفهرست  تج-7

 .رند در بخش هاي فعال فراخوانده و مورد استفاده قرار مي گیرندکه استفاده کمتري دا

اين خدمات شامل ارائه خدمات اورژانسي به مصلدومین حادثله و اعملال    . )فهرست خدمات ضروري بیمارستان توسط مسئول هماهنگ کننده ايمني تهیه و در دسترس مي باشد -8

 .مي باشد( جراحي اورژانس 

 .ارستاني با توجه به برنامه آنکالي موجود در بخش ها، نیروهاي فراظرفیتي دعوت به همکاري مي شونددر بحران هاي خارج بیم-3

د صحیح آن توسط پرسنل تاسیسات سوخت ژنراتور ها  به میزان سه روز ذخیره مي باشد و ژنراتور در زمان قطع برق به مدت حداقل سه روز قابل استفاده مي باشد و صحت عملکر-61
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 .کنترل و مشکالت سريعا به مسئول تاسیسات اطالع رساني و رفع نقص انجام مي شودروزانه 

 .بیمارستان جهت استفاده در موارد بحران ذخیره مي باشد  EODساعت در 72غذا و آب حداقل جهت مصرف   -66

 .مي باشد شیر خشک، آب معدني،  ها کمپوت ،کنسروها: غذاهاي ذخیره که با هماهنگي واحد تدارکات و مسئول تغذيه تهیه شده است شامل  -62

 .کپسولهاي اکسیژن در بخش هاي ويژه، اورژانس و اتاق عمل جهت استفاده در حوادث بحران ذخیره مي باشد-69

 .ي مي شوندواحدهاي پاراکلینیک و اداري با توجه به مشخص بودن مسئولین مربوطه در چارت بحران در حوادث با توجه به هشدار اولیه، فراخوان-64

بیماري که به ارزيابي سريع و مداخله پزشکي جهت افزايش امکلان   سطح اول اولويت:  که شامل. انجام مي شود STARTترياژ بیماران در حوادث خارج بیمارستاني بر اساس  -65

 STARTاولويت سوم در سیستم ترياژ . ج دارد ولي جراحت خیلي شديد نیستبیمار به کمک احتیا STARTاولويت دوم در درمان بیماران بر اساس سیستم ترياژ   .حیات نیازمند است

  .هاي اولیه ساده و مقدماتي نیازمند است بیماري که فقط به کمک

 

  امکانات و تسهیالت تجربه بیمارستان منابع

 

 خانم دکتر بهاره عباسي تهیه کنندگان

 علي اشرف حسن پور

 سیده طاهره قاسمي نژاد

 ماهاني مريم بابا يي

 بیمارستانمدير  سمت

 مسئول بهبود کیفیت

 مسئول ايمني بیمارستان

 مديره پرستاري

 امضاء

 

مسئول هماهنگ   فاطمه  فاطمي تهیه کنندگان

 کننده ايمني

 امضا

 امضا يت بیمارستانمدير  سمت  علي اشرف حسن پور :تايید کننده

 امضا تانرياست بیمارس سمت خانم دکتر بهاره عباسي :ابالغ کننده
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 جدا سازي بیماران روانپزشکي با حداقل هاي مورد انتظار  :روش اجرايي عنوان                                                           

 LCG-OM-09-B : کد

 سرپرستار :فرد پاسخگو کلیه بخش هاي درماني :دامنه خط مشي کلیه بخش هاي درماني :نام بخش

تاريخ 

 :نتدوي

 6از    6    :تعداد صفحات 7/7/37 :تاريخ بازنگري بعدي 7/7/31 :تاريخ آخرين بازنگري 7/7/35

   نظارت :نحوه ارزيابي 91/7/31 :تاريخ آخرين ابالغ 91/7/35 :تاريخ ابالغ

 

 

 

 

 

 روش اجرايي

 .لت و اخذ شرح حال  دقیق شناسايي و  در پرونده بیمار ثبت  مي نمايد بیمار با مشکل روانپزشکي با دستور پزشک معالج مبني بر جداسازي بیمار با ذکر ع  -6

 .جدا مي نمايد  ( در صورت امکان ) پرستار مسئول بیمار بعد از کنترل دستور پزشک و شناسايي صحیح بیمار ، بیمار را در اتاق مجزا  -2

 .بر جدا سازي دستور آن را در پرونده بیمار ثبت مي نمايد   پزشک معالج بیمار در هنگام نیاز به مهار فیزيکي و شیمیايي عالوه  -9

 .جلوگیري مي کند  سر پرستار بخش و مسئولین شیفت هر شیفت اتاق جدا سازي را از نظر نکات ايمني بررسي و از ورود موارد محترقه و  خطر ساز به اتاق بیمار -4

در بیمار براي ايجاد آرامش محیط بخش براي ساير بیماران با پزشک معالج هماهنگ مي کند  و پس از ثبت ... ي خوابي و پرستار مسئول بیمار در صورت بروز عالئم بي قراري ، ب -5

 .دستورات  در پرونده اقدامات الزم را انجام مي دهند 

 .در جداسازي بیماران تا حد امکان طرح انطباق اجرا مي شود  -1

 

- مهار فیزيکي و شیمیايي التامکانات و تسهی تجربه بیمارستان منابع

 

 زهرا شالي تهیه کنندگان

 لیال رضايي

 کبري رضايي

 سرپرستار سمت

 پرستار

 پرستار

 

 امضاء

 

 امضا  سمت  تهیه کنندگان
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 مريم بابايي :تايید کننده

 سیده طاهره قاسمي نژاد

 پرستاريمدير  سمت 

 مسئول بهبود کیفیت

 امضا

 امضا رياست بیمارستان سمت يخانم دکتر بهاره عباس :ابالغ کننده
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 جدا سازي بیماران عفوني با احتمال سرايت به ساير بیماران  :روش اجرايي عنوان                                                           

 LCG-OM-10-B : کد

 سر پرستار :فرد پاسخگو کلیه بخش هاي درماني :دامنه خط مشي کلیه بخش هاي درماني :نام بخش

تاريخ 

 :تدوين

 2از      6    :تعداد صفحات 7/7/37 :تاريخ بازنگري بعدي 1/7/31 :تاريخ آخرين بازنگري 7/7/35

   نظارت :نحوه ارزيابي 91/7/31 :تاريخ آخرين ابالغ 91/7/35 :تاريخ ابالغ

 

 

 

 

 

 روش اجرايي

ر صورت نیاز به اتاق ايزوله  توسط  پرستار ، بیمار به اتاق ايزوله  منتقل مي شود  و احتیاطات  استاندارد مورد نیاز مطابق جداسازي  بیمار عفوني طبق  نظر پزشک  معالج انجام و د  -6

 .با نوع بیماري  و  راههاي انتقال توسط کلیه پرسنل  درماني رعايت مي شود 

 .دامات ذيل انجام  مي شود بر طبق استاندارد کلیه پرسنل شستن دستها را طبق استاندارد بعد از اق -2

 تماس با خون ، مايعات ، ترشحات  و مواد دفعي بیمار  –الف 

 قبل و بعد از تماس با بیمار ، پس از خروج دستکشها   -ب 

 در بین تماس  با دو بیمار  –ج 

 .نمودن دستکش ها دستها را مي شويد  پرسنل در زمان تماس با خون ، مايعات ، ترشحات و مواد دفعي بیمار دستکش پوشیده وبعد از خارج -9

 .کلیه پرسنل در هنگام تعويض پانسمان و اقدامات تهاجمي  کلیه نکات آسپتیک را رعايت نموده و از دستکش استريل استفاده مي نمايند  -4

 .ان حاصل مي نمايد در کلیه اقدامات تهاجمي انجام شده جهت بیمار ، پرسنل مسئول بیمار ، از استريلیزاسیون وسايل اطمین -5

 . در هنگاه انجام تزريقات کلیه پرسنل از پدهاي الکلي يکبار مصرف استفاده مي نمايد  -1

 .مي نمايند ني به پزشک معالج اطالع رسا" مانیتور نموده و در صورت وقوع سريعا... پرسنل پرستاري و مامايي تا عالئم اولیه بروز عفونت در کلیه بیماران شامل کنترل  تب و لرز و  -7

 .بیت کنترل مي نمايند پرسنل پرستاري مسئول بیمار در ابتدا و انتهاي شیفت و قبل و بعد از تزريق داروها ، خط وريدي بیماران را چک نموده و از نظر عالئم فل -8

 : بیمار شامل  رعايت احتیاطات استاندارد در مورد قطره هاي معلق در هوا توسط کلیه پرسنل  مراقبت  کننده  از -3

 .از اتاق خصوصي استفاده مي شود ... ( مانند آنفلونزا ، مننژيت ، پنوموني و ) در بیماريهاي قابل انتقال از طريق  قطرات معلق در هوا  –الف 
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 .در صورت قرار گرفتن در فواصل کمتر از يک متر از ماسک استفاده مي شود  -ب

 .توسط بیماران استفاده مي شود  از ماسک " حدود شده  ودر صورت نیاز حتمانقل و انتقال بیماران   حدالمقدور م -ج

 :رعايت احتیاطات استاندارد در مورد بیماريهاي منتقله از طريق ذرات هوا توسط کلیه پرسنل  مراقبت  کننده  از بیمار شامل   -66

 استفاده از اتاق خصوصي با فشار منفي  –الف 

 دقیقه در هر ساعت 1 -62تعويض هواي اتاق  –ب 

 بسته بودن درب اتاق بیمار در هنگام بستري بودن بیمار  –ج 

 استفاده از فیلتر هوا جهت پیشگیري از انتقال هوا به مناطق ديگر بیمارستان  –د 

 .توسط بیماران  استفاده مي شود   از ماسک  "نقل و انتقال بیماران حدالمقدور محدود شود  و در صورت نیاز حتما –ر 

 :رعايت احتیاطات استاندارد در مورد بیماريهاي منتقله از طريق تماس توسط کلیه پرسنل مراقبت کننده از بیمار شامل   -62

 .قبل از تماس با ترشحات  آلوده بیمار از دستکش  استفاده  مي نمايند  -الف

 .شويند  دستکش خود را خارج و دستها را مي" پرسنل قبل از ترک اتاق بیمار ، حتما -ب

 در صورت وجود احتمال آلوده شدن لباس با ترشحات ، استفاده از گان قبل از ورود به اتاق بیمار  -ج

 خروج گان قبل از ترک اتاق بیمار  -د

 .پرسنل از وسايل يکبار مصرف جهت اينگونه بیماران استفاده مي نمايند  -ر

 . رف توسط مسئول تغذيه انجام مي شود سرو غذا در خصوص اين بیماران با ظرف هاي يکبار مص -69

 

 ، اتاق ايزوله با شرايط استانداردPPEوسايل  امکانات و تسهیالت دستوالعملهاي ارسالي وزارت بهداشت منابع

 

 زهراشالي تهیه کنندگان

 لیال رضايي

 کبري ذکايي

 سر پرستار سمت

 پرستار

 پرستار

 امضاء

 

 امضا  سمت  تهیه کنندگان

 مريم بابايي :تايید کننده

 سیده طاهره قاسمي نژاد

 مدير پرستاري سمت 

 مسئول بهبود کیفیت

 امضا

 امضا رياست بیمارستان سمت خانم دکتر بهاره عباسي :ابالغ کننده



 

 
Page 34 

 
  

            

 

                                                              

 ياجتماع خطر پر رفتار با مارانیبي جداساز :روش اجرايي                                                              

 LCG-OM-11-B : کد

مسئول هماهنگ کننده  فرد پاسخگو کلیه بخشها و واحدها :دامنه خط مشي مديريت و رهبري :نام بخش

 ايمني

تاريخ 

 :تدوين

 2از      6    :تعداد صفحات 6/7/37 :تاريخ بازنگري بعدي 6/7/31 :تاريخ آخرين بازنگري 6/7/35

 نظارتي روش ارزيابي   64/7/31 :تاريخ آخرين ابالغ 64/7/35 :تاريخ ابالغ

 

 

 

 

 

 روش اجرايي

گردان  مورد لکلي، مواد روانرفتارهاي پرخطر اجتماعي در ابتداي ورود بیمار توسط پرستار درحین تکمیل فرم ارزيابي اولیه از نظر مصرف مواد مخدر، سیگار، مشروبات ا -6

 .ارزيابي قرار مي گیرد

ود باوري، عدم ارتباط موثر  در سابقه بیماريهاي  چون رفتار غیرايمن جنسي، سابقه بیماريهاي ايدز و هپاتیت، سابقه مشکالت رواني از جمله خشونت، سابقه خودکشي، عدم خ -2

 .بدو بستري توسط پزشک و پرستار ارزيابي مي شود

اگانه بتداي ورود در بخش داراي عالئم هذيان و توهم، پرخاشگري و حالت تدافعي  باشد ، موارد شناسايي شده و بیمار در صورت امکان در اتاق جددر صورتي که بیمار در ا -9

 .که در ديد مستقیم پرستار مي باشد بستري مي شود

 .بیماران شناسايي شده  فوق ،توسط پرستار در بخش  تحت نظارت بیشتر قرار مي گیرند -4

ايش امید به زندگي به فلت هاي آموزشي تهیه شده در بخش ها در خصوص ترک مواد مخدر و حمايت اجتماعي از بیماران جهت توانمندسازي بیماران و تالش  در جهت افزپم -5

 .بیماران داده مي شود

 .بیماران نیازمند به واحد مددکاري جهت معرفي مراکز حمايتي به ايشان در صورت نیاز معرفي مي شود -1

 .در صورت نیاز مهارسازي فیزيکي و شیمیايي طبق روش هاي اجرايي بیمارستان با دستور پزشک توسط پرستار انجام مي شود -7
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 .جلوگیري مي کند  سر پرستار بخش و مسئولین شیفت هر شیفت اتاق جدا سازي را از نظر نکات ايمني بررسي و از ورود موارد محترقه و  خطر ساز به اتاق بیمار -8

 .ا در خصوص اين  بیماران از همراهان قابل اعتماد بیمار درخواست حضور در کنار بیمار توسط پرستار و مسئول بخش انجام مي شودحتم -3

 .پرستار وسايل تیز و برنده و  کلیه وسايلي  راکه امکان دارد بیمار با آنها به خود آسیب برساند از دسترس ايشان دور مي سازد -61

 .و  جدي با بیمار صحبت شده و از تماس  چشمي و تجاوز به حريم بیمار توسط کادر درمان  خودداري شودبا تن آرام ، صادقانه  -66

 

 واحد مددکاري -مهارسازي فیزيکي و شیمیايي -پمفلت هاي آموزشي امکانات و تسهیالت تجربه بیمارستان منابع

 

 قاسمي نژاد تهیه کنندگان

 زهرا شالي

 مسئول بهبود سمت
 سرپرستار

 ضاءام

 

 امضا    تهیه کنندگان

 امضا يت پرستاريمدير  سمت  مريم بابائي :تايید کننده

 امضا رياست بیمارستان سمت خانم دکتر بهاره عباسي :ابالغ کننده
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 يفشار مزخ برابر در مارانیب حفاظت و پوست مراقبت :عنوان روش اجرايي                                                       

 LCG-OM-12-B : کد

 مسئولین بخش ها : فرد پاسخگو وداخلي جراحي  ccuبخش  :دامنه خط مشي بخش هاي بالیني :نام بخش

تاريخ 

 :تدوين

 25/3/36 :تاريخ تدوين 65/1/37 :تاريخ بازنگري بعدي 65/1/31 :تاريخ آخرين بازنگري 25/3/36

 61/7/39 :تاريخ ابالغ مشاهده موردي :نحوه ي ارزيابي 91/1/31 :تاريخ آخرين ابالغ 61/7/39 :تاريخ ابالغ

 

 

 

 

 

 روش اجرايي

ساعت بعد از بستري در بخش، در  2پرستار مسئول بیمار، در ابتداي پذيرش بیمار بر اساس ارزيابي اولیه پرستاري و معیار برادن ريسک خطر بروز زخم فشاري را حداکثر تا  -6

 . کلیه بیماران ارزيابي مي نمايد

موقع پذيرش شناسايي ....( بیماران محدود به تخت، سالخورده، افراد الغر يا بسیار چاق، کاهش سطح هوشیاري)پرستار مسئول بیمار، بیماران مستعد ايجاد زخم فشاري را -2

 .مي نمايد

پرستار مسئول بیمار از نظر وجود زخم يا زخم فشاري ارزيابي و  پوست کلیه بیماران در بدو ورود خصوصا بیماران پیر ، سالخورده و بي حرکت توسط کمک بهیار با نظارت -9

 .کنترل مي شود

 .کمک بهیار موظف است در مورد بیماران مستعد از تشک مواج استفاده نمايد -4

 .ساعت بیمار با کمک بهیار و نظارت پرستار تغییر پوزيشن داده مي شود 2هر  -5

 .شیده نمي شود بلکه کامال با کمک چندين نفر از تخت بلند مي شوددر هنگام تغییر پوزيشن بیمار بر روي مالفه ها ک -1

 .مالفه هاي زير بیمار به هیچ عنوان چروک يا تا خورده نباشد که توسط پرستار مسئول بیمار کنترل مي شود -7

مار توسط کمک بهیار، کنترل شده و در صورت نیاز پن رز تعويض ساعت بی 2در صورتي که بیمار بي اختیاري دارد حتما از پن روز براي بیمار استفاده شود و در فواصل زماني  -8

 .مي شود

 .بهداشت پوست رعايت مي شود و هر شیفت پوست نواحي مختلف خصوصا نواحي تحت فشار استخواني توسط پرستار مسئول بیمار، کنترل مي شود -3

 .زيتون مرطوب مي شوددر صورتي که پوست بیمار خشک مي باشد، پوست بیمار توسط کمک بهیار با روغن  -61
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 .پرستاران و کمک بهیاران از انجام ماساژ در نواحي استخواني خودداري مي نمايند -66

 .پرستاران در نواحي تحت فشار مانند ناحیه پاشنه پا،  از بالشتک نرم استفاده نمايند-62

 .شود مي محافظت تخت با اصطکاک از پیشگیري جهت ديگر مناسب هاي پوشش يا ساده شفاف پانسمانهاي توسط زخم مستعد هاي محل -69

، روي و زينک استفاده نمايند که اين رژيم توسط کارشناس تغذيه و با دستور پزشک داده شده و Cبايد به تغذيه بیماران توجه شود، غذاي پر پروتئین و مملو از ويتامین  -64

 .ن با سطح هوشیاري پايین گاواژ با دستور پزشک انجام میشودپرستار مسئول بیمار، بر اين امر نظارت دارد و در خصوص بیمارا

بايد فواصل زماني تغییر پوزيشن توسط کمک بهیار را کمتر .(زخمي که به صورت قرمزي پوست بوده که با فشار انگشت تغییر رنگ نمیدهد)در صورت ايجاد زخم درجه يک -65

 .رستار مسئول بیمار مي باشدنموده و فشار را تعديل نمايیم که نظارت آن بر عهده پ

 .ب آماده استفاده مي کنددر صورت ايجاد زخم فشاري درجه دو حتما پوست بیمار توسط پزشک معاينه شده و در صورت تايید و دستور پزشک، پرستار از پانسمان هاي مناس-61

 .شود مي داده گزارش پزشک به زخم بهبود روند پیشرفت دمع و پیشرفت صورت در و شود مي ثبت بیمار پرونده در شده انجام هاي مراقبت کلیه -67

 

- تشک مواج امکانات و تسهیالت تجربه بیمارستان منابع

 

 سیده طاهره قاسمي نژاد تهیه کنندگان

 زهره تنباکوکاري

 زهرا شالي

 فاطمه احمدي

 سیدهاشم موسوي

 مسئول دفتر بهبود کیفیت سمت

 سر پرستار

 سر پرستار

 پرستار

 کمک بهیار

 امضاء

 

 امضا  سمت  تهیه کنندگان

 خانم بابايي  :تايیدکننده

 خانم قاسمي نژاد

 مدير پرستاري سمت 

 مسئول دفتر بهبود کیفیت  

 امضا

 امضا رياست بیمارستان سمت خانم دکتر بهاره عباسي : ابالغ کننده
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 يويري آمبول وي ديوري آمبول ترومبو ازي ریشگیپ :عنوان روش اجرايي                                        

 LCG-OM-13-B : کد

 مسئول بخش بلوک فرد پاسخگو درمانگاه مامايي-بخش زنان-بلوک زايمان :دامنه خط مشي بخش هاي درماني :نام بخش

تاريخ 

 :تدوين

 9از      6    :تعداد صفحات 6/7/37 :تاريخ بازنگري بعدي 6/7/31 :تاريخ آخرين بازنگري 6/7/35

تکمیل فرم هاي -نظارتي روش ارزيابي   64/7/31 :تاريخ آخرين ابالغ 64/7/35 :تاريخ ابالغ

 موجود در پرونده

 

 

 

 

 

 روش اجرايي

 . کلیه ي مادران مراجعه کننده به کلینیک مامايي از نظر وجود عالئم خطر ترومبو آمبولي توسط ماما و پزشک کشیک بررسي مي شوند  -6

 . زايمان برگه مخصوص ارزيابي خطر ترومبو آمبولي توسط پزشک کشیک براي همه مادران باردار تکمیل مي شود در بدو ورود به بلوک  -2

ده بار يا بیشتر ، هايپر تیرويید ، سابقه صرع و تشنج ، مادر به مراکز سطح سه ارجاع دا 9قبل و اوايل بارداري ، سابقه سزارين (BMI>35)در صورت داشتن عالئم خطر شامل چاقي  -9

 .میشوند  

سال ،حاملگي چند قلويي ، سابقه نازايي ، حاملگي با تکنیکهاي درمان  ناباروري، ديابت ، فشار خون باال ، سلابقه   95در مادران پر خطر که شامل هايپو تیرويیدي ، بارداري باالي  -4

شرايط عمومي مي باشند شناسايي و توسط ماما و پزشک ، مهر قرمز رنگ پرخطر در پرونلده  زايمان زود رس قبلي ،  استعمال سیگار ، وجود وريدهاي واريسي واضح که جز عوامل خطر 

 .کنترل بارداري  ثبت میشود 

 عروقي ، مشاوره با دکتر قلب و عروق و داخلي توسط پزشک کشیک در خواست مي شود  -در صورت داشتن هر کدام از فاکتورهاي زمینه اي بیماريهاي قلبي  -5

درد و تورم و حساسیت در لمس و اختالف در قطلر  )  DvTدر هنگام بارداري و پس از زايمان و صرفه نظر از مصرف يا عدم مصرف داروي ضد انعقاد در مورد عالئم به کلیه مادران  -1

 .و مراجعه به موقع، توسعه به حرکت  و مصرف کافي مايعات توسط ماما آموزش داده مي شود ( ساقها و ران ها و قرمزي 

ريان خون مي شوند توسلط  دران بستري به خصوص  در زمان پس از زايمان به انجام تمرينات ساده و انجام ورزشهاي ايزومتريک ، ورزشهاي ايزوتونیک که باعث افزايش جکلیه ما -7

 .پزشک و پرسنل مربوطه تشويق مي شوند

 .روز پس از زايمان به دستور پزشک مربوطه تجويز مي شود  61کسي  تا در صورت ارزيابي مثبت از فاکتورهاي بیماري ،  داروي ضد انعقاد با دوز پروفیال -8
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 . حداقل تا ترخیص و زمان تحرک بیمار، داروي ضد انعقاد با دوز پروفیالکسي توسط پزشک تجويز و توسط پرستار اجرا مي شود  -3

 . هفته  بعد از زايمان ادامه مي يابد  1در موارد تجويز داروي ضد انعقاد ، تا  -61

در حالت % 51يعني فرد در زمان بیداري )ورتي که مادر عمل جراحي در بارداري انجام داده است دارو به صورت پروفیالکسي حداقل تا زمان ترخیص يا تحرک کامل بیمار در ص -66

 .توسط پزشک تجويز مي شود و توسط پرستار اجرا میشود( حرکت بوده  و در بستر نباشد 

مراجعه به موقع و توصیه به تحرک و مصرف کافي مايعات توسط پرسنل  آموزش داده مي   DVT ,صرفه نظر از مصرف يا عدم مصرف دارو ،عالئم  به تمام مادران در هنگام ترخیص -62

 . شود 

 : داروهاي ضد انعقاد ذکر شده در دستورالعمل براي پیشگیري -69

  هپارين با وزن مولکولي کمLOW MOLECULAR WEIGHT HEPARIN - ( LMWH ) 

 رين  تجويز نشده هپا (UFH  )UNFRACTIONATED HEPARIN  

  آنتاگونیست ويتامین کا– VITAMIN K ANTAGONIST   يا وارفارين 

 : به بیماراني که از داروهاي ضد انعقاد استفاده مي کنند توسط پرستار يا ماما کشیک موارد ذيل آموزش داده مي شود  -64

 عدي دارو را تزريق نکنید به محض شروع درد زايمان يا خونريزي ، دوز ب 

  به دلیل تداخالت دارويي ، از مصرف داروهاي ديگر همزمان با داروهاي ضد انعقاد بدون مشورت و تجويز پزشک خودداري نمايید . 

  از انجام فعالیت هاي منجر به آسیب پرهیز نموده و از مسواک نرم استفاده کنید. 

  ژيم دارويي قرار دهید  جراحي پزشک يا دندانپزشک را در جريان رقبل از شروع هر نوع درمان يا انجام اعمال . 

  در صورت بروز کبودي و ساير عالئم افزايش خونريزي  و يا ساير اختالالت شديد فوراً به پزشک اطالع دهید . 

 .:پرسنل مربوطه آموزش داده مي شود بعد از ارزيابي عوامل خطر در مقطع بارداري چند نکته مهم شامل موارد ذيل به مددجويان توسط پزشک و   -65

ساعت توصیه به استفاده از جوراب االستیک مي  4در تمام مادران بستري در حین بارداري ، صرف نظر از مصرف يا عدم مصرف داروي ضد انعقاد ، در صورت مسافرت زمیني بیشتر از -61

 .ه برود ساعت يک بار از اتومبیل پیاده شده و کمي را 2شود و يا حداقل هر 

 .مددجو بعد از ترخیص توسط مسئول مادر پر خطر پي گیري میشود -67

 

 فرم هاي ترومبوامبولي -داروهاي ضدانعقاد امکانات و تسهیالت دستورالعمل هاي ارسالي از وزارت خانه منابع
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 دکتر الله میرزايي تهیه کنندگان

 فرح روز جوادي

 مدير گروه زنان وزايمان سمت

 زايمانمسئول بلوک 
 

 امضاء

 

سیده طاهره قاسمي  تهیه کنندگان

 نژاد

 امضا مسئول بهبود کیفیت 

 امضا پزشک زنان  سمت  دکتر امیدوار  :تايید کننده

 امضا رياست بیمارستان سمت خانم دکتر بهاره عباسي :ابالغ کننده
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 LCG-OM-14-B :کد خط مشي                                                               مهار فیزيکي   ابزارهاي از صحیح استفاده    :عنوان سند                                                                      

 مسئولین بخش ها : فرد پاسخگو اورژانسکلیه بخشهاي بستري و  :دامنه خط مشي بخش هاي درماني :نام بخش

تاريخ آخرين  25/3/36 :تاريخ تدوين

 :بازنگري

 2از  6 :تعداد صفحات 65/7/97 :تاريخ بازنگري بعدي 65/7/96

   مشاهده موردي :نحوه ي ارزيابي 91/7/96 :تاريخ آخرين ابالغ 21/7/39 :تاريخ ابالغ

 

 

 

 روش اجرايي

 

 

 

 

صاب و روان ،در مرحله  اول پرستار مسئول بیمار تالش مي کند تا بیمار را به زمان و مکان در موارد بي قراري بیمار به دنبال داشتن توهم و هذيان و يا به دنبال بیماريهاي اع-6

 .آگاه سازد

 .رک نیستپرستار در جهت تايید يا نفي هذيان و توهم بیمار بر نیامده و فقط به بیمار يادآوري مي کند که توهم و هذيان بیمار براي ايشان قابل د-2

 .ه و  کلیه وسايلي  راکه امکان دارد بیمار با آنها به خود آسیب برساند از دسترس ايشان دور مي سازدپرستار وسايل تیز و برند-9

 .با تن آرام ، صادقانه و  جدي با بیمار صحبت شده و از تماس  چشمي و تجاوز به حريم بیمار توسط کادر درمان  خودداري شود-4

 .ا در زمان بستري بیماران  و در مواقع بیقراري باال مي آوردکمک بهیار در صورت امکان نرده هاي کنار تخت ر-5

 .ین بیمار حاضر گردددر صورت امکان، پرستار از همراه بیمار يا فردي که بیمار با او آشنا مي باشد و در کنا ر وي حس امنیت دارد،  تقاضا مي کند تا در بال-1

 .ا پزشک مقیم تماس حاصل شده و مراتب به ايشان اطالع رساني مي شوددر صورت تشديد بي قراري حتما با پزشک معالج بیمار ي-7

وضوع و فراخوان افراد مرتبط در صورتي که شرايط بحراني باشد حتما به نگهباني اطالع داده مي شود تا در بالین بیمار حاضر گردندو به سوپروايزر وقت جهت اطالع از م-8

 .اطالع رساني میشود

 .توسط پزشک معالج جهت آرام نمودن بیمار ، توسط پرستار با حضور نگهباني اجرا مي شودداروهاي تجويز شده -3

از مهار فیزيکي  دستورکتبي  پزشکدر مواردي که دارو اثرگذار نباشد و بي قراري بیمار به گونه اي باشد که احتمال آسیب به خود يا ديگران وجود داشته باشد حتما با اخذ -61

 .استفاده مي شود

 . نفره استفاده مي شود 5براي بستن بیمار حتما از يک تیم-66         
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 .از دستبندهاي  آماده شده با باند که با پنبه پر شده باشد جهت مهار فیزيکي توسط پرستار استفاده مي شود-62         

 .وپاها ازهم باز وهريک جداگانه بسته شودشده بند مهارمسئول شیفت، با نظارت پرستار بیمار را روي تخت خوابانده يک دست در يکطرف ودست ديگر باالي سر با -69

 .همچنین احساس آسیب پذيري ونگراني بیمار کاهش يابد تا خطر آسپیراسیون و میگیرد سراندکي باالتر از بدن قرار -64

اين امر توسط ايشان چک مي ( هر نیم ساعت)رساني به اندامها نشده و مرتبا در مهار فیزيکي پرستار مسئول بیمار به اين نکته دقت مي نمايد که مهار موجب کاهش خون-65

 .شود،دستبندها بايد به اندازه دو انگشت ازاد باشد تا موجب فشار به عضو نشود

 .شوند مياگرديگر نیازي به مهار بیمار نباشد دراولین فرصت ممکن بندها باز-61   

 .ثبت مي شود در هنگام مهار فیزيکي و مشاهدات پرستار از کنترل وضعیت  بیمار دقیق گفتار بیمار  ورکلیه تغییرات هوشیاري ، حرکات و رفتا-67

 

- باندهاي مهار فیزيکي امکانات و تسهیالت تجربه بیمارستان منابع

 

تهیه 

 کنندگان

 آقاي دکتر خسروي نژاد

 زهره تنباکوکاري

 زهرا شالي

 معصومه کرمي

 هاجر فرجود ي

 

 ccuول مسئپزشک  سمت

 سر پرستار

 سر پرستار

 سر پرستار

 سر پرستار

 

 امضاء

 

 فرحروز جوادي تهیه کنندگان

 مريم رضامند

 فاطمه احمدي

 نرگس معدندار    

 سید هاشم موسوي 

 مسول بلوک سمت

 سر پرستار

 پرستارسر  

 سرپرستار

 کمک بهیار

 امضا

 خانم بابايي  :تايیدکننده

 خانم قاسمي نژاد

 مدير پرستاري سمت 

 مسئول دفتر بهبود کیفیت  

 امضا

 امضا رياست بیمارستان سمت خانم دکتر بهاره عباسي : ابالغ کننده
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 LCG-OM-15-B: کد                                                                                   شیمیاييمهار ابزارهاي از صحیح استفاده    :عنوان سند                                                                      

 ها مسئولین بخش  : فرد پاسخگو اورژانسکلیه بخشهاي بستري و  :دامنه خط مشي بخش هاي درماني :نام بخش

تاريخ آخرين  65/7/35 :تاريخ تدوين

 :بازنگري

 2از  6 :تعداد صفحات 65/7/97 :تاريخ بازنگري بعدي 65/7/63

   مشاهده موردي :نحوه ي ارزيابي 91/7/96 :تاريخ آخرين ابالغ 95/7/30 :اريخ ابالغت

 

 

 

 روش اجرايي

 

 

 

 

 .ر را به مکان و زمان آگاه کند و يا بدنبال بیماريهاي اعصاب و روان در مرحله اول پرستار تالش مي کند تا بیما هذيانراري بیمار بدنبال داشتن توهم و قدر موارد بی -1

( اندام بیمار  و چهار و مچ بند و لباس مخصوص جهت کنترل سر  ملحفه با استفاده از مهار هاي نرم مثل) و مهار کردن فیزيکي  کالميپرستار از تکنیک هاي آرام کردن   - 2

  .يکي بیمار بايد حضور داشته باشندنفر جهت مهار فیز 5 "استفاده مي کند ، مهموال

 .پزشک انجام مي شود  کتبيبا تجويزفقط ايي یدر موارديکه نیاز به مراقبت طبي در حین انتقال بیمار وجود دارد استفاده از مهار شیمادامه بیقراري و  در صورت - 9

ي سايکوتیک ها عوارض آنت،هستند که مورد استفاده قرار مي گیرند ( هالوپیريدول  ، کلرپرومازين و دروپرپدول ) متداولترين داروهاي آرام بخش ، آنتي سايکوتیک ها  – 4

 .رداکستراپیرامیدال نا چیزي دارند و لزومي ندارد که با هر بار تزريق دارو   بي پیريدين   هم استفاده شود چون عوارض آنتي کلي نرژيک دا

اگر  .ر صورت پايین بودن  فشار از دارو استفاده نمي کند پرستار به عوارض داروهاي آرام بخش توجه مي کند قبل از تجويز دارو فشار خون بیمار را اندازه گیري مي کند و د – 5

در اولین فرصت پس از آرام شدن بیمار  .کاهش فشار خون انجام مي شوددر خصوص احتمال بدلیل تحريک پذيري بیمار امکان اندازه گیري فشار خون نیست مراقبت هاي الزم 

 .گزارش ثبت میشودو تغییرات همودينامیک در فشار خون اندازه گیري مي شود 

ودر مل مي داند و بیمار را در وضعیت ايمن و مناسب  کنترل و حمايت مي کندحتپرستار در افراد مسن گیجي و کاهش سطح هوشیاري و احتمال سقوط و ضربه به سر را م – 1

  .وشیاري بیمار را ثبت میکندگزارش پرستاري به اقداماتي که جهت پیشگیري از سقوط و تروما انچام میدهد اشاره کرده و وضعیت ه

و سوپروايزر وقت هم بايد مطلع شده و در صورت لزوم دارو با حضور نگهبان و در صورت لزوم پزشک معالج و يا پزشک اورژانس پس از مهار فیزيکي بیمار تزريق مي شود – 7

 .افراد ساير واحدها را جهت کمک به بخش فراخوان کند

 .حیاتي چک شده و بیمار مانیتور مي شود و در صورت بروز عوارض دارويي به پزشک اطالع داده مي شود پس از تزريق دارو عالئم  – 8
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 .و حضور افراد شاهد با ذکر اسامي ايشان مستند میشودکلیه مشاهدات و اقدامات پرستاري در گزارش پرستاري ثبت مي شود   - 3

 

 آرام بخش ، آنتي سايکوتیک هاداروهاي  امکانات و تسهیالت تجربه بیمارستان منابع

 

 سیدهاشم موسوي تهیه کنندگان

 زهرا شالي

 هاجر فرجودي

 معصومه کرمي

 نرگس معدندار

 مريم رضامند

 

 کمک پرستار سمت

 سرپرستار

 سرپرستار

 سرپرستار

 سرپرستار

 سرپرستار
 

 امضاء
 

 فاطمه احمدي تهیه کنندگان

 فرحروز جوادي

 زهره تنباکوکاري

 دکتر خسروي نژاد

 سرپرستار متس

 مسول بلوک

 سرپرستار

 متخصص قلب

 امضاء
 

 مريم بابايي  :تايید کننده

 سیده طاهره قاسمي نژاد

 مترون سمت 

 مسئول بهبود کیفیت

 امضا

 امضا رياست بیمارستان سمت خانم دکتر بهاره عباسي  :ابالغ کننده
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 LEC-OM-16-B : کد       ترياژ                                                                                                                         :روش اجرايي وان عن                                                         

 ورژانسمسئول بخش ا : فرد پاسخگو اورژانسکلیه بخشهاي بستري و  :دامنه خط مشي بخش هاي درماني :نام بخش

تاريخ آخرين  25/7/36 :تاريخ تدوين

 :بازنگري

 2از  6 :تعداد صفحات 65/7/37 :تاريخ بازنگري بعدي 65/7/31

   مشاهده موردي :نحوه ي ارزيابي 91/7/31 :تاريخ آخرين ابالغ 21/7/39 :تاريخ ابالغ

 

 

 

 

 

 روش اجرايي

 .که ماهیانه توسط سر پرستار نوشته میشود ، پرستار  ترياژ مشخص شده است  شد و در برنامه کارپرستار ترياژ  فردي با تجربه  و آشنا به بیمارستان میبا -1

 .سال سابقه کار بالیني و حداقل يک سال از آن سابقه کار در اورژانس میباشد 5پرستار ترياژ  -2

 .یماران به محض ورود به اورژانس توسط وي ترياژ میشونددرب ورودي اورژانس  میباشد ، مستقر است و ب جنبپرستار ترياژ همواره در اتاق ترياژ که  -3

 –ماسک با آمبوبگ  –پالس اکسي متري  –ساکشن  –اتواسکوپ  -افتالموسکوپ   –فشار سنج  –کپسول اکسیژن  -ويلچر –برانکارد -تخت معاينه ) اتاق ترياژ  مجهز به وسائل  -4

 .پرستار مسئول ترياژ تغییر و تحول شده و در دفتر مربوطه مستند میگردد است  که در ابتدا ي شیفت توسط( سطل عفوني  –سفتي باکس 

 .بیماران ورودي به محوطه اورژانس به محض ورود توسط پرستار مسئول ترياژ با پر نمودن برگه ترياژ ، تعیین سطح میشوند -5

توسط پرستار نفر دوم و سوم با حضور بدون توقف پزشک مقیم  اورژانس  CPRدر اتاق ( بیماران نیاز مند اقدامات حفظ حیات )  6رسیدگي فوري و بالمانع  به بیماران سطح  -6

 .پرسنل که بر بالین بیمار انجام میشود و حضور 33بر بالین بیمار و اعالم کد 

آنها بالفاصله  بر اساس  عالئم حیاتي (شديد درد و ديسترس تنفسي –داراي شرايط پر خطر ، لتارژي، اختالل توجه و جهت يابي به صورت حاد )  2در خصوص بیماران سطح  -7

 .دقیقه  توسط  پزشکان مقیم اورژانس  ويزيت میشوند  61فرم ترياژ تکمیل و بیمار در محدوده زماني زير 

 .تقال میابدان CPR بیمار توسط پرستار و کمک بهیار با برانکارد به اتاق   CPRو خالي بودن  تخت  (  R/O  MI)در صورت داشتن مشکل حاد قلبي -8

 .منتقل میشود و خدمات الزم را توسط پزشک و پرستار مربوطه دريافت مینمايد 2و  6ترياژ در تخت هاي تحت نظر  2بیمار سطح   CPRدر صورت خالي نبودن تخت   -9

دقیقه توسط  65کمیل شده و در محدوده زماني  کمتر از عالئم حیاتي  بر اساس فرم ترياژ ت( مورد بیشتر تسهیالت مي باشد 2که نیاز مند )9در رسیدگي به بیماران سطح   -11

 . پزشک اورژانس ويزيت میشوند

 .ساعت توسط پزشک اورژانس  ويزيت میشوند 5/6در مدت کمتر از ( که نیاز مند يک تسهیل است )  4در رسیدگي به بیمار سطح  -11
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 .ساعت  توسط پزشک ويزيت میشود 2کمتر از پس از تکمیل فرم  ترياژ بیمار در مدت  5در رسیدگي به بیمار در سطح -62

 .سطح ترياژتعیین شده  توسط ايشان ثبت و امضا مي شود در صورتي که سطح ترياژ تعیین شده توسط پرستار مورد تايید پزشک اورژانس نباشد، در فرم ترياژ ،-69

 

رياژ سامانه ت – 2ويرايش چهارم    ESIکارگاه ترياژ بیمارستاني به روش  – 6 منابع

مرکز مديريت حوادث و فوريت هاي پزشکي کشور به ) بیمارستاني در بخش اورژانس 

  (6931بیمار 

 تجربه بیمارستان – 9

معاينه، برانکارد ، ويلچیر ، کپسول اکسیژن ، فشار سنج ،  تخت  امکانات و تسهیالت

افتالموسکوپ، اتوسکوپ، گلوکومتر ، ساکشن ، پالس اکسي متري ، ماسک 

 ، برگه ترياژوبگ ، سفتي باکس ، سطل عفوني با آمب

 

