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 بسمه تعالی
 

 

 مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان زنجان
 

 

 بخشی مرکز کتابچه خط مشی ها،روش های اجرایی و دستورالعمل های اعتبار
 

 گردآوری شده :     

 واحد اعتبار بخشی مرکز            
 
 اعتباربخشی( ACCREDITATION ) 

 ر برنامه اعتبار بخشی تحولی عظیم در مدیریت خدمات سامت کشور است که پیوند مدیریت ارشد با ارائه خدمات موث
قبولیت اری از مارزیابی مبتنی بر کیفیت و ایمنی با برخوردپزشکی را فراهم می نماید و به عنوان یکی از معتبرترین مدل های 

منشور  وجهانی روزافزون در بخش سامت هماهنگ با سایر اولویت های وزارت متبوع همچون حاکمیت بالینی ، ایمنی بیمار 
عایت زمینه ر حقوق بیمار ، همگام با استانداردهای اعتباربخشی آموزشی و توجه به زیر ساخت های پژوهشی به ویژه در

ده ایمنی و حقوق بیمار و ارتقای کیفیت خدمات راهی نو جهت کسب اطمینان از عملکرد مناسب سازمان های ارائه دهن
  . خدمات سامت را فراسوی دست اندرکاران این حوزه قرار داده است

 اعتبار بخشی چیست؟ 

 ردهای مشخص است. استانداردهایی که بر بهبود مداوم به معنی ارزیابی سیستماتیک مراکز ارائه خدمات سامت با استاندا
برای تشریح کیفیت خدمات « اعتباربخشی »و کارکنان تأکید دارد  مددجویانو بهبود امنیت  مددجویان کیفیت ، محوربودن 

 .بهداشتی درمانی و به عنوان مبنای تفکر آن به کار گرفته می شود
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  چه کیفیت مراقبت مربوط می شود و تمرکز برروی اصول بنیادی برای یکپارخط مشی مراقبت های سامت و درک آنچه به
  .نمودن توسعه سیستم بهداشت و درمان و پویا نمودن آن، اساس ) اعتباربخشی (راتشکیل میدهد

 ن ها اوق انسیکی از اهداف اصلی اعتباربخشی تامین، حفظ و ارتقای ایمنی بیمار، همراهان و کارکنان می باشد. بارزترین حق
 .حق ایمن بودن از خطرات و آسیب ها، هنگام دریافت خدمات است

 فوایداعتبار بخشی 

 تغییر رفتار ایجاد می کند. 

 تعهد را به کیفیت باا میبرد. 

  پیش بیمارستانی تقویت میکنداورژانس ارتباطات را در 

 مشارکت را تقویت میکند .  

 

 اهداف اعتباربخشی 

 

  پایگاه های تحت پوشش بطور سلیقه ایجایگزینی مدل اعتباربخشی به جای ارزشیابی 

 ارتقای مستمر کیفیت تمام خدمات قابل ارائه در پیش بیمارستانی 

 تضمین ایمنی گیرندگان و ارائه دهندگان خدمت 

 اجرای فرآیندهای درمانی مبتنی بر استاندارد و در نظر گرفتن پیامدهای سامت 

 دن به مدیران و رهبران مرکز در عمل به وظایف خطیر خود و در حوزه مراقبتییاری رسان 

 ارائه الگوی نظارتی یکپارچه جهت اطمینان از ارائه خدمات مراقبتی کیفی ، ایمنی و مبتنی بر شواهد علمی روز 

 ایمنی و بیمار محوری در کنار ارتقای کیفیت خدمات 

  بیمارستانیپیش اورژانس استانداردهای اعتباربخشی در سطحپیگیری مراتب اجرایی پیاده سازی 

  پیش بیمارستانی از نظر مستندات اعتباربخشی واحدها و پایگاه هایبازدید و پایش اقدامات انجام شده 

 

 کد سند اعتبار بخشی  این مرکزاز سه قسمت تشکیل شده است : 
ZE-IN-01             ZE-PR-01           ZE-PO-01 

  انگلیسی  اول حرفدوZE  :Zanjan / Emergency Medicine Service 
  دو حرف دوم انگلیسی : ( procedure ) PRروش اجرایی 
  دو حرف دوم انگلیسی: ( policy ) POخط مشی 
  دو حرف دوم انگلیسی: ( Instruction )INدستور العمل 
 01سند: قسمت سوم شماره 
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 :مقدمه 
 بیمارستانیپیش جایگاه تیم مدیریت اجرایی و کمیته های 

  ،تقویت سامانه های تصمیم سازی مبتنی براطاعات پردازش شده به جایگزینی مدیریت هدف از تشکیل تیم مدیریت اجرایی
 امری و مبتنی بر تجربه های فردی است.

 وهى وگرر یج کاوتر، هوشمندی هبرو ربسته به مدیریت آن واموفق و اداره ست اپرخطر ه و مانى پیچیدز( سانس)اورژا 
ر دستانى رپیش بیمای کت کمیته هاربا مشاو بخشى رعتبای اهااردستاندس اساابرست. تیم حاکمیتى اجمعى د خرده از ستفاا

 .مى نمایدرت نظای و یزرعملیاتى برنامه دی و ستای حدهان وامسئواان، مدیراز یى هریک اجری اتعیین نقش ها
 :ظایف تیم حاکمیتیوهم ا 
  یى بیشتر. رامسیر کادر مدیریت منابع ی و یزربرنامه 
  نینفعاذپاسخگویى به. 
 نس.ت اورژاکیفى خدمای تقاار 
 رانیمنى بیماد ابهبو. 
 ز اه ای بخش عمد، کیفیتد بهبوو عملیاتى ی های یزربرنامه و تژیک استرابر سند وه بخشى عارعتبای اهااردستاندس اساابر

تیم حاکمیتى به  بستردر ستانى رعملیاتى پیش بیمادی و ستای حدهاد واعملکری یابى هاارزشامل نتایج ن مجریات طاعاا
، نسانىامدیریت منابع ر، یمنى بیماامهم ی یندهاآهمچنین فرد. صاحى منجر مى شوت اخاامدو مهم ی هازی تصمیم سا

ت و ساجلاد تعدا لذ، ستامستقیم تیم حاکمیتى ر کار ستودر دیى نیز اجرامدیریت د بعااسایر و مدیریت مالى ن، ماد درقتصاا
شخیص تنس با ن اورژامازساد عملکرد بعاازه و اندع، ابا توجه به نوت، ماالزاقل اعایت حدربا تى رمشوو موقت ی عضااترکیب 

 .تیم حاکمیتى مى باشدو ستانى رنس پیش بیمااورژائیس مرکز ر
 ت مانند هیأت یا سایر تشکیاد ها توسط فری یت تصمیم گیراهدت آن و جلسادن تیم حاکمیتى یا تشریفاتى نموی عضاف احذ

ه بسیب کیفى آموجب ، یگر به جایگزینىتیم حاکمیتىان دیا هر عنورای اداری و نین/ شوومعارای شوان/ مدیررای وئیسه/ شر
 .دنس مى شواورژاشیابى ر در ارزین محوزات امتیاف احذی و هبرو رمدیریت ر ساختا

 ت. بر ساستانى رنس پیش بیمااورژابخشى رعتباانس مدنظر نسل نوین د اورژاعینى عملکرو قعى واتمرکز بر نتایج و یى اعمل گر
 دینآفرز صرفاً پیش نیا، ستانى رپیش بیمای کمیته هاو تیم حاکمیتى ت جلسااری عمومى برگزت ماالزاعایت س، رسااهمین 

  

 ZE-PO-01:کد     ن زنجانستاادث و فوریت های پزشکی اخلی تیم حاکمیتی مرکز مدیریت حودائین نامه آ:عنوان خط مشی

مرکز مدیریت حوادث و فوریت نام اداره :   1399 /04/ 01 تاریخ بازنگری  :
 های پزشکی استان زنجان

01/40/1398تاریخ اباغ :  

از  صفحه:   1400 /04/ 01تاریخ بازنگری بعدی : 

 ZE-PO-01:کد     ن زنجانستاادث و فوریت های پزشکی اخلی تیم حاکمیتی مرکز مدیریت حودائین نامه آ:عنوان خط مشی

مرکز مدیریت حوادث و فوریت نام اداره :   1399 /04/ 01 بازنگری  :تاریخ 
 های پزشکی استان زنجان

01/40/1398تاریخ اباغ :  

از  صفحه:   1400 /04/ 01تاریخ بازنگری بعدی : 

 ZE-PO-01:کد     ن زنجانستاادث و فوریت های پزشکی اخلی تیم حاکمیتی مرکز مدیریت حودائین نامه آ:عنوان خط مشی

مرکز مدیریت حوادث و فوریت نام اداره :   1399 /04/ 01 تاریخ بازنگری  : 01/40/1398تاریخ اباغ :  
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ت لساجین در اسیستمى ش نگرو جمعى د خر، هدامبتنى بر شوزی تصمیم سای بر مبنازنجان، نس اورژاموفقیت و ست ی اتصمیم گیر  
   .                                                                                                                                          هد شدایابى خوارز

 : کیفیتد بهبوو کمیته پایش  
  ز احاصل ت طاعادازش اکه مسئولیت پرا چر، ست الحاقى به تیم حاکمیتى اقع کمیته در وایفیت سنجش کو کمیته پایش

ه بر عهد ن راینفعای ذضایتمندای( و ربرنامه ی و پیامدی، یندآسه گانه )فری نتایج شاخص ها، ستانىرپیش بیمای کمیته ها
سنجش کامل  وثربخش کمیته پایش ای و احرفه ، قیقدالیت با فعی نگرزباو یابى ا، ارزجری ، ایزرقع حلقه برنامه دارد. در وا

حى ارطین کمیته ه در اشددازش پرت طاعاامبتنى بر ارد موری از بسیا، در تیم حاکمیتىای خله امدت تصمیماو هد شد اخو
ین در ا لیاتون فنی و عممعاو ستانى رنس پیش بیمااورژایاست مرکز ه ریژوشد به ان ارمدیررود ، مى ر نتظاا الذد. مى شو

 .یفا نمائیداکمیته نقش فعالى 
 :ریمنی بیماا 
 نه به اپیشگیررت تقویت نظار به منظو، نس اورژایمنى ل امسئوو عضو تیم حاکمیتى ان نس به عنواورژافنى ل مسئوه جایگا

 .ستاران بیماق حقوو یمنى از اصیانت و پزشکى ر قصول کنتری و مر پیشگیرار در اثرگذو اتى مهم ورضران عنو
 :تشکیل تیم حاکمیتیاف هدا 
 یتصمیم گیردر شد ان ارهماهنگى مدیرم و نسجاا. 
 نساورژایى اجرامحیط ه از شددازش پرت طاعااسى رسطه بروامصلحت به و قعیت وامبتنى بر ت خذ تصمیماا. 
 جمعىد تکیه بر خرو تیمى ر یج فرهنگ کاوتر. 
  زییند تصمیم ساآفرن در ینفعاذ کتربا توجه به مشات تصمیماای جردر اتسریع و تسهیل. 
 صى مبتنى بر تجربه شخدی و فرت تصمیماو دوری از تیم حاکمیتى ت در طاعان اثربخشى با توجه به جریااهزینه د بهبو

 .انمدیر
 :تیم حاکمیتیى عضاا 
  ت جلساء در عضااهمه و تشکیل زنجان نس در اورژایل ذیى اجرن امسئواو پرسنل از نفر  تیم حاکمیتى با عضویت

 .نددارکت رمشا
 استاننس اورژایاست ر 
 نساورژانس استان و معاون فنی عملیات اورژانت ومعا 

 
 
 

از  صفحه:  های پزشکی استان زنجان 1400 /04/ 01تاریخ بازنگری بعدی :  ZE-PO-01:کد     ن زنجانستااادث و فوریت های پزشکی خلی تیم حاکمیتی مرکز مدیریت حودائین نامه آ:عنوان خط مشی 

مرکز مدیریت حوادث و فوریت نام اداره :   1399 /04/ 01 تاریخ بازنگری  :
 های پزشکی استان زنجان

01/40/1398تاریخ اباغ :  

از  صفحه:   1400 /04/ 01تاریخ بازنگری بعدی : 

 ZE-PO-01:کد     ن زنجانستاادث و فوریت های پزشکی اخلی تیم حاکمیتی مرکز مدیریت حودائین نامه آ:عنوان خط مشی
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 ها پایگاه امور مسئول 

  هان ستانى شهرستارنس پیش بیمامسئولین اورژانفر 
 مسئول امور عمومی و کارکزینی 

  کنترل عفونتو بخشى رعتبال امسئو  
 تسیدگى به شکایامسئول کنترل کیفیت و ر 

 زش و دارو و تجهیزاتمول آمسئو 

 آمار مسئولو  مسئول ارتباطات 

 ت طاعاآوری افن ل مسئو 
  کارپرداز مرکز 
  مسئولEOC 
 مسئول نقلیه 

  و کنترل کیفیتمسئول روابط عمومی 

 :ظایف تیم حاکمیتیح وشر 

  ضحف و واشفارت به صوزنجان نس ن اورژاکای خط مشى هاو تعیین سیاست ها. 
 ل. قبورد موارد تصویب موو نس اورژاتیم حاکمیتى ی سوه از ئه شدی اراهادپیشنهاو سى برنامه ها ربر 
  ارسیاستگذو ناظر ی هادنهای هااردستاندرات و امقر، نینانس با قود اورژاعملکرق نطبان از اطمینااکسب. 

  ن. مازخلى سای دائین نامه هاو آبرنامه ها اف، هد، ایترنس با مأمود اورژاعملکرق نطبان از اطمینااکسب 
  نسن اورژاکنارکاو خدمت ن گیرندگاق عایت حقون از رطمینااکسب. 

  بمصوی برنامه هام نجااتخصیص مناسب منابع جهت و تأمین ن از طمینااکسب. 
  خدمتن حیطه. گیرندگار چهادر سامت ی تقای و ارجهت پیشگیره در شدی یزرامه برنت مااقدای اجرن از اطمینااکسب ،

 .شد جامعهن ارکت با مسئوارطریق مشااز جامعه و نس اورژامحیط ن، کنارکا
  یستزمحیط زی سالم ساو جهت حفظ ه در شدی یزربرنامه ت مااقدای اجرن از اطمینااکسب. 
  شدباده مشخص کررات را ختیاو امسئولیت ها ح سطوو بط رواکه ف شفاو د مانى مستنزسار ساختاد جون از وطمینااکسب. 
  ن کنارکام توسعه مستمر تماو مستمر زش مو، آتوجیه، بقاب، انتصاام، استخدای امناسب بری برنامه هاد جون از وطمینااکسب

 تیم حاکمیتى(ی عضااجمله )از 

 
 

 ZE-PO-01:کد     ن زنجانستاادث و فوریت های پزشکی اخلی تیم حاکمیتی مرکز مدیریت حودائین نامه آ:عنوان خط مشی

مرکز مدیریت حوادث و فوریت نام اداره :   1399 /04/ 01 تاریخ بازنگری  :
 های پزشکی استان زنجان

01/40/1398تاریخ اباغ :  

از  صفحه:   1400 /04/ 01بازنگری بعدی : تاریخ 
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  نسدر اورژامالى و نسانى ، ابهینه منابع فیزیکىده ستفان از اطمینااکسب. 

  قل ساانه(انس )حداورژاخلى ی داخط مشى هاو لعمل ها راستو، دئین نامه هاآمنظم ی نگرزبان از طمینااکسب 
 ستانى. رنس پیش بیمااورژاساله مرکز  ٥تا  ٣تژیکى استراین برنامه وتد 
 قل ساانه(.انس )حداورژاتژیک استرابرنامه ی نگرزبا 

  شته باشند. داگاهى ن از آن اکنارکام که تمای تمامى قسمت ها به نحودر نس اورژاسالت رنشر بیانیه 

  لب برنامه قاای آن در جرابر رت نظاو نس اورژاتژیک استری الویت هااان مستمر کیفیت به عنوی تقار و اریمنى بیمااتعیین
 .نساورژاکل در عملیاتى 

  نمازتژیک سااستراف اهداستیابى به ر دحدها به منظوو واتخصیص منابع به بخش ها. 
 تژیک اترساف اهداستیابى به ر و دیمنى بیماو اکیفیت د بهبوای نس براورژاکل در برنامه عملیاتى مناسب ای جرابر رت نظا

 .نساورژا
 ریمنى بیماو اکیفیت د ین برنامه بهبووتددر کت رمشا. 
 از س نی اورژاحدهام واتمادر نها س آسااصاحى برت امااقدم انجاد و اعملکری کلیدی تحلیل شاخص هاو بر تعیین رت نظا

 .هشدری سپاون بری حدهاواجمله 
  خشىبرعتبااجمله ار از گذن قانوی هان مازیا ساو یابى ی ارزهاارش گزص خصوزم در ات مااقدم انجان از اطمینااکسب . 

 
 :تشکیل تیم حاکمیتیاف هدا 
  باشددی مبتنى بر تحلیل نتایج عملکرون و مدی آن تصمیم گیرو فعالیت ه نحوو نس تشکیل اورژاتیم حاکمیتى. 
  آورده و مل عنها به دن آثربخش بواف و اهدا ستیابى بهدنظر ه را از خذ شدت انتایج تصمیمای از یابى مستمرارزتیم حاکمیتى

 .وردصاحى به عمل بیاام اقدز انیارت صودر 
 دخذ شول آن امسئوو از سى رهر جلسه بردر نها م آنجاامانى زقبلى مطابق مهلت ت مصوبام نجاارش اگز. 
 دخذ شوه ایى نشداجرق و امعوت مصوبان یى شداجراتسهیل گر جهت ه و تسریع کنندت تصمیما. 
 دوشبطه تصویب راین زم در اصاحى اام اقدوم الزرت صوه و در سى شدرقبلى برت ثربخشى تصمیماان امیزو ایج نهایى نت. 
  دگیررت مطابق برنامه توجیهى مستند صو، یى اجراجدید تیم ی عضااجدید به تیم توجیه اد فرن اضافه شدرت اصودر. 

 
 
 

 ZE-PO-01:کد     ن زنجانستاادث و فوریت های پزشکی اخلی تیم حاکمیتی مرکز مدیریت حودائین نامه آ:عنوان خط مشی

مرکز مدیریت حوادث و فوریت نام اداره :   1399 /04/ 01 تاریخ بازنگری  :
 های پزشکی استان زنجان

01/40/1398تاریخ اباغ :  

از  صفحه:   1400 /04/ 01تاریخ بازنگری بعدی : 
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 :شرح وظایف اعضا تیم مدیریت اجرایی 

 یرسم اباغ به ونیاز دارند برعهده را جلسات کلیه وریاست شود می محسوب تیم فنی ومعاون مرکز رئیس: جلسات رئیس 
 ندارد

 : ا رمسئول بهبود کیفیت به عنوان دبیر جلسات تیم مدیریت اجرایی وظیفه هماهنگی جهت برگزاری جلسات  دبیر جلسات
 .برعهده دارد

 : ارش سات گزعاوه بر حضور فعال در جلسه ،مسئولیت اجرا وپیگیری مصوبات را برعهده دارند ونیاز است که در جلسایر اعضا
 . قبلی توسط اعضا یا دبیر جلسه داده شودکاملی از نحوه اجرا و میزان اجرای مصوبات 

 : نحوه برگزاری جلسات 
 .جلسات بصورت ماهیانه ورعایت فاصله یک ماه در برگزاری با هماهنگی دبیر جلسه برگزار می شود 

  مانی زبا توجه به وجود شرایط خاص که می طلبد جلسات در فواصل کوتاهتر برگزار شود این موضوع در جلسه مطرح وفاصله
 . برگزاری تعیین و براساس آن اقدام می شود

 اریخ حضور همه اعضا در جلسه الزامی است اما عدم حضور یک نفر از اعضا دلیلی بر تعطیلی جلسه نمی باشد و جلسه درت
 . تعیین شده برگزار می شود

 می گیرد مصوبات جلسه از طریق فایل مشترک یا اتوماسیون دراختیار کلیه اعضا بخصوص اعضا غایب قرار . 
  یید و و طی جلسه ای با حضور اعضاء تیم تا //آیین نامه داخلی تیم مدیریت اجرایی پیش بیمارستان در تاریخ

 تصویب گردید.

 

 

 ZE-PO-01:کد     ن زنجانستاادث و فوریت های پزشکی اخلی تیم حاکمیتی مرکز مدیریت حودائین نامه آ:عنوان خط مشی

مرکز مدیریت حوادث و فوریت نام اداره :   1399 /04/ 01 تاریخ بازنگری  :
 های پزشکی استان زنجان

01/40/1398تاریخ اباغ :  

از  صفحه:   1400 /04/ 01تاریخ بازنگری بعدی : 

 تهیه کنندگان سمت تائید کنندگان سمت

  علی اصانلو مسئول اعتبار بخشی
 

   عباس رستمی مسئول امور پایگاه ها
 استان زنجانبخشى ر عتباو ایى اجرروش اخط مشی، یابىارزتیم  

   معاون مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی زنجان
 دکتر ابراهیم خسروشاهی

 تائید کننده نهایینام و نام خانوادگی  

   رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی زنجان
 دکتر اصغر جعفری روحی

 کننده تصویبنام و نام خانوادگی اباغ/ 
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 ف :هد 
 این مرکز در راستای پیوستن به مراکز ارتقا دهنده سامت به صورت رویکردی جامع و یکپارچه در داخل سیستمهای 

مند مدیریت)کیفیت( مرکز اقدام و با هدف مشارکت در پیشگیری و ارتقای سامت بیماران، سیاست افزایش آگاهی و توان
 خطر آفرین عام و خاص را اتخاذ نموده است. سازی مددجویان و حذف عوامل

  
 کلیه پرسنل دامنه: 

 مسئولیت و اختیار: 
 کلیه پرسنل 

 

 یف :رتعا 

  (1986اتاوا  )ارتقای سامت طبق منشورOttawaتقای آن(: فرآیند قادر سازی افراد به افزایش کنترل سامت خود و ار 

  
 روش انجام کار: 

  ن متعهد و معاونت درمان نسبت به تامین منابع مالی ،انسانی و تجهیزاتی جهت ارائه خدمات به بیمارامرکز مدیران ارشد
 .میباشد

  دمت خبرنامه ارتقا سامت و آموزش همگانی بیماران و رعایت حقوق گیرندگان رئیس مرکز نسبت به تعیین مسئول پیگیری
 .اقدام می نماید

 تکنسین در ارزیابی اولیه بیمار ریسک فاکتور های مرتبط به بیمار را شناسایی میکند. 
 ل و پرسن ماررئیس شهرستان ،مسئول پایگاه ،مسئول آموزش شهرستان طی هماهنگی با مسئول آموزش برنامه آموزش به بی

 .را طراحی و اجرا مینمایند
 مسئول آموزش نسبت به تهیه و فیلم های آموزشی وتوصیه های سامتی جهت پخش برای عموم در صدا و سیما با روابط 

 عمومی اقدام و همکاری می کند. 
 ری و ا پیشگامت در رابطه بمسئول روابط عمومی مرکز نسبت به تهیه ، نصب و بازبینی تابلو ها، بنرهای پیشگیری و ارتقا س

 نحوی برخورد در سوانح و بیماری ها و... در مکان های قابل دید عموم اقدام میکند.
  ومرکز مدیریت با معاونت بهداشتی دانشگاه در راستای ترویج فرهنگ پیشگیری و ارتقای سـامت و افـزایش آگـاهی 

 توانمنـد سـازی بیمـاران و همراهـان همکاری می کند

 

 

 

 ZE-PO-02:دک     مشارکت در پیشگیری و ارتقاء سامت در حیطه بیمار                                           :عنوان خط مشی 

مرکز مدیریت حوادث و فوریت نام اداره :   1399 /04/ 01 تاریخ بازنگری  :
 های پزشکی استان زنجان

01/40/1398تاریخ اباغ :  

از  صفحه:   1400 /04/ 01تاریخ بازنگری بعدی : 
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  توسـط مسئول روابط عمومی مرکز در جهت افزایش سواد سامت بیماران وجامعه نسبت به پخش برنامه های آموزشی

 .آموزش مرکـز ازطریق صدا و سیمای شهر هماهنگی های ازم انجام میدهد
 د.ار میدهمسئول روابط عمومی مرکز نسبت به تهیه مجله پیشگیری ارتقای سامت اقدام و به تعدادکافی در پایگاه و آمبوانس ها قر 

 
 
 

 :و منابع مستندات 
 

 راهنمای اعتباربخشی ملی 

 تجارب مرکز 
  منشور اتاوا(Ottawa) 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 ZE-PO-02:دک     مشارکت در پیشگیری و ارتقاء سامت در حیطه بیمار                                           :عنوان خط مشی 

مرکز مدیریت حوادث و فوریت نام اداره :   1399 /04/ 01 بازنگری  :تاریخ 
 های پزشکی استان زنجان

01/40/1398تاریخ اباغ :  

از  صفحه:   1400 /04/ 01تاریخ بازنگری بعدی : 

 تهیه کنندگان سمت تائید کنندگان سمت

 محسن رضائی مسئول آموزش علی اصانلو مسئول اعتبار بخشی

 جواد مرادی مسئول روابط عمومی عباس رستمی مسئول امور پایگاه ها
 استان زنجانبخشى ر عتباو ایى اجرخط مشی، روش ایابىارزتیم  

   و فوریت های پزشکی زنجان معاون مرکز مدیریت حوادث
 دکتر ابراهیم خسروشاهی

 تائید کننده نهایینام و نام خانوادگی  

   رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی زنجان
 دکتر اصغر جعفری روحی

 کننده تصویبنام و نام خانوادگی اباغ/ 

 ZE-PO-02:دک     مشارکت در پیشگیری و ارتقاء سامت در حیطه بیمار                                           :عنوان خط مشی 
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 ف :هد 
 ارتقا کیفیت خدمات کارکنان 

 افزایش بازده کاری کارکنان 
 پیشگیری از آسیبهای شغلی کارکنان 
  کارافتادگیکاهش زمان مرخصی استعاجی و از 
 افزایش ایمنی و رضایتمندی بیماران 
 افزایش کیفیت ارائه خدمات به بیماران 

  
 کلیه پرسنل دامنه: 

 

 مسئولیت و اختیار: 
  واحد ها و مسئولین شهرستان ها، مسئولین رئیس مرکز 

 یف :رتعا 

 و کـار ) ، محـیط  و انسـان  میـان  ارتبـاط  بهتـرین  آوردن دسـت  بـه  کـه  علوم از ای رشته عنوان به ارگونومی 
ــدگی ــف اســت آن اصــلی هــدف( زن ــا ارگنــومی میشــود تعری ــابی ب ــا قابلیــت ارزی ــای محــدودیت و ه  ه

ــترس ــای انسان،اس ــاری ه ــرو و ک ــای محیطی،نی ــتاتیک ه ــک اس ــدن روی ودینامی ــتگی ب  و انسان،خس
 دارد کار و سر ابزارها و کاری ایستگاه طراحی

 پوسـت  شـدن  سـورا   نـوع  هـر  بـه  و میشـود  نامیـده  شـدن  اسـتیک  نیدل پزشکی گفتار در:استیک نیدل 
 گفتـه  پرسـتاری  یـا  پزشـکی  مـداخات  هنگـام  در و تصـادفی  صـورت  بـه  تیـز  نـوک  شـ   یا سوزن توسط
 بزرگتـرین  نـدارد  دنبـال  بـه  را خطـری  هـی   خـود  خـودی  بـه  سـرنگ  یـک  توسـط  سوزن سر زخم.میشود
 خـون  بـه  آلـوده  و شـده  اسـتفاده  سرسـوزن  یـک  توسـط  پوسـت  شدن سورا  که میکند بروز زمانی نگرانی
ــار ــد بیم ــه باش ــن در ک ــان ای ــترین می ــر بیش ــرای خط ــتا ب ــه اب ــود HIV و HCV ، HBV ب  وج

  .خواهدداشت
 روش انجام کار: 

  این مرکز در راستای مشارکت در پیشگیری و ارتقا سامت در حیطه کارکنان برنامه های زیر را اجرایی 

 نموده است.

  دسترس پرسنل میباشد.پزشک طب کار تعیین و در 
  سالیانه آزمایشات کامل برای کلیه پرسنل مرکز بصورت رایگان انجام و پس از رویت جواب آزمایشات توسط 

 

 

 ZE-PO-03:کدمشارکت در پیشگیری و ارتقاء سامت در حیطه کارکنان                                        :عنوان خط مشی

مرکز مدیریت حوادث و فوریت نام اداره :   1399 /04/ 01 تاریخ بازنگری  :
 های پزشکی استان زنجان

01/40/1398تاریخ اباغ :  

از  صفحه:   1400 /04/ 01تاریخ بازنگری بعدی : 
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 .پزشک طب کار و ویزیت ایشان توصیه های ازم به پرسنل ارائه می شود 
 بهداشتی می باشند. سامت و کلیه پرسنل مرکز دارای پرونده 

 ق مسئول آموزش برنامه مدون آموزشی سالیانه در خصوص ارگونومی کارکنان ، کنترل عفونت، بهداشت محیط ، اطفا حری
 تدوین و در چند نوبت اجرا می نماید.)تئوری و عملی ( را 

 رد الب موکنترل عفونت ضمن بازدیدهایدوراه ای از پایگاه ها رعایت اصول کنترل عفونتتوسط کارکنان را بررسی و مط مسئول
 نیاز تهیه و  روی سایت مرکز قرار دارد و قابل دسترس کلیه کارکنان می باشد.

 را روی سایت مرکز قرار دارد و قابل دسترس کلیه کارکنان می باشد اصول ارگونومی تهیه شده توسط پزشک طب کار 
 داصول تغذیه سالم توسط کارشناس آموزش تهیه شده  روی سایت مرکز قرار دارد و قابل دسترس کلیه کارکنان می باش 
  کند و مسئولبا قیمت مناسب برنامه ریزی میمسئول امور ورزش و سامت برنامه های ورزشی)استخر...(را جهت پرسنل 

 تشکیل پرونده سامت پرسنل میباشد

 
 

 :و منابع مستندات 

 دفتر آموزش و ارتقای سامت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی 

  روتین مرکز 
 

 

 

 

 ZE-PO-03:کدمشارکت در پیشگیری و ارتقاء سامت در حیطه کارکنان                                        :عنوان خط مشی

مرکز مدیریت حوادث و فوریت نام اداره :   1399 /04/ 01 تاریخ بازنگری  :
 های پزشکی استان زنجان

01/40/1398تاریخ اباغ :  

از  صفحه:   1400 /04/ 01تاریخ بازنگری بعدی : 

 تهیه کنندگان سمت تائید کنندگان سمت

 علی اصانلو مسئول کنترل عفونت علی اصانلو مسئول اعتبار بخشی

 شهرام اجلی مسئول امور عمومی وکارگزینی عباس رستمی مسئول امور پایگاه ها

 سعید محمدی مسئول ورزش و سامت  

 استان زنجانبخشى ر عتباو ایى اجرخط مشی، روش ایابىارزتیم  

  معاون مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی زنجان
 دکتر ابراهیم خسروشاهی

 تائید کننده نهایینام و نام خانوادگی  

  مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی زنجانرئیس 
 دکتر اصغر جعفری روحی

 کننده تصویبنام و نام خانوادگی اباغ/ 

 ZE-PO-03:کدمشارکت در پیشگیری و ارتقاء سامت در حیطه کارکنان                                        :عنوان خط مشی
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 ف :هد 
 ه حفظ حریم خصوصی بیمار ، امنیت روانی ، افزایش رضایتمندی و رعایت موازین شرعی و اصول حرفه ای پوشش در ارائ

 می باشد پیش بیمارستانی اورژانس ارتقاء و بهبوداستانداردهای مراقبتی بیمار در ،خدمات

 خدمت گیرنده پزشکی شرعی،اخاق موازین و انسانی ومنزلت شان به احترام 

  
 کلیه کارکنان دامنه: 

 

 :مسئولیت ها و اختیارات 

 
  کارشناس رسیدگی به شکایات –مسئول شیفت  –مسئول کنترل کیفیت –تکنسین 

 یف :رتعا 

 
  

 روش انجام کار: 
 

 و  رستانبیما پرسنل عملیاتی بر اساس استاندارد ها ملی پوشش بیماران در مدت دریافت خدمات از صحنه ،داخل آمبوانس تا
حجاب  وعفاف  موقع تحویل بیمار به بیمارستان مقصد استفاده از پتو و ملحفه با رعایت امنیت روانی بیمار و با رعایت فرهنگ

 .به نحوی که مناطقی از بدن بیمار در طی مراحل فوق نیاز به مداخله ندارد پوشانده شود

  بنا د بیماراورژانسی انجام میدهند حتما در حضور یک نفر محرم یا معتمتکنسین ها در معایناتی  برحسب ضرورت یا در مواقع
د و رش دهنبه درخواست وی ضروری میباشد و در نبود همراه و اورژانسی بودن بیمار مورد رادر هنگام اعزام به اپراتور گزا

 .ضمنا در زمان معاینه به غیر از همراه بیمار کسی نباید در پیش بیمار باشد

 یا  یمارنونی بنمیشود مگر به پزشک معالج ، مرجع قضایی یا ولی قا یمار محرمانه بوده و به هی  عنوان به کسی دادهاطاعات ب
 به هر ارگان یا شخص به دستور رئیس مرکز.

 نایی توا اشد یاسر تکنسین ها معاینات بدنی را با توجه به مشکل بیمار و اجازه وی انجام دهند مگر در زمان که بیمار بیهوش ب
شته ندارا  )مصدومی که مشروبات الکلی یا مواد مخدر مصرف کرده ومصدومی که به بچه باشد یا معلول باشد(تصمیم گیری

 باشد.
 

 

 

 ZE-PO-04:دک   رعایت و حفظ حریم خصوصی گیرنده خدمت                                                       :عنوان خط مشی 

مرکز مدیریت حوادث و فوریت نام اداره :   1399 /04/ 01 تاریخ بازنگری  :
 های پزشکی استان زنجان

01/40/1398تاریخ اباغ :  

از  صفحه:   1400 /04/ 01تاریخ بازنگری بعدی : 

 ZE-PO-04:دک   رعایت و حفظ حریم خصوصی گیرنده خدمت                                                       :عنوان خط مشی 
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 :و منابع مستندات 
 
 

 

 جلد دهم –فصلنامه حیات  –ندامهرداد –مطالعه مروری بر حفظ حریم بیماران  "استفا ده از 

 

 تجربیات مرکز 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ZE-PO-04:دک   رعایت و حفظ حریم خصوصی گیرنده خدمت                                                       :عنوان خط مشی 

مرکز مدیریت حوادث و فوریت نام اداره :   1399 /04/ 01 تاریخ بازنگری  :
 های پزشکی استان زنجان

01/40/1398تاریخ اباغ :  

از  صفحه:   1400 /04/ 01تاریخ بازنگری بعدی : 

 تهیه کنندگان سمت تائید کنندگان سمت

 وحید خاصی مسئول رسیدگی به شکایات علی اصانلو مسئول اعتبار بخشی

 شهرام اجلی مسئول امور عمومی وکارگزینی عباس رستمی مسئول امور پایگاه ها

   
 

 استان زنجانبخشى ر عتباو ایى اجرخط مشی، روش ایابىارزتیم  

  معاون مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی زنجان
 دکتر ابراهیم خسروشاهی

 تائید کننده نهایینام و نام خانوادگی  

  های پزشکی زنجانرئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت 
 دکتر اصغر جعفری روحی

 کننده تصویبنام و نام خانوادگی اباغ/ 

 ZE-PO-04:دک   رعایت و حفظ حریم خصوصی گیرنده خدمت                                                       :عنوان خط مشی 
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 ف :هد 
 شناسایی و حمایت ازگروههای آسیب پذیر و جمعیت های در معرض خطر 
 تکریم ارباب رجوع و برقراری ارتباط موثر کادر درمانی 
 حمایت درمانی ، روحی و مالی 
 ایجاد احساس امنیت ، اعتماد ، رضایت و همکاری بیمار در راستای سامتی، درمان ، بهبودی و رضایت 
 عین و ارتقای ایمنی بیمارانافزایش رضایتمندی مراج 

  
 کلیه کارکناندامنه: 

 

 یف :رتعا 

 
 افراد  جسمی، گروه آسیب پذیر : کودکان، زنان باردار، افراد ناتوان، سالمندان، بیماران روانی، معلوان ذهنی و

 .الهویه شایع ترین آسیب پذیر و در معرض خطر هستند بدون سرپرست و مجهول

  
 روش انجام کار: 
  ل شک تحویدر صورت شناسایی بیماران گروه های آسیب پذیر ، بیمار را به واحد تریاژ و پزپرسنل عملیاتی اعزامی به صحنه

 . گیرنده معرفی می نماید

 رئیس مرکز،مسئول واحد ها و مسئول شهرستان ها در صورت نیاز بیماران گروه های آسیب پذیر، در خصوص شناسایی و 
 .دننمایمی حمایت گـروه هـای آسـیب پذیر برنامه ریزی 

 ه مسئول آموزشی ساانه جهت اموزش کلیه پرسنل در خصوص نحوه شناسایی گروه های آسیب پـذیر و در معرض خطر برنام
 .ریزی نماید

  مرکز، فلوچارت فرآیند مذکور را آماده نموده و طی اباغ ریاست به کلیه پایگاه ها ارسال نمایدمسئول آموزش. 
 ذ می تکنسین جهت گروه های آسیب پذیر؛ رضایتنامه جهت ارائه خدمات درمانی را از بیمار و نزدیکان درجه یک آنها اخ

 .نماید
 دی افراد آسیب پذیر به یک نفر همرا ه بیمار اجازه حضور بر بالین وی را می دهتکنسین ها جهت حمایت و نگه دار . 
 ند هایبرانکارد و کمرب تکنسین ها جهت جلوگیری از سقوط و آسیب به اطفال و بیماران سالمند از نرده تعبیه شده کنار 

 .دناستفاده می نمای فیکس کننده
 

 

 

 ZE-PO-05:کدحمایت از گروه های آسیب پذیر و جمعیت های در معرض خطر                        :عنوان خط مشی 

مرکز مدیریت حوادث و فوریت نام اداره :   1399 /04/ 01 تاریخ بازنگری  :
 های پزشکی استان زنجان

01/40/1398تاریخ اباغ :  

از  صفحه:   1400 /04/ 01تاریخ بازنگری بعدی : 

 ZE-PO-05:کدحمایت از گروه های آسیب پذیر و جمعیت های در معرض خطر                        :عنوان خط مشی 
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 ه واکنشمگر در مواقعی ک در طول اقدامات درمانی جهت کودکان ، حتی اامکان کودک را از والدینش جدا نمی نماید پرسنل 
 و به موقع پزشکی شود.شدید عاطفی والدین مانع از انجام اعمال صحیح 

 درصورت عدم و جود همراه و نیاز سالمند به کمک، پرسنل به ایشان کمک می کند. 
  دهدمی در اولویت قرار انتقال و... مادران باردار را ،پرسنل عملیاتی در خصوص انجام اقدامات درمانی نظیر اعزام 

 
 

 :و منابع مستندات 

 

 تجربیات مرکز 

 
 
 

 

 

 

 

 

 ZE-PO-05:کدحمایت از گروه های آسیب پذیر و جمعیت های در معرض خطر                        :عنوان خط مشی 

فوریت مرکز مدیریت حوادث و نام اداره :   1399 /04/ 01 تاریخ بازنگری  :
 های پزشکی استان زنجان

01/40/1398تاریخ اباغ :  

از  صفحه:   1400 /04/ 01تاریخ بازنگری بعدی : 

 تهیه کنندگان سمت تائید کنندگان سمت

 محمد جعفر قاسمی MCMCمسئول  علی اصانلو مسئول اعتبار بخشی

مسئول اورژانس شهرستان  عباس رستمی مسئول امور پایگاه ها
 خدابنده

 علی ا... دین محمدی

   
 

 استان زنجانبخشى ر عتباو ایى اجرخط مشی، روش ایابىارزتیم  

  پزشکی زنجانمعاون مرکز مدیریت حوادث و فوریت های 
 دکتر ابراهیم خسروشاهی

 تائید کننده نهایینام و نام خانوادگی  

  رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی زنجان
 دکتر اصغر جعفری روحی

 کننده تصویبنام و نام خانوادگی اباغ/ 

 ZE-PO-05:کدحمایت از گروه های آسیب پذیر و جمعیت های در معرض خطر                        :عنوان خط مشی 
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 ف :هد 
 بهبود مستمر مراقبت های پیش بیمارستانی ءارتقا 
 نظارت هدفمند و برنامه ریزی شده 

  
 کلیه کارکنان عملیاتیدامنه: 

 

  :مسئولیت ها و اختیارات 

 معاون فنی عملیات: تدوین و نظارت و ارائه مداخات اصاحی 

 مسئول واحد ها و مناطق : پایش و ارائه پسخوراند به معاون فنی عملیات 
  معاون فنی و عملیاتمسئول شیفت ها و پایگاه: اجرای مداخات اصاحی ارائه شده توسط 

 

 یف :رتعا 

  تای در خصوص نحوه عملکرد پرسنل در راس تیم ارزیاب داخلینظارت هدفمند : برنامه نظارتی مدون و مستمر
 پرستاری. پزشکی و بهبود مستمر مراقبت های

 ند.تیم ارزیاب داخلی:سوپر وایزران ، مسئول واحد ها و مسئول شهرستان ها اعضای تیم ارزیاب داخلی هست 

  
 روش انجام کار: 
 ن می ا تدویرعملیات با مشارکت تیم ارزیاب داخلی برنامه زمانبندی مدون برای کنترل و نظارت فعالیت پایگاه ها  معاون فنی

 نماید.

  یگردد.مبازدید مستمر از پایگاه ها طبق برنامه زمانبندی مشخص توسط تیم ارزیاب داخلی بر اساس چک لیست یکسان انجام 
  انجام شده را به معاون فنی عملیات به طور ماهانه ارائه می دهند.تیم ارزیاب داخلی پسخوراند پایش های 
 ا احی رمعاون فنی عملیات با مشارکت تیم ارزیاب داخلی نتایج پایش و کنترل انجام شده را فصلی ارزیابی و مداخات اص

 برنامه ریزی می نماید.
 داخلی مورد بررسی قرار می گیرد. تیم ارزیابدر پایش های دوره ای سوپروایزر اثر بخشی اقدامات اصاحی 
 .ارائه گزارش معاون فنی عملیات به رئیس مرکز انجام می شود 

 

 

 

 

 ZE-PR-01:دک                                           عنوان روش اجرایی مدون:   نظارت بر امور پایگاه ها                            

مرکز مدیریت حوادث و فوریت نام اداره :   1399 /04/ 01 تاریخ بازنگری  :
 های پزشکی استان زنجان

01/40/1398تاریخ اباغ :  

از  صفحه:   1400 /04/ 01تاریخ بازنگری بعدی : 

 ZE-PR-01:دک                                           عنوان روش اجرایی مدون:   نظارت بر امور پایگاه ها                            
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 :و منابع مستندات 
 

 تجربیات مرکز 

 
 چک لیست های بازدید 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ZE-PR-01:دک                                           عنوان روش اجرایی مدون:   نظارت بر امور پایگاه ها                            

مرکز مدیریت حوادث و فوریت نام اداره :   1399 /04/ 01 تاریخ بازنگری  :
 های پزشکی استان زنجان

01/40/1398تاریخ اباغ :  

از  صفحه:   1400 /04/ 01تاریخ بازنگری بعدی : 

 تهیه کنندگان سمت تائید کنندگان سمت

 عباس رستمی مسئول امور پایگاه ها علی اصانلو مسئول اعتبار بخشی

 وحید خاصی کارشناس امور پایگاه ها عباس رستمی مسئول امور پایگاه ها

   
 

 استان زنجانبخشى ر عتباو ایى اجرخط مشی، روش ایابىارزتیم  

  معاون مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی زنجان
 دکتر ابراهیم خسروشاهی

 تائید کننده نهایینام و نام خانوادگی  

  رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی زنجان
 دکتر اصغر جعفری روحی

 کننده تصویبنام و نام خانوادگی اباغ/ 

 ZE-PR-01:دک                                           عنوان روش اجرایی مدون:   نظارت بر امور پایگاه ها                            
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 :ف هد 

 ان پیشگیری از بروز مجدد خطاهای پزشکی ،کاهش خطا های احتمالی ،توسعه فرهنگ بیمارمحوری و ارتقای ایمنی بیمار
  اشتراک گذاری تجربه ها بیمارستانی از طریق بهپیش  درفرهنگ سازمانی

 کارکنان عملیاتیکلیه :دامنه 

 

 مسئولیت ها و اختیارات: 
 بیمار ، کارشناس ایمنی،مسئول آموزشکمیته مرگ ومیر ، مسئول دارو و تجهیزات پزشکی نی ،،معاون فمسئول ایمنی بیمار 

 

 یف :رتعا 

 ار در بیم ایجاد یک پیامد ناگوار و ناخواسته منظور از خطا ، قصور یا نقص در ارائه خدمات تشخیصی ودرمانی و
یندی فرا وردر دو حیطه ساختاری می باشد. شناسایی مخاطرات سازمانی یا عواملی مستعدکننده مرتبط با بیما

  ارائهخدماتی باکیفیت باا بوده که براساس استفاده از روش های علمی آن بتوان ازخطاهای پزشکی پیشگیری و
 .نمود

 تحلیل علل ریشه ایRCA(Root cause analysis ) 
 (تحلیل حاات بالقوه خطا و آثار آنFMEA(Failare mode and effect analysis 
  گیری و اشتراک گذارییاد :LEARN &SHARE) )   LS  

 روش انجام کار: 
 .مسئول ایمنی بیمارجهت بررسی و  تحلیل خطاهای پزشکی باتوجه به موضوع خطا تیمی راتشکیل می دهد 

 .خطاها جمع بندی ،دسته بندی می شود وهرکدام در دستور کارکمیته های مرتبط قرار می گیرد 
  د.تشویق می کن باشند را داشته که بیشترین گزارشات خطا را پایگاه هایمشارکت پرسنل،دفتر بهبود کیفیت جهت جلب 
 اقدام درپایان هرماه مسائل وخطاهای مختلف را درجلسه تیم حاکمیتی مطرح و نیازهای آموزشی و راهکارهای مختلف راجهت 

 اصاحی مراقبتی با خرد جمعی تعیین میشود.
 
