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 آگاهی از مفاد منشور حقوق بیمارنصب شده درهر بخش وعمل به آنها در حین انجام وظیفه-1

 میباشد اصلی 5 بیمارشامل منشورحقوق: 

 .دريافت مطلوب خدمات سالمت حق بیماراست: محوراول

  .به نحومطلوب وبه میزان کافی دراختیاربیمارقرارگیرداعات بايد الاط: محوردوم

  .حق انتخاب وتصمیم گیري آزادانه بیماردر دريافت خدمات سالمت بايد محترم شمرده شود: محورسوم

  .ارائه خدمات سالمت بايدمبتنی براحترام به حريم خصوصی بیماروراعايت اصل رازداري باشد: محورچهارم

 .م کارآمدرسیدگی به شكايات حق بیماراستدسترسی به نظا: محورپنجم

 راهنمایی وهدایت گیرندگان خدمت در سطح بیمارستان)خط ومشی نوشته شده است(-2

بینی،ضوابط وبیمه هاي  قابل پیش درزمان پذیرش به منظورراهنمایی گیرندگان خدمت درخصوص خدمات قابل ارائه،نحوه پذیرش،بستري،ترخیص،هزینه هاي(2-1

  قرارداد،اطالع رسانی میشودطرف 

بیماري هاي فشارخون،ديابت وسرطان برنامه هاي اطالع رسانی وآموزش همگانی براي مراجعین طراحی  مسئول آموزش همگانی با رويكرد پیشگیري وتشخیص به موقع درخصوص .

  واجرا می نمايد

اعكسدار درمعرض ديد مراجعین هستند به نحوي که از قراردادن کارت شناسايی درجیب  شناسايی مستمرکارت الصاق به کارکنان موظف :نصب اتیکت به سمت چپ سینه -3

 .ويابرگرداندن آن خودداري شود

 4-آگاهی از استانداردهاي ملی پوشش بیماران وکارکنان

 شوند، پوشیده کامال موهاوگردن که طوري به(ياروسري،کفش وجوراب  شامل)روپوش،شلوار،مقنعه خانم کارکنان فرم لباس

 .وجوراب(میباشد روپوش،شلوار،کفش)مربوطه فرم ملشا يانآقا کارکنان فرم لباس 

 .موجودباشد کارکنان پوشش تابلوهاي با مطابق مختلف،متحدالشكل هاي ودررده باحرفه متناسب بايستی فرم لباس

 .است ممنوع مصوب فرم اي غیرحرفه پوشش ازهرگونه استفاده بیمارستانی بخشهاي دردرون

 .باشد کوتاه يا تنگ،چسبان،کشی شلوارنبايد و مانتو باشد مناسب ضخامت زانوبا تاحد حداقل و بسته،اطوکشیده،گشاد ها بايدسالم،تمیز،دگمه روپوش

 .ندهد صدا رفتن راه وهنگام مناسب بارنگ کفش

باشد یاستفاده از الک ممنوع م ناخنها کوتاه و.تندنبايد استفاده شونددرنواحی ازبدن که درمعرض آلودگی میكروبی  هستند و يا درانظار اعمومی هسزيورآالت   

بیمار شود امت وآراستگی مناسب بوده وبااعث حفظ حريم خصوصی وآرامش روانی:براي خانم ها بايد از پیراهن ،شلوار وروسري که از لحاظ سايز وضخپوشش بیماران  
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خودرابه بیمارمعرفی نموده ورتبه  ااعضاي گروه پزشكی مسئول ارايه مراقبت به بیمار،دراولین برخورد در اولین برخورد)نام ونام خانوادگی وسمت( معرفی خود به بیمار -5

 .درتیم مراقبتی رابه اطالع بیماروهمراه وي میرسانند حرفه اي وسمت خود

 (ماران)روش اجرایی تدوین شدهوتعیین سطح دسترسی افراد مجاز به اطالعات بی حفظ محرمانگی-6

ر است واستفاده از نگهداري وحفاظت از اطالاعات ونسخه فیزيكی پرونده ومدارک پزشكی بیماران از تعهدات بیمارستان محسوب می شودمحرمانه ومتعلق به فرد بیما تعاريف: -

 آنها کسی غیر از پرسنل درمان مطلع نمی شود( اطالاعات به لحاظ قانونی منوط به رضايت کتبی بیمار می باشد.)حتی از اسم وتشخیص 

در صورتیكه يكی از همراهان بیمار)که از کادر درمان باشد( در خواست خواندن پرونده -2حفظ محرمانگی اطالاعات بیمار و تعیین سطح دسترسی افراد-1مسئولیت ها و اختیارات:-

 .بیمار را داشت بايد پس از کسب رضايت از خود بیمار انجام شود

 شیوه انجام کار:-

وط به وي بین پرسنل از زمان پذيرش پس از توجیه بیمار با امضا بیماريا ولی قانونی وي در فرم پذيرش کلیه بیمارستانهاي دولتی وخصوصی وآموزشی،اطالاعات مرب -

 قابل انتقال خواهد بود که اين امر براي کیفیت بهتر در مراقبت از بیمار ضروري است . بیمارستان

 پرسنل درمانی براي مراقبت بهتر وکافی از بیمار ، الزم است بـراي اسـتفاده از اطالاعـات وي بـا هـم در ارتبـاط باشـند  -

 نمی دهد  اگرچه پرسنل بیمارستان بودن يا اعضو گروه پزشكی بودن بطور معمول حق استفاده از اطالاعـات بیمـار را بـه شـخص -
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ت از تشـخیص هـاي انجـام شـده بـراي بیمـاران مطلـع شـود همـین طـور پزشكی که يک بیمار خاص را مداوا نمیكند نیازي نیست مثال تلفنچی بیمارستان الزم نیسـ -

 که پرونده پزشكی آن بیمار را مطالعه کند.

 .حد ترخیص(فرستادن پرونده به اتاق مدارک پزشكی، نگهداري هر گونه سند محرمانه در ساير واحدها مجاز نمی باشد)مسئول وا -

 ین وقابل ااعتماد استفاده می شودپرونده بالینی بیماردر دسترس واختیار افراد غیر مجاز قرار نمی گیرد وجهت انتقال ان بین بخشهاي مختلف بیمارستان از فرد يا افراد مع -

حاصل می نمايد که تنها گیرنده خدمت، گروه درمانی،افراد مجاز از  نگهداري هر گونه کپی از مكاتبات محرمانه براي گزارش دهندگان مجاز نمی باشد بیمارستان اطمینان -

 طرف گیرنده خدمت و افرادي که به حكم قانون مجاز تلقی می شود ،می توانند به اطالاعات دسترسی داشته باشند

سال يا بیماري که نسبت به 18ودرمورد بیماران زير سال18بیمارستان در صورت در خواست کتبی گیرنده خدمت، ترخیص شده از بخشهاي بستري وسرپايی با سن باالي -

اوراق واطالاعات  اقدامات درمانی وشرايط خود آگاهی ندارند)اغما ووضعیت سايكوز وجنون به درخواست کتبی ولی يا نماينده قانونی وي ارائه کپی/تصوير کلیه

گرافی ها پس از کنترل وبرابر اصل نمودن الزامی است وهزينه تهیه تصوير اوراق يک نوبت بر پزشكی،تصوير نتايج آخرين اقدامات تشخیصی به همراه  اصل تمام کلیشه ها و

 اعهده بیمارستان است.