 

 دکتر جواهري تهیه کنندگان

 هاجر فرجودي 

 سمیرا میرزايي 

 مسئول پزشکان اورژانس سمت

 سرپرستار اورژانس        

 پرستار اورژانس        

 امضاء

 

 امضا  سمت  تهیه کننده

 خانم مريم بابايي :کنندهتايید 

 طاهره قاسمي نژاد

 پرستاري مدير سمت 

 مسئول بهبود کیفیت

 امضا

 امضا رياست بیمارستان سمت خانم دکتر بهاره عباسي :ابالغ کننده
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 انجام مشاوره هاي اورژانس :روش اجرايي عنوان                                                                                  

 LEC-OM-17-B : کد

 مسئول بخش اورژانس : فرد پاسخگو اورژانسکلیه بخشهاي بستري و  :دامنه خط مشي درمانيبخش هاي  :نام بخش

تاريخ آخرين  25/7/36 :تاريخ تدوين

 :بازنگري

 2از  6 :تعداد صفحات 65/7/37 :تاريخ بازنگري بعدي 65/7/31

   مشاهده موردي :نحوه ي ارزيابي 91/7/31 :تاريخ آخرين ابالغ 21/7/39 :تاريخ ابالغ

 

 

 

 

 

 روش اجرايي

 .میگردد کامل پزشک توسط مشاوره درخواست بیمار دستور مشاوره مي گذارد و برگ معاينه از پس معالج پزشک -6

 .نمايد مي اطالع رسانيجهت ويزيت بیمار به پزشک  مربوطه  بالفاصله پرستار يا منشي بخش  پس از چک دستور توسط پرستار، 

 .از يکساعت توسط پزشک متخصص انجام شود  و مشاوره در کمتر ره اورژانسي  پزشک معالج  بیمار بر بالین بیمار تا حضور پزشک مشاور حضور داشتهدر صورت در خواست مشاو – 2

درخواست مشاوره انجام شده ساعت توسط پزشکي که با وي  4مشاوره در کمتر از شود، درخواست مشاوره غیر اورژانس  ي که جهت بیماران داراي کارت اورژانس،در صورت – 9

 .گیردمي انجام  ،است

از ساير مراکز وقت مشاوره توسط سوپروايزر گرفته شده و نسبت به انتقال و انجام مشاوره در مرکز ، در صورت نداشتن متخصص مربوطه در بیمارستان و نیاز به مشاوره اورژانسي  – 4

 .ديگر اقدامات الزم انجام میگیرد

پرستار به بیمار توصیه میکند پس از ترخیص مشاوره را انجام داده و   ،پس از هماهنگي با پزشک معالج ،ره غیر اورژانسي و نداشتن متخصص مربوطه در بیمارستاندر صورت مشاو – 5

 .به پزشک معالج مراجعه نمايد "با جواب مشاوره مجددا

در مورد انجام دستورات  پرستار جواب مشاوره را به اطالع پزشک معالج رسانده و ،در مورد بیماران بستري در صورت انجام مشاوره و دادن دستورات دارويي در برگه مشاوره – 1

 .کسب تکلیف مینمايد ،پزشک مشاور

 .دستورات الزم توسط پرستار مسئول بیمار اجرا میشود ،در صورت تايید دستورات پزشک مشاور توسط پزشک معالج –  7       

. واطالع رساني انجام مي شود شده داده عمومي پزشک توسط ويزيت درخواست ، متخصص ويزيت به نیاز صورت در عمومي، پزشک توسط بیمار ويزيت از سپ ، اورژانس در -8

 .ودمیش پر متخصصین توسط مشاوره فرم دوم، متخصص توسط ويزيت به نیاز صورت در ولي ندارد مشاوره فرم به نیاز اورژانس در متخصص ويزيت اولین
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 روتین /صورت جلسات کمیته اورژانس مصوب بیمارستان لوالگر منابع

 دستي باال سازمانهاي از رسیده بیمارستان،دستورالعملهاي

- برگه هاي مشاوره امکانات و تسهیالت

 

 هاجر فرجودي تهیه کنندگان

 سینا کوثري

 سیده طاهره قاسمي نژاد

 سر پرستار سمت

 پزشک مسئول اورژانس

 ودمسئول بهب

 امضاء

 

 علي اشرف حسن پور تهیه کنندگان

 مريم بابائي ماهاني

 مدير  سمت

 مترون

 امضا

 امضا مسئول بهبود کیفیت سمت  سیده طاهره قاسمي نژاد :تايید کننده

 امضا رياست بیمارستان سمت خانم دکتر بهاره عباسي :ابالغ کننده
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 مراقبت از بیماران تحت آرام بخشي متوسط و عمیق :روش اجرايي عنوان                                                                            

 LAC-OM-18-B : کد

 پزشک بیهوشي : فرد پاسخگو اتاق عمل  :دامنه خط مشي اتاق عمل :نام بخش

تاريخ 

 :تدوين

 2از      6    :عداد صفحاتت 10/7/37 :تاريخ بازنگري بعدي 10/7/31 :تاريخ آخرين بازنگري 91/2/35

   مشاهده موردي :نحوه ي ارزيابي 10/8/31 :تاريخ آخرين ابالغ 6/7/35 :تاريخ ابالغ

 

 

 

 

 

 روش اجرايي

تورالعمل مراقبت مديريت ساس دسبیماران کانديد عمل الکتیو روز قبل از عمل توسط متخصص بیهوشي ويزيت شده و اقدامات مورد نیاز از جمله نوارقلب ،آزمايش و گرافي بر ا -6

.شده        ارزيابي بیماران الکتیو و شرايط بیمار درخواست و اجرا مي شود  

.بیماراني که قراراست تحت بیهوشي عمیق تا متوسط قرار بگیرند توسط متخصص بیهوشي توجیه شده و به صورت آگاهانه تصمیم گیري  مي نمايند  -2  

 تا متوسط قرار مي گیرند از نظر عملکرد دستگاههاي مختلف بدن مانند قلب وتنفس وکلیه ها مدام توسط تکنسین بیهوشي و متخصص بیهوشي مورد بیماراني که تحت بیهوشي عمیق -  9

.ارزيابي قرار مي گیرند   

تحت  توسط تکنسین بیهوشي و متخصص بیهوشيار تعداد، عمق، حرکات تنفس و اشباع هموگلوبین بااکسیژن توسط پرسنل بیهوشي، در حین عمل تا  ثابت شدن وضعیت بیم -4

.مانیتورينگ قرار مي گیرد  

..بیمار از نظر عاليم آپنه و ارست تنفسي توسط پرسنل بیهوشي، تحت مانیتورينگ قرار مي گیرد  -5  

شوداکسیژن  داده مي توسط تکنسین بیهوشي  در حین عمل و تا ثابت شدن وضعیت بیمار در اتاق عمل ، به بیمار -  1  

.میزان جذب ودفع مايعات بدن بويزه در عملهاي طوالني توسط تکنسین بیهوشي مورد توجه قرار گرفته و در برگه هاي عمل ثبت مي شوند-7  

.ن مي گرددامیزان خون ريزي بیمار توسط پرسنل و پزشک معالج بیمار مورد ارزيابي ودر صورت لزوم با مايع درماني و درموارد نیا ز با تزريق خون جبر - 8  

 .توسط سیرکولر و اسکراب مورد توجه خاص قرار مي گیرند... بیماراني که نیاز به تغییر پوزيشن د ارنداندامهاي مهم وحیاتي بدن همچون سرو گردن،  قفسه سینه ،اندام تناسلي و-3

هوشیاري شود که  بیمار از لحاظ اين عاليم توسط پرسنل بیهوشي تحت مانیتورينگ   ممکن است به دنبال استفاده از آرامبخش ها،  بیمار دچار گیجي، خواب آلودگي وکاهش سطح-61

 .قرار مي گیرد
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رد بنابراين الزم است بیمار توسط در هنگام به هوش امدن بیمار حفظ ايمني بیمار حائز اهمیت است چرا که به علت بي قراري بیمار احتما ل سقوط بیمار از تخت عمل  وجود دا. 66

.بیهوشي در باالي سر بیمار وحداقل يک پرستار اتاق عمل وخدمات وکمک بهیار بخش در کنار تخت عمل محافظت گردد        ارپرست  

.دآموزش هاي الزم در خصوص مراقبت از بیماران تحت بیهوشي عمیق و متوسط توسط سرپرستار اتاق عمل به نیروها در بدو شروع به کارداده میشو. 62  

.مرحله اجرا میگردد 5حل اجراي  پروسیجر رعايت پروتکل شستشوي دست در در کلیه مرا-69  

 

 

 مانیتورينگ ، دستگاه فشارخون امکانات و تسهیالت میلر بیهوشي منابع

 

 نرگس معدن دار  تهیه کنندگان

 دکتر هبت اله قهرماني  نژاد

 دکتر مژگان مظفري 

 دکتر قاسم عباسپور

 

 سرپرستار اتاق عمل  سمت

 بیهوشيمتخصص 

 متخصص بیهوشي

 متخصص بیهوشي

 امضاء

 

 دکتر امیر حسین جعفر قلي تهیه کنندگان

 خانم فرشته رحیمي

 متخصص بیهوشي  سمت

 کارشناس بیهوشي 

 امضا

 امضا مسئول بهبود کیفیت سمت  سیده طاهره قاسمي نژاد :تايید کننده

 اامض رياست بیمارستان سمت خانم دکتر بهاره عباسي :ابالغ کننده
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 ايجاد محیط آرام وساکت براي بخش هاي بستري بیماران :روش اجرايي عنوان                                                            

 LAC-OM-19-B : کد

 مسئول بخش  : فرد پاسخگو ي درمانيبخشها  کلیه :دامنه خط مشي مراقبت عمومي بالیني :نام بخش

تاريخ 

 :تدوين

 2از      6    :تعداد صفحات 6/8/37 :تاريخ بازنگري بعدي 6/8/31 :تاريخ آخرين بازنگري 6/8/35

   مشاهده موردي :نحوه ي ارزيابي 65/8/31 :تاريخ آخرين ابالغ 65/8/35 :تاريخ ابالغ

 

 

 

 

 

 روش اجرايي

 .بت پرستاري در بخش توسط پرستاران به گونه اي است که حدالمقدور در زمان استراحت بیماران در طول شب، اختالل ايجاد نشودبرنامه ريزي مراق -6

 .جهت کاهش استرس و ايجاد آرامش  در بیمار، به بیمار در خصوص بیماري ، پیشگیري و درمان آن آموزش هاي الزم ارائه مي شود -2

 .تاران به گونه اي صورت میگیرد که مزاحمتي از ديگران متوجه بیمار نشودبرنامه ريزي مراقبتي توسط پرس -9

در اتاق هاي بستري از بیماران توسط کمک بهیار يا پرستار مسئول بخش سئوال شده و شرايط دلخواه جهت بیماران .. عوامل مزاحم مانند نور اضافي، سروصداي تلوزيون  -4

 .فراهم مي شود

 ش، عوامل تنش زا در بیمار به صورت زود هنگام شناسايي شده و مکانیسم هاي دفاعي در وي شناسايي مي شود تا با ارائه آموزش هاي الزم بهدر زمان بستري بیمار در بخ -5

 .بیمار در ايجاد محیطي آرام جهت اقامت بیمر فرام شود

ات اصالحي پیرو آن توسط ايشان با همکاري و هماهنگي مسئولین بخش ها میزان آلودگي صوتي در بخش ها با هماهنگي مسئول بهداشت حرفه اي ارزيابي شده و اقدام -1

 .انجام مي شود

 .پیگیري و انجام مي شودتجهیزات و تاسیسات موجود در بخش ها توسط مسئولین بخش ها ارزيابي شده و موارد داراي آلودگي صوتي شناسايي مي شود و تعمیرات به موقع  -7

 .ار با توجه به شرايط بیمار در بخش هاي ويژه تعريف شود تا با آالرم هاي بیجهت و بي فايده مخل آرامش بیماران نشودمحدوده آالرم تجهیزات پزشکي بیم -8

 .در هنگام خريد تجهیزات توسط مسئول تجهیزات پزشکي يا تدارکات ، حتما عدم نداشتن صداي اضافي در دستگاه ها ارزيابي مي شود -3

 .پرسنل به اهستگي صورت مي گیرد و داد و بیداد و صدا زدن هم با صداي بلند اجتناب مي شود در محیط بخش، تبادل اطالعات توسط -61
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 .ساعات مالقات بیماران طبق زمان برنامه ريزي شده مي باشد  تا از ايجاد ارامش و سکوت در بخش اطمینان حاصل شود -66

 .ز پیجر با صداي بلند اجتناب مي شودجهت اعالم کد در ساعات استراحت بیماران از تاکي واکي استفاده شده و ا -62

 .حدالمقدور از پیج استفاده نشده و صداي پیج در بخش ها با صداي ارام مي باشد تا مخل آرامش بیماران نگردد-69

 .در بخشهاي ويژه تردد کارکنان و افراد غیر مرتبط ممنوع شود   -64

 . مراهان جلوگیري مینمايیمبابرچسبها و راهنماي مناسب از تردد غیر ضروري همکاران و ه_65

 

 تاکي واکي -محدوده آالرم تجهیزات پزشکي امکانات و تسهیالت تجربه بیمارستان منابع

 

 امضاء مسئول بهبود کیفیت سمت سیده طاهره قاسمي نژاد تهیه کنندگان

 

 امضا سرپرستار بخش زنان سمت معصومه کرمي تهیه کنندگان

 امضا مديريت مت س علي اشرف حسن پور :تايید کننده

 امضا رياست بیمارستان سمت خانم دکتر بهاره عباسي :ابالغ کننده
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 استريل فوري اقالم خاص  :روش اجرايي عنوان                                                           

 LSM-OM-20-B : کد

 مسئول بخش اتاق عمل : فرد پاسخگو اتاق عمل  :دامنه خط مشي بخش هاي درماني :نام بخش

تاريخ 

 :تدوين

 2  :تعداد صفحات 69/7/37 :تاريخ بازنگري بعدي 69/7/31 :تاريخ آخرين بازنگري 91/2/35

   مشاهده موردي :نحوه ي ارزيابي 69/8/31 :تاريخ آخرين ابالغ 6/7/35 :تاريخ ابالغ

 

 

 

 

 

 روش اجرايي

 (اسپور سايد 54محلول دکونکس -ابزار آندوسکوپي ها.)مي نمايند ريلیزاسیون فوري استفاده کلیه پرسنل فقط در موارد اورژانسي از است-  6

 : مي باشدآنیوس جهت استريلیزاسیون فوري استفاده از محلول   اسپري   -2

 .ابزار و وسا يل جراحي توسط کمک بهیار و پرسنل ، با آب روان و برس کشي شستشو داده میشوند :     الف      

 .و حوله پارچه اي توسط کمک بهیار و پرسنل ،بعد از اتمام شستشو ،خشک مي شوند AIRJETابزار با :    ب       

 .دقیقه توسط پرسنل ، با محلول  اسپري آنیوس ضدعفوني وآماده مصرف  مي شود  5-2وسیله در طي :  :  ج      

  ست ظريف دوعدد ،ست پوست دو عدد،تک پیچهاي وي پک:تهیه گرديده است مثل BACK –UPوري در اتاق عمل از  برخي ابزار ضراتوکالو فست در اتاق عمل به دلیل نبود  -9

 آنیوس ،برس در سايز هاي مختلف،ارجنت  ،  امکانات و تسهیالت بروشور ضدعفوني کننده ها منابع

 نرگس معدن دار  تهیه کنندگان

 سمیرا محمد نبي 

 سمیه قنبري

 ل سرپرستار اتاق عم سمت

 رابط کنترل عفونت 

 کارشناس اتا ق عمل

 امضاء

 

 زهرا طاهر زاده تهیه کنندگان

 فاطمه خسروي  

مسئول کنترل عفونت   سمت

 کمک بهیار اتاق عمل

 امضا

 علي اشرف حسن پور :تايید کننده

 سیده طاهره قاسمي نژاد

 يت بیمارستان مدير  سمت 

 مسئول بهبود کیفیت

 امضا

 امضا رياست بیمارستان سمت تر بهاره عباسيخانم دک :ابالغ کننده
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 حفظ امنیت و ايمني نوزاد :روش اجرايي عنوان                                                                             

 LMB-OM-21-B : کد

 مسئول بخشها فرد پاسخگو ق عملاتا-nicu-نوزادان-اطفال-زنان -بلوک زايمان :دامنه خط مشي بخش هاي درماني :نام بخش

تاريخ 

 :تدوين

 3از     6    :تعداد صفحات 28/7/37 :تاريخ بازنگري بعدي 28/7/31 :تاريخ آخرين بازنگري 28/7/35

نظارت و چک  روش ارزيابي  91/7/31 :تاريخ آخرين ابالغ 91/7/35 :تاريخ ابالغ

 لیست

  

 

 

 

 

 

 روش اجرايي

 .ا پیشگیري از سقوط  توسط پرستار نوزاد به تمام مادران داده میشود آموزش بدو ورود در رابطه ب -6

 .تمام انکوباتور ها، وارمرها را بررسي مي کنند   bed sideپرستاران در هر شیفت کاري درب ها، قفل ها و  -2

 .رها نمي کنند  bed side پرستاران نوزادان داخل انکوباتور ، وارمر و يا تخت بدون  -9

 .انکوباتور ها  از نظر سالم بودن بررسي و چک میشود  يو تحول نوزادان در هر شیفت تمام دريچه ها و درب ها به هنگام تحويل -4

 .آموزش باز و بسته شدن درب هاي انکوباتور به ماردان توسط پرستار نوزاد در هر شیفت داده میشود -5

 .وزاد داخل النه قرار مي دهندپرستاران نوزادان را جهت حفظ امنیت و حرکت داخل تخت و احساس آرامش ن -1

 .ساعت انجام  مي گردد 2چک درجه حرارت بدن نوزاد از نظر هايپوترمي يا هايپرترمي توسط پرستار نوزاد  هر  -7

 .فیکس مي گردد( روي شکم)سنسور تمام وارمرها و انکوباتورها جهت تنظیم دماي درست دستگاه توسط پرستار نوزاد در محل مناسب و صحیح -8

 .مانیتورينگ مي نمايد SPO2و میزان   HEART RATEدر طول شیفت کاري مرتبا نوزاد را از نظر پرستار  -3

 .ساعت محل پروپ و يا چست لید ها را تعويض مي نمايد 2پرستار هر  -61

 .شوددر هیچ زماني نبايد خالي باشد و طبق مقررات شیفت به پرستار حاضر در بخش تحويل داده مي  NICUپرستار مي داند که بخش  -66

 .اجرا مي شود و توسط مسئول بخش نظارت مي شود به خصوص به هنگام  دارودهي ، جهت جلوگیري از خطاهاي دارويي در بخش،  CASE METHODاجراي روش  -62

به دلیل داشتن الکل و مواد عطري که )دستمال مرطوبو به هیج وجه از   مي شود از پنبه و آب جهت تمیز کردن ناحیه ژنیتال و مقعد نوزادان توسط کمک بهیاران استفاده-69
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 .نمي شود استفاده(  باعث سوختگي ناحیه ژنیتال مي گرديد

 ..مخصوص استفاده نمايند گاناز  و در آغوش گرفتن نوزادان  NICUبراي ورود به بخش  توسط پرستار آموزش داده مي شود که  NICU به مادران بخش  -64

توسط مسئول مربوطه کنترل مي  حفظ امنیت نوزاد جهتمادر  KMC مناسب بودن لباس  از نظرو شده است تهیه   KMC لباس مخصوص، براي هر مادر به صورت جداگانه  -65

 .شود

 .مي شوند مي دانند که قبل از تماس با نوزاد بايد دستهاي خود را بشويند  NICUتمام پرسنل و افراد که وارد  -61

 .رم و يا هر پروسیجر ديگري دستهاي خود را به روش آسپتیک مي شويندقبل از خونگیري، وصل س  NICUپرستاران و پزشکان بخش  -67

 .انکوباتورها و کات و وارمرها بعد از هر بار استفاده و ترخیص نوزاد با مواد ضدعفوني کننده فاقد الکل شسته و ضدعفوني مي شوند -68

 .عدد مچ بند شناسايي بسته شده به دست ها يا پاهاي نوزاد کنترل مي کند 2پرستار يا ماماي بخش ، هنگام تحويل نوزاد از اتاق عمل يا بلوک زايمان،وجود  -63

 .دماي مناسب آن اطمینان دارد تا نوزاد دچار هايپوترمي نشوددقیقه قبل دستگاه را روشن کرده و از  91پرستار قبل از قرار دادن نوزاد داخل تخت احیاء و يا انکوباتور ، از  -21

 .دما به روي ناحیه ي شکم مرتبا بررسي مي شوند  SENSOREخت احیاء هستند از نظر هايپوترمي واتصال در طول شیفت نوزاداني که در ت -26

 .پرستار به هنگام انتقال نوزاد به داخل کات يا انکوباتور دستبند شناسايي را با کارت مشخصات چک میکند و مطابقت مي دهد -22

را مرتبا تعويض کرده و پوست نوزاد را طبق درخواست پزشک با روغن زيتون و يا روغن بادام شیرين  ساعت براي پیشگیري از زخم فشاري محل پروپ 2پرستار هر  -29

 .چرب مي کند

 .هنگام شیر دهي نوزاد را در پوزيشن نیمه نشسته قرار دهید و باد گلوي نوزاد را براي جلوگیري از آسپیراسیون گرفته مي شود -24

 .درجه الويت قرار داده مي شود 45کس يعني زير سر پس از شیر دهي نوزاد در پوزيشن آنتي ريفال -25

 .آرامترين و کم صداترين مکان قرار دارد در نوزادان در IVHجهت جلوگیري از  NICUمحیط  -21

 .را از نظر فلبیت ويا نشت دارو به زير پوست بررسي مي نمايد IV LINEپرستار مرتب محل  -27

 .پرستار محاسبه و چک مي شود 2قبل از تزريق توسط ي جهت جلوگیري از خطاهاي داروي  NICUتمام داروهاي  -28

 .ساعت از نظر زخم فشاري روي گوشها بررسي مي نمايد 2پرستار نوزادي را که جهت فوتوتراپي چشم بند دارد را هر  -23

 .دپرستار در هر شیفت کاري از سالمت تجهیزاتي مانند ونتیالتور ها و ساکشن ها و الرنگوسکوپ اطمینان حاصل مي نماي -91

 .پرستار پس از هر با خونگیري محل را از نظر خونريزي تا نیم ساعت  بررسي مي نمايد-96

 

 روغن زيتون -کات يا انکوباتور -دستبند شناسايي امکانات و تسهیالت تجربه بیمارستان منابع
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 مريم رضامند  تهیه کنندگان

 فرح روز جوادي

 سرپرستار سمت

 مسئول بلوک

 امضاء

 

 امضا  متس  تهیه کنندگان

 خانم مريم بابايي  :تايید کننده

 خانم طاهره قاسمي نژاد 

 مدير پرستاري سمت 

 مسئول بهبود کیفیت

 امضا

 امضا رياست بیمارستان سمت خانم دکتر بهاره عباسي :ابالغ کننده
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 نظارت بر روند تعامل بخش هاي بالیني با ساير بخش ها :روش اجرايي عنوان                                                           

 LNM-OM-22-B : کد

 مدير پرستاري : فرد پاسخگو اورژانسکلیه بخشهاي بستري و  :دامنه خط مشي بخش هاي درماني :نام بخش

تاريخ آخرين  65/7/35 :تاريخ تدوين

 :بازنگري

 2از  6 :تعداد صفحات 65/7/37 :تاريخ بازنگري بعدي 65/7/31

   مشاهده موردي :نحوه ي ارزيابي 91/7/31 :تاريخ آخرين ابالغ 91/7/35 :تاريخ ابالغ

 

 

 

 

 

روش 

 اجرايي

 .میگیرد قرار مصوبات تمام جريان در و نموده شرکت بیمارستاني هاي کمیته تمامي در پرستاري مدير -6

 .شود مي برگزار پرستاري مدير توسط بخشي بین همکاري موانع رفع و تعامل تقويت جهت پرستارانسر با هفتگي جلسات -2

 .شود مي منتقل سرپرستاران به بازديدهاي روزانه در پرستاري مدير توسط رسمي اعالم از قبل ، ها کمیته مصوبات زمینه در نیاز مورد موارد -9

 .میگردد برگزار مشکالت زمینه در اصالحي اقدامات و تعامل تقويت هتج وايزران ، سوپر سرپرستاران با ماهانه جلسات -4

 پرستاري دفتر و نظر مورد هاي بخش ) جانبه سه / دو جلسات) برگزاري به اقدام پرستاري مدير بخشي، بین مشکالت بر مبني ها بخش مسئولین يا و سوپروايزران گزارشات صورت در -5

 .دهد انجام خصوص ندر اي را اصالحي اقدامات تا مینمايد 

 مي بعمل دعوت جلسات اين در همکاري موانع رفع و تعامل تقويت جهت بیمارستان واحدها ساير روساي / ها بخش روساي/ مدير/ مرکز رئیس از پرستاري مدير لزوم صورت در -1

 .آورد

 .شود مي انجام پرستاري مدير توسط کاري نعموا و مشکالت خصوص در درماني کادر پرسنل و وايزران سوپر ، سرپرستاران با حضوري ارتباط -7

 

 سوپروايزري گزارشات– صورتجلسه – مختلف هاي کمیته امکانات و تسهیالت استانداردهاي اعتباربخشي منابع
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 خانم مريم بابايي ماهاني تهیه کنندگان

 سیده طاهره قاسمي نژاد 

 زهرا شالي

 زهره تنباکوکار

 هاجر فرجودي

 فاطمه خنجري

 مندمريم رضا

 مترون    سمت

 سوپر وايزر آموزشي

 سرپرستار

 سرپرستار

 سرپرستار

 سرپرستار

 سرپرستار

 امضاء

 

 فرح روز جوادي تهیه کنندگان

 فاطمه احمدي

 معصومه کرمي

 راضیه اسکندري

 آمنه نقوي

 زهرا طاهرزاده

 فاطمه فاطمي

 مسئول بلوک سمت

 سرپرستار

 سرپرستار

 سوپروايزر 

 سوپروايزر 

 سوپروايزر 

 پروايزر سو

 امضا

 خانم مريم بابايي ماهاني : کننده تايید

 سیده طاهره قاسمي نژاد

 سمت 

 

 مدير پرستاري

 مسوول بهبودکیفیت

 امضا

 امضا رياست بیمارستان سمت خانم دکتر بهاره عباسي : کنندهابالغ 
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 نحوه ي تشويق و کنترل هاي انضباطي کارکنان پرستاري :روش اجرايي عنوان                                                           

 LNM-OM-23-B : کد

 سر ، پرستاري مدير بالیني، هاي بخش روساي ، بیمارستان ريیس :دامنه خط مشي بخش هاي درماني :نام بخش

 مديران اجرايي ،کمیتهدرماني کادر کلیه - پرستاران

 مدير پرستاري : فرد پاسخگو

تاريخ آخرين  25/7/36 :تاريخ تدوين

 :بازنگري

 2از  6 :تعداد صفحات 65/7/37 :تاريخ بازنگري بعدي 65/7/31

   مشاهده موردي :نحوه ي ارزيابي 91/7/31 :تاريخ آخرين ابالغ 21/7/39 :تاريخ ابالغ

 

 

 

 

 

 روش اجرايي

 .نمايد مي اعالم پرستاري مدير به کتبي بطور را کارکنان براي انضباطي هاي و کنترل تشويقي موارد هادپیشن پرستاران سر -6

 .نمايند اعالم پرستاري مدير به کتبي بصورت درخواست اين داليل مورد در را خود شواهد بايد سرپرستاران-2

 .نمايد مي اعالم پرستاري مدير به کتبي بطور را کارکنان براي نضباطيا هاي کنترل و تشويقي موارد و آموزشي، پیشنهاد بالیني سوپروايزر-9

 به را پرستاري مختلف هاي رده پرسنل براي تنبیه يا و تشويق درخواست نیاز صورت در نیز( .... و شکايات به رسیدگي /عفونت کنترل / کیفیت بهبود دفتر مانند ) ديگر هاي واحد-4

 .مینمايند گزارش ) علت درج اب و کتبي بصورت ) پرستاري مدير

 نمايد مي تصمیم اخذ به اقدام شده انجام هاي بررسي و ايشان به شده داده اطالعات بندي جمع با پرستاري مدير-5

 ،خطلا  گلزارش  ارائه، بالیني مهارتهاي ءارتقا راستاي در ارتباط موثر با بیمار و خانواده وي، تالش  :میباشد ذيل قرار به گرفت خواهند قرار تشويق مورد پرسنل که معیارهايي-1

 ارباب تکريم و اخالقي موازين رعايت و پوشش بخشي، نحوه درون کنفرانسهاي و آموزشي کالسهاي ،کارگاهها در فعال شرکت،  اعتباربخشي استانداردهاي پیاده سازي در همکاري

احساس مسئولیت در گزارش خرابي ، بیمار به آموزش صحیح ارائه، عفونت کنترل و بیمار ايمني نداردهاياستا همکاران، رعايت و مافوق پرسنل و بخشها مسئولین با همکاري، رجوع

ناخن هاي کوتاه و بدون الک، پوشیده بودن مو، : توانايي و مهارت پرسنل در مديريت بیماران  پرخطر، رعايت حجاب اسالمي شامل/ ها و کمبودها ي بخش در اسرع وقت به سرپرستار

اجتناب از خنده بلند و صحبت طوالني  با موبايل و تلفن بخش و ايجاد سرو صدا در : ) رعايت شئونات اخالقي شامل(/ ن آرايش غلیظ و فرم مناسب، نپوشیدن مانتو تنگ و کوتاه نداشت

 (بخش

 عدم، آموزشي برنامه هاي در حضور عدم، فردي خطاهاي تکرار،  بالیني هايمهارت ارتقاء در تالش عدم :میباشد ذيل قرار به گرفت خواهند قرار تنبیه مورد پرسنل که معیارهايي-7
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 آموزش و ارتباطي مهارتهاي از استفاده عدم، عفونت کنترل و بیمار ايمني استانداردهاي رعايت عدم، همکاران و مافوق مسئولین با همکاري عدم، اداري و اخالقي موازين رعايت

 بیمار به

 .دنمي نماي اقدام ، کارکنان عملکرد ثبتبر  ونظارت بر عملکرد پرسنل ين و سوپروايزر سرپرستار-8

 .مینمايد ارسال اداري امور به تشويقي صدور جهت و میرساند بیمارستان رياست تأيید ه صورت موردي به ب را پرسنل تشويق درخواست پرستاري خدمات مدير-3

دريافتي، پرسنل نمونه از طرف مترون در کمیته مديران اجرايي معرفي شده و يک نفر از هر بخش و واحد به عنوان پرسنل به صورت فصلي هم يک نفر از پرسنل که طي گزارشات -61

 .نمونه معرفي و اسامي انها در برد بیمارستان نصب مي شود

 .صورت مي گیرد( تشويق و تنبیه)براساس موارد ثبت و گزارش شده توسط سوپروايزران و سرپرستاران اقدامات انضباطي -66

 : ابزارهاي تشويق و تنبیه سرپرستاران از اين قرار است-62

گزارش کتبي عملکرد مثبت يلا   -تخصیص امتیاز کامل يا بالعکس کم کردن امتیاز رضايت از عملکرد در نمرات کارانه   –همکاري با برنامه درخواستي در برنامه ريزي ماهیانه پرسنل 

 شدمنفي به دفتر پرستاري مي با

در بار اول مواجه با خطاي عملکردي يا اخالقي تذکر شفاهي و دوم تلذکر  . در موارد ضعف عملکرد بر حسب شدت خطا يا ضعف عملکرد، سیاست هاي انضباطي اتخاذ مي گردد-69

 .کتبي بدون درج در پرورنده و در صورت تکرار به رياست بیمارستان جهت توبیخ کتبي گزارش مي شود

سرپرستار، سوپروايزر و مدير پرستاري تشکیل و پس از شنیدن صحبت هاي فرد، –موارد ضعف عملکردي و اخالقي با درجه اهمیت زياد به کمیته انضباطي با حضور فرد  در خطاها و-64

میته با توجه به درجه اهمیت موضوع مراحل مندرج در لذا ممکن است برحسب تصمیم ک. نهايتا تصمیم گیري انضباطي توسط افراد حاضر در کمیته انضباطي اتخاذ و صورتجلسه مي شود

 .بند قبلي، يکجا اعمال گردد

 .مینمايد ثبت نیز ايشان پرسنلي پرونده در و نمايد مي رساني اطالع مربوطه پرسنل به کتبي بصورت را انضباطي و تشويقي موارد کلیه اموراداري -65

 

 ارزشیابي هاي فرم – انظباتي کمیته ورالعملدست امکانات و تسهیالت سیاست  بیمارستان منابع
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 خانم مريم بابايي ماهاني تهیه کنندگان

 سیده طاهره قاسمي نژاد 

 زهرا شالي

 زهره تنباکوکار

 هاجر فرجودي

 احمديفاطمه 

 رويا مشکاتي

 مترون    سمت

 سوپر وايزر آموزشي

 سرپرستار

 سرپرستار

 سرپرستار

 سرپرستار

 سرپرستار

 فرح روز جوادي انتهیه کنندگ امضاء

 مريم رضامند

 معصومه کرمي

 راضیه اسکندري

 آمنه نقوي

 زهرا طاهرزاده

 فاطمه فاطمي

 مسئول بلوک سمت

 سرپرستار

 سرپرستار

 سوپروايزر 

 سوپروايزر 

 سوپروايزر 

 سوپروايزر 

 امضا

 خانم مريم بابايي ماهاني : کننده تايید

 سیده طاهره قاسمي نژاد

 سمت 

 

 مدير پرستاري

 ول بهبودکیفیتمسو

 امضا

 امضا رياست بیمارستان سمت خانم دکتر بهاره عباسي : کنندهابالغ 
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 "نظارت بر جابجايي بین بخشي " :عنوان روش اجرايي                                                                 

 LNM-OM-24-B : کد

 مدير پرستاري : فرد پاسخگو بالیني وايزر سوپر ، مديرپرستاري بالیني، هاي بخش يروسا :دامنه خط مشي بخش هاي درماني :نام بخش

تاريخ آخرين  25/7/36 :تاريخ تدوين

 :بازنگري

 2از  6 :تعداد صفحات 65/7/37 :تاريخ بازنگري بعدي 65/7/31

   مشاهده موردي :نحوه ي ارزيابي 91/7/31 :تاريخ آخرين ابالغ 21/7/39 :تاريخ ابالغ

 

 

 

 

 

 روش اجرايي

 .نمايد مي حاصل اطمینان پرسنل آگاهي و بیماران بخشي بین جابجايي روند به مربوط دستورالعمل وجود از پرستاري مدير -6

 .سرپرستاران در طي جلسات درون بخشي، دستورالعمل جابجايي بین بخشي را به کلیه پرسنل آموزش داده مي شود -2

 .کنند مي نظارت بخشي بین انتقالدستورالعمل  مانجا روند بر شیفت مسئول / سرپرستار -9

 .مینمايد مطلع را وقت ، سوپروايزر بیمار انتقال زمینه در مشکل هرگونه شدن پیدا يا و مربوطه بخش در خالي تخت نبودن صورت در شیفت مسئول / سرپرستار -4

 .مینمايد گیري تصمیم مرتبط غیر بخش به بیمار انتقال جهت  BED MANAGER همکاري با نباشد مربوطه بخش در خالي تخت که ي موارد در بالیني وايزر سوپر -5

 مربوطه دستیار يا و پزشک توسط مرتبط غیر بخش به انتقال بر مبني بیمار پرونده در پزشک توسط انتقال دستور ثبت از بالیني وايزر سوپرمسئول شیفت و سوپروايزر از  -1

 .نمايد مي حاصل اطمینان

 دهد مي انجام مقصد بخش با را الزم هماهنگي صورت وجود مشکل سوپروايزر کشیک، مسئول شیفت و در  -7

 .آورد مي بعمل را امکانات تامین جهت الزم اقدامات …)و پرتابل ونتیالتور(خاص تجهیزات و ) متخصص نیروي(تمهیدات هرگونه به نیاز صورت در بالیني وايزر سوپر -8

 روز هر پايان در و  ) ساعته  (24 روزانه بصورت سوپروايزران گزارشاتو  کرده نظارت بخشي بین انتقال صحیح انجام روند رب روزانه راندهاي در بالیني وايزر سوپر -3

 .مشکل در اين خصوص به مدير پرستاري اعالم مي شود هرگونه و شود مي داده پرستاري مدير به کاري

 .مینمايد اقدام راسا ، شده بیان مشکالت خصوص در اقدام به نیاز صورت در پرستاري مدير -61

 .مینمايد موردي کنترل بصورت ، بخشي بین هاي جابجايي انجام نحوه بر مختلف هاي بخش از خود ايي دوره هاي بازديد در پرستاري مدير -66

 



 

 
Page 63 

 
  

 براي تجهیزات – بخشي بین جابجايي روند به مربوط دستورالعمل امکانات و تسهیالت سیاست  بیمارستان منابع

 )- ...و ويلچر – برانکارد – اکسیژن پسولک(جابجايي

 

 

 خانم مريم بابايي ماهاني تهیه کنندگان

 سیده طاهره قاسمي نژاد 

 زهرا شالي

 زهره تنباکوکار

 هاجر فرجودي

 احمديفاطمه 

 مريم رضامند

 مترون    سمت

 سوپر وايزر آموزشي

 سرپرستار

 سرپرستار

 سرپرستار

 سرپرستار

 سرپرستار

 امضاء

 

 فرح روز جوادي انتهیه کنندگ

 معصومه کرمي

 راضیه اسکندري

 آمنه نقوي

 زهرا طاهرزاده

 فاطمه فاطمي

 

 

 مسئول بلوک سمت

 سرپرستار

 سوپروايزر 

 سوپروايزر 

 سوپروايزر 

 سوپروايزر 

 

 

 امضا

 خانم مريم بابايي ماهاني : کننده تايید

 سیده طاهره قاسمي نژاد

 سمت 

 

 مدير پرستاري

 مسوول بهبودکیفیت

 اامض

 امضا رياست بیمارستان سمت خانم دکتر بهاره عباسي : کنندهابالغ 
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 انتقال موقت بیماران جهت اخذ خدمات به خارج از بیمارستان :روش اجرايي عنوان                                          

 LNM-OM-25-B : کد

 مدير پرستاري : فرد پاسخگو اورژانسو  کلیه بخشهاي بستري :دامنه خط مشي بخش هاي درماني :نام بخش

تاريخ آخرين  25/7/36 :تاريخ تدوين

 :بازنگري

 2از  6 :تعداد صفحات 65/7/37 :تاريخ بازنگري بعدي 65/7/31

   مشاهده موردي :نحوه ي ارزيابي 91/7/31 :تاريخ آخرين ابالغ 21/7/39 :تاريخ ابالغ

 

 

 

 

 

 روش اجرايي

، مشاوره هايي که پزشک متخصص آن در بیمارستان موجود نمي باشد، با CT,MRIج از بیمارستان جهت انجام اقدامات تشخیصي، سونوگرافي واژينال، ارجاع بیماران به خار -6

 .انجام مي گرددهماهنگي سوپروايزر 

 ( اونت درمان دانشگاه جهت ارجاع بیماران به خارج از بیمارستانفرم ارسالي از مع) 4و مسئول شیفت تکمیل فرم شماره  دشو مي کاردکس و چک پرستار توسط پزشک دستورات-2

 .برگ توسط پزشک معالج را پیگیري مي نمايد 4در 

 .مسئول شیفت به دفتر پرستاري ارسال مي شودسرپرستار يا جهت مهر و امضا ي سوپروايزر و فکس به ستاد با هماهنگي  4فرم شماره -9

 .شود مي سوپروايزر کشیک انجام مورد تايید دانشگاه توسط واحدهاي با صيتشخی اقدامات انجام جهت هماهنگي-4

 . به آمبوالنس امداد آرين جهت انتقال بیمار توسط سوپروايزر اطالع داده مي شود-5

به تکنسین آموزش ديده آمبوالنس  4فرم شماره برگ  4و ، کنترل شده و بیمار آن و کارآمد بودن  آمبوالنس توسط سوپروايزر کشیک از نظر وجود تجهیزات و امکانات الزم -1

.تحويل داده مي شود  

جهت  تحويل  بیمارستان مقصد شده، يک برگ توسط آمبوالنس جهت در يافت هزينه از بیمارستان، دو برگ باقي مانده، يک نسخه جهت بیمه و يک نسخه 4يک برگ از فرم  -7

 .مستندات پرونده ضمیمه مي گردد

 .تار مسئول بیمار به تکنیسین آموزش ديده آمبوالنس تحويل داده شده و توسط ايشان و راننده آمبوالنس انتقال مي يابدبیمار توسط پرس-8

.بیمار توسط آمبوالنس به مرکز مربوطه ارجاع شده و بعد از انجام آن به بیمارستان بازمي گردد -3  

