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 مقدمه :

 های مهارت و عادات با همراه منظم و های مرتبط دانش از ای مجموعه آن طی که است فرایندی خدمت ضمن آموزش

 هباشید کی   میی  خدمت ضمن درآموزش اهمیت با عناصر از یکی نیز جدید پرسنل آموزش یابد . می انتقال آن از حاصل

 در پرسینل بیمارسیتان   مهارتی و نگرشی شناختی، های ساختار در تغییر به منظور که است هاییفعالیت کلیه از عبارت

رفتیار   و داده ارتقیا  را آنان ای حرفه و فنی هایمهارت و دانش،آگاهی سطح که ای گونه گیرد، به می صورت خدمت بدو

یکی از مهمترین منابع هر سازمان،   شوند. شغلی خود های مسئولیت و فوظای انجام آماده تا نماید ایجاد آنها در مطلوب

نیروی انسانی آن است. بدیهی است نیروی انسانی کارآمد و توانمند نقش مهمی در تحقق اهداف آن سیازمان دارد و از  

واحید آمیوزش    طرفی آموزش، مؤثرترین ابزار سازمان جهت توانمندسازی کارکنان آن است. با عنایت به ایین موضیو    

  بیمارستان کوثر سعی دارد تا با برگزاری دوره های آموزشی مختلف مورد نیاز کارکنان خود، فرصتی را فیراهم آورد تیا  

کارکنان این مرکز بتوانند نسبت به توانمندسازی علمی و عملی خیود ادیدام نمیوده و ضیمن برخیورداری از امتییازات       

د. در همین راستا  و  بیه جهیت ارتقیای سیطح     نای خود اطمینان حاصل کنهتشویقی از مؤثر بودن خدمات و مرادبت

 تدوین شده است.آموزش  توسط دفترعلمی و کیفی کارکنان دولت، کتابچه پرسنل جدیدالورود 
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 :قزوین، پایتخت خوشنویسی اریان
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 ویژگی های بومی منطقه قزوین

و در « راژییا »و در تاریخ یونیان بیه نیام    « ارساسیا»یا « اَرساس»های ددیمی اروپا، شهر باستانی هدزوین را در نوشت     

از مجاورت دریای « کاسیت»اند. بعضی از مورخین به دلیل آن که دوم خوانده« اُردپا»زمان اشکانیان به نام مؤسس آن، 

نهادنید.  « کاسییین »اند، به ایین منطقیه نیام    نموده مازندران به سمت این دشت مهاجرت کرده و با ادوام بومی اختالط

منطقه کاسیین از روزگاران پیشین، سرزمینی آباد و پرجمعیت بود و در زمان ساسانیان رونقی دیگر یافیت و بیا بنیای    

اش، ای متفاوت پییدا کیرد و بیه خیاطر مودعییت ویی ه      خواندند، چهرهنیز می« شاذشاپور»شهرستان شاپوری که آن را 

ی نظامیان و جنگاوران سلحشور شد و از دلعه و برج و بارویی مستحکم برخوردار گشت. البته در زمان ساسیانیان  پذیرا

« دسیوین »برخی نیز آن را «. سرزمینی که نباید از آن غافل شد»شد یعنی نیز خوانده می« کشوین»این منطقه به نام 

وند شهرسازی و گسترش مناطق مسیکونی در دیزوین پیس از    اند. ریا شهری که مردمی پرصالبت و استوار دارد نامیده

« باب الجنة»هجری دمری، شتابی دوچندان گرفت و در مدتی کوتاه به عنوان  42ورود اسالم به این سرزمین در سال 

رز جنوبی رشته کوه البرز وادع شده است. ارتفاعات رشته کوه البی  نامیده شد. استان دزوین در دامنه« دروازه بهشت»یا 

کننید. سییاهالن و   های همسایه جدا میشمال غربی به صورت پراکنده دزوین را از سایر استان -در جهت شمال شردی

باشند. به طور کلی مناطق کوهستانی استان دزوین های بخش غربی البرز میهای معروف کوهستانالموت دو دله از دله

های الموت، رودبار و دسیمتی از کوهیاییه ادبیال پشیگل دره را     اناند و دهستدر نواحی شمالی و غربی استان وادع شده

 اسیتان  نقیاط  تیرین مرتفع. است شده وادع دزوین پهناور دشت دزوین استان شردی جنوب و جنوب در گیرند. دربر می

چیه سید   هیای دریا و کنیاره  سیفلی  طارم منطقه در استان نقطه کمترین و باشندمی البرز شاه دله و سیاالن دله دزوین

 متر از سطح دریا وادع شده است. 033سفیدرود با ارتفا  
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 معرفی بیمارستان

 
  تاریخچه:

با عنوان بیمارستان جنرال کوروش کبیر شرو  به فعالیت نمود و پس از پیروزی انقالب  7021بیمارستان کوثر در سال 

عنوان مرکز تی  تخصصیی زنیان و زایشیگاه بیه نیام        به 7017به بیمارستان امام جعفر صادق تغییر نام یافت در سال 

ماننید بیه مسیاحت تقریبیی      L ساله دارد که به صورت 03مبارک کوثر تغییر یافت ساختمان اصلی بیمارستان ددمتی 

باشید کیه بیه    های بستری و تعدادی از واحدهای مربوطه میمتر در دو طبقه احداث شده است که شامل بخش 2743

ها صورت گرفته که های گذشته تعمیرات اساسی و بنیادین در بخشان و ددمت آن در طی سالعلت فرسودگی ساختم

 است.همراه با نوسازی به زیباسازی فضای موجود نیز پرداخته شده

های کالن وزارت متبو  در خصوص ترغیب مادران باردار به سمت و سوی زایمان طبیعی، این مرکز با توجه به سیاست

ا فراهم نمودن امکانات الزم و آموزش نیروهای متخصص نسبت به پایین آوردن سیطح آمیار سیزارین در    در نظر دارد ب

با   .گیردانجام می این مرکز شایان ذکراست هم اکنون نیز زایمان فیزیولوژی  و زایمان درآب در .استان کوشش نماید

ه کنندگان از ادصی نقاط شهری و روسیتایی  عنایت به تخصصی بودن این مرکز در سرویس زنان و پذیرش کلیه مراجع

جلوگیری از  نظر های مختلف ازافزایش عمل تخصصی و -جوار، نیاز به باال بردن سطح علمیهای هماستان حتی استان

های دلسوزانه مسئولین استانی و دانشیگاهی بیا   البته این امر با نظر مساعد و تالش .باشدمراجعه بیماران محسوس می

 .ر حال پیگیری استموفقیت د

 340-00406012-6 های تماس با مرکز:شماره

 340-00406003  شماره فکس   

 مرکز آموزشی ودرمانی کوثر –جنب اداره برق  –خیابان طالقانی  –دزوین   آدرس :

 http://hoskosar.qums.ac.irسایت : 
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نقشه  

 مرکز، جهت موارد بحران
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  :ت بیمارستانرسال

و دانشگاه علوم پزشکی دزوین   در راستای رسالت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رمانی کوثرمرکزآموزشی د 

هیای نیوین    روش ،هیای درمیانی   بهره گیری از جدیدترین تکنیی  برآن است تا با بکارگیری نیروی انسانی متخصص و

هیای زنیان،    تخصصیی در بخیش  به ارائه باالترین سطح کیفی و کمی خیدمات تخصصیی و فیوق     آموزشی و ارزشیابی 

 همچنینو تربیت دانش آموختگانی فرهیخته در گروه های مختلف علوم پزشیکی گیام بیردارد   زایمان، نازایی و نوزادان 

و جلیب رضیایت    بیه حیل مشیکالت بیالینی     حوزه علوم پزشیکی ر های بالینی کاربردی د با انجام پ وهش متعهد است

 اددام نماید.این مرکزمراجعین 

 :از چشم اند

  اکز آموزشی درمانی سطح کشوررمرکزآموزشی درمانی کوثر در ردیف برترین م  

 ارزش:  

  رعایت کرامت انسانی 

  سرعت و ددت در ارائه خدمات 

  یادگیری و بهبود مستمر 

 تعهد و پاسخگویی 

 ایمنی و مالحظات زیست محیطی 

 رعایت اخالق پزشکی با تمرکز بر ارتقا کیفیت 

 :یسازمان یارزشها  

 اسالم نیمب احکام به یتأس 

 یاجتماع نظام در مخلودات اشرف یواال گاهیجا و نقش داشتن نظر در 

 یمدار دانون 

 ماریب حقوق منشور تیرعا 

 خدمات ارائه در عدالت تیرعا 

 خدمات ارائه در یانسان اخالق و یا حرفه اصول تیرعا 

 موثر و حیصح یدرمان یروشها ارائه بر نظارت 
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 اهداف

 :كلی هدف

در  وری فردی و سازمانی کارکنیان تقرار نظام آموزشی پرسنل پرستاری جدیدالورود مرکز کوثر به منظور بهبود بهرهاس

 .بیمارستان

 :جزئی اهداف

 جدیدالوورد. پرسنل آموزش بخشی اثر افزایش

 آموزش. از حاصل مندیرضایت افزایش

 .مهارت و انشسطح د افزایش طریق از پرستاری پرسنل عملکرد کیفی سطح ارتقای

 :تعاریف

 الورود: جدید كتابچه پرسنل

 طراحیی  جدییدالوورد  پرسینل  شیغلی  هیای تیوان مهیارت   افیزایش  و علمیی  سیطح  یارتقا هدف با که است یامجموعه

 .استگردیده

 خدمت: آموزشی بدو های دوره

 بخیش  ییا  بخش به عمل اتاق ر)نظی مرتبط غیر هایبخش از یا انتقال کار به شرو  از دبل پرسنل که هستند هاییدوره

بیمارسیتان   در ...و استانداردها ها،گایدالین مقررات، فرآیندها، و دوانین با آشنایی منظور به وی ه ( هایبخش عمومی به

 .گرددمی ارائه عملی و تئوری صورت به نمایند کهمی طی کوثر

 ماده ای حقوق بیمار 5منشور 

 حق بیمار است. دریافت مطلوب خدمات سالمت محور اول:

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

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

 رعایت اصل رازداری باشد. ارائه خدمات سالمت باید مبنی بر احترام به حریم خصوصی بیمار و محور چهارم:

 دسترسی به نظام کارآمد رسیدگی به شکایات حق بیمار است. محور پنجم:
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 تخت 724 :تعداد تخت فعال و تخت 403 :تعداد تخت مصوب شناسنامه بیمارستان
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  لیست اسامی مسئولین بیمارستان:

 یده آمنه قرشیسبخش جراحی زنان: خانم  مریم رجبیخانم دكتر ریاست بیمارستان: 

 توسلیمنصوره بخش بعد از زیمان: خانم  امیر رضا اكبری نیامدیریت بیمارستان: آقای 

 فاطمه پاشازاده : خانم ICUبخش  معاون آموزشی : خانم دكتر عزت السادات حاج سید جوادی

 زهرا طاهرخانی درمانگاه: خانم  مدیر گروه زنان : خانم دكتر حمیده پاک نیت

 : خانم فهیمه بالوكارشناس سالمت مادر و نوزادو بخش اورژانس ه نوزادان : دكتر مرتضی حبیبی مدیر گرو

 آزیتا كاكاوند بخش نوزادان: خانم  مدیر گروه بیهوشی : دكتر مرضیه بیگم خضری 

 فریبا شهبازیبخش بعد از زایمان: خانم  محترم توفیقی  مدیریت پرستاری: خانم

 ماندانا شمایلی یگانه : خانم NICUبخش  س خاتون غالمینرجامور مالی:  خانم 

 عباسیمرضیه كشاورزبخش زایمان: خانم   سید كریم خرم حسینی  امور عمومی: آقای

 پروانه عزیز محمدی بخش اتاق عمل: خانم  شریفی  حراست: خانم

  میعیسفاطمه آزمایشگاه: خانم دكتر  زهرا  قاسمی خانمجانشین مدیر خدمات پرستاری: 

 سمیه مجیدیرادیولوژی: خانم  فرحناز محمد خانی هاسوپروایزر آموزشی: خانم 

سیما سیف اله زاده ، الهاام رشاوند   زهرا قاسمی ، سوپروایزر بالینی: خانم ها 

 ، شکوفه مظفری، فاطمه طالبی زهرا عاقله  ،سیده معصومه میرموسویملی، 

 قاسمی  زهرا رسیدگی به شکایات: خانم و بهبود كیفیت

 كارشناس بهبود كیفیت: مهدیه كشاورز افشار 

 خانم دكتر صادق زادگانداروخانه:  احمدیفریبا كنترل عفونت: خانم سوپروایزر 

 خدابندهزهرا بسیج جامعه پزشکی: خانم   : خانم نرگس رمضانیو گیرندگان خدمت آموزش سالمت همگانی

 مژگان هنرداردبیرخانه: خانم  فالح علیپورخانم صغری   آموزش سالمت نوزاد و شیر مادر :

 علی عسگری تداركات و كارپردازی: آقای ایمنی بیمار : خانم زهرا عاقله 

 پشامی هامنیره كارگزینی: خانم  هنگامه شریعتی رادتغذیه: خانم 

 خاانم طااهره  : رختشاویخانه و خادمات مسائول  بهداشت محیط، معصومینفیسه یزات پزشکی: خانم مهندس هجت

 نصیری

میناا  : خاانم  ، بحاران و كارشاناس آماوزش    بهداشت حرفاه ای   ، مهندس فراهانی ایراندوست یان : بهرام رایانه: آقا

 كبودخانی 

 سکینه مختارپورمددكاری: خانم  آخوندیجعفر لفنخانه: آقایت

 غنچهحشمت كتابخانه: خانم  شهسواریمحبعلی تاسیسات: آقای 

 : خانم ها : ام لیال بختیاریEDU یانتظامات: آقای مرتضی چگین
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 قوانین و مقررات اداری

 : مقررات اداري و مالي كاركنان

 :تتکالیف عمومی کارکنان دول

مستخدم مکلف است در حدود دوانین و مقررات احکام و اوامر رؤسای مافوق خود را در امیور اداری اطاعیت    :55ماده 

مافوق خود را بر خالف دوانین و مقررات تشخیص دهد مکلف است کتبا مغیایرت   نماید. اگر مستخدم حکم یا امر مقام

دستور را با دوانین و مقررات به مقام مافوق اطال  دهد. در صورتیکه بعد از این اطال  مقام مافوق کتبا اجیرای دسیتور   

 .خود را تأیید کرد مستخدم مکلف به اجرای دستور صادره خواهد بود

 .از هر نو  عملی که موجب ایجاد ودفه در امور اداری کشور شود ممنو  است دولت مستخدم  :55ماده 

 .است دولت اجازه به موکول بیگانه دول نشانهای و القاب دبول  :55ماده 

 انفصال=  خارجه امور وزارت گواهی بشرط بیگانه تابعیت دبول یا و ایران تابعیت از خروج  :55ماده 

تواند با ی  ماه اعالم دبلی ازخدمت دولت استعفا کند. در هیچ مورد اسیتعفای او رافیع   : مستخدم رسمی می 55ماده 

تعهداتش دربرابر دولت نخواهد بود. استعفا از تاریخی تحقق می یابد که وزارتخانه ییا مؤسسیه دولتیی بموجیب حکیم      

 .ظرف ی  ماه باید جواب کتبی داده شود .رسمی با آن موافقت کند

 دم دبول استعفاعدم جواب کتبی = ع

 دیوان عدالت اداری مرجع رسيدگي به شكایت:

 مقررات مختلف

نمی توان جز در موارد مصرح در دانون، مستخدم رسمی را از پسیت سیازمانی وی برکنیار کیرد مگیر آنکیه        :115ماده 

 .بالفاصله او را به پست سازمانی دیگری منصوب نمود

نی یا انحالل وزارتخانه یا شرکت یا مؤسسه دولتی به وجیود یی  ییا    در صورتیکه به علت حذف پست سازما :115ماده 

 .عده ای از مستخدمین رسمی احتیاج نباشد ، مستخدم یا مستخدمین مزبور به حال آماده به خدمت در می آیند

  هرگاه مستخدم به وزارتخانه ، شرکت یا مؤسسه دیگری برود و پست او به دیگیری واگیذار شیود    :115ماده  3تبصره 

 .بعد از برگشتن تا زمانی که به پستی منصوب شود آماده به خدمت می گردد
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 استخدام پیمانی

مدت درار داد استخدام پیمانی بنا به تشخیص دستگاه ذیربط ی  تا سه سال می باشد و تمدید آن تا زمان بازنشستگی 

رای ارتقای سطوح علمی و توانمندی در صورت وجود اعتبار و رضایت از خدمات مستخدم و طی دوره آموزشی مربوط ب

 .و جلب رضایت مدیران ذیربط و ارباب رجو  بالمانع خواهد بود

استخدام مستخدمین بازنشسته و بازخرید شده دولت در دستگاههای مشمول این آیین نامه بعنوان مسیتخدم پیمیانی   

 .ممنو  است

ا ی  میاه اعیالم دبلیی ، مگیر آنکیه در دیرارداد میدت        فسخ درارداد استخدام پیمانی توسط هر ی  از طرفین درارداد ب

 .کمتری تعیین شده باشد

 سیوابق  و باشیند  می اجتماعی تأمین دانون مقررات مشمول آن نظایر و بازنشستگی و بیمه نظر از  مستخدمین پیمانی

مقیررات مربیوط    از نظر بیمه و بازنشستگی بیا رعاییت   دولتی غیر و دولتی دستگاههای در مستخدمین اینگونه خدمتی

 .جزو سوابق مورد دبول محسوب می گردد

کلیه ضوابط و مقررات اداری و استخدامی مربوط به مستخدمین رسمی در مورد مستخدمین پیمانی نیز میالک عمیل   

ی و اسیتخدامی کشیور امکانییذیر    ادار امیور  شورای تصویب با فوق ضوابط و مقررات اعمال در  می باشد ، موارد استثنا

 .است

 قررات مرخصی كاركنان پیمانیم

مستخدمین پیمانی در صورت ابتالء به بیماریهایی که میانع از انجیام کیار آنیان باشید و نییز زنیان بیاردار، از         : 15ماده 

 .حمایتهای مقرر در دانون تامین اجتماعی استفاده خواهند کرد

علت عدم حضور خویش در محل خدمت : این دبیل مستخدمین موظفند ضمن آگاه نمودن دستگاه ذیربط از 1تبصره 

، مدارک مربوط به بیماری را که به تایید مراجع دانونی مذکور در دانون تامین اجتماعی رسیده باشد را در پاییان اییام   

 . بیماری ارائه نمایند

سیتان  حقوق و فوق العاده های مستخدمین پیمانی که عدم اشتغال آنان به سبب بیمیاری باشید و در بیمار   :2تبصره 

بستری نشوند تا سه روز توسط دستگاه مربوط پرداخت خواهد شد و مازاد بر سه روز تا خاتمیه بیمیاری و حیداکثر تیا     

 .پایان درارداد مشمول مقررات دانون تامین اجتماعی خواهد بود

به و بیه  ماننید کارکنیان رسیمی مشیا     7/7/7010حقوق و مزایای کلیه مستخدمان پیمانی دستگاههای دولتی از تاریخ 

 .استناد دانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و مقررات آن تعیین میشود



لورود  مرکز آموزشی و ردمانی کورث  راهنمای عمومی کارکنان جدیدا
 

   ، سورپوازیر آموزشی دفتر آموزش
15 

 

 

مستخدمین پیمانی سالی یکماه حق استفاده از مرخصی استحقادی به نسبت مدت خدمت با استفاده از حقیوق و فیوق   

افقیت رئییس مربیوط میی     العاده های مربوط را خواهند داشت. استفاده از مرخصی استحقادی با تقاضای مستخدم و مو

باشد. حق استفاده از مرخصی هر ماه برای ماههای بعد محفوظ است ولی هیچ مستخدمی نمی تواند در هر سال بییش  

 .روز مرخصی استحقادی خود را ذخیره نماید 70از 

 سییال  رهی  ازاء بیه ( تمدیید  عیدم  صورت در)  دستگاهها مکلفند به مستخدمین پیمانی به هنگام خاتمه خدمت درارداد

 پرداخت مزایا و حقوق آخرین ماه ی  شده، ذخیره مرخصی به مربوط العاده فوق و حقوق بر عالوه دبیول دابل خدمت

 . نمایند

مستخدمین پیمانی می توانند در صورت نیاز با موافقت دستگاه استخدام کننده، متناسب با مدت درار داد از مرخصیی  

  .بدون حقوق استفاده نمایند

روز بدون اطال  و یا عذر موجه در محل خدمت حاضر نشود ، دستگاه دولتی می تواند درار داد  1خدم پیمانی اگر مست

 شده ذخیره مرخصی  استخدام را بدون رعایت ی  ماه مهلت مقرر ، از تاریخ ترک خدمت فسخ نماید و وجوه مربوط به

 .گرفت نخواهد تعلق وی به

ساعات کار در مؤسسات دیگری مشغول کار شود ، بایید دیبال بیه وزارتخانیه ییا       هرگاه مستخدم پیمانی بخواهد در غیر

 .مؤسسه دولتی خود اطال  دهد

اشتغال مستخدم پیمانی در سایر وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و نیز مؤسسات غیر دولتی که طرف معامله با دستگاه 

ی کارکنانی که در اجرای مقررات پاکسازی و بازسازی یا استخدام پیمان .دولتی متبو  مستخدم درار دارند ، ممنو  است

دانون رسیدگی به تخلفات اداری و یا سایر دوانین و مقررات انضباطی مشابه به انفصال دائم محکوم گردیده انید مجیاز   

 .نمی باشد

یا بشیوند ، در   تبصره: استخدام پیمانی کسانی که بموجب مقررات مذکور در این ماده به مجازات اخراج محکوم شده و

همان دستگاه دولتی ممنو  است و در صورتیکه حکم اخراج صرفا به دلیل ترک خدمت یا غیبیت صیادر شیده باشید،     

 .استخدام پیمانی فرد مورد نظر با تشخیص باالترین مقام دستگاه، بدون احتساب سابقه خدمت دبلی، بالمانع است

 انواع مرخصی

 : مرخصی استحقاقی

مستخدم از نخستین ماه خدمت به نسبت مدت خدمت به او تعلق می گییرد و طبیق مقیررات بیه     مرخصی استحقادی 

   . صورت جزئی یا کالً دابل استفاده است
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مرخصی کمتر از ی  روز )پاس ساعتی (جزو مرخصی استحقادی منظور می شود و حداکثر مدت مرخصی موضو  این 

  ردروز در یکسال تقویمی تجاوز نخواهد ک 74ماده از 

ماهگی  42تبصره: بانوانی که فرزند شیرخوار داشته و فرزند آنها از شیر مادر استفاده می نماید می توانند تا هنگام 

 . فرزند شیر خوار خود از ی  ساعت مرخصی ساعتی روزانه استفاده نمایند

 باشد فاصله تعطیل غیر روز ی  حدادل باید استحقادی مرخصی 4 اعطای در,   4جز در مورد مرخصی موضو  ماده  

استفاده از مرخصی استحقادی موکول به تقاضای کتبی مستخدم و موافقت کتبی رئییس واحید مربیوط و در غییاب او     

معاون وی است . هر کارمند موظف است در طول سال مرخصی استحقادی سالیانه خود را درخواست نماید و رئیس ییا  

به میزان استحقاق  "ذ نمایند تا امکان استفاده کارمندان ازمرخصی سالیانه معاون واحد مربوط نیز موظفند ترتیبی اتخا

 . فراهم گردد و با درخواست ایشان در این زمینه با در نظر گرفتن زمان مناسب موافقت نمایند "

اعطیای  هرگاه رئیس اداره بنا بر مصالح اداری با تقاضای مرخصی مستخدم از حیث مدت یا زمان استفاده موافقت نکند 

آنرا با توافق مستخدم به ودت دیگری که از تاریخ مورد تقاضای اولیه وی بیش از شش ماه فاصله نداشته باشد موکیول  

می کند و در صورتیکه مستخدم نتواند ضمن مدت شش ماه مذکور از این مرخصی استفاده کند مرخصی مذبور ذخیره 

  . خواهد شد

  .ی خود را در صورت عدم استفاده ذخیره نمایدهر مستخدم می تواند کل مرخصی استحقاد

حداکثر مدتی که مستخدم در ی  سال تقویمی می تواند از مرخصی اسیتحقادی همیان سیال و مرخصیی اسیتحقادی      

ماه تجاوز نخواهد کرد، چنین مستخدمی هر گیاه بخواهید از بادیمانیده مرخصیی      2ذخیره شده استفاده نماید جمعاً از 

 استفاده نماید باید حدادل ی  سال تمام ودت کار کرده باشدذخیره شده خود نیز 

مستخدمی که در حال مرخصی استحقادی است می تواند تقاضا کند مرخصی او تمدید شود و در ایین صیورت تیاریخ     

  . شرو  مرخصی اخیر بال فاصله بعد از انقضای مرخصی دبلی خواهد بود

فاده از مرخصی استحقادی است الزامی میی باشید و در ایین میدت     حفظ پست ثابت سازمانی مستخدم که در حال است

  .رئیس اداره می بایست وظایف او را به مستخدم یا مستخدمین دیگر محول نماید

موافقت با تقاضای مرخصی استحقادی استفاده نشده مستخدمین در هنگیام بازنشسیتگی بیا رعاییت مقیررات مربیوط        

سالگی متقاضی باشد ( الزامی است و در این مورد حفظ پسیت   60دن به سن )مستخدم در مهلت مناسبی دبل از رسی

   . سازمانی مستخدم ضروری نمی باشد

ماه در سال می باشد که از اولین ماه مدت خدمت به نسبت 7مدت این مرخصی برای پرسنل دراردادی با دانشگاه 

مسئول واحد از مرخصی خود استفاده می کند  مدت خدمت به فرد تعلق می گیرد. کارمند طی تقاضای کتبی وموافقت

 . شد خواهد ذخیره او برای مرخصی استفاده عدم صورت در  و
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 .نکته: نیروهای طرحی بایستی از آن استفاده کنند چون برای آنها ذخیره نمی شود

مربوط ومرخصی پرسنل پیمانی در پایان درارداد در صورت عدم تمدید به ازای هرسال عالوه بر حقوق وفوق العاده 

 کاری عمر پایان در را پاداش این رسمی پرسنل به. کنند می دریافت هم را ومزایا حقوق آخرین ماه ی  ٬ذخیره شده

 . ی کنندم پرداخت

 زده عالمیت  را شیده  اسیتفاده  روزهیای  ٬در کارگزینی ی  کارت برای هر پرسنل وجود دارد که بر طبق درخواست هیا 

 جیایگزین  را مرخصیی  وکارت جدا پرونده از را درخواستها سیس کنند می حساب سال نپایا در را مرخصی ی وذخیره

 .هاست ریخته می شود همین درخواست دور که چیزی تنها افراد بایگانی ی پرونده در کنند می

 : مرخصی استعالجی

زش  را بیه محیل خیدمت    روزگواهی پ 73در صورتی که کارمند بیمار شود باید به اداره متبو  اطال  دهد ودر کمتراز 

روز بیشتر طول بکشد باید در پایان روز دهم به کارگزینی تحویل دهد، این گیواهی در  73ارائه دهد و درمواردی که از 

    .کمیسیون پزشکی ارسال ودر صورت تائید حکم مرخصی استعالجی صادر می شود

واست دستگاه متبو  مستخدم و با توجیه بیه   نفر پزش  خواهد بود که بنا بر درخ 0کمیسون پزشکی حدادل مرکب از 

نو  بیماری توسط سازمانهای منطقه ای بهداشت , درمان وآموزش پزشیکی تعییین خواهید شید . سیازمانهای میذکور       

  . مکلفند در اسر  ودت کمیسیون را تشکیل و نتیجه را به دستگاه ذیربط اعالم نمایند

تعیین مدت معیذوریت وی بیه عهیده کمیسییون پزشیکی اسیت.       تشخیص ابتالی مستخدم به بیماری صعب العالج و 

 .ماه است و دابل تمدید خواهد بود 6حداکثر مدت این معذوریت در هر نوبت 

ماه مرخصی با استفاده از حقوق و فوق العاده های مربوط داده میی شیود .    6به بانوان باردار برای هر بار وضع حمل تا 

جی محسوب می شود و تشخیص تاریخ شرو  آن بر عهده پزش  معالج می معذوریت وضع حمل جزو مرخصی استعال

 . باشد

روز به عهده بیمارستان 0در خصوص پرسنل پیمانی سازمان تامین اجتماعی باید آنرا تایید کند وپرداخت حقوق آنها تا

ق را بیه وی پرداخیت   وبادی آن به عهده سازمان تامین اجتماعی میباشد که با نامه ای از کارگزینی محل خدمت، حقو

روز سر کار حضور نیابند لغیو دیرارداد خواهید شید )در صیورت      0خواهند کرد. درصورتیکه پرسنل پیمانی بدون اطال  

داشتن دلیل موجه مشکلی نیست (و وجوه مرخصی ذخیره شده به وی پرداخیت نمیی شیود. در صیورتیکه پرسینل از      

به مرخصی داشته باشند از مرخصیی بیدون حقیوق اسیتفاده میی      مرخصی استحقادی استفاده کرده باشند ونیاز مسلم 

نمایند. پرسنل باید تقاضای خود را باذکر مدت وعلت، توسط رئیس اداره)مدیریت (وثبت در دبییر خانیه بیه وزارتخانیه     

 .بفرستد ودر صورت موافقت حکم مرخصی بدون حقوق برای وی صادر می شود
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  :مرخصی بدون حقوق

  :ون حقوق مودوف به اختتام دوره آزمایشی است و فقط در موارد زیر ممکن خواهد بوداستفاده از مرخصی بد

  . الف : مستخدم استحقاق مرخصی نداشته باشد و احتیاجش به استفاده از مرخصی مسلم شود

  . ب : مستخدم دصد ادامه تحصیل داشته باشد و مدارک الزم را ارائه نماید

  . همسرش به خارج از محل خدمت خود مسافرت نماید ج : مستخدم ناگزیر باشد باتفاق

ماه مرخصی استعالجی ساالنه به سبب ادامه همان بیماری یا ابتال به بیماری دیگر  2د : مستخدم پس از استفاده از 

  . دادر به خدمت نباشد و بیماری او هم صعب العالج تشخیص داده نشود

 

ین آزمایشی که در طول خدمت آزمایشی با ارائه مدارک و به تبصره : اعطای مرخصی بدون حقوق به مستخدم

تشخیص مؤسسه متبو  خود نیاز به استفاده از مرخصی بدون حقوق داشته باشند حداکثر تا دو ماه متوالی با رعایت 

  . سایر مقررات این مورد امکان پذیر خواهد بود

ذکر علت و مدت آن توسط رئیس اداره خیود بیه وزارت    مستخدم باید تقاضانامه استفاده از مرخصی بدون حقوق را با 

خانه یا موسسه دولتی متبو  ارسال نماید . وزارتخانه یا موسسه دولتی تصمیم الزم را در ایین بیاره اتخیاذ ودر صیورت     

 7شیماره   "د "موافقت حکم مرخصی بدون استفاده از حقوق را صادر خواهد کرد .در مورد مسیتخدمین موضیو  بنید    

  . بیماری به تایید پزش  معتمد برسد موافقت با مرخصی بدون حقوق الزامی خواهد بود چنانچه

روز حسیاب میی    03در احتساب مرخصی روز و ماه و سال مطابق تقویم رسمی کشوری است و در مرخصی روزانه ماه 

لتی مربوط محاسبه خواهید  شود . مرخصی های کمتر از ی  رو ز با توجه به ساعات کار روزانه وزارتخانه یا موسسه دو

 .شد

 .روزهای تعطیل که طی مدت مرخصی وادع است جزو مرخصی محسوب می شود

 .پرداخت حقوق و فوق العاده های مدت مرخصی دبل از صدور حکم مرخصی ممنو  است

  تخلفات اداری

 اعمال و رفتار خالف شئون شغلی یا اداری. 