 
 
 
 
 

 ZE-PR-02:کدوش اجرایی ارزیابی پیشگیرانه خطاهای پزشکی                            رعنوان روش اجرایی مدون: 

مرکز مدیریت حوادث و فوریت نام اداره :   1399 /04/ 01 تاریخ بازنگری  :
 های پزشکی استان زنجان

01/40/1398تاریخ اباغ :  

از  صفحه:   1400 /04/ 01تاریخ بازنگری بعدی : 

 ZE-PR-02:کدوش اجرایی ارزیابی پیشگیرانه خطاهای پزشکی                            رعنوان روش اجرایی مدون: 
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  خطاهای دسته بندی شده مرتبط با هر کمیته درآن مطرح و براساس روش علمی  RCA-FMEAمیگردد. بررسی 
  میگیرد.مصوبات کمیته بصورت اقدام اصاحی در عملکرد واحد های مرتبط قرار 
 راهکارهای آنها بصورت   بررسی خطا ها و LS.دراختیار کارکنان بطور ماهانه قرار می گیرد 
 پایش میشود. فصلی تحلیل و توجه به فرایند های اصلی بطور برنامه مداخات اصاحی وسنجش عملکرد کارکنان با 
  حی شود بافاصله درجهت تحلیل و اقدام اصادرصورتیکه مخاطره ای جدید و خارج از فهرست مخاطرات کشف و یا گزارش

 آن طبق موارد فوق الذکرمداخله صورت می گیرد.
 LS ماه در اختیار مجموعه قرار می دهد. 6بصورت خبر نامه هر 

 
 :و منابع مستندات 

 

  گزارشات خطا ها 

  چک لیست های ایمنی بیمار 

  تحلیل ریشه ای و پیشگیرانه 

 مصوبات کمیته 

 

 
 

 ZE-PR-02:کدوش اجرایی ارزیابی پیشگیرانه خطاهای پزشکی                            رعنوان روش اجرایی مدون: 

مرکز مدیریت حوادث و فوریت نام اداره :   1399 /04/ 01 تاریخ بازنگری  :
 های پزشکی استان زنجان

01/40/1398تاریخ اباغ :  

از  صفحه:   1400 /04/ 01تاریخ بازنگری بعدی : 

 تهیه کنندگان سمت کنندگانتائید  سمت

 عباس رستمی مسئول امور پایگاه ها علی اصانلو مسئول اعتبار بخشی

 محمدعلی اصانی مسئول شهرستان سلطانیه عباس رستمی مسئول امور پایگاه ها

   
 

 استان زنجانبخشى ر عتباو ایى اجرخط مشی، روش ایابىارزتیم  

پزشکی  معاون مرکز مدیریت حوادث و فوریت های
 زنجان

 
 نام و نام خانوادگی  تائید کننده نهایی دکتر ابراهیم خسروشاهی

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 
 زنجان

 
 دکتر اصغر جعفری روحی

 نام و نام خانوادگی اباغ/ تصویب کننده
 

 ZE-PR-02:کدوش اجرایی ارزیابی پیشگیرانه خطاهای پزشکی                            رعنوان روش اجرایی مدون: 
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 ف :هد 

 

 ان بهرفع موانع گزارش خطا وپیش بینی مدبرانه راه های جایگزین برای ترقیب کارکن مدیریت خطاهای پزشکی وشناسایی و 
 گزارش خطا های پزشکی است

  
 عملیاتی کارکنانکلیه دامنه: 

 

 صاحبان فرایند : 
 ایمنی بیمار مسئول 

 کارشناس ایمنی بیمار 

 کارشناس کنترل کیفیت 

 یف :رتعا 

 میباشد  انجام اقدامات پیشگیرانه مهمترین گام در مدیریت خطا جامع خطا ،تحلیل ریشه ای و گزارش به موقع و
 میکنندسرزنش از گزارش دهی خطا خوداری  وکارکنان بدلیل ترس از تنبیه و

  
 روش انجام کار: 

 
 به کلیه کارکنان بااخص پرسنل جدیدالورود نحوه گزارش دهی خطا را آموزش میدهد کارشناس ایمنی بیمار. 

 محل های نصب صندوق گزارش خطا را به تمام مراکز مناطق اطاع رسانی میکندبیمار کارشناس ایمنی ،. 
  گزارش دهی خطا را الصاق میکندکارشناس ایمنی کنار صندوق، فلوچارت فرآیند. 
 کارشناس ایمنی کلیه خطاهای گزارش شده از صندوقها و گزارش شده را جمع آوری مینماید. 
 ه ماهان ، فرم های تکمیل شده گزارش خطا را با رعایت اصل محرمانه بودن به صورتو کارشناس کنترل کیفیت کارشناس ایمنی

 .دنبررسی و آنالیز می کن
 دن، گزارش تحلیل نتایج را به مسئول ایمنی بیمار گزارش می نمایکارشناس کنترل کیفیت  بیمار و کارشناس ایمنی. 
 ه بجهت تحویل  "گزارش موردی"اقدام به اشتراک گذاری تهیه کارشناس کنترل کیفیت ، با همکاری بیمار کارشناس ایمنی

 .دنمی نمای پایگاه ها
 اصاحی  ، خطاها را دسته بندی نموده و در کمیته خطا جهت تعیین اقداماتت کارشناس کنترل کیفی بیمار و کارشناس ایمنی 

 
 
 

 ZE-PR-03:کد  نحوه گزارش دهی همگانی خطاهای پزشکی بدون ترس از سرزنش وتنبیه  عنوان روش اجرایی مدون: 

مرکز مدیریت حوادث و فوریت نام اداره :   1399 /04/ 01 تاریخ بازنگری  :
 پزشکی استان زنجانهای 

01/40/1398تاریخ اباغ :  

از  صفحه:  1400 /04/ 01تاریخ بازنگری بعدی : 

 ZE-PR-03:کد  نحوه گزارش دهی همگانی خطاهای پزشکی بدون ترس از سرزنش وتنبیه  عنوان روش اجرایی مدون: 
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 .دنوربیدیتی بررسی می نمایم -مطرح و در کمیته مورتالیتی 

 این  ، جهت اشاعه گزارش خطا برای واحدها یا کارکنانی که نقش فعال دربیمار و کارشناس کنترل کیفیت کارشناس ایمنی
 .زمینه داشته اند به تیم اجرایی تشویقی پیشنهاد می کند

 
 مسئول آموزش جهت افزایش مشارکت کارکنان بالینی در گزارش دهی خطاها ، جلسات دوره ای برگزار می نماید. 
  د ان بتواننکیفیت اقدام به شناسایی موانع گزارش دهی خطا می نماید تا کارکن کنترل  کارشناس ایمنی ، با همکاریکارشناس

 .،دیسپ  و پزشک مشاور را گزارش نمایندپایگاه هابدون ترس از تنبیه وسرزنش خطاهای پزشکی پرسنل 
 

 :و منابع مستندات 
 

 فرم گزارش خطا 

  اعتباربخشیدستورالعمل استاندارد های 
 تجربیات مرکز 

 

 
 
 

 ZE-PR-03:کد  نحوه گزارش دهی همگانی خطاهای پزشکی بدون ترس از سرزنش وتنبیه  عنوان روش اجرایی مدون: 

مرکز مدیریت حوادث و فوریت نام اداره :   1399 /04/ 01 تاریخ بازنگری  :
 های پزشکی استان زنجان

01/40/1398تاریخ اباغ :  

از  صفحه:  1400 /04/ 01تاریخ بازنگری بعدی : 

 تهیه کنندگان سمت تائید کنندگان سمت

 عباس رستمی مسئول امور پایگاه ها علی اصانلو مسئول اعتبار بخشی

 محمدعلی اصانی مسئول شهرستان سلطانیه عباس رستمی مسئول امور پایگاه ها

   
 

 استان زنجانبخشى ر عتباو ایى اجرخط مشی، روش ایابىارزتیم  

معاون مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 
 زنجان

 
 نام و نام خانوادگی  تائید کننده نهایی دکتر ابراهیم خسروشاهی

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 
 زنجان

 
 دکتر اصغر جعفری روحی

 نام و نام خانوادگی اباغ/ تصویب کننده
 

 ZE-PR-03:کد  نحوه گزارش دهی همگانی خطاهای پزشکی بدون ترس از سرزنش وتنبیه  عنوان روش اجرایی مدون: 
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 ف :هد 

  قرار  را تحت تاثیر خودمصدومین و حاظران در صحنه پاسخ به هر نوع حادثه غیرمترقبه که پرسنل، بیماران، تعیین روش
 .میدهد

 در هنگام وقوع حوادث غیرمترقبه یپیش بیمارستان اورژانس تعیین مسئولیتهای افراد و واحد های 

 
 

 کلیه کارکنان دامنه: 

 

 صاحبان فرایند : 
 ، مسئول ریاست مرکز ،معاون مرکزEOC  کارشناسان،EOC ، و مسئول شیفت ها افراد چارت بحران مرکز ،مسئول مناطق 

 یف :رتعا 

 حوادث غیرمترقبه خارجی(External Disasters) 

  رند و منشاء میگیاورژانس پیش بیمارستانی  به حوادثی اطاق میگردد که از خارج از فضای فیزیکیطبق تعریف
 شوند.  اورژانس پیش بیمارستانی می موجب توقف عملکرد طبیعی مصدومبا ایجاد تعداد زیاد 

 :مثالهایی از حوادث غیرمترقبه خارجی عبارتند از
 و زلزله سیل 
 نشت مواد مضر 
 آتش سوزی وسیع 
 مواجهه با پرتو رادیواکتیو 
 و غیره ... حوادث با تلفات متعدد 

 
 حوادث غیرمترقبه داخلی (:(Internal Disasters 
 نوع ر  دهد و تهدیدی ازاورژانس پیش بیمارستانی  بر طبق تعریف هر حادثه ای است که در فضای فیزیکی 

 وارد نماید. حاظرین در صحنه و پرسنل مصدومین ،، بیماران، پایگاه ها بیماری، جراحت و یا تخریب

 :نمونه هایی از حوادث غیرمترقبه داخلی در زیر آورده شده است
 بمب گذاری 
 گروگان گیری 
 قطع ارتباطات 

 
 
 
 

 ZE-PR-04:کد                                           موقعیت های خطر آفرین گزارش حوادث وعنوان روش اجرایی مدون:

 مرکز مدیریت حوادث و فوریتنام اداره :   1399 /04/ 01 تاریخ بازنگری  :
 های پزشکی استان زنجان

01/40/1398تاریخ اباغ :  

 1400 /04/ 01تاریخ بازنگری بعدی :  از   صفحه:

 ZE-PR-04:کد                                           موقعیت های خطر آفرین گزارش حوادث وعنوان روش اجرایی مدون:
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  بآقطع برق یا 

 آتش سوزی 
 نقص سیستم گرمایشی 

 
  یز ن پایگاه ها بیمارستانی را میتوان براساس شدت و میزان تاثیر بر پیش موقعیت وقوع حوادث غیرمترقبه

 :بر این اساس پنج موقعیت قابل تصور است که عبارتند از .تقسیم بندی کرد
  ،انفجار، نشت یا آزاد شدن مواد مضرحوادث غیرمترقبه داخلی: مانند آتش سوزی 
 حوادث غیرمترقبه خارجی جزئی: تعداد محدودی مصدوم ایجاد میکند. 
 حوادث غیرمترقبه خارجی عمده: تعداد زیادی مصدوم ایجاد میکند. 
 سیل طوفان ،یا جامعه میباشد: مانند آتش سوزی  یبیمارستان پیش تهدیدات ناشی از حوادث غیرمترقبه متوجه ،

 در نزدیکی پایگاه ها  جار قریب الوقوعیا انف
 . حوادث غیرمترقبه ای که در منطقه ای دیگر ر  میدهد 

 حوادث ترکیبی:شامل حوادث داخلی و خارجی میباشد که ممکن است همزمان ر  دهد 

 
 

 روش انجام کار: 
 ادثه( حبه فرد اعام کننده خطر)فرمانده  یا ارگان های دیگر حوادث غیر مترقبه خارجی توسط نماینده مخصوص فرمانداری

 جهت  EOCکارشناس کشیک مرکز اطاع داده می شود.فرد اعام کننده خطر )فرمانده حادثه( در اولین زمان ممکن به 
 .اطاع می دهدرا آمادگی اورژانس پیش بیمارستانی اعام حالت آماده باش 

  زومات رامل تجهیزات و وسعت حادثه نیاز های اولیه منابع مالی ،انسانی وفرمانده حادثه با کسب اطاعات کامل از شدت و 
مرکز میدهد ودر اسرع وقت در   EOCکارشناس کشیک نسبت به آماده سازی انها دستورات ازم را به  براورد کرده و

 .حضور می یابد مدیریت
  شرح وظایف ذیل انتخاب میشود مشخصات وافراد با در برنامه ریزی بحران: 
 ه برد که فردی که مسئولیت اعام خطر و اجرای برنامه حوادث غیرمترقبه را بر عهده دارد باید از قبل مشخص گردد. این ف

 .(انتخاب میگردد دارای مسئولیت مشخص میباشد Incident Commanderعنوان فرمانده حادثه )

 هشدار و خطر اعام وظیفه.میدهد انجام را بیمارستانی پیش حوادث مرکزفرماندهی در هارا مسئولیت تقسیم وظیفه فرد این 
 شده تعیین یشپ از افرادی یا فرد که مواردی در. میباشد فرد این عهده بر نیز بیمارستانی پیش پاسخ اتمام اعام و پرسنل به

  .یرندمیگ عهده بر را بحران در بیمارستانی پیش اورژانس پاسخ فرماندهی مسئولیت ترتیب به زیر افراد نباشند دردسترس

 
 

 ZE-PR-04:کد                                           موقعیت های خطر آفرین گزارش حوادث ومدون:عنوان روش اجرایی 

مرکز مدیریت حوادث و فوریت نام اداره :   1399 /04/ 01 تاریخ بازنگری  :
 های پزشکی استان زنجان

01/40/1398تاریخ اباغ :  

 1400 /04/ 01تاریخ بازنگری بعدی :  از   صفحه:

 ZE-PR-04:کد                                           موقعیت های خطر آفرین گزارش حوادث وعنوان روش اجرایی مدون:
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  بیمارستانی تعیین پیش اورژانس این مسئولیتها برحسب موقعیت قابل تغییرهستند و توسط کیمته حوادث غیرمترقبه
 : میشوند

 مسئول / معاون مرکز/  رئیس مرکزEOC /  کارشناس EOC/  مسئول شیفت در هنگام وقوع حادثه 
  کارشناس EOC هی شدت حادثه با هماهنگی فرماند فراخوان نیروها بر اساس میزان و قت نسبت به اعام آماده باش وو

 .حادثه اقدام می نماید
 

 ام از حضور در پوزیشن عملیاتی خویش هر کدام به ترتیب بر اساس شدت و وسعت حادثه به انج مدیران مناطق مذکور پس
 .فعالیتهای خویش بر اساس شرح وظایف اباغی اقدام میکنند

 .پس از پایان بحران و بازگشت به وضعیت طبیعی حالت پاسخ به حادثه توسط فرمانده حادثه اعام می شود 

 
 :و منابع مستندات 

 برنامه ملی پاسخ نظام سامت در بایا و فوریت ها / دستورالعملهای اباغی از وزارت مطبوع 

  

 
 

 ZE-PR-04:کد                                           موقعیت های خطر آفرین گزارش حوادث وعنوان روش اجرایی مدون:

مرکز مدیریت حوادث و فوریت نام اداره :   1399 /04/ 01 بازنگری  :تاریخ 
 های پزشکی استان زنجان

01/40/1398تاریخ اباغ :  

 1400 /04/ 01تاریخ بازنگری بعدی :  از   صفحه:

 تهیه کنندگان سمت تائید کنندگان سمت

 محمد جعفر قاسمی MCMCمسئول  علی اصانلو مسئول اعتبار بخشی

 حسن انصاری EOCکارشناس عباس رستمی مسئول امور پایگاه ها

 بنیادجواد  EOCکارشناس  

 استان زنجانبخشى ر عتباو ایى اجرخط مشی، روش ایابىارزتیم  

معاون مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 
 زنجان

 
 نام و نام خانوادگی  تائید کننده نهایی دکتر ابراهیم خسروشاهی

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 
 زنجان

 
 دکتر اصغر جعفری روحی

 خانوادگی اباغ/ تصویب کنندهنام و نام 
 

 ZE-PR-04:کد                                           موقعیت های خطر آفرین گزارش حوادث وعنوان روش اجرایی مدون:
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 ف :هد 

  و کارکنان حاظرین صحنه حادثه,  مصدومینپاسخ گویی مناسب و مؤثر به هر حادثه و کاهش آسیب به 

 استفاده بهینه از منابع و نیروهای انسانی 
  
 کارکنانکلیه دامنه: 

 

 مسئولیت و اختیار: 
 مسئول  -معاون مرکز-رئیس مرکزEOC - کارشناسانEOC – بحران مرکز چارت   مسئول مناطق و افراد 

 
 یف :رتعا 
  یبیمارستانپیش سیستم فرماندهی حادثهPer Hospital Incident Command System (PHICS) 

 مرکز عملیات اضطراریEmergency operations center(EOC ) 

  
 روش انجام کار: 

 
 ه همه بهیه و کمیته مدیریت خطر حوادث و بایا, فلوچارت اطاع رسانی در شرایط بحران و فعال شدن سامانه هشدار اولیه را ت

 پرسنل اطاع رسانی شده است.

 ی نیازبر اساس فلوچارت ,مسئول شیفت مسئول اطاع بحران به رئیس مرکز و یا جانشین وی می باشد و در بحران های داخل 
مانده اطاع رسانی می شود . در ساعات غیر اداری, مسئول شیفت فرEOC نمی باشد و صرفا به  EOC به تایید خبر توسط  

 فعال می کند.عملیات است و سامانه فرماندهی حادثه را 

   رئیس مرکز مسئول غیر فعال سازی جایگاه های PHICSانی می باشد. و در زمان فعال سازی بر اساس فلوچارت اطاع رس
 ند.می ده در شرایط بحران و فعال شدن سامانه هشدار اولیه, پرسنل و مدیران به یکدیگر فعال شدن سامانه هشدار را اطاع

 
 
 :و منابع مستندات 

 

  /فلوچارتبرنامه ملی پاسخ نظام سامت در بایاو فوریت ها 

 

 

 

 ZE-PR-05:کد       ه فعال سازی و غیر فعال سازی جایگاه های سامانه فرماندهی حادثهزحوعنوان روش اجرایی مدون: 

مرکز مدیریت حوادث و فوریت نام اداره :   1399 /04/ 01 بازنگری  :تاریخ 
 های پزشکی استان زنجان

01/40/1398تاریخ اباغ :  

 1400 /04/ 01تاریخ بازنگری بعدی :  از   صفحه:

 ZE-PR-05:کد       ه فعال سازی و غیر فعال سازی جایگاه های سامانه فرماندهی حادثهزحوعنوان روش اجرایی مدون: 
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 ZE-PR-05:کد       ه فعال سازی و غیر فعال سازی جایگاه های سامانه فرماندهی حادثهزحوعنوان روش اجرایی مدون: 

مرکز مدیریت حوادث و فوریت نام اداره :   1399 /04/ 01 تاریخ بازنگری  :
 های پزشکی استان زنجان

01/40/1398تاریخ اباغ :  

 1400 /04/ 01تاریخ بازنگری بعدی :  از   صفحه:

 تهیه کنندگان سمت تائید کنندگان سمت

 محمد جعفر قاسمی MCMCمسئول  علی اصانلو مسئول اعتبار بخشی

 حسن انصاری EOCکارشناس عباس رستمی مسئول امور پایگاه ها

 جواد بنیاد EOCکارشناس  

 استان زنجانبخشى ر عتباو ایى اجرخط مشی، روش ایابىارزتیم  

معاون مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 
 زنجان

 
 نام خانوادگی  تائید کننده نهایینام و  دکتر ابراهیم خسروشاهی

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 
 زنجان

 
 دکتر اصغر جعفری روحی

 نام و نام خانوادگی اباغ/ تصویب کننده
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 ف :هد 
 نشدابر ب نتخاام هنگادر ها ن مازهاست. بیشتر ساادستعدامدیریت ی تژاستردر اتناسب و حفظ هماهنگى ، مسئله مهم ،

توسعه  وزهمراشاغل.( و مانى تاکید مى کنند ) تناسب شغل زسای نقش هادر ظیفه م ونجاای ابرز نیارد موی هارفتاو رتها رمها
ع یگر تنها موضور دکاو عرصه کسب در مهمترین چالش و ست ه امانها تلقى شدزساری ماندگاان راز نسانى به عنوامنابع 
 وکسب ی یى با چالشهارویاروصلى راز انسانى مستعد اسرمایه و نسانى هوشمند ی اهاونیری ازهمندبلکه بهر، نیستوری فنا
هه گذشته دطى چند و ند اسخن گفته اد ستعدامدیریت م مفهومى به نااز مدیریت ان خیر متفکری اسالهادر میباشد. ر کا
سعى س سااین اند. بر ده اکرده ستفاان اهبررنسل جدید  یافتنای تربیت جانشین براد و ستعدامدیریت ی برنامه هااز مانها زسا

د یجاا چگونگىوری، جانشین  پری تژاسترذ اتخان و امازساد در موجوی قابلیت هاو ها اد ستعدابا تاکید بر شناسایى دد مى گر
ان هبرر کلیهای خوبى بری هنماراند اثر بتواین اشاید د و سى شوربرن نااز آبهینه ده ستفاو امستعد اد فراحفظ ای بره نگیزا

 ندیشه کنند.د اخون مازسادر ها ادستعدامانى باشد که به توسعه زسا

  
 مدیریت منابعدامنه: 

 
 مسئولیت و اختیار: 

 مى باشد.آن یر مجموعه ن زکنارکاونسانى وی اصلى با مدیریت نیراشد سیتم :مسئولیت ان ارمدیر 

  
 یف :رتعا 

 ا بین ملى یده ستفاده و امختصر کرده ستفااجهت سهولت را یا چند کلمه طوانى دو که ی کلمه یا کدارد: ستاندا راتختصاا
 ند.دارلمللى ا

  
 روش انجام کار: 

  دمىپذیرم نجاایل دو روش ذئى به اجری استگاههاام در دستخدری، اکشوام ستخدن اانوق -٤٥ده ماس ساابر. 

 مشاغل حاکمیتى.در ثابت  یپستهای تصدای سمى برام رستخدا 
  معینت مدای برو مانى زسای پستهای تصدای برقراردادی( پیمانى)ام ستخدا. 

 ل اسد هفتااز مشاغل تخصصى ای برل و پنجساو شصت از نباید ام ستخدارداد اقرت مدی نتهادر امند پیمانى رسن کا  1ه تبصر
 کند وز تجا

 سمى ان رمندرکارد مودد و در نامه مشخص مى گرنپیمادر پیمانى ان مندرکای تصدرد شغل مووتعیین محل خدمت  2ه تبصر
 .بط مى باشدذیرئى اجره استگاه دبهعهد

 
 ل سه سات آن که مدرا مایشى دوره آزسمى یکربه خدمت از ورود کسب مىنمایند قبل را  رسمیام ستخدابه ورود یط اکسانىکه شر 

 

 ZE-PR-06:کد          رنس کشون اورژامازسارى و کشوارت مقرس ساابر ن کنارکاى گیرربکاعنوان روش اجرایی مدون:

مرکز مدیریت حوادث و فوریت نام اداره :   1399 /04/ 01 بازنگری  :تاریخ 
 های پزشکی استان زنجان

01/40/1398تاریخ اباغ :  

 1400 /04/ 01تاریخ بازنگری بعدی :  از صفحه:
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 :شد هنداخو رمنظو سمىر انمندرکا ءجز خدمت وبد ازیلذ یطاشر ازحرا رتصودر و دنمو هندامىباشدطىخو

 ط نضباانظم  عایتدم و رحیه خدمت به مرآوری، رونو، خاقیتر، عاقه بهکا، نىرداکا، خاقى(دی و اعتقا، الیاقت )علمىن از طمینال احصو
 زمتیااکسب و شى زموی آهادوره طى و سمى ان رمندرصاحیت کابا تشخیص کمیته تخصصى تعیین زم از متیااطریق کسب اداری از 

 میباشد. تأیید گزینشزم و ا

 به یکى وی  کسب ننمایند بارا سمى ام رستخدایا تبدیل به و مه خدمت ادایط اشران مندرمایشى کان دوره آزضمن یا پایادر تىکه رصودر
 :هد شداخور فتاریل ی ذشهااز رو

 زمیط ااشراز حری اایگر بردساله دومهلت ء عطاا 

   پیمانىام ستخداضع به وتبدیل 

 لغو حکم 

 در سمى رام ستخدای ابرن پذیرفته شد( و ٤٢ده)ماع موضوی صاحیتهااز حرن و امودر آزشرکت رت صودر قراردادی()پیمانىان مندربا کا
 .هد شداخور فتاریر ح زمشاغل حاکمیتى به شر

 به  ورود( فصل ٤٢ده)لف( ماابند)ع نها به سقف سن موضوآخدمت ات سابقه سنو.دمىشوب سمى محسوربق اسوو نها جزآبق پیمانى اسو
 .سدرمىان یرت وزبه تصویب هیأو تهیه ن مازتوسط ساده ین ماائى اجرائین نامه آ.دضافه مىشواخدمت 

 ی ههاستگادمانى زسای هاپسترات ختیاو اظایف از ویا بخشى م تمام نجاای التى بردوغیر ت مؤسساو شرکتها ان مندرکای گیرربهکا
ن ین قانو( ا١٧ده)ماس سااصرفاً برت مؤسساو ینگونه شرکتها ان امندرکات خدماده از ستفاو امى باشد ع ممنوان ئى تحت هر عنواجرا
 . ستامکانپذیر ا
 ند:دمى گرع ئى منتزاجره استگادر دخدمت از یل ت ذحاااز یکى در سمى ان رمندرکا 
 بطذیرنین اگى کلى طبق قودفتاراکااز یا و نشستگى زبا. 

 ءستعفاا. 
 که با ی ائین نامهس آساا)بروب متنال سارلى یا چهاامتول سهسادر مند رکاد یابى عملکراز ارزلیل کسب نتایج ضعیف دبه ی خریدزبا

 .بطذیرنى قانو جعامرم حکاابه موجب ل نفصاایا اج خرا.١٢٢دهماس ساابخدمت برده ماآسد.رمى ان یرت وزبه تصویب هیأن مازساد پیشنها
 ر دل شتغاایا هرگونه ام و ستخدزه اجال انفصات امددر ند دخدمت منفصل مىگراز جع قانونى امرم حکاانى که به موجب امندرکا

 . شتداهند انخورا ئى اجری استگاههاد
 شتداهند اخونرا ئى اجرا هتگاسن دهماد در مجدل شتغاایا هرگونه ام و ستخدزه اجا، انددمى گراج خرائى اجره استگااز دنى که امندرکا . 
 یل مىباشد:ذیط ابه تحقق شرط پیمانى منوان مندرکاار داد تمدید قر 
 انمندرمانى کازپست ساار ستمرا. 

 عجوب ربادم و ارضایت مررمند. جلب رکات خدمااز ضایت د و ریابى عملکرب از ارزکسب نتایج مطلو. 
 یتصدرد مینه شغل مودر زتخصصى و سطح علمى ء تقاار 

 

 

 ZE-PR-06:کد          رنس کشون اورژامازسارى و کشوارت مقرس ساابر ن کنارکاى گیرربکاعنوان روش اجرایی مدون:

مرکز مدیریت حوادث و فوریت نام اداره :   1399 /04/ 01 تاریخ بازنگری  :
 های پزشکی استان زنجان

01/40/1398تاریخ اباغ :  

 1400 /04/ 01تاریخ بازنگری بعدی :  از : صفحه
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 هد شد. اعمل خوط مربورات مقرو نین اپیمانى مطابق قوان مندربا کاارداد تمدید قرم عدرت صودر 

 دهند بواخوط مربورات مقرو نین امطابق قوری بیمه بیکای یاامزده از ستفال امشموان ، مندرکا. 

 از یک سهم هردد و پنجساله تعیین مى گری برنامههان در قانوین دوم اعایت فصل رئى با اجری استگاههاام دستخدی اهازمجوع مجمو
 .سدرمىانیرت وزبه تصویب هیأن مازساد لتى با پیشنهات دومؤسساو تخانهها وزار

 ع ممنوب و محسون قانوف خاده ین ماع اموضوی هازمجورج از ئى خااجری استگاههادر دنسانى وی انیری گیرراهر گونه بهک -ه تبصر
 .ددگر مىب عمومى محسوال مودر اغیر قانونى ف گرفته مىشوند تصرر به کاز مجوون که بدادیفراجهى به وهرگونه  ختداپرو مىباشد 

 
 ىباشدمع ممنون ین قانو( ا٣٢ده)ماه تبصر( و٤٥ده)مارج در مندت حاااز ئى به غیر اجری استگاههااد در دفری اگیرربهکاع هر نو 

 
 :و منابع مستندات 

 

  کشوریدستورالعمل استخدام 

 

 

 

  

 

 ZE-PR-06:کد          رنس کشون اورژامازسارى و کشوارت مقرس ساابر ن کنارکاى گیرربکاعنوان روش اجرایی مدون:

مرکز مدیریت حوادث و فوریت نام اداره :   1399 /04/ 01 تاریخ بازنگری  :
 های پزشکی استان زنجان

01/40/1398تاریخ اباغ :  

 1400 /04/ 01بعدی :تاریخ بازنگری   از : صفحه

 تهیه کنندگان سمت تائید کنندگان سمت

 رسول محمدی مسئول کارگزینی علی اصانلو مسئول اعتبار بخشی

 شهرام اجلی کارگزینیامور عمومی و مسئول  عباس رستمی مسئول امور پایگاه ها

    

 استان زنجانبخشى ر عتباو ایى اجرخط مشی، روش ایابىارزتیم  

حوادث و فوریت های پزشکی معاون مرکز مدیریت 
 زنجان

 
 نام و نام خانوادگی  تائید کننده نهایی دکتر ابراهیم خسروشاهی

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 
 زنجان

 
 دکتر اصغر جعفری روحی

 نام و نام خانوادگی اباغ/ تصویب کننده
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 هدف : 

 پزشکىى یت هارفوو پزشکى م علوه نشگار و داکشوم ادارى مند با نظارشنایى کاآ 
 

 شرکتى (و پیمانى اردادى و قرم آور ،پیا، طرحى رود ) لواپرسنل جدید دامنه: 

 مسئولیت واختیار: 

 هینامهاگوور صدن و کنارجهت شرکت کازم هماهنگى ام نجان و اموو آزها ارى دورهبرگزن: ستازش امول آمسئو 

 در دورهشرکت ر به منظورود لواجدید ن کنارسانى به کاع رطااها: نشهرستازش مول آمسئو 

 نمودر آزشرکت و شى زمواى آمطالعه محتوو ها در دورهشرکت ستانى: رنس پیشبیمان اورژاکنارکا  
 یف :رتعا 

  ان دمنرشنا ساختن کاف آکه با هدد مىشوق طااهایى زشموآخدمت به و توجیهى بدزش موى آهادوره
ن انوقت کلیا، مىاستخدرات امقرو نین اقو، نهاآیى محل خدمت اجره استگادظایف اف و وهدابا ام استخداجدید
د یجاام ادارى، نظاان و یراسامى رى اجمهوم ساسى نظان اقانور، محیط کا، شغلىدى و فرق حقورى، کشوت خدما
 دد.مى گراء جرو احى اغل طرشى تصداى برز نیارد موش( نگررت و مها، نش)داشغلى ى نایىهااتو

 روش انجام کار: 

  مرکز زش موآحد وابه ام استخداجدید ى هاومعرفى نیرص خصون در ستاا ١١٥نس اورژامکاتبه با و هماهنگى 

 ستاید مربوطه اهماهنگى با ارى دوره و یخ برگزرتعیین تا 

 پرسنل ل تارپودوره در ساعت و یخ رتان،مکان، مام زعاا 

 ه شدم عادر دوره اپرسنل م ثبت نا 

 شى زموى آهاب کتاوات و ئه جزارا 

 شىزمواى دوره آجرا 

 دورهثربخشى اثبت و سى ربر 

 نموارى آزبرگز 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ZE-PR-07:کدخدمت                                        و توجیهى بددوره یى اجرروش اعنوان روش اجرایی مدون:

مرکز مدیریت حوادث و فوریت نام اداره :   1399 /04/ 01 تاریخ بازنگری  :
 های پزشکی استان زنجان

01/40/1398تاریخ اباغ :  

 1400 /04/ 01تاریخ بازنگری بعدی :  از صفحه: 
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 هنشگادا و مرکز هشوپژ و زشموآ حدوا شىزموآ تتجربیا :منابع و مستندات 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ZE-PR-07:کدخدمت                                        و توجیهى بددوره یى اجرروش اعنوان روش اجرایی مدون:

مرکز مدیریت حوادث و فوریت نام اداره :   1399 /04/ 01 تاریخ بازنگری  :
 های پزشکی استان زنجان

01/40/1398تاریخ اباغ :  

 1400 /04/ 01تاریخ بازنگری بعدی :  از صفحه: 

 کنندگانتهیه  سمت تائید کنندگان سمت

 مهدی شعبانی رابط آموزش شهرستان خدابنده علی اصانلو مسئول اعتبار بخشی

 مهدی زمانلو  کارشناس آموزش عباس رستمی مسئول امور پایگاه ها

    

 استان زنجانبخشى ر عتباو ایى اجرخط مشی، روش ایابىارزتیم  

معاون مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 
 زنجان

 
 نام و نام خانوادگی  تائید کننده نهایی ابراهیم خسروشاهیدکتر 

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 
 زنجان

 
 دکتر اصغر جعفری روحی

 نام و نام خانوادگی اباغ/ تصویب کننده
 

 ZE-PR-07:کدخدمت                                        و توجیهى بددوره یى اجرروش اعنوان روش اجرایی مدون:
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  افزایش انگیزش کارکنان و اطمینان از مسئولیت پذیری و انضباط کاری ف :هد 
 کارکنانکلیه دامنه: 

 مسئولیت و اختیار: 
 ،مسئول شیفت هامرکز، مسئول واحد ها و معاون رئیس مرکز 

 یف :رتعا 

 وانینکنترل های انضباطی: سیاست ها و روش هایی برای اطمینان از انطباق عملکرد پرسنل با آیین نامه و ق  
 روش انجام کار: 

 اعضای کمیته اخاق پزشکی موارد تشویق و کنترل انضباطی را  تدوین و ساانه بازنگری میکنند 

  اخاق را به مسئولین مناطق واحد های و شیفت ها اباغ می کندرئیس مرکز موارد تایید شده کمیته. 
 س مرکز را به اطاع کارکنان می رساندئمسئول شیفت ،مسئولین مناطق و واحدها موارد اباغی ری. 
 تبی بهل انضباطی را به طور کرمسئول شیفت،مسئول منطقه،مسئول پایگاه و مسئولین واحدها درخواست تشویق یا موارد کنت 

 .دیر مرکز اعام می کنندم
 در  رده اند پیشنهاد تشویقی ازم راکفرهنگی(کسب  -مدیر مرکز، برای افرادی که امتیاز های ویژه )علمی، پژوهشی و ورزشی

 .کمیته اجرایی عنوان می کند
  کنترل مسئول منطقه،مسئول پایگاه جهت اشاعه ی رفتار مثبت و پیشگیری از عملکرد منفی پس از اعمال تشویق یا

 .داردموارد تنبیهی نیازی به بردن نام و مشخصات افراد خاطی ن.انضباطی، موضوع را به اطاع کلیه کارکنان می رساند
 الف( موارد تشویقی عبارت است از: 
 تاش در جهت جلب رضایت مددجویان 
 مسئولیت پذیری و جلب رضایت مسئول مافوق از عملکرد انتقاد پذیری 
 متعارف از انواع مرخصی وقت شناسی و استفاده 
 تسلط بر انجام به موقع وظایف محوله 
 ابتکار و خاقیت در انجام وظیفه محوله 
 حسن برخورد و احترام به حقوق همکاران و بیماران 
 تاش جهت ارتقای علمی خود و همکاران 
 مشارکت و همکاری در حل مشکات پایگاه ها 
  گزارش دهی خطاهای انجام و رؤیت شده 
 آموزشی مؤثر به بیمار و خانواده اش برای ادامه درمان ارائه ی 

 
 
 

 ZE-PR-08:نحوه تشویق و کنترلهای انضباطی کارکنان                                        کد عنوان روش اجرایی مدون:

حوادث و فوریت مرکز مدیریت نام اداره :   1399 /04/ 01 تاریخ بازنگری  :
 های پزشکی استان زنجان

01/40/1398تاریخ اباغ :  

 1400 /04/ 01تاریخ بازنگری بعدی :  از صفحه: 

 ZE-PR-08:نحوه تشویق و کنترلهای انضباطی کارکنان                                        کد عنوان روش اجرایی مدون:
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 رعایت استانداردهای ایمنی و ارتقای ایمنی بیماران، همراه و همکاران 

  ارائه پیشنهاد در جهت بهبود خدمات 
 برقراری ارتباط مؤثر با بیمار و همکاران 
 اجرای کامل منشور حقوق بیمار 
 اصاح و ارتقای فرایندهای  مربوطه 
 ب( موارد کنترل انضباطی عبارت است از: 
 عدم رعایت حقوق بیمار 
 سرپیچی از دستورات مسئول مافوق 
  نیازهای مددجوعدم احساس مسئولیت و بی تفاوتی به 
 عدم رعایت سلسله مراتب اداری 
 عدم رعایت نظم و انضباط کاری)تأخیر در ورود و تعجیل درخروج و استفاده بی رویه از مرخصی( 
 عدم رعایت حجاب، اخاق و شئونات اسامی 
 برخورد نا مناسب با همکاران 
 عدم تکمیل یا ثبت ناقص فرم بیمار 
 شیفت و پایگاه از عملکرد پرسنل عدم رضایت مندی مسئول مناطق،مسئول 
 هرگونه برخورد نامناسب با بیمار یا همراه وی به هر دلیلی 
 وجود اشکال عملکردی در فرایند های بالینی که به فرد محول می گردد. 
 .تکرار خطاهای عملکردی که ایمنی بیمار و کارکنان را تهدید می کند 

 تجربیات مرکز  :و منابع مستندات 

 ZE-PR-08:کد            نحوه تشویق و کنترلهای انضباطی کارکنان                             عنوان روش اجرایی مدون:

مرکز مدیریت حوادث و فوریت نام اداره :   1399 /04/ 01 تاریخ بازنگری  :
 های پزشکی استان زنجان

01/40/1398تاریخ اباغ :  

 1400 /04/ 01تاریخ بازنگری بعدی :  از صفحه: 

 تهیه کنندگان سمت کنندگانتائید  سمت

 عباس رستمی مسئول امور پایگاه ها علی اصانلو مسئول اعتبار بخشی

 شهرام اجلی مسئول امور عمومی عباس رستمی مسئول امور پایگاه ها

 استان زنجانبخشى ر عتباو ایى اجرخط مشی، روش ایابىارزتیم  

معاون مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 
 زنجان

 
 نام و نام خانوادگی  تائید کننده نهایی دکتر ابراهیم خسروشاهی

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 
 زنجان

 
 دکتر اصغر جعفری روحی

 نام و نام خانوادگی اباغ/ تصویب کننده
 

 ZE-PR-08:کد              نحوه تشویق و کنترلهای انضباطی کارکنان                           عنوان روش اجرایی مدون:

مرکز مدیریت حوادث و فوریت نام اداره :   1399 /04/ 01 تاریخ بازنگری  :
 های پزشکی استان زنجان

01/40/1398تاریخ اباغ :  

 1400 /04/ 01تاریخ بازنگری بعدی :  از صفحه: 
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 ف :هد 
 نهاآمدیریت صحیح ر به منظوت پر تلفا ادثحودر صحنه خصوصا ران در بیماو مین وشناسایى صحیح مصد  

  ایى ها مانند قضن گاارتوسط سایر د سى مجدربرر به منظور بیماات مستندو بق پزشکى اجهت سور بیمات قیق مشخصادثبت
 تحقیقاتى،تىرخسا،

 
 ستانىرنس پیش بیمان اورژاکنارکادامنه: 

 مسئولیت و اختیار: 
 

 ربیمات ثبت صحیح مشخصاو شناسایى ل پزشکى: مسئوى یتهارتکنیسین فو 

  مینومصدران و شناسایى بیمادر کمک ى و یسپ : پیگیردپرسنل 
 و یابى  یشه، رشناسایى، مینومصدر وبیمات ثبت صحیح مشخصاه و برنحورت نظا: و کارشناس ایمنی بیمار ریمنى بیمال امسئو

  دارمشکل ارد حل مو
 یف :رتعا 

 ر ه منظوبادث مین حوومصدران و شناسایى بیمادر صولى و اعلمى ى هاى روش گیررهر گونه به کار: شناسایى بیما
 قبت هاارین مرـیمن تو ابهترین م نجاا

 
 روش انجام کار: 

 یه  صحنه همیشه منجریط اشربه لى با توجه ومىباشد ر قیق بیمات دمشخصام و نان تلفنى موظف به پرسیدژ تریار پرستا
 .دپاسخ نمىشو

 رت صودو ملى به ره شمان مکارت اصوو در گى ادخانوم نام و ثبت صحیح ناو عملیاتى نسبت به شناسایى ى تکنسینها
 .عمل نمایندل غیر فعال و شناسایى فعا

 ک فیاموگرت دطاعاایا صدمه مى کند. رى بیمار ظهاا ده وینته بور و اورهوشیاد فرد خوروش ین ل: در اشناسایى فعا ،
History   لیت/ گى/ سن/ جنسیت/ مادخانوم نام و )ناد. گرفته شور بیمااز ست ورى اضرر شناسایى بیمااى نچه برآهر و

 ثه(دحاح شر ویى/ رى و داروبق بیمااسو

 نى کهرابیمال: در شناسایى غیر فعا orientation اد فرایا ، هنىذین معلول ل ،طفاانیستند مانند رى بیمار ظهاابه در ند یا قاارند
ارک دمسى ربرد، فرن شنایان و آطریق بستگات از طاعااکلیه ز ؛ کانفیورى و کاهش سطح هوشیااز جاتى ر درچادیا ش بیهو
 .دتش نشانى گرفته شوآ پلیس یاصحنه مانند در منیتى حاضر ادى و امدى اهاوسایر نیراه، و همر

  نع اومو یت فضا ودبا توجه به محددد گرام عزران ابیمال خلى یا منزران دامینى جهت بیماى زمبوانس هاآکه اردى مودر
 ر بیماد خو یان هااهمرر از بیمات که مشخصاده بووم مصد ٢به جابجایى در قات خدماه هنددئه ارایت تکنیسین ودمحدو قانونى 