جهت بخش مربوطه پرستار ، توسط تکنسین آمبوالنس اخذ شده و به از طرف بیمارستان مقصد  امضا شده 4م شماره برگ از فردو نتیجه اقدام تشخیصي و يا مشاوره به همراه  -61
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.تحويل داده مي شودضمیمه به پرونده   

 .در تمام مراحل انتقال و انجام اقدام پاراکلینیکي بعد از طرح تحول سالمت، هیچ مبلغي از بیماران دريافت نمي شود-66

  نمايد مي نظارت ارجاع بیمار صحیح روند به سوپروايزر-62

 .در دفتر مربوط به ارجاع بیماران توسط سوپروايزر ثبت مي گرددو ساعت خروج بیمار آمبوالنس  ،مشخصات بیمار-69

 

 تلفن تماس-فرم هاي  ارجاع-چک لیست امبوالنس-امبوالنس مجهز امکانات و تسهیالت سیاست  بیمارستان منابع

 

 خانم مريم بابايي ماهاني انتهیه کنندگ

 سیده طاهره قاسمي نژاد 

 زهرا شالي

 زهره تنباکوکار

 هاجر فرجودي

 فاطمه احمدي

 مريم رضامند

 مترون    سمت

 سوپر وايزر آموزشي

 سرپرستار

 سرپرستار

 سرپرستار

 سرپرستار

 سرپرستار

 امضاء

 

 فرح روز جوادي تهیه کنندگان

 معصومه کرمي

 راضیه اسکندري

 آمنه نقوي

 زهرا طاهرزاده

 فاطمه فاطمي

 

 

 سرپرستار سمت

 سرپرستار

 سوپروايزر 

 سوپروايزر 

 سوپروايزر 

 سوپروايزر 

 

 

 امضا

 خانم مريم بابايي ماهاني : کننده تايید

 سیده طاهره قاسمي نژاد

 سمت 

 

 مدير پرستاري

 مسوول بهبودکیفیت

 امضا

 امضا ستانرياست بیمار سمت خانم دکتر بهاره عباسي : کنندهابالغ 
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 نظارت بر اعزام بیماران به ساير مراکز :روش اجرايي عنوان                                                         

 LNM-OM-26-B : کد

 مدير پرستاري : فرد پاسخگو اورژانسکلیه بخشهاي بستري و  :دامنه خط مشي بخش هاي درماني :نام بخش

تاريخ آخرين  25/7/36 :تاريخ تدوين

 :بازنگري

 9از  6 :تعداد صفحات 65/7/37 :تاريخ بازنگري بعدي 65/7/31

   مشاهده موردي :نحوه ي ارزيابي 91/7/31 :تاريخ آخرين ابالغ 21/7/39 :تاريخ ابالغ

 

 

 

 

 

 روش اجرايي

ستان به درخواست همراهان بیمار جهت انتقال بیمارشان به مراکز درماني ديگر گرفته مي با توجه به شرايط بیمار و يا امکانات درماني بیمار جمعال پزشک توسطتصمیم به اعزام -6

  .شود

 .در صورت تصمیم خانواده بیمار و اخذ رضايت ترک بیمارستان با مسئولیت شخصي، مراتب توسط سرپرستار يا مسئول شیفت انجام مي گردد -2

 .ه مي شودمراتب توسط سوپروايزر به ستاد هدايت اطالع داد -9

 .گردد مي ثبت پرونده دردر صورت تصمیم پزشک، دستور اعزام توسط پزشک معالج  -4

 .شود مي داده ، در خصوص علل اعزامبیمار پرستار و پزشک توسط الزم اطالعات وي ي خانواده و بیمار به-5

 ((فرم هاي ارسالي از معاونت درمان دانشگاه جهت اعزام بیماران) 2و  6، فرم شماره بیمار حال شرح بیمار، مشخصات). شود مي تکمیل و ثبت معالج پزشک توسط اعزام فرم-1

 .، صورتجلسه با حضور و امضاي پزشک، سوپروايزر و حراست در زمینه وضعیت بیمار و ضرورت اعزام تنظیم مي گردداعزام به رضايت عدم صورت در-7

 .ه توسط سوپروايزر فکس مي شودبه ستاد هدايت دانشگايک نسخه از صورتجلسه تنظیمي -8

 .مي شودضمیمه  همراه شرح حال و فرم اعزام در پرونده بهيک نسخه از صورتجلسه تنظیمي  -3

 .ارسال مي گردد  پرستاري دفتر توسط مسئول شیفت به اعزام شده تکمیل فرم اعزام، به همراهین و بیمار رضايت صورت در-61

هماهنگي بیمار، ه ستاد هدايت اعالم میگردد و مراکز مجهز ي که توسط ستاد هدايت تعیین شده اند مشخص شده و با آن مراکز جهت اعزام شرح حال بیمار توسط سوپروايزر ب-66

 .انجام مي گردد

 .به پزشک معرفي شده در بیمارستان مقصد داده مي شود (پزشک اورژانس يامعالج پزشک )اين مرکز شرح حال بیمار توسط پزشک -62
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و توسط سوپروايزر امضاء مي  صورت اخذ پذيرش، نام بیمارستان پذيرش دهنده به همراه نام پزشک و سوپروايزر پذيرش دهنده بیمارستان مقصد بر روي فرم اعزام نوشته شده در-69

 .گردد

 .مار در گزارش پرستاري درج میشودساعت و تاريخ اعزام، نحوه اعزام و وضعیت بیمار در زمان اعزام  به صورت کامل توسط پرستار مسئول بی -64

ثبت مي شود و ساعت خروج بیمار از بیمارستان هم توسط  2ساعت دستور اعزام و ساعت اطالع به سوپروايزر و ساعت اخذ پذيرش توسط بیمارستان مقصد در فرم شماره  -65

 .سوپروايزر ثبت مي گردد

 : پذيرش اعالم صورت در

ر سويه حساب نباشد و يا واحد ترخیص فعال نباشد، علي الحساب توسط واحد صندوق با هماهنگي واحد ترخیص به همراه کپي دفترچه بیمه از بیمادر صورتي که بیمار قادر به ت-61

 .اخذ مي گردد و در گاو صندوق نگه داري مي شود و صبح روز بعد به واحد ترخیص ارسال مي شود

اع مي شود که سوپروايزر هم با مسئول واحد حسابداري و مددکاري هماهنگي هاي الزم را انجام داده و با توجه به نتايج و با توجه به به سوپروايزر ارج.... در صورت نداشتن پول  -67

 .وضعیت بیمار تصمیم گیري مي نمايد

بودن هوا، داشتن روانداز مناسب، بستن کمربند برانکارد، استفاده از در تمام مراحل انتقال بیمار با برانکارد، باالبردن نرده کنار تخت ها، پوشش مناسب بیمار و در صورت سرد -68

 .برانکارد اکسیژن دار و پالس اکسي متري در مراحل انتقال توسط تکنسین آمبوالنس رعايت مي شود

 .شود مي اعالم مربوطه بخش به سوپروايزر توسط مراتب-63

 (بر اساس خط مش ترخیص). شود مي انجام ترخیص واحد و بخش در بیمار ترخیص فرايند -21

 .به آمبوالنس امداد آرين جهت انتقال بیمار توسط سوپروايزر اطالع داده مي شود-26

 .وسايل و تجهیزات مورد نیاز اعزام کنترل مي شود آمبوالنس توسط سوپروايزر از نظر وجود و کارآمد بودن -22

 .ده آمبوالنس تحويل داده شده و توسط ايشان و راننده آمبوالنس انتال مي يابدبیمار توسط پرستار مسئول بیمار به تکنیسین آموزش دي-29

  نمايد مي نظارت اعزام صحیح روند به سوپروايزر-24

 .توسط سوپروايزر ثبت مي گردد ، در هنگام اعزام بیمار،مشخصات بیمار و آمبوالنس در دفتر مربوطه-25

 

 تلفن تماس-فرم هاي  ارجاع-چک لیست امبوالنس-امبوالنس مجهز امکانات و تسهیالت سیاست  بیمارستان منابع
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 خانم مريم بابايي ماهاني تهیه کنندگان

 سیده طاهره قاسمي نژاد 

 زهرا شالي

 زهره تنباکوکار

 هاجر فرجودي

 مريم رضامند

 فاطمه احمدي

 مترون    سمت

 سوپر وايزر آموزشي

 سرپرستار

 سرپرستار

 سرپرستار

 سرپرستار

 سرپرستار

 امضاء

 

 فرح روز جوادي تهیه کنندگان

 معصومه کرمي

 راضیه اسکندري

 آمنه نقوي

 زهرا طاهرزاده

 فاطمه فاطمي

 

 

 سرپرستار سمت

 سرپرستار

 سوپروايزر 

 سوپروايزر 

 سوپروايزر 

 سوپروايزر 

 

 

 امضا

 خانم مريم بابايي ماهاني : کننده تايید

 سیده طاهره قاسمي نژاد

 سمت 

 

 مدير پرستاري

 بهبودکیفیت مسوول

 امضا

 امضا رياست بیمارستان سمت خانم دکتر بهاره عباسي : کنندهابالغ 
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 نظارت بر روند انجام مشاوره هاي پزشکي داخل و خارج از بیمارستان :روش اجرايي عنوان                              

 LNM-OM-27-B : کد

 مدير پرستاري : فرد پاسخگو اورژانسهاي بستري و کلیه بخش :دامنه خط مشي بخش هاي درماني :نام بخش

تاريخ آخرين  25/7/36 :تاريخ تدوين

 :بازنگري

 2از  6 :تعداد صفحات 65/7/37 :تاريخ بازنگري بعدي 65/7/31

   مشاهده موردي :نحوه ي ارزيابي 91/7/31 :تاريخ آخرين ابالغ 21/7/39 :تاريخ ابالغ

 

 

 

 

 

 روش اجرايي

 : ل بیمارستانمشاوره هاي داخ

ها توسط  غیر اورژانس بودن مشاوره/شود و فرم مشاوره توسط ايشان ، تکمیل شده و تیک اورژانس انجام مشاوره توسط پزشک معالج درخواست شده  و در برگه دستورات ثبت مي-6

 .شود ايشان مشخص مي

 ..(.و مشاوره درخواست و ساعت تاريخ و بیمار دموگرافیک اطالعات ) نمايد حاصل اطمینان مشاوره برگه کامل تکمیل از بايد شیفت مسئول / سرپرستار-2

 .شود پزشک مربوطه رسانده مي دستورات پزشک معالج توسط پرستار مسئول بیمار چک شده و توسط ايشان  يا  منشي بخش بالفاصله در صورت اورژانسي بودن مشاوره ، به اطالع-9

 .شود هاي اورژانس ظرف مدت يک ساعت توسط پزشک متخصص مربوطه انجام مي قاء خدمات اورژانس مدت زمان انجام مشاورهارت/طبق مصوبه کمیته اخالق پزشکي-4

 .در صورت اورژانسي بودن مشاوره جهت انجام پزشک معالج بیمار بر بالین بیمار تا زمان انجام مشاوره حضور خواهد داشت-5

 .گردد هاي موجود در بیمارستان با پیگیري پرستار مسئول بخش انجام مي عت در خصوص تخصصسا 24هاي غیر اورژانسي، ظرف مدت  مشاوره-1

 .شود مي ثبت پرستاري گزارش در بیمار مسئول پرستار توسط دهند مشاوره پزشک به اطالع زمان و مشاوره درخواست روند-7

 .دهد مي اطالع وقت سوپروايزر / پرستاري دفتر به را مورد شیفت مسئول / سرپرستار ، مشاوره انجام در تاخیر صورت در-8

 مشاور پزشک با مجدد تماس ) کرد خواهد مشکل اين رفع به با توجه به موارد اورژانس و غیر اورژانس، با توجه به وجود تخصص هاي موجود دربیمارستان، اقدام وقت سوپروايزر-3

 (اطالع جهت مرکز رياست با تماس يا و

و برگه مشاوره  توسط پزشک معالج با پیگیري  4رساني شده و فرم شماره  مشاوره مورد نظر در بیمارستان وجود نداشته باشد، به سوپروايزر کشیک اطالعدر صورتي که تخصص -61

 .شود پرستار مسئول بیمار تکمیل مي
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با آمبوالنس امدادآرين به همراه تکنسین دوره ديده با هماهنگي ستاد هدايت  پذيرش انجام مشاوره از بیمارستان مقصد توسط سوپروايزر کشیک اخذ شده و بیمار طبق هماهنگي-66

 .گردد به بیمارستان مقصد مراجعه و بعد از انجام مشاوره به همراه برگه مشاوره تکمیل شده و به بیمارستان بازمي

 .شود انجام ميتوسط مسئولین مربوطه  " LNM-OM-25-B روش اجرايي"مديريت ارجاع بیمارستان بر اساس -62

 میگردد ثبت ساعته 24 گزارش دفتر در سوپروايزر توسط شده انجام هاي پیگیري مراحل-69

شود و در صورت تأيید ايشان،  دستورات برگه مشاوره توسط پرستار مسئول بیمار چک شده و دستورات داده شده به اطالع پزشک معالج به صورت حضوري يا تلفني رسانده مي-64

 .شود شان اجرا ميدستورات اي

 .شود مي  شده و مشاوره انجام شده به رويت پزشک معالج رسانده reorderدر اولین حضور پزشک معالج بر بالین بیمار، دستورات مشاوره بیمار -65

 : بیمارستان خارج (شناور)مشاوره هاي 

شود که موارد توسط پرستار مسئول بیمار به اطالع  مي( شناور)رخواست مشاوره خارج بیمارستاني يا بیماري که امکان جابجايي و انتقال ندارد د CBRصورتي که جهت بیمار  در-66

 .شود سوپروايزر کشیک رسانده مي

 .دشو گرفته ميسوپروايزر کشیک با ستاد هدايت در خصوص درخواست مشاوره شناور هماهنگ نموده نام پزشک و شماره تماس از ستاد اخذ شده و با ايشان تماس -62

 .شود آژانس جهت نقل و انتقال پزشک به مقصد با هماهنگي سوپروايزر کشیک ارسال مي-69

ظهر  62در صورتي که مشاوره قبل از ساعت )هزار تومان  211سوپروايزر کشیک بعد از اخذ شماره حساب پزشک متخصص مشاوره دهنده از ايشان با کارپرداز تماس گرفته و مبلغ -64

 .شود به حساب پزشک معالج واريز مي( ظهر به بعد باشد 62در صورتي که مشاوره از ساعت )هزار تومان  251يا ( بوده باشد

 .شود يک کپي از مشاوره شناور انجام شده توسط واحد ترخیص گرفته شده و به کارپرداز تحويل مي-65

 .گردد ور مالي توسط کارپرداز جهت دريافت هزينه ارائه مييک کپي از مشاوره به همراه فیش واريزي به پزشک معالج سند زده شده و به ام-61

 

- برگه مشاور-آژانس بیمارستان امکانات و تسهیالت سیاست  بیمارستان منابع

 

 خانم مريم بابايي ماهاني تهیه کنندگان

 سیده طاهره قاسمي نژاد 

 زهرا شالي

 زهره تنباکوکار

 هاجر فرجودي

 ن   مترو سمت

 سوپر وايزر آموزشي

 سرپرستار

 سرپرستار

 سرپرستار

 امضاء

 

 فرح روز جوادي تهیه کنندگان

 معصومه کرمي

 راضیه اسکندري

 آمنه نقوي

 زهرا طاهرزاده

 سرپرستار سمت

 سرپرستار

 سوپروايزر 

 سوپروايزر 

 سوپروايزر 

 امضا
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 احمديفاطمه 

 مريم رضامند

 سرپرستار

 سرپرستار

 فاطمه فاطمي

 

 

 سوپروايزر 

 

 

 نم مريم بابايي ماهانيخا : کننده تايید

 سیده طاهره قاسمي نژاد

 سمت 

 

 مدير پرستاري

 مسوول بهبودکیفیت

 امضا

 امضا رياست بیمارستان سمت خانم دکتر بهاره عباسي : کنندهابالغ 
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 بالیني اداره امور بخش هاي بر نظارت :روش اجرايي عنوان                                                            

 LNM-OM-28-B : کد

 ، بالیني، سرپرستاران وايزران سوپر ، پرستاري مدير ، بیمارستان مدير :دامنه خط مشي بخش هاي درماني :نام بخش

 درماني پرسنل

 مدير پرستاري : فرد پاسخگو

تاريخ آخرين  25/7/36 :تاريخ تدوين

 :بازنگري

 2از  6 :اتتعداد صفح 65/7/37 :تاريخ بازنگري بعدي 65/7/31

   مشاهده موردي :نحوه ي ارزيابي 91/7/31 :تاريخ آخرين ابالغ 21/7/39 :تاريخ ابالغ

 

 

 

 

 

 روش اجرايي

 .دنماي نظارت همکاران ساير توسط امور انجام بر تا شود مي تعیین سرپرستار توسط(کار در مهار ، سابقه با تجربه، با افراد از ) شیفت مسئول يک کاري شیفت هر براي -6

 .بالیني پرسنل بخش نظارت مي نمايد فعالیت انجام نحوه کلیه بخش هاي درماني داراي سرپرستار بوده و سرپرستار مستقیما زير نظر دفتر پرستاري فعالیت مي نمايد و بر -2

 .ي را تدوين مي نمايندمدير پرستاري با مشارکت سوپروايزرين و سرپرستاران برنامه زمان بندي مدون براي کنترل و نظارت فعالیت بالین -9

 .چک لیست هاي راند سوپروايزرين توسط سوپروايزرين، در شیفتهاي مختلف، طي بازديد هاي انجام شده توسط ايشان، تکمیل مي شود -4

 .سوپروايزرين پس خوراند نتايج پايش هاي انجام شده را به مدير پرستاري به صورت ماهیانه ارائه مي دهند -5

 .سرپرستاران و سوپروايزرين بخش ها، نتايج پايش و کنترل انجام شده را فصلي ارزيابي و مداخالت اصالحي برنامه ريزي مي شود مدير پرستاري با مشارکت -1

 .اثربخشي اقدامات اصالحي انجام شده در طي بازديدهاي دوره اي مجدد توسط سوپروايزرين مورد ارزيابي قرار مي گیرد -7

 با واحدهاي ديگر کتبا درخواست خود را به دفتر پرستاري ارجاع و دفتر پرستاري آن را به مدير بیمارستان ارجاع مي دهدکلیه سرپرستاران بخش ها جهت ارتباط  -8

 .نمايد مي نظارت ارزيابي هاي لیست چک اساس بر و سوپروايزرين را  سرپرستاران عملکرد نحوه بر پرستاري مدير -3

 .آورد مي بعمل بالیني بخشهاي از را اي دوره نظارتي هاي بازديد پرستاري مدير -61

ساعته يادداشت  24ساعته نتايج نظارت خود بر اداره امور بخش ها و تعامالت بخشي که نیازمند مداخله سريع مي باشد، در گزارش راند  24سوپروايزرين بالیني به صورت  -66

 .دننموده و به مدير پرستاري تحويل مي نماي

 .اصالحي مورد نیاز توسط مديرست پرستاري نظارت مي شودپیرو موارد مطرح شده، پیگیري اقدامات  -62
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 .ولین بخش ها اتخاذ مي گرددموارد عدم انطباق هاي ديده شده توسط مدير پرستاري در طي کمیته هاي پرستاري  مورد بررسي قرار گرفته و اقدامات اصالحي با همفکري مسئ-69

 .ذاشته شده ومشکالت موجود  استخراج شده و پیرو آن ، بر مشکالت موجود در بخش ها نظارت مي نمايدجلسات  دوره اي توسط مترون با مسئولین بخش ها  گ -64

 

 ماهانه عملکرد گزارش – نظارتي هاي لیست چک – نظارتي کاري برنامه لسیت امکانات و تسهیالت سیاست  بیمارستان منابع

 

 خانم مريم بابايي ماهاني تهیه کنندگان

 ي نژادسیده طاهره قاسم 

 زهرا شالي

 زهره تنباکوکار

 هاجر فرجودي

 فاطمه خنجري

 مريم رضامند

 مترون    سمت

 سوپر وايزر آموزشي

 سرپرستار

 سرپرستار

 سرپرستار

 سرپرستار

 سرپرستار

 امضاء

 

 فاطمه احمدي تهیه کنندگان

 فرح روز جوادي

 معصومه کرمي

 راضیه اسکندري

 آمنه نقوي

 زهرا طاهرزاده

 فاطمه فاطمي

 سرپرستار سمت

 مسئول بلوک

 سرپرستار

 سوپروايزر 

 سوپروايزر 

 سوپروايزر 

 سوپروايزر 

 امضا

 خانم مريم بابايي ماهاني : کننده تايید

 سیده طاهره قاسمي نژاد

 سمت 

 

 مدير پرستاري

 مسوول بهبودکیفیت

 امضا

 امضا رياست بیمارستان سمت خانم دکتر بهاره عباسي : کنندهابالغ 
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 روز شبانه ساعات در بیمارستان داروخانه فعالیتي  نحوه :روش اجرايي عنوان                                                               

 LDM-OM-29-B : کد

 مسئول فني داروخانه فرد پاسخگو بخشهاي درماني  و داروخانه کلیه واحدهاي  :دامنه خط مشي داروخانه :نام بخش

تاريخ 

 :تدوين

 2از      6    :تعداد صفحات 6/7/37 :تاريخ بازنگري بعدي 6/7/31 :تاريخ آخرين بازنگري 6/2/35

   نظارت نحوه ارزيابي 65/7/31 :تاريخ آخرين ابالغ 6/7/35 :تاريخ ابالغ

 

 

 

 

 

 روش اجرايي

 .تعطیل است( روز 6نهايتا )ي پايان سال بطور موقت تنها در موارد خاص مانند انبارگردان.  داروخانه بیمارستان بصورت شبانه روزي فعال است .6

ساعته بیمار را از طريق نسخ  24روزانه ، داروهاي مورد نیاز  ,ابتدا سرپرستار هر بخش  به تناسب بیماران بستري: نحوه تحويل دارو در شرايط معمول بدين صورت است .2

 .ن هاي داروخانه پیچیده و آماده شده و تحويل نماينده آن بخش مي شودالکترونیکي از داروخانه درخواست مي نمايد سپس نسخ توسط تکنسی

 .گیرد مي انجام ايشان مشاوره با و فني مسئول حضور با داروخانه در دارو تحويل .9

اعت آينده مورد نیاز بیمار را  شب قبل س 24در موارد تعطیلي  داروخانه ابتدا اطالع رساني به مديريت بیمارستان و سرپرستاران بخش انجام میشود تا سرپرستاران داروي  .4

 .وارد سیستم نمايند و نسخ بیماران قبل از شروع انبارگرداني پیچیده و آماده شده  و تحويل نماينده بخش مي شود

لذا مسئول خريد داروخانه به . م مي نمايدانباردار جهت کنترل موجودي روزانه ، چک لیست هاي انبار را تکمیل نموده و کسري دارويي و تجهیزات را به مدير داروخانه اعال .5

بنابراين احتمال عدم دسترسي به دارو و لوازم مصرفي فقط در موارد ي اتفاق مي افتد که شرکت هاي دارويي و تجهیزات پزشکي . صورت هفتگي خريد را انجام مي دهد

موظف است در صورت اضطرار  براي تهیه آنها از پیک شبانه روزي بیمارستان رسول با نسخه  در اين موارد مسئول خريد.دارو و يا کاالي مورد نظر را موجود نداشته باشند

 .پزشک مربوطه  اقدام مي نمايد و در مورد تجهیزات، بعد از هماهنگي با  سوپروايزر بیمارستان برند ديگري از آن کاال را تهیه مي نمايد

سرپرستار کسري ترالي را طي حواله . يان هر شیفت کاري کنترل کرده و کمبودها را به سرپرستار بخش اعالم مي کندپرستار کشیک  ترالي هاي اورژانس  بخش خود را در پا .1

 .اي از داروخانه تهیه مي نمايد

و در غیر اين صورت  براي در صورت کسري کشوري داروي مورد نظر ترالي مسئول خريد داروخانه در صورت امکان و اضطرار از بیمارستان هاي دانشگاهي تهیه مي نمايد  .7

 .اطالع رساني همگاني  طي نامه اي کسري فوق را به مديريت بیمارستان اعالم مي نمايد
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 .باشد مي ماهیانه بصورت و بیمارستان داروئي ناظر توسط داروخانه اين عملکرد نحوه از بازديد  .8

 

  و تسهیالتامکانات  دستورالعملهاي معاونت غذا و دارو-سیاست  بیمارستان منابع

 

 علي اشرف حسن پور تهیه کنندگان

 مريم بابا يي ماهاني

  سیده طاهره قاسمي نژاد

 دکتر محبوبه عاصمي

 مدير بیمارستان سمت

 مديره پرستاري

  مسئول بهبود کیفیت

 مدير داروخانه

 

 امضاء

 

 علیرضا حبیب زاده تهیه کنندگان

 مريم بابائي

 هاجر فرجودي

 

 انباردار سمت

 رستانمترون بیما

 نماينده سرپرستاران

 امضا

 علي اشرف حسن پور :تايید کننده

 سیده طاهره قاسمي نژاد

 مدير  سمت 

 مسئول بهبود کیفیت

 امضا

 امضا رياست بیمارستان سمت خانم دکتر بهاره عباسي :ابالغ کننده
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 موقت زماني مقاطع در دارويي کمبود مديريت  :روش اجرايي نوان ع                                                                        

 LDM-OM-30-B : کد

 مسئول فني داروخانه فرد پاسخگو بخشهاي درماني  و بستري و داروخانه کلیه واحدهاي  :دامنه خط مشي داروخانه :نام بخش

تاريخ 

 :تدوين

 9از      6    :تعداد صفحات 6/7/37 :تاريخ بازنگري بعدي 6/7/31 :تاريخ آخرين بازنگري 6/2/35

   نظارت  مستقیم نحوه ارزيابي 65/7/31 :تاريخ آخرين ابالغ 6/7/35 :تاريخ ابالغ

 

 

 

 

 

 روش اجرايي

 نحوه گزارش کمبود دارويي و کنترل دارويي
مي باشد که در ( آستانه سفارش يا موجودي کاال کمتر از حد درخواست)ش کلي ترين روش محاسبه کسري دارو و لوازم مصرفي که نود درصد از کل اقالم را تشکیل مي دهد،گزار-6

ها به صورت حداقل و حداکثر اعمال گرديده است و در زمان گرفتن پرينت گزارش  آستانه مصرف هر يک از اقالم در بازه زماني مشخص پیش بیني شده و در قسمت اين گزارش از قبل،
آستانه سفارش بله  ).نیاز را سفارش مي دهد نمايان مي شود که مسئول سفارش با توجه به ستون اختالف اقالم مورد(آستانه،اختالف يا کسري تعداد موجودي حال،تعداد)در سه ستون

 .موجودي که به آستانه مي رسد سیستم اخطار مي دهد و در دفتر کسري نوشته مي شود( ماهه تعريف مي شود 6صورت 
يا در مورد بیماران خاصي مورد نیاز مي باشد ي که مربوط به اقالمي هستند که به تازگي به فارماکوپه اضافه شده اند يا مصرف مشخصي ندارند باقي مانده کسر خصوص اقالمدر  -2

 :به روش هاي ذيل محاسبه مي شوند
 مرکزي به صورت روزانهو  ت لیست کمبودهاي داروخانه سرپاييدرياف*
 مشاهده موجودي فیزيکي قفسه هابررسي موجودي انبار دارويي از طريق *
 تهیه لیستي از کمبودهاي دارويي انبار مرکزي*
 ارتباط با شرکت هاي دارويي طرف قرارداد براي اطمینان از وجود داروهاي مورد نیاز*
 ارائه درخواست هاي دارويي به شرکت ها*
 .بار دارويي تحويل خواهد شدساعت دارو از سوي شرکت ها به ان 48در صورت وجود داروها حداکثر ظرف مدت *
 .داروخانه نسبت به تهیه لیست دارويي و تجهیزات و تعیین نقطه سفارش اقدام نمايد ,جهت پیشگیري از مواجه شدن داروخانه با کمبود دارويي-9
 .و تجهیزاتي که به نقطه سفارش رسیده است از شرکت هاي دارويي توسط داروخانه صورت مي گیرد داروهاتهیه -4
 .تالش خود را در خصوص تهیه دارو از ساير بیمارستان ها يا داروخانه ها به عمل مي آورد مدير داروخانه ,در صورت مواجهه بیمارستان با کمبود دارويي-5
 .اطالع رساني مي نمايد( دارو  با تصويب درکمیته درمان و) داروخانه به کلیه پزشکان در خصوص کمبود فوق و داروي جايگزين  ,در صورت رفع نشدن کمبود دارويي-1
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 .اعالم مي شود تا پزشکان در جريان قرار بگیرند و از داروهاي جايگزين استفاده شود( اتوماسیون)در صورت کسري کشوري طي نامه اي به ريیس بیمارستان -7

 :رفع کمبود دارويي

ماه براي داروهاي پرمصرف حفظ مي  2ماه براي داروهايي با میزان مصرف معمول و  6با توجه به حداقل نیاز دارويي بیمارستان به مدت  را  استوک دارويي انبارانباردار  .6

 . کند

توجه به گزارش مصرف بر اساس میزان مصرف بخشها، تغییر فصل، شرايط تحريم و کمبود کشوري دارو و با را دهي داروها زمان سفارشو  انباردار  مسئول امور دارويي .2

 .اي که استوک دارو حفظ شودبه گونه کندماههاي قبل تنظیم می

داروهاي مورد نیاز از شرکتهاي معتبر دارويي دولتي و خصوصي که داراي مجوز توزيع دارو از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي هستند مسئول امور دارويي  .9

 .را  خريداري مي کند..( م، آدوراطب و دارو، التیا پخش، مهیاسم، بهستانفردوس، البرز، رازي، هجرت، داروپخش، قا)

وهاي غیر ضروري اختصاص مي براي پیشگیري از کمبود دارو در انبار هنگام سفارش دارو اولويت به داروهاي حیاتي، سپس به داروهاي ضروري و در نهايت به دارانباردار  .4

 . دهد

 .کنداي راهنمايي مي نسخهو اطالع از مرکز تأمین داروهاي تک 82616اي بیمار، جهت تماس با شماره نسخهاي تکدر مورد داروهمور دارويي مسئول ا .5

 . مي دهداي يک بار لیست کمبود داروها به رياست مجموعه ارائه هفتهانباردار  .1

يا ساير  و يا بیمارستان هاي زير نظر مجموعه مدد دانشگاه ايران( ص)مارستان رسول اکرم از داروخانه بیرا در صورت وجود کمبود دارويي، داروي مورد نظر مسئول امور دارويي . 7

 .مراکز فراهم میکند

 

  امکانات و تسهیالت دستورالعملهاي معاونت غذا و دارو-سیاست  بیمارستان منابع

 

 علي اشرف حسن پور تهیه کنندگان

 مريم بابا يي ماهاني

 سیده طاهره قاسمي نژاد

 دير بیمارستانم سمت

 مديره پرستاري

 مسئول بهبود کیفیت

 امضاء

 

 دکتر محبوبه عاصمي تهیه کنندگان

 

 

 

 علیرضا حبیب زاده

 مدير داروخانه سمت

 و

 مسئول امور دارويي

 

 انباردار

 امضا

 امضا مدير  سمت  علي اشرف حسن پور :تايید کننده
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 مسئول بهبود کیفیت سیده طاهره قاسمي نژاد

 امضا رياست بیمارستان سمت خانم دکتر بهاره عباسي :ابالغ کننده
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 خريد دارو، ملزومات و تجهیزات پزشکي مصرفي :روش اجرايي عنوان                                                           

 LDM-OM-31-B : کد

 مسئول فني داروخانه فرد پاسخگو و داروخانه بخشهاي درماني  و بستري کلیه واحدهاي  :دامنه خط مشي داروخانه :نام بخش

تاريخ 

 :تدوين

 2از      6    :تعداد صفحات 6/7/37 :تاريخ بازنگري بعدي 6/7/31 :تاريخ آخرين بازنگري 6/2/35

   نظارت موردي نحوه ارزيابي 65/7/31 :تاريخ آخرين ابالغ 6/7/35 :تاريخ ابالغ

 

 

 

 

 

 روش اجرايي

 .ز بیمارستان تهیه و بر اساس کیفیت و قیمت ارزيابي و فارماکوپه نهايي بیمارستان در کمیته دارو و درمان تصويب گرديده استداروهاي مورد نیا. 6

فردوس، )کي هستند از شرکتهاي معتبر دارويي دولتي و خصوصي که داراي مجوز توزيع دارو از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشرا داروهاي مورد نیاز مسئول امور دارويي . 2 

 .خريداري مي کند..(  م، آدوراطب و پخش، مهیادارو، التیا البرز، رازي، هجرت، داروپخش، قاسم، بهستان

 .ه استنهايي در کمیته تجهیزات پزشکي بیمارستان تصويب گرديد MDLتجهیزات پزشکي مصرفي مورد نیاز بیمارستان تهیه و بر اساس کیفیت و قیمت ارزيابي و به صورت . 9

موجود مي  IMEDو فهرست آنها در سايت  هستند تجهیزات پزشکي از وزارت بهداشتاز شرکتهاي معتبر که داراي مجوز توزيع را  مسئول امور دارويي تجهیزات پزشکي مصرفي. 4

 .باشد خريداري مي کند

ماه يکبار جهت به روز شدن روند مصرف  2ماهه داروخانه بوده و هر  9ه بر مبناي میانگین فروش مي باشد ک HISتعیین نقطه سفارش هر يک از اقالم مذکور از طريق تهیه گزارش از . 5

 .اقالم مذکور بازنگري مي گردد

 .مي گیرد به صورت اورژانس و خارج از روال مورد بازنگري قرار...( مانند تغییر فصول، تغییر پزشکان مقیم و ) اين روند با توجه به تغییر ناگهاني میزان مصرف * 

 

  امکانات و تسهیالت دستورالعملهاي معاونت غذا و دارو-سیاست  بیمارستان منابع

 

 دکتر محبوبه عاصمي تهیه کنندگان

 

 مدير داروخانه سمت

 

 امضاء

 

 لیال فتحي تهیه کنندگان

 

 تکنسین بستري کار سمت

 

 امضا



 

 
Page 80 

 
  

 علي اشرف حسن پور :تايید کننده

 سیده طاهره قاسمي نژاد

 دير م سمت 

 مسئول بهبود کیفیت

 امضا

 امضا رياست بیمارستان سمت خانم دکتر بهاره عباسي :ابالغ کننده
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 استفاده از ملزومات و تجهیزات پزشکي صرفا يکبار مصرف :روش اجرايي عنوان                                                           

 LDM-OM-32-B : کد

 مسئول فني داروخانه فرد پاسخگو بخشهاي درماني  و بستري و داروخانه کلیه واحدهاي  :دامنه خط مشي داروخانه :نام بخش

تاريخ 

 :تدوين

 2از      6    :تعداد صفحات 6/7/37 :تاريخ بازنگري بعدي 6/7/31 :تاريخ آخرين بازنگري 6/2/35

   نظارت موردي نحوه ارزيابي 65/7/31 :تاريخ آخرين ابالغ 6/7/35 :تاريخ ابالغ

 

 

 

 

 

 روش اجرايي

 :در خصوص استفاده از وسايل يکبار مصرف موارد زير توسط سرپرستاران بخش ها رعايت میگردد -6

 .شدگي باشد دور انداخته مي شودديدگي وسوراخوسايل يکبار مصرف بالفاصله قبل از مصرف باز شده و اگر دچار آسیب  .6.6

 .اي خارج مي شود که استريلیتي آن از بین نرودمحتوي بسته به گونه. ودبندي با پد الکل ضدعفوني مي شبسته .6.2

 . وسايل يکبار مصرف بیش از يک بار استفاده نمي شوداز  .6.9

 (آن تعويض شده باشد Needleحتي در صورتي که )هرگز يک سرنگ براي بیش از يک بیمار به کار برده نمي شود  .6.4

 .جديد به کار برده مي شود Needleويال، سرنگ و يا  IV Bagبراي هر بار وارد کردن نیدل به  .6.5

 .هرگز دارويي براي استفاده بعدي و يا به منظور انتقال به سرنگ ديگر، در سرنگ کشیده نمي شود .6.1

 .نظارت بر تمامي اين مواردبه عهده مسئول فني داروخانه و ناظر دارويي بیمارستان مي باشد -2

 

 وسايل يکبار مصرف امکانات و تسهیالت اي معاونت غذا و دارودستورالعمله-سیاست  بیمارستان منابع

 

 علي اشرف حسن پور تهیه کنندگان

 مريم بابا يي ماهاني

 سیده طاهره قاسمي نژاد

 مدير بیمارستان سمت

 مديره پرستاري

 مسئول بهبود کیفیت

 امضاء

 

 دکتر محبوبه عاصمي تهیه کنندگان

 

 هاجر فرجودي

 مدير داروخانه سمت

 

 ده سرپرستاراننماين

 امضا
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 علي اشرف حسن پور :تايید کننده

 سیده طاهره قاسمي نژاد

 مدير  سمت 

 مسئول بهبود کیفیت

 امضا

 امضا رياست بیمارستان سمت خانم دکتر بهاره عباسي :ابالغ کننده
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 روند تجويز و مصرف دارو ارزيابي :روش اجرايي عنوان                                                           

 LDM-OM-33-B : کد

 مسئول فني داروخانه فرد پاسخگو بخشهاي درماني  و بستري و داروخانه کلیه واحدهاي  :دامنه خط مشي داروخانه :نام بخش

تاريخ 

 :تدوين

 2از      6    :تعداد صفحات 6/7/37 :تاريخ بازنگري بعدي 6/7/31 :تاريخ آخرين بازنگري 6/2/35

   نظارت موردي نحوه ارزيابي 65/7/31 :تاريخ آخرين ابالغ 6/7/35 :اريخ ابالغت

 

 

 

 

 

 روش اجرايي

 .ناظر دارويي داروهاي پرمصرف در بیمارستان در بخش بخصوصي را  مورد ارزشیابي قرار میگیرد-6

 .ي مي کندمدير داروخانه پرمصرف ترين داروي مصرفي در بخش ها را در کمیته دارو و درمان معرف-2

 .داليل مصرف دارو در رابطه با بیماري بررسي مي گردد.درکیله بخش ها تجويز اين دارو جهت پرونده هاي بیماران بستري در موارد مختلف بررسي مي شود-9

 .بهترين و صحیح ترين نحوه تجويز در کمیته دارو و درمان توسط پزشکان بررسي مي شود -4

 .اظر دارويي تدوين مي شود و به سرپرستاران بخش ها و کلیه پزشکان ابالغ مي گرددپروتکل مربوط به آن توسط ن-5

 .مي شوددستورالعمل تجويز دارو مشخص و مشورت با مدير گروهها در کمیته دارو و درمان،  بر اساس منابع موجود -1

7- Indications    ،Dosing  ،Dosage Forms مشخص نمايید هاي دارو را جهت ارزيابيو ساير جنبه. 