سال يا بیماري که نسبت به اقدامات درمانی وشرايط خود آگاهی ندارند به ولی يا 18تحويل اصل برگ خالصه پرونده در زمان ترخیص به کلیه بیماران ودر بیماران زير -

 نده قانونی وي  و بیمارانیكه با رضايت ومسئولیت شخصی بیمارستان را ترک می کنند الزامی است.نماي

وراق مهم پرونده بیمار منتقل گردد واصل در زمان انتقال بین بیمارستانی بیمار جهت ادامه درمان،نسخه اصل يا اول فرم ااعزام واجد مهر وامضاي اصل پزشک معالج به همراه تصوير ا -

 نده به همراه نسخه دوم فرم ااعزام خوانا وممهور به مهر وامضاي پزشک معالج در بیمارستان مبدا نگهداري شود.پرو

قطع اعضو نابجاو...(مرگهاي مشكوک حین بستري -نی وضعیت بیمار می شود)سقوط بیمار از تختآوقايع ناخواسته وخطاهاي پزشكی که منجر به وخامت  درصورت بروز حوادث و -

اصل شده وتا زمان بررسی حادثه در  بالفاصله با قید تاريخ وسااعت دقیق واقعه تصوير تمام اوراق پرونده تهیه وبا ذکر تاريخ وسااعت دقیق کپی برداري بر روي نسخه کپی برابر بیمار

 ه با مسئولیت رئیس بیمارستان است.محل امن جهت هر گونه بررسی بعدي به اعنوان نسخه ايمن پرونده نگهداري شود.ضبط ونگهداري نسخه ايمن پروند

ر تحت درمان در اختیار براي دسترسی به سوابق قبلی با تكمیل فرم درخواست پرونده توسط پزشک معالج  وتايید مسئول واحد مديريت اطالاعات سالمت سوابق قبلی بیما -

 پزشک معالج قرار می گیرد.

مـورد خاصـی مشـكوک باشـند از واگـذاري آن پرونده ي خاص خودداري و موضوع را به مدير بیمارستان اطالع چنانچه کارکنان اداري اسناد و مدارک پزشكی نسـبت بـه  -

 دهند.

  ادر پزشكی مجـاز نیسـتند بـدون اجـازه کتبـی مـديريت بیمارسـتان اطالاعـات کتبـی يـا شفاهی به اشخاص خارج از بیمارستان ارائه دهند.کااعضاي  -

 نند به شرکتهاي بیمه يا وکالي دادگستري اجازه دريافت پرونده اي را بدهند. پزشكان کادر نمی توا -

دبیر کمیته تحويل داده کمیته هاي بیمارستانی )مرگ ومیر وآسیب شناسی و...(با درخواست کتبی دبیر کمیته به همراه ذکر اعلت درخواست وتايید رئیس بیمارستان به  -

                         می شود.                              

 پزشكان متفرقه)خارج از بیمارستان( که اطالاعاتی درباره يک بیمار می خواهند بايد اجازه نامه کتبی بیمـار را ارائه نمايند  -
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بیمارسـتان و حتـی االمكـان بايـد با ي انجـام امـور براپرونده هاي پزشكی نبايد از بخش اسناد و مدارک پزشكی به ساير قسـمتهاي بیمارسـتان فرسـتاده شـود مگـر  -

 حفظ اصول محرمانگی به مطالعه آن پرداخته شود 

 بخش مديريت آمار واطالاعات درمان پیگیريهاي الزم جهت بازگشت پرونده هاي خارج شده از بايگانی را به صورت  هفتگی انجام دهد. -

 رنام ونام خانوادگی وامضا درخواست کننده ضمیمه پرونده شود.براي هرگونه درخواستی جهت دسترسی به پرونده برگ درخواست با ذک -

 ست درخصوص ارائه پرونده پزشكی جهت استفاده در تحقیقات بايد از حراست کسب اجازه کرده ورضايت کتبی وبالقطع بیمار در زمان مقتضی ضروري ا -

ی باتشد واطالاعات مشخص کننده هويت بیمار به هیچ اعنوان در پرسشنامه مورد استفاده قرار نمی رضايت بیمارفقط در خصوص اطالاعات کلینیكی ثبت شده در پرونده پزشكی بیمار م

 گیرد.

 ارائه معرفینامه از معاونت آموزشی يا پژوهشی دانشگاه الزامی است

 امضا تعهد نامه حفظ محرمانگی اطالاعات شخصی بیماران توسط پژوهشگر

 نهايی تحقیقات انجام شده جهت تايید راعايت تعهدات اخالقی ،به رويت مسئول واحد مديريت وآمارواطالاعات درمان مرکز رسانیده شود. تعهد پژوهشگر به اينكه يک نسخه از گزارشات

نسخه  رسی کامل بهدرصورت درخواست اصل يا کپی پرونده توسط دادگستري ياپزشكی قانونی:درخواست پرونده با نامه رسمی به تايید رئیس بیمارستان رسیده و دست -

 برابر اصل شده کلیه پرونده هاي تحت بررسی در مرجع قضايی مربوطه.

ار افتادگی با نامه سازمانهاي بیمه گر:دسترسی کامل به پرونده هاي بیمه شدگان تحت پوشش.دسترسی به کپی پرونده جهت باز پرداخت ودريافت غرامت دستمزد از ک -

 رسمی وتايید رئیس بیمارستان

 

 7-اگاهی از نحوه دسترسی به پزشک معالج واموزش  به همراهان وبیمار:

 نحوه دسترسی به پزشک معالج 

 تايم ويزيت بیمار که معموال  شیفت صبح است ؛امكان پرسش براي بیمار وهمراه وي وجود دارد. .1

 می ارائه همراهش  و بیمار به را الزم هاي راهنمائی و گرفته تماس معالج پزشک تلفن با سرپرستاريا مسئول شیفت يا سوپروايزر  اضطراري مواقع در .2

 نمايد.

برنامه ويزيت پزشكان کلینیک در بخش می باشد وبه .دبیمار ويا همراه  اومیتواند براي ادامه و پیگیري درمان ،از درمانگاه بیمارستان نوبت دريافت نماي .3

 .بیماران در زمان ترخیص اطالع رسانی می شود

 8-امکان انتخاب وتصمیم گیري آزادانه وآگاهانه براي گیرندگان خدمت فراهم شده است که به بخشها توسط دفتربهبود کیفیت ابالغ شده است.