 
 
 
 

 ZE-PR-09:دک                                                             ران                       شناسایى بیماعنوان روش اجرایی مدون:   

مرکز مدیریت حوادث و فوریت نام اداره :   1399 /04/ 01 تاریخ بازنگری  :
 های پزشکی استان زنجان

01/40/1398تاریخ اباغ :  

 1400 /04/ 01تاریخ بازنگری بعدی :  از صفحه: 
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د و ایگانى شوبدد و ثبت گرن توماسیوایا سامانه و مربوطه ر بیما PCR خل برگهدد و داخذ گرر ابیمااه شناسایى همررت یا کا

 دگیرار ى قریا تحقیقات، قضایى، بالینى ده ستفارد امور سابقه بیماان بعنون ستاربیمان در مادرمه در اداسند ان  به عنو
  ره با شما د وفرت طاعاوى احاژ تریارت کاان از شناسایى میتوه در شتباوز ابرل حتماران و ابیماو مین ومصدد تعدرت صودر

 .دشوى به خوبى پیگیرى آن قبت هاامرر و .تا بیماد کرده ستفاد امیشوان یزرآوبیمادن گرروى که بر رت کا
  تیم ى برهرشد ارمیباشد. تکنیسین ران تریاژ بیماو شناسایى ل صحنه مسئودر مى حاضر اعزالین تیم ت اوپر تلفاادث حودر

 ه دارد.به عهدرا 

 
 :و منابع مستندات 

 
 برگه PCR  نتوماسیوایا سامانه 

 ژتریارت کا 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ZE-PR-09:دک                     ران                                                               شناسایى بیماعنوان روش اجرایی مدون:   

مرکز مدیریت حوادث و فوریت نام اداره :   1399 /04/ 01 تاریخ بازنگری  :
 های پزشکی استان زنجان

01/40/1398تاریخ اباغ :  

 1400 /04/ 01بعدی :تاریخ بازنگری   از صفحه: 

 تهیه کنندگان سمت تائید کنندگان سمت

 حسین اسامی مسئول شیفت علی اصانلو مسئول اعتبار بخشی

 جمشید رسولی مسئول شیفت رستمیعباس  مسئول امور پایگاه ها

 استان زنجانبخشى ر عتباو ایى اجرخط مشی، روش ایابىارزتیم  

معاون مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 
 زنجان

 
 نام و نام خانوادگی  تائید کننده نهایی دکتر ابراهیم خسروشاهی

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 
 زنجان

 
 جعفری روحیدکتر اصغر 

 نام و نام خانوادگی اباغ/ تصویب کننده
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 ف :هد 
 ر بیمای ضایت مندریش افزا 

  ر بیمااب ضطراکاهش 

 ن مای درکاهش هزینه ها 

 ر ندگى بیمازکیفیت دبهبو 

 ربیماارض عووزکاهش بر 

 قبتى امرد خوی برنامه هاردربیمای نمندایش توافزا 
 بالینىت خدما یش کیفیتافزا 

 نماش دریش پذیرافزو امانى ی درتکمیل برنامه ها  
 واحد دیسپ  و پرسنل عملیاتیدامنه:  

 رات :ختیاو امسئولیت ها  
 

 مانىدرکد ن سیدرتا ن هااهمرران و بیمازش موآمسئولیت  تریاژ تلفنی:ر پرستا 

 :مانىدربه مرکز ر بیمان سیدرصحنه تا ن در هااهمرران و به بیمازش موآمسئولیت  تکنسین عملیاتی 
 نهااهمرران و هرچه بهتر بیمازش موآگاهى پرسنل جهت آیش سطح افزامسئولیت  زش:مول آمسئو 

  
 یف :رتعا 

 ری وبیمارد مودر گاهانه ی آتصمیم گیرای براده خانور و کمک به بیماای ست که براشى زموی آفعالیت هام تماه برگیرنددر 
 قبتىامر دخوی هارت کسب مها

  
 روش انجام کار: 

 
 بر  نىتلفژ تریار توسط پرستاه لیه توصیه شدی اوکمک هازش موآشامل ه و شدوع یسپ  شردحد ن وی از واهااهمرر و به بیمازش موآ

 .میباشدری وی بیماارض کاهش عور وبیماد تریاژ تلفنى جهت بهبوب کتاس ساا

 سانى شامل:ت رخدمادر جهت تسریع ن مادرسه وپرم نجام اهنگار در به بیمازش موآ 
 فعلى ری بیماص خصوزش در موآ 

 دمیشوی یزح رطرر بیمان مادربرنامه در ماتى که اقدز و انیارد موی قبت هاامرص خصوزش در موآ 
 مانىدربرنامه ل قبور از بیمادداری خوارض عوص خصوزش در مون آمای درپیامد هاارض و عوص خصوزش در موآ 
 نمی کنندا پیدل نتقان استاربیما نى که بهرابیمااه و به همرزش موآ 

 
 
 
 
 

 ZE-PR-10:دک   اه                                                همرر و به بیمازش موآیی اجرعنوان روش اجرایی مدون:روش ا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت نام اداره :   1399 /04/ 01 تاریخ بازنگری  :
 زنجانهای پزشکی استان 

01/40/1398تاریخ اباغ :  

 1400 /04/ 01تاریخ بازنگری بعدی :  از صفحه: 
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 ربیمال نتقام اعدات خطرص خصوزش در موآقبتى امرد برنامه خوص خصوزش در موآ 
 ١١٥با د مجدس تماری و عائم پر خطربیماص خصوزش در موآ  

 هتجویز شدی هادارو حتمالى ارض اعوص خصوزش در موآ 
 

 مانىدربه مرکز  لنتقااحین زش موآ: 

 
 ایبیمه و بق پزشکى اسوو ها دارو شتن اه دابه همرص خصوزش در موآمبوانس در آیمنى ت اعایت نکاص رخصوزش در موآ 
 و....(فینت ، سرگیجه ع، مبوانس ) تهوآبا ل نتقااز اناشى ارض عوص خصوزش در موآ 

  سیله شخصىومبوانس با آهى احین همرن در هاافیکى توسط همراپرخطر تری هار فتام رنجام اعدص خصوزش در موآ 
 

 :و منابع مستندات 
 

 نسن اورژامازباغى ساالعمل راستود 
 بخشىر عتبای اهنمارا 

 یت رماموی هام فر 

 ثبت خطاه یژی وهام فر 

 ZE-PR-10:دک   اه                                                همرر و به بیمازش موآیی اجرعنوان روش اجرایی مدون:روش ا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت نام اداره :   1399 /04/ 01 تاریخ بازنگری  :
 های پزشکی استان زنجان

01/40/1398اباغ :تاریخ   

 1400 /04/ 01تاریخ بازنگری بعدی :  از صفحه: 

 تهیه کنندگان سمت تائید کنندگان سمت

 دکتر صالحی 10-50پزشك  علی اصانلو مسئول اعتبار بخشی

 محسن رضائی مسئول آموزش عباس رستمی مسئول امور پایگاه ها

 منصور اوجاقلو کارشناس آموزش  

 استان زنجانبخشى ر عتباو ایى اجرخط مشی، روش ایابىارزتیم  

معاون مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 
 زنجان

 
 نام و نام خانوادگی  تائید کننده نهایی دکتر ابراهیم خسروشاهی

و فوریت های پزشکی  رئیس مرکز مدیریت حوادث
 زنجان

 
 دکتر اصغر جعفری روحی

 نام و نام خانوادگی اباغ/ تصویب کننده
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 ZE-PR-10:دک   اه                                                همرر و به بیمازش موآیی اجرعنوان روش اجرایی مدون:روش ا

مدیریت حوادث و فوریت مرکز نام اداره :   1399 /04/ 01 تاریخ بازنگری  :
 های پزشکی استان زنجان

01/40/1398تاریخ اباغ :  

 1400 /04/ 01تاریخ بازنگری بعدی :  از صفحه: 
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 ف :هد 
 ثر بخش مى باشد.امانى ى درقبتهاامرم نجار ابه منظور ضعیت بیماونظر گرفتن در یسپ  با دصحیح با پزشک وره مشام نجاا 

  
 پرسنل عملیاتیدامنه: 

 
 مسئولیت و اختیار: 

  :وربه پزشک مشاف شفاو کامل ت طاعال اساوره ، ارست مشااخور ، دریابى صحیح بیماارزتکنسین 

 مناسب با پزشک ط تبااریط اشرزى هم ساایسپ : فرر دتواپرا 

  مناسبوره ئه مشاو اراتکنسین از کامل ت طاعاایافت دریسپ : دپزشک . 

 هاوره مشام نجااپایش رت و کیفیت: نظال کنترس شنارکا 

 
 یف :رتعا 

 
 مل:که شان یشاالعمل ر استوو دهنمایى ده از راستفار و ابیمال حاح پزشک جهت توضیح شررت مشووره : مشا 

 قبتامرع نو 

  مانىدارو در 

 مانى درمرکز ن مشخص شد 

 محل مى باشد.ن در مار و دربیمال نتقاام یا عدل و نتقاا 

  
 روش انجام کار: 

 
 دست نمایاخودریسپ  را از دبا پزشک ط تباوره اربه مشاز نیارت صوم و در نجااتوسط تکنسین ر یابى کامل بیماارز. 

 نمایدار برقررا پزشک و بین تکنسین ط تبااریسپ  د. 
  هدل دنتقااتکنسین به زم را ارات ستوو دیافت را درکافى ت طاعااپزشک. 
  برگهدر عینا را پزشک رات ستودتکنسین PCR  ثبت نمایدن توماسیوایا سامانه. 
  دمیشوداده جو دمدرا به ى هاس تماره شماوره یافت مشاو دربه صحبت با پزشک  ١١٥ن گیرندگاس تماز نیارت صودر. 

ن تریه کوتارا در پزشک متخصص از یافتى دررات ستود ECG لساارتکنسین ضمن ژى یو لوردتله کاده از ستفارت اصودر 
 دیت ثبت شواهدد ستاوره در فتر ثبت مشادر دها وره مشا.نمایدا جراممکن نماز
 
 
 

 ZE-PR-11:دک           ها                                           وره مشااى جرابر رت نظاو پایش عنوان روش اجرایی مدون: 

مرکز مدیریت حوادث و فوریت نام اداره :   1399 /04/ 01 تاریخ بازنگری  :
 های پزشکی استان زنجان

01/40/1398تاریخ اباغ :  

 1400 /04/ 01تاریخ بازنگری بعدی :  از صفحه: 
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 تى ضبط نمایدى آسى هارجهت برران را همکاو تلفنى پزشک و بیسیم ت تمامى مکالمات سیستم ضبط مکالما. 
 

 میدهد.ار یابى قررد ارزمورا یت اهدد ستان پزشکار کاه مشخص شدم با فروم ندرت رکیفیت به صود حد بهبووا 
 
 

 :و منابع مستندات 
 

 سیستم ظبط مکالمات 

 کیفیتد بهبوى هام فر 

  ١٠-٥٠وره و فتر ثبت مشاد 
 
 
 
 

 
 

 

 ZE-PR-11:دک     ها                                                 وره مشااى جرابر رت نظاو پایش عنوان روش اجرایی مدون: 

مرکز مدیریت حوادث و فوریت نام اداره :   1399 /04/ 01 تاریخ بازنگری  :
 های پزشکی استان زنجان

01/40/1398تاریخ اباغ :  

 1400 /04/ 01تاریخ بازنگری بعدی :  از صفحه: 

 تهیه کنندگان سمت تائید کنندگان سمت

 صالحیدکتر  10-50پزشك  علی اصانلو مسئول اعتبار بخشی

 دکتر آقایی 10-50پزشك  عباس رستمی مسئول امور پایگاه ها

   
 

 استان زنجانبخشى ر عتباو ایى اجرخط مشی، روش ایابىارزتیم  

معاون مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 
 زنجان

 
 نام و نام خانوادگی  تائید کننده نهایی دکتر ابراهیم خسروشاهی

حوادث و فوریت های پزشکی رئیس مرکز مدیریت 
 زنجان

 
 دکتر اصغر جعفری روحی

 نام و نام خانوادگی اباغ/ تصویب کننده
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ت نسبن اـطمینل انه جهت حصواپیشگیرو صاحى ت امااقداچگونگى وبط ایى تشریح ضواجرروش این اى اجرف از اهد ف :هد 
  بالفعل مىباشده و بالقوى نطباقهام اعلل عدف به حذ

 شدان ارکیفیت/ مدیر کنترلن شناسارکادامنه: 

 مسئولیت ها و اختیارات: 

 ت کاـیشه یابى مشو رئه تحلیل و ارامختلف ى سیستم هان در مازساد پایش منظم عملکرو سى رکیفیت: بر کنترلس شنارکا
 ه تیم حاکمیتىـبارش زـگو 

 یگیرندسیستم ماى عملیاتى برت کیفیت تصمیماد بهبواز صله ت واشاپردازس ساابر و قالب تیم حاکمیتى در شد: ان ارمدیر 
 یف :رتعا 

 ستهایا خوت و ماالزن اشدآورده برق : نطباا.  

 ستهایا خوت و ماالزن انشدآورده برق : نطبام اعد. 
 همشخص شدد بررنظر یا کارد مود برربطه با کادر راسته ایا خوت و ماالزن انشدآورده عیب : بر. 
 د. مىگیرم جانه ابالقوب یط نامطلوایا سایر شره بالقوق نطبام اعلت یک عددن بین براى از مى که براقدانه : اپیشگیرام قدا 
 د.مىگیر منجاه اشدداده تشخیص ب یط نامطلوایا سایر شرق نطبام اعلت یک عددن بین براى از مى که براقداصاحى : ام اقدا 

 دمىگیرم نجاه اشدداده تشخیص ق نطبام اک عدیدن بین براى از مى براقدح : اصاا 
 

 روش انجام کار: 

 ثربخشى اى سرنهایتاً بر ام وقد، اسىربرم، نجاه انحوده و ست بواخودرقابل ن کنارنه توسطکلیه کااپیشگیرو صاحى ت امااقدا
 :نددمىگر یل مشخصارد ذجمله مواز مختلف ى هاورودىطریق ت از مااقداین ا)پیوست( مىباشد رت طبق فلوچاآن 

 ى مشترت شکایا 

 نصاحى مشتریاات انقطه نظر 

 وران با مشاه کرامذ 
 هان مازسایر سادارى از لگوبره و اشدم نجاى ایدهازدبا 

  یند آفرل کنتروپایشها ، سىزربا رت ونظال، بق کنترسوا 

 ىنتایج ممیز 

 ور دبه صزى نیا، ستا اجرااً قابل حدها مستقد وامختلف یا خوى نه که توسط تیمهااصاحى یا پیشگیرت امااقدص اخصودر
 .یدا درآجراند به امىتود بهبوى قالب برنامههاده و در صاحى نبوام اقدم افر

 ى گیرازهندایند آفرى یهااز ورودیکى ان نها به عنوآثربخشى اسى رنتایج برو نه اپیشگیرو صاحى ت امااقدى اضعیت فرمهاو
  .دمىگیرار قرده ستفارد امدیریت موى نگرزجهت با

 در صا اىکیفیت بر واحدکنترلطریق ه، از سى کنندرتوسط بره تائید شدو نه تکمیل اپیشگیرو صاحى ام اقدى انوشت فرمهارو
 .ددمىگرل ساه ارکنندام قده واکنند

 ZE-PR-12:کدچگى      ریکپاد یجات و اتفاقااى ایشه رتحلیل و یى تجزیه اجرعنوان روش اجرایی مدون:روش ا

فوریت  مرکز مدیریت حوادث ونام اداره :   1399 /04/ 01 تاریخ بازنگری  :
 های پزشکی استان زنجان

01/40/1398تاریخ اباغ :  

 1400 /04/ 01تاریخ بازنگری بعدی :  از صفحه: 

 کدچگى      ریکپاد یجات و اتفاقااى ایشه رتحلیل و یى تجزیه اجرعنوان روش اجرایی مدون:روش ا:ZE-PR-12 
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  ز ه ایک ماف کثر ظراحدو صاحى ام اقدم اقالب فره در کننددر سانى به صار عطا، اصاحىام اقداتصویب م عدرت صودر
 .هد شداتلقى خوه شدب صاحى مصوام اقدرت اینصواغیر د، در مىگیرم نجااکیفیت  واحدکنترل طریق 

 در صا مىباشد.ه کنندام قدابه جز ى حدوابا ه شددر نه صااپیشگیرو صاحى ت امااقدابطه با ام در راقداسى رمسئولیت بر
ائید تست. اکیفیت  احدکنترل و، خلىى داممیزى نتایج جمعبندس ساابره شددر نه صااپیشگیرو صاحى ام اقدى افرمهاه کنند
 .سى سرممیز مربوطه مىباشدربرل مسئوو  دهمدیریت بوه نماینداردینگونه موه در اکنند

 رت صور دمىباشد. م یافت فرن درمااز زهفته دو کثر احده سى کنندرنه توسط براپیشگیرو صاحى ام اقدم انجااسى ربرن ماز
 .ددگرم عااکیفیت  واحدکنترلباید کتباً به ع ین موضوه، اسى کنندرسى به تشخیص برربیشتر جهت برن مازبه ز نیا

  زم را ات ماادقاباید ه کنندام قده و اشدل ساه ارکنندام قداى ابرداً مجدم فره، سى کنندرتوسط برام قداتائید م دعرت صودر
نماید. م عاات کیفی واحدکنترلایل مربوطه کتباً به دکر ذبا ع را ین موضو، ابیشترن مازبه ز نیارت صودر یا ه ساندم رنجاابه 
اون مع ىمرجع تصمیمگیره، سى کنندربرارش بطه با گزه، در راسى کنندربره و ندکنام قدانظر بین ف ختاد اجورت وصودر 
 .مىباشد فنی

 سى ریا بره دکننام قداست اخودریا ه سى کنندریا بره کنندام قداهر مقطع توسط در سى ریا برام و قدم انجان امات زتمدید مد
 .هکنند

 ن نرسیدم نجاابه رت صود. درمى گیرم نجاد اسناافتر دماهیانه توسط ر نه معمواً بطواپیشگیرو صاحى ت امااقدم انجاى اپیگیر
و از  یمعاون فنبه تشخیص ع ین موضوه، اتعیین شدن ماو در زصاحى ام اقدم اطى فرارش ئه گزم اراعدو سى( ر)یا برام قدا

 دد.مىگرى پیگیر مرکزرئیس به ارش ئه گزارابا ن یشااطریق 
 

 صاحىام اقدافتر د/صاحى ام اقدم افر:و منابع مستندات 

 ZE-PR-12:کدچگى      ریکپاد یجات و اتفاقااى ایشه رتحلیل و یى تجزیه اجرعنوان روش اجرایی مدون:روش ا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت نام اداره :   1399 /04/ 01 تاریخ بازنگری  :
 های پزشکی استان زنجان

01/40/1398تاریخ اباغ :  

 1400 /04/ 01تاریخ بازنگری بعدی :  از صفحه: 

 تهیه کنندگان سمت تائید کنندگان سمت

 سید کمال موسوی مسئول شهرستان ایجرود علی اصانلو مسئول اعتبار بخشی

 جواد مرادی کنترل کیفیت مسئول عباس رستمی مسئول امور پایگاه ها

 استان زنجانبخشى ر عتباو ایى اجرروش اخط مشی، یابىارزتیم  

معاون مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 
 زنجان

 
 نام و نام خانوادگی  تائید کننده نهایی دکتر ابراهیم خسروشاهی

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 
 زنجان

 
 دکتر اصغر جعفری روحی

 نام و نام خانوادگی اباغ/ تصویب کننده
 

 ZE-PR-12:کدچگى      ریکپاد یجات و اتفاقااى ایشه رتحلیل و یى تجزیه اجرعنوان روش اجرایی مدون:روش ا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت نام اداره :   1399 /04/ 01 تاریخ بازنگری  :
 های پزشکی استان زنجان

01/40/1398تاریخ اباغ :  

 1400 /04/ 01تاریخ بازنگری بعدی :  از صفحه: 
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 به تشخیصاسـت و  ترومبولتیـک  درمان سریعتر هرچه شروع جهت مناسب مرکز به سریع انتقال و موقع به تشخیص اصلی هدفهدف: 
  سکته مغزی شده اند تا جلوی عوارض بعدی بیماری گرفته شود و بیمار درمان شود. بیمارانی که دچار  موقع

 کلیه پرسنل عملیاتی  دامنه: 

 : صاحبان فرایند 

 تشخیص اولیه سکته مغزی و  یابىارز: سینتکن 

 کمک به تشخیص سکته مغزی ارائه درمان هـای   مدیریت جهت راتستود ئهارا و تکنسین از تطاعاا یافتدر: ورمشا پزشک
 ازم تا زمان رسیدن بیمار به بیمارستان

 724و فعال سازی کد  تکنسین و پزشک بین طتباار ارىبرقر ، اطاع به کد اعزامی و رانبیما یابىارز: یسپ د 

 به پرسنل و بررسی عملکرد آنها 724کد  زشموآ: کیفیت دبهبو ر،بیما یمنىا ، زشموآ مسئولین  
 یف :رتعا 

 :یا شده، پاره خونی رگ لخته،یک یک اثر در مغز از قسمت یک خون درجریان ناگهانی اختال سکته مغزی 
 . آید می پدید ناگهانی طور به که خون مغز تمام یا بخشی تخلیه در اختال

  عائمBEFAST  : 

Balance-Eye- Face -Arm- Speech -Time 
 زمان وقوع-فلج اندام-ختال تکلما-لج صورتف-ایم چشمیع-اختاف تعادل و سرگیجه

 TIA( transient ischemic attack) 
 )اردد ادامه ساعت24 تا گاهی( کشد می طول دقیقه چند تنها معمواُ عایم، است نورولوژیک موقت نقیصه یک 
 موقتTIA در که است عایم حضور زمان مدت در تفاوت است، حاد میککسای سکته در عایم مشابه عایم 

 ینا همیشه ، حاد ایسکمیک سکته یک یا و استTIA به مربوط عایم آیا گفت توان نمی که علت این به.است
 .دشو می ناپدید کی عایم ببینیم تا ماند منتظر توان نمی و شود می گرفته نظر در ایسکمیک سکته عایم

  
 روش انجام کار: 

 بپرسدباید از فرد تماس گیرنده  کلیدی که  اپراتور  سواات 
 (کنید مراجعه هوشیاری سطح کاهش صفحه به نیاز، صورت )در: بیمار هوشیاری وضعیت ارزیابی 
 (کنید مراجعه تنفس صفحه به نیاز، صورت )در: بیمار تنفس وضعیت ارزیابی 

 

 
 

 
 
 
 

 ZE-PR-13 :دک                                                                           724کد یىاجرا روش :مدون اجرایی روش عنوان

مرکز مدیریت حوادث و فوریت نام اداره :   1399 /04/ 01 تاریخ بازنگری  :
 های پزشکی استان زنجان

01/40/1398تاریخ اباغ :  

 1400 /04/ 01تاریخ بازنگری بعدی :  از صفحه: 

 ZE-PR-13 :دک                                                                           724کد یىاجرا روش :مدون اجرایی روش عنوان
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 وجود یشههم با مقایسه در تغییری که صورتی در باشد؟ می کامل جمات تکلم به قادر بیمار آیا است؟ همیشه مثل بیمار آیا 

 .کنید توصیف آن را دارد،
 نشانه( آن بیشتر اهمیت صورت در مربوطه صفحه به )مراجعه همراه های نشانه جستجوی 
 (کنید مراجعه نیز دیابت با رابطه در مشکات صفحه به بله، )اگر است؟ دیابتی بیمار آیا 
 کنید( مراجعه تروما صفحه به بله، )اگر است؟ داشته تروما یا آسیب بیماراخیراً آیا 

 اعزام مطلق اندیکاسیون 
 هوشیاری وضعیت تغییر 
 غیرطبیعی تنفس یا تنفس فقدان 
 یا  مغزی سکته نفع به ای نشانه گونه هر وجودTIA( عایم مورد در ویژه دقت BEFAST) 

 

 رسیدن از پیش اپراتور های توصیه EMSبه بالین بیمار 
 دارید نگه آرام و کنید آرام را بیمار. 
 ندهید را بیمار به کردن حرکت اجازه. 
 بخوابانید پهلو به را وی نیست هوشیار بیمار اگر. 
 ندهید بیمار به آشامیدن یا خوردن اجازه. 
 کنید شناسایی را بیمار مصرفی داروهای امکان، صورت در. 
 بگیرید تماس با "مجددا جدید، مشکل بروز صورت در 

 بیمارستانی پیش اقدامات 

 .بعد از رسیدن به بالین بیمار صحنه را بررسی کرده و شروع به ارزیابی بیمار میکنیم 
 حیات حفظ پایه اقدامات ABC 
 تهویه به کمک جهت بودن آماده ، استفراغی مواد و ترشحات ساکشن:هوایی راه برقراری 
 با استفاده از سریع ارزیابی و تشخیصBEFAST 

o صورت افتادگی:  
 هستند قرینه غیر صورت حرکات: طبیعی غیر.هستند قرینه صورت طرف دو هر: طبیعی 

 
 
 
 
 
 

 ZE-PR-13 :دک                                                                           724کد یىاجرا روش :مدون اجرایی روش عنوان

مرکز مدیریت حوادث و فوریت نام اداره :   1399 /04/ 01 تاریخ بازنگری  :
 های پزشکی استان زنجان

01/40/1398تاریخ اباغ :  

 1400 /04/ 01تاریخ بازنگری بعدی :  از صفحه: 

 ZE-PR-13 :دک                                                                           724کد یىاجرا روش :مدون اجرایی روش عنوان
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 ( : ها اندام ضعف)پایین سمت به پا یا دست انحراف 
 دست با هدرمقایس پا و دست یک انحراف: طبیعی غیر. کنند نمی حرکت اصاٌ یا و کنند می حرکت هم با دست دو هر یا: طبیعی 

 دیگر پای و
o تکلم : 
 مفهوم ان یا مناسب نا نادرست، را کلمات ، دارد لکنت:  طبیعی غیر کند می بیان درست را کلمات لکنت بدون بیمار: طبیعی 

 .کند نمی صحبت اصاٌ یا و کند می بیان
o زمان: 
 کرد استفاده بیمار برای  کد از میتوان دقیقه سی و ساعت چهار تا وقوع زمان از. 
o چشم: 
 طرفه،دوبینی دو یا یک دید تاری وجود  
o سرگیجه و تعادل اختال: 
 خون فشار افزایش ، تکلم اختال ، اندام ضعف با همراه سرگیجه ،وجود تعادل اختال 

 
 ها نشانه و خون قند وتست عایم شروع زمان تعیین 
 (ارتباطات مرکز توسط).پذیرد می صورت آن در تراپی ترمبولیتیک اقدامات که مربوط سانتر تعیین 
 آناین یا آفاین پزشکی مشاوره 
 مغزی سکته کد کردن فعال 
 مددجو به دادن وضعیت 
 انتقال و تریاژ 
 انتقال حین در بیمارستانی پیش اقدامات 
 مسیر طول در دقیقه  هر حیاتی عایم ارزیابی 
 فلج اندامهای از حفاظت 
 بیمارستان به ارایه جهت صحیح اطاعات دریافت 
 مصرفی داروهای - پزشکی تاریخچه - عایم شروع زمان:شامل 

 
 
 
 

 ZE-PR-13 :دک                                                                           724کد یىاجرا روش :مدون اجرایی روش عنوان

مرکز مدیریت حوادث و فوریت نام اداره :   1399 /04/ 01 تاریخ بازنگری  :
 های پزشکی استان زنجان

01/40/1398تاریخ اباغ :  

 1400 /04/ 01تاریخ بازنگری بعدی :  از صفحه: 

 ZE-PR-13 :دک                                                                           724کد یىاجرا روش :مدون اجرایی روش عنوان
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 دارویی درمان نکات 
 مغزی ادم از جلوگیری جهتهیدراتاسیون بیش از حد  از اجتناب 
 تهوع صورت در اندانسترون تجویز 
 دهیدراتاسیون عایم به شک درصورت(سالین نرمال) تراپی سرم 

 
o که صورتی در) مددجو خون قند بررسی -شود خودداری دکستروز سرم دادن از نورموگایسمیک مددجویان در: توجه 

 (شود انجام هایپوگایسمی درمان است مطرح هایپوگایسمی
o به شک قویاٌ و دارد دیابت بیماری سابقه مددجو که شرایطی در تنها گلوکز خون، قند چک امکان عدم صورت در:توجه 

 .شود استفاده دارد، وجود هایپوگایسمی

 
 مستندات و منابع: 

 
 

 مفر PCR تمکالما ضبط - نتوماسیوا سامانه یا 
 724کد  فاینآ تکلوپر و رتفلوچا به دشو عجور 

 
 
 

 
 

 ZE-PR-13 :دک                                                                           724کد یىاجرا روش :مدون اجرایی روش عنوان

مرکز مدیریت حوادث و فوریت نام اداره :   1399 /04/ 01 تاریخ بازنگری  :
 های پزشکی استان زنجان

01/40/1398تاریخ اباغ :  

 1400 /04/ 01تاریخ بازنگری بعدی :  از صفحه: 

 تهیه کنندگان سمت تائید کنندگان سمت

 محسن رضائی آموزشمسئول  علی اصانلو مسئول اعتبار بخشی

 حسینعلی پویان کارشناس آموزش عباس رستمی مسئول امور پایگاه ها

 استان زنجانبخشى ر عتباو ایى اجرخط مشی، روش ایابىارزتیم  

معاون مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 
 زنجان

 
 نام و نام خانوادگی  تائید کننده نهایی دکتر ابراهیم خسروشاهی

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 
 زنجان

 
 دکتر اصغر جعفری روحی

 نام و نام خانوادگی اباغ/ تصویب کننده
 

 ZE-PR-13 :دک                                                                           724کد یىاجرا روش :مدون اجرایی روش عنوان
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  شده اند  STتشخیص و انتقال سریع بیماران که دچار سکته قلبی با  باا رفتن قطع  ف :هد 
 کلیه پرسنل عملیاتی  دامنه: 

 : صاحبان فرایند 

 قلبیتشخیص اولیه سکته  و  یابىارز: سینتکن 

 کمک به تشخیص سکته قلبی  مدیریت هتج راتستود ئهارا و تکنسین از تطاعاا یافتدر: مرکز 10-50متخصص یا  پزشک
 ارائه درمان های ازم تا زمان رسیدن بیمار به بیمارستان

 247و فعال سازی کد  تکنسین و پزشک بین طتباار ارىبرقر ، اطاع به کد اعزامی و رانبیما یابىارز: یسپ د 

 به پرسنل و بررسی عملکرد آنها 247کد  زشموآ: کیفیت دبهبو ر،بیما یمنىا ، زشموآ مسئولین  
 یف :رتعا 

با  هسندرم بالینی با عائم مشخصه ایسکمی حاد میوکارد همرا ST :(STEMI) سکته قلبی با باا رفتن قطعه
 .که به نظر می رسد جدید باشدLBBBیا STباا رفتن پایدار قطعه 

 ت وق بیمارستان با قابلیت ارائه خدمت آنژیوپاستی اولیه که خدمات را به صورت تمام : بیمارستان 
 .روز در هفته ارائه نماید7ساعته و  

رفتن  ایسکمی حاد میوکارد همراه با بااکد سکته قلبی جهت مدیریت درمان بیماران با عائم مشخصه :کد 
 که به نظر می رسد جدید باشد.LBBBیا STپایدار قطعه 

 :  LBBB(بلوک شاخه هدایتی چپ داخل بطنیLeft bundle branch block)  
 روش انجام کار: 

 به عشرو صحنه امنیت و ایمنی از اطمینان و با به صحنه اعزام می شوند دیسپ  واحد از مأموریت دریافت از بعد های تکنسین 
 :نمایند زیر ترتیب به درمانی اقدامات انجام

  بیمار خصوصی حریم و ای حرفه اخاق اصول رعایت  - فردی حفاظت اصول رعایت 

  ( و هوشیاری ارزیابی) بیمار اولیه ارزیابیABC 

  قلبی سکته عائم بررسی و متمرکز حال شرح اخذ 

  متمرکز معاینه و حیاتی عائم بررسی 

  0 بیمارستان مقیم متخصص پزشک به ارسال و لید 12  قلب نوار گرفتن کاردیوگرافی، تله سیستم وجود صورت در 

 آسیپرین-  درمانی اکسییژن-  مطلق استراحت) اولیه اقدامات انجام IV line & serum N/S KVO  -  

NTG -پاویکس تجویز  

 :نکته 

 تجویز ربا هر از قبل NTG ، سبولو رتصو به سالین لنرما ن،خو رفشا فتا رتصو در و دشو چک نبض ادتعد و نخورفشا 
 .ددگر تجویز Lit١ تا کثراحد یهر ادم وزبر نظر از یهر سمع با cc٢٥٠ یها

 

 ZE-PR-14 :دک                                                                           247کد یىاجرا روش :مدون اجرایی روش عنوان

مرکز مدیریت حوادث و فوریت نام اداره :   1399 /04/ 01 تاریخ بازنگری  :
 های پزشکی استان زنجان

01/40/1398تاریخ اباغ :  

 1400 /04/ 01تاریخ بازنگری بعدی :  از صفحه: 

 ZE-PR-14 :دک                                                                           247کد یىاجرا روش :مدون اجرایی روش عنوان
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 در و. ددتجویزگر سپیرینآ باشد شتهاند سمآ حمله و سپیرینآ به حساسیت ،شىارگو لفعا یخونریز ربیما تیکهرصو در 

 .باشد مى mg١٦٠ آن یتجویز دوز دارد، سپیرینآ نهروزا فمصر ربیما که تىرصو

 تجویز NTG نخورفشا فتا -١: میباشد عممنو یرز اردمو در(١٠٠SBP< فتا یا MAP انمیز به mmHg٣٠) 

 ساعت ٢٤ در سیلدنافیل فمصر -٥ NTG به حساسیت -٤ Inf. MI یا RVMI به شک -٣ >HR)٥٠)ردییکاادبر -2
 گذشته ساعت ٤٨ در نافیلواردا یا نافیلداتا یا گذشته

 بـه واحـد دیسـپ  اعـام      مسیر در ،تکنسین 247 بیمارستان در مقیم متخصص پزشک توسط قلبی حاد سکته تایید از پس
 بیمارستان مقصد را فعال کند. 247میکند تا کد 

 گردد می ازم اعام هماهنگی انجام جهت دیسپ   واحد به247کد  مورد هوایی، اورژانس با اعزام نیاز صورت در 

 درمانی مرکز به انتقال حین آمبوانس داخل:  

 مـانیتور  و داده قـرار  مورد ارز یابی 247کد  به بیمار تحویل زمان تا پروتکل طبق را بیمار عقب، کابین در باید ارشد  تکنسین 
 10-50 پزشـک  با تواند می تکنسین درمان فرایند از هرجایی در .قيقهد ٥يابى عالئم حياتى هر اوم و ارزيابى مدو ارز پايش .نماید
 .مشاوره نماید نیاز صورت در

 ت لمامکا ضبط - نتوماسیوا سامانه یا PCR مفر- قلبی حاد سکته درمان اجرایی مدیریت دستورالعمل مستندات و منابع: 
 

 
 
 
 
 
 

 ZE-PR-14 :دک                                                                           247کد یىاجرا روش :مدون اجرایی روش عنوان

مرکز مدیریت حوادث و فوریت نام اداره :   1399 /04/ 01 تاریخ بازنگری  :
 های پزشکی استان زنجان

01/40/1398تاریخ اباغ :  

 1400 /04/ 01تاریخ بازنگری بعدی :  از صفحه: 

 تهیه کنندگان سمت تائید کنندگان سمت

 محسن رضائی آموزشمسئول  علی اصانلو مسئول اعتبار بخشی

 حسینعلی پویان کارشناس آموزش عباس رستمی مسئول امور پایگاه ها

 استان زنجانبخشى ر عتباو ایى اجرمشی، روش اخط یابىارزتیم  

معاون مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 
 زنجان

 
 نام و نام خانوادگی  تائید کننده نهایی دکتر ابراهیم خسروشاهی

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 
 زنجان

 
 دکتر اصغر جعفری روحی

 کنندهنام و نام خانوادگی اباغ/ تصویب 
 

 ZE-PR-14 :دک                                                                           247کد یىاجرا روش :مدون اجرایی روش عنوان
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 ف :هد 
  میباشد.ران حتى بیمارایش افزاجهت ران در بیمادرد کاهش وتسکین درد ، تشخیص به موقع  

 منطقهل مسئور و نبال امسئوو اتتجهیزل دارو و ها/ مسئوه مسئولین پایگا  دامنه: 

 صاحبان فرایند : 

  :ر بیمادرد علت ان و تعیین میزو یابى ارزتکنیسین 

 رانبیمادرد جهت مدیریت رات ستودئه و اراتکنسین ت از طاعاایافت ور: درپزشک مشا 

 تکنسین و بین پزشک ط تباارى اربرقررد و دمدیریت ى قبت هاائه مرران و ارایابى بیماارزیسپ : د 
  ربیمال درد ند کنترروپایش زش و موآکیفیت: د بهبور، یمنى بیمازش ، اموآمسئولین  

 یف :رتعا 

 اد فراست تا ارى اقع هشدده و در وامیز بوه آمخاطررى یا بیماو خطر ه هندن دحساسى ناخوشایند که نشادرد: ا
 .کنندى جلوگیرتر ى جدى خطر هااز نند ابتو

  شبیهواد فرن و اکادکودر میباشد. مگر ر بیماد خورات ظهاد درد اجور ومعیاو ست اپنجمین عامت حیاتى درد 
 .دمى شوداده که با توجه به عائم حیاتى تشخیص 

  ت مزمن طوانى مد، درد ستایک مشکل جسمى ه هندن دنشاو فتد امى ق تفااکوتاهى ن مات زمدد در حادرد
  هد.دمى ن نشاه را ندروپیش  سیبو آست ا
 روش انجام کار: 

 مدیریت صحنهو یابى ارز 

 ربیمادرد یابى ارز: 
 درد  یابى بالینىارزیسپ  به ت از دطاعاایافت درتکنسین ضمن دد مى گروع یسپ  شردحد ران از وابیمال درد کنترو یابى ارز

 .دازدمیپرر بیما
 مل اوعه درد، مل تشدید کننداعودرد، محل (، ١٠تا  ١ره شمار) از نس کشواورژاباغى اپرتکل س ساابر ت درد تذکر: تعیین شد

سى رباید برزش و...( سواه همر، تیز، مبهمدرد) شکل ک، ناوده درد سعت محدوع درد، وشرن مات زمده درد، هنددتسکین 
 .ددگر

  د.موجوى هاار بزا سساابر ت درد شناسایى شدر: نس کشواورژافاین آپرتکل س ساابر ر بیمادرد مدیریت 
  یشن زپود و سرس کمپرده از ستفاه، ایددسیب ام آنددن ابى حرکت کرر ، بیمازى ساآرام یى: شامل داروغیر درد مدیریت

 .دعایت شورمانى دربه مرکز ن سیدرمناسب تا 
  کارویقى یا کتورستامینوفن تزا(: تجویز ٣-١خفیف)درد یى دارومدیریت 

 
 
 
 

 ZE-PR-11 :کد                                          ر بیمادرد یى مدیریت اجرروش ا عنوان روش اجرایی مدون:

مرکز مدیریت حوادث و فوریت نام اداره :   1399 /04/ 01 بازنگری  :تاریخ 
 های پزشکی استان زنجان

01/40/1398تاریخ اباغ :  

 1400 /04/ 01تاریخ بازنگری بعدی :  از صفحه: 

 ZE-PR-15 :کد                                          ر بیمادرد یى مدیریت اجرروش ا عنوان روش اجرایی مدون:



   

53 

 

 

  مرفین وک او(: کتر١٠-٧شدید)( و ٦-٤متوسط)درد 
 دشوار تکرور پزشک مشار ستودمسکن با درد مه رت اداصودد و در گرم نجااقیقه توسط تکنسین د ٥هر د یابى مجدارز. 
  تجویز وم لزرت صودر شته باشد تا دامبوانس د در آموجوى هاات و داروتجهیزاز کاملى ع طااست اموظف  ١٠-٥٠پزشک

 .نماید
  ت سامو یخ رتااد و نظر تعداز یى داروبگ م جاو پو دتجهیز ل و موظف به کنتره پایگال مسئوات و تجهیزدارو و مسئولین

 .میباشندران بیمال درد جهت کنترات تجهیزرى دارو و شولعمل کراستودطبق درد مدیریت ى هاو دارو سایل و
  حاصل نمایدن طمیناق افوارد مودن تجهیز بواز شیفت ل تحوو تحویل م هنگادر نه باید روزاتکنسین. 
  تکل وپرس سااید بر دگرر بیمادرد هر مرحله که متوجه ر در ثانویه بیماو لیه اوسى ربرو یابى از ارزست پس اتکنسین موظف

 اید.مبوانس نمد در آموجوات تجهیزو ها دارو سیله وبه ر بیمادرد به مدیریت ام قداناین پزشک رات آستودیا و فاین آى ها
 :و منابع مستندات 

 مفر PCR  تبط مکالماض -ن توماسیوایا سامانه 

 دردفاین مدیریت آتکل وپر 

 

 
 
 
 
 
 
 

 ZE-PR-11 :کد                                          ر بیمادرد یى مدیریت اجرروش ا عنوان روش اجرایی مدون:

فوریت مرکز مدیریت حوادث و نام اداره :   1399 /04/ 01 تاریخ بازنگری  :
 های پزشکی استان زنجان

01/40/1398تاریخ اباغ :  

 1400 /04/ 01تاریخ بازنگری بعدی :  از صفحه: 

 تهیه کنندگان سمت تائید کنندگان سمت

 حسین دوستی تکنسین پایگاه پونك علی اصانلو مسئول اعتبار بخشی

 حسین معصومی رابط اعتبار بخشی شهرستان زنجان عباس رستمی مسئول امور پایگاه ها

 استان زنجانبخشى ر عتباو ایى اجرخط مشی، روش ایابىارزتیم  

معاون مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 
 زنجان

 
 تائید کننده نهایینام و نام خانوادگی   دکتر ابراهیم خسروشاهی

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 
 زنجان

 
 دکتر اصغر جعفری روحی

 نام و نام خانوادگی اباغ/ تصویب کننده
 

 ZE-PR-15 :کد                                          ر بیمادرد یى مدیریت اجرروش ا عنوان روش اجرایی مدون:
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 ف :هد 
  مشکل تهدید کننده حیات و انتقال سریع و استاندارد مصدوم به بیمارستان مقصدتشخیص به موقع  

 پرسنل عملیاتی  دامنه: 

 صاحبان فرایند : 

  :صحنه و بیمار یابى ارزتکنیسین 

 انجام اقدامات درمانی در مسیرجهت رات ستودئه و اراتکنسین ت از طاعاایافت ور: درپزشک مشا 

 تکنسین و بین پزشک ط تباارى اربرقرمصدومین و یابى ارزیسپ : د 
  ل نحویند کنترروپایش زش و موآکیفیت: د بهبور، یمنى بیمازش ، اموآمسئولین 

  
 یف :رتعا 

PPE: Personal protective equipment 
LMA: Laryngeal mask airway 

ETT: Endotracheal Tube 
BMV: Bag-mask Ventilation 

ICP: Intracranial Pressure 
SBP: Systolic Blood Pressure  

 
 روش انجام کار: 

 واحد دیسپ  بعد از مشخص شدن ماهیت حادثه و تعداد مصدوم  به نزدیک ترین پایگاه اعام ماموریت می کند 

  ده حفاظت فردی اسـتفا تکنسین ارشد در مسیر اطاعات حادثه را از اپراتور دریافت می کند و جهت حفاظت از خود از لوازم
 میکند

   پرسنل اعزامی صحنه را از جهت  امنیت صحنه و مکانیسم آسیب بررسی می کنند و در صورت نیاز به منابع اضـافی از واحـد 
 دیسپ  درخواست می کنند

    (بعد از رسیدن بر بالین مصدوم شروع به ارزیابی بیمار میکند که شـامل ارزیـابی اولیـهA-B-C-D-E وارزیـابی  ثان ) ویـه) -
SAMPLE رگ گیری مانیتورینگ و دیگر اقدامات درمانی(میباشد.-بررسی فیزیکی سر تا پا 

 (ارزیابی راه هوایی و محدود سازی ستون فقرات گردنیAirway and C Spine) ر را هم زمان پرسنل انجام میدهند و د
(باشد صورتی نیاز به مدیریت راه هوایی)وجود هرگونه صدای غیرطبیعی در راه هوایی فوقانی عدم توانایی در صحبت کردن