 .میکندو فرم جمع آوري اطالعات را آماده  شدهمشخص توسط ناظر دارويي با همکاري مدير گروهان ها و ارزيابي مصرف آوري دادهمتدولوژي جمع- 8

 .مي شوندآشنا  DUR  با نحوه انجام، با کمک ناظر دارويي پرسنل بیمارستان  -3

 .مي شودو  اشکاالت آن مشخص  شدهآوري ، ارزيابي و تحلیل جمعيت دارويي با کمک ناظر دارويي و مدير ها داده -61

 .مي شودنتايج مطالعه را به منظور آگاهي کارکنان بیمارستان منتشر  -66

با هم انديشي کمیته  STGدر  تغییر هاي  تجويز دارو، تغییر در فرموالري وايجاد محدوديت Drug Order Formsجهت حل اشکاالت بدست آمده مداخالتي نظیر آموزش، تهیه -62

 .مي شودطراحي دارو و درمان، 

 .مي شودارزيابي با کمک ناظر دارويي پس از انجام مداخالت، نتیجه مجدداً  -69
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   .گاهي براي اطمینان از داروهاي تجويز شده مي تواند با پزشک مربوطه تماس بگیرد مسئول فني -64

 .دوز ، چگونگي مصرف دارو به بیمار با مسئول فني يا ناظر دارويي داروخانه مشاوره مي کند پزشک در صورت نیاز جهت کنترل -65

 مسئول فني طرز نگهداري دارو را به بیمار گوشزد مي کند    -61

 .مي نمايدعرضه اخالت دارويي و حساسیت  به بیماران سرپايي مسئول فني مشاوره دارويي به بیماران را از نظر دستور دارويي و تد -67

 . به بیمار آموزش مي دهدمسئول فني طريقه مصرفي بعضي از داروها را که به صورت خاص مصرف مي شوند از جمله اسپريهاي دهاني ، قطره هاي چشمي و پچ هاي پوستي را  -68

 . مسئول فني عوارض دارو را به بیمار گوشزد مي کند -63

 .ا و پیشگیري هايي را بايد جهت جلوگیري از عوارض دارويي رعايت کندمسئول فني به بیمار مي گويد چه احتیاطه -21

 

 DEU فرم هاي  امکانات و تسهیالت دستورالعملهاي معاونت غذا و دارو-سیاست  بیمارستان منابع

 

 علي اشرف حسن پور تهیه کنندگان

 مريم بابا يي ماهاني

 دکتر محبوبه عاصمي

 

 مدير بیمارستان سمت

 مديره پرستاري

 مدير داروخانه

 

 امضاء

 

 دکتر سینا کوثري تهیه کنندگان

 دکتر شهال ابطحي

 هاجر فرجودي

 نماينده پزشکان  سمت

ناظر دارويي 

 بیمارستان

نماينده سرپرستاران 

 بخش ها

 امضا

 علي اشرف حسن پور :تايید کننده

 سیده طاهره قاسمي نژاد

 مدير  سمت 

 مسئول بهبود کیفیت

 امضا

 امضا رياست بیمارستان سمت م دکتر بهاره عباسيخان :ابالغ کننده
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 مديريت تجويز خارج از فارماکوپه دارويي :روش اجرايي عنوان                                                           

 LDM-OM-34-B : کد

 مسئول فني داروخانه فرد پاسخگو انهبخشهاي درماني  و بستري و داروخ کلیه واحدهاي  :دامنه خط مشي داروخانه :نام بخش

 2از      6    :تعداد صفحات 6/7/37 :تاريخ بازنگري بعدي 6/7/31 :تاريخ آخرين بازنگري 6/7/35 :تاريخ تدوين

   نظارت موردي نحوه ارزيابي 65/7/31 :تاريخ آخرين ابالغ 6/7/35 :تاريخ ابالغ

 

 

 

 

 

 روش اجرايي

 .گردندبه داروخانه معرفي مي  يا پزشکان رهاداروهاي جديد توسط ويزيتو -6

گیرد و با کسب اطالعات کلي و الزم از اين داروها با برگزاري کالس هاي علمي از يدترين داروهاي بیمارستاني قرار مي دکتر داروساز از طريق مراکز رسمي در جريان جدهمچتنین -2

 .درمان را در اين زمینه مطلع سازد بیمارستان و ارائه بروشور کادر دارو وردمانطريق کمیته 

در وزارت بهداشت مجوز مصرف داشته باشد و در فرمت داروهاي وزارت بهداشت    IMPERT.IMEDاين دارو بايد از نظر کاربرد ، نحوه اثر ،قیمت و وجود آن در فارماکوپه کل ايران -9

 .باشد که موارد توسط مسئول فني داروخانه بررسي مي شود

ح در کمیته دارو و درمان بیمارستان ت نیاز به دارويي خارج از فارماکوپه ، دارو توسط پزشکان و يا مسئولین بخش ها به اطالع مسئول فني داروخانه و يا ناظر دارويي جهت طردر صور -4

 .ط مسئول امور دارويي تهیه مي گرددارزيابي مي گردد و تنها در صورت عدم وجود داروي جايگزين يا مزاياي بیشتر و معايب کمتر آن تصويب و توس

 .توسط مسئول داروخانه به پزشکان اطالع رساني مي گردد,به محض تهیه دارو -5

 

 MDL نرم افزار مربوطه امکانات و تسهیالت دستورالعملهاي معاونت غذا و دارو-سیاست  بیمارستان منابع

 

 دکتر شهال ابطحي تهیه کنندگان

 علي اشرف حسن پور

 با يي ماهانيمريم با

 سیده طاهره قاسمي نژاد

 ناظر دارويي سمت

 مدير بیمارستان

 مدير پرستاري

 مسئول بهبود کیفیت

 امضاء

 

 دکتر محبوبه عاصمي تهیه کنندگان

 دکتر سینا کوثري

 دکتر شهال ابطحي

 مدير داروخانه سمت

 نماينده پزشکان

 ناظر دارويي

 امضا
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 علي اشرف حسن پور :تايید کننده

 ره قاسمي نژادسیده طاه

 مدير  سمت 

 مسئول بهبود کیفیت

 امضا

 امضا رياست بیمارستان سمت خانم دکتر بهاره عباسي :ابالغ کننده
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 LDM-OM-35-B : کد                                                                           کنترل تجويز خارج از فهرست تجهیزات پزشکي مصرفي :روش اجرايي عنوان                                        

 مسئول تجهیزات مصرفي فرد پاسخگو داروخانه-ي درمانيکلیه بخشها  :دامنه خط مشي تجهیزات پزشکي :نام بخش

 6از      6    :تعداد صفحات 5/7/37 :تاريخ بازنگري بعدي 5/7/31 :تاريخ آخرين بازنگري 5/7/35 :تاريخ تدوين

   مشاهده موردي نحوه ارزيابي 91/7/31 :تاريخ آخرين ابالغ  :تاريخ ابالغ

 

 

 

 

 

 روش اجرايي

 .توسط مسئول فني ملزومات پزشکي با همکاري داروخانه و مسئولین بخشها  انجام گیرد (MDL)تدوين و ثبت فارماکوپه تجهیزات پزشکي مصرفي -6

تدوين شود و داروخانه موظف است خريد تجهیزات پزشکي مصرفي را بر اساس استعالم از  WWW.IMED.IRمطابق سايت فارماکوپه تجهیزات پزشکي مصرفي مي بايست  -2

    .با هماهنگي مسئول فني تجهیزات مصرفي انجام مي دهدWWW.IMED.IR سايت 

 . تايید شده به کلیه بخشها ، داروخانه و معاونت غذا و داروي دانشگاه توسط رياست بیمارستان انجام گیرد ابالغ فارماکوپه -9

 .بیمارستان توسط داروخانه انجام گیرد HISوارد کردن لیست تجهیزات مصرفي به همراه کلیه مشخصات و قیمت خريد در  -4

 .تطبیق دهد( MDL)وسط داروخانه را بررسي کند و با فارماکوپه تجهیزات پزشکي مصرفي مسئول فني ملزومات پزشکي ،تجهیزات مصرفي خريداري شده ت -5

 .کلیه بخش هاي درماني از اين لیست مذکور تجهیزات مصرفي پزشکي بیماران را وارد نسخ کرده و مصرف مي نمايند-1

ي مورد ارزيابي قرار گرفته و تنها در صورت عدم وجود مورد جايگزين يا مزاياي بیشتر و در صورت نیاز پزشکان به مواردي خارج از فهرست مذکور، در کمیته تجهیزات پزشک -7

 .اضافه و توسط مسئول امور دارويي تهیه مي گردد MDLمعايب کمتر آن تصويب و به 

ان بماند ، مسئول بخش تحويل گیرنده کتبا به مسئول در صورتي که تجهیزات مصرفي خارج از لیست به بخشهاي درماني تحويل داده شود و از ديد مسئول فني ملزومات پنه -8

 .فني  ملزومات پزشکي اطالع رساني کند

در بازه زماني اضطراري قابل دستیابي نبود، داروخانه مي تواند با هماهنگي مسئول فني   mdlدر مورد تجهیزات پزشکي مصرفي، در صورتي که مارک هاي مورد تايید در -3

 .تهیه نمايد اما به هر دلیل اگر مسئولین بخش ها از ان راضي نباشند، بايد توسط داروخانه به شرکت مربوطه عودت شود تجهیزات مصرفي ، ان را

 

 ملزومات پزشکي ،تجهیزات مصرفي امکانات و تسهیالت دستورالعملهاي معاونت غذا و دارو-سیاست  بیمارستان منابع

http://www.imed.ir/
http://www.imed.ir/
http://www.imed.ir/
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 زينب رجبي :تهیه کننده

 دکتر محبوبه عاصمي

 کارشناس تجهیزات پزشکي متس

 مهندس تجهیزات پزشکي

 امضا

 علي اشرف حسن پور :تايید کننده

 سیده طاهره قاسمي نژاد

 مدير سمت

 مسئول بهبود کیفیت

 امضا

 امضا رياست بیمارستان سمت خانم دکتر بهاره عباسي :ابالغ کننده
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 (ريکال)مصرفي تجهیزات و دارو فراخوان :روش اجرايي عنوان                                                           
 LDM-OM-36-B : کد

 مسئول فني داروخانه فرد پاسخگو بخشهاي درماني  و بستري و داروخانه کلیه واحدهاي  :دامنه خط مشي داروخانه :نام بخش

تاريخ 

 :تدوين

 2از      6    :تعداد صفحات 6/7/37 :تاريخ بازنگري بعدي 6/7/31 :تاريخ آخرين بازنگري 6/2/35

   نظارت موردي نحوه ارزيابي 65/7/31 :تاريخ آخرين ابالغ 6/7/35 :تاريخ ابالغ

 

 

 

 

 

 روش اجرايي

 .به خصوصي دارند دستور جمع آوري داده مي شود  BATCH NUMBERداروهايي که ,توزيع کننده دارو و يازير فاکتورها  طي اعالم بخش هاي-6

 . و تمامي بخش هاي بیمارستان داده مي شود مسئول فني به تکنسین هاي داروخانه توسط  دستور جمع اوري داروها هبالفاصل-2

در اسرع  و يا بخش ها موجود باشد الفاصله بايد آن شماره را کنترل کرده و در صورتي که کاالي مورد نظر در داروخانه تکنسین  دارويي و سرپرستاران بخش هاي بیمارستان نیز ب-9

 . وقت جمع آوري نمايند

 ثبت درخواست داروهاي مرجوعي توسط پرستار در سیستم دارويي-4

 به انبار داروخانهکلیه بخش ها  داندن داروهاي مرجوعي ازبازگر-5

 .دل فني به شرکت مربوطه مرجوع مي گردداروها توسط مسئو-1

 :مي باشد( داروهاي مرجوعي)به جمع آوري سريع دارو  بیمارستان داراي يک سیستم فراخوان دارويي در موارد نیاز

هاي بیمارستاني دانشگاه علوم پزشکي همراه با نامه فراخوان دارويي پاراف شده از داروي معرفي شده جهت جمع آوري توسط سرپرست داروخانه (مسئول امور دارويي)  .6

 . کندي مي آوربه بیمارستان اعالم و به شرح زير جمعرا  وزارت بهداشت طرف

 . دکنيادآوري مي را  آوري سريع دارو و ضرورت جمع مي کندآن به سرپرستار تمامي بخشها اعالم  Batch Numberنام دارو، قدرت دارو و  (مسئول امور دارويي) .2

 . مي دهدآوري و به داروخانه تحويل از استوک بخش و ترالي کدها جمع را داروي فوق (پرستار بخش) .9

 . مي شود مي کند و تحويل مسئول امور دارويي آوري از داروخانه و انبار دارويي جمع را داروي فوق (انباردار)  .4
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 . مي آوردبه عمل  را هاي الزمبا شرکت توزيع کننده دارو جهت مرجوع کردن دارو هماهنگي (مسئول امور دارويي) .5

ي داروهاي مذکور را به صورت جداگانه و مشخص نگهداري مي نمايد تا از بروز اشتباه جلوگیري به تا زمان تحويل اقالم ريکال به شرکت توزيع کننده مسئول امور داروي .1

 .عمل آيد

 

 

 HISسیستم  امکانات و تسهیالت دستورالعملهاي معاونت غذا و دارو-سیاست  بیمارستان منابع

 

 علي اشرف حسن پور تهیه کنندگان

 مريم بابا يي ماهاني

 سیده طاهره قاسمي نژاد

 مدير بیمارستان سمت

 مديره پرستاري

 مسئول بهبود کیفیت

 امضاء

 

 دکتر محبوبه عاصمي تهیه کنندگان

 علیرضا حبیب زاده

 هاجر فرجودي

 مدير داروخانه سمت

 انباردار

 نماينده سرپرستاران

 امضا

 علي اشرف حسن پور :تايید کننده

 سیده طاهره قاسمي نژاد

 مدير  سمت 

 مسئول بهبود کیفیت

 امضا

 امضا رياست بیمارستان سمت خانم دکتر بهاره عباسي :ابالغ کننده
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 دارويي خطاهاي مديريت :روش اجرايي عنوان                                                           

 LDM-OM-37-B : کد

 مسئول فني داروخانه فرد پاسخگو خانهبخشهاي درماني  و بستري و دارو کلیه واحدهاي  :دامنه خط مشي داروخانه :نام بخش

تاريخ 

 :تدوين

 2از      6    :تعداد صفحات 6/7/37 :تاريخ بازنگري بعدي 6/7/31 :تاريخ آخرين بازنگري 6/2/35

   نظارت موردي نحوه ارزيابي 65/7/31 :تاريخ آخرين ابالغ 6/7/35 :تاريخ ابالغ

 

 

 

 

 

 روش اجرايي

 .براي کلیه پرسنل با هماهنگي مسئول بهبود کیفیت و مسئول فني داروخانه انجام مي گیرد( Medication error)خطاهاي دارويي  برگزاري دوره هاي آشنايي با -6

 .فرم مربوط به عوارض جانبي و خطاهاي دارويي در داروخانه و تمامي بخش هاي بیمارستان موجود مي باشد -2

 .ل فني داروخانه جمع آوري مي شودبرگه هاي عوارض جانبي و خطاهاي دارويي توسط مسئو  -9

 .آمار گرفتن توسط مسئول بهبود کیفیت بیمارستان از  اشتباهات تجويزي داروها و عوارض جانبي انجام مي گردد -4

 .تهیه جزوه گزارش عوارض خطا توسط مسئول بهبود کیفیت صورت مي گیرد -5

 .ول بهبود کیفیت انجام مي شودمقايسه آمار میزان خطاهاي دارويي بعد از برگزاري کالس توسط  مسئ -1

 .ارائه نتايج به کمیته دارو و درمان توسط مسئول بهبود کیفیت صورت گرفته و راهکارهاي الزم براي جلوگیري از آنها پیشنهاد مي گردد -7

 .ي پذيردبررسي و ارائه راهکار جهت جلوگیري از خطاهاي دارويي داروخانه در کمیته داخلي داروخانه به صورت ماهانه صورت م -8

 (:اشتباهات دارويي از ابتداي تجويز پزشک تا تحويل به بیمار)آنها  جانبي ناخواسته عوارض و داروها تجويزي اشتباهات کاهش

 . مي نمايد امضاء و مهر و نوشته پرونده، در خوانا و خوش خط با را دارو پزشک .6

 . گردد مي امضاء و مهر و شده اردکسک پزشک خط با آشناتر و تر سابقه با پرستار توسط دارويي دستورات .2

 . مي نمايند امضاء و مهر و نموده چک را پزشک دستور پرستار حیاتي، داروهاي مورد در .9

 .مي پرسد هم خودش از بیمار خانوادگي نام و نام پرستار کاردکس، مطابقت ضمن دارو دادن هنگام .4

 . پرسیده و ثبت مي نمايد بیمار از را مربوطه حساسیت پرستار (دارو ارماکولوژيف به توجه با) خاص دارويي توسط دارويي عوارض ايجاد صورت در .5
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 .باشد مي پرسنل به رساني اطالع و مشابه داروهاي شناسايي به موظف مسئول امور دارويي .1

 .باشد مي دارويي خطاهاي از پیشگیري با مرتبط مشخص استانداردهاي رعايت به موظف بیمارستانمديريت  .7

 . نويسي مي باشند  نسخهاستانداردهاي  رعايت به فموظ پزشکان .8

 بالیني هاي بخش کلیه به استفاده جهت  درمان و دارو کمیتهتهیه کرده و پس از تصويب در انها از لیستي و شناسائي مشابه تلفظ و نام با داروهاي (مسئول امور دارويي) .3

 . کند مي ارسال

  .گردد مي تزريق رعايت حین در پرسنل کلیه توسط داروها ژنريک نام به توجه بیمار، بالین در دارويي کارت با دارو تطبیق جمله از دادن دارو فرايند رعايت .61

 .گیرد مي قرار دارو مسئول فرد توسط بازبیني مورد کاردکس با دارويي هاي کارت کلیه شیفت هر ابتداي در .66

  . نمايند يم خودداري اختصارات نوشتن از نويسي نسخهحین  در محترم پزشکان .62

  . نمايند مي درج را موارد واضح و خوانا صورت نويسي به نسخه حین در محترم پزشکان .69

 . پذيرد مي صورت ديگر پرستار حضور در پرستار، توسط مجدد تکرار تلفني نويسي نسخهصورت  در .64

 

 :مشابه تلفظ و نام با داروهاي به توجه جهت

 وجود آنها در خطا بروز احتمال وهستند  مشابه ظاهر و شکل، نام نظراز  که را داروهايي از لیستي درماني، يها بخش کلیه دارويي، خطاي از جلوگیري جهت .6

 .و به سرپرستارهاي هر بخش داده مي شود  نموده تهیه دارد

  .با برچسب زرد نشانه گذاري مي گردندهستند مشابه تلفظ و نام شکل، نظر از که داروهايي .2

 . نمي کند شود بسنده مي نگهداري قفسه اين در که اين به تنها و مي نمايد دقت دارو نام به حتماً بیمار براي دارو از دهاستفا موقع در پرستار .9

جام مي ايمني بیمار ان افزايش منظور به مرکز در دارو مصرف و توزيع فرايند اصالح با ارتباط در داروخانه فني مسئول و داروخانه با موثر تعامل و ارتباط برقراري .4

 . شود

 :بیمار فردي مشخصات به توجه جهت

 دست پاراکلینیک و پرستاري ، پزشکي کلیه پرسنل از نظرخواهي مسئول بهبود کیفیت .داده شود اهمیت بیمار مشخصات به بايد اول وهله در خطا از جلوگیري جهت .6

 بیمار درمان از مراحلي چه در اکنون هم دوماً دارد باال اهمیت مشخصات  بیمار و نام به توجه درمان از مراحلي چه در اوالً شود؛ مشخص تا گردد اخذ کار اندر

  .افتد مي اتفاق بیشتر بیمار فردي مشخصات با ارتباط در خطا بروز امکان

د کیفیت انجام مي سئول بهبوتوسط م يخون، پاتولوژ نمونه بر مشخصات برچسب يا و دستبند بیماران مانند فردي مشخصات ثبت نحوه ارتباط با در نوين تدابیر اتخاذ .2

 .شود
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 .خدمات توسط مسئول بهبود کیفیت انجام مي شود ارايه انتقالي مراحل در درماني دارو صحت از اطمینان .9

 .شود مي پايش پرستاري گزارش با پزشک دستور تطابق. 4

 

- فرمهاي داروها با نام و تلفظ مشابه امکانات و تسهیالت دستورالعملهاي معاونت غذا و دارو-سیاست  بیمارستان منابع

 

 علي اشرف حسن پور تهیه کنندگان

 مريم بابا يي ماهاني

 سیده طاهره قاسمي نژاد

 مدير بیمارستان سمت

 مديره پرستاري

 مسئول بهبود کیفیت

 امضاء

 

 دکتر محبوبه عاصمي تهیه کنندگان

 هاجر فرجودي

 دکتر سینا کوثري

 مدير داروخانه سمت

 رستاراننماينده سرپ

 نماينده پزشکان

 امضا

 علي اشرف حسن پور :تايید کننده

 سیده طاهره قاسمي نژاد

 مدير  سمت 

 مسئول بهبود کیفیت

 امضا

 امضا رياست بیمارستان سمت خانم دکتر بهاره عباسي :ابالغ کننده
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 LME-OM-38-B : کدوز بودن و افزايش بهره وري تجهیزات پزشکي       اقتصاد سنجي و نظارت بر به ر :روش اجرايي عنوان 

 مسئول تجهیزات پزشکي فرد پاسخگو تجهیزات پزشکي-پاراکلینیک-ي درمانيکلیه بخشها  :دامنه خط مشي تجهیزات پزشکي :نام بخش

تاريخ 

 :تدوين

 2از      6    :د صفحاتتعدا 5/7/37 :تاريخ بازنگري بعدي 5/7/31 :تاريخ آخرين بازنگري 5/7/35

   مشاهده موردي نحوه ارزيابي 91/7/31 :تاريخ آخرين ابالغ  :تاريخ ابالغ

 

 

 

 

 

 روش اجرايي

 .به واحد تجهیزات پزشکي انجام مي گیرد از بخش مربوطهخريددرخواست  ارسال -6

 .مي گیرد توسط واحد تجهیزات پزشکي انجامموجود  زاتیتجه يواقتصاد سنج بخش ازین يبررس -2

 . طرح نیازهاي بخش در کمیته خريد يا کمیته تجهیزات پزشکي  و ثبت  تايیديه ها در صورتجلسه کمیته انجام  مي شود  -9

 .گیرد مي بهره جديد تجهیزات خريد يا و نمودن اسقاط در تجهیزات تعمیر سوابق بررسي از پزشکي تجهیزات مسئول اقتصادسنجي جهت-4

 را ها دستگاه نگهداشتي ها نهي،هزيکيزیفي ،فضاي،پرسنليمصرفي ها نهي،هزيندگينما فروش از پس ،خدماتيکاربر کاال،سهولت  تیفیک مثلي موارد يشکپز زاتیتجه مسئول-5

 .دهدیم قرار نظر مد ديخري کارشناس در

 .احد تجهیزا ت پزشکي انجام مي گیرددر صورتي که درخواست صورت گرفته در بخش موجود است و قابل ارتقا مي باشد ، بعد از بررسي و -1

 آنها به تجهیزات ارتقا جهت هايي اکسسوري و مترها پارا امکان صورت در جديد تجهیزات خريد جاي به پزشکي تجهیزات مسئول وري، بهره افزايش و اقتصادسنجي جهت -7

 .نمايد مي اضافه

ي تجهیزات پزشکي انجام  و   بررسي قیمتها و کیفیت توسط واحد تجهیزات پزشکي انجام مي ندگينما ياز شرکت هاقیمت جهت تجهیزاتي که خريد آنها  تايید شده است  استعالم  -8

 .گیرد

 .گرددیم انجام کباري ماه1 بصورت باشدویم موجود واحد در زاتیتجه دیمف عمر بردن باال وي ور بهره شيافزا منظور به رانهیشگیپي نگهدار ستیل چک-3

 

 بودجه مالي جهت خريد امکانات و تسهیالت یمارستانتجربه ب منابع



 

 
Page 95 

 
  

 

 امضا کارشناس تجهیزات پزشکي سمت زينب رجبي :تهیه کننده

 علي اشرف حسن پور :تايید کننده

 سیده طاهره قاسمي نژاد

 مدير سمت

 مسئول بهبود کیفیت

 امضا

 امضا رياست بیمارستان سمت خانم دکتر بهاره عباسي :ابالغ کننده
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 pmسرويس ، مديريت سرويس و بازديد هاي دوره اي :عنوان روش اجرايي                                                           

 LME-OM-39-B :کد 

 مسئول تجهیزات پزشکي فرد پاسخگو پاراکلینیک-کلیه بخشها ي درماني :دامنه خط مشي تجهیزات پزشکي :نام بخش

تاريخ 

 :تدوين

 2از      6    :تعداد صفحات 5/7/31 :تاريخ بازنگري بعدي 5/7/35 :ريخ آخرين بازنگريتا 5/7/32

   مشاهده موردي نحوه ارزيابي 91/7/35 :تاريخ آخرين ابالغ  :تاريخ ابالغ

 

 

 

 روش اجرايي

 

 

برنامه ريزي جهت بازديد ماهیانه   .کند مي تهیه راي بند زمان مهبرنا جداول با است الزم وي آنهاضرور برايpmياجرا که يپزشک زاتیتجه فهرست يپزشک زاتیتجه مسئول -6

 .تجهیزات بخشها ي درماني به تفکیک بخش توسط واحد تجهیزات پزشکي انجام شود

 .اختصاص فرم نگهداري پیشگیرانه به کلیه تجهیزاتي که به صورت  ماهیانه بازديد مي شود -2

ي م را دستگاه ریتعم و سيسرو درخواست فرم با مطابق بخش ،مسئوليپزشک زاتیتجه واحد مسئول  توسط رانهیشگیپي هاي بازرس نیح دري فن اشکال مشاهده صورت در -9

 .شود انجام اشکاالت رفع جهت الزم راتیتعم تا دينما

 .در فرم مربوطه انجام شود(ماهیانه)ثبت عملیات انجام شده جهت رفع عیب تجهیزات پس از بازديد دوره اي -4

 .بر انجام تست هاي کنترل کیفي و بررسي زمان انجام کنترل کیفي  توسط واحد تجهیزات پزشکي انجام گیرد کنترل و نظارت -5

 .نظارت بر تجهیزاتي که قرارداد نظارت و بازديد دوره اي ماهیانه  با شرکت مربوطه دارند،  توسط واحد تجهیزات پزشکي انجام شود -1

 

 نظارت بر کنترل کیفي-برنامه زمان بندي بازديد امکانات و تسهیالت تجربه بیمارستان منابع

 امضا کارشناس تجهیزات پزشکي سمت زينب رجبي :تهیه کننده

 علي اشرف حسن پور :تايید کننده

 سیده طاهره قاسمي نژاد

 مدير سمت

 مسئول بهبود کیفیت

 امضا

 امضا رياست بیمارستان سمت خانم دکتر بهاره عباسي :ابالغ کننده



 

 
Page 97 

 
  

 

 کنترل کیفي تجهیزات پزشکي با آزمون کالیبراسیون :وش اجرايي عنوان ر

 LME-OM-40-B :کد 

 مسئول تجهیزات پزشکي فرد پاسخگو پاراکلینیک-ي درمانيکلیه بخشها  :دامنه خط مشي تجهیزات پزشکي :نام بخش

تاريخ 

 :تدوين

 2از      6    :صفحاتتعداد  5/7/37 :تاريخ بازنگري بعدي 5/7/31 :تاريخ آخرين بازنگري 5/7/32

   مشاهده موردي نحوه ارزيابي 91/7/31 :تاريخ آخرين ابالغ  :تاريخ ابالغ

 

 

 

 

 

 روش اجرايي

 . مي شود پزشکي بیمارستان مشخصلیست تجهیزاتي که به کالیبراسیون احتیاج دارند ،  براي انجام آزمونهاي کالیبراسیون و کنترل کیفي و بازه زماني ، توسط واحد مهندسي  -6

ط واحد مهندسي پزشکي بیمارستان بر اساس شناسنامه بروز شده تجهیزات پزشکي بیمارستان، تعداد دستگاهها و محل استقرار آنها و زمان انجام آزمون کالیبراسیون آنها، توس -2

 . مشخص مي شود

 . اتمي، توسط مسئول واحد مهندسي پزشکي بیمارستان ، استعالم قیمت مي شوداز شرکتهاي مجاز داراي تايیديه از اداره کل تجهیزات پزشکي و سازمان انرژي  -9

 .جهت انجام آزمونهاي کنترل کیفي توسط واحد مهندسي پزشکي، هماهنگي هاي الزم صورت مي پذيرد،  imedدر سايت شرکتهاي تايید شده  / با شرکت -4

استعالم مي شود و نظارت بر فاکتور شرکت با تعرفه هاي موجود در سايت ( اداره کل تجهیزات پزشکي)  imedايت از ستعرفه هاي خدمات آزمون کالیبراسیون تجهیزات پزشکي  -5

imed توسط مسئول تجهیزات پزشکي انجام مي شود.. 

که طي بازديد روزانه از سايت . ط سايت اعالم مي گرددتاريخ کالیبراسیون دستگاه ها در سايت اداره تجهیزات پزشکي وارد مي گردد و آالرم هشدار تاريخ کالیبراسیون بعدي توس-1

 .توسط مسئول تجهیزات پزشکي کنترل و پیش بیني الزم جهت برنامه ريزي کالیبراسیون انجام مي شود

 . برچسب انجام کنترل کیفي و تاريخ کالیبرسیون بعدي توسط شرکت مربوطه روي تمامي تجهیزات پزشکي نصب  مي شود -7

 .ش کامل کالیبراسیون تمامي تجهیزات توسط شرکت مربوطه انجام مي شودتهیه گزار -8

 .ثبت گزارش کنترل کیفي در شناسنامه به روز تجهیزات پزشکي توسط واحد تجهیزات پزشکي انجام  مي شود -3

 .ام مي شودپیگیري تجهیزاتي که در آزمون کالیبراسیون مشروط و يا مردود مي شوند توسط واحد تجهیزات پزشکي انج -61
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 بودجه  مورد نیاز کالیبراسیون توسط شرکت-برنامه زمان بندي بازيدي امکانات و تسهیالت تجربه بیمارستان منابع

 امضا کارشناس تجهیزات پزشکي سمت زينب رجبي :تهیه کننده

 علي اشرف حسن پور :تايید کننده

 سیده طاهره قاسمي نژاد

 مدير سمت

 مسئول بهبود کیفیت

 امضا

 امضا رياست بیمارستان سمت خانم دکتر بهاره عباسي :ابالغ کننده
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 تعطیل ايام و روز شبانه در ممکن زمان کوتاهترين در آنها تعمیر يا و پشتیبان تجهیزات تامین اجرايي روش :عنوان روش اجرايي                        

 LME-OM-41-B :کد 

 مسئول تجهیزات پزشکي فرد پاسخگو پاراکلینیک-ي درمانيکلیه بخشها  :دامنه خط مشي يتجهیزات پزشک :نام بخش

تاريخ 

 :تدوين

 6از      6    :تعداد صفحات 5/7/37 :تاريخ بازنگري بعدي 5/7/31 :تاريخ آخرين بازنگري 5/7/35

   مشاهده موردي نحوه ارزيابي 91/7/31 :تاريخ آخرين ابالغ  :تاريخ ابالغ

 

 

 

 وش اجرايير

 

 

 

 .به واحد تجهیزات پزشکي  بالفاصله بعد از خرابي دستگاه  اعالم گردد  pmqخرابي تجهیزات توسط بخش مربوطه از طريق نرم افزار  -6

  .اطالع داده شود(به صورت تلفني)در صورتي که دستگاه آسیب ديده جزء تجهیزات ضروري باشد ، خرابي دستگاه در هر ساعت شبانه روز به مسئول تجهیزات پزشکي  -2

 .بررسي و تشخیص عیب دستگاه توسط واحد تجهیزات پزشکي اعالم شود -9

 ?توسط واحد تجهیزات پزشکي  بررسي شود آيا امکان تعمیر در بیمارستان وجود دارد  -4

سط واحد تجهیزات پزشکي جهت رفع نیاز ضروري بخش در صورتي که امکان تعمیر دستگاه در ساعاتي از شبانه روز وجود ندارد ، هماهنگي جابجايي دستگاه بین بخشها تو -5

 .مورد نظر انجام گیرد

 .لیست  تجهیزات ضروري هر بخش بر اساس  نیاز بخش  توسط واحد تجهیزات پزشکي تهیه گیرد   -1

 .ان در کوتاهترين زمان با کمترين فاصله تهیه شودلیست تجهیزات پشتیبان هر بخش توسط واحد تجهیزات پزشکي  تهیه شده ، در تهیه لیست پیش بیني شده  که تجهیزات پشتیب -7

 .   ان استفاده شودلیست تجهیزات پشتیبان به اطالع مسئول هر بخش رسانده شود تا در صورت لزوم تا زمان تعمیر دستگاه بخش دراولین فرصت، از تجهیزات پشتیب -8

 .تان انجام پذير است در واحد تجهیزات پزشکي انجام گیردانبارش تجهیزات پشتیبان ضروري  جهت تعمیر تجهیزاتي که در محل بیمارس -3

 .در صورت امکان تعمیر در بیمارستان ، از تجهیزات پشتیبان موجود در بیمارستان استفاده شود و تعمیر دستگاه انجام شود -61

 .با شرکت مربوطه  تماس گرفته شود در صورتي که با استفاده از تجهیزات پشتیبان موجود دستگاه قابل تعمیر نباشد ، جهت رفع عیب دستگاه -66
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 لیست دستگاه هاي پشتیبان امکانات و تسهیالت تجربه بیمارستان منابع

 

 امضا کارشناس تجهیزات پزشکي سمت زينب رجبي :تهیه کننده

 علي اشرف حسن پور :تايید کننده

 سیده طاهره قاسمي نژاد

 مدير سمت

 مسئول بهبود کیفیت

 امضا

 امضا رياست بیمارستان سمت م دکتر بهاره عباسيخان :ابالغ کننده
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 نظارت بر نحوه تهیه و نگه داري مواد غذايي :روش اجرايي عنوان                                                           

 LEH-OM-42-B : کد

 ئول تغذيهمس فرد پاسخگو -تدارکات -انبار  - هيواحد تغذ :دامنه خط مشي تغذيه :نام بخش

تاريخ 

 :تدوين

 2از      6    :تعداد صفحات 21/7/37 :تاريخ بازنگري بعدي 21/7/31 :تاريخ آخرين بازنگري 9/4/6932

   مشاهده موردي نحوه ارزيابي 91/7/31 :تاريخ آخرين ابالغ 96/1/6932 :تاريخ ابالغ

 

 

 

 

 

 روش اجرايي

 .است نموده نيتدو را خوديي اجرا روش طیمح بهداشت تهیکم مصوبات و(69 ماده) خانه آشپزي بهداشت مقرارت نامه نيیآ اساس بر مارستانیب-6

 الزم تدارکات پرسنل و باشد...  و انقضاء و دیتول خيتار ˛ي بهداشت پروانه ˛ ساخت پروانه شامل کامل مشخصات باي بند بستهي دارا ستيباي م شدهي داريخريي غذا موادي تمام-2

 .کنند دقت ان به ديخر هنگام است

 .گرددیم کنترل طیمح بهداشت کارشناس باي هماهمنگ و آشپز سر توسط ،آشپزخانه و انبار به ورود هنگام شدهي داريخريي غذا مواد-9

 و طیمح بهداشت واحد نظارت با و تتدارکا واحد توسط آن نمودن معدوم اي و  مرجوع به نسبت و گرددیم صورتجلسه موضوع کامل مشخصات بدونيي غذا مواد مشاهده صورت در-4

 .گرددیم اقدام مارستانیب تيريمد

طي بازديدهاي مسئول بهداشت محیط از  و ليتحو تدارکات مسئول توسط و بوده صالح مراکز ازي بهداشت هيدیتائي دارا ستيباي م گوشت مثلي خوردن موادي حاو هینقل لهیوس-5

 .برسد طیمح بهداشت کارشناس تيرو بهاشپزخانه مرکز 

 ديبازد... و انبارها  ˛ طبخ محل ˛يي غذا موادي ها خانه سرد شامل آشپزخانهي قسمتها تمام از در طي بازديدهاي انجام شده از وارد برون سپاري شده طیمح بهداشت کارشناس-1

 .نديمان اقدام آن رفع جهتتا  گرددیم اعالم مسئول بهداشت محیط مرکز مربوطه  بهي بهداشت نواقص و نموده

 .شودیم لیتکم منظم صورت به آمده عمل به ديبازد به توجه با طیمح بهداشت کارشناس توسط( 69ماده) آشپزخانهي بهداشت مقررات نامه نيیآ فرم-7

و موارد مورد نیاز به مرکز برون سپاري  مطرح طیمح بهداشت تهیکم در داردي ریگیپ به ازین کهي موارد در و شودیم گزارش مارستانیب تيريمد به نتايج بازديد به صورت ماهیانه-8

 .شده جهت رفع آن اعالم مي گردد

 .کنند تيرعا کامل طور به راي فرد بهداشت است الزم غذا عيتوز و طبخ و هیته هنگام در غذا عيتوز و آشپزخانه پرسنلي تمام-66
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 .شودیم توزيع محل وارد سپس و شودیميي گندزدا و شستشو جاتيسبز مخصوص محل در ربوطهم دستورالعمل طبق آشپزخانه پرسنل توسط ابتدا شده هیته خام جات وهیم -62

 انجام طیمح بهداشت کارشناس توسط آزمون و کالسي برگزار و چهره به چهره صورت بهيي غذا مواد بهداشت با ارتباط در غذا عيتوز و آشپزخانه پرسنل به الزمي ها آموزش-69

 .شودیم

 .ندينماي م اقدام طیمح بهداشت واحدي هماهنگ با انبار هيتهو و دما کنترل ويي غذا مواد حیصحي بند طبقه به نسبت آشپزخانه مسئول-64

 .میشوند بیمارستان وارد اداري ساعات در شده خريداري غذايي مواد -65

 

قانون مواد خوردني، آشامیدني، آرايشي و بهداشتي و آيین  69قانون اصالح ماده  منابع

اجرايي آن، دستورالعمل بازرسي بهداشتي از مراکز تهیه، توزيع، نگهداري، حمل   نامه

 68193213و نقل و فروش مواد خوردني و آشامیدني کد 

وسیله -چک لیست نظارتي-قرارداد برون سپاري با تاکید بر موارد فوق امکانات و تسهیالت

- نقلیه

 

 تینا خسروي تهیه کنندگان

 آقاي لشگري

 

 اس تغذيهکارشن سمت

 مسئول انبار

 

 امضاء

 

تهیه 

 کنندگان

 آقاي حسني

 سیده طاهره قاسمي نژاد

مسئول  مسئول تدارکات سمت

 دفتر بهبودکیفیت

 امضا

 علي اشرف حسن پور :تايید کننده

 سیده طاهره قاسمي نژاد

 مدير  سمت 

 مسئول بهبود کیفیت

 امضا

 امضا رستانرياست بیما سمت خانم دکتر بهاره عباسي :ابالغ کننده
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 LEH-OM-43-B : کدنظارت بر رعايت ضوابط بهداشتي توزيع و سرو غذا                                 :روش اجرايي عنوان                                                           

 مسئول تغذيه فرد پاسخگو .را میباشدقابل اجروش جهت پرسنل توزيع کننده غذا  نيا :دامنه خط مشي تغذيه :نام بخش

تاريخ 

 :تدوين

 6از      6    :تعداد صفحات 27/3/6935 :تاريخ بازنگري بعدي 27/3/6934 :تاريخ آخرين بازنگري 27/9/6932

   مشاهده موردي نحوه ارزيابي 27/3/6934 :تاريخ آخرين ابالغ 96/1/6932 :تاريخ ابالغ

 

 

 

 

 

 روش اجرايي

 .استفاده نمايند و کاله  ، نقش دارند بايستي از روپوش سفیدآماده سازي مواد غذايي و توزيع  ي که در سنلپر کلیه-6

 . کلیه پرسنل تغذيه هنگام توزيع غذا ، دسنکش و ماسک استفاده مي نمايند-2

 .داشته باشند بهداشت عموميکارت بهداشت و گواهي نامه  هستند بايد دخیلدر امر تهیه و توزيع مواد غذايي  که تغذيه پرسنل -2

 .ماه وگواهي نامه بهداشت عمومي هر سه سال را انجام دهند 1مسئول بهداشت محیط موظف است  تا هماهنگي هاي الزم جهت ارجاع پرسنل جهت دريافت کارت بهداشت هر -4

، کنترل شده و توسط مسئول تغذيه و بهداشت محیط بر نحوه عملکرد ايشان نظارت مي  از لحاظ تمیز بودن توسط پرسنل توزيع کننده غذا  ظروف چیني و سیني قبل از کشیدن غذا -5

 .شود

 .پرسنل تغذيه موظفند کارت  شناسايي خود را نصب کنند -1

 .مسئول تغذيه بر روند توزيع غذا  در شیفت هاي صبح و عصر و رعايت ضوابط بهداشتي نظارت مي نمايند -7

توسط مسئول بهداشت محیط به کلیه پرسنل توزيع کننده غذا آموزش داده مي   هداشتي و بیماريهاي منتقله از راه مواد غذايي يا کارکنان اشپزخانه،کالس آموزشي رعايت ضوابط ب-8

 .شود

 .پرسنل آشپزخانه براي حمل غذا به بخش ها از ترالي گرمخانه دار استفاده مي کنند-3

 .مناسب جهت حمل غذا استفاده مي کنندپرسنل آشپزخانه در هنگام حمل، از پوشش -61

 .کارشناس بهداشت محیط به صورت تصادفي کنترل مواد غذايي در حال توزيع را به روش بهداشتي انجام مي دهد-66

 .پرسنل اشپزخانه در هنگام توزيع غذا از ظروف داراي معیارهاي بهداشتي استفاده مي نمايند-62

 .را درکمیته بهداشت محیط طرح و پیگیري مي نمايند کارشناس بهداشت محیط نواقص موجود-69
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قانون مواد خوردني، آشامیدني، آرايشي و بهداشتي و آيین  69قانون اصالح ماده  منابع

نامه  اجرايي آن، دستورالعمل بازرسي بهداشتي از مراکز تهیه، توزيع، نگهداري، حمل 

 68193213و نقل و فروش مواد خوردني و آشامیدني کد 

  ترالي گرمخانه دار  -و کاله روپوش سفید -دستکش و ماسک -دماسنج مکانات و تسهیالتا

 

 تینا خسروي تهیه کنندگان

 قاسمي ساناز

 کارشناس تغذيه سمت

 مسئول  بهداشت محیط

 امضاء

 

سیده طاهره قاسمي  تهیه کنندگان

 ژاد ن

 امضا مسئول بهبود کیفیت سمت

 علي اشرف حسن پور :تايید کننده

 ده طاهره قاسمي نژادسی

 مدير  سمت 

 مسئول بهبود کیفیت

 امضا

 امضا رياست بیمارستان سمت خانم دکتر بهاره عباسي :ابالغ کننده
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 خش ويژهرعايت اصول بهداشتي در ارائه خدمات  غذا به بیماران بستري در ب :روش اجرايي عنوان                                                           

 LEH-OM-44-B : کد

 مسئول تغذيه فرد پاسخگو بخش هاي ويژه-تغذيه-کنترل عفونت-بهداشت محیط :دامنه خط مشي تغذيه :نام بخش