 9-محرمانگی اطالعات بیماران رعایت شود)اعم از تشخیص هاي احتمالی وقطعی بیماري( 
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هاي احتمالی وقطعی بیمار روي جلد پرونده ،برد باالي سر  تشخیصاطالاعاتی که باالي سربیماربايد نوشته شود: شماره تخت، نام پزشک و نام پرستار است واز نوشتن  

ي که احتمال آلودگی ديگران را دارد براي وبیماريهاي ديگر CياBکه بیمار مبتال به بیماري ايدز يا هپاتیت نوع   ودر مواردي ،بیمار يا برد استیشن خودداري شود

 استفاده شود.مشابه روي پرونده بیمار نكات ايمنی توسط ساير پرسنل مثال، فیزيوتراپ،مسئول توزيع غذاو...ازاعبارت راعايت 

 10-آگاهی از شرایط استفاده از تلفن همراه در بخشها طوري که منجر به تضییع حقوق بیمار نشود

.داخل فضاهاي درمانی بخشهاي ويژه بیمارستان واتاق اعمل ممنوع می باشد ورود تلفن همراه در  

 :شرایط استفاده از تلفن همراه توسط کارکنان بالینی وغیر بالینی در شیفتهاي موظف کاري به شرح زیر می باشد 

چ شرايطی مجاز نمی باشد.استفاده از تلفن همراه توسط کلیه کارکنان بالینی وغیر بالینی در زمان ارائه خدمات تحت هی (1  

کلیه گوشی هاي تلفن همراه در هنگام شیفتهاي موظف کلیه کارکنان در حالت بی صدا قرار داده شود.(2  

در بخشهاي بستري استفاده از تلفن همراه بهتر است در فضاي مجزا از بخش در حالیكه اختالل در کار ايجاد نشود صورت گیرد.-3  

بخشهاي ويژه  سی سی يو،اي سی يو،ان اي سی يو ،اتاق اعمل  ممنوع می باشد واستفاده از آن در موارد ضروري  ورود تلفن همراه در داخل فضاهاي درمانی (4

 صرفاًدر اتاقهاي استراحت بخشهاي ذکر شده مقدور می باشد

نمايد پذيرش بیمار بر بی صدا بودن گوشی تلفن همراه بیماران تاکیددر بخشهاي بستري سرپرستار،منشی بخش ونیز ساير سرپرستاران در هنگام (5  

شود.کارکنان واحدهاي غیر بالینی مجاز به استفاده از تلفن همراه در مواقع ضروري هستند مشروط به اينكه منجر به تضییع حقوق گیرنده خدمت ن(6  

.ل کار ممنوع می باشداستفاده از برنامه هاي  اشتراک گذاري وشبكه هاي اجتمااعی در مح(7  

.مسئولین حسن اجراي اين دستورالعمل مترون،سرپرستاران ومسئولین واحدهاي بالینی وغیر بالینی می باشند  

 11-حفظ حریم خصوصی بیمار درمواقع انجام مراقبتها واقدامات  پرستاري ومعاینه پزشک

ويژه،تصوير  ريكاوري،بخش هاي تشخیصی،درمانی،مراقبتی دربخشهاي مختلف به ويژه اتاق اعملبراساس استاندارد ملی پوشش بیماران در طول مدت دريافت خدمات 

صوصی فرد حفظ پوشش بیمار بايد شامل )سايز،تمیزي وآراستگی(بايد امنیت روانی بیمار راتامین نموده وحريم خ وهنگام جابه جايی بین بخشی برداري،آنژيوگرافی

مار که در مراحل فوق نیاز به مداخله ندارند،پوشانده بماند.گردد به نحوي که مناطقی از بدن بی  

 12-حفظ حریم خصوصی گیرنده خدمت)خط ومشی تدوین شده(

و  ماریدر صورت در خواست ب ژهياطراف تخت و در زدن هنگام ورود به اتاق، به و يمحفوظ داشتن فضا رینظ يموارد تيو راعا ماریب یخصوص مي: حفظ حرفيتعار

 يهمراه و



 بیمارستان الغدیر
 

رعایت حقوق گیرندگان خدمت کتابچه آموزشی  
 

 

6 
 

 يشتریب تیامن يدر زمان بستر ماریکه ب نيو با هدف ا ماریب یخصوص ميضرورت حفظ حر يی(: با توجه به چرااستیهدف، س ،يیو روش )چرا یخط مش هیانیب-

 .ردیرا در نظر بگ ماریبا در نظر گرفتن امكانات الزم حق ب ژهيو ریباشد که با تداب یم نيا مارستانیب استیاحساس کند، س

 ( یدرمان ریو غ یباشد..)پرسنل درمان یموجود نم مارانیجهت ب یاتاق شخص ايو  یاعنوان اتاق خصوص یبخش چیمرکز در ه نيکار: در اانجام  وهیش-

جهت  جریدر صورت انجام هر پروس ايو  ماریب ليشده که در صورت تما دهیتحت نظر با پرده پوش اي يبستر ماریو اورژانس اطراف ب ICU _ CCU ژهيو يدر بخش ها-

 –گردد.)پزشک معالج  یم تيراعا مارانیب ميشده و حر دهیکش ماریسونداژ و ... پرده اطراف ب –NGT زدن – هبخی انجام – قاتتزري –ساده  ياز پانسمان ها ماریب

  (پرستار - سرپرستار

 . ستیموجود ن مارانیزنان پرده اطراف ب یمردان و جراح جراحی –مردان وزنان  داخلی –اطفال  يبستر يدر بخش ها-

 (یشود.)پرسنل درمان یم دهیبا پاراوان پوش مارانیاطفال( اطراف ب - داخلی –ها  ی)جراح یاعموم يها در بخش ها جریدر انجام پروس-

 (یشوند. )پرسنل درمان یم تيدر صورت امكان به خارج از اتاق هدا گريد مارانیها همراهان ب جریجهت انجام پروس-

 ( یدرمان ریو غ یدرب اتاق باز بماند.)پرسنل درمان ماران،یالزم است جهت کنترل ب يدر موارد-

 ( یدرمان ریو غ یشوند.)پرسنل درمان یم دهیمذکور با پرده اطراف پوش يتخت ها ،يیسرپا يها جریدر اورژانس جهت انجام پروس-

 ( یدرمان ریو غ یداشته باشند.)پرسنل درمان يشتریب یاحساس راحت گريد مارانیشود تا ب یاالمكان از همراهان همگن استفاده م یحت زین مارانیب يبرا-

 ربوطه(م پرستار –احساس کند. )پرسنل بخش  يشتریب تیامن يدر زمان بستر ماریو در زدن هنگام ورود به اتاق تا ب ماریب یخصوص ميحفظ حر-

13-انجام خدمات درمانی توسط کارکنان همگن ودر صورت کمبود نیروي همگن درمورد پروسیجرهاي خاص مثل)گذاشتن سوند ادراري، شیو 

کردن،سونوگرافیهاي واژینال،یوروگرافی،باریم انما،ماموگرافی سالپنژوگرافی از پرسنل همگن ودر صورت نبودن پرسنل همگن حتماً ازهمراه استفاده 