تجهیزات باز نگهداشتن راه هوایی  –وئیپ و ساکشن سفینگر  - jaw- thrustو trauma chin liftاستفاده از مانورهایی 
 ETTو LMAو  needle cricothyroidotomyو  Oral Airwayو  Nasal Airwayمانند 

 
 
 
 

 ZE-PR-16 :کد                           برخورد با مصدومان ترومایى اجرروش ا اجرایی مدون:عنوان روش 

مرکز مدیریت حوادث و فوریت نام اداره :   1399 /04/ 01 تاریخ بازنگری  :
 های پزشکی استان زنجان

01/40/1398تاریخ اباغ :  

 1400 /04/ 01تاریخ بازنگری بعدی :  از صفحه: 
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  اگه نیاز به مدیریت هوایی نباشد و راه هوایی باز باشدO2 فس و قفسه با وسیله مناسب تجویز می شود و ارزیابی وضعیت تن
سینه، سرعت، عمق، صدای تنفسی، تندرنس/کریپتوس ، شواهد آمفیزم ، مشاهده وضعیت ظاهری قفسه سینه با روش 

 مشاهده،سمع و لمس انجام می شود

 (در صورت داشتن اختال در تنفس اگر تنفس تند یا کند باشد از آمبوبگBMVاست )د فاده گردد و در صورت وجود شواه
 انجام می شود needle decompressionپنوموتوراکس فشارنده 

  اگر اختال تنفسی نداشته باشد شروع به ارزیابی وضعیت گردش خون میکنند.بررسی خونریزی خارجی و معاینه لگن–
طوبت ضعیف( )درصورت نبود نبض رادیال، کاروتید بررسی شود( پوست )از نظر رنگ ،ر –قوی  –آهسته  –بررسی نبض)سریع 

 پر شدگی مویرگی -و دما( 

  ،اگر گردش خون دچار اختال)وجود شواهد شوک شامل: نبض ضعیف، تاکیکاردی، پوست رنگ پریده، پوست سرد و مرطوب
 جویز رگ گیری و ت -اختال هوشیاری، بی قراری( شده باشد کنترل خونریزی با فشار مستقیم و پانسمان فشاری و تورنیکت 

و در mmHg-در محدوده  SBPل سالین یا رینگر اکتات جهت حفظ لیتر سرم کریستالوئید)مایع درمانی با نرماتا  
-در محدوده  SBP)افت هوشیاری، تهوع، استفراغ، سردرد شدید(حفظ  ICPموارد ضربه سر با شک به افزایش  

mmHgآن  رلانجام گردد. در صورتی که فشار خون بیمار در محدوده بااتر از موارد ذکر شده است، اقدامی برای کنت
 شود استفاده Cصورت نپذیرد( و در صورت نیاز فیکس کردن لگن انجام می شود و از پتو در تمام موارد تروما در مرحله 

 یری گتصمیم  مصدوم به داخل آمبوانس منتقل می شود و بعد ازبحرانی می باشد  اختال در گردش خون دارد و اگر مصدوم
 درمانی مناسب به دیسپ  اطاع داده می شودمرکز ...)نوع انتقال)هوایی، زمینی و

 ( اگر بحرانی نبود شروع ارزیابی ناتوانی های عصبی disability میکنیم با بررسی مردمک )- GCS/AVPU وتوانائی حرکات
 اندام ها

  درصورت اختال در مرحلهD  ینی زمتصمیم گیری نوع انتقال)هوایی،  مصدوم به داخل آمبوانس منتثل میشود و بعد ازد
 مرکز درمانی مناسب به دیسپ  اطاع داده می شود...)و

  اگر در مرحلهD ( بحرانی نبود شروع به برهنه سازیexposureمیکنیم یعنی با رعایت حریم خصوصی لباس مصدوم ر ) اخارج
و اندام ها را  رای پیداکردن موارد تهدید کننده حیات ، مجددا قفسه سینه ،شکمب -ز هیپوترمی جلوگیری کنید ا -کنید 

 شت مصدوم در حین قرار دادن وی بر روی تخته پشتی بلند بررسی شودپ -بررسی نمایید 

   در صورت اختال در هر یک از مراحل ارزیابی اولیه بیمارCritical بوده و پس از ارزیابی گردش خون بافاصله
load&go انجام می شود 

 ابی ثانویه میکنیم که با بعد از تمام شدن ارزیابی اولیه شروع به ارزیSAMPLE تی که شروع می شود. کنترل عائم حیا
گرفته می شود که AMPLEو شرح حال بیمار بر اساس   (GCS،قند خون و  SPO2شامل )تنفس، نبض، فشارخون، 

واسته خرین وعده غذایی که از دهان خورده وعلت حادثه ای که اورژانس خآ-ابقه بیماریس-اروهای مصرفید-شامل)آلرژی
 شده.
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  مانیتورینگ–گ گیری و مایع درمانی ر -تل بندی آ -بررسی فیزیکی سر تا پا و همزمان پانسمان زخم ها 

  دیریت دقیقه( حین انتقال و پایش مداوم و م 15زمان غیر بحرانی هر  دقیقه و در 5ارزیابی مجدد)در موارد بحرانی هر
عضانی یا 30mgدرد)کنترل غیر دارویی درد: با استفاده از آتل بندی و پانسمان و کمپرس سرد کنترل دارویی درد : کترواک 

 مشاور(نرمال سالین)بالغین( / سولفات مورفین صرفا با نظر پزشک 100ccانفوزیون در  1grآپوتل  
 
 

 :و منابع مستندات 
 مفر PCR  تبط مکالماض -ن توماسیوایا سامانه 

 جامع برخورد با مصدومان تروماییتکل وپر 
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مدیریت حوادث و فوریت مرکز نام اداره :   1399 /04/ 01 تاریخ بازنگری  :
 های پزشکی استان زنجان
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 تهیه کنندگان سمت تائید کنندگان سمت

 حسین دوستی تکنسین پایگاه پونك علی اصانلو مسئول اعتبار بخشی

 اکبر اسامی صباتکنسین پایگاه  عباس رستمی مسئول امور پایگاه ها

 استان زنجانبخشى ر عتباو ایى اجرخط مشی، روش ایابىارزتیم  

معاون مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 
 زنجان

 
 نام و نام خانوادگی  تائید کننده نهایی دکتر ابراهیم خسروشاهی

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 
 زنجان

 
 دکتر اصغر جعفری روحی

 نام و نام خانوادگی اباغ/ تصویب کننده
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 ف :هد 

  انتقال بیماران و مصدومان اورژانسی از صحنه به مراکز درمانی در کمترین زمان 
  مصدومان اورژانسی در مناطقی که دسترسی زمینی مقدور نباشدانتقال بیماران و 

 
 کلیه پرسنل عملیاتی  دامنه: 

 : صاحبان فرایند 

 انجام اقدامات ازم برای بیماران اورژانسی: هوایی سینتکن 

 فعـال  و تکنسین و پزشک بین طتباار ارىبرقر نیاز به فعال سازی اورژانس هوایی. خیصواحد دیسپ : دریافت ماموریت و تش 
 350سازی کد 

 واحد دیسپ  جهت فعال سازی اورژانس هوایی و انتقال مشاوره به پرسنل هوایی در زمـان  از تطاعاا یافتدر: ورمشا پزشک 
 انتقال بیمار یا مصدوم

 دستورالعمل های اعزام بالگرد و نحوی کار در بالگرد 350کد  زشموآ:  زشموآ مسئولین ، 

 بررسی عملکرد پرسنل هوایی :کیفیت دبهبو ر،بیما یمنىا  
 یف :رتعا 

  دستورالعملی که شامل نحوی تحویل و تحویل بیمار و مصدوم از بالگرد و امنیت پرواز می باشد 350کد: 
 Take Offبلند شدن بالگرد : 
 Landing : فرود آمدن بالگرد 
 MCMC : ستاد هدایت و رسیدگی به امور درمان 

 :اندیکاسیون اعزام بالگرد 

o 1غیرمترقبه یا پرتلفات حوادث (پوشش 
o (2( م  و دست م  از بااتر)  عضو قطع موارد در 
o (3جمجمه شکم، سینه، نافذ ترومای 
o (4است شده مواج سینه عارضه به منجر که سینه قفسه ترومای. 
o (5جــان  تهدیــد  باعـث زمینـی انتقـال یـا ندارنـد زمینـی انتقـال امکـان کـه مغـزی و قلبـی های سکته 

 .گردد بیمـارمی
o (6هوشیاری سطح کاهش همراه به10% باای شدید های سوختگی 
o (7لگن شدید شکستگی بلند، استخوان2 از بیشتر یا2 شکستگی 
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o (8پاراپلژی شواهد با فقرات ستون ترومای 
o (9درخواست به بنا بالگرد اعزام EOC،پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت یا قطب دانشگاه 
o (10115 اورژانس جانشین مدیر یا مدیر درخواست به بنا بالگرد اعزام 
o (11پرتلفـــات  حـــوادث  در حادثــه صــحنه بــه متخصــص انســانی نیــروی و تجهیــزات انتقــال 

 لزوم درصورت غیرمترقبــه یــا
o (12هوایی طریق از غیرمترقبه یا پرتلفات حوادث در حادثه منطقه ارزیابی 
o 13)امکــان  کــه  دایلـی بـه بنـا صـحنه، در حاضـر115 اورژانـس نیروهـای درخواسـت به بنا بالگرد اعزام 

 .شود می بیمار جان تهدید باعث زمینی انتقال یا نیست مجروح یا بیمار زمینی انتقـال
o (14نیروهــای  تشــخیص  بــه  بنــا  کـه زایمـان حـال در و باردار مادران به خدمات ارائه جهت بالگرد اعزام 

 نیــاز  و داشـته وجـود مشـکل بـروز احتمـال یا و مشکل دچار زایمان پروسه) زنان متخصص ماما،) ای حرفـه
 ایــن  در هـایی درخواسـت یـا و نیسـت میسـر زمینـی انتقال امکان و باشد می مجهزتر مرکز به انتقـال بـه

 .ذیردپ می صورت زمینی راه انسداد بدلیل)  بهورز(  ای حرفه نیمه یا ای حرفه غیر نیروهای جانب از کـه رابطـه
o (15پذیرد صورت ذیل موارد اساس بر درمانی مراکز بین بیمار یا مصدوم انتقال جهت بالگرد اعزام: 
o (1-15ـ  عــدم  و همزمــان  بطــور  درمــانی  مرکــز  یـک بـه مصـدوم یـا بیمـار زیاد تعداد ارجاع  ـاییتوان

 زمینی بصورت مصدومان انتقال امکان نبود و امکانات کمبود بدلیل مصدومین یا بیماران مـدیریت
o (2-15اسـت مصـدوم یـا بیمـار بـه خـدمات پوشـش جهـت ازم تخصـص یـا و امکانـات فاقد درمانی مرکز 

 توانــد  مــی  و بــوده  بـر زمـان نیـز زمینـی انتقـال و گـردد مـی جـدی مخاطرات باعث انتقال، در تأخیر و
 .شود بیمار حیات تهدید باعـث

o (16زمینی دسترسی امکان عدم با کوهستانی درمناطق پزشکی فوریت نوع هر 
o (17اســتان،  شهرســتان،  ) تــأمین  شــورای  درخواســت  اسـاس بـر مراسـم و تجمعات در بالگرد استقرار 

 پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارتEOC هماهنگی بـا (کشـور
o باشد داشته آن از بیشتر یا مجروح3  که است حوادثی پرتلفات، حوادث: نکتـه  

 روش انجام کار: 

  انجام می شودفرایند فعال سازی و اعزام اورژانس هوایی به دو صورت اعزام اولیه و ثانویه 
 عام ستان ااعزام اولیه نیز دو نوع است .نوع اول درخواست بالگرد توسط کد زمینی که به صحنه اعزام شده به واحد دیسپ  ا

 دد.می گردد و نوع دوم درخواست بالگرد توسط مردم،پلیس و سایر نیروهای امدادی به واحد دیسپ  استان اعام می گر
 یت جوی و...انجامنوع دیسپ  استان ماموریت را به پایگاه هوایی اعام می کند تا هماهنگی های ازم جهت وضعدر هر دو                

 شود و در پد بالگرد آماده ماموریت شوند               
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  ستان یسپ  اددر نوع دوم هم زمان به اعام به پایگاه هوایی کد زمینی به محل حادثه اعزام می شود تا مورد را تأیید و به
 اعام کند مگر زمانی که دسترسی زمینی مقدور نباشد که مثل نوع اول اقدام می شود.

   ایی می شروع به مطابقت علت درخواست با پروتکل های اعزام هودر هر دو نوع که درخواست بالگرد نموده اند واحد دیسپ
وایی جهت اعزام مطلع می بودن کد ه 10-10کند که اندیکاسیون اعزام دارد یا ندارد و هم زمان با تماس با پایگاه هوایی از 

 شود.
 :اعزام ثانویه 
  اعام می شوددرخواست بالگرد توسط مراکز درمانی و بیمارستان ها به واحد دیسپ  استان 
  اولین سوال واحد دیسپ  این است که آیا با واحدMCMC   هماهنگ شده.در صورت عدم هماهنگی باید باMCMC 

 هماهنگ شود 
 د،در وقتی هماهنگ شده آیا پذیرش از بیمارستان مقصد دارد.در صورت نبود پذیرش پیگیری اخذ پذیرش از بیمارستان مقص

در  شود و م  ماموریت  به پایگاه هوایی تا هماهنگی های ازم جهت وضعیت جوی و...انجامصورتی که پذیرش داشته باشد اعا
 پد بالگرد آماده ماموریت شوند

 م هارد و واحد دیسپ  شروع به مطابقت علت درخواست با پروتکل های اعزام هوایی می کند که اندیکاسیون اعزام دارد یا ند
 بودن کد هوایی جهت اعزام مطلع می شود. 10-10زمان با تماس با پایگاه هوایی از 

 کد  ه و بهدر هر دو اعزام اولیه و ثانویه بعد از برسی علت درخواست اگر اندیکاسیون اعزام نداشته باشد ،اعزام کنسل شد
اعام می شود و مسئول پایگاه علت کنسل شدن را در فرم ماموریت و دفتر گزارش  MCMCاعزامی، بیمارستان مبدأو 

 ه ثبت می کندپایگا

  ی شودبیمارستان مبدأ فعال م 350اگر اندیکاسیون اعزام داشته باشد به پایگاه هوایی جهت اعزام اعام می شود و کد 

  بعد از دریافت ماموریت پرسنل هوایی آدرس دقیق محل ماموریت را بر اساسG.P.S یار از واحد دیسپ  گرفته و در اخت
 خلبان ارشد قرار میدهند

 رژانس هوایی زمان دقیق دریافت ماموریت و پرسنل اوTake Of بالگرد را در فرم ماموریت ثبت می کنند 

 ی شودم 350 واحد دیسپ  با تماس با بیمارستان مبدأ  پیگیر اموری مثل تأمین امنیت محل فرود و بازدید پد بالگرد توسط کد 

 ین امنیت محل فرود می شودواحد دیسپ  با تماس با کد اعزامی پیگیر مشخص شدن محل فرود تأم 

  پرسنل اورژانس هوایی بعد ازLanding بت می ثوضعیت وی را به طور دقیق  مدر محل فرود در هنگام تحویل بیمار یا مصدو
 کنند

  بیمارستان مقصد  طرفبعد از خاتمه پروسه تحویل بیمار بالگرد بهTake Of می کند 

  پرسنل هوایی زمان دقیقTake Of از محل ماموریت را ثبت کرده و به واحد دیسپ  استان اعام می کند 
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  بیمارستان مقصد را جهت تحویل مددجو از بالگرد را فعال می کند 350واحد دیسپ  کد 

 
 به بیمارستان مقصد زمان دقیق   ندر هنگام رسیدLanding  350می شود و مددجو تحویل کد  ثبتتوسط پرسنل هوایی 

 می گردد

 انس هوایی را برای انجام ماموریت های (بودن اروژ10-10آماده ماموریت ) 350دجو به کد پرسنل هوایی بعد از تحویل مد
 بعدی به واحد دیسپ  اعام می کند

 ند بعد از بازگشت پرسنل هوایی به پایگاه مخاطرات و مشاهدات ماموریت را در فرم و دفتر پایگاه هوایی ثبت می کن 

 
 واز.برگزاری جلسه بررسی ماموریت در پایگاه و اعام نتیجه به مسئول اورژانس هوایی جهت رفع مشکات و مخاطرات پر     

 

                                                                                                                                                                                           
 مستندات و منابع: 

 
 مفر PCR تمکالما ضبط - نتوماسیوا سامانه یا 
  اعزام هواییپروتکل 

 تجربیات مرکز 

 

 

 ZE-PR-17 :کدفعال سازی و اعزام اورژانس هوایی                        یىاجرا روش :مدون اجرایی روش عنوان

مرکز مدیریت حوادث و فوریت نام اداره :   1399 /04/ 01 تاریخ بازنگری  :
 های پزشکی استان زنجان

01/40/1398تاریخ اباغ :  
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 منصور اوجاقلو کارشناس آموزش عباس رستمی مسئول امور پایگاه ها

 فتاح ناظری مسئول پایگاه هوایی  

 استان زنجانبخشى ر عتباو ایى اجرخط مشی، روش ایابىارزتیم  

معاون مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 
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 نام و نام خانوادگی  تائید کننده نهایی دکتر ابراهیم خسروشاهی

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 
 زنجان

 
 دکتر اصغر جعفری روحی

 نام و نام خانوادگی اباغ/ تصویب کننده
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  ف :هد 
 ن یاپان در ستااستانى رنس پیش بیمای اورژاهاه پایگا آمبوانس درل تحووتحویل و جایگزینى ، یند ثبت آفرزی سان یکسا

 ریشیفت کا

 پایگاه های پیش بیمارستانی سطح استانکلیه  دامنه: 

 

  مسئولیت و اختیار: 
  آمبوانسمربوطه  مشکات کامل وقیق دثبت تحویل و موظف به  شیفت: تکنیسنامدادگر یا  
 پیگیری مشکات آمبوانس و هماهنگی با مسئول نقلیه جهت رفع مشکات و سرویس دوره ای آمبوانس ه:پایگال مسئو  
  و رفع مشکات آمبوانس ها لکنتر، تامین :مسئول نقلیه  

 
 یف :رتعا 

 :کیلومتر 8000تعویض روغن،فیلتر هوا،فیلتر روغن و...هر سرویس دوره ای 

 
 روش انجام کار: 

 
 ...زمان تعویض شیفت توسط کارکنان شیفت در بررسی وضعیت ظاهری آمبوانس از نظر سالم بودن بدنه،چراغ ها و آارم های و 

  زمان تعویض شیفت توسط کارکنان شیفت در چرخها از نظر سامت و میزان باد چر  هابررسی وضعیت 

 زمان تعویض شیفت توسط کارکنان شیفت در بازدید میزان مایع خنک کننده،روغن موتور و روغن ترمز 
  بـه مسـئول شـیفت     زمان تعویض شیفت توسط کارکنان شیفت و در صورت مک بودن مقدار بنزیندر بازدید وضعیت سوخت آمبوانس

 گزارش میگردد

 زمـان  در وشن شدن آمبوانس و کارکردن صحیح آن (ر-بازدید قسمت های فنی آمبوانس )روشن شدن چراغ ها و آارم های آمبوانس
 تعویض شیفت توسط کارکنان شیفت 

  یض شـیفت توسـط کارکنـان    زمـان تعـو  در بازدید و تحویل تجهیزات پزشکی و غیره پزشکی داخل آمبوانس طبق چک لیست موجود
 شیفت.در صورت کمبود اطاع به مسئول پایگاه و مسئول شیفت و ثبت در دفتر گزارش روزانه پایگاه 

  ـ  8000مسئول پایگاه در برد پایگاه کیلومتر سرویس دوره ای آمبوانس را ثبت کرده و هر اع کیلومتر به مسئول نقلیه جهت سرویس اط
 میدهد
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     در صورت خراب شدن یا تصادف آمبوانس،کارکنان شیفت به مسئول شیفت اطاع می دهند.مسئول شیفت مشکل بوجـود آمـده را بـه
 .اطاع مسئول نقلیه میرساند

 
 :و منابع مستندات 

 
 تجهیزات داخل آمبوانس لیست چک  

 
 تجربیات مرکز 

 

 

 

 

 

 

 

 ZE-PR-18 :کد                         کاری  شیفت هر پایان در آمبوانس تحول و تحویل :مدون اجرایی روش عنوان

و فوریت  مرکز مدیریت حوادثنام اداره :   1399 /04/ 01 تاریخ بازنگری  :
 های پزشکی استان زنجان

01/40/1398تاریخ اباغ :  

از صفحه:   1400 /04/ 01تاریخ بازنگری بعدی : 

 تهیه کنندگان سمت تائید کنندگان سمت

 منصور صیادی مسئول نقلیه استان علی اصانلو مسئول اعتبار بخشی

 محمد حسن محمدی مسئول نقلیه شهرستان زنجان عباس رستمی مسئول امور پایگاه ها

 حاتمیرسول  کارشناس نقلیه استان  

 استان زنجانبخشى ر عتباو ایى اجرخط مشی، روش ایابىارزتیم  

معاون مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 
 زنجان

 
 نام و نام خانوادگی  تائید کننده نهایی دکتر ابراهیم خسروشاهی

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 
 زنجان

 
 دکتر اصغر جعفری روحی

 خانوادگی اباغ/ تصویب کنندهنام و نام 
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 ف :هد 
 

 تانى سربیمانس پیش ی اورژاهاه مصرفى پایگاات تجهیزو ها ل داروتحووتحویل و جایگزینى ، یند ثبت آفرزی سان یکسا
 ریشیفت کان پایان در ستاا

 کلیه پایگاه های پیش بیمارستانی سطح استاندامنه: 

  مسئولیت و اختیار: 
 :ى ـا مـهدن آن وـسپس جایگزین نم ومربوطه م فردر  گیرنده خدمتمصرفى ات تجهیزازم وکامل لووقیق دموظف به ثبت تکنیسن شیفت

  باشد.
 مى باشد.ل مسئورتجهیز کمد مذکوه ومصرفى پایگاات تجهیزدارو و کمد ل تحوویند تحویل آفرم نجاانسبت به  ه:پایگال مسئو  
 ات تجهیزدارو و سامت ل کنترو ظیفه تامین و:رنبال امسئو 

 ه یع شدزتوات تجهیزدارو و سامت ل کنترو تامین ات:تجهیزس دارو و شنارکا 

  یف :رتعا 
  گیرنده خدمت:مصرفی ازم لوو ها داروثبت 

 در  یفتـتکنیسن شسریت توسط رهر مأموم نجااز ابافاصله بعد گیرنده خدمت مصرفى ازم لوو ها داروکلیه آن طى درست که ا شىرو
 دد.کامل ثبت مىگروقیق ر دمربوطه بطوم رـف

  گیرنده خدمت طبق چك لیست:مصرفی ازم لودارو و جایگزینی  
 ه فى پایگامصرات تجهیزدارو و کمد از یت رهر مأموم نجااز ابافاصله بعد مبوانس آمصرفى ازم لوو ها داروکلیه آن ست که طى اشى رو

به مت گیرنده خدمصرفى ازم لوو ها دارو کلیه درآن که اردی موجود استستاندم ا.فردد مبوانس جایگزین مى گرآخل و در داتأمین 
مى  ثبتدر آن قیق و دکامل رت یت بصورمأموه هندم دنجای اتکنسینهات مشخصاو یت ریخ مأمورتا، میتویا مصدری بیماع نواه همر
 دد.گر

  ه طبق چك لیست :مصرفی پایگاات تجهیزوها داروکمد ل تحووتحویل 

 رفى ـت مصـلیسو و ـپدی دوـلیست موجس سااها برد کمبوه، مصرفى هر پایگاات تجهیزدارو و کمد روز  15آن هر ست که طى اشى رو
ه پو پایگادکمد و در تأمین ن مرکز شهرستاات تجهیزر دارو  ونباد از اموجوی هادکمبوو  هست شداخوه در پایگال توسط مسئوران اـبیم

ارد تاندـسهای اچک لیست ه مصرفى پایگاات تجهیزدارو و کمد ل تحوویند تحویل آفردر چگى ریکپاد یجار ابه منظومیگردد وجایگزین 
 گردیدهتقر ـمسه اـپایگو در ه ـتهی

  ه :نه پایگاوزارمصرفی ات تجهیزدارو وکمد  
  کهدیده مستقر گر "نه روزامصرفى ات تجهیزدارو و کمد "ان یک کمد تحت عنون ستااسطح دهای جای وشهری هاهکلیه پایگادر 

 میباشد.رکشون اورژانسمازسااز باغى ات اتجهیزدارو و یش ایروخرین س آساار ـبت اـمحتوی
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 ى :مرکزر نباا  
  ه ها  از ایگاپز نیارد موات تجهیزو ا ـهدارو ه ـکلیه پیش بینى شد "ات تجهیزر دارو ونباا "ان مناسبى تحت عنوی فضا ن هر شهرستادر 

 میشود.تأمین آن                 
 

 روش انجام کار: 

 
  ر وم ددـا مصـیر هر بیماای گانه براجدرت شیفت بصوی مصرفى توسط تکنسین های هاات و داروکلیه تجهیزری هرشیفت کال طودر

  دد.مربوطه ثبت گرم رـف
  دد.جایگزین گرمبوانس و آبگ م جاه در شدف مصرازم لوه، دارو و پایگاات تجهیزدارو و کمد از 
 در  هپایگال مصرفى توسط مسئواقام لیست  د و لیست موجوس چک سااها برد کمبوه و مصرفى هر پایگاات تجهیزروز دارو و  ١٥هر

 دد .جایگزین گره پو پایگادکمد و در تأمین ن مرکز شهرستاات تجهیزر دارو ونباد از اموجوی هادکمبوه و ست شداخو

 ات که اورژانس کشور اباغ کرده کمد دارویی و آمبوانس تجهیز میشود .یزتجهدارو و لیست س چک ساابر  
  دد.گرمیگانه ثبت افتر جددر دشد ارنیز توسط تکنسین ه پو پایگادکمد ه ازشته شددابرازم لووها دارو کلیه 

 
 :و منابع مستندات 

  ه نه پایگاروزامصرفى ات تجهیزدارو و کمد ل تحوو چک لیست تحویل 
  مصرفی شیفتفرم اقام 
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حوادث و فوریت مرکز مدیریت نام اداره :   1399 /04/ 01 تاریخ بازنگری  :
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از صفحه:   1400 /04/ 01تاریخ بازنگری بعدی : 

 تهیه کنندگان سمت تائید کنندگان سمت

 ابراهیم محمدی فرد مسئول پایگاه روزبه علی اصانلو مسئول اعتبار بخشی

 فاتح رحمانی مسئول پایگاه پردیس عباس رستمی مسئول امور پایگاه ها

 محسن رستمی مسئول تجهیزات اتوبوس آمبوانس  

 استان زنجانبخشى ر عتبااو یى اجرخط مشی، روش ایابىارزتیم  

معاون مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 
 زنجان

 
 نام و نام خانوادگی  تائید کننده نهایی دکتر ابراهیم خسروشاهی

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 
 زنجان

 
 دکتر اصغر جعفری روحی

 نام و نام خانوادگی اباغ/ تصویب کننده
 

 ZE-PR-19 :کدعنوان روش اجرایی مدون: تحویل و تحول دارو ها و تجهیزات مصرفی در پایان هر شیفت کاری    



   

65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ZE-PR-19 :کدعنوان روش اجرایی مدون: تحویل و تحول دارو ها و تجهیزات مصرفی در پایان هر شیفت کاری    

حوادث و فوریت مرکز مدیریت نام اداره :   1399 /04/ 01 تاریخ بازنگری  :
 های پزشکی استان زنجان

01/40/1398تاریخ اباغ :  

از صفحه:   1400 /04/ 01تاریخ بازنگری بعدی : 
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 ف :هد 
 نقضا مى باشد.ایج رتااز مصرفى قبل ات تجهیزو ها دت داروعوو و نباشت ى از اجلوگیر، جایگزینى ، یع زبر تول کنتر  

 منطقهل مسئور و نبال امسئو و اتتجهیزل دارو و ها/ مسئوه مسئولین پایگادامنه: 

 مسئولیت و اختیار: 

 رنبار ادد موجوات تجهیزدارو و یع زتوارى و بر نگهدرت نظاز نیاس ساابر ات تجهیزدارو و یع زتوو تهیه ات: تجهیزل دارو و مسئو 

 مصرفىات تجهیزدارو و جایگزینى و تحویل ز و نیام عاه: اپایگال مسئو 

 یع زبر تورت نظار و نباات از اتجهیزدارو و ست اخوو درمنطقه: هماهنگى ل مسئو 
 

 یف :رتعا 

 از باغى ایى دارولعمل راستودیش ایروخرین س آساابره و هر پایگاز نیاس ساامصرفى بر ات تجهیزو ها دارو یى: دارویع زتو
 دد.تقسیم میگرر نس کشواورژا

  
 روش انجام کار: 

 
  و یى دارو مقاابرگه ثبت ت در عملیاه هندم دنجاایت توسط پرسنل رماموم تمااز ابعد ر مصرفى بیماات تجهیزو هادارو کلیه

 .ددپرسنل ثبت مى گرم ناف و یخ مصررتار و بیمام مصرفى با ناات تجهیز

 از ست کاا اخوردبرگه ه در مال طوه در شدف مصرارد مواد و ثبت تعدو سى ربا بره پایگاز نیاس ساابر روز  ١٥هر ه پایگال مسئو
 .هددمنطقه مى  لتحویل مسئود را ست خواخوآن ، دربه ه ضمیمه برگه مصرفى پایگار و نباا

 هددمى ات تجهیزل دارو و به مسئوام را قدر استو، دستىاخودربا لیست ه شدف مصرم قااد اسى تعدربراز منطقه بعد ل سئوم. 
 ه پایگا لتحویل مسئوده و چک کرئ آن را نقضاایخ رتحویل گرفته تار نباه را از است شداخوارد درموات تجهیزل دارو مسئو

 .ددمى گرپو جایگزین داده و در د
 ره یى شمااجرس روش اسااها بر ى دارونقضاایخ رتاZE-PR-19 دد.چک گره هم هر ماد 

 
 یکدیخ نزرتاى هام داروفردارو/ ست اخوم دریى/ فرم داروقااثبت م فر:و منابع مستندات 

 

 

 

 

 

 

 

 ZE-PR-20 :دکمصرفى                                               ات تجهیزو ها دارو یع زتوه نحوعنوان روش اجرایی مدون:

مرکز مدیریت حوادث و فوریت نام اداره :   1399 /04/ 01 تاریخ بازنگری  :
 های پزشکی استان زنجان

01/40/1398تاریخ اباغ :  

از صفحه:   1400 /04/ 01بازنگری بعدی :تاریخ  

 ZE-PR-20 :دکمصرفى                                               ات تجهیزو ها دارو یع زتوه نحوعنوان روش اجرایی مدون:
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 ZE-PR-20 :دکمصرفى                                               ات تجهیزو ها دارو یع زتوه نحوعنوان روش اجرایی مدون:

مرکز مدیریت حوادث و فوریت نام اداره :   1399 /04/ 01 تاریخ بازنگری  :
 های پزشکی استان زنجان

01/40/1398تاریخ اباغ :  

از صفحه:   1400 /04/ 01تاریخ بازنگری بعدی : 

 تهیه کنندگان سمت تائید کنندگان سمت

 محسن رضائی مسئول دارو و تجهیزات علی اصانلو مسئول اعتبار بخشی

 ابوالفضل رفیعی کارشناس دارو و تجهزات عباس رستمی مسئول امور پایگاه ها

 استان زنجانبخشى ر عتباو ایى اجرخط مشی، روش ایابىارزتیم  

معاون مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 
 زنجان

 
 نام و نام خانوادگی  تائید کننده نهایی دکتر ابراهیم خسروشاهی

حوادث و فوریت های پزشکی رئیس مرکز مدیریت 
 زنجان

 
 دکتر اصغر جعفری روحی

 نام و نام خانوادگی اباغ/ تصویب کننده
 

 ZE-PR-20 :دکمصرفى                                               ات تجهیزو ها دارو یع زتوه نحوعنوان روش اجرایی مدون:

مدیریت حوادث و فوریت  مرکزنام اداره :   1399 /04/ 01 تاریخ بازنگری  :
 های پزشکی استان زنجان

01/40/1398تاریخ اباغ :  

از صفحه:   1400 /04/ 01تاریخ بازنگری بعدی : 

 ZE-PR-20 :کدمصرفى                                               ات تجهیزو ها دارو یع زتوه نحوعنوان روش اجرایی مدون:
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 : فهد 
 ارى گهدیط ناشرل کنتر ران وبیمااى ها برف دارومصراز ناشى ات کاهش خطرف یى با هدارى دارویط نگهداقیق بر شررت دنظا

 دارویى راحفظ کار به منظوارد ستانداحیطه در ها دارو 
 هادارو یخت ى از دور رجلوگیرو هزینه ها در صرفه جویى و یى ت داروپرارد مون ساندرقل ابه حد  

 ستانىرنس پیش بیمان اورژاکنارکادامنه: 

 مسئولیت و اختیار: 

 ها دارو نقضا ایخ رتاارى و یط نگهداشرل کنترو سى ربرل مسئوه: پایگال مسئو 

 یکدیخ نزرتاى هادارو شناسایى و یخ گذشته رتاى هاداروجایگزینى و تهیه ل مسئوات: تجهیزدارو و  کارشناس 

 هادارو خرید به موقع و یع زتوو یط مناسب اشردر ها دارو ارى نگهدو : حفظ دارو و تجهیزات لمسئو  
 یف :رتعا 

 ه ـجدر ٤٠ىـلا ٢٥م)رـگاد(/ رـجه سانتى گدر ٢٥لىا ١٥معمولى)اد(/جه سانتى گردر ١٥لىا٨خنک)ارد: ستاندى اماد
 باشدمیب طلوم ٢٥لى ا ٨وده محددر ما دیى داروپو د وبگ م جاو یى ر دارونبااى امناسب برى اـمده ـکاد( انتیگرـس

  ارى نگهداد( انتى گرسجه در ٨لىا ٢-ى)مال در دیخچاروى آن در بر ه شدى درج ماس دسااها بر دارو یخچالى: ى ماد
 ند دمیگر

 ددتنظیم میگرروى داروبر ه شددرج یط اشرس ساابر ر نبااى اطوبت هوارد:رستانداطوبت ر: 

 ٢٠% ال١٠ى سپرى اهااى دارو %   بر٣٠لى% ا٢٠مایعى هااى دارو %    بر٤٠لى% ا٣٠جامدى هااى دارو بر% 
 میباشدب یى مطلول داروشکااهمه اى % بر٢٠ودحددر نس ى اورژاهاه پایگار و نبااطوبت رین حفظ ابنا بر. 
 ط ـتوسر ونبه س حساى هادارو لى د. وکرارى مستقیم نگهدر نودور از باید به را ها دارو معموا بیشتر ر: حساسیت به نو

ها ارو دین امیشوند. ى نگى بسته بندى رهال مپوو آ هال یاوخل دامیشوند یا ارى نگهدص مخصوى ش هاـپوشدر ه ـخانرکا
ن ا پایاته یخته میشوند باید با پوشش تیررست ویا میکرم خل سرداگر و اشوند ف رـمصن دـشز اـباز س ـباید بافاصله پ

 .محافظت شوندن یوزنفوا
 ف رـمصزه ین بارج از اخاه و تعریف شداى دارو بره دارو ندزخانه سارکاف طراز نى مناسب که مازه زباوده نقضا: محدایخ رتا

  نمى باشد.ب مطلودارو یى راکاو  دکنش حساسیتى میشوارض و واعود اـیجاث ـباعدارو 
 روش انجام کار: 

 دمیگیرم نجادارو اجامبگ و  دارو/پو ى دارو/دمرکزر نبااسه سطح در ها ارى از دارو نگهد 

 زیکرمر نباا 
 وند . میشارى نگهدارد و ستاندوده امحددر طوبت و رما ب و داراى دفتادور از آمحیطى به در ها ى دارو مرکزر نبادر ا 
  گى محافظت میشوند. زدیخ دور از به و جه در ٨تا وده محدص دارو در مخصول یخچادر یخچالى ىهادارو 

 

 

 

 ZE-PR-21 :کدپو(        ر/ دنباابگ/م جاه)پایگاد در موجوى هائ دارو نقضاایخ رتال کنترمدون:عنوان روش اجرایی 

مرکز مدیریت حوادث و فوریت نام اداره :   1399 /04/ 01 تاریخ بازنگری  :
 های پزشکی استان زنجان

01/40/1398تاریخ اباغ :  

از صفحه:  1400 /04/ 01تاریخ بازنگری بعدی : 

  ZE-PR-21:عنوان روش اجرایی مدون:کنترل تاریخ انقضائ دارو هاى موجود در پایگاه)جام بگ/انبار/ دپو(        کد
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 ددثبت گرو نوبت چک در دو نه روزاباید ل یخچاى ماد. 

  پشتى ى ت هاقسمدر تر دور یخ رتار و داراى نباابه زه وارد تاى هاو دارویف جلویى قفسه ها در ردیکتر دیخ نزرتاى هادارو
 .میشونده یى چیددارو

  باشندب فاضاى آب و لوله هار و نوور از ها بددارو قفسه 
 شت اددیاص برگه مخصوو در چک ل دارو را یخچاى مادهمچنین ر و نبااطوبت محیط و رما دنه رت روزابه صور نبال امسئو

 مینماید
 قضا نایخ رنظر تاا از رهادارو ماهیانه ده و شت کرددایار نباص امخصوم فردارو را در یخ رتار نباابه از ورود دارو پس ر نبال امسئو

جدید تحویل ار دیخ رتاده و داروى تعویض نموارداد تحت قرن ستاربا بیمارا  ءنقضاابه ه مانده ما ٦ى هال دارد و داروتحت کنتر
 د.میگیر

 ییو داروپد 
 روز  ١٥ هررت ها به صوه پایگاف میانگین مصرس سااکه بر ه نظر گرفته شددر پو ان دیى تحت عنوداروکمد ه هر پایگااى بر

 .پو نمى باشندرج از دخادن دارو کرر نباابه ز ها مجاه پایگاد و میگیررت صوآن تکمیلجایگزینى 
 ایى ثابت جه در ستگادین اشته باشد.د داجود وشوه سالیانه کالیبررت ماسنج که باید به صوو دطوبت سنج ه رستگادپو دخل دا

 دشته شواتى گذارمنبع حرر و وندور از به 
 ایش په پایگال هفتگى توسط مسئورت به صود. شت شوددامربوطه یاى هام خل فرو دانه چک رت روزاپو به صودطوبت و رما د

 .دذیرپم نجااطوبت و رما دن دکرارد ستانداصاحى جهت ت امااقدد و اسى شوربرارد ستاندوده امحدرج از خاارد مود و شو
 ددپو نصب گرروى درب دبر د و ثبت مى شو ءنقضاایخ رچک لیست تادر پو دبه ورود ها به ترتیب دارو ئ نقضاایخ رتا. 
 دارو،  نگ، ریخرنظر تادارو از که اردى مو ه وچک شده پایگال یى توسط مسئوداروپو ات دتجهیزو ها م دارو ماهیانه تما

ارد ومى هام فردر  ه وشدرج پو خااز دمشکل مى باشد  داراىستریل ى است هاات و سالم تجهیزى بسته بنددارو، شفافیت 
 .ددپو جایگزین گرات در دتجهیزل دارو و با تحویل به مسئوه و یخ گذشته لیستشدرتا

  ها ناز آ ابتداجهت جایگزینى جم بگ ه و شدارى پو با چسب عامت گذدر دند ى داریکتردنزى نقضاایخ رهایى که تادارو
 .ددگرده ستفاا
 ا هماهنگى بد و ماهانه لیست میشورت یک به صودیخ نزرتاى هام دارو فره در نها ماندآ ءنقضاایخ رتا تاه ما ٦هایى که دارو

 .ددتعویض میگردار یخ رتاداروى با ه و شددت داده عوارداد قرف طرن ستاربه بیماات تجهیزل دارو و مسئو
 ییداروبگ م جا 
 از عد بف مصراد تعدس ساابر آن یى م داروقاه و انس تجهیز شدورژان امازسمت ساب از لیست مصوس ساایى بر داروبگ م جا

کس بادارو در صحیح ارى جاگذ، پودباکس از صحیح داروى شت دابگ برم تکمیل جام هنگادد. در یت تکمیل گررمامومتماا
ا باید نهدن آک بوخشو مصرفى ات پوشش تجهیزدن سالم بودارو ، نقضا ایخ رتام دارو، نادارو، شفافیت و نگ ، رنظر رد مو

 دچک شوره باو دوتوجه باشد رد موه تکمیل کنندد توسط فر

 

 ZE-PR-21 :کدپو(        ر/ دنباابگ/م جاه)پایگاد در موجوى هائ دارو نقضاایخ رتال کنترعنوان روش اجرایی مدون:

فوریت مرکز مدیریت حوادث و نام اداره :   1399 /04/ 01 تاریخ بازنگری  :
 های پزشکی استان زنجان

01/40/1398تاریخ اباغ :  

از صفحه:  1400 /04/ 01تاریخ بازنگری بعدی : 

 ZE-PR-21 :کدپو(        ر/ دنباابگ/م جاه)پایگاد در موجوى هائ دارو نقضاایخ رتال کنترعنوان روش اجرایی مدون:
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  ه آورده گاخل پایدابه وم لزرت صوو در شوند ارى مناسب نگهدى مادر دها باید م سرو یى داروبگ م جان مستان و زتابستادر

 .دشوى ها جلو گیردارو بى اخرو گى دلور آنتشااز اتا د شوارى جهت جم بگ نگهده محیط مشخص شدودر شوند 
 سالم و افیت شفو نگ ف و ریخ مصررتااد و نظر تعداز نفر تکنیسین دو توسط ات تجهیزو ها دارو شیفت کلیه اى بتددر انه روزا

 .ددثبت میگرب خل چک لیست مصوو دامصرفى چک ات پوشش تجهیزدن بو
  گ بم جااز تغییر شکل یافته باید بافاصله ى هاوش و دارو یا مخده مصرفى خیس شدات تجهیزو یخ گذشته رتاى هادارو

ل مسئو تحویلدن لیست کراز تا بعد د شوه داده پایگال تحویل مسئوه شدرج خاارد مودد . پو جایگزین گرو از د هشدرج خا
 .ددجایگزین گره پایگاد و در شوات تجهیزدارو و 

 ده و نمو سىربررا بگ م جاو پو دبه ط مربوى چک لیست هاده و ید کرزدها باه پایگارت دوره اى از کیفیت به صول تیم کنتر
 .شتداهد اخول تحت کنتررا یند این فرا
  دد.میگرذ تخااصاحى ت اتصمیماح و مطرت جلسادر یابى ها ارزین انتایج 

 :و منابع مستندات 

  یخ رتاى هام داروفردارو/ ست اخوم دریش/ فرایروخرین ات آتجهیزدارو و طوبت/ چک لیست و رما دچک لیست
چک ه/ پایگال تحوو مبوانس/ چک لیست تحویل ل آیخ گذشته/ چک لیست کنتررتاى هام دارو یک/ فردنز

 هیابى پایگاارزلیست 

 
 

 

 ZE-PR-21 :کدپو(        ر/ دنباابگ/م جاه)پایگاد در موجوى هائ دارو نقضاایخ رتال کنترعنوان روش اجرایی مدون:

مرکز مدیریت حوادث و فوریت نام اداره :   1399 /04/ 01 تاریخ بازنگری  :
 های پزشکی استان زنجان

01/40/1398تاریخ اباغ :  

از صفحه:  1400 /04/ 01تاریخ بازنگری بعدی : 

 تهیه کنندگان سمت تائید کنندگان سمت

 محسن رضائی مسئول دارو و تجهیزات علی اصانلو مسئول اعتبار بخشی

 ابوالفضل رفیعی کارشناس دارو و تجهزات عباس رستمی مسئول امور پایگاه ها

کارشناس دارو و تجهیزات شهرستان   
 خدابنده

 نصیریمحمد 

 استان زنجانبخشى ر عتباو ایى اجرخط مشی، روش ایابىارزتیم  

معاون مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 
 زنجان

 
 نام و نام خانوادگی  تائید کننده نهایی دکتر ابراهیم خسروشاهی

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 
 زنجان

 
 دکتر اصغر جعفری روحی

 خانوادگی اباغ/ تصویب کنندهنام و نام 
 

 ZE-PR-21 :دکمصرفى                                               ات تجهیزو ها دارو یع زتوه نحوعنوان روش اجرایی مدون:

