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 بیانیه ریاست مرکز جناب آقای دکتر فرهادی:

 همکار عزیز  جدید الورود :

بیمارستان بوعلی سینا ورود شما را به جمع كاركنان 

 .مي گوئیم خیر مقدم خرمدره 

سپاس پرودگار را كه توفیق خدمت به بیماران را به ما 

داده است . امیدواریم كه ظرفیت پذیرش این مسئولیت را 

ما به سهم خود تالش خواهیم كرد .نیز به ما اعطا فرماید

ادامه را  راه دانشمند بزرگ کشورمان بوعلی سینا 

 دهیم.

کتابچه ای که در اختیار دارید  با هدف آشنایی شما با 

رات و قوانین بیمارستان، حقوق فعالیت این مرکز، مقر

اختیارات و حقوق شما بعنوان عضو جدیدی از  ،نفعان ذی

در نظر گرفته شده است .  بوعلی سیناخانواده بزرگ 

 دقت مطالعه فرمایید. اد است این کتابچه را بخواهشمن
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 در یک نگاه: بیمارستان بوعلی سینا 

 

و درمانی  بمنظور تامین بخشی از نیازهای بهداشتی 1353بیمارستان بوعلی سینا خرمدره در سال 

رکت ینه شکارکنان کارخانجات مینو در محوطه جنوب غربی کارخانه و بدستور مدیران وقت و باهز

 مینو طراحی گردید . 

جرایی ادامه عملیات ا 1372طرح اولیه تهیه و عملیات اجرایی شروع گردید و به مرور زمان تا سال 

 داشت . 

مه ر ادادابتدا طراحی قسمت های اعمال زایمان و بخش پس از زایمان در دستور کار قرار گرفت 

 ه فوریتز جملابدالیل توسعه کارخانه و نیاز به وجود مرکز بزرگتر در شهرستان و  بخش های بیشتر 

 عمومی تبدیل گردید .  های پزشکی مطرح و نهایتًا مرکز فوق به یک بیمارستان

 ی محوطه ،با تکمیل عملیات باقیمانده ساختمان اصلی و کلیه عملیات اجرائ 1380در اواسط سال 

  .ردیدتاسیس گ 1382در مرداد ماه ساختمان جانبی ، موتورخانه مرکزی  بیمارستان آماده و 
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 :بیمارستان بوعلی سینا خرمدره چشم انداز 

 

 

 

 

 

  :بیمارستان بوعلی سینا خرمدره رسالت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :بیمارستان بوعلی سینا خرمدرهبیانیه ارزش های 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دانشگاه علوم پزشکی زنجان افتخار
 

 پيشتاز كيفيت درارائه خدمات درمانی و رضايتمندي ارباب رجوع

 

ما بر آنيم با استعانت از خداوند منان و  تالش گروهی كاركناان  

با ارائه خدمات عمومی و تخصصی با باالترين كيفيات و هزيناه 

به كارگيري شيوه هاي نوين مديريت بيمارستانی و مناسب و با  

ضمن حفظ كرامت انساانی ماراجعينگ گاام ماودري در ب  اود 

 كيفيت خدمات سالمت  ايمنی و تکريم ارباب رجوع بر داريم .

 

كرامت انسان ا   رعايت احترام و پاسخگويی به مشتري   

ارتقاء كيفيت   تامين ايمنی بيماران   صرفه جويی در منابع   

ارتقاء فرهنگ سالمت در رضايتمندي بيماران و كاركنان   

 جامعه    ارتقاء فرهنگ ب  ود كيفيت
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 منشور حقوق بیمار 

هایی موازین اخالقی؛  کمک به بهبود نتایج و دستاوردهدف از منشور حقوق بیمار و رعایت 

این .است که در سایه رعایت حقوق هر بیمار و برقراری روابط عادالنه با وی بدست می آید

  باشد. مینصب  منشور در بخشها و واحدها

بیماران ضمن برخورداری از مراقبت؛  در زمینه رعایت حرمت شخصی، عزت نفس، احترام 

 جه به وضع روحی و ارزش های معنوی دارای حقوق شناخته شده ای هستند.به فرهنگ، تو

 :از نگاه بیمارستان حقوق بیمار

د ا مورربیمارستان باید در مورد ارائه مراقبت های بیمارستانی به بیمار، مالحظات اخالقی 

 توجه قرار دهد :

 یت قرار گیردحقوق بیمار باید هنگام ارائه درمان یا خدمت رعایت شود و مورد حما. 

 .بیماران باید در کلیه جنبه های درمانی مراقبت مربوط به خود مشارکت کنند 

 اهانه باید از بیماران اخذ شود. رضایت آگ 

  کلیه بیمارانی که برای مشارکت در یک طرح پژوهشی دعوت می شوند باید در جریان

 ناراحتی ها و خطرهای احتمالی آن قرار گیرند.

  که برای مشارکت در یک طرح تحقیقاتی داوطلب می شوند باید تمامی بیمارانی

ه ه ویژبتوضیحات کاملی از روش اجرایی آن که باید مورد پیگیری قرار گیرد، به اجرا درآید 

 در مورد آن بخش که جنبه تجربی دارد دریافت کنند.

 به تمامی بیمارانی که برای مشارکت در یک طرح تحقیقاتی داوطلب می شوند باید 

گفته شود که می توانند مشارکت در پژوهش را رد کنند و عدم مشارکت در آن دسترسی 

 به خدمات ضروری را در مورد آنان دچار اختالل و وقفه نخواهد ساخت.

  خانواده بیمار نیز باید در اتخاذ تصمیمات مربوطه به مراقبتهای درمانی بیمار خود

 مشارکت کنند.
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  به تصمیم گیری در مورد مراقبت از خود شرکت کنند.بیماران در حل معضالت مربوط 

 زد.نور بیمارستان باید از ارائه هرگونه راهنمایی پیش از انجام مراقبت به بیمار دریغ 

 د مور بیمارستان باید مسئله امتناع یا رد مراقبت های حمایتی مداوم را از طرف بیمار

 توجه قرار دهد.

 گی بیمار را مورد توجه قرار دهد. بیمارستان باید مراقبت در پایان زند 

 ت بیماران حق دارند که وضع جسمانی آن ها به طور مناسب ارزیابی شود و تحت مراقب

 و درمان قرار گیرند.

 یمنیبیمارستان باید نسبت به رفع نیازمندی های بیمار)محرمانه بودن، حریم بیمار، ا ،

. .( .ارتباطات الزم برای بیمار،  حل و فصل شکایات، خدمات مذهبی و سایر خدمات روحانی،

 توجه کافی مبذول دارد.

