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 معرفی مرکز

 ر زمینی به به حول و قوه الهی  و در سایه توجهات حضرت ولی عصر)عج( احداث بیمارستان ایثار ایجرود د

شروع به افتتاح و  0731سال گردید  و در آغاز  0753متر مربع در سال  7853زیر بنای متر مربع و 7103مساحت

 تخت فعال می باشد. 01مصوب و تخت  71دارای این بیمارستان فعالیت نمود. 

 

 

 

 لیست بخش های درمانی و واحد های پاراکلینیکی مرکز:

 اورژانس 

 بخش جراحی 

  بخش اطفال و نوزادان 

  بخشICU 

 بخش داخلی 

 بخش دیالیز 

 آزمایشگاه 

 داروخانه 

 رادیولوژی 

 سونوگرافی 

 بلوک زایمان 

  اتاق عمل 

 درمانگاه های تخصصی 

 

 ساختار تشکیالتی  

      بیمارستان  دارای یک ساختار ماتریسی می باشد. در این ساختار نیروی انسانی از نظرر مردیریت و نظرارت سرازمانی

بصورت عمودی تابع ریاست بیمارستان و سلسله مراتب مدیریتی بوده و از نظر تخصصی و فنی زیر نظر مسئول واحد 

می نمایند. به عنوان مثال کادر پرستاری  ضمن اینکه از نظر استخدامی تابع سیستم مدیریتی مرکز هسرتند  فعالیت 

 از نظر فنی ) توزیع شیفت ها ، کنترل و ارزیابی ..( تحت نظر مترون مرکز انجام وظیفه می نمایند.

 

 



 

 

 

 ساختارنیروی انسانی 

  مرکز از نیروهای متنوع نیروی انسانی با تخصص ها و تجارب مختلف بهره می برد. مجموع تعداد نیروی انسانی مرکز

نوع رابطه استخدامی این نیروهرا بره   نفر می باشد. از نظر 101 اعم از کادر درمانی ، اداری مالی و خدمات پشتیبانی  

توزیع نیروی انسانی برر حسرب   برون سپاری  میباشند. طرحی و  ، ز قبیل استخدام پیمانی، قراردادیاشکال مختلف ا

 نوع فعالیت به شرح جدول زیر می باشد:

 ساختار نیروی انسانی

 
 

 راهنمای طبقات:

 

 طبقه دوم
 

 

 آمار و مدارک پزشکی

 

 دفتر پرستاری

 

 کارگزینی

 

 بهداشت محیط

 

 

 امور مالی

 

 

 مدیریت

 

 

 دفتر ریاست

 

 طبقه اول

 

 

 بانک

 

 اورژانس

 

 یکارپرداز

 

 یواحد فناور

 اطالعات

 

 زیالیدبخش 

 

 آزمایشگاه

 

 رادیولوژی

 

 داروخانه

 

درمانگاه 

های 

 تخصصی

 

پذیرش و 

 اطالعات

 

 

 انبار

 

 تیفیدفتر بهبود ک

 

 

 یگانیو با رخانهیدب

 

واحد 
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 پزشکی

 

بخش 

 بستری
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اتاق 

 عمل

 

 سونوگرافی

 طبقه زیرزمین
 

 

 تاسیسات

 

 نمازخانه

 

آشپزخانه و سلف 

 سرویس
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 : (Mission)رسالت مرکز 

در شهرستان  زنجانبیمارستان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی  تنهابعنوان  بیمارستان ایثار ماموریت

رائه مطلوب ترین خدمات درمانی در ایجرود  کشور با هدف استانداردهای تعیین شده در سطح  حیطه ، ا

می خدمات درمانی و بهبود مستمر کیفیت  ءو اعتماد سازی از طریق ارتقامراجعین افزایش رضایتمندی 

 باشد.

 :(Vision)مرکز  چشم انداز

 به گواه شاخص های عملکردی در پنج سال آینده: ما بر آنیم تا 

  با ارایه مراقبتهای درمانی با کیفیت استان زنجان  )عمومی( شهرستان جنرال هایبیمارستان یکی از برترینبه عنوان

ارایه دهنده  شهرستان در عنوان بهترین بیمارستان .همچنین بهبرتر و مناسب ترین هزینه ها شناخته شویم

 .کارکنان انتخاب شویمپزشکان و ، توسط بیماران  ها استانداردبا باالترین مراقبتهای درمانی 

 (:Valuesارزش های مرکز)

  در این مسیر به اصول و ارزشهای ذیل معتقدیم: 

 احترام به حقوق بیماران و سایر ذینفعان 

 فرآیند محوری 

 در قبال عملکرد پاسخگویی 

  نظم و انضباطارتقاء 

 همدلی و صداقت 

 زیست  حفظ محیط 



 

 

 :مارستانیب شده ییشناسا کیاستراتژ یها تیاولو فهرست

: S1 یمارستانیب یندهایفرا ءارتقا  

S2  :و ،زنانیداخل مانند)  یدرمان هیپا یلدهایف در مارانیب رشیپذ جهت یدرمان خدمات تیوکم تیفیک وارتقاء توسعه 

 (اطفال

S3  :کارکنان یساز توانمند و آموزش 

S4  :یبخش اعتبار یاستانداردها استقرار با یرسان خدمت تیفیک شیافزا 

S5  :ماریب یمنیا ارتقاء  

S6  :مارستانیب یودرمان متخصص مجرب کادر نگهداشت و جذب 

S7  :یپزشک زاتیتجه حیصح وکاربرد نگهداشت 

S8  :سونوگرافی یانداز راه 

S9  :مارستانیب یاطالعات ستمیس از وکامل قیدق یبردار بهره 

 

 اسرتانداردهای  برا  سرالمت  خردمات  ارائة مراکز سیستماتیک ارزیابی معنی به :(ACCREDITATION) اعتباربخشی

 و بیمرار  امنیرت  بهبرود  و بیمرار  محوربرودن  کیفیت، مداوم بهبود بر که اعتباربخشی استانداردهایی. »است مشخص

 مری  گرفتره  کرار  بره  آن تفکرر  مبنای عنوان به و درمانی بهداشتی خدمات کیفیت تشریح دارد  برای تأکید کارکنان

 تمرکرز  و شرود  مری  مربروط  مراقبرت  کیفیت به آنچه درک و سالمت های مراقبت مشی خط« اعتباربخشی. » شود

 (اعتباربخشری ) اساس آن، نمودن پویا و درمان و بهداشت سیستم توسعة نمودن برای یکپارچه بنیادی اصول برروی

 .میدهد راتشکیل

 انواع اعتبار بخشی

 است دونوع بخشی اعتبار

 اجباری – است کشوری– ملی بخشی اعتبار .1

 اختیاری- است داوطلبانه– اللملی بین عتباربخشیا .2

 اعتباربخشی فواید

 میکند ایجاد باز فضای. 

 میدهد افزایش را سازی مستند. 

 میدهد افزایش را سازمانی و ملی وری بهره. 

 میکند اندازی راه را ای مقایسه سیستم یک. 

 میشود ها هزینه کاهش باعث 
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 ضروابط  براسراس  سالمت مراقبت با مرتبط های فعالیت انجام برای( قانونی)رسمی اجازة اعطای :مجوز پروانه

. اسرت  کارکنان الزم شرایط و تجهیزات و تکنولوژی عمومی،«  مجوز»  سری یک براساس پروانه بهداشت یا

 مراقبرت  سراختن  فرراهم  بررای  را آن دارندگان صالحیت و توانایی پایه، استانداردهای و دیگرضوابط بیان به

 می نماید. تأیید سالمت

 فعالیت پروانه مجوز و اعتباربخشی تمایز وجوه

 از ای مجموعره  درمرانی،  بهداشرتی  هرای  مراقبت دهنده ارائه مرکز یک ارزیابی فرایند عنوان به پروانه صدور 

 استانداردهای. دهد می قرار بررسی مورد فعالیت، انجام برای را الزم ساختارهای حداقل که است استانداردها

 الزامرا   کره  میشود ط مربو بیمارستان( انسانی نیروی و) یکی فیز تسهیالت و ایمنی تجهیزات، به پروانه صدور

 ایرن  درمرانی  بهداشرتی  خردمات  دهنردة  ارائره  مرکرز  در گرر ا .هسرتند  الزم پزشرکی  مراقبتهرای  ارائرة  برای

 دولرت  مجروز  فعالیت پروانة درواقع،. میشود اعطا پروانه مرکز آن به باشد، داشته وجود حداقل استانداردهای

 بیمراران  بررای  را مرثرر  هرای  مراقبرت  ارائرة  امکان دهد می ن نشا که است مرکز آن فعالیت و گشایش برای

 بررای بیمراران   را مرثرری  و مطمرئن  مراقبت تواند نمی است حداقل شرایط این از یکی فاقد که رکزیم.دارد

 یا عردم  فعالیت دستور یا حکم متضمن پروانه صدور عبارتی به باشد، داشته فعالیت اجازة نباید و سازد فراهم

 خردمات  ارائرة  بررای  (سرالمت  مراقبرت )  سرازمان  قابلیرت  روی پروانره  صدور دیگر، عبارت به. است فعالیت

 .دارد تمرکز حداقل استانداردهای برمبنای مراقبتی

 هرای  اقردام  تمام سازمانی، خارج ارزیابی یک عنوان به سالمت، مراقبت نهای سازما اعتباربخشی که درحالی 

 ارتقرای  برر  آن اسرتانداردهای  و دهنرد  قرارمری  بررسی مورد را بندی درجه قابل و گیری ه انداز قابل عینی،

 صردور  بررای  ابرزاری  عنروان  بره  نباید اعتباربخشی کل، طور به دارند تأکید خدمات ایمنی و کیفیت مستمر

 .رود می شمار به اعتباربخشی برای نیازی پیش مجوز صدور اگرچه گیرد قرار استفاده مورد مجوز

 اعتباربخشی های مدل

 :میشود ه استفاد اصلی مدل دو از اعتباربخشی استانداردهای تدوین در

   Functional عملکردی مدل 

 Departmental   بخشی مدل 

 .اند کرده استفاده نیز مدل دو این از یبیکتر از کشورها برخی

 استانداردهای که عملکردی مدل در JCI  همچرون  محورهایی است، ه شد تدوین آن براساس نیز 

 درخصرو  ...  و بیمرار  ایمنری  بیمرار،  ارزیرابی  مراقبتی، خدمات به دسترسی بیمار، حقوق رعایت

 مردیریت  ایمنری،  رهبرری،  و مردیریت  کیفیرت،  بهبرود  ماننرد  محورهرایی  نیرز  و بیمار از مراقبت



 

 

 بخشی، مدل در اما. گیرند قرارمی مدنظر بیمارستان مدیریتی موضوعات با دررابطه ،... و تأسیسات

 اسرتاندارد  مجرزا  صرورت  بره  مردیریتی  و پشرتیبانی  کلینکیی،پاراکلینکیی، مختلف بخشهای برای

 آمروزش  مستندسرازی،  کیفیرت،  بهبرود  همچرون  اساسری  موضوع چند که هرچند. میشود نوشته

 تمرام  در...  و خردمت  ارائرة  شرهای  رو و هرا  مشی خط تدوین داده، تحلیل و آوری جمع کارکنان،

 .شوند بدل سازمانی فرهنگ یک به تا میگیرند قرار کید تأ مورد بخشها

 روش هررردو از ایررران اعتباربخشرری مرردل (Mix) اسررت نمرروده اسررتفاده(Departmant –

functional) 

 اعتباربخشی نحوه

 بر مبنی خارجی ارزیابان به را خود کامل آمادگی بیمارستان که شود می م انجا زمانی اعتباربخشی 

 .  مینماید م اعال شده تعیین ازپیش استانداردهای رعایت

 کارکنران  و مردیریت  توسرط  مراقبرت  سراختن  فرراهم  توانرایی  براساس اعتباربخشی استانداردهای 

 .شوند می تعیین مراقبت نتایج و فرایندها ساختار، واصالح ارزیابی برای بالینی،

 شود می انجام شده تعیین زمانی دورة یک برای صرفا  و دارد نیاز مداوم بهبود به اعتباربخشی. 

 را شرده  داده اعتبرار  موقعیرت  ترا  قرارگیرد ای دوره مجدد ارزیابی تحت موفق طور به باید سازمان 

 .نماید حفظ

 اعتباربخشی اهداف

 حرال  در کننرد  مری  اربرات  که نهایی بیمارستا از دسته آن به پاداش اعطای و شناختن رسمیت به 

 .هستند مراقبت ایمنی و کیفیت ارتقای و ارزیابی

 اند شده موفق اعتباربخشی در که نهایی بیمارستا از دسته آن به آینده در مالی پاداش اعطای. 

 خدمات و سالمت مراقبت کیفیت مستمر بهبود. 

 ها بیمارستان سالمت مراقبت به عمومی اعتماد افزایش. 

 سالمت مراقبت سیستم به ملی افتخار بهبود. 

 اعتباربخشی دستاوردهای 

 ها پرداخت مکانیسم از کننده حمایت توجیه. 

 ها سازمان در آن نمودن فراهم و مراقبتها کیفیت به عمومی اعتماد افزایش. 

 خدمت دهنده ارائه نهای سازما بین کیفیت در یکنواختی عدم کاهش. 

 اعتباربخشری  هرای  برنامره  برقرراری  در خرورده  شکست های کوشش از متعددی های مثال اگرچه 

 است انکارناپذیری ارزش دارای اعتباربخشی ولی دارد، وجود سالمت از مراقبت سازمانهای

 اعتباربخشی استانداردهای های ویژگی

 باشند فهم قابل باید استانداردها. 

 (دهد می پوشش را چیز چه استاندارد این که این بر اشاره)باشد روشن باید استانداردها محدودة 
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 (.... و فرایندی ساختاری،)باشد واضح و مشخص باید استانداردها نوع 

 ه استفاد آن از که فردی برای تشخیص قابل) باشند بسیط و جامع محتوای دارای باید استانداردها 

 (کند می

 فراینرد  یرک  دارای باید استانداردها.. )باشند داشته را فرایندها گیری اندازه توانایی باید استانداردها 

 (باشند هدفمند

 باشد کشور هر نیازهای و دولتی های مشی خط محلی، شرایط با همسو باید استانداردها . 

 ترا  شود میعی س رویه این در و است شده انجام مشاوره فرایند ازطریق همیشه استانداردها تعیین 

 . آید عمل به کنند، می ه استفاد استانداردها از که کسانی با الزم مشارکت

 منظور به و سالمت مراقبت متخصصان توافق یا اجماع وسیلة به معموال  اعتباربخشی استانداردهای 

 .گیرد می قرار ویرایش و بررسی مورد متناوبا  علمی های پیشرفت آخرین با همگامی

  



 

 

دومفصل   

دگان گیرنمنشور اخالقی بیمارستان وحقوق 

 خدمت
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 بیمارستان اخالقی منشور

 

 کره  دارنرد  ایمان و دانسته مردم به صادقانه خدمت به مفتخر بلکه متعهد را خود بیمارستان، این کارکنان .1

 .است مخلوق رضای به وابسته خالق رضای

 ارائره  منظرور  به مناسب فضای سازی آماده و جدید آوریهای فن از بهینه استفاده و بکارگیری در کوشش .2

 .است مرکز این اولویتهای جزء مشتریان به تر ارزنده و مطلوب خدمات

 در برودن  پاسرخگو  و مرراجعین  به نسبت مسئوالنه برخورد با توام خوشرویی و صمیمیت صداقت، داشتن .3

 .باشد می ما همه وظیفه عملکرد مقابل

 جلرب  جهرت  در تالش و بیماران موقع به و صحیح درمان مطلوب، کیفیت با خدمت ارایه جهت در تالش .4

 .است ما هدف آنها رضایت

 و درک بررای  ترالش  و خردمت  ارائره  در دلسروزی  و جردیت  داشتن امور، در ترتیب و نظم شناسی، وقت .5

 .است کارکنان وظایف جزء مراجعین توقعات به پاسخگویی

 .باشد می ما دیگر وظیفه بیمار به نسبت احترام و نزاکت رعایت ظاهری، آراستگی و نظم حفظ .2

 .است ما هدف جانبه همه توسعه و کیفیت، مستمر ارتقاء و بوده گروهی کار گرو در ما موفقیت .7

 باشرند  مری  هرسرازمانی  بقراء  دلیل و خدمات کیفیت نهایی داوران ، بیماران که دارد باوربیمارستان  این .9

 مسرتمر  ترالش  بیمراران  رضرایت  نهایرت  در و خردمات  کمری  و کیفی سطح ارتقاء و حفظ جهت در بنابراین

 .نمود خواهیم

 

 منشورحقوق گیرندگان خدمت در ایران

 ارزش و ینشب

 از بیمراری  شررایط  در امرر  ایرن  .باشند می ها انسان کرامت به احترام و حفظ به متعهد جامعه افراد یکایک

 نظرام  پایره  اصرول  از انسرانی  واالی کرامرت  به توجه اساسی قانون اساس بر .است برخوردار ای ویژه اهمیت

 ترأمین  کشرور  افرراد  یکایرک  برای را درمانی - بهداشتی خدمات است موظف دولت ، بوده اسالمی جمهوری

 انسرانی  کرامرت  رعایرت  و حقروق  به احترام بر مبتنی و عادالنه باید سالمت خدمات ارائه اساس این بر .کند

 .پذیرد صورت بیماران



 

 

 کرامرت  برابرری  پایره  بر و ایرانی و اسالمی فرهنگ بر مبتنی و انسانی واالی ارزشهای به توجه با منشور این

 و کننردگان  ارائره  میان انسانی رابطه تحکیم و ارتقا ، حفظ هدف با و سالمت خدمات گیرندگان تمامی ذاتی

 .است شده تنظیم سالمت خدمات گیرندگان

 

 

 

 

 

 شود می معرفی درمانی بهداشتی خدمات دریافت جهت خدمت دهنده ارئه مراکز به که کسی:بیمار . 

 به افراد برای را خاصی اختیارات و امتیازات که جامعه یک بر حاکم قواعدومقررات مجموعه :حقوق 

 .شود می تعریف است سزاوار چه آن معنی به ها زبان تمام در حقوق .شناسد می رسمیت

 تدوین پزشکی وآموزش درمان بهداشت، وزارت توسط 1391 سال در ایران در بیمار حقوق منشور 

 .گردید

 .است بیمار حق سالمت خدمات مطلوب دریافت: اول محور
 

 ارائه خدمات سالمت باید: .1

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

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

 فرهنگی، مذهبی، نوع بیماری و جنسیتی باشد.( فارغ از هرگونه  تبعیض از جمله قومی،  3-1

 ( بر اساس دانش روز باشد.  4-1

 ( مبتنی بر برتری منافع بیمار باشد. 5-1

 ( در مورد توزیع منابع سالمت مبتنی بر عدالت و اولویتهای درمانی بیماران باشد. 2-1

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

( به همراه تامین کلیه امکانات رفاهی پایه و ضروری و به دور از تحمیل درد و رنج و محدودیتهای غیر  9-1

 ضروری باشد.

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

 جسمی و افراد بدون سرپرست داشته باشد.روانی، زندانیان، معلوالن ذهنی و 

 ( در سریع ترین زمان ممکن و با احترام به وقت بیمار باشد. 11-1

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

ورد غیر ی آن صورت گیرد در م( در مراقبت های ضروری و فوری )اورژانس( بدون توجه به تامین هزینه12-1

 فوری )الکتیو( بر اساس ضوابط  تعریف شده باشد.

( در مراقبت های ضروری و فوری )اورژانس( در صورتی که ارائه خدمات مناسب ممکن نباشد الزم است 13-1

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

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

معنوی و عاطفی و خانواده اش در زمان احتضار می باشد بیمار در حال احتضار حق دارد در آخرین 

 گی خویش با فردی که می خواهد همراه گردد.لحظات زند

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

 (محتوای اطالعات باید شامل موارد ذیل باشد:1-2

 ( مفاد منشور حقوق بیمار در زمان پذیرش.1-1-2

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

 و معرفی سیستم های حمایتی در زمان پذیرش.

(نام مسئولیت و رتبه حرفه ای اعضای گروه پزشکی مسئول ارائه مراقبت از جمله پزشک پرستار و 3-1-2

 دانشجو و ارتباط حرفه ای آنها با یکدیگر.

و نقاط ضعف و قوت هر روش و عوارض احتمالی آن، تشخیص  (روش های تشخیصی و درمانی4-1-2

 بیماری، پیش آگهی و عوارض آن و نیز کلیه اطالعات تاریر گذار در روند تصمیم گیری بیمار.

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

 (کلیه اقداماتی که ماهیت پژوهشی دارند.2-1-2

 رائه آموزش های ضروری برای استمرار درمان .( ا7-1-2

 ( نحوه ارائه اطالعات باید به صورت ذیل باشد:2-2

( اطالعات باید در زمان متناسب و با شرایط بیمار از جمله اضطراب و درد و ویژگی های فردی وی 1-2-2

 از جمله زبان، تحصیالت و میزان درک در اختیار وی قرار گیرد مگر این که:

 در شروع درمان به واسطه ارئه اطالعات فوق سبب آسیب به بیمار گردد )در این صورت  تاخیر

 انتقال اطالعات پس از اقدام ضروری در اولین زمان مناسب باید انجام شود(

  بیمار علی رغم  اطالعات از حق دریافت اطالعات از این امر امتناع نماید که در این صورت باید

ده شود. مگر این که عدم اطالع بیمار، وی با سایرین را در معرفی خواست بیمار، محترم شمر

 خطر جدی قرار دهد.

بیمار می تواند به کلیه اطالعات ربت شده در پرونده بالینی خود دسترسی داشته باشد و تصویر  (2-2-2

 آن را دریافت نموده و تصحیح اشتباهات مندرج در آن را درخواست نماید.

 شمرده محترم باید سالمت خدمات دریافت در بیمار آزادانه گیری تصمیم و بانتخا حق: سوم محور

 .شود



 

 

 ( محدوده انتخاب و تصمیم گیری درباره موارد ذیل می باشد:1-3

 انتخاب پزشک  معالج و مرکز ارائه کننده خدمات سالمت در چهار چوب  ضوابط. (1-1-3 

 مشاور.انتخاب و نظر خواهی از پزشک دوم به عنوان  (2-1-3

شرکت یا عدم شرکت در هر گونه پژوهش با اطمینان از اینکه تصمیم گیری وی تاریری در تداوم  (3-1-3

 و نحوه دریافت خدمات سالمت نخواهد داشت.

قبول یا رد درمان های پیشنهادی پس از آگاهی از عوارض احتمالی ناشی از پذیرش یا رد آن مگر  (4-1-3

که امتناع از درمان شخص دیگری را در معرض خطر جدی قرار می در موارد خود کشی یا موردی 

 دهد.

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

می باشد ربت و به عنوان راهنمای اقدامات پزشکی در زمان فقدان ظرفیت تصمیم گیری وی با 

ی مد نظر ارائه کنندگان خدمات سالمت و تصمیم گیرنده جایگزین بیمار قرار رعایت موازین فانون

 گیرد.

 شرایط انتخاب و تصمیم گیری شامل موارد ذیل می باشد: (2-3

و تصمیم گیری بیمار باید آزادانه و آگاهانه مبتنی بر دریافت اطالعات کافی و جامع  انتخاب (1-2-3

 )مذکور در بند دوم( باشد.

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

 

 راز اصل ورعایت بیمار خصوصی حریم به احترام بر مبتنی باید سالمت خدمات ارائه:چهارم محور

 .داری باشد

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

 قانون آن را استثناء کرده باشد.

در کلیه مراحل مراقبت اعم از تشخیص و درمان باید به حریم بیمار احترام گذاشته شود ضروری است  (2-4

 بدین منظور کلیه امکانات الزم جهت تضمین حریم خصوصی بیمار فراهم گردد.

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

 توانند به اطالعات دسترسی داشته باشند.

بیمار حق دارد در مراحل تشخیص از جمله معاینات فرد متعمد خود را همراه داشته باشد. همراهی یکی  (4-4

الف ضرورتهای از والدین کودک در تمام مراحل درمان حق کودک می باشد؛ مگر اینکه این امر بر خ

 پزشکی باشد.

 

 رسیدگی به شکایات

 .است بیمار حق شکایات به رسیدگی آمد کار نظام به دسترسی :پنجم محور
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 در اختالف بدون است منشور این موضوع که خود حقوق نقض ادعای صورت در دارد حق بیمار هر ( 5-1

 .نمایید شکایت صالح ذی مقامات به سالمت دریافت خدمات کیفیت

 .شوند آگاه خود شکایت نحوه و رسیدگی نحوه از دارند حق بیماران ( 5-2

 کوتاه در مطالب اربات و رسیدگی از پس باید سالمت خدمات کنندگان ارائه خطای از ناشی خسارت ( 5-3

 .شود اجرا زمان ممکن ترین

 اعمال باشد گیری تصمیم ظرفیت فاقد دلیلی هر به بیمار که صورتی در منشور این مفاد ابتدای در 

 البته. بود خواهد جایگزین قانونی گیرنده تصمیم بعهده منشور این مذکور در بیمار حقوق کلیه

 مراجع طریق از تواند می ،پزشک شود مانع درمان پزشک برخالف جایگزین گیرنده تصمیم چنانچه

 . بنماید را گیری تصمیم در نظر تجدید درخواست ذیربط

 روند از بخش در تواند می اما است گیری تصمیم برای کافی ظرفیت فاقد که بیماری چنانچه 

 .شود شمرده محترم او ،بایدتصمیم بگیرد تصمیم معقوالنه

 بیماران به مربوط مقررات
 جسمانی های نیاز (الف

 ها عفونت و جراحات ، حوادث از بیمار محافظت .1

 بیمار استراحت و راحتی و جسمانی های نیاز به توجه  .2

 بیمار بهداشتی های نیاز به توجه .3

 بیمار حرکتی های فعالیت به توجه .4

 بیمار در مایعات تعادل و تغذیه به توجه .5

 

 (اجتماعی و ذهنی-احساسی– روانی- روحی) جسمانی غیر های نیاز (ب

 :اهداف

 بیمارستان در پذیرش سیستم از بیمار نمودن آگاه .1

 بیمار تنهایی و خلوت به احترام .2

 آنان به احترام و بیماران با مهربانی و داری راز .3

 بیماری پیشرفت از جلوگیری و بیماران سالمتی افزایش به کمک .4

 پرستاری فرآیند اساس بر خانواده و بیمار به توجه .5



 

 

 بیماران آموزش به مربوط مقررات

 ( ورود بدو)بستری هنگام بیمار توجیه 

 :اهداف

 بخش محیط با او سازگاری تسهیل و بیمار اضطراب از کاستن .1

 مراقبتی برنامه در شرکت و خود مشکالت بیان به بیمار تشویق .2

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

 بیمار

 بیمارستانی های عفونت از پیشگیری یا کاهش منظور به عمومی و فردی بهداشت رعایت .4

 بستری مدت طول در بیمار آموزش 

 : درمان سیر کنترل و بهبود:اهداف

 عدم ، تخت از خروج و حرکت ، استراحت ، تغذیه مثل صادره دستورات خصو  در بیمار راهنمایی .1

 ... و ها رابط ها، درن دستکاری

 پرستار و پزشک به روحی جسمی مشکالت و عالئم گزارش .2

 آن با مقابله راههای و عوارض و بیماری خصو  در مختصر توضیحات .3

 ... و ها رابط ، سرم دستکارس ویا دمان در مداخله عدم .4

 :ترخیص هنگام بیمار آموزش(ج

 می برخوردار منزل در خود از مراقبت جهت الزم مهارت و آگاهی از بیمار اینکه از اطمینان حصول:اهداف

 .باشد

 در خود از حمایت برای را حمایتی مراقبتهای و الزم ،امکانات وسایل بیمار اینکه از اطمینان حصول .1

 .دارد منزل

 بیمار اضطراب دادن کاهش .2

     وی به بیمار بیماری با مرتیط آموزشی پمفلت دادن .3
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سومفصل   

 مدیریت ایمنی کارکنان 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 سالمت شغلی در کارکنان

 آموزش پرسنل برای سالمت و محافظت آنها 

a) موضوعاتی که باید  .زش ببینند درصورت لزوم تکرار شودسالیانه آمو الزم است پرسنل در مورد کنترل عفونت

 آموزش داده شود: 

  شستن دستها 

  آشنایی با انواع راههای انتقال عفونت 

 ها یا عالیم دهی بعضی از بیماریاهمیت گزارش 

  چگونگی کنترل بیماری سل 

  گزارش موارد مواجهه با خون و مایعات بدن 

 گیری اهمیت همکاری با پرسنل کنترل عفونت درحین بررسی همه 

 اهمیت غربالگری پرسنل و برنامه های ایمن سازی 

b) سازد آگاهی دارند اطمینان یافتن از این نکته که تمام پرسنل از شرایطی که آنان را آسیب پذیر می 

c)  تهیه دستورالعمل مکتوب در زمینه کنترل عفونت و دسترسی آسان تمام پرسنل به آن 

d)  های شغلی ها و مواجههبیماریتهیه اطالعات آموزشی مناسب برای پرسنل به زبان آنها 

 

 پرسنل های شغلیها و مواجههبیماری( 3

  تهیه و نگهداری پرونده پرسنل 

 های قابل انتقال از بیماران و مشاوره پزشکی در مورد بیماری کارگیری روشی برای دریافت اطالعاتبه 

 های مرتبط با شغل و اکتسابی از جامعه و ربت موارد وقوع بیماری عفونی تهیه پروتکل مکتوب در خصو  عفونت

 مرتبط با شغل در پرونده فرد و مطلع ساختن پرسنل کنترل عفونت و اعضای سرویس بهداشتی درمانی  

 

 اطالعات مربوط به پرسنل نگهداری 

  نگهداری اطالعات مربوط به پرسنل( 4

 صورت محرمانه نگهداری اطالعات مربوط به مواجهه شغلی به 

  ارائه این اطالعات فقط در قالب آمار و ارقام 

 ای صورت رایانهنگهداری این اطالعات ترجیحا  به 

  یک نسخه از پرونده پرسنل در اختیارش قرار داده شود 

 ای اطالعات مربوط به سالمت پرسنل بررسی دوره 

 های شغلی مراقبت پرسنل و سایر بیمارانرعایت کلیه قوانین جاری محلی و اجتماعی در مورد پرونده 

 

 های کلی(واکسیناسیون پرسنل )توصیه
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  های کلی(واکسیناسیون پرسنل )توصیه( 5

  مکتوب نمودن خط مشی در مورد واکسیناسیون پرسنل 

 ینان یافتن از آشنایی با دستورالعمل واکسیناسیون اطم 

  دانستن اطالعاتی در مورد سابقه آلرژی و موارد منع مصرف پرسنل قبل از ایمن سازی 

 های مورد نیاز برای هر یک از پرسنل حین برنامه غربالگری تهیه لیست واکسن 

 روتین غیر شغلی ارجاع شود ای وجود نداشته باشد، برای واکسیناسیون اگر مواجهه شناخته شده 

  تهیه واکسن در مواقع لزوم 

   برای کلیه پرسنل پزشکی پرونده تشکیل و به نگهداری پرونده خود تشویق شوند 

 

 ایمن تزریقات

 

 شامل: کاهش رفتار پر خطر کارکنان بهداشتی درمانی (1

 ارتقاء سطح آگاهی و کسب مهارت کارکنان بهداشتی درمانی 

 ی بهداشتی و واکسیناسیون رایگان کلیه کارکنان تشکیل پرونده 

  ی درمانیافزایش سطح ایمنی کارکنان در حین کار با وسایل تیز و برنده  (2

 کند مانند استفاده از ابزارهایی که ایمنی وسایل تیز و برنده را تضمین میNeedle clipper  و فورسپس 

 تکش، گان غیر قابل نفوذ به آب و ترشحات ، پیش بند پالستیکی ، ماسک و استفاده از وسایل حفاظتی مانند دس

 عینک 

 های در صورت امکان استفاده از سرنگAD  

  های تیز و برندهجمع آوری و نگهداری ، انتقال و دفع مناسب و بهداشتی زباله ( 3

 ( نگهداری اشیاء تیز بالفاصله پس از مصرف در ظروف جمع آوری ایمنSafty box) 

 ظروف جمع آوری مستحکم ، غیر قابل نفوذ و دهانه گشاد و حجم کافی و ابعاد مناسب داشته باشد 

  .دفع  وسایل تیز و برنده سریعا  پس ازمصرف صورت گیرد و این ظروف به تعداد کافی در دسترس قرار گیرد 

  استفاده از برچسب هشدار دهنده بر روی ظروف با مضمون ))احتمال آلودگی با اشیاء تیز و برنده عفونی(( به

 منظور جلب توجه کارکنان 

  به منظور پیشگیری از سر ریز شدن وسایل تیز و برنده داخلsafty box   باید در صورت پر شدن حجم
3

4
ظروف،  

 به روی آن زده شده و به محل امحاء زباله انتقال یابد. یز خطرناکوسایل تدرب آن بسته و برچسب با مضمون 

  تغییر رفتار و نگرش اجتماعی  (4



 

 

 :آموزش : جهت تعدیل تجویز دارو اقدامات زیر اجرا گردد 

a)  از تجویز دارو  به روش تزریقی در زمانی استفاده گردد که داروی مذکور به دیگر اشکال از جمله خوراکی

 موجود نباشد.

b)  ارتقاء سطح آگاهی جامعه در خصو  خطرات بالقوه ناشی از مصرف دارو به روش تزریقی به منظور کاهش

 تقاضای بیماران 

c)  برگزاری دوره آموزش های توجیهی جهت کادر خدماتی پشتیبانی و سایر گروهای بهداشتی درمانی آموزش

جامعه درخصو  خطرات بالقوه مصرف  الزم همکاران شاغل در واحد های بهداشتی درمانی برای اصالح نگرش

 داروهای تزریقی 

 دستورالعمل ایمنی

 اقدامات پیشگیرنده از بروز جراحات ناشی از وسایل تیز و برنده –الف 

 .پس از تزریق از گذاردن در پوش سر سوزن اکیدا  خودداری شود 

  نگهداشتن در پوش استفاده در موارد ضروری جهت گذاردن در پوش سرسوزن از وسایل مکانیکی جهت رابت

 شود .