مرکز مدیریت حوادث و فوریت نام اداره :   1399 /04/ 01 تاریخ بازنگری  :
 1400 /04/ 01تاریخ بازنگری بعدی : های پزشکی استان زنجان

  ZE-PR-20:عنوان روش اجرایی مدون:                                             کد
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  هتجویز شدى هاارض داروعواز گاهى دارو و آصحیح تجویز ى لگووى از اپیرو ها داروصحیح و تجویز منطقى  ف :هد 
 تتباطاارپزشک و تکنسینها  دامنه: 

 مسئولیت و اختیار: 

 ارو دس شنارکاارض ین عواسریع ارش گزو ثبت و یى ارض داروسى عوربرو هاداروپزشکى:تجویز صحیح ى یتهارکلیه پرسنل فو
 ن ستاات اتجهیزل دارو ها به مسئوداروسته اناخوارض عوم عاآورى و احمعات: تجهیزو 

 رکشو ا و داروغذن مازیى به ساداروسته اناخوارض عوم عان: استاات اتجهیزل دارو مسئو 

 یف :رتعا 

 ددگرد یجال آن استعمااثر در اکه دارو سته اناخوات ثرایا و کنش واجانبى: هر گونه ارض عو 
 

 روش انجام کار: 

 باشند. ه یدزش دمورا آیى داروتین راض روعونکنارکلیه کا 

  پزشکى رات ستودفاین یا ى آتکلهاوپرس سااها بر داروتجویز 

 ١٠-٥٠به پزشک ع طادارو و اتجویز از بعد ر بیماک مشکوت مشکاو قیق عائم دثبت و سى ربر 

    تکمیل نمایدرا یى ارض داروبه ثبت عوط مربورت یى کاداروسته اناخوارض عوه مشاهدرت صودر. 
 نشهرستاات تجهیزس دارو و شناریى به کاارض داروعوارش گزرت تحویل کا 
 نستاات اتجهیزل دارو به مسئورا ها داروسته اناخوارض عورت کان شهرستاات تجهیزس دارو و شنارکا 
 تحویل نماید. 
 نماید.ل سار ارکشوا و دارو غذن مازبه سارا یى داروسته اناخوارض عورت کان ستاات اتجهیزل دارو مسئو 

 یىارض داروعورت کان/ توماسیوایا سامانه  PCRبرگه  :و منابع مستندات 

 
 

 ZE-PR-22 :دک   ها                                                   داروجانبى ارض عوارش گزوثبت عنوان روش اجرایی مدون: 

مرکز مدیریت حوادث و فوریت نام اداره :   1399 /04/ 01 تاریخ بازنگری  :
 های پزشکی استان زنجان

01/40/1398تاریخ اباغ :  

از صفحه:   1400 /04/ 01بازنگری بعدی :تاریخ  

 تهیه کنندگان سمت تائید کنندگان سمت

 محسن رضائی مسئول دارو و تجهیزات علی اصانلو بخشیمسئول اعتبار 

 ابوالفضل رفیعی کارشناس دارو و تجهزات عباس رستمی مسئول امور پایگاه ها

 استان زنجانبخشى ر عتباو ایى اجرخط مشی، روش ایابىارزتیم  

معاون مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 
 زنجان

 
 نام خانوادگی  تائید کننده نهایینام و  دکتر ابراهیم خسروشاهی

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 
 زنجان

 
 دکتر اصغر جعفری روحی

 نام و نام خانوادگی اباغ/ تصویب کننده
 

 ZE-PR-22 :دک   ها                                                   داروجانبى ارض عوارش گزوثبت عنوان روش اجرایی مدون: 
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  ف :هد 
 جلوگیری از عوارض ناخواسته دارویی و حفظ سامت بیماران  

 کلیه تکنسیندامنه:  

 رات :ختیاو امسئولیت ها  

 بیسیمطریقاز تلفنى یا رت یى بصووره دارومشا:١٠-٥٠پزشك 

 :فاینآتکل وپزشک یا پررستودصحیح ای جراتکنسین 
 یىی داروبر خطارت نظا ر:یمنی بیمااحد وا 
 شىزموت آجلسااری برگززش:موآحد وا 
 ت جلسادر کت رمشاو پرخطر و مشابه ی هاداروتهیه برچسب ، یىداروین فهرست وتدیی:رداروموا  

 یف :رتعا 

 ه، تباـشوز اه، دتباـش، داروی ابـنامناسر )بیمادارو ناصحیح ی گیررست باعث بکااکه ممکن ی قابل پیشگیراد یدروهرگونه  :ییى داروخطا
  د.شور ختن سامت بیمااندانتیجه به خطر ه( و در شتبااثبت ه، شتباف امصرراه 

 یىی داروخطاهاوز بری از شگیرپیح و صااجهت ای خلهاحى مناسب مداطرو تحلیل ارش، گز، ثبت:ییى دارومدیریت خطا 
 
  

 روش انجام کار: 

 ا رخطر رمسئول دارو و تجهیزات دارو های دارای تشابه اسمی، تشابه ظاهری و تشابه تلفظی و همچنین لیستی از داروهای پ
رمز از رچسب قبتهیه و در اختیار تمام پایگاه ها قرار می دهد و همچنین اسم مشابه را با برچسب زرد و داروهای پرخطر را با 

 .یکدیگر مجزا میکنند

  صرف ماعضا کمیته دارو و درمان با توجه به بررسی گزارشات عوارض ناخواسته دارویی و گزارشات خطاهای دارو، مشکات
 .دارو را شناسایی و برنامه اقدامات اصاحی را تدوین می کنند

  ا در رده و آن نموم عاایق بیسیم یا تلفن به تکنسین طرف از شفاو شفاهى رت بصورا یى داروصحیح رات ستودیسپ  دپزشک
 مربوطه ثبت نماید.م فر

 عات به ال اطامسئول پایگاه ها و تکنسین ها کلیه خطاها و عوارض ناخواسته دارویی را در دفتر ثبت خطا، ثبت و عاوه بر ارس
 سازمان اورژانس موضوع را به کمیتهدارو و درمان جهت بررسی اطاع می دهد

 رت صوو در یت ثبت نمایدربرگه ماموده و در نموا جرو ایافت درقت دبا را فاین آتکل ویى پزشک یا پررات داروستو، دنسینتک
 تصحیح کند.رات را ستوه و دساندرپزشک ع طاابه را تب امرم، بهاد اجوو

 

 

 

 ZE-PR-23 :کدیی                     ى داروثبت خطاعنوان روش اجرایی مدون:  عنوان روش اجرایی مدون: 

مرکز مدیریت حوادث و فوریت نام اداره :   1399 /04/ 01 تاریخ بازنگری  :
 های پزشکی استان زنجان

01/40/1398تاریخ اباغ :  

از صفحه:   1400 /04/ 01تاریخ بازنگری بعدی : 

 ZE-PR-23 :کد    یی                 ى داروثبت خطاعنوان روش اجرایی مدون:  عنوان روش اجرایی مدون: 
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  کیفیت ترلکنحد و وایسپ  ر دتواپرابه ده، ثبت نموه یژم وفرو یت ربرگه ماموآن را در تکنسین ، هرگونه خطاوز بررت صودر

  هد.ع دطان استارنس بیمااورژابه پزشک را تب امرن، ستاربه بیمار حین تحویل بیماده و نموارش گز
  یاور تب بافاصله توسط تکنسین به پزشک مشاامری، سیب جدآیا منجر به ت حیاه تهدید کنندارض عووز بررت صودر 

  د.شوع داده طار اتواپرا
 یمنى احد وابه ه خر هر ماه و آشدارش تکنیسین گزم ثبت ناون خطا مربوطه بدارش گزم فره در شدد یجای اخطاارد مو

  د.میشوداده تحویل ر بیما
 رت صو و دربایگانى کند و سى رماهیانه بررت بصورا خطا ارش گزی هامفر، صل محرمانگىاکیفیت با حفظ  کنترلس شنارکا

د را دمجی خطاهای از پیشگیرر شى به منظوزموت آجلساو صاحى ی اهارهکارائه اراجهت ر یمنى بیمااکمیته ت جلساوم لز
 نماید.ار برگز

 
 :و منابع مستندات 

 
 ثبت خطاه یژی وهام فر، یترماموی هام رف -بخشىر عتبای اهنماار-نساورژان مازباغى ساالعمل راستود 

 

 
 

 

 

 ZE-PR-23 :کدیی                     ى داروثبت خطاعنوان روش اجرایی مدون:  عنوان روش اجرایی مدون: 

مرکز مدیریت حوادث و فوریت نام اداره :   1399 /04/ 01 تاریخ بازنگری  :
 های پزشکی استان زنجان

01/40/1398تاریخ اباغ :  

از صفحه:   1400 /04/ 01بعدی : تاریخ بازنگری 

 تهیه کنندگان سمت تائید کنندگان سمت

 جواد مرادی  کنترل کیفیتمسئول  علی اصانلو مسئول اعتبار بخشی

 وحید خاصی مسئول رسیدگی به شکایات عباس رستمی مسئول امور پایگاه ها

 علی کثیرلو خرمدره رابط اعتبار بخشی شهرستان  

 استان زنجانبخشى ر عتباو ایى اجرخط مشی، روش ایابىارزتیم  

معاون مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 
 زنجان

 
 نام و نام خانوادگی  تائید کننده نهایی دکتر ابراهیم خسروشاهی

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 
 زنجان

 
 دکتر اصغر جعفری روحی

 نام و نام خانوادگی اباغ/ تصویب کننده
 

 ZE-PR-23 :کدیی                     ى داروثبت خطاعنوان روش اجرایی مدون:  عنوان روش اجرایی مدون: 
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  سایل با کیفیت.ات و وتجهیزم تحویل به هنگاو تهیه  ف :هد 
 شد سیستمان ارمدیر -ت کاراتد -رنباا -مالىر موادامنه: 

 مسئولیت و اختیار: 

 لسال طوز در نیارد موم قااسنجى زنیام نجاامنطقه: ل مسئو 

 رنبااتحویل به م و قااتهیه و توسط مدیریت ه شدم عااسنجى زخرید مطابق نیام سئولیت تهیه فرمدازى: پررکا -خرید س شنارکا. 
 داز.پرربه کاز مجوور صدر و عتباو الویت اتعیین م و قااسنجى زسى نیارمدیریت: بر 

 مسئول دارو و تجهیزات پزشکی: تایید تجهیزات جهت خرید  
 یف :رتعا 

 خدمت مى باشدن یى متعلق به گیرندگاداراهرگونه ال: موو ایى دارا . 

  ن.ستاربیماژ تریا ریا پرستااه به همرال آن مور و اتا تحویل بیمار تکنسین ها بر بالین بیمار حضون ماال : از زموامسئولیت 
  سامانهPMQ .سیستم جامع مدیریت اطاعات و نگهداشت تجهیزات پزشکی :  

 روش انجام کار: 

 در سامانه  پایگاه و ثبت درخواستل ساانه توسط مسئوى هازنیاس سااسنجى برزنیام نجااPMQ 

 درخواست خریدئه ارا. 
  بودن اعتبارکه خرید انجامشود یا نه(بررسی درخواست خرید در کمیته تجهیزات پزشکی)از نظر موجود 
 .بعد از تائید درخواست خرید،مشخصات دستگاه در سامانه ستاد ایران ثبت میشود 
 بررسی استعام های ثبت شده 
 خرید دستگاه و تحویل به انبار 

 نصب و راه اندازی و آموزش دستگاه به کاربر 

 رفاکتومالى/ پیش ات ست کاا/ مستنداخوم درفر:  و منابع مستندات 

 ZE-PR-24:دک        ات                                                         یى خرید تجهیزاجرعنوان روش اجرایی مدون: روش ا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت نام اداره :   1399 /04/ 01 تاریخ بازنگری  :
 های پزشکی استان زنجان

01/40/1398تاریخ اباغ :  

 1400 /04/ 01تاریخ بازنگری بعدی :  از صفحه:

 تهیه کنندگان سمت تائید کنندگان سمت

 الهه احمدی کارشناس تجهیزات پزشکی علی اصانلو مسئول اعتبار بخشی

 ابوالقاسم حسینی نیا کارپرداز عباس رستمی مسئول امور پایگاه ها

 استان زنجانبخشى ر عتباو ایى اجرخط مشی، روش ایابىارزتیم  

فوریت های پزشکی معاون مرکز مدیریت حوادث و 
 زنجان

 
 نام و نام خانوادگی  تائید کننده نهایی دکتر ابراهیم خسروشاهی

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 
 زنجان

 
 دکتر اصغر جعفری روحی

 نام و نام خانوادگی اباغ/ تصویب کننده
 

 ZE-PR-24:دک        ات                                                         یى خرید تجهیزاجرعنوان روش اجرایی مدون: روش ا

مرکز مدیریت حوادث و فوریت نام اداره :   1399 /04/ 01 تاریخ بازنگری  :
 های پزشکی استان زنجان

01/40/1398تاریخ اباغ :  

 1400 /04/ 01تاریخ بازنگری بعدی :  از صفحه:
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 ف :هد 

 به روز کردن دستگاهایی که از نظر اقتصادی ، تعمیر انها مقرون به صرفه نمیباشد  
 کارکنان عملیاتیکلیه دامنه: 

 :مسئولیت ها و اختیارات 

   قتصاد ، درمان ، دارو و ادبیر کمیته  -ریاست  –سئول انبار م -مدیر  –مسئول هر بخش  -زشکی مسئول مهندسی پ -مسئول
 اتمسئول تدارک -مسئول اموال -تجهیزات پزشکی 

 یف :رتعا 

 PMQ  : سیستم یکپارچه مدیریت منابع و تجهیزات 

  
 روش انجام کار: 

 
  .سیستم یکپارچه مدیریت منابع و تجهیزات جهت ثبت درخواستهای تعمیر تهیه شود 

 مارهای ماهیانه و سه ماه جهت مقایسه برای مشخص شدن پرتعمیر بودن ویا خارج شدن دستگاه جهت تعمیر در شرکت آ
 .گرفته شود

  انجام میشودمرکز در صورتی که تعمیر در داخل : 
 گاهثبت درخواست توسط مسئول پای .1
 درخواست قطعه مورد نظر به مدیریت مسئول مهندسی پزشکی .2
 تایید مدیریت .3
 ارجاع به تدارکات جهت خرید  .4
 انجام پروسه انبار جهت پشتیبانی  .5
 تحویل قطعه و تعمیر دستگاه  .6
 در صورتی که تعمیر در خارج مرکز انجام میشود : 
 PMQدر سانانه ثبت درخواست توسط مسئول پایگاه .1
    تهیه فرم درخواست جهت فرستادن دستگاه به بیرون از بیمارستان توسط مهندسی پزشکی و ثبت درسیستم یکپارچه     .2
 مدیریت منابع و تجهیزات .3

 تائیدیه مدیریت  .4
 
 

 

 

 عنوان روش اجرایی مدون:روش اجرایی اقتصاد سنجی و نظارت بر بروز بودن و افزایش بهره وری تجهیزات پزشکی 

 ZE-PR-25:دک                                                                                                                                                                    

مرکز مدیریت حوادث و فوریت نام اداره :   1399 /04/ 01 تاریخ بازنگری  :
 استان زنجانهای پزشکی 

01/40/1398تاریخ اباغ :  

 1400 /04/ 01تاریخ بازنگری بعدی :  از صفحه:

 عنوان روش اجرایی مدون:روش اجرایی اقتصاد سنجی و نظارت بر بروز بودن و افزایش بهره وری تجهیزات پزشکی 

 ZE-PR-25:دک                                                                                                                                                                    
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 گرفتن خروج از مسئول اموال  .5
 ارسال دستگاه توسط تدارکات  .6

 
  در صورت عدم تعمیر 
 پر کردن فرم اسقاط  .1
 بررسی توسط ریاست  .2
 اباغ به مسئول اموال .3

 
 :و منابع مستندات 

 

 ماهنامه مهندسی پزشکی و ماهنامه صنعت درمان 

 فلوچارت 
 

 

 

 

 عنوان روش اجرایی مدون:روش اجرایی اقتصاد سنجی و نظارت بر بروز بودن و افزایش بهره وری تجهیزات پزشکی 

 ZE-PR-25:دک                                                                                                                                                                    

مرکز مدیریت حوادث و فوریت نام اداره :   1399 /04/ 01 تاریخ بازنگری  :
 های پزشکی استان زنجان

01/40/1398تاریخ اباغ :  

 1400 /04/ 01تاریخ بازنگری بعدی :  از صفحه:

 تهیه کنندگان سمت تائید کنندگان سمت

 محسن رضائی مسئول دارو و تجهیزات پزشکی علی اصانلو مسئول اعتبار بخشی

 الهه احمدی کارشناس تجهیزات پزشکی عباس رستمی امور پایگاه ها مسئول

 ابوالقاسم حسینی نیا کارپرداز  

 استان زنجانبخشى ر عتباو ایى اجرخط مشی، روش ایابىارزتیم  

معاون مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 
 زنجان

 
 نهایینام و نام خانوادگی  تائید کننده  دکتر ابراهیم خسروشاهی

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 
 زنجان

 
 دکتر اصغر جعفری روحی

 نام و نام خانوادگی اباغ/ تصویب کننده
 

 عنوان روش اجرایی مدون:روش اجرایی اقتصاد سنجی و نظارت بر بروز بودن و افزایش بهره وری تجهیزات پزشکی 

 ZE-PR-25:کد                                                                                                                                                                    
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 ف :هد 

 منی هدف از کنترل کیفی تجهیزات پزشکی اطمینان از صحت عملکرد دستگاه و ارتقاء کیفیت فرایند درمان و بازبینی ای
 ومواد مصرفی و کاهش هزینه تعمیرات اتفاقی به دلیل نظارت بر عملکرد دستگاه می باشد و  دستگاه و کاهش قطعـات

اطمینان از صـحت عملکـرد ، نتـایج و گـزارشهای خروجی تجهیزات پزشکی,جلوگیری و کاهش صدمات جانی و  همچنین
ایش ا , افزسب اطمینان از صحت آزمایشهمنظور ک مالی به کاربر و بیمار ,جلوگیری از مراجعات متعدد به مرکـز درمـانی بـه

 بهره وری سیستم و ارائه خدمات درمانی مطلوب میباشد
 

 کلیه پایگاه هادامنه: 

 مسئولیت و اختیار: 
 مسئول پایگاه --رشناس تجهیزات پزشکی مسئول منطقهکا-مسئول تجهیزات پزشکی 

 یف :رتعا 

  ای استاندارد مشخص به منظور تعیین میزان خطـکالیبراسیون، عملیات مقایسه یک دستگاه اندازه گیری با
ود شاحتمـالی مـی باشـد. کنتـرل کیفـی وکالیبراسیون تجهیزات پزشکی، به مجموعه فعالیت هایی گفته می 

ی که شامل کنترل وضعیت عملکرد دستگاه بر اساس استانداردها، بررسی صحت و دقت خروجی های آن، بازبین
 خطرات ناشی از عیوب دستگاه به منظور حفظ جان بیمار و پرسنل انجام میایمنی جهت به حداقل رساندن 

  .گردد
 روش انجام کار: 

 کنترل مسئول منطقه و مسئول پایگاه ساانه شناسنامه تجهیزات پزشکی و زمان کنترل کیفی و کالیبراسیون دستگاه ها را 
 د و بـه واحـد تجهیـزات پزشکی اطاع دهد.ننمایـمی 

  و  تجهیزات پزشکی درخواست هایی که موعد کالیبراسیون و کنترل کیفی آن ها فرارسیده است را جمع آوریمسئول واحد
 جمع بندی نماید.

 مسئول واحد تجهیزات پزشکی از شرکت های مربوطه جهت انجام کنترل کیفی و کالیبراسیون دستگاه ها بصورت ساانه 
 نماید.می درخواست کنترل کیفـی یا کالیبراسیون 

  مسئول واحد تجهیزات پزشکی با نمایندگی انحصاری دستگاه یا شرکت های مورد تائید اداره تجهیزات پزشکی وزارت
 بهداشت جهت کنترل کیفی و کالیبراسیون دستگاه ها بصورت ساانه مکاتبه نماید.

  روی تجهیزات پزشکی کارشناس تجهیزات پزشکی بر نصب اتیکت کنترل کیفی و کالیبراسیون توسط شرکت نمایندگی بر
 نظارت نماید.

 کت و  مسئول واحد تجهیزات پزشکی از شرکت مربوطه، گواهی تکمیل شده کنترل کیفی و کالیبراسیون را با مهرو امضای شر          
 ذکر تاریخ دقیق اخذ نماید.

 

 

                                                                                                                                                                                      ZE-PR-26:کد                عنوان روش اجرایی مدون:کنترل کیفی تجهیزات پزشکی یا آزمون کالیبراسیون            
مرکز مدیریت حوادث و فوریت نام اداره :   1399 /04/ 01 تاریخ بازنگری  :

 های پزشکی استان زنجان

01/40/1398تاریخ اباغ :  

 1400 /04/ 01تاریخ بازنگری بعدی :  از صفحه:
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 ه مسئول واحد تجهیزات پزشکی با بررسی دوره ای از نصب اتیکت کنترل کیفی و کالیبراسیون دستگاه ها طبـق برنامـ
 پیوسـتی اطمینـان حاصـل نماید.

 ی مسئول واحد تجهیزات پزشکی در انتهای شش ماهه ی اول و دوم سال، عملکرد کنترل کیفی و کالیبراسیون دستگاه ها
 پزشکی را بـه ریاست مرکز و معاون مرکز گزارش نماید.

  دگی جمع آوری و آن ها را به نماینمسئول منطقه و کارشناس واحد تجهیزات پزشکی ایرادات غیرقابل حل دستگاه ها را
 انحصـاری دسـتگاه هـا جهـت ارائه خدمات و رفع نواقص گزارش و ارسال نماید.

 ت تبصره:در صورتیکه دستگاه مربوط به تجهیزات پزشکی دارای نقص غیر قابل حل باشد، مسئول تجهیزات پزشکی با شرک
 ن یا تعمیر و نصب اتیکت مکاتبه نماید.مربوطـه جهـت تعیـین تکلیف دستگاه از نظر اسقاطی بود

  مسئول واحد تجهیزات پزشکی ساانه برای آموزش کلیه پرسنل درمانی در خصوص عملکرد دستگاه هـای تجهیـزات
 مسئول آموش اقدام نماید.هماهنگی پزشکی با 

 :و منابع مستندات 

  روی  برچسـبهای نصب شده–کنترل چک لیست ماهانه –برنامه نرم افزار کالیبراسیون –گواهی کنترل کیفی و کالیبراسیون
 تجهیزات

  دستورالعمل اجرای کالیبراسیون و کنترل کیفی اداره تجهیزات و ملزومات پزشکی 

 

 

                                                                                                                                                                                      ZE-PR-26:یا آزمون کالیبراسیون                            کد عنوان روش اجرایی مدون:کنترل کیفی تجهیزات پزشکی
مرکز مدیریت حوادث و فوریت نام اداره :   1399 /04/ 01 ی  :تاریخ بازنگر

 های پزشکی استان زنجان

01/40/1398تاریخ اباغ :  

 1400 /04/ 01تاریخ بازنگری بعدی :  از صفحه:

 تهیه کنندگان سمت تائید کنندگان سمت

 محسن رضائی مسئول دارو و تجهیزات پزشکی علی اصانلو مسئول اعتبار بخشی

 الهه احمدی کارشناس تجهیزات پزشکی رستمیعباس  مسئول امور پایگاه ها

 ابوالفضل رفیعی تجهیزات پزشکی دارو و  کارشناس  

 استان زنجانبخشى ر عتباو ایى اجرخط مشی، روش ایابىارزتیم  

معاون مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 
 زنجان

 
 نام و نام خانوادگی  تائید کننده نهایی دکتر ابراهیم خسروشاهی

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 
 زنجان

 
 دکتر اصغر جعفری روحی

 نام و نام خانوادگی اباغ/ تصویب کننده
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 ف :هد 
 ت ضعیت ساموکه ا مى باشد.چرات تجهیزر و مرتبط با بیمان کنارشغلى کاى یهاربیماو شتى ابهدى سیبهاى از آپیشگیر

 اردنها تاثیر گذت آکمیت خدماو ند بر کیفیت اپرسنل مى تو

  پرسنل عملیاتیپیشگیری از انتقال عفونت های منتقله از راه خون به  
 مسئولین شیفت -یسپ درسنل پ-یسپ دزشکپ -پزشکى ى یتهارپرسنل عملیاتى فودامنه: 

 مسئولیت و اختیار: 

 عایت کنند را رشغلى ى هارى بیماو سیب ها ى از آپیشگیرر منیتى به منظوو ایمنى ت احتیاطان: اکنارکلیه کا 

 شغلى ات مخاطرو سیب ها آبه ط مربوارد مود بهبوو یابى و ارزکیفیت:پایش  کنترلل مسئو 
 مسئول کنترل عفونت: پیگیری موارد مواجهه 

 رىبیماو سیب ارد آموى پیگیرارش و گز، شیفت:ثبتل مسئو 
 یف :رتعا 

 دد.یگرمد یجاار کاوى نیراى بررى کات حین ساعادر که رى سیب یا بیماآشغلى: هرگونه ى هارى بیماو سیب ها آ 

 Needle Stick .به معنای فرو رفتن سوزن می باشد  
 روش انجام کار: 

 ده از ستفااو مدیریتى ت مااقدا ،مهندسىت مااقداو نها آى گیرازه ندر و امحیط کان آور یازمل اشناسایى عو:لیهى اوپیشگیر
 سایل محافظتىو

 ت ادوارىمعاینام نجاا:ثانویهى پیشگیر 
 هیددسیب اد آفرانى انوتوو نى اتوزبا :ثالثیهى پیشگیر 
 پیشگیری: 

 کارگزینی کلیه کارکنان جدیدالورود را برای تشکیل پرونده بهداشتی به کارشناس کنترل عفونت معرفی می کند. 
 طاع کنان اکارشناس کنترل عفونت برای کلیه کارکنان جدیدالورود پرونده بهداشتی تشکیل داده و از تیتر آنتی بادی کار

 .ل می نمایدحاص
 مسئول ورزش و سامت پرونده سامت را برای کارکنان جدیدالورود تشکیل داده و توسط پزشک معاینه میشوند. 
 ن کارشناس کنترل عفونت برای افرادی که در مقابل هپاتیت ب واکسینه نشده اند ، معرفی جهت انجام واکسیناسیو

 .مینویسد Bهپاتیت 
 دی که دارایکارشناس کنترل عفونت برای افرا  HBS-Ab  را نامرتب دریافت  نوبت واکسن3می باشند و  10کمتر از

 نموده اند برگه معرفی جهت واکسیناسیون کامل  هپاتیت ب به مرکز بهداشت مینویسد . 
 

 

 محیطىات جهه با مخاطرامون در کنارکاشغلى ى یهاربیماو شتى ابهدى سیبهاى از آپیشگیرعنوان روش اجرایی مدون:

                                                                                                                                                                                      ZE-PR-27:دک                                                         شغلى                                                                                                و  
مرکز مدیریت حوادث و فوریت نام اداره :   1399 /04/ 01 تاریخ بازنگری  :

 های پزشکی استان زنجان

01/40/1398تاریخ اباغ :  

 1400 /04/ 01تاریخ بازنگری بعدی :  از صفحه:

 محیطىات جهه با مخاطرامون در کنارشغلى کاى یهاربیماو شتى ابهدى سیبهاى از آپیشگیرعنوان روش اجرایی مدون:

                                                                                                                                                                                      ZE-PR-27:کد                                شغلى                                                                                                                         و  
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 یک ماه بعد از آخرین واکسیناسیون آزمایش HBS‐Ab  اسیون باشد واکسین10انجام می گیرید در صورتی که جواب بااتر از
رکز بهداشت ، معرفی به م Bباشد برای واکسیناسیون سه نوبتی  دو برابر دوز هپاتیت 10موثر بوده   است و اگر جواب کمتر از  

 . توسط کارشناس کنترل عفونت داده میشود
 کارشناس کنترل عفونت برای افرادی که دارای  HBS-Ab  رتب دریافت نموده اند منوبت واکسن را  3 می باشند و10 کمتر از

ک میشود اگر چHBS-Ab  برگه معرفی جهت واکسیناسیون یک نوبت هپاتیت ب به مرکز بهداشت می نویسد . یک ماه بعد
 میشود سوم نیز تزریق بود واکسیناسیون نوبت دوم و10بود نیاز به ادامه واکسیناسیون نیست و اگر کمتر از  10باای  

 باشند یک ماه بعد از آخرین واکسیناسیون آزمایشهای باا میافرادی که شامل بند HBS‐Abی که انجام می دهند در صورت
و هر بار  باشد به عنوان عدم پاسخ تلقی شده10باشد واکسیناسیون موثر بوده است و اگر جواب کمتر از  10جواب بااتر از 

 .ماینددر دو نوبت با فاصله یک ماه دریافت نB  (HBIG) باید ایمینوگلوبین هپاتیت Bبعد از مواجهه با بیمار هپاتیت 
 توجه: 
  پرسنلی به سه دوز واکسن دریافت شده پاسخ مناسب داشته باشد در سال های بعد به دایلی آزمایشاگر HBS‐Ab چک

 .کنند و منفی شده بود نیاز به واکسیناسیون مجدد ندارد
 زمان تجویز ایمینوگلوبین هپاتیت B  (HBIG)  ا بهترروز پس از مواجهه خواهد بود ام7در زودترین زمان ممکن و حداکثر 

 ساعت تجویز شود 48است قبل از 
  ر دور نگه می می باشند را تا حد امکان از مراقبت مستقیم با بیما10کارکنانی را که دارای آنتی بادی کمتر از  مسئول شیفت

 .دارد
 کارشناس کنترل عفونت مدیریت مواجهه شغلی را به کارکنان آموزش میدهد. 
 هنگام مواجهه شغلی را در اختیار پایگاه ها قرار میدهد کارشناس کنترل عفونت فلوچارت اقدامات ازم. 
 کارشناس کنترل عفونت وجود وسایل حفاظت فردی و سیفتی باکس در پایگاه ها را کنترل مینماید. 

 
 اقدامات درمانی: 
 کادر در صورت بریدگی یا خراشیدگی یا ) Needle Stickزخم را باآب وصابون میشوید(فرو رفتن سوزن آلوده ،. 
  % روی زخم می ریزد "را مستقیما70اگر وسیله آلوده به خون بود، کادر الکل . 
  ناس ه کارشبکادر فرم مواجهه با وسایل نوک تیز، خون ، و ترشحات آلوده را در دوبرگ پر می نماید . و یکی از برگه ها را

 کنترل عفونـت ارجـاع می دهد

 

 

 

 محیطىات جهه با مخاطرامون در کنارشغلى کاى یهاربیماو شتى ابهدى سیبهاى از آپیشگیرعنوان روش اجرایی مدون:

                                                                                                                                                                                      ZE-PR-27:دک                                                                                                        شغلى                                                 و  
مرکز مدیریت حوادث و فوریت نام اداره :   1399 /04/ 01 تاریخ بازنگری  :

 های پزشکی استان زنجان

01/40/1398تاریخ اباغ :  

 1400 /04/ 01تاریخ بازنگری بعدی :  از صفحه:

 محیطىات جهه با مخاطرامون در کنارشغلى کاى یهاربیماو شتى ابهدى سیبهاى از آپیشگیرعنوان روش اجرایی مدون:

                                                                                                                                                                                      ZE-PR-27:دک                                                         شغلى                                                                                                و  
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 پرسنل آزمایشات  HBS-Ag , HCV-Ab , HIV-Abرا از فرد منبع ) بیمار ( ارسال مینماید . 
  کنترل عفونت یا در صورت عدم حضور به  مسئول شیفت اطاع میدهد مسئولپرسنل به. 
  دنیکناجرا م باا را پرسنل در صورت پاشیده شدن ترشحات به داخل بینی یا دهان، با آب فراوان شستشو داده و بندهای  
 ای قطر فراوان شستشو دهد و بندهپرسنل در صورت پاشیده شدن ترشحات به داخل چشم، چشم را با نرمال سالین یا آب م  

نـد و دار10ز  کنترل عفونت با هماهنگی داروخانه برای کارکنانی که آنتـی بـادی کمتـر ا مسئولرا اجرا میکند بند های باا 
 .مواجهـه داشـته انـد ایمینوگلوبولین تهیه کرده و تزریق می نمایدHBSAg + بـا بیمـار

 اقدامات پیگیری: 
 کنترل عفونت جواب آزمایشات مواجهه مسئول  HBS-Ag , HCV-Ab , HIV-Ab آزمایشگاه پیگیـری نمـوده و در را از

ش صـورت نیـازمداخات را با دستور پزشک کنترل عفونت انجام می دهد. در صورت مشخص نبودن منبع آلودگی سـه و شـ
از کارکنان ارسال و جواب پیگیری می گردد HBS-Ag , HCV-Ab , HIV-Ab  مـاه بعـد از مواجهـه آزمایشـات مواجهه

 ـواب بـا دسـتور پزشـک کنترل عفونت انجام می شود.و اقدامات بـر اسـاس ج
 کنترل عفونت شاخص مواجهه شغلی را تهیه و در کمیته کنترل عفونت مطرح می نماید مسئول. 

 :و منابع مستندات 

  دستورالعمل تزریقات ایمن ، وزارت بهداشت 

  الگوریتم مواجهه شغلی، فرم مواجهه شغلی 
  وبرنده)نیدل استیک( وترشحات بیمارپروتکل تماس با اجسام تیز 

 

 محیطىات جهه با مخاطرامون در کنارشغلى کاى یهاربیماو شتى ابهدى سیبهاى از آپیشگیرعنوان روش اجرایی مدون:

                                                                                                                                                                                      ZE-PR-27:دک                                                         شغلى                                                                                                و  
مرکز مدیریت حوادث و فوریت نام اداره :   1399 /04/ 01 تاریخ بازنگری  :

 های پزشکی استان زنجان

01/40/1398تاریخ اباغ :  

 1400 /04/ 01تاریخ بازنگری بعدی :  از صفحه:

 تهیه کنندگان سمت تائید کنندگان سمت

 علی اصانلو مسئول کنترل عفونت علی اصانلو مسئول اعتبار بخشی

 سعید محمدی مسئول ورزش و سامت عباس رستمی مسئول امور پایگاه ها

 استان زنجانبخشى ر عتباو ایى اجرخط مشی، روش ایابىارزتیم  

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی معاون 
 زنجان

 
 نام و نام خانوادگی  تائید کننده نهایی دکتر ابراهیم خسروشاهی

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 
 زنجان

 
 دکتر اصغر جعفری روحی

 نام و نام خانوادگی اباغ/ تصویب کننده
 

 محیطىات جهه با مخاطرامون در کنارشغلى کاى یهاربیماو شتى ابهدى سیبهاى از آپیشگیرعنوان روش اجرایی مدون:

                                                                                                                                                                                      ZE-PR-27:دک                                                         شغلى                                                                                                و  
مرکز مدیریت حوادث و فوریت نام اداره :   1399 /04/ 01 تاریخ بازنگری  :

 پزشکی استان زنجان های

01/40/1398تاریخ اباغ :  

 1400 /04/ 01تاریخ بازنگری بعدی :  از صفحه:

 محیطىات جهه با مخاطرامون در کنارشغلى کاى یهاربیماو شتى ابهدى سیبهاى از آپیشگیرعنوان روش اجرایی مدون:

                                                                                                                                                                                      ZE-PR-27:کد                                شغلى                                                                                                                         و  
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 ف :هد 
  نهان آهااهمرران و بیمان، کنارکایمنى و اسطح سامت ی تقاارنتیجه و در گانیسم ها وارمیکرل نتقااکاهش خطر  

 خدمات و پرسنلی که با بیمار در ارتباط هستند کلیه تکنسین ها ودامنه: 

  مسئولیت و اختیار: 
 ع طااى گى قبلدماآشتن ر دامربوطه به تکنیسنها به منظوات مخاطرد جوویا شک به و گاهى رت آصو، در یترماموم عام اهنگا ر:تواپرا

 هد.د

 مىباشند.دی سایل حفاظت فراز وبه موقع و صحیح ده ستفااموظف به  نس:اورژاى تکنسینها 

 مبوانسها مى باشد.ار دادن در آجهت قردی سایل حفاظت فروتحویل و موظف به تهیه  ل دارو و تجهیزات:مسئو 

  رت ه صوبدی، سایل فرده از وستفاا هنحون و مازشى زموی آهااری دورهموظف به برگز زش:موو آکیفیت د بهبو، عفونتل کنتر، یمنیامسئولین
  ستانى مى باشند.امسئولین و منطقه ل تمرین عملیاتى با هماهنگى مسئوری وتئو

 ینکار بر در مناطقی که خدمات ندارد انماید.ام قدامبوانس اب آسکردن و اضدعونى کر، نسبت به نظافت ،یترماموم تمااز اپس  ت:خدما
 عهده امداگر و تکنسین میباشد

 ف :یرتعا 

 ا ـه بـجاموم اـهنگن اـکنرسیب به کاو آگى دلول آحتمااسایلى که ات و وکلیه تجهیزاز:ست رت اعبادی سایل حفاظت فرو
ز ی اصحیح منجر به پیشگیرده ستفارت اصوداده ودر کاهش را  CBRNEات سایر مخاطرریزا و بیماو ونى ـل عفـماعو
ن هااهمر وبالینى ن کنارسایر کان و پزشکاران، پرستاپرسنل فوریت های پزشکی، ران،اـین بیمـبری بیماو عفونت ل نتقاا

 دمى شوران بیما

 PPEز احفاظت ر کفشى که به منظوه و رو,کارت شیلد یا محافظت صو، عینکن، گا، ستکشدتى مانند اتجهیزو سایل : و
 د.مىگیرر اقرده ستفارد اموات سایر مخاطرریزا و بیما، مل عفونىابر عوابراد در فرا

 انواع کیت های حفاظت فردی)کیت بحران(:H1-H2-H3-F1 

 : H1  ماسک -ینک محافظ ع-یش بند بلند نایلونی پ -اه بزرگ چسب دار ک -گانبلند استین کش دار n95 - اور کفش ک
 دستکش معاینه. -

  :H2  ماسک - ظعینک محاف-یش بند بلند نایلونی پ -اه بزرگ چسب دار ک -گانبلند استین کش دار n95 -  کاور کفش
 عدد. 5ابسانگ  -صرف مگوشی یکبار  -دستکش معاینه ترمومتر  -

  :H3  ماسک -عینک محافظ  -لباس یکسره میکرو n95 -  دستکش معاینه. –کاور کفش 
 F1  :ماسک یا کیت عملیاتیN95 - ضد  -ونی کننده دست )ضد قارچ محلول ضد عف -ضد بخار(  -فاف محافظ چشم)ش

یک عدد قرص  -نده اقام الوده کیسه نگهدار -کاور کفش  -ره میکرو لباس یکس –دستکش معاینه سه جفت  -باکتری( 
 الکل جامد و یک بسته کبریت به منظور معدوم کردن کیت.

 CBRNE مواد خطرناک در پنج گروه : (Chemicals, Biological, Radiological, Nuclear Explosive) 
 .دسته بندی می شوند که شامل مواد شیمیایی، بیولوژیکی، رادیولوژی، مواد منفجره هسته ای میباشد
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 روش انجام کار: 

  باشد. د مبوانس ها موجوو در آتهیه ، پیش بینىمسئول دارو و تجهیزات توسط ، کافىاد به تعددی فروسایل حفاظت 

 سانى نماید.ع رطااحتمالى ه ابا مخاطرط تبادر ارمى اعزی ایت به تکنیسنهارماموم عام اهنگار تواپرا 
 به صحنه ورود  ازقبل د را خودی سایل حفاظت فروباید و ایت نمایند عدی را رحفاظت فرل صو، اقبتائه مرو ارایابى م ارزتکنیسن ها هنگا

 نشوند.ک مشکوی فضا هادی وارد فرت مکاناون ابده و پوشید
 قل اناسب )حدنمى کنند فاصله مده ستفادی اسایل حفاظت فراز وکه ادی فراسایر و تنفسى منتقل مى شوند د نى که با عایم حارابین بیما

 .دعایت شوریک متر( توسط تکنسین 
  عینکن، گا، ماسک، ستکش اتکسن دمربوطه مانند پوشیدت ماحضار، تواپرابه ر ضعیت بیمام وعااضمن ام عزاز اتکنیسنها قبل 

 .عایت نمایندرمبوانس آکابین را در محافظ 
 اردبگذن میان در ستارکشیک بیمار یزوابا سوپرزم را ات طاعار اتواپرا. 
  نمایندام قدامصرفى وزم شتى اافع بهددتکنسین ها نسبت به ن، ستاربیمابه ر تحویل بیمااز پس. 
 نمایدام قدامبوانس اب آسکردن و اضدعونى کر، نسبت به نظافتدی حفاظت فرل صواعایت رضمن ن کنارکا 
 ٩٥ماسک ده از ستفااجه میشوند اموران ین بیمااکه باادی فرای ابر: ییاهوت حتیاطال اصواN حى اماسک جرز ران ابیماای مى مى باشد برالزا

 کنند.ده ستفاا

 ن آوج خرس و تمااز ستکش قبل ن دکه شامل پوشیدد شوده ستفاس الباو محافظت پوست ای بردی سایل حفاظت فراز و:تماسیت حتیاطاا
 باشد پرسنلس گى لبادلول آحتمااتى که رصور دربا بیماس تمااز قبل ن گان پوشیدر با بیماس بعد تما

  دن یا شاستنشاق این قطرات ممکن است منجر به کلونیزه .ذرات در قطرات موجود است و مسیرشان تقریبا یک متر است:احتیاطات قطرات
 عفونت فرد ارائه دهنده مراقبت، بیمار یا همراه شود. پوشیدن ماسک در شعاع یک متری اطراف بیمار.

 :و منابع مستندات 
  مرکز مدیریت بیماریهای واگیردار وزارت بهداشتدستورالعمل های کشوری 
 ی. دکتر حسین حاتمی، نو پدیدی و بازپدیدی بیماریهای عفونی و سامت حرفه های پزشکی. وزارت بهداشت درومان و آموزش پزشک 

                                                                                                                                                                                      ZE-PR-28:کدگیر                                        ى وایهاربر بیماابرى در پیشگیرو حفاظت عنوان روش اجرایی مدون:
مرکز مدیریت حوادث و فوریت نام اداره :   1399 /04/ 01 تاریخ بازنگری  :

 های پزشکی استان زنجان

01/40/1398تاریخ اباغ :  

 1400 /04/ 01تاریخ بازنگری بعدی :  از صفحه:

 تهیه کنندگان سمت تائید کنندگان سمت

 علی اصانلو مسئول کنترل عفونت علی اصانلو مسئول اعتبار بخشی

 سعید محمدی مسئول ورزش و سامت عباس رستمی مسئول امور پایگاه ها

 استان زنجانبخشى ر عتباو ایى اجرخط مشی، روش ایابىارزتیم  

معاون مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 
 زنجان

 
 نام و نام خانوادگی  تائید کننده نهایی دکتر ابراهیم خسروشاهی

فوریت های پزشکی رئیس مرکز مدیریت حوادث و 
 زنجان

 
 دکتر اصغر جعفری روحی

 نام و نام خانوادگی اباغ/ تصویب کننده
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01/40/1398تاریخ اباغ :  
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 ف :هد 
 ستانىرنس پیش بیمان اورژاکنارکامین به ومصدران وبیمااز عفونت ل نتقای از اپیشگیر 

 حسطوات وتجهیزدن ضدعفونى کرویى زداگندی شهااع رونواشنایى با آ 
 مختلف ات تجهیز، ستدن دضد عفونى کروشستشو زدا در گنده وشوینداد موده ازستفاارد استاندی اهاروش شنایى با آ

  فاهىو رمبوانس و آپزشکى 
 خدماتیعملیاتی و نیروهای کلیه پرسنل دامنه: 

 مسئولیت و اختیار: 
 ابسکرایند آصحیح فرم نجااسى رمسئولیت برعفونت:ل کنترل مسئو 

 :پزشکىات تجهیزو مبوانس اب آسکراتکنسین عملیاتى 
 فاهىات رتجهیزو مبوانس اب آسکرم انجاامسئولیت ت:خدما 
 اب برای پایگاهسکراجهت زم اات تجهیزاد و تهیه موه:پایگال مسئو 
  تیشه یابى مشکاو ریابى ارزمسئولیت پایش کیفیت:کنترل مسئول 
 :اب برای پایگاهای استانسکراجهت زم اات تجهیزاد و تهیه مومسئول دارو و تجهیزات  

 یف :رتعا 

  دن ستریل شاسبب  –گندزدایی: نابودی میکرو ارگانیسمهای بیماریزا و یا غیر بیماریزا که بر روی اشیاء بیجان وجود دارد
 .در جایی که استریلیزاسیون غیر ممکن یا غیر ضروری است بکار می رود –روی بدن بکار نمی رود  –نمی شود 

  ها از گندزدا نسبت به –ضد عفونی: نابودی میکرو ارگانیسمهای بیماریزا و یا غیر بیماریزا که بر روی جانداران وجود دارد
 سمیت کمتری برخوردارند

  ی ماز بین  استریلیزاسیون:فرایندی است که بوسیله آن تمام انواع میکربها از روی ش  یا وسیله زدوده وسترون سازی یا
 روند.