 ن یاچنانچه بیمارستان محدودیت هایی را در زمینه عیادت کنندگان، دریافت نامه، تلف 

نافع سایر اشکال ارتباطی برای بیمار اعمال می کند محدودیت های مذکور باید در زمینه م

 و مصالح بیمار توجیه پذیر باشد.

 اده دیت در ارتباطات باید به طور کامل به بیمار و خانواده او توضیح دهر نوع محدو

 شود و با مشارکت بیمار به اجرا درآید. 

 .هر بیماری باید از چگونگی حقوق خود به عنوان بیمار کتبا آگاه شود 

ر آن بیمارستان باید طی انجام پژوهش ها و آزمایشات بالینی که مشارکت خود بیمار د -

 از حقوق بیمار حمایت کند و از آن به دفاع پردازد.الزم است 

 

 

  مقررات پوشش کارکنان : 
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شخصی  نحوه پوشش و ظاهر عالوه بر ایجاد امنیت خاطر برای شخص خودتان و  حفظ حریم

ایش عث رعایت موازین و ضوابط عرفی ، شرعی و اجتماعی ، افزو کرامت انسانی بیماران با

 ای می گردد .  تصویر مثبت از اخالق حرفه ضریب ایمنی و سالمت و ایجاد

پوشیدن لباس فرم برای کلیه کارکنان الزامی است و در صورت استفاده از روپوش  .1

شلوار گشاد ، جوراب و رنگ کفش سفید ،جنس آن ضخیم ،  بلند و در حد زانو ، 

باشد .بدیهی است استفاده از و کفش رو پوشیده و مقنعه بلند مناسب محل کار 

 ش و شلوار تنگ چسبان و نپوشیدن جوراب ممنوع می باشد . روپو

 لطفا فرم لباس خود را تنگ و کوتاه انتخاب نکنید .   .2

 .لباس فرم ، تمیز ، اتوکشیده و مرتب باشد  .3

 دکمه های روپوش ها در تمام مدت حضور در محیط های بالینی بطور کامل بسته نگه .4

 داشته شود .  

، دگی نام ، نام خانوا حاوی )و گردن آویز عتبر عکس دار استفاده از کارت شناسایی م .5

 ( در تمام مدت حضور در بیمارستان الزامی است . سمت و شماره پرسنلی

تمال کوتاه ، تمیز ، بدون الک باشد . ناخن بلند باعث انتقال عفونت و اح،ناخن ها  .6

 آسیب به بیماران و تجهیزات می شود .  

خانم ها نسبت به رعایت پوشش کامل موی خود و رعایت دستورات شرعی اهتمام  .7

 جدی داشته باشند . 

 تمیز ، آراسته و درحد  متعارف باشد .  ستی موهای آقایان بای .8

 ده سا )به جز حلقهو...استفاده از زیور آالت ازجمله انگشتر طال ، النگو، دستبند  .9

 جایز نیست . ( در محیط بیمارستان و ساعت ازدواج 



7 

 

ن استفاده از لوازم آرایش و عطرهایی با بوی تند و حساسیت زا در محیط بیمارستا .10

 ممنوع می باشد . 

رو ساز کفش راحت ، تمیز ، قابل شستشو با ظاهر مناسب و جلو بسته ،  ساده و بدون  .11

 صدا استفاده نمائید . 

 استفاده از دمپایی در کلیه ساعات شبانه روز ممنوع است .  .12

 استعمال سیگار و سایر دخانیات در کلیه زمانهای حضور فرد ، ممنوع است .  .13

 ،انها تلفن همراه خود را هنگام حضور بر بالین بیمار خاموش نگه دارید و در سایر زم .14

م ی بلند ، انجااستفاده در حد ضرورت و با رعایت آرام صحبت کردن و عدم سرو صدا

الغی )طبق نامه اباستفاده شود .   Vibration  بهتر است ازشود . ضمنا برای زنگ ، 

 دفتر مدیریت  بیمارستان(

رعایت اصول اخالق حرفه ای ، تواضع و فروتنی در برخورد با همکاران نشانه  .15

 شخصیت اجتماعی شما  می باشد . 

بحث نکردن ، شوخی های نامناسب نکردن و خندیدن  از جمله رعایت حقوق دیگران .16

 ،در محیطهای عمومی بیمارستان نظیر آسانسورها و بیماران  با صدای آرام درحضور

 نشانه بلوغ اجتماعی شماست .  و...راهرو 

هی افرادی که رعایت اخالق حرفه ای و اصول آئین نامه را ننمایند ابتدا تذکر شفا .17

 سپس تذکر کتبی و در صورت اصرار بر انجام تخلف به کمیته انضباطی ارجاع داده 

 . می شوند

 

 

 مهد کودک : 
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ول ذیرش کودکان جدید بیمارستان بوعلی سینا در مهد کودک بعد از مراجعه به مسئبرای پ

ودک کو انجام آزمایشات اولیه سالمت کودک برنامه کاری مادر به مسئول مهد اعالم و  مهد

 می تواند از امکان مهد استفاده نماید . 

 کودک  قطعه عکس  2و فتوکپی شناسنامه    مدارک الزم : 

 فتوکپی شناسنامه پدر یا مادر    

 آزمایشات کودک                      

                          

 : کارگزینیواحد 

 :در این واحد فعالیتهای زیر انجام میشود

 .صدور حکم1

 شروع و پایان کار پرسنل به واحد مربوطهاعالم  . 2

 حقوق( )استحقاقی،استعالجی،بدون.چک کلیه مرخصی ها3

 .بایگانی پرونده پرسنلی4

 .چک تایمکس ورود و خروج پرسنل5

 .ارسال نامه های اداری6

 .تنظیم ماموریت کارکنان7

 

 :پاره ای از مقررات کارکنان بیمارستان 

 

  واحد مسئول   توسط برنامه  طریق  تعیین شیفت کاری در مورد افراد نوبت کار از  -1

 می گردد.   ابالغ

قانون استخدام کشوری ، پرسنل مکلف است در حدود قوانین و  54بر اساس ماده  -2

از ت در امور اداری وجاری بیمارستان اطاع ، مقررات احکام و اوامر روسای مافوق خود

 نماید  .قوانین 
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خدام شده ولی در حالت آزمایشی قرار تاس خدمت آزمایشی عبارت است از پرسنل  -3