 .جهت حمل وسایل تیز از رسیور استفاده شود 

 . از دست به دست نمودن وسایل تیز اجتناب نمایید 

 خون وجود دارد به شرح زیر است: احتیاطات عمومی در حین انجام هر گونه اقدام درمانی که احتمال آلودگی با

a) ع با پانسمان ضد آب پوشانده و استفاده از دستکش الزامی که بریدگی در دستها وجود دارد موضدر صورتی

 است. 

b) . جهت حفاظت بدن از آلودگی با خون وترشحات از پیشبند پالستیکی استفاده شود 

c) .درصورتیکه احتمال پاشیدن ترشحات وجود دارد از ماسک وعینک استفاده شود 

d) ود.که بیمار خونریزی وسیع دارد از گان ضد آب استفاده شدرصورتی 

e) که کارکنان اگزما یا زخم باز دارند معاینه پزشک جهت شروع فعالیت در بخش ضروریست  .درصورتی 

 دستورالعمل ایمنی

 های اولیه فوری پس از تماس )نیدل استیک( در کارکنان بهداشتی درمانی کمک–ب  

  شستشوی زخم با صابون و آب ولرم 

   خودداری از مالش موضعی چشم 

 صورت آلودگی  غشاء مخاطی با مقادیر زیاد آب در وها شستشوی چشم 

  گزارش فوری سانحه به سوپروایزر بالینی 

  ربت رسمی مورد گزارش شده در گزارشات حین کار توسط سوپروایزر و پرونده بهداشتی کارکنان و مدیر

 مسئول مرکز و طرح در کمیته کنترل عفونت و پیگیری از طریق مراجع  قانونی 

  تشکیل پرونده و پیگیری مورد 

 زایی ناشی از تماس در کارکنان بررسی میزان خطر بیماری 
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 که منبع آلوده به عنوان مورد شناخته شده درصورتی HIV/HBVسی سی خون از فرد مورد 11تا 5باشد می

 تماس گرفته و ذخیره گردد.

  اس گرفته و مورد آزمایش قرار گیرد سی سی خون از منبع تم 11تا 5پس از تماس جهت تعیین عفونت منبع 

  چک پرسنل مورد آسیب از نظرHCV  وHIV  ماه پس از تاریخ تماس 2ماه و  3تا 

 

 کنترل عفونت

  های بیمارستانی در ایرانوضعیت عفونت

از کنترل عفونت  های بیمارستانی در ایران سابقه طوالنی ندارد. علیرغم اینکه سوابق مربوط به موضوعکنترل عفونت

شیراز و سپس چند بیمارستان در تهران موجود است.با این وجود تنها در شیراز و  های اهوازدر دانشگاه 1351سال 

های پیشگیری و کنترل آن های بیمارستانی توجه خاصی شد و برنامهبه موضوع کنترل عفونت 1351از سال 

ها در زمینه بررسی ی در مراکز دانشگاهی و بیمارستاناها و مطالعات پراکندهتاکنون در کشور بررسی .پیگیری گردید

 ها انجام شده است.وضعیت این عفونت

 

 (NNIS) های بیمارستانی تعاریف نظام کشوری مراقبت عفونت

  عفونت:

زای عفونی دچار آسیب میای است که میزبان به دلیل تهاجم و رشد و تکثیر عامل بیماریعفونت به معنای پدیده

  .شود

   :عفونت بیمارستانی

زای مرتبط با خود عامل عفونی یا سموم آن در های بیماریعفونتی که به صورت محدود یا منتشر و در ارر واکنش 

  بیمارستان ایجاد میشود به شرطی که:

  ساعت بعد از پذیرش بیمار در بیمارستان ایجاد شود. 72تا  49حداقل 

 عفونت مربوطه را داشته باشد و بیماری در دوره نهفتگی خود  در زمان پذیرش، فرد نباید عالئم آشکار

 نباشد.

 .معیارهای مرتبط با عفونت اختصاصی ) کد مربوطه ( را جهت تعریف عفونت بیمارستانی داشته باشد  



 

 

  تفاوت کلونیزاسیون، عفونت و ناقل بودن:

  باشد.میزبان بدون ایجاد عفونت می : به معنای رشد و تکثیر عامل عفونی ) میکروارگانیسم ( درکلونیزاسیون

  تواند بالقوه منجر به کلونیزاسیون یا عفونت دیگران شود.ها میافرادی که کلونیزاسیون آنها با میکروارگانیسم ناقل:

   ( بیماریزاییPathogenicity:)  

زایی آن پاتوژنیسیتی یا چگونگی بیماریها جهت ایجاد عفونت را نحوه چگونگی و میزان توانایی برای تهاجم به بافت

  عفونت گویند.

 

   ویروالنس (Virulence:)  

  زا را میزان ویروالنس آن گویند.شدت و قدرت تهاجمی یک عامل عفونی بیماری 

   ( وکتورVector:)  

گرچه این راه انتقال شوند. عامل عفونی ( می)  منظور پشه، مگس و امثال آن است که گاهی منجر به انتقال عفونت

  های بیمارستانی شایع نیست.در مورد عفونت

   ( مخزنReservoir:)  

تواند در آنجا زنده مانده و رشد و تکثیر نماید مانند خود انسان، حیوان، خاک، آب و محلی است که عامل عفونی می

....  

   ( وسایل بیجانFomite:)  

توانند به عنوان راه انتقال یا مخزن یا منبع عفونت عمل کنند مانند وسایل میشامل وسایل یا مواد مختلفی است که  

   معاینه آلوده.

   ( منبعSource :) 

گردد مانند آب برای زا بالفاصله از آنها به پذیرنده منتقل میاشیاء، اشخا  یا موادی که عوامل عفونی یا بیماری

 . تیفوئید، خاک برای سیاه زخم

های مختلفی وجود دارد که هر کدام از آنها نقاط قوت و ضعف های بیمارستانی در دنیا روشعفونتبرای مراقبت 

های بیمارستانی در نظر براساس اهدافی که مسئولین نظام مراقبت عفونت ها معموال خا  خود را دارند. این روش

 شود. بطور کلی:دارند تعیین می

 تظار است عبارتند از:اهدافی که از یک نظام مراقبت مورد ان 

  کاستن میزان بروز عفونت در بیمارستان 

 های اندمیک تعیین میزان 

  ها تعیین و تشخیص اپیدمی 

  های کنترل عفونت ارزشیابی راه 

 های مختلف ها بین بیمارستانمقایسه میزان عفونت 

  بیمارستانی. هایدر نهایت پاسخگویی به مسئولین و اطالع به ایشان در خصو  وضعیت عفونت  

 NNISچهار نوع عفونتهای بیمارستانی بر اساس 

 عفونت ادراری .1
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 پنومونی .2

 عفونت محل جراحی  .3

 عفونت خون  .4

  (UTI-SUTI)     عفونتهای ادراری عالمت دار 

 دارای یکی از ویژگی زیر باشد:

 ویژگی اول

  39تب باالی.   

 .تکرار یا سوزش ادرار 

 .درد ناحیه فوق عانه شدید با لمس موضعی 

 به شرطی که دو نوع ارگانیسم رشد نکرده  به  همراه کشت مثبت ادرار فوریت ادراری بدون وجود سایر عالئم(

 باشد(.

 ویژگی دوم

 بیمار دست کم دو عالمت از نشانه های زیر را دارا باشد:

 وق عانه، فوریت ادراریدرجه، تکرر ادرار، سوزش ادرار، درد ف 39تب باالی 

 و یایکی از عالئم:

 .پیوری       .وجود ارگانیسم در ادرار 

 .تشخیص پزشک    .تجویز و یا تغییر آنتی بیوتیک توسط پزشک 

 ویژگی سوم:

  درجه  37درجه و یا هیپوتومی کمتر  39سال در صورت تب باالی  1کودکان زیر 

 آپنه      برادیکاردی 

  هنگام ادرار بی قراری     بی حالی 

 استفراغ 

 ویژگی چهارم:

 کودک زیر یک سال با عالئم مذکور:

  تب      هایپوترمی 

 آپنه        برادیکاردی 

 بی قراری ادراری     بی حالی 

  استفراغ     پیوری 

 .تشخیص بالینی پزشک و تجویز یا تعویض آنتی بیوتیک 



 

 

تهیه کشت مذکور باید با رعایت روش آسپتیک و یا کاتتریزاسیون به روش تمیز باشد و بهتر است از  :شرط الزم

  طریق آسپیراسیون فوق عانه نمونه گرفته شود.

 

 

 ( UTI-ASBعفونت ادراری بدون عالمت )

 عفونت ادراری بدون عالمت که دست کم یکی از عالئم زیر را داشته باشد:

  قبل از انجام کشت از سوند فولی استفاده کرده باشد. روز 7اگر بیمارحداقل 

A.  میکروارگانیسم دیده شود. 511در کشت حد اقل 

B.  در ناحیه فوق عانه. به همراه سوزش ادرار و درد 39تب باالی 

 7روز قبل از انجام کشت از فولی استفاده نکرده باشد 

A.  میکرو ارگانیسم دیده شود. 511دراین صورت باید دو کشت مثبت مشابه با تعداد 

B.  به همراه تکرر ادرار/ سوزش ادرار/ فوریت ادرار/ در فوق عانه  39دمای باالتر از 

 سایر عفونتهای سیستم ادراری

 بیمار یکی از ویژگیهای زیر را دارا باشد:

 گرفتن کشت از ترشحات ناحیه سیستم ادراری به جز ادرار)تهیه اسمیر مثبت از مثانه یا کلیه( .1

 جود آبسه در سیستم ادراری پس از عمل جراحی در این ناحیهو .2

همراه با درد موضعی هنگام لمس موضع/ترشح چرکی از ناحیه/شواهد رادیولوژیکی حاکی از  39تب باالی  .3

 عفونت /تشخیص پزشک

 شامل :

 عفونت سطحی  .1

 عفونت عمقی  .2

 عفونت عضو یا ارگان جراحی شده  .3

 تنها در پوست و بافت زیر پوست  عمل جراحی رخ داده باشد وروز پس از  33عفونت محل عمل طی

  دیده شود و دارای یکی از ویژگیهای زیر باشد:

 وجود ترشح چرکی از محل برش سطحی. .1

 جدا شدن ارگانیسم از محل برش جراحی با انجام کشت اسپتیک. .2

 عالئم درد / قرمزی / تورم و یا گرمی محل برش. .3

 تشخیص پزشک. .4

 سوختگی. عفونت پس از زخم .5

:عفونت محل جراحی)عفونت عمقی( باید دارای ویژگی های زیر باشد 

 Impellentsروز بعد از عمل بروز کرده باشد.)در صورتی که از  31عفونت مربوط به محل جراحی که طی  .1

 در محل استفاده نشده باشد(.

از پروتز در محل عفونت محل جراحی که طی یک سال بعد از عمل بروز کرده باشد ) در صورتی که  .2

 استفاده شده باشد( و بافتهای عمقی و فاشیا را درگیر کرده باشد و دارای ترشح چرکی از عمق برش باشد.

درجه و یا  39عمقی که خود به خود باز شده و یا توسط جراحی باز شده باشد که به همراه تب باالی  .3

 حساسیت باشد.
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 آبسه ای که پس از جراحی عمق ایجاد شده باشد .4

 تشخیص عفونت عمقی توسط پزشک داده شده باشد. .5

)برای مثال آبسه دیافراگم پس از انجام عمل  عفونت جراحی )عفونت ارگان یا فضای بین اعضاء

 روز تا یک سال پس از جراحی رخ دهد. بیمار باید دارای ویژگی های زیر باشد: 33آپاندکتومی که طی 

 خروج ترشح چرکی از درن محل زخم. .1

 ت مثبت از داخل فضای بین ارگانها یا همان عضو جراحی شده.وجود کش .2

 آبسه ارگان و یا فضای بین ارگان. .3

 تشخیص پزشک. .4

 وجود یکی از ویژگی زیر:

A :بیمار در معاینه بالینی رال داشته باشد به همراه یکی از عالئم زیر ) 

 شروع خلط چرکی و یا تغییر ویژگی خلط. .1

 وجود ارگانیسم در خون. .2

 ارگانیسم در نمونه حاصل از آسپیراسیون لوله تراشه.وجود  .3

B )C.X.R  که حاکی از انفیلتراسیون جدید یا پیشرونده باشد و یا وجود حفره یا افیوژن پلور به همراه یکی از

 ویژگیهای زیر:

  .شروع خلط چرکی یا تغییر حالت خلط .1

  .وجود ارگانیسم در خون .2

 تراشه.وجود ارگانیسم در آسپیراسیون ترشحات  .3

  .وجود ویروس یا آنتی ژن ویروسی از ترشحات تنفسی .4

 وجود شواهد هیستو پا تولوژیک ذات الریه. .5

  C) :بیمار زیر یک سال که موردی از عالئم زیر را دارا باشد 

 آپنه .1

 تاکی کاردی .2

 برادیکاردی .3

 خس خس سینه .4

ز نمونه آسپیراسیون لوله به همراه افزایش ترشحات و یا شروع خلط چرکی و یا وجود ارگانیسم حاصل ا .5

 تراشه.

D بیمار حداکثر دارای یک سال سن که در )C.X.R   .دارای انفیلتراسیون جدید یا پیشرونده و یا افیوژن پلور باشد

 به همراه یکی از عالئم زیر باشد:

 افزایش میزان ترشحات تنفسی. .1



 

 

 شروع خلط چرکی یا تغییر ویژگی خلط. .2

 وجود کشت خون مثبت. .3

 ارگانیسم حاصل از نمونه آسپیراسیون از طریقه لوله تراشه.وجود  .4

 شواهد هیستوپاتولوژیک ذات الریه: .5

a) ( عفونت خونی رابت شده در آزمایشگاهBSI- LCBI ) 

b) ( عفونت خونی بر اساس عالئم بالینیBSI- CSEP) 

 

  BSI- LCBIعفونت خونی در آزمایشگاه

  ویژگی:

 پاتوژن از یک کشت خون و یا چند کشت مشابه  .1

سیون به همراه: کشت مثبت خون و یا وجود آلوده کننده معمولی نوجود تب و لرز و یا هیپوتا .2

 .پوست)استاف( در دو یا چند کشت مثبت مکرر

یا  درجه، آپنه 37درجه و یا هایپوترمی زیر  39حداکثر سن بیمار یک سال باشد و یکی از عالئم تب باالی  .3

 برادیکاردی به همراه یکی از عالئم زیر:

a) سودوموناس( در کشت خون. -وجود یکی از آلوده کنندگان معمولی پوست )استاف 

b) وجود میکروارگانیسم در کشت خون.  

  BSI- CSEPعفونت خونی بالینی 

 ویژگی:

A.  ا تغییر آنتی به همراه هایپوتانسیون و یا اولیگوری به همراه تشخیص پزشک و تجویز ی 39تب باالی

 بیوتیک.

B. :بیمار حد اکثر دارای یک سال سن باشد و یکی از عالئم زیر 

به همراه آپنه یا برادیکاردی که پزشک تشخیص سپسیس بالینی بدهد و آنتی  37یا هیپوترمی زیر  39تب باالی 

 .بیوتیک تجویز شود و یا آنتی بیوتیک قبلی تغییر یابد

 

 شستشوی دستها

 است. بر درمان مقدمتر و راحت ،ترانپیشگیری همیشه ارز  

   از دو قرن پیش ارتباط انتشار بیماری و عدم شستشوی  دستها  به اربات رسیده است. 

  مخصوصا در )تعداد مرگ و میر ناشی ازبیماریهایی که از طریق دست آلوده منتشر می گردند تکان دهنده است

  (سال 5کودکان زیر 

   ( تعداد  ابتالی کودکان زیر  %51کاهش قابل توجه  )سال به پنومونی در ارر شستشوی دستها در پاکستان  5 

 مراقبتی در بیمارستانها در مهار، کنترل و جلوگیری از انتقال عفونت های  شستشوی دستها توسط تیم پزشکی و

 بیمارستانی  نقش عمده ای دارد . 
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  مارستانی در بیماران بستری شامل این موارد است : تاریرات  بروز عفونت های بی 

  طوالنی شدن  زمان بستری  در بیمارستان 

   ناتوانی  طوالنی مدت 

   افزایش مقاومت عوامل بیماری زا به داروهای ضد میکروبی 

  افزایش بار مالی برای جامعه  

   افزایش هزینه برای بیمار و خانواده وی 

   افزایش مرگ و میر 

 



 

 

 

 

 
 

 موارد شستشو و ضد عفونی دست ها 

 (   رویت آلودگی :     1

 آب و صابون معمولی یا آنتی باکتریال         
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 ( بدون رویت آلودگی :   2

 ماده ضد عفونی کننده  بدون آب حاوی الکل         

 د از تماس  با پوست  سالم بیمار رل و بعرقب (3

 سیب دیده آد از تماس با ترشحات  و مایعات بدن یا پوست و مخاط رل و بعرقب (4

 جان کنار بیمار د از تماس  با اشیای بیرل و بعرقب (5

  های مربوط به بیمارلولهل از پوشیدن دستکش استریل برای کارگذاری  رقب  (2

 ل از غذا و پس از رفتن به دستشویی رقب  (7

فورها  و ید با باسیل آنتراکس ) الکل و کلرهگزیدین و استفاده از آب و صابون در صورت شک مواجهه  (9
 .(فعالیت ضعیفی علیه اسپورها دارند

 ها  روش بهداشتی  نمودن دست

 فرآورده های الکل :  

دستها و آغشته کردن   rubمقداری از ماده) بر حسب توصیه کارخانه سازنده ( روی کف  یک دست  و سپس     
 رانیه (  21تا  15تمام سطح دست و انگشتان تا مچ ) 

 آب و صابون : 

یکدیگر پس از آبکشی دستها و  و مالیدن دستها بهریخته و مقداری از صابون روی دست  خیس کردن دست با آب   
 .از دستمال برای بستن شیر استفاده

 ،شود.در این مورد توصیه میخودداری از مصرف آب داغ ، وجود سینک بزرگ  یا استفاده از شیر الکترونیکی 
 ضد عفونی دستها برای جراحی : 

   آالت  ورخروج زی 

    دقیقه با صابون آنتی میکروبیال  2تا  2به مدت  و ساعداسکراب دستها 

   ر و سپس  استفاده از معمولی به شرط استفاده از محصوالت الکلی پس از آن دوبا اسکراب دستها با صابون
 دستکش استریل  

 بهترین انتخاب مواد ضدعفونی دست

   موادی با تحریک پوستی کمتر 

  ورده آنظر خواهی از پرسنل در مورد بو و تحمل پوستی فر 

  ها و پودر دستکشکسب اطالع از کارخانه سازنده در مورد تداخل با دیگر  فرآورده 

   حداقل رساندن درماتیت پوستی استفاده از لوسیون و کرم جهت  به 

   کسب اطالع از کارخانه سازنده در مورد اررات لوسیون و کرم روی اررات  ترکیبات الکلی 

 
 :به یاد داشته باشیم 

  های آنتی میکروبیال جایگزین مناسبی برای دستمالrub  نتی میکروبیال نیستند ولی آیا شستشو با آب و صابون
 وانند جایگزین آب و صابون  معمولی شوند . تمی

   الزامی است.میلی لیتر  2عدم استفاده از ناخن مصنوعی  و ناخن  بلندتر از 

  رعایت شود.در یک بیمار  استفاده از دستکش جدید برای  بیمار جدید و تماس با آلودگی های مختلف 



 

 

  ها شود .  استفاده از دستکش نباید جایگزین شستن دست 

  ها به خصو  بخش گام ورود  بههنNICU و ICU  . و در زمان ترک بخش شستن دستها  الزامی است 

 

 احتیاط تماسی شامل رعایت نکات زیر می باشد :

 استفاده از وسایل شخصی جهت بیمار .1

 پوشیدن دستکش هنگام  ورود به  اتاق بیمار .2

 زباله عفونی دربدار داخل اتاق بیمارخارج کردن دستکش قبل از خروج از اتاق بیمار و دفع آن در سطل .3

 رفع آلودگی دستها بالفاصله پس از خروج دستکش با ماده شوینده و یا حاوی الکل .4

 استفاده از گان در صورت افزایش  خطر تماس با مواد آلوده عفونی .5

 قبل از ترک اتاق گان خارج شود. .2

 باقی بماند . وسایل غیر بحرانی )گوشی ، دستگاه فشار خون ( در اتاق ایزوله .7

 خروج بیمار از اتاق باید به حداقل برسد. .9

 باشد:احتیاط قطرات  شامل رعایت  نکات زیر می

 تواند باز باشد . درب  اتاق می .1

 کند.استفاده پرسنل از ماسک جراحی استاندارد کفایت می .2

 استفاده از گان و دستکش  .3

 استفاده کند .در صورت انتقال بیمار  از ماسک جراحی استاندارد  .4

 احتیاط هوایی شامل رعایت نکات زیر است:

 تهویه با فشار منفی  .1

 بستن درب   .2

   N95استفاده از ماسک  .3

 در صورت  خروج بیمار از اتاق از ماسک جراحی استفاده شود.  .4

 هال کنندهها،گندزداها،استریضدعفونی کننده

 هاضدعفونی کننده

 و برنرد بین مری  از را آنها هاارگانیسم سایر و قارچها، ویروسهاها، باکتری بر اررهستند که با  شیمیایی مواد دسته ای از

-مری  اسرتفاده  زنرده  بافتهرای  که برای سطح پوست بدن و ایموادضدعفونی کننده .کنندجلوگیری می آنها رشد از یا

بافت زنرده   از غیرکه  کاشی، لباسها، وسایل، کننده ابزار موادضدعفونی .نامندمی (antisepthic) آنتی سپتیک شوند

بایستی بره ایرن نکتره توجره      هادراستفاده از ضدعفونی کننده ند.ناممی (disinfection) گندزداشامل می شوند  را

سرپس   برروی آن انجرام شرده و   پاک کنندگی عملباید یک وسیله پزشکی  پروسه ضدعفونی کردن قبل ازکه داشت 

 ضدعفونی گردد.

  وگندزداها برای استعمال خارجی استضدعفونی کننده ها 

 باید شناخت عوامل بی ارر کننده  ضدعفونی کننده ها را 

  نباید با هم استفاده کرد مواد ضدعفونی کننده را 

  باید در مقادیر کم استفاده کرد مواد ضدعفونی را 
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 شودمی آب داغ بیشتر اررمیکروب کشی هرگندزدایی با 

 

 خصوصیات یک ضدعفونی کننده برتر 

0. High level  
 مقرون به صرفه .2

 مقاومت میکروبی ایجاد نکند .3

 باشد درجه حرارت پایین مورر در .4

 اررات خورندگی نداشته باشد .5

 محیط زیست ایمن باشد و برای کاربر .2

 پایش باشد قابل سنجش و .7

 دسترس باشد در و استفاده ازآن آسان باشد .9

 فذ مناسب باشدنفوذپذیری آن درسطح ومنا .1

 

  :فاکتورهای مختلفی می باشد ضدعفونی تحت تاثیر

 روی وسیلهبه  مقدار مواد آلی موجود (1

 مواد ضد عفونی کننده با تماس زمان مدت  (2

 میکروارگانیسم با آلودگی مقدار و نوع (3

 غلظت (4

 وسیله پزشکی وضعیت شکل و (5

2) pH ماده ضدعفونی کننده  

 آنخطر بالقوه انتقال عفونت  وبا وسیله نوع کار   (7

 کنیمضد عفونی در سه گروه دسته بندی میوسایل را جهت 

 (criticalوسایل  بحرانی  ) (1

 (semicriticalوسایل نیمه بحرانی) (2

  noncritical ) وسایل غیربحرانی ) (3

 

 : شوندکننده براساس حیطه کاربه سه گروه تقسیم می ضدعفونی مواد

 (high level)ضدعفونی کننده قوی (1

 (level intermediat)  ضدعفونی کننده متوسط (2

 ( low level)ضدعفونی کننده ضعیف  (3

 



 

 

 high level قوی ضدعفونی کننده های(1

 عوامل اکسیدکننده  

 گلوتارآلدئید 

  فرمالد ئید 

 پراکسید هیدروژن، پراستیک اسید(عوامل اکسیدکننده( 

 ُنیستند ولی هاگ کش متوسط دارند شی قوی تافعالیت میکروبک 

 رندگی وسمیت محدودی دارندوخاصیت خ 

 باشدارزش می بعنوان یک ماده بوزدا وتمیز کننده با 

 شوندمواد آلی غیرفعال می حضور در 

  هزینه مناسبی دارند 

 گلوتارآلدئید  

 )در غلظتهای مختلف گندزدا واستریل کننده است)مایع وگاز 

 (2فعالیت اسپوروسیدال دارد%) 

  استرر مودرصد روی هلیکو باکتر  5با غلظت 

  باشدروز می14ماندگاری آن 

 باشدبخارات آن سمی می. 

فرمالدئید  

 ُش قوی است باکتریسیدال واسپوروسیدال است میکروبک 

  باشند مفید است.وسایلی که به گرما حساس میبرای ضدعفونی کردن 

 قر (، باشد )مایعکارسینوژن می 

  استریل کننده است %9-2غلظت 

 ئیدیه اتF.D.A ندارد 

 

 level intermediatضدعفونی کننده های متوسط (2

 کلر هگزیدین(، کلر وترکیبات کلره )هیپوکلریت سدیم 

 فوریک( و ترکیبات ید، تنتورید، ید وترکیبات یده )لوگل 

 ( %71ایزوپروپیل ، الکلها)اتیل 

 کلر خصوصیات 

 شودمحیط قلیایی باعث کاهش فعالیت بیوسیدال کلر می 

 شوددما باعث افزایش فعالیت باکتریوسیدال کلر می افزایش غلظت و 

 شودکلر باعث خورندگی فلزات می 

 دکنناراحتی ریه می ایجاد التهاب پوست و 

 آلی ناپایدار است در حضور مواد . 

 

  low level  ضدعفونی کننده های ضعیف(3

  فنل وترکیبات فنلی                         
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 ترکیبات آمونیوم  آمونیوم و 

 (%2ش نیستند )شی وسیع دارند ولی هاگ کُکُمحدوده میکروب 

 خاصیت خورندگی کمی دارند سمیت و 

  هزینه کم تا متوسط دارند 

 شونددر صورت وجود موادآلی بسیار فعال می 

 شودمی ظروف آزمایشگاهی استفاده بیمارستانها برای ضدعفونی سطوح و در 

 

 

 های بیمارستانیعفونتجلوگیری از انتقال 

باشند )پرستار ملزم به نظارت همراهان بیمار موظف به رعایت موارد فوق می

 رعایت اصول مذکور(
و جلوگیری از بروز عوارض ناخواسته ناشی از بستری در  هت هرچه کوتاهتر شدن دوره بستری بیمارانشانج

 پرسنل درمانی بیمارستان را یاری نمایند:بیمارستان به نکات زیر دقت فرموده و با رعایت آنها 

ترین راه جهت عدم ابتال بیماران و همراهان آنها به عفونتهای بیمارستانی شستن دست به مهمترین و ساده .1

سرویسهای  صورت منظم پس از هربار تماس با سطوح مختلف، همچنین قبل از تغذیه، و پس ازاستفاده از

 بهداشتی می باشد.

کهای همراه را تهیه نموده و از گان مربوط به بخش مورد نظر در مدت زمان اقامت در در بدو ورود سا .2

 بیمارستان استفاده نمایند.

 خود نشوند. بیماربرای جلوگیری از انترقال عفرونتهای بیمارستانی هرگز داخل تخت  .3

 )امکان انتقال آلودگی از طریق لباس و پاهایشان جود دارد(

به هیچ عنوان جهت نگهداری مواد غذایی در یخچال استفاده نکنند و از قرار از کیسه پالستیکی مشکی  .4

 دادن مواد غذایی بدون درب درون یخچال جدا  خودداری نمایند.