 شود

 شودیانجام م یاحترام به منزلت انسان تيانطباق توسط کارکنان همگن و با راعا نيمواز تيبا راعا ماران،یخدمات به ب هيارا 

 یكینیو پاراکل یكینیکارکنان همگن در بخشها و واحدها کل يریبكارگ 

  کینیپاراکل ايو  یكینیکل يبخشها ريدر انتقال به سا یو درون بخش یبخش نیب يبرِ همگن در همه انتقالها ماریاستفاده ب 

  ياریبا کاهش هوش مارانیو ب ژهيو يبخصوص در بخشها يکار ينوبتها یاصول ارائه خدمات توسط کارکنان همگن در تمام تيان با راعاکارکن نشیچ 

 ماریحضور يک نفر محرم )يا معتمد ب شودیهمگن انجام م ریتوسط افراد غ یکه بر حسب ضرورت و يا در مواقع اورژانس یدر معاينات 

 .است يهم جنس ضرور یکارکنان فن( يا يبه درخواست و بنا

 يزنان و زايمان و اورولوژ يکارکنان همگن در بخشها 

 خاص مانند)گذاشتن سوند،  ، يجرهایاستفاده از کارکنان همگن در پروسshavingیسالپنگو گراف سترویهباريم انما، ،یوازينال، يوروگراف يها یسو نوگراف، 

 یماموگراف

 ويژه توسط همگن يبخشها مارانیمراقبت از ب 
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 (کینیو يا پاراکل یكینیکل ي)در انتقال به بخشها یو درون بخش یبخش نیب يبرِ همگن در همه انتقالها ماریاستفاده ب 

 اعصر و شب يها فتیراعايت استفاده از کارکنان همگن در ش یبررس 

 (حتماًاز پرسنل همگن استفاده شود. هوشیاريدر بیماران کاهش سطح )بخشی در همه انتقالهاي بین استفاده از بیماربر همگن 

 14-براوردن نیازهاي عبادي بیماران با توجه به مذهب آنها)در دسترس قرار دادن سجاده،مهر،زیرانداز،ظرف خاک تیمم،قرآن(

 شناسايی اديان ومذاهب مختلف()شناسايی نیاز هاي اعبادي بیماران توسط مسئول بخش ومسئول شیفت وبر آوردن انها (1

اطالع رسانی به بیماران جهت امكان انجام فرايض دينی (2  

م واست بیمار کبودن امكانات الزم در بخش)نصب قبله نما در جاي مشخص،وجود حد اقل امكاناتی شامل سجاده نماز،مهر،زير انداز،قرآن،خاک تیمم(درصورت درخ

بیره اي (توان مسااعدت کارکنان در اداي فرايض دينی)مثالً کمک در انجام تیمم ج  

طبقه همكف)قسمت اداري(آگاه نمودن وراهنمايی همراهان به وجود نماز خانه در  (3  

د.ودر صورت نیاز به برقراي ارتباط با روحانی شماره امام جمااعت بیمارستان توسط مسئول بخش يا شیفت گرفته شده وامكان صحبت بیمار فراهم ش(4  

 (09120677130بابائیاقا  شماره امام جمااعت بیمارستان)حاج 

م شود.يا با واحد فراه در صورتیكه بیماري از سايرمذاهب دربخش بودونیاز به انجام فرايض دينی داشت با هماهنگی با بستگان بیمار امكانات الزم در بخش براي وي(5

. تكريم ارباب رجوع هماهنگ شود  

 15-حفاظت از اموال  بیمار)دستورالعمل تدوین شده (

بیمار باقی  مسئول بخش ياپرستار مسئول شیفت، در صورت هوشیار بودن بیمار اموال بیمار که قیمتی و ارزشمند است را به همراهان وي تحويل داده و نزد .1

 نماند. 

ن وي داده  شود در حضور دو در صورت اعدم هوشیاري براي خارج کردن طال ها يا وسايل قیمتی بیمار يا اگر مدارکی نزد بیمار است که بايد تحويل همراها .2

ل به ريز پرستار  از ولی و يا وکیل بیمار کتبا  دستخط گرفته  شود مبتنی بر تحويل تک تک موارد ديگرکه به وي تحويل داده شده است و تمامی وساي

 ثبت شود و امضاء و اثر انگشت گرفته شود.

د مسئول پذيرش بماند تا در فرصتی مناسب به وکیل يا وصی بیمار تحويل داده شود يا در صورت اعدم وجود همراه درجه يک بیمار تمامی وسايل بیمار نز .3

 در صورت هوشیاري به بیمار تحويل داده شود. 

 به هیچ اعنوان وسايل مهم و قیمتی بیمار در بخش و يا توسط پرسنل درمان نگهداري نشود. .4

 پرسنل در مقابل وسايل بیمارمسئول می باشند .  .5

و  یمار آماده اعمل می باشد به هیچ وجه با طال و زيور آالت وارد اتاق اعمل نشود اگر نتوانسته وسايل را خارج نمايد حتما بايد بريده شونددر صورتی که ب .6

 تحويل همراهان خود بیمار داده شود . 
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يا وصی وجود نداشت تمامی موارد کتبا  در در صورت اورژانسی بودن ااعمال جراحی در صورت خارج نمودن وسايل  و طال ها و اشیاء قیمتی اگر وکیل  .7

چه  پرونده بیمار در قسمت گزارش پرستاري ثبت شود که چه وسیله اي نزد بیمار بوده و از وي جدا شده توسط چه کسانی و در حضور چه کسی تحويل

 کسی داده شده است.

 معلوالن ذهنی وجسمی-بیماران روانی-سالمندان-افراد ناتوان-زنان باردار-سیب پذیر)کودکانشناسایی وحمایت از بیماران آ-61

و افراد  یو جسم یمعلوالن ذهن  -یروان مارانبی -سالمندان – ناتوان افراد– باردار زنان –مراجعه کننده از جمله کودکان  ريپذ بیآس يگروه هااز  تي: حمافيتعار-

  .در معرض خطر جهت ارائه خدمات بهتر يها تیجمع گريو د هيبدون سرپرست و مجهول الهو

و افراد  یو جسم ذهنی معلوالن – باردار زنان –از جمله کودکان  ريپذ بیآس يگروه ها يیشناسا يی(: با توجه به چرااستیهدف، س ،يیو روش )چرا یخط مش هیانیب-

 بیاز صدمه و آس يریشگیو پ مارانیاز آن ب تي( با هدف حمایدرمان - یمنيا- یكيزیف زاتیدر معرض خطر به طور مناسب )تجه يها تیجمع گريبدون سرپرست و د

  .افراد در بدو ورود آنان است نيا يیشناسا مارستانیب استیکه س  شتریب

را جهت استفاده از  ماریالزم را فراهم نموده و ب طيشرا یباشند پرسنل درمان یخود م يفرد يدر انجام مراقبت ها تيبه حما ازیکه ن شدن افراد ناتوان يبستر هنگام