 نقض دوانین و مقررات مربوط . 

 تی در ارباب رجو  یا انجام ندادن یا تأخیر درانجام امور دانونی آنهابدون دلیلایجاد نارضای . 

 اختالس،اخاذی ،ایراد تهمت و افترا، هت  حیثیت . 

 و مقررات نسبت به اشخاصتبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیراداری در اجرای دوانین . 
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 ترک خدمت در خالل ساعات موظف اداری . 

 بدون کسب مجوزورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن تکرار در تأخیر 

 وموارد دیگری که ذکر نشده است ، ایرادخسارات به اموال دولتیتسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی . 

 :عبارتند از تنبیهات اداری -برخورد با تخلف اداری 

 . الف ی اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی

 .بیخ کتبی با درج در پرونده استخدامیب ی تو

 . ج ی کسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تای  سوم از ی  ماه تا ی  سال

 . د ی انفصال مودّت از ی  ماه تا ی  سال

 .ه ی تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت ی  تا پنج سال

تهای حساس ومدیریتی در دستگاههای دولتیی و دسیتگاههای مشیمول    و ی تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پس 

 . دانوناین

 .مدت ی  یا دو سالز ی تنزل ی  یا دو گروه و یا تعویق در اعطای ی  یا دو گروه به

 40خدمت دولتی در میورد مسیتخدمین زن و کمتیر از    سال سابقه 43ح ی باز خرید خدمت در صورت داشتن کمتر از  

روز حقیوق مبنیای مربیوط در دبیال هرسیال      20تیا   03دمت دولتی در مورد مستخدمین مرد با پرداخت خسال سابقه

 .هیأت صادرکننده رأیخدمت به تشخیص

سیال  40خدمت دولتی بیرای مسیتخدمین زن و بییش از    ط ی بازنشستگی در صورت داشتن بیش از بیست سال سابقه 

 . دولتی با تقلیل ی  یا دو گروهوات خدمتخدمت دولتی برای مستخدمین مرد براساس سنسابقه

 . ی اخراج از دستگاه متبو 

 . می باشد دانوناینی انفصال دایم از خدمات دولتی و دستگاههای مشمول

در احتساب معدل خالص حقوق، تفاوت تطبیق وفوق العاده شغل مستخدمان موضو  بند ط در سه سال آخرخدمت در 

 .گیییرد( مییالک محاسییبه دییرار مییی ییی  تییا دو گییروه روه جدییید )پییس از تنییزل ، حقییوق گییهنگییام بازنشسییتگی

، اخیراج ییا بازخرییدی    کسور بازنشستگی یا حق بیمه )سهم کارمند(کارمندانی که در اجرای این دانون به انفصال دایم

میان  مرخصیی اسیتحقادی اسیتفاده نشیده آنیان و در میورد محکو      شیوند و نییز حقیوق و مزاییای    محکوم شده ییا میی  

، همچنین کسور بازنشستگی یا حق بیمه کارمندانی که نشده، حقوق و مزایای مرخصی استحقادی استفادهبازنشستگیبه

هییأت تجدیید    .اند، دابل پرداخت اسیت درگذشته در اجرای مقررات دانونی از دستگاه دولتی متبو  خوداخراج گردیده

 :نمایدنظر در موارد زیر شرو  به رسیدگی می
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: در مواردی که رأی هیأت بدوی دابل تجدید نظر باشد و کارمند ظرف مهلت مقرر دانونی نسبت به تجدید نظر آن فال

  .درخواست اددام نماید

  .ب: ادعای کارمند مبنی بر موجه بودن غیبت وی

آنهیا  روز مهلت برای دفا  73ها موظفند موارد اتهام را مشخصاً و به صورت کتبی به کارمند ابالغ و از تاریخ ابالغ هیأت

 .منظور نمایند. این امر باید صراحتاً در فرم ابالغ دید گردد

  نحوه حضور وغیاب پرسنل

همه پرسنل بیمارستان دارای کارت حضور وغیاب می باشند ودرهنگام ورود توسط دستگاه انگشیت نگیار کیه نزدیی      

یستمی که در کارگزینی است منتقل شده وروزانه چ  درب ورودی است حضور آنها ثبت می شود و این اطالعات به س

 ساعت از بعد خدمت محل به ورود.  دهند می اطال   می شود، عالوه براین مسئولین واحدها نیز غیبت پرسنل خود را

تأخیر ورود داشته باشد بیه شیرح زییر    جوز دبلی، تأخیر ورود محسوب گردیده و با مستخدمی کهم کسب بدون و مقرر

  :شودمیرفتار 

 .گرددساعت در هر ماه دابل اغماض بوده و درمرخصی استحقادی منظور می 4الف ی تأخیر ورود تا 

ساعت در ماه مستلزم کسر حقوق وفیوق العیاده شیغل و مزاییای شیغل و مزاییای مسیتمر         4ب ی تأخیر ورود بیش از  

هیای مسیتخدمین پیمیانی ییا دسیتمزد      رسمی و ثابت و اجرت و فوق العاده مخصوص و سیایرفوق العیاده   مستخدمین

  .کارکنان خریدخدمت و دراردادی به میزان کل ساعات تأخیر خواهد بود

بار تأخیر ورود یاتعجیل خروج غیرموجه داشته باشد و جمع مدت تأخیر مزبیور   2به مستخدمی که در هر ماه بیش از 

اول و دوم کتباً اخطار داده خواهید شید و بیرای میاه     ماه ساعت در ماه برسد در دبال مجمو  تأخیر برای  2به بیش از 

درصد و بیرای میاه پینجم بیه      03چهارم به میزان درصد و برای ماه 03فوق العاده شغل مستخدم خاطی به میزان سوم

هییأت  »مسیتخدم جهیت رسییدگی بیه     میزان صددرصدو به مدت ی  ماه کسر خواهد شد و در صورت تکیرار پرونیده  

  .ارجا  خواهد گردید« اداریرسیدگی به تخلفات

  .در هر حال مشمول حکم این ماده خواهد بودساعت در هر ماه 0تأخیر ورود یا تعجیل خروج بیش از 

جزمیوارد فیوق الیذکر، فیوق العیاده شیغل آنیان دطیع گردییده از          در مورد مستخدمینی که دبالً به علل دیگیری بیه  .4

نان به حد نصاب فوق برسد پرونده امر به هییأت رسییدگی بیه تخلفیات     ماهی که تأخیر ورود یا تعجیل خروج آسومین

 .خواهد شداداری ارجا 
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  غیبت

لی از دبیل آنچه که ذیالً ذکر شده، عل به مستند و ننماید تجاوز روز 0 از آن مدت که خود پست در  عدم حضورپرسنل

 : موجه شناخته می شود

 بیماری

 یا مادر یا همسر یا فرزندان وی وارد آمده باشد صدمات ناشی از حوادث که به او یا پدر. 

 بیماری شدید پدر یا مادر یا همسر یا فرزندان وی . 

 فوت همسر یا ادربا ی نسبی یا سببی تا طبقه سوم .  

 دارا شدن فرزند . 

 ازدواج او و فرزندانش .  

 احضار مستخدم توسط مراجع دضایی برای ادای شهادت و انجام تحقیقات 

 حقوق

 .دم برابر است با حاصل جمع حقوق مبنا و افزایش سنواتیمستخ 

  فوق العاده شغل

دانون نظام هماهنگ ، کارکنان عالوه بر حقوق از فوق العاده های متفاوتی ازجملیه فیوق العیاده شییغل      2براساس ماده

ه اسیتناد بخشینامه   العاده شغل براساس رشته شغلی مورد تصدی آنان تعیین می گیردد . بی  شوند که فوقبهره مند می

العیاده شغیل به شیرح جییدول  حداکیثرفوقسازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور،  73/0/17مورخ  2464/730شماره 

 :شود می  ذیل تعییین

 فوق العاده شغل تشویقی

وق های مشمول دانون نظام هماهنگ پرداخت مکلفند ف ، دستگاه 40/0/10/ د مورخ 7403در اجرای بخشنامه شماره 

 میی  کسیب  مربوطیه  واحید  در را امتییاز  باالترین ، ارزشیابی دوره هر در که را خود کارکنان از درصد 43  العاده شغل

ای میدت یکسیال بیه    بیر  ننمایید،  تجیاوز ( درصید  703) دیانون  2 میاده   در مقیرر  سیقف  از اینکیه  به مشروط  نمایند،

  .تحقادی پرداخت نمایندالعاده شغل اسدرصد حقوق مبنا عالوه بر فوق43یا73میزان

برخی از مشاغل از جمله اعضای هیئت های تخلفات اداری و واحدهای گزینش و حراست از افزایش فوق العیاده شیغل   

درصد  703فوق العاده شغل آنان حداکثر از   بیشتری به تناسب مسئولیت برخوردار می باشند مشروط بر اینکه مجمو 

 .مزبور تجاوز ننمایددانون  2حقوق مبنا مقرر در ماده 
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 فوق العاده شغل مدیران و سرپرستان

باشند عالوه بر فوق العاده شغل به کارکنانی که عهده دار مشاغل مدیریتی و سرپرستی می 2بر اساس تبصره ی  ماده 

 : شودمی پرداخت زیر شرح به مسئولیت حق عنوان تحت  استحقادی فوق العاده دیگری

  حقوق مبنا گروه مربوط %40ت: حداکثر ها و موسسا رؤسای سازمان

  حقوق مبنا گروه مربوط %43ها و مدیران کل: حداکثر  معاونان موسسات و سازمان 

  مربوط گروه مبنا حقوق   %70معاونان مدیران کل: حداکثر  

 مربوط گروه مبنا حقوق  %73گروه، رئیس دسمت ورئیس بخش: حداکثر رئیس اداره ، رئیس 

 حقوق مبنا گروه مربوط %0ومسئول:حداکثر معاون اداره 

  فوق العاده شغل تخصصی

 مشیاغل  تصدی که مستخدمینی  03/1/10 مورخ 0200/24 شماره بخشنامه به توجه با  و 2به استناد تبصره دو ماده 

 تخصصیی  لشغ العاده فوق از استحقادی، شغل العاده فوق بر  تحقیقی و یا آموزشی را به عهده دارند، عالوه و تخصصی

  . گردند می مند بهره مبنا حقوق % 43 مییییزان به نیز

  فوق العاده جذب مناطق محروم

مجلس شیورای اسیالمی بیدین     7061 مصوب جنگی مناطق و  دانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دور افتاده

  : صورت است

 بیه   دیگری تحت عنوان جذب نقاط محروم با توجه کارکنانی که در مناطق محروم انجام وظیفه می نمایند فوق العاده

 اسیاس  بیر  کیه   نماینید  میی  دریافت مستخدم مبنا حقوق اساس بر شده تعیین درصدهای و منطقه محرومیت ضریب

 2هیأت محترم وزیران ، ضریب محرومیت نقاط محروم بین  7/77/7003/ت مورخ 20704 نامه تصویب ضمیمه جداول

 ک(..ا.ق 07 ماده. )باشد می  7تا 

، فوق العاده هایی به شرح زیر  00وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی می توانند عالوه بر فوق العاده شغل مذکور در ماده 

 : پرداخت کنند

 ه اضافه کارالعاد فوق  -الف           

 هوا و آب بدی العاده فوق  -ب            

 ندگیز تسهیالت از محرومیت العاده فوق  -پ            

 خدمت محل العاده فوق  -ت            

 روزانه العاده فوق  -ث            
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 کشور از خارج اشتغال العاده فوق  -ج             

 پرداخت مأموران و تحصیلداران ، تحویلداران برای  ق فقطصندو کسر العاده فوق  -چ           

 جنسی یا نقدی جمعان صاحب برای فقط تضمین العاده فوق  -ح           

  متعارف غیر محیطی شرایط: کار محیط شرایط سختی العاده فوق  –خ           

 متعارف غیر های نوبت: کاری نوبت العاده فوق  -د            

 اضافه كار -33مزایای ماده 

مقییام صالحیتییدار کییار    الف: فوق العاده اضافه کار : مستخدمینی که عیالوه بر ساعات کار اداری بیه دستییور کتبیی    

نامیه هییات    اضیافی انجیام می دهند مشمول بر خورداری از فوق العاده اضافه کار ساعتی شده و بیه استنییاد تصیویب   

حقوق و فوق العاده شغل و تفاوت تطبییق و فیوق    763/7محترم وزیران، مبنای محاسبه فوق العاده مورد بحث معادل 

 .است ماه در ساعت 710 حداکثر آن میزان و باشدمی  العاده جذب

 بدی آب و هوا -33مزایای ماده 

 و آب بیدی  العاده فوق کنند می وظیفه انجام هوا و آب بد نقاط در که مستخدمینی  ب: فوق العاده بدی آب و هوا : به

 زییر  بشرح وزیران محترم هیات 72/7/12 مورخ هی070ت/43414 شماره تصویبنامه ضمیمه 4 شماره جدول طبق هوا

 .شود می پرداخت مربوط گروه مبناء حقوق براساس و

 چهار سه دو ی  درجه نقاط

 %40 %71 %73 %0 میزان فوق العاده بدی آب و هوا

 محرومیت از تسهیالت زندگی -33مزایای ماده 

زم : فوق العاده محرومیت از تسهیالت زندگی به مستخدمینی که در نقاطی خدمت می کنند که فادید تسیهیالت ال  پ 

 .زندگی است، پرداخت میشود

 فوق العاده محل خدمت -33مزایای ماده  

ت : فوق العاده محل خدمت: مستخدمینی که محل جغرافیایی خدمت آنان به موجب احکام رسمی از نقطه ای در ی  

 پنج مدت به رحداکث و مربوطه گروه مبناء حقوق %0 میزان به  شهرستان به نقطه ای در شهرستان دیگر تغییر می یابد

 .شوندتهران( از فوق العاده محل خدمت بهره مند می استان استثنای به)محل هر در سال
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 فوق العاده روزانه -33مزایای ماده 

 ث : فوق العاده روزانه :

مستخدمینی که بعنوان مامور جهت انجام وظیفه مودت در داخل کشور به خارج از محل خدمت خود اعزام می شوند  

به تودف شبانه هستند از فوق العاده روزانه )ماموریت با فوق العاده( بهره مند می شوند کیه براسیاس بخشینامه     و ناچار

سازمان امور اداری واستخدامی کشور )سابق( حیداکثر مییزان فیوق العیاده روزانیه       70/4/10مورخ  10700/77شماره 

  .عیین گردیده استحدادل عدد جدول حقوق دانون نظام هماهنگ پرداخت ت 4/7معادل 

آیین نامه مذکور در صورتی که مستخدم ناچار به تودف شبانه در محل ماموریت خود نباشد ، نصف فیوق   4طبق ماده 

کیلومتر با محل  03العاده روزانه مذکور درماده ی  به وی پرداخت می شود ، مشروط بر این که محل ماموریت حدادل 

ت مأموریت با فوق العاده روزانه در حکم صادره تعیین خواهد شید و در میورد   خدمت مستخدم فاصله داشته باشد . مد

هر مستخدم از شش ماه در ی  سال تقویمی اعم از متوا لی یا متناوب تجاوز نخواهد کرد. در مورد مشاغلی که نو  کار 

  .ه بالمانع استما 7آنها ایجاب می نماید ، به تشخیص وزیر یا باالترین مقام مؤسسه افزایش این مدت تا 

هرگونه تخلف در انجام مأموریت بصورت مأموریت غیر وادعی و پرداخت فوق العاده روزانه بیشتر از مدت مأموریت انجام 

ر اموال عمومی و دارای عوادب شرعی و دانونی است و پیشنهاد کننده تأییید کننیده و دریافیت    د تصرف  شده ، موجب

 .کننیده متخلف شناخته می شوند

 كار محیط شرایط سختی العاده فوق  -33یای ماده مزا

هییات   7/0/7066 میورخ  هیی  603ت/02773 شیماره  تصیویبنامه  اسیتناد  به  :کار محیط شرایط سختی العاده فوق  خ:

گیرد که بیا وجیود رعاییت شیرایط     محترم وزیران، فوق العاده سختی شرایط محیط کار به متصدیان مشاغلی تعلق می

مربوطه شاغل در معرض ابتالء به بیماریها یا عوارض نامطلوب درار گرفته و یا اینکه ماهییت وظیایف   بهداشتی و ایمنی 

آنان احتمال بروز بیماری یا عوارض نامطلوب بدنبال داشته باشد، که بردراری فوق العاده مورد بحث جهیت هیر یی  از    

 .یر مقررات انجام می گرددکارکنان پس از تنظیم فرم مربوطه و تایید کمیته ذیربط با رعایت سا

مبنای محاسبه و پرداخت فوق العاده تصویبنامه فوق الذکر حقوق مبنای مستخدم است به استثناء کارشناسان بهداشت 

 (.حقوق می باشد)حقوق مبنا و افزایش سنواتی%40محیط دارای کارت بازرسی وی ه که 

  فوق العاده نوبتکاری -33مزایای ماده 

وبتکاری : مستخدمینی که بصورت تمام ودت و مستمیر در نوبتهای غیر متعارف اداری مجبور به انجیام  د : فوق العاده ن

وظیفیه می باشند از فوق العاده نوبتکاری بهره مند می شوند که در هر ی  از هفت حالت زمانهای غیر متعیارف اداری  
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 زمانهیای  در کیه  میادامی  مربوطیه  گیروه  مبناء وقحق %40 الی   %73شده از فوق العاده نوبتکاری به میزان پیش بینی

  .شوند می مند بهره نماید می وظیفه انجام مذکور

حیدادل عیدد جیدول دیانون نظیام هماهنیگ        %00حداکثر میزان ریالی فوق العاده نوبتکاری جهت مشیمولین معیادل   

 .پرداخت پیش بینی شده است

  تبصره : زمانهای غیرمتعارف عبارتند از

 (عصرتا شب و شب تا صبح -ظم چرخشی )صبح تا عصرسه نوبتی من  

 (شب تا صبح -دو نوبتی چرخشی منظم )صبح تا عصر  

  صبح( تا شب –دو نوبتی منظم ) عصرتا شب 

  ( عصر تا صبح –دو نوبتی منظم ) شب تا صبح 

 ( ی  نوبتی دائم ) عصر تا شب 

 ( ی  نوبتی دائم )شب تا صبح 

 ق بصورت متناوبترکیب دو یا چند حالت از حاالت فو   

آئین نامه، فوق مستخدمینی که بصورت غیر منظم و بر حسب نوبت بصورت کشی  یا عناوین مشیابه آن   0بنا بر ماده 

در هری  از حاالت زمانی فوق عهده دار انجام مسئولیت هایی باشند ، مشمول این آیین نامه نبوده و با رعایت مقررات 

 .اعتی برخوردار خواهند شدمربوط از فوق العاده اضافه کار س

  فوق العاده كار با اشعه

با توجه به گسترش روز افزون کاربرد اشعه )پرتوها( در امور مختلف و ضرورت حفاظت کارکنان در برابر اثرات زیان آور 

ر اشعه ، به مستخدمینی که در معرض و یا در مجاورت مستمر پرتوها درار دارند، تسهیالتی از دبییل حیق اشیعه، کسی    

ساعات کار، مرخصی و استفاده از معافیت خدمتی پس از تصویب کمیسیون انرژی اتمی هر دستگاه و براساس دسیتور  

العمل شماره ی  سازمان انرژی اتمی ایران اعطاء می گردد کارکنانی که در معرض پرتوها دیرار دارنید گیروه )الیف( و     

 تعییین  درصد براساس اشعه با کار العاده فوق. شوند می ناختهش( ب) گروه دارند درار پرتوها مجاورت در  کارکنانی که

مجمیو  حقیوق و فیوق العیاده شیغل مسیتخدم پرداخیت میی گیردد کیه         برمبنیای و مربوطیه کمیسیون توسط شده

 .( می باشد%03حداکثر آن پنجاه درصد )

 :شرایط فوق العاده محرومیت از مطب

  ی و پیراپزشکی و بهداشتداشتن مدارک دکترا در رشته های گروه پزشک
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 کار انتفاعی تخصصی )اعم از مطب ، داروخانه ، آزمایشگاه و غیره ( نداشته باشند

 ساعت کاراضافی در ساعات غیر اداری 63انجام 

هیأت رئیسه محترم دانشگاه، پزشکان شاغل درمشهد بیه شیرط احیراز سیمتهای      47/6/00و  47/73/07مصوبه مورخ 

مدیر بیمارستان، رئیس اداره ، کارشناس مسئول و رئیس گروه مرکز بهداشت استان و کارشناسان مدیر ، معاون مدیر ، 

حوزه های ستادی دانشگاه ، رئیس و معاون مراکز بهداشت شهرستان مشهد و پزشیکان شیاغل در شهرسیتانها بشیرط     

)در شهرهایی که بیش از یی    احراز سمتهای رئیس شبکه ، معاون بهداشتی یا معاون درمان شبکه ، رئیس بیمارستان

تختخوابی دارند( ، پزش  اپیدمیولوژیست و سل ، کارشناس مسیئول ، مسیئول امیور داروییی شیبکه ،       76بیمارستان 

مسئول نظارت بر درمان شبکه ، پزش  متخصص و همچنین دندانیزش  شاغل در مرکز روستایی بیه شیرط بیتوتیه و    

ری روستایی شبانه روزی بشیرط بیتوتیه در صیورت انتصیاب بیه پسیت       پزش  عمومی شاغل در مراکز روستایی و شه

 .سازمانی مذکیور یا با تأیید هیأت رئیسیه می توانند از فوق العاده محرومیت از مطب بهره مند گردند

 دستورالعمل بررسی ارتقاء رتبه های شغلی

 (، خبره و عالی ارشد  ،) پایه 

 مسیر شغلی

خیود، بیا    دستگاه های اجرایی مشخص شده وکارمندان می تواننید در طیول خیدمت   سلسله رتبه هایی که در مشاغل 

 یابند.کسب شرایط الزم، به آنها ارتقاء 

 :این رتبه ها برای مشاغل کارشناسی و باالتر در پنج رتبه

 ارشد، خبره و عالی(  ، پایه،)مقدماتی

 درمشاغل پایین تر ازکارشناسی در سه رتبه:

 .( تعریف می شود، پایه ، ارشد)مقدماتی

کسب رتبه خبره و عالی با مدرک دییلم و فوق دییلم مقدور نمیی باشید و فقیط کارمنیدانی کیه بیه موجیب         تبصره :

مقررات بامدرک تحصیلی کمتر از کارشناسی متصدی مشاغل کارشناسی شده اند می توانند با رعایت سایر مقررات تیا  

 رتبه عالی ارتقاءیابند.

 مرحله مقدماتی :

 ال حاضر باورود پرسنل جدیدالورود درتمام مقاطع تحصیلی فرد دراین مرحله درار می گیرد.درح
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 مراحل ارتقاء رتبه:

شناسایی کارکنان مشمول ارتقاء رتبه از طریق اطال  رسانی ، بررسی احکام و....ودریافت درخواست   -مرحله اول 

  .می باشد موجود کتبی ارتقاء رتبه از متقاضی طبق فرمی که درواحدکارگزینی

 فرم تقاضای رتبه

پدر   .. . . . . . . .  . . . . اینجانب آدای / خانم    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   نام 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        با مشخصیات تکمیلیی زییر   ،    . . . . . . .   . .  دارا ی کد ملی   . . . . . . . . . . . . . .  

خواهشمندم  ضمن بررسی  مدارک پیوست ) آخرین فرم ارزیابی عملکرد   ، گواهی دوره های آموزشی طی شده  (  . . 

. . . . . . . ءاینجانب  به رتبه  . . . .  . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . برگ   ، دستور فرمایید اددام الزم بمنظور ار تقا

 .    بعمل آید .  

 امضاء متقاضی

 طبقه شغلی : مدرک تحصیلی : عنوان پست سازمانی :

دوره آموزشی طی شده  در دوره ارزیابی   میانگین امتیاز  ارزیابی دوره   رتبه فعلی :

 ) ساعت ( :

 ،آیا متقاضی تجربه الزم جهت ارتقاء به رتبیه بیاالتر را دارد   و تجربه الزم برای ارتقاء رتبه کنترل سنوات   - مرحله دوم

 چنانچه متقاضی فادد تجربه الزم بود ، موضو  به متقاضی اعالم  می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 سطح مشاغل / مدت تجربه سنوات و تجربه الزم برای ارتقاء به رتبه . . .)به سال(

 تیمقدما پایه ارشد خبره عالی
 

 3 0 43 ییی ییی
 مشاغل تا سطح کاردانی

 (پایین تر ) دارندگان مدارک تحصیلی فوق دییلم و 

42 70 74 6 3 
 مشاعل سطح کارشناسی و باالتر

 ) دارندگان مدارک تحصیلی لیسانس و باالتر (
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زات الزم برای ارتقاء به رتبه باالتر را کنترل امتیازات حاصل از ارزیابی عملکرد ، آیا متقاضی حدادل امتیا  -مرحله سوم 

 کسب نموده است ؟

 چنانچه متقاضی فادد امتیاز الزم بود ، موضو  به متقاضی اعالم می شود. 