زباله های خانگی خود را درون سطل هایی با کیسه زباله مشکی انداخته و در صورت استفاده از سوند یا  .5

 زرد بیاندازند. سرنگ آن را درون سطل های با کیسه زباله

 استفاده نمایند. بیمارانشان از لوازم شخصی مربوط به خود و .2

 جهت جلوگیری از انتقال عفونت حتی االمکان از زیورآالت استفاده ننمایند.  .7



 

 

در صورت بروز عالئمی مانند:  سرفه، آبریزش بینی، تب، سر درد از ماسک صورت استفاده کرده و سریعا  به  .9

  .پزشک مراجعه نمایند

 در حفظ بهداشت خود کوشا باشند. .1

 مدیریت پسماند های بیمارستانی
 زندگی مکان یک در و پیوسته بهم اجتماعاتی صورت به انسان که گرفت قرار توجه مورد هنگامی زباله آوری جمع موضوع

 زندگی تغییر چادرنشینی صورت از انسانی مختلف های طایفه که گرفت انجام زمانی عمأل و نمود آغاز را خویش مشترک

 و بد بوی از شدن خال  و سالمت و بهداشت رعایت برای ها انسان کم کم ها قرن طی و متمادی های سال طول در.دادند

 مظاهر از که مصرف افزایش و جمعیت سریع رشد. گذاشتند اجرا به تدریج به مقرراتی فضوالت و زباله از ناشی بیماری انتشار

 موضوع نشینی، شهر و صنایع گسترش شده زباله افزون روز ازدیاد باعث باشد، می اخیر های سال در جانبه همه پیشرفت

 داشتن برای عمومی عالقه که است آورده در ای پیچیده صورت به را شهری های زباله از استفاده یا و دفع و حمل آوری، جمع

 مهم امر این در جویی چاره به ملزم را ذیصالح های سازمان دیگر طرف از مسئله بودن اجتماعی و یکطرف از پاکیزه محیط

 ها زباله .شد شناخته خوبی به آنها از ناشی خطرات که شد روشن همه بر موقعی ها زباله بهداشتی دفع اهمیت زیرا است نموده

بلکه می  مناظر می گردندو ...(و زشتی  B و Cهپاتیت  ، ایدز)  ویروسی و ای روده ، تنفسی های بیماری تولید باعث فقط نه

 وزرات توسط ملی دستورالعملی هم ما کشور در. آورند بار به را فراوانی خسارات هوا و آب خاک، کردن آلوده بوسیله توانند

 ارتقاء و سالمت تأمین و زباله طریق از بیماری انتشار از جلوگیری منظور به 37 سال در پزشکی آموزش و درمان و بهداشت

 اینگونه دفع و حمل ونقل آوری، جمع تفکیک، بیمارستانی های زباله بودن خطرناک و حساسیت به توجه با جامعه بهداشت

 اساس بر 57 سال در اسالمی شورای مجلس در ها پسماند مدیریت قانون. شد گذارده اجرا مورد به خا  اولویت با ها زباله

 بهینه مدیریت و(  فضوالت و زباله)  پسماندها زیانبار آرار از کشور زیست محیط حفظ منظور به اساسی قانون پنجاهم اصل

 این در مقرر سیاستهای و مقررات که شدند موظف ها شرکت و مثسسات ها، سازمان ها، وزارتخانه کلیه و شد تصویب آنها

 اجرای به ملزم را خود بهداشتی – درمانی مراکز پزشکی آموزش و درمان و بهداشت وزارت آن از پس که کنند رعایت را قانون

 ابالغ مراکز کلیه به 0757 سال در بازبینی از پس دستورالعمل آخرین سپس و کردند ها دستورالعمل و مصوبات این دقیق

 .شد

 خدمات کارکنان فردی بهداشت و حفاظت

 : نمایند  توجه نکات این به باید کار هنگام در دارند عهده به را زباله انتقال و حمل ، آوری جمع مسئولیت که خدمات کارکنان

 بند پیش ماسک، کارگری، الیه دو دستکش از باید کار هنگام در هستند تماس در زباله با که خدماتی پرسنل کلیه (0

 .نمایند استفاده چکمه و پالستیکی

 تیز نوک اجسام رفتن فرو از تا نمایند خودداری زباله های کیسه فشردن از زباله آوری جمع هنگام خدمات کارکنان (1

 . شود جلوگیری بدنشان و صورت به مایعات و خون شدن پاشیده و زباله های کیسه شدن پاره و

 با سنگین بار حمل از و نمایند استفاده زباله انتقال جهت زباله مخصو  چرخدار های سطل از زباله حمل برای (7

 .شود جلوگیری بدنشان به صدمات از تا کنند خودداری دست

 با رانیه 11 تا 71 مدت به را خود دستهای و بیاورند بیرون دست از را ها دستکش ، زباله مخازن در زباله دفع از بعد (1

 .بشویند صابون مایع

 .نمایند خودداری آلوده دستهای با وسایل یا ها دستگیره و ها درب به زدن دست از (8
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 .نمایند استحمام وقت پایان در زباله با کار اتمام از پس خدمات کارکنان (7

 داشته مصونیت دارند واکسن که خطرناکی های بیماری به نسبت تا نمایند تلقیح را الزم های واکسن (3

 و ...( Bباشند.)آنفلوآنزای فصلی، هپاتیت 

 .باشند بهداشتی پرونده دارای حتمأ (5

 و خود به آسیب از مانع تا باشند گذرانده درستی به را کار وسایل از استفاده آموزشی دوره باید خدمات کارکنان (3

 .باشند دیگران

 دفع و انتقال آوری، جمع هنگام تا باشند داشته بیمارستانی های زباله انواع به کاملی آشنایی باید خدمات کارکنان (01

 .باشند امان در سوزی آتش و مسمومیت جسمی، های آسیب از ببرند بکار را الزم های حفاظت ها زباله

 

 پزشکی ویژه:طبقه بندی پسماندهای 

 به( قارچها یا هاانگل ویروسها، باکتریها،) بیماریزا زنده عوامل داشتن به مظنون پسماندهای :عفونی پسماندهای .1

 به آلوده البسه و ها پارچه کلیه :شوند. مانند بیماری موجب حساس میزبانان در بتوانند که کیفیتی با و مقدار

: مانند پالستیکی اقالم ،، محیط های کشتآزمایشگاهی های خون نمونه ،پانسمان برای شده مصرف پنبه و خون،گاز

  دیالیز های فیلتر و سرنگ ادرار، کیسه دستکش، سوند،

 جسد و انسان جنین بدن، اجزای اندامها، بافتها، شامل شناختی آسیب پسماندهای :شناختی آسیب پسماندهای .2

 می باشند. بدن هایآبگونه و خون جانوران،

 شدگی سوراخ یا بریدگی قبیل از زخم موجب توانندمی که هستند اقالمی برنده و تیز : اجسامبرنده و تیز اجسام .3

 ها،اره انفوزین، هایست چاقو، ها،تیغه دیگر و جراحی چاقوی تیغه زیرجلدی، سوزنهای سوزنها،: از عبارتند و شوند

 بشدت پسماندهای عنوان به هرحال به نباشند یا باشند عفونی است ممکن که...  و بیماران ناخن و ها،شکسته شیشه

 .آیندمی شمار به سالمتی تهدیدکننده

 آلوده، و شدهتفکیک نشده،مصرف گذشته، تاریخ داروهای از عبارتند دارویی پسماندهای :دارویی پسماندهای .4

 همچنین رده این. شوند دفع مناسبی نحو به باید و نیست نیازی آنها به دیگر که سرمهایی و موادمخدر ها،واکسن

 داروهای باقیمانده دارای هایقوطی و هابطری مانند دارویی کارهای در مصرف مورد شده ریخته دور اقالم شامل

 محیط در آزادشدن صورت در که بوده هم داروها های(ویال) شیشه و اتصال، هایلوله ماسک، دستکش، خطرناک،

 .باشند مضر انسان و محیط برای

 جهش ایجاد خصوصیات است ممکن و خطرناکند شدت به ژنوتوکسیک پسماندهای :ژنوتوکسیک پسماندهای .5

 این. آورندمی وجود به جدی ایمنی مشکالت پسماندها این باشند داشته سرطانزایی یا زایی،الخلقهعجیب سلولی،

 توجه مورد باید و باشد تواندمی بیمارستان از بیرون در پسماندها دفع از پس هم و بیمرارستان درون هم مشکالت

 ،(ذیل شرح به) معین سایتوتوکسیک داروهای دارای توانندمی ژنوتوکسیک پسماندهای باشند، داشته قرار خا 



 

 

 این اصلی مواد که( ضدنئوپالزی یا) سایتوتوکسیک داروهای باشند، پرتوساز مواد و شیمیایی مواد سایتوتوکسیک،

 برای داروها این. کنند متوقف را آنها رشد یا بشکند را زنده سلولهای بعضی توانندمی دهند،می تشکیل را مقوله

 نئوپالزیک بیماریهای انواع درمان در مهمی نقش سایتوتوکسیک داروهای. روندمی کار به سرطانها درمانی شیمی

 ایمنی اساس دارای گوناگون بیماریهای درمان و اندام پیوند هنگام ایمونوساپرسیو ماده عنوانبه همچنین دارند

 بخش مانند تخصصی بخشهای در اوقات بیشتر سایتوتوکسیک داروهای. دارند ایگسترده کاربردهای شناختی

 آزاتیوپرین، مانند: .است سرطان درمان آنها اصلی نقش که شوند،می مصرف پرتودرمانی واحدهای و شناسی سرطانی

 ترسولفان تیوتپا، تاموکسیفن، سیموستین، ملفاالن، سیکلوفسفامید، سیکلوسپورین، کلرنفازین، کلرامبوسیل،

 برای مثال عنوان به که شیمیایی گازهای و جامد مواد عبارتند از شیمیایی پسماندهای :شیمیایی پسماندهای .6

 شیمیایی پسماندهای. روندمی کاربه گندزدایی، و داریخانه نظافت، کارهای و تجربی، و تشخیصی کارهای

 به خطرناک موقعی تندرستی از حفاظت زمینه در. باشند خطربی یا خطرناک توانندمی درمانی بهداشتی هایمراقبت

 :باشند داشته را ذیل خصوصیات از یکی حداقل که آیندمی شمار

 سمی ر        

  خورندگی خاصیت ر        

 خود به خود احتراق قابلیت ر        

 (ضربه به حساس و آب، درمقابل دهندهواکنش مواد انفجاری، مواد مانند) دهندهواکنش ر        

 شیمیایی پسماندهای از رده زیر یک سنگین فلزات محتوی پسماندهای :سنگین فلزات محتوی پسماندهای .7

 شده شکسته تجهیزات نشت از مشخص طور به جیوه دارای پسماندهای. اندسمی بشدت معمول طور به و خطرناک،

 بقایای. شوند آوریجمع باید ممکن حد تا دستگاههایی چنین از شده پخش هایجیوه. آیندمی وجود به بالینی

 شکسته و دورریخته هایباتری از عمدتا  کادمیوم دارای پسماندهای. دارد جیوه زیادی مقدار هم سازیدندان کارهای

 .آیندمی وجود به

 این.  روندمی کار به آزمایشگاهی تجهیزات در یا و سالمتی از مراقبت در گازها انواع از بسیاری :فشار تحت ظروف .8

 یا شوند خالی وقتی آنها از بسیاری و باشند،می ایافشانه هایقوطی و فشار، تحت سیلندرهای در اوقات بیشتر گازها

 اما هستند، دوباره مصرف قابل ،(ماندهباقی آنها در گاز مقداری هنوز که حالی در) کرد استفاده آنها از نتوان دیگر

 .کرد دفع مناسب نحو به باید را ر افشانه هایقوطی بخصو  و ر دیگر انواع بعضی

 مدیریت دقت با باید همواره دارند قرار فشار تحت ظروف در که خطرناک بالقوه یا (inert) خنثی نوع از خواه گازهای           

 .شود منفجر است ممکن شود سوراخ اتفاقی طور به یا شود انداخته سوز پسماند اگر در گاز ظرف. شوند

 :روندمی کار به سالمتی از مراقبت در بیشتر از همه که گازهایی        

 به زیاد مقدار به که( انفلوران و ایزوفلوران، هالوتان، مانند) فرار هالوژنه هایکربن هیدرو ازت، اکسید: هوشبری گازهای        

 .شوندمی استفاده کلروفرم و اتر جای

 عمومی بیمارستان هایبخش در ها،آمبوالنس در و زایشگاهها در زایمان هنگام بیمارستان، عمل اتاق در ر کاربردها        

 .روندمی کار به تسکین عنوان به دندانپزشکی در دردناک، اعمال اجرای هنگام

 و لوازم، توزیع مرکزی محل در پزشکی، اسبابهای و جراحی تجهیزات سازیسترون برای ر کاربردها: اکساید اتیلین        

 .بیمارستان عمل اتاق در گاهی
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 توزیع مرکزی کشیلوله طریق از و شودمی نگهداری مایع یا گازی شکل به بزرگ انبارهای یا سیلندرها در: اکسیژن        

 بیماران برای استنشاقی مصرف ر کاربرد. شودمی

 در و تجهیزات نگهداری و تاسیسات استنشاقی، درمان تجهیزات آزمایشگاهی، کارهای در ر کاربردها: فشرده هوای        

 .زیست محیط کنترل دستگاههای

 پسماندهای حاوی زائدات پرتوزا و رادیواکتیو: اکتیو رادیو و پرتوسازی پسماندهای .9

: شامل که باشندمی مراکز این اجرایی مدیریت و داریخانه کارکردهای از ناشی پسماندهای :عادی پسماندهای .11

 این. است قبیل این از و باغبانی پرستاری، ایستگاههای مالی، اداری قسمت آبدارخانه، آشپزخانه، پسماندهای

 به نسبت باید و دهندمی تشکیل را درمانی بهداشتی مراکز در تولیدشده پسماندهای از بزرگی بخش پسماندها،

 بخشداریها و دهیاریها شهرداریها، به مربوط پسماندها دسته این مدیریت شود اقدام تولید مبدأ در آنها جداسازی

 باشد.می

 :مراحل جمع آوری پسماند

 تفکیک پسماند:

دارای  در مخزن زرد رنگ پسماندهای عفونی و پسماندهای شیمیایی بایستی در کیسه زباله مقاوم زرد رنگ جمع آوری و  

  . عالمت مخصو  ، قابل شستشو وضد عفونی ، نگهداری شوند

مخصو   ( S.B ) زباله های نوک تیز وبرنده صرف نظر از اینکه آلودگی داشته یا نداشته باشد در جعبه یا محفظه مقاوم  

وجنس این ظروف  جمع آوری گردد. ظروف جمع آوری این اجسام باید ضد سوراخ شدن بوده و در پوش مناسب داشته باشد

نوک تیز بلکه هر گونه بقایای آبگونه های موجود در سرنگ ها را  نشت ناپذیر باشد که نه فقط اجسام برنده و به قدری سخت و

  . در خود نگه دارد

اتمی  سازمان انرژی آموزش پزشکی و رادیو اکتیو ، برابر ضوابطی که به اتفاق وزارت بهداشت ، درمان و پسماندهای پرتوزا و  

  . اعالم خواهد شد زیر نظر مسئول فیزیک بهداشت مدیریت خواهد شد تهیه و

زن آبی رنگ قابل شستشو زباله های معمولی یا شبه خانگی بایستی در کیسه زباله مقاوم مشکی رنگ جمع آوری ودر مخ - 

 . ، نگهداری شودوضد عفونی

به روش خا   در جهت دفع به گورستان محل حمل شده و ری وجمع آو جنین بایستی مجزا اندامهای قطع شده، اعضا و-  

  .خود دفن گردد

بصورت توام جمع آوری  جدا نشود و کلیه سر سوزن ها از سرنگ های مصرف شده )بخصو  در موارد شیمی درمانی(-  

  .گردد

 جمع آوری پسماند:

  . برداشت، باید آنها را بستن درب آنهاز پسماند شد پس از ا وقتی سه چهارم ظروف وکیسه های پالستیکی پر -  



 

 

آوری شوند وبه محل تعیین شده برای انباشتن پسماندها جمع پسماندها باید همه روزه ) یا درصورت لزوم چند بار درروز (  -  

  . حمل شوند

   . دهیچ کیسه محتوی پسماند نباید بدون داشتن برچسب وتعیین نوع محتوای کیسه از محل تولید خارج شو -  

  .برچسب باید دارای مشخصاتی از قبیل ) تاریخ تولید ، نام بخش ، نوع زباله و...( باشد -  

داده شود.)این کیسه ها و ظروف  ظروف از همان نوع قرار ظروف مصرف شده بالفاصله کیسه ها و باید به جای کیسه ها و -  

 (جایی که پسماند تولید می شود به آسانی توزیع شوند در هر

   . ضد عفونی گردند سطل های زباله پس از خارج کردن کیسه پرشده بالفاصه شستشو و -  

  : حمل در مراکز تولید  

 گاریهایی که برای هیچ منظور چرخدار یا( bin ) ها در بیمارستان باید بوسیله ترولی های چرخدار یا ظروف حمل زباله -  

  :مشخصات زیر باشد ، انجام گیرددارای  دیگری از آنها استفاده نمی شود و

  .تخلیه بار آنها آسان باشد بارگیری و –  

تخلیه آسیب برساند ، نداشته  برنده ای که به کیسه زباله ها یا ظرفهای حاوی پسماندها ضمن بار گیری و لبه های تیز و -  

  .باشد

  . تمیز کردن آن آسان باشد -  

  . روزه با مواد گندزدای مناسب نظافت وضد عفونی گرددباید وسیله حمل پسماندها همه  -  

  . دست نخورده تا پایان مدت حمل باقی بماند باید همه کیسه های پسماندها سربسته و -  

  . لی یا گاریهای چرخدار از انتهای بخش به محل نگهداری موقت ضروری استاتعویض تر -  

  . درمانی ممنوع است -بهداشتی توجه : بطور کلی بازیافت زباله های مراکز   

(  خطرناک –توجه: در بخشها ضرورت دارد برحسب مورد از ظروف مجزا برای جمع آوری مواد زائد جامد ) شبه خانگی   

برای زباله های خطرناک  مخزن آبی رنگ و از کیسه زباله مقاوم به رنگ مشکی و خانگی شبه های زباله برای که شود استفاده

کیسه زباله های مقاوم زرد رنگ با مخزن زرد رنگ استفاده می شود و درصورت عدم وجود کیسه زباله مقاوم از دو از )عفونی( 

  . بطریق بهداشتی حمل ودفع گردد کیسه همرنگ داخل یکدیگر استفاده شود و

 پسماند: ذخیره ونگهداری موقت  

  . شودنگهداری موقت باید درداخل بیمارستان طراحی  محل ذخیره و -  

و  خطرناک درون کیسه زباله یا سطح زباله باید در محلی جدا از هم در اتاقی با اندازه مناسب پسماندهای معمولی و -  

  . حجم پسماند های تولید شده ودفعات گرد آوری در محل ذخیره انباشته شوند متناسب با

باشد مدت انباشتن پسماندها ) یعنی فاصله بین تولید محل موقت نگهداری سردخانه وجود داشته  جز در مواردی که در -  

  : وتصفیه یا دفع نهایی آن ( نباید از مدتهای مشروح ذیل بیشتر شود

 ساعت در تابستان 15ساعت در زمستان  31منا طق معتدل  در -  

 ساعت در تابستان 11ساعت در زمستان  15درمنا طق گرم  -  

 :که بطوری باشد بهداشتی شرایط یدارا باید زباله موقت نگهداری محل

 .باشد بدور آشپزخانه و مختلف های بخش از االمکان حتی (0

 .باشد مشخص عفونی غیر و عفونی زباله مخازن یعنی باشد شده بندی قسمت بیمارستانی زباله انواع نگهداری جهت (1
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 و باشد حیوانات و جوندگان و حشرات دسترس از بدور و بسته در جای در زباله که شکلی به باشد اتاقک شبیه محل (7

 بارگیری امکان و باشد داشته زباله برای کافی جای و شوند خارج راحتی به مخازن که باشد هایی درب ورودی درب

 .باشد

 .باشد کردن عفونی ضد و شستشو قابل (1

 .باشد می شستشو قابل زمینی و شستشو قابل سقف زیر تا دیوار (8

 .باشد تهویه دارای (7

 .باشد پوش در و فاضالب شور کف دارای (3

 .شوند نگهداری زباله اتاقک از بیرون محوطه و محیط در نباید زباله (5

 .باشد محکم سقف دارای (3

 .باشد واضح و گویا تابلو دارای باید زباله نگهداری محل (01

 .باشد شوی کف و سرد و گرم آب سیستم به مجهز بایستی محل (00

 .باشد سردی نسبتا  جای یعنی کند فراهم را زباله گندیدن یا و فساد امکان نباید اتاقک (01

 .باشد داشته وجود کافی نور نیز و زباله نگهداری محل در دما کنترل امکان (07

 .باشد مناسب ایمنی دارای زباله اتاقک انبار (01

 در نظر مورد های سیستم استقرار برای کافی فضای باید است سازی خطر بی دستگاه دارای بیمارستان چنانچه (08

 .باشد فراهم زباله نگهداری محل

 بتواند و گرفته تحویل را عفرونی های زباله تا باشد داشته متصردی یا اپراتور یک باید زباله ساز خطر بی دسترگاه (07

 همراه به را ها زباله سازی خطر بی از بعد سپس و بریزد آن داخل در را عفونی های زباله  و کند راهبری را دسترگاه

 .دهد شهرداری ماشینهای تحویل معمولی های زباله

 پذیرد صورت مربوطه مسئول نظارت با زباله خروج و ورود و داشته مطمئن و مناسب امنیتی سیستم باید زباله اتاقک (03

 . باشد( فراهم کردن قفل امکان)  آید عمل به جلوگیری آن به مسئول غیر افراد ورود از

 عالمت با باید پسماند نوع هر نگهداری محل و شوند نگهداری محل در یکدیگر از جدا باید پزشکی های زباله انواع (05

 قرار یکدیگر با تماس در وجه هیچ به رادیواکتیو و شیمیایی عفونی، های پسماند خصو  به شود تعیین مشخصه

 .نگیرند

 .شوند عفونی ضد و شستشو باید زباله مخازن ، شهرداری های ماشین به تحویل و زباله تخلیه از بعد (03

 .شود انجام گرم آب با مخازن شستشوی (11

 .شود شسته(  کف – دیوار)  کامال  زباله اتاقک (10

 .باشد کار هنگام در پالستیکی بند پیش - چکمه – ماسک -دستکش -کار لباس به مجهز باید زباله اتاقک مسئول (11



 

 

 مواد مصرف و کاربرد نحوه محیط بهداشت کارشناس توسط باید ابتدا شود می استفاده که ای کننده عفونی ضد مواد (17

 .شود داده آموزش کننده عفونی ضد

 آن شستشوی نکند، پاره را ظروف یا ها کیسه که باشد ای گونه به باید شود می مستقر زباله اتاقک در که مخازنی (11

 .باشد آسان

 

 

 

ضوابط و روشهای مدیریت اجرایی  "دستور کار اجرایی یکسان سازی  و رفع برخی ابهامات اجرای

 "پسماندهای پزشکی و پسماندهای وابسته

 

  پسماندهای تیز و برنده درsafety box  1/7پر شدن و پس از  جمع آوری  گردد safety box آوری و به جمع

 گردند. و سپس بی خطر سازی  محل تعیین شده برای ذخیره موقت پسماند حمل شده ،

 باید بدون دستکاری داخل  سوزن سرنگ نبایستی مجددا  درپوش گذاری گردد وsafety box  جمع آوری  شود 

 سوزن و سرنگ تواما  در safety box مورد سوزن و سرنگ  جمع آوری شود و از جداسازی آن اجتناب گردد. در

 آزمایش های تشخیص طبی مطابق پروتکل اجرایی خود عمل نمایند.

 جدا شده  ودر سوزن ست سرم ،safety box  ست سرم  و باتل سرم به عنوان پسماند عفونی در قرار گیرد . مابقی

 نظر گرفته می شود و مطابق پسماند عفونی مدیریت شوند.

  باتل های سرم در صورتیکه حاوی داروهای سایتوتوکسیک و خطرناک باشند به عنوان پسماند شیمیایی و دارویی

 محسوب می شوند و بایستی مطابق پسماندهای مذکور مدیریت شوند.

 باتل های حاوی سرم های قندی و نمکی که بصورت کامل استفاده نشده اند و یا تاریخ مصرف آنها منقضی  محتوای

شده است را میتوان با مقادیر زیادی آب رقیق نموده و در فاضالب تخلیه و باتل سرم، در پسماندهای عفونی قرار 

 گیرند.

 نظر ممنوع است. پسماند های عفونی  این مکانها در زرد در اتاق های بستری عادی و تحت  سطل  و قراردادن کیسه

قرار داده می  ،دمت درمانی به اتاق آورده می شودلی توسط ارائه دهنده خاداخل سطل زرد دارای کیسه زرد که با تر

 شوند.

 این  پسماند اتاقهای عمل ،اتاقهای ایزوله ، بخش دیالیز و بخش اورژانس و آزمایشگاه عفونی محسوب می گردد و در

 بخشها می توان  کیسه و سطل زرد قرار داد و از قرار دادن ظروف برای پسماندهای عادی  خودداری گردد.

درخصو  وضعیت پسماندهای ایستگاه پرستاری بخش دیالیز و اورژانس و قسمت اداری آزمایشگاه مانند سایر ایستگاههای 

ایستگاههای پرستاری باعث اختالل در فرآیند تفکیک نشود،  پرستاری، در صورتیکه قرار دادن کیسه های پسماند عادی در

 مدیریت می شوند. پزشکی ویژهپسمانهای تولید شده در این قسمتها عادی و سایر پسماند بخش های فوق مطابق پسماند 

  نصبsafety box  در اتاق های بستری و تحت نظر )مانند اورژانس( ممنوع است. پسماند های تیز و برنده این

قرار داده       ،دمت درمانی به اتاق آورده می شودکانها درداخل سیفتی باکس  که با ترولی توسط ارائه دهنده خم

 می شوند.
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( در   PICUو  CCUاتاق خون گیری آزمایشگاه و اتاق عمل ) به جز بخشهای دیالیز ، ،در بخش های ویژه  و اتاق ایزوله ولی

 را در محل مناسب بصورت رابت و فیکس شده مورد استفاده قرار داد.safety box یونیت هر بیمار می توان 

 تشخیصی بیمارستانهای سوانح سوختگی و بخش های سوختگی سایر بیمارستانها کلیه  -در بخش های درمانی

 پسماندها عفونی می باشد.

 ر وجود دارد که بیمارستانها با درخصو  نحوه ی امحاء جفت در بیمارستانها چند روش به شرح زیر برای این ام

 توجه به امکانات موجود و شرایط محلی و منطقه ای یکی از روشهای زیر را می توانند در امحای جفت بکار گیرند:

استفاده از زباله سوز های استاندارد با شرایط خا  که با توجه به قوانین موجود در مورد زباله سوز ها در ایران این  .0

 باله سوز های مستقر در خارج از شهرها انجام گیرد.امر بایستی در ز

ذخیره در اتاق های دارای سیستم مبرد در بیمارستان و سپس انتقال آن به مرکز دفن پسماند و دفن بهداشتی آنها  .1

 در سلولهای جداگانه در محل دفن پسماند 

 رامستان و دفن بهداشتی در آرامستانذخیره در اتاق های دارای سیستم مبرد در بیمارستان و سپس انتقال آن به آ .7

حفر چاهک هایی با شرایط بهداشتی در محل بیمارستان به طوری که از آلودگی آبهای زیرزمینی و خاک جلوگیری  .1

 به داخل چاهک و پوشاندن با آهک جفتنماید و انتقال 

م های قطع شده بدن  و جنین مرده الزم به توضیح می باشد روش های یاد شده برای امحای جفت می باشد و اعضا و اندا 

 بایستی طبق احکام شرعی جمع آوری و به آرامستان انتقال داده شده  و تحت شرایط بهداشتی دفن گردد.

 .در حال حاضر بازیافت کلیه پسماندهای پزشکی ممنوع است 

 رسانی نمایند.تولیدکنندگان پسماند پزشکی موظفند لیست پسماندهای ویژه خود را حداقل سالی یکبار بروز 

 بیمارستان نظافت و محیط بهداشت اصول
زیادی    اجزا شامل بیمارستان محیط. کند می بازی مرتبط بیمارستان های عفونت ایجاد در مهمی نقش بیمارستان در محیط

اتاق  تسهیالت و ها بخش طراحی شامل که دارند بیمارستان های عفونت در مستقیم تاریر اجزاء این از بسیاری. باشد می

  میباشد. رختشویخانه و زائد مواد غذا، آب، تامین هوا، کیفیت عمل،

 تواند می(  ملحفه دادن تکان یا خشک پارچه یا ( شوی زمین)  تی از استفاده ، کردن جارو نظیر)  خدماتی های فعالیت برخی

 داده ترجیح مرطوب شوی زمین یا تی بنابراین. باشند میکروارگانیسم حاوی است ممکن که درآورده آئروسل صورت به ذرات را

 بستگی هوا تبادل جبران و آنها فعالیت مقدار اتاق، در ساکن افراد تعداد به اتاق هوای در موجود های ارگانیسم تعداد می شود.