 ( دترجنتDetergentیا شوینده مصنوعی : به انواع زیادی از مواد تمیزکننده اطاق می ) شود که، در آب تولید کف
یع د. مانند: صابون، پودر رخت شویی و مایع سفید کننده یا مارونمایند و برای زدودن چرک از روی اشیاء به کار میمی

  شویی.ظرف
 روش انجام کار: 

  پاس53دکونکس: 

 : ارای فاقد آلدئید و فنل و در نتیجه فاقد عوارض مضر بر روی دستگاههای بدن از جمله سیستم تنفسی می باشد. دمشخصات و خواص
ارچی ، قخاصیت پاک کنندگی قوی ، خاصیت ضد خورندگی ابزار و وسایل میباشد و موثر علیه ویروسهای ، انواع عفونتهای میکروبی ، 

 . باشدHBVو HIVباکتریایی ، 
 

 

 

                                                                                                                                                                                      ZE-PR-29:دک                  کنترل عفونت و اسکراب                                                             عنوان روش اجرایی مدون:
مرکز مدیریت حوادث و فوریت نام اداره :   1399 /04/ 01 تاریخ بازنگری  :

 های پزشکی استان زنجان

01/40/1398تاریخ اباغ :  

 1400 /04/ 01تاریخ بازنگری بعدی :  از صفحه:
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 لوده به آضدعفونی ابزار و وسایل جراحی غیر قابل انعطاف، ساکشن و وسایل بیهوشی ، لوله های بنت و کلیه وسایلی که  :موارد مصرف
 . ویروس می باشندHBV , HIVانواع عفونتهای تنفسی ، گوارشی ، پوستی از جمله پسودوموناس ، استاف آرئوس 

  ر ظرفیت سپس بنا ب .هیه کرده و از رقیق کردن مجدد آن جدا خودداری گردداز داروخانه ت2%محلول را بصورت رقیق شده :روش استفاده
 .پرکرده و ابزار و وسایل آلوده داخل آن قرار داده شود2%مورد نیاز داخل یک ظرف را از محلول 

د حباب ز ایجایرند تا اقبل از قراردادن وسایل دقت شود ، که تمامی قطعات دستگاه کاما از هم جدا شده و بطور کامل در محلول قرار گ
ل بیرون دقیقه وسایل از داخل محلو15هوا جلوگیری شده و محلول به داخل تمامی لوله ها و خلل و فرج نفوذ پیدا کند پس از گذشت 

پس سدقیقه وسایل از داخل محلول بیرون آورده شده و 15آورده شده و سپس آب کشی شوند . ازم به ذکر است که طی زمان حداقل 
 دقیقه می باشد15آب کشی شوند . ازم به ذکر است که حداقل زمان ضروری غوطه ور بودن وسائل داخل محلول ، 

  ایل روز می تواند برای ضدعفونی وسمحلول رقیق شده در صورت عدم آلودگی بارز و عدم تشکیل رسوب و ذرات معلق بمدت  :توجه
این  توصیه می شود در صورتی که وسایل ضدعفونی شده در. مختلف استفاده شود .تغییر رنگ محلول دلیل عدم کارایی آن نمی باشد

 مایع کاماً خونی و به میزان قابل توجه آلوده باشند مدت زمان نگهداری آن بنابر صاحدید مسئول پایگاه کاهش یابد
 دکونکس:AF 5 
  ارای دفاقد الدئید و فنل و در نتیجه فاقد عوارض مضر بر روی دستگاههای بدن از جمله سیستم تنفسی می باشد.  :مشخصات و خواص

اکتریایی و و انواع عفونتهای میکروبی ، قارچی و بTBخاصیت پاک کنندگی قوی ، خاصیت ضد خورندگی ابزار و وسایل موثر بر و نیز ضد 
HIV وHBV می باشدعلیه ویروسهای چسبندگی سطوح . 

  اشدمخصوص ضدعفونی سطوح از قبیل تخت ، میز ، کابینت و ترالی در کابین عقب آمبوانس ومحیط های عفونی می ب :موارد مصرف 

  مورد نظر  از داروخانه تهیه کرده و با دستمال یا پارچه تمیز آغشته به محلول سطوح2%یا محلول را بصورت حل شده % :روش استفاده
 . شوند پاک و ضدعفونی

  ساعت 24 محلول حتماً بصورت رقیق شده استفاده شده و بایستی بصورت روزانه تهیه و مصرف گردد . زیرا پس از گذشت حداکثر :توجه
 خاصیت ضدعفونی کنندگی مایع از بین می رود

 % ز این محلول ایک نوع  .تفاده گردداسدرشرایط ویژه که بیماران عفونی و شدیدا واگیر دار داخل آمبوانس بوده اند بهتراست ازمحلول
 .به صورت رقیق شده و آماده به شکل اسپری قابل استفاده و در دسترس میباشد

  لیترآب4+س سی دکونکس2 %:80نحوه تهیه دکونکس 

  لیترآب4+سی سی دکونکس1 %: 40نحوه تهیه دکونکس 

 هیپوکلریت سدیم  (آب ژاول یا وایتکس( : 
  باکتریها ضدعفونی کننده با اثر سریع بر روی فعالیت میکرو ارگانیسم ها می باشد اغلب توانایی کشتندارای خاصیت :مشخصات و خواص  ،

 .مخمرها ، ویروسها و پروتوزوئرها دارد. در این محلول گاز کلر وجود دارد

 
 
 

                                                                                                                                                                                      ZE-PR-29:دک                                                 کنترل عفونت و اسکراب                              عنوان روش اجرایی مدون:
مرکز مدیریت حوادث و فوریت نام اداره :   1399 /04/ 01 ی  :تاریخ بازنگر
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 1400 /04/ 01تاریخ بازنگری بعدی :  از صفحه:
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 گام سرفه و تحریک شدید دستگاه تنفس می شود واین خاصیت خصوصاً در هنتنفس بخار هیپوکلریت وگاز آزاد شده آن باعث  :عوارض

 د که دراستفاده همزمان اسیدها و مواد اکسید کننده تشدید خواهد شد.. همچنین دارای اثر تحریک کننده بر روی پوست نیز می باش
 صورت تماس بایستی موضع با آب فراوان شسته شود

  جهت ضدعفونی و شستشوی زمین ، کف ، دیوارها وتمامی قسمتهای متشکل از سنگ ، 1%حداکثر تا 0/1%محلول بصورت :موارد مصرف
یده طوح پاشدستشویی ، توالت ، حمام و ... در کلیه بخشها بکار برده می شود . همچنین در مواردی که خون و مایعات آلوده بر روی س

 شوند بایستی شستشو انجام شود

  ز ساعت پرهی24ی بصورت تازه و روزانه تهیه و مصرف شده و از مصرف محلول رقیق شده پس ازگذشت محلول بایست :نکات قابل توجه
ریک %خودداری شود. زیرا باعث تحشود . زیرا ماده اثر بخشی خود را از دست می دهد . همچنین از مصرف ماده با غلظت بیش از

ی و یل اثر خورندگی از مصرف هیپوکلریت سدیم برای اشیاء فلزدستگاه تنفسی شده پرسنل بصورت جدی آزار دهنده می باشد . بدل
 استیل خودداری شود

 70 %الکل اتیلیك 

 اگر چه الکل ها دارای طیف وسیعی از فعالیت های ضدعفونی می باشند ولی فاقد خاصیت کشندگی اسپور هستند به :مشخصات و خواص
 %همین دلیل موارد استفاده آن محدودتر از سایر مایعات ضدعفونی می باشد . بهترین غلظت مورد استفاده جهت عمل ضدعفونی 

ور قابل توجهی فاقد اثر ضدعفونی کننده می باشد. بدلیل تبخیر آسان این مایع بط50 %و کمتر از 90 %بوده و غلظتهای بیشتر از 70
استفاده از آن در ضدعفونی تجهیزات مورد نظر قرار گرفته است الکل با تخریب ساختارهای پروتئینی میکرو ارگانیسم ها باعث غیر فعال 

 . شدن آنها می شود
  ق ، وسایل و تجهیزات از قبیل مانیتور ، دستگاه ، برای ضدعفونی پوست هنگام تزری :موارد استفادهECGو سایر  دستگاه الکترو شوک

 . ده شوداستفا70 %وسایلی که نیاز به ضدعفونی داشته اما حتی اامکان نباید خیس شوند بایستی از پارچه یا پنبه آغشته به الکل 

رای داخل گالیپات درب داربه صورت خشک نگهداری شود و بپنبه استریل به اندازه مصرف هرشیفت :نحوه صحیح نگهداری پنبه الکل
 هربارمصرف داخل ریسیور مخصوص با الکل مخلوط گردد

  بتادین(: 10 % پویدون آیداین( 
  بریدگی ، وید فعال می باشد . این محلول برای ضدعفونی کردن سوختگی های درجه 10 %محلول بتادین حاوی :موارد مصرف،

رای سطحی ، زخم بستر همچنین ضدعفونی نمودن پوست و موضع عمل قبل و بعد از عمل جراحی ، هنگام تزریق بخراشیدگی ، زخمهای 
 .پیشگیری از عفونت در پانسمانها و بخیه ها ودر درمان برفک و عفونتهای باکتریایی و قارچی پوست بکار می رود

  ر موارد دهانه گشاد ریخته و از رقیق کردن آن خودداری شود )مگر مقدار ازم از محلول بتادین را در یک ظرف کوچک د:روش استفاده
روی موضع )  ه پایینخاص ( سپس گاز یا پنبه ازم را در محلول گذاشته تا کاما خیس شود . گاز یا پنبه را برداشته و فقط یکبار از باا ب

  ه شود .ضدعفونی مجدد از پنبه یا گاز دیگری استفاد زخمهای باز ، محل بخیه و ... ( کشیده و سپس پنبه را دور انداخته و برای
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  فزایش می تکثیر میکرو ارگانیسم ها شده و خطر انتقال عفونت را بطور جدی ارفت و برگشت پنبه آغشته به بتادین باعث جابجایی و
ز خمهای بادهد  همچنین     از کشیدن یک پنبه آغشته روی دو موضع مختلف به علت افزایش خطر عفونت جداً اجتناب شود . در مورد ز

ید ل عمل باخودداری گردد . برای شستشو و ضدعفونی مح ، ضدعفونی از داخل به   خارج انجام شده و از بردن پنبه آلوده به وسط زخم
 . محل را از داخل به سمت خارج بصورت دایره ای و در چندین مرحله انجام داد

 غده تیروئید و  در بیماران مبتا به اختال اعمال.از انباشته شدن دارو در چین خوردگی ها و زیر بدن بیمار اجتناب گردد:موارد احتیاط
در . ت درمان طوانی مدت با لیتیوم نباید مصرف گردد در صورت وجود سابقه حساسیت به ید ، از مصرف خودداری شودبیماران تح

 . گرم مصرف نشود1500نوزادان با وزن کمتر از 

  در دوران حاملگی و شیردهی و در صورت وجود زخمهای عمیق و سوختگی های شدید با مشورت پزشک معالج مصرف شود . در مورد
 .زخمهای عمیق و بافتهای تازه بتادین باعث از بین رفتن فیبروباست ها شده و از ترمیم بافت جلوگیری می کند

 زشک پدر صورت بروز حساسیت پوستی و تحریک پوست از مصرف خودداری کرده و با . از گرم کردن محلول قبل از استفاده پرهیز شود
 معالج مشورت شود

  ت باز ، درپوش ظرف باید گذاشته شود ، زیرا باز ماندن درب ظرف سبب رشد میکرو ارگانیسمها در قسم پس از مصرف:طریقه نگهداری
 شده و به سادگی سبب عفونت می شود. بعد از باز شدن درب بتادین تاریخ روی آن درج شود. پس از باز شدن درب ظرف طی مدت

 روز باید مصرف گردد. سپس دور ریخته شود30

  با آب وصابون موارد شستن دست: 
 بر اساس سیستم طبقه بندی مرکز پیشگیری و کمیته مشورتی (CDC ) کنترل بیماریها اقدامات کنترل عفونت بهداشتی درمانیو (

(HICPACذیل  ر مواردو با استناد به برخی مطالعات تجربی ،بالینی یا اپیدمیولوژیک و دایل تئوریک قوی ، شستن دست با آب وصابون د
 : اکید توصیه می شودبصورت 

 ر دمذهبی  دستها بصورت آشکارا کثیف باشند . ) کثیفی مشهود دستها با توجه به معیار های فرهنگی ،قومی وعوامل محیطی و اعتقادات
 هر کشوری از دنیا توجیه می شود(

 ا ت شده بعرض تماس احتمالی یا ثابدستها بصورت مشهود آلوده به مواد پروتئینی نظیر خون و یا سایر مایعات بدن باشد دستها در م
ش ابون روصارگانیسم های بالقوه تولید کننده اسپور باشند از جمله در موارد طغیان های کلستریدیوم دیفیسیل ، شستن دست با آب و 

 .ارجح دررعایت بهداشت دست محسوب می شود

 عد از صابون بونهادی و یا دایل تئوریک یا شستن دست با آب براساس اجماع نظر کارشناسان ، مطالعات بالینی و و یا اپیدمیولوژیک پیش
 استفاده از توالت توصیه شده است.
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 (مواردی که در آن شستشو با (HAND RUBانجام میشود: 
 ای وقعیت هبا استناد به مطالعات تجربی ، بالینی ، یا اپیدمیولوژیک دارای طراحی مناسب بصورت اکید توصیه شده است که در سایر م

الکلی و  ا بنیانارائه خدمات بالینی به شرح ذیل که دستها بصورت آشکارا کثیف نمی باشند ترجیحاً با استفاده از محلول های ضد عفونی ب
هت جرعایت بهداشت دستها را نمائید ، توجه نمائید در صورتی که محلول های ضد عفونی با بنیان الکلی Hand rub بکارگیری روش

Hand rub در دسترس نیست دستها را با آب وصابون بشوئید 

 بعد از در آوردن دستکش استریل و یا غیر استریل از دست خود.قبل و بعد از تماس مستقیم دستها با بیماران. 
 از دست زدن به یا هر گونه جابجایی وسیله مورد استفاده در ارائه مداخات درمانی تهاجمی برای بیمار قبل . 

 سمان یا پان )صرفنظر از اینکه دستکش پوشیده اید یا خیر( بعد از تماس با مایعات یا ترشحات بدن ، غشاء مخاطی ، پوست آسیب دیده و
ر با وده بدن بیمابت و یا انجام اقدامات درمانی ، دست شما بعد از تماس باناحیه و یا موضع آلدرصورتی که در حین مراق. زخم در بیماران

 بعد از تماس با اشیاء محیطی مجاور و نزدیک بیمار . )مشتمل بر تجهیزات پزشکی( .نواحی تمیز بدن او تماس خواهد یافت

  مزایای استفاده از محلولهای ضد عفونی دست با بنیان الکلیHand rubجهت اسکراب دست ها: 
  هولت رعایت بهداشت س -دم احتمال بروز مقاومت میکروبی ع -یژگی های میکروب کشی عالی و -ودن بوسیع الطیف  -فعالیت سریع 

 دستها در مواردی که محدودیت دسترسی به آب و سینک دستشویی وجود دارد. 

  استفاده از حوله و دستمال یکبار مصرفکاهش هزینه ها با توجه به صرفه جویی حاصل از عدم ضرورت . 

 Hand rub به نسبت شستشوی دست با آب وصابون زمان کمتری می برد . 

 بر طبق مطالعات سازمان بهداشت جهانی میزان بروزواکنشهای نا خواسته پوستی با با بنیان الکلی در مقایسه با 

  سایر فرآورده های مؤثر درHand rub بهداشت دست کمتر می باشداستفاده از محلولهای. 

 شستشوی دست درموارد اعام شده قبل و بعد از ماموریت با صابون یا مواد :دستور العمل شستشوی دستhand rub تا 40باید به مدت
 .مرحله انجام گردد قبل از هر اقدامی ساعت و انگشتر خود را خارج نمایید10ثانیه و در 60

استفاده میکنید نیازی به این کار نیست و باید دست ها خشک باشد و آلودگی hand rubدست ها را با آب خیس نمایید. اگر از محلول 1.
سی سی از هرکدام قابل قبول 3روی دست اسپری نمایید. میزان hand rub. صابون یا مایع کافی از   .واضح روی آنها رویت نشود

.کف دست راست را روی دست چپ .آغشته نماییدhand rubبه هم بمالید و کل آن را به صابون یا مایع  .دست ها را خوب  .میباشد
 .انگشتان هر دو دست را در هم برده و کف دستان را به صورت مالشی بشویید  .بمالید و این کار را برای برای دست مقابل نیز تکرار کنید

. هر یک از شست ها را داخل کف دست مخالف قرار داده و به .د و به صورت مالشی بشویید.پشت انگشتان را در کف دست قفل نمایی  .
.در این مرحله اگر از صابون استفاده   ..انگشتان دست را به صورت بسته و دورانی در کف دست مقابل بشویید  .صورت دورانی بشویید

. بعد از  .استفاده نموده اید منتظر بمانید تا دست هایتان خشک شودhand rubکرده اید دست را با آب کاما آبکشی نمایید و اگر از 
. اکنون دست های شما پاکیزه و   .با همان دستمال شیرآب را ببندید.  11 .آبکشی دست ها را با حوله یا دستمال کاغذی خشک نمایید

 عاری از میکروب میباشد.
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 دستورالعمل شستشوی پایگاه: 

  تقال ر خطر انکف اتاق ، دیوارها ، فرش ها مبلمان و سایر وسایل که به ظاهر تمیز و خشک می باشند از نظسطوح مربوط به پایگاه شامل
 .عفونت دارای ریسک پایین می باشند

 و  . سطوح وجود محیطی تمیز و مناسب برای اجرای استانداردهای بهداشتی و ضدعفونی ازم بوده و باعث اطمینان خاطر پرسنل می گردد
طور عفونی بطوب ، محیط مناسب تری را برای انتقال پاتوژنهای احتمالی و رشد میکرو ارگانیسم ها بوجود می آورند. مواد ضدوسایل مر

واد عمومی ازم نبوده و تنها بصورت کنترل شده و تحت سیاست خاصی بایستی مورد استفاده قرار گیرند. در صورت استفاده از م
ه ور ریخترقیق شده و برای هر بار استفاده بصورت تازه تهیه شده و پس از استفاده بافاصله د ضدعفونی بایستی حتماً بصورت صحیح

سط ی که توشوند. انجام مراحل نظافت در پایگاه ها به عهده پرسنل )در صورت امکان نیروی خدمات(بوده و بایستی برطبق برنامه مشخص
واد ده از مت داشته مشخص گردیده و تناوب این نظافت و نوع آن از نظر استفامسئول پایگاه تدوین شده کلیه لوازمی که نیاز به نظاف

 .ضدعفونی برای هر بخش از پایگاه بصورت کامل مشخص گردد

 :)دستورالعمل نظافت زمین )کف 

 رجنت واد دتمجای در رابطه با نظافت زمین این نکته قابل توجه می باشد که میزان انتقال عفونت با استفاده از مواد ضدعفونی کننده ب
دعفونی ضز مواد تغییر قابل توجه پیدا نکرده و استفاده از مواد پاک کننده معمولی جهت نظافت بطور طبیعی کافی بنظر می رسد استفاده ا

 . بایستی انجام گیردHIVیا HBSکننده تنها جهت موارد شناخته شده 

  زتی او با آب راهرو ها یا حیاط باید بعد از پاک کردن با دستمال یا شستشدر صورت مشاهده خون یا ترشحات دیگر روی زمین پارکینگ یا
کاران آغشته به مواد ضد عفونی کننده با غلظت صحیح استفاده شود. در مواردی که نظافت بصورت خشک انجام می شود در مجاورت هم

اخل ده کیسه ستفاده گردیده و قبل از هر بار استفادو یا محلهای تهیه غذا برای نظا فت بایستی از سیستم های واکیوم )جارو برقی( ا
 . دستگاه بایستی چک شده و کمتر از نصف آن پر باشد

 دستورالعمل مربوط به نظافت مرطوب: 

 الت یرد. تونظافت مرطوب با فواصل زمانی مشخص جهت برطرف نمودن رسوبات و رنگها و آلودگیهای از این قبیل مورد استفاده قرار می گ
د مسئول صاحدی یر مناطق مرطوب مشابه حداقل روزانه یکبار نیاز به نظافت دارند. فواصل زمانی این نظافت در پایگاه ها براساسها و سا

یل ا ، وساپایگاه و توسط پرسنل )در صورت وجود نیرو پرسنل خدماتی( انجام میشود. مواد دتر جنت معمولی جهت نظافت از قبیل سطل ه
و  ین تمیزیر سطوح بایستی استفاده کافی بوده و بایستی بصورت تازه و روزانه تهیه گردند وسایل مربوط به اتمیز کننده زمین و سا

 احتی بابصورت خشک نگهداری شده و در محل مناسب تخلیه گردند .خشک نمودن وسایل تمیز کننده زمین ازم بوده زیرا این وسایل بر
 .آلودگی بصورت موقت به سطح زمین منتقل شده و مشکل جدی ایجاد می نماید باسیل های گرم منفی آلوده می شوند ولی این

  جددا مدقیقه( و سپس غوطه ور شده )حداکثر به مدت1 %در این روش ابتدا کاما شستشو انجام و سپس در محلول هیپوکلریت سدیم
 شستشو بصورت وارونه قرار گرفته و وسایلبطور کامل شستشو و خشک می گردد . جهت خشک شدن سریعتر سطل ها بایستی پس از 

میز و ی آب تورت مجزا برانظافت زمین )تی ها( نیز آویزان قرار داده شوند . بهترین نوع سطل مورد استفاده این است که از دو سطل بص
 استفاده شود. کثیف 
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وارگانیسم    وگیری از تکثیر میکرکه پس از نظافت مرطوب ،خشک نمودن هر چه سریعتر سطوح به جلذکر این نکته نیز ضروری بنظر میرسد        
                                                                     د.                                                                                   انتشار عفونت کمک می نمای ها و 

 :دستورالعمل نظافت دیوارها و سقف 

  جلوگیری  ،در صورتی که این سطوح تمیز، صاف ، خشک و سالم باشند احتمال خطر عفونت بسیار پایین می باشد . نظافت دیوارها و سقف
اید . ازم به ذکر ماه تجاوز نم24تا 12از آلودگی و کثیفی ظاهری بایستی در فواصل منظم انجام پذیرد . این فاصله بطور معمول نبایست از 

شده  شناخته است فاصله زمانی مطلوب بایستی توسط مسئول پایگاه برنامه ریزی گردد . استفاده از مواد ضدعفونی مگر در موارد آلودگی
 واد بال آغشته به مازم نمی باشد در صورت پاشیده شدن خون یا سایر مواد آلوده بایستی بافاصله پاک گردد وضدعفونی با دستما

 افزایش غلظت صحیح انجام گردد . هنگام نظافت دیوارها ، سطوح حتماً بایستی تا حد ممکن خشک شود . قسمت های خراب دیوار بدلیل
 . احتمال انتقال عفونت بایستی سریعاً تعمیر و صاف گردند

 :دستورالعمل شستشوی توالت 

  ت ی است جهشوند بعاوه در مواردی که بصورت قابل رویت آلوده باشند نیز نظافت الزامتوالت ها حداقل روزانه یکبار بایستی نظافت
اصی اده اشخنظافت روتین استفاده از محلول دتر جنت کافی است . در مواردی که محل شستن بصورت آشکار آلوده بوده و یا بعد از استف

یم می مایع ضدعفونی کننده مورد استفاده هیپوکلریت سد . میستکه مبتا به عفونت دستگاه گوارش می باشند ضدعفونی نمودن الزا
شی در باشد . محل نشستن بایستی با آب شستشو شده و قبل از استفاده خشک گردد . ریختن مایع ضدعفونی کننده در فاضاب هی  نق

 .کاهش میزان عفونت بیمارستانی ندارد

 :دستورالعمل مربوط به نظافت حمام و سینك ها 

  ظافت نو محل شستشوی دستها بایستی حداقل بصورت روزانه توسط پرسنل خدمات تمیز گردد . استفاده از مواد دترجنت برای حمامها
 روتین کافیست .ماده ضدعفونی مناسب همان هیپوکلریت سدیم می باشد . در مواردی که احتمال آسیب رساندن به سطوح در اثر

جهت  توان با مشورت کمیته کنترل عفونت مایع ضدعفونی کننده جایگزین انتخاب نمود.استفاده از هیپوکلریت سدیم وجوددارد می 
 . نظافت حمام ها و سینکها بایستی از برس های نایلونی استفاده شود

 . به همین استفاده از دستمالهای پنبه ای یا برسهای غیر پاستیکی موجب آلودگی شدید آنها شده و ضدعفونی آنها را مشکل می کند 
 دلیل نباید مورد استفاده قرار گیرد

 وسط ترجیحاً در صورتیکه پارچه های چندبار مصرف برای نظافت استفاده می شوند پارچه ها بایستی پس از هر بار استفاده شسته شده ) ت
 ماشینهای شستشو که دارای سیکل ضدعفونی باشند شستشو داده شده ( و سپس خشک گردند

 ف این لف برای محل آشپزخانه و یا غذا خوری ضروری می باشد و استفاده از پارچه ها با رنگهای مختلاستفاده از پارچه های مخت
 .جداسازی را کاماً آسان نموده است

 دستورالعمل بهداشتی پرسنل: 

 ... وند ه می شمواج هنگامی که پرسنل با هر گونه آسیب پوستی از قبیل فرو رفتن اجسام نوک تیز ، پاشیدن مستقیمواد خونی به چشم و
غی از بایستی هر چه سریعتر جهت پیگیری و انجام واکسیناسیون و کلیه اقدامات بهداشتی به طبق دستور العمل اجسام وک تیز ایا

 . اورژانس کشور مراجعه نمایند
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 لباسهای کار بایستی در بیمارستان شسته و نگهداری شده و از بردن آنها به منزل اکیداً خودداری گردد . 

  اما ستشو و کشود و دستمال ها باید پس از هر بار استفاده شبرای تمیز کردن کلیه سطوح کثیف و تمیز از دستمالهای جداگانه استفاده
داً از دست زدن به جاهای تمیز مثل تلفن ، سطوح پایگاه، داخل یخچالها و جاهای تمیز با دستکش یا دست آلوده اکی. خشک شود

تکش ی توالتها بایستی از دسبرای جمع آوری زباله و شستشو .خودداری گردد ، چون باعث ایجاد بیماری در تمامی پرسنل می شود
تفاده در هنگام کار از لباس کار مناسب و دستکش و در هنگام شستشوی سرویس های بهداشتی حتماً ازچکمه اس .مخصوص استفاده شود

ی وددارخکلیه وسایل شخصی بایستی در کمد لباس مخصوص قرار داده شده و از قرار دادن این وسایل در سایر قسمتهای پایگاه . گردد
 گردد.

 روش اسکراب لوازم تجهیزات و محیط پایگاه: 
 (....ازم به ذکر است منظور از دترجنت هرگونه شوینده و پاک کننده معمول و در دسترس میباشد)تاید, صابون و 

  وسیله یا محل : زمان وروش اسکراب و ضد عفونی 

 : روزانه تمیز شوند، دترجنت)پاک کننده( برای نظافت روتین کافی است حمام ها، سینك ها ،محل شستن دست ها ، شیرآات 
 : روزانه و در صورت آلودگی قابل رویت نظافت شود . دترجنت برای نظافت روتین کافی استسنگ توالت و کف توالت 
 : ز اجاروکشی و پاک کردن زمین از آلودگی + آغشته نمودن تی نخی تمیز با محلول تی کشی زمین بصورت زیگزاگ کف زمین

برای  ابتدای سطح به انتها + شستن و آغشته کردن تی با محلول گندزدا قبل از تی کشی اتاق بعدی  دترجنت)پاک کننده(
 آلوده کف آمبوانس بعد از ماموریت یا هیپوکلریت سدیم برای بخشهایAF 50سطوح عادی, دکونکس 

 : ارچه پبصورت هفتگی با آب و ماده دترجنت پاک شود . اسپری نمودن محلول روی آنها + خشک کردن با دستگیره در،کلیدوپریزها
 دقیقهتمیز پس از گذشت زمان 

 هر هفته با دستمال مرطوب گردگیری شود:انبار 

  جامبگ دارویی وcpr : اد ضد به خون و سایر ترشحات ، در حداقل زمان ممکن گندزدایی انجام شود . ودر مودرصورت آلوده شدن
 عفونی با غلظت مناسب قوطه ور گردد.در غیر این صورت به صورت ماهیانه شستشو گردد.

 :دو  ره هررکپرده های پارچه ای معمواً هر سه تا شش ماه یکبار با دترجنت)پاک کننده( و آب شسته شوند پرده های کپرده ها
سته و هفته یکبار با یک دستمال محتوی دترجنت گرد و غبار آن برطرف شود و هر سه ماه به طور کامل با آب و دترجنت ش

 نصب گردد.
 :با دستمال مرطوب هفتگی گردگیری شوندبردها، قاب عکسها ، تلویزیون 
 :ا بر بوسیله پاشیدن ماده ضدعفونی کننده هر سال یکبار فیلتر آن شسته ودر صورت لزوم تعویض گردد و خود کول کولر

 دستمال تمیز شود
 :ماه یک بار شسته شودهر روز مرتب و از پتو و ملحفه شخصی استفاده شود. هر تخت ها 
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 ن ابتدا هیپوکلریت سدیم روی محل ریخته و سپس حوله کاغذی روی آن په: جمع کردن لکه خون و ترشحات آلوده از روی سطوح و زمین
جدداً مهید ، دکرده و مجدداً وایتکس روی حوله ریخته و پس از ده دقیقه تمام مواد آلوده را برداشته و در کیسه زباله قرار 

 وایتکس ریخته و پس از ده دقیقه با ماده شوینده شستشو دهید.
 :وکلریت سدیم شسته شود.روزانه با هیپتی شویی 
 :دقیقه و سپس مجدداً پاس به مدت یکبار مصرف و در غیر اینصورت غوطه ور سازی در دکونکس لوله های خرطومی

 آبکشی و آویزان کرده تا کاماً خشک شود
 :وهداری ت وارونه نگدر پایان هر شیفت کاری که زباله ها تخلیه می شود با آب داغ و دترجنت شستشو و به صورسطل های زباله 

 خشک شود و سپس کیسه زباله جدید)عفونی و غیر عفونی( کشیده شود.
 :ا پنبهبفشارسنج باید به صورت دوره ای و در صورت آلودگی شسته شود. گوشی فشار سنج قبل از هر بار استفاده فشار سنج ها 

 الکل تمیز شود.
 :داغ و ماده دترجنت شستشو شود هر هفته یکبار برفک یخچال را آب نموده و با آبیخچال 
 ضدعفونی 70روزانه با الکل %70سپس با الکل  وروزانه با دستمال آغشته به ماده دترجنت شستشو :ماوس کامپیوتر  -صفحه کلید

 شود .
 :ضدعفونی شود.روزانه با الکل % گوشی تلفن 
  ضدعفونی شود.روزانه با الکل % قیچی: –گوشی پزشکی 

  ذ نکندروزانه با دستمال آغشته به ماده دترجنت به نحوی پاک شود که مایع به داخل دستگاه نفووسایل الکتریکی دیگر: –آیفون 

 :ه دقیقپاس به مدت  ضدعفونی شود یا در محلول دکونکس  با دترجنت و آب گرم شستشو و با الکل  % ارنگوسکوپ
 ه نگهداری تیغه های ارنگوسکوپ نیز باید بررسی شود که ضدعفونیغوطه ور و سپس آبکشی و خشک نگهداری شود. جعب

 گردد تا موجب آلودگی مجدد تیغه های ارنگوسکوپ نشود.
 :ونی ران عفبعد از هر بار استفاده با دستمال آغشته به آب گرم و دترجنت پاک شده و در صورت مواجهه با بیمادسته ارنگوسکوپ

 دیا آلوده شدن با خون استریل گرد
  ایروی-   airway:یکبار مصرفرابط ساکشن 
 :ی شود درصد تمیز و با آب شستشو و بصورت خشک نگهداربهتر است شخصی باشد و پس از هر بار استفاده با الکل  ترمومتر

 نگهداری دائم ترمومتردرموادضدعفونی کننده باعث افزایش احتمال رشدباسیل های گرم منفی خواهدشد
 :لریت دقیقه با هیپوکدقیقه درون ماشین لباسشویی شسته و سپس به مدت  درجه برای مدت  حرارت  در ملحفه و البسه

 سدیم گندزدایی شوند.
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 :داخل بهتر است یکبار مصرف باشد . در غیر این صورت بدون درنظرگرفتن مقدارمایع آسپیره شده، روزانه باتل ساکشن
  دستشویی تخلیه شود و با محلول دترجنت شسته ، اتوکاو و خشک شود یا بعد از شستشو با دترجنت و آبکشی به مدت

پاس غوطه ور و سپس مجدداً آبکشی گردد .استفاده ازمایع ضدعفونی کننده درباتل ساکشن دقیقه در دکونکس  
 توصیه نمیگردد

 :ا ضدعفونی شود. محفظه آب بتشوست و باید با یک دستمال تمیز آغشته به الکل% مانومتر غیر قابل شسفلومتر اکسیژن
دترجنت و برس جرم زدایی و شسته وخشک شود. شستشو هفته ای یکبار ضروری است و در صورتیکه بیمار مبتا به 

 عفونتهای دستگاه تنفسی می باشد برای بیمار بعدی فلومتر باید تمیز و شسته گردد
 :جدد مپاس غوطه ور و یا دکونکس   عد از شستشو با دترجنت و آبکشی جهت استریل شدن در گلوتار آلدئید %بآمبوبگها

 کاماً آبکشی شود
 : بهتر است یکبار مصرف باشند . در غیر این صورت بعد از شستشو با دترجنت و آبکشی اتوکاو شوندلوله تراشه 
 : ر ظرف پس از شستشو و خشک کردن ظرف اقدام به پر کردن مجدد آن شود.پس از اتمام صابون موجود دظرف صابون مایع 
 : اشند و در دقیقه داخل محلول هیپوکلریت سدیم قرار گیرند. باید همیشه آویزان بتی های نخی باید روزانه به مدت  تی ها

داخل  د پایگاه و آبی یا سبزصورت امکان در هوای آزاد نگهداری شوند. تی ها با دونوع رنگ دسته ، مشخص می شوند.سفی
 آمبوانس و پارکینگ.

 :نی بدنبصورت هفتگی با دستمال مرطوب گردگیری شوند نیازی به گندزدایی نیست مگر اینکه با مایعات عفوقفسه ها و طاقچه ها 
 جنت ،تمیز شودو دتر در نواحی که کارهای بالینی انجام می شود روزانه با آب گرم.و سایر مواد بالقوه عفونی آلوده شده باشند

 )BED SIDE:)با یک ماده دترجنت شسته شده و خشک شودکناره های تخت 
 :ترجیحاً یکبار مصرف ، در غیر این صورت با دترجنت و آب داغ شسته آبکشی و خشک شودریسیور 
 :پاس اسکراب شودروزانه و بعد از ماموریت با آب و دترجنت شسته و با دکونکس  برانکارد 
 :بعدازاستفاده تمیزوباالکل ضدعفونی شودلیدودستبندهای دستگاه نوارقلب 
 :روزانه تمیز شودشیشه ودرهای شیشه ای آمبوانس 
 : روزانه تمیز شودآب سرد کن 
  :یکبارمصرف باشدوجهت هربارساکشن تعویض گرددکتترساکشن 
 :نددرب دارباشند و روزانه شستشو و ضدعفونی و هفتگی اتوکاو شوگالیپاتها 
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 :تفاده ایه برای پیچیدن ست اسعددپارچه  بهتر است از پک های یک بار مصرف استفاده شود در غیر این صورت ست زایمان
تریل گردد روی ست حتما موارد داخل آن قید شود تاریخ بسته شدن ست قید شود و نام روزمجدد اس-شود و هر  

چک مجدد انجام شده و استیریل گردد. شستشو با  شخصی که ست را بسته مشخص باشد و در صورت باز شدن یا خیس شدن
 دقیقه + آبکشی + خشک instrument( آب و زدودن آلودگی با برس کشی کامل ابزار + غوطه ور سازی در محلول) % 

 نمودن + پک کردن ابزار+ استریل نمودن در دستگاه اتوکاو و نگهداری در محل خشک و تمیز

 
 :و منابع مستندات 

 
  وکنترل عفونتهای بیمارستانی ،تهران ، موسسه. فرهنگی انتشاراتی تیمورزادهپیشگیری 

 راهنمای کشوری نظام مراقبت عفونتهای بیمارستانی ،تهران،وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی،مرکزمدیریت بیماریها 
 مجموعه مقاات سومین کنگره بین المللی کنترل عفونت . مرکزقلب تهران 

 بیمارستانی پیش اورژانس در عفونت کنترل و اباسکر العمل دستور 
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مرکز مدیریت حوادث و فوریت نام اداره :   1399 /04/ 01 تاریخ بازنگری  :

 های پزشکی استان زنجان

01/40/1398تاریخ اباغ :  

 1400 /04/ 01تاریخ بازنگری بعدی :  از صفحه:

 تهیه کنندگان سمت تائید کنندگان سمت

 علی اصانلو مسئول کنترل عفونت علی اصانلو مسئول اعتبار بخشی

 اکبر دشتکی رابط کنترل عفونت شهرستان خدابنده عباس رستمی مسئول امور پایگاه ها

 استان زنجانبخشى  رعتباو ایى اجرخط مشی، روش ایابىارزتیم  

معاون مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 
 زنجان

 
 نام و نام خانوادگی  تائید کننده نهایی دکتر ابراهیم خسروشاهی

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 
 زنجان

 
 دکتر اصغر جعفری روحی

 نام و نام خانوادگی اباغ/ تصویب کننده
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 ف :هد 
  مواقع رد بیمار بالین بر خون کیسه سریع انتقالو  ح و ایمن خون در کمترین زمان برای پرسنل اورژانس هوای و انتقال صحیتهیه 

 اورژانسی
 

 پرسنل اورژانس هوایی دامنه:  
 
 مسئولیت و اختیار: 

 پرسنل اورژانس هوایی،پرستار هموویژانس هوایی، اورژانس مسئول خون، بانک مسئول 
 

  یف :رتعا 
 روش انجام کار: 

 
 اکسب ترانسپورت اکتیو شامل جمله از سرما زنجیره رعایت و استاندارد حمل جهت ازم فنی تجهیزات ی کلیه است بدیهی،  

از  (Ice Packباشد،کیسه های یخ) شده هم کالیبره که شدن پلمپ قابل دیتااگر و دماسنج و پک آیس به مجهز باکس کلد
وزشی طریق سازمان انتقال خون و تجهیزات ازم جهت تزریق خون از جمله شامل ست تزریق خون و وارمر از طریق مرکز ام

 آیت ا... موسوی زنجان تامین و در اختیار قرار خواهد گرفت.درمانی 
 خون واحد ٥ تا ٣ درخواست O با دباش می ینترو خون درخواست طبق خون انتقال از هوایی اورژانس در استفاده جهت منفی 

  .شود قید  حتما هوایی اورژانس در استفاده جمله خون خواست در جلوی در که تفاوت این
 خون خواست در O حصب شیفت در و خون بانک مسئولین توسط هرماه پانزدهم و اول هوایی اورژانسدر استفاده جهت منفی 

 .گیرد می صورت
 وظفم خون بانک پرسنل هوایی، ماموریت در استفاده عدم ای و روز، ١٥ طول در خون های کیسه از استفاده عدم صورت در 

 باکس در دوباره را خون های کیسه ، سرما زنجیره موارد تمام رعایت از اطمینان کسب و سرما، زنجیره شرایط بررسی با است

 قرار فمصر مورد تا دهد قرار خون بانک های خون چرخه وارد مصرف زمان داشتن و روز ١٥ طی از بعد یا و دهد قرار مخصوص

 . شود خواست در خون انتقال از باید مجددا جایگزین های کیسه است بدیهی .گیرد

 ادهد قرار شده تعبیه ١ شماره یخچال در که هوایی اورژانس مخصوص باکس در خون انتقال از تحویل از پس خون های کیسه 

  .میشود

 ساورژان پزشک با مربوطه پزشک مهر با و یاورژانس خون خواست در فرمهای در باید هوایی اورژانس های خون درخواست 
 .شود انجام
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                                                                                                                                                                                      ZE-PR-30:کداورژانس هوایی                                          نحوی تهیه و انتقال خون برای  روش اجرایی مدون : 



   

105 

 

 
 شود پرسنل اورژانس هوایی تحویل سریعا باید م  کراس مراحل انجام بدون و تیقو اتاف هیچگونه بدون خون کیسه 

 ونخ تزریق مراحل بقیه تکمیل جهت اورژانس هواییپرسنل  تحویل و تکمیل خون بانک پرسنل توسط باید خون تحویل برگه 

 . شود
 تزریق  رب نظارت فرم در خون تزریق های زمان و شود تکمیل کاما باید هوایی اورژانس تیم توسط خون های کیسه تزریق برگه

 .گردد ثبت باید
 تحویل و شده تکمیل (اورژانس پرستار ) مربوطه پرستار توسط باید خون تزریق فرم مابقی بیمارستان به بیمار تحویل از پس 

 .شود داده(عزتی خانم ) هموویژانس پرستار
 ستانا خون انتقال خون، انتقال دستورالعمل سنجه طبق ،(روز در کیسه ٣ از بیش استفاده )بحرانی مواقع بروز صورت در 

  .نماید اقدام منفی O خونی گروه با خونی ذخیره و تامین به نسبت و بوده پاسخگو مورد این در است موظف
 اند هشد معرفی مرکز این به که باشد می ادهز معصومی آقای مرکز خون انتقال در هواییاورژانس   جهت خون تامین مسئول 

 . بگیرند تماس ٠٢٤٣٣٥٤٢٠٠ - ٠٢٤٣٣٤٦٣٧٠٠ های شماره به نیاز صورت در توانند می خون بانک همکاران

 
 :و منابع مستندات 

  هموویژانسدستورالعمل 
 دستورالعمل سازمان انتقال خون 

 

 

                                                                                                                                                                                      ZE-PR-30:کداورژانس هوایی                                          نحوی تهیه و انتقال خون برای  روش اجرایی مدون : 
مرکز مدیریت حوادث و فوریت نام اداره :   1399 /04/ 01 تاریخ بازنگری  :

 پزشکی استان زنجان های

01/40/1398تاریخ اباغ :  

از صفحه:  1400 /04/ 01تاریخ بازنگری بعدی : 

 تهیه کنندگان سمت تائید کنندگان سمت

 محسن رضایی مسئول آموزش علی اصانلو مسئول اعتبار بخشی

 منصور اوجاقلو کارشناس آموزش عباس رستمی مسئول امور پایگاه ها

 فتاح ناظری مسئول پایگاه هوایی  

 استان زنجانبخشى ر عتباا ویى اجرخط مشی، روش ایابىارزتیم  

معاون مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 
 زنجان

 
 نام و نام خانوادگی  تائید کننده نهایی دکتر ابراهیم خسروشاهی

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 
 زنجان

 
 دکتر اصغر جعفری روحی

 نام و نام خانوادگی اباغ/ تصویب کننده
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  ف :هد 
 از به خون شده اند و به طور اورژانسی نی خونریزی دچار که بیمارانی در ممکن زمان کمترین در خون ترانسفوزیون به اقدام

  دارند
  
 پرسنل اورژانس هوایی دامنه:  
 و اختیار:مسئولیت  

 پرسنل اورژانس هوایی،پرستار هموویژانس هوایی، اورژانس مسئول خون، بانک مسئول 
 

 یف :رتعا 
  
 روش انجام کار: 

 
  اطمینان از موجودی ست تزریق خون 

 . اطمینان از موجودی استفاده از سر سوزن با سایز مناسب 

 رعایت کنترل کارکرد درست کپسول اکسیژن و پر بودن آن. 