 رضایت مسئولین از نحوه رفتار و لیکن  است که حکم پرسنل رسمی  را دارند گرفته

.مدت خدمت عملکرد و گذراندن دوره های مربوطه شرط استخدام قطعی می باشد 

 سال طول میکشد. 5سال تا  3آزمایشی از 

مستخدمین پیمانی افرادی هستند که به موجب قرارداد بطور موقت برای مدت معین  -4

 .ل تا سه سال قابل تمدید می باشد استخدام میشوند و مدت قرارداد آنها از یک سا

که با تشخیص هیات رسیدگی به  59قسمتی از انواع مجازاتهای اداری طبق ماده  -5

 شامل : تخلفات تصویب می شود

 ویا بدون درج الف ـ توبیخ کتبی با درج در پرونده خدمت

 ب ـ کسر حقوق و فوق العاده شغل ماهانه پرسنل  تا یک سوم از یک ماه تا سه ماه 

 از سه ماه تا شش ماه (تا یک سوم  )پ ـ کسر حقوق و فوق العاده های ماهانه پرسنل

 ح ـ انفصال موقت از سه ماه تا یکسال 

 ج ـ اخراج از خدمت وزارتخانه یا موسسه دولتی 

 چ ـ انفصال دائم از خدمت دولت 

 

 مرخصی استحقاقی :

 روز مرخصی استحقاقی  5/2  به پرسنل از نخستین ماه خدمت  به ازاء هر ماه

 تعلق می گیرد که با موافقت مسئول مربوطه می تواند استفاده نماید .

.در صورت نیازپرسنل  جزء مرخصی استحقاقی منظور می شود ،مرخصی کمتراز یک روز کار

روج خ وهنگام کرده به امضاء مسئول  واحد رسانده به استفاده از آن، فرم درخواست را پر 

 .تحویل داده شود به نگهبانماآن را حت از بیمارستان

  روز از مرخصی خود را می توانند ذخیره 15مستخدمین رسمی و پیمانی سالیانه

 کنند. 
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  مستخدمین قراردادی بایستی از کل مرخصی های خود در طول سال استفاده

 نمایند. 

 محسوب تعطیالت رسمی بین مرخصی استحقاقی جزء مرخصی روزهای جمعه و 

 . می شودن

ز اآنها از چهار ماه تجاوز نماید یا کسانی که  کسانی که مرخصی استعالجیتذکر مهم : 

وری آیادمرخصی بدون حقوق استفاده می کنند به آنها مرخصی استحقاقی تعلق نمی گیرد.

ماه آن مرخصی سالیانه تعلق  4 بهفقط ماه میباشد ، 9که در مرخصی زایمان  میشود

 .روز از مرخصی سالیانه کم میشود(  5)میگیرد

 مرخصی استعالجی :

 ه ترینباید مراتب را در کوتا شودبیمار شود و آن بیماری مانع از خدمت او  یهرگاه پرسنل

پزشک  آ)ترجیحممکن به مسئول مربوطه اطالع دهد و گواهی پزشک معالج  زمان

مستقر در  متخصص مقیم شک روز باشد به تائید پز20را در صورتیکه کمتر از اورژانس(

ورای روز با دریافت معرفی نامه از کارگزینی به تائید ش 20بیمارستان رساند و بیشتراز 

 .ه و در اسرع وقت کارگزینی را مطلع سازدپزشکی رساند

ی ماه الزام 4 حفظ پست سازمانی پرسنل که از مرخصی استعالجی استفاده می کند بیش از

، قلو سه زایمان ماه و و دوقلو شش قلویک  ،از مرخصی زایمانتوانند می نیست. زنان باردار

 استفاده نمایند .  یکسال

می توانند از پاس شیر به مدت یکساعت در روز ،  فرزند خود ماهگی 24مادران شیرده تا 

استفاده نمایند . بانوانی که در طول دوران بارداری با تائید پزشک معالج از مرخصی 

بهره مند خواهندبود و مدت   ماه مرخصی زایمان شش  فاده می کنند ازاستعالجی است

چنانچه مرخصی استعالجی  مرخصی استعالجی از مرخصی زایمان آنان کسر نخواهد شد .

در شرایطی که صعب العالج به زایمان متصل شودجزء مرخصی زایمان محسوب میشود ،
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بطه با پرسنل پیمانی و قراردادی از شناخته شود ، شورای پزشکی مشخص  می نماید . در را

 قانون سازمان تامین اجتماعی پیروی خواهد شد.

ی تذکر مهم : پرسنل پیمانی و کلیه افراد مشمول قانون تامین اجتماعی در صورت بیمار

قانون  به کارگزینی اطالع و حقوق مزایای خود را برابر“ روز می بایستی سریعا  3بر مازاد

آن  نجا دریافت نمایند بدیهی است هر گونه عدم اطالع بموقع مشکالتتامین اجتماعی از آ

 متوجه خود پرسنل میباشد .

 

  : مرخصی بدون حقوق

آنها به  قطعی استفاده از مرخصی بدون حقوق شامل افرادی می شود که دورة آزمایشی

 : پایان رسیده باشد

 .پرسنل مرخصی استحقاقی نداشته باشد –الف 

 .ید داشته باشد و مدارک الزم راارائه نما)بمدت پنج سال(ب ـ پرسنل  قصد ادامه تحصیل 

 ج ـ پرسنل  ناگزیر باشد باتفاق همسرش بخارج از محل خدمت خود مسافرت نماید .

 ح ـ بدلیل بیماری، مازاد بر چهار ماه به استراحت نیاز داشته باشد 

با ذکر علت و مدت آن توسط مسئول واحد  پرسنل الزم است تقاضای بدون حقوق خود را

 تحویل نماید . مربوطه به کارگزینی جهت اقدامات بعدی 

سال تجاوز نخواهد کرد مگر در شرایط ادامه  3حداکثر مدت مرخصی بدون حقوق از 

 تحصیل که تا دوسال دیگر قابل تمدید می باشد.

و  ی و فوت و استراحت پزشکیپرسنل پیمانی و طرحی از لحاظ بازنشستگی و از کار افتادگ

 زایمان تابع قانون بیمه های تامین اجتماعی می باشند .