 ( ی.) پرسنل درماندينما یم ياري.......  و واکر – لچريو

 نیشده بر جن جاديتا استرس ا ندينما یتالش م منيا طیپرسنل جهت حفظ مح ،يو همراهان و ماریبعد از گرفتن شرح حال از ب شدن زنان باردار يدر صورت بستر-

مادران باردار پرخطر اطالع داده  يریگیو فرد مسئول پ زريمختلف به سوپروا يشدن مادر باردار پرخطر در بخش ها ياثر سوء را بگذارد .مراتب بستر نيو مادر کمتر

 پرستار( -سر پرستار  -زرسوپرواي –شود.)پزشک معالج  یالزم انجام م ریشود و تداب یم

 .بدهند یشخص تيتوانند رضا یمشكل هستند نم يزنان باردار که دارا-

و مناسب با کودکان را  حیارتباط صح يالزم جهت برقرار يبخش ها، پرستاران و پرسنل مرتبط با کودکان ، آموزش ها یدر تمام شدن کودکان يدر صورت بستر-

 پرستار( -سر پرستار  -کنند.)پزشک معالج  يرا سپر يماریدور از استرس مراحل ب یطيکنند  تا کودکان در شرا یم یاند و سع دهيد

 يو در موارد پرخاشگر ردیگ یفراهم آورده شود و پرستار او را تحت نظر م یخارج كاتيبا حداقل تحر یطیشود تا مح یتالش م ،یذهن تیبا معلول مارانیجهت ب-

 )خط ومشی تدوينفراد بدون سرپرست ومجهول الهويه(پرستار( -سر پرستار  -الج دهد.)پزشک مع یو اقدامات الزم را انجام م دينما یمداخله م عايپرستار سر مار،یب

 (شده

 17-نحوه ارائه خدمت به بیماران مجهول الهویه )روش اجرایی تدوین شده(

 هيخدمت مجهول الهو رندگانیحفظ وحراست از گ -هدف: -1

  هيخدمت مجهول الهو رندگانیبرنامه ريزي اختصاصی در بیمارستان جهت ارائه حمايت هاي الزم به گ و  هيخدمت مجهول الهو رندگانیشناسائی گ -

 هيخدمت مجهول الهو رندگانیخدمت از جمله گ رندگانیحقوق گ تيوزارت متبوع در راعا ياز سو یابالغ يها استیشدن س يیاجرا -

 يو احترام به و ماریب تیحفظ شخص -
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  ميدا ايموقت  یفراموش ،ياریااعم از کاهش سطح هوش یليبه دال ايمعتبر است  يیگردد که فاقد مدارک شناسا یاطالق م ي: به فردهيمجهول الهو مارانی: بفيتعار -2

 دهد،قرار  اریاطالاعات را در اخت نيکه بتواند ا یو همراه ستیو ... قادر به دادن اطالاعات معتبر ن یو ذهن ی، مشكالت روان

 هيمجهول الهو مارانیب هی:کلنفعانيوذ نديصاحبان فرا-3

 و اطالع به مددکار مارستانیب سیبا رئ یبخش: هماهنگ مسئول  :اراتیها و اخت تیمسئول-3

 الزم به آنان يتهايو ارائه حما هيافراد مجهول الهو يیشناسا نديفرا ي:  اجرامددکار

  :انجام کار وهیش-4

 . می رساند زريانتقال داده شود  مورد را در اسرع وقت به اطالع سوپرا مارستانیبه ب هيمجهول الهو ماریپرستار مسئول شیفت چنانچه ب -

جهت يافتن کارت شناسايی ، آدرس و شماره تلفن و ... براي تعیین   وي  را یشخص ليوسا هیجیب بیمار و کل زريسوپروا یبا هماهنگ رشيپذ يمتصد -

  .هويت بیمار بررسی نموده و ضمن  تنظیم صورتجلسه،  وسايل بیمار را تحويل واحد پذيرش می دهد

 . ده می شودمتصدي پذيرش با دستور پزشک براي بیمار تشكیل پرونده داده و اعالوه بر شماره پرونده به جاي مشخصات به وي کد دا -

 .پرستار مسئول شیفت ترتیبی اتخاذ می نمايد که بیمار مانند ساير بیماران تحت درمان قرار گیرد -

وده و در پرستار مسئول بیمار در گزارش پرستاري وضعیت ظاهري بیمار )پوشش ، رنگ پوست و ... ( و يا هرنشانه مشخصه بیمار را  در پرونده ثبت  نم -

 .اعات الزم را از بیمار گرفته و ثبت می نمايدصورت هوشیاري اطال

نمايد و اقدامات  یدهد تا در بیمارستان حضور يافته و صورتجلسه تنظیم م ی( اطالع م110 سی) پل یانتظام يرویدر اسرع وقت، مورد را به ن زريسوپروا -

 .  دهد یالزم در خصوص شناسايی بیمار را از طريق اداره آگاهی و دادسرا انجام م

 خي،شماره پرونده ، تار یاحتمال صی، تشخ  ي، مشخصات ظاهر ي) شامل جنس ، سن حدودهيمجهول الهو ماریدر اسرع وقت مشخصات ب فتیش زريسوپروا -

 .ثبت نموده و در صورت شناسايی  به بستگان بیمار اطالع رسانی می نمايد تيحادثه ، محل حادثه ( را در سامانه ستاد هدا

ده می بیمار کلیه اقدامات الزم را جهت بیمار انجام و به منظور شناسايی بیمار و انجام اقدامات از شماره پرونده و وضعیت ظاهري اولیه استفاپرستار مسئول  -

  .نمايد

  مارستانیاز ب رمایب یو خروج قانون جهیتا حصول نت یاجتمااع يها بیآس يسوپروايزر با همكاري مددکار جهت ترخیص بیماران مجهول الهويه و دارا -

 . الزم را انجام می دهند تا بیمار به يک مرکز نگهداري بهزيستی منتقل گردد يها يریگیپ

اطالع می  110سیوجود ندارد به پل مارستانیدر ب ماریب يیشناسا يبرا یراه چیکه ه یطيو در شرا هيمجهول الهو ماریدر صورت فوت ب فتیش زريسوپروا -

 .قانونی اقدام شوددهد تا از طريق مراجع 

 .و طی مراحل اداري تحويل می نمايد "مبنی بر تحويل جسد به ................. "سوپروايزر وقت جنازه را فقط با نامه نیروي انتظامی يا دادگاه  -
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 .دهدکند تا جسد را تا زمان تشخیص هويت و يا شناسايی بستگان و ... به سردخانه انتقال می  یسوپورايزر هماهنگ م -

18-حمایت از خانواده بیماران در حال احتضار)حفظ حریم خصوصی براي بیمار با پرده یاپاراوان وایجاد فرصت مصاحبت و حضور خانواده بیمار در غیر 