 .دارد

صدا  و سر بدون و کامل سکوت در باید اند بستری و دارند حضور بیماران که مناطقی و نواحی کردن عفونی ضد و کردن تمیز

 و نواحی کاری تمیز دفعات تعداد شود.فهرست انجام مزاحمت حداقل با کامل سکوت در کار انجام. باشد مزاحمت ایجاد و



 

 

 و در کردن تمیز دفعات یا و روز در راهروها و ها اتاق کف کشیدن تی دفعات تعداد مثال بیمارستان برای مختلف مناطق

 .هستند واحد همان نظافت به موظف واحد هر کارکنان. شود نصب ها تی شو داخل در هفته در ها پنجره

 .شود انجام مزاحمت ایجاد و صدا و سر بدون بیمارستان در سنگین وسایل و اراریه و اسباب بازآرایی انتقال، و نقل

روی  بر آن از استفاده چگونگی و محصول ونام شده گذاری عالمت صحیح طور به باید کننده پاکیزه و گندزدا مواد تمام

 .باشند مشاهده قابل ترتیب و نظم دارای و تمیز کامال  باید شو تی های اتاق. گردد درج برچسب

از  عاری و بوده تمیز همیشه باید خدمات نیاز مورد لوازم سایر و کوتاه و بلند دسته جاروهای شو، تی های سطل تی، برس،

ها  پله راه و شوها تی آسانسورها، بهداشتی، های سرویس فرعی، و اصلی های راهرو ها، اتاق تمامی کف. باشند آلودگی هرگونه

 .نشود مشاهده آنها کنار و گوشه در آلودگی یا جرم که شوند تمیز ای گونه به

وضع  و سر و تمیز ها لباس نظافت، هنگام. باشد مشخص آنها پاکیزگی و شده تمیز ساختمان محیطی سطوح و تجهیزات تمام

که  هایی مکان و وسایل نظافت برای جفت یک باشند داشته دستکش جفت 1 باید خدمات پرسنل از یک هر. باشد مناسب

 مانند دارند کمتری آلودگی که وسایلی نظافت برای جفت یک و دیوارها بهداشتی، های سرویس مانند دارند بیشتر آلودگی

 مانند ها قسمت ترین آلوده با و شروع یخچال مثال دارند کمتری آلودگی که وسایلی از را نظافت ها و کمد الکرها، ها، یخچال

 .شوند خارج اتاق از و کشیده تی اتاق از باالی آخر در و رسانیده اتمام به بهداشتی های سرویس

تی  و زباله های سطل ها، یخچال ها، کمد الکرها، بهداشتی، های سرویس نظافت شامل روتین نظافت کاری شیفت ابتدای در

شیشه  در، تلویزیون، سقف، زیر از دیوارها نظافت شامل کلی نظافت اتاق یک روز هر در آخر ساعات در و داده انجام را کشیدن

روزانه  شوی شست با که هایی قسمت گیری جرم و سقف زیر از بهداشتی های سرویس بیمار، تخت همراه، صندلی پنچره، و

فوق  محل عفونی ضد از بعد و بهداشتی سرویس داخل در ها تخت کنار کمدهای و الکرها شستشوی شوند، نمی براق و تمیز

آب  با باید ها اتاق کف. هستند تمیز همیشه و شده واشینگ ماه یک طول در بخش قسمتهای تمام صورت این در. شود انجام

. گندزدایی شوند پرکلرین یا ژاول آب های محلول با آلودگی مشاهده محض به و بار یک ای هفته و شده شسته شوینده پودر و

 تمیز گندزدایی کننده باید مواد و آب محلول. باشند شده تمیز شوینده مواد و آب با ها بخش کف باید حتما  گندزدایی از قبل

 .شود تعویض باید شدن کدر محض به و باشند شفاف و

های  قسمت برای نباید ایزوله های اتاق در شده استفاده های محلول و شوند عفونی ضد و نظافت جداگانه باید ایزوله های اتاق

 مناسبی برای مکان در و شده شسته ها تی و شوها تی حتما  گندزدایی یا و روزانه نظافت اتمام از بعد. شود استفاده بخش دیگر

را  تی مواقع این در. نبرید فرو شو تی داخل عنوان هیچ به را مخاط یا خون به آلوده های تی. شوند نگهداری شدن خشک

 تمیز گندزدای دیگر مواد یا و پرکلرین وایتکس ژاول، آب مانند گندزدا مواد با سپس و آب با ابتدا گذاشته رابت شوی تی داخل

 .کنید عفونی ضد یا تمیز آن با را کف گیری آب از بعد و کرده

 گوشه کار همیشه این با نموده آغشته گندزدا یا شوینده مواد محلول با را تی یکبار قسمت هر عفونی ضد یا نظافت اتمام از بعد

 .بود خواهد تمیز دیوار های

یک  به را خود چرخدار یا حمل قابل وسایل ابتدا کار این برای. کنید خودداری اتاق داخل وسایل با تی تماس از االمکان حتی

 .دهید قرار خود جای در را آنها و کرده عفونی ضد یا تمیز را کف برده، اتاق سمت

 ها: بخش بهداشتی شرایط خصوص در نکاتی

 .گردد گندزدایی شده رقیق کننده ضدعفونی محلول با و نظافت روزانه بایستی راهروها و ها اتاق کلیه . کف0

 سالم، پیوسته که نحوی به. گردد تعویض مرتب طور به باید غیره و روتختی و ملحفه پتو، قبیل از بیمار تخت وسایل . کلیه1

 .باشد آلودگی از عاری و تمیز



  
  بیمارستان ایثار ایجرود

 کتابچه توجیهی بدو ورود کارکنان

 
 IH-B-36-101/20کد سند: 

 

 20/28/88تاریخ بازنگری:  20/28/80تاریخ ابالغ:  20/20/80تاریخ تهیه: 4ویرایش: 

 

45 
 

 .شود استفاده ماسک ترجیحا  و دستکش از بایستی ملحفه تعویض هنگام . در7

 جداگانه های دستمال از باید..  و تخت تلفن، بیمار، میز یخچال، استیشن، جمله از بخش مختلف های قسمت نظافت . جهت1

 .شود استفاده

 .شوند نظافت روزانه ها توری این و بوده توری به مجهز بایستی مختلف های قسمت در موجود کفشورهای . کلیه8

 روی بر مرطوب های تی دادن قرار از و شده شسته کامال استفاده بار هر از بعد بایستی بخش هر در استفاده مورد های . تی7

 .شود جدا خودداری زمین

 .شود خشک و شسته بایستی شدن خالی بار هر از بعد مایع صابون . ظروف3

 .شود نظافت مخصو  دستمال با استفاده بار هر از بعد بایستی بیمار غذای مخصو  . میز5

 .شود گندزدایی کامال بیمار ترخیص از بعد و مرتب طور به بایستی بیمار . تخت3

 .شود خودداری مشکی نایلون داخل در غذایی مواد نگهداری از و گردد تمیز و بازدید روتین صورت به ها یخچال کلیه-01

 ها، یخچال زیر شوفاژها، پشت نظیر دسترس قابل غیر نواحی و زوایا به توجه بهداشت و نظافت سطح بردن باال منظور . به00

 .است ضروری امری ... و کمدها

 .شود رسانی اطالع فورا آب چکه و نشت گونه هر مشاهد صورت در و شود خودداری جدا آب رویه بی مصرف . از01

 .شود زده تی سپس و آوری جمع ها زباله و ها آشغال و شده جارو ها بخش های قسمت کلیه زدن طی از . قبل07

 .شود خودداری جدا بخش در مازاد های کارتن نگهداری . از01

 .شود خودداری جدا شوینده مواد مجاورت در غذایی مواد گذاشتن و نگهداری . از08

 .باشد سالم توری به مجهز ها پنجره . کلیه07

 .است الزامی مبدا از پسماند تفکیک دستورالعمل اصول . رعایت03

 .است الزامی بخش در آبی و زرد های پالستیک از استفاده اصول . رعایت05

  .شود خودداری جدا یکدیگر داخل به ها پسماند فشردن . از03

  .گردد ضدعفونی و شستشو کاری شیفت هر پایان در ها بین و ها سطل . کلیه11

 .شود خودداری جدا ها سیفون داخل در...  و کاغذی دستمال دستکش، نظیر زباله گونه هر ریختن . از10

 سیار دستگاه با روزانه شستشوی

 فروبرده، آب تمیز آب مخزن داخل را کثیف تی سپس کنید پر تمیز آب با را دیگر مخزن و شوینده پودر و آب با را مخزن یک

 .کنید تمیز را کف و نموده آبگیری ، برده فرو شوینده مواد و آب مخزن داخل مجددا  بعد و کرده گیری

 سیار شوی تی از استفاده با کف گندزدایی

 و پودر آب با کف شستشوی)  روزانه نظافت از بعد و آلودگی مشاهده محض به یا و بار یک ای هفته ها بخش کف عفونی ضد

 .میشود انجام(  شوینده



 

 

 ، برده گندزدا فرو محلول داخل را تمیز تی. کنید پر تمیز آب با را دیگر مخزن و گندزدا مواد و آب با را مخزن یک:  کار روش

 داخل و کرده آبگیری تمیز فروبرده، آب مخزن داخل را کثیف تی سپس .کنید تمیز را اتاق کف از نیمی و نموده آبگیری

 .کنید را تمیز اتاق کف دیگر نیم و نموده آبگیری ، برده فرو کننده عفونی ضد محلول حاوی مخزن

 در باشند و آویزان همیشه باید ها تی شود. نگهداری مناسب محل در و خشک بصورت باید تی نخ و ها سطل قبیل از وسایلی

 گرم باسیل های با راحتی به زیرا بوده الزم زمین کننده تمیز وسایل نمودن شوند. خشک نگهداری آزاد هوای در امکان صورت

 08 هر تی نخ .کند نمی ایجاد جدی مشکل و شده منتقل زمین سطح به موقت بصورت آلودگی این ولی شوند. می آلوده منفی

 .شود کشی تی مارپبچی بصورت زمین کف شوند. سطوح تعویض باید یکبار روز

 انبار نظافت

 .شود خودداری جدا  انبار در کارتن گذاشتن از و شود گردگیری مرطوب دستمال با هفته هر باید انبارها

  تلفن نظافت

 .شود عفونی ضد % 31 الکل با روز هر پایان در

 دارو و پانسمان ترالی نظافت

 ابتدا باشد ترالی روی آلودگی اگر و گندزدایی شود % 31 الکل با ترالی روی بایستی کاری شیفت هر پایان و کار انجام از قبل 

 .شود تمیز جداگانه دستمال با روزانه باید ترالی های چرخ و پایه شود دقت. شود گندزدایی الکل با سپس و کرده پاک را آن

 ( باتل یورین)  ادرار ظرف عفونی ضد و شستشو

 ظروف میشود. توصیه اکیدا  حرارت با و گندزدایی همراه شستشو دستگاه از استفاده ظروف گندزدایی این و شستشو برای 

 حتما  آن با تماس از پس دستها و گردند تلقی آلوده ظروف بایستی بعنوان حتما  باشند گندزدایی نشده حرارت با که ادراری

 در و شود عفونی ضد درصد0وایتکس محلول شیفت در هر پایان در لوله ها نیست شوی لگن که بیمارستان در شود. شسته

 یک از بعد و شود زده تاریخ آن پشت بخش به انبار از لگن و لوله تحویل ضمنا  هنگام شود و خشک تا داد قرار مخصو  قفسه

  شود. خارج رده از هفته

 ( لگن)  بدپن عفونی ضد و شستشو

 اگر ظرف حتی شوند شسته ها دست بایستی حتما (  لگن)  بدپن جابحایی یا و استفاده از پس عفونت انتقال از جلوگیری برای

 گندزدایی توسط حرارت. گندزدایی گردد و شستشو لگن شستشوی ماشین در بایستی ها لگن. باشد تمیز ظاهرا  نظر مورد

(  یک دقیقه)  زمان حداقل برای حرارت درجه این در ماندن باقی و سانتیگراد درجه 31 حرارت درجه به رسیدن با بایستی

 .گردد حاصل اطمینان درجه این به رسیدن از و شده چک منظم صورت به بایستی سیکل این. پذیرد انجام

درصد 0 سدیم هیپوکلریت محلول از توان می جایگزین بصورت بخش در شستشو دستگاه وجود عدم یا خرابی صورت در

 .نمود استفاده

 .باشد مصرف یکبار نوع از تراشه لوله

 .گردند تعویض آن مصرف زمان مدت گذشت از بعد و باشد مصرف یکبار نوع از فیلترها

 مایع: صابون از استفاده دستورالعمل

 روزانه باید ، گردید صابون قطرات به آلوده دستشویی ظرف اطراف مایع صابون از استفاده هنگام که صورتی در 

 .گردد پاک اضافی های صابون و تمیز
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 و شستشو از پس حتما  و کرده خودداری آن مجدد پرکردن از مایع، صابون ظرف در موجود صابون اتمام از پس 

 .نمائید آن کردن پر به اقدام ظرف، کردن خشک

 رشد باعث نمودن، خشک و شستشو بدون آن، مجدد کردن پر یا و مزبور ظرف اطراف در ها آلودگی ماندن باقی 

 .شود می مایع صابون در بیمارستانی های باکتری

 دارو و پانسمان ترالی نظافت

و  گندزدائی مخصو  اسپری با داروها سازی آماده محل و ترالی روی بایستی کاری شیفت هر پایان و کار انجام از قبل

 .شود ضدعفونی

  گوشی و سنج فشار دستگاه نظافت

 .شود شسته و خارج باید آلودگی صورت در فشارسنج دستگاه کاف. شود ضدعفونی % 31 الکل با باید فشارسنج گوشی

 پانسمان های ست شستشوی مراحل

 روی آن و گان ، بلند ساق چکمه ، چشم محافظ عینک ، کارگری الیه دو دستکش)  حفاظتی وسایل از حتمأ کار انجام هنگام

 :باشد زیر صورت به کار روند و شود استفاده(  N ٩۵ ماسک و شستشو قابل ضدآب پیشبند

 .شوند تمیز کامأل برس و سرد آب با ابتدا وسایل -0

 .شوند آبکشی خوبی به مجددأ و شوند شسته خوبی به صابون مایع و آب با سپس  -1

 . شوند آبکشی کامأل سپس و شوند ور غوطه دقیقه 11-08 مدت گندزدایی به محلول در آن از پس -7

 .شوند داده قرار فلزی سبدهای داخل آبگیری جهت آبکشی آخرین از پس -1

 .شوند مرکزی استریلیزاسیون تحویل مخصو  سبدهای داخل کامل شدن خشک از پس

 گراف در کاغذ که استریلی وسایل و ها ست که شود دقت و باشند تاریخ دارای بخش استریل وسایل سایر و پانسمان های ست

 باشند و در می  قابل استفاده روز 01-3الیه دو های پارچه در شده پک وسایل و ها ست ساعت و 31-15دارند حداکثر قرار

 .شود فرستاده CSR به مرکز مجدد سازی استریل جهت لطفأ انقضاء تاریخ رسیدن سر و استفاده عدم صورت

 :شود رعایت باید که مهمی نکات سایر

 شوند و مصرف روز همان در حتمأ شوند می استفاده ساکشن یا دارو سازی رقیق جهت که استریلی سالین نرمال های سرم -

 بطری مواد درب شدن باز تاریخ و باشد بسته صورت به سیستم و باشند سرپوش دارای استفاده حین در و باشند داشته تاریخ

 .باشند می استفاده قابل غیر تاریخ آن از پس هفته دو که شود دقت و شود درج آن روی حتمأ کننده ضدعفونی

 با اسپری سپس و گردگیری ابتدا روزانه قلب نوار دستگاه و ها دستگاه کلیه سطوح و ترالی و بیماران الکر سطح و داخل -

 . شود گندزدائی مخصو 

های  باتل و اکسیژن های فلومتر و آمبوبگ از جداسازی از پس ها آمبوبگ به متصل های ماسک و ها رابط کلیه لطفأ  -

 و مایع آب با خوبی به ابتدا بار دو ای هفته استفاده عدم صورت در و استفاده از پس بالفاصله الرنگوسکوپ های تیغه و ساکشن

 آب کشیده سپس شده سازی ور غوطه مناسب گندزدای محلول در دقیقه 11 تا 08 مدت به سپس شده داده شستشو صابون



 

 

 رابط از گندزدائی پس نیز ها آمبوبگ خارجی سطوح و شوند داده قرار بعدی استفاده جهت خود جای در شدن خشک از پس

 آب فاقد شوند نمی  استفاده  که اکسیژنی فلومترهای شود گندزدائی حتمأ مخصو  اسپری با آمبوبگ به متصل ماسک و ها

 .باشند

 رعایت نکات به ملزم و باشند می خود واحد و بخش پسماند مدیریت مسئول واحدها مسئولین و ها بخش سرپرستاران کلیه -

 :باشند می زیر

 شود. انجام درستی به بخش هر در عفونی غیر از عفونی های زباله تفکیک 

 شود. خارج بخش از کیسه محتوای نوع تعیین و برچسب داشتن بدون نباید زباله محتوی کیسه هیچ 

 زباله  نوع تولید، تاریخ بخش، نام عنوان تحت مخصو  برچسب زباله حاوی مشکی و زرد های کیسه روی

 .شود آماده زباله اتاقک به انتقال برای و شود نوشته

 

 

 دستورالعمل نظافت و گندزدایی
 وسیله یا مکان روش توصیه شده تناوب

روزانه در هر دو 

 نوبت صبح و عصر

 و

 در هر بار آلودگی

جارو کردن و پاک کردن زمین از آلودگی+ آغشته نمودن تی نخی تمیز با محلول گندزدای 

کف و سطوح با غلظت و مدت زمان توصیه شده+تی کشیدن زمین بصورت زیگزاگ از ابتدای 

 محلول گندزدا قبل از تی کشی اتاق بعدیسطح به انتها+شستن و آغشته کردن تی با 

 درصد بستگی به میزان آالودگی 11یا  1هیپوکلریت سدیم )وایتکس(  ماده جایگزین:

 

 کف

ههفته ای یک مرتب  

 و

 در هر بار آلودگی

شستشو با آب و مواد پاک کننده+دستمال کشی با محلول گندزدای کف و سطوح با غلظت 

 آماده به مصرف سطوح و مدت زمان توصیه شده یا اسپری

 درصد بستگی به میزان آالودگی 11یا  1ماده جایگزین: هیپوکلریت سدیم )وایتکس( 

 

 سطح دیوارها

 روزانه

 و

 در هر بار آلودگی

درصد 11یا  1شستشو با آب داغ و دترجنت+گندزدایی با هیپوکلریت سدیم )وایتکس(

 بستگی به میزان آالودگی

 درجه سانتی گراد را می توان جهت گندزدایی استفاده نمود. 91آب گرم  ماده جایگزین:

 

حمام، سینک، محل 

 شستن دست و شیر

 آالت

 روزانه

 و 

 در هر بار آلودگی

درصد  11یا  1 شستشو با آب داغ و دترجنت+گندزدایی با هیپوکلریت سدیم )وایتکس(

 بستگی به میزان آالودگی

 را می توان جهت گندزدایی استفاده نمود.درجه سانتی گراد  91آب گرم  ماده جایگزین:

 

س کاسه توالت و سروی

 های بهداشتی

 توالت فرنگی

در هر شیفت 

 رختشویخانه

شستشوی پارچه یا برزنت بین با دترجنت و آب گرم در لباسشویی+گندزدایی با هیپوکلریت 

 درصد1سدیم )وایتکس( 

 بین ها

 ه پاک کنگردگیری با دستمال مرطوب و شیش هفته ای یک بار

 

ونبرد، قاب ها و تلویزی  

گردگیری با دستمال مرطوب و شیشه پاک کن+ گندزدایی با محلول گندزدای کف و سطوح  روزانه

 با غلظت و مدت زمان توصیه شده

 ماده جایگزین: اسپری آماده به مصرف سطوح

 الکرها، صندلی و میز

 غذای بیمار
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 روزانه

 

 

 گردگیری با دستمال مرطوب و شیشه پاک کن 

 ماده جایگزین: با محلول دترجنت تازه تهیه شده و با دستمال پاک شود.

 روی کمدها

 وسیله یا مکان روش توصیه شده تناوب

 درصد 1شستشو با آب گرم و دترجنت+ گندزدایی با هیپوکلریت سدیم )وایتکس(   روزانه

 

 آب سردکن

 پخچال مواد غذایی و دارو درصد 1شستشو با آب گرم و دترجنت+ گندزدایی با هیپوکلریت سدیم )وایتکس(   هفتگی

با دستمال آغشته به مواد شوینده و پاک کننده  + گندزدایی با اسپری آماده به مصرف  روزانه

 سطوح

 درصد 71گندزدایی با الکل  ماه جایگزین:

 تلفن

 درصد1شستشو با آب گرم و دترجنت+ گندزدایی با هیپوکلریت سدیم )وایتکس(  بعد ازهر بار اتمام 

  خشک کردن بصورت وارونه سپس پر نمودن

 ظرف صابون مایع

ماه یکبار 3هر   

 و در هر بار آلودگی

 پرده پارچه ای شستشو با دترجنت و آب گرم در لباسشویی

روزانه تعویض       

 می گردد.

شستشو با دترجنت و آب گرم در لباسشویی+گندزدایی با هیپوکلریت سدیم )وایتکس(   

 درصد1

مالفه، روبالشی و 

 لباس بیمار

 هفتگی و در صورت 

نشتی کیسه زباله و 

آلودگی سطل در 

 پایان شیفت کاری

 درصد 1شستشو با آب گرم و دترجنت+ گندزدایی با هیپوکلریت سدیم )وایتکس( 

 رانیه 11درجه بمدت  93گندزدایی با آب گرم  :ماده جایگزین

 بصورت وارونه نگهداری و خشک شود.

 سطل زباله

روزانه و پس از هر 

 بار استفاده

 درصد 1شستشو با آب گرم و دترجنت+ گندزدایی با هیپوکلریت سدیم )وایتکس(  

 آویزان نمودن و خشک شدن

 تی و جارو

 گوشی پزشک اسپری آماده به مصرف سطوحدرصد یا  71گندزدایی با الکل  روزانه

گردگیری و نظافت با دستمال مرطوب و شیشه پاک کن+گندزدایی با محلول کف و سطوح  روزانه 

 با غلظت و مدت زمان توصیه شده 

 ماده جایگزین: استفاده از اسپری آماده به مصرف سطوح

دستگیره دربها، 

 استیشن پرستاری

پس از هر بار 

 استفاده

باآب و دترجنت+گندزدایی با محلول ابزار و وسایل با غلظت و مدت زمان توصیه شستشو 

 شده)غوطه وری(+آبکشی و خشک شدن+پک کردن+استریل

ست های بخیه و 

 پانسمان

پس از هر بار 

 استفاده

 

بار تیوپ ساکشن یک

 + گندزداییصابون  و گرم آب با مخزن دستشویی+ شستن فاضالب در ساکشن تخلیه مخزن

با محلول ابزار و وسایل با غلظت و مدت زمان توصیه شده یا هیپوکلریت سدیم )وایتکس( 

 دقیقه)غوطه وری در محلول الزامیست(11-15درصد بمدت 11

 سایر قسمتها: نظافت کامل با دستمال تمیز+گندزدایی با اسپری آماده به مصرف سطوح

 ساکشن



 

 

 مصرف می باشد.

مکانوسیله یا  روش توصیه شده تناوب  

شستشو با آب و دترجنت +گندزدایی با محلول کف و سطوح با غلظت و مدت زمان توصیه  هفتگی

 شده یا اسپری آماده به مصرف سطوح

 درصد1گندزدایی با هیپوکلریت سدیم )وایتکس(  ماده جایگزین:

 ویلچر

 ترالی دارو مصرف سطوحگردگیری و نظافت با دستمال تمییز و مرطوب+گندزدایی با اسپری آماده به  روزانه

پس از هر بار 

 استفاده

شستشو با آب و دترجنت +گندزدایی با محلول کف و سطوح با غلظت و مدت زمان توصیه 

 شده یا اسپری آماده به مصرف سطوح

 درصد1ماده جایگزین:گندزدایی با هیپوکلریت سدیم )وایتکس( 

 برانکارد

پس از هر بار 

 استفاده

+گندزدایی با محلول کف و سطوح با غلظت و مدت زمان توصیه  شستشو با آب و دترجنت

 شده یا اسپری آماده به مصرف سطوح

 درصد1گندزدایی با هیپوکلریت سدیم )وایتکس(   ماده جایگزین:

 تخت ها

هپس از هر با استفاد شستشو با آب و دترجنت+ استریل با محلول گندزدای سطح باال ) غوطه ور نمودن داخل  

 غلظت و مدت زمان توصیه شده( + آبکشی + خشک شدن محلول با

 تیغه الرنگوسکوپ

یکبار مصرف         

 می باشد.

 لوله تراشه -

Air Way 

یکبار مصرف        

 می باشد.

 ظروف ادرار -

یکبار مصرف        

 می باشد.

 ماسک اکسیژن -

عد هفته ای یکبار و ب

از استفاده برای هر 

 بیمار

دترجنت+گندزدایی با محلول ابزار و وسایل با غلظت و مدت زمان توصیه شستشو با آب و 

 شده)غوطه ورسازی در محلول(+ خشک شدن

 فلومتر اکسیژن زمان استفاده جهت بیمار، با آب مقطر پر می شود.

 

 فلومتر اکسیژن

 وسیله یا مکان روش توصیه شده تناوب

یکبار مصرف         

 می باشد.

 آمبوبگ -
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روزانهنظافت   

و بعد از استفاده 

 جهت هر بیمار

جدا نمودن پوآرها+ شستشو با آب و دترجنت+ گندزدایی با محلول ابزار و وسایل با غلظت  و 

 مدت زمان توصیه شده+ خشک شدن

 با اسپری آماده به مصرف سطوح گندزدایی می شود. ECGسایر قسمتهای 

ECG 

 شخصی می باشد.

 بعد از استفاده

 

 دقیقه 11درجه بمدت 71دترجنت و غوطه ور نمودن آن داخل الکل شستشو با 

 درجه پاک و بعد خشک می شود. 71ترمومتر اختصاصی خود بیمار با الکل 

 ترمومتر

 نظافت روزانه

گندزدایی بعد از 

 ترخیص هر بیمار

 جدا کردن تمام قسمت های جداشدنی و شستشو با آب و پاک کننده

 تمیز و مرطوب دستمال کشی کامل با دستمال

گندزدایی با اسپری آماده به مصرف سطوح یا محلول گندزدای کف و سطوح با غلظت  و 

 مدت زمان توصیه شده

 انکوباتور نوزاد

 

 :مانیتور یا صفحه  نکته LCD.دستگاهها و تجهیزات پزشکی با اسپری آماده به مصرف سطوح تمیز نشود 

 

 

 

 مثلث حریق: 

-( و مواد قابل احتراق )ماده سوختنی( با یکدیگر تشکیل یک مثلث میOxygeneاکسیژن )( Heatسه عامل حرارت )

ای نیز اضافه شود. البته برای حریق یک ضلع چهارم به نام واکنشهای زنجیرهدهند که باعث به وجود آمدن حریق می

 اند.نموده

 طبقه بندی انواع حریق و مواد خاموش کننده:

 :Aآتش دسته

سوزی از سوختن مواد معمولی قابل احتراق، عموما  جامد و دارای ترکیبات آلی طبیعی یا مصنوعی حاصل این نوع آتش

گذارند. شود. این منابع کاغذ، پارچه، چوب، پالستیک و امثال آن است که پس از سوختن از خود خاکستر به جا میمی

. مبنای اطفاء آنها دارند Aشکل و سبز رنگ با نشان عالمتی مثلث روند هایی که برای کنترل آن بکار میخاموش کننده

 است. خنک کردنبر 

 :Bآتش دسته



 

 

این آتش در ارر سوختن مایعات قابل اشتعال یا جامداتی که به راحتی قابلیت مایع شدن دارند. )عموما  مواد نفتی و 

با دارای برچسب مربع قرمز رنگ هایی که برای این دسته مناسب هستند آید. خاموش کنندهروغنهای نباتی( پدید می

 است. خفه کردنهستند. اطفاء این حریق عموما  مبتنی بر  Bعالمت 

 : Cآتش دسته 

سوزی ناشی از گازها یا مایعات یا مخلوطی از آنهاست که براحتی قابلیت تبدیل به گاز را دارند این دسته شامل آتش

با عالمت  هایی مربوط باشد و خاموش کنندهمی Bحریق به دسته مانند گاز مایع و گاز شهری،این گروه نزدیکترین نوع

C باشد.راه اطفاء این حریق خفه کردن و سد کردن مسیر نشت میشوند. مشخص می در مربع آبی رنگ 

  :D آتش دسته

خاموش  باشد وهای این دسته ناشی از فلزات سریعا  اکسید شونده مانند منیزیم، سدیم، پتاسیم و امثال آن میحریق

 شوند.مشخص می Dهای مناسب برای اطفاء آنها با عالمت ستاره زرد رنگ با نشان کننده

  :E آتش دسته

افتد مانند سوختن باشد که عموما  در وسایل الکتریکی و الکترونیکی اتفاق میهای الکتریکی میاین دسته شامل حریق

مپیوتری. نامگذاری این دسته نه به خاطر متفاوت بودن نوع ماده های کاکابلهای تابلو برق یا وسایل برقی و حتی سیستم

دهد. راه اطفاء این دسته قطع سوختنی بلکه بخاطر مشخصات وقوع اهمیت و نوع دستگاه است که حریق در آنها رخ می

ترل آن را هایی که قابلیت کنباشد. خاموش کنندهبا هالن و هالوکربن می CO2جریان برق و خفه کردن حریق با گاز 

 شوند.نشان د اده می Eدارند با حرف 

 روشهای عمومی اطفاء حریق:

 سرد کردن الف.

 خفه کردن ب.

  حذف مواد سوختنی ج.

 سرد کردن:

گیرد. یکی از یک روش قدیمی و متداول و مورر برای کنترل حریق، سرد کردن است. این عمل عمدتا  با آب انجام می

باشد. میزان و روش بکارگیری آب در اطفاء حریق اهمیت دارد، این سرد کردن آتش میخوا  گازدی اکسید کربن نیز 

 باشد.مناسب می Aهای دسته روش برای حریق

  :خفه کردن

رسیدن اکسیژن به محوطه آتش گردد. این روش اگرچه در همه  مانع خفه کردن، پوشاندن روی آتش با موادی است که

حریق ها مورر نیست ولی روش مطلوبی برای اکثر حریق ها می باشد. مورد استثناء موادی است که در حین سوختن 

 و ... مانند: نیترات و زنجیره های آلی اکسیژن دار مثل پراکسید های آلی  .اکسیژن تولید می کنند

که از این قاعده مستثنی هستند. موادی  دینامیت، سدیم، پتاسیم ت آتش گیری در آنها زیاد است مانندموادی که سرع

 ،که برای خفه کردن بکار می روند بایستی سنگین تر از هوا بوده و یا حالت پوششی داشته باشند. خاک، شن، ماسه

 پتوی خیس نیز این کار را می توانند انجام دهند.

  :سوختنی مواد حذف 

کنون  این روش در ابتدای بروز حریق امکان پذیر بوده و با قطع جریان، جابجا کردن مواد، جدا کردن منابعی که تا

حریق به آنها نرسیده، کشیدن دیوارهای حائل و یا خاکریز و همچنین رقیق کردن ماده سوختنی مایع را شامل می 

  .گردد
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 ایکنترل واکنش های زنجیره

های آن و برخی ترکیبات جامد مانند  های زنجیره ای استفاده از برخی ترکیبات هالن و جایگزین برای کنترل واکنش

ست ولی می تواند ا ها تر از سایر روش و گران تر مشکل حریق کنترل برای این عمل .جوش شیرین مورر می باشد

 بصورت مکمل برای مواد پر ارزش بکار رود.