  کنترل کارکرد درست دستگاه ساکشنرعایت. 

 انتخاب محل مناسب تزریق در بیمار و آماده بودن بیمار و پرسنل جهت تزریق. 

 ، کیسه خون و گرم کردن آن در دستگاه وارمر.آماده کردن ست تزریق خون 

   24 -22استفاده از سر سوزن با سایز مناسب .در بچه ها معموا G  22-14و در بالغین G20-18مواکه مع 

 د.شد باشداروهایی از قبیل آنتی هیستامین ، اپی نفرین و محلول سدیم کلراید تزریقی در دسترس پرسنل اورژانس هوایی با 

   دقیقه اول وسپس بافواصل منظم در فرم نظارت برتزریق یادداشت شود15عائم حیاتی بیمار قبل از تزریق طی 

  چند بار سروته نماییداگر خون کامل تزریق می کنید آن را به آرامی 

  نها آسپس پورت محلول نرمال سالین وکیسه خون را باز نموده وست تزریق را از محل مخصوص نرمال سالین وکیسه خون به
 متصل نمایید.

  .کامپ موجود درمسیر نرمال سالین را باز نمایید 

 ایید.را با کمک نرمال سالین از نرمال سالین تا نصف سطح آن پرنم محفظه قطره ای 
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مرکز مدیریت حوادث و فوریت نام اداره :   1399 /04/ 01 تاریخ بازنگری  :

 پزشکی استان زنجان های

01/40/1398تاریخ اباغ :  

از صفحه:  1400 /04/ 01تاریخ بازنگری بعدی : 
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 .ست تزریق را با نرمال سالین شستشو دهید 

  بیمار را باز نماییدسپس کامپ نرمال سالین را بسته و کامپ مابین کیسه خون و 

 
  تنظیم نمایید. 10-50سرعت تزریق را با توجه به دستور پزشک 

 

  اهنگی را به بانک خون بازگردانده و دستکش و ... را دوربیاندازید. )هم ست تزریق خون-بعد از اتمام تزریق خون کیسه خون
 .با بانک خون جهت عملی بودن این مورد الزامیست

 

 
 :و منابع مستندات 

 
 دستورالعمل هموویژانس 

 

 تاب های رفرنس بانک خونک 
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مرکز مدیریت حوادث و فوریت نام اداره :   1399 /04/ 01 بازنگری  : تاریخ

 های پزشکی استان زنجان

01/40/1398تاریخ اباغ :  

از صفحه:  1400 /04/ 01تاریخ بازنگری بعدی : 

 تهیه کنندگان سمت تائید کنندگان سمت

 محسن رضایی مسئول آموزش علی اصانلو مسئول اعتبار بخشی

 منصور اوجاقلو کارشناس آموزش عباس رستمی مسئول امور پایگاه ها

 حسین معصومی هوایی پرسنل پایگاه  

 استان زنجانبخشى ر عتباو ایى اجراخط مشی، روش یابىارزتیم  

معاون مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 
 زنجان

 
 نام و نام خانوادگی  تائید کننده نهایی دکتر ابراهیم خسروشاهی

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 
 زنجان

 
 دکتر اصغر جعفری روحی

 نام و نام خانوادگی اباغ/ تصویب کننده
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خذ اگزارش عوارض ناشی از تزریق به صورت سیستماتیک و جمع آوری در یک واحد و اعام خطر به منظور تصحیح و  ف :هد 
  ازم برای جلوگیری از وقوع مجدد آنها.اقدامات اصاحی 

 پرسنل اورژانس هوایی. دامنه:  
  پرسنل اورژانس هوایی،پرستار هموویژانس و پزشک تحویل گیرنده  و مسئول خون، بانک مسئولمسئولیت و اختیار: 
 یف :رتعا 

  در تمام مراحلمراقبت از خون )همووژیانس( یک سیستم نظارت کشوری بر سامت خون و فرآورده های آن 
، رده ها)زنجیره انتقال خون( یعنی از زمان خونگیری از اهداکنندگان تا پیگیری دریافت کنندگان خون و فرآو
 صحیح وتگردآوری و تجزیه و تحلیل داده های مربوط به اثرات ناخواسته انتقال خون و اعام خطـر بـه منظور 

 است.اقدامات ازم برای جلوگیری از وقوع مجدد آنها 
 

 روش انجام کار: 

  یر زتمام واکنش های ناخواسته انتقال خون ازطرف پرسنل هوایی در فرم عوارض ثبت می شود و در بروز عوارض به طریق
 .عمل می شود

 قطع تزریق خون و باز نگهداشتن مسیر وریدی با سرم سالین نرمال یا سرم تزریقی بیمار، توسط پرسنل هوایی 
  بیمار و ثبت در فرم نظارت بر تزریق و برگ ثبت عایم حیاتی توسط پرسنل هواییچک مجدد عایم حیاتی 
  و بانک خون توسط پرسنل هوایی 10-50تماس فوری با پزشک 
 حویل تکمیل فرم گزارش عوارض ناخواسته )فرم زردرنگ (توسط پرسنل هوایی در زمان تحویل به بیمارستان با کمک پزشک ت

 گیرنده بیمار.
 رآورده همراه با فرم گزارش عوارض به بانک خون مرکز توسط پرسنل هواییعودت دادن ف 
 اطاع به پرستار همووژیانس توسط بانک خون 

 ستورالعمل سازمان انتقال خوند -دستورالعمل هموویژانس  :و منابع مستندات 

 

                                                                                                                                                                                      ZE-PR-32:کد                         مدیریت عوارض ناخواسته احتمالی به دنبال تزریق خون      روش اجرایی مدون : 
مرکز مدیریت حوادث و فوریت نام اداره :   1399 /04/ 01 تاریخ بازنگری  :

 های پزشکی استان زنجان

01/40/1398تاریخ اباغ :  

از صفحه:  1400 /04/ 01تاریخ بازنگری بعدی : 

 تهیه کنندگان سمت تائید کنندگان سمت

 محسن رضایی مسئول آموزش علی اصانلو مسئول اعتبار بخشی

 منصور اوجاقلو کارشناس آموزش عباس رستمی مسئول امور پایگاه ها

 استان زنجانبخشى ر عتباو ایى اجرخط مشی، روش ایابىارزتیم  

  معاون مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی زنجان
 دکتر ابراهیم خسروشاهی

 نام و نام خانوادگی  تائید کننده نهایی

  مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی زنجانرئیس مرکز 
 دکتر اصغر جعفری روحی

 نام و نام خانوادگی اباغ/ تصویب کننده
 

                                                                                                                                                                                      ZE-PR-32:کدمدیریت عوارض ناخواسته احتمالی به دنبال تزریق خون                               روش اجرایی مدون : 
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 ف :هد 
 ستمسیى برنامه هان یى شداجرابااتر جهت ى هاان رده طریق مدیررت از نظات ادارى و مکاتباص خصودر مناسب و به موقع ام قدا  

 دىستان ادارى و کنارکا  دامنه: 

 صاحبان فرایند : 

 ح صااد ذى فراسترسى به ز دمجوور صدو سى ربرر ادارى: مول امسئو 

  :ت ادارىمکاتباادارى در تب اسلسله مرو محرمانگى ل صواعایت رمسئولین مناطق 

  
 یف :رتعا 

 ندت را دارمکاتبات و طاعااسترسى به زه دجان امازسطح سادر که ادى فراد استرسى: تعدح دسطو. 

 رماهیت کاه یدگاى ادارى از دلف( نامه هاا: 
 سته تقسیم مى شوندر دبه چهار نظر ماهیت کاى ادارى از نامه ها: 
 د. مى شوع داده طارى اکان پایاز و غاآیا رى نها نتیجه کاآسطه وا:نامه هایى که به ى خبرى نامه ها 
 مى کنندى ئم جلوگیرداموقت یا ر بطواى ثه دحاوز یا بررى کام نجااز ا:نامه هایى که ه ندزدارباى نامه ها. 

 ق افومر ستودیا و باا م مقااز ست اخودرمثل ، ستاحاکم دى عموط تباارنها در آمه هایى که ستى :نااخودر-رىستوى دنامه ها
 .ستدیر زمند ربه کا

 ندتهیه میشون مازساو حد وایا چند دو هماهنگى بین ر هماهنگى :نامه هایى همانند بخشنامه ها که بمنظوى نامه ها. 
  )تباطىح ارسطوه یدگاى ادارى از دنامه هاب: 
 ه مانى بزسااز  ینکهایا و خلى مى گویند ى دانها نامه هاآشته باشد که به ن داجریان مازخل سادر داست اممکن ى ادارى نامه ها

 :یمدازرین نامه ها مى پامختلف اع نواسى ربه برمه در اداجى مى نامند. رنامه خاد و مى شول ساو اریگر تهیه ن دمازسا
 سته تقسیم مى شونددبه پنج د تباطى خوح ارسطوس ساابر ادارات، خل ى داخلى :نامه هاى دانامه ها: 
  حد واین بط تباارهمانند ن مازخلى یک ساى داحدهان واهماهنگى میاط و تبااى ارحد هم سطح: نامه هایى بردو وانامه بین

 .ستامند زى نیامالر موابه منابع مالى ادارى حد و وانها آنسانى وى ابه نیرد خورات مواى احد مالى برواکه ارى ادحد وامالى 
  ز رح اخاارده از وى نامه هاروى مى یابند: حاشیه نویسى بر ن جریارت صودو ین نامه ها به :احد پایین تر واحد بااتر به وانامه

بااتر به م قامى سوص از خارى موم انجااى انامه هایى که برو ست اه امى همراقدایا و  هىانظرخوع و طار استودکه با ن مازسا
 .دمى شودر پایین صام مقا
 
 
 

                                                                                                                                                                                      ZE-PR-33:کد    خدمتیح سطوت در چگونگى سیر مکاتبات ادارى و سترسى به مکاتبادروش اجرایی مدون : 
مدیریت حوادث و فوریت مرکز نام اداره :   1399 /04/ 01 تاریخ بازنگری  :

 های پزشکی استان زنجان

01/40/1398تاریخ اباغ :  

از صفحه:  1400 /04/ 01تاریخ بازنگری بعدی : 

                                                                                                                                                                                      ZE-PR-33:کد    ح خدمتیسطوت در چگونگى سیر مکاتبات ادارى و سترسى به مکاتبادروش اجرایی مدون : 
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  ارش زگ، بااترم مقاز اتقاضا. و ست اخو، دربااترم بر نامه مقاابردر پاسخ ارش و ئه گزاراحد بااتر : واحد پایین تر به از وانامه
 ین نامهادارى: احد واند به مرنامه یک کا-د مى گیرار سته قردین در ابااتر م یى به مقااجراحد دات واپیشنهاو حد د واعملکر

رت صو د و درشامل مى شود را یت خورماموارش وى از ئه گزو اراحدها وایا سایر د حد خواز وامند رست کااخودرها شامل 
 .دبایگانى شوو باید ثبت ه، یندد آستناا

  در  ،ستداره داده اامند به رپاسخ نامه هایى که کاو توبیخ نامه ها ، تشویق نامه ها، یترماموم حکاامند: ربه کاادارى حد وانامه
 .مى گیرندار ین نامه ها قره امرز

 دشته مى شویر نگال زشکاابه د و مى شوم نجاایگر ى دهان مازساادارات و با ن مازساى سواز جى: مکاتباتى که رخاى نامه ها: 
 و یم شناهستآمقصد اداره یت رکه با مامود مى شوده ستفااین شکل نامه از امانى ن: زمازسااز حد مشخص واامه به یک ن

 .زلبرارى استانداهش وپژزش و موآکل اداره نامه مى نویسیم.مثا نامه به آن اداره مستقیما به 
 د که مشخص نباشو شته باشیم اشنایى ندآمانى زخلى سات داگر با تشکیان: امازظایف ساوبا ط تبان در ارمازنامه به سا

 .مى کنیمده ستفان امازساآن کلى ان عنو، از ستامرتبط ن مازسااز بخش ام ست ما به کداخودر
  :ین د ابه یک فر رخطاغ و اباو اتوبیخ نامه ، نامهرحضا، اتقدیرنامهور یا صدد و فرى پاسخ به تقاضادر نامه به یک شخص حقیقى

 .نوشته مى شوندنامه ها ع نو
  لتى با بخش خصوصى دومانى زساط تباورت ارکه بر حسب ضراى بخش خصوصى: نامه در نامه به یک شخص حقیقى مشخص

 دموسسه نوشته مى شوآن مدیر اى بره و شدد یجاا
 ى ادا رىسایر نوشته ها: 
 ى ادارى هایندآفرم نجااى اشد. برره شاانها آپیشین به ى بخش هادر نامه ها هستند که ى ادارى نوشته هاع ترین نواول متد

ان یرادارى در ا یگرت دمهم ترین مکتوباد. نموده ستفاانیز ى یگرت دمکتوباد و سنااز اباید و نامه ها به تنهایى کافى نیستند 
 .فاترى ادارى و دهام فرم، حکاو العمل راستو، دجلسهرت صو، بخشنامهاز: تند رعبا

 بخشنامه: 
  یک نامه  وت ازمتفادى بررکاا داراى لذدارد، یک نفر مخاطب ازست که معموا بیش ى ادارى انامه هااع نواز ابخشنامه یکى

به ، بطاوضرات و مقررات و ستوغ دبااهمچنین ر و موم انجادر اخت ایکنواى یه زش روموو آهماهنگى د یجااى است: برادارى ا
 د.مى شوام قدابخشنامه ور صد
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                      ZE-PR-33:کد    خدمتیح سطوت در چگونگى سیر مکاتبات ادارى و سترسى به مکاتبادروش اجرایی مدون : 
مدیریت حوادث و فوریت مرکز نام اداره :   1399 /04/ 01 تاریخ بازنگری  :

 های پزشکی استان زنجان

01/40/1398تاریخ اباغ :  

از صفحه:  1400 /04/ 01تاریخ بازنگری بعدی : 

                                                                                                                                                                                      ZE-PR-33:کد    ح خدمتیسطوت در چگونگى سیر مکاتبات ادارى و رسى به مکاتباستدروش اجرایی مدون : 
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 جلسهرت صو : 
  حقوقى ه یدگااز دست. ه اکرشدذجلسه ى عضاى اگفتگوهاخاصه در آن که اى نوشته از ست رت اجلسه عبارت لغت صودر

یا ى و فرکی، قعه مدنىوایک ت ثبار ابمنظورا جى ریک عمل قضایى یا خادر آن سمى رست که مقامى اى ابرگه از تست رنیزعبا
ه در شدذتخاات یا تصمیماو گفتگوها ، حهومطالب مطره ندداربردرست که اى اتجلسه نوشته رکلى صور ثبت مى کند. بطوادارى 

 باشد.ادارى یا یک جلسه و سمى ریک نشست 
 لعملر استود: 
 بر  وین وتدب مکتورت ست که به صواى آن اجزالى اتوو ترتیب ر و کام نجااترتیب از ست رت اعباح صطادر العمل راستود

غ بااربط ین ذبه متصدیا یترماموو مسئولیت ها و ظایف ود وحدو در صالحه ت سیله مقاماوبه ا جراى این خاصى برازموس ساا
تا د ک مى شویدیین نامه نزم آمفهوو به معنى ارد مواز برخى ده و در بوه و روش شیوى هاادف واژه لعمل مترراستودد. دمى گر

 .دمى گیرار قرى آن به جار مزبوواژه نجا که آ
 فاترى ادارى و دهام فر -محکاا: 
 به سمتى ه ادارى ستگان و دمازسادار صاحیت ت مقامادى از رفآن ست که به موجب اى احکم نوشته ح ادارى صطادر ا

یى اجره استگان دکناریت کارماموم حکاایا و مى استخدم احکارت اصودو که به د مى شول محووى به رى کام نجاایا ب و منصو
 .دتنظیم مى شوو تهیه 

  د ـییتااز س ـپو سد رمى ق مافوم مقا رستحضاابه ه و مند تایید شدرتوسط کاه شدده ماآنمونه ، تهیه پیش نویساز پس
، یپحتمالى تاى اتا غلط هاد مند مربوطه چک مى شورتوسط کاره بادونامه ، تایپاز پس د. ماشین نویسى مى شو، دیرـم
لى. صانسخه ه و کنندام قدانسخه ، نسخه بایگانىد: سه نسخه تهیه مى شودر نامه ، نهایىت صاحااز اپس ه و دـشح صاا

و یخ رتا وره ثبت شمااز پس ه و سیدن رمازمدیر ساى مضاو اهر سه نسخه به تایید ه و مند تایید شدرى توسط کانسخه بایگان
مى ل ساارمقصد ن مازپیوست به ساى داراى نامه هادر پیوست ها اد تعدو پیوست ون بدى نامه هادر "ارد پیوست ند"درج 
داراى  تى که نامهرصودر نماید. ى پیگیروم، لزرت صودر تا د شومند مربوطه تحویل مى ره کاـبه دـکننام قدانسخه د. شو
با و هیه ته نوشت گیرندم روکر ناذبا ، مى شوندن درج نوشت گیرندگادر روکه ادى فراد ادـه تعـب، باشدن نوشت گیرندگارو
 د.وـمى شل ساو ارصلى مدیر تایید ى امضاا

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                      ZE-PR-33:کد    ح خدمتیسطوت در چگونگى سیر مکاتبات ادارى و سترسى به مکاتبادروش اجرایی مدون : 
مرکز مدیریت حوادث و فوریت نام اداره :   1399 /04/ 01 تاریخ بازنگری  :

 های پزشکی استان زنجان

01/40/1398تاریخ اباغ :  

از صفحه:  1400 /04/ 01تاریخ بازنگری بعدی : 

                                                                                                                                                                                      ZE-PR-33:کد    ح خدمتیسطوت در چگونگى سیر مکاتباو  ت ادارىسترسى به مکاتبادروش اجرایی مدون : 
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 روش انجام کار: 

 توجه به دستور رئیس مرکز با نددار را ادارى تمکاتبا ىها سامانه به سترسىد زمجو که کنانىرکا تعیین 
 سطتو ،سامانه به ورود زمجو داراى پرسنل تمامى اىبر( نگورچا)ادارى نتوماسیوا سامانه از دهستفاا هنحو شىزموآ ىهادوره ارىبرگز 

 ادارى رموا لمسئو و ماتیکرنفوا حدوا
 زمجو داراى نکنارکا به ىبررکا مزر صختصاا 
 مخاطبین به سانىر عطاا و مناسب ردخوزبا و سامانه از ادارى تمکاتبا یافتدر 

 
 :و منابع مستندات 

 
 ادارى نتوماسیوا سیستم 

 بیرخانهد 

 نامه بایگانى نکنزو 

 
 

 
 
 

                                                                                                                                                                                      ZE-PR-33:کد    ح خدمتیسطوت در چگونگى سیر مکاتبات ادارى و سترسى به مکاتبادروش اجرایی مدون : 
مرکز مدیریت حوادث و فوریت نام اداره :   1399 /04/ 01 تاریخ بازنگری  :

 های پزشکی استان زنجان

01/40/1398تاریخ اباغ :  

از صفحه:  1400 /04/ 01تاریخ بازنگری بعدی : 

 تهیه کنندگان سمت تائید کنندگان سمت

 شهرام اجلی امور عمومی و کارگزینی علی اصانلو مسئول اعتبار بخشی

 جواد مرادی عمومیمسئول روابط  عباس رستمی مسئول امور پایگاه ها

 حسین نجفی مسئول فناوری اطاعات  
 استان زنجانبخشى ر عتباو ایى اجرخط مشی، روش ایابىارزتیم  

  معاون مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی زنجان
 دکتر ابراهیم خسروشاهی

 نام و نام خانوادگی  تائید کننده نهایی

  پزشکی زنجانرئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های 
 دکتر اصغر جعفری روحی

 نام و نام خانوادگی اباغ/ تصویب کننده
 

                                                                                                                                                                                      ZE-PR-33:کد    ح خدمتیسطوت در چگونگى سیر مکاتبات ادارى و سترسى به مکاتبادروش اجرایی مدون : 
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 ف :هد 
  و پرسنل  تطاعاو انس اورژاساانه و ماهانه و نه ى روزافاتر ثبت فعالیت هاو دیت رماموى هام فرد و سنااحفظ محرمانگى و محافظت

  مى باشدت ادارى مکاتبا
 نکنارکلیه کادامنه: 

 مسئولیت و اختیار: 
 

 مى باشندد سناارى انگهدو حفظ ، ثبتل مسئون کنارکلیه کا  
 یف :رتعا 

 
 ت رکا،چاپى ى فرمهادر ست اکه ممکن ن مازسات معاماو قایع ص وخصودر حقایق کتبى از ست رت اسند عباد:سنف یرتع

که دام ..ماو.فیلم ومیکر، فیلمت ، ضبط صوى هاارمثل نود ستنااقابل ءین هر شىابنابرد. منعکس شوب کاغذ یا کتا،اوراق،
 .مى شوندب باشند سند محسود ستنااقابل 

 یا  وادارى ظایف م ونجاى استاآن، در رابسته به وایا و لتى ن دومازیک سادر طاعاتى که اهرگونه لتی:د دوسنف یرتع
 .دومى شه لتى نامیددوسند دد، یافت گردریا ل و سا، ارقانونى تولید ام لزاه موجب یا بو مانى زساى یتهارمامو

 تولیداى یانه روش راهستند که به دى سناانیکى ولکترد اسناانیکی:رولکتد اسناف ایرتع (created) ،منتقل 

(communicated) ارىنگهدو (maintained)نده اشد. 
 ت و اطاعابه ز مل غیرمجااسترسى عوى از دجلوگیرر حتیاطى که به منظوات اام قدامجموعة از ست رت اعباد:سنات احفاط

 ددپیش بینى مى گرد سناا
 نهایت  م و درنجااحتمالى ى امقابل تهدیدهات در طاعاارى انگهدو حفاظت ف هایى که با هدام قداسلسله د:سناداری انگه

 دد.یش ضریب حفاظتى مى گرافزامنجر به 

  
 روش انجام کار: 

 
 رپیش بیماى نسهااورژایت رماموم فر(ستانىPCR یا سامانه )دد.ثبت گرر بالین بیمادر توسط تکنسین ن توماسیوا 

 د .شول ساارها ن شهرستام کز پیاایا مرت و تباطاارحد واسامانه به در ها جهت ثبت مفر 

  بایگانى نماید.را نها ایا مسئولین مناطق و ها ر تواپر، اثبتاز پس 

  دیریت مرکزمه و در تشکیل شدد مى شواج ستخراقبت امرم فراز طاعاتى که ابا  ١١٥ى هار تواپرانیکى هم توسط ولکتراسامانه ثبت
 د.محافظت شوه و خیرذمى باشد ه نشگادایتا سنتر دکه مرکز ت تباطات و ارطاعاورى افنا

 
 
 

                                                                                                                                                                                      ZE-PR-34:کد                     ت    مکاتبار و بیما، پرسنلت طاعاد و اسنااز احفاظت عنوان روش اجرایی مدون:
مرکز مدیریت حوادث و فوریت نام اداره :   1399 /04/ 01 تاریخ بازنگری  :

 های پزشکی استان زنجان

01/40/1398تاریخ اباغ :  

از صفحه:  1400 /04/ 01تاریخ بازنگری بعدی : 

                                                                                                                                                                                      ZE-PR-34:کد  ت                       مکاتبار و بیما، پرسنلت طاعاد و اسنااز احفاظت عنوان روش اجرایی مدون:
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  تا سنتر یت در دطاعادد.امیگرل وارد تارسامانه پوآورى و در پرسنل جمع ر ادارى از مول اپرسنل توسط مسئود سنات و اطاعااکلیه
 دد.میگرارى نگهدو محافظت ه نشگادا

 
 یر شادارى در پایین تر ح سطود . در میشوم نجاه انشگاداسطح ه در یدگادسترسى توسط سیستم ح دعایت سطوربا ادارى ت مکاتبا

 دد.سانى میگرع رطااپرسنلى د یا برن کنارکا

 

 
 :و منابع مستندات 

 
  ن توماسیواسامانه ه/ یدگادسامانه 

 

 م فر /١١٥ى یت هارسامانه ثبت ماموPCR 

 

 
 

                                                                                                                                                                                      ZE-PR-34:کد  ت                       مکاتبار و بیما، پرسنلت طاعاد و اسنااز احفاظت عنوان روش اجرایی مدون:
مرکز مدیریت حوادث و فوریت نام اداره :   1399 /04/ 01 تاریخ بازنگری  :

 پزشکی استان زنجان های

01/40/1398تاریخ اباغ :  

از صفحه:  1400 /04/ 01تاریخ بازنگری بعدی : 

 تهیه کنندگان سمت تائید کنندگان سمت

 شهرام اجلی امور عمومی و کارگزینی علی اصانلو مسئول اعتبار بخشی

 جواد مرادی مسئول روابط عمومی عباس رستمی مسئول امور پایگاه ها

 حسین نجفی مسئول فناوری اطاعات  

 داود تاران مسئول ارتباطات و آمار  

 اکبر رفیعی کارشناس دبیر خانه   
 استان زنجانبخشى ر عتباو ایى اجرخط مشی، روش ایابىارزتیم  

معاون مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 
 زنجان

 
 نام و نام خانوادگی  تائید کننده نهایی دکتر ابراهیم خسروشاهی

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 
 زنجان

 
 دکتر اصغر جعفری روحی

 اباغ/ تصویب کنندهنام و نام خانوادگی 
 

                                                                                                                                                                                      ZE-PR-34:کد  ت                       مکاتبار و بیما، پرسنلت طاعاد و اسنااز احفاظت عنوان روش اجرایی مدون:
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  جمع آوری، حفظ، ذخیره و نگهداری داده هاف :هد 
 کارکنانکلیه دامنه: 

 صاحبان فرایند : 

  مسئول فناوری اطاعات و ارتباطات مرکز(IT) 

 مسئول آمار 

 مسئول مناطق 

 مسئول پایگاه 

 یف :رتعا 

  سرور:سرور یک کامپیوتر همیشه روشن و در دسترس است زمانی که این دسترسی تنها در محدوده یک شبکه
 داخلی باشد آن را سرور تحت شبکه می گویند.

 
 روش انجام کار: 

  مسئولIT   سیستم ها و اتوماسیون تهیه می نمایدبصورت روزانه یک نسخه پشتیبان از داده های موجود در 

  مسئول  

 IT ،  نسخه پشتیبان تهیه شده را درDVD ،CDی کندفلش مموری و یا یک کامپیوتر جداگانه و یا هارد اکسترنال ذخیره م. 

  مسئولIT  ی شکلمنسبت به فهرست بندی و یا بایگانی نسخه های پشتیبان اقدام می نماید تا در صورت وجود آمدن هرگونه
 مشکل احتمالی اطاعات قابل بازیابی باشد.

 داده های هارد اکسترنال :و منابع مستندات 

 
 
 

                                                                                                                                                                                      ZE-PR-35:کد کی و تهیه نسخه پشتیباننگهداری و پشتیبانی منظم داده ها و اطاعات الکترونیعنوان روش اجرایی مدون:
مرکز مدیریت حوادث و فوریت نام اداره :   1399 /04/ 01 تاریخ بازنگری  :

 های پزشکی استان زنجان

01/40/1398تاریخ اباغ :  

 1400 /04/ 01تاریخ بازنگری بعدی : از  صفحه:

 تهیه کنندگان سمت تائید کنندگان سمت

 حسین نجفی مسئول واحد فناوری اطاعات علی اصانلو مسئول اعتبار بخشی

 کرمیروح ا...  کارشناس واحد فناوری اطاعات عباس رستمی مسئول امور پایگاه ها

 داود تاران مسئول ارتباطات و آمار  

 استان زنجانبخشى ر عتباو ایى اجرخط مشی، روش ایابىارزتیم  

  معاون مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی زنجان
 دکتر ابراهیم خسروشاهی

 نام و نام خانوادگی  تائید کننده نهایی

  رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی زنجان
 دکتر اصغر جعفری روحی

 نام و نام خانوادگی اباغ/ تصویب کننده
 

                                                                                                                                                                                      ZE-PR-35:کد نگهداری و پشتیبانی منظم داده ها و اطاعات الکترونیکی و تهیه نسخه پشتیبانعنوان روش اجرایی مدون:
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 ف :هد 
  نسخه هیه تران و...( و بیمات طاعاواپرسنلى و مالى ت اداری، طاعاد و اسنا، ایترماموی برگههاد)سناامنظم کلیه و بایگانى صحیح

  تطاعاایابى مطمئن زباو حفظ ر به منظون پشتیبا
 مرکزن شناسارکاو نس مناطق ان اورژامدیردامنه:  

 
 رات :ختیاو امسئولیت ها  
 لذکرق افواف هداستیابى به دجهت زم ای یرساختهازها: تهیه ن مسئولین شهرستا 

 ران بیمای مناسب برگههااری نگهدو یت پزشکى: ثبت رفوی تکنسین هاو ها رتواپر،اهاهپایگال مسئو 

 ارک مدد و سنااز اصحیح اری نگهدو بایگانى: حفظ ل مسئو 

 دسناارک و امدن از : تهیه نسخه پشتیباITل مسئو 

  
 یف :رتعا 

 
 م تماا تاوع شرن ماران از زمانى بیماو درقبتى امر، شخصىت طاعاه ابرگیرنددر ست که ایت: فرمى ربرگه مامو

 .یت مىباشدرمامو

  ه دثبت شت طاعا، افیایىاجغرب یان مکاات، صواست که شامل انیک ولکترافایلى ران: نیک بیماولکترافایل
 .یسپ  مى باشدر دتواپرو اتوسط تکنسین 

 مىباشد.ومالى د سنا، اپرسنلىه ندوپرت طاعا، اهااردادقرت، پرسنلى: شامل کلیه مکاتباو مالى د اداری، سناا ... 
  

 روش انجام کار: 

 
 مفر PCR  م فرت طاعاایت رماموم تمااز ابعد دد. بایگانى مىگرو ثبت ه پایگاد در فاتر موجوو در دتوسط تکنسین تکمیل

 .ددمىگرم عااسامانه در ثبت ر یسپ  به منظودتوسط تکنسین به 

 دمىشوداده تحویل ر مال آجهت بایگانى به مسئوه پایگال ماهیانه( توسط مسئوهفتگى یا ب)مصوی مانبندزها طبق مفر. 

  ددم تهیه گرـهن تیاباـخه پشـنسه و خیرن ذمازنیک به تفکیک ولکترافایل و در سکن ایت رماموی هام فراز. 
 نیکوترلکت اطاعاد. ادبایگانى گرر، بیمات طاعاد و اسنااری انگهدو یى حفظ اجرس روش اساایت بر رماموی هام تذکر: فر: 
  اری گهدنو ثبت  استان زنجانپزشکى م علوه نشگاری داجای سامانه هاران در بیماو پرسنل ت طاعاد و اسناات و اصواتمامى

 .ددگر
 
 
 

                                                                                                                                                                                      ZE-PR-36:کده   یددسیب آیا ه شد دمفقوى هاه ندوبا پررد چگونگی برخوت و طاعاایابی زباعنوان روش اجرایی مدون:
مرکز مدیریت حوادث و فوریت نام اداره :   1399 /04/ 01 تاریخ بازنگری  :

 های پزشکی استان زنجان

01/40/1398تاریخ اباغ :  

 1400 /04/ 01تاریخ بازنگری بعدی : از صفحه:

                                                                                                                                                                                      ZE-PR-36:کده   یددسیب آیا ه شدد مفقوى هاه ندوبا پررد چگونگی برخوت و طاعاایابی زباعنوان روش اجرایی مدون:
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  حدواتوسطIT  پوشش ه نشگاداطاعاتى بومى که توسط ی اکلیه فایلهاد. شواری نگهدو تهیه ن نسخه پشتیبات، طاعاد و اسنااکلیه از
 .دشواری نگهدی و رـگین تیباـپشل ترناـکسرد ااـهدر ا ـهن تاـس شهرسـناورژاتوسط د نمىشوداده 

 
 

  یا ل ناکستررد اهاآن را از مرکز ی سیستمهات از طاعان اشدد مفقورت صودرIT د.تهیه شوه نشگادا 

 
 
 

 :و منابع مستندات 
 

  ل کسترنارد ابایگانى / هافرم های 

 
 

 
 
 

                                                                                                                                                                                      ZE-PR-36:کده   یددسیب آیا ه شدد مفقوى هاه ندوبا پررد چگونگی برخوت و طاعاایابی زباعنوان روش اجرایی مدون:
مرکز مدیریت حوادث و فوریت نام اداره :   1399 /04/ 01 تاریخ بازنگری  :

 های پزشکی استان زنجان

01/40/1398تاریخ اباغ :  

 1400 /04/ 01تاریخ بازنگری بعدی : از : صفحه

 تهیه کنندگان سمت تائید کنندگان سمت

 حسین نجفی مسئول واحد فناوری اطاعات علی اصانلو مسئول اعتبار بخشی

 کرمیروح ا...  کارشناس واحد فناوری اطاعات عباس رستمی مسئول امور پایگاه ها

 داود تاران مسئول ارتباطات و آمار  

 استان زنجانبخشى ر عتباو ایى اجرخط مشی، روش ایابىارزتیم  

معاون مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 
 زنجان

 
 نام و نام خانوادگی  تائید کننده نهایی دکتر ابراهیم خسروشاهی

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 
 زنجان

 
 دکتر اصغر جعفری روحی

 نام و نام خانوادگی اباغ/ تصویب کننده
 

                                                                                                                                                                                      ZE-PR-36:کده   یددسیب آیا ه شدد مفقوى هاه ندوبا پررد چگونگی برخوت و طاعاایابی زباعنوان روش اجرایی مدون:
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و  تباطىات ارسامت تجهیزن از طمیناه و ایگر تحویل شددیک شیفت به شیفت از مناسب ه تباطى به شیوارسایل و ف :هد 

  دد .گرام قدافع عیب رجهت  زنیارت صودر
 10-50ن پزشکا، یسپ  دپرسنل، مسئولین شیفت ، پرسنل عملیاتى دامنه: 

 مسئولیت و اختیار: 

  میباشدپرسنل کشیک ه تباطى شیفت برعهدارسایل وکلیه ارى نگهدوپرسنل عملیاتى:مسئولیت حفظ 

 عمومى مرکز میباشد .رمواه فع عیب بر عهدات ورمسئولیت تعمیرت: تباطاو ارعمومى ر موس اشنارکا 

 یف :رتعا 

 فن تل، یى دروبى سیم خو، بى سیم پرتابل ، ستانى شامل بى سیم ثابت رنس پیش بیمااورژاتباطى ارسایل و ،
  شى میباشددوبیسیم ، تبلت 

 روش انجام کار: 

 دد گرل تحوو تحویل طبق چک لیست ى شیفت بعدات شیفت قبلى به نفرات نفراز تباطى ارسایل وشیفت کلیه اى بتددرا
 . تستشوندو

 مربوطه  مفرد و در مى شوع داده طااقت وشیفت ل شیفت به مسئواى بتددرانکند ار برقرط تباوارباشد ب معیواى سیله وگر ا
 .ددنیزثبت مى گر

  ددمى گرل ساارئیس مرکز رست کتبى توسط مدیر منطقه به اخور درسیله مذکووفع عیب و رجهت تعمیر. 
  دد .مى گرام قدافع عیب رنسبت به ت یا تاسیسات کاارتد، عمومى رمواحد واتوسط 

 اتچک لیست سامت تجهیزه/ پایگال تحوو چک لیست تحویل    :و منابع مستندات 

 
 
 

                                                                                                                                                                                      ZE-PR-37:کد                                     تباطارسایل وتحویل گرفتن دادن و تحویل عنوان روش اجرایی مدون:
مرکز مدیریت حوادث و فوریت نام اداره :   1399 /04/ 01 تاریخ بازنگری  :

 های پزشکی استان زنجان

01/40/1398تاریخ اباغ :  

 1400 /04/ 01تاریخ بازنگری بعدی : از : صفحه

 تهیه کنندگان سمت تائید کنندگان سمت

 داود تاران مسئول ارتباطات و آمار علی اصانلو مسئول اعتبار بخشی

  رستمی عباس مسئول امور پایگاه ها
 

 استان زنجانبخشى ر عتباو ایى اجرخط مشی، روش ایابىارزتیم  

  معاون مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی زنجان
 دکتر ابراهیم خسروشاهی

 نام و نام خانوادگی  تائید کننده نهایی

  رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی زنجان
 دکتر اصغر جعفری روحی

 خانوادگی اباغ/ تصویب کننده نام و نام
 

                                                                                                                                                                                      ZE-PR-37:کد                                     تباطارسایل وتحویل گرفتن دادن و تحویل عنوان روش اجرایی مدون:



   

119 

 

 
 

 ف :هد 
 ستانىرنس پیش بیمااورژاتباطى مناسب ات ارتجهیزى یرساخت هازى زهم ساافرات و خرید تجهیزب ونتخاا  

 دازىپررکاو ستانىرنس پیش بیمات اورژاتباطاارل مسئودامنه: 

 مسئولیت و اختیار: 

 ستانى رنس پیش بیمات اورژاتباطال ارمسئو 

 دازىپرر کال مسئو 

 
 یف :رتعا 

 لهر ىهاهیستگال، انتقااتباطى ى ارسیستمها، ختصاصىاتباطى ى ارشبکههااى از تباطى : مجموعه ات ارتجهیز ،
د یجاا اىخلى برت داعملیاوخلى ل داتصاابه در ست که عمواًم قال ارمیناتات تجهیزو داده کمکى ى هاهیستگاا

ز ده، ابورگازفنى ساظ لحااز که ک، مشترف یک هداى تباطى براریک سیستم اى جزاهماهنگى کامل مىباشد. 
 .هماهنگ فعالیت مىکنندر بهطوو هند دها پاسخ مىلبه کنترده، کرده ستفال امعموى شهارو

  
 روش انجام کار: 

 تباطى توسط مسئولین مناطقات ارست خرید تجهیزاخودرتنظیم و سنجى ز نیا. 

 فنىت تباطال ارتوسط مسئوه شدل ساارست اخودرلیه اوسى ربر. 

 امقداستانى مبنى بررنس پیش بیمااورژایاست ر رستود . 

 یویىرات رادتنظیم مقرن مازساز از خذ مجواست اخوع و درمتبووزارت توجیهى به ح طرم عاا . 
 مالى خریدز ست مجواخورد . 
 مالى خریدز مجوو تنظیم ن مازسااز فنى ز مجوور صد . 
 یاست مرکز مبنى بر خریدر رستود . 
 تتباطال ارتوسط مسئووش فرز مجوى داراى با شرکتهاه کرامذ . 
 رپیش فاکتوم و ستعاان اخذ سه عنوا . 
 در مالى ر ومل امسئوداز ، پررکا،ها ارداد قرل مسئو، مرکزون معا، ییس مرکزرتوسط ت ستعامااگشایى پاکت زجلسه باارى برگز

 .ددمیگرم نجان استااسطح 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                      ZE-PR-38:دک                                         تباطى                ات ارتجهیزب نتخاه انحوو خرید عنوان روش اجرایی مدون:
مرکز مدیریت حوادث و فوریت نام اداره :   1399 /04/ 01 تاریخ بازنگری  :

 های پزشکی استان زنجان

01/40/1398تاریخ اباغ :  

 1400 /04/ 01تاریخ بازنگری بعدی : 2از : صفحه

                                                                                                                                                                                      ZE-PR-38:دک          تباطى                                               ات ارتجهیزب نتخاه انحوو خرید عنوان روش اجرایی مدون:
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 هشرکت برندو بها م ستعااتجلسه رتنظیم صو . 

 ست .اخورد درموم قاابا تحویل ط تباه در ارمکاتبه با شرکت برند 

  دموجوات مستندس ساامالى بر د سنااتنظیم . 

 ستانى . رنس پیش بیمااورژایاست رخت توسط داپرر ستوور دصد 

 ه .نشگادانین مالى اقوب چورچادر خت داپر 

 
 

 :و منابع مستندات 

 
 

 گشایى پاکت هازجلسه بارت صو 

 مالىد سنار/ اپیش فاکتو 

 

 
 
 
 

                                                                                                                                                                                      ZE-PR-38:دک                                         تباطى                ات ارتجهیزب نتخاه انحوو خرید عنوان روش اجرایی مدون:
مرکز مدیریت حوادث و فوریت نام اداره :   1399 /04/ 01 تاریخ بازنگری  :

 های پزشکی استان زنجان

01/40/1398تاریخ اباغ :  

 1400 /04/ 01تاریخ بازنگری بعدی : 2از 2: صفحه

 تهیه کنندگان سمت تائید کنندگان سمت

 داود تاران و آمار مسئول ارتباطات علی اصانلو مسئول اعتبار بخشی

 ابوالقاسم حسینی نیا کارپرداز عباس رستمی مسئول امور پایگاه ها

 حمید خاصی امور مالی  

 استان زنجانبخشى ر عتباو ایى اجرخط مشی، روش ایابىارزتیم  

معاون مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 
 زنجان

 
 نام و نام خانوادگی  تائید کننده نهایی خسروشاهیدکتر ابراهیم 

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 
 زنجان

 
 دکتر اصغر جعفری روحی

 نام و نام خانوادگی اباغ/ تصویب کننده
 

                                                                                                                                                                                      ZE-PR-38:دک          تباطى                                               ات ارتجهیزب نتخاه انحوو خرید عنوان روش اجرایی مدون:
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 ف :هد 
 مى باشد.اى سرمایه ات تهیه شناسنامه تجهیزو لیه ى اوهازش مو، آنهاپیشگیر اتتعمیرارى، نگهد، حفظل، کنتر  

 ستانىرنس پیش بیمان اورژاکنارکادامنه: 

 مسئولیت و اختیار: 

 پزشکىات تهیه شناسنامه تجهیزن و سیواکالیبرل ، کنترل مسئوات: تجهیزل دارو و مسئو 

  یندآفره بر نحورت نظاو کیفیت: پایش ل کنترل مسئو 

 اى سرمایه ال موانه اپیشگیرات دوره اى و تعمیرارى و بر نگهدرت نظاال مواتحویل گرفتن ه: پایگال مسئو 

  نقصارد داراى موارش گزال، موامناسب ارى نگهدو حفظ ، صحیحل تحوو تکنیسین: تغییر 
 ١٦ره تهیه لیست شمااى و سرمایه ال مودت اعوو تحویل ارى ، گذره شمال مسئوال: موامین ا 

 لتحوو تحویل ى له هااتنظیم حوو مربوطه ل تحویل به مسئواى و سرمایه ال مواز انى داگرر نباارى و انگهدر: نبال اسئوم  
 یف :رتعا 

 ساند.وش ربه فران آن را نمى توو مى باشند ال موره اشمان داراى مازساى سواز تى که اتجهیز  
 روش انجام کار: 

  دشوزم داده اى هازش موآپرسنل به اىسرمایه م قااکلیه ى بررکاروش. 