 ساعات مالقات و رعایت آداب ورسوم وشعائر اسالمی(

 درمراقبت جسمی وروحی روانی عاطفی باید گفته شود که 

  دارد که: حال احتضار حق بیمار در •

 بهترين وتخصصی ترين مراقبت هاي جسمانی و حمايت هاي روحی روانی  را دريافت کند.-1

 حق دارد بهترين درمانها را تا زمان مرگ دريافت کند.  -2

 حق دارد توسط کسانیكه میتوانند احساس امیدواري رادر او حفظ کنند مراقبت شود. -3

 مورد نزديک شدن به مرگ از راه مورد نظرش بیان کند. حق دارد احساس وذهنییات خودش را در -4

 حق دارد در تصمیم گیري هاي مربوط به درمان ومراقبت شرکت کند.  -5

 حق دارد که درد نكشد وتاجايیكه به آرامش میرسد از مسكن استفاده کند. -6

  حق دارد که تنها نباشد وتنها نمیرد. -7

 مرگ کمک شود. حق دارد که در پذيرش خانواده براي -8

 حق دارد که کرامت انسانی وي حفظ شود. وبا او محترمانه برخورد شود.  -9

 حاضر شود. ويبرخوردار شود وفرد مورد نظر وي بر بالین  تاحد امكان خود آداب ومراسم مذهبیحق دارد از  -10

 او حق دارد از روش هاي گروه درمانی موسیقی درمانی وغیره در جهت کاهش درک درد ودريافت آرامش استفاده کند.  -11

 او حق دارد که شرايط وصیت کردن را براي وي مهیاکنیم  -12

 گذارد.برا تنها او پرستار حق ندارد در شرايط بحرانی که بیمار دچار کاهش هوشیاري شده وقدرت تفكر وتمرکز از وي ساقط شده -13

 لحظات آخراعمر با لحظه جان دادن در شرع اسالم داراي دستورات خاصی در مراقبت از فرد در حال انتظار داردکه بايد انجام شود - 14

 ود نعشی نشده بايد جسد جمع آوري شود.بعد از تايید فوت توسط پزشک وگرفتن جواز فوت در حالیكه میت رو به قبله می باشد بايد سريع از آلودگی پاک وتاجسد دچار جم-15

 شود ومسئولین نیز امضا کنند. گزارش کامل وقايع باذکر زمان واقدامات انجام شده وزمان خارج کردن بیمار از دستگاههاولوله ها...ثبت-16

 توسط بیمارستان:تهیه غذا براي همراه بیمارامکانات فراهم بودن -91
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 ارائه اين خدمت در اين مرکز نیستیم.متاسفانه در حال حاضر مقدور به 

 نظرخواهی از پزشک دیگر درخواست گیرنده خدمت برايدرصورت -20

تسهیالتی رابراي فراهم کردن امكان نظرخواهی  رسانده میشودتا با همكاري دفتر پرستاري با اطالع وموافقت پزشک معالج رپرستار بخش يا مسئول شیفت به اطالع س

صورت تايید ايشان دستورات پزشک دوم اجرا مهیا نموده وپس از ويزيت بیمار به اطالع پزشک معالج رسانده می شود در  (ياخارج بیمارستان از پزشكان ديگر)داخل

 باشدمی 

شورتی داردودر لذا درصورت درخواست بیمارجهت نظر خواهی از پزشک دوم صرفاًجنبه م مسئولیت قانونی سالمت بیماروروند درمان براعهده پزشک معالج است )

 (صورت تايید پزشک معالج دستورات او قابل اجرا است مگر آنكه بیمار در سرويس پزشک دوم قرار گیرد.

  :بیماران  ازنظر سنجی -12

کندواطالع رسانی به بیماران در  نبايد هیچ تاثیري در ارائه خدمات به بیمار داشته باشد وبیمار بدون واهمه بتواند نظرات وپیشنهادات خود را بیاننظر سنجی ازبیماران 

کمیته رسیدگی به مورد برگه هاي نظر سنجی واينكه ماهانه باز شده وبه موارد ضروري در کمیته اخالق پزشكی مطرح میشود و به موارد غیر ضروري هرسه ماه در

 نصب گرديده است.ع ارباب رجو ي نظرسنجیشكايات بررسی میشود فلوچارت آن نیز در راهروهاي اصلی باالي صندوق ها

 نظرسنجی همراهان هر شش ماه انجام می شود.

 گزارش تحلیلی نتايج رضايت سنجی بیماران در تیم مديريت اجرايی بررسی میشود.

 فلوچارت شناسایی همراه بیمار که در پیوست می باشد.-22
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 )خط مشی دارد(نی/ خانواده/ مراجعماریب يناخواسته منجر به خسارت برا عیوقا يبدون هرگونه پنهان کار یشیوه اطالع رسان -23

 .است رفتهیو درمان آن م یاست که انتظار بهبود یجراحت ای یماریدر درمان ب قیناخواسته عدم توف یامدهایپ ایعوارض 

 شیوه انجام کار:

 . حادثه ناخواسته كیاو بعد از وقوع  یفرد حام ای نی/مراجعماریارتباط صادقانه، باز و منسجم با ب یبرقرار1.

 .و تأسف از وقوع آن چه که اتفاق افتاده یمانیاظهار پش2. 

 .وقوف کامل به حادثه داشته باشند یستیبا شانیا ن،ی/مراجعماریبه ب یدر قبال اطالع رسان یا کادر ارشد حرفه تیبا توجه به مسئول3. 

 .مارستانیاخالق ب تهیکم ی/همراهان را انجام دهند از سوماری/بنیبه مراجع حیتوض ندیکه الزم است فرا یمسئوالن و کارکنان نییتع4. 

 .مارستانیاخالق ب تهیکم ی/همراهان را انجام دهند از سوماری/بنیاز مراجع یو عذرخواه یمانیاظهار پش ندیکه الزم است فرا یمسئوالن و کارکنان نییتع5. 

ی واقعه برا حیرخداد به صورت باز و شفاف توض لکام حیبعد از وقوع حادثه و با تشر یهسااعت اول24  یارتباط به موقع و صادقانه ط یبرقرار6. 

 .اخالق تهیکم یشده از سو نییتوسط مسئوالن وکارکنان تع ی/ عذرخواه یمانی/همراهان و اظهار پشماری/بنیمراجع

 .یو ی/همراهان و فرد حامماری/بنیمراجع یانتظارات منطق صیتشخ7. 

 ...کارکنان و ( یحرفها تیمسئول مهیب ر،یاز کارکنان درگ یعاطف تی)از جمله حما ماریب یمنیفرهنگ منصفانه ا یاز کارکنان منطبق بر مبان تیحما8. 

 .رخ داده عیوقا یحفظ جوانب میرمانگ9. 

 .ماریساز و کار جبران خسارت به ب ینیب شیپ10. 