 گیرد:های اجرایی در چهار مرحله زیر انجام میامه در عملیات ایمنی حریق معموالً برن

 Risk Recognationشناسایی ریسک  الف(

 Risk Analysis آنالیز ریسک  ب(

 Risk Detectionآشکارسازی ج( 

 Preventionپیشگیری  د(

است و شود که ریسک اصلی حریق مربوط به ماده سوختی در مرحله اول یعنی شناسایی ریسک به این شکل عمل می

باشند. بنابراین اولین اقدامی که در زمینه ایمنی حریق بایستی صورت گیرد، ترین مواد، مواد قابل اشتعال میخطرناک

 باشد.لیست کردن کلیه مواد قابل اشتعال یک محیط می

های مختلفی وهگیرد. جهت آنالیز ریسک شیهای شناخته شده در مرحله اول، مورد آنالیز قرار میدر مرحله دوم، ریسک 

یا تحلیل مقدماتی خطر است که در آن براساس شدت  P.H.Aها، استفاده از متد جدولی وجود دارد. یکی از این روش

در  گیرد.باشد، صورت میبروز خطر و از طریق ماتریکس بررسی خطر که ترتیبی از احتمال خطر و شدت خطر می

 شود. بندی جهت انجام اقدامات در رابطه با ایمنی حریق انجام مینهایت با توجه به میزان و معیار ریسک، الویت

 های خاموش کننده دستی عبارتند از :انواع کپسول

 خاموش کننده پودر شیمیایی: .1

باشد. شوند و در انواع و وزنهای مختلف موجود میتقسیم می "پودر و گاز"و  "پودر و هوا"این خاموش کننده به دو نوع 

شود که عامل خارج کننده آن گاز نیتروژن هوای این خاموش کننده شامل یک کپسول پودر شیمیایی مینوع پودر و 

 شود.بوده که با فشار به درون کپسول پودر تزریق می

توان نشانه این نوع خاموش کننده نامید. نوع پودر و گاز این فشارسنج کوچک موجود بر روی این خاموش کننده را می

باشد باشد که عامل خارج کننده آن که گاز نیتروژن مییز شامل یک کپسول حاوی پودر شیمیایی میخاموش کننده ن

شد درون یک ظرف کوچک به نام کارتریج به صورت های پودر و هوا که به درون کپسول تزریق میبرخالف کپسول

شود. علت استفاده از درون آن خارج میباشد که با فشار دادن دستگیره آن کارتریج سوراخ شده و گاز فشرده موجود می

باشد که مانع از کلوخه شدت پودر درون کپسول ها مایع نشدن این گاز در فشار باال میگاز نیتروژن در خاموش کننده

 باشد.می Cو  Bهای کالس شود. کاربرد این خاموش کننده در آتشمی

 دی اکسید کربن: خاموش کننده .2



 

 

اکسیدکرین بوده که به صورت مایع درون کپسول قرار دارد و در هنگام خروج از ی گاز دیاین نوع خاموش کننده محتو

کند که با سرد کردن جسم در حال سوختن آتش را ای پیدا میالعادهکپسول به علت افت فشار ناگهانی آن سرمای فوق

سوزی از این خاموش کننده در آتشباشد. ها نازل شیپوری آن میکند. مشخصه اصلی این نوع خاموش کنندهاطفاء می

 شود.ادوات برقی و همچنین مایعات قابل اشتعال استفاده می

 

 

 

 ها:آزمایش و نظارت بر کپسول

 روز یکبار مورد بازرسی قرار گیرند. 31نشانی باید در هنگام نصب و بعد از آن، هر های آتشکپسول

 جهت بازرسی باید به نکات زیر توجه نمود:

  بودن و دید کافی: وجود دستورات کاربردی بر روی پالک حاوی نام کپسول به طور خوانا و به در دسترس

 شکلی که پالک به سمت خارج قرار گیرد.

  مهر وموم ایمنی و کلیه نشانگرهای مربوط، سالم و دست نخورده باشد. پر بودن کپسول که با وزن نمودن

 کپسول مشخص می شود.

  مانند خوردگی، نشتی و یا گرفتگی نازل درجه فشار و نشانگر آن، باید محدوده عدم وجود صدمات فیزیکی

 فشار قابل کاربرد را نشان دهد.

 های چرخ دار شلنگ و نازلها(ها و گاری )برای کپسولبررسی دقیق چرخها الستیک 

 .برچسب سامانه شناسایی مواد خطرناک باید در محل نصب شده باشد 

 های انجام شده نواقصی در مورد قرارگیری دسترسی مشکالت مربوط به برچسب یدر صورتی که بعد از بررس

 مشخصات کپسول و .. مشاهده گردید بایستی هر چه سریعتر جهت اصالح نواقص اقدام نمود.

 گذاری:های عالمتسیستم

. عالئم تصویری به شوندنشانی، توسط برچسب روی کپسول تعیین میموارد استفاده و عدم استفاده از یک کپسول آتش

گذاری حرفی نیز در این موارد توان از عالئم نشانهراحتی توسط همگان قابل استفاده و قابل درک هستند. البته می

 استفاده کرد.

 نشانی کار کنیم؟چگونه با یک کپسول آتش

مناسب را برای خاموش  ها، کپسولسوزی را تشخیص دهید تا بتوانید با استفاده از برچسب روی کپسولدر ابتدا آتش

 سوزی، عملیات زیر را به ترتیب انجام دهید:نمودن آتش انتخاب کنید.بعد از انتقال کپسول به محل آتش

 میله ضامن را بکشید. .1

 سرشیلنگ کپسول را به سمت آتش قرار دهد. .2

 دستگیره را فشار دهید. .3

 شیلنگ کپسول را به سمت آتش قرار دهید. .4

 مناسب انتخاب کنیم؟ نشانیچگونه یک کپسول آتش

 برای انتخاب یک کپسول مناسب باید به نکات متعددی توجه کرد:

 اند.سوزی شدهمواردی که در محیط باعث بروز آتش .1
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 سوزی و سرعت انتشار آتششدت آتش .2

 ها برای شرایط موجود.تناسب کپسول .3

 کاربرد آسان .4

 در دسترس بودن افراد آشنا به کار کپسول .5

 دما، باد، جریان هوا، وجود بخارات خطرناک و ... شرایط محیطی از جمله .2

 مسایل مربوط به سالمتی و ایمنی کاربرد .7

 لزوم نگهداری و حفاظت از کپسول .9

 

 های دستی اطفاء حریق:اصول پخش و نصب صحیح کپسول

نظر نصب کرد.  های مورد نیاز با روش استاندارد باید آنها را به طور صحیح در نقاط موردبعد از محاسبه تعداد کپسول

ها یا دیوارهای انبار یا مکان مورد نظر به نحوی قرار گیرند که همواره فاصله ها باید بر روی ستونخاموش کننده

 دسترسی با توجه به نوع کپسول رعایت گردد.

 ها باید موارد زیر مدنظر باشند:در نصب خاموش کننده

 هاتوزیع یکنواخت خاموش کننده 

  نبود موانع موقتراحتی دسترسی و 

 هاها و خروجینزدیکی به ورودی 

 محفوظ بودن کپسول از زنگ زدن و آسیب و صدمه دیدن 

 های دستی:نکات قابل توجه در خاموش کننده

 شود.های کوچک و موضعی به کار برده میسوزیجهت خاموش کردن آتش 

 های مشخص ضروری است.مکانها )برحسب نوع خاموش کننده( در تعداد معینی از این خاموش کننده 

 .خاموش کننده دستی باید در محلی نصب شود که به راحتی قابل رویت و دسترسی باشد 

 و  151ها از کف زمین باید متناسب با توان فیزیکی استفاده کنندگان باشد )حداکثر ارتفاع نصب خاموش کننده

 متر(سانتی 111حداقل 

 ان فیزیکی استفاده کنندگان باشد.ها باید متناسب با تووزن خاموش کننده 

 ها و یا راهروها باشد.ها باید در نزدیکی درهای خروجی، پلهمحل نصب خاموش کننده 



 

 

 ها به کلیه ساکنان آموزش داده شود.الزم است نحوه به کاربردن صحیح خاموش کننده 

 

 های دستی:نحوه توزیع خاموش کننده

متر ولی جهت افزایش ضریب ایمنی و احتمال عدم عملکرد  7/22ایت حداکثر فاصله بین دو خاموش کننده در نه

 گردد.متر پیشنهاد می 25/15ها به علل فنی و یا شرایط نگهداری، فاصله خاموش کننده

 های دستی در ساختمان:هکنند دستورالعمل نحوه توزیع و چیدمان خاموش

  کیلوگرمی پودر و گاز و  2یا  4دستگاه خاموش کننده  2متر باشد حداقل  32در راهروها اگر طول راهرو بیشتر از

 لیتری( در دو نقطه متمایز از هم نصب شود. 1گالنی ) 2یا دو دستگاه خاموش کننده محتوی آب 

 الذکر باشد.هر طبقه باید مجهز به خاموش کننده مناسب برحسب مورد فوق 

 گالنی و یا یک دستگاه خاموش کننده  2 های خروجی باید دارای یک دستگاه خاموش کننده محتوی آبسالن

 باشد که محل نصب آن باید نزدیک درب خروجی باشد.کیلوگرمی می 2محتوی گاز کربنیک 

  گالنی و یا خاموش کننده پودر و گاز با  2انبار باید مجهز به حداقل یک دستگاه خاموش کننده محتوی آب

 کیلوگرم باشد. 2ظرفیت 

  از متری  2و ایمنی آن، نصب یک دستگاه خاموش کننده گاز کربنیک در فاصله جهت حفاظت از تابلوهای برق

 گردد.تابلوهای برق پیشنهاد می

 

 نشانی:شبکه آب آتش

 نصب تعداد مناسبی قرقره هوزریل آتش نشانی مجهز به شیلنگ قوی و به متراژ کافی و سرلوله مخصو  آتش-

ای که حداکثر فاصله بین در ابتدا و انتهای راهرو به گونهنشانی متصل به آب موجود با پوشش دهی کامل محیط 

 گردد.متر بیشتر نباشد، پیشنهاد می 25متر و تا آخرین نقطه مکان  4دو قرقره 

  با توجه به نقش و اهمیت آب در اطفاء حریق الزم است محل به شبکه آب آتش نشانی به صورت مستقل از آب

اتمسفر در هر  4سب و سیستم پمپاژ اتوماتیک با قدرت تامین حداقل مصرفی با استفاده از منبع ذخیره منا

 خروجی و با آب دهی مناسب مجهز باشد.

 سیستم اعالن حریق دستی و اتوماتیک:

 های کشف و اعالم هشدار حریق اتوماتیک و دستی از نوع مناسب، استاندارد و مورد طراحی اصولی و نصب سیستم

اند در آگاهی به موقع از حریق مورر بوده و پیش از رسیدن محیط به لحظه بحرانی، تونشانی میتایید سازمان آتش

ها به سیستم کثیف و اعالم سوزی را فراهم آورد لذا الزم است کلیه قسمتفرصت الزم برای عملیات مقابله با آتش

 به شرح زیر تجهیز گردد: %111حریق اتوماتیک و دستی با پوشش دهی 
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  کننده دستی مجهز شود.راهروها به اعالم 

 های تفکیک شده به اعالم کننده حرارتی مجهز گردد.ها و اتاقموتورخانه 

  جهت تسهیل در فراگیری عملکرد و نحوه سرویس و نگهداری سیستم کشف و اعالن حریق ضرورت نصب

الم حریق، های اعهای سیستم اعالم حریق )انواع دتکتورها، آژیرها، شاسیخالصه چگونگی عملکرد المان

 های نشانگر و ...( در مجموعه الزامی است.تابلوی کنترل مرکزی، چراغ

 خطر مدیریت

 

سیستم های بهداشتی درمانی به ویژه بیمارستانها دچار صدمات و عوارض  درصد قابل توجهی از بیماران در برخورد با

بیمار اطمینان به ارمغان بیاورد لذا ضرورت وجود ناشی از درمان می شوند در صورتی که یک مرکز درمانی بایستی برای 

یک سیستم ارر بخش مدیریت ریسک )مدیریت خطر(  جهت ردیابی نقایص موجود در فرآیند درمان و در نتیجه ارتقاء 

 سطح ایمنی بیمار، همراهان و پرسنل احساس می گردد.

 تعاریف مهم:

 شناسایی قابل خطرات حذف یا وتصحیح،کاهش خطرات ارزیابی وتحلیل، شناسایی،بررسی،تجزیه یعنی خطر: مدیریت

شرایطی که بالقوه باعث زیان، رنجوری و یا فوت افراد شود و یا بتواند باعث صدمه و یا از بین بردن تجهیزات و  مخاطره:

 نقدینگی  سازمان شود.

 احتمال قرار گرفتن در شرایط آسیب. -احتمال وجود خطر یا عواقب ناگوار ریسک:

 نتیجه مورد نظر در زمینه شدت صدمه، خسارت به اموال و موارد زیان آور دیگر. شدت:

 درصد وقوع یک رخداد احتمال:

 شود؟چرا در سیستم های بهداشتی درمانی نیاز به مدیریت ریسک احساس می

 جهت باالبودن سطح ایمنی بیمار .1

 بدلیل وجود رقابت در دنیای بهداشت .2

 باالبردن هزینه های داخلی .3

 درخواست دولت جهت ارائه خدمات مناسب از طرف بیمارستان ها .4

 باال رفتن تعداد شکایات و موارد قانونی .5

 وجود نقاط ضعف و برداشت منفی در رضایت سنجی از بیماران .2

 روشهای مدیریت خطر



 

 

 دوری از خطر .1

 کاهش خطر و یا تعدیل اررات منفی آن .2

 جابجا کردن خطر .3

 از خطرقبول تمام یا بعضی عواقب ناشی  .4

 ریسک مدیریت مراحل

 سازی زمینه  

 ریسک شناسایی  

 ریسک تحلیل  

 ریسک ارزشیابی 

 ریسک درمان  

 بازنگری و پایش  

 مشاوره و ارتباطات  

 سازی زمینه اول گام

 سازمان ارشد ومدیریت پشتیبانی. 1

 سازمان خطردر مدیریت چارچوب طراحی. 2

 (استراتژیک برنامه)سازمان کالن های برنامه در ریسک مدیریت فرایند ادغام. 3

 پاسخگویی و مسولیت وکار ساز طراحی. 4

 ریسک شناسایی دوم گام

 ریسکها شناسایی در موجود رویکردهای

 نگر گذشته رویکرد (Retrospective : ) روش با است شده انجام اشتباه که چیزهایی از آموختن  

 خطا ای ریشه تحلیل (RCA یا Root Cause ) 

 .  هستیم زیر مطالب یافتن دنبال به ما RCAتکنیک  در

 است؟ افتاده اتفاقی چه  

 است؟ کرده کمک گوار نا حادره وقوع به عواملی چه  

 کدامند؟ حادره وقوع ای ریشه علل یا علت  
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 کرد؟ جلوگیری آینده در مشابه حوادث وقوع از توان می چگونه  

 نگر  آینده رویکرد(Prospective  : )آن اررات و خطا بالقوه حاالت تحلیل روش با مسائل بینی پیش  

(FMEA یا Failur Mode and Effects Analysis) 

 : هستیم ذیل موارد دنبال FMEAتکنیک  در

 بالقوه وشکستهای خطاها شناسایی  

 آنها کردن بندی اولویت  

 منتخب ریسکهای وقوع از جلوگیری برای پیشگیرانه تدابیر اتخاذ 

 اتخاذی اقدامات نتایج ارزیابی  

 ریسک تحلیل سوم گام

 مولفه دو اساس بر که است ها ریسک ارزیابی و تحلیل جهت کیفی روشی ریسک ارزیابی ماتریس

 ریسک وقوع احتمال 

 ریسک وقوع بالقوه نتیجه و پیامد شدت  

 .کند می بندی اولویت و بندی گروه را ریسکها

 

 :ریسک سطح تعیین

 چیز نا سطح. 1

 . نیست نیاز مورد ریسکها کنترل برای عملی وهیچ است کنترل تحت نظر مورد فرایند

 متوسط سطح. 2

 فعال آنها بکارگیری اگر کنید بررسی( ریسک سطح کاهش منظور به) اقتصادی نظر از را حفاظتی تدابیر بکارگیری

 مقدور

 .باشید داشته کنترل تحت را ریسک نیست



 

 

 باال سطح. 3

 کنترل تحت خدمت ارائه حین در شدت به باید است،ریسکها الزامی حفاظتی تدابیر و پیشگیرانه اقدامات بکارگیری

 قرار

 .گیرند

 باال خیلی سطح. 4

 انجام کلی به فعالیت نیست پذیر امکان ریسک کاهش اگر و شود شروع یابد کاهش ریسک که زمانی تا نباید فعالیت

 .نگردد

 ها ریسک ارزشیابی چهارم گام

 می قرار خود تاریر تحت را ما سازمان توسط شده ارائه خدمات که ریسکهایی ریسک مدیریت فرایند از مرحله این در

 و کدامند آنها آورنده بوجود مهمترند،علل بقیه از آنها از یک کدام که میدانیم آنها تحلیل از پس و شناسیم می دهند

 .دهیم قرار نظر مد را ذیل موارد باید لذا و کنند می کمک آنها وقوع به عوامل کدام

 دهیم قرار پوشش تحت را خطرات از % 111 توانیم نمی ما . 

 برسانیم؟ اقل حد به را آنها یا کنیم جلوگیری خواهیم می خطرات کدام از  

 داریم؟ را خطر از سطحی چه با مقابله توانایی ما  

 دهیم؟ انجام آنها برابر در توانیم می واکنشی چه ما بپیوندند وقوع به ریسکها اگر 

 

 ریسک با مقابله یا درمان پنجم گام

 :خطر از اجتناب.  1

 :وقتی فرایند یا وظیفه یک ندادن ادامه یا حذف

 است منطقی غیر و متعادل نا منفعت و ریسک بین نسبت  

 نیست سازمان آن تخصص و منابع،تواناییها سطح با متناسب میکند ارائه سازمان که خدماتی  

 : ریسک کنترل. 2

 ریسک وقوع احتمال کاهش  

 ریسک وقوع پیامدهای اررات میزان کاهش  

 ریسک شناسایی قابلیت افزایش  
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 :خطر انتقال.  3

 :که مواردی در سپاری برون و بیمه با

 شود انجام باید نظر مورد خدمت. 

 بود خواهد آمیز فاجعه آن نتیجه بیفتد اتفاق ریسک اگر  . 

 است کرده کار این به ملزم را ما قانون اینکه . 

 نیست قبول قابل پیچیده دالیل سایر یا باال هزینه دلیل به ریسک کاهش یا حذف . 

 خطر از ناشی عواقب از بخشی یا تمام پذیرش.  4

 بازنگری و پایش ششم گام

 نیاز صورت در و شوند می ارزیابی و پایش مرتب طور به برنامه برنامه،شاخصهای سازی پیاده و استقرار خالل در

 . شود می انجام اصالحی اقدامات

 مشاوره و ارتباطات هفتم گام

 مورد در افراد به اطالعات دادن مرحله این هدف

 نمودارها و جلسات،گزارشها شامل ریسک مدیریت برنامه وضعیت  

 گیری شکل حال در که ریسکهایی و فعلی ریسکهای آتی، و جاری فعالیتهای باره در افراد به بازخورد دادن 

  هستند

 می باشد. خطر مدیریت برنامه در سازمان کارکنان کلیه دادن مشارکت  



 

 

 چهارمفصل 

 ایمنی بیمار
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 ایمنی بیمار
-پیشگیری و کاهش اررات ناگوار یا صدمه به بیمار در ارر مراقبتهای بهداشتی درمانی می باشد. آمار نشان می تعریف:

مناسبی برخوردار نیست و به همین دلیل است که اهمیت ویژه ای دارد و دهد ایمنی بیمار در سراسر جهان از وضعیت 

 در حال حاضر رسالت اکثر بیمارستان ها ارائه خدمات بهداشتی درمانی ایمن به بیماران است.

 هفت قدم در جهت ایمنی بیمار:

 فرهنگ و زمینه مناسب جهت رسیدن به ایمنی بیمار را ایجاد نماییم. .1

 مسئله ایمنی بیمار را برای آنها بصورت واضح مطرح و بر اهمیت آن تاکید نمائیم.ضمن حمایت پرسنل  .2

 راهکارها و بررسی هایی جهت شناسائی و ارزیابی خطاهایی که ایمنی بیمار را به خطر می اندازد، ایجاد نمائیم. .3

 به پرسنل گزارش دهی خطاها را بدون ترس از عواقب آن آموزش دهیم. .4

 صحیح با بیماران به خواسته ها و مشکالت آنها دقت و توجه نمائیم. ضمن برقراری ارتباط .5

 پرسنل را در جهت تجزیه و تحلیل علت بروز خطاها آموزش دهیم. .2

آنچه را برای جلوگیری از بروز خطر و ایمنی سازی بیمار آموخته ایم جهت تغییر در پروسه های درمانی عملی  .7

 کنیم.

 

 

اینکه گام به گام به اهداف ایمن سازی بیمار نزدیک شدیم بایستی ببینیم اصلی ترین راهکارها و سرنخ هایی که  پس از

در نهایت منجر به پیش بینی، پیشگیری و یا برطرف نمودن خطر و عوارض آن میشود کدامند؛که در این زمینه سازمان 

 ن داشته است:راه حل ایمنی بیمار را به شرح زیر بیا 1بهداشت جهانی 

 در شکل بسته بندی مشابه( %51و دکستروز  kclتوجه به داروهایی با نام و شکل مشابه ) مثل  .1

 دقت به مشخصات فردی بیمار ) شناسنامه ای( )تشابهات اسمی( .2

 برقراری ارتباط صحیح هنگام انتقال )تحویل( بیماران ) گزارش کامل و صحیح مشخصات و وضعیت بالینی بیمار( .3

 پروسیژر صحیح در محل صحیح بدن بیماران )حتما از دست راست بیمار آنژیوکت گرفته شود(انجام  .4

 کنترل محلولهای الکترولیت تغلیظ یافته )مثل کلرور پتاسیم، بی کربنات سدیم و...( .5

 اطمینان از صحت داروهای ارائه شده به بیمار)تزریقی و خوراکی( .2

 ....جلوگیری از اتصال نادرست سوندها،کاتترها و .7

 استفاده یکباره از وسایل تزریقات .9

 بهبود بهداشت دست برای جلوگیری از عفونتهای مرتبط با موسسات بهداشتی )عفونت بیمارستانی( .1

 نه راه حل ایمنی بیمار



 

 

در نهایت برای عملی ساختن راه حلهای فوق در جهت رسیدن به ایمنی بیمار نیاز به ایجاد فرآیندهای مناسب و تهیه 

 نگی عملکرد فرآیند ها می باشد.شاخص هایی برای اندازه گیری چگو

 دارویی خطای از جلوگیری جهت مشابه تلفظ و نام با داروهای به .توجه1

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

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

 .گیرد قرار کارکنان دسترس در نویسی نسخه در رایج اشتباهات و پزشکان خط دست در دارویی

 به در مرکز دارو مصرف و توزیع فرایند اصالح با ارتباط در دارو فنی مسئول و داروخانه با مورر تعامل و ارتباط برقراری

 :شود انجام باید زیر موارد لذا. گیرد صورت باید بیمار ایمنی افزایش منظور

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

 .شود

  باشد شده مشخص جداگانه برچسب با دارو نام باید حتما  خطرناک و باال غلظت با داروهای درخصو. 

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

 ...و دارویی مشابه های ازنمونه

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

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

 شود داده مطابقت دارویی کارت با بیمار مشخصات دیگر بار یک دادن، دارو هنگام. 

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

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

 بیمار شناسایی .2

 انتقال جراحی، اعمال داروها، تجویز فرآیند مانند دارد حیاتی اهمیت بیمار مشخصات به توجه که هایی گلوگاه کلیه

 شناسایی دستورالعمل گایدالین طبق و. گیرد قرار مدنظر خانواده و مادر به نوزاد تحویل و آزمایشگاهی اقدامات خون،

 بمنظور آزمایشگاهی اقدامات و جراحی اعمال دارویی، درمان خون، انتقال سرپایی، و بستری بخش در بیماران صحیح

 از بیماران شناسایی جهت این بیمارستان در. شود جلوگیری خطاها از درمانی بهداشتی ناخواسته اتفاقات وقوع کاهش

 .شود می استفاده ( بند )مچ تولد، تاریخ شناسایی، کارت بیمار، نام

 بیماران بخش کلیه است الزامی بیماران، صحیح شناسایی عدم از ناشی ناخواسته اتفاقات رسانیدن حداقل به بمنظور

 دریافت بند( بازو یا و بند گردن یا بند )مچ شناسایی باند دارای بیمارستان در پذیرش دوره در بیمارستانی بستری

 :باشند مراقبتی و تشخیصی درمانی، اقدامات

- مسئولیت از بیماران توسط شناسایی بازوبند( یا و گردنبند یا بند )مچ از استفاده که شود می یادآوری اکیدا  .1

 .کاهد نمی صحیح بیمار روی بر صحیح اقدام انجام از اطمینان کسب جهت درمانی کارکنان
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 گردن- یا بند این)مچ. است شده تهیه بزرگسال سایز دو در بیماران شناسایی) بند بازو یا و بند گردن یا بند مچ .2

 بخشهای مختلف، در بستری بیماران و نظر تحت صورت به اورژانس بیماران پذیرش بدو در ( بندها بازو یا و بند

 نام بستری، تشخیص،/تولد تاریخ بیمار، خانوادگی نام و نام پذیرش، محترم پرسنل توسط پرونده تشکیل از پس

 بازوبند( یا و یا گردنبند بند )مچ شناسایی باند مندرجات در مخصو  بارکد امکان درصورت و پزشک نام بخش،

 .شد خواهد نوشته

 بیمار- با پذیرش هنگام در بیمار بند( بازو یا و بند گردن یا بند )مچ شناسایی باند روی در مندرج اطالعات صحت .3

 .شود می کنترل وی یک درجه بستگان از یکی ضرورت صورت در یا و

( بند بازو یا و بند گردن یا بند مچ) شناسایی باند زمینه روی بر آبی یا مشکی رنگ با بیمار مشخصات الزامیست .4

 دچار نقایص بیماران شامل که خطر معرض در بیماران برای امکان درصورت. شود پرینت یا درج سفید رنگ به

 توجهات خا ، بدلیل سرطان به مبتال بیماران شانت، دارای همودیالیزی بیماران آلرژی، افتادن، خطر عضوی،

 مشخصات دارند، بستر زخم به بودن مستعد بدلیل مداوم وضعیت تغییر به نیاز که تحرکی بی و مسن بیماران

 .شود می چسبانیده قرمز باند روی بر و شده نوشته سفید زمینه پس در مشکی رنگ با بیمار شناسایی

 بازو یا و بند گردن یا بند مچ) شناسایی باند وجود بیمار تحویل هنگام یا و ادمیت در است موظف بخش پرستار .5

 .نماید چک را مندرج اطالعات صحت و( بند

- کل در یکسان روش یک به واضح و خوانا صورت به بایستی بیماران مشخصات خطا، از پیشگیری بمنظور .2

بیمار  مسئول پرستار و شوند نوشته( بند بازو یا و بند گردن یا بند مچ) شناسایی های باند روی بر بیمارستان

 .نماید درخواست پذیرش از را مندرجات برگ مجددأ نوشته، شدن دار خدشه صورت در است موظف

- باند مراقبتی یا و تشخیصی درمانی، خدمت یک ارائه بمنظور درمانی تیم اعضای از یک هر که صورتی در .7

 فرآیند اتمام از پس سریعا  ضروریست نمود، باز بیمار یک از را (بند بازو یا و بند گردن یا بند مچ)  شناسایی

 تخت یا ترالی میز، روی بر شناسایی باند لطفأ. نماید بیماراقدام به شناسایی باند بستن به نسبت رأسا  درمانی

 .بسته نشود بیمار

- وجود به نسبت وظایف، سایر بر عالوه صبح روز هر بیماران بالین راند هنگام در است موظف بخش سرپرستار .9

 داده نشان حساسیت نیز باند در مندرج اطالعات صحت و( بند بازو یا و بند گردن یا بند مچ) شناسایی باند

 .فرماید حاصل واطمینان

- باند وجود به نسبت دمرن صورت به بخش هر در بالین راند هنگام در است موظف گردش در شیفت سوپروایزر .1

 و داده نشان حساسیت نیز باند در مندرج اطالعات صحت و(  بند بازو یا و بند گردن یا بند مچ) شناسایی

 .فرماید حاصل اطمینان

 بخش- تحول و تغییر هنگام در شب و عصر شیفتهای در بخش مسئول عنوان به پرستاری پرسنل از یک هر .11

 باند نیز در مندرج اطالعات صحت و( بند بازو یا و بند گردن یا بند مچ) شناسایی باند وجود به نسبت موظفند

 .فرماید حاصل اطمینان و داده نشان حساسیت



 

 

 یا و بند گردن یا بند مچ) وجود ضرورت بیمار، ادمیت هنگام یا و بخشها به ورود بدو در بیمار به آموزش برگه در .11

 .شود داده توضیح بیمار برای بستری مدت طول در آن از مراقبت و( بند بازو

 .  نشود استفاده وی شناسه بعنوان بیمار تخت و اتاق شماره از هیچگاه شود می تأکید .12

 پدر نام ضروریست بستری، بیمار دو خانوادگی نام و نام مشابهت صورت در بخش، در بیمار شدن بستری از پس .13

 .گردد قید نیز بیماران

 . نشوند پوست فشردگی سبب که شوند بسته نحوی به( بند بازو یا و بند گردن یا بند مچ) شناسایی باندهای .14

 بازوی روی بر شناسایی باند وجود تشخیصی، و درمانی های پرویسجر کلیه انجام برای بیمار انتقال هنگام در .15

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

 انجام منظور به بیمار بالین بر حضور هنگام در موظفند تغذیه و فیزیوتراپی ژی، رادیولو آزمایشگاه، محترم پرسنل .12

 اطمینان و داده تطبیق( بند بازو یا و بند گردن یا بند مچ) شناسایی باند با را فوق بیمار مشخصات اقدامات،

 .نمایند حاصل

 یا بند مچ) شناسایی باند مشخصات با بیمار نام تطابق به ملزم بیمار معاینه و بالین راند هنگام در محترم پزشکان .17

 .باشند می( بند بازو یا و بند گردن

 نام و نام:  مشخصات حاوی نیز بخشها ورودی درب امکان درصورت و بیمار تخت باالی بیماران شناسایی کارتهای .19

 .باشد معالج پزشک نام و تشخیص خانوادگی،

 بیمار تحویل زمان در موثر . ارتباط3

 هنگام باید به که مواردی خصو  در سوپروایزرین و بخشی مسئولین توسط پاراکلینیک و پرستاری پرسنل کلیه آموزش

 و (... و بالعکس پاراکلینیک و واحدهای به بخش از بالعکس، و عمل اتاق به بخش )از مختلف های واحد به بیمار تحویل

 .کنند توجه آن به دیگر شیفت به شیفت یک از یا

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

 که یا مددجویانی و مددجو، با پزشکی فوریتهای خدمات نیروهای ارتباط ( بیمارستان در بستری از قبل بیمار با ارتباط •

 . باشد می پیشگیری اولیه سطوح در بهداشتی خدمات کننده دریافت

 زمان های ویژه، موقعیت بستری، زمان پذیرش، بدو شامل خود که بیمارستان در بستری زمان در بیمار با ارتباط •

 .... و شده فوت و بدحال بیماران همراهان با ارتباط ، ترخیص

 .می شود جامعه بهداشت پرستاران و بیماری پیگیری زمان به مربوط بیشتر که ترخیص از بعد بیمار با ارتباط •

 پرسنل درمانی توسط پوشش تحت موارد جزء است بیمار بستری زمان به مربوط که دوم مورد تنها باال بندی دسته از

 .نماییم رعایت کامأل را آن به مربوطه نکات باید و بوده

 است متقابل احترام و اعتماد اساس بر و بیمار و پرستار بین اساسی، هسته عنوان به ارتباط. 