 ) جدول حداقل امتیاز ارزیابی عملکرد(

 ارتقا از رتبه ... به رتبه حدادل امتیاز ارزیابی عملکرد

 مقدماتی به پایه 63

 پایه به ارشد 13

 شد به خبرهار 03

 خبره به عالی 00

 

متقاضی حدادل دوره های آموزشی مورد نیاز ارتقاء به رتبه کنترل دوره های آموزشی طی شده ، آیا   -مرحله چهارم 

 باالتر را طی نموده است ؟
 ) جدول حداقل امتیاز دوره آموزشی( 

 ارتقا از رتبه ... به رتبه حداقل دوره آموزشی

 ه پایهمقدماتی ب ساعت 333

 پایه به ارشد ساعت 253

 ارشد به خبره ساعت 233

 خبره به عالی ساعت 153

 

دوره های آموزشی طی شده برای ارتقاء به هر رتبه صرفا برای آن رتبه لحاظ خواهد شده و در رتبه های بعدی  :تبصره 

 دابل لحاظ نمی باشد .

 باشد الزم می ی عالی ،ارائه مستندات تجربی فرد برای ارتقاء به رتبه

 بیان  با تجربیات سازی مستند –الف 

 شرح وظایف و مسئولیت ها -      

 مسایل و مشکالت شناسایی شده حاصل از تجربه -      

 راه حلها برای رفع مشکالت -      
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 مقاله ، طرح ، پروژه و ... در ارتباط با شغل مورد تصدی و بیان خالصه ای از آنها  ، کتاب عناوین –ب 

به منظیور  -باشد  PDFیاWORDبرگ)کمترازبیست برگ نباشد(ودردالب فایل A4 مستندات تهیه شده درحدود بیست

 ، تصییاویرغیر ضییروری و...اسییتفاده نشییود.   72افییزایش صییفحات از فونییت هییای غیییر متعییارف و بییزرگ تییر از      

 و ارسیال آنهیا بیه سیتاد دانشیگاه     ثبت اسامی واجدان شرایط ارتقاء رتبه و جمع آوری مدارک مربوطه   -مرحله پنجم 
 :مدارک مورد نياز برای بررسي ارتقاء رتبه کارکنان 

تصیویر   ،پرینت شناسنامه آموزشی ،میانگین نمرات  ارزیابی عملکرد ،درخواست کتبی متقاضی ارتقاء رتبه ) طبق فرم (

 .مدارک مربوط به مستندات تجربی رابر اصل شده آخرین حکم کارگزینی،ب

 :توجه  نکته قابل

هر فرد یکبار در سال مجاز به درخواست ارتقاء رتبه و ارائه مدارک مربوطه به واحد خود بوده و واحیدها نییز موظفنید    

صرفاً طی دو نوبت ) خرداد و آذرماه هر سال ( درخواست های ارتقاء رتبه را به معاونت توسعه مدیریت و منابع ارسیال  

 نمایند .

 ارتقاء طبقه

 ارتقاء طبقه به شرح ذیل می باشد : شرایط الزم جهت

 طبقات پایه که هر فرد در بدو استخدام می گیرد با توجه به مدارک تحصیلی به شرح ذیل می باشد :

فیییییوق  دییلم راهنمایی ابتدایی مدرک

 دییلم

فیییییوق  لیسانس

 لیسانس

دکتییری 

 عمومی

متخصص 

 و باالتر

 1 6 0 2 0 4 7 7 طبقه

 ز استخدامضوابط نحوه ارتقاء طبقه پس ا

شاغلینی که مدرک تحصیلی پایان دوره ابتدایی بوده است، به ازای هر شیش سیال سیوابق تجربیی از تیاریخ دریافیت       

 طبقه ارتقاء می یابند 0آخرین گروه استحقادی ی  طبقه و حداکثر تا 

بق تجربیی از تیاریخ   شاغلینی که مدرک تحصیلی آنهاپایان دوره راهنمایی )سیکل(بوده است، به ازای هر پنج سال سوا

 طبقه ارتقاء 6دریافت آخرین گروه استحقادی ی  طبقه و حداکثر تا 

 می یابند

(شاغلینی که مدرک تحصیلی آنهادییلم بوده است، به ازای هر پنج سال سوابق تجربی از تاریخ دریافت آخرین گروه  0

 طبقه ارتقاء می یابند . 1استحقادی ی  طبقه و حداکثر تا 
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 مدرک تحصیلی آنها کاردانی بوده است، به ازای هر شاغلینی که

 طبقه ارتقاء می یابند . 0پنج سال سوابق تجربی از تاریخ دریافت آخرین گروه استحقادی ی  طبقه و حداکثر تا 

 شاغلینی که مدرک تحصیلی آنها کارشناسی بوده است، به ازای

 طبقه ارتقاء می یابند  73کثر تا تحقادی ی  طبقه و حداهر چهار سال سوابق تجربی از تاریخ دریافت آخرین گروه اس

(شاغلینی که مدرک تحصیلی آنها کارشناسی ارشد بوده است، به ازای هر چهار سال سوابق تجربی از تیاریخ دریافیت   6

 طبقه ارتقاء می یابند 77آخرین گروه استحقادی ی  طبقه و حداکثر تا 

 عمومی بوده است،( شاغلینی که مدرک تحصیلی آنها دکترای 1

طبقه ارتقاءمی  74به ازای هر چهار سال سوابق تجربی از تاریخ دریافت آخرین گروه استحقادی ی  طبقه و حداکثر تا 

 یابند 

( پزشکان متخصصی که مدرک تحصیلی آنها دکترای تخصصی می باشد، به ازای هیر چهیار سیال سیوابق تجربیی از      0

 تاریخ دریافت آخرین گروه

 طبقه ارتقاء می یابند . 70  طبقه و حداکثر تا استحقادی ی

کارمنیدان عضیو گردانهیای     کارمندانی که در اجرای دانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و همچنیین تبصره : 

) کشور(سیابق اداری و استخدامی  عاشورا و الزهرا و فرزندان شاهد و همچنین سایر کارمندانی که به موجب مصوبه امور

 شده دربندهای فوق مستثنی می باشند.وه های مربوط برخوردار شده اند، به تناسب از حداکثر طبقات تعیین و از گر

امتیاز مربوط به  63های اختصاصی و امتیاز مربوط به شاخص 23باشد که می 733مجمو  امتیاز در هر سطح ارزیابی 

 ..های عمومی استشاخص

 معیار های سنجش ارزیابی عملکرد : 

 امتیاز (: 23( شاخص های اختصاصی) الف

. میی باشید   ف آنهایها، برنامه ها و شرح وظامعیار اصلی سنجش عملکرد کارکنان در مأموریتشاخصهای اختصاصی    

 .که طبق دانون و مقررات مبنای ارزیابی عملکرد آنها درار می گیرد

بدین گونه کیه   .گرددایف افراد تهیه و تدوین میهای اختصاصی ارزیابی، بر اساس برنامه عملیاتی و شرح وظشاخص   

برنامه عملیاتی هری  از واحدها تبدیل به شاخصهای دابل سنجش در خصوص هریی  از کارمنیدان بیر اسیاس شیرح      

وظایف و امور محوله می شود و ارزیابی کننده می تواند نسبت به تغییر آن با رعایت مقررات اددام نماید. .بدیهی اسیت  

ر ی  از کارمندان ،شاخصها متفاوت خواهد بود. تدوین شاخص های اختصاصی ارزیابی عملکرد مدیران و در خصوص ه
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گیرد و جهت بررسیی و تایییدنهایی بیه واحید متیولی ارزییابی       کارمندان توسط معاونت ها و واحدهای ذیربط انجام می

 عملکرد ارسال می گردد . 

 :اختصاصی مدیران و كاركنانهای  شاخصفرم 

 امتییاز   ،عملکیرد  ،سیقف امتییاز   ،هدف کمیی میورد انتظیار    ،واحد سنجش ،شاخص های ارزیابی ،ح وظیفهشر

 .تحلیل عملکرد ،مکتسبه

 : اختصاصی كاركنان خدماتیشاخصهای فرم 

 تحلییل   ،امتییاز  ،سقف امتیاز محیور  ،امتیاز مکتسبه ،سقف امتیاز شاخص ،شاخص های ارزیابی ،محور عملکرد

 .عملکرد

 تیاز دهی برای هر محور:نحوه ام   

ستون محور عملکرد که در این ستون وضعیت کارمند در سه محور کمیت انجام کار) موفقیت کارمند در انجام مییزان  

مورد نیاز کار محوله( ،کیفیت انجام کار)شیوه انجام وظایف محوله( و دانش،اطالعات و مهارتهای شغلی تقسییم بنیدی   

ابی به منظور کم  به ارزیاب در انجام فرایند ارزییابی و تعییین مناسیبترین امتییاز     در ستون شاخصهای ارزی می شود.

در ستون امتیاز مکتسبه با توجه به نظر مدیر مربوطه و . عملکرد کارمند شاخصهایی در هر محور مشخص گردیده است

ستون امتیاز از مجمیو    ی شود.با عنایت به سقف امتیاز برای هر شاخص امتیاز مربوطه به ارزیابی شونده امتیازدهی م

سیتون تحلییل    امتیازات کسب شده توسط فرد در هر محور و با توجه به سقف امتیاز محیور امتییازدهی خواهید شید.    

 که به علل عدم تحقق اهداف ،نقاط دوت و ضعف و ارائه راهکارها اختصاص دارد. عملکرد

  :امتیاز ( 63)مدیران و کارکنان شاخص های عمومیفرم ب( 

معیار های مشترک ارزیابی عملکرد کارکنان است که زمینة تسهیل تحقق عملکرد اختصاصی های عمومی، شاخص     

در سه محور ذیل برای سه گروه ارزیابی شونده)مدیران میانی، مدیران پایه،  شاخصهای عمومی . نماید آنها را فراهم می

 طراحی و ابالغ گردیده است: کارکنان(

 43آمیوزش :   ،امتییاز دارد(  73بخش مجزا تشکیل گردیده که هر کیدام   4)این محور از امتیاز  43ت : ابتکار و خالدی

 امتیاز  43:  رضایتمندی ،امتیاز

در هر ی  از این محورها ، بندهای مشخصی متناسب با سطح کارمند )مدیر میانی، پایه ، کارکنان( به همیراه معییار و   

د دارد. ستون امتیاز عملکرد می بایست به تفکیی  هیر بنید و بیر مبنیای معیارهیای       استاندارد امتیازدهی هر بند وجو

 امتیازدهی مشخص شده تکمیل شود. سیس امتیاز کل آن محور در ستون امتیاز مکتسبه مشخص می گردد. 
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 مالی امور

 یدرمان خدمات بیمه با علمی هیئت غیر طرحی و پیمانی ، رسمی كارمندان دستمزد و حقوق محاسبه 

 قراردادی و طرحی ، پیمانی ، رسمی دستمزد و حقوق هزینه

سیهم   اول میاه  مقیرری  و%0/70و جانبیازان  % 7 دولیت  سیهم  بازنشسیتگی  کسیورات  + حقودی حکم ادالم جمع= حقوق هزینه

 سیهم  عمیر  بیمه + شهدا فرزندان و جانبازان و اجرایی دستگاه سهم و دولت سهم درمانی خدمات بیمه + شاهد فرزند و جانبازان

 سهم انداز پس ذخیره + دولت سهم عمر بیمه + کارمند سهم درمانی خدمات دولت بیمه سهم کارکنان انداز پس ذخیره + دولت

 سیهم  عمر بیمه و دولت سهم انداز پس ذخیره و %0/70مبلغ  بجز شود می داده نمایش کارمند فیش حقودی در ادالم این (دولت

 ).باشد می هزینه از دولت دبل کمکهای جزء که دولت

 در رییالی  افیزایش  هرگونیه  از مطالبات محاسبه از پس : باشد می ذیل صورت به روش اول ماه مقرری محاسبه خصوص در :نکته

بیه میدت یی  میاه      بازنشسیتگی  مشمول ادالم تفاوت حکم صورتیکه به شود می کسر اول ماه مقرری سال طول در حکم حقودی

 مشیمول  ادیالم  کهمبلیغ مقیرری از   ای گونه به باشد می دخیل %0/70و %7 محاسبه در حاصله مبلغ .مقرری محسوب می گردد

 شود. می گرفته نظر در%0/70 و %7 محاسبه برای حاصله مبلغ سیس شده کسر بازنشستگی

 : مالیات محاسبه نحوه

 مالیاتی معافیت مبلغ +اوالد حق + یمند عائله )حق – حقودی حکم در مندرج ادالم کلیه جمع : از عبارتند مالیات مشمول ادالم

 سیهم  عمیر  بیمیه  + کارمنید  سیهم  تکمیلیی  بیمه + کارمند سهم درمانی خدمات بیمه) +ریال  41033333، 70سال (هر سال

تیا   60103333و از  %73رییال   60103333تیا سیقف    41033333از  آمده + دریافتی سایر مزایای فیرد  دست به مبلغ)کارمند

ریال  774033333تا سقف  701033333و از  %43ریال  701033333تاسقف 76403333و از  %70 ریال 76403333سقف 

 محاسبه می گردد %00ریال به باال  774033333واز  40%
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 :درمانی خدمات بیمه محاسبه نحوه

 فرزنیدان  و سیالگی  40سالگی ودر صورت ادامه تحصیل تیا   44تا  پسر فرزندان و همسر و کارمند شامل :  7 تبعی و سرانه 

 ازدواج  از دبل تا دختر

 هیر  به ازای ریال202333    مبلغ 70 سال در شامل همسر دوم وبعد کارمند مرد وهمسر وفرزندان کارمند خانم : 4 تبعی 

  فرد

 بیه  رییال  074006مبلیغ  70 سال باشند در می 7غیر تبعی  فرزندان وعروس و داماد و مادر و پدر شامل : 4 درجه 4 تبعی 

 .فرد ره ازای

  : عمر بیمه محاسبه نحوه

 صیندوق  حسیاب  بیه  و شیده  کسر کارمند حقوق از مبلغی دولت توسط مبلغی سال هر فروردین در که باشد می ساالنه عمر بیمه

 . کند می تغییر سال هر در مذکور مبلغ شود می واریز گر بیمه بازنشستگی

 : تکمیلی بیمه

 های طرح در که شود می بسته گذار بیمه شرکت با بعد سال ماه بهمن پایان لغایت ریجا سال اسفند از ساالنه درارداد صورت به

 : باشد می ذیل شرح به 70 سال در شود می ارائه مختلف

 نفر هر ازای به ریال  733333   مبلغ  طالیی:  طرح

 نفر هر ازای به ریال  200333مبلغ  : نقره ای طرح

 نفر هر زایا به ریال 706033مبلغ    : برنزی طرح

هیچگونیه   نییز  جانباز کارکنان و شاهد فرزندان خصوص در و باشد می کارمند خود عهده به هزینه کلیه تکمیلی بیمه خصوص در

 .گیرد نمی صورت دولت جانب از کمکی
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 : دولت كاركنان انداز پس ذخیره صندوق

 شیود  می کسر کارمند از مبلغ این که باشد می هماهنگ نظام دانون ی  ماده موضو  جدول مبنای حقوق حدادل% 00 مبلغ این

 .باشد می پیمانی و رسمی کارکنان شامل فقط ریال(  و 070333   مبلغ 70 سال ( نماید می کم  مقدار همان به هم و دولت

 :پرداختی خالص

کارمنید   سوی از دهش اعالم حساب به کشور کل داری خزانه توسط که آید می بدست کسورات جمع و هزینه جمع بین اختالف از

 .شود می داده نمایش کسورات جمع و حقودی حکم ادالم جمع عنوان به حقودی فیش تصویر در که گردد می واریز

 میی  اجتمیاعی  تیامین  آنهیا  بازنشستگی صندوق که 0 تبصره دراردادی و طرحی و پیمانی و رسمی کارکنان حقوق محاسبه نحوه

 :باشد

 سیهم  کارمنید  سیهم  اجتمیاعی  تیامین  بیمه %1 + دولت سهم اجتماعی تامین % 43 + دیحقو حکم ادالم جمع : حقوق هزینه

 دولت کارکنان انداز پس ذخیره + شاهد و فرزندان جانباز

 :حقوق كسورات

 و جانبیاز  سیهم  اجتمیاعی  تیامین  بیمیه  %1 + کارمنید  سهم اجتماعی تامین بیمه %1 + دولت سهم اجتماعی تامین % 43 شامل

 + دولیت  و کارمنید  سیهم  انداز پس ذخیره صندوق + دولت سهم عمر بیمه + کارمند سهم عمر بیمه + مالیات + فرزندان شاهد

 کارمند. سهم تکمیلی بیمه + سازمانی کسورات درون سایر

 :اجتماعی تامین %5 و%23 محاسبه نحوه

تامین  % 43) ×اوالد حق + مندی عائله حق–  ( حقودی حکم ادالم جمع از عبارتند اجتماعی تامین محاسبه مشمول ادالم : نکته

 در سییس  و شیده  اضیافه  کارمنید  حقودی هزینه جمع به % 43 مبلغ که کارمند سهم اجتماعی تامین %1 و دولت سهم اجتماعی

 گردد. می لحاظ %1 هم و % 43 هم کارمند حقوق جمع کسورات
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 :  5 تبصره عمومی خدمات مشاغل قراردادی كاركنان حقوق محاسبه

 : حقوق هزینه

 دولت سهم بیکاری بیمه %0 + دولت سهم اجتماعی تامین % 43 + حقودی حکم ادالم جمع

 : حقوق كسورات

 عمیر  بیمیه  + کارمنید  سیهم  اجتماعی تامین %1 + دولت سهم بیکاری بیمه اجتماعی تامین سهم %0 + دولت سهم % 43 شامل

 ییا  ماهیه  شیش  پیاداش  – مسکن و ازدواج و فوت ( ها هزینه  کم تکمیلی بیمه + سازمانی درون کسورات سایر + کارمند سهم

 .گیرد می تعلق فرزندان یا کارمند خود به : ازدواج) لباس هزینه کم 

 هزینه کم  نرخ × سال ضریب

 4743  ×   6033 

 .باشد کارمند عائله و پوشش تحت شده فوت شخص که صورتی در - فوت

 هزینه کم  نرخ × سال ضریب

4743 ×   6033 

 سیهم  ریال 421606مبلغ  ساالنه70سال در .گردد می اعالم بازنشستگی سازمان از که سال هر مصوب طبق-حوادث و عمر بیمه

 گردد می کسر یکباره ابالغ پس از که ماه 74 بابت ریال  270074 جمعا که باشد می دولت سهم ریال  421606و  کارمند

 لباس هزینه كمک

 معاونت به گردد می مشخص امنا هیات توسط ساله هر که آن نرخ و گردد می مشخص 70 هشمار دستورالعمل طبق لباس نو 

 .نماید می ابالغ ها واحد به محترم معاونت آن و شود می اعالم منابع و مدیریت توسعه
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 وششااااقوانین مربوط به رعایت استانداردهای پ

 

 

 



لورود  مرکز آموزشی و ردمانی کورث  راهنمای عمومی کارکنان جدیدا
 

   ، سورپوازیر آموزشی دفتر آموزش
37 

 

 

 



لورود  مرکز آموزشی و ردمانی کورث  راهنمای عمومی کارکنان جدیدا
 

   ، سورپوازیر آموزشی دفتر آموزش
38 

 

 

 



لورود  مرکز آموزشی و ردمانی کورث  راهنمای عمومی کارکنان جدیدا
 

   ، سورپوازیر آموزشی دفتر آموزش
39 

 

 

 



لورود  مرکز آموزشی و ردمانی کورث  راهنمای عمومی کارکنان جدیدا
 

   ، سورپوازیر آموزشی دفتر آموزش
41 

 

 

 



لورود  مرکز آموزشی و ردمانی کورث  راهنمای عمومی کارکنان جدیدا
 

   ، سورپوازیر آموزشی دفتر آموزش
41 

 

 

 



لورود  مرکز آموزشی و ردمانی کورث  راهنمای عمومی کارکنان جدیدا
 

   ، سورپوازیر آموزشی دفتر آموزش
42 

 

 

 جهت بیماران خدمات رفاهی

 می توانید استفاده نمایید. بیمارستان )کوثر( پارکینگ خارج از اران پارکینگ ندارد اما ازبیمارستان برای بیم -

 ترخیص می توانیید  یا صورت نیاز هنگام بستری و دسمت اطالعات موجود می باشد در برانکارد در صندلی چرخدار و-

 ان فرستاده نمی شود .و هیچ بیماری جهت تهیه دارو یا تجهیزات به خارج از بیمارستاستفاده نمایید

 خودداری نمایید. خارج از ساعت مالدات جداً درخواست مالداتی در جهت رفاه حال بیماران از -

یخچیال ، تلویزییون ، چنید جلید کتیاب جهیت       ،در هر اتاق جهت همراهان و بیماران امکانات شامل صندلی ، کاناپه -

 .آب جوش در بخش توسط مدیریت مرکز فراهم می باشد مطالعه ، امکانات خواندن نماز ، انجام مناس  مذهبی و

 همراه سرا جهت استراحت همکاران در ساعت ویزیت بخش در اختیار ایشان درار دارد.

 قوانین و مقررات بیمارستان برای تمامی پرسنل

 ورود و خروج ددیق و منظم در تمام شیفتها

 پرسنل درمانی:

 72لغایت  1:70شیفت صبح 

 43لغایت  70:70شیفت عصر 

 صبح 0لغایت  77:70شب  شیفت 

 پرسنل اداری:

 72:70لغایت  1:03شیفت صبح: 

 استفاده منظم از دستگاه تایمکس در کلیه موارد ورود و خروج

 جهت درج اثر انگشت برای دستگاه تایمکس به امور اداری بیمارستان مراجعه نمایید. تبصره :  

 كاركنان:پوشش و لباس  

 یا سرمه ای  مشکی ،ید فب و کفش س، جوراسفید، مقنعه سرمه ای شلوار و مانتو  پرسنل پرستاری :

 مانتو سفید، شلوار و مقنعه مشکی، جوراب و کفش سفید یا مشکی : پرسنل مامایي

 کفش سفید و مانتو، شلوار، مقنعه، جوراب : بهيار

 مانتو سفید، شلوار و مقنعه طوسی :کمک بهيار 
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 .جهت صدور اتیکت پرسنلی ی  دطعه عکس به امیور اداری بیمارسیتان تحوییل دهیید    : استفاده از اتيكت پرسنلي

 استفاده از اتیکت در تمامی شیفت ها و جهت كلیه كاركنان الزامی است.

زمایشات و....()تهیه مهر به عهیده شیما میی باشد.(داشیتن     آ –)گزارش پرستاری  استفاده از مهر مخصوص در پرونده بیماران

داشیتن   های الزم به آنها و اجرای کامل طرح تکریم ارباب رجیو  ورد مناسب با مددجویان و ارائه راهنماییرفتار و برخ

 .رفتار و برخورد مناسب با کلیه همکاران

حضور در محیط کاری با ظاهری مرتب و ساده و رعاییت شیئونات اسیالمی    :هاي آموزشيهمکاري الزم با كلیه گروه .7

الک و  –استفاده از زییوراالت  العه و امضا گردد.(با توجه به مقررات حرفه ای طبق بخش نامه )در بخش و مط

گاهی دادن به خانواده در آ ستفاده از یونیفرم مخصوص طبق مقرراتناخن بلند در محیط کار ممنو  می باشد.ا

جلوگیری شب کاری( به منظور  –تعطیل کاری   -مورد شرایط کار در بیمارستان و نو  شیفت ها )اضافه کار 

در صورت تمایل می توانید از بیمه مسئولیت حرفه ای استفاده نمائید در این خصوص با دفتر  تیآاز مشکالت 

 پرستاری هماهنگی فرمایید.

 شودیانجام م 77:03و شبها در ساعت  70:03و عصر ساعت   1:03و تحول بخش صبح ساعت  لتحوی. 

 ردیگیانجام م ماریب نیفقط بر بال فتیو تحول بخش در هر ش لتحوی. 

  

در صورت نیاز به پاس ساعتی اول ودت دبل از استفاده در شیفت صبح با مسئول بخش و در شییفت عصیر و شیب بیا     

در صورت نیاز به مرخصی با مسئول بخش هماهنگ و دبل از استفاده از مرخصی، برگه  سوپروایزر هماهنگی انجام شود.

ش اطمینان حاصل نمایید. میزان مرخصی در ی  سال، ی  ماه میی باشید.   مرخصی را تکمیل و از موافقت مسئول بخ

در صورت داشتن استعالجی در اسر  ودت در شیفت صبح مسئول بخیش و در شییفت عصیر و شیب سیوپروایزر را در      

روز به صورت  03-72شنایی با بخش به مدت آجریان درار دهید و برگه استعالجی تحویل دفتر پرستاری گردد. جهت 

 –تجهیزات  –ات رموزشی ارزیابی خواهید شد)مقرآنمایید و سیس توسط سوپروایزر وزشی در بخش انجام وظیفه میمآ

 (پروسیجرها و.....

مقنعیه ییا    –شیلوار   –باشد و در هنگام انتقال بیماران استفاده از پیراهن بلند حفظ حریم خصوصی بیماران الزامی می

اساتفاده از  بخصوص در بخاش هاای ماماایی،    در هنگام انجام معاینات  باشد وروسری و شنل بلند الزامی می

که در پیذیرش،  باشد و در صورتیگر به عهده بیمار میانتخاب معاینه ها الزامی می باشد.پاراوان و یا كشیدن پرده

دیا  آوسیط پرسینل   که بیمار تمایل نداشیته باشید کیه ت   دا حضور دارد در صورتیآها اینترن اتاق زایمان و یا سایر بخش

 انجام شود باید توسط پرسنل خانم انجام گردد.)اینترن(اش معاینه
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است لطفا مطالعه نمائید.در هر بخش که شرو  به کار نمودید راهنمای ها نصب شدهمنشور حقوق بیمار در کلیه بخش 

وظایف را مطالعیه و سییس   ها وجود دارد شرح بخش و مقررات ان بخش را مطالعه نمائید. شرح وظایف در کلیه بخش

امضا نمائید.جهت افتتاح حساب به منظور دریافت حقوق و استفاده از بیمه درمانی به امور مالی مراجعه نمائید و بعد از 

افتتاح حساب در اسر  ودت شماره حساب خود را به امور مالی اعالم نمائید.در ی  سال از یکماه مرخصیی اسیتحقادی   

ید و پرسنل طرحی تا پایان طرح باید مرخصی را استفاده نمائید و امکان انتقال مانده مرخصی را توانید استفاده نمائمی

تواننید ذخییره   روز مرخصیی سیالیانه خیود را میی     70به سال بعد ندارند و پرسنل استخدامی رسمی و پیمانی حداکثر 

 ی تحویل دفتر پرستاری گردد.نمائید. در صورت استفاده از مرخصی استعالجی بالفاصله باید برگه استعالج

کلیه اددامات و پروسیجرها بر اساس استاندارد انجام گردد و از انجیام کیار بیه صیورت روتیین       اعتباربخشی با توجه به 

باشد انها را مطالعه نمائید.جهت تشکیل پرونده بهداشتی در بخش موجود می سنجه های اعتبار بخشی خودداری گردد.