 انیشروع مکالمه،ب ،یبد درمان شامل هفت مرحله آمادگ یامدهایو پ جی/همراهان در مورد نتاماری/بنیبه مراجع یبدون هرگونه پنهان کار یاطالع رسان یچارچوبها برا

 یتمام یمارور وبررس یهرگونه پنهان کار بدون ی. قبل از اطالع رسانباشدیمکالمه و مستند کردن م یریگ جهیشده است، نت انیآن چه ب دییگوش دادن فعال، تأ ات،یواقع

 موضوع شوند ریو درگ ییمکالمه شناسا یشرکت کنندگان مناسب برا یستیباشد. با یم تیدر حادثه حائز اهم لیدخ اتیواقع

 روش مددکاري اجتماعی)خط مشی دارد( -24

 شیوه انجام کار:

مراقبت های فردی خود می باشند پرسنل درمانی شرایط الزم را فراهم نموده و بیمار را جهت استفاده از هنگام بستری شدن افراد ناتوان که نیاز به حمایت در انجام  .

 واکر و ....... یاری می نماید.) پرسنل درمانی ( –ویلچر 

ایند تا استرس ایجاد شده بر در صورت بستری شدن زنان باردار بعد از گرفتن شرح حال از بیمار و همراهان وی، پرسنل جهت حفظ محیط ایمن تالش می نم -

ان باردار جنین و مادر کمترین اثر سوء را بگذارد .مراتب بستری شدن مادر باردار پرخطر در بخش های مختلف به سوپروایزر و فرد مسئول پیگیری مادر

 (پرستار -سر پرستار  -سوپروایزر –پرخطر اطالع داده می شود و تدابیر الزم انجام می شود.)پزشک معالج 

 زنان باردار که دارای مشکل هستند نمی توانند رضایت شخصی بدهند. -

ا در صورت بستری شدن کودکان در تمامی بخش ها، پرستاران و پرسنل مرتبط با کودکان ، آموزش های الزم جهت برقراری ارتباط صحیح و مناسب ب -

 پرستار( -سر پرستار  - معالج پزشکمراحل بیماری را سپری کنند.) کودکان را دیده اند و سعی می کنند  تا کودکان در شرایطی دور از استرس

موارد جهت بیماران با معلولیت ذهنی، تالش می شود تا محیطی با حداقل تحریکات خارجی فراهم آورده شود و پرستار او را تحت نظر می گیرد و در  -

 پرستار( -سر پرستار  - معالج پزشکنجام می دهد.)پرخاشگری بیمار، پرستار سریعا مداخله می نماید و اقدامات الزم را ا

 . مي رساند زریانتقال داده شود  مورد را در اسرع وقت به اطالع سوپرا مارستانیبه ب هیمجهول الهو ماریپرستار مسئول شیفت چنانچه ب -



 بیمارستان الغدیر
 

رعایت حقوق گیرندگان خدمت کتابچه آموزشی  
 

 

14 
 

جهت یافتن كارت شناسایي ، آدرس و شماره تلفن و ... براي تعیین هویت   وي  را یشخص لیوسا هیجیب بیمار و کل زریسوپروا یبا هماهنگ رشیپذ یمتصد -

 ودر شیفت صبح  تحویل واحد اموال دادهمیشود. .بیمار بررسي نموده و ضمن  تنظیم صورتجلسه،  وسایل بیمار را تحویل واحد پذیرش مي دهد

 . بر شماره پرونده به جاي مشخصات به وي كد داده مي شودمتصدي پذیرش با دستور پزشك براي بیمار تشكیل پرونده داده و عالوه  -

 .پرستار مسئول شیفت ترتیبي اتخاذ مي نماید كه بیمار مانند سایر بیماران تحت درمان قرار گیرد -

پرونده ثبت  نموده و در  پرستار مسئول بیمار در گزارش پرستاري وضعیت ظاهري بیمار )پوشش ، رنگ پوست و ... ( و یا هرنشانه مشخصه بیمار را  در -

 .صورت هوشیاري اطالعات الزم را از بیمار گرفته و ثبت مي نماید

نماید و اقدامات  یدهد تا در بیمارستان حضور یافته و صورتجلسه تنظیم م ی( اطالع م110 سی) پل یانتظام یرویدر اسرع وقت، مورد را به ن زریسوپروا -

 .  دهد یالزم در خصوص شناسایي بیمار را از طریق اداره آگاهي و دادسرا انجام م

 خی،شماره پرونده ، تار یاحتمال صی، تشخ  ی، مشخصات ظاهر ی) شامل جنس ، سن حدودهیمجهول الهو ماریدر اسرع وقت مشخصات ب فتیش زریسوپروا -

 .ثبت نموده و در صورت شناسایي  به بستگان بیمار اطالع رساني مي نماید تیتاد هداحادثه ، محل حادثه ( را در سامانه س

ي اولیه استفاده مي پرستار مسئول بیمار كلیه اقدامات الزم را جهت بیمار انجام و به منظور شناسایي بیمار و انجام اقدامات از شماره پرونده و وضعیت ظاهر -

  .نماید

  مارستانیاز ب ماریب یو خروج قانون جهیتا حصول نت یاجتماع یها بیآس یكار جهت ترخیص بیماران مجهول الهویه و داراسوپروایزر با همكاري مدد -

 . الزم را انجام مي دهند تا بیمار به یك مركز نگهداري بهزیستي منتقل گردد یها یریگیپ

اطالع مي  110سیوجود ندارد به پل مارستانیدر ب ماریب ییشناسا یبرا یراه چیکه ه یطیو در شرا هیمجهول الهو ماریدر صورت فوت ب فتیش زریسوپروا -

 .دهد تا از طریق مراجع قانوني اقدام شود

 .ي نمایدسوپروایزر وقت جنازه را فقط با نامه نیروي انتظامي یا دادگاه " مبني بر تحویل جسد به ................." و طي مراحل اداري تحویل م -

 کند تا جسد را تا زمان تشخیص هویت و یا شناسایي بستگان و ... به سردخانه انتقال مي دهد. یهماهنگ مسوپورایزر  -

 دستورالعمل استفاده از آسانسور در زمان حریق یا تخلیه -25

 فرارکردن با خطر مسمومیت و مرگ با گازهاي سمی همراه است.آمدن و ها استفاده از آسانسور براي پايینو آپارتمان،بیمارستانها هاي بلند سوزي در ساختمانهنگام بروز آتش

هاي بلندمرتبه به دلیل ضعف آگاهی اعمومی، تلفات جانی کند و متاسفانه حريق ساختمانچاه آسانسور در اين مواقع در نقش هواکش گازهاي سمی و دود ناشی از احتراق اعمل می -

 را هم در پی دارد.