 می باشد درمان فرایند شدن اجرا بهتر چه هر و اعتماد حس ایجاد در عامل مهمترین صحیح، ارتباط برقراری. 
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 نیروهای انتظامات: شامل ترتیب به باشند می ارتباط در بیمار با که درمانی غیر و درمانی مختلف گروههای 

 اسکرین، بخشهای پزشک اورژانس، نظر تحت فوریت، پرسنل تریاژ، پرسنل پذیرش، پرسنل بیمارستان،

 .است... عمل و اتاق مانند بخشهایی و بستری بخشهای (... و رادیولوژی اکو، داروخانه، )آزمایشگاه، پاراکلینیک

 بیمارستان حراست و انتظامات :الف

. هستند بیمارستان این محترم پرسنل بیمارستان به ورود بدو در بیمار همراهان و بیمار با ارتباط خط اولین واقع در

 می شان انتظامی وظایف حریم حفظ با همراه حال عین در که انتظامات همکاران توسط صحیح ارتباط اصول رعایت

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

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

 جویان مدد و رجوع ارباب با فیزیکی و لفظی درگیری گونه هر از پرهیز 

 سازی آرام منظور به همراه و مددجو با مرتبط، اصول اساس بر صحیح ارتباط برقراری 

 فهم قابل و روشن کافی، توضیحات با همراه افراد، خروج و ورود کنترل و بخشها انضباط و نظم برقراری 

 تفاهم سوء از جلوگیری جهت 

 همراهان با جدی حال عین در دوستانه، برخورد و همدلی و اعتماد حس ایجاد 

 شود می فرد در اعتمادی بی حس ایجاد باعث که خشن و تهدیدآمیز گفتار و رفتار گونه هر از خودداری. 

 بیمارستان پذیرش: ب

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

 در و نموده کنترل دقیق طور به را بستری به رضایت فرم داده، پاسخ بیمار سئواالت به موظفند پذیرش محترم پرسنل •

 .نکنند اهمال بیمار شخصی اطالعات گرفتن

 ومقررات اصول پمفلت و شناسایی (بند بازو یا و بند گردن یا بند مچ) بستری، بیمار هر به موظفند پذیرش پرسنل •

 بازو یا و بند گردن یا بند مچ) در مندرج اطالعات. دهند تحویل را باشد می نیز بیمار حقوق منشور شامل که بیمارستان

 .شود ربت خوانا و دقت با شناسایی (بند

 .نمایند ترک را خود خدمت محل جایگزین، نیروی با تنها شرایط هر در بایستی پذیرش پرسنل •

 سوپروایزرما حت....  و مالی از اعم خا  مشکل بروز صورت در و نموده حفظ را خود خونسردی ازدحام هنگام در •

 میسر این و دهند انجام احسن نحو به را خود وظایف بیمار اقدامات پیشبرد راه در و داده قرار امر جریان در را شیفت

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



 

 

 بیمارستان اورژانس یا فوریتها بخش: ج

 کننده مراجعه بیمار شرایط به بسته. باشد می فوریتها بخش است، ارتباط در آن با بیمار که درمانی بخش اولین معموأل

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

 :شامل شود رعایت اورژانس غیر مواقع در فوریتها بخش به ورود بدو در بیمار با ارتباط در باید که مواردی

 فوریتها بخش به آنها راهنمایی و کامل؛ احترام با و باز روی با بیمار همراهان و بیمار پذیرش 

 تریاژ مسئول پرستار عنوان به خود معرفی 

 سوگیری بدون بیمار اصلی مشکل پرسیدن و بیماری تاریخچه گرفتن 

 وی همراهان یا بیمار با همدلی حس د ایجا 

 پرسنل و بیمار بین متقابل احترام 

 خود نام با بیمار کردن صدا 

 درمانی اقدامات انجام حین در بیمار منزلت و شأن حفظ 

 تشخیصی و درمانی اقدامات انجام از شرایطی هر در بیمار شخصی حریم حفظ 

 نکنید فراموش را " متشکرم و میکنم خواهش" دهد انجام را ای وظیفه خواهید می بیمار از که زمانی. 

 نیاز مورد تشخیصی و درمانی اقدامات با ارتباط در بیمار به کافی توضیحات ارائه 

 بیماران انطباق طرح ورعایت مراقبتی و درمانی پروسیجرهای انجام از قبل ، بیمار از گرفتن اجازه 

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

 نماید افشا را خود پنهان اضطراب راحتی به بتواند او تا نمایید تشویق احساسات ابراز به را بیمار. 

 شد خواهد اعتماد برقراری و ارتباط تقویت باعث رازداری. 

 سئواالتی باز، سئواالت) باشد داشته بر در اطالعات استخراج در را ای العاده فوق نتایج تواند می باز سئواالت 

 عنوان به مشکالتی چه با مثأل (.کند می خیر یا بلی از تر مفصل های پاسخ دادن به مجبور را بیمار که است 

 هستید؟ روبرو اصلی مشکل

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

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

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

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

 بیماری روند از بیمار، به اطالعات ارائه رسانی روز به 

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

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

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

 حس ایجاد بخصو  فوق موارد کلیه رعایت بر عالوه شرایط این در لذا نیستند مناسب ارتباط برقراری به

 .کرد خواهد نمود پیش از بیش شناسی وظیفه و احترام داری، خویشتن و صبر همدلی،
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  بیمارستان بستری بخش -د

 است بسیارمهمی مطلب سوگیری بدون و مثبت ذهنیت ایجاد و اورژانس بخش طرف از بخش به بیمار اولیه معرفی نحوه

 از پس و شده معرفی بخش پرستاران به کامل طور به بیمار. شود نمی رعایت بیمار پذیرش موارد اکثر در متأسفانه که

. شود می گفته بیمار به بیمارستانی درون و بخشی درون مقررات و قوانین بخش، پرستار توسط بیمار کامل بررسی

 کامآل محیط، بودن ناشناخته بدلیل بیمار پنهانی اضطراب به. دهید توضیح وی برای بطورکامل را بیمار حقوق منشور

 پرسنل کلیه. نمایید حذف شود، بیمارمی آرامش و خواب در اختالل باعث که را مخربی عوامل. باشید داشته توجه

 منزلت و شأن حفظ به موظف نیز (... و رادیولوژی پرسنل آزمایشگاه، پرسنل خدمات، نیروهای مانند) بیمار با مرتبط

 .باشند می شرایط هر در بیماران

 مورد را ذیل موارد و موثرداشته ارتباط برقراری در کافی مهارت و آگاهی رود می انتظار پرستار از منظور همین به

 : دهد قرار توجه

 . نماید ربت و ارزیابی پذیرش، زمان از را بیماران ارتباطی نیازهای .1

 احترام بیمار ارتباطی های شیوه و باورها زندگی، سبک مذهب، زبان، فرهنگ، به بیمار، با ارتباط برقراری  در .2

 . نماید توجه و گذاشته

 با واضح و شمرده بطور ...( و پزشک دستورات انجام پرستاری، مراقبت ارائه ) بیمار با ارتباط هرگونه حین در .3

 . گردد مطمئن صحیح و کامل بطور (گیرنده و فرستنده) ارتباطی پیام تبادل از و نماید، صحبت بیمار

 به و درک قابل کامال  بصورت دهد، می انجام بیمار برای که را مراقبتی یا و درمانی تشخیصی، اقدام گونه هر .4

 . نماید خودداری پزشکی تخصصی اصطالحات بیان از و دهد، توضیح خانواده/  بیمار برای ساده بسیار زبان

 . نماید راحفظ بیمار حریم و گرفته، نظر در را بیمار قلمرو و مرز و حد بیمار، با ارتباط برقراری در .5

 خودداری بیمار خصوصی اطالعات افشای از و بوده، آگاه بیمار به مربوط اطالعات ماندن محرمانه اهمیت به .2

 . کند

 . نماید مشورت درمانی تیم افراد و همکاران با بیمار، با مراقبتی ارتباط محدوده مورد در تردید هنگام در .7

 . است شده فراهم بیمار برای بیمارستانی، خدمات به دسترسی در تساوی و عدالت که یابد اطمینان .9

 . یابد اطمینان پرستاری های مراقبت و درمانی خدمات به زبان، فارسی غیر بیماران کافی دسترسی از .1

/  نیازدرمانی مورد خدمات به بینایی، یا شنوایی مشکالت جمله از خا ، مشکالت با بیماران کافی دسترسی از .11

 . نماید حاصل اطمینان مراقبتی

 . باشد داشته بیمار های خواسته و شکایات به ای، عادالنه و هنگام به کافی، توجه .11

 اتخاذ را مورری و مناسب صحیح، ارتباطی روش بیمار، ارتباطی مشکالت و ناسازگارانه های رفتار با برخورد در .12

 . نماید

 . باشد متعهد (بیمارستانی) سازمانی های دستورالعمل و سیاستها به بیمار، با درمانی مورر ارتباط برقراری ضمن .13



 

 

 وتیم پرستار به فرد اعتماد عدم و ارتباط قطع باعث نتیجه در و شده ارتباط زنجیره در اختالل باعث که رفتارهایی

 بیمار، به خود ارزشهای تحمیل خصومت، ای، کلیشه و تکراری پاسخهای بیجا، دادن قلب قوت: شامل شد خواهد درمان

 .است کالمی غیر و کالمی صورت به کردن طرد و تحقیرکردن کنجکاوی، کردن، نصیحت

 کیفیت بیشتر هرچه پیشرفت در نتیجه برنامه، این اجرای تدوین نحوه و ارتباط فرهنگ کردن نهادینه ارتباط، بهبود راهکارهای

 .داشت خواهد بیمار مراقبت

 فیلمهای پانل، سمینار، برگزاری طریق از درمانی پرسنل جهت همراهان و بیمار با ارتباط تخصصی آموزش 

 .گیرد انجام مربوطه جزوات و آموزشی

 های گذاری سیاست یا و گایدالینها لیستها، چک در اصلی کلید یک عنوان به ارتباط مبحث اهمیت بر تأکید 

 .گردد لحاظ بیمارستان کلی

 گردد منظور پرسنل ارزشیابی های آیتم از یکی عنوان به ارتباط بر تأکید. 

 با پرسنل توسط ارتباط اصول عملی استفاده مورد در محترم های سوپروایزر و بخش مسئوالن تر دقیق نظارت 

 .پذیرد صورت بیمار همراهان و بیمار

 فرد سمت و خانوادگی نام نام، دهنده نشان که مناسب (اتیکت) جیبی شناسایی های کارت از الزامی استفاده 

 از عضوی عنوان به بیمار به خود معرفی. است شده شناخته اولیه ارتباط راهکارهای از یکی عنوان به باشد، می

 .پذیرد انجام درمانی، اقدام هرگونه شروع از قبل بایستی درمان تیم

 و بخش مشخصات که اختصاصی، و جداگانه صورت به بخش هر و بیمارستان مورد در آموزشی پمفلت تهیه 

 .باشد داده توضیح بیمار آگاهی برای را آن مختلف های قسمت

 دسته یک در بیماری نظر از که بیمارانی و بهتر عمومی حال با بیماران برای گروهی آموزشهای از استفاده 

 .گیرند می قرار بندی

 بیمار یا بوده مشکل دچار گویایی شنوایی، نظر از که بیمارانی با ارتباط برقراری جهت تصویری کارتهای تهیه 

 دستگاه با درمان تحت شده اینتوبه بیمار مثال). باشد نمی گویا صورت به ارتباط برقراری به قادر دلیل هر به

 (ونتیالتور

 بیمار بدن صحیح محل در صحیح پروسیجر انجام -4

 لذا. است اهمیت با بسیار عمل اتاق در ویژه طور به صحیح پروسیجر صحیح، محل صحیح، بیمار دستورالعمل اجرای

 عمل اتاق در ایمن جراحی لیست چک رعایت عمل اتاق و درمانی مختلف های بخش مذکوردر پروتکل اجرای با همزمان

 .است الزامی

 تحت عنوان کلیدی مرحله پنج «صحیح پروسیجر صحیح، محل بیمارصحیح، »پروتکل و مشی خط تدوین در

 : است ذیل شرح به مختصر طور به ،که شده گرفته نظر در « گام پنج »

 :معتبر آگاهانه رضایت اخذ از اطمینان اول گام
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 به جسمانی خطرات اعالم و جراحی، و طبی مداخالت انجام جهت مجوز کسب آگاهانه، رضایت اخذ از هدف 

 .باشد می بیمار

 اخذ بدون انکولوژی، های پروسه و رادیولوژی بیهوشی، طبی، جراحی، اعمال انجام مشی؛ خط یک عنوان به 

 دارا رضایت اخذ جهت را الزم صالحیت دهنده رضایت آنکه بر مشروط. باشد می غیرممکن آگاهانه رضایت

 .باشد

 های سیستم در ضروری و اصلی نکات جزء نیاز مورد درمانی مداخالت انجام منظور به بیمار از رضایت کسب 

 .باشد می سالمت ارزیابی

 باشد می الزم قیومیت قضایی دستور یا حکم وجود رضایت، اخذ جهت بیمار ناتوانی صورت در. 

 کلیه دسترس در و موجود درمانی واحدهای در آن کامل مشی خط و آگاهانه رضایت فرم که است الزامی لذا 

 .گیرد قرار درمانی کادر ی

 : بیمار هویت تأیید دوم گام

 باشد می او درمانی فرآیندهای به رسیدگی به متعهد تیم آن که است تیمی ناپذیر جدایی و الینفک جزء بیمار. 

 گانة پنج فرآیند مراحل اولین درگیر  شود، می آماده پروسیجری انجام یا و درمان برای بیمار که زمانی از                          

 .گردد می«  صحیح پروسیجر صحیح، محل بیمارصحیح، »

 هویت که است موظف درمانی تیم اعضاء از یکی بیمار، شناختی وضعیت بر مثرر داوری گونه هر اجرای از قبل 

 احسن نحو به بیمار صحیح شناسایی فرآیند بیمار، از ذیل های پرسش طرح با تا نموده شناسایی دقیقا  را بیمار

 .گیرد صورت

 :شامل ها پرسش این

 که باشد ای گونه به نه شود پرسیده بیمار از بایستی مورد این که است ذکر به الزم)  تولد تاریخ و بیمار کامل نام •

 (.نماید تأیید بیمار

 .شده طراحی پروسیجر یا درمان نوع •

 نظر مورد پروسیجر یا درمان روش انجام دالیل •

 پروسیجر یا عمل محل و قسمت دادن نشان •

 پروندة در موجود اطالعات سایر و آگاهانه رضایت فرم شناسایی، دستبند مشخصات با را بیمار های پاسخ بایستی پرستار

 .دهد مطابقت او پزشکی



 

 

 درمراحل شرکت به قادر همراه، معیت در یا تنهایی به و شود می منتقل دیگر بخش به بخشی از بیمار که درصورتی

 پروسیجرها درتمامی را او و گرفته تحویل کامل طور به را بیمار که است موظف مقصد بخش پرستار باشد، نمی انتقال

 .نماید همراهی

 فرد زبانی، موانع علت به یا و عصبی ظرفیت عدم دلیل به بررسی مورد های پروسه در شرکت به بیمار ناتوانی صورت در

 که.باشد بیمار شناسایی خصو  در درمان تیم سئواالت گوی پاسخ بایستی صالحیت، با گر مصاحبه یا و دیگر مناسب

 .شود ربت بیمار پزشکی ی پرونده در بایستی کنندگان، شرکت نام و گفتگو جزئیات خصو ، این در

  استفاده شناسایی دستبند از ،(درمانی شیمی تحت بیماران یا و دیالیزی بیماران قبیل از)  مزمن بیماران از بسیاری گاها

 .داد قرار شناسایی مورد بیماررا هویت پروسیجر انجام از قبل طریق این از توان نمی و کنند نمی

 چندین تحت ای زمینه اصلی مشکل بر عالوه بستری، مدت طول در است ممکن بیماران این از بسیاری که خصوصا

 .گیرند قرار هم...  وB.M.A ، LP: جمله از دیگر تهاجمی پروسیجر

 قادر بیمار که زمانی در خصوصا . است الزامی بیماران، گونه این صحیح شناسایی از اطمینان منظور به تدابیری اتخاذ لذا

 .باشد نمی است، داده روی آنچه خصو  در مناسب ارتباط برقراری و زبان درک به قادر یا و نبوده خویش نام بیان به

 : تهاجمی پروسیجر یا جراحی عمل محل گذاری عالمت سوم گام

 یا و پروسیجر دهندة انجام فرد توسط مطلوب کامال  صورت به بایستی تهاجمی پروسیجر یا جراحی عمل محل 

 .شود گذاری نشانه جراح، توسط

 این صورت هر در. نماید واگذار - صالحدید بنابه  -دیگری باصالحیت فرد به را وظیفه این است ممکن سازمان 

 کافی آگاهی و اطالعات از نظر مورد پروسیجر یا بیماری زمینة در کامال  کاری، تعهد بر عالوه بایستی فرد

 .باشد برخوردار

 اشتباه یا و ابهام دچار عمل سمت یا عمل محل خصو  در که نماید احساس زمانی هر در نظر، مورد فرد اگر 

 را پروسیجر دهندة انجام فرد یا و جراح فورا  بایستی ندارد، را وظیفه این تقبل جهت تجربةالزم یا و گردیده

 رابت هم اشتباهی هیچ بروز اگر حتی کند، تهدید را بیمار بحرانی هیچ نبایستی صورت هر در. نماید مطلع

 .باشد نشده

 و بیمار پزشکی پروندة در گزارش ربت بر عالوه ورزد، می امتناع گذاری عالمت انجام از بیمار که مواردی در 

 باید بیمار مسئول پزشک. شود تکمیل جراحی تیم توسط نیز ایمن جراحی لیست چک پرستاری گزارش

 عمل و شده گذاری عالمت و شناسایی درستی به تهاجمی پروسیجر یا جراحی عمل محل که شود مطمئن

 .گردد می انجام درست سمت و محل در تهاجمی پروسیجر یا جراحی

 محل درتعیین اشتباه بروز امکان نماید واگذار دیگری شخص به را وظیفه این مسئول پزشک که صورتی در 

 .است بینی پیش قابل تهاجمی پروسیجر یا جراحی عمل صحیح

 : عمل محل گذاری عالمت با مرتبط ی فرآیندها



  
  بیمارستان ایثار ایجرود

 کتابچه توجیهی بدو ورود کارکنان

 
 IH-B-36-101/20کد سند: 

 

 20/28/88تاریخ بازنگری:  20/28/80تاریخ ابالغ:  20/20/80تاریخ تهیه: 4ویرایش: 

 

73 
 

 راهکار به توجه بیمار به آسیب عدم از اطمینان منظور به درمانی، پروسیجر یا جراحی عمل محل گذاری عالمت زمان در

 :الزامیست ذیل های

 .شود گذاری نشانه شفاف کامال  طور به بایستی وسیله جایگذاری محل یا و (عمل خط) انسزیزیون نظر مورد محل •

 محل. شود گذاری عالمت جداگانه صورت به بایستی کدام هر مکان پروسیجر، چندین یا عمل چندین وجود صورت در •

 .نشوند گذاری عالمت پروسیجر غیر های

 سطوح یا و ( جراحات ها، مچ انگشتان، قبیل از ) چندگانه های ساختار جانبی؛ سطوح جمله از درگیر سطوح ی همه •

 .شوند گذاری عالمت واضح طور به بایستی ( نخاعی طناب قبیل از) چندگانه

 زمان در و عمل انجام برای بیمار سازی آماده هنگام در که طوری به باشد ماندگار و رؤیت قابل باید گذاری عالمت •

 غیر (مارکر) گذار عالمت یک با بایستی، گذاری عالمت. بماند رؤیت قابل چنان هم( Draping)  عمل محل پوشاندن

 .گیرد صورت شدن پاک قابل

 روی به وی چرخیدن یا و بیمار پوزیشن تغییر هنگام در حتی که باشد ای گونه به باید عمل محل گذاری عالمت •

 .باشد رؤیت قابل درمانی تیم اعضاء ی کلیه برای چنان هم شکم،

 .گیرد صورت عمل اتاق به وی انتقال از قبل و بیمار بیداری زمان در باید گذاری عالمت •

 .شود عمل اتاق وارد گذاری عالمت بدون بیمار نبایستی اورژانسی، موارد در جز •

 .است ضروری بیمار اسناد ی همه در کامل طور به ( چپ یا راست) عمل سمت نوشتن •

 رسانی اطالع وسپس رسیده درمانی مرکز تأیید به باید گذاری عالمت روش نیز و استفاده قابل اختصاری عالئم ی همه •

 .شود

 ارائة واز نموده گذاری لیبل کامل طور به را تصاویر که موظفند درمانی تیم اعضاء برداری، تصویر های واحد در •

 .شوند مطمئن صحیح بیمار به صحیح (گرافی)تصویر

 درمان تیم اعضاء گیرد، می قرار استفاده مورد گذاری عالمت محل تعیین جهت برداری تصویر اطالعات که درصورتی •

 . باشند می بیمارصحیح صحیح تصویر صحت تأیید به موظف



 

 

 می توصیه سیلین، متی به مقاوم آرئوس استافیلوکوک قبیل از بیمارستانی مکتسبة های عفونت بروز کاهش منظور به •

 به گذاری عالمت رویة انجام از بعد. شود استفاده (امکان صورت در) مصرف یکبار گذاری عالمت مارکرهای از که شود

 .شود ومستند گردیده ربت بیمار پزشکی پرونده در مراتب مناسب، صورت

 

 

 :پروسیجر انجام یا عمل محل گذاری عالمت جهت استثناء موارد

 و حسی بی قلبی، کاتتریزاسیون) :مثل. است نشده مشخص قبل از وسیله یا سوند دادن قرار محل که مواردی •

 « اسپانیال یا اپیدورال» (بیهوشی

 Anal) واحین : قبیل از( Mid line) وسط خط های ارگان برروی شده انجام پروسیجرهای •

,perineal,umblical) 

 که است جراحی عمل به نیاز موارد در نخاعی طناب سطح تعیین آن و دارد وجود استثناء یک مورد این در

 .گیرد صورت گذاری عالمت بایستی حتماً

 .شوند می انجام آنوس یا دهان طریق از که پروسیجرهایی یا آندوسکوپی موارد •

 .اورتروتومی یا الپاروتومی الپاروسکوپی، ، سزارین برش:  قبیل از منفرد موارد •

  دندان:  مثل. نباشد گذاری عالمت قابل پروسیجر محل که مواردی در •

 شود گذاری عالمت گرافی انجام محل بایستی امکان حد تا بیمار های اسکن دیگر یا و ها گرافی در •

 در و شده تهیه است،بایستی برداری تصویر انجام سمت و محل نشانگر که واضح کامال  دیاگرام یک صورت، این غیر در و

 .گردد ربت بیمار پزشکی ی پرونده

 .شود دائمی تتوی به منجر تواند می گذاری عالمت انجام که نارس کودکان در •

 (جراحی انجام محل ) باشد تروما اصلی محل پروسیجر، انجام محل که مواردی در •

 (استریوتاکسی رادیولوژیکی، پروسیجرهای ،MRI:  قبیل از) داخلی تصویربرداری پروسیجرهای انجام زمان در •

 .جراحی عمل به نیاز اورژانسی موارد در •

 .است گرفته صورت ویژه تأکید چشم، جراحی کاندید بیماران سازی آماده خصو  در گذاری عالمت انجام

 .شود گذاری عالمت چشم متخصص توسط بخش در موردنظر چشم بایستی االمکان حتی موارد گونه این در
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 رضایت  فرم در طورکامل به (چپ یا راست)عمل محل صحیح سمت و پروسیجر نوع ربت چشم های جراحی مورد در

 .است الزامی عمل، محل گذاری عالمت چنین هم و عمل از قبل گزارش برگه و بیمار

 گذاری صحه و نهایی تأیید بازبینی، منظور به ) عمل اتاق در یا پروسیجر انجام محل در بیمار نهایی بررسی چهارم گام

 (عمل از پیش

 ، بیهوشی متخصص ، جراح:  شامل) درگیر جراحی تیم درمانی تیم اعضاء همه عمل اتاق به بیمار ورود با زمان هم

 .نمایند شرکت فعال طور به بیمار نهایی بررسی در بایستی( پرستار و دستیاران

 .است درمان تیم اعضاء همه بین فعال ارتباط میزان به وابسته کامال بیمار بررسی درفرآیند موفقیت

 .گیرد بیمارصورت هوشی بی از بعد یا و قبل است ممکن بررسی مرحله این بیمارستان، شده تعریف مشی خط براساس

 :زمینه این در بررسی مورد ی فرآیندها

 مستقل صورت به و نموده شرکت بیمار نهایی بررسی در بایستی درمانی تیم اعضاء همه پروسیجر، انجام به شروع از قبل

 .نمایند بررسی را زیر های آیتم هم از

 پروسیجر انجام محل در صحیح بیمار حضور بررسی •

 ( شده طراحی) اجرا حال در پروسیجر نوع صحت بررسی •

 .پروسیجر انجام صحیح محل گذاری عالمت •

 .دیگر ی ویژه تجهیز هر یا و صحیح پروتزهای بودن دسترس در •

 .گیرد صورت پروسیجر انجام به اقدام گونه هر از قبل بالفاصله و پروسیجر انجام محل در بایستی نهایی، بررسی

 می نگهداری بیمار پزشکی پروندة در آن از نسخه یک و شده ربت مستند، صورت به آن نتیجه و بررسی انجام مراحل

 .گردد

 مرتبط تشخیصی های گرافی و مدارک تمام بودن دسترس در و بودن صحیح بودن، موجود از اطمینان پنجم گام

 واقعیت یک تشخیصی، تصاویر روی گذاری لیبل بودن نادرست یا و سازی مستند در نقص از ناشی پزشکی خطاهای

 .باشد می صحیح بیمار شناسایی در آمیز مخاطره

 : برداری تصویر های یافته طریق از پروسیجر انجام محل تأیید زمان در بررسی مورد های فرآیند



 

 

 .شوند مطمئن ها یافته این وجود از پروسیجر، انجام به شروع از قبل درمانی، تیم اعضاء از بیشتر یا نفر ۲ حداقل •

 دقت با را کلینیک موارد دیگر و پاتولوژی گزارشات تصویربرداری، گزارشات ها، گرافی قبیل؛ از مربوطه اسناد همه •

 .شوند مطمئن ها آن گذاری لیبل صحت از و نموده بررسی

 .یابند اطمینان صحیح گزارش صحیح بیمار صحت از •

 .گردد ربت بیمار پزشکی پرونده در مستند صورت به موارد گزارشات، سایر و ها گرافی صحت تأیید از بعد

. افتد تعویق به بایستی مشکل، رفع زمان تا پروسیجر انجام بیمار، شناسایی در توافق عدم یا و اختالف بروز صورت در

 با حتی پروسیجر، انجام جهت مجوز صدور صورت در و. دارد بستگی پروسیجر بودن اورژانسی میزان به تصمیم این

 .گردد گزارش و شده ربت بیمار پزشکی پرونده در باید مراتب اورژانسی، موارد در نظر اختالف وجود

 الکترولیت های محلول غلظت کنترل .5

 :مثال برای .است الکترولیتها سهوی توزیع شود، می ذکر آن از داروها ایمنی درمورد که متداول مسئله یک

 ۲ باغلظت کلراید پتاسیم meq/ml و بیشتر یا درصد٩ غلظت با کلراید سدیم پتاسیم؛ فسفات یابیشتر؛ 

 انسانی نیروی بکارگیری مواقع خصوصاٌ خطاها از جلوگیری جهت) بیشتر یا درصد 1۲ غلظت با منیزیم سولفات

 .شود توجه باید ذیل نکات به طرحی یا کارورزو جدید، استخدام

 نشود نگهداری دربخش باال غلظت با داروهای االمکان حتی  

 شود جدا واضح صورت به ها دارو دیگر از نظر مورد داروهای . 