 عفونت به پرستار کنترل عفونت مراجعه نمایید.موزش موارد کنترل آو 

 قوانین ارتقا شغلی :

)پستهای کارشناسی شامل پستهایی می شود کیه  الف: دارای مدرک تحصیلی تا فوق دیپلم به غیر از پستهای كارشناسی   

مربیی خیدمات    -0مسیئول پیذیرش آمارومیدارک پزشیکی     -4مسئول فوریتهیای پزشیکی   -7دارای رشته های شغلی 

ماماوپرستارفوق دیییلم کیه    -7کتابدار  -0کارگزین -1حسابدار -6مسئول دفتر-0بهداشتکاردهان ودندان  -2هداشتی ب

 و باالتر باشد ( : 6طبقه 

 سییاعت دوره آموزشییی کوتییاه مییدت    033سییال سییابقه خییدمت تجربییی و    0داشییتن از مقاادماتی بااه پایااه:   -1

 ساعت دوره آموزشی از تاریخ ارتقاء دبلی به بعد  403جربی و سال سابقه خدمت ت 43داشتن از پایه به ارشد : -2

 ب: دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و باالتر و یا دارابودن پست کارشناسی :

ساعت دوره آموزشی و کسب حدادل امتیاز ارزیابی  033سال سابقه خدمت وگذراندن  6داشتن : از مقدماتی به پایه -1

 ست کتبی از متقاضی و دریافت فرم درخوا 63عملکرد 

و  13ساعت دوره آموزشی و کسب حدادل امتیاز ارزیابی عملکرد  403سال سابقه و 74داشتن  ازپایه به ارشد: -2 

 دریافت فرم درخواست کتبی از متقاضی

و   03ساعت دوره آموزشی و کسب حدادل امتیاز ارزیابی عملکرد  433سال سابقه و  70داشتن  از ارشد به خبره : -3

 دریافت فرم درخواست کتبی از متقاضی

و  73ساعت دوره آموزشی وکسب حدادل امتیاز ارزیابی عملکرد  703سال سابقه و 42داشتن  از خبره به عالی: -5

 دریافت فرم درخواست کتبی از متقاضی

 . مشاغل کارشناسی و باالتر می توانند تا رتبه عالی ارتقاء یابند -
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 شرایط ارتقاء طبقه :
 دارندگان مدرک تحصیلی  تا پایان ابتدای:الف :

 سال سابقه خدمت تجربی به ی  طبقه با التر ارتقاء یابند.  0ابتدا با طبقه ی  استخدام و به ازاء هر 

  دارندگان مدرک تحصيلي از سيكل تا کارداني : ب:

سیال سیابقه    0و بیه ازاء هیر    اسیتخدام  0و فوق دییلم با طبقیه   4و دییلم با طبقه  7دارندگان مدرک سیکل با طبقه 

 خدمت تجربی به ی  طبقه استحقادی باالتر ارتقاء می یابد. 

 مدارک تحصيلي کارشناس تا دکتری تخصصي : ج :دارندگان

و دکتری تخصصی بیا   6و دکتری حرفه ای با طبقه  0و کارشناسی ارشد با طبقه  2دارندگان مدرک لیسانس با طبقه 

 .سال سابقه خدمت تجربی به ی  طبقه استحقادی باالتر ارتقاء می یابند 2هر استخدام و به ازاء  1طبقه 

 بخش های فعال بیمارستان

در شیفت صبح مدیر خدمات پرستاری ، جانشیین میدیر پرسیتاری) سیوپروایزر ( ، سیوپروایزر بیالینی ،        : دفتر پرستاري

ه نماینده تام کعصر و شب ی  سوپروایزر بالینی  ، حضور دارند . در شیفتنترل عفونتسوپروایزر آموزشی ،سوپروایزر ک

 الختیار رئیس ، مدیر و مدیر بیمارستان می باشد ، حضور دارد . 

باشید. اعمیال   میی تخیت اکسیترا    7و تخیت   46 جمعیاً تختیه   4یی  اتیاق   تختیه و   0اتاق  0دارای  بخش جراحي زنان:

  – 7TL – 4D&C –0TAH – 2TVH- 0APR  لشیوند مثی  الکتیو زنان در این بخش بسیتری میی   اورژانس و جراحی

و بیماران دچار عوارض  ها، مول، سیستکتومی، حاملگی خارج از رحمکورتاژ انوا  سقط –سیستکتومی   –الپاراسکوپی 

 پس از عمل جراحی می باشد.

تخیت   23یی  اتیاق تیرخیص و جمعیا     تخته ( و ی  اتاق شییر دهیی و    0و2و0و4)اتاق  70دارای  : بخش بعد از زایمان

مادر و نیوزاد سیالم در   شیود. هفته و زایمان طبیعی انجام می 44کورتاژ باالی  –باشد. در این بخش اعمال  سزارین می

 بخش با هم بستری می شوند .

                                                 

7tubal ligation  

4Dilation and curettage  

0 Total Abdominal Hysterectomy 

2 total vaginal hysterectomy 

0 Abdominoperineal resection 
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هیایی کیه    باشید. کلییه خیانم   میتخت اکسترا  4و تخت  44 اتاق بستری و جمعاً 6دارای  بخش پره ناتال) حامله پر خطر(:

هیای تحیت نظیر و ... در ایین بخیش      اند مانند  فشار خون باال  و دیابتی  و حاملیه اشند و دچار مشکلی شدهبباردار می

 شوند.بستری می

باشد و دارای ی  اتاق ایزوله مجهز به تخت بستری و تخت زایمان می 77 دارای چهار اتاق زایمان و جمعاً بخش زایمان :

شیان  های بارداری که باید ایزوله شوند در همین اتاق بستری شده و زایمانمباشد که خانتخت زایمان و کات نوزاد می

اتیاق زایمیان فیزیولوژیی  مجهیز بیه وسیایل میورد نییاز          4شیوند. دارای  شود و سیس به بخش منتقیل میی  انجام می

انجام زایمیان  ، زارینانتقال به اتاق عمل جهت س،،های باردار به منظور کنترل لیبر و انجام زایمانباشد.پذیرش خانممی

 شود.فیزیولوژی  در این بخش انجام می

های مربیوط بیه   باشد که در شیفت صبح کلیه عملدارای چهار اتاق عمل و ی  اتاق ریکاوری چهار تخته می اتاق عمل :

 شود.یهای اورژانس زنان انجام مدر شیفت عصر و شب کلیه عمل )الکتیو و اورژانس( شودزنان و زایمان انجام می

 گرم .4333باالی دار و پرخطرپذیرش کلیه نوزادان مسئله : نوزادان ترم

در بخش نوزادان  وجود دارد  NICU تخت 4در این بخش گرم دارند. 4333پذیرش نوزادانی که وزن زیر  : نوزادان نارس

کنتیرل و  ی باشید . جهت آموزش شیر دهی و دو اتاق جهیت اسیتراحت می   ی  اتاق برای مادران  NICUترم و نارس و 

فعال  NICU در این بخش دو تخت شودموزش شیر مادر و کم  در شیردهی توسط پرسنل بخش انجام میآنظارت و 

 .می باشد 

باشد و پذیرش کلیه نوزادانی که نیاز بیه مرادبیت ویی ه    تخت فعال می 70دارای  : (NICUبخش مراقبت هاي ویژه نوزادان )

 دارند.

باشد و عالوه بیر بیمیاران ایین مرکیز از سیایر      این مرکز جنرال می ICUباشد و تخت فعال می دارای چهار : ICUبخش 

 شود.مراکز نیز پذیرش انجام می

موزشیی  آهیای   جلسه در کیالس  0حاملگی به مدت  43توانند از هفته مادران باردار می : كالس هاي امادگي قبل از زایمان

، میادران بیا مزاییای زایمیان     اسیت ناس مامایی تدریس گردیده و رایگیان  در این کالس که توسط کارش شرکت نمایند

 .طبیعی آشنا شده و ی  جلسه به بلوک زایمان جهت آشنایی با محل زایمان طبیعی مراجعه می نمایند

ن و ،اکو دلیب جنیین ، درمانگیاه زنیا    داروخانه ،سونوگرافی،رادیولوژی ،پاتولوژی ،زمایشگاه آشامل  بخش هاي پاراكلینیک :

 می باشد.( )ختنهزایمان ، درمانگاه نوزادان 
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 باشند: داشته توجه باید درمان كاركنان كه نکاتی

 اداری و رعایت شئونات اسالمی و انظباط مقررات رعایت 

 بیمیار بخصیوص در نیوزاد و    فونت و احتمال خراشیده شدن پوست نداشتن ناخن بلند به علت رعایت کنترل ع

 معاینات مامایی 

  مسئولین و همکاران و رجو  با ارباب مناسبرفتار 

 موارد مورد لزوم و ثبت بیمار ادمیت نحوه 

 دیگران به معلومات و انتقال نتیجه تا کسب پیگیری و دستورات مودع به اجرای 

 درکارها بودن ددم و پیش انگیزه مناسب، داشتن حل راه و ارائه مشکالت تشخیص 

 پرونده و در بخش فیمصر اوراق کلیه باالنویسی بودن تکمیل 

 نویسی گزارش اصول رعایت 

 پرسنل با حضور کلیه بخش تحول و و تحویل کار پرسنل تقسیم نحوه 

 آن اجرای و پزش ، کاردکس دستورات کنترل نحوه 

 در نحوه  و کنترل نظارت Washing بیماران  به آموزش و بخش توسط کادر خدمات 

 پزشکی تجهیزات درست استفاده نمودن نحوه 

 آنها نگهداری و نحوه بخش با وسایل اییآشن 

 پانسمان و  بخش مانند:  هایست کنترلLP و کتدان و ساکشن بخش از نظر تاریخ 

 کنترل یخچال دارو از نظر درجه و کنترل داروهای تاریخ گذشته 

 هازباله آوریو جمع بخش نظافت اصول رعایت 

 عفونت کنترل موازین رعایت 

 به همراهان آموزش 

 الی اورژانس از نظر تعداد و تاریخ انقضاکنترل تر 

 در تابلوی ورودی بخش مورد نیاز پرسنل وجود اطالعات 

 شرکت در کنفرانس های ماهیانه و هفتگی بخش آموزشی و برنامه رعایت 
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  :پزشک دستور پزشک كردن  چک نحوه

  شود حتما با خودکار درمز انجام کردن چ. 

 باشد موردی وجود نداشته کردن اضافه شود تا امکان باید بسته آن و باال و پایین دستور پزش    دو  طرف. 

  بیه  و سیاعت  تیاریخ   .شیود  نوشیته  حیروف  به شده و موارد چ  زدهدستور پزش   شد را در پایین مهر چ 

 . کند پرستار حتما دید شود، سیس پرستار باید در کنار مهر، امضا شود و نام نوشته طورکامل

 شودنوشته ساعته 42 صورت به باید دستور پزش  مان ز.  

  باشد.که حتما داشته دستور پزش  توجه به تاریخ و ساعت 

  شود.های ناخوانا خودداری کنند و پس از اطمینان تی  زده دستور پزش  از تی  زدن 

  شیده خیودداری شیود و ییا     های خط خورده و یا با خودکار با رنگ متفاوت نوشیته دستور پزش  از تی  زدن

 پزش  مجدد مهر و امضا شود.توسط 

 : خونی های فراورده ازتزریق قبل مراقبتهای

 ایین  و ودشی می پالکت کاهش عملکرد سبب زیرا شود نگهداری یخچال در تزریق از دبل نباید متراکم پالکت 

 .شود تزریق ددیقه 03 عرض در باید فراورده

 شوند تزریق باید شرو  از پس ساعت 2  تا خونی های فراورده و خون. 

 شود تزریق نباید باشد اتاق دمای در ددیقه 03 از بیش ای فراورده چنانچه. 

 واحدخون چنانچه (RBC)د وشی  برگردانیده  خیون  به بان  ددیقه 03عرض درو  باشد اتاق دمای در و نشود باز

 .است استفاده دابل

 خطرناک که شده پتاسیم شدن دآزا و گلبولهای درمز همولیز باعث زیرا بگیرد درار داغ آب ظرف در نباید خون 

 .است

 دمای در باید تزریق در تاخیر صورت شود، در مصرف باید و شده منجمد دوباره نباید شده ذوب که یافراورده 

 شود. ساعت مصرف 2  عرض در و شده نگهداری محیط

 کنتیرل  وردهخونی فرا وگروه مشخصات با را درخواست و شماره پرونده برگه و خونی گروه و بیمار مشخصات 

 .کنید
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 :ودشمی داده خون عودت بانک به باشد زیر شرایط از هریک دارای فراورده یا خون كیسه اگر

 کیسه از نشت هرگونه 

 طبیعی غیر رنگ 

 لخته وجود و همولیز 

 نامطلوب دمای 

 ناسالم چسب بر 

 درکیسه گاز حباب وجود یا تاریخ انقضا گذشتن 

 .شود و برگه نظارت بر تزریق خون کامل شود بیمارکنترل حیاتی عالیم خون تزریق از بعد و حین دبل،

و برگه عوار پرشده و به همراه نمونیه  باشید مرادب بیمار کند، می بروز تزریق اول ددیقه 70 در اغلب شدید های واکنش

CBC و و لخته U/A. به آزمایشگاه ارسال می شود 

 .شود استفاده سالین نرمال سرم از کردن به ردیق نیاز صورت در و شود تزریق خونست توسط باید خونی هایفراورده

 .کنندمی شدیدی واکنش های ایجاد بگیرند درار  23 از باالتر دمای معرض که در Red cell پالسما و

 لییز  باعیث  درصید  0 دکستروز مثال محلول بطورگردد  اضافه خون به نباید سالین نرمال از غیر دارویی و محلول هیچ

بیوده   تزریقی داروی یا تزریقی خون آن علت که کرد مشخص تواننمی رخ دهد واکنشی تزریق طی اگر و شده گلبولها

 .است

 تزریق باید شد ایجاد تزریق محل در درد و تباغ ، استفر کهیر، عالیمی مانند کهبیمار)درصورتی عمومی شرایط بررسی

  داد(. اطال  پزش  به سریعاً و نمود تزریق N/S %3,7سرم  متودف و را
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 پزشکی وابسته ی حِرَف حرفه ای شاغلین اخالق عمومی خالصه ی راهنمای

 ایران اسالمی پزشکی جمهوری نظام سازمان

 فهرست مطالب :

 11 .................................................................................................................... :1-41ماده ٬ عام فیتکال

 13 ......................................................................................... :11-42ماده  ٬تیفیک با استانداردو خدمات ارائه

 15 ......................................................................................................... :42-74 ٬ماده ماریب منافع تیاولو

 18 .............................................................................................. :74-21  ادهم ٬یطرف یب و انصاف تیرعا

 19 ..................................................................................................... :24- 25 ،ماده یدرستکار و صداقت

 01 ................................................................. :00-42 ،ماده سالمت خدمات کنندگان افتیدر انتخاب حق به احترام

 05 .............................................................................................. :40-45 ،ماده یخصوص میحر و یرازدار

 00 ................................................................................................ :50- 54 ،ماده یپزشک یخطاها تیریمد

 08 ................................................................................................ :55-401  ،ماده نهمکارا گرید با ارتباط

 09 ........................................................................ :102-٬440   مندان حرفه یسازمان و یاجتماع یها تیمسئول

 71 ............................................................................... :111- 114 ،ماده ینیبال یها طیمح در یا حرفه پوشش

 71 ...................................................................................... :115-170 ،ماده یپزشک یها پژوهش و آموزش
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 تکالیف عام:

 دهنید،  میی  انجیام  پزشکی مندان حرفه کسوت در که هایی فعالیت ی همه در وابسته، و پزشکی حِرَف غالنشا :1 ماده

 می کننید  س احسا گروه این که مواردی در. کنند را فنی و علمی ای، حرفه مقررات و دانونی موازین رعایت است الزم

 اخیالق  کمیتیه ی  ماننید  صیالح،  ذی مراجع از می توانند دارد، وجود حلی غیردابل تعارض ای، وظایف حرفه انجام در

 .کنند استعالم دانونی و دضایی مراجع یا پزشکی و نظام سازمان یا بیمارستان

مییزان   ییا  و درمیانی  هیای  تعرفیه  نیرخ  مانند مقرراتی یا دانون پزشکی و وابسته، حِرَف که شاغالن مواردی در: تبصره

 .پیگیری کنند دانونی، ه های را از را مقررات یا دانون تغییرآن است الزم می دانند، غیرمنصفانه را درآمد بر مالیات

 شیود،  شیناخته  ای حرفیه  اخالق شئون خالف که عملی هر انجام از است الزم وابسته، و پزشکی حِرَف شاغالن: 2 ماده

وابسیته   پزشیکیو  شیاغالنحِرَف  بیه  عمیومی  اعتمیاد  آسیبدیدن به یا باشدو پزشکی ی حرفه حرمت هت  موجب یعنی

 یون  کمیس ی عهده بر راهنما، این اساس بر ای حرفه شئون خالف رفتار مصادیق تشخیص. کنند خودداری بینجامد،

 .بود خواهد راهنما همین اول فصل در مندرج استانی، و مرکزی پزشکی اخالق ی  کارشناس

 روا و مخیدر  میواد  بیه الکیل،   اعتییاد  و بیالینی  هیای  محیط در الکل و نگردان روا مخدر، مواد دخانیات، مصرف: 3 ماده

 .آید می شمار به ای حرفه ئون  ش خالف اعمال موارد جمله از نگردان،

 عمیومی  جیرایم  ارتکیاب  و زیسیت  محییط  تخریب جمله از شهروندان، دیگر حقوق نقض متضمن رفتار هرگونه :5 ماده

 .شود می شمرده ای، حرفه شئون خالف اعمال موارد جمله از دطعی دضایی، محکومیت صورت در کیفری،

 کامیل و  نحو به را، خود به گانمراجعه کنند و بیماران به شده ارائه سالمت به خدمات مربوط ضروری اطالعات: 5 ماده

 و مؤسسیه  مسؤول ی عهده بر موسسات  پزشکی، در ه ها پروند نگهداری. کنند ثبت آن، به مربوط ی پرونده در خوانا،

 .است پروانه مندِصاحبِ حرفه ی عهده بر کار، دفاتر و بها مط در
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اجتمیاعی،   مودعییت  میذهب،  دومییت،  نی اد،  ملیت، جنسیت، با مرتبط هرگونه تبعیض از سالمت، فارغ خدمات: 5 ماده

 .دهند ارائه مراجعه کننده بیماران ی همه به بیماری، نو  یا و ادتصادی و سیاسی

 گرو و دومیت ها افراد، مورد در نظر اظهار و های مختلف رده در همکاران و آنها همراهان بیماران، با برخورد در: 5 ادهم

 رعایت شیود  عمومی، ادب و اجتماعی آداب افراد، انسانی کرامت و منزلت شأن، به احترام کامل ضمن اجتماعی، ه های

 .شود خودداری بزنی برچس و تحقیر توهین، ی دربردارنده عمل هرگونه از و

دیگیر   و کارکنیان  دسیتیاران،  جملیه  از خود زیردستان سوی از ای حرفه استانداردهای اخالق نظارت بر رعایت: 8 ماده

 در ارتباط اند. بیماران با ، منشی مانند مندان حرفه با همکاری به دلیل که افرادی

 . نمایید حفظ را خود آرامش و متانت مودع عصبانیت، در وی ه به و همواره: 3 ماده

 بیه  خیود  شخصی ظرفیت ارتقای برای و باشد سوزانه دل و دوستانه نو  مهربانی، با المقدور حتی باید برخورد:  13 ماده

 . گیرند به کار را خویش تالش باید حداکثر بیماران، با همدردی و همدلی منظور

 های نگرانی شامل روانی  بُعد جمله از بیمار ابعاد سالمت دیگر جسمی، سالمت کنار در بیماران، با برخورد در:  11 ماده

 نیز و بیماران عد معنوی(بُ)فردی بین ارتباطات زندگی، سب  دوستانه، و خانوادگی روابط اجتماعی( شامل بُعد)احتمالی

 الزم های توصیه و کنند لحاظ است، داده رخ ها آن در بستر بیماری که را اجتماعی و روانی احتمالی های زمینه دیگر

 .شود ارائه ها آن به افراد، بیماری با عوامل گونه ارتباط این دلیلِ یادکرد با

 . شود انجام بیماران درد و رنج  رساندن حدادل به برای مقدور و الزم اددامات ی همه:  12 ماده

 و بیرای بیمیاران   آسیانی  به که مکانی در پزشکی، نظام سازمان ابالغی بیماران حقوق منشور ی نسخه آخرین:  13 ماده

 .شود نصب باشد، دیدن دابل مراجعه کنندگان
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 ارائه خدمات استانداردو با كیفیت :

عدم . شود شمرده می محترم درگذشته، جسد فردِ نها، آ حیات دوران در فرادانسانی ا کرامت و شان  بر عالوه:  15 ماده

 دانونی. موجه دالیل به مگر اجساد، از برداری فیلم عکس برداری و انجام 

 بیماران به سالمت خدمات بهترین ی ارائه برای دسترس، در امکانات و ای حرفه دانونی و وظایف حدود در :15 ماده

 .گیرند به کار را ممکن تالش حداکثر خویش،

 ی ارائیه  رونید  ی ادامیه  ییا  شیرو   کیه بیرای   شوند می متوجه وابسته، پزشکی و شاغالن حِرَف که مواردی در: 15 ماده

 بیه  را بیمیار  ییا  و کننید  استفاده همکاران دیگر ورهمشا از باید ندارند، الزم را عملی و علمی صالحیت سالمت، خدمات

 .دهند ارجا  حیت،صال واجد همند یا حرف مؤسسه

از  دبیل  ییا  همزمیان  دریب الودو  اسیت،  جدی و خطر در پزشکی، فوریت ی  اثر بر بیمار جان که مواردی در: 15 ماده

 دهید وی انجام وضعیت پایداری برای را خود تالش حداکثر بیمار، ارجا  مشاوره یا به اددام

 بیر  مبتنیی  و دسیترس  در روزآمیدِ  و درمانی مناسب و تشخیص های اساس روش بر باید رادبت های سالمتم: 18 ماده

 .شود پزشکی،ارائه روز دانش و علمی شواهد

ادیدام   خیود،  عملی و علمی توانایی داشتن نگه روز به برای مداوم و مستمر و مطالعه ی روز دانش کسب برای: 13 ماده

 علیرغم فعالیت، ی پروانه تمدید دی مانندموار برای الزم امتیازات کسب و بازآموزی رسمی های دوره در شرکت. کنند

 .کافی نباشد تنهایی استب ه ممکن دانونی الزام

 و پزشیکی  آمیوزش  و درمیان  ، وزارت  بهداشیت  رسمی ماننید  مراجع مصوب بالینی راهنماهای که مواردی در: 23 ماده

 .بمانید پایبند راهنماها این به امکان، حد است در الزم دارد، وجود) میزشکی نظا سازمان
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 مراجع به دلیل، ذکر با است موضو  نیست، الزم مقدور بالینی راهنماهای به عمل دلیلی، هر به که مواردی در :21 ماده

خیدمات   از نبایید  بیماران مواردی، چنین در. شود گزارش محل، پزشکی نظام بیمارستان یا اخالق ی کمیته یا یادشده

 .شوند محروم پزشکی ضروری یا فوری

 مرجع مبنای بر پزشکی، اددامات ی است همه الزم باشد، نداشته وجود بالینی مصوب راهنمای که مواردی در :22 ماده

 .پذیرد انجام آن، به مربوط بورد تخصصی یا علمی انجمن یید تأ مورد علمی

 تحیت  تخصصی، رفع یا و تأیید مورد مراجع علمی بالینی، مصوب راهنماهای از خارج خدمت هرگونه ی ارائه :23 ماده

 غیرمعتبیر،  مراکیز  و میی کننید   علمی غیر های روش با درمانگری ادعای که به افرادی بیماران ارجا  نیز  و عنوان، هر

 . است ممنو 

 ی موجه کننده مقطع، هر در آن مربوط به های حرف مدارک دیگر یا پزشکی تحصیلی مدرک داشتن صرف : 25 ماده

 عملیی  و علمی و مهارت دریافت را آن رسمی آموزش که هایی حیطه در نیست وتنها پزشکی ی مداخله نو  هر انجام

 . کنند بیماراناددام درمان به که هستند مجاز اند، کرده کسب را الزم

 اولویت منافع بیمار:

 منیافع ) درمیانی  و تشخیصیی  ی ادیدامات  همه بیماران شامل به سالمت مداخله ی هر پیشنهاد در است الزم :25 ماده

 نزدیکیان  ییا  خیانواده  نصیب بیمار، منافع گرفتن نادیده با است ممکن منافعی که جمله از( دیگری منفعت هر بر بیمار

 .شود داده درار اولویت شود، در وی

 یی   چهارچوب در ترجیح این موجه است که مواردی در تنها بیماران، ت  ت  منافع بر جامعه منافع ترجیح :25 ماده

بیر   بیمیاران  تی   تی   است منافع الزم یادشده، راهنمای فقدان صورت در. شده باشد ابالغ و ویبتص رسمی، راهنمای

 .گیرد درار اولویت در دیگر، گروه یا فرد هر منفعت
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 عنیوان،  و شیکل  هر به بیماران، بر وجاهت علمی، فادد یا و غیرضروری ی هزینه هرگونه تحمیل است از الزم :25 ماده

شیکایت   مقابیل  در خود از دفا  جمله از دالیلی غیرضروری، خدمات از به استفاده بیماران غیبتر برای. شود خودداری

 .نیستند موجه ثالث ی مؤسسه یا فرد برای منفعت ایجاد یا و بیمار احتمالی

مسیؤول   می پذیرند، را سالمت خدمات گیرندگان دیگر و به بیماران ی خدمت ارائه مسؤولیت که مواردی در :28 ماده

 هیای  محدودیت وجود دلیل به بیماران، تنها پذیرش عدم. هستند خود تخصص و توانایی حد در بیمار، درمان ی دامها

 .است دبول دابل کافی علمی و فنی توانایی یا عدم مناسب امکانات و ودت کمبود نظیر موجه

هر  در مشارکت جمله می دهد، از درار رانبیما منافع با تعارض در را ها آن احتماالً منافع که هایی مودعیت در :23 ماده

 .نمایند اددام بیمار، منافع اولویت ی پایه بر درارداد، یا و توافق

 مراکز جمله از پاراکلینیکی مؤسسات یا وابسته و و پزشکی حِرَف شاغالن دیگر به بیماران ارجا  است در الزم : 33 ماده

 همه .شود داده درار اولویت در بیمار، پزشکی مصالح و منافع آن مانند و بیمارستان، آزمایشگاه داروخانه، برداری، تصویر

 مندِ حرفه توانایی و صالحیت اساس بر علمی و ی شده پذیرفته موازین طبق بر بیماران، مصالح راه در باید ارجاعات ی

 بیه  بیمیار  کیه  باشید  یا درمیانی  تشخیص و خدمات ه ی ارائه کنند کیفیت مراکز یا و سالمت خدمات ه ی ارائه کنند

 .شود می آنهاارجا  داده

 مطیب،  هیای  هزینیه  ییا  و اجاره در هدیه،تخفیف نقد، وجه از اعم امتیاز یا و پاداش هرگونه اعطای و دریافت : 31 ماده

 مراکیز  بیه  ییا  و وابسته پزشکی و شاغالن حِرَف دیگر به بیمار ارجا  ازای در مانند آن، و بیمار متقابل درخواست ارجا 

 پزشکی، تجهیزات شرکت های یا و مراکز بازتوانی تصویربرداری، مراکز آزمایشگاه، بیمارستان، از اعم درمانی تشخیص و

 .است ممنو  آن، مانند و ها داروخانه

اکوکاردیوگرافی،  مانند درمانی تشخیص و تجهیزات از استفاده و کارگیری در به کلینی ، یا و مطب در نباید : 32 ماده

 مجیاز  ای حرفیه  ضیوابط  و موجیب مقیررات   بیه  مطب در ها آن استقرار که آن مانند و دلب نوار مغز، نوار کوپی،آندوس
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 بیمیاران  منیافع  و آسیایش  و رفیاه  راه در باید دهند و ترجیح مصالح بیماران و منافع بر را خود منافع شود، می شمرده

 .باشد

 بیه  خیدمات  هی ارائ روند و ای دضاوت حرفه که وی همراهان و اربیم از هدیه نو  هر پذیرفتن از است الزم : 33 ماده

 لوح و شیرینی گل، مانند(مالی اندک ارزش با و متعارف هدایای دبول .شود خودداری یدهد، م درار تأثیر تحت را بیمار

 که مناسب های وشی به نیذیرفتن هدیه، است الزم. است بالمانع شود، می اهدا بیماران سوی از ددردانی که برای تقدیر

 .شود داده توضیح بیمار برای هدیه نیذیرفتن دلیل و صورت پذیرد نشود، بیماران خجالت یا رنجش موجب

 هیا  آن وفاداری و ای حرفه دضاوت که کنند عمل به گونه ای پزشکی، تجهیزات دارویی و صنایع با ارتباط در : 35 ماده

 هیی  خیانواد  ییا  و خود و... برای سفر ی هزینه برای مالی وجه هرگونه پذیرش . نگیرد درار تأثیر تحت علمی، به اصول

 کم بضاعت، می برای بیماران رایگان داروهای مانند( یرسد م بیماران به آن نفع که هدایایی پذیرش. ممنو  است خود،

 .باشد دبول دابل تواند

بیه    علمیی  همیایش هیای   یا ها کنفرانس برگزاری برای صنایع، و ها شرکت از کم  هزینه مستقیم دریافت : 35 ماده

 این توانند می پزشکی علوم های و دانشگاه مجوز دارای یِ  علم و ای حرفه انجمن های تنها. نیست مجاز فردی صورت