تاريخ 

 :تدوين

 6از      6    :تعداد صفحات 61/7/6937 :تاريخ بازنگري بعدي 61/7/6931 :تاريخ آخرين بازنگري 61/7/6932

   مشاهده موردي نحوه ارزيابي 61/7/6931 :تاريخ آخرين ابالغ 96/1/6932 :تاريخ ابالغ

 

 

 

 

 

 روش اجرايي

غذا به بیماران بستري واحدهاي بهداشت محیط و تغذيه براي پرسنل توزيع کننده مواد غذايي در بخش هاي ويژه، کالس آموزشي رعايت اصول بهداشتي در ارائه خدمات  -6

 .را برگزار مي نمايند

 .در هنگام خدمات غذايي در بخش هاي ويژه از روپوش سفید با شرايط بهداشتي استفاده مي نمايدپرسنل آشپزخانه  -2

 .پرسنل آشپزخانه در هنگام توزيع مواد غذايي در بخش هاي ويژه از ماسک و دستکش يکبارمصرف ستفاده مي نمايد -9

 .شستشوي دست، شستشو میدهندپرسنل آشپزخانه قبل از توزيع مواد غذايي دستهاي خود را مطابق دستورالعمل  -4

د که جهت ارائه غذا در بخش ظروف يکبار مصرف سالم، تمییز و عاري از رگه و سوراخ ريز، ذرات و اجسامم خارجي، خراش، لبه هاي تیز، ، داراي عالمت استاندارد مي باش -5

 .هاي اورژانس و بلوک زايمان از آن استفاده مي شود

 .در ساير تختها ، از ظروف چیني تمییز و بدون شکستگي استفاده مي شود. ويژه از ظروف يکبار مصرف استفاده مي شوددر اتاق ايزوله و عفوني بخش هاي  -1

 . کارکنان توزيع کننده غذا ، قبل از  زمان توزيع غذا نکات ذکر شده فوق را رعايت مي نمايند -7

 

و بهداشتي و آيین قانون مواد خوردني، آشامیدني، آرايشي  69قانون اصالح ماده  منابع

نامه  اجرايي آن، دستورالعمل بازرسي بهداشتي از مراکز تهیه، توزيع، نگهداري، حمل 

 68193213و نقل و فروش مواد خوردني و آشامیدني کد 

 آب ژاول-ظروف يکبار مصرف گیاهي گاواژ-يخچال امکانات و تسهیالت
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 ساناز قاسمي تهیه کنندگان

 تینا خسروي

 

 شت محیطمسئول بهدا سمت

 کارشناس تغذيه

 

 امضاء

 

سیده طاهره قاسمي  تهیه کنندگان

 ژاد ن

 امضا مسئول بهبود کیفیت سمت

 علي اشرف حسن پور :تايید کننده

 سیده طاهره قاسمي نژاد

 مدير  سمت 

 مسئول بهبود کیفیت

 امضا

 امضا رياست بیمارستان سمت خانم دکتر بهاره عباسي :ابالغ کننده
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 بیمارستان در ساز و ساخت از ناشي هاي آالينده کاهش و پیشگیري :روش اجرايي عنوان                                                     

 LEH-OM-45-B : کد

 بهداشت محیطمسئول  :فرد پاسخگو کلیه بخش هاي کلینیک،پاراکلینیک واداري :دامنه خط مشي بهداشت محیط :نام بخش

 6از  6 :تعداد صفحات 65/7/37 :تاريخ بازنگري بعدي 65/7/31 :تاريخ آخرين بازنگري 61/9/6932 :تاريخ تدوين

   چک لیست نحوه ارزيابي 91/7/31 :تاريخ آخرين ابالغ 96/1/32 :تاريخ ابالغ

 

 

 

 

 

روش 

 اجرايي

 .مي شود سئولین مربوطه و مديريت انجامحتي االمکان کارهاي ساختماني در روز هايي که بیمارستان خلوت تر مي باشد با هماهنگي م–6

 .مي شود ادغام و آن بخش ها با ساير بخش ها تا اتمام ساخت و ساز در آن مکان ، تخلیه شده بخش هاي بستري که در آن مکان ها ساخت و ساز مي شود -2

 .ا جداسازي مي نمايدمسئول انجام ساخت و ساز، به روش مناسب محل ساخت و ساز و يا تعمیرات را از ساير قسمته-9

 .مسئول انجام ساخت و ساز با هماهنگي مسئول بهداشت محیط، روشهاي مناسب جهت جلوگیري از انتشار گرد و خاک را اعمال مي نمايد-4

 .و ساز را توسط پیمانکاران انجام مي دهد در پايان کار پیمانکاران، مسئول خدمات بیمارستان، کنترل و نظارت الزم جهت جمع آوري صحیح نخاله ها و باقي مانده هاي ساخت-5

 .ندهاي مربوطه به عمل مي آورددر صورتي که ساخت و ساز ها توسط بیمارستان صورت مي گیرد، مسئول خدمات هماهنگي هاي الزم را در خصوص خروج نخاله ها ي ساختمني و پسما-1

 .و يا بخش ها جلوگیري مي نمايدمسئول خدمات از باقي ماندن نخاله ها به مدت طوالني در محوطه -7

 .پرسنل خدماتي در پايان کار به نظافت نهايي محوطه و يا بخش مورد تعمیر مي پردازند-8

 .در ساخت و سازها و تعمیرات مربوط به واحد تاسیسات، پرسنل واحد مذکور ملزم به جمع آوري ضايعات و پسماندهاي تولیدي مربوطه مي باشد-3

  .یط بر کلیه فعالیت ها نظارت نموده و نواقص را به مديريت گزارش مي دهدمسئول بهداشت مح-61

 

- فن و تهويه امکانات و تسهیالت /تجربه بیمارستان منابع

 

 ساناز قاسمي تهیه کنندگان

 آقاي حسني 

 کارشناس بهداشت محیط سمت

 ناظر تاسیسات 

 امضاء

 

 اامض مسئول  خدمات سمت اقاي اتش زبان تهیه کنندگان
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 امضا مديريت بیمارستان سمت  علي اشرف حسن پور   : تصويب کننده

 امضا رياست بیمارستان سمت خانم دکتر بهاره عباسي  :تأيیدکننده   

 



 

 
Page 109 

 
  

عنوان روش اجرايي                                                            : روش اجرايي گند زدايي و استريل اقالم حساس به حرارت                                                                        

 LSM-OM-46-B: کد 

 csrمسئول  فرد پاسخگو اتاق عمل  :دامنه خط مشي اتاق عمل :نام بخش

تاريخ 

 :تدوين

 2تا  1     :تعداد صفحات 10/7/37 :تاريخ بازنگري بعدي 10/7/31 :تاريخ آخرين بازنگري 91/2/32

   نظارت  نحوه ارزيابي 10/8/31 :تاريخ آخرين ابالغ 6/7/35 :تاريخ ابالغ

 

 

 

 روش اجرايي

  ، استیل  قبل از شروع عمل از هم جدا نموده  وسپس در ديش چند قطعهاي راکلیه ابزار سنگ شکن ارولوژي و هیستروسکوپي وسیر کولرجهت  ضدعفوني ابزار الپاراسکوپي و -6

       .قرار میدهد  دقیقه 61مدتبه (آماده مصرف)اسپور سايد  54دکونکس  (کننده گي دعفونيسطح باالي ض )محلول
 

.به خوبي شستشو مي دهد  يا رينگر  در آورده با سرم نرمال سالیندکونکس  سپس اسکراب عمل با دستکش استريل ابزار را از محلول   -2  

.استريل قرار میدهد   يک شان پارچه اي سپس اسکراب عمل وسايل را بر روي -9  

.از هم جدانموده و بعداز شستشو با آب روان برس کشي مي نمايد  "اسکراب ابزار جراحي مصرفي را مجددا ،استفاده از ابزار جراحياتمام عمل و سپس بعد از  -4  

.سپس اسکراب يا کمک بهیار ابزار شسته شده را با ارجنت يا حوله خشک مي نمايد  -5  

. دقیقه جهت اسپور زدايي قرار میدهد  11به مدت  54دکونکس  مک بهیار ابزار خشک شده را  در محلول اسکراب يا ک-1  

.بعد از اتمام مدت زمان اسپور زدايي ابزار رادر آورده آب کشي نموده و با ارجنت وحوله خشک مینمايد  -7  

.د ابزار مي گذارد اسکراب بعد از چک  ابزار وتايید سا لم بودن آنها  ،آنها را در کم -8  

.اسکراب فرم صحت تعدادوسالم بودن ابزار را امضاءمي نمايد  -3  

.سیر کولر عمل موظف به تمیز نمودن تیوبها و کورد وتله کام و جايگزيني آنها مي باشد  -61  

.مرحله اجرا میگردد  5در کلیه مراحل پروسیجر پروتکل شستشوي دست در  -66  

 



 

 
Page 110 

 
  

 ، ارجنت  ، برس در سايزهاي مختلف اسپورسايد54دکونکس محلول  امکانات و تسهیالت ننده هابروشور ضدعفوني ک منابع

 

 نرگس معدن دار  تهیه کنندگان

 سمیرا محمد نبي 

 فاطمه خسروي 

 سرپرستار اتاق عمل  سمت

 رابط کنترل عفونت 

 کمک بهیار اتاق عمل 

 امضاء

 

 امضا فونت  مسئول کنترل ع سمت زهرا طاهر زاده  تهیه کنندگان

 علي اشرف حسن پور :تايید کننده

 سیده طاهره قاسمي نژاد

 مدير يت بیمارستان  سمت 

 مسئول بهبود کیفیت

 امضا

 امضا رياست بیمارستان سمت خانم دکتر بهاره عباسي :ابالغ کننده

 



 

 
Page 111 

 
  

 

 ماریب رفته کار به لياستر زاتیتجه و ليوساي ریرهگ حوهن :عنوان روش اجرايي                                                           

 LSM-OM-47-B : کد

 csrمسئول  فرد پاسخگو اتاق عمل  :دامنه خط مشي اتاق عمل :نام بخش

تاريخ 

 :تدوين

  2تا   6 :تعداد صفحات 10/7/37 :تاريخ بازنگري بعدي 10/7/31 :تاريخ آخرين بازنگري 91/2/32

   نظارت  نحوه ارزيابي 10/8/31 :ريخ آخرين ابالغتا 6/7/35 :تاريخ ابالغ

 

 

 

 

 روش اجرايي

 .پرسنل  به اتاق پکینگ انتقال مي يابند   وسايل و ابزار جراحي با قابلیت استفاده مجدد  بعد از استفاده ، توسط کمک بهیاران يا  -6

 .ستفاده از تیغ بیستوري وسوزن جراحي آنها را  را در سفتي باکس انداخته باشند دقت کنند در صورت ا"پرسنل قبل از اقدام به شستشوي ابزار جراحي  حتما -2

 .د سپس با رعايت اصول احتیاطات استاندارد زير  آب روان ابزار جراحي را با برس زبر پالستیکي برس کشي نموده   ،سپس ابزار را خشک  میگرد-9

 .پاکسازي میگردند  "دقیقه در پنس شوي اتوماتیک  اولتراسونیک مجددا 5برس کشي ، ابزار به مدت   در اتاق عمل  بعد از شستشوي ابزار زير آب روان  و -4

پگ يا وي  پک شده تست شاهد زده و سپس جهت استريل   1يا4در نهايت ابزار جراحي بعداز ضد عفوني چک از نظر سالم بودن وتطابق  با شناسنامه ست وگذاشتن تست کالس  -5   

 (4قلم تست کالس  5قلم تست کالس شش و ستهاي زير 5،ستهاي باالي 4کلیه تک پیچها تست کالس ( .منتقل میشوند CSRکردن   به 

 .، باز  مینمايد Aسیرکولر عمل قبل از شروع عمل براي جراح واسکراب  پک و ست جراحي  را بعد از چک تغییر رنگ  تست کالس   -1 

.را چک نموده ودر صورت منفي بودن تحويل سیرکولر مي دهد  1يا 4سپس اسکراب تغییر رنگ تست کالس   7-  

.در پرونده الصاق مي نمايند ( محل نصب تستهاي شیمیايي)را به عنوان شاهد در  1يا 4سیرکولر عمل تست کالس   -8  

   .را درزير  گزارش بیهوشي نصب مي نمايند 4الس ،تست ک Aوتست کالس َ 4پرسنل بیهوشي هم بعد از باز کردن ست اسپاينال و صحت تغییر رنگ تست کالس  -3

 .مرحله اجرا میگردد5در کلیه مراحل پروسیجر پروتکل شستشوي دست در  -61
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 1يا4،تست کالس Aبرس در سايزهاي مختلف ،تست کالتس  امکانات و تسهیالت بروشور ضدعفوني کننده ها منابع

 

 نرگس معدن دار  تهیه کنندگان

 سمیرا محمد نبي 

 فاطمه خسروي 

 

 سرپرستار اتاق عمل  سمت

 رابط کنترل عفونت 

 کمک بهیار اتاق عمل 

 امضاء

 

 فا طمه غالمي  تهیه کنندگان

 زهرا طاهر زاده 

 کارشناس اتا ق عمل سمت

 مسئول کنترل عفونت   

 امضا

 علي اشرف حسن پور :تايید کننده

 سیده طاهره قاسمي نژاد

 يت بیمارستان مدير  سمت 

 بهبود کیفیت مسئول

 امضا

 امضا رياست بیمارستان سمت خانم دکتر بهاره عباسي :ابالغ کننده

 



 

 
Page 113 

 
  

 جمع آوري ، تفکیک  و جابه جايي لباسها و ملحفه هاي کثیف  از بخش ها  :روش اجرايي عنوان                                                           

 LLA-OM-48-B : کد

 مسئول لنژري فرد پاسخگو لنژري و کلیه بخش ها :دامنه خط مشي رختشويخانه واحد :نام بخش

تاريخ 

 :تدوين

  2تا   6 :تعداد صفحات 69/7/31 :تاريخ بازنگري بعدي 69/7/35 :تاريخ آخرين بازنگري 91/2/35

   نظارت  نحوه ارزيابي 69/8/35 :تاريخ آخرين ابالغ 6/7/35 :تاريخ ابالغ

 

 

 

 

 

 روش اجرايي

 .پرسنل مسئول جمع آور ي البسه بايستي برعلیه بیماري هپاتیت واکسینه شده باشند -6

و ايجاد  شتاب زدگي  هنگام جمع آوري ملحفه و البسه بايد آرامش کامل داشته باشند و از صورت روزانه و در  به خدمات و کمک بهیاران  براي جلوگیري از آلودگي هوا، پرسنل  - 2

 .نمايندمي اجتناب  جمع آوري گرد و غبارهنگام

     .هستند  (دستکش،مانند ماسک)وسايل حفاظت فردي ملزم به استفاده از  و ملحفه هاي کثیف پرسنل خدمات و کمک بهیاراندر مراحل مختلف تفکیک البسه  _ 9

ثیف قرار داده مي شود و با چسباندن برچسب مشخص نام بخش پرسنل لنژ به بین کداخل رنگ و مشکي در کیسه به صورت روزانه  خدمات  لنژ کثیف توسط پرسنل کمک بهیار و _ 4

 .ري شمارش البسه کثیف و ثبت آن در دفتر تحويل و تحول لنژ صورت مي گیردژري منتقل مي شود و درواحد لنژجمع آوري کیسه هاي حاوي لنژ کثیف اقدام مي نمايند ، کیسه ها به لن

 . شوندنمي اتاق هاي بیماران و راهرو بخش تفکیک و تحويل گرفته  ملحفه هاي کثیف جهت تحويل در _5

 .کندپرسنل خدمات و کمک بهیار و لنژري، با استفاده از وسايل حفاظت فردي و با احتیاط کامل ، احتمال وجود اشیاء تیز و برنده را کنترل مي _1

در کیسه زرد رنگ قرار داده مي شود به طور مطمئن و کامل گره زده مي شود و برچسب مشخصات شامل نام  به صورت روزانه  بخش خدمات و کمک بهیار  لنژ عفوني توسط پرسنل  _7

 .بخش و عفوني بودن بر روي آن چسبانیده و داخل بین کثیف قرار داده مي شود

 .گیرندپرسنل کمک بهیار يا خدمات بخش، با استفاده از ترالي تمییز، لنژ تمییز را بعد از شستشو تحويل می-8

 

 برچسب -کیسه زرد رنگ -دستکش،ماسک امکانات و تسهیالت تجربه بیمارستان منابع
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 خانم ساناز قاسمي تهیه کنندگان

 سیده طاهره قاسمي نژاد

 مسئول بهداشت محیط سمت

 مسئول بهبود کیفیت

 امضاء

 

 امضا مسئول لنژري سمت اسماعیل عزيزخاني تهیه کنندگان

 حسن پورعلي اشرف  :تايید کننده

 سیده طاهره قاسمي نژاد

 مدير  سمت 

 مسئول بهبود کیفیت

 امضا

 امضا رياست بیمارستان سمت خانم دکتر بهاره عباسي :ابالغ کننده
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 ه مواد آلوده خطرناک يا مايعات بدنروش اجرايي جمع آوري، تفکیک و جابه جايي لباسها و ملحغه هاي آغشته ب :روش اجرايي عنوان                                          

 LLA-OM-49-B : کد

 مسئول لنژري فرد پاسخگو لنژري و کلیه بخش ها :دامنه خط مشي واحد رختشويخانه :نام بخش

تاريخ 

 :تدوين

  2تا   6 :تعداد صفحات 69/7/37 :تاريخ بازنگري بعدي 69/7/31 :تاريخ آخرين بازنگري 91/2/35

   نظارت  نحوه ارزيابي 69/8/31 :اريخ آخرين ابالغت 6/7/35 :تاريخ ابالغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 روش اجرايي

 .کلیه پرسنل خدمات و کمک بهیاران  ملحفه بايستي برعلیه هپاتیت واکسینه شود -6

 .لنژها مي نمايند پرسنل خدمات يا کمک بهیاران، در صورت وجود آلودگي قابل رويت با خون و ساير مايعات بیولوژيک ، فورا اقدام به تعويض– 2

و ايجاد گرد و  شتاب زدگي  هنگام جمع آوري ملحفه و البسه بايد آرامش کامل داشته باشند و از صورت روزانه و در  به خدمات و کمک بهیاران  براي جلوگیري از آلودگي هوا، پرسنل

 .نمايندمي اجتناب  غبارهنگام جمع آوري

 .با خون و ساير مايعات بدن، ملحفه به گونه اي  جمع آوري شود که قسمت آلوده در وسط ملحفه نگه داشته شوند  در هنگام جمع آور ي ملحفه هاي الوده  -9

  . هستند  (دستکش،مانند ماسک)وسايل حفاظت فردي و ملحفه هاي کثیف پرسنل خدمات و کمک بهیاران ملزم به استفاده از در مراحل مختلف تفکیک البسه  _ 4

در کیسه زرد رنگ و داخل بین کثیف قرار داده مي شود و با به صورت روزانه  خدمات  توسط پرسنل کمک بهیار وکه قابلیت شستشو دارد بدون تماس با لنژ تمییز،  الوده لنژ  _ 5 

 .ري منتقل مي شودژیسه ها به لنبه جمع آوري کیسه هاي حاوي لنژ کثیف اقدام مي نمايند ، ک، (و پرسنل جمع آوري کننده لنژنام بخش )چسباندن برچسب مشخص 

 .کمک بهیار، لنژهاي آلوده اي را که قابلیت شستشو ندارد در کیسه زردرنگ قرار داده و به عنوان پسماند عفوني دفع مي نمايد/پرسنل خدمات -1

 .ود اشیاء تیز و برنده را کنترل مي کندپرسنل خدمات و کمک بهیار و لنژري، با استفاده از وسايل حفاظت فردي و با احتیاط کامل ، احتمال وج  -7

 .پرسنل کمک بهیار يا خدمات بخش، با استفاده از ترالي تمییز، لنژ تمییز را بعد از شستشو تحويل میگیرند-8

 

 برچسب -کیسه زرد رنگ -دستکش ،ماسک امکانات و تسهیالت تجربه بیمارستان منابع
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 خانم ساناز قاسمي تهیه کنندگان

 قاسمي نژادسیده طاهره 

 مسئول بهداشت محیط سمت

 مسئول بهبود کیفیت

 امضاء

 

 امضا مسئول لنژري سمت اسماعیل عزيزخاني تهیه کنندگان

 علي اشرف حسن پور :تايید کننده

 سیده طاهره قاسمي نژاد

 مدير  سمت 

 مسئول بهبود کیفیت

 امضا

 امضا رياست بیمارستان سمت خانم دکتر بهاره عباسي :ابالغ کننده
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 LIC-OM-50-B : کد                                                                    شغلي مواجهه مديريت :روش اجرايي عنوان                                                           

 مسئول کنترل عفونت فرد پاسخگو کلیه بخشها و واحدها :دهاکلیه بخشها و واح :دامنه خط مشي واحد کنترل عفونت و اموربیماريها :نام بخش

تاريخ 

 :تدوين

 2از      6    :تعداد صفحات 6/8/37 :تاريخ بازنگري بعدي 65/8/31 :بازنگريخ آخرين تاري 6/8/35

کنترل /نظارتي نحوه ارزيابي 6/3/31 :تاريخ آخرين ابالغ 6/3/35 :تاريخ ابالغ

 شاخص

  

 

 

 

 

 

 روش اجرايي

تماس با خون، بافت يا ساير مايعات عفوني بدن از طريق فرو  رفتن سوزن در پوست  يا بريدگي با شي تیز يا :مامي پرسنل بخس سالمت با تعريف مواجهه شغلي  آشنا هستندت -6

است که مي تواند کلیه پرسنل درماني را در معرض ( مانند پوست ترک خورده ،يا خراشیده شده يا مبتال به درماتیت)تماس اين مواد با غشاي مخاطي يا پوست آسیب ديده  

 .قرار دهد HCVو يا HIV،HBVعفونت  

 .تمامي کارکنان بهداشتي  براي جلوگیري از مواجهه شغلي از وسايل حفاظت فردي استفاده مي کنند -2

 :در صورت مواجهه مراحل زير را اجرا میکنند -9

 :جههمرحله  اول بعد از مواجهه شغلي ، مداواي محل موا*

 .فورا محل آسیب را با آب و صابون میشويد-

 .محل ورود را زير آب روان قرار میدهد تا زماني که خونريزي متوقف شود-

 .از فشردن يا مکیدن خودداري میکند-

 .در صورت پاشیدن خون يا مايعات به چشم  فورا چشم ها را با آب معمولي يا نرمال سالین بشويید-

 :ي ثبت و گزارش نويسيمرحله دوم  مواجه شغل*

که شامل اين . ثبت مي شود توسط سوپروايزر کنترل عفونت  يافته مواجهه کارکنان بهداشتي پرونده درشغلي،  مواجهه از بعد پروفیالکسي و مواجهه مديريت چگونگي  -

 .در اين خصوص قدامات مورد نظر پزشک عفونيو ا وضعیت منبع تاريخ و زمان مواجهه، چگونگي مواجهه، محل وقوع، نوع آسیب، :اطالعات مي باشد

 :ارزيابي مواجهه و مديريت آن،  مواجه شغليمرحله سوم *
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 .و اقدامات الزمه را توصیه مي کند. با توجه به نوع ترشح راه و شدت مواجهه توسط پزشک متخصص عفوني بررسي مي شود HCVو يا HIV،HBVعفونت  احتمال انتقال  -

 

 -فرمهاي ثبت-عینک -دستکش،ماسک امکانات و تسهیالت ستانتجربه بیمار منابع

 

 علي اشرف حسن پور تهیه کنندگان

 مريم بابا يي ماهاني

 سیده طاهره قاسمي نژاد

 پروين احیايي

 نرگس معدن دار 

 مدير بیمارستان سمت

 مديره پرستاري

 مسئول بهبود کیفیت

 مسئول کنترل عفونت

 csrاتاق عمل و 

 

 امضاء

 

 معصومه کرمي انتهیه کنندگ

 هاجر فرجودي

 فرح روز جوادي

 زهرا شالي

 زهره تنباکو کار

 فاطمه احمدي

 مريم رضامند

 

 زنان وزايمان سمت

 اورژانس

 بلوک زايمان

 جراحي

CCU 
 اطفال

NICU 

 

 امضا

 علي اشرف حسن پور :تايید کننده

 سیده طاهره قاسمي نژاد

 مدير  سمت 

 مسئول بهبود کیفیت

 امضا

 امضا رياست بیمارستان سمت خانم دکتر بهاره عباسي :ابالغ کننده
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                                                                                                                                                    ا محل نمونه برداريپیشگیري از عفونت محل جراحي  ي :روش اجرايي عنوان روش عنوان                                                           

 LIC-OM-51-B : کد

 مسئول کنترل عفونت فرد پاسخگو ي درمانيکلیه بخشها  :دامنه خط مشي واحد کنترل عفونت  :نام بخش

تاريخ 

 :تدوين
 2از      6    :تعداد صفحات 6/8/6937 :تاريخ بازنگري بعدي 6/8/6931 :تاريخ آخرين بازنگري 69/62/6936

   نظارتي نحوه ارزيابي 5/7/6931 :تاريخ آخرين ابالغ 4/61/6939 :تاريخ ابالغ

 

 

 

 

 

 روش اجرايي

 .قبل از انجام اعمال جراحي ،عفونتهاي ساير قسمتهاي بدن بیمار ،توسط پزشک معالج بیمار ارزيابي و تحت درمان قرار مي گیرد  -6

 .معالج بیمار ،کنترل مي شود  قند خون بیمار در بیماران ديابتي توسط پزشک  -2

 .وضعیت بیمار از نظر بیماري هپاتیت و ايدز با ارسال آزمايش طبق دستور پزشک معالج ،کنترل مي شود   -9

 .شب قبل از عمل ،بیمار با کمک به حمام رفته و شیوبا دستگاه شیور در ناحیه عمل توسط کمک بهیار انجام مي شود   -4

 (پرپ.)حل عمل بیمار و اطراف آن ،در ابتداءتوسط پرستار سیر کولر با بتادين قهوه اي به طور کامل ضد عفوني مي شوددر اتاق عمل ،پوست م -5

 .سپس ،بار دوم با بتادين سبز توسط پزشک معالج با کمک اسکراب ،پوست ناحیه عمل ضد عفوني مي شود  -1

 . محیط استفاده مي گردد مواد آنتي سپتیک به صورت دايره وار از محل عمل  به طرف -7

 .پزشک معالج بیمار ،به گونه اي بیمار را مديريت مي نمايد که اقامت قبل از عمل بیمار در بیمارستان به حداقل ممکن کاهش يابد  -8

 .در اتاق عمل ،از شرکت پرسنل مبتالءبه بیماري عفوني در عمل ،توسط سرپرستار اتاق عمل ممانعت مي شود  -3

 .د نتي بیوتیک پروفیالکسي طبق برنامه مراقبتهاي مديريت شده و دستور پزشک توسط تکنسین بیهوشي بالفاصله قبل از عمل اجرا ء  و ثبت مي شواجراي آ -61

 .دقیقه توسط کلیه پرسنل اتاق عمل و جراحان انجام مي شود 9-5شستشوي دست بر اساس استاندارد ها به طور کامل به مدت   -66

 .نل حاضر در اتاق عمل در حین عمل از ماسک جراحي مناسب استفاده مي کنند کلیه پرس  -62

 .پرسنل اتاق عمل از گان استريل در حین عمل استفاده مي کنند   -69
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 .پرسنل مرد اتاق عمل ،در حین عمل از کاله  استفاده مي کنند  -64

 .از شان استريل جهت پوشاندن محل عمل استفاده مي شود  -65

 .نل اتاق عمل ،جهت جلوگیري از انتشار قطرات آلوده به چشم و بیني از شیلد صورت يا عینک جراحي استفاده مي کنند پرس -61

 .پرسنل اتاق عمل ،در صورت احتمال وجود آلودگي با خون و مايعات بدن از چکمه غیر قابل نفوذ به آب يا کاور کفش استفاده مي کنند  -67

 .و از ناخن مصنوعي والک استفاده نمي کنند ( mm4حداکثر)کلیه پرسنل شاغل در بخش ،ناخن ها را کوتاه نموده  -68

 .دستکش التکس استريل توسط پرسنل اتاق عمل در حین عمل پوشیده شده و در صورت آلودگي يا پاره شدن  ،تعويض مي شود  -63

 .دست برهنه تماس داشته باشد ،يا در صورت نشت و پارگي تعويض مي شود در مواردي که دستکش آلوده شده و يا با  -21

 .يا هپاتیت باشد سیرکوالر واسکراب وجراحان وگروه بیهوشي از دستکش آنتي ويروس يا دواليه دستکش  استفاده مي کنند  درصورتي که بیمار مبتال به ايدز-26

 .پايان عمل محیط استريل آن حفظ مي شود محوطه عمل توسط پرسنل اتاق عمل ،مشخص شده و تا  -22

مل توسط اسکراب در کاهش مناسب ترين راه تکنیک جراحي ،توسط جراح با بهترين روش به اجراء گذاشته  شده و با کنترل خونريزي حین عمل و جابجايي آرام بافت محل ع -29

 .عفونت موثر مي باشد 

 .کف و ديوارهاي اتاق عمل قابل شستشو است -24

 .از اتاق اختصاصي براي انجام اعمال جراحي و اقدامات تهاجمي با وسايل و تجهیزات استريل استفاده مي گردد  -25

 .در تمام مواقع ،به جزءموارد عبور وسايل، پرسنل و بیمار ، درب هاي اتاق عمل بسته مي باشد  -21

 .ط پرستار اسکراب کنترل مي شود تمام وسايل مورد مصرف جهت بیمار ،کامالً استريل مي باشد و توس -27

 .بررسي مي شود وتوسط سیرکولر روي پرونده بیمار الصاق مي گردد 1،کالس  4،کالسA تغییر رنگ تست کالس   -28

ازه میدهد تاخشک شودوتنها براي از روش فالش جهت استريل نمودن وسايل ،فقط در مواقعي که نیاز است که وسايل فوراً مورد استفاده قرار گیرند  استفاده مي گرددو اج -23

 .استفاده مي گردد  FASTآندوسکوپهااستفاده مي گردددر بقیه موارد از اتوکالو

 .استفاده مي گردد ( جهت وسايل گیگاسپتسورفانیوس جهت سطوح و )قبل از انجام اعمال جراحي ،از گند زدايي مناسب جهت تمیز نمودن اتاق عمل وتجهیزات  -91

 .نظافت مي گردد(وآب ژاول سورفانیوس )رين عمل جراحي ،کف اتاق عمل با ماده گند زداي مناسب بعد از آخ -96

 

 4،کالسA تست کالس / سطوح وآب ژاول سورفانیوس /بتادين قهوه اي امکانات و تسهیالت تجربه بیمارستان منابع

 مواد آنتي سپتیک/ گان-وسايل  استريل دستکش/1،کالس 
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 شرف حسن پورعلي ا تهیه کنندگان

 مريم بابا يي ماهاني

 سیده طاهره قاسمي نژاد

 پروين احیايي

 خانم قاسمي

 نرگس معدن دار

 

 مدير بیمارستان سمت

 مديره پرستاري

 مسئول بهبود کیفیت

  مسئول کنترل عفونت

 بهداشت محیط

 csrاتاق عمل و

 امضاء

 

 معصومه کرمي تهیه کنندگان

 هاجر فرجودي

 فرح روز جوادي

 زهرا شالي

 زهره تنباکو کار

 فاطمه احمدي

 مريم رضامند

 زنان وزايمان سمت

 اورژانس

 بلوک زايمان

 جراحي
CCU 
 اطفال
NICU   

 امضا

 علي اشرف حسن پور :تايید کننده

 سیده طاهره قاسمي نژاد

 مدير  سمت 

 مسئول بهبود کیفیت

 امضا

 امضا رياست بیمارستان سمت خانم بهاره عباسي :ابالغ کننده
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 پیشگیري از عفونت مجاري  تنفسي  از طريق انتوباسیون ، حمايت  تنفسي با ونتیالتور يا تراکئوستومي ايجاد شده باشد :روش اجرايي عنوان                       

 LIC-OM-52-B : کد

 مسئول کنترل عفونت فرد پاسخگو ي بالینيکلیه بخشها  :دامنه خط مشي واحد کنترل عفونت :نام بخش

تاريخ 

 :تدوين
 2از      6    :تعداد صفحات 6/8/6937 :تاريخ بازنگري بعدي 6/8/6931 :تاريخ آخرين بازنگري 91/12/6932

   نظارتي نحوه ارزيابي 5/7/6931 :تاريخ آخرين ابالغ 4/61/6939 :تاريخ ابالغ

 

 

 

 

 

 روش اجرايي

 .پزشک و پرستار  بیمار رعايت مي شود  در کلیه مراحل  لوله گذاري بیمار ،موارد آسپتیک توسط  -6

 .سط پرستار  بیمار تعويض مي گردد در دستگاه ونتیالتور از لوله هاي يکبار مصرف استفاده مي شود و اين لوله ها طبق روتین در صورت آلوده شدن با ترشحات تنفسي بیمار ،تو -2

 .گر ،توسط کمک بهیار و نظارت پرستار  بیمار ،حتماً با کوانتن ضد عفوني مي شود دستگاه بعد از استفاده توسط بیمار ،جهت استفاده بیمار دي  -9

 .فیلترهاي دستگاه ونتیالتور بعد از هر استفاده  توسط پرستار  بیمار  تعويض مي گردد -4

 .قطر کنترل مي نمايد در هر شیفت پرستار  بیمار ،محفظه مرطوب کننده دستگاه ونتیالتور را  از نظر پر بودن محفظه از آب م  -5

 .در هر شیفت پرستار  بیمار از پر بودن کاف لوله تراشه اطمینان حاصل مي کند  -1

 .بیمار اينتوبه جهت پیشگیري از آسپیراسیون ترشحات تنفسي ،در پوزيشن نیمه نشسته قرار داده مي شود  -7

 .پرستار  بیمار انجام مي شود ساکشن ترشحات  تنفسي در صورت نیاز به روش کامالًاستريل توسط   -8

 .توسط کمک بهیار با نظارت پرستار  بیمار انجام مي شود (  د هان شويه )در هر شیفت  مراقبت از دهان بیمار   -3

 .جهت رقیق شدن ترشحات تنفسي بر بالین بیمار از دستگاه بخور استفاده مي شود   -61

 .فیزيوتراپي قفسه سینه بیمار توسط پرستار  بیمار  جهت تسهیل در خروج  ترشحات در هر شیفت انجام  مي شود  -66

 .د ترشحات  ساکشن شده  از نظر نوع ،میزان  ورنگ  بررسي  شده  و هرگونه تغییر در گزارش ثبت  شده ،و به اطالع  پزشک معالج رسانده مي شو  -62

 .شود طبق دستور ، از بیمار کشت  ترشحات تنفسي  گرفته شده و جواب   توسط پرستار  بیمار پي گیري شده و به اطالع  پزشک  معالج رسانده  مي در صورت نیاز   -69

 . آنتي بیوتیک  تزريقي  طبق  دستور پزشک معالج توسط پرستار  بیمار اجرا ء مي شود    -64
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همچنین سايز لوله تراشه متناسب با سن . رشحات دهاني  مجزا باشد و سوند نالتون مورد استفاده براي لوله  تراشه بیمار مجزا مي باشد سوندنالتون مورداستفاده براي ساکشن ت  -65

 .بیمار مي  باشد 

 

- آنتي بیوتیک  تزريقي   -کوانتنمحلول  امکانات و تسهیالت تجربه بیمارستان منابع

 

 سیده طاهره قاسمي نژاد تهیه کنندگان

 پروين احیايي

 زهره تنباکو کار

 فاطمه احمدي

 مريم رضامند

 نرگس معدن دار

 

 مسئول بهبود کیفیت سمت

 مسئول کنترل عفونت
 CCU 
 اطفال
NICU 

 csrاتاق عمل و

 

 امضاء

 

 معصومه کرمي تهیه کنندگان

 هاجر فرجودي

 فرح روز جوادي

 زهرا شالي

 

 زنان وزايمان سمت

 اورژانس

 بلوک زايمان

 جراحي

 

 اامض

 امضا مسئول بهبود کیفیت سمت  سیده طاهره قاسمي نژاد :تايید کننده

 امضا رياست بیمارستان سمت خانم بهاره عباسي :ابالغ کننده
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 عروقي کاتترهاي عفونتهاي کنترل و پیشگیري :روش اجرايي عنوان                                                           

 LIC-OM-53-B : کد

 مسئول کنترل عفونت فرد پاسخگو ي بالینيکلیه بخشها  :دامنه خط مشي واحد کنترل عفونت :نام بخش

تاريخ 

 :تدوين
 2از      6    :تعداد صفحات 6/8/6937 :تاريخ بازنگري بعدي 6/8/6931 :آخرين بازنگريتاريخ  91/12/6932

   نظارتي نحوه ارزيابي 5/7/6931 :تاريخ آخرين ابالغ 4/61/6939 :تاريخ ابالغ

 

 

 

 

 

 روش اجرايي

 .درد روزانه کنترل مي نمايند  کلیه پرسنل مراقبت کننده از بیمار محل کاتترهاي عروقي را در هر شیفت از جهت حساسیت و  -6

 .ر به طور دقیق  بررسي مي گردددر صورتي که بیمار در ناحیه  مورد نظر حساسیت و يا عاليمي از عفونت موضعي داشته باشد و يا دچار تب بدون منشاء مشخص باشد ،محل کاتت  -2

 .د و حداقل يکبار در روز بررسي مي گردد تاريخ و شیفت جاگذاري کاتتر بر روي آن ، توسط پرستار   ،درج مي شو  -9

 .قبل از گذاشتن کاتترهاي محیطي پرسنل دستها را مي شويند و سپس دستکش مي پوشند    -4 

ستريل ، ماسک و کاله پرسنل  حداکثر حفاظت را جهت ايجاد شرايط استريل به کار مي برند و از دستکش ،گان ا( شرياني  –وريدي )در هنگام جا گذاري کاتترهاي مرکزي     -5

 .استفاده مي نمايند 

به صورت .)ضد عفوني مي گردد CM5-9در جاي گذاري کاتتر سطحي محل ضد عفوني به سايز اندام بستگي دارد اما در بالغین در جايگذاري کاتترهاي مرکزي محدودهاي   -1

 (دوراني از مرکز به اطراف

 .در هنگام ضد عفوني موضع جاي گذاري  از پد الکلي يکبار مصرف استفاده مي گردد  و منتظر مي ماند تا الکل خشک شود -7

 .محل انتخابي  جهت جاي گذاري پس از ضد عفوني با دست لمس نمي شود   -8

 .ساعت تعويض مي گردد 72در بالغین کاتتر وريدي هاي محیطي هر   -3

 .محل کاتتر را تعويض مي نمايد (گرمي ،تندرنس ،قرمزي ) ده عاليم و نشانه هاي در صورت  مشاه -61

 .ساعت  تعويض مي گردد  72میکروست   ها هر   -66

 .ساعت تعويض مي گردد  24و ست سرم ها  هر  KVOسرمهاي تزريقي    -62



 

 
Page 125 

 
  

 

 میکروست   ها -الکل خشک -هدستکش ،گان استريل ، ماسک و کال امکانات و تسهیالت تجربه بیمارستان منابع

 

 سیده طاهره قاسمي نژاد تهیه کنندگان

 پروين احیايي

 زهره تنباکو کار

 فاطمه احمدي

 مريم رضامند

 نرگس معدن دار

 

 مسئول بهبود کیفیت سمت

 مسئول کنترل عفونت
 CCU 
 اطفال
NICU 

 csrاتاق عمل و

 

 امضاء

 

 معصومه کرمي تهیه کنندگان

 هاجر فرجودي

 مريم رستمي

 زهرا شالي

 

 زنان وزايمان سمت

 اورژانس

 بلوک زايمان

 جراحي

 

 امضا

 امضا مسئول بهبود کیفیت سمت  سیده طاهره قاسمي نژاد :تايید کننده

 امضا رياست بیمارستان سمت آقاي مسیح هاشمي :ابالغ کننده
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 ادراري کاتترهاي عفونتهاي کنترل و پیشگیري :روش اجرايي عنوان                                                           

 LIC-OM-54-B : کد

 مسئول کنترل عفونت فرد پاسخگو ي بالینيکلیه بخشها  :دامنه خط مشي واحد کنترل عفونت  :نام بخش

تاريخ 

 :تدوين
 9از      6    :تعداد صفحات 6/8/6937 :تاريخ بازنگري بعدي 6/8/6931 :آخرين بازنگري تاريخ 91/12/6932

   نظارتي نحوه ارزيابي 7/7/6931 :تاريخ آخرين ابالغ 4/61/6939 :تاريخ ابالغ

 

 

 

 

 

 روش اجرايي

 .پرسنل قبل از تعبیه  سوند ،دستها را مي شويند   -6

 .تیک رعايت شده و از وسايل استريل استفاده مي شود در هنگام سوند گذاري ، نکات آسپ  -2