 شود جدا قرمز اتیکت با یادشده داروهای کلیه  

 شود چک دوباره پزشک دستور به دارو مصرف هنگام  

 گیرد قرار همکاران دید معرض در آن کردن رقیق و مصرف نحوه  

 گردد ربت و چک متوالی صورت به دارویی مصرف حین در بیمار حیاتی عالئم  

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

 شود جدا هم از رنگی اتیکت با شکلی تشابه درصورت  

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

 . هستند داروها به مربوط وقایع درمانی، خدمات ارائه هنگام به بیماران به صدمه ایراد عمده علل از یکی

 به خطا بروز میزان ولیکن دهند می رخ آن پایش و بیمار به دارو دادن و توزیع ، تجویز تهیه، هنگام به داروئی خطاهای

 می الزامی بخشها در دارویی تلفیق دستورالعمل رعایت. گردد می برآورد شایعتر بیمار به آن دادن و دارو تجویز هنگام

 از بیماران کلیه برای. شود چک روزانه منظم صورت به پرستاری گزارش با پزشک دستور تطابق پایش آن بدنبال و باشد

 .شود استفاده ترخیص هنگام آموزش و دارویی تداخالت از جلوگیری برای دارویی تلفیق فرم
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 :است الزم دارویی تلفیق از اجتناب منظور به

 بیمار مسئول پرستار توسط بیمار پذیرش پرستاری گزارش در بیمار دارویی مصرف تاریخچه ربت •

 دارویی کاردکس در را داروها این معالج، پزشک دستور با شخصی داروهای مصرف صورت در باید بیمار مسئول پرستار •

 .کند مشخص مصرف دوز و دارو نام با بیمار

 ربت را آن پزشک و گردد متذکر پرستار توسط بیمار دارویی مصرف تاریخچه است الزم بیمار بالین بر ویزیت هنگام •

 .کند

 بیمار دارویی مصرف تاریخچه بر تاکید با کامل بطور مربوطه رزیدنت و اینترن پزشک توسط باید بیمار حال شرح برگه •

 .شود مهر و امضا و تکمیل

 و نگهداری بیمار بالینی حاکمیت واحد توسط شده تهیه دارویی تداخالت متداولترین از لیستی بخش هر در میبایست •

 .گردد نصب پرستاران رویت قابل و مناسب محل در

 پرستار توسط شفاهی بطور ضروریست پرستاری، کتبی گزارشات بر عالوه دیگری، بخش به انتقال به نیاز صورت در •

 .گردد تاکید بیمار شخصی داروهای مصرف بر بیمار مسئول

 

 ها لوله و سوند نادرست ازاتصاالت اجتناب .7

 توسط زیر ازجهات ها لوله و کتترها سوندها، از اعم اتصاالت تمام است الزم بعد شیفت به بیمار بالینی تحویل هنگام

 :گیرند قرار بررسی مورد بیمار مسئول پرستار

 ها لوله و سوندها کتترها، تمام بودن فیکس لحاظ از بررسی •

 اتصاالت تمام صحیح عملکرد بررسی •

 اصلی اتصال محل از خروج یا پارگی کنترل •

 باتلها درناژ میزان بررسی •

 بیمار بگ یورین و ادراری out put بررسی •



 

 

 خود محل در گیری قرار جنبه از NGT و تراشه لوله بررسی •

 اتصاالت فیکس تاریخ کنترل •

 که هایی بخش در روزانه و باشد می مطرح لیست چک سواالت از یکی بصورت گزینه این سوپروایزری بازدیدهای در

 از پزشک ودستور آن از استفاده زمان مدت انقضاء، تاریخ سایز، به توجه. گردد می کنترل گیرد می قرار بازدید مورد

 .باشد می آن کنترل الزامات

 تزریقات وسایل از یکباره صرفاً ستفاده. ا 8

. باشد می داروها تجویز در شایع روشهای از یکی تزریق. باشد می بارمصرف یک تزریق وسایل کلیه بیمارستان دراین

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

 استانداردهای اساس بر تزریقات انجام باشد می الزامات از ایمن تزریقات دستورالعمل به توجه لذا. داشت خواهد جامعه

 :گیرد صورت زیر

 .استریل وسایل از استفاده .1

 .کنید استفاده جدید مصرف یکبار سرنگ یک از تزریق، هر برای .2

 استفاده دارو یا و واکسن نوع هر تلقیح بار هر برای جدید، مصرف یکبار استریل سوزن سر و سرنگ یک از .3

 .کنید .4

 . کنید پیشگیری( ویالها و سرسوزن سرنگ) وسایل آلودگی از .5

 وجود سوزن سر و سرنگ آلودگی احتمال و باشد می تزریقات مخصو  که تمیز سینی یا میز یک روی .2

 .نمایید آماده را تزریق وسایل ندارد،

 .کنید استفاده دارو دوزی تک ویالهای از المقدور حتی .7

 سوزن سر از دارو کشیدن بار هر برای هستید دارو دوزی چند ویالهای از استفاده به ملزم که صورتی در .9

 .نمایید استفاده استریل

 و خود دست انگشتان مابین تمیز گاز نازک الیه دادن قرار با شکنید، می را آمپول سر که هنگامی .1

 .نمایید محافظت صدمه و آسیب از را خود انگشتان جدارآمپول،

 تاریخ و آنها جدارة شکستگی کدورت، ازنظر را تزریقی داروهای کلیة بیمار، به تزریق برای اقدام از قبل .11

 .نمایید دفع صحیح نحوه به را آنها موارد، ازاین یک هر مشاهدة صورت در و نموده بررسی انقضاء

 توجه مورد دارو جابجایی و نگهداری استفاده، نحوة با ارتباط در را سازنده کارخانه اختصاصی های توصیه .11

 .دهید قرار

 .نمایید دفع صحیح نحوه به را آن استریل، غیر سطوح با سوزن سر تماس صورت در .12

 عفونی ضد الکل از استفاده با یا و بشویید صابون و آب با را خود دستهای تزریق، و دارو کردن آماده از قبل. .13

 رعایت گردید، بیمار بدن مایعات و خون به آلوده یا کثیف شما دست تزریقات، بین که صورتی در. کنید

 .است ضروری دست بهداشت

 .نمایید اجتناب پوستی ناسالم نواحی در بیمار به تزریق از .14
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 تازه درجة 72 والکل تمیز سوآپ از نیاز، صورت در ولی نیست)  جدید (ویال سر کردن عفونی ضد به نیازی .15

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

 .نمایید اجتناب تلقیح برای شده ضعیف زندة ویروس واکسن تزریق زمان در عفونی ضد مادة کاربرد از .12

 .بشویید را پوست حتما باشد، کثیف مشهود بصورت تزریق محل اگر تزریقات از قبل .17

 .نمایید توجه آن انقضاء تاریخ به و کنید چک بندی بسته پارگی وجود نظر از را سوزن وسر سرنگ .19

 .ببرید بکار را دست یک از استفاده تکنیک باشد، الزم سوزن سر گذاری پوش سر اگر .11

  عفونت از جلوگیری برای دست بهداشت بهبود.9

 طور کامل آورده شده است.توضیح این مورد در قسمت های دیگر به 

 

 

 

 

حوادث طبیعی و خطرهای ناشی از آن بخش جدا نشدنی از طبیعت و محیط زیست ما انسانهاست. حوادث طبیعی در 

میلیون نفر از  3سال گذشته موجب مرگ  21اند و در بیلیون دالر خسارت اقتصادی ایجاد کرده 411سال گذشته  11

بار بیشتر در معرض خطر حوادث طبیعی  12اند. بنابر آمار موجود مردم کشورهای در حال توسعه جمعیت جهان شده

اند. کشور ایران به علت هزار تن جان باخته 131سال گذشته  41زلزله بزرگ  13قرار دارند. در کشور ما تنها در 

است و از این جهت رتبه ششم را در دنیا  وسعت، موقعیت جغرافیایی و تنوع اقلیمی جزء یکی از کشورهای بالخیز دنیا

افتد. آگاهی از توانمندیهای هر یک از نوع آن در ایران اتفاق می 31نوع بالی طبیعی شناخته شده،  41باشد. از دارا می

های شرکت کننده در برنامه مقابله با بحران موجب استفاده ارربخش از منابع انسانی موجود و در نتیجه کاهش و حرفه

 گردد.نترل آرار مخرب بحران میک

 تعریف بحران

ای که به طور طبیعی و یا توسط بشر، به طور ناگهانی و یا به صورت فزاینده به وجود آید و سختی و مشقتی را به حادره

 العاده باشد.جامعه انسانی تحمیل نماید که جهت برطرف کردن آن نیاز به اقدامات اساسی و فوق

 مدیریت بحران



 

 

 مدیریت بحران

ها و تجزیه و تحلیل آنها در جستجوی یافتن ابزاری است کاربردی است که به وسیله مشاهده سیستماتیک بحرانعلمی 

ها، پیشگیری نمود و یا در صورت بروز آن در خصو  کاهش اررات آن، آمادگی که به وسیله آنها بتوان از بروز بحران

 الزم، امداد رسانی سریع و به بهبودی اوضاع اقدام نمود.

های دریایی ناشی از لرزه، آتشفشان، موجباشند: زمینهای معمول و مطرح در دنیا بدین قرار میبه طور کلی انواع بحران

-ها، خشکسالی، بیماریها و بیشهسوزی طبیعی جنگلزلزله، گردبادهای استوایی )طوفان(، طغیان، شکافتن زمین، آتش

 های ناشی از جنگو بحرانهای اجتماعی های شایع، تصادفات عمده، شورش

 خصوصیات بحران

 باشد.مشخص می بحران بیشتر یک وضعیت اضطراری و آنی است تا یک حالت مزمن با وجود آنکه زمان غیر  .1

وری، فرار از مسئولیت شود و اکثرا  آرار پاتولوژیکی مانند: یأس، کاهش بهرهبحران موجب تغییر رفتار و سلوک می  .2

 و عذرتراشی دارد.

 دهد.های اشخا  درگیر را مورد تهدید قرار میهدف بحران  .3

بحران یک وضعیت نسبی ادراکی است، یعنی رویدادی که ممکن است به وسیله یک طرف بحران تشخیص داده   .4

 شود و برای طرف دیگر ممکن است غیرقابل تشخیص باشد.

 گردد.میکند و موجب خستگی و تشویش بحران در ارگانیسم بدن فشار ایجاد می  .5

  (Situationهای بروز حادثه)موقعیت

ها باید برای پاسخ در مقابل دو موقعیت غیرمترقبه عمده آمادگی الزم را هر مرکز مراقبت پزشکی و از جمله بیمارستان

 داشته باشند این دو موقعیت عبارتند از:

 (External Disasters. حوادث غیرمترقبه خارجی )1

گیرند و با ایجاد تعداد زیاد گردد که از خارج از فضای فیزیکی بیمارستان منشاء میاطالق میطبق تعریف به حوادری 

 مترقبه خارجی عبارتند از: هایی از حوادث غیرشوند. مثالبیماران موجب توقف عملکرد طبیعی بیمارستان می

 سیل 

 نشت مواد مضر 

 آتش سوزی وسیع 

 مواجهه با پرتو رادیواکتیو 

 متعدد حوادث با تلفات 

  هر سناریویی که خارج از بیمارستان رخ داده و تعدادی از بیماران را ایجاد نماید که از توان پاسخگویی

 بیمارستان خارج است و یا باتوجه به نوع بیماری چنین امکاناتی وجود ندارد.

 (:Internal Disasters.حوادث غیرمترقبه داخلی )2

فضای فیزیکی بیمارستان رخ دهد و تهدیدی از نوع بیماری، جراحت و یا بر طبق تعریف هر حادره ای است که در 

هایی از حوادث غیرمترقبه داخلی در زیر آورده بیماران، پرسنل و بازدیدکنندگان وارد نماید. نمونه تخریب به بیمارستان،

 شده است:
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 بمب گذاری 

 گروگان گیری 

 قطع ارتباطات 

 قطع برق یا آب 

 آتش سوزی 

 سیل 

  مضر،پرتوهای رادیواکتیومواد 

 نقص سیستم گرمایشی 

 قطع گازهای درمانی 

توان براساس شدت و میزان تاریر بر بیمارستان نیز تقسیم بندی کرد. موقعیت وقوع حوادث غیرمترقبه بیمارستانی را می

 بر این اساس پنج موقعیت قابل تصور است که عبارتند از:

 ، انفجار، نشت یا آزاد شدن مواد مضرحوادث غیرمترقبه داخلی: مانند آتش سوزی .0

 کند.حوادث غیرمترقبه خارجی جزئی: تعداد محدودی مصدوم ایجاد می .1

 کند.حوادث غیرمترقبه خارجی عمده: تعداد زیادی مصدوم ایجاد می .7

باشد: مانند آتش سوزی در نزدیکی تهدیدات ناشی از حوادث غیرمترقبه متوجه بیمارستان یا جامعه می .1

 و طوفان، سیل یا انفجار قریب الوقوع. بیمارستان

 دهد.حوادث غیرمترقبه ای که در منطقه ای دیگر رخ می .8

 مراحل اجرایی برنامه حوادث غیر مترقبه

 باشد.برنامه حوادث غیرمترقبه بیمارستانی شامل مراحل زیر می

 ( مرحله تهیه برنامهPlaning phase این مرحله شامل ایجاد و پیاده کردن : )باشد و مهم ترین مباحث برنامه می

 مطرح در آن عبارتند از :

 ( مرحله آمادگیPreparation phase) 

 ( مرحله اعالم خطرAlert Phase) 

 ( مرحله پاسخ اورژانسEmergency Response Phase) 

 ( مرحله توقف برنامهTermination Phaseو ارزیابی بعد از حادره ) 

 ( مرحله آمادگیPrepration Phase این مرحله شامل فراهم نمودن مقدمات الزم برای اجرای برنامه حوادث )

 باشد و مهمترین مباحث مطرح در آن عبارتند از :غیرمترقبه می

 یجاد کمیته حوادث غیرمترقبه بیمارستانی:ا



 

 

حوادث غیرمترقبه هر بیمارستان باید کمیته حوادث غیرمترقبه را با هدف تهیه، توزیع، پیگیری و به روز کردن برنامه 

های دخیل در بخش سالمت را تشکیل دهد. این کمیته همچنین مسئولیت آموزش پرسنل و هماهنگی با دیگر سازمان

شود بر عهده دارد . هر چند ترکیب رابتی برای اعضای کمیته حوادث غیرمترقبه بیمارستان وجود ندارد ولی پیشنهاد می

 ترکیب این کمیته حضور داشته باشند:مسئولین زیر و یا نمایندگان آنها در 

 ریاست بیمارستان و قائم مقام او .0

 مسئول امنیت / آتش سوزی بیمارستان .1

 نمایندگان بخش اورژانس )شامل پزشکان و پرستاران( .7

 سوپروایزر بیمارستان .1

 نماینده پرستاران ارشد بیمارستان .8

 مدیر بیمارستان .7

 بیماربر/تدارکات/نظافت(نماینده خدمه بیمارستان )شامل  .3

 نماینده پاتولوژی )شامل مسئول بانک خون( .5

 مسئول داروی بیمارستان .3

 نماینده خدمات آمبوالنس .01

 رابط مطبوعات بیمارستان .00

های مزبور نقش مورری در مقابله با حوادث غیرمترقبه های بیمارستان به ویژه اگر بخشنمایندگان دیگر بخش .01

 داشته باشند 

 کاری اجتماعینماینده بخش مدد .07

 نماینده خدمات سالمت روان بیمارستان .01

جلسات کمیته حوادث غیرمترقبه بیمارستانی باید به صورت ماهیانه یا با فواصل کمتر برگزار شود. مباحث مطروحه در 

 جلسه باید مکتوب شده و اهم آنها به اطالع تمام پرسنل بیمارستان برسد. این کمیته باید مصوبات خود را در قالب

 پیشنهادات معین به کمیته اجرایی بیمارستان ارائه نموده و پیاده شدن آنها را پیگیری نماید.

برقراری ارتباط با دیگر موسسات فعال در بخش سالمت و همکاری و هماهنگی با آنها از وظایف این کمیته است. 

و موسسات  EMSس، آتش نشانی، ها و موسسات از جمله پلیبیمارستان باید از ظرفیت عملکرد دیگر بیمارستان

داوطلب مطلع باشد. برنامه بیمارستانی حوادث غیرمترقبه باید بتواند در هماهنگی با دیگر موسسات پاسخ بیمارستان را 

 هدایت نماید.

 تعیین زنجیره مسئولیت حوادث غیرمترقبه

د باید از قبل مشخص گردد. این فرد که فردی که مسئولیت اعالم خطر و اجرای برنامه حوادث غیرمترقبه را بر عهده دار

باشد و از بین با گردد دارای مسئولیت مشخص می( انتخاب میIncident Commanderبه عنوان فرمانده حادره )

شود. این فرد به طور مستقیم در فرآیندهای اجرایی و ترین افراد موظف در بیمارستان برگزیده میترین و مجربسابقه

واحدهای بیمارستان را انجام دهد. این فرد وظیفه درمانی بیمارستان دخالت ندارد تا بتواند فرماندهی و هماهنگی تمامی

نجام دهد. همانطور که بعدا  اشاره خواهد شد وظیفه ها را در مرکز فرماندهی حوادث بیمارستان را اتقسیم مسئولیت

باشد. در مواردی که فرد یا افرادی اعالم خطر و هشدار به پرسنل و اعالم اتمام پاسخ بیمارستان نیز بر عهده این فرد می
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گیرند. یاز پیش تعیین شده در دسترس نباشند افراد زیر به ترتیب مسئولیت فرماندهی پاسخ بیمارستان را بر عهده م

ها برحسب موقعیت و نوع بیمارستان قابل تغییر هستند و توسط کیمته حوادث غیرمترقبه بیمارستانی )این مسئولیت

 شوند( تعیین می

 رئیس بیمارستان .0

 مدیر بیمارستان .1

 مترون بیمارستان .7

 سوپروایزر مسئول در هنگام وقوع حادره .1

 ریاست اورژانس بیمارستان .5

 اضطراریتعیین مرکز عملیات 

(Incident Command Center( یا )Emergency Operation Center) 

آیند. این مرکز محلی از مسئولین حوادث غیرمترقبه بیمارستان در مرکز عملیات اضطراری بیمارستان گرد هم می

بیمارستان و های باشد که حداکثر امکانات ارتباطی با دیگر بخشپیش تعیین شده در محل امنی از بیمارستان می

واحدهای خارج از آن را دارد. مرکز عملیات اضطراری بیمارستان به طور خا  باید با مسئولین بخش پذیرش بیماران، 

ها، داروخانه، بانک خون، مدارک پزشکی، امنیت )حراست(، های داخلی و جراحی، آزمایشگاهبخش اورژانس، بخش

های منطقه و نیز کمیته محلی ضمن این مرکز باید با دیگر بیمارستانبیمارستان در ارتباط باشد. در  خدمات عمومی

 های الزم را صورت دهد.دفاع شهری ارتباط داشته و هماهنگی

 (signsها)تعیین عالیم و نشانه

های اضطراری برای جابجایی بیماران را به طور واضح های مربوط به ساختمان و عالیم خروجیبیمارستان باید دیاگرام

های قابل رویت ها نیز باید در محلها و آمبوالنسهای مناسب نصب نماید. عالیم ترافیکی برای ماشینیه و در محلته

 نصب شوند.

 فراهم کردن ذخایر دارویی و تجهیزات پزشکی:

حوادث ( و تجهیزات پزشکی مورد نیاز برای Essential Drugsتمام بیمارستانها باید ذخیره ای از داروهای ضروری )

غیرمترقبه گسترده را تهیه نمایند. این ذخایر باید بصورت دوره ای بازبینی شده و در صورت اتمام تاریخ مصرف داروها 

ها و ابزار مورد نیاز برای جراحی عمومی، سوختگی( Whole Bloodجایگزین شوند. این ذخایر باید شامل خون کامل )

 و جراحیهای ارتوپدی باشد.

 داخلی و خارجی برقراری ارتباط



 

 

های جایگزین ارتباطی را در اختیار ارتباطات نقش حیاتی در جریان حوادث غیر مترقبه دارند و بیمارستان باید سیستم

داشته باشد تا در صورت بروز مشکل بتواند از آنها استفاده نماید. سیستم ارتباطی داخلی بین بخشهای مختلف 

، خطوط تلفن داخلی )بی سیم رادیویی دوسویه( از دیگر ابزارهای ارتباطی جایگزین بیمارستان باید برقرار شود. بلندگوها

شوند. در ضمن وسایل ارتباطی برای فراخوانی پرسنلی که در حال انجام وظیفه نیستند نیز باید مدنظر قرار محسوب می

پس از اطالع از بروز حادره دو یا سه نفر  توان برنامه از پیش تعیین شده ای را اجرا نمود تا هر فردگیرد. در این مورد می

 از همکاران نزدیک به خود را آگاه نماید.

 برق و سوخت ، فراهم کردن منابع جایگزین برای آب

دهد که برنامه هر چند چنین منابعی باید به هنگام ساخت بیمارستان در نظر گرفته شده باشند ولی تجربه نشان می

جدی انجام باید برای فراهم کردن این منابع جایگزین در جریان حوادث غیرمترقبه اقدامیحوادث غیرمترقبه بیمارستان 

 دهد.

 (:Transportationنقل و انتقال )

واحدهای سیار و دیگر وسایل نقلیه در خدمت خود را که قادر به  هر بیمارستان باید فهرست کاملی از تعداد آمبوالنسها،

ای تهیه نمایند چرا که این مسئله بر ظرفیت پاسخ دهی بیمارستان تأریر مستقیم دورهارائه خدمات مثرر هستند بصورت 

دارد. برنامه حوادث غیرمترقبه بیمارستان باید به طور واضح اولویت استفاده از این وسایل نقلیه، تخصیص سوخت به آنها 

گیرند مانند بیماران مورد استفاده قرار می و افراد مسئول در قبال هر یک را مشخص نماید. از وسایلی که برای جابجایی

 معلوم گردد. برانکارد، صندلی چرخدار، باید فهرست تهیه شود و محل نگهداری و انبار شدن آنها دقیقا 

 های اجراییها و دستورالعملتهیه و توزیع کتابچه

های خاصی برای هر ن باید کتابچهنیروهای اجرایی برنامه حوادث غیرمترقبه بیمارستانی و روسای بخشهای بیمارستا

های ها باید حاوی دستورالعملبخش و مسائل ویژه آن در جریان پاسخ به حوادث غیرمترقبه داشته باشند. این کتابچه

های مسئولین و ارتباط با دیگر بخشها واضح و قابل اجرا برای تعیین افراد مسئول، سلسله مراتب فرماندهی، جانشین

تواند بصورت کارتهای معینی در تمام اتاقهای بیمارستان تعبیه شود و چگونگی فعال ها میرالعملباشند. این دستو

 نمودن زنگ خطر آتش سوزی، استفاده از وسایل اطفای حریق و شیوه تخلیه بیمارستان را به افراد نشان دهند.

 آموزش پرسنل

شود مگر اینکه مشارکت کامل پرسنل را به همراه داشته  تواند مثرر واقعهیچ برنامه حوادث غیرمترقبه بیمارستانی نمی

های اجزای برنامه بویژه نقش و مسئولیتهای خا  افراد در موقعیتباشد. آموزش مداوم پرسنل باید حاوی تمامی

ث تواند در ارزیابی و ارتقاء کیفیت برنامه به کمیته حواداضطراری باشد. برگزاری مانورها حداقل بصورت سالیانه می

 غیرمترقبه کمک کند.

 (Alert Phaseمرحله اعالم خطر )

( به پرسنل، آماده شدن برای فعالیتهای قریب الوقوع، توسعه ظرفیت پاسخ Notificationاین مرحله شامل هشدار )

دهی بیمارستان، سازماندهی بخش پذیرش بیماران، اطمینان از نقل و انتقال امن آنها و فراهم آوردن اطالعات الزم برای 

 باشد. پاسخ مناسب می

 ارتند از:مهمترین فعالیتهایی که باید در این مرحله مدنظر قرار گیرند عب
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 هشدار حوادث غیرمترقبه:

تواند از طریق منابع متعددی مانند پلیس، آتش نشانی، بخش اورژانس، سیستم هشدار در مورد حوادث غیرمترقبه می

EMS :و یا افراد به بیمارستان برسد. کاربر یا فرد دریافت کننده هشدار باید اطالعات زیر را در این رابطه تقاضا نماید 

 مان متبوع فرد هشدار دهندهنام و ساز 

 شماره تلفن تماس فرد یا سازمان مربوطه 

  طبیعت( تشریح موقعیت حادره غیرمترقبهNature( شدت ،)Magnitude( محل ،)Location و زمان )

(timeحادره ) 

 اد های قرمز، زرد، سبز، تعدبرآوردی از تعداد بیماران )در صورت امکان تعداد بیماران تریاژ شده با برچسب

 ها، تعداد بیماران دچار آلودگی با مواد مضر(سوختگی

 برآورد زمانی تا شروع انتقال بیماران از محل حادره 

 برآورد زمانی برای رسیدن مجروحین به بیمارستان 

( باید هشدار دریافت شده را سریعا  به مهمترین فرد مسئول در بیمارستان منتقل switchboardواحد تلفن مرکزی )

 دهد.سپس وی اقدام مقتضی را در جهت فعال شدن مرکز عملیات اضطراری انجام نماید. 

 

 (Assessment of Disaster Serverityارزیابی شدت حادثه غیرمترقبه)

یکی از اولین وظایف باالترین مسئول فرماندهی حوادث غیرمترقبه بیمارستان پیش از فعال شدن برنامه که مرحله بعدی 

باشد. در این مرحله های اولیه میباشد تصمیم گیری سریع در مورد شدت حادره براساس دادهمیپاسخ بیمارستان 

شود که برنامه حوادث تصمیم گیری باید به سرعت و بر پایه اطالعات اندک انجام گیرد. بدین ترتیب مشخص می

تواند فرد ن فراهم گردند. عواملی که میغیرمترقبه بیمارستانی باید تا چد حد فعال شود و امکانات و پرسنل تا چه میزا

 گیری یاری نماید عبارتند از :مسئول را در این تصمیم

 برآوردی از تعداد بیماران .0

 برآوردی از شدت جراحت و بیماری آنها .1

 وضعیت کنونی فعالیت دپارتمان اورژانس .7

 وضعیت کنونی پرسنل )تعداد و ترکیب( دپارتمان اورژانس .1

 ن و پرسنل بیمارستانسرشماری تعداد بیمارا .8

 و اتاق عمل ICUوضعیت کنونی پرسنل  .7

 نیاز بیماران حادره دیده به خدمات تخصصی مانند آلودگی با مواد مضر، مواجه با پرتوهای رادیواکتیو .3

 شرایط ویژه بیمارستان مانند بیمارستان تخلیه شده .5

طلبند. بر پایه ارزیابی فوق سطح فعال شدن میحوادث غیرمترقبه مختلف سطوح آمادگی و پاسخ متفاوت بیمارستان را 

تواند پس از گردد. وی می( توسط مسئول فرماندهی بیمارستان تعیین میLevels of Plan Activationبرنامه )



 

 

فعال شدن مرکز عملیات اضطراری بیمارستان یا دریافت اطالعات بیشتر و دقیق تر به اصالح تصمیم خود مبادرت نماید. 

 عبارتند از :این سطوح 

  :وضعیت هشدار 

در این مرحله به علت در دست نبودن اطالعات کافی تعیین دقیق سطح فعال شدن برنامه حوادث غیرمترقبه 

بیمارستان غیرممکن است ولی تأریر آن بر بخش اورژانس یا دیگر بخشهای بیمارستان قابل پیش بینی است. 

مداوم با مراکز خارج از بیمارستان و آمادگی بالقوه برای پاسخ اقدامات مقتضی در این مرحله برقراری ارتباط 

بعدی است. در این وضعیت مسئول فرماندهی حادره بیمارستان به ارزیابی و پایش مستمر موقعیت پرداخته و 

  نماید.در صورت نیاز با واحدهای تخصصی بیمارستان مشورت می

  1سطح-( پیاده شدنImplementationبرنامه آمادگ ) :ی اضطراری بخش اورژانس 

در صورتیکه منابع موجود در بخش اورژانس برای برای رسیدگی به تعداد قربانیان کافی باشد و بخشهای 

تواند برنامه آمادگی اضطراری را صرفا  در باشند، بیمارستان میحمایت قادر به پاسخ مناسب بدون عارضه مهمی

 بخش اورژانس پیاده نماید.

 پیاده شدن-2سطح ( مختصرpartial :برنامه آمادگی اضطراری بیمارستانی ) 

در صورتیکه منابع موجود در بخش اورژانس بیمارستان برای رسیدگی به تعداد قربانیان کافی نباشد ولی منابع 

توان برنامه آمادگی اضطراری بیمارستان را بطور مختصر پیاده نمود. اینکه این اضافی اندکی مورد نیاز باشد می

 نامه تا چه حد پیاده شود به تصمیم گیری اعضای مرکز عملیات اضطراری بیمارستان بستگی دارد.بر

 3سطح-( پیاده کاملTotal :برنامه آمادگی اضطراری بیمارستانی ) 

از منابع موجود در بخش اورژانس و بخش اعظمیدر این وضعیت برای رسیدگی به تعداد زیاد قربانیان به تمامی

 نیاز است. منابع حمایتی

 عملیات واحد تلفن مرکزی بیمارستان

واحد تلفن مرکزی بیمارستان بالفاصله پس از انتقال هشدار حوادث غیرمترقبه باید برنامه ارتباطات داخلی و خارجی 

های خارج از بیمارستان در بیمارستان را اجرا نماید. خطوط تلفن باید برای تماسهای اضطراری آزاد باشند و تماس

شود تماسهای تلفنی براساس اولویت به سه دسته گیرد. برای ارتقاء خدمات ارتباطی توصیه مییار این مرکز قرار میاخت

 زیر تقسیم شوند:

 باشند.تماسهایی که در ارتباط با حادره غیرمترقبه می .0

 شود.تماسهایی که از طرف مطبوعات برای دریافت اطالعات انجام می .1

 گیرد.بستگان بیماران انجام میتماسهایی که از طرف  .7

 (Incoming Patient Areaسازماندهی فضای پذیرش بیماران: )

فرد مسئول تریاژ باید فضای پذیرش بیماران را براساس طبیعت حادره غیرمترقبه و برآورد تعداد قربانیانی که به مداوا 

ی دریافت بیماران مد نظر قرار گیرد. اقداماتی نیاز خواهند داشت سازماندهی نماید. یک یا چند محل فیزیکی باید برا

مانند ترخیص انتخابی بیماران بستری، به تعویق انداختن اعمال جراحی الکتیو و قطع ویزیت سرپایی بیماران باید برای 

توسعه ظرفیت پذیرش بیمارستان مدنظر قرار گیرد. در این بخش بیماران پس از انجام تریاژ برحسب نیاز به درمان، 

 یابند.ستری شدن، ترخیص و یا ارجاع به واحدهای دیگر انتقال میب
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 مشخص نمودن پرسنل:

پرسنلی که در فضای پذیرش بیماران و نیز در بخشهای کلیدی بیمارستان مشغول به فعالیت هستند باید برای  تمامی

کنند. اعضای کمیته حوادث ها و یا عالیم متحدالشکلی استفاده سازماندهی و همچنین حفظ امنیت از یونیفرم

 غیرمترقبه بیمارستان، جراح مسئول تریاژ و پرسنل کلیدی حتما  باید از بازوبند یا آرم مشخص استفاده کنند.

 تخصیص منابع به فضای پذیرش بیماران:

اید در توزیع و سازماندهی منابع مناسب در فضای محل پذیرش بیماران برای پاسخ مثرر این واحد الزم است. پرسنل ب

تیمهایی متشکل از یک جراح، یک پزشک داخلی، یک پرستار و دو نفر بهیار سازماندهی شوند. ترکیب این تیمها به 

 پرسنل موجود و در دسترس بیمارستان بستگی دارد و قابل تغییر است.

 آماده سازی لوازم و تجهیزات پزشکی:

لوازم پزشکی و تجهیزات پایه باید در جعبه ای با برچسب مشخص قرار گیرند تا انتقال آنها را به فضای پذیرش 

تواند شامل تجهیزات اولیه تنفسی و کپسولهای اکسیژن، وسایل ها میبیمارستان تسهیل نماید. محتویات این جعبه

ل اولیه جراحی، مایعات داخل وریدی، وسایل گچ گیری و پانسمان و مایعات ضد عفونی کننده، داروهای اورژانس، وسای

ها، برچسبهای تریاژ، کارتهای تشخیص هویت و تجهیزات اداری دیگر باشد. فضای پذیرش بیماران باید آتل گذاری، فرم

. و وسایل جراحی و بیهوشی را فراهم نماید Xطوری طراحی شود که امکان استفاده از دستگاه عکسبرداری سیار اشعه 

 در مرکز فضای پذیرش بیماران باید محلی برای قرارگیری برانکاردها و صندلیهای چرخ دار در نظر گرفته شود.

 آماده سازی بخش جراحی:

در جریان مرحله هشدار حوادث غیرمترقبه اتاق عمل جراحی بیمارستان باید آمادگیهای الزم را فراهم نماید. 