 

 ارزشیابی ساالنه :



12 

 

عملکرد کارکنان در طول سال توسط مسئول واحد براساس برگه ارزشیابی ارزیابی می 

الیانه سبا توجه به الیحه قانون خدمات کشوری ارزشیابی می باشد .  100گردد. حداکثر نمره 

  ینده به این سند اضافه خواهد شد.آپرسنل تغییر خواهد نمود که در 

 

 ضافه کار ساعتی :ا

یر غبنا به ضرورت با هماهنگی مسئول واحد پرسنل می توانند اضافه کار ساعتی در ساعات 

موظف انجام دهند مبلغ پرداختی معادل
176

1
به ازاء  شاغل ،حق شغل وحق مدیریت  حق

 . هر ساعت می باشد سقف اضافه کاری در قسمتهای اداری و درمانی متفاوت است

 گواهی اشتغال و گواهی حقوق :

 محلی پرسنلی که نیاز به گواهی اشتغال بکار دارند الزم است از کارگزینی درخواست و نام

 که می خواهند آن گواهی راارائه دهند مشخص نمایند 

ر دست داشتن پرسنلی که نیاز به گواهی حقوق و گواهی ضمانت حقوقی داشته باشند با د

لی امور ماوطه تکمیل و به تائید حسابداری مراجعه تا فرم مرب ئیسفیش حقوقی به اتاق ر

  .دانشگاه برسد

 

 تخلفات اداری:

هیات عالی  4/8/1378دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری مصوب  2مطابق حکم ماده 

نظارت، تخلفات اداری عبارت است از ارتکاب اعمال و رفتار نادرست مستخدم و رعایت 

داری نکردن نظم و انضباط اداری که منحصر به موارد مذکور در قانون رسیدگی به تخلفات ا

است و به دو دسته: قصور و تقصیر تقسیم می شود. قصور کوتاهی غیرعمدی در انجام 

 له و تقصیر نقض عمدی قوانین و مقررات مربوط است. وظایف اداری محو

 

مورد برشمرده است که  38قانون رسیدگی به تخلفات اداری، انواع تخلف را در 8ماده 

 : عبارت اند از
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 اعمال و رفتار خالف شئون شغلی یا اداری 

  ،نقص قوانین و مقررات مربوط 

 دلیل بدون یر در انجام امور قانونی آنهاایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تاخ 

 ایراد تهمت و افترا و هتک حیثیت 

 اخاذی 

 اختالس 

 اصتبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیراداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخ 

 ترک خدمت در خالل ساعات موظف اداری 

  مجوزتکرار در تاخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب 

 تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی، ایراد خسارت به اموال دولتی 

 افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری، ارتباط و تماس غیرمجاز با اتباع بیگانه 

 سرپیچی از اجرای دستور مقامهای باالتر در حدود وظایف اداری 

 کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظایف محول شده 

 اری روسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امرسهل انگ 

 ارایه گواهی یا گزارش خالف واقع در امور اداری 

 ه درگرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هرگونه مالی ک 

 عرف رشوه خواهی تلقی می شود

  یا خودداری از تسلیم مدارکتسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند 

 به  اشخاصی که حق دریافت آن را دارند

 تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری 

 رعایت نکردن حجاب اسالمی 

 رعایت نکردن شئون و شعایر اسالمی 

  اختفا، نگهداری، حمل ، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر 

  استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر 
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 ه استثنای سمت های آموزشی و تحقیقاتیداشتن شغل دولتی دیگر ب 

 هرنوع استفاده غیرمجاز از شئون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی 

 جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی 

  دست بردن در سواالت، اوراق ، مدارک و دفاتر امتحانی 

 افشای سواالت امتحانی یا تعویض آنها 

 نمره یا امتیاز برخالف ضوابط دادن 

 غیبت غیرموجه به صورت متناوب یا متوالی 

 سوء استفاده از مقام یا موقعیت اداری 

 ا توقیف، اختفاء، بازرسی یا بازکردن پاکت ها و محموالت پستی یا معدوم کردن آنه 

  استراق سمع بدون مجوز قانونی 

 کارشکنی وشایعه پراکنی 

 به کارشکنی یا کم کاری  وادارساختن یا تحریک دیگران 

   ایراد خسارت به اموال دولتی 

  اعمال فشارهای فردی برای تحصیل  مقاصد غیرقانونی 

 شرکت در تحصن،  اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی یا تحریک به برپایی تحصن 

 اعمال فشارهای گروهی برای تحصیل مقاصد غیرقانونیو اعتصاب وتظاهرات غیرقانونی 

 فرقه های ضاله که از نظر اسالم مردود شناخته شده اند عضویت در یکی از 

  همکاری با ساواک منحله به عنوان مامور یا منبع خبری و داشتن فعالیت یا دادن

 گزارش ضدمردمی

 هی نامه آنها مبتنی بر نفی ادیان ال نامه یا اساس عضویت در سازمان هایی که مرام

 است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها

 در گروه های محارب یا طرفداری و  فعالیت به نفع آنها عضویت 

 

 مجازات ها :
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ی قانون رسیدگی به تخلفات اداری برای افراد مختلف پیش بین9تنبیه هایی که در ماده 

 شده است عبارتند از :

 الف( اخطارکتبی بدون درج در پرونده استخدامی

 ب( توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی

 سال ق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا سهج( کسرحقو

 د( انفصال موقت از یک ماه تا یک سال

 ه ( تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال

و( تنزیل مقام یا محرومیت از انتصاب به پست های حساس و مدیریتی در دستگاههای 

 ین قانوندولتی و دستگاههای مشمول ا

 ز( تنزیل یک یا دو گروه یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه به مدت یک یا دوسال 

سال سابقه کار دولتی )در مورد 20ح ( بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از 

سال سابقه خدمت دولتی ) در مورد مستخدمان مرد( با  25مستخدمان زن( و کمتر از 

ای مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخیص هیات صادر روز حقوق مبن 45تا  30پرداخت 

 کننده رای

ط( بازنشستگی در صورت داشتن بیش از بیست سال سابقه خدمت دولتی)برای 

سال سابقه خدمت دولتی)برای مستخدمان مرد( بر اساس 25مستخدمان زن( و بیش از 

 سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک یا دو گروه

 بوعی( اخراج از دستگاه مت

 ک( انفصال دایم ازخدمات دولتی و دستگاههای مشمول این قانون

 واحد روابط عمومی:

سیستم های موفق دنیای امروز،رمز پیشرفت خود را در بهره مندی از انسانهای 

فرهیخته در عرصه روابط عمومی میداند.در این بیمارستان عملکرد این واحد در حوزه 

 های زیر میباشد:

 نشاط سازمانیایجاد شور و  *
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 برگزاری جشن ها و مراسم به مناسبتهای مختلف *

 مدیریت نمودن موارد نصب بر روی بردهای عمومی بیمارستان *

 سفرهای زیارتی و سیاحتیهماهنگ نمودن  *

 SMS* اطالع رسانی به کارکنان از طریق سیستم 

 

 واحد رسیدگی به شکایات:

ه رت وجود شکایت در شیفت  صبح فرد شاکی بدر بیمارستان این واحد فعال بوده و در صو

 گردد و در بقیه موارد فرم ثبت شکایت به آنهامی مسئول رسیدگی به شکایت راهنمایی 

 تحویل دهند.داده تا به سوپروایزر کشیک 

 مدیریت مشارکتی:

ته ه کمیمدیریت بیمارستان از کلیه پیشنهاد های ارزنده و خالق استقبال نموده در این زمین