 .دستکش  استريل  توسط فرد  سوند گذاري  پوشیده مي شود   -9

 .ناحیه اطراف  مجراي ادراري با محلول ضد عفوني تمییز مي گردد   -4

 .فیکس مي شود ( با توجه به سايز آن درج شده بر روي سوند ) کاتتر به روش استريل جايگذاري شده و سپس با مقدار مناسب محلول   -5

 .بعد از جايگذاري با تکنیک آسپتیک ، سیستم تخلیه  بسته  نگه داشته مي شود   -1

 .جهت پیشگیري از عفونت از کوچکترين سايز سوند  ادراري توسط پرسنل استفاده مي گردد  -7

 .اري مي گردد حدالمقدور از شستشوي مثانه و کاتتر مگر در مواقع انسداد خودد  -8

 .ادرار در ساعت حفظ گردد  CC  611در صورت  عدم محدوديت مايعات جهت بیمار ، بیمار تشويق به مصرف مايعات مي گردد به گونه اي که حداقل  -3

 .هنگام تحرک و جابه جايي بیمار،  پايین تر از سطح مثانه قرار گرفته و در اين خصوص به بیمار اموزشهاي الزم داده مي شودکیسه ادرار همواره در  -61

 .جهت جلوگیري از کشیدگي سوند ،سوند با چسبي بر روي قسمت داخلي ران فیکس مي گردد   -66

 .ود در هر شیفت ، محل مجراي ادراري توسط کمک بهیار شسته مي ش  -62

 .کیسه ادراري توسط کمک بهیار ،تخلیه مي گردد  9/2در صورت پر شدن   -69

عفونت ،انسداد ويا ايجاد مشکل در سیستم بسته ،تخلیه :کاتتر  ادراري و کیسه ادرار به صورت روتین قبل از موعد مقرر شده تعويض نمي گردد در صورت تظاهرات بالیني مثل   -64
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 .انجام مي شود 

 .روز تعويض مي گردد  64ساعت و سوند فولي هر  72ن بگ  هر يوري -65

 

 چسب-محلول ضد عفوني -کیسه ادراري امکانات و تسهیالت تجربه بیمارستان منابع

 

 

 سیده طاهره قاسمي نژاد تهیه کنندگان

 پروين احیايي

 زهره تنباکو کار

 فاطمه احمدي

 مريم رضامند

 نرگس معدن دار

 

 مسئول بهبود کیفیت سمت

 مسئول کنترل عفونت
 CCU 
 اطفال
NICU 

 csrاتاق عمل و

 

 امضاء

 

 معصومه کرمي تهیه کنندگان

 هاجر فرجودي

 فرح روز جوادي

 زهرا شالي

 

 زنان وزايمان سمت

 اورژانس

 بلوک زايمان

 جراحي

 

 امضا

 امضا مسئول بهبود کیفیت سمت  سیده طاهره قاسمي نژاد :تايید کننده

 امضا رياست بیمارستان سمت عباسي دکتر بهاره :ابالغ کننده
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 (             کاتتريزاسیون وريد مرکزي: مانند)اقدامات درماني و اسکوپي ها ي مربوط به بیمار  :روش اجرايي عنوان                                                           

 LIC-OM-55-B : کد

 مسئول کنترل عفونت فرد پاسخگو ي بالینيکلیه بخشها  :دامنه خط مشي واحد کنترل عفونت  :نام بخش

تاريخ 

 :تدوين
 9از      6    :تعداد صفحات 6/8/6937 :تاريخ بازنگري بعدي 6/8/6931 :تاريخ آخرين بازنگري 91/12/6932

   نظارتي نحوه ارزيابي 7/7/6931 :تاريخ آخرين ابالغ 4/61/6939 :تاريخ ابالغ

 

 

 

 

 

 روش اجرايي

 .با بیمار  دستهاي خود را مي شويند کلیه پرسنل  قبل و بعد از تماس    -6

 .ناحیه  مورد نظر جهت  تعبیه  کاتتر  شرياني و وريدي با استفاده از محلول  بتادين ضد عفوني مي شوند   -2

 .کلیه پرسنل نکات آسپتیک را در هنگام قرار دادن کاتتر ها رعايت مي نمايند   -9

 .و کاله  استفاده مي نمايند  کلیه پرسنل از دستکش  استريل ،ماسک ، گان  -4

 .تب غیر قابل  توجیه  و يا افزايش گلبول سفید تعويض مي گردد قرمزي ناحیه تزريق  و يا در صورت کشت  خون  مثبت ، ورم، کاتتر شرياني در صورت التهاب،  -5

 .هر هفته  تعويض  مي گردد ( سه لومنه دو، يک،)کاتترهاي  وريد مرکزي   -1

 .ساعت  تعويض مي گردد  72کاتتر کت دان هر   -7

 .به صورت  روتین  نیاز به کشت برداري  روتین از کاتتر نمي باشد  مگر عاليم عفونت در محل تعبیه کاتتر وجود داشته باشد    -8

 

 کاله   دستکش  استريل ،ماسک ، گان ،و -کاتترهاي  وريد مرکزي امکانات و تسهیالت تجربه بیمارستان منابع

 

 سیده طاهره قاسمي نژاد تهیه کنندگان

  پروين احیايي

 زهره تنباکو کار

 مسئول بهبود کیفیت سمت

 مسئول کنترل عفونت
 CCU 

 امضاء

 

 معصومه کرمي تهیه کنندگان

 هاجر فرجودي

 فرح روز جوادي

 زنان وزايمان سمت

 اورژانس

 بلوک زايمان

 امضا
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 فاطمه احمدي

 مريم رضامند

 نرگس معدن دار

 اطفال
NICU 

 csrاتاق عمل و

 

 زهرا شالي

 

 جراحي

 

 علي اشرف حسن پور :تايید کننده

 سیده طاهره قاسمي نژاد

 مدير  سمت 

 مسئول بهبود کیفیت

 امضا

 امضا رياست بیمارستان سمت دکتر بهاره عباسي :ابالغ کننده
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                                        از قبل فیالکسي پرو بیوتیک آنتي تجويز پروتکل شامل حداقل بیوتیکها آنتي منطقي مصرف :روش اجرايي عنوان                                                         

 بیوتیک آنتي مصرف محدوديت و درماني مرکز شايع و مهم عفونتهاي براي بیوتیک آنتي مصرف دستورالعمل جراحي، اعمال

 LIC-OM-56-B : کد

 مسئول کنترل عفونت فرد پاسخگو ي درمانيکلیه بخشها  :دامنه خط مشي واحد کنترل عفونت و امور بیماريها :نام بخش

تاريخ 

 :تدوين

تاريخ آخرين  6/8/6935

 :بازنگري

 6از      6    :حاتتعداد صف 6/8/6937 :تاريخ بازنگري بعدي 6/8/6931

   نظارتي نحوه ارزيابي 65/8/6931 :تاريخ آخرين ابالغ 65/8/6935 :تاريخ ابالغ

 

 

 

 

 

 روش اجرايي

 .نندک هاي کشت مربوط به بیماران اقدام مي هاي جدا شده از نمونه تیم کنترل عفونت بیمارستان با هماهنگي واحد آزامايشگاه نسبت به بررسي حساسیت و مقاومت جرم-6

 .دهد کنترل عفونت اطالع مي واحد آزامايشگاه نتايج مقاومت آنتي بیوتیکي را جهت تعیین الگوي مقاومت میکروبي و تجزيه و تحلیل به صورت هر سه ماه يک بار به کمیته-2

 .دهد ن ره به واحد کنترل عفونت گزارش ميواحد آزامايشگاه الگوهاي مقاومت غیر طبیعي مانند مقاومت استافیلوکوک آرئوس به فني سیلین و نکومايسی-9

سي قبل از اعمال جراحي را تیم کنترل عفونت با همکاري و استفاده از نظرات پزشکان متخصص جراحي عمومي، ارولوژي، جراحي زنان پروتکل استفاده از داروهاي پروفیالک-4

 .نمايد بالغ ميهاي بستري و اتاق عمل جهت اجراي پروتکل ا تدوين نموده و به کلیه بخش

 .کند رساني مي تیم کنترل عفونت نتايج مقاومت آنتي بیوتیکي و الگوي مراقبت میکروبي را به پزشکان و پرسنل جهت اطالع و اقدام جهت کنترل آن، اطالع-5

 .نمايد به کمیته کنترل عفونت شهرستان ارسال ميها را  ها و تجزيه و تحلیل مربوط به آن تیم کنترل عفونت الگوي مراقبت میکروبي و الگوي مصرف آنتي بیوتیک-1

نمايد تا کمیته کنترل عفونت هم  هاي پر مصرف را به صورت شش ماهه به کمیته کنترل عفونت اطالع رساني مي مسئول داروخانه بستري و دبیر کمیته دارو، میزان مصرف آنتي بیوتیک-7

روبي گزارش شده توسط واحد آزامايشگاه، تصمیماتي در خصوص نحوه مصرف يک يا چند آنتي بیوتیک  اتخاذ نموده و نتیجه آن هاي شايع مرکز و الگوي مقاومت میک با توجه به عفونت

 .نمايد ها اعالم مي را به کلیه پزشکان و مسئولین بخش

نحوه مصرف  Bهاي مديريت شده شماره  ده از دستورالعمل مراقبتدر خصوص پروتکل آنتي بیوتیک پروفیالکسي بعد از نظرخواهي از جراحان محترم و پزشکان بیهوشي و استفا-8

 :آنتي بیوتیک پروفیالکسي به صورت ذيل تدوين گرديد
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 .اعمال جراحي تمییز نیاز به پروفیالکسي ندارند، مگر مواردي که خطر بالقوه ذاتي عفوني وجود داشته باشد (6

میلي گرم مترونیدازول  511يک گرم سنترياکسون به همراه ( معده، روده کوچک، لوزالمعده)و روده کوچک در اعمال جراحي قسمت فوقاني دستگاه گوارش و اعمال الکتی (2

 .دقیقه قبل از انسزيون پوست و دوز دوم در صورتي که عمل بیش از سه ساعت طول بکشد 91-45(در صورت شک به عفونت بي هوازي)میلي گرم کلینداملیسین  111يا 

سال يا سابقه وجود زردي يا  11شود ولي در بیماران پرخطر مانند سن باالي  حي کله سیستکتومي در بیماران کم خطر آنتي بیوتیک پروفیالکسي توصیه نميدر اعمال جرا (9

ساعت بعد از عمل  64ل و ساعت بعد از عم 62دقیقه قبل از القاي بیهوشي،  91-45سابقه عمل جراحي قبلي مجاري صفراوي تزريق يک گرم سفترياکسون در سه روز، 

 .انديکاسیون دارد

میلي گرم کلیندامايسین  111میلي گرم مترونیدازول يا  511شود و سپس يک گرم سنترياکسون به همراه  در رزکسیون روده بزرگ ، روز قبل از عمل پرپ مکانیکال انجام مي (4

 .شود ساعت طول بکشد تزريق مي 91ز دقیقه قبل از انسزيون پوست و دوز دوم در صورتي که عمل بیش ا 45-91، 

دقیقه قبل از انسزيون پوست و دوز دوم در صورتي که عمل بیش از سه ساعت طول  45تا  91در آپاندکتومي حاد غیر پرفوره تنها يک آنتي بیوتیک مثال سنترياکسون يک گرم  (5

 .شود بکشد تزريق مي

 .توتال و نسبي پروفیالکسي توصیه نشده است مانند ماستکتومي( هرني اينگونال)در عمل فتق کشاله ران  (1

دقیقه قبل از  45تا  91( در صورت آسیب حفره صفاق)میلي گرم کلیندامايسین  111میلي گرم مترونیدازول و يا  511در تروماي نافذ شکم دو گرم سنترياکسون به همراه  (7

 .يق شودساعت طول بکشد تزر 96انسزيون پوست و دوز دوم در صورتي که عمل بیش از 

در صورت شک به )گرم کلیندامايسین  111میلي گرم مترونیدازول يا  511در اعمال زنان و مامايي مانند هیسترکتومي واژينال يا از راه شکم دو گرم سفترياکسون به همراه  (8

 .دقیقه قبل از انسزيون پوست تزريق شود 45تا  91(عفونت بي هوازي

دقیقه قال از انسزيون پوست تزريق شود و در بیماران پرخطر ممکن است سفازولین دو گرم پس از کالمپ و قطع  45تا  91سفازولین هیسترکتومي يک گرم /در اعمال سزارين (3

 .بند ناف الزم باشد

 .قیقه قبل از عمل تزريق شودد 45تا  91میلي گرم جنتامايسین  81در اعمال جراحي ارولوژي مانند پروستاتکتومي، سنگ حالب، هرني، سیستوسکوپي يک گرم سفازولین و  (61

دقیقه قبل از انسزيون پوست و دوز  45تا  91باشد مگر با نظر پزشک معالج که در اين صورت يک گرم سفازولین  در اعمال جراحي تمینیر سر و گردن نیاز به پروفیالکسي نمي (66

 .دوم در صورت طوالني شدن عمل تزريق شود

دقیقه قبل از انسزون پوست و دوز دوم در صورتي که عمل بیش از سه  45تا  91جراحي کانسرهاي سر و گردن يک گرم سفازولین در عمل جراحي الرنگوتومي و ديگر اعمال  (62

 .ساعت طول بکشد تزريق شود

 .شود در تونیسکتومي و يا بدون آرنکتومي پروفیالکسي توصیه نمي (69
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 وزارت بهداشت 8دستوالعمل مراقبتهاي مديريت شده  شماره  منابع

 هاي بیمارستاني عفونت  راهنماي نظام مراقبت

- دستورالعمل آنتي بیوتیک امکانات و تسهیالت

 

 زهرا طاهرزاده تهیه کنندگان

 مريم بابائي

 دکتر ابطحي

 

 مسئول کنترل عفونت سمت

 مترون

 ناظر دارويي

 

 امضاء

 

 امضا  سمت  تهیه کنندگان

 مدير  سمت  يداله رشیدي :تايید کننده

 

 امضا

 امضا رياست بیمارستان سمت آقاي مسیح هاشمي :غ کنندهابال
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 مديريت وحفاظت  بیماران دچار نقص ايمني  :روش اجرايي عنوان                                                              

 LIC-OM-57-B : کد

واحد کنترل عفونت و امور  :نام بخش

 اريهابیم

 مسئول کنترل عفونت فرد پاسخگو و واحدها کلیه بخشها :دامنه خط مشي

تاريخ 

 :تدوين
 2از      6    :تعداد صفحات 6/8/6937 :تاريخ بازنگري بعدي 6/8/6931 :تاريخ آخرين بازنگري 91/12/6932

     5/7/6935 :تاريخ آخرين ابالغ 4/61/6939 :تاريخ ابالغ

 

 

 

 

 

 روش اجرايي

 .پرستار  بیمار ،  مسئول اجرا ونظارت بر رعايت احتیاطات ايزوله معکوس مي باشد   -6

 .درب اتاق بیمار همواره بسته مي باشد و به بیمار و همراهان آموزش داده مي شود  -2

 .امکان پذير مي باشد  مالقات در اين بیماران محدود و تنها با کسب  اجازه  از پزشک و با رعايت ا صول احتیاطات ايزوله معکوس  -9

ثانیه با محلول پايه الکلي ،قبل ازتماس بابیمار،قبل از اقدامات آسپتیک، بعد از تماس با بیمار،بعد از تماس با  21-91ثانیه با مايع صابون و آب يا  41   -11شستشوي دستها به مدت -4

 .طبق پروتکل موجود در کلیه بخش ها انجام مي شود  محیط،بعد از تماس بامايعات بدن بیمار، توسط کلیه پرسنل و پزشکان بر

 .توسط پرستار  بیمار انجام مي شود ...آموزش  و تشويق بیمار در ارتباط با شستشوي دستها قبل و بعد از دستشويي ،خوردن و مراقبت از خود   -5

 .از ماسک استفاده نموده و در ضمن کلیه احتیاطات استاندارد در مورد بیمار انجام مي شود را کلینیکي حتمادر هنگام خروج بیمار از اتاق جهت انجام تستهاي پا  -1

 .تا حد مقدور پرستار  بیمار ،نقل وانتقال اين گونه بیماران را محدود مي کند  -7

 .دون رعايت اصول احتیاطات استاندارد و ايزوله معکوس جلوگیري مي کند پرستار  بیمار ،از ورود بیماران ديگر و ورود ساير پرسنل درماني به اتاق بیمار ب -8

  . محدوديتي  براي جلوگیري از وجود  گل وگیاه که منبع میکرو ارگانیسم هاي گرم منفي و در بیشتر مواقع پسودوموناس و قارچ است وجود دارد -3

 .ي جهت پیشگیري از عفونتهاي راجعه  آموزش  مي دهدپرستار اصول صحیح شتشوي دست را به خود بیمار و همراهان و -61
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 علي اشرف حسن پور تهیه کنندگان

 مريم بابا يي ماهاني

 سیده طاهره قاسمي نژاد

 پروين احیايي

 مدير بیمارستان سمت

 مديره پرستاري

 مسئول بهبود کیفیت

 مسئول کنترل عفونت

 امضاء

 

 معصومه کرمي تهیه کنندگان

 هاجر فرجودي

 جوادي فرح روز

 زهرا شالي

 زهره تنباکو کار

 فاطمه  احمدي

 مريم رضامند

 نرگس معدن دار

 ساناز قاسمي

 زهرا سادات نوري

 زنان وزايمان سمت

 اورژانس

 بلوک زايمان

 جراحي
CCU 
 اطفال
NICU 

 csrاتاق عمل و

 بهداشت محیط

 بهداشت حرفه اي  

 امضا

 علي اشرف حسن پور :تايید کننده

 ادسیده طاهره قاسمي نژ

 مدير  سمت 

 مسئول بهبود کیفیت

 امضا

 امضا رياست بیمارستان سمت خانم دکتر بهاره عباسي :ابالغ کننده
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 بیمارستان عفونتهاي دهي گزارش و شناساييروش اجرايي عنوان                                                           

 LIC-OM-58-B  :کد

واحد کنترل عفونت و امور  :نام بخش

 بیماريها

 مسئول کنترل عفونت فرد پاسخگو و واحدها کلیه بخشها :دامنه خط مشي

تاريخ 

 :تدوين
 2از      6    :تعداد صفحات 6/8/6937 :تاريخ بازنگري بعدي 6/8/6931 :تاريخ آخرين بازنگري 24/15/6936

     1/7/6935 :تاريخ آخرين ابالغ 4/61/6939 :تاريخ ابالغ

 

 

 

 

 

 روش اجرايي

عالئم  با پرسنل تمامي آموزشي جلسات طي آن بر عالوه و است شده گرفته نظر در عفونت کنترل رابط يک بیماريابي بر نظارت براي درماني هاي بخش از يک هر در -6

 با معموالً که شود مي ايجاد بیمارستان در بیمار پذيرش از بعد ساعت72-48 عفونت:که که عفونتي:بیمارستاني عفونت:که دانند مي و هستند آشنا بیمارستاني عفونت 

 :است شرح بدين استاندارد تعاريف اساس بر ها آن عالئم و بیمارستاني فونتع نوع چهار. است همراه قرمزي و ترشح،التهاب مانند وياساير تب

 درمان  شروع و پزشک بالیني تشخیص مثبت، ادراري کشت پیوري، ادراري، فوريت ناحیه، اين لمس با عانه فوق درد ادراري، سوزش ادراري، تکرر تب، : ادراري عفونت

   استفراغ ، حالي بي ، کردن ادرار موقع در ناآرامي کاردي، برادي آپنه، ترمي،يپوھ: سال يک زير بیماران ودر بیوتیکي آنتي

 پلور افیوژن يا حفره پیشرونده،،وجود يا جديد انفیلتراسیون ،وجود واييھ راه مثبت کشت خلط ويژگي تغییر يا چرکي خلط ،شروع رال سمع : )پنوموني ( ريه عفونت

 رونکاي وجود ويا سینه،سرفه کردن خس خس براديکاردي، تاکیکاردي، آپنه، : دارد سن سال يک حداکثر که بیماري در

 يا  قرمزي موضعي، ورم دردناکي، و حساسیت :عالئم وجود برش محل بافت يا مايع از ارگانیزم جراحي،جداسازي برش محل از چرکي ترشح :جراحي محل عفونت ♣

 .باشد کرده باز را زخم عمدا ،پزشک گرمي،تب

 توسط سپسیس درمان ،شروع ،اولیگوري 31 از کمتر سیستولیک فشار(يپوتانسیونھ يا لرز گراد سانتي درجه 98 باالي دماي(تب خون درکشت پاتوژن رشد :نخو عفونت ♣

  کاردي برادي آپنه، يپوترمي،ھ تب، :يکسال زير کودکان پزشک،در

 .رساند مي عفونت کنترل پرستار و سرپرستار اطالع به را مشکوک موارد و کرده بررسي را مددجويان کاري هاي شیفت در پرستاران،-2
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 .شود مي داده عفوني محل يا زخم محل کشت يا ادرار خون، کشت درخواست پزشک دستور به بنا و شود مي ويزيت عفوني متخصص پزشک توسط بیمار -9

 توسط دقت به بیماريابي 2 و 5 شماره هاي فرم بیمارستاني، عفونت شدن محرز صورت در و شود مي اجرا بیمار معالج پزشک تايید با عفوني پزشک درماني دستورات-4

  و پزشک

 .میشود تکمیل پرستار

 مي بررسي عفونت کنترل هاي کمیته در ماه هر و شده استخراج عفونت کنترل هاي شاخص و شده آوري جمع عفونت کنترل سوپروايزر توسط ماهیانه عفونت کنترل آمار -5

 .گردد مي اتخاذ آن پیرو اصالحي اقدامات نیاز صورت در و گردد

 .اين موارد در کمیته مطرح مي گردد. موارد مربوطه در حال پیگیري جهت ثبت در سايت وزارتخانه مي باشد  . شود مي بايگاني نیز مربوطه افزار نرم در اطالعات اين همچنین

 

 

 علي اشرف حسن پور تهیه کنندگان

 انيمريم بابا يي ماه

 سیده طاهره قاسمي نژاد

 پروين احیايي

 مدير بیمارستان سمت

 مديره پرستاري

 مسئول بهبود کیفیت

 مسئول کنترل عفونت

 امضاء

 

 مريم کرمي تهیه کنندگان

 هاجر فرجودي

 فرح روز جوادي

 زهرا شالي

 زهره تنباکو کار

 فاطمه احمدي

 مريم رضامند

 نرگس معدن دار

 ساناز قاسمي

 زهرا سادات نوري

 زنان وزايمان سمت

 اورژانس

 بلوک زايمان

 جراحي
CCU 
 اطفال
NICU 

 csrاتاق عمل و

 بهداشت محیط

 بهداشت حرفه اي  

 امضا

 علي اشرف حسن پور :تايید کننده

 سیده طاهره قاسمي نژاد

 مدير  سمت 

 مسئول بهبود کیفیت

 امضا

 امضا رياست بیمارستان سمت خانم  بهاره عباسي :ابالغ کننده



 

 
Page 137 

 
  

            

 

 آزمايشها مرجع محدوده تغییر و تعیین :روش اجرايي عنوان                                                          

 LLab-OM-59-B : کد

 اهمسئول فني آزمايشگ فرد پاسخگو آزمايشگاه :دامنه خط مشي آزمايشگاه :نام بخش

 6از      6    :تعداد صفحات 6/7/37 :تاريخ بازنگري بعدي 6/7/31 :تاريخ آخرين بازنگري 6/7/35 :تاريخ تدوين

   نظارت مستقیم نحوه  ارزيابي 65/7/31 :تاريخ آخرين ابالغ  :تاريخ ابالغ

 

 

 

 

 

روش 

 اجرايي

محدوده مرجع تست هاي آزمايشگاهي را به سوپروايزر ازمايشگاه اطالع  و با توجه به نوع و روش انجام آزمايش تغییر پرسنل فني بخشهاي مختلف آزمايشگاه با مطالعه بروشورهاي کیت ها -6

.مي دهند   

.بايگاني مي شوند توسط سوپروايزر آزمايشگاه بروشور کیتها به مدت يک سال  -2  

.آزمايشگاه  ثبت مي نمايد  سوپروايزر آزمايشگاه محدوده مرجع کیت مربوطه را در سیستم نرم افزاري-9  

.گرددمي محدوده مرجع آزمايشات با توجه به سن و جنس افراد ارائه  -4  

.يد درصورت تغییرکیت ، سوپروايزر آزمايشگاه محدوده مرجع را مجددا بررسي و تغییرات الزم را در سیستم نرم افزاري آزمايشگاه اعمال مي نما-5  

 .به صورت روزانه با تغییرکیتها ، مرجع تستها را بررسي کرده و اقدامات و مداخالت الزم را اعمال مي نمايد  روش اجراييطمینان از اجراي اين سوپروايزر آزمايشگاه به منظور ا-1

 

 سیستم نرم افزاري آزمايشگاه -بروشورهاي کیت ها امکانات و تسهیالت دستورالعمل معاونت درمان واداره امور ازمايشگاهها منابع

 

 امضا سوپروايزر ازمايشگاه سمت صغرا کامیاب تهیه کنندگان امضاء مسئول فني ازمايشگاه سمت دکتراحمد تقي زاده ه کنندگانتهی

 امضا مديريت  سمت  علي اشرف حسن پور :تايید کننده

 امضا رياست بیمارستان سمت خانم دکتر بهاره عباسي :ابالغ کننده
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 مديريت عوارض ناخواسته احتمالي بدنبال تزريق خون :روش اجرايي  عنوان                            

 LBT-OM-60-B : کد

 بخش ها ینمسول :فرد پاسخگو  ي بستري ، اورژانس و بانک خونکلیه بخشها  :دامنه خط مشي CCU :نام بخش

 2از      6    :تعداد صفحات 97/7/1 :اريخ بازنگري بعديت 96/7/1 :تاريخ آخرين بازنگري 6/7/35 :تاريخ تدوين

   شاخص :نحوه ارزيابي 96/7/20 :تاريخ آخرين ابالغ 21/7/35 :تاريخ ابالغ

 

 

 

 

 

 روش اجرايي

 .بیمار در حین انفوزيون فرآورده هاي خوني از نظر بروز عوارض حاد بدقت توسط پرستار مسئول مانیتور مي شود -1

میلي متر جیوه ، افزايش يک درجه اي حرارت بدن ،  91کاهش يا افزايش فشارخون معادل ) ورده  ، در صورت بروز عوارض ناخواسته تزريق خون در حین تزريق فرآ -2

 .ا قطع مي کندانفوزيون فرآورده ر ،در اولین اقدام پرستار مسئول( ادراري و هرگونه تغییر حال عمومي و تغییر عالئم حیاتي مشکالت تنفسي ، قلبي ، پوستي ،

 .پرستار مسئول پس از تايید مجدد هويت بیمار ، به پزشک معالج اطالع رساني مي کند -3

 .وبسته به نیاز بیمار به وي اکسیژن داده میشودکنترل مي شودتوسط پرستاررگ بیمار با نرمال سالین باز نگهداشته مي شود و عالئم حیاتي بیمار بدقت  -4

 .ار مسئول اجرا مي شوددستورات پزشک معالج توسط پرست -5

 .در صورت درخواست آزمايش خون و ادرار و گرافي ريه ، دستورات اجرا مي شود و نتايج آن به پزشک اطالع رساني مي شود -6

 .ي شودمدر صورت عدم دسترسي به پزشک معالج ، به پزشک اورژانس يا پزشک ارشد هموويژالنس بیمارستان آقاي دکتر کوثري وضعیت بیمار اطالع رساني  -7

 .يا قطع میشود بعد از اجراي دستورات پزشک در صورت برطرف شدن عالئم عوارض ناخواسته تزريق ، با دستور پزشک انفوزيون ادامه مي يابد -8

 .در صورت تشديد عوارض ناخواسته تزريق ، تزريق خون کنسل شده و در آزمايشات مجدد تعیین هويت بیمار ، گروه خون و کراس مچ انجام مي شود -9

ساعت به  48ظرف  سط پزشک معالج و پزشک ارشد هموويژالنس،پس از تايید تو در صورت تايید عارضه توسط پزشک ارشد هموويژالنس ، فرم عارضه خون تکمیل شده  -11

 .و کپي فرم ضمیمه پرونده میشود سازمان انتقال خون فاکس مي شود

به  و تشکیل مي شود( RCA)ساعت پس از وقوع عارضه براي بررسي و تحلیل ريشه اي خطا  24حداکثر  در صورت بروز عارضه فاجعه بار ، کمیته موربیديتي ظرف مدت -11

 .ول در دانشگاه اطالع رساني میشودئواحدهاي مس

 .مطرح شده و جهت جلوگیري از بروز مجدد عارضه ، نتايج حاصل از تحلیل خطا به اشتراک گذاشته مي شود خون گزارش عارضه در کمیته انتقال -12
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ق خون محسوب مي شود تا پرستار مي داند هرگونه تغییر در حال عمومي بیمار و عالئم حیاتي که پس از شروع انفوزيون فرآورده هاي خوني ايجاد شده است عارضه تزري -13

 .خالف آن اثبات شود

 

فرمهاي -ترالي احیا-کپسول اکسیژن-ترمومتر-دستگاه فشارخون امکانات و تسهیالت تجربه بیمارستان منابع

 مربوطه

 

 فرحناز هادي تهیه کنندگان

 زهره تنباکوکاري

 دکتر سینا کوثري

 زهرا شالي

 هاجر فرجودي

 معصومه کرمي

 مسول بانک خون سمت

 رابط هموويژالنس

 پزشک ارشد هموويژالنس

 سرپرستار

 سرپرستار

 سرپرستار
 

 امضاء
 

 نرگس معدندار تهیه کنندگان

 مريم رضامند

 فاطمه احمدي

 اديفرحروز جو

 سرپرستار سمت

 سرپرستار

 سرپرستار

 مسول بلوک

 امضا

 مريم بابايي ماهاني :تايید کننده

 سیده طاهره قاسمي نژاد

 مترون سمت 

 مسئول بهبود کیفیت

 امضا

 امضا رياست بیمارستان سمت دکتر بهاره عباسيخانم  :ابالغ کننده
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 خون تزريق از قبل بیمار سازي آماده نحوه گیري، نمونه نحوه بیمار، شناسايي نحوه :روش اجرايي عنوان                                       

 LBT-OM-61-B : کد

بانک خون و کلیه بخش هاي  :نام بخش

 درماني

 خون مسئول بانک فرد پاسخگو بانک خون–ي درماني کلیه بخشها  :دامنه خط مشي

تاريخ 

 :تدوين

 2از      6    :تعداد صفحات 6/7/37 :تاريخ بازنگري بعدي 6/7/31 :تاريخ آخرين بازنگري 6/7/35

   نظارت مستقیم نحوه  ارزيابي 65/7/31 :تاريخ آخرين ابالغ  :تاريخ ابالغ

 

 

 

 

 

 روش اجرايي

زيرا در صورت تزريق اشتباهي خون به فرد ديگر ، به دلیل تفاوت گروه هاي خوني مي تواند موجب از . د گردد هويت بیمار تايی  براي خون گیري و يا تزريق خون الزم است که -6

 .دست رفتن جان بیمار گردد 

و اطالعات فرم درخواست خون  سايي دستبند شناخانوادگي، و تاريخ تولد را پرسیده و مشخصات بیمار را با  چنانچه بیمار هوشیار است قبل از نمونه گیري از خود فرد، نام، نام  -2

 .مقايسه نمائید

 .،  در صورت وجود مچ بند ، مطابقت مچ بند، با اطالعات پرونده و فرم درخواست تکمیل شده خون انجام گیرد(يا موارد اورژانس)چنانچه بیمار غیر هوشیار است -9

 تهیه نمونه خون قبل از تزريق خون 

تفاده کرد ار در حال دريافت مايعات تزريقي از يک دست است، به منظور اجتناب از ترکیب نمونه با مايعات تزريقي بهتر است از بازوي ديگر بیمار اسدر زمان خونگیري چنانچه بیم  -4

 .و يا درصورت لزوم از پائین تر از محل تزريق، نمونه را تهیه نمود

میلي لیتر خون دريافتي اولیه را دور ريخته و نمونه جديد را جهت  61تا  5که سرم در حال تزريق است تهیه کنید  در صورتي که مجبور هستید از محل تزريق يا نمونه را از رگي -5

 انجام آزمايش جمع آوري کنید

 .نمونه خون همولیز حتي االمکان بايد با نمونه صحیح جايگزين شود -1

 .ماه قبل تزريق خون نداشته است 9وري شوند مگر مشخص باشد بیمار حامله نبوده و يا درخالل نمونه قبل از تزريق نبايد بیش از سه روز قبل از تزريق جمع آ  -7

 .روز گذشته تزريق خون داشته است نمونه قبل از تزريق نبايد بیش از يک روز قبل از تزريق جمع آوري شود61اگربیماردر   -8
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 است، استفاده شود EDTA، مي توان از نمونه هاي لخته و يالوله اي که داراي Rhالزم به ذکر است براي غربالگري آنتي بادي و کراس مچ و تعیین گروه خون و   -3

 .شديدا توسط فرد نمونه گیر پرهیز مي شودو سپس اقدام به نمونه گیري از بیماران ( به عنوان مثال در ايستگاه پرستاري)از برچسب زدن قبلي لوله هاي چند بیمار  -61

نام يا نام مخفف فردي که نمونه گیري کرده / تاريخ وساعت خونگیري/ شماره پرونده/ تاريخ تولد/ نام، نام خانوادگي بیمار: مواردي که بايد حتما روي برچسب قید گردندشامل -66

 . است

را مي توان يا روي برگه در خواست آزمايش يا روي برچسب لوله يادرسیستم کامپیوتري (فردي که نمونه گیري کرده است نام يا نام مخفف / تاريخ وساعت خونگیري)دو مورد  -62

 .قید کرد

 مراقبت قبل از تزريق خون

 : قبل از هر تزريق موارد زير توسط پرستار ، مهیا شده و سپس اقدام به تحويل گرفتن خون و فرآورده از بانک خون مي نمايیم -69

موجود / G 20 -18 ومعموال سايز( G 22-14در بالغین )سر سوزن با سايز مناسب / ست تزريق خون/ آماده بودن بیمار و پرستار جهت تزريق/ انتخاب محل مناسب تزريق در بیمار

 دستگاه ساکشن/ کپسول اکسیژن/ محلول سديم کلرايد تزريقي/ اپي نفرين-بودن داروهايي از قبیل آنتي هیستامین

 . دستورات پزشک توسط پرستار مبني براطمینان از تزريق دارويي قبل از تزريق خون  بررسي و اجرا مي شود -64

 .دقیقه مي باشد و پرستار اين موضوع را دانسته و عمل مي نمايد91حداکثر فاصله زماني بین تحويل گرفتن کیسه خون کامل و گلبول قرمز از بانک خون تا تزريق  -65 

 

  امکانات و تسهیالت تجربه بیمارستان منابع

 

 دکتراحمد تقي زاده تهیه کنندگان

 صغرا کامیاب

 مسئول فني ازمايشگاه سمت

 سوپروايزر ازمايشگاه

 امضاء

 

 فرحناز هادي تهیه کنندگان

 مريم رضامند

 فرح روز جوادي

 مسئول بانک خون سمت

 nicuمسئول 

 مسئول بلوک

 امضا

 امضا مسئول بهبود کیفیت سمت  نژاد سميسیده طاهره قا :تايید کننده

 امضا رياست بیمارستان سمت خانم دکتر بهاره عباسي :ابالغ کننده
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 ها فرآورده و خون تزريق نحوه :روش اجرايي عنوان                                                           

 LBT-OM-62-B : کد

بانک خون و کلیه بخش  :نام بخش

 هاي درماني

 مسئول بانک خون فرد پاسخگو بانک خون–ي درماني کلیه بخشها  :دامنه خط مشي

 2از      6    :تعداد صفحات 6/7/37 :تاريخ بازنگري بعدي 6/7/31 :ريخ آخرين بازنگريتا 6/7/32 :تاريخ تدوين

   نظارت مستقیم نحوه  ارزيابي 65/7/31 :تاريخ آخرين ابالغ  :تاريخ ابالغ

 

 

 

 

 

 روش اجرايي

 مراقبت قبل از تزريق خون

 : به تحويل گرفتن خون و فرآورده از بانک خون مي نمايیمقبل از هر تزريق موارد زير توسط پرستار ، مهیا شده و سپس اقدام  -6

موجود / G 20 -18 ومعموال سايز( G 22-14در بالغین )سر سوزن با سايز مناسب / ست تزريق خون/ آماده بودن بیمار و پرستار جهت تزريق/ انتخاب محل مناسب تزريق در بیمار

 دستگاه ساکشن/ کپسول اکسیژن/ حلول سديم کلرايد تزريقيم/ اپي نفرين-بودن داروهايي از قبیل آنتي هیستامین

 . دستورات پزشک توسط پرستار مبني براطمینان از تزريق دارويي قبل از تزريق خون  بررسي و اجرا مي شود -2

 .پرستار اين موضوع را دانسته و عمل مي نمايددقیقه مي باشد و 91حداکثر فاصله زماني بین تحويل گرفتن کیسه خون کامل و گلبول قرمز از بانک خون تا تزريق  -9 

 تحويل گرفتن خون و فرآورده توسط بخش

، همولیز، وجود لخته، گذشتن از تاريخ انقضاء فرآورده، وجود کدورت، (  …ارغواني –بنفش )خون و فرآورده خون توسط پرستار از نظر وجود نشت از کیسه، رنگ غیر طبیعي  -4

 .در صورتي که کیسه خون يا فرآورده داراي هر يک از شرايط زير باشد بايد به بانک خون عودت داده مي شود.، برچسب ناسالم کنترل مي شود(باد کردهکیسه )وجود گاز در کیسه 

ره اهدا قید شده در فرم تحويل خون بیمار و کیسه خون، شماره ويژه واحد اهدايي قید شده برروي کیسه خون با شما Rhدر کیسه خون، نوع فرآورده درخواستي، گروه خون و . 5

 .کنترل مي شود( پرستار 2)توسط پرستار تزريق کننده و مسئول شیفت

 درخواست تکمیل شده خون مقايسه مي  پرستار مسئول تزريق خون، قبل از تزريق از خود فرد، نام، نام خانوادگي، و تاريخ تولد را پرسیده و مشخصات  بیمار را با پرونده و فرم  -1

 .نمائید

فرآورده ارسالي از بانک خون مطابقت مي  فرم مشخصات کیسه خون و پرستار مسئول تزريق خون،  در صورت وجود مچ بند در بیمار، مچ بند را با اطالعات فرم درخواست خون و -7
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 .دهد

نیزبه دلیل داشتن کلسیم که مي تواند با ) يق و چه در زمان دريافت خون، محلول رينگرهیچ نوع دارو نبايد به کیسه فرآورده خون و يا ست تزريق خون اضافه گردد، چه قبل از تزر  -8

 .نبايد داده شود( سیترات موجود در کیسه خون ايجاد لخته کند

نرمال )جداگانه تزريق گردد ( IV Line)رگ  محلول هاي دکستروز نیز باعث لیز گلبول هاي قرمز مي شوند، چنانچه هرکلوئید يا کريستالوئیدي براي بیمار الزم باشد بايد ازيک -3

 (.سالین تنها محلولي است که همراه با فرآورده خوني مي توان تجويز کرد

 .میکروني استاندارد است تزريق شود و تنها يک ست تزريق خون به هر کیسه وصل گردد 671-211تمام فرآورده هاي خون بايد توسط يک ست تزريق خون که شامل فیلترها -61

 .پالکت ها بايد توسط ست مخصوص فرآورده هاي پالکتي تزريق شوند و در ابتدا الزم است ست با نرمال سالین شستشو شود

، جهت جلوگیري از فیلترهاي کاهنده لکوسیت. از فیلترهاي میکروست هم مي توان براي فیلتر کردن حجم هاي کم کنسانتره هاي پالکتي، کرايو، انعقادي و لیوفیلیزه استفاده کرد -66

 .استفاده مي شود HLAاز واکنشهاي تب زا و آلوايمیونیزه شدن علیه 

 .دستور پزشک به  دقت توسط پرستار مسئول بیمار دقت کنترل مي شود  -62

 .قبل از آغاز تزريق خون، عالئم حیاتي بیمار توسط پرستار مسئول بیمار دقت کنترل مي شود -69

 .در مورد هر گونه واکنش قبلي نسبت به تزريق خون از بیمار سؤال مي شود -64

 .فرم رضايتنامه تزريق خون توسط بیمار يا همراه بعد از ارائه توضیحات الزم توسط پزشک معالج  امضاء مي شود-65

کنترل . وع گروه خوني، ارهاش و تاريخ انقضاي خون را کنترل مي نمايید برگ درخواست خون را با برچسب کیسه خون مطابقت داده و نام بیمار ، شماره کیسه خون ، ن-61

 .و پرستار امضاء شودمواردمذکور توسط مسئول آزمايشگاه ، پرستار مسئول بیمار و يک نفر پرستار ديگر صورت گرفته و الزم است فرم مخصوص تزريق خون توسط هر د

 .صورت وجود لخته ، خون را به بانک خون بازگردانیدخون را از نظر وجود لخته مشاهده کنید ، در  -67