 .کنند منظور شفاف، کامالً صورت به مالی خود، های صورت در و دریافت را ها کم 

و  ها شرکت اختصاصی محصوالت برتری یا بودن مفید یا بودن ارزش با بر تبلیغی مبنی نامه توصیه نوشتن از : 35 ماده

 انجیام  کیه  را هیایی  پ وهش انتشار نتایج الزام، این. کنند خودداری مؤسسات و شرکت ها این درخواست به بنا صنایع،

 گزارش اصخ محصول یا دارو ی  منافع آن، طی باشدو رسیده پ وهش معتبر در اخالدی ی کمیته ی  تصویب به آنها

 .شود نمی شود،شامل
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  تأییید   میورد  کیه  رسیمی  هیای  تعرفه به غیردولتی، بخش در چه و دولتی بخش چه در شرایطی، هر تحت : 38 ماده

 تعرفه ها نبودن وادعی دستمزد، کمبودن دبیل از ل هایی استدال با ها تعرفه این از تخطی. باشند پایبند است، سازمان

 .است ممنو  تر، سریع و بهتر باکیفیت خدمات ی ائهار مانند عناوینی با یا و

 . کنند دریافت وجهی است، نشده آنهاارائه مستقیم نظارت با یا و ی آنها وسیله به که خدماتی برای نباید : 33 ماده

 در و اسیتفاده  خیود  امکانیات  ی همیه  از بیمیاران،  جیان  نجات برای هزینه، توجه به بدون اورژانس، موارد در : 53 ماده

 .کنند فراهم درمانی مناسب، به مرکز آنهارا انتقال ی زمینه بیمار، نجات برای صورت نبود امکانات الزم

 مقتضیی  بیه نحیو   میی گیرنید،   برعهیده  آنهیارا  درمان که بیمارانی برای درمان  تشخیص و ی دوره سراسر در : 51 ماده

 و تماس بردراری برای را خود عملی علمی و الحیتص دستیاران دارای یا خود به دسترسی هی نحو و باشند دردسترس

 ماننید  و مسیافرت  جمله از هردلیل، به که مواردی در. دهند درار بیماران دراختیار اورژانسی، موادع در راهنمایی کسب

 و علمیی  صیالحیت  بیا  فیردی  جیایگزینی  برای را الزم الزماست تمهیدات دارند، درار دسترسی ی محدوده از خارج آن

 .شود بیماران رسانده اطال  به و مکتوب مقتضی، به نحو باید جایگزینی این. کنند فراهم دابل دبول، عملی

 ییا  مطیب شخصیی   بیه  خیرییه  و دولت وابسته به دولتی، درمانی بهداشتی مؤسسات از بیمار هدایت و جذب : 52 ماده

 حِرَف شاغالن توسط مادی استفاده ی رمنظو به بالعکس، و آن مانند و و درمانگاه بیمارستان از اعم خصوصی بخش

 .است ممنو  وابسته، و پزشکی

 مجموعه فارماکوپه در پزشکی، آموزش و درمان  بهداشت، وزارت طرف که از را داروهایی امکان، تا حد : 53 ماده

 دربیاره  بیماران به تر بیش های دادن آگاهی از مانع الزام، این. کنند تجویز بیماران برای باشد، شده کشوراعالم دارویی

 .نیست موثر، داروهای دیگر ی
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 دارای منیدِ  حرفیه  دیگیر  بیه  دادن بیمیار  تحوییل  بیدون  سیالمت،  خدمات دریافتِ نیازمندِ بیماران کردن رها :55 ماده

 نشدن رها از کاریِ نوبتِ پایان پس از. نیست پذیرفتنی وجه هیچ کاری به نوبت یافتن پایان مانندِ دالیلی به صالحیت،

 .کنند حاصل هستند، اطمینان صالحیت واجد امر این برای که به دیگر وی از مرادبت مسؤولیت انتقال و بیمار

 رنیج  کنتیرل  شدیدغیردابل دردهای از افرادی که برای جز دارند، مخدر یا نگردانی روا اثر که داروهایی تجویز : 55 ماده

 .است ممنو  می کند، ایجاب بیمار، برای را اروهاد این مصرف ضرورت پزشکی، که مواردی در یا و می برند

 رابطه که مادامی ها آن ان  همراه و با بیماران جنسی یا شخصی عاطفی ی رابطه هرگونه بردراری یا پیشنهاد : 55 ماده

 . است ممنو  بردرار است، بیمار با درمانی و ای حرفه ی

 محل تبلیغی در اعالنات نصب شامل غیرمستقیم و مستقیم رتبه صو دارویی و پزشکی کاالهای تجاری تبلیغ : 55 ماده

 .نیست مجاز محصوالت تجاری، برای تبلیغی سخنرانی ارائه ی یا و دارد تجاری ی جنبه که کار

 رعایت انصاف و بی طرفی:

 پیاس  ار آن و کننید  رعاییت  را عیدالت  و انصاف مختلف، و مراجعه کنندگان بیماران ی همه است میان الزم : 58 ماده

 مانند موجهی اخالدی و مشخص روشن، های شاخص  باید ، منابعی توزیع و بیماران به دادن اولویت ی در زمینه. دارند

 .گیرد درار مورد توجه درمانی های هزینه و اددامات بودن مؤثر میزان یا بیمارو وضعیت اورژانسی بودن

 بیماران، برخی مالی تمکن مانند دالیلی به یا و غیرمالی و مالی ایه ه با انگیز بیماران، به خدمات ی ارائه در : 53 ماده

 مییان  تبعییض  امیر،  زییرا ایین   شیوند   مرتکب را آن مانند و تر سریع خدمات ی ارائه نوبت، انداختن جلو اعمالی مانند

 .آید می شمار به بیماران
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 کودکیان،  شیاملِ  آسیب پذیر، های گروه ه درک است افرادی الزم بیماران، میان عدالت و انصاف رعایت ضمن : 53 ماده

توجیه   مورد دارند، درار سرپرست بدون افراد و جسمی و ذهنی معلوالن روانی، زندانیان، بیماران سالمندان، باردار، زنانِ

 .باشد موجه تواند می مواردی در آسیب پذیر افراد به دادن اولویت. گیرند درار وی ه

 اصیول  و ضیوابط  رعاییت  بیا  دارند، انتقال خطر که هایی بیماری جمله از های خاص بیماری به مبتال افراد به : 51 ماده

 دریافیت  درخواسیت  از هر شیکلی  به بیماران کردن منصرف. کنند ارائه را سالمت خدمات بیماران، دیگر ایمنی همانند

 .است ممنو  سالمت، خدمات

 صداقت و درستکاری:

 تشخیص مراحل همه ی  در مل، صدادت کا است با الزم زمینه این در. شود تالش بیماران اعتماد حفظ برای : 52 ماده

 ی دربردارنده که غیرمستقیم یا مستقیم رفتار یا گفتار از و دهند ارائه ها به آن را بیماران نیاز مورد اطالعات درمان، و

 .کنند پرهیز ،)بیمار به خیررسانی نیت با حتی(باشد فریب بیماران

 بیمیار،  ددیق تر ودت هرچه برای تنظیم بیماران، مراجعات زمان در ها، باید آن همراهان و بیماران رفاه رایب : 53 ماده

 بیماران که مواردی در. پاسخ دهند آنان نیازهای به ممکن، زمان ترین سریع در و آورند عمل به را خود حداکثر تالش

 حید  تیا  باید هستند، سالمت خدمات ی کننده ارائه مندان فهحر مراجعه به برای کشیدن انتظار به مجبور دلیلی هر به

 .شود آنان تأمین برای بهداشتی، سرویس و نشستن برای صندلی آب، مانند رفاهی امکانات ضروری ممکن،

 هیر  از اسیتفاده . اسیت  شده آنها دید رسمی مدارک در که کنند ای استفاده حرفه ددیق عناوین است از الزم : 55 ماده

 غیرموجه تأثیرگذاری برای ،)مرتبطی ندارد ای یا حرفه علمی بار که مختلف های انجمن در عضویت مانند گرعنوان دی

 .است ممنو  بیماران، مگیری تصمی بر

 فوت، گواهی علمی مانند موازین و دانون خالف و وادعی غیر محتوای ی در بردارنده گواهیِ هرگونه صدورِ : 55 ماده
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 .کنند خودداری... و کارافتادگی از و والدت ی،بیمار سالمت، استراحت،

 ممنیو   بیمیاری،  دادن جلیوه  ییا وخییم   بیماری وخامت وادعی غیر تشریح با بیماران در هراس و رعب ایجاد : 55 ماده

 .است

وادیع   امیید  آگیاهی و  وی نزدیکان و خانواده بیمار، به بیماران، ترس و نگرانی رفع برای تالش دلسوزانه انجام : 55 ماده

 .کنند خودداری آنان به واهی امید یا وعده دادن از و دهند بینانه

 و شیده  اغراق یا وادع خالف اطالعات ی ارائه ه کننده، گمرا تبلیغات نیازمند هایی که روش با بیمار جذب از : 58 ماده

 .کنند خودداری باشد، ای حرفه شئون مخالف شکلی به هر یا

 معیابر، را  و امیاکن  در آگهی نصب و جمعی های رسانه در انتشار جمله از طرق مختلف از غتبلی نو  هر انجام : 53 ماده

 .دهند انجام آن، به های مربوط نامه آیین مفاد رعایت با و پزشکی نظام از الزم کسب مجوزهای از پس

 احترام به حق انتخاب دریافت كنندگان خدمات سالمت:

 .شود گذاشته احترام بیماران و مذهبی فردی اعتقادات اورها،ب به سالمت خدمات ی درارائه : 53 ماده

 ی ادامیه  چگیونگیِ  ی زمینیه  در بیمار گیری برای تصمیم آنها دانستن که به بیماری همه ی اطالعات مربوط : 51 ماده

 بیه بیمیار،   وضیعیت  و سواد اساس سطح بر باید است، الزم زندگی های دیگر تصمیم گیری و درمانی و تشخیصی روند

 .شود داده درار وی، یا تصمیم گیرندگان جایگزین بیمار اختیار باشددر درک دابل برای بیمار که نحوی

 باشید،  بیمیار  سالمت ی درباره ناگوار خبری ی دربردارنده بیماری، با مرتبط اطالعات ی ارائه که مواردی در : 52 ماده

 محیدود  حیال،  هر در. باشد«  بد خبر دادن» استانداردِ های وشر از با استفاده بیمار، به اطالعات دادن روند است الزم

 .نیست موجه خود، سالمت به مربوط اطالعات ی همه از آگاهی بر بیمار کردن حق
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 راهنمیایی  و درمیان،  تشیخیص  روند در پیش بینی دابل های هزینه و ضوابط از کسب اطال  برای بیماران را : 53 ماده

 .کنند

 مراجعیات  پیگیری بیماری، زمیان  داروها، مصرف چگونگی درمان، ادامه ی ی نحوه ی زمینه در آموزش الزم : 55 ماده

 زندگی سب  اصالح کند، مراجعه بیمارستان پزش  یا اورژانس به باید بیمار که مواردی داروها، مصرف عوارض بعدی،

 .گیرد بیمار درار اختیار در آن مانند و

 شیده  ثبیت  وی سیالمت  ی پرونیده  در که بیمار از سوی درخواستی اطالعات رونوشت درخواست، صورت در : 55 ماده

. شیود  تحویل داده وی دانونی ی نماینده یا بیمار به آن، مانند و درمانگاه مطب، جمله بیمارستان، جایی از هر در است،

 .نیست نیاز غیردضایی و مرجع دضایی جمله از مرجعی هیچ مجوز به درخواست، این اجابت برای

 دبیول  دابل و درست بیماران برای فنی علمی و لحاظ از که درمانی تشخیص و گزینه های ی است همه الزم : 55 ادهم

 ضیمن  اسیت  الزم. شوند معرفی ها آن به احتمالی عوارض و منافع دوت، ضعف، نقاط نقاط یادکرد با آیند، می شمار به

 .یابند دست مشارکتی، تصمیم  به ی بیمار با کنند تالش بیماران، سؤاالت به دادن پاسخ

 زمینیه، بیه   این در بیماران انتخاب. گذاشته شود بیماران احترام درمانی، روش ی آگاهانه و انتخاب آزادانه در : 55 ماده

 حیق  به احترام حال، هر در. باشند و درست منطقی فنی، و علمی لحاظ از است که محدود گزینه هایی بین از انتخاب

 حیق  بیه  نیاظر  بلکیه  کننید   عمل بیمار، ی خواسته هر به باید سازمان که اعضای نیست مفهوم این به بیماران انتخاب

 .است موجود درست های گزینه میان از انتخاب بیمار

بیمیار   سیالمت  اطالعات انتقال برای و بگذارند احترام دیگر، مشاور یا معالج انتخاب پزش  برای بیمار حق به : 58 ماده

 .گیرند به کار را تالش خود همه ی اند، شده بیمار به خدمت ارائه ی دار عهده که مندانیحرفه  دیگر به
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 کیه  هیایی  روش از اسیتفاده . گذاشیته شیود   احترام نهادی،  پیش های درمان خودداری از برای بیمار حق به : 53 ماده

 هیای  درمیان  کیه بیمیار   میواردی  در. اسیت  ممنیو   باشد، درمان پذیرش به بیمار ادنا  برای رفتار غیرصاددانه نیازمند

شودپزشی    آسییب جیدی   دچار یا و کند فوت از درمان، امتنا  اثر است در ممکن و نمی پذیرد را حیات ی نگهدارنده

 بیمیار  دیانع نشیدن   صورت در نهایت، در و کارگیرد به را خود تالش ی همه بیمار، برای دانع کردن است موظف معالج

 بیه  کیه  حییاتی  اورژانس موارد. کند آگاه از موضو  را بیمارستان اخالق ی کمیته جمله از ر،ام این به مربوط مسؤوالن

 تصمیم گیرنیده  یا بیمار از رضایت اخذ و اطالعات تبادل امکان آن در بیمار، بودن جان خطر معرض در و فوریت دلیل

 .است استثنا ماده این شمول از ندارد، وجود او ی جایگزین

اخیذ   لیزوم  جملیه  از اخالدیی،  دیگردواعید  بر را او جان نجات باشد، خطر در جان بیمار که اورژانس اردمو در : 53 ماده

 علییرغم  بیمیار  کیه  اورژانسیی  موارد در .کنند اددام خدمات، ی به ارائه ودت فوت بدون و دهند اولویت رضایت آگاهانه

 بیه کیار   را خود تالش نهایت کند، می داریخود بخش نجات درمان از پذیرش خود، جان و سالمت جدیِ تهدید وجود

 .کنند دانع پذیرش درمان، برای را   کننده بیمارامتنا تا گیرند

 ایین  متخصصیان  اسیت بیا   الزم دارنید،  تردید گیری تصمیم برای صالحیت بیمار زمینه ی در که مواردی در : 51 ماده

 تصیمیم گیرنیدگانِ   اسیت از  الزم ،« صیمیم گییری  ت برای بیمار صالحیت عدم» تأیید صورت در و مشاوره کنند حوزه،

نتیجه  به بیماران گیری تصمیم صالحیت تأیید برای مشاوره وجود با صورتی در. کسب کنند رضایت آگاهانه جایگزین،

 منطقی معالج، مندِ حرفه نظر از دیم دانونی یا سرپرست وکیل، جایگزین مانند تصمیم گیرندگانِ تصمیمات یا و نرسند

 تا و شود ارجا  صالح ذی مراجع سایر یا بیمارستان اخالق ی کمیته به موضو  باید نباشد، بیمار نفع به و نرسد نظر به

 .یابد ادامه بیمار، از پزشکی ضروری های مرادبت آن زمان

 ظیفیه ی و .کننید  حاصل اطمینان پزشکی، مداخالت به اددام از دبل بیماران آگاهانه آزادانه و رضایت از اخذ : 52 ماده

 همنید  حرف نظارتِ تحت و نمایندگی به تیم معالج، اعضای از یکی یا معالج حرفه مندِ ی عهده بر آگاهانه رضایت اخذ
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گرفتیه   بیمیاران  از ای هزینه هیچ نباید آگاهانه رضایت اخذ دبال در. شود افراد سیرده دیگر به نمی تواند و است معالج

 .شود

 نییز  گییری  تصیمیم  صیالحیت  و دانونی رسیده سن به فرد که صورتی در پزشکی، ی مداخله هر انجام برای : 53 ماده

 .نییازی نیسیت   پیدر  ییا  همسیر  جمله از دیگری فرد رضایت به است و فرد بسنده خود ی آگاهانه رضایت باشد، داشته

 پدرکیه  و همسر نزدیکان مانند یا شهادت رضایت گرفتن برای اصرار از بیمار، صالحیت فرض در مکلفند همندان حرف

کیه   پزشکی غیردرمانی ی مداخله از مواردی. کنند خودداری انجامد، می بیمار سالمت به خدمات ی ارائه در تأخیر به

 میدت  طوالنی و ضعیف ت  احتمال بازگش با یا بازگشت ناپذیر و جدی تأثیر وی ویی  زناش ی رابطه یا فرد باروری بر

 درمیانی  پزشکی اددام هیچ حال، هر در. بود خواهدهمسر  رضایت منوط به د،باش متأهل فرد که صورتی در گذارد، می

 .باشد مودوف وی جایگزین ی مگیرنده تصمی یا بیمار از غیر شخصی به رضایت نباید

 اثر بر که ثالث شخص ساختن آگاه از باشد مانند خودداری مواردی ی بردارنده بیماردر تصمیم که مواردی در : 55 ماده

 ادنیا   بیرای  انجامید،  میی  عمیومی  سالمت تهدید به که بیمار همکاری عدم یا خطر می گیرد معرض در مار،بی تصمیم

 با اطال  بیمار، تغییرنظر برای ماندن ناکام صورت در و گیرند به کار را خویش ی تالش همه خود تغییرتصمیم به بیمار

 ی شیبکه  ییا  پزشیکی  علوم دانشگاه در واحد مربوط هب مورد، حسب بر یا بیمارستان اخالق ی کمیته به را مراتب وی،

 .دهند اطال  محل، بهداشت

 در. اسیت  بیمیار  خیود  ی عهیده  اسیت، بیر   متعهید  وی به بیمار که دیگری مرجع هر یا همسر رضایت کسب : 55 ماده

 از باید یمار،ب افرادی جز می دهند تشخیص آینده، احتمالی مشکالت از گیری پیش جمله از هر دلیل، به ، که مواردی

 بیمیار  رضیایت  صیورت  در تنها یابند، ی  آگاه مربوط بهآن های گیری تصمیم و سالمت خدمات ی ارائه با مرتبط امور

 .سازند فرایند آگاه این از را آنان می تواند
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 رازداری و حریم خصوصی:

 هیر  بیه  کیه  غیرحساس و حساس اطالعات از اعم وی، اطالعات هی هم محرمانه بودن بر مبنی بیمار حق به : 55 ماده

 می گیرد، درار درمانی تیم در اختیار ترتیب هر به یا شودو می آوری جمع درمانی، تشخیص و مختلف مراحل شکل، در

 فیرد  هیر  بیه  اطالعیات  ی ارائیه  باشیند،  داشیته  اجازه او طرف که از افرادی یا و بیمار شخص جز. گذاشته شود احترام

 .است ممنو  دیگری،

 دیگر و دارند فرد را هر درمان و تشخیص با مرتبط اطالعات به دسترسی ی درمانی بیماراجازه تیم اعضاء تنها : 55 ماده

 مجاز بیماران، اطالعات به دسترسی برای حرفه مندان پزشکی، زمره ی در عضویت یا بودن پزش  به دلیل صرفاً افراد،

 .شوند نمی شمرده

 در. باشید  شده ذکر صراحت به دانون، در که است محدود مواردی به تنها«  ریرازدا اصل نقض» بودن مجاز : 58 ماده

 و گیردد  آگاه مذکور، دانونی الزام از باید ممکن، حد تا بیمار آن، به مربوط اطالعات آوری جمع از پیش مواردی، چنین

 .شود اطالعات کسب وی از سیس

 .است دادگاه رسمی استعالم به منوط تنها انتظامی، و دضایی مراجع به بیماران اطالعات ی ارائه به الزام : 53 ماده

 همیه  از خیودداری  نیازمند بیماران خصوصی حریم به احترام. گذاشته شود احترام بیماران خصوصی حریمبه  : 83 ماده

 معاینه دمانن ادداماتی از باید زمینه، این در. کنند می تلقی خود شخصی حریم نقض را آن بیماران است که کارهایی ی

 بیماران شرم موجب که نحوی به دیگران حضور در بیماران از حساس سؤاالت پرسیدن ، دیگر افراد حضور در بیمار ی

 .کنند خودداری غیرهمجنس، بیماران مورد در به وی ه بیماران، غیرضروری لمس یا مشاهده شود و

 سیؤاالت  پرسییدن  اسیت از  الزم. کننید  دداریخیو  بیمیاران  خیانوادگی  و شخصی امور در تجسس هرگونه از : 81 ماده

اسیت   ممکین  کیه  سیؤاالتی  پرسییدن  اگیر . شیود  خودداری بیماران، از بیماری درمان و تشخیص با غیرمرتبط شخصی
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 هیا  پرسش ضرورت باید است ضروری درمان، و تشخیص برای کنند، تلقی خود خصوصی حریم به ورود را آن بیماران،

 .شود داده اطال  بیماران هب درک، دابل و ساده زبان با

 نظر مورد افراد یا فرد درمان ، و تشخیص روند در که شود داده اجازه است الزم درخواست بیماران، صورت در : 82 ماده

 .باشد پزشکی مداخالت استاندارد انجام از مانع همراهی، این که این مگر کنند  همراهی آنهارا بیماران،

 همیراه  یا پرسنل همجنس حضور در غیرهمجنس، بیمار حساس معاینات بیمار، رضایت صورت در است الزم : 83 ماده

 موجیب  باشدو مقدور عملی و علمی لحاظ از همجنس وسیله ی همکار به معاینه این صورتی که  در. شود انجام بیمار،

 .کند دریافت ار معاینه ی نتیجه و اددام آن، انجام به همجنس همکار باید نشود، بیمار برای مشکل ایجاد

 .کنند خودداری معاینه اتاق در بیمار چند همزمان ویزیت و معاینه از : 85 ماده

 هیر  ی ارائیه  و تلویزییونی  های برنامه در حضور خبری، ی مصاحبه جمله از شکل، هر به رسانه ها سازمان با : 85 ماده

 بیمیاران  خصوصیی  حیریم  نقیض  ی ربردارنیده د وجه هیچ به است که موجه صورتی در تنها ها، رسانه به اطالعات نو 

شیاغالن   و حرفیه  بیه  را عمیومی  اعتمیاد  حال، عین در نیانجامد  آنان سالمت ی پرونده شدن اطالعات فاش به نباشدو

 .نکند مخدوش وابسته، و پزشکی حِرَف

 شمار به جامعه در شده شناخته های چهره از که بیمارانی ی درباره خود ای رسانه نظرهای اظهار در مکلفند : 85 ماده

 بیمیار  نزدیکیان  و خانواده آزردگی موجب آنان، خصوصی حریم به احترام ضمن که کنند برخورد گونه ای به روند، می

 .نشود شده، یاد افراد سالمت اطالعات شدن نا موجه فاش باعث و نیاید فراهم

 فراینید  در اسیتفاده  آموزشی، محتوای ی تهیه دفه با بیماران از برداری فیلم و عکس برداری هرگونه انجام : 85 ماده

 ی تهییه  می شیود،  گرفته زیبایی عمل انجام برای که هایی عکس درمانی مانند یا خاص موارد گزارش پ وهشی مانند

 هوییت  کیه  مواردی در. است مجاز بیماران از اجازه کسب از پس تنها آن، مانند و خبری یا مستند سینمایی، ی برنامه
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 بیا  که تصاویری یا فیلم از استفاده سوء هرگونه مسؤولیت. باشد مکتوب حتماً باید شده اخذ رضایت باشد مشخص فرد،

 را یادشیده  عکس یا فیلم که است وابسته، و پزشکی شاغالنحِرَف ه ی عهد بر می شود، گرفته پ وهش یا آموزش هدف

 .اند گرفته

 هیای  رسیانه  اختییار  در یا و شود پخش عمومی سطح در شده هگرفت تصویر یا است فیلم درار که صورتی در : 88 ماده

 .برسد آن به مربوط ی مؤسسه یا بیمارستان رئیس تأیید به موضو  است الزم گیرد، درار جمعی

 مایعیات  و خیون  بیافتی،  های نمونه رادیوگرافی، های عکس مانند بیمار بدن به مربوط های نمونه و اطالعات : 83 ماده

 صورتی آنها در از استفاده و هستند بیمار خصوصی حریم از بخشی بدن، از شده استخراج ژنتیکی ایمحتو و بیولوژی 

 ییا  و باشید  شیده  گرفتیه  آن صیاحب  رضیایت  ییا  کیه  است مجاز پ وهشی و پزشکی اهداف مانند مختلف، مقاصد برای

 .باشند شده نام بی نها، آ صاحبان به انتساب غیردابل شکل به نمونه ها و اطالعات

 مدیریت خطاهای پزشکی:

 بایید . شمرده شود محترم صالح، ذی مراجع به شکایت برای اشخاص دیگر و همکاران بیماران، است حق الزم : 33 ماده

 بیه  کامیل،  صیدادت  بیا  و یابنید  حضیور  شده، تعیین ودت در انتظامی، و دضایی مراجع سوی از شدن احضار صورت در

 .دهند پاسخ پرسش ها

 هزینیه ی  و غیراسیتاندارد  مداخالت تحمیل و غیرموجه احتیاط موجب نباید گرفتن درار شکایت مورد از بیم : 31 ماده

 آسییب  و حقیودی  پیامیدهای  از بییم  بیه دلییل   پرخطیر  بیمیاران  پذیرش از حال، عین در. شود بیماران به غیرضروری

 .است ممنو  احتمالی،
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 ایین  در. به کار گرفته شیود  تالش ی همه پزشکی، خطای از ریعا و استاندارد سالمت خدمات ی ارائه برای : 32 ماده

 خیویش  کاری ی زمینه و رشته در شایع خطاهای از برای آگاهی را خود تالش منتهای اعضا ی است همه الزم زمینه،

 .کنند جلوگیری خطاها این از امکان حد تا و آورند عمل به

 اییراد  به منجر خطای بروز صورت در خود، باید سالمت به مربوط اطالعات از آگاهی بر بیماران اساس حق بر : 33 ماده

 و خطیا  بیروز  اصیل  و پیشگیرانه، اصالحی اددامات انجام و عذرخواهی ضمن و بیذیرند را خود عمل خسارت، مسؤولیت

 .کنند آشکار بیماران برای را خطا ناشی از عوارض و علل جمله از به آن، مربوط جزییات

 نیو  خسیارت   هیر  بیه اییراد   منجر خطای بروز موارد در پزشکی، ی حرفه و جامعه متقابل اعتماد برای حفظ : 35 ماده

 بیه صیورت   و بیمیار  توافیق  بیا  کیاری،  هرگونیه پنهیان   از پرهیز ضمن بیماران، به ادتصادی و اجتماعی روانی، جسمی،

 .کنند اددام خود، خطای بروز اثر شده بر وارد خسارت جبران برای داوطلبانه،

 در. ای، ادیدام شیود   حرفیه  وظیایف  کامیل  و درسیت  انجام برای الزم روانی و جسمی های افزایش توانمندی : 35 دهما

 تیا  بایید  بدانند، محتمل را بیمار آسیب دیدن ضعف روانی، یا جسمانی ضعف خستگی، جمله از دلیل هر به که صورتی

 ایین  ازشیمول  جایگزین، فرد غیاب در اورژانس داخالتم انجام. کنند خودداری ی یادشده، مداخله انجام از امکان، حد

 .است مستثنی ماده

 ضیعف  خسیتگی،  ماننید  بیه دالیلیی   همکیاران،  دیگیر  کیه  شیوند  متوجه وابسته، و پزشکی حِرَف شاغالن اگر : 35 ماده

آسییب   موجیب  امیر  ایین  که نحوی به ندارند، را الزم آمادگی ای خود حرفه وظایف انجام برای روانی، ضعف جسمانی،

 حفظ بیمار که سالمت روندی گرفتن پیش در برای را یادشده همکار امکان، حد تا باید شود، می احتمالی بیمار دیدن

 را امر این یادشده، همکار که صورتی در. کنند دانع مودعیت مذکور، در مداخله انجام از داوطلبانه خودداری مانند شود