عالم انتیجه را بعد از طرح در کمیته ،ووری آوجود دارد تا پیشنهاد ها را جمع پیشنهادات 

 ز آن ا وانجام گرفته که بر اساس امتیاز، تشویق مالی ودر صورت پذیرفته شدن امتیاز داده 

 .میشوداستفاده در ارزشیابی سالیانه 

 آموزش حین خدمت :

کیفیت خدمات در کالسهای آموزش ضمن خدمت حضور افزایش کارکنان موظفند جهت 

 یاد ،مربوط به خوفعال داشته باشند . در بدو شروع به کار با مراجعه به آموزش ضمن خدمت 

 ا شدها قوانین و مقررات عمومی بیمارستان آشن، مراجعه نموده ب سوپروایزر آموزشی مستقر

 .د آنها اقدام شوپرونده آموزشی  تشکیل برای مربوطه معرفی تا و به رابط آموزشی واحد

 

 رادیولوژی 
 

 بخشالف ( رادیولوژی 
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رگ پذیرش بیماران بستری و اتفاقات در واحدهای مختلف رادیولوژی با استفاده از ب-1

انجام می گیرد که توسط پزشک بخش یا اتفاقات  یا سونوگرافی درخواست رادیولوژی

 نیز ممهور می گردد.تکمیل می گردد و به مهر پزشک مربوطه و بخش 

صبح  در رادیولوژی چنانچه بیمار بستری باشد در شیفتهای صبح با اطالع بخش هر روز -2

تدا چنانچه شیفت عصروشب باشد به صورت تلفنی اب وبیماران به رادیولوژی اعزام می شوند

 سطیین زمان رادیوگرافی بیمار توتقاضای رادیولوژی به بخش اطالع داده شده و پس ازتع

 به رادیولوژی هدایت شده و رادیوگرافی انجام می گیرد خدمات

ن واحد بیمارانی که به دالیل موجه غیر قابل انتقال به بخش رادیولوژی باشند در هما -4

می گویند   PORTABLEمربوطه رادیوگرافیشان انجام می گیرد که به آن رادیوگرافی 

 می شود.     نتقل تقاضای رادیوگرافی این بیماران به رادیولوژی م

اده در بخش رادیولوژی پذیرش شده و عکس تحویل بیمار درادیوگرافی بیماران سرپائی -5

 می شود .

 ب ( سی تی اسکن :

نجام ادر بیمارستان وجود ندارد و بیمار بعد از هماهنگی با سوپروایزر و مرکز مقصد جهت 

انی توسط فوریت داخل بیمارست CDآن به ابهر یا زنجان اعزام موقت شده و بعد از تحویل 

 به بیمارستان بازگردانده می شود . 

 

 

 

 

 ( سونوگرافی :ج
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 تقاضای سونو گرافی بیماران اتفاقات و بستری برروی برگ تقاضای سونوگرافی -1

وی نوشته می شود که شامل مندرجات بند الف می باشد ولی برای بیماران سرپائی بر ر 

 ی نوشته می شود .دفترچه و یا برگ نسخه معمول

د که تقاضای سونوگرافی بیماران بستری و اتفاقات به واحد سونوگرافی ارسال می شو-2

 .بیماران اتفاقات در اولویت قرار دارند و همانروز سونوگرافی آنها انجام می شود

ود شگزارش سونوگرافی کلیه بیماران چه بستری وچه سرپائی در همان روز  تهیه می -3

 گزارش بیماران بستری را بخشهای مربوطه به واحد خود می برند ولی گزارش بیماران

ت تفاقاسرپائی پس از تایپ به همراه بیمار ویا خود بیمار تحویل داده می شود. پزشکان ا

ازرادیولوژیست می گیرند وگزارش   VERBALبه صورت نیز در صورت نیاز گزارش را 

 .می شودکتبی متعاقب آن به بیمار یا همراهان وی تحویل داده 

 

 :آزمایشگاهواحد

و از  ساعته برای بیماران بستری 24به صورت پذیرش بیمار بر مبنای درخواست آزمایش  -1

  انجام می شود .تا تکمیل آمار پذیرش روزانه برای بیماران سرپایی  8:15ساعت 

یا همراه او به  خدماتدر همان بخش انجام و توسط  بسترینمونه گیری بیماران -2

 می شود تحویل داده   آزمایشــــگاه 

در فواصل زمانی مشخص انجام و به آزمایشگاه  اورژانسنمونه گیری از بیماران -3

 ارسا ل می گردد همراه تــــوسط 

وز صبح ردر بخشها یک نوبت توسط خونگیر آزمایشگاه هر خونگیری از بیماران بستری  -4

 د.بخش انجام و نمونه ارسال می گرد و در سایر نوبتها توسط

بخش ارسال  خدماتسایر نمونه ها ) بجز نمونه های خون ( توسط بخش و بوسیله -5

 میگردد .

 می باشد . همان بخش پرستاراطفال بعهده  خونگیری در بخش-6
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آزمایشات روتین در شیفتی که پذیرش شده اند آماده می گردد آزمایشات جواب کلیه -7

 مستثنی هستند  ،زمان بر

اشکال بودن از نظر  یبح پس ازچک مجدد توسط پذیرش و  بجواب آزمایشات شیفت ص-8

 تحویل بخش داده می شود . انجام همه تستها و صحت سایر موارد 

می  بخش ها به بخش مربوطه تحویل اتخدمجواب آزمایشات شیفت عصر وشب توسط -11

 گردد . 

 وایشگاه  وسایل مورد نیاز نمونه گیری مانند لوله ها و ظروف مدفوع و ادرار توسط آزم-12

 .بر اساس تعداد بیماران هر بخش توزیع می گردد

تحویل سوپروایزر کنترل عفونت شده و  جواب آزمایشات کشت مربوط به بخشها -13

گزارش می شود . اقدامات اصالحی بخش باید به اطالع سوپروایزر بصوت کتبی به بخش 

 کنترل عفونت برسد . 