همچنین . درجه سانتي گراد نگهداري شده و حداکثر مدت مجاز نگهداري خون در دماي اتاق قبل از تزريق نیم ساعت مي باشد 4خون بايد در يخچال در دماي کنترل شده -68

 .ساعت بايد تزريق انجام شود 2حداکثر ظرف مدت 

 .جايز نیست …ز به گرم کردن خون از گرمکن مخصوص استفاده شود ، روشهايي چون استفاده از فن کوئل ، نگهداري در دست و در صورت نیا-63

 .دستهاي خود را بشوئید و از دستکش يکبار مصرف استفاده کنید -21

يا  68و سرسوزن با آنژيوکت % 1/ 3شکل ، سرم نرمال سالین تزريقي Yوني ، رابط ست خون فیلتردار ، فرآورده هاي خ)وسايل الزم توسط پرستار  بر بالین بیمار برده شده   -26

 .و توضیحات الزم را در مورد پروسیجر به بیمار داده مي شود( ……باالتر و 

 .مي شود ، تا در صورت بروز ايشان را مطلع کندتوسط پرستار به بیمار آموزش داده (  …خارش ، کهیر ، گرگرفتگي ، تنگي نفس ، تهوع ، تب و )عالئم واکنش آلرژيک به خون -22

 .مي باشد% 3/1تنها مايع وريدي مجاز جهت تزريق در حین ترانسفوزيون خون ، نرمال سالین -29
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 .شکل استفاده کنید Yدر صورت تزريق نرمال سالین همراه با خون بطور همزمان از يک وريد از رابط -24

 .وريدي وصل کنید ، فیلتر محفظه قطره زن داخل خون قرار گیردست خون را هواگیري نموده به راه -25

قطره در دقیقه بوده در طول اين مدت بیمار را کامالً تحت نظر داشته باشید ، معموالً اولین عالئم حساسیت  65الي  61دقیقه اول قطرات آهسته و 65. قطرات را تنظیم مي نمايند -21

 .ت بروز هرگونه واکنش ، جريان خون سريعا قطع شده و نرمال سالین تزريق مي شوددر صور. در اين زمان اتفاق مي افتد 

 .در صورت عدم واکنش نسبت به خون ، سرعت تزريق را بتدريج افزايش دهید-27

 .وضعیت بیمار را در طول ترانسفوزيون به دفعات کنترل مي نمايید-28

 .به برگه ثبت گزارشات پرستاري الصاق مي نمائید بعد از اتمام پروسیجر ، برچسب شماره کیسه خون را -23

 .تزريق و عالئم حیاتي را کنترل مي نمائید% 3/1بعد از اتمام خون ، مقداري سرم نرمال سالین -91

يقي و نکات مورد ارزشیابي از قبیل تغییرات عالئم زمان شروع و اتمام ، مقدار و نوع فرآورده ، عالئم حیاتي بیمار ، میزان سرم تزر)اطالعات خود را در پرونده بیمار ثبت کنید  -96

 (حیاتي ، وضعیت سالمت بیمار ، وجود واکنش هاي حساسیتي و مداخالت پزشکي و پرستاري در اين خصوص

 

کتاب کنترل کیفي در خونشناسي / کتاب هماتولوژي ديويد سون/ دستوالعمل هاي هموويژالنس منابع

 تالیف دکتر حبیب اله گل افشان
 

- ست خون -%3/1سرم نرمال سالین -دستکش يکبار مصرف مکانات و تسهیالتا

 

 دکتراحمد تقي زاده تهیه کنندگان

 صغرا کامیاب

 مسئول فني ازمايشگاه سمت

 سوپروايزر ازمايشگاه

 امضاء

 

 فرحناز هادي تهیه کنندگان

 

 امضا مسئول بانک خون سمت

 امضا بهبود کیفیت مسئول سمت  نژاد سیده طاهره قاسمي :تايید کننده

 امضا رياست بیمارستان سمت خانم دکتر بهاره عباسي :ابالغ کننده
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 ماه4 از کمتر سن با شیرخواران و نوزادان براي خون تزريق و درخواست :عنوان روش اجرايي                                                           

 LBT-OM-63-B : کد

بانک خون و کلیه  :نام بخش

 بخش هاي درماني

 ئول بانک خونمس فرد پاسخگو بانک خون–ي درماني کلیه بخشها  :دامنه خط مشي

 2از      6    :تعداد صفحات 6/7/37 :تاريخ بازنگري بعدي 6/7/31 :تاريخ آخرين بازنگري 6/7/35 :تاريخ تدوين

   نظارت مستقیم نحوه  ارزيابي 65/7/31 :تاريخ آخرين ابالغ  :تاريخ ابالغ

 

 

 

 

 

روش 

 اجرايي

 :ها و درمان مالحظات مربوط به آماده سازي فرآورده -6

اين . طلبد يي را در درمان ميا  يافت ويژه اين دسته کم بوده و ارگانها ازجمله سیستم ايمني آنها نابالغ است که ره راکز انتقال خون و بانک خون بیمارستانها بايد آگاه باشند که حجم خون درم

 .باشد داراي اهمیت مي( گرم6111کمتر از (ELBWلعاده کم درهنگام تولدو با وزن فوق ا( گرم6511کمتر (VLBW نوزادان با وزن بسیار کم تولد مسأله به ويژه در

 8تا 4ي بین هفته  در فاصله(. باشد مي 15/9ا±2/4g/dlتلرم اين غلللظت  در نوزادان پلره. )اسلللت 6/9 ا±6/1g/dlدر يک نلوزاد تلرم سالم به طور متوسط غلظت هموگلوبین بنلدناف 

 7g/dlبه  6111و در نلوزادان با وزن کمتللر از  8g/dlگلرم بله 6511 تا6111 ترم با وزن بین  افتد و میزان هموگلوبین در نوزادان پره خوارگي اتفاق ميخوني فیزيولوژيک شیر تولد، کم

 :کاهش فیزيولوژيک و طبیعي درغلظت هموگلوبین خون محیطي به چند علت است. رسد مي

 .شود اهش تولید گلبول قرمز ميکه منجر به ک (EPO) کاهش اريتروپوئتین ل1

 هاي قرمز جنیني ل از بین رفتن گلبول2

 تولد ل افزايش حجم خون به دنبال رشد سريع نوزاد پس از3

با توجه به اين . رسد مي 611ml/kgتللرم به  يک نلوزاد پره دارد، درحالي که اين حجم در  85ml/kgترم حجم خوني معلادل  يک نوزاد فول. حجم خون اطفال متناسب با وزن بدن آنهاست

عوامل مختلفي ازجمله کاهش حجم خون به دنبال . هاي کوچکتر تهیه وعرضه نمايند ها را در اندازه هاي انتقال خون بايد قادر باشند فرآورده ها و سرويس حجم خون کم، بانک خون

کاهش حجم در نوزادان به خوبي بالغان قابل تحمل نیست، زيرا در يک نوزاد زماني  .شود اين نوزادان مي خون درهاي تشخیصي، منجر به تزريق  هاي مکرر به منظور انجام آزمايش  گیري نمونه

برون ده  اده وافزايش د  بنابراين نوزاد بايد بتواند مقاومت عروق محیطي را. ي کاهش خواهد يافتا  حجم خون از دست برود، بدون اينکه ضربان قلب افزايش يابد، حجم ضربه ٪61که بیش از

بنابراين نبايد حجم از دست رفته را میلي   .افتد درنهايت اسیدوز متابولیک به دنبال اکسیژناسیون و پرفوزيون ضعیف بافتي اتفاق مي. کاهش دهد تا فشار سیستمي درحد طبیعي بماند قلبي را
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 .نظر گرفت و آن را جبران کرد هاي گوناگون در ي وضعیتلیتر جانشین کرد، بلکه بايد يک میزان هموگلوبین هدف را برا به میلي  لیتر

 :RBCتزريق

 شود حجم خون خود را از دست داده و يا کم خوني عالمتدار دارند، در نظر گرفته مي٪  61جانشین کردن گلبولهاي قرمز در نوزادان بیماري که

 ماه 4در نوزادان و شیرخواران کمتر از  RBC دستورالعمل هاي تزريق

6. 21٪>Hct همراه با Retic  ( تاکیکاردي، تاکي پنه، بد شیرخوردن)پايین و کم خوني عالمتدار 

2. 91٪>Hct همراه با هريک از شرايط زير: 

 ٪95وابسته به اکسیژن درماني با هود با غللظت کمتر از  *

 نیاز به درمان با اکسیژن از طريق کانوالي بیني *

 سانتي متر آب 1مکانیکي با فشار مثبت به صورت مداوم يا متناوب با متوسط فشار راههاي هوايي کمتر از درصورت نیاز به استفاده از تنفس  *

 (ساعت 24تا در دقیقه به مدت  81ساعت، تعداد تنفس بیش از  24ضربه در دقیقه به مدت  681ضربان بیش از )همراه با تاکیکاردي يا تاکي پنه  *

ساعت همراه با نیاز به تهويه با ماسک و آمبوبگ در حالیکه بیمار دوز درماني متیل گزانتین  24حمله در عرض  2ساعت يا  62حمله آپنه در عرض  1بیش از )همراه با آپنه يا براديکاردي  *

 .)دريافت مي کند

 ((100Kcal/kg/dayروز علیرغم دريافت بیش از  4گرم در روز در عرض  61کمتر از )وزن گیري نامناسب  *

 9. 95٪>Hct همراه با هريک از شرايط زير: 

 ٪95وابسته به اکسیژن درماني با هود با غلظت بیشتر از  *

 سانتي متر آب 1-8درصورت نیاز به استفاده از تهويه مکانیکي با فشار مثبت به صورت مداوم يا متناوب با متوسط فشار راههاي هوايي بیشتر يا مساوي  *

 4. 45٪>Hct رو هريک از شرايط زي : 

 ECMO نیاز به استفاده از *

 همراه با بیماري قلبي مادرزادي سیانوتیک *

 ECMO:Extra Corporeal Membrane Oxygenation 

 6جدول

 

 :موارد مصرف

باشد تا  بیات به دست آمده در بالین بیمار ميدرنوزادان منتشر شده است که بیشتر آنها مبناي تجربي داشته و براساس تجر RBC سال گذشته درخصوص تزريق65چندين دستورالعمل درطول 
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 :ماه اشاره شده است 4درنوزادان کمتر از  RBC به چند دستورالعمل درمورد تزريق 2درجدول. مبناي پزشکي مبتني بر شواهد داشته باشد

 براي تجويز در اطفال ABO انتخاب نوع گروه 

 FFP پالکت گلبول قرمز گروه خون بیمار

O: انتخاب اول 

 انتخاب دوم

O 

-- 

O 

A 

O 

A,B,AB 

A: انتخاب اول 

 انتخاب دوم

A 

O 

A 

O 

A,AB 

- 

B: انتخاب اول 

 انتخاب دوم

B 

O 

B 

A,O 

AB,B 

- 

AB: انتخاب اول 

 انتخاب دوم

 انتخاب سوم

AB 

A,B 

O 

AB 

A 

- 

AB 

A 

- 

 2جدول 

 :هاي سازگاري انجام تست

  مورد هاي سرولوژيک قبل از تزريق خون در ي انجام تست هاي انتقال خون اجازه ها و سرويس براي بانک خون (American Association of Blood Banks) AABB استانداردهاي

 گلبولهاي قرمز درهاي غیرمنتظره علیه  بادي غربالگري آنتي و Rh و ABOهاي سازگاري بیماران شامل تست هاي ابتدايي در تست .ماه را محدودتر نموده است 4نوزادان و شیرخواران کمتر از 

 .باشد نمي Rh ژن و آنتي ABO مچ، تعیین هاي کراس که شرايط زير فراهم باشد، نیازي به تکرار آزمايش طي يک نوبت بستري، تا زماني در. يا سرم حاصل از نوزاد يا مادر است پالسما و

 .منفي باشد  بادي ل غربالگري آنتي

 .نوزاد باشد Rh منفي و يا سازگار با Rh ,ABO يا سازگار ازنظر ، همسانOهاي قرمز تزريق شده گروه ل گلبلول

 .توان به هرگروه خوني داد را مي ABگروه FFP داده شود، هرچند Oگروه FFP ، بايد Oبه بیمار با گروه خوني

 Additive است، هرچند (Citrate-Phosphate-dextrose-Adenine)CPDA-1ي نگهللدارنده  هاي قرمز تزريق شده به اطفال حاوي ملاده شده که گلبول طور تجربي، ديده به

SolutionAS)  يک نگراني درمورد مقادير زياد آدنین و مانیتول در. مورد ايمن بودن آن در نوزادان ابهام زيادي وجود دارد دهد اما در هاي قرمز را افزايش مي ي گلبول عمرنیمه AS  است که

مقادير کم تزريق  پیشنهاد شده که در. مايع مغزي نخاعي نوزادان نارس ايجاد نمايد چنین، مانیتول به عنوان يک ديورتیک بالقوه ممکن است نوساناتي درهم. دهد سمیت کلیوي آن را افزايش مي

 .)9جدول)ايمن است AS(65تا  5ا ml/kg) خون
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 فرآورده هاي خوني و حداقل دوز آنها در نوزادان و کودکان

 يش قابل انتظارمیزان افزا دوز فرآورده

RBC 10-15ml/kg افزايش g/dl در  2-9اHb 

FFP 10-15ml/kg 
به )در سطح فاکتورها  ٪65-21افزايش 

 (٪611شرط بهبود 

Plt(مشتق از خون کامل يا آفرزيس) 
5-10ml/kg  واحد پالکت مشتق از  6و يا

 10kgخون کامل به ازاي هر 
50000/μl افزايش پالکت 

AHF 2-1 تکرايو پرسي پیتیu/10kg 60-100mg/dl افزايش فیبرينوژن 

 9جدول

 تعويض خون درنوزادان

بیماري هملللولیتیللک  HDN مي ناشي ازتعويض خون در نوزادان معموالً براي کنترل کم خوني شديد هنگام تولد مخصوصاً در صورت وجود نارسايي قلبي و براي درمان هیپربیلي روبین

 Disseminatedانعقاد منتشر داخل عروقي) DIC هاي متابولیک، سپتي سمي و در مورد انجام تعويض خون دربیماري. شود انجام مي (Hemolytic  Disease of Neonates) نوزادان

Intracavcular Coagulation) اتفاق نظر وجود ندارد. 

 .هم در هیپربیلي روبینمي و هم درکم خوني شديد استفاده شود ET(Exchange Transfusion)براي٪11تا51قرمز کم پالسما با هماتوکريت   شود ازگلبول توصیه مي

باشد که اين میزان براي نوزاد آنمیک مناسب نبوده،  62g/dlنوزاد پس ازتعويض خون کمتر از  Hb شود تا میزان باعث مي. داشته باشد ٪45تا35تعويض خون با خون کامل که هماتوکريت 

درتعويض يک حجم . برد نوزاد پس ازتعويض خون را خیلي باال مي Hct، ٪75بیش از  Hct قرمز متراکم نیز به دلیل گلبول. دهد خوني را درنوزاد افزايش مي  ي همچنین خطر تماس با فرآورده

بیلي روبین داخل عروقي  ٪51اين نوع تعويض حجم. دشون هاي قرمز ابتدايي نوزاد برداشته مي گلبول ٪31درحالي که در تعويض حجم دوبل. شوند هاي قرمز حذف مي گلبول ٪75خون تقريباً 

 .کند را نیز حذف مي

 درتعويض خون نوزادان RBC هاي کاربرد دستللورالعللمل

 .نوزاد Rh منفي يا سازگار با Rh,ABO يا گروه خوني سازگار با مادر و نوزاد ازنظر Oخوني انتخاب گروه •

 .هاي فرعي مادر حساس شده منفي باشدژنهاي گروه بادي علیه آنتي از نلللظرآنتللي •

 .مچ شده با پالسماي مادر استفاده ازخون کراس •

 .ها بهتر بوده و میزان پتاسیم حداقل باشدRBC روز باشد تاعملکرد 5هاي قرمز حداکثر  عمر گلبول •

 .آوري شده باشد جمع CPD ي حاوي ضدانعقاد درکیسه •
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 .منفي باشد CMVازنظر •

شود ولي در نوزاداني که قبالً تحت تزريق خون  توصیه مي ETاستفاده از خون اشعه ديده براي تمام موارد) :ساعت اول پس ازتابش اشعه 24ن اشعه ديده و مصرف آن درعرض استفاده ازخو •

 .(باشد اند ضروري مي داخل رحمي قرارگرفته

 HCT ٪ 11تا 51•

 .ود، بلکه بايد با دقت بسیار گرم شود اما ازگرم نمودن زيادي آن نیز بايد خودداري نمودگراد تزريق ش درجه سانتي 4خون نبايد مستقیماً از  •

 .است 211تا611ا ml/kg ترم و در نوزاد پره 611تا 81اml/kg حجم الزم براي تعويض خون در نوزاد ترم •

 تزريق پالکت درنوزادان

اين ترومبوسیتوپني ممکن است ناشي از اختالل . شايعترين اختالل هموستاتیک نوزادان نارس بدحال و نوزادان ترم است (150.000/اμl شمارش پالکت کمتر از)ترومبوسیتوپني خفیف تامتوسط 

 .(4جدول)باشد (massive transfusion) در تولید، افزايش تخريب، توزيع غیرطبیعي، يا ترقیق ثانوي به تزريق حجم زيادي ازخون

 نوزادان و کودکاندستور العمل تزريق پالکت در 

 با ترومبوسیتوپني

 همراه با اختالل در تولید پالکت l10000 -5000 /μlشمارش پالکت  .1

 در نوزاد همراه با اختالل در تولید پالکت 30000/اμl شمارش پالکت کمتر از .2

 :در نوزاد پره ترم با وضعیت پايدار در شرايط زير 51111شمارش پالکت کمتر از  .3

 فعال خونريزي *

 قبل ازانجام اقدام تهاجمي همراه با اختالل در تولید پالکت *

 :در يک نوزاد نارس بیمار در شرايط زير100000/اμl شمارش پالکت کمتر از .4

 با خونريزي فعال *

 DIC قبل از يک اقدام تهاجمي در بیمار مبتال به *

 بدون ترومبوسیتوپني

 تخونريزي فعال همراه با نقص کیفي پالک .1

 ريوي-خونريزي شديد غیر قابل توجیه در بیمار تحت باي پس قلبي .2

 :ECMO بیماري تحت .3

 100000/اμl با پالکت کمتر از *
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 با پالکت باالتر و خونريزي *

  

 :دوز مورد نیاز

هاي تهیه شده به  درمورد پالکت. رساند در هرمیکرولیتر مي 611111تا 51111سط را به شمارش پالکت يک نوزاد فول ترم با وزن متو 61تا5ml/kgهاي مشتق از خون کامل با دوز  استفاده از پالکت

 .هاي ضدگلبول قرمز باشند بادي وعاري از آنتي  سازگار با گیرنده ABO ها بايد از نظر گروه درصورت امکان، پالکت. روش آفرزيس نیز دوز تقريباً مشابه است

 :تزريق پالسما

درنوزادان سالم فعالیت سیستم انعقادي درحالت . بتواند فاکتورهاي انعقادي را سنتز کند  بنابراين خود نوزاد بايد. کند بسیارناچیز است دي که نوزاد از مادر دريافت ميمقدار فاکتورهاي انعقا

پس خونروي شديد ممکن است در نوزادان نارس در . رس پاتولوژيک را ندارداما اين سیستم کفايت الزم براي مواجهه با يک است. باشد تعادل است، بنابراين خطر خونروي خود به خود کم مي

 .چند هفته اول تولد اتفاق بیفتد

 FFP میني نوزادان يا نقص ويتا هاي خونروي دهنده مخصوصاً درکمبود فاکتورها در بیماري. شود ترم تزريق مي عمدتاً براي جانشین کردن فاکتورهاي انعقادي در نوزادان ترم و پرهK دوز ،

 .افزايش يابد ٪21تا65رود با اين دوز فعالیت تمام فاکتورها  است و انتظار مي 65تا61اml/kg,FFP رايج

 

  امکانات و تسهیالت تجربه بیمارستان منابع

 دکتراحمد تقي زاده تهیه کنندگان

 صغرا کامیاب

 مسئول فني ازمايشگاه سمت

 سوپروايزر ازمايشگاه

 امضاء

 

 فرحناز هادي تهیه کنندگان

 

 امضا مسئول بانک خون سمت

 امضا مسئول بهبود کیفیت سمت  نژاد سیده طاهره قاسمي :تايید کننده

 امضا رياست بیمارستان سمت خانم دکتر بهاره عباسي ابالغ کننده
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                                                           درون سازماني و برون سازماني به اطالعات بیمارانشرايط و معیارهاي دسترسي  :روش اجرايي عنوان                                  

 LMR-OM-64-B  :کد

 ل مدارک پزشکيمسئو :فرد پاسخگو مدارک پزشکي و کلیه بخشهاي درماني :دامنه خط مشي مدارک پزشکي :نام بخش

 3از      6    :تعداد صفحات 97/07/01 :تاريخ بازنگري بعدي 96/07/01 :تاريخ آخرين بازنگري 25/6/32 :تاريخ تدوين

 نظارت نحوه ارزيابي    96/07/15 :تاريخ آخرين ابالغ 96/1/39 :تاريخ ابالغ

 

 

 

 

 

 

 روش اجرايي

 .دهد تا دسترسي به پرونده براساس شماره فوق آسان باشد  مي اختصاص به پروندهواحد  شماره مسئول پذيرش هنگام پذيرش بیمار يک -1

 .نمايد  مي اخذرضايت  هنگام بستري از بیمار جهت استفاده از اطالعات پزشکي که در پشت برگ پذيرش قرار گرفته مسئول پذيرش  -2

 . (، پیگیري موارد قانوني و امور تحقیقاتي مدارک مورد نیاز را در اختیار سازمانها قرار دهد به استناد رضايت فوق بیمارستان حق دارد جهت دريافت هزينه هاي درماني ) 

از  خودبیمار امضاء و اثلر   منشي بخش قبل از ترخیص بیمار جهت ارائه کپي مدارک  به افراد تعیین شده و نیز  مدت زمان دسترسي به مدارک بالیني ، ضمن اطالع رساني   -  9

 (. رضايت فوق در پشت برگ پذيرش قرار دارد.)مي نمايدانگشت اخد 

و بر اسلاس جلدول سسلطح    عات پرونده بیمار محرمانه بوده پرسنل پذيرش ، مدارک پزشکي ، بخشهاي درماني ، واحد ترخیص و کلیه کادر درمان مطلع میباشند که اطال-4

 .دسترسي به پرونده بالیني که پیوست مي باشد قابل دسترس مي باشد

و مدارک پزشکي با رعايت نکات با توجه به اين که مدارک پزشکي بیمار از مهمترين منابع براي مطالعات اپیدمیولوژيک و تحقیقات بالیني محسوب میشود پرسنل کادر درمان  -5

 .قانوني در اين نوع تحقیقات شرکت مي نمايند 

 .دهند  ميار را جهت تحقیقات بالیني  در اختیار محققان قرارپرسنل مدارک پزشکي فقط در صورت اخذ درخواست کتبي  پرونده بیم-1

تقسیم شده «  برون سازماني  » و« درون سازماني » پرسنل مدارک پزشکي  جهت دسترسي افراد به پرونده ملزم به رعايت يک سري اقدامات قانوني میباشند که در دو بخش-7

 :است 

 درون سازماني

 .نمايند  مي جهت مطالعه پرونده به مدارک پزشکي مراجعه... ( ک ، پرستار و اعم از پزش) کلیه  کادر درمان  -1
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 .نمايد مي کارشناس مدارک پزشکي فقط در صورت اخذ درخواست کتبي اقدام به خروج  پرونده از مدارک پزشکي  -2

 -بندد تا امکان دست بردن در مستندات نباشد  بمي ه آن را زير گزارشهاي ثبت شده خط کشید -کارشناس مدارک پزشکي قبل از خروج پرونده از مدارک پزشکي الف  -3

 .رد مي گیپرونده را به منشي بخش تحويل و از وي امضاء   -نمايد  د  مي مشخصات پرونده را در دفتر خروج ثبت  -نمايد ج مياوراق را برگ شمار

و به مدارک پزشکي باز گردانده  وددهد تا پرونده مفقود نش مي یگیريهاي الزم را انجامکارشناس مدارک پزشکي تا زماني که پرونده به مدارک پزشکي عودت داده نشده پ -4

 .شود 

نمايد و برگ خروج را به منشي بخش تحويل و  ورود  مي کارشناس مدارک پزشکي هنگام عودت پرونده به مدارک پزشکي کلیه اوراق را از نظر تعداد و ثبت مستندات کنترل -5

 .نمايد  مي  وج ثبتپرونده را  در دفتر خر

 برون سازماني

 .نمايد را دريافت مي...( مراجع قضايي ، ثبت احوال ، ادارات بیمه و  پزشکي قانوني ،) سازمانهاي زيربط  درخواست کتبيکارشناس مدارک پزشکي  -1

 . اقوام وي را رؤيت و کنترل مي نمايد ر وحتماً کارت شناسايي بیما ودنانچه نامه از طريق بیمار و يا اقوام وي آورده شچکارشناس مدارک پزشکي  -2

 .نمايد  مي کارشناس مدارک پزشکي دستور رياست و يا مديريت بیمارستان را جهت اقدام  بر روي نامه اخذ  -3

 .نمايد مي کارشناس مدارک پزشکي پرونده مورد نظر را  مجدداً از نظر ثبت مستندات و ممهور بودن به مهر پزشکان و پرستاران کنترل  -4

 .نمايد  مي کپي تهیه اوراق مورد نظرکارشناس مدارک پزشکي از  -5

 .دهد مي کارشناس مدارک پزشکي نامه را جهت ارائه جوابیه همراه با پرونده و فتوکپي هاي آن در اختیار مسئول مدارک پزشکي قرار -6

تهیه  جوابیه در سیستم راياوران نموده و نامه را به رياست و يلا ملديريت    مسئول مدارک پزشکي مجدداً پرونده  و کپي ها را از نظر کمي و کیفي بررسي و اقدام به -7

 .دهد   مي بیمارستان ارجاع

 .ايشان رسید دريافت مي نمايد مسئول دبیرخانه پس از پاراف جوابیه توسط رياست و يا مديريت آن را شماره نموده و جوابیه نامه را به بیمار و يا اقوام وي تحويل و از -8

 :شده باشداصل پرونده  درخواست (کمسیون پزشکي ) مدارک پزشکي چنانچه در نامه دريافت شده از سازمانهامسئول   -9

ه توسط بیمار مطللع  کارشناس مدارک پزشکي ، مسئول مدارک پزشکي و پزشکان مربوط به پرونده و ديگر کادر درماني مرتبط با پرونده را از پیگیري قانوني پروند(الف 

 .مي نمايد

اق مهر مخصوص بلرگ  کارشناس مدارک پزشکي در صورت تکمیل پرونده  از تمام اوراق پرونده کپي تهیه مي نمايدو اصل پرونده را برگ شمار نموده و روي تمام اور( ب

 .قرار داده و تحويل دبیرخانه مي نمايد A4شمار را مي زند و اصل پرونده را در پاکت 

سئول سريعاً مپرونده پس از بررسي  متذکرمي شودنمايد که اصل پرونده را ارسال نموده و  ميپرونده در جوابیه نامه قید مدارک پزشکي در صورت ارسال اصلمسئول  -11

 .باز گردانده شود 
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 .امه رسان مي نمايدرا دفتر خروج ثبت و اقدام به اخذ امضاء از ن...( نام و نام خانوادگي ، شماره پرونده و ) کارشناس مدارک پزشک اطالعات مربوط به پرونده  -11

 .نمايد  مي مسئول مدارک پزشکي پس از ارسال پاکت مخصوص پرونده  به دبیرخانه با ايشان هماهنگ  -12

 به نامه رسان بیمارسلتان داده تلا آن را  را مسئول دبیرخانه پس از پاراف جوابیه توسط رياست و يا مديريت آن را شماره نموده و پاکت حاوي پرونده و جوابیه نامه   -13

 .تحويل سازمان مذکور نمايد 

    .نمايد  مي نامه رسان بیمارستان هنگام تحويل پرونده به سازمان مذکور از دبیرخانه آنجا رسید دريافت -64

 

بخشنامه هاي  معاونت درمان به شماره   -(آقاي اباذر حاجوي) کتاب مدارک پزشکي  منابع

کتاب مديريت اسناد در نظام  - (61/5/84مورخ  29561 – 66/66/89مورخ / 616) 

 Tسالمت  نوشته جواد زارعي ، دکتر محمود بیگلر ، آزاده چتروز ، سپیده نیکخواه

 محمد کاظم امیني 

 -پاکت نامه—A4پاکت -مهر برابر اصل-مهر برگ شمار امکانات و تسهیالت

 

 علي اشرف حسن پور تهیه کنندگان

 مريم بابا يي ماهاني

 سیده طاهره قاسمي نژاد

 الله میرزاييدکتر 

 دکتر شهرام خسروي نژاد

 دکتر الله میرزايي

 دکتر زهرا بناء زاده

 دکتر نسرين قادريان

 دکتر حمیدرضا بیاتي

 معصومه اسماعیلي

 نسیم  نصیر پور

 معصومه اسماعیلي
 

 مدير بیمارستان سمت

 مديره پرستاري

 مسئول بهبود کیفیت

 معاون درمان بیمارستان

 سرگروه قلب و عروق

 رگروه زنان و زايمانس

 سرگروه داخلي

 سرگروه ارولوژي

 سرگروه جراحي عمومي

 رئیس اداره مدارک پزشکي

 مسئول امور مالي

 مسئول پذيرش
 

 امضاء
 

 محمود قائمي تهیه کنندگان

 فرزانه فیضي

 شهناز رحیمي

 زهره تنباکوکار

 زهرا شالي

 هاجر فرجودي

 رويا مشکاة

 معصومه کرمي

 مهردخت سعادت

 ترمشيعلي اکبر

 مسئول امور اداري سمت
 کارشناس مدارک پزشکي

 کارشناس مدارک پزشکي

 سرپرستار

 سرپرستار

 سرپرستار

 سرپرستار

 سرپرستار

 مسئول دبیرخانه

 نامه رسان

 امضا
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 علي اشرف حسن پور :تايید کننده

 سیده طاهره قاسمي نژاد

 مدير  سمت 

 مسئول بهبود کیفیت

 امضا

 امضا رياست بیمارستان سمت دکتر بهاره عباسيخانم  :ابالغ کننده
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 سازماندهي دروني پرونده هاي پزشکي از نظر مشخص بودن ترتیب محتويات پرونده بیمار :روش اجرايي عنوان                                                 

 LPR-OM-65-B: کد

 مدارک پزشکي مسئول :فرد پاسخگو پذيرش ، مدارک پزشکي ، بخشهاي درماني  :بخش  :دامنه خط مشي مدارک پزشکي :نام بخش

 2از      6    :تعداد صفحات 97/07/01 :تاريخ بازنگري بعدي 96/07/01 :تاريخ آخرين بازنگري 15/12/32 :تاريخ تدوين

 نظارت نحوه ارزيابي    96/07/15 :تاريخ آخرين ابالغ 96/1/39 :تاريخ ابالغ

 

 

 

 

 

 روش اجرايي

 .رش  و چینش نهايي توسط پرسنل مدارک پزشکي انجام مي شودسازمان دهي دروني پرونده ابتدا توسط پرسنل پذي  -1

 .، اوراق اختصاصي بیمارستان، اوراق حسابداري و ساير اوراق تقسیم مي شود( اصلي و مخصوص) دسته اوراق بالیني 4اوراق درون پرونده به  ترتیب به  -2

 : مرتب  مي نمايد SOMR بر اساس روش وهش   اوراق اصلي  و مخصوص  را به ترتیب زير کارشناس مدارک پزشکي براساس مصوبه گروه  مدارک پزشکي معاونت محترم پژ  -3

 -  3گزارش عمل جراحي  يا گزارش آندوسکوپي  -8بیهوشي  -7مراقبت قبل از عمل جراحي  -1مشاوره   -5-سیربیماري -4شرح حال  -9خالصه پرونده  -2پذيرش و خالصه ترخیص  – 6

-61( سونوگرافي)گزارش راديولوژي  -65گزارش پاتولوژي   -64نمودار عاليم حیاتي  – 69کنترل عاليم حیاتي  – 62گزارش پرستار  -66برگ دستورات پزشک -61ي مراقبت بعد از عمل جراح

 جذب و دفع مايعات   – 68الصاق الکتروکارديوگرام -67گزارش آزمايشگاه 

،اطفا ل ، نوزادان ، جراحي عمومي ، داخلي  و زنان و زايمان میباشد ترتیب چنیش اوراق در بخشهاي مذکور مانند  CCU ،NICU ،PCCUبا توجه به اينکه  بیمارستان لوالگر داراي بخشهاي  -4

 .شود زنان و زايمان از اوراق اختصاصي اين بیمارستان نیز استفاده ميNICUو  ccuمیباشد که برحسب  مورد  در بخشهاي    9بند 

آمبولي وريدي  میباشد  مرتب نموده و برگ اختصاصي اين بخش که برگ شرح حال مادر باردار و  ارزيابي خطر ترمبو  9راق پرونده بالیني بیماران زنان و زايمان را مانند بند کارشناس مدارک پزشکي او

قرارمي دهد ، در ضمن پرونده نوزاد همراه مادر که به ترتیب شامل شرح حال نوزاد بدو تولد ، معاينه بدني و ( در صورتي که بیمار سزارين شده باشد قبل از اوراق اتاق عمل) را بعد از برگ سیر بیماري  

 .گردد ستاري و نمودار عاليم حیاتي مي باشد در سمت چپ پرونده مادر ضمیمه ميبررسي هاي بدو تولد نوزاد ،دستورات پزشک ، گزارش پر

مرتب نموده و اوراق اختصاصي اين بخش که به ترتیب  شامل اکوکارديوگرافي ، وتست ورزش میباشد را بعد از  9را مانند بند   PCCUو  CCUکارشناس مدارک پزشکي برونده بالیني بخش  -5

 .دهد ه  و  برک  مراقبتهاي ويز ه قلبي   را سمت چپ  پرونده قرار ميبرگ آزمايشگاه قرار داد

 .دهد را  جهت سهولت دسترسي  سمت چپ پرونده قرار مي   NICUمراقبتهاي ويژه  بخش    کار شناس مدارک پزشکي  برگ -6

در صورت داشتن کارت ) و رضايت آگاهانه ، اوراق حسابداري  وساير اوراق  کارشناس مدارک پزشکي بعد از چینش اوراق اصلي ، مخصوص و اختصاصي به ترتیب ، برگ دستور بستري -7

 .گیرد الزم به ذکر است  در مورد بیماران فوتي گواهي فوت بعد از برگ پذيرش و خالصه ترخیص قرار مي. دهد ميقرار در انتها کارت اورژانس را(اورژانس 

 .قرار مي دهد( جزء ساير اوراق) ارجاع از مراکز درماني ديگر باشد اوراق مربوط به پرونده بالیني آن مرکز را در انتهاي پرونده  کارشناس مدارک پزشکي در صورتي که بیمار-3          
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کتب مدارک پزشکي  مانند کتاب اقاي اباذر حاجوي و تجارب حاصل از کار در  منابع

 بیمارستان

رنگ ، پانچ ، ماشین  61نده در سوزن گیر ، پوشه مخصوص الصاق پرو امکانات و تسهیالت

 دوخت ، ماژيک سیاه رنگ ، خودکار آبي رنگ ، میز و صندلي

 

 معصومه اسماعیلي تهیه کنندگان

 شهناز رحیمي

 فرزانه فیضي اقدم

 معصومه اسماعیلي
 

 رئیس اداره مدارک پزشکي سمت

 کارشناس مدارک پزشکي

 کارشناس مدارک پزشکي

 کارشناس مدارک پزشکي
 

 امضاء
 

 امضا  سمت  یه کنندگانته

 علي اشرف حسنپور :تايید کننده

 سیده طاهره قاسمي نژاد

 مدير  سمت 

 مسئول بهبود کیفیت

 امضا

 امضا رياست بیمارستان سمت خانم دکتر بهاره عباسي :ابالغ کننده
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       هاي ذخیره و بازيابي اطالعات                                                و امنیت سیستم محافظت :روش اجرايي عنوان                                                           

 LIT-OM-66-B : کد

 مديريت بیمارستان :فرد پاسخگو IT، واحد ترخیص و  پذيرش ، مدارک پزشکي ، کلیه بخشهاي درماني  :نه خط مشيدام مدارک پزشکي :نام بخش

تاريخ 

 :تدوين

 2از      6    :تعداد صفحات 97/07/01 :تاريخ بازنگري بعدي 96/07/01 :تاريخ آخرين بازنگري 21/9/32

 نظارت نحوه ارزيابي    96/07/15 :تاريخ آخرين ابالغ 96/1/39 :تاريخ ابالغ

 

 

 

 

 

 روش اجرايي

 محافظت از اطالعات الکترونیکي بیمار

 .دهد  بیمارستان به همه بخشها و واحدهاي که  در ذخیره و بازيابي اطالعات نقش دارند نام کاربري و رمز عبور مخصوص به آن واحد را اختصاص مي ITمسئول -6

 .به  رمز عبور واحد ديگر را لغو نموده و هر بخش فقط به قسمتي از اطالعات بیمار که مورد نیاز همان بخش است دسترسي دارد بیمارستان دسترسي واحدها  ITمسئول   -2

 .مي نمايدکنترل  میشود انجام سرور توسط ماهیانه را که backup انجامبیمارستان  ITمسئول   -9

 .مي نمايدهداري نموده و نصب بیمارستان سیستم عامل ويندوز را به روز نگIT مسئول   -4

 .نصب مي نمايدکه به صورت روزآمد میباشد  را برنامه هاي ضد ويروسبیمارستان  ITمسئول  -5

را به خطر احتمالي مراتب  هرگونه  وجود نمايد و در صورت مي امنیت فیزيکي محل قرار گرفتن سرور و تجهیزات اصلي سیستم اطالعاتي را کنترلبیمارستان  ITمسئول  -1

 .مي دهدمديريت بیمارستان اطالع 

      طول عمر ، میزان آسیب پذيري ، میزان گنجايش ، سهولت بازيابي   ( ...اعم از لوح فشرده ، ديسک سخت افزاري و ) در انتخاب تجهیزات بیمارستان  ITمسئول  -7        

 .دهد مي ريد و نگهداري را مدنظر قرارخاطالعات و هزينه         

 .دهد تا از خدشه دار شدن آن محافظت شود  ميرا جداگانه و در پوشش هاي مخصوص قرار( DVD  ،CD) لوح هاي فشرده بیمارستان  ITمسئول  -8       

 

 محافظت از اطالعات کاغذي بیمار

انقضاء تاريخ آن با مسئول خدمات بیمارستان  جهت شارژ مجدد کپسول آتش نشاني بايگاني مدارک پزشکي را  از نظر تاريخ کنترل نموده و در صورت پرسنل مدارک پزشکي  -1
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 (شارژ آن  يکساله میباشد . ) هماهنگ مي نمايد 

زارش فضاي بايگاني را از نظر رطوبت و دما ونور کنترل نموده و در صورت مشاهده هرگونه نکته غیرعادي مراتب را به رئیس اداره مدارک پزشکي گپرسنل مدارک پزشکي  -2

 .د مي نماي

 .را اتخاذ مي نمايد... هويه و کارشناس بهداشت محیط به صورت دوره اي فضا هاي بايگاني را بازديد نموده و در صورت نیاز تدابیر الزم ازجمله سم پاشي ، تعبیه سیستم ت -3

 .خاموش باشند ... بخاري ، کامپیوترها و  قبل از پايان ساعات اداري و خروج از مدارک پزشکي اطمینان حاصل مي نمايد که کولر ، پرسنل مدارک پزشکي  -4

 .قبل از پايان ساعات اداري و خروج از مدارک پزشکي اطمینان حاصل مي نمايد  کلیه درب هاي ورودو خروج مدارک پزشکي قفل باشند پرسنل مدارک پزشکي  -5

 .اده و فقط پرسنل مدارک پزشکي به آن دسترسي دارند دفاتر اندکس بايگاني و پذيرش را در محل  امن دور از رطوبت قرار دپرسنل مدارک پزشکي  -6

 .عمل مي نمايند ( شرايط و معیارهاي دسترسي به مدارک پزشکي )  2شماره  روش اجرايي شماره  جهت در اختیار قرار دادن اطالعات بیماران طبق پرسنل مدارک پزشکي  -7

نمايند  و اين دفاتر را در محلي امن که فقط خود پرسنل همان بخش به  مي العات از خود بیمار تکمیلبخش را براساس پرونده و اخذ اط (پذيرش)منشي بخشها دفاتر ادمیت -8

 .نمايند  و بیماران به آن دسترسي ندارند  مي آن دسترسي دارند نگهداري

 .ع مي دهند  پرسنل واحد ترخیص  کلیه افرادي را که درخواست کپي از پرونده را دارند به مدارک پزشکي ارجا - 3       
 

 

 بخشنامه هاي  معاونت درمان به شماره  -(آقاي اباذر حاجوي) کتاب مدارک پزشکي  منابع

 (61/5/84مورخ  29561 – 66/66/89مورخ / 616 )