 میدیریت مؤسسیه ی   ییا  تیان   بیمیارس  اخالق ی کمیته به محرمانه، و وبمکت صورت به را است موضو  الزم نیذیرد،

 .دهند گزارش درمانی
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کار  به ضمن است، آسیب دیده مندان حرفه دیگر خطای اثر است بر معتقد بیماری که ی مراجعه صورت در : 35 ماده

 نظیر  اظهیار  و ضیاوت د از هرگونیه  یادشیده،  همکیار  ای حرفیه  جایگیاه  و شیأن  حفیظ  بیرای  خیود  تیالش  تمام گرفتن

 .دهند ارجا  ذیصالح مراجع به را وی راهنمایی بیمار، ضمن و کنند خودداری غیرکارشناسی،

 میی  آنیان  درمیانی  های فعالیت در اختالل باعث که باشد جسمی یا مشکالت روانی دارای که همکاری با اگر : 38 ماده

 .دهند ارشگز مربوط، م پزشکی نظا سازمان به را مراتب است شود، الزم

 ارتباط با دیگر همکاران:

 آنان، نهاییت  با تعامالت در و گذاشته شود احترام سطوح، ی همه در درمانی تیم و اعضای همکاران حقوق به : 33 ماده

 اعضیای  نظیر  مید  وی ه صورت به افراد باسابقه، و کسوتان پیش به ادب و احترام رعایت است الزم. گردد رعایت را ادب

 .گیرد درار سازمان

و  ایشیان  همکیاران  بیرای  سالمت، و بالینی عملکرد ای، حرفه رفتار ی زمینه در مشکالتی که رفع منظور به  : 133 ماده

 .کنند آنان کم  به توان، حد تا آید، می پیش سالمت خدمات ی ارائه دهنده مندان حرفه دیگر

خیدمات   ی ارائیه دهنیده   تیم اعضای دیگر و مکارانه به خود تجارب و ها آموزش دانسته برای توان، حد در : 131 ماده

 حرفیه  پاسخ است الزم تقاضای مشاوره کنند، سازمان اعضای از ی  هر از همکاران که مواردی در. کنند اددام سالمت،

پاسخ  دریافت با مشاوره، متقاضی همکارِ باشدکه شکلی به و نحو بهترین ممکن، به فرصت اولین در مشاوره مورد مندان

 .کند آن استفاده از خدمت، ی ارائه درسیر و درک را آن محتوای بتواند روشنی به اوره،مش

 حضیور  در ویی ه  بیه  و حیال  هیر  در مندان، حرفه دیگر تحقیر و توهین غیرسازنده، تخطئه، انتقاد هرگونه از : 132 ماده

 .کنند خودداری آنان همراهان بیماران و
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 در ای، حرفیه  خیدمت  ادامیه  برای روانی آنان و جسمی ناتوانی یا همکاران ای فهحر است سوءرفتارهای الزم : 133 ماده

 به موضو  است الزم رفتار، نکردن اصالح یا بودن جدی صورت در و منعکس شود آنان خود به نباشد، جدی که صورتی

 .شود نظام پزشکی گزارش سازمان یا مربوط ی مؤسسه مدیریت به صورت محرمانه

 جملیه  از مختلیف،  طوح  درس و و غیردولتی دولتی مدیریتی های سمت در سازمان که اعضای از ستهد آن : 135 ماده

 همیه ی  بیا  موظفنید  میی کننید،   فعالیت پزشکی، مؤسسات مدیریت و فنی، ریاست مسؤولیت اجرایی، های مسوولیت

 و مادی حقوق به و فتار کنندر عدالت و انصاف با خود، مدیریت تحت یا زیردست همندان حرف دیگر همکاران، به وی ه

 .بگذارند احترام سرپرستی، تحت کارکنان معنوی

 مسئولیت های اجتماعی و سازمانی حرفه مندان:

 وابسته، و پزشکی حِرَف شاغالن الزم است ی ها، بیمار همه گیری یا غیرمتردبه یای بال و حوادث بروز هنگام : 135 ماده

 .کنند وظیفه انجام ای، حرفه و دانونی موازین برابر و معرفی حل مقررم به را خود سازمان، فراخوان محض به

 اولوییت  درمیان،  بیر  را پیشگیری ای خود، حرفه وظایف انجام در وابسته، و پزشکی حِرَف است شاغالن الزم : 135 ماده

 .نندک ارائه سالمت، خدمات دریافت کنندگان به را الزم پیشگیرانه های آموزش مورد، حسب بر و دهند

 به را خود پزشکی ات  مؤسس و مطب و تعطیلی تغییرنشانی و نشانی مکلفند وابسته، پزشکی و شاغالنحِرَف : 135 ماده

 .اطال  دهند محل، میزشکی سازمان نظا

 حِیرَف  شیاغالن  کیرده،  پییش بینیی   ی پزشکی جامعه برای را خودتنظیمی ظرفیت دانون، اینکه به توجه با : 138 ماده

 انتخیاب  فراینید  در ممکین،  حید  تیا  دیانونی،  هیای  ظرفیت از بیشتر ه گیری هرچه بهر برای مکلفند بسته،وا و پزشکی

 .کنند مشارکت فعاالنه پزشکی، نظام سازمان در نمایندگان خود
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میدعو،   کارشیناس  دالیب  در پزشیکی،  نظیام  سیازمان  کارشناسیی  هیای  با کمیسیون امکان حد است تا الزم : 133 ماده

 بیا  مرتبط مختلفِ ن های کمیسیو کمیته ها و عضو جایگاه در اگر سازمان، عضو پزشکی همندان حرف .کنند همکاری

 اصیول  همه ی است الزم کنند، می فعالیت انتظامی، های پرونده های کارشناسی کمیسیون جمله از ای، حرفه مسایل

 احتمیالی،  منیافع  ارسیازی تعیارض  آشک طرفیی،  بی محرمانگی، حفظ ها شامل کمیته این در عضویت بر اخالدی حاکم

 رعاییت  را آن بیه  مربیوط  های نامه یین آ یا نامه اساس در اخالدی یادشده دیگرهنجارهای و خصوصی حریم به احترام

 .کنند

 منظیور  بیه  درمیانی،  و بهداشیتی  مؤسسیات  سازمان هاو رهبری در جایگاه خصوصاً سازمانی، اخالق به توجه : 113 ماده

 .است ضروری م یآورد، فراهم ای حرفه رفتار برای را زمینه که ادداماتی یاجرا ریزی و برنامه

 پوشش حرفه ای در محیط های بالینی:

 کنند انتخاب را پوششی مکلفند کشور، عمومی مقررات رعایت بر ای، عالوه حرفه پوشش رعایت و انتخاب در : 111 ماده

 اعتمیادِ  و آرامیش  هم و را برانگیزد حرفه این به احترام حس و کند حفظ را پزشکی مندان حرفه حرمتِ و هم شأن که

 را بیمیاران  و ایشیان  ایمنیی  و جلیوگیری  عفونت، انتقال از شود  همچنین، موجب پزشکی را خدمات دریافت کنندگان

 .کند حفظ

 تصیاویر،  بدون و تمیز و ساده های از لباس بیماران و کنندگان به دریافت خدمت ارائه ی زمان است در الزم : 112 ماده

 .شود پیام استفاده حاوی و تبلیغاتی نامتعارف عالیم

 .شود رعایت روپوش جلوبسته فرم لباس پوشیدن در بالینی را های محیط ضابطه ی : 113 ماده

 بیا  را آن بایید  ییا  و باشند داشته تن بر اسکراب نباید است، ضوابط اسکراب جزو که هایی محیط از خارج در : 115 ماده

 .بیوشند ش سفیدروپو
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 نصیب  لبیاس  روی همگیانی  دابیل روییت   محل در عکس دار شناسایی کارت باید خدمات، ی ارائه محیط در : 115 ماده

 .شود

 نبایید  بالینی محیط در. کند ایجاد خدمات سالمت ی ارائه روند در تداخلی شودکه استفاده پوششی از نباید : 115 ماده

 .باشد بالینی کار مزاحم شود که پوشیده فرم لباس روی پوششی

 .باشند غیرمتعارف زیورآالت و بدون آرایش خدمت، هی ارائ محیط در باید : 115 ماده

جمله  از کنند  رعایت آن، مختلف ابعاد در را فردی بهداشت بیماران، تر سالمت بیش هرچه حفظ برای الزم : 118 ماده

 .باشد یمصنوع ناخن فادد و تمیز کوتاه، باید ها ناخن که این

 آموزش و پژوهش های پزشکی:

 مطیب  از اعیم  مکانی هر در خود، ای کار حرفه روند در بخواهد وابسته که پزشکی و شاغالن حِرَف از ی  هر : 113 ماده

نامیه   طیرح  است الزم دهد، انجام پ وهش افراد، دیگر یا بیماران روی و غیردانشگاهی، دانشگاهی بیمارستان یا شخصی

 زیسیت  ش هیای  پی وه  در ملیی اخیالق   ی کمیته ی دبیرخانه از که پ وهش در اخالق ی کمیته ی  زا و کند تدوین

 نباید پ وهش. کسب نماید اخالدی باشد، تأییدیه ی داشته پزشکی، اعتبارنامه آموزش و درمان بهداشت، وزارت پزشکی

 .شود آغاز پ وهش، در اخالق هی کمیت سوی از نامه طرح تأیید یا از تصویب پیش

 کرامت رعایت با توأم را ها انسان سالمت ارتقای شرکت کننده، ن های بر انسا پ وهش است سازمان در الزم : 123 ماده

 از بعید  و حیین  را پی وهش  شرکت کنندگان در فردِ فرد ایمنی و سالمت و دهند درار خود اصلی هدف حقوق ایشان، و

 .دهند اولویت دیگر مصالح ی همه بر پ وهش، اجرای

 و تخصیص  باشیند  داشیته  اطمینیان  کیه  کنند اددام انسانی ش های انجام پ وه به مواردی در تنها است الزم : 121 ادهم

میی   انجیام  انسیان  کیه روی  هیایی  پ وهش اجرای و طراحی. هستند دارا کار، این برای را مرتبط و بالینی الزم مهارت
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 پ وهش های و موجود علمی منابع کامل مرور بر و ز، منطبقرو دانش اساس بر شده پذیرفته علمی اصول با باید گیرند،

 .باشد مبتنی پیشین،

 اطمینیان  که هستند مجاز انسان ش ها روی پ وه از دسته آن انجام به تنها وابسته، و پزشکی حِرَف شاغالن : 122 ماده

 پی وهش  در. باشید  آن خطرهیای  از بیشیتر  شرکت کننده فرد هر برای در پ وهش شرکت ی بالقوه منافع کنند حاصل

 باشدکه آن چیزی از بیشتر می گیرد نباید درار آن معرض در آزمودنی که آسیبی سطح غیردرمانی، ماهیت های دارای

 بایید  پزشیکی،  پی وهش  هیر  آغیاز  از پیش زمینه، این در. شوند می آن مواجه با خود روزمره ی زندگی در عادی مردم

 تأمین و پذیرد انجام شود، شرکت کنندگان وارد است به ممکن که احتمالی زیان رساندن حدادل به برای اددامات اولیه

 عملی صرفاً یا و تر پایین ی هزینه پ وهشگر، راحتی کار، سهولت مانند سرعت، دالیلی. گیرد درار نظر مد آنان سالمت

 وادیع  اسیتناد  میورد  جیه، زییان غیرمو  یا خطر معرض در پ وهش در شرکت کنندگان درارگرفتن برای بودن، نمی تواند

 .شود

 پ وهش اجرای حین در کنند می انسانی اددام های پ وهش انجام به که وابسته، و پزشکی حِرَف شاغالن اگر : 123 ماده

بالفاصیله   پ وهش باید است، آن ی بالقوه فواید از بیش کنندگان پ وهش برای شرکت در شرکت خطرات شوند متوجه

 .شود متودف

 اجیرای  رونید  پیایش  بیرای  پ وهش اخالق در های کمیته حق به وابسته، و پزشکی حِرَف شاغالن است مالز : 125 ماده

 از پیایش  بیرای  کیه  را مدارکی و اطالعات و بگذارند احترام اخالدی، رعایت مالحظات از اطمینان منظور به پ وهش ها

 .دهند درار کمیته ها این اختیار در شود، می درخواست پ وهش در اخالق سوی کمیته ی

 عمیل  منصیفانه  دیگیر،  جمعیتی گروه هر یا بیماران جمعیت میان از شرکت کنندگان بالقوه، انتخاب در باید : 125 ماده

 آمییز  تبعییض  جامعیه،  کیل  جمعیت و آن در پ وهش، در شرکت منافع و هزینه ها خطرات، توزیع که نحوی کنند  به

 .نباشد
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کتبی  ی آگاهانه رضایت آنان، جایگزین گیرندگان تصمیم یا شرکت کنندگان از ها، انسان روی پ وهش برای : 125 ماده

 .شود کسب

 پی وهش  در شرکت کنندگان منظور، این برای. شود حاصل اخذ شده، اطمینان رضایت بودن آگاهانه از باید : 125 ماده

 .نمود اسب، آگاهمن نحوی به باشد، مؤثر ها آن تصمیم گیری در تواند می که اطالعاتی از تمامی را

 و دربردارنیده ی  باشد شده نوشته دابل درک، و ساده زبانی با شرکت کنندگان برای باید آگاهانه رضایت فرم : 128 ماده

 تأمین بودجیه،  پ وهش، منابع انجام روش پ وهش، مدت پ وهش،طول اهداف عنوان و :باشد موارد این شامل اطالعاتی

 برداشته در پ وهش، رود می انتظار که ن هایی زیا و پ وهشگرو سود سازمانی ستگیواب منافع، احتمالی تعارض هرگونه

 .شوند خارج از مطالعه بخواهند، که لحظه هر می توانند که بدانند پ وهش باید در کنندگان همچنین، شرکت. باشد

دیگیر   ییا  بیماران برای نحو، ره به که رفتاری هرگونه. شود حاصل اطمینان اخذ شده رضایت بودن آزادانه از : 123 ماده

 نییاز  بیه  توجیه  بیا . اسیت  ممنیو   پ وهش باشد، شرکت در منظور به اجبار یا و فریب اغوا، تهدید، ی دربردارنده افراد،

 درمیانی  هیای  پی وهش  دصد انجام که توسط درمان تحت بیماران موضو  درباره ی این خود، پزش  معالج به بیماران

 .گیرد درار مد نظر بیشتری ددت با باید ،دارند را خود بیماران روی

ارائه  بر نباید وجه هیچ به پ وهش، همکاری در ی ادامه از بیمار انصراف یا پ وهش در شرکت از زدن باز سر : 133 ماده

موضیو    این. باشد داشته تأثیر افرادی، چنین به پزشکی پ وهشگر مندان سوی حرفه از درمانی تشخیص و خدمات ی

 .شود داده اطال  آزمودنی به آگاهانه، رضایت اخذ رایندف در باید

 ماننید  آسییب پیذیر   هیای  گیروه  از برخیی  باید پردازند، می پ وهش به که پزشکی مندان حرفه از دسته آن : 131 ماده

 طیور  به است، محدود نوعی به آگاهانه، رضایت دادن برای آنان ظرفیت زندانیانی که و نوزادان کودکان، ذهنی، ناتوانان

 در ترجیحیی  دالیب شیرکت کننیدگان    در گروه هیا  این انتخاب دلیل نباید هایی محدودیت چنین. کنند وی ه، حفاظت

 تصیمیم گیرنیده ی   از آگاهانیه  رضیایت  اخذ بر عالوه های آسیب پذیر، گروه روی پ وهش انجام برای. باشد پ وهش ها
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 شیرکت  از این افراد خودداری به و شود اخذ آگاهانه ضایتر نیز شرکت کننده فرد خود از حد ممکن، تا باید جایگزین،

 .شود گذاشته احترام پ وهش، در

 محرمانیه ی همیه ی   حفیظ  و خصوصیی  به حریم احترام برای دارند، باید گرایش پ وهش امر به افرادی که : 132 ماده

تیدابیر   پییش گیرفتن   در راه زا و گیرنید  کیار  بیه  را خود تالش نهایت پ وهش، در شرکت کنندگان بیماران و اطالعات

 مانند موادعی در. کنند جلوگیری پ وهش، حین شده در گردآوری و آمده به دست اطالعات غیرموجه انتشار از مناسب،

 .شود ددت پیش از بیش بیماران، هویت حفظ است برای الزم نادر، موارد گزارش

 در شیرکت  اثیر  بیر  کیه  بیمیاران  به خسارت احتمالی هرگونه جبران برای سازمان موظفند عضو پ وهشگران : 133 ماده

 داروییی  های شرکت ی وسیله به پ وهش که مواردی در. دهند انجام را اددامات الزم ی همه است، شده ایجاد پ وهش

 از پیس  و حاصیل  مالی، اطمینان حامی سوی از شرکت کنندگان ای بیمه کامل پوشش از است الزم شود، حمایت می

 .کنند زآغا را پ وهش آن،

 دارند، پ وهشی جنبه ی صرفاً که ادداماتی را های هزینه ی همه موظفند پزشکی، گر  پ وهش مندان حرفه : 135 ماده

 هیای  بیمیه  از اسیتفاده  ییا  بیمیاران  به پ وهشی ی هزینه هرگونه از تحمیل و کنند تأمین پ وهش، بودجه ی محل از

 .کنند آنان خودداری درمانی

 پ وهشی آثار انتشار در اخالق پ وهش، استانداردهای نتایج ار  انتش است در سازمان الزم عضو انپ وهشگر : 135 ماده

 سیازی ییا   داده هرگونیه  از و رعایت را منفی و مثبت نتایج از اعم تحقیق، نتایج و کامل ددیق صاددانه، گزارش جمله از

 .کنند خودداری پ وهشی، ه های داد تحریف

باشیند    دارا را نویسیندگی  شیرایط  ی همیه  که کنند مشارکت مقاالت ی دالب نویسنده در ردیموا در تنها : 135 ماده

 نده  نویس به عنوان ندارند، را شرایط نویسندگی که افرادی نام آوردن از خود، تحقیقات از حاصل مقاالت در باید ضمناً

در ارائیه   اوالً، که آید می شمار به مقاله ان نویسندگ از یکی نویسنده یا شخصی: عبارتند از شرایط این کنند  خودداری
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 باشید   داشیته  گیر چشم سهمی ها، تفسیر داده و آنالیز یا ها داده جمع آوری یا مطالعه طراحی یا پ وهشی ی ایده ی

 علمی مقاله محتوای اصالح به که آن ی نقادانه مرور یا و مقاله پیش نویس صورت نوشتن به مقاله متن نوشتن در ثانیاً

 رعاییت  مسیؤولیت  نهاییت،  در و باشید  یید کرده تأ و مطالعه را شده نهایی ی مقاله ثالثاْ باشد  داشته نقش انجامد، می

 .بیذیرد را همکاران وسیله ی به شده انجام مراحلِ تحقیقِ ی همه در اخالدی استانداردهای

 بیر  عیالوه  کنند، اددام پ وهشی نه فعالیتهرگو به بخواهند که صورتی در سازمان عضو پزشکی مندان حرفه : 135 ماده

در  پی وهش  در اخالق استانداردهای ی درباره کسب آگاهی به ملزم سند، در این شده یاد اخالدی استانداردهای رعایت

 کمیته وسیله ی به که هستند آن مربوط  به اختصاصی و عمومی اخالدی های نامه شیوه رعایت و خود تحقیق موضو 

 .شود می اعالم زیست پزشکی کشور،  وهش هایپ در اخالق ملی

 الزم است منتهای دارند، اشتغال آموزش امر به عالی که آموزش مؤسسات و ها دانشگاه علمی اعضای هیأت : 138 ماده

 بیه  فراگییران،  بیا  و گیرنید  به کیار  ش گیرندگان و آموز دانشجویان به ممکن آموزش بهترین ی ارائه برای را خود توان

 .کنند رفتار احترام

 کند، می پیدا تعارض بیماران به و درمانی تشخیصی خدمات ی ارائه با آموزشی وظایف انجام که مواردی در : 133 ماده

را  بیمیاران  یا منیافع  حقوق گرفتن نادیده تواند نمی دانشجویان، دیدن ضرورت آموزش است و بیماران منافع با اولویت

 .کند توجیه

. شیمرده شیود   محتیرم  فراگیران، و آموزش دانشجویان در همکاری از خودداری برای بیماران قاست ح الزم : 153 ماده

 آموزشیی، میورد   فرایندهای در شرکت به بیماران کردن مجبور برای تواند نمی درمانی دانشگاهی مراکز بودن آموزشی

 می شود ارائه مختلف، های رده نسوی فراگیرا از رسمی، صورت به که سالمتی خدمات از دسته آن. گیرد درار استناد

 .هستند مستثنی ماده این شمول از
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 قوانین و مقررات اختصاصی هر بخاااااااش

 اورژانس

 
 توسط مامای تریاژ ، تریاژ شده و پس از ویزیت توسط رزیدنت ، اددامات درمانی  در هر شیفت کلیه مددجویان

اورژانس رویت و شرح حال گرفته شود و در صیورت   باید توسط مامای توسط مامای اورژانس انجام می گردد .

 شود.اورژانس اولویت و اطال  به رزیدنت انجام می

  شرح حال کلیه مددجویان سرپایی یا بستری باید به اطال  رزیدنت مربوطه رسانیده شود و هیچ بیماری بدون

 اطال  رزیدنت اورژانس از پذیرش خارج نشود.

 یا پزش  مسئول  رزیدنت  بخش کنترل و  به رویتی باید توسط ماما نظر  مددجویان تحت زمایشآهای برگه

 و پزش  به پرونده الصاق گردد.ماما یرسیده و پس از امضا

  دستور طبق جهت کلیه مددجویان اورژانسی و زایمانیIv Line شود و دستورات اجرا شده و در برگه بردرار می

هیای مخصیوص   ن برچسب زده و در برگیه آهای ات و نمونهزمایشآشود و جهت دستورات پزش  تی  زده می

 شود.زمایشگاه ارسال میآزمایش وارد شده و به آ

 پاتولوژی احتمالی به ازمایشگاه به همراه دفتر  –ادرار  –های خون نظارت بر کار خدمات از جهت ارسال نمونه

 زمایشآ

  های زنان و حتما در برگه بیماری رین احتمالی(هفته )جهت زایمان و سزا 40دد و وزن مددجویان باردار باالی

 زایمان پرونده بستری ثبت گردد.



لورود  مرکز آموزشی و ردمانی کورث  راهنمای عمومی کارکنان جدیدا
 

   ، سورپوازیر آموزشی دفتر آموزش
77 

 

 

 شود ولی طبق نظر پزش  در صورتیکه بیمار دبل از پذیرش کامییوتری و پرونده بستری حاضر به بستری نمی

وارض همسیر( و توجییه عی    باید بستری شود باید ضمن توجیه و دادن اطالعات به بیمار و همراه وی)ترجیحیاً 

هیای صیبح و اییام غییر     احتمالی ناشی از عدم بستری باید به منشی پذیرش و سوپروایزر کشی  و در شییفت 

اسیت ، اطالعیات میددجو در واحید      6در صورتیکه مددجو  های ریس . تعطیل به مسئول بخش گزارش شود

 7مددجویان لوریس  پذیرش ثبت شده و رضایت از مددجو و همسر ایشان در واحد پذیرش، اخذ می شود . در

 رضایت شخصی در برگه تریاژ گرفته می شود .

     داروها و کلیه تجهیزات ترالی اورژانس و داروهای یخچالی در ابتدای هر شیفت کنتیرل و در دفتیر مخصیوص

 ثبت گردد و موارد کمبود فوق  در اولین شیفت به اطال  مسئول بخش رسانیده و جایگزین گردد.

 0پزشکی از جمله الکترو شوک و  کنترل کلیه دستگاههایECG  در هر شیفت انجام شده و نوار تست در دفتر

 داری می شود.مخصوص ثبت و نگه

    7کنترل کلیه دسستگاهها و تجهیزات پزشیکی شیاملNST-      ونتیالتیور   –دسیتگاه میانیتور عالئیم حییاتی– 

ابل در هر شیفت تحویل و تحیول و  های دیواری و پرتپرتابل و سانترال و فشارسنج O2مانومترهای  –ساکشن 

 از نظر سالم بودن نیز چ  و در دفتر مخصوص ثبت گردد.

    سیاعت توسیط ممیای     6پیگیری تعیین تکلیف مددجویان تحت نظر در اورزانس در محدوده زمیانی کمتیر از

 یا رزیدنت سال دو انجام شود .  اورژانس با اطال  به پزش  مقیم

 و یا از سایر بیمارسیتانها توسیط مامیای ترییاژ      770دجویان اعزام شده توسط پیگیری انجام روئیت سریعتر مد

 انجام شده و موارد اعزامی از سایر بیمارستاه به اطال  سوپروایزر رسانده شود .

o  از  خونریزی ( و انجام زایمان احتمالی حتمیاً  –ب آجهت انجام معاینات واژینال )مخصوصا موارد پارگی کیسه

 تفاده شود.دستکش استریل اس

o  باشد و حتمیا جهیت کلییه میددجویان گیزارش      ها به عهده مامای شیفت میپرونده دستور پزش  تی  زدن

 شود.پرستاری نوشته

                                                 

6 High Risk 

1 Low Risk 

0Electrocardiogram  

7 Nonstress test 
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o .پرکردن فرم تریاژ جهت کلیه مددجویان توسط پرسنل مسئول تریاژ انجام گیرد 

o باشد.نظارت بر کار پرسنل پذیرش و خدمات به عهده پرسنل فنی اورژانس می 

o  بالتکلیف نماند. در صورت بیروز هیر گونیه     از محدوده زمانی سطح تریاژ ددت در اینکه هیچ مددجویی بیشتر

 مشکلی مسئول بخش و یا سوپروایزر را مطلع سازد.

o  در صورتCPR 73 لیاز دب ماریفوت ، بروز مشکل جهت ب یگواه ایFMEA77 ایRCA فرم  ایADR  مربوط در

 ثبت شود . دیطبق دستورالعمل با فیهمان ش

o هماهنگ شود .  زریو سوپروا فتیصورت بروز هر مشکل با مسئول ش در 

o  

 : مركز مهم یها كد

است که جهت احیاء دلبی و ریوی بیمار بزرگسال بدحال در بیمارسیتان اعیالم میشیود و اعضیاء      74CPRکد  : 33كد 

 شامل:

  ICUپرستار  -0                    اس بیهوشی کارشن -4سوپروایزر                                -7

 پزش  مقیم -6              پرستارو مامای بخش -0 زنان و بیهوشی              رزیدنت -2

 مراجعه بیماران به واحد اورژانس بیش از توان عادی اورژانس : 55كد 

 امه ریزی میشود و اعضاء شامل:توسط مسئول هماهنگ کننده )سوپروایزر(با توجه به تعداد بیماران برن 00تیم کد 

  0و  4رزیدنتهای سال  -0                               پزش  متخصص مقیم           -7

 طبق برنامه ماهیانهاعضاء کد -2سوپروایزر                                                         -4

اعالم می شوند مانند سیل و ودت ودبیرکمیته بحران د سوپروایزردر صورت بروز حوادث غیرمتردبه با صالحدی : 55كد 

 زلزله و اعضا شامل:

                       سوپروایزر -3    ارشد بیهوشی     / متخصص مقیم بیهوشی  -4ارشد زنان          /متخصص مقیم زنان  -7

                                                 

73 Failure mode and effects analysis)تکنی  تجزیه و تحلیل خطا و اثرات آن(  

77 Root cause analysis)تحلیل ریشه ای ودایع( 

74 Cardiopulmonary resuscitation 
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          ایزر(                 )به صالحدید سوپروطبق برنامه  22کداعضا -2

است که در صورت آتش سوزی در یکی از واحدها یا بخشهاا االه م مردهردد و     44کد آتش نشانی کد :  11کد 
 االضا شامل:

 ( CO2ندابان گشت کشرک)همراه داشتن کپسول  -3سوپروایزر                                        -4

طبق برنامهه  کپسول پودری( داشتن ات آقا یک نفر)همراهخدم -1     )همراه داشتن کپسول(        تأسرسات  -2
 ماهرانه

 

 

 نوزاد و االضا شامل: CPRکد احراء نوزاد در صورت نراز به : 33کد 

 (   B-A)نوزادان پزشک مقرم  -43NICU (C-B   )3پرستار  -2سوپروایزر)هماهنگ کننده(      -4

 (D)مسئول نوزادپرستار و مامای  -1 

 

 (FMی)کدفوریتهای مامای

  ICUپرستار  -0کارشناس  بیهوشی                                      -4سوپروایزر                                -7

 پزش  مقیم -6پرستارو مامای بخش                                   -0رزیدنت زنان و بیهوشی               -2

 

 

 

 

 

 

                                                 

70 Neonatal intensive care unit 
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 زایمانبخش 

 
 رعایت احتیاط های الزامیی و اسیتاندارد ) پوشییدن گیان و ماسی  و      ن ، نداشتن زیور آالت ، کوتاه بودن ناخ

 عین  محافظ و ... ( هنگام انجام زایمان طبیعی ضروری می باشد.