 با آزمایشگاه بعمل آید. صبح هماهنگی الزم 10بل از ساعت قدر صورت ترخیص بیمار  -14

  :س از انجام آزمایش موارد زیر به بخش اطالع داده می شودپ-28

 

 Sugar  500و یا بیشتر از  50کمتراز 

 Bilirubin18بیشتر از  نوزاد 

 Na  160و یا بیشتر از  120کمتر از 

 K  6و یا بیشتر از  2کمتر از 

 Hb  6کمتر از 

 Ca  12و یا بیشتر از  5کمتر از 
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 :واحد تجهیزات پزشکی

فاده در بخشها و واحدها میباشد برای است ی تجهیزات پزشکیتعداد زیاد دراین بیمارستان 

با  ن مشکلدر صورت داشت صحیح ازآنها از فرم اپراتوری کنار دستگا هها استفاده نموده و

 ت تماس بگیرید . مهندس تجهیزا  288داخلی 

 

 کار( طیماران،پرسنل،محی)ب کنترل عفونت واحد

 بهداشت دستهارعایت 

آلوده پرسنل است و  یدستها مارستانیراه انتقال عفونتها در ب نیکه مهم تر نیتوجه به ا با

کنندگان و  ادتی، ع مارانیب ریبه سا مارانیها از ب سمیکروارگانیاز انتقال م یریجهت جلوگ

 دیاست که با یاقدام نیکردن دستها مهم تر یافراد جامعه بهداشت تایو نها یپرسنل پزشک

 ییمنظور در کنار دستشو نیانجام شود. به ا مارانیکنندگان خدمت به ب ئهتوسط ارا

ی یمحلولها مارانیب هیدر کنار تخت کل ژهیو یو در بخش ها یپرستار یها شنیپرسنل، است

 تالزم اس یسازمان بهداشت جهان هیکردن دستها موجود است. طبق توص یجهت ضد عفون

 ریخون و سا ،ینیئتماس با مواد پروت ایواضح در دستها و  یپرسنل در صورت وجود آلودگ

خود  یمبتال به اسهال ) از هر نوع ( حتما دستها مارانیبرخورد با ب نیبدن و همچن عاتیما

مربوط به شستن دست در کنار تمام  ی) پوستر ها ندیبا آب و صابون بشو هیثان 20را 

 یعنیموارد  رینصب شده است ( و در سا مارستانیپرسنل در ب صمخصو یها ییدستشو

 یتهاجم جریپروس کیبعد از در آوردن دستکش، قبل از انجام  مار،یقبل و بعد از تماس با ب

 ماریکه در اطراف تخت ب ییای) چه با دستکش و چه بدون دستکش (، بعد از  تماس با اش

ی یاز محلولها ماریغذا جهت ب یو قبل از آماده ساز مار،یدارو به ب زیقرارداد، قبل از تجو

ای ضد عفونی کننده استفاده از محلوله ی. براندیکردن دستها استفاده نما یجهت ضد عفون

 یشود و سپس تمام قسمتها پاف استفاده  2برای خانم ها یک پاف و برای آقایان  دست 

پشت انگشتان و انگشت  شتان،انگشتان، نوک انگ نیدست اعم از کف و پشت دستها، ب
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دستور  .ابدیکار تا زمان خشک شدن محلول ادامه  نیشصت به محلول آغشته شود و ا

 شستشوی دست کنار تمام سینک های دست شویی تصب می باشد . العمل 

 

 تزریقات ایمن

ت بر با توجه به امکان مواجهه با وسایل تیز و برنده و همچنین پاشیده شدن خون و ترشحا

 روی مخاط و پوست دستورالعملی بر پایه سه اصل تهیه شده است:

 کاهش رفتار پر خطر کارکنان . -1

 افزایش سطح ایمنی کارکنان . -2

 جمع آوری و دفع مناسب زباله های آلوده و پر خطر. -3

 

 برای دست یابی به سه هدف فوق توصیه می شود:

از پنبه درپوش های محافظ و در صورت عدم وجود آنها از *جهت شکستن آمپولها 

 استفاده شود.استریل 

که در این  ABGخودداری گردد مگر در شرایط خاص مثل کردن نیدل ها  recap* از 

 موارد هم باید از یک دست استفاده شود.

 * خودداری از شکستن یا خم کردن سر سوزن.

 * استفاده از رسیور جهت حمل وسایل تیز و برنده.

 * اجتناب از دستکاری نیدل و یا دست به دست نمودن وسایل تیز و برنده .

 اط در جمع آوری کامل وسایل از تخت بیماران .* احتی

*تشکیل پرونده بهداشتی و واکسیناسیون رایگان ) حتما در اولین فرصت به دفتر 

 سوپروایزر کنترل عفونت مراجعه شود ( 

* استفاده از وسایل حفاظتی مناسب نظیر دستکش، ماسک و عینک، گان و .... 

 متناسب با وضعیت بیمار و پروسیجر.
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های موجود در بخش ها و عدم  Safety boxت در پر نشدن بیش از سه چهارم * دق

 دستکاری آنها .

 *  رعایت احتیاطهای استاندارد در مورد تمام بیماران و احتیاطهای مربوط به هر

 بیماری در مورد بیماریهای عفونی خاص.

صورت دقیقه در  3-5* شستشوی محل آسیب دیده با آب و صابون حداقل به مدت 

 در معرض خطر قرار گرفتن

 . * خودداری از فشار دادن زخم ایجاد شده یا چشم و مخاط در معرض خطر قرار گرفته

 * اطالع به سوپروایزر کنترل عفونت در اولین فرصت ممکن.

 

 نحوه جمع آوری انواع زباله 

تیـز بـه و جلـوگیری از اصـابت اجسـام اجراء برنامه تفکیک زباله های عفونی ی راستا در 

صحیح مسیر دفع نهائی زباله ها مـی شـود  انجام دقت نظر همکاران محترم باعثکارکنان ،

 .لذا ضروریست نسبت به رعایت موارد ذیل عنایت الزم مبذول گردد

سرسوزن ، تیغ جراحی و اره ، اسکالپ ، النست ، سوزن آنژیوکـت هـا ، شیشـه هـای 

سرم و فرآورده های خونی و داروئی و هرگونه وسیله یکبار مصرف نوک تیز و ،شکسته 

برنده که در تشخیص و درمان و مراقبت بیماران اسـتفاده مـی شـود بایـد در ظـروف 

انداخته شوند و پس از یک هفته یـا رسـیدن بـه   )S.B (مخصوص اجسام تیز و برنده 

حجم 
3

2
 دفع گردند .  

 ند .با پالستیک زرد انداخته شو در سطل زبالهه های آلوده به خون و مایعات عفونی زبال

 زباله های قسمتهای اداری ، آشپزخانه ، آبدارخانه ، ایستگاه پرستاری و کلیـه ظـروف

با پالستیک  حاوی محلولهای تزریق وریدی غیر آلوده به خون  می باشد در سطل زباله

 انداخته شوند . آبی
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 واحد مدارک پزشکی 

 کلیه پرونده های بیماران بعد از ترخیص به این مرکز فرستاده میشود. 

 واحد آمار بیمارستانی

 آمار کلیه فعالیتهای بیمارستا ن در این مرکز جمع آوری میگردد.