کتاب مديريت اسناد در نظام سالمت  نوشته جواد زاريعي ، دکتر محمود بیگلر ، آزاده 

 چتروز ، سپیده نیکخواه ، محمد کاظم امیني

 آنتي ويروس -کپسول آتش نشاني-رمز عبور اختصاصي   امکانات و تسهیالت

 

 علي اشرف حسن پور تهیه کنندگان

 مريم بابا يي ماهاني

 سیده طاهره قاسمي نژاد

 معصومه اسماعیلي

 امید رحمان

 زهره تنباکو کار

 مدير بیمارستان سمت

 مديره پرستاري

 مسئول بهبود کیفیت

 مدارک پزشکي رئیس اداره

 ITمسئول 

 سرپرستار

 امضاء
 

 محمود قائمي تهیه کنندگان

 مريم رضامند

 هاجرفرجودي

 امید رحمان

 معصومه کرمي

 مسئول امور اداري سمت

 سرپرستار

 سرپرستار

 ITمسئول  

 سرپرستار

 امضا
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 زهرا شالي 
 

 رسرپرستا

 علي اشرف حسن پور :تايید کننده

 سیده طاهره قاسمي نژاد

 مدير  سمت 

 کیفیت مسئول بهبود

 امضا

 امضا رياست بیمارستان سمت دکتر بهاره عباسيخانم  :ابالغ کننده
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      ثبت و کنترل خروج پرونده پزشکي و محتويات آن از واحد مديرت اطالعات سالمت                                    :روش اجرايي عنوان                                                 

 LIT-OM-67-B :کد

 مسئول مدارک پزشکي :فرد پاسخگو دبیرخانه -کلیه بخشهاي بیمارستان  –مدارک پزشکي : بخش   :دامنه خط مشي مدارک پزشکي :نام بخش

تاريخ 

 :تدوين

 9از      6    :تعداد صفحات 97/07/01 :تاريخ بازنگري بعدي 96/07/01 :تاريخ آخرين بازنگري 21/9/32

 نظارت نحوه ارزيابي    96/07/15 :تاريخ آخرين ابالغ 96/1/39 :تاريخ ابالغ

 

 

 

 

 

 

 روش اجرايي

 خروج پرونده از مدارک پزشکي به ساير بخشهاي بیمارستان

 .يند نمامي درخواست کتبي  نوشته و به کارشناس مدارک پزشکي تحويل  باشدمنشي بخش و يا ساير کادر درمان چنانچه  نیاز به اخذ پرونده از مدارک پزشکي  -1

 .نمايد  مي کارشناس مدارک پزشکي پرونده مورد نظر را جستجو نموده و از فايل خارج -2

 مي در دفتر خروج پرونده ثبت( نام و نام خانوادگي بیمار ، شماره پرونده ، تاريخ خروج  و نام تحويل گیرنده )کارشناس  مدارک پزشکي اطالعات  پرونده  مورد نظر را  -3

 .نمايد 

بندد تا امکان  اضافه کردن اطالعات مي رک پزشکي اوراق پرونده مذکور را کنترل نموده و زير گزارشهاي ثبت شده در فضاي  خالي  خط کشیده و گزارش را کارشناس  مدا -4

 .و مخدوش کردن اطالعات نباشد  

 .گیرد مي کارشناس  مدارک پزشکي هنگام تحويل پرونده به منشي از وي امضاء  -5

 .نمايد  مي کي هنگامي که پرونده هنوز به مدارک پزشکي عودت داده نشده پیگیريهاي الزم را نموده و به منشي يادآوريکارشناس  مدارک پزش -6

 کند تا از ادغام اوراق ومی و از ضمیمه نمودن  پرونده  قبلي  بیمار با پرونده فعلي و موجود در بخش خودداري مي کوشدمنشي بخش در حفظ و نگهداري اوراق پرونده  -7

 .مفقود شدن آن جلوگیري گردد 

 .دهد  مي منشي بخش در اسرع وقت پس از اتمام بررسي پرونده  آن را به مدارک پزشکي عودت -8

 .د نمايمي رونده را ثبت کارشناس مدارک پزشکي هنگام تحويل پرونده مجدداً اوراق را بررسي نموده و برگ درخواست را به منشي بازگردانده و در دفتر تاريخ ورود پ -9
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 خروج پرونده از مدارک پزشکي به خارج بیمارستان

 :اس مدارک پزشکي جهت خروج پرونده از مدارک پزشکي به خارج از بیمارستان مراحل ذيل را انجام دهدکارشن***

 اخذ نامه درخواست پرونده از مراجع قضايي و پزشکي قانوني و کنترل متن نامه  -1

 .رساند ي منامه فوق را به رؤيت رئیس بیمارستان  -2

 .شود  مي نامه در دبیرخانه بیمارستان ثبت -3

 (از مهر مخصوص به اين کار استفاده کند . ) نمايد مي  کلیه اوراق بالیني پرونده را برگ شمار -4

 .مايد مي ناز کلیه اوراقي که بايد از بیمارستان خارج گردد يک برگ کپي تهیه  -5

 .نمايد مي  ه و اصل پرونده را همراه با نامه دريافتي تحويل رئیس اداره مدارک پزشکيکپي ها را داخل پوشه مخصوص پرونده جاگذاري نمود -6

 : رئیس اداره مدارک پزشکي جهت خروج پرونده از مدارک پزشکي به خارج از بیمارستان مراحل ذيل را انجام مي دهد*** 

 .نمايد  مي الزم و تعداد اوراق کنترل اصل پرونده بیمار را مجدداً از نظر ثبت مستندات ، ممهور بودن به مهر هاي -1

 .دهد  مي به پزشک معالج بیمار اطالع -2

 .دهد  مي اصل پرونده را داخل پاکت قرار -3

 .دهد  مي پیش نويس جوابیه را در سیستم راياوران  تهیه و  به رياست بیمارستان ارجاع -4

 .دهد  مي پاکت محتوي پرونده را به دبیرخانه تحويل -5

 .نمايد  مي جهت پاراف  جوابیه هماهنگ با رياست بیمارستان -6

 .نمايد  مي پوشه مخصوص پرونده خارج شده را در قفسه مخصوص پرونده هاي خاص نگهداري -7

 .کند  مي نامه و جوابیه را داخل پوشه  پرونده پیوست -8

 . انجام مي دهد جهت عودت آن را طي مدتي که پرونده خارج از بیمارستان میباشد  پیگیري هاي الزم -9

 .نمايد مي سید دريافت پرونده که در دبیرخانه از مراجعه کننده اخذ گرديده را به پرونده الصاق ر -11

 .دهد  مي مسئول دبیرخانه جهت خروج پرونده از مدارک پزشکي به خارج از بیمارستان مراحل ذيل را انجام*** 

 .کند میه پرونده  الصاق پرينت جوابیه را پس از امضاء رياست بیمارستان و شماره شدن گرفته و ب-6

 .دهد  مي کند  و يا  جهت ارسال به سازمان  درخواست کننده  تحويل نامه رسان بیمارستان مي درب پاکت را بسته و مهروموم شده تحويل مراجعه کننده داده و رسید دريافت-2

 .داده تا ضمیمه پرونده گردد مدارک پزشکي  ارهرسید دريافت شده از بیمار و يا همراهان وي را تحويل رئیس اد -9
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  امکانات و تسهیالت تجربه بیمارستان منابع

تهیه 

 کنندگان

 علي اشرف حسن پور

 مريم بابا يي ماهاني

 سیده طاهره قاسمي نژاد

 معصومه اسماعیلي

 شهناز رحیمي

 مهردخت سعادت

 مدير بیمارستان سمت

 مديره پرستاري

 مسئول بهبود کیفیت

 کيرئیس اداره مدارک پزش

 کارشناس مدارک پزشکي

 مسئول دبیرخانه

 امضاء
 

 محمود قائمي تهیه کنندگان

 زهره تنباکوکار

 هاجر فرجودي

 فاطمه احمدي

 مريم رضامند

 زهرا شالي

 فرح روز جوادي

 مسئول امور اداري سمت

 سرپرستار

 سرپرستار

 سرپرستار

 سرپرستار

 سرپرستار

 مسئول بلوک

 امضا

 رعلي اشرف حسن پو :تايید کننده

 سیده طاهره قاسمي نژاد

 مدير  سمت 

 مسئول بهبود کیفیت

 امضا

 امضا رياست بیمارستان سمت دکتر بهاره عباسيخانم  :ابالغ کننده
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   وي       يايمن درنظرگرفتن با و بیمار پرونده در بويژه ، در مستندات ازآنان استفاده چگونگي و مجاز اختصاري حروف :روش اجرايي عنوان                        

 LMR-OM-68-B : کد

 مسئول مدارک پزشکي فرد پاسخگو ، مدارک پزشکيبالیني بخشهاي ، کلیه پرستاري دفتر :دامنه خط مشي مدارک پزشکي :نام بخش

تاريخ 

 :تدوين

 2از      6    :تعداد صفحات 97/07/01 :تاريخ بازنگري بعدي 96/07/01 :تاريخ آخرين بازنگري 68/3/36

 مشاهده نحوه  ارزيابي   96/07/15 :تاريخ آخرين ابالغ 96/1/32 :ابالغتاريخ 

 

 

 

 

 

 روش اجرايي

 .دارد قرار واحد آن کارکنان ديد معرض در و تهیهواحد بهبود کیفیت  توسط بخش هر کاربردي و رايج اختصارات لیست -6

 مختص آن معني و درک نه اينکه باشد درک قابل تیم همه براي و بوده مشترک همه بین که نمايند مي استفاده اختصاراتي از درمان ،تیم پرونده در گزارشات ثبت هنگام -2

 .باشد بخش در گروهي يا فرد

 دباش مي ممنوع کند مي ايجاد اختالل (گزارش)نظر مورد پیام انتقال در اينکه بدلیل توسط پرستاران و پزشکان مشترک غیر اختصارات و اصطالحات و ها واژه از استفاده -9

 .نمايند مي خودداري غیراستاندارد اختصاري عالئم بردن بکار از بیمار پرونده در گزارشات درج هنگام در و پزشکان  پرستار -4

 .باشند داشته نظر در همیشه را فهم قابل و روان و ساده نگارش و نمايند اجتناب ضروري غیر اصطالحات کاربرد از بايد درماني پرسنل . -5

 .دارد نظر در همیشه را فهم قابل و روان و ساده نگارش و نمايد مي اجتناب غیرضروري طالحاتاص کاربرد از پرستار -1

 .gr: ، گرمmmhg: ، میلي متر جیوهkg: ، کیلوگرمCC: سي سي مثالً . کنند استفاده مجاز اختصارات از واحدها دادن نشان براي هستند مجاز درماني پرسنل -7

 اختصارات از( T-RR-PR-BP-V/S) حیاتي عالئم کنترل و...( و PC، FFP) خوني هاي فراورده و...( و  CBC-FBS)  آزمايشات نوع نوشتن جهت هستند مجاز درماني پرسنل -8

 .نمايند استفاده

 .باشند نمي بیمار به آموزش برگه در پزشکي اختصارات از استفاده به مجاز درماني کادر -3

 .سازند مرتفع را ابهام و گرفته تماس مطلب نويسنده فرد با حتما ابهام داراي و رايج غیر اختصارات مشاهده صورت در درماني پرسنل -61

 .شود مي داده سرپرستار توسط اختصارات از استفاده نحوه خصوص در الزم آموزشهاي کارکنان کار به شروع بدو در -66

 .شود مي داده الزم هاي آموزش ختصاراتا ناصحیح کاربرد مشاهده صورت در و بررسي مستمر صورت به سرپرستار توسط پرونده مستندات -62
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 نمايند خودداري استاندارد غیر اختصاري عالئم بردن بکار از بیمار پرونده در گزارشات درج هنگام در بايد درماني پرسنل-69

 .نمايند مي اماقد پرسنل وآموزش مشکال رفع جهت در ابهام و داراي رايج غیر اختصارات مشاهده صورت در ها و سوپروايزر واحد مسئول-65

 مي اعالم، تکرار از جلوگیري جهت مربوطه نويس مستند اطالع به را مراتب مبهم و نامجاز اختصارات مشاهده صورت در پرونده گذاري کد زمان در کدگذاري مسئول -61

 .نمايد

 به مجدد آموزش لزوم صورت در تا نموده اعالم سالمت اطالعات کمیته در را مراتب نامجاز اختصارات از استفاده تکرار مشاهده صورت در سالمت اطالعات واحد مسئول -67

 .شود داده پرسنل

 

- جدول اصطالحات مجاز امکانات و تسهیالت پزشکي اصطالحات کتب منابع

 

 علي اشرف حسن پور تهیه کنندگان

 مريم بابا يي ماهاني

 سیده طاهره قاسمي نژاد

 مدير بیمارستان سمت

 مديره پرستاري

 بهبود کیفیت مسئول

 امضاء

 

 معصومه اسماعیلي تهیه کنندگان

 

 شهناز رحیمي

مسئول مدارک  سمت

 پزشکي

 مسئول کدگذاري

 امضا

 امضا مسئول بهبود کیفیت سمت  سیده طاهره قاسمي نژاد :تايید کننده

 امضا رياست بیمارستان سمت دکتر بهاره عباسيخانم  :ابالغ کننده
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 الکترونیکي اطالعات ماندن محرمانه افراد، دسترسي سطوح تعیین ، داده در تصرف و دخل از جلوگیري و داري امانت سیستم، منیتا حفظ :روش اجرايي عنوان       

 LIT-OM-69-B : کد

 اطالعات مسئول فناوري :فرد پاسخگو ،فناوري اطالعات يبانیو اداري و پشت کینیوپاراکل ينیبخش هاي بال :دامنه خط مشي اطالعات يفناور :نام بخش

تاريخ 

 :تدوين

 2از      6    :تعداد صفحات 91/7/37 :تاريخ بازنگري بعدي 91/7/31 :تاريخ آخرين بازنگري 91/8/39

   وجود مستندات-نظارت روش ارزيابي 65/8/31 :تاريخ آخرين ابالغ 96/1/32 :تاريخ ابالغ

 

 

 

 

 

 روش اجرايي

 باشد ياي م انهيرا ستمیورد مخصوص به خود قادر به ورود به سو پس وزريبا استفاده از  انهيکاربر را هر-6 

رمز ورود خود اقدام  ضيروز نسبت به تعو 45حداقل هر  ستيباهستند که و پسورد مخصوص به خود  وزرداراي ي( چارگون)جهت چک نامه ها در اتوماسیون اداري کاربران  هیکل -2

 .کنند

 (شدن هستند ستيتنها قابل ر.ستندیرمزها قابل مشاهده ن. )مي شوند ذخیره Domain رمزعبورها در سرور هیکل -9

 رییقادر به تغ ، مارستانیب ريمد يهماهنگ با( مسئول آي تي) ستمیس نیتنها ادم باشد و يبا واردکردن مشخصات خود، تنها قادر به مشاهده بخش مربوط به خود م HISهر کاربر  -4

 .باشد يم هياطالعات پا

 .باشد يها م ستمیس نگيتوریقادر به مان ،د فناوري اطالعاتمسئول واح -5

 .دسترسي خارج شده است از ITمسئول توسط  USBجهت افزايش امنیت پورتهاي  -1

الني شدن عدم حضور کاربر ، صفحه  کامپیوتر ها به گونه اي  تنظیم  شده تا با طو Screen Saverاز دسترسي کاربران به پوشه هاي کاري ساير افراد  جلوگیري نموده و  ITمسئول  -7

 .کاري قابل مشاهده نباشد 

 .، بررسي شده و آنتي ويروس ها بر روي همه سیستم ها نصب و بروز رساني مي شودITکامپیوتر ها به صورت ماهیانه توسط مسئول  -8

 فناوري ومسئول بود نخواهند آن انجام قادر به کارکنان وساير است پذير امکان فناوري واحد توسط صرفا بیمارستاني هاي سیستم روي بر مختلف افزارهاي نرم نصب امکان -3

 .شود مي تعیین وي توسط هم افزارها نرم اين به ودسترسي دارد را موضوع اين بر کامل ونظارت ريزي برنامه اطالعات
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 Domainوب سايت داخلي بیمارستان و سرور  امکانات و تسهیالت ياعتباربخش يراهنما متبوع وزارت يابالغ يها دستورالعمل منابع

 

 سیده طاهره قاسمي نژاد      تهیه کنندگان

 امید رحمان

 مسئول بهبود کیفیت سمت

 مسئول فناوري اطالعات

 امضاء

 

 امضا  سمت  تهیه کنندگان

 علي اشرف حسن پور : کننده تايید

 

 امضا مدير بیمارستان سمت 

 امضا رياست بیمارستان تسم دکتر بهاره عباسيخانم  : کنندهابالغ 
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 بیمارستان افزاري ، سخت افزاري نرم هاي سیستم از پشتیباني :عنوان روش اجرايي                                                           

 LIT-OM-70-B :کد 

مسئول فناوري  :فرد پاسخگو ،فناوري اطالعات يبانیو اداري و پشت کینیوپاراکل ينیبخش هاي بال :دامنه خط مشي اطالعات يفناور :نام بخش

 اطالعات

تاريخ 

 :تدوين

 9از      6    :تعداد صفحات 91/7/37 :تاريخ بازنگري بعدي 91/7/31 :تاريخ آخرين بازنگري 91/8/39

   نظارت روش ارزيابي 65/8/31 :تاريخ آخرين ابالغ 96/1/32 :تاريخ ابالغ

 

 

 

 

 

 روش اجرايي

 رم افزاريسیستمهاي ن

 .واحد فناوري اطالعات در بیمارستان مستقر مي باشد  -1

 .کاربران رايانه اي بیمارستان در صورت مواجهه با مشکل رايانه اي با واحد فناوري اطالعات تماس مي گیرند  -2

 .فناوري اطالعات مشکل رايانه اي را بررسي مي نمايند  مسئول -3

 .ري اطالعات اقدام به برطرف کردن مشکل از سرور مي کنند فناو مسئولدر صورتي که مشکل از سرور باشد  -4

 .در صورتي که مشکل از طرف کاربر باشد اقدام به بررسي و آموزش کاربر مي نمايد -5

سخت افزاري يا نرم افزاري  اتاگر مشکل در محل کاربر از بین نرفت ، کاربر کامپیوتر را به واحد فناوري اطالعات ارسال مي نمايد تا در واحد فناوري اطالعات ، اقدام -6

 .توسط کارکان فناوري اطالعات جهت برطرف کردن مشکل انجام شود 

کارکنان فناوري اطالعات  توسط back upکامپیوتر  dataزماني که کامپیوتر به واحد فناوري اطالعات فرستاده مي شود در واحد فناوري اطالعات قبل از هر اقدامي از  -7

 .گرفته مي شود 

 .توسط شرکت راياوران و واحد فناوري اطالعات انجام میگیرد بیمارستان باشد  Hisر هاي موجود در بیمارستان اگر متعلق به سیستم نرم افزا -8

 در مورد بقیه نرم افزار ها ي موجود شرکت سازنده مسئول پشتیباني از آن نرم افزار مي باشد -9

همچنین نصب و به روز رساني آنتي ويروس براي کلیه واحدها و ... IE ،Firefoxمانند  هاي کاربردي عموميکارشناسان واحد فناوري اطالعات، نسبت به نصب نرم افزار -11
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 .نمايند اقدام مي

 :در خصوص سیستم هاي سخت افزاري بیمارستان

ت ارائه خدمات بهتر و سريع تر، نسبت به تهیه تجهیزات قرار داده و جه مسئول واحد فناوري اطالعات، نیازهاي اين مرکز از لحاظ سخت افزاري و نرم افزاري را مورد بررسي -6

 .رايانه اي، اقدام مي کند

 . به انبار داده مي شود  ITنیازهاي واحدها و بخش ها توسط مسئول بخش ها بعد از اخذ تايید اولیه از مسئول  -2

 .مسئول انبار درخواست خريد داده و به  واحد تدارکات داده مي شود -9

 .ارائه داده و در صورت  تايید ايشان ، فرايند خريد کاال انجام مي شود itاست مربوطه را به مسئول واحد تدارکات درخو -4

 .مسئول فناوري اطالعات هم موضوع را بررسي و نامه درخواست را با هماهنگي مديريت بیمارستان امضا مي نمايند -5

 .کند ايجاد مي هشناس ود را شناسايي و براي کلیه آنهامسئول واحد فناوري اطالعات،کلیه سخت افزارها  و نرم افزارهاي موج -1

اطالعات، داده شده و  در صورت بروز مشکل درسیستم ها از سوي واحدهاي مختلف به صورت تلفني يا کتبي، درخواست مربوطه، توسط مسئول واحد به مسئول واحد فناوري -7

 .گیرد طالعات انجام  ميپس از بررسي اقدامات الزم جهت تعمیر توسط مسئول واحد فناوري ا

به واحد مربوطه انتقال داده در صورت عدم رفع مشکل، دستگاه براي تعمیرات به خارج از مرکز انتقال داده شده و پس از رفع مشکل به واحد فناوري اطالعات و در نهايت  -8

 .شود مي

 .چک مي شود  ITوسط مسئول تتجهیزات شبکه و اتاق سرور، و همچنین بي عیب بودن ارتباطات  به صورت روزانه  -3

 

 نرم افزار و سخت افزار بیمارستاني امکانات و تسهیالت تجربه بیمارستان منابع

 

 امضاء مسئول بهبود کیفیت سمت سیده طاهره قاسمي نژاد      تهیه کنندگان

 

 امضا مسئول فناوري اطالعات سمت امید رحمان تهیه کنندگان

 امضا مدير بیمارستان سمت  علي اشرف حسن پور : تايید کننده

 امضا رياست بیمارستان سمت دکتر بهاره عباسينم خا : ابالغ کننده
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 پشتیبان نسخه تهیه و الکترونیکي اطالعات و ها داده منظم پشتیباني و نگهداري :روش اجرايي عنوان                                                           

 LIT-OM-71-B : کد

 مسئول فناوري اطالعات :فرد پاسخگو ،فناوري اطالعات يبانیو اداري و پشت کینیوپاراکل ينیبخش هاي بال :دامنه خط مشي اطالعات يفناور :م بخشنا

تاريخ 

 :تدوين

تعداد  91/7/37 :تاريخ بازنگري بعدي 91/7/31 :تاريخ آخرين بازنگري 91/8/39

 :صفحات

 6از      6   

   وجود مستندات-نظارت روش ارزيابي 65/8/31 :تاريخ آخرين ابالغ 96/1/32 :تاريخ ابالغ

 

 

 

 

 

 روش اجرايي

 اطالعات بر روي سرور مجزا رهیذخ : 

6- Backup  نصف شب توسط شرکت  6گرفتن به دو صورت اتوماتیک هر شب ساعتHIS   انجام میگیرد (Full Backup  ) و هر يک ساعت هم باز به صورت اتوماتیک (

Transaction Backup )انجام میشود. 

 دي يقابل حمل مثل س زاتیاطالعات بر روي تجه رهیذخ : 

 .ردیگ يتوسط مسئول فناوري اطالعات انجام م يبصورت دست هفته يکبار 2عمل هر  نيا -6

 . شوند يم هددا انتقال  مارستانیب از خارج به ، هارد اکسترنال اطالعات بیمارستان طبق مصوبه کمیته، توسط مسئول فناوري اطالعات، مارستانیب استير يهماهنگ با -2

 و  ها چيیسو.حضوري از اتاق سرور و چک کردن سرورها يبازرسUPS: 

 .گردد حاصل نانیاتاق سرور اطم هيدما و تهو زانیمتعادل بودن م و زاتیتجه حیشود تا از عملکردصح يمسئول فناوري اطالعات انجام م توسط  کباري روز2عمل معموال هر  نيا -6

 

 UPSو  چیهارداکسترنال ،سوئ بان،یسرورهاي پشت امکانات و تسهیالت دستوالعمل هاي ابالغي/تجربه بیمارستان منابع

 

تهیه 

 کنندگان

 سیده طاهره قاسمي نژاد     

 امید رحمان

 مسئول بهبود کیفیت سمت

 مسئول فناوري اطالعات

 امضاء

 

 امضا  سمت  تهیه کنندگان
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 امضا مدير بیمارستان سمت  علي اشرف حسن پوراي آق : کننده تايید

 امضا رياست بیمارستان سمت دکتر بهاره عباسيخانم  : کنندهابالغ 
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 حفظ محرمانگي و تعیین سطوح دسترسي افراد مجاز به اطالعات بیماران :روش اجرايي عنوان                                                 

 LPR-OM-72-B: کد

پذيرش ، مدارک پزشکي ،بیماران تحت درمان،پزشک معالج، کلیه  :بخش  :دامنه خط مشي مدارک پزشکي :نام بخش

 ي و ساير واحدها که به اطالعات بیمار دسترسي دارندبخشهاي درمان

 مديريت بیمارستان :فرد پاسخگو

 9از      6    :تعداد صفحات 97/07/01 :تاريخ بازنگري بعدي 96/07/01 :تاريخ آخرين بازنگري 15/12/32 :تاريخ تدوين

 رتنظا نحوه ارزيابي    96/07/15 :تاريخ آخرين ابالغ 96/1/39 :تاريخ ابالغ

 

 

 

 

 

 روش اجرايي

از اطالعات پرونده پیگرد پرسنل بخش مدارک پزشکي به تمامي کارکنان بیمارستان تفهیم مي نمايند که اطالعات داخل پرونده جنبه محرمانه دارد و استفاده غیر مجاز  -1

 .قانوني دارد

بیمار  طالعاتابه صورت تلفني  ه اطالعات بیماران دسترسي دارند ي و ساير پرسنلي که ببخشهاي درمان حسابداري ،کلیه پرسنل بیمارستان اعم از ، پذيرش ، مدارک پزشکي ، -2

 .را افشا نمي کنند

 .به اطالعات هويتي و اقدامات تشخیصي و درماني بیمار دسترسي دارند   HISفقط پرسنل بخش مدارک پزشکي از طريق سیستم  -3

 .اطالعات پرونده وي را افشا نمي کنند  قانوني بیماريا ولي  پرسنل بیمارستان بدون اخذ رضايت کتبي بیمار -4

 مي اقدام به ارائه  مدارک يا ولي قانوني بیمار با تکمیل فرم درخواست پرونده و تايید رياست يا مديريت بیمارستان پرسنل مدارک پزشکي با  اخذ کارت شناسايي بیمار -5

 .نمايند 

پشت برگ پذيرش  و خالصه ترخیص  )قانوني بیمار  با  توجه به مدت زمان دسترسي   به افراد تعیین شده توسط بیمار پرسنل بخش مدارک پزشکي به غیر از بیمار يا ولي  -6

 .پس از اخد کارت شناسايي معتبر و در خواست کتبي  و تايید رياست  يا مديريت   مدارک ارائه مي نمايد( افراد تعییین شده  و مدت زمان دسترسي  مشخص گرديده است

 .یه کارکنان واحد مدارک پزشکي ، اطالعات بیماران را به هیچ عنوان در اختیار اشخاص غیر مجاز قرار نمي دهندکل -7

 .نمايند  مي پرسنل مدارک پزشکي اطالعات و تصاوير پرونده بیمار را  در صورت درخواست کتبي مراجع قضايي به بیرون از بیمارستان  ارائه -8

 .نمايند  مي ه  بیمار را فقط در بخش مدارک پزشکي مطالعهکلیه پرسنل کادر درمان  پروند -9

 .دهند پرسنل  مدارک پزشکي  در خصوص  پرونده هاي فوتي و شکايتي   فقط  کپي  پرونده  را  جهت مطالعه در اختیار پزشک معالج  قرار مي -11
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 . دهند مي  جابجايي پرونده بین بخشها را انجاميا افراد قابل اطمینان منشي بخشها  -11

 .کارشناس مدارک پزشکي در صورت خروج پرونده از  مدارک پزشکي پیگیريهاي الزم را جهت عودت آن در اسرع وقت مي نمايد -12

 .شوند ساعت بعد از ترخیص ، از حسابداري تحويل مدارک پزشکي مي 48پرونده بیماران حداکثر تا  14

مسايل شرعي و آيین ها ي  ايشان را در نظر گرفته  و  به پرسنل بخش نیز در اين خصوص اطالع رساني   در خصوص بیماران  ساير اديان  بستري در بخش  ، سوپروايزر شیفت  15

 .مي نمايد

 .دهند اطالعات بیماران را در اختیار افراد مجاز قرار مي( شود که  در ذيل به آن اشاره مي) سطوح دسترسي    پرسنل بخش  مدارک پزشکي  با توجه  به   16

 

 برون سازماني

دسترسي به سوابق قبلي  جهت پزشکان معالج در خصوص بیماران بستري در بخش امکان دسترسي کامل به  پرونده بیماران تحت درمان و با تکمیل فرم درخواست پرونده امکان  -

 .تصمیم گیري در خصوص درمان بیمار را دارند

ي کامل به پرونده  بیماران تحت مشاوره و با تکمیل فرم درخواست  و تايید مقام  مسئول امکان دسترسي به پزشکان مشاور  در خصوص  بیماران بستري  در بخش امکان دسترس   -2 

 .قسمتهايي از پرونده  که مربوط به موضوع مشاوره مي باشد  را دارند

 .رندساير پزشکان مقیم بیمارستان  امکان دسترسي کامل  به پرونده بیماراني که ويزيت مي نمايند  را دا  -9

اي  بیماران بستري در بخش و  با رياست و مديريت بیمارستان ، معاون درمان مرکز ، معاون پژوهشي مرکز و معاون آموزشي مرکز امکان دسترسي  نامحدود  به  کلیه  پرونده ه  -4

 تکمیل فرم  درخواست امکان دسترسي به سوابق قبلي بیمار را دارند

 .نامحدود به  پرونده بیماران  بستري در بخش را داردمدير پرستاري امکان دسترسي   -5

 .سرپرستاران و پرستاران امکان دسترسي به پرونده بیماران تحت  مراقبت در بخش  خود  را  دارند -1

 .واحد شکايات با درخواست کپي و تايید مقام مسئول  امکان دسترسي به کپي  پرونده را دارد  -7

 .دبیر کمیته هاي بیمارستاني  پس از در خواست کتبي و تايید مقام  مسئول  امکان دسترسي  به  پرونده هاي تحت  بررسي کمیته  را دارند   -8

 .گیرد را دارد رد استفاده قرار ميمديريت امور مالي  با در خواست کتبي  و ذکر علت  درخواست و تايید مقام مسئول  امکان دسترسي  به اطالعاتي که براي اهداف مالي مو  -3

 برون سازماني

دسترسي کامل به اصل پرونده تحت  در صورتي که درخواست کننده  دادگاه ، دادگستري ، پزشکي قانوني باشد  امکان درخواست اصل پرونده صرفا ٌ در موارد خاص  و ضرور ،  - 6

 .بررسي در مرجع قضايي مربوطه  مقدور مي باشد

دسترسي به کپي پرونده هاي بیمه گر در خصوص  پرونده ها ي بیمه شده گان تحت پوشش  امکان دسترسي به  اصل پرونده در محل بیمارستان  توسط کارشناسان مقیم و  سازمان -  2
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 .با نامه رسمي  را دارند( از کار افتادگي ) جهت بازپرداخت و دريافت غرامت دستمزد 

 .ه صورت  نامحدود و با ارائه معرفي نامه يا برگ ماموريت جهت اهداف نظارتي و رسیدگي به شکايات  امکان دسترسي  به پرونده را دارندکارشناسان معاونت درمان  ب  -  9

 .دارند رابیمارستانها و مراکز درماني ديگر امکان دسترسي به کپي پرونده بیماران بستري  را با نامه رسمي و اجازه کتبي بیمار جهت ادامه درمان  -  4

 .ا دارندپزشکان خار ج از بیمارستان امکان دسترسي  به پرونده  هاي بیماران تحت درمان  را با درخواست کتبي و اجازه  کتبي بیمار جهت ادامه  ر – 5

 بیمار

 .ي  داردسال به صورت نامحدود امکان دسترسي  به  کپي  پرونده  پزشکي خود را  با ارائه درخواست کتب 68بیمار باالي  – 6

 .پزشکي خود را  دارد  سال امکان دسترسي به پرونده پزشکي وجود نداشته و تنها  با ارائه درخواست کتبي و از  طريق ولي قانوني امکان دسترسي  به کپي  پرونده 68بیمار زير   -  2

 .پزشکي بدون درخواست مراجع قانوني قضايي  امکان پذير  نمي باشد در خصوص  بیماران داراي مشکالت اعصاب و روان  ، فوتي و شکايتي  دسترسي به پرونده – 9

 .مثبت ،دسترسي  به پرونده پزشکي  محدود به اجازه  پزشک معالج بوده و ساير بستگان اجازه دسترسي ندارند  HIVبیماران  – 4

 پژوهشگران

به شرطي که ) يت بیمارستان  امکان دسترسي به پرونده هايي که مرتبط با موضوع پژوهش آنها هستند  پژوهشگران درون سازماني  با معرفي نامه رسمي و تايید رياست  يا مدير – 6

 .را دارند(  اطالعات دموگرافیک بیماران به هیچ وجه فاش نگردد

 و تايید رياست و مديريت  پژوهشگران برون سازماني  پس از هماهنگي و کسب اجازه ا ز معاونت درمان و در مرحله بعدي با معرفي نامه رسمي  – 2

 .را دارند(  به شرطي که اطالعات دموگرافیک بیماران به هیچ وجه فاش نگردد) بیمارستان  امکان دسترسي به پرونده هايي که مرتبط با موضوع پژوهش آنها هستند  

 همراهان

که  هنگام ترخیص توسط منشي تکمیل میگردد به همراهان بیمار که نام آنها (  خالصه ترخیص پشت برگ پذيرش و) پرسنل مدارک پزشکي  با توجه فرم اجازه ارائه کپي مدارک بالیني

 .دهند  کپي مدارک بالیني را در اختیار ايشان قرار مي( نامحدود يا تا يک تاريخ مشخص) در اين قسمت قید گرديده  و نیز با توجه به مدت زمان دسترسي  

 .پرونده بیماران فوتي  تنها با درخواست کتبي مراجع قضايي صورت میگیردالزم به توضیح است که ارائه  کپي *
 

 

بخشنامه هاي  معاونت درمان به شماره   -(آقاي اباذر حاجوي) کتاب مدارک پزشکي  منابع

کتاب مديريت اسناد در نظام  - (61/5/84مورخ  29561 – 66/66/89مورخ / 616) 

ود بیگلر ، آزاده چتروز ، سپیده نیکخواه ،سالمت  نوشته جواد زاريعي ، دکتر محم  

 محمد کاظم امیني

  امکانات و تسهیالت



 

 
Page 174 

 
  

 

 يداله رشیدي تهیه کنندگان

 مريم بابا يي ماهاني

 سیده طاهره قاسمي نژاد

 دکتر سینا کوثري

 معصومه اسماعیلي

 زهره تنباکوکار

 زهرا شالي

 مدير بیمارستان سمت

 مديره پرستاري

 زشامو/مسئول بهبود کیفیت

 متخصص داخلي

 پذيرش/مدارک پزشکي مسئول

 سرپرستار

 سرپرستار
 

 امضاء
 

 محمود قائمي تهیه کنندگان

 معصومه کرمي

 هاجر فرجودي

 فرحروز جوادي

 مريم  رضامند

 فاطمه احمدي

 نسیم نصیر پور

 مسئول امور اداري سمت

 سرپرستار

 سرپرستار

 مسئول بلوک

 سرپرستار

 سرپرستار

 رئیس امورمالي

 امضا

 علي اشرف حسنپور :يید کنندهتا

 سیده طاهره قاسمي نژاد

 مدير  سمت 

 مسئول بهبود کیفیت

 امضا

 امضا رياست بیمارستان سمت خانم دکتر بهاره عباسي :ابالغ کننده
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 نحوه ارائه خدمات به بیماران مجهول الهويه :روش اجرايي عنوان                                                 

 LPR-OM-73-B: کد

 مديريت پرستاري :فرد پاسخگو پذيرش-پاراکلینیک-کلیه بخش هاي بالیني :دامنه خط مشي خدمت رعايت حقوق گیرنده :نام بخش

تاريخ 

 :تدوين

 2از      6    :تعداد صفحات 97/07/01 :تاريخ بازنگري بعدي 96/07/01 :تاريخ آخرين بازنگري 15/12/32

 نظارت ي نحوه ارزياب   96/07/15 :تاريخ آخرين ابالغ 96/1/39 :تاريخ ابالغ

 

 

 

 

 

 روش اجرايي

 بیمار احتمالي هويت به و شده خارج بیمار لباس يا کیف از و منشي بخش حراست نماينده يا و نگهبان حضور در بیمار همراه مدارک و وسايل تمامي بیمار، ورود بدو در    -6

 .شود مي برده پي

 .....(محلي که بیمار را از آنجا منتقل نموده، آشنايي با بیمار،).ه مي شوداطالعات کامل از فردي که بیمار را به بیمارستان رسانده است گرفت -2

 .میشود پذيرش اورژانس پرستار توسط الهويه مجهول بیمار -9

که اين نام ثابت بوده ، با هماهنگي سوپروايزر يک نام مستعار به بیمار داده مي شود  پرونده شماره بر عالوه و میشود داده پرونده تشکیل بیمار جهت پذيرش مسوول توسط -4

 .و در تمام مراحل درمان، کاربرد دارد

 .گردد مي ثبت بیمار بند مچ برروي پرونده شماره و مستعار نام بیماران ساير با مطابق -5

 خصوص در الزم اقدامات و مايدن يم تنظیم صورتجلسه و يافته حضور بیمارستان در تااطالع رساني مي کند  661مسئول نگهباني با هماهنگي سوپروايزر کشیک به پلیس  -1

 .  دهد يم انجام دادسرا و آگاهي اداره طريق از را بیمار شناسايي

 حادثه محل ، حادثه خيتار ، پرونده ،شماره ياحتمال صیتشخ ،  يظاهر مشخصات ، يحدود سن ، جنس شامل)  هيالهو مجهول ماریب مشخصات وقت اسرع در فتیش زريسوپروا -7

 .نمايد مي رساني اطالع بیمار بستگان به  شناسايي صورت در و نموده ثبت بیمارستان رياست به وزانهر گزارش فرم در را( 

و در صورت نیاز به ادامه درمان، طبق دستور در  میشود انجام مورد نیاز توسط پزشک و پرستار اورژانسدرماني  اقدامات تشخیص نوع به بسته باشد زنده بیمار صورتیکه در -8

 .ها بستري مي شوديکي از بخش 

 را الزم اطالعات هوشیاري صورت در و نموده  ثبت پرونده  را بیمار مشخصه نشانه هر يا و) اي نشانه هر يا پوست رنگ پوشش(پرستاري گزارش در بیمار ظاهري وضعیت ثبت -3
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 .نمايد مي ثبت و گرفته بیمار از

 يک به بیمار تا دهند مي انجام را الزم يها يریگیپ  مارستانیب از ماریب يقانون خروج و جهینت حصول ات ياجتماع يها بیآس يدارا و الهويه مجهول بیماران ترخیص جهت -61

 . گردد منتقل بهزيستي نگهداري مرکز

 اطالع به مراتب سپس دگرد مي اخذ بیمار از خانواده افراد ساير با تماس تلفن و ثبت بیمار مشخصات همراهیان توسط بیمار شناسايي يا و بیمار هوشیارشدن صورت در -66

 .میشود درج بیمار دستبند روي بر بیمار اصلي مشخصات و هويت سپس و گردد اصالح بیمار مشخصات تا رسد مي بیمارستان پذيرش واحد و سوپروايزر ، سرپرستار

 . شود مي منتقل بیمارستان سردخانه به مستعار نام همان با بیمار الهويه مجهول بیمار فوت صورت در -62

 طريق از تا دهد مي اطالع 661سیپل به ندارد وجود مارستانیب در ماریب ييشناسا يبرا يراه چیه که يطيشرا در و هيالهو مجهول ماریب فوت صورت در فتیش زريرواسوپ -69

 .شود اقدام قانوني مراجع

 .وسايل متوفي مجهول الهويه توسط منشي بخش با حضور واحد حراست و نگهباني، صورت جلسه مي شود -64

 .دهد مي انتقال سردخانه به...  و بستگان شناسايي يا و هويت تشخیص زمان تاجنازه توسط کمک پرستار  -65

  .شود مي تحويل ربط ذي مقامات طريق از قانوني پزشک به جنازه مددکار  انجام مي شود،/که توسط مسئول امور اداري  اداري مراحل طي از پس-61

 

  امکانات و تسهیالت  منابع

 

 علي اشرف حسن پور ه کنندگانتهی

 مريم بابا يي ماهاني

 سیده طاهره قاسمي نژاد
 

 مدير بیمارستان سمت

 مديره پرستاري

 مسئول بهبود کیفیت
 

 امضاء
 

 زلیخا عربگري تهیه کنندگان

 معصومه اسماعیلي
 

 مددکاريمسئول  سمت

 مسئول پذيرش
 

 امضا

 علي اشرف حسن پور :تايید کننده

 نژادسیده طاهره قاسمي 

 مدير  سمت 

 مسئول بهبود کیفیت

 امضا

 امضا رياست بیمارستان سمت دکتر بهاره عباسيخانم  :ابالغ کننده

 

 