  ( دستگاه های فتال مانیتورینگ جنینNST  و سونی کید ها و پمپ های انفوزیون با احتیاط جا به جا شود )

پرهیز  NSTل بر روی پروپ سونی کید یا ژبه پروپ های دستگاه خودداری و از ریختن و از وارد کردن ضربه 

شود. جهت تغییر منوی دستگاه ها از انگشت دست استفاده شود و با خودکار خاموش و روشن نشود و در کل 

 کاری نشوند.دستگاه ها تنظیم شده اند و منوی آن ها دست

 کی مانند گوشی و فشارسنج و یا غیر پزشکی و یا دارویی و مصیرفی  وسایل بخش زایمان اعم از تجهیزات پزش

 بدون اجازه و هماهنگی مسئول شیفت مامایی از بخش خارج نشوند.

 بان  و ... به عهده خود پرسنل می باشد و بخش  حفظ اموال شخصی مانند زیورآالت و کیف پول و کارت عابر

 هیچ مسئولیتی در دبال مفقود شدن آنها ندارد.

 ز برداشتن داروهای ترالی اورژانس در موارد غیر اورژانس خودداری شود و در صورت نیاز به داروهای ترالی بیا  ا

 مامای مسئول شیفت هماهنگ شود.

  حفظ حریم خصوصی مددجویان به خصوص در موارد معاینات واژینال و زایمان طبیعی الزامی بوده و در موارد

 مددجو ارتباط بردرار و مجوز کتبی ثبت و در پرونده نصب شود.زایمان توسط اینترن مذکر باید با 

        ، اددامات ده گانه بیمارستان های دوستدار مادر، به خصیوص انجیام زایمیان فیزیولوژیی  و کیاهش سیزارین

 رسالت این بخش بوده و کلیه افراد دخیل موظفند در جهت ارتقای این موارد تالش نمایند.

 یی و غیر دارویی با نظر متخصصین بیهوشی و رزییدنت هیای زنیان و همکیاری     روش های زایمان بی درد دارو

 گروه مامایی انجام می شود.
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        بر اساس طرح تکریم ارباب رجو  و مادران باردار حضور همراه بیه عنیوان مالدیات در شییفت هیا در صیورت

 پذیر می باشد. صالحدید مامای مسئول بالمانع است و حضور همراه آموزش دیده هنگام زایمان امکان

     انجام دستورالعمل های وزارتخانه و بسته های خدمتی نوزاد سالم و نرم افزار ارتقای کیفییت خیدمات مامیایی

 ضروری می باشد.

 .رعایت استاندارد های اعتبار بخشی در بلوک زایمان ضروری است 

  شوددر موارد غیر طبیعی و متفرده، دبل از هر اددامی با سوپروایزر کشی  هماهنگ. 

 ورالعل های در فایل کلیه دست( اشتراکfileshare)    موجود اسیت . رعاییت دسیتورالعملVBAC   در صیورت

 درخواست مددجو الزامی است .

        در صورت حضور مامای خصوصی ، درجهت سالمت مادر و نیوزاد ، پرسینل مامیایی موظیف بیه همکیارای در

 صورت نیاز می باشند .

 اساس نرم افزار ارتقاء کیفیت مامایی اجباری است و باید ایین نیرم افیزار    تکمیل و برطرف کردن نقاط ضعف بر

 توسط کیه پرسنل تکمیل گردد.

 شود . کلیه اددامات مربوط به نوزاد و ثبت سامانه تولد در هر شیفت توسط مامای نوزاد انجام می 

  در صورتCPR  بروز مشکل جهت بیمار از دبیل  فوت ،گواهی یاFMEA یاRCA  یا فرمADR  مربوط در

 همان شیف طبق دستورالعمل باید ثبت شود .

  . در صورت بروز هر مشکل با مسئول شیفت و سوپروایزر هماهنگ شود 
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 اتاق عمل

 
 آشنایی با دانون و مقررات داخلی بخش : 

       پوشیدن یونیفرم مخصوص اتاق عمل، اتیکت، تعویض دستکش، اسیتفاده از ماسی  و عینی ، داشیتن رفتیار

 با همکاران،  رزیدنتها، دانشجویانمناسب 

  آشنایی با طرز کار تجهیزات مرتبط باECG  -  شینایی  آاکسی ن و پرسنل بیهوشیی   –ساکشن  –الکتروشوک

 و سایر تجهیزات موجود در اتاق عمل . های بیهوشیکامل با ماشین

 ش و در شیفت عصر و ها در شیفت صبح به مسئول بخکنترل تجهیزات در هر شیفت و گزارش خرابی دستگاه

 )دفتر تجهیزات بخش (شب به دفتر پرستاری و پر کردن فرم مربوطه

 نآهای اورژانس در هر شیفت و جبران کمبود کنترل ترالی 

 کنترل کمبودهای اتاق و کنترل کارکرد تجهیزات  دبل از شرو  هر عمل 

 هاستها و چ  کردن تاریخ شتاسایی جا و مکان کلیه  وسایل و تجهیزات و ست 

 در فرم مخصوص  کنترل یخچال داروها و چارت دمای مربوط به یخچال 

 بر اساس خط مشی موجود  کنترل مخدرها در ابتدای هر شیفت و توجه به پر بودن برگه مخدرهای پوکه خالی

 و دفتر مربوطه 

     خصوصیی   نحوه صحیح تحویل بیمار از بخش به اتاق عمل و بلعکس با کنترل پرونده بیا رعاییت حفیظ حیریم

ماده کردن مددجو آمددجو در حضور پرسنل فنی، معرفی پزش  و پرسنل به مددجویان دبل از شرو  عمل ، 

 مشی پذیرش  مددجو در اتاق عمل  طبق خطدر اتاق عملی که بایستی تحت عمل جراحی درار گیرد.
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 ترل کنترل دستبند مددجو دبل از شرو  پروسیجر، توجه به پر کردن فرم جراحی ایمن، کنI.V Line  مددجو

طبق خط مشیی پیذیرش     از نظر تاریخ و فلبیت، رعایت حفظ حریم خصوصی بیمار دبل و حین و بعد از عمل

 مددجو در اتاق عمل .

 شنایی با اوراق پرونده که مخصوص اتاق عمل است : مانند : شرح حال، شرح بیهوشی، برگیه پیاتولوژی، فیرم    آ

وهای مصرفی، فرم رضایت عمل جراحی، برگه ریکاوری، اوراق مربیوط  چ  لیست جراحی ایمن، برگه ثبت دار

 پگار نوزادانآها و نحوه نوشتن به خون، اوراق مربوط به فوت و ... و نحوه صحیح پر کردن برگه

     کنترل عالیم مددجو در ریکاوری و نوشتن گزارش پرستاری و مرتب و تمیز بودن مددجو هنگیام تحوییل بیه

 بت های بیمار در ریکاوری طق خط مشی مراد بخش

 طبق خط مشی تهییه و تحوییل نمونیه     ددت در تحویل نمونه های پاتولوژی به بخش همراه با دفتر مخصوص

 های پاتولوژی .

  رعایت موارد مربوط به کنترل عفونت در بخش نظیر شستن دستهاHand rub   و تفکی  پسماندهای عفونی و

شیدن و   Needle Stickبیا میوارد   برخورد  وری وسایل تیز و برنده و نحوه صحیح آغیر عفونی، ددت در جمع 

 طبق خط مشی های کنترل عفونت.  نحوه برخورد با بیماران عفونی

  موزشی بخشآهای موزش های هفتگی و کنفرانس های ماهیانه و زونکنآموزش شرکت در آرعایت برنامه. 

 شنایی با آCPR ری و عملی. بصورت تئو نوزاد و بزرگسال 

   نظارت و کنترل در نحوهWashing  طبق  ماده سازی محلول های ضدعفونی کننده موجود در بخشآبخش و

 خط مشی نظافت و ضد عفونی تجهیزات و اتاق های عمل .

 . اشنایی با کلیه خط مشی های اختصاصی اتاق عمل 

 .آشنایی کامل با شرح وظایف بر اساس سمت و پست سازمانی 

 سی درست و صحیح و کامل طبق دستور العمل گزارش نویسی پرستاری .گزارش نوی 

 . آشنایی با کلیه نکات ایمنی کارکنان و بیمارتان طبق خط مشی های ایمنی بخصوص در واحد اتاق عمل 
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 زایمانبعد از بخش 

 
 مقررات مربوط به پرسنل :

 طبق تقسییم بنیدی نصیب شیده     مر بوطه  تحویل و تحول وسایل بخش به طور کامل  و ددیق و ثبت در دفتر

 )در ابتدای هر شیفت(روی برد ایستگاه پرستاری 

      میانومتر اکسیی ن   –تحویل و تحول تجهیزات بخش از نظر تعداد و صحت کیارکرد اعیم از دسیتگاه ساکشین 

 –خش  بودن محفظه مانومتر و پر بودن کیسول اکسی ن و درست بیودن درجیه میانو متیر( وارمرهیا       (شامل

مسیئول بخیش در شییفت    دستگاه شیردوش و ثبت در دفتر مربوطه و تایید و امضا توسط  –ترازو  –وبگ امب

 .سوپروایزر کشی صبح و در شیفت عصر و شب توسط 

  اعالم کمبود وسایل و خرابی تجهیزات در صورت اورژانسی بودن در شیفت های عصر و شب به دفتر پرستاری

دفتر گیزارش  م به شیفت صبح جهت پیگیری و تعمیر تجهیزات خراب در غیر اورژانسی بودن اعال صورت و در

 در دسمت تاسیسات نوشته شود .

  تحویل و کنترل و تنظیم درجه یخچال 

  کلیه نوزادان :پگار آتحویل دستبند، جنس و 

 نوزادان تازه متولد شده 

  مادران داوطلبTL بعد از زایمان 

  نظر هستند. مانند کنترل از نظر تحمل تغذیه و شیر خوردن نوزادنوزادانیکه به هر علتی به مدت کوتاه تحت 
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  از اتاق زایمان و اتاق عمل بوسیله کات تازه متولد شده تحویل گرفتن نوزادان 

 توجه به جنسیت و دستبند و نمره اپگار و بند ناف به هنگام تحویل نوزاد 

 ید تکمیل شده باشد.که با وزن)برگه اپگار( و دد –حویل پرونده نوزاد شامل کارت ت 

 که در حین شیفت کاری تحمل تغذیه ندارند.انجام شستشوی معده برای نوزادانی 

   نگهداری و گرم کردن نوزاد بعد از ادمیت در داخل کات زیر وارمر با رعایت احتیاطهای الزم و پوشش مناسیب

 جهت جلوگیری از سوختگی نوزاد با وارمر

  موزش استحمام به مادران آو وزاد دچار هییوترمی نشود در زمان مناسب که ناستحمام نوزاد 

  تزریق واکسن هیاتیتB  0/5بمیزانcc  در عضله ددامی ران نوزاد 

  ساعت اول تولد از نطر خونریزی کنتیرل میی شیود و از محکیم بیودن کلیییس بنید نیاف          4بندناف حدادل تا

 شود.اطمینان حاصل می

 تحویل نوزاد به مادر و معرفی نام پزش  به مادران معرفی سمت و نام خود به مادران در بدو 

    کم  در شیردهی نوزاد با حفظ حریم خصوصی مادران و اموزش نحوه شیر دادن به مادر و اطمینیان از شییر

 خوردن نوزاد

 موزش های ده گانه و انجام پرسش و پاسخ از کلیه میادران در  آ در صورت مساعد بودن حال عمومی مادر ارائه

 ت هاکلیه شیف

 موزش های و پرسیش  آکه اموزش پذیر نیستند به شیفت های بعدی جهت انجام تکرار  گزارش اسامی مادرانی

 و پاسخ مجدد

  پگار و کارت دد و وزنآپیگیری گروه خون مادر و درج در دفتر گزارش پرستاری و برگه 

  بعید از   سیاعت   20 روه خون منفی دارند جهت مراجعه بیه پزشی  متخصیص اطفیال    گتوصیه به مادرانی که

 ترخیص از نظر بررسی ایکتر نوزادی

  ساعت یکبار 4کنترل کلیه نوزادان در کلیه شیفت ها)به خصوص نوزادانی که در شیر خوردن مشکل دارند.(هر

 از نظر شیرخوردن و در صورت لزوم کم  در شیردهی به مادران و ثبت در دفتر گزارش

  کنترلNipple میوزش و در  آشان تحیت نظیر هسیتند و ارائیه     که نوزادان مادرانی .رفتگی  مادران از نظر فرو

 وسیله انگشتان دست.ه و انجام ماساژ نوک سینه ب Nippleاختیار گذاشتن سرنگ جهت کم  به اصالح 
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    سیاعت بعید از زایمیان همیراه بیا درب لییوان بیا درج         6-74در اختیار درار دادن لیوان یکبار مصیرف بعید از

 شان در بخش نوزادان تحت نظر هستند.که نوزادان یمشخصات به مادران

  وری شیر ها در داخل لیوان ها به میزان  نصف حجم لیوان همراه با برچسیب تیاریخ و نیام و سیاعت و     آجمع

تالش از جهیت افیزایش مییزان بانی      ارسال به بخش نوزادان تحت نظر نگهداری در یخچال مخصوص شیر و 

 شیر

 که مادری کم شیر استی در صورتیتغذیه نوزادان با شیر کمک 

 هنگیام تیرخیص دبیل از خیروج از     اتیاق شییر دهیی    موزش مکرر در خصوص مراجعه مادر همیراه نیوزاد بیه    آ

بیمارستان جهت دریافت دطره فلج اطفال برای نوزاد و دریافت کارت واکسیناسییون و گیرفتن اثیر انگشیت از     

 مادر و یا همراه در دفتر مربوطه

 هیای  زردی در نوزادان با اطال  به اینترن  کشی  در شیفت های عصر و شب و در شییفت  در صورت مشاهده

باالتر از حد معمیول   Biliانجام می شود و در صورتیکه میزان  Biliصبح با اطال  به پزش  متخصص ازمایش 

 .با هماهنگی به نوزادان باال فرستاده می شود 

 که مبیتال   یا کمتر( و یا مادرانی 733333مان پایین باشد)به میزان در صورتیکه پالکت اولیه مادران بعد از زای

همراه با  76Pltو  70CBCهستند و تحت درمان بود ه اند نیز به صورت روتین از نوزاد چ   ولوپوس  72ITPبه 

باالتر باشد نرمال اسیت در غییر ایین     733333که میزان پالکت از انجام می شود و در صورتی دستور پزش  

 به بخش نوزادان تحت نظر است منتقل می شود.صورت 

 از وسایل شوینده بیه هنگیام انجیام     صحیح  نظارت کامل بر کار خدمات و انجام واشینگ ها با توجه و استفاده

 واشینگ ها.

 .حضور پرسنل در جلسات و کنفرانس های داخل بخش ضروری است 

 .استفاده غیر ضروری از تلفن همراه ممنو  است 

 فرده بر بالین بیمار جدا خودداری شود.از صحبت مت 

                                                 

72 Immune thrombocytopenia 

70 Complete blood count 

76 platelets count 
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 موزشی بخش را مطالعیه  آهای ها و جزوهالزم است پرسنل جدیدالورود و کلیه پرسنل زونکن اموزشی و پمفلت

 نمایند.

      کلیه پرسنل بخصوص پرسنل تازه وارد باید با تجهیزات پزشیکی مثیل دسیتگاه شیوک– ECG –  ساکشین و

 .شنا شوند آداروهای اورژانس و بیماران بخش 

 نها هم باید به طور کامل پر شود.آبرگ  0برگ و سونو گرافی در  4های مشاوره و عکس رادیوگرافی در برگه 

  ن به بیمار آکلیه بیمارانی که از بیمارستان خارج می شوند خالصه پرونده در دو برگ نوشته شده و برگه کیی

 داده می شود.داده می شود در صورت نیاز نسخه دارویی هم به بیمار 

      در صورت رضایت شخصی حتما باید فرم مخصوص ترخیص با رضایت شخصی پر شیده توسیط خیود بیمیار و

 و مهر شود و مشخصات بیمار در دفتر رضایت شخصی پر شود.  همسر وی و رزیدنت و سوپروایزر امضا

 توسط اولین پرستار که  در کلیه برگه های پرونده باید مشخصات بیمار نوشته شود و سربرگ گزارش پرستاری

 گزارش را می نویسد پر شود.

  روش انجام کار در سه شیفت صبح و عصر و شب به صورتCase Method        کامیل انجیام میی شیود کیه ایین

 پرستاری شامل موارد زیر است:اددامات 

  ر بالین بیمار بتحویل بخش 

  کنترل کارت و کاردکس 

   کنترل پرونده وانجام دستورات پزش 

  پانسمان تعویض 

 پذیرش مددجو از اتاق عمل و تحویل بیمار به اتاق عمل 

 - مید  آادمیت مددجویان/ بیماران جدید وخوش  -اماده کردن و تجویز داروها -حضور پرسنل در ویزیت بخش

پیگییری انجیام    -کنترل ترالی اورژانس و کمید نارکوتیکهیا و وسیایل بخیش      -نان آنان و انجام کار آگویی به 

 و اطال  به دفتر پرستاری  هامشاوره

 .کمد داروها و داروهای انبار هر ماه از نظر تعداد و تاریخ  انقضا کنترل و در دفتر مخصوص ثبت می شود 

   داروهایی که باز می شوند مثل شربتها و ویالها حتما تاریخ باز شدن داشته باشند و کنترل یخچال دارو در هیر

 شیفت و ثبت دمای یخچال

 و دادن حتما از م رهای دارویی استفاده شود و با سینی مخصوص داروها بیر بیالین بیمیار حاضیر     به هنگام دار

 شویم.
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  کلیه داروهای کشیده شده جهت تزریق حتما داخل پوشش سرنگ و داخل سینی تمیز گذاشته شده وبر بالین

 بیمار برده شود.

 ساعت عوض می شود. 14ساعت و برای بیماران بد رگ و پره اکالمیسی هر  20ن یوکت هر آ 

     کلیه بیماران می توانند همراه داشته باشند مگر بنا به دالیلی مثل شلوغی بیش از حد بخیش همیراه گیذارده

 شود.نمی

  ساعت تعویض شود. 14میکروست ها حتما تاریخ داشته باشند و بعد از 

 نمایند.بیمار و باردار باشند و باید مقررات بخش را رعایت  ,همراهان نباید کهنسال 

   ساعت تعویض همراه به طور معمول بعد از ساعت مالدات می باشد و به طور کلی زمان تعویض همراه حیدادل

 ساعت می باشد. 0

 .پاسخ به زنگ احضار پرستار بالفاصله و فوری ضروری می باشد 

 ماده آا نحوه نظارت بر کلیه کارها و بخصوص نظارت بر کار خدمات به عهده مسئول شیفت می باشدو اشنایی ب

 از بحث و جدال و ایجاد بی نظمی در بخش باید خودداری شود. . تجهیزاتبرای سازی محلولهای ضد عفونی 
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 جراحی زنان

 
  به محض ورود در بخش دست ها به طور کامل شسته شود دبل از انجام  هر پروسیجر نیز باید دست  ها کامال

 ضد عفونی شوند.

 تجهیزات پزشکی ، نارکوتی  و وسایل بخش چ  شده و در دفاتر مربوط  رالی اورژانس ،در ابتدای هر شیفت ت

 ثبت شود . یخچال بخش از نظر برودت چ  و چارت شود.

 .تحویل و تحول بیماران بخش در ابتدای هر شیفت فقط بر بالین بیمار انجام گیرد 

 میی  به صیورت کییس متید    سنل پرستاری ی کار  بخش : به صورت تقسیم کار و تقسیم بیماران بین پرنحوه

باشد. مسئولیت بیماران مربوطه با پرستار مسئول اسیت .) از دبییل کیار ت ،کیاردکس ،تنظییم دارو و سیرم،       

آموزش ، نوشتن پرونده ها ، حفاظت و ...( ارتباط پرستار با بیمار به نحوی باشد که بیمار پرستارش را بشناسد 

 درار کند. و در صورت نیاز با او ارتباط بر

  در هنگام تحویل ترالی اورژانس در صورت کمبود دارو یا وسیله حتما گزارش شود.)روی برد نوشته شود(تا در

 و مانومتر ها نیز از نظر سالم بودن و پر بودن کیسول ها حتما چ  شود. اسر  ودت جایگزین شود.

 ، د. در صورت شکسته شیدن حتمیا پوکیه    تا دارویی شکسته نشو در هنگام تحویل نارکوتی  ها نیز ددت شود

کنند. و در صورت خیالی    جمع شده و صورت جلسه شود و پرسنل شیفت و سوپر وایزر صورت جلسه را امضا

 بودن پوکه برگه نارکوتی  تکمیل شود و پوکه به آن چسبانده شده تا صبح جایگزین  شود.

 ر، شرح حال مختصری از بیمار در میورد سیابقه   در هنگام پذیرش بیماران ، بعد از معرفی خود ، بخش به بیما

بیماری دبلی ، مصرف دارویی ، حساسیت و .... گرفته شود. و سیس پرونده به طور کامل بررسی شود تا علیت  

 بستری ،رضایت نامه عمل و...کامل باشد . سیس کاردکس گردد.

 )دیابتی هفته ای دو بار وزن شود. و بیماران کلیه بیماران در بدو ورود وزن شوند)به استثنای موارد خاص 

 .در صورت کامل نبودن برگه رضایت نامه عمل بیماران ، حتما پیگیری شود تا در اسر  ودت انجام شود 
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  در هنگام چ  پرونده ها باید ددت الزم انجام شده و به طور کامل در کاردکس و کارت وارد شود و در صورت

سوال شود. و بعد از چ  پرونده حتما در دسمت مربیوط بیه امضیای    نا خوانا بودن و یا هر مشکل دیگر حتما 

 دید شود. Errorپرستار در برگه دستورات عالوه بر مهر و امضا تاریخ و ساعت و موارد 

 امضیا و تیاریخ    (وسط پرستار مربوط )مسئولدر هر شیفت کارت ها با کاردکس چ  شود و روزانه نیز کارت ت

 شوند. زده

 جهت عمل جراحی بستری می شوند ، داشتن رضایت عمل الزامی می باشدودر مورد سیه   جهت بیمارتانی که

، هیسترکتومی و کورتاژ، داشتن رضایت همسر الزامی است . در صورت فوت همسیریا طیالق   TLعمل جراحی 

 داشتن گواهی فوت یا طالق نامه و یا استشاهد محلی الزامی است .

 عمل دارند ،حتما در کاردکس وارد شوند و طبق آن آمادگی های الزم به  در مورد بیمارانی که نیاز به آمادگی

 بیماران داده شود.

 : 71در هنگام تحویل بیماران به اتاق عمل ،کلیه موارد توسط پرستار مسئول از دبیلNPO    بودن ، شییو محیل

ودن برگیه عمیل ،   عمل ، داشتن رزرو خون یا کراس ماچ ، دستبند ، رفتن به دستشویی دبل از عمل ، و پر بی 

نداشتن دندان مصنوعی و وسایل فلزی ، پوشش مناسب بیمار )نداشتن لباس زیر و ...(و رضیایت نامیه عمیل ،    

 فرستاده شود.اتاق عمل کنترل و چ  شود و سیس بیمار به 

  تحویل دهد.  اتاق عملپرستار مسئول ، بیمار را کامل به پرستار 

  ا به دستشویی فرستاده شوند و در برگه اتاق عمل ساعت زده شود.حتم اتاق عملبیماران دبل از رفتن به 

  نیز باید هوشیاری بیمار ، سرم ، محل آن یوکت ، اتصاالت )سوند، سیرم ییا    اتاق عملدر هنگام تحویل بیمار از

 درن ....( برگه  دستورات دارویی ، بیهوشی ، برگه عمل و برگه پاتولوژی و نمونه های پاتولوژی و محیل عمیل  

 حتما تحویل گرفته شود.

  گزارش بیمار بر روی تخیت بایید حفاظیت بیمیار و ایمنیی او       اتاق عملدر کلیه موارد بردن و آوردن بیمار از

 کنترل شود و مسئولیت آن با پرستار مربوطه است.

  کنترلV/S   و سیس  بار هر ی  ساعت 4بار هر نیم ساعت و  0ددیقه ، 70بار هر  0، اتاق عمل بیماران بعد از

 در صورت نداشتن مشکل طبق دوانین بخش انجام شود.

                                                 

71 Nil Per Os )Nothing by Mouth( 
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 70بعد از عمل بیماران عالوه بر کنترلV/S ،    77کنترل محل عمل از نظر خون رییزی و کنتیرلI/O    بیمیار نییز

 در صورت بروز هر گونه مشکل سریعا به پزش  مربوطه اطال  داده شود. انجام شود.

 ع باشد و از نوشتن گزارش در ابتدای شیفت خودداری کنید مگیر بیه   گزارش پرستاری باید خوانا ،کامل و جام

 فقط نوشتن پروسیجر هایی که تا آن ساعت انجام شده باشد. صورت تدریجی باشد ،

 .در هنگام نوشتن گزارش و  یا چ  دستورات دارویی حتما باید سر برگ های مربوطه پر و کامل  گردد 

 ما خودتان را معرفی و پروسیجر مربوطه را توضیح و سیس انجام دهید.در انجام هر پرو سیجر  برای بیمار حت 

 .کلیه بیمارانی که عمل الپاراتومی دارند حتما عالوه بر رزرو خون کراس ماچ نیز داشته باشند 

 ،برچسب کامل و عالوه بر برگه آزمایش در دفتر آزمایش  نییز   کلیه آزمایشاتی که جهت بیمار گرفته می شود

 تاریخ و شیفت زده شود. وارد شود و

   برگه های آزمایش حتما توسط پزش  مربوطه و پرستار مهر و امضا شود و در صورت غیر طبیعی بودن حتمیا

 اددامات الزم انجام و سیس در پرونده الصاق گردد.

 سییس   بتی در صورت چ  دند خون با گلوکومتر حتما از طرف پزشی  دسیتور داشیته ،   ادر مورد بیماران دی

 در گزارش پرستاری و دفتر مخصوص نیز چارت شود. بر چارت دند خون روی برگه ی پرونده ، عالوه

 .هنگام تزریق انسولین حتما نکات ایمنی رعایت و به بیمار مربوطه آموزش تزریق و کشیدن دارو داده شود 

  دابیل   شته باشند،روز در صورتی که یخ زده یا مشکلی ندا 40آمیول های انسولین در دمای معمولی یخچال تا

 دارو از یخچال خارج و سیس تزریق شود. استفاده می باشند و نیم ساعت  دبل از تزریق ،

 .از آماده کردن آمیول انسولین دبل از ساعت مقرر خود داری کنید 

 .و بیمار حتما با نیام و نیام خیانوادگی      در زمان دارو دادن جهت هر بیمار از م ر دارویی جداگانه استفاده شود

شماره تخت دارو داده شود و از اسیتفاده کیردن دارو توسیط بیمیار مطمیئن شیوید و در میورد عیوارض و ییا          

 حساسیت دارویی مربوطه به بیمار آموزش داده شود.

                                                 

70 Vital Signs 

77 Input/output 
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 )حامله پرخطر (پره ناتال

 
 تحویل کلیه مددجویان  در ابتدای هر شیفت  بصورت گروهی و چ  کامل پرونده و اددامات درمانی. 

  43در زمان تحویل بیمار حتماFHR .شنیده و تحویل گرفته شود 

         تحوییل  ییا درمانگیاه   پیذیرش   ،اتیاق عمیل    ،مددجویان جدیید  بیه نوبیت توسیط پرسینل از بخیش زایمیان

 شود.میگرفته

 تحویل مددجویان از بخشها طبق مقررات و فرایند تحویل مددجو و ارتباط موثر با بیمار . 

  شیر دهی و....( در کلیه  شیفتها و  –ورزشها  –های بعد از زایمان )کنترل اپی دبتهای الزم و مراموزشآارائه

 . نهاآسوال از مددجویان و بر طرف کردن نقاط ضعف 

 نها به مددجویانآوری شرح وظایف آها و یادمعرفی پرسنل و خدمات در کلیه شیفت . 