 

 واحد بحران وبالیا :

 تعریف بحران 
راد می ان افعث به خطر افتادن جبحران ها، حوادثی هستند که خرابی های زیادی بوجود آورده و با

ای، مانند سیل، یا به صورت سراسری، مانند زلزله و توانند به صورت منطقهها میشوند. این خرابی

 ار روشنکسب وک تنها چیزی که امروزه در دنیایدر واقع بحران  نمود پیدا کنند بیماری ها آتشفشان،

اگواری نادهای اطمینان آماده باشند. بحرانها رویدو مشخص است این است که مدیران باید برای عدم 

 .هستند که می توانند باعث افول سازمان شوند

 شش گام مدیریت بحران 

ای کاهش روبرو شدن با بحران، پرداختن به هر اقدامی است که بر :مواجهه با بحران گام اول:

مه برنا ام به تدوین یکخسارت و زیان ناشی از بحران ضروری است. برخی سازمانها از قبل اقد

کرده اند که به مدیران امکان  (CRISIS MANAGEMENT PLAN=CMP)مدیریت بحران 

ران همراه که در این بیمارستان  چنین برنامه ای برای مقابله با بح .واکنش مطلوب را می دهد

 تشکیل تیم وجود دارد .  

گی ران خستبا آن، مدیران برای جب بازاندیشی: بعداز بررسی یک بحران ازطریق مواجهه :گام دوم

ز حد اید بیش ه نباروحی و روانی ناشی از این فشار نیازمند یک وقفه )تجدید قوا( هستند. اما این وقف

 .طوالنی باشد

 شی توجهازاندیبرنامه نوسازی: اگر مدیران به اصل بهبود مستمر اعتقاد نداشته باشند، ب گام سوم:

اندیشی ز بازاسازمانی دربرابر بحران جلب می کند. از این رو بعد  آنها را به بررسی روش آمادگی

 .نوسازی روشها به عنوان گام منطقی بعدی انجام می گیرد
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القوه احساس بحران: هدف اصلی احساس، یافتن نشانه های اولیه خطر یک بحران ب گام چهارم:

 .یک سازمان استاست. درحقیقت این مرحله تحت نظر گرفتن محیط های داخلی و خارجی 

به  یه خطرمداخله و اقدام: احساس و درک عالئم بحران در شرایطی که نشانه های اول گام پنجم:

 .قدری روشن است که قابل چشم پوشی نیست، ممکن است مدیران را ناچار به مداخله کند

ه قادر ب انهویاقدامات نهایی آخرین اقدام در مواجهه با بحران: وقتی اقدامات مداخله ج گام ششم:

 .ردهره ببمهار یک بحران ابتدایی نیست، به عنوان آخرین اقدام باید از همه امکانات سازمان 

 

 

 اطفاء حریقآشنایی با تجهیزات 

 وزن خاموش کننده

لیتری  1۴ کیلو گرمی یا 1۴وزن خاموش کننده های دستی متفاوت می باشد ، از یک کیلو گرمی تا 

 سیله بهور این تیک نفر به راحتی بتواند آن را حمل نماید . انواع بزرگ آن وجود دارد به طوری که 

ثابت  صورت دلیل وزن زیادبر روی چرخ قرار گرفته و گاهی اوقات بعضی از آنها در جای مشخصی به

ی توان مل آن نصب می گردند . از انواع خاموش کننده های دستی با توجه به ظرفیت و نوع مواد داخ

 کوچک و مختلف استفاده نمود .در حریق های 

 انواع مواد اطفاء حریق خاموش کننده ها

اق ال احترحد در با توجه به کاربرد متفاوت خاموش کننده ها و از طرفی با توجه به متفاوت بودن موا

اموش وت در خمتفا ، مواد اطفاء کننده نیز متفاوت می باشند . پنج نوع مواد اطفاء کننده با کار برد

 های ذیل وجود دارد :کننده 

 WATER FIRE EEXTINGUISHERوی آب خاموش کننده های محت -1

 POWDER FIRE EEXTINGUISHERحتوی پودرخاموش کننده های م -2

 CARBON DIOXIDE FIRE EEXTINGUISHERحتوی گاز خاموش کننده های م -3

 EEXTINGUISHER FOAM FIREوی کف خاموش کننده های محت -۴

 HALOGENATED FIRE EXTINGUISHERه های محتوی مواد هالوژنه خاموش کنند -5

 تامین فشار در خاموش کننده ها

دین بدر گذشته جهت اطفاء حریق از سطل شن یا قوطی های محتوی پودر استفاده می کردند ، 

ر را ب صورت که عامل فشار جهت تخلیه این مواد وجود نداشت و شخص مجبور بود که با دست آن

 ود درها وجن سیلنبپاشد ، اما امروز جهت پرتاب مواد اطفاء کننده از عوامل فشار که در دروروی آتش 
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 دارد استفاده می کنند که آن عوامل به شرح زیر می باشند :

 شار هوا از طریق فشردن هوای خشک به داخل سیلندرف -1

 داردکه در داخل کارتریج قرار  CO2و یا  N2انند مفشار یک گاز بی اثر  -2

(CARTRIDGE) 3- شار درونی ماده خاموش کننده مانند فCO2 

 طرز عمل سیلندرهای خاموش کننده

 ه روشخاموش کننده ها به دو طریق عمل می کنند به صورت مستقیم و به صورت واژگون ، البت

 .واژگون مربوط به خاموش کننده های قدیمی تر سودا اسید و یا فوم شیمیایی می باشد 

 واژگون : الف( روش

 (ر و ته ون )سدر این روش برای خارج شدن ماده اطفائیه از خاموش کننده باید آن را به صورت واژگ

 دد .گرفت در غیر اینصورت ماده اطفائیه خارج نمی شود و فقط عامل فشار آن تخلیه می گر

 . ردجهت شناسایی این نوع خاموش کننده ها یک دستگیره تا شونده در ته سیلندر وجود دا

 ب( روش مستقیم :

ستگاه دی از در این نوع خاموش کننده ها احتیاج به واژگون کردن خاموش کننده نمی باشد و بایست

ن آلکرد به صورت مستقیم استفاده کرد. توجه گردد که در صورتی که خاموش کننده ای را که عم

ننده و اگر خاموش کخارج می شود  NOZZLEمستقیم است واژگون کنیم عامل فشار آن از نازل 

 نوع واژگون را مستقیم نگه داریم همین عمل انجام می شود .