نسل شوند و اتاق ریکاوری باید به سرعت آماده شوند. بخش جراحی باید پرسنل اعمال جراحی غیراورژانس باید کتمامی

 ساعته را داشته باشد.  11ذخیره خود را به نحوی سازماندهی کند که امکان فعالیت 

ریاست بخش جراحی باید از وجود تعداد کافی گانها و پوششهای اتاق عمل و وسایل استریل جراحی برای اعمال جراحی 

 از اطمینان یابد.مورد نی

 

 آماده سازی بخش اورژانس:

معموال  ریاست بخش اورژانس فرد مسئول تریاژ و سازماندهی فضای پذیرش بیماران است. پرسنل بخش اورژانس با 

 پردازند. سازماندهی در تیمهای اضطراری به انجام تریاژ و خدمات اورژانس می

در جریان مرحله اعالم خطر بخش اورژانس فعالیت عادی خود را متوقف نموده، اولویت درمان بیماران پذیرش شده 

های حاوی تجهیزات و لوازم پزشکی را به نماید و پرسنل بخش جعبهقبلی را تعیین کرده، اتاق انتظار بخش را تخلیه می



 

 

ادث غیرمترقبه ریاست بخش اورژانس باید تماس و هماهنگی کنند. پس از هشدار حوفضای پذیرش بیماران منتقل می

 های بیمارستان بویژه مرکز عملیات اضطراری، بخش جراحی و بخش امنیت )حراست( داشته باشد.نزدیک با دیگر بخش

 آماده سازی دیگر بخشها و خدمات بیمارستان:

عادی خود را ادامه دهند مگر اینکه شدت حادره  بخشهای داخلی، اطفال، زنان، مامایی و دیگر تخصصها باید فعالیتهای

غیرمترقبه به حدی باشد که پیاده شدن کامل برنامه حوادث غیرمترقبه بیمارستان و یا تخلیه کل بیمارستان توسط 

مرکز عملیات اضطراری اعالم گردد. در چنین وضعیتی جز حداقل پرسنلی که برای ادامه کار بخشها مورد نیاز است بقیه 

 ها باید تحت فرماندهی مرکز عملیات اضطراری به اجرا شدن برنامه حوادث غیرمترقبه بیمارستان بپردازند.نیرو
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 مرکز داخلی اترمقرآموزش  

  مقدمه

 و عادات با همراه منظم و مرتبط های دانش از ای مجموعه آن طی که باشد می فرایندی خدمت ضمن آموزش
 آموزش در اهمیت با عناصر از یکی نیز الورود جدید پرسنل آموزش .یابد می انتقال آن از حاصل های مهارت

 نگرشی ، شناختی های ساختار در تغییر منظور به که است فعالیتهایی کلیه از عبارت باشدکه می خدمت ضمن
 های مهارت و آگاهی ، دانش سطح که ای گونه به .گیرد می صورت خدمت بدو در بیمارستان پرسنل مهارتی و

 های مسئولیت و وظایف انجام آماده تا نماید ایجاد آنها در مطلوب رفتار و داده ارتقاء را آنان ای حرفه و فنی
 . شوند خود شغلی

 اهداف

 : کلی هدف

 می باشد. بیمارستان در کارکنان سازمانی فردی و وری بهره بهبود منظور بهبیمارستان  پرسنل آموزشی نظام استقرار

 : جزئی اهداف

 الوورد جدید پرسنل آموزش بخشی ارر افزایش 1-

 .آموزش از حاصل رضایتمندی افزایش 2-

 .مهارت و دانش سطح افزایش طریق از پرستاری پرسنل عملکرد کیفی سطح ارتقای 3-

  تعاریف

  الورود جدید پرسنل آموزش بسته

 گردیرده  طراحری  ودرجدید الرو  پرسنل شغلی مهارتهای توان افزایش و علمی سطح ارتقاء هدف با که است ای مجموعه
 .است

 

  الورود جدید پرسنل آموزش پروتکل

 فرآیند اجرای نحوه
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نیروهای اداری  بیمارستان، و پرستاری مدیر به و بیمارستان پرستاری دفتر .پرسنل جدید الورود پرستاری به1

 بیمارستان مراجعه می نماید اداریپشتیبانی به مدیر 

 :فوق نیروهای خصوص درامور اداری  و  پرستاری مدیر اقدامات

  مرتبط دستورالعملهای و مقررات قوانین، شفاهی آموزش -

 آموزشی سوپروایزر به فرد ارجاع -

 :فوق نیروهای خصوص در آموزشی سوپروایزر اقدامات

 نکرات  و هرا  ویژگری  و بیمارسرتان  عمرومی  شررایط  برا  جدید پرسنل آشناسازی برای توجیهی مجموعه /کتابچه ارائه -

 .بخش مربوطه اختصاصی

 :میباشد ذیل موارد شامل توجیهی کتابچه

 موضوعات عفونت، کنترل برنامه بیمار، ایمنی خدمت، گیرندگان حقوق رعایت به مربوط موضوعات ساختمان، نقشه 1-

 مراترب  سلسرله  و نمرودار  منطقره،  مرردم  برومی  و فرهنگری  ویژگیهرای  خطرر،  مردیریت  بحرران،  آتشنشرانی،مدیریت 

 و حضور تعجیل، و تاخیر ها، مرخصی همچون مالی و اداری امور پوشش، رعایت استانداردهای به مربوط سازمانی،قوانین

 .رفاهی امکانات و شغلی ارتقاء روند اضافه کار، و مزایا،پاداش و حقوق غیاب،

 و مسرئولیتها  با مرتبط موارد و بخش این خا  بخشنامه های و نامه ها آیین دستورالعملها، خرینآو جزئیات معرفی 2-

 فرد وظایف هر شرح

  خدمت بدو آموزشی مطالب یا.مربوطه بخش اختصاصی تجهیزات کلیه به مربوط اطالعات حاوی ای مجموعه زیر 3-

 خرون  گراز  تفسریر  پیشررفته،  و مقردماتی  ریروی  قلبی احیاء نویسی، گزارش: بطور مثال جهت پرسنل پرستاری شامل

 اختصاصی و عمومی فرآیندهای و مختلف دستگاههای با کار و بیمار با ارتباط بیمار، به آموزش قلب، نوار شریانی، تفسیر

 .پرستاری واستانداردهای گایدالینها  )بخشها کلیه در وموجود پرستاری امور سوی مدیریت از شده تهیه(

 .تئوری آزمون ومحل زمان با ارتباط در توضیحاتی ارائه -

 شده  ارائه آموزشی مواد از تئوری آزمون برگزاری -

مردت   به بخش در عملی آموزش جهت آموزشی رابط به اند نموده کسب را امتیاز حدنصاب تئوری آزمون در که افرادی-

 . روز 15

 برا  مرتبط سواالت حاوی که جداگانه لیست چک با فوق افراد از دوره گذراندن از پس ماه 6 آموزشها بخشی ارر ارزیابی -

 .جدیدالورود افراد ویژه وعملی علمی گواهی وارائه .گردد می آموزشها وعملی جنبه علمی



 

 

 . آموزشها بخشی ارر ارزیابی لیست وچک مهارتها لیست چک تهیه -

 فوق نیروهای خصوص در آموزشی رابط اقدامات

 .گیرنده آموزش فرد به خود برنامه با هماهنگ برنامه و شیفت ارائه -

 ،پیشرفته و مقدماتی احیاء نویسی، گزارش( فرد به شدهآموزشی  مواد عملی و کلینیکی جنبه های آموزش  CD ارائه-

 مروارد  و )مختلرف  دسرتگاههای  برا  کرار  و بیمرار  برا  ارتبراط  بیمار، به آموزش قلب، نوار تفسیر شریانی، خون گاز تفسیر

 .بخش تخصصی

 همکراری  برا  افرراد  )ارتبراطی  – عملری ( مهرارت  سرطح  تعیین و شده تعیین لیستهای چک با عملی و مهارتی آزمون -

 .آموزشی سوپروایزر

 بخرش  در کرار  بره  شروع تأیید جهت آموزشی سوپروایزر و/مدیر امور اداری پرستاری مدیر به عملی آزمون نتایج ارائه -

 .)باشد می 14 دوره پایان گواهینامه ارائه جهت نمره حداقل(.مربوطه

 فوق نیروهای خصوص در/مدیر اداری سرپرستار اقدامات

 .بیماران به افراد سوی از شده ارائه خدمات پایش -

 مسئول مربوطه توسط جدیدالورود افراد ارزیابی فرم تکمیل -

 

  کارکنان پوشش مقررات

 کرامظت  و شخصظی  حظریم  حفظظ  و خودتان شخص برای خاطر امنیت ایجاد بر عالوه ظاهر و پوشش نحوه

 سظالمت  و ایمنی ضریب افزایش ، اجتماعی و شرعی ، عرفی ضوابط و موازین رعایت باعث بیماران انسانی

 . گردد می ای حرفه اخالق از تصویرمثبت ایجاد و

 ضرخیم  آن ،جرنس  سفید روپوش از استفاده صورت در و است الزامی کارکنان کلیه برای فرم لباس پوشیدن .1

 اسرت  بردیهی . باشرد  بلنرد  مقنعره  و رده اسراس  برر  کفش رنگ و جوراب ، گشاد شلوار ، زانو حد در و ،بلند

 . باشد می ممنوع جوراب نپوشیدن و چسبان تنگ شلوار و روپوش از استفاده

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

 باشد مرتب و اتوکشیده ، تمیز ، فرم لباس .3

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

 تمرام  در(  وعنروان  خرانوادگی  نرام  ، نام اول حرف) حاوی(  تگ) دار عکس معتبر شناسایی کارت از استفاده .5

 . است الزامی بیمارستان در حضور مدت
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 بیمراران  بره  آسریب  احتمرال  و عفونرت  انتقرال  باعرث  بلنرد  ناخن.  باشد الک بدون ، تمیز ، ،کوتاه ها ناخن .2

  شود می وتجهیزات

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

 . باشد متعارف درحد و آراسته ، تمیز بایستی آقایان موهای .9

 محریط  در(  ازدواج حلقره  جز به) دستبند النگو، ، طال انگشتر ازجمله آالت زیور و آرایش وسایل از استفاده .1

 . نیست جایز بیمارستان

 . باشد می ممنوع بیمارستان محیط در زا حساسیت و تند بوی با عطرهایی و آرایش لوازم از استفاده .11

 نمائید استفاده صدا سرو بدون و ساده ، بسته جلو و مناسب ظاهر با شستشو قابل ، تمیز ، راحت کفش از .11

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

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

 حرد  در اسرتفاده  ، زمانهرا  سرایر  در و داریرد  نگره  خراموش  بیمرار  بالین بر حضور هنگام را خود همراه تلفن .14

 از اسرت  بهتر ، زنگ برای ضمنا.  شود انجام ، بلند صدای سرو عدم و کردن صحبت آرام رعایت با و ضرورت

Vibrationشود استفاده .  

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

 . باشد

 درحضور آرام صدای با خندیدن و نکردن نامناسب های شوخی ، نکردن بحث جمله از دیگران حقوق رعایت .12

 بلروغ  نشرانه ... ، و رسرتورانها  ، شراپها  کرافی  ، آسانسرورها  نظیرر  بیمارستان عمومی محیطهای در و بیماران

 . شماست اجتماعی

 و کتبری  ترذکر  سرپس  شرفاهی  ترذکر  ابتردا  ننمایند را نامه آئین اصول و ای حرفه اخالق رعایت که افرادی .17

 . شوند می داده ارجاع انضباطی کمیته به تخلف انجام بر اصرار درصورت

  اداری تخلفات

 اداری تخلفرات  نظرارت،  عرالی  هیات 4/9/1379 مصوب اداری تخلفات به رسیدگی دستورالعمل 2 ماده حکم مطابق

 مروارد  بره  منحصرر  کره  اداری انضرباط  و نظم نکردن رعایت و مستخدم نادرست رفتار و اعمال ارتکاب از است عبارت

 . شود می تقسیم تقصیر و قصور: دسته دو به و است اداری تخلفات به رسیدگی قانون در مذکور

 است مربوط مقررات و قوانین عمدی نقض تقصیر و محوله اداری وظایف انجام در غیرعمدی قصورکوتاهی. 



 

 

 شامل: که است برشمرده مورد 39 در را تخلف انواع اداری، تخلفات به رسیدگی قانون 9  ماده

 اداری یا شغلی شئون خالف رفتار و اعمال .1

 مربوط، مقررات و قوانین نقص .2

 دلیل بدون آنها قانونی امور انجام در تاخیر یا ندادن انجام یا رجوع ارباب در نارضایتی ایجاد .3

 حیثیت هتک و افترا و تهمت ایراد .4

 اخاذی .5

 اختالس .2

 اشخا  به نسبت مقررات و قوانین اجرای در غیراداری روابط یا غرض اعمال یا تبعیض .7

 اداری موظف ساعات خالل در خدمت ترک .9

 مجوز کسب بدون آن از خروج تکرار یا خدمت محل به ورود تاخیر در تکرار .1

 دولتی اموال به خسارت ایراد دولتی، وجوه و اسناد و اموال حفظ در تسامح .11

 بیگانه اتباع با غیرمجاز تماس و ارتباط اداری، محرمانه اسناد و اسرار افشای .11

 اداری وظایف حدود در باالتر مقامهای دستور اجرای از سرپیچی .12

 شده محول وظایف انجام در انگاری سهل یا کاری کم .13

 امر تحت کارمندان تخلفات گزارش ندادن در مدیران و روسا انگاری سهل .14

 اداری امور در واقع خالف گزارش یا گواهی ارایه .15

 خرواهی  رشروه  عرف در که مالی هرگونه اخذ یا شده تعیین مقررات و قوانین در آنچه از غیر وجوهی گرفتن .12

 ودشمی تلقی

 حرق  کره  اشخاصی به مدارک تسلیم از خودداری یا ندارند را آن دریافت حق که اشخاصی به مدارک تسلیم .17

 دارند را آن دریافت

 اداری مقرر اوقات در خدمت تعطیل .19

 اسالمی حجاب نکردن رعایت .11

 اسالمی شعایر و شئون نکردن رعایت .21

 مخدر مواد فروش و خرید و توزیع ، حمل نگهداری، اختفا، .21

 مخدر مواد به اعتیاد یا استعمال .22

 تحقیقاتی و آموزشی های سمت استثنای به دیگر دولتی شغل داشتن .23

 دولتی اموال و امکانات و شغلی موقعیت یا شئون از غیرمجاز استفاده هرنوع .24

 دولتی یا رسمی اوراق و اسناد در بردن دست و نمودن مخدوش یا جعل .25

 امتحانی دفاتر و مدارک ، اوراق سواالت، در بردن دست .22

 آنها تعویض یا امتحانی سواالت افشای .27

 ضوابط برخالف امتیاز یا نمره دادن .29
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 متوالی یا متناوب صورت به غیرموجه غیبت .21

 اداری موقعیت یا مقام از استفاده سوء .31

 آنها کردن معدوم یا پستی محموالت و ها پاکت بازکردن یا بازرسی اختفاء، توقیف، .31

 قانونی مجوز بدون سمع استراق .32

 پراکنی وشایعه کارشکنی .33

 کاری کم یا کارشکنی به دیگران تحریک یا وادارساختن .34

 دولتی اموال به خسارت ایراد .35

 غیرقانونی مقاصد تحصیل برای فردی فشارهای اعمال .32

 غیرقرانونی  وتظاهرات اعتصاب ،تحصن برپایی به تحریک یا غیرقانونی تظاهرات و اعتصاب تحصن، در شرکت .37

 غیرقانونی مقاصد تحصیل برای گروهی فشارهای واعمال

 اند شده شناخته مردود اسالم نظر از که ضاله های فرقه از یکی در عضویت .39

 : ها مجازات

 : از عبارتند است شده بینی پیش مختلف افراد برای اداری تخلفات به رسیدگی قانون9 ماده در که هایی تنبیه

 استخدامی پرونده در درج بدون اخطارکتبی -الف

 استخدامی پرونده در درج با کتبی توبیخ -ب

 سال سه تا ماه یک از سوم یک تا حداکثر مشابه عناوین یا شغل العاده فوق و کسرحقوق-ج

 سال یک تا ماه یک از موقت انفصال-د

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

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

 قانون این مشمول

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

 از کمتر و زن مستخدمان مورد در  دولتی کار سابقه سال 20 از کمتر داشتن صورت در خدمت بازخرید - ح

 قبال در مربوط مبنای حقوق روز 45 تا 30 پرداخت مرد با مستخدمان مورد در دولتی خدمت سال سابقه 25

 رای کننده صادر هیات تشخیص به سال خدمت هر

 25از  بیش و زن مستخدمان دولتی برای خدمت سابقه سال بیست از بیش داشتن صورت در بازنشستگی -ط

 گروه ی دو یا یک تقلیل با دولتی خدمت سنوات اساس مرد بر مستخدمان دولتی برای خدمت سابقه سال

 قانون می گردند. این مشمول دستگاههای و دولتی ازخدمات دایم متبوع که انفصال دستگاه از اخراج

 
 



 

 

 کارکنان غیاب و حضور نامه آئین

 عدم درصورت این بر عالوه.شد نخواهد محسوب کارکرد ساعات جزو و بوده غیبت منزله به وخروج ورود ساعات ربت دمع-1

 غیبت منظور می گردد.  خودکار بطور علتی هر به خروج یا ورود ساعات از یکی ربت

 ساعت در  روز باشد یک روز مرخصی منظور می گردد.  سهپاس های ساعتی اگر بیش از  -2

 می باشد شیفت محدود تغییر امکان و تعریف هدستگا در تنظیمی برنامه برابر دقیقا کارکنان کاری شیفتهای آنجائیکه از -3

 اقدام آن تصحیح به نسبت تا مسئول واحد اعالم به شیفت کتبا 2شروع ، حداکثرتا  از قبل را خود شیفت تغییر است شایسته

 نخواهد شد. داده ارر ترتیب فوق باشد موارد از بیش که وتغییراتی اطالع عدم صورت در است بدیهی گردد.

 رئیس باامضاء ساعتی خود را پاس اداری، وقت در مرکز از خروج هنگام مکلفند واحدها و کلیه همکاران تمام مسئولین-4

 و پس از ربت ارر انگشت در تایمکس از مرکز خارج شوند.  نمایند ارائه نگهبانی واحد به  مربوطه

 : استحقاقی مرخصی

 مربوطه مسئول موافقت که با گیرد می تعلق استحقاقی مرخصی روزروز  1.8 ماه هر ازاء به خدمت ماه نخستین از پرسنل به 

 . نماید استفاده تواند می

این نوع مرخصی از دوازده و حداکثر مدت استفاده از   شود می منظور استحقاقی مرخصی جزء ، کار روز یک کمتراز مرخصی

 حتما خروج هنگام و پر را فرم درخواست آن، از استفاده به پرسنل نیاز صورت روز در یک سال تقویمی تجاوز نخواهد کرد. در

 .شود داده تحویل شده تعیین مسئولین به و کرده امضا را آن

 شود. نمی محسوب مرخصی جزء استحقاقی مرخصی بین رسمی تعطیالت و جمعه روزهای •.

 مرخصی استعالجی:
می شود باید مراتب را در کوتاهترین مدت ممکن به  کارمندان موسسه در صورت ابتال به بیماری که مانع از خدمت آنان  -

 مسئول مربوطه اطالع دهند.

 کارگزینی مکلف است پس از تایید پزشک معتمد و یا شورای پزشکی نسبت به صدور حکم مرخصی استعالجی اقدام نماید. -

یرد مدت مذکور از مرخصی درصورتی که گواهی نامه استعالجی کارمند طبق مفاد این دستورالعمل مورد موافقت قرار نگ -

 استحقاقی وی کسر خواهد شد و در صورت عدم وجود مرخصی استحقاقی ،مرخصی بدون حقوق منظور خواهد شد.

 

 ماموریت اداری:

و تکمیل برگه ماموریت و تایید آن توسط درخواست کلیه همکاران می بایستی یک روز قبل از اعزام به ماموریت نسبت به -

و ربت شماره در دفتر اندیکاتور در واحد دبیرخانه اقدام نمایند.در غیر اینصورت از ربت برگه ریاست مرکز ،مسئول واحد 

ماموریت در واحد مربوطه جلوگیری به عمل می آید.همچنین عالوه بر عدم پرداخت فوق العاده روزانه با توجه به عدم 

 اقدام خواهد شد.بدون هماهنگی در محل خدمت، نسبت به کسر حقوق به دلیل غیبت  حضور

 
 

 : ساالنه ارزشیابی

 میباشد. 100 نمره حداکثر .گردد می ارزیابی ارزشیابی برگه براساس واحد مسئول توسط سال طول در کارکنان عملکرد
 

 : ساعتی کار اضافه

 .دهند انجام موظف غیر ساعات در ساعتی کار اضافه توانند می پرسنل واحد مسئول هماهنگی با ضرورت به بنا
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 : حقوق گواهی و اشتغال گواهی

به حوزه  گیرنده، یاسازمان دستگاه نام قید با را خود درخواست است الزم دارند بکار اشتغال گواهی به نیاز که پرسنلی

 .خواهدشد انجام کارگزینی ازطریق گواهی صدور تائید از نمایند وپس مرکزارائه محترم ریاست

مرکز و  محترم به ریاست کتبی درخواست ارائه با باشند داشته حقوقی ضمانت گواهی و حقوق گواهی به نیاز که پرسنلی

 .صادرمیگردد فوق وگواهی تکمیل مربوطه فرم تا مراجعه حسابداری به تائید، از پس

 

 امکانات رفاهی:

 مناسبتهیه و توزیع کارت استخر با تخفیف  -

 جهت بیمه مسئولیت مدنی ،درمان و....کارکنان عقد قرارداد با بیمه تکمیلی، -

 تعامل با بانک جهت دریافت وام های قرض الحسنه  -

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ششمفصل 

 پیوست ها
 :1پیوست 

 

 منشورحقوق بیمار در ایران

 ارزش و بینش

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

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

 و عادالنه باید سالمت خدمات ارائه اساس این بر. کند تأمین کشور افراد یکایک برای را درمانی - بهداشتی خدمات است

 .پذیرد صورت بیماران انسانی کرامت رعایت و حقوق به احترام بر مبتنی

 تمامی ذاتی کرامت برابری پایه بر و ایرانی و اسالمی فرهنگ بر مبتنی و انسانی واالی ارزشهای به توجه با منشور این

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

 .است شده تنظیم

 بیمار حقوق

 .است بیمار حق سالمت خدمات مطلوب دریافت -۱ 

 :باید سالمت خدمات ارائه -

 ؛ باشد مذهبی و فرهنگی اعتقادات ها،ارزش به احترام با و انسان منزلت و شان شایسته( ۱-۱

 ؛ باشد مهربانی با همراه و انصاف،ادب صداقت، یپایه بر( ۲-۱ 

 ؛ باشد جنسیتی و بیماری نوع مذهبی، فرهنگی، قومی، جمله از تبعیض هرگونه از فارغ( ۳-۱ 

 ؛ باشد روز دانش اساس بر( ۴-۱ 

 ؛ باشد بیمار منافع برتری بر مبتنی( ۵-۱ 

 ؛ باشد بیماران درمانی های اولویت و عدالت بر مبتنی سالمت منابع توزیع مورد در( ۶-۱ 

 ؛ باشد توانبخشی و درمان تشخیص، پیشگیری، از اعم مراقبت ارکان هماهنگی بر مبتنی( ۷-۱ 

 ؛ باشد غیرضروری هایمحدودیت و رنج و درد تحمیل از دور به و ضروری و پایه رفاهی امکانات کلیه تامین همراه به( ۸-۱ 
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 زندانیان، روانی، بیماران سالمندان، باردار، کودکان،زنان جمله از جامعه پذیرآسیب هایگروه حقوق به ایویژه توجه( ۱-٩ 

 ؛ باشد داشته سرپرست بدون افراد و جسمی و ذهنی معلوالن

 ؛ باشد بیمار وقت به احترام با و ممکن زمان ترینسریع در( ۱۱-۱ 

 ؛ باشد خدمت گیرندگان جنس و سن زبان، چون متغیرهایی گرفتن نظر در با( ۱۱-۱ 

( الکتیو)غیرفوری موارد در. گیرد صورت آن یهزینه تأمین به توجه بدون ،(اورژانس) فوری و ضروری هایمراقبت در( ۱۲-۱ 

 ؛ باشد شده تعریف ضوابط اساس بر

 یارائه از پس است الزم نباشد، ممکن مناسب خدمات ارائه که صورتی در ،(اورژانس) فوری و ضروری هایمراقبت در( ۱۳-۱ 

 گردد؛ فراهم مجهز واحد به بیمار انتقال زمینه الزم، توضیحات و ضروری خدمات

 حفظ هدف با باشد می الوقوع قریب بیمار مرگ و برگشت قابل غیر بیماری وضعیت که حیات پایانی مراحل در( ۱۴-۱ 

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

 خواهدمی که فردی با خویش زندگی لحظات آخرین در دارد حق احتضار حال بیماردر. باشدمی احتضار زمان در اشخانواده

 .گردد همراه

 .گیرد قرار بیمار اختیار در کافی میزان به و مطلوب نحو به باید اطالعات -۲

 :باشد ذیل موارد شامل باید اطالعات محتوای( ۱-۲

 ؛ پذیرش زمان در بیمار حقوق منشور مفاد( ۱-۲-۲

 سیستم معرفی و بیمه ضوابط و درمانی غیر و درمانی خدمات از اعم بیمارستان بینی پیش قابل هایهزینه و ضوابط( ۲-۱-۲ 

 ؛ پذیرش زمان در حمایتی های

 ارتباط و دانشجو و پرستار پزشک، جمله از مراقبت ارائه مسئول پزشکی گروه اعضای ایحرفه یرتبه و مسثولیت نام،( ۳-۱-۲ 

 یکدیگر؛ با هاآن ایحرفه

 و آگهی پیش بیماری، تشخیص ، آن احتمالی عوارض و روش هر قوت و ضعف نقاط و درمانی و تشخیصی هایروش( ۴-۱-۲ 

 ؛ بیمار گیریتصمیم روند در گذارتأریر اطالعات یکلیه نیز و آن عوارض

 ؛ درمان طول در پزشکی گروه اصلی اعضای و معالج پزشک به دسترسی ینحوه( ۵-۱-۲ 

 .دارند پژوهشی ماهیت که اقداماتی یکلیه( ۶-۱-۲ 

 ؛ درمان استمرار برای ضروری هایآموزش ارائه( ۷-۱-۲

 : باشد ذیل صورت به باید اطالعات ارائه ینحوه( ۲-۲ 

 جمله از وی فردی هایویژگی و درد و اضطراب جمله از بیمار شرایط با متناسب و مناسب زمان در باید اطالعات( ۱-۲-۲

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

 از پس اطالعات انتقال صورت این در) گردد؛ بیمار به آسیب سبب فوق اطالعات یارائه یواسطه به درمان شروع در تأخیر -

 .(شود انجام باید مناسب زمان اولین در ضروری، اقدام



 

 

 شمرده محترم بیمار خواست باید صورت این در که نماید امتناع امر این از اطالعات، دریافت حق از اطالع رغمعلی بیمار -

 ؛ دهد قرار جدی خطر معرض در را سایرین یا وی بیمار، اطالع عدم کهاین مگر شود،

 دریافت را آن تصویر و باشد داشته دسترسی خود بالینی یپرونده در شدهربت اطالعات یکلیه به تواندمی بیمار( ۲-۲-۲ 

 .نماید درخواست را آن در مندرج اشتباهات تصحیح و نموده

 .شود شمرده محترم باید سالمت خدمات دریافت در بیمار آزادانه گیریتصمیم و انتخاب حق -۳

 :باشدمی ذیل موارد درباره گیریتصمیم و انتخاب محدوده( ۱-۳

 ؛ ضوابط چارچوب در سالمت خدمات یکنندهارائه مرکز و معالج پزشک انتخاب( ۱-۱-۳

 ؛ مشاور عنوان به دوم پزشک از خواهی نظر و انتخاب( ۲-۱-۳ 

 دریافت نحوه و تداوم در تأریری وی گیریتصمیم اینکه از اطمینان با پژوهش، گونه درهر شرکت عدم یا شرکت(۳-۱-۳ 

 ؛ داشت نخواهد سالمت خدمات

 موارد در مگر آن رد یا پذیرش از ناشی احتمالی عوارض از آگاهی از پس پیشنهادی های درمان رد یا قبول( ۴-۱-۳ 

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

 و ربت باشدمی گیریتصمیم ظرفیت واجد بیمار که زمانی در آتی درمانی اقدامات مورد در بیمار قبلی نظر اعالم( ۵-۱-۳ 

 کنندگان ارائه نظر مد قانونی موازین رعایت با وی گیریتصمیم ظرفیت فقدان زمان در پزشکی اقدامات راهنمای عنوانبه

 .گیرد قرار بیمار جایگزین گیرندهتصمیم و سالمت خدمات

 :باشدمی ذیل موارد شامل گیریتصمیم و انتخاب شرایط( ۲-۳

( دوم بند در مذکور) جامع و کافی اطالعات دریافت بر مبتنی آگاهانه، و آزادانه باید بیمار گیریتصمیم و انتخاب( ۱-۲-۳

 باشد؛

 .شود داده انتخاب و گیریتصمیم جهت بیمار به کافی و الزم زمان اطالعات، ارائه از پس( ۲-۲-۳ 

 رازداری اصل رعایت و( خلوت حق)بیمار خصوصی حریم به احترام بر مبتنی باید سالمت خدمات ارائه -۴

 .باشد

 کرده استثنا را آن قانون که مواردی در مگر است الزامی بیمار به مربوط اطالعات یکلیه به راجع رازداری اصل رعایت( ۱-۴

 ؛ باشد

 است ضروری. شود گذاشته احترام بیمار خصوصی حریم به باید درمانی و تشخیصی از اعم مراقبت مراحل یکلیه در( ۲-۴ 

 گردد؛ فراهم بیمار خصوصی حریم تضمین جهت الزم امکانات یمنظورکلیه بدین

 به میتوانند شوندمی تلقی مجاز قانون حکم به که افرادی و بیمار طرف از مجاز افراد و درمانی گروه و بیمار فقط( ۳-۴ 

 باشند؛ داشته دسترسی اطالعات

 والدین از یکی همراهی. باشد داشته همراه را خود معتمد فرد معاینات، جمله از تشخیصی مراحل در دارد حق بیمار( ۴-۴ 

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

 .است بیمار حق شکایات به رسیدگی کارآمد نظام به دسترسی -۵

 دریافت کیفیت در اختالل بدون است، منشور این موضوع که خود حقوق نقض ادعای صورت در دارد حق بیمار هر( ۱-۵

 ؛ نماید شکایت صالح ذی مقامات به سالمت خدمات

 ؛ شوند آگاه خود شکایت نتایج و رسیدگی نحوه از دارند حق بیماران( ۲-۵ 
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 زمان ترینکوتاه در مقررات مطابق اربات و رسیدگی از پس باید سالمت خدمات کنندگان ارائه خطای از ناشی خسارت( ۳-۵ 

 .شود جبران ممکن

 مذکور -بیمار حقوق یکلیه اعمال باشد، گیریتصمیم ظرفیت فاقد دلیلی هر به بیمار که صورتی در منشور این مفاد اجرای در

 نظر خالف بر جایگزین یگیرندهتصمیم چهچنان البته. بود خواهد جایگزین قانونی یگیرندهتصمیم یعهده بر -منشور این در

 .بنماید را گیریتصمیم در نظر تجدید درخواست ذیربط مراجع طریق از تواندمی پزشک شود، بیمار درمان مانع پزشک،

 بگیرد، تصمیم معقوالنه درمان روند از بخشی در میتواند اما است، گیریتصمیم برای کافی ظرفیت فاقد که بیماری چهچنان

 .شود شمرده محترم او تصمیم باید

 

 :2پیوست 

 
راهنمای عمومی اخالق حرفه ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته مصوب شورای عالی سازمان 

 نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران و شورای عالی اخالق بالینی وزارت بهداشت

به اطالع پرسنل محترم می رساند راهنمای مذکور در سیزده فصل شامل فصول ذیل می باشد، که 

از طریق سایت بیمارستان در دسترس می باشد و الزامیست پرسنل از این  PDFبصورت فایل 

 راهنما مطلع باشند.

 فصل اول:کلیات و جایگاه سند

 تکالیف عام فصل دوم:

 رد و با کیفیتفصل سوم: ارائه خدمات استاندا

 فصل چهارم: اولویت منافع بیمار

 فصل پنجم: رعایت انصاف و بی طرفی

 فصل ششم: صداقت و درستکاری

 فصل هفتم: احترام به حق انتخاب دریافت کنندگان خدمات سالمت

 فصل هشتم: رازداری و حریم خصوصی

 فصل نهم: مدیریت خطاهای پزشکی

 فصل دهم: ارتباط با دیگر همکاران



 

 

 ازدهم: مسوولیت اجتماعی و سازمانی حرفه مندانفصل ی

 فصل دوازدهم: پوشش حرفه ای در محیط های بالینی

 فصل سیزدهم: آموزش و پژوهشهای پزشکی

 