 ها براي خروج استفاده شود.پلههاي فرار اضطراري مجهز باشند و در صورت نبود اين تجهیزات بايد فقط از راهبلندمرتبه بايد به پله هايوساختمان مارستانهایب -

ين باره نگران شد. از زنگ خطر در ا اگر در آسانسور گیر افتاديد و محبوس شديد خونسردي خود را حفظ کنید. در اتاقک آسانسور جريان هواي کافی براي تنفس وجود دارد و نبايد -

 .استفاده کنید و اگر کار نكرد يا اصال موجود نبود با تلفن همراه با ديگرانی که در ساختمان هستند تماس بگیريد

 .ها نكوبیدو ديوارهاگر هیچ راهی براي تماس با ديگران نداشتید فرياد بزنید، به در بكوبید و کمک بخواهید، اما باال و پايین نپريد و خود را به در  -

 .شدن، برق اضطراري و زنگ خطر اضافه بار( داشته باشدخطر براي درخواست کمک) در صورت محبوس دزنگيبا مارستانیاسانسور ب - 

شوند و نداشتن عی داخل آسانسور میجممالقات کنندگان يک بخش به صورت دسته ايوزن و ظرفیت است. گاهی تمام همراهان وبخشی از حوادث سقوط آسانسور به دلیل اضافه -  

 .در اتاقک اسانسور وجود داشته باشد ديووزن با تیمحدوده ظرف يآورد.تابلواي تلخ به بار میآالرم ظرفیت حادثه

ه آسانسور به دلیل حاضرنبودن اتاقک آن در پیش از سوار شدن به آسانسور دقت کنید اتاقک آن جلوي رويتان باشد. بخشی از حوادث آسانسور از سوار شدن با اعجله و سقوط به چا -

 .محل بازشدن درهاست
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 .هرگز اجازه ندهید کودکان با آسانسور بازي کنند. همچنین اجازه ندهید به تنهايی سوار آسانسور شوند -

 استفاده نشود. نیسنگ ليوسا حمل يحمل بار و اجسام سنگین با آسانسور با خطر تجاوز از ظرفیت وزنی مجاز همراه است.هرگز از اسانسور برا -

 ی/ ولماریشده با ب نییتع شیاز پ يو روشها ینیاصول اخالق بال تیبا رعا یناگوار پزشک يگذاشتن خبرها انیدر م دستورالعمل  -25

 یقانون

 یجلسه گفتن خبر بد آماده نموده وبه پزشكان وپرسنل بخش اطالع رسان يجهت برگزار ليذکر شده در ذ طياتاق در بخش با شرا کيمسئول هر بخش 

 :دينما یم

 جهت نشستن افراد یصندل يدارا-

 .اطالاعات ذکر شده حفظ شود یکه محرمانگ يباشد بنحو یمناسب ميحر ياتاق مذکوردارا يفضا-

 .به آن پاسخ دهند نباشد ديبا گرانيکه د یمحل قرار گرفتن تلفن-

 . وجود داشته باشد يبه آب ودستمال کاغذ یدسترس-

 .وجود داشته باشد طیکردن و...در محfaintهمچون یاحتمال کيولوژيزیف يکردن واکنش ها تيريامكان مد-

دارد ودر صورت اعدم حضور  شانيوهمراه ا ماریگفتن خبر تاگوار/فوت به ب تیباشد مسئول یدرمان م میفرد ت نيکه آگاه تر ماریپزشک مسئول ب-2

 .گردد یم ضيتفو فتیو پرستار مسئول ش زريبه سرپرستار ،سوپروا تیمسئول نيا مارستانیب ینیاخالق بال تهیدر کم بيپزشک با توجه به تصو

وارزش ها در  ديوضمن احترام به اعقا يکرده وبا حفظ خونسرد تيرا به اتاق مناسب هدا شانيهمراه ا اي ماریفرد مسئول جهت ارائه خبر ناگوار،ب-3

 .دهد یو روند آن اطالاعات الزم را ارائه م يماریخصوص ب

 موثر و مهم هستند. يبه شنونده،  از ترفندها یدادن فرصت کاف يگفتگو؛ تامل، متانت، گاه سكوت و وقفه در کالم، برا وهیمناسب بودن لحن و ش

درمورد خبر  ماریبه ب هیشروع صحبت، هشدار اول يو اعادالنه باشد. برا یطرف یب ياز رو یستيطالاعات، بادر نظر داشت که خبر و ا ديبا ز،یقبل از هرچ

آغاز به  التجم نيتوان با ا یطور مثال مکند. به لیرا تسه یخواهد آمد، ممكن است مانع شوکه شدن او شود و روند اطالع رسان یکه در پ ینامطلوب

 ...« ميمتاسفم که به شما بگو» اي« دارم... تانيبرا يبد يمتاسفم که خبرها»سخن کرد: 

 لغات مخاطب آغاز شود.  رهيدر سطح فهم و دا یستيمطلب با    •

 . «ينمونه بردار»گفته شود  یوپسیب يبه جا اي، «پخش شدن»متاستاز گفته شود  يکرد و به اعنوان مثال به جا زیپره ديبا یفن ياز کاربرد واژه ها    •

در آن  ماریممكن است ب«!! مرد دیکه اگر درمان نشود خواه ديخطرناک دار يماریب کيشما »کرد:  زیپره ديلحن و کالم با يِادياز زننده بودن ز    •

 را سرزنش خواهد کرد.  ندهيو گو کندیم یاو را اعصبان ،يبعد يادآوريتحمل کند، اما  یخصوص يجلسه

 کرد!   زیپره« مشكل شماست و... نيا» اي «ستیاز ما ساخته ن يشتریکار ب»مانند  یاز جمالت ديبه بهبود هست، با یکم دیام یوقت    •



 بیمارستان الغدیر
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 مارانیب زدریون كوزيحاد سا ،حملهياریاختالل هوش طيدر شرا یعنيخود را نداشته باشد ، يماریب يدرباره  يریگ میتصم تیظرف ماریکه ب یدر صورت-4

که  یتوانند در صورت یزمین تیظرف يدارا مارانی. در ضمن بردیگ یامور قرار م انياو در جر یقانون نيگزي،جا یسن قانون ريوکودکان ز یاعقب مانده ذهن

 .نديواگذار نما گرانيداشته باشند حق دانستن خبر ناگوار را به د ليخود تما

 دستورالعمل  محدوده وضوابط محتوا وزمان استفاده از پیجر -26

 که وظیفه پیج را براعهده دارد بايد داراي صدايی آرام وبدون لغزش بوده،از به کار بردن الفاظ والحان نادرست پرهیز نمايد.فردي 

 همچنین بايد دستورات فراخوانی يا اطالع رسانی ، را با تايید مديريت انجام دهد.

 نمايد. فرد پیجر بايد قبل از پیج، از صحت محتوايی و صوري متون ،اطمینان حاصل

 فرد پیجر بايد خود اگاه به کدهاي تعريف شده مرکز واشنا با پرسنل  باشد.

،هیچ گونه پیجی انجام ندهد)مگر در مواقع اورژانس وبا دستور رياست محترم،مديريت 24براي حفظ ارامش روانی بیماران،مراجعین  وپرسنل ازسااعت 

 ويا سوپروايزر شیفت (

 

 

 

 معصومه قديمی

 تكريم ارباب رجوعمسئول طرح 

 