 قدرت پرتاب

نده اموش کند ، خبرای اینکه بتوان با رعایت فاصله مناسب با آتش مواد اطفائیه را بر روی آتش پاشی

 شد .متر می با 7متر و حداکثر آن  2باید قدرت پرتاب داشته باشد که معموالً حداقل آن 

ی اوت مدرصد تخلیه: درصد تخلیه مواد خاموش کننده در شرایط عادی و شارژ کامل دستگاه متف

و برای  ٪۹5باشد . این درصد برای خاموش کننده های آب ، کف ، دی اکسید کربن و مواد هالوژنه 

 می باشد . ٪85خاموش کننده های پودری 

 
 

 

 

 

 



26 

 

 

 

 

 نحوه استفاده از کپسول اطفاء حریق:
 خونسردی کامل، پشت به باد ، رو به آتش بایستید.با  -1

 سرشلنگ یا لوله خروجی را محکم در دست بگیرید. -2

 ضامن را بکشید. -3

 دستگیره کپسول را فشار دهید. -۴

 یا فلکه کپسول را باز کنید  -

 و یا به کالهک ضربه بزنید.  -

 ا موادی که خارج می شود آتش را از ریشه جارو کرده و جلو بروید.ب  -5

 طبقه کپسول مناسب ماده سوختنی انواع آتش

 A کف –آب وگاز  چوب وکاغذ خشک

بنزین، گازوئیل و  مایعات

 روغن

 B پودر و گاز

 C پودر و آب بوتان، متان گازها

برق، گاز، فلزات،  الکتریسیته

 کامپیوتر

 D گاز کربنیک

 

 

 کپسول موجود در بیمارستان: 

 

 )آب(CO2کپسول گازی 

 و گازکپسول پودر 
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 واحد مدیریت خطر وایمنی بیمار :

 Patient Safety Indicatorsشاخصهای ایمنی بیمار   
وار ث ناگشاخص های ایمنی بیمار، مقیاسهایی هستند که به طور مستقیم یا غیر مستقیم حواد

 را پایش می کنند. (Outcome)قابل پیشگیری و کیفیت و نتایج 

هت جه در با پایش این شاخصها  می توان برنامه ارتقاء ایمنی و کیفیت خدمات را رصد نمود

 پیشرفت آن برنامه ریزی کرد. 

 عوارض بیهوشی -1

 با احتمال مرگ پایین (DRG)مرگ در گروههای تشخیصی -2

 زخم بستر-3

 شکست در نجات بیمار -۴

 جراحی  سم خارجی بجا مانده در بدن بیمار به هنگام عملج-5

 نوموتوراکس در اثر بی احتیاطی گروه درمانیپ-6

 فونت انتخابی به دلیل مراقبت درمانیع-7

 ز عمل جراحیاشکستگی لگن بعد -8

 اتوم یا خونریزی بعد از عمل جراحیهم-۹

 ختالالت فیزیولوژیک و متابولیک بعد از عمل جراحیا-10

 ز عملنارسایی تنفسی بعد ا-11

 دیترومبوز عمیق وریآمبولی ریوی یا  -12

 د از عمل جراحیعفونت خون بع -13

 دا شدن زخم بعد از عمل جراحی در بیماران جراحی شکمی و لگنیج -1۴

 دگی تصادفیشپارگی و سوراخ  -15

 تقال خونواکنش ناشی از ان -16

 آسیب به نوزاد -ولدتآسیب حین  -17

 یمان طبیعی با ابزارترومای زا -18

 رطبیعی بدون ابزاترومای زایمان -1۹

 سزارین –ترومای زایمان -20
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 ( راه حل ایمنی بیمار 9نه )

 توجه به داروهای با نام و تلفظ مشابه جهت جلوگیری از خطای دارویی .1

Look-alike, sound-alike medication names  

 توجه به مشخصات فردی بیمار جهت جلوگیری از خطا .2

patient identification 

 در زمان تحویل بیمار ارتباط موثر .3

communication during patient hand-overs  

 انجام پروسیژر صحیح در محل صحیح بدن بیمار .۴

performance of correct procedure at correct body site 

 کنترل غلظت محلول های الکترولیت .5

control of concentrated electrolyte solutions  

 اطمینان از صحت دارو درمانی در مراحل انتقالی ارایه خدمات  .6

assuring medication accuracy at transitions in care 

 اجتناب ازاتصاالت نادرست سوند و لوله ها  .7

avoiding catheter and tubing misconnections 

 استفاده صرفا یکباره از وسایل تزریقات .8

single use of injection devices 

 بهبود بهداشت دست برای جلوگیری از عفونت مرتبط با مراقبت های سالمتی .۹

improved hand hygiene to prevent health care-associated infection  
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 بهبود بهداشت دست برای جلوگیری از عفونت مرتبط با مراقبتهای سالمتی

 موقعیت های شستشوی دست :

  1موقعیت 

 

 با بیمار و فقط زمانی که بیمار لمس شود ثبت می گردد . قبل از تماس

  2موقعیت 

 

 بالفاصله قبل از هر کار اسپتیک

  3موقعیت 

 

 بالفاصله بعد از انجام  پروسیجر با خطر  در معرض خون و ترشحات قرار گرفتن

 لمس سطوح خارجی درن ها و کیسه ها حتی وقتی نشتی نباشد 

 ستفراغ اایای اشد اما با ترشحات تماس داشته باشد مثل جمع آوری بقحتی وقتی با بیمار تماس نب

  ۴موقعیت 

 

ثل مپتیک بالفاصله بعد از لمس بیمار یا محیط اطراف بیمار حتی در صورت عدم انجام کار آس

غییر تار ، گرفتن عالئم حیاتی ، دست دادن با بیمار ، کمک به پوشیدن یا در آوردن لباس بیم

 پوزیشن بیمار

ردد مثل گس می زمانی که بیمار لمس نمی شود بلکه اشیای اطراف مانند الکر ، کمد ، تخت و... لم 5موقعیت 

 تعویض پتو و ملحفه ، کنار زدن پتوی بیمار ، کشیدن بدساید و...

 اگر اشیای متعددی اطراف بیمار لمس شود فقط یک موقعیت محسوب می گردد .
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 توصیه می گردد جهت آشنایی با محیط کار خود کتابچه های ذیل را از مسئولدر پایان 

 واحد / بخش خواسته و بصورت الکترونیکی مطالعه نمایید :

 منابع انسانی ( مدیریت)تدوین شده در واحد  کتابچه قوانین و مقررات داخلی بیمارستان

 (بهداشت محیط واحد )تدوین شده درکتابچه بهداشت محیط و مبارزه با حشرات موذی 

 (بهداشت حرفه ای )تدوین شده در واحد کتابچه راهنمای استفاده از مواد شیمیایی و سموم

 (کنترل عفونت  )تدوین شده در واحد کتابچه کنترل عفونت های بیمارستانی

 (ایاتی به شکرعایت حقوق گیرندگان خدمت و رسیدگ )تدوین شده در واحد کتابچه مقررات تکریم ارباب رجوع
 

 بهبود کیفیت و اعتبار بخشی دفتر

 بیمارستان بوعلی سینا

 95سال                                                                                         