  :ر و بیما سیب بهآست منجر به اممکن و مى باشد ع ممنوزش مواز آقبل رود لوامبوانس توسط پرسنل جدید ات آتجهیزده از ستفااتذکر
 .ددگرات یا تجهیز

 باشندات شناسنامه تجهیزه داراى پزشکى پایگاات تجهیزم تما. 
 ه در ایگاپل توسط مسئوو تهیه ات تجهیزل دارو و کتبى توسط مسئورت به صوات تجهیزو هاه گاستارى از دنگهدده و ستفاالعمل راستود

 .ددها نصب گره ستگار دکنا
 ه ایگاپل مسئوو قت وشیفت ل بى سریعا به مسئواهرگونه خره ى مشاهدرت صوو در سى رنه بررت روزابه صواى سرمایه ات کلیه تجهیز

 .دشوع داده طاا
 نمایندام قدات ایا جابجایى موقت تجهیزو ممکن نسبت به تعمیر ن مازسریع ترین در موظفند ه پایگا لمسئوو شیفت ل مسئو. 
 سط شرکت تورت دوره اى به صوى و ... کسیمتراپالس ، گلوکومترر، نتیاتو، وساکشنک، شوولکتراجمله از پزشکى ات تجهیزى هاه ستگاد

 سىربرو توسط شرکت مربوطه چک رت دوره اى به صوى کامپیوترو تباطى رات اتجهیزو ها ه ستگادشوند. ه کالیبرو مربوطه چک 
توسط  ونبرنامه مدس ساابر دوره اى فاهى ات رتجهیزدد. میگرل کنتررژ و طفا حریق سالیانه شاى اسیستم هاو ها ل کپسودد. میگر

 .ددسى میگرربرت تاسیسا

 ل نتقاات اجهیزتدد. گرب جتناایگر ى دهان یا مسئولین مناطق به مکاال موامین اهماهنگى با ون بداى سرمایه ات تجهیزل نتقااز ا :تذکر
اى برات جهیزین تده از استفاو اند ه احى شداطرم کیلوگر ١٥٠وزن کثر تا احدران بیمااى برده ستفاامبوانس ها جهت د در آموجور بیما
 .ددگرات تجهیزر و اسیب به بیمآند موجب امى توو شته دایت ودمحدم کیلوگر ١٥٠از بااتر دا فرا

 
 
 
 

                                                                                                                                                                                      ZE-PR-39:کدات  کل تجهیزب اداره چور مطابق چهااى سرمایه ات تجهیزارى نگهدو یس وسرعنوان روش اجرایی مدون:
مرکز مدیریت حوادث و فوریت نام اداره :   1399 /04/ 01 تاریخ بازنگری  :

 های پزشکی استان زنجان

01/40/1398تاریخ اباغ :  

 1400 /04/ 01تاریخ بازنگری بعدی : 2از : صفحه

                                                                                                                                                                                      ZE-PR-39:کدات  کل تجهیزب اداره چور مطابق چهااى سرمایه ات تجهیزارى نگهدو یس وسرعنوان روش اجرایی مدون:
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  باید شامب ر ین کادد. اگررى غن کاروز رو ١٥لى ا ١٠مى باشند هر   لوا یا چرى و مفاصل فلزداراى که ر بیمال نتقاات اتجهیزى کلیه

م ستحکاا میا عدم و ستحکاظ الحااز نه روزامبوانس ات آتجهیزد در موجوى لواها باشند. تمامى پی  هاى و مفاصل فلز، تمامى چرخها
 .نددسفت گرر چاآتوسط روز  ١٥لى ا ١٠هر دد و سى گررشیفت برى توسط تکنسین ها

 
 دگیررت صوه شرکت تولید کنندروش طبق اى سرمایه ات نظافت تجهیز. 
 ى هید باترزه داجه استگادهر ى بررکاى هنماه در رامانى توصیه شدى زهادوره ها طى ه ستگاى در دکثر عمر مفید باتراحدده از ستفااى ابر

 .ددگررژ شاى باتردا مجدد و شوش خاموه ستگارژ و دشادکاما 
 دد.گرام قدن اکنارکاى هازشموآنسبت به م و نجاب امصوى هاى بندن مازمبوانس ها مطابق با آیس وسر 
 بازدیده دوره ای امین اموال از کلیه پایگاه ها استان و مراکزشهرستان و ستاد 

 
 :و منابع مستندات 

 
 ات تجهیزل چک لیست کنتر- رنس کشوب اورژامصوات تجهیز 

  16ات/فرم تجهیزل تحوو چک لیست تحویل 

 
 
 

                                                                                                                                                                                      ZE-PR-39:کدات  کل تجهیزداره ب اچور مطابق چهااى سرمایه ات تجهیزارى نگهدو یس وسرعنوان روش اجرایی مدون:
مرکز مدیریت حوادث و فوریت نام اداره :   1399 /04/ 01 تاریخ بازنگری  :

 های پزشکی استان زنجان

01/40/1398تاریخ اباغ :  

 1400 /04/ 01تاریخ بازنگری بعدی : 2از : صفحه

 تهیه کنندگان سمت تائید کنندگان سمت

 محمد جوادی امین اموال علی اصانلو مسئول اعتبار بخشی

 محسن رضایی مسئول دارو و  تجهیزات پزشکی عباس رستمی مسئول امور پایگاه ها

 ابوالقاسم حسینی نیا کارپرداز  

 حمید خاصی امور مالی  

 استان زنجانبخشى ر عتباو ایى اجرخط مشی، روش ایابىارزتیم  

معاون مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 
 زنجان

 
 نام و نام خانوادگی  تائید کننده نهایی ابراهیم خسروشاهیدکتر 

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 
 زنجان

 
 دکتر اصغر جعفری روحی

 نام و نام خانوادگی اباغ/ تصویب کننده
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 ف :هد 

 الهویه شناسایی صحیح بیمارکاهش عوارض و خطاهای احتمالی پزشکی در بیماران در معرض خطر و مجهول  
 پرسنل عملیاتیدامنه: 

 :ن هاتکنسی -ارشناس ایمنی بیمارک-مسئول آمار–مسئول شیفت   مسئولیت ها و اختیارات 

 یف :رتعا 

 ش سطح بیمار مجهول الهویه به بیماری اطاق می گردد که فاقد مدارک شناسایی معتبر است یا به دایلی اعم از کاه
د ذهنی و ... قادر به دادن اطاعات معتبر نیست و همراهی که بتوان وروانی  مشکات-فراموشی موقت یا دائم -هوشیاری

  این اطاعات را در اختیار قرار دهد ، ندارد
 روش انجام کار: 

 . با مددجو مجهول الهویه مثل گروه های آسیب پذیر برخورد میکنیم 

 مجهول الهویه در فرم بیمار با زمان، تکنسین وقتی بر بالین مددجویی میرسد که مشخصات وی مشخص نیست به عنوان 
 آدرس،تاریخ و ردیف ماموریت به طور دقیق و کامل ثبت می شود.

 اشد در مواردی که پلیس در صحنه حضور دارد و مشخصات مددجو مشخص نیست به ایشان اطاع داده و اگر اموالی داشته ب
 تحویل پلیس داده و مددجو را به بیمارستان منتقل میکند.

 مجهول الهویه را در حین انتقال به واحد دیسپ  و مسئول شیفت اطاع دهید. موارد 
 حد به وا در مواردی که پلیس در صحنه وجود ندارد مددجوی مجهول الهویه را به بیمارستان منتقل کرده و توضیحات کامل را

 کنید. مارثبتست تحویل داده و در فرم بیتریاژ و پذیرش داده و اموال مددجو را به پلیس یا نگهبانی که در اورژانس مستقر ه
 تجربیات مرکز و فرم بیمار:و منابع مستندات 

 

 
 

                                                                                                                                                                                      ZE-PR-40:کدعنوان روش اجرایی مدون: نحوه ارائه خدمت به بیماران مجهول الهویه                                       
مرکز مدیریت حوادث و فوریت نام اداره :   1399 /04/ 01 تاریخ بازنگری  :

 پزشکی استان زنجان های

01/40/1398تاریخ اباغ :  

 1400 /04/ 01تاریخ بازنگری بعدی : از  : صفحه

 تهیه کنندگان سمت تائید کنندگان سمت

 محمد رضا مغانلو ماهنشانرابط اعتبار بخشی شهرستان  علی اصانلو مسئول اعتبار بخشی

 رضا مولوی شهرستان ایجرود رابط اعتبار بخشی عباس رستمی مسئول امور پایگاه ها

 استان زنجانبخشى ر عتباو ایى اجرخط مشی، روش ایابىارزتیم  

  معاون مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی زنجان
 دکتر ابراهیم خسروشاهی

 نام و نام خانوادگی  تائید کننده نهایی

  رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی زنجان
 جعفری روحیدکتر اصغر 

 نام و نام خانوادگی اباغ/ تصویب کننده
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 ف :هد 
  اى ن بریمامحیط د یجا، اتوسط پرسنلدارى مانت اعایت رستانى . رنس پیش بیمااورژاخدمت ن گیرندگاال موو ایى ها از داراحفاظت

ن هاایا همرر اسایلى که توسط بیمال و ومون اندداگرزبار به منظوارد ستاندواسریع ى مسیرهاو ها دن روش برربه کا، مینومصدران واـبیم
  د.ستانى میشورنس پیش بیمااورژاثه توسط ناظرین تحویل پرسنل دصحنه حادریا ه عملیاتى جاماندى خل کدهادا

 نکنارکلیه کادامنه: 

 مسئولیت و اختیار: 

 عملیاتىن کنارکلیه کا 

  شکایاتمسئول رسیدگی به 

 مسئول کنترل کیفیت  
 یف :رتعا 

 خدمت مى باشدن یى متعلق به گیرندگاداراهرگونه ال: موو ایى دارا . 

  ر گهبانی که دپلیس یا نیا اه به همرال آن مور و اتا تحویل بیمار تکنسین ها بر بالین بیمار حضون ماال :از زموامسئولیت
 هست اورژانس مستقر

  
 روش انجام کار: 

  سى نمایدربررا حساسیت کامل صحنه رى و ست ضمن هوشیااموظف تکنسین . 

  ى نهااندد، سمعک، یمنىه اکا، عینک، مصنوعىى مهااندت آن، امحتویاو لبسه ، اساعت ت، ار آیو)زسیله وهرگونه دن نموا جدرت صودر
یا و لسه پلیس جرت صوو در نتظامى برسانند ا ىهاو نیرر، همکااه ، همررو بیماع طاابه ،و ....( را کیف، کفش، خل چشمى دالنز، مصنوعى

 .ثبت نماییدن توماسیواسامانه ر در بیماارش گزدر یا ر بیما PCRبرگه
  ر مین هوشیاویى تک تک مصدال و داراموامسیر نسبت به ل طودر ست اتکنسین موظف وم ، چندین مصدن مازهم ل نتقارت اصودر

 .باشد
  یا وم مصد گراکنید ا جدن وى بداز یا ره پارا  ربیماى هاس باشد لبازم قبتى اامرت مااقدا برخىم نجاو اتى که جهت معاینه رصودر

 .نماییدس لباش به برام قداخت دومحل زه از جااکسب زم وات ئه توضیحااراضمن ، ستراشیاوهربیما
  گر افرصت طلب باشد. اد فراب قامرده و نموددارى خوس ناشنااد فرابه ن جویادمدت متعلقاال و مودن اسپرازست اتکنسین موظف

ل تحویىمضاو اساعت تحویل مهر و یخ رتات، مشخصا، سایلوهید حتما لیست دمانى مى درتحویل مرکز راخدمت ن گیرندگات متعلقا
رت صود. شواده دنس تحویل ت اورژانتظامااسایل به ر ویزوایا سوپرو تریاژ ر پرستارت تحت نظاو ثبت نمایید ن هندگادتحویل ن و گیرندگا
 .دبایگانى شوه پایگادر جلسه 

 
 
 
 

                                                                                                                                                                                      ZE-PR-41:دک       خدمت                                                    ن گیرندگاال موازاحفاظت عنوان روش اجرایی مدون:  
مرکز مدیریت حوادث و فوریت نام اداره :   1399 /04/ 01 تاریخ بازنگری  :

 پزشکی استان زنجان های

01/40/1398تاریخ اباغ :  

 1400 /04/ 01تاریخ بازنگری بعدی : از  : صفحه

                                                                                                                                                                                      ZE-PR-41:دک       خدمت                                                    ن گیرندگاال موازاحفاظت عنوان روش اجرایی مدون:  
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  ضمن ثبت، مینوسایل مصدد وجورت وصودر سى نمایید. رقیق بررت دبصورا مبوانس آیت کابین رهر مامون پایااز بعد 
 .شیفت نماییدل تحویل مسئو، آن را یخ مربوطهرتات و مشخصا

 هیدع دطاایسپ  دبا بیسیم به ت را مااقدات و اکلیه مشاهد. 

 نماید. ارى تحویل نگهدن مازمن تا امحلى ا در خل کیسه مجزت داطاعاابا ثبت ه را شدا پیدارد شیفت مول مسئو 
 دد.سید تحویل صاحبش گررخذ ازاى ادر شناسایى رت یافت کات و درکر مشخصاذبا ه شدا پیدارد مو 

 
 

 :و منابع ستنداتم 
 
 
 

 خدمتن گیرندگاال مول اتحوو تحویل م فر 
 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                      ZE-PR-41:دک                                      خدمت                     ن گیرندگاال موازاحفاظت عنوان روش اجرایی مدون:  
مرکز مدیریت حوادث و فوریت نام اداره :   1399 /04/ 01 تاریخ بازنگری  :

 های پزشکی استان زنجان

01/40/1398تاریخ اباغ :  

 1400 /04/ 01تاریخ بازنگری بعدی : از  : صفحه

 تهیه کنندگان سمت تائید کنندگان سمت

 وحید خاصی رسیدگی به شکایات علی اصانلو مسئول اعتبار بخشی

 دشتکیاکبر  رابط اعتبار بخشی شهرستان خدابنده عباس رستمی مسئول امور پایگاه ها

 استان زنجانبخشى ر عتباو ایى اجرخط مشی، روش ایابىارزتیم  

معاون مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 
 زنجان

 
 نام و نام خانوادگی  تائید کننده نهایی دکتر ابراهیم خسروشاهی

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 
 زنجان

 
 دکتر اصغر جعفری روحی

 خانوادگی اباغ/ تصویب کنندهنام و نام 
 

                                                                                                                                                                                      ZE-PR-41:دک       خدمت                                                    ن گیرندگاال موازاحفاظت عنوان روش اجرایی مدون:  
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 ف :هد 
 بایا مى باشدادث و حوت در تباطااوم ارلعمل تدراستودین این این وتدف از هد  

 کلیه پرسنل فوریت های پزشکی استاندامنه: 

 مسئولیت و اختیار: 
 تباطى ی اریرساخت هاارک زتدو تهیه ل مسئون : ستااستانی رنس پیش بیمات اورژاتباطال ارمسئو 

 تباطى سالمات ارتجهیزارک تدو تهیه ل مسئون : ستااستانی رنسپیش بیمااورژامسئولین مناطق 

 تباطى جایگزینات ارتجهیزاز به موقع و صحیح ده ستفال امسئوعملیاتی:ن کنارکا  
 یف :رتعا 

 درک ث ـه باعـکی وـها به نحآنمعانى بین دن بون همساط به شره به گیرنده فرستندم از پیال نتقاایند افر ت:تباطاار
 .ددگرم ه موقع پیاـبو حیح ـص

 هد. م دنجام را اپیال نتقاو ایگر باشد دتباطى که جایگزین شبکه اربه شبکه  جایگزین :ت تباطاار 
  د .موجوی بین ایه هااز تباطى ارترین ایه ارپایدی گیرربه کا ان :بحردر تباطی ارایه 

  
 روش انجام کار: 

 
 مناطقل مسئوو ستانى رنس پیش بیمات اورژاتباطال ارتباطى جایگزین توسط مسئوی ارسنجى شبکه هاز نیا 

  قمناطل مسئوو ستانى رنس پیش بیمات اورژاتباطال ارمختلف توسط مسئوی ایه هادر تباطى ارشبکه ارک تدو تهیه 
 ادثحوع قواز وقبل ض عرل و طودر عملیاتى دی و سطح ستادر دوتباطى اره ای ارماهوو بیسیم ، توسعه شبکه سیمى 
 ده نموم اعایر ح زبه شرراجایگزین ت تباطاد اریجای و ایزرسئولیت برنامه من ستااستانى رنس پیش بیماد اورژاستات تباطال ارمسئو

 است
  سعه ایه تووست اخودرستانى مى باید نسبت به ت اتباطاارتجلسه کمیته رصوس ساابر ن ستااستانى رنس پیش بیمااورژامسئولین مناطق

 .باشندده نموام قداتباطى ی ارها
  شنایى کامل آد مى بایاره ای ماهور و سیا، تلفن ثابت ، بیسیمد جوومل عملیاتى با توجه به اعوه و پایگاری ، تواپری اهارده مسئولین

 .دشوداری بره بهرط تبااری ارجهت برقردوم ایه از ایه ها از قطع یکى ان و بحروز برن ماو در زشته دا
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 های پزشکی استان زنجان
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  ی یه هاال در ختان اماو در زشته را داتباطى ات و ادارات ارعملیاتى مخابری ها حدی وانس تلفن هااورژامسئولین مناطق
 .هنددم نجار( اسیااه)همری به تلفنهارا  ١Eری و فیبر نو، سیمى ط تباارست سریع به جایگزینى ایه اخو، درتىامخابر

 مل اعوم به تماار را تباطى پایدار منطقه مربوطه ایهل با هماهنگى مسئوده مناطق موظف بواز هر یک  ١١٥ری تواپراحد وا
 هد ماند.اتباطى ثابت خوارایه ان آن بحرن تا پایاو نمایند م عااعملیاتى 

 
 ل وسط مسئوتد موجوت مکاناس اسااین شبکه بر ده و ایویى بیسیم بوط رادتباارمانى ایه زسادرون تباطى ارترین ایه ار پاید

در  دد وبیسیم مى باید حفظ گرت تباطای ارطریق شرکتهاادث از مدیریت حوو ستانى رنس پیش بیماد اورژاستات تباطاار
 دد.گری تباطى هرگونه نقص توسط مسئولین مناطق پیگیرارسیستم ل در ختارت اصو

 
 :و منابع مستندات 

 
 خطوط تلفن سیمی 

 گوشی ماهواره ای ثریا 

  مخابراتو تفاهم نامه بین سازمان 

 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                 ZE-IN-01: دک    ثه                                        دحاع قوم وهنگادر تباطی جایگزین ى ارشهارو  :دستورالعمل عنوان
مرکز مدیریت حوادث و فوریت نام اداره :   1399 /04/ 01 تاریخ بازنگری  :

 های پزشکی استان زنجان

01/40/1398تاریخ اباغ :  

 1400 /04/ 01تاریخ بازنگری بعدی : از  : صفحه

 کنندگانتهیه  سمت تائید کنندگان سمت

 داود تاران مسئول ارتباطات علی اصانلو مسئول اعتبار بخشی

 حسن انصاری EOCکارشناس  عباس رستمی مسئول امور پایگاه ها

 استان زنجانبخشى ر عتباو ایى اجرخط مشی، روش ایابىارزتیم  

معاون مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 
 زنجان

 
 نام خانوادگی  تائید کننده نهایینام و  دکتر ابراهیم خسروشاهی

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 
 زنجان

 
 دکتر اصغر جعفری روحی

 نام و نام خانوادگی اباغ/ تصویب کننده
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 ف :هد 
  ستهاناخوارض عوی از پیشگیرر و یمنى بیمااجهت تامین ا و دارو در غذن مازسای سوه از شدان خوافری هاآوری دارو جمع  

 پیشنس ات اورژاتجهیزن دارو و شناسارکال و مسئودامنه: 

 مسئولیت و اختیار: 
 ان خوافری پیگیرم و عال ا:مسئول دارو و تجهیزات مسئو 

 هارنباه در اشدارش گزارد سى موریى: برر دارونبال امسئو 

 نسطح شهرستاه در شدم عاآوری دارو اجمع ن: شهرستاات تجهیزن دارو و شناسارکا  
 یف :رتعا 

 ست.ه ایددگرران بیماارض در عود یجاامنجر به ها یى که آوری داروجهت جمع در مکاتباتى ان: خوافر  
 روش انجام کار: 

  دمیگرل ساارنت وبه معاا دارو غذن مازسااز طى نامه ان خوافرل مصرفى پزشکى مشموازم لودارو و. 

 ددسانى میگرع رطاا دارو انت غذوسایت معادر یا ل ساارکز ابه مرا دارو نت غذوتوسط معاان خوانامه فر 
 رتنظار نبااز ا کااآوری جمع ر و نبااسى رند برروبر ل و سااریى ر دارونبال ابه مسئوان را خوافردارو و تجهیزات ر مول امسئو 

 دارد
 ی هت سرجاز یى ر دارونبادی ایى موجودارومستقیم تکنسین رت تحت نظال و ساارنس اورژابه مسئولین مناطق ان خوانامه فر

 دد. میگرل سااریى ر دارونبااجهت تعویض به آوری و جمع م قادن ابود موجو رتصوو در سى ربره ندزخانه سارکاو ساخت 
  د.میگیرار تعویض قررد ساخت موی با سرع و جاه اریع کنندزبه شرکت توآوری و جمع ان خوافرل مشموازم لودارو و 

 هشدم نجاری انامه نگاان و خوابق فراسو :و منابع مستندات 

 
 
 

                                                                                                                                                                                                                 ZE-IN-02: دک                         سیستم فراخوان دارویی                                                                  :دستورالعمل عنوان
مرکز مدیریت حوادث و فوریت نام اداره :   1399 /04/ 01 تاریخ بازنگری  :

 پزشکی استان زنجانهای 

01/40/1398تاریخ اباغ :  

 1400 /04/ 01تاریخ بازنگری بعدی : از  : صفحه

 کنندگانتهیه  سمت تائید کنندگان سمت

 ابوالفضل رفیعی کارشناس دارو و تجهیزات استان علی اصانلو مسئول اعتبار بخشی

کارشناس دارو و تجهیزات شهرستان  عباس رستمی مسئول امور پایگاه ها
 خدابنده

 محمد نصیری

 استان زنجانبخشى ر عتباو ایى اجرخط مشی، روش ایابىارزتیم  

  های پزشکی زنجانمعاون مرکز مدیریت حوادث و فوریت 
 دکتر ابراهیم خسروشاهی

 نام و نام خانوادگی  تائید کننده نهایی

  رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی زنجان
 دکتر اصغر جعفری روحی

 نام و نام خانوادگی اباغ/ تصویب کننده
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 ف :هد 
 سریعآوری به جمع م سایل پزشکى ملزاز وناشى ی سیب جدآیا گ منجر به مرت مشکاادث و حوی ازپیشگیر  

 هپایگال مسئو، منطقهل مسئو، پزشکی ات تجهیزدامنه: 

 مسئولیت و اختیار: 

 ات تجهیزن دارو و شناسارکاان از خوافرل مشموارد تحویل موم و عاات: اتجهیزل دارو و مسئو 

 هاه پایگاه از شدان خوافرات تجهیزی پیگیرات: تجهیزس دارو و شنارکا 
 هشدان خوافرارد موآوری جمع ه: پایگال مسئوو منطقه ل مسئو  

 یف :رتعا 

 ر موده در اتفاسر اهایى که به منظوارفزم انرت واآماشین ازم، لوار، بزاو سایل و وشکی:شامل هرگونه کاا زسیله پو
 دپزشکى تهیه مى شو

 ه اباشد یا به همره شدق لصااکه بوسیله پزشکى ی یا تصویره شدپ یا چاه مطالب نوشته شداری: برچسب گذ
 باشد.سایل پزشکى مى ده از وستفاو روش افنى ت توضیحا،به شناسهط سیله پزشکى باشد. مربوو

 مى اد فرا سایرو سیله وبر رکار بیماای بری یا صدمه جدگ که منجر به مرای ثه دحااز ست رت اعباار:ثه ناگودحا
 باشد

 یمنى ابه ط مربوت صاحى جهت حل مشکاام اقدم انجاایا زار بال از محصودن کررج خااز ست رت اعباان: خوافر
  سیله پزشکىد وعملکرو 

 روش انجام کار: 

 ارشقابل گزر اناگوادث حو:  
 حى ارط -یبررکای خطا -سیله واسب نامند عملکر -سیله ویر مى باشد: نقص زمل اعواز ناشى ار ثه ناگودیک حاع قوو

 سیلهاری وبه برچسب گذط مربوت شکام -سیلهوبه تولید ط مربوت شکام -نامناسب 
 لذکر ق امل فواعواز یر ناشى زمسائل از یک  هر یک هرع قورت وصودر سایل پزشکى مى بایست ان وبرریا کاه ندزسای شرکتها

 هند.ارش دپزشکى گزات کل تجهیزاداره قت به ع وسررادر اتب امر

 اد فراسیله یا سایر وبر رکار، بیماگ مر 

 ت حیاه تهدید کنندت صدما 

 ن.بدد عملکرر و به ساختاط ر مربوبرگشت ناپذیو ئمى ت داصدماوز بر 

 سیلهل وشکاانقص یا از برگشت ناپذیر ناشى و ئمى ت داصدماوز بری از جلوگیرحى جهت اپزشکى جرام قدابه ز نیا 
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مرکز مدیریت حوادث و فوریت نام اداره :   1399 /04/ 01 تاریخ بازنگری  :

 پزشکی استان زنجانهای 

01/40/1398تاریخ اباغ :  

 1400 /04/ 01تاریخ بازنگری بعدی : 2از  : صفحه
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 ادثحوارش گزه نحو: 
 کل داره ابه ن یشااقانونى ه سیله پزشکى یانمایندن ویا تولید کنندگان کنندگاف مى بایست توسط مصرار ناگوادث حوارش گز

ارش گزی مطابق با فرمت هاب مکتورت قت بصوع وسردر امى بایست ارش گزد.شوارش شت گزابهدوزارت پزشکى ات تجهیز
  .دشول ساری ارفاکس یا پست یا حضوات کل تجهیزاداره توسط ه شد

 
 نىاخواحل فرامر: 
 1- سانى به ع رطاا -٣ان خوافری بقه بندطو یابى ارز -٢مربوطه ت شاارتکمیل گزونى اخوابه فرط مربوت عاطاآوری اجمع

ن ساندرقل ابه حدن و کنندگاف جهت کمک به مصرت طاعاادن هم کرافر -5شت ابهدوزارت ه بسانى ع رطاا -٤ نمشتریا
برنامه  -٨ان خواخشى فرثر باسى ربر -٧زار بال از محصودن کررج خاوم لزرت صودر یا وصاحى ت ااماقدم انجاا -٦ارض عو
 مشکلد مجدع قوی از وجهت پیشگیری یزر

 
 

 :و منابع مستندات 
 

 هشدم نجاری انامه نگاان و خوابق فراسو 

 
 
 

                                                                                                                                                                                                                 ZE-IN-03: دکسریع                               آورى به جمع ز نیاارد مودرپزشکی ات تجهیزان خوافر    :دستورالعمل عنوان
مرکز مدیریت حوادث و فوریت نام اداره :   1399 /04/ 01 تاریخ بازنگری  :

 زشکی استان زنجانهای پ

01/40/1398تاریخ اباغ :  

 1400 /04/ 01تاریخ بازنگری بعدی : از  : صفحه

 تهیه کنندگان سمت تائید کنندگان سمت

 محسن رضائی دارو و تجهیزات استانمسئول  علی اصانلو مسئول اعتبار بخشی

 الهه احمدی کارشناس تجهیزات پزشکی عباس رستمی مسئول امور پایگاه ها

 ابوالفضل رفیعی استان کارشناس دارو و تجهیزات  

 استان زنجانبخشى ر عتباو ایى اجرخط مشی، روش ایابىارزتیم  

معاون مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 
 زنجان

 
 نام و نام خانوادگی  تائید کننده نهایی دکتر ابراهیم خسروشاهی

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 
 زنجان

 
 دکتر اصغر جعفری روحی

 اباغ/ تصویب کنندهنام و نام خانوادگی 
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 ف :هد 
  ی یب هاسی از آپیشگیرر نها به منظوات آمخاطرن آور و یازمل شیمیایى اعور داری نباای هاارد ستانداعایت و رشناسایى

 حتمالىا
 

 نقلیهت و کاارتدر،نبال امسئو،عملیاتی وکلیه پرسنل خدماتی دامنه: 

 مسئولیت و اختیار: 
 اردستاندی العمل هاراستوس دساابر ن آور یااد زیمن مواچینش و جابجایى ر:نبال امسئو 

 ن آوریاارد زیمنى حین جابجایى موارد اعایت مورت:کاارتدل مسئو 
 ن آوریاارد زیمنى حین جابجایى موارد اعایت مورنقلیه:ل مسئو 
  ن آوریاارد زموده از ستفاایمنى حین ت اعایت نکارتاسیساتى:و پرسنل خدماتى  

 یف :رتعا 

  ن آور روی یاات زثراباعث ور نها به مرآبا س تمامحیطى که ی هاه ایندو آشیمیایى اد کلیه مون آور:یازعامل شیمیایی
 .دمى شوه نددات زموجون و نسااسامتى 

 دات موجواد و فراسامت ری فوو نى آند موجب تهدید درملى هستند که قااعوو شیمیایى اد موك:خطرناى کاا
  ند.دگره ندز
 روش انجام کار: 

 س ساار بشیمیایى اد موی فت کش ها طبقه بند،آلىی آهال حا ی ،فلزت ترکیباات و فلزن آور: یازشیمیایى اد موی طبقه بند
 .سل هاوئرآبیوو مه ، میست های،دود، فلزی سیدهاری، اجوشکای هام فیوف، لیار، اغبادو گر، هاربخا،هازفیزیکى:گات خصوصیا

 ک: خطرنای کااها 
 همنفجراد مو 

  لشتعااقابل ی هازگا 

 ل شتعااغیر قابل ی هازگا 

 سمىی هازگا 

 ل.شتعااابل قت مایعا 

  پنبه(. ل، غال)زشتعااقابل ات جامد 

 ه.کسید کننداد امو 

 زا. عفونت و سمى اد مو 

 کتیوایواد رادمو 
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مرکز مدیریت حوادث و فوریت نام اداره :   1399 /04/ 01 تاریخ بازنگری  :

 های پزشکی استان زنجان

01/40/1398تاریخ اباغ :  

 1400 /04/ 01تاریخ بازنگری بعدی : از  : صفحه
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   ه.ندرخواد مو 
   متفرقه.اد مو 
 ی ب هاسیادث و آحووز برن ازلمکااتا حتى ده بوص خارات مقرونین اباید تابع قوک خطرنای نقل کااهاو لعمل حمل راستود

اد نقل موو حمل ای مختلف بری هارکشوه در ضع شدوت ومتفارات طرفى مقر، از یدآبعمل ی محیطى پیشگیرومالى و جانى 
ی هاهمچنین کاا، ستده اکرو بره روبا مشکل عدیدک را خطرنای کاا اد وجهانى مورت تجا، مختلف ی هااز راه شیمیایى 

 نیناقوه، کنندف مصراز حمایت ر، یمنى کاانین امانند قوی یگررات دنقل شامل مقرو حمل رات بر مقروه عاک خطرنا
اد قل مونو ن حمل به شاغلیط یمنى مربوارد اعایت مور رین به منظوابنابر،محیط نیز مى باشداز حفاظت رات مقررداری، نباا

 :دگیربر برا در یر ت زباید نکاد و شوم نجاح ایصاذجع اتوسط مره ین شدوتدی هارمیز باید طبق معیاه آشیمیایى مخاطر

 نقل شوندو شیمیایى که باید حمل اد مواص خو. 
 عایت ر مى گیرندار رقده ستفاانقل و حمل در فى که وظری و بسته بنداز حفاظت کامل ده و باید بى نقص بوی بسته بندع نو

 د.شو
 مناسب باشدد مى شوده ستفاانقل و حمل ای سیله نقلیه که بری ویژگى هاو. 

 یمن باشندانقل و حمل ی مسیرها. 
 ید.آنقل بعمل و مر حمل در اگیر ان درگررکازش موص آخصوزم در ات مااقدا 
 ددعایت گراری ربه برچسب گذط مربوت ماالزا. 

 دشوم نجااتخلیه ی و گیرربه باط مربوت ماالزا. 
 د. هم شوافراد نشت موزی وتش سوآمانند اری ضطرارد اجهت موزم ات مکاناا 
  د. شوم نجااکلى ارد عایت مورباید با ک خطرنای یر کم کااهادنقل مقاو حمل 

 شیمیایىاد مورداری نباالعمل راستود: 
 ه درکر شدارد ذق با موصحیح مطابویمن ر ابطود را شیمیایى خواد ست تمامى مواموظف ر نبال امسئو)MSDSه( دبرچسب ما

 د.شواری نگهدر و نباا
 ازآن ى ناشات خطرز و نیاس ساابر ده وبوار قل مقداحدز ومطابق با نیاه شداری شیمیایى نگهداردموار مقدد باید سعى شو

 .باشد

 باشد.ص آن خا راتست باید مطابق با مقرده انموی طبقه بندک خطرنای کااان که تحت عنوادی مودن نمور نباا 

 باشدر نبااحتمالى ی اهاش پاو یخت و رنشتى و دور از گانه امحل جددر سمى رات بخا وها زگا. 

 شونداری نگهدای شیشه وف ظرد در یای زحجم هادر شیمیایى اد مو. 
 باشد. دار قفل ی خل قفسه هاو داگانه امحلى جددر سمى بایداد مواری نگهددن و نمورنباا 

 
 

                                                                                                                                                                                                                 ZE-IN-04: دکسریع                               آورى به جمع ز نیاارد مودرپزشکی ات تجهیزان خوافر    :دستورالعمل عنوان
مرکز مدیریت حوادث و فوریت نام اداره :   1399 /04/ 01 تاریخ بازنگری  :

 های پزشکی استان زنجان

01/40/1398تاریخ اباغ :  

 1400 /04/ 01تاریخ بازنگری بعدی : از  : صفحه
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 تهویه مناسب باشدر دارای نباا. 

 باشدد موجور نبادر الیه ی اوکمک هات مکاناا. 
 ر انبامشخص باشد. شیمیایى اد فهرست مواری محل نگهدزی و ساک پاو سایل نظافت دی،وحفاظت فره و کنندش سایل خاموو

 .باشدوری ضری هاره لیست شماو مجهز به تلفن 
  شته باشدداشنایى مناسب روسیستم. 
 نشوند.ر نبااهم ر هند کنادکنش واست با یکدیگر اکه ممکن ادی یا مور گازناسااد مو 
 یر باشدزیط اشردارای باید ک خطرنای کااهااری نگهدی کابینت ها. 

 شته باشددافاصله تى ارمنبع حراز متر  ٣قل احد. 
  متر باشد٣قل احدک خطرنااد مواری قفسه نگهددوفاصله. 
 یک باشنددست نزی دقفسه هابه محل سینک جهت شستشو. 
 یى محافظت شونداهوآب و یط بد اشراز مى شوند اری نگهدآزاد محوطه در که ادی مو. 
 شوند.اری کوچک نگهدی هارنبادراباشندطوبت مى ارت ورمانند حره یژاری ویط نگهداشرم خطرناکى که مستلزی کااها 

 :و منابع مستندات 
 کاااد روی مواری لعمل نگهدراستود  -رنبال اچک لیست کنتر 

 
 
 

                                                                                                                                                                                                                 ZE-IN-04: دکسریع                               آورى به جمع ز نیاارد مودرپزشکی ات تجهیزان خوافر    :دستورالعمل عنوان
مرکز مدیریت حوادث و فوریت نام اداره :   1399 /04/ 01 تاریخ بازنگری  :

 پزشکی استان زنجانهای 

01/40/1398تاریخ اباغ :  

 1400 /04/ 01تاریخ بازنگری بعدی : از  : صفحه

 تهیه کنندگان سمت تائید کنندگان سمت

 معصومی حسین رابط اعتبار بخشی شهرستان زنجان علی اصانلو مسئول اعتبار بخشی

 اکبر دشتکی  خدابندهرابط اعتبار بخشی شهرستان  عباس رستمی مسئول امور پایگاه ها

 ابوالفضل رفیعی استان کارشناس دارو و تجهیزات  

 استان زنجانبخشى ر عتباو ایى اجرخط مشی، روش ایابىارزتیم  

معاون مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 
 زنجان

 
 نهایینام و نام خانوادگی  تائید کننده  دکتر ابراهیم خسروشاهی

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 
 زنجان

 
 دکتر اصغر جعفری روحی

 نام و نام خانوادگی اباغ/ تصویب کننده
 

                                                                                                                                                                                                                 ZE-IN-04: دکسریع                               آورى به جمع ز نیاارد مودرپزشکی ات تجهیزان خوافر    :دستورالعمل عنوان



   

134 

 

 
 ف :هد 
 یی  روو داشیمیایی ه برندو تیز ،عفونیتفکیک پسماندیست محیطى و زنسانى ات اکاهش مخاطرف عفونى با هدی پسماندهازی بى خطرسا

  بهترین راه جهت جلوگیری از انتقال عفونت به پرسنل درمان و خدمات میباشد
 کلیه تکنسین ها و پرسنل خدماتیدامنه: 

 
 :اختیارمسئولیت و  

 ران بیمات ترشحاو عفونى ی فع صحیح پسماندهاتفکیک و د عملیاتى:ی تکنسینها 

 اتتجهیزو مبوانس آصحیح اب سکرو اضدعفونى ، عفونىی فع صحیح پسماندهاد ت:خدما 
 اپ سکراصحیح ه نحوو فع صحیح پسماندها دثر بخشى ابر رت نظا عفونت:ل کنترکارشناس 

 شى مربوطه زموی آهااری دورهبرگز زش:موس آشنارکا 
 و بازرسی از روند انجام کارقنطبام اعدارد فع موو رشناسایى  کیفیت:د بهبوس شنارکا 

  
 یف :رتعا 

  
 فع نمایدرا رپسماند پزشکى دن بوک یژگى خطرناوماتى که اقدازی : بى خطرسا. 

 پسماندها،لوازم تیز و برنده و... که با ترشحات بیمار در ارتباط هستند عفونى: ی پسماندها 

 :لیست زباله های عفونی 

 .ست سرم, ست خون, کیسه خون و هر شیءآلوده به خون بیمار 

 انواع سوند ها و تمامی پد های آلوده به خون مدفوع و هر نوع ترشح دیگربدن 

 قسمت پاستیکی آنژیوکت 

  از پانسمان و رگ گیری)چسب و پنبه و....(کلیه وسایل مصرفی بعد 

 دستکش استفاده شده توسط همکاران 

 مایعات و مواد باقی مانده از زایمان و موارد آغشته به آن 

 :پری مواد شیمیایی از قبیل  ظروفی که حاوی محلول های شیمیای مانند محلول سفید کننده و اسپسماندشیمیایی و دارویی
 و تمامی باقیمانده داروها و شربت ها و همچنین دارو های تاریخ گذشته های خوش بو کننده و .... 

 
 
 
 

یی  اروو دشیمیایی ه ،برندو تیز ،عفونیى پسماندهال نتقاوج و اخر،تفکیك زى، بی خطر ساآورى ، جمع  :دستورالعمل عنوان
 ZE-IN-05: کد

مرکز مدیریت حوادث و فوریت نام اداره :   1399 /04/ 01 تاریخ بازنگری  :
 های پزشکی استان زنجان

01/40/1398تاریخ اباغ :  

 1400 /04/ 01تاریخ بازنگری بعدی : از  : صفحه

یی  و داروشیمیایی ه ،برندو تیز ،عفونیى پسماندهال نتقاوج و اخر،تفکیك زى، بی خطر ساآورى ، جمع  :دستورالعمل عنوان
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 روش انجام کار: 

 چک نمایندرا شیفت تمامى سفتى باکسها ای بتددر اعملیاتى ی هاونیر. 

 س شنارمشکل به کاد جورت وصوو درچک نمایند را سفتى باکس ها ن خدماتى محل فیکس شدی هاونیره و پایگال مسئو
 .هندع دطااعفونت لکنتر

 که ه رندبو پسماند تیز و پسماندها ی برطبق لیست طبقه بنده را برندو تیز  یپرسنل عملیاتى پسماندهاو خدماتى ی هاونیر
 یل تفکیک نمایند.رات ذستودطبق ه و شده برچسب سفتى باکس چسباند

 فونى عپسماند ان به عنوم فع نمایند. مابقى ست سردسفتى باکس ا و در جدم ست سرل را از پرسنل عملیاتى مى بایست نید
 .دنظر گرفته شودر 

 با سفتى باکس جدید تعویض ، ظرفیتم سون دو مى بایست به محض پرشده برندو تیز ی پسماندهاوی حای سفتى باکسها
ذاشته و گسفتی باکس پر شده را در کیسه زرد رنگ .ستع اممنوه برندو تیز ی یگر با پسماندهادپسماند ع هرنوط ختادد. اگر

 ی تخلیه میکندآن را در بیمارستان در داخل سطل پسماند های عفون
 ودر سطل و کیسه زرد جمع آوری شوند عفونى ،دارویی در سطل قهوای جمع آوری شود پسمانده های شیمیایىی پسماندها 

 کند.تخلیه ن ستاربیماوقتی آمبوانس به بیمارستان رسید در کسیه ها را ببندد و کیسها را در سطل های مربوطه 
 

 :و منابع مستندات 
 ان اورژانسدستورالعمل های سازم 

 پروتکل های موجود 

 

یی  اروو دشیمیایی ه ،برندو تیز ،عفونیى پسماندهال نتقاوج و اخر،تفکیك زى، بی خطر ساآورى ، جمع  :دستورالعمل عنوان
 ZE-IN-05: کد

مرکز مدیریت حوادث و فوریت نام اداره :   1399 /04/ 01 تاریخ بازنگری  :
 های پزشکی استان زنجان

01/40/1398تاریخ اباغ :  

 1400 /04/ 01تاریخ بازنگری بعدی : از  : صفحه

 تهیه کنندگان سمت تائید کنندگان سمت

 علی اصانلو مسئول کنترل عفونت علی اصانلو مسئول اعتبار بخشی

 محسن رضائی مسئول آموزش عباس رستمی مسئول امور پایگاه ها

 استان زنجانبخشى ر عتباو ایى اجرخط مشی، روش ایابىارزتیم  

حوادث و فوریت های پزشکی معاون مرکز مدیریت 
 زنجان

 
 نام و نام خانوادگی  تائید کننده نهایی دکتر ابراهیم خسروشاهی

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 
 زنجان

 
 دکتر اصغر جعفری روحی

 نام و نام خانوادگی اباغ/ تصویب کننده
 

یی  و داروشیمیایی ه ،برندو تیز ،عفونیى پسماندهال نتقاوج و اخر،تفکیك زى، بی خطر ساآورى ، جمع  :دستورالعمل عنوان
 ZE-IN-05: کد
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یی  اروو دشیمیایی ه ،برندو تیز ،عفونیى پسماندهال نتقاوج و اخر،تفکیك زى، بی خطر ساآورى ، جمع  :دستورالعمل عنوان
 ZE-IN-05: کد

مرکز مدیریت حوادث و فوریت نام اداره :   1399 /04/ 01 تاریخ بازنگری  :
 های پزشکی استان زنجان

01/40/1398تاریخ اباغ :  

 1400 /04/ 01تاریخ بازنگری بعدی : از  : صفحه

یی  و داروشیمیایی ه ،برندو تیز ،عفونیى پسماندهال نتقاوج و اخر،تفکیك زى، بی خطر ساآورى ، جمع  :دستورالعمل عنوان
 ZE-IN-05: کد
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 ف :هد 
 115 اقدامات درمانی یکسان و استاندارد به بیماران و مصدومان که توسط اورژانس لعملراستود ینا ینا ینوتد از فهد 

 خدمات دریافت میکنند
 

 کلیه پرسنل عملیاتی استان دامنه: 

 مسئولیت و اختیار: 
 و تعیین مشکل بیمار یابىارز: تکنیسین 

 اقدامات درمانیجهت راتستود ئهارا و تکنسین از تطاعاا یافتدر: ورمشا پزشک 
 تکنسین و پزشک بین طتباار ارىبرقر و تعیین مشکل بیمار و رانبیما یابىارز: یسپ د  

 اجرایی پروتکل ها  ندرو پایش و زشموآ: کیفیت دبهبو ر،بیما یمنىا ، زشموآ مسئولینOff Line 

  
 یف :رتعا 

  دستوراتOff Line  به دستوراتی گفته میشود که دستورالعمل های اقدام درمانی از قبل تدوین شده و بـرای : 
 نیست مگر در موارد خاص. 10-50انجام آن نیاز به تماس نیست با پزشک 

   دستورات ON Line : تماس  10-50به دستوراتی گفته میشود که باید برای انجام هر اقدامی درمانی با پزشک
  گرفته شود و اقدامات درمانی را با توجه به دستوراتی که صادر میشود انجام دهد.

 روش انجام کار: 

 
 یابىارز به یسپ د از تطاعاا یافتدر ضمن تکنسینشده. 115شناسایی مشکل اولیه بیمار که منجر به تماس با  و یابىارز 

ر یا از را به بیمادرموارد مورد نیاز تا رسیدن رسیدن تکنسین ها به بالین بیمار اقدامات مورد نی.دازدمیپر ربیما مشکل  بالینى
 همراه وی آموزش میدهد.

 توسط تکنسین و بعد از شناسایی مشکل بیمار و اقدام به درمان وی طبق پروتکل صحنه  مدیریت و یابىارزOff Line  

  :و اجرایی دستورات 10-50 در صورت نیاز تماس با پزشک نکته ON Line  

 
 
 
 
 
 
 
 

 ZE-IN-06: کد(                  Off Line) پروتکل های آفاین :دستورالعمل عنوان   :دستورالعمل عنوان

مدیریت حوادث و فوریت مرکز نام اداره :   1399 /04/ 01 تاریخ بازنگری  :
 های پزشکی استان زنجان

01/40/1398تاریخ اباغ :  

 1400 /04/ 01تاریخ بازنگری بعدی : تا  : صفحه
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