 ها تپاسخگویی به سواالت مددجویان و در صورت نیاز ارجا  به رزیدن . 

  زمایشات درخواستی و پیگیری جوابها و اطال  به رزیدنت و نصب در پروندهآارسال 

 47 –اکو  –های الزم جهت انجام اددامات پاراکلینیکی مانند مشاوره ها هماهنگیCT و.... با دفتر پرستاری  

 . دارو دادن( انجام کلیه اددامات درمانی– V/S )...های و ثبت در پروندهبر اساس استانداردهای پرستار و . 

 و ...   همراهی با مددجویان جهت انتقال بین بخشها یا  بین بیمارستانی جهت مشاوره ها یا سونوگرافی  

 نها در غیاب مسئول بخشآها و تحویل ددیق امور از نظارت بر کار خدمات بخصوص در انجام واشینگ . 

                                                 

43 Fetal heart rate 

47 CT scan 
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  یاننکال یا رزیدنت ارشد هنگام ویزیت مددجوآهمراهی با . 

 گاهی کامل از امور مربوط به حاکمیت بالینی و مدیریت خطر و ارائه گزارشات مربوطه در این زمینه و توجیه  آ

 .های عفونی و غیرعفونیهای کنترل عفونت و دفع زبالهبه اطالعیه

 موزشهای آها( و ارائه توجه به فرایند ترخیص مددجویان و تحویل خالصه پرونده )با اثر انگشت در مورد حامله

 . الزم

  تی عصر و شبحتوجه و رعایت دستورات سوپروایزران در شیفت . 

 دهی ددیق در هر شیفت  و راند بخش توسط مسئول شیفت با سوپروایزرگزارش. 

           با توجه به پر خطر و های ریس  بیودن بیمارتیان ایین بخیش ددیت در جابجیایی بیمیار خصوصیا مشیاوره و

، و کسیه آب پاره ، حتما با برانکار جابجا می شوند و از  44DVTخونریزی ،  سونوگرافی که بیماران مشکوک به

 دبل با واحد های مربوطه هماهنگی الزم انجام می شود .

  حویل بیمار فرم آمادگی دبل از عمل کامل و تحویل دهنده و تحویل گیرنده مهر و امضاء نمایند .تدر زمان 

 و فرم انتقال به بخش کامل  توسط پزش  بیهوشی گذاشته شود در زمان تحویل بیمار به بخش دستور ترخیص

 باشد 

  آشنایی کامل با اصول استریلیزاسیون و ضد عفونی و اهمیت آن در اتاق عمل 

  در اتیاق  روش های دفع صحیح پسمان هیای بیمارسیتانی   و آشنایی با محلول های ضد عفونی کننده مصرفی

 عمل 

 

                                                 

44 Deep vein thrombosis 
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 ICU 23بخش

 
  در بدو ورود به بخشICU با لباس فرم وارد بخیش شیوند و دسیتها بیه روش صیحیح       کفش ها عوض شده و

 ته شوند.شس

      استفاده از وسایال حفاظت فردی  بخصوص در هنگام تماس با ترشحات )گان و ماسی  و دسیتکش و عینی

 الزامی می باشد. محافظ(

 ر بیمار دسیتکش هیا تعیویض گیردد و     به هنگام کار با بیماران از گان استفاده شود و نیز بعد از انجام کار با ه

 دستها شسته شود و نیز محلول ضدعفونی استریلیوم در بین تخت ها موجود می باشد.

 : در پذیرش بیماران به نکات زیر توجه شود 

  از نظر داشتنBed Sore  بیمیار نییز    دستور پزشی   و یا زخم در اندامها کنترل شود وBed Sore Care  وارد

 تر باید ذکر گردد .استیج زخم بس شود.

 42زمایشات روتین بخش فرستاده شود و در صورت بستری بودن در مرکز دیگر آU/A  40وU/C   ارسال شیود و

 در صورت اینتوبه بودن کشت و اسمیر ترشحات ارسال شود.

  و تعیویض پوزیشین میددجویان بیا      مرتبه انجام شیود  4تغییر پوزیشن مددجویان در هر شیفت حتی االمکان

 ستاران انجام گیرد.حضور پر

 .در پایان هر شیفت وسایل استفاده شده برای بیمار در دفتر وسایل مصرفی نوشته شود 

                                                 

40 intensive care unit 

42 Urinalysis Urine Test 

40 Urine Culture Test 
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   ن تعیداد وسیایل   آست اینتوباسیون در هر شیفت چ  شده و وسایل بخش کنترل شده و در دفتر مخصیوص

 ن در هر شیفت در همان شیفت جایگزین شود.آوارد شود و در صورت استفاده داروهای 

  در ضمن کلید نارکوتی  در هر شیفت تحویل مسئول شیفت می باشد و ددت در شمارش مخدرها به پرکردن

 و تاریخ انقضاء دارو چ  شود .برگه های مخدر

 .ادمیت بیماران حتما در کاردکس و گزارش پرستاری و دفتر ادمیت دید گردد 

 های یخچالی و چارت دمای یخچال روزانهکنترل یخچال دارویی مددجویان در هرشیفت و کنترل تاریخ دارو 

  سیوند ساکشین    –ساعت بایستی تعویض گردد. سوند فیولی   14ساعت و میکروست هر 42ستهای سرم هر– 

لوله تراشه ها تاریخ داشته باشند. سرم شستشویی مددجو جهت تراشه و معده باید جدا از هم و با ذکر تاریخ و 

 در هر شیفت تعویض شود.

  پزشکی بخش از نظر سالم بودن در هر شیفت چ  و در دفتر ثبت شیود و توسیط سیوپروایزر    کلیه تجهیزات

 امضا شود و در صورت خرابی دستگاهها فرم مربوطه پر شود.

  نها ماهیانه کنترل می شود و در دفتر مخصوص آترالی اورژانس در هر شیفت به طور ددیق چ  و تاریخ انقضا

 ثبت شود.

 نها نوشته شود و تاریخ باز آا پماد یا اسیری استنشادی جهت هر بیمار نام بیمار روی در صورت باز شدن دطره ی

 شدن ثبت شود.

 .سربرگ مربوط به گزارش نویسی بایستی توسط اولین پرستاری که گزارش را ثبت می کند کامل نوشته شود 

 .خ ارسال آزمایشات در ساعت و تاریبرگه های ازمایش حتما توسط پرستار و پزش  امضا و سیس ضمیمه شود

 زیر برگه نوشته شود .

 خصوص  درCPR    موفق یا نا موفق حتما در دونسخه برگه پر شود و ی  برگ ضمیمه پرونیده و برگیه دوم در

 زونکن مخصوص بایگانی شود.

  حتی االمکیان در همیان شییفت نوشیته     یا اعالم فوت در صورت فوت بیمار در هر شیفت بایستی گواهی فوت

 شود.

 ورت فوت بیمار اتصاالت بیمار بایستی توسط پرستار مسئول جدا شیود سییس سیایر کارهیا بیا  نظیارت       در ص

پرستار توسط خدمات انجام شود.بیماران فوت شده بایستی داخل کاور گذاشته شود و مشخصات جسد )نیام و  

رعاییت عیدم حضیور    نوشته و پس از اطال  به بخشها جهت  تاریخ فوت( نام بخش و–نام پدر  –نام خانوادگی 

 مددجویان دیگر در داخل سالن ها و جسد به سرد خانه منتقل می شود.
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  هر بیمار فوتی و یا بیماری که ازICU .به سایر مراکز منتقل می شود حتما برگه خالصه پرونده داشته باشد 

  د.موزش بخش، زونکن مربوط به تجهیزات بخش، کلیه پمفلت های اموزشی بخش مطالعه شوآکاردکس 

  ماده سازی محلولهیای ضیدعفونی کننیده و کنتیرل کیار پرسینل       آاگاهی از نحوه ضدعفونی کردن تجهیزات و

 خدماتی بعهده کادر پرستاری می باشد.

 عدم استفاده از تلفن همراه در بخش 

 . در صورت اعالم فوت، برگه جهت پزشکی دانونی ارسال می شود 

 برگه اعزام ، دستورات پزشکی ، خالصه پرونده هیا و میدارک مهیم     در مورد انتقال بیمار به مراکز دیگر بایسی

 دیگر مثل سی تی اسکن ، آخرین گرافی )با دریافت رسید( تحویل مقصد شود .

 . بیماان داخلی روزانه توسط پزش  داخلی ویزیت شوند 

 . کلیه بیماران بخش مرادبت های وی ه ، وزانه بایستی توسط متخصص بیهوشی ویزیت شوند 

 ماران زنان که در بخش مرادبت های وی ه بستری می شوند در صورت داشتن مشکل بیا پزشی  متخصیص     بی

 بیمار تماس گرفته می شود .

  دستورالعمل های جدید در پوشه دستورالعمل در  پوشه آموزشی در فایل شیر و  Desk Top   گذاشته شده و

 بایستی مطالعه شود .
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 نوزادانبخش 

 
 اسالمی  شئونات  و رعایت حجاب

 باشد.داخل بخش پوشیده شده و دکمه ها بسته یخارج از بخش روی مانتو یدر صورت خروج از بخش مانتو

 :با توجه به بنر عفاف و حجب نصب شده در ورودی بیمارستان 

 است :الزامی جهت حفظ ایمنی نوزادان در تمامی ساعات شبانه روز  بستن درب بخش 

 بسته باشد.اعات شبانه روز درتمامی س درب رختکن

 شستن دست ها قبل از ورود به بخش :

 الف( شستن دست ها طبق تابلوی دست شستن دبل از ورود به بخش و حین کار کردن با نوزاد         

 Hand rubب( استفاده از ضد عفونی کننده بخش جهت ضد عفونی سریع دستها           

 ها الزامی است.دادن دارو، شستن دست ،رگ گیری ،اجمی با نوزاد مثل خونگیریج( دبل از هرگونه کار ته         

 رعایت سلسله مراتب اداری :

 الف( گرفتن مرخصی از مسئول بخش دبل از رفتن به مرخصی           

 ب( نوشتن برگه مرخصی دبل از رفتن به مرخصی و اطمینان از داشتن مرخصی            

 ام به همکاران مافوق در بخشج( احتر            

 د( اطال  به سوپروایزر در شیفت عصر و شب جهت گرفتن پاس شخصی            

 ه( همکاری با برنامه طبق نظر مسئول بخش            

 و( همکاری با سوپروایزر در شیفت عصر و شب در صورت نیاز            

 ز( اجرا کردن دستورات مافوق خود            
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 عایت منشور حقوق بیمار :ر

 ب( احترام به مادران و همراهان نوزاد                 الف( معرفی خود به مادر نوزاد                     

 ج( پاسخ صحیح و ددیق به سواالت والدین نوزاد           د( معرفی پزش  نوزاد به والدین         

 و( راهنمایی جهت پیگیری شکایات احتمالی    زاد                 ه( راهنمایی جهت بیمه کردن نو          

 های حین و بعد از ترخیص به والدین نوزادانز( آموزش           

 انجام وظایف محوله بر اساس شرح وظایف :

  نوزاد                                                 ادمیت و پذیرش 

 زاداطال  به پزش  جهت ویزیت نو 

               حضور مودع ویزیت پزش 

 کارت و کاردکس کردن دستورات پرونده ها 

 ( کنترل عالیم حیاتی نوزادT,RR,HR,BP و ثبت در پرونده ) 

  سیرنگ  پمیپ  –سیرم  پمیپ  –فتیوتراپ   –انکوبیاتور   –آشنایی و کار با تجهیزات بخش نوزادان شامل وارمر– 

 مانومتر اکسی ن و ... –ن دستگاه ساکش –وارمر خون  -ECGدستگاه 

  اعزام نوزاد بر طبق مقررات موجود در بخش                   -ترخیص نوزاد -انتقال نوزاد 

 همراهی با نوزاد جهت اعزام در صورت نبودن اینترن 

 هتحویل بخش به شیفت بعدی با حضور کلیه پرسنل تحویل دهنده و تحویل گیرند    

 ن در برد مخصوصآار در هر شیفت و ثبت انجام وظایف بر اساس تقسیم ک 

  جعبه واکسن هیاتیت  –دارو های یخچال  –دفتر وسایل بخش  –تحویل دفتر ترالی اورژانس 

 موزش هفتگی(آ –تهیه پمفلت  -موزش فردی و گروهی )شرکت در سمینار  آسطح  یارتقا 

 ت بستری نوزادتوضیح عل –نحوه مرادبت از نوزاد  –موزش به مادران در مورد شیر دهی آ 

 رعایت چ  لیست های بخش و انجام کارها طبق چ  لیست های استاندارد موجود در بخش 

  صندوق و... –گزارش خطاهای دارویی و انجام کارها طبق مستندات موجود در بخش )فرم مخصوص 

  ن در بخشآشناخت حاکمیت بالینی و رعایت اصول 

 بخش نوزادان بیان شده است. نحوه انجام شرح وظایف در پوشه مخصوص مشخصات 
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 "در کلیه مراحل کاری ضروری است. عشق و عالده و داشتن وجدان کاری 

  انجام واکسیناسیون طبق پروتکل شرح وظایف عمومی 

  آشنایی با مراحل ترخیص نوزاد ) گرفتن اثر انگشت در برگه آموزش و تکمیل کامل برگه ، نوشتن توصیه های

 دفتر ترخیص (. در برگه آموزش وتکمیلپزش  

 . ثبت علت بستری بیمار در اولین گزارش پرستاری الزامی است 

  رستار مسئول هر بیمار ثبت شده و مسئول شیفت نیز مشخص گردد .پداخل دفتر گزارش 

  را ثبت نماید .از تحویل نوزاد از پرستار مسئولپرستار جانشین گزارشات اددامات انجام شده ، پس ، 

  النس توسط پرستاران توسط پرسنل  وگذراندن دوره همووی ساعته شیر مادر  43گذراندن کارگاه 

  پر کردن فرم ارزیابی اولیه برای نوزادان بد حال و ثبت موارد و اددامات آن در گزارش پرستاری 
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 NICUبخش

 

 :بخش در بیمار پذیرش نحوه

 نمایند رعایت را ذیل موارد بیمار پذیرش هنگام در پرستاری پرسنل که است الزم: 

 نمایید حاصل اطمینان همراهان یا و بیمار به تکریم طرح پمفلت ارائه از. 

 اکسی ن و ساکشن و وارمر و ماس  و  –شوید و وسایل مربوطه از دبیل هود  مطمئن تخت نوزاد بودن آماده از

 ماده باشد.آغیره نیز 

 بستری دربخش  بر مبنی پزش  ازدستورNICU یندنما حاصل اطمینان. 

 سازید آگاه وظایفش به را همراه نوزاد و کنید معرفی همراه نوزادبه  را بخش و پزش  مسئول. 

 .در مورد هرچه سریعتر بیمه کردن نوزاد و با همراه نوزاد و توضیح داده شود 

 .اتبا  خارجی (در مورد گرفتن رضایت سور فاکتانت اطالعات کافی به خانواده داده شود( 

  زمایشگاه ارسال شود.آاز بخش که مادر بستری است در اسر  ودت گرفته  و به نمونه خون مادر 

  سن تولید   ،به وضعیت نوزاد هنگام پذیرش توجه به جنس و دستبند و ساعت ورود و نو  حال عمومی ،AP  ،

 .و غیره توجه نموده و در گزارش پرستاری دید شودوزن 

 دهید نشان مادر نوزاد  به را اتاق استراحت مادرانحمام و اتاق شیر دهی و  و سرویس بهداشتی  محل. 

 ور شوید.آمادر یاد به را دینی فرایض انجام وسایل نگهداری مخصوص محل و دبله هتج 

 ساعت مالدات و ساعت شیر دهی و نحوه تماس تلفنی بیا بخیش و دادن شیماره تلفین بیمارسیتان و       مورد در

 بخش به همراه توضیح داده شود.
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 استفاده از موبایل و عکس گرفتن از نوزاد و هماهنگ شدن با بخش دبل از مالدیات بیه خیانواده    مورد عدم  در

 توضیح داده شود.

  پر کردن  برگه مربوط به گرفتن شماره پرونده و ثبت در پرونده بیمار از پذیرش 

 بخش در بدو ورود روتین و دستور طبق مربوطه فرم در چارت و حیاتی عالیم کنترل 

 ل نوزاد در صورت مراجعه مستقیمادمیت کام  

 و تزریق ویتامین کا و واکسن هیاتیت  نوسآگیری و ثبت دد و وزن و گرفتن اثر پا و کف پا  وکنترل اندازه 

  دستور پزش  اطال  به پزش  در اولین فرصت جهت معاینه و گرفتن 

 بیمار و مشخصات کامل پرونده شماره ذکر با دارویی کاردکس تشکیل 

 دستور پزش  طبق  مایشاتآز ارسال 

 ثبت نمایید را پیگیری دابل و مهم نکات و تکمیل را پرستاری گزارش پایان در. 

  پرکردن برگه ارزیابی اولیه و نوشتن تشخیص های پرستاری و مداخالت مرتبط 

  پرکردن فرم ثبت تخصصی نوزادان 

 گردد رعایت شیفت تحول و تغییر هنگام باید که مواردی: 

 و دسیت   گیرد و داشتن مچ بند متصل به پیای می انجام ومرادبتی( دارویی کاردکس)اددامات طبقبیمار تحویل

 .نوزاد

 شود.در مورد داروی سورفاکتانت حتما باید اسم ژنری  دارو نیز نوشته 

 .در کنار گرافی ها حتما کلمه پرتابل دید شود 

  شود.شه نوشتهاینتوبه کردن نوزاد حتما شماره لوله ترا دستور پزش  در کنار 

  

 فلبیت نظر بررسی از و ساعت( 14 از )کمتر تاریخ داشتن بودن، فیکس نظر از آن یوکت کنترل 

 سرم با داشتن تاریخ به روز چسب بر داشتن و بادیمانده و دریافتی حجم نظر از ها سرم کنترل 

 کنتیرل اتصیاالت از    تالاتصاو کنترل  ساعت 14ر ه تعویض و تاریخ برچسب میکروستها از نظر داشتن کنترل

 نظر تاریخ  و فیکس بودن 
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 46 کنترلNGT فیکس بودن و ثبت میزان ترشحات در برگه از نظرI/O  41)در مورد نوزادNCPAP  دستور و یا

 داشته باشد.( پزش  

 جعبه نارکوتی  و بررسی داروهای مخدر از نظر تعداد و تاریخ انقضا و ثبت در دفتر مربوطه  کنترل  

  دبل در شیفت شده انجام درمانی اددامات لیهک از اطال 

 بیه  مسیئولیتی  هیچ تحویل اتمام از پس و شود مطرح باید شیفت 4 در حضور پرسنل شده موارد کنترل کلیه 

 .باشد نمی دبل شیفت عهده

 وگزرش تچهیزات حراب به مسیئول بخیش و پیی     بودن از نظر موجود و سالم بخش و تجهیزات وسایل تحویل

 یشان گیری توسط ا

 وری مواردی که نیاز به پیگیری در شیفتهای بعد دارد.آیاد  –انقضا  تاریخ به و توجه دارویی استوک کنترل 

 از نظیر صیحت   کمبودهیا و تجهییزات   انقضیا، بررسیی   احیا )داروها از نظر تعداد، تاریخ ترالی کنترل و تحویل 

 عملکرد(

 آنهیا را   توانمی زمانیکه مدت به و توجه آنها روی بر اویال، شربته بازشدن تاریخ یخچال )درج کنترل و تحویل

 درج دمای یخچال در چارت مربوطه و باکس واکسن در هر شیفت . کرد(. نگهداری در یخچال

 :  با دفاتر بخش آشنایی

  :كار دفتر تقسیم

 چیون  یموارد همچنین گیردمی انجام هر شیفت و در ابتدای شیفت مسئول دفتر توسط این تکمیل مسئولیت 

 ایین  در پیگییری  و موارد دابیل  و اعزام  و ترخیص، تعداد انتقال بستری، تعداد پذیرش بیماران تعداد کل آمار

 .گرددمی ثبت دفتر

  مار نوزادان فوتی که توسط مسئول بخش تکمیل می گردد.آدفتر 

  گردد.می مار کل نوزادان بستری در بخش با مشخصات کامل که توسط پرسنل مشخص شده تکمیلآدفتر 

  وری ی  برگه از آجمعCPR در پوشه مخصوص 

 بیمارستانی های پرونده با اوراق آشنایی: 

                                                 

46 Nasogastric tube 

41 Nasal continuous positive airway pressure 
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 سیاعت در   6شود. در پرونیده و هیر   چارت می 70صبح و ساعت  6حیاتی که در دو ساعت  نمودار عالیم برگ

 برگه گزارش پرستاری عالئم حیاتی چارت می شود.

  پگار نوزادآبرگه 

 نام باید دارای حتما برگ این ، گرددمی تکمیل پزش  بیماران توسط برای در بخش برگ این :حال شرح برگ 

 .کننده با ساعت و تاریخ باشد معاینه و مهر پزش  و امضا

 شود می و مهر و امضا نوشته معالج پزش  توسط سیر بیماری برگ. 

  دستور تیم ن متخصص ها توسط پزش  فوق تخصص و عصر و شب توسط پزشکاکه صبح دستور پزش  برگه

 شود.ها نوشته میپزش  

 ای هی و برگیه  شیده  چسیبانده  بیه جدیید   از ددیم تاریخ ترتیب بیمار به آزمایشات کلیه :آزمایشگاه گزارش برگ

 گیرند. جدیدتر رو درار می

  در بخشNICU     به ترتیب از ابتدای پرونده در مورد برگه گزارش ازمایشیات اولیین برگیهABG   و برگیه دوم

CBC شود.ها چسبانیده میو برگه سوم الکترولیت ها و برگه چهارم کشت 

 :كارپرستاران تقسیم

 روش  کار به تقسیمCase Method ورود  از زمان و پرستاری مرادبتی کلیه اددامات در این روش شود،می انجام

نییاز   در صیورت  اسیت  ذکیر  بیه  الزم .شود بیمار انجام آن باید توسط پرستارمسئول کاری شیفت بیمار تا پایان

 .را انجام داد مرادبتی اددامات برخی همکاران کم  به شیفت مسئول با هماهنگی توانمی

 چ  کردن یخچال دارو با نفر اول بخش 

   چ  کردن ترالی اورژانس و مواد مخدر با نفر دوم بخش و چ  کردن وسایل و تجهیزات با نفر سوم بخیش و

 نوشتن تجهیزات خراب در دفتر مخصوص

 یا   مشاوره برای بیمار انتقال هنگام که وظایفیCT Scan  باید صورت بگیردو سونوگرافی: 

 هیای الزم انجیام شیده و همیاهنگی بیا      با دفتر پرستاری و در صورت انجام در مرکز دیگر هماهنگی هماهنگی

 مبوالنس انتقال یابد.آنگهبانی و نقلیه و در صورت نیاز نوزاد با 

 هاز مشاوره از جمله چ  کردن دستبند و برگه مخصوص مشاور دبل هایآمادگی و بیمار کردن آماده 

 پرونده داشتن همراه 
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         جهت جلوگیری از هییوترمی نوزاد در صورت امکان با انکوبیاتور پرتابیل منتقیل گیردد و ییا نیوزاد در ملحفیه

کسیی ن از کیسیول اکسیی ن    شود و در صورت نیاز به اباشد و در پتوی گرم پیچیدهپیچیده شده و کاله داشته

 پرتابل استفاده شود.

 شود گرفته تحویل مشاوره پایان در بالفاصله پرونده. 

 داد دیگر انجام بخش به بیماران انتقال باید در زمان که وظایفی: 

 گرفتن و تحویل دادن تحویل حضور پرستار در زمان 

 و کاردکس پرونده تحویل 

 موارد انجام  stat مبدا در بخش ساورژان و پروسیجرهای 

 ( + داشتن دستبند...و نوزاد )پانسمان بودن تمیز و مرتب 

 IV line  باشد. عارضه بدون و داشته تاریخ حتما 

 و ساعت انتقال نوشته شود .باشد کامل پرستاری گزارش 

 فرم پرکردن .شود و از بخش مقصد امضا گرفته بیمار با دفتر تحویل وسایل بیمار و کل پرونده، گرافی، دفترچه

 انتقال 

 :كاردكس

 احتمیالی  اشتباهات رساندن از بیمار و به حدادل در مرادبت عمل کاردکس، ایجاد سرعت از در نظر گرفتن اصلی هدف

 دهد. ما می به را درکنار هم بخش بیماران همه اطالعات مجموعه امکان مالحظه از کاردکس استفاده است، همچنین

 :توضیحات در مورد استفاده از کاردکس

 شیماره  مثیل  موارد ثابت آبی )ثبت و...(. دارویی حساسیت مثل و ثابت موارد مهم ثبت درمز )  :خودکار 0 از ثبت برای

 .شودمی و...( استفاده پرستاری موارد متغیر مثل مرادبتهای ثبت مداد) و  و...( پرونده

 که کارهایی تمام در کاردکس د، به طور کلیشون ثبت در کاردکس انجام ساعت و باید با ذکر تاریخ پرستاری مرادبتهای

 .شودمی ثبت شده انجام شود و در پرونده کارهایبگیرد دید می باید انجام
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 :بداند باید  NICUبخش پرستار كه نکاتی

 : NICU دربخش گزارش نوشتن نحوه

بیمیار )تشیخیص    پیذیرش  و نحیوه  علت باید ساعت،)شیت مخصوص بخش مرادبت های وی ه(پرستار  گزارش در اولین

 .را بنویسد اولیه  V/Sاپگار و  ،وزن ،  حاملگیسن ،شده جنس پذیرشآنجا بیمار از  که و نیز مکانی بیماری(

 .است گرفته منظور صورت این که به خاصی و اددام یا تغییر در آن بودن در مورد طبیعی و توضیح V/Sکنترل  ثبت

و درد و تعیداد   از نظیر التهیاب   آن و نیز بررسیی  شده گرفته بیمار رگاز  که محلی  :تراپی و سرم IVمحل  کنترل ثبت

 .دید شود آن باید در گزارش دریافتی بیمار در هر شیفت سرم میزان دید شود، ن یوکت مصرفی باید در گزارشآ

 زمینیه  در کیه  خاصیی  و ادیدام  آن جرییان ادرار و مییزان   بردراری بودن، سوند بیمار از نظر فیکس ادرا: سیستم کنترل

 .شود ثبت باید در گزارش است گرفته ادرار صورت دفع یا کاهش افزایش

  .کند در شیفت را گزارش diffication وجود پرستار باید در گزارش :دفع وضعیت کنترل

 .و نیز میزان آن باید دید شود آن بیمار و تحمل غذایی رژیم نو  پرستاری در گزارش

 رسیده پزش  رویت به که آزمایشاتی جوابد ثبت شون باید در گزارش شده ارسال که و آزمایشاتی پاراکلینی  اددامات

ساعت ارسال آزمایشات و میزان  .شود پیگیری بعد در شیفت نشده دریافت که آزمایشاتی شده و جواب پرونده ضمیمه

 .خون گرفته شده نیز باید نوشته شود

نو  خون دریافتی  .شوند ثبت گرفته باید در گزارش انجام خونی هایو فراورده خون ترانسفوزیون در حین که ادداماتی

 و گروه آن و شماره کیسه نیز باید در گزارش دید گردد.

)در صورتی که نوزادی که عمل .در گزارش دید شود استگرفته بیمار انجام برای که بعد از عمل پرستاری های مرادبت

 جراحی شده در بخش بستری باشد.(

 استشدهبه بیمار داده که در منزل و مرادبت ترخیص حین آموزشی، آموزش نحوه شیر دهی ، آموزش اتدر مورد اددام

 .دید شود باید در گزارش

 .شود مراجعه موجود در بخش گزارش پرستاری الگوی جزوه به ترکامل بیشتر و توضیح اطالعات دریافت برای

 موجیود در بخیش   نویسیی گیزارش  لیسیت  چی   به توانیدید میانوشته که گزارشی بودن از کامل اطمینان کسب رایب

 .کنید مراجعه
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 : بیماران به آموزش

 وی در اختیار بیمار به آموزش ورود مراجعه و برگه بدو بیمار در به آموزش فرم پوشه بیمار به به و آموزش آگاهی جهت

آمیوزش   وی نییاز  به توجه با بیمار خیصتر و حین بستری مدت و در شودچهره داده به چهره و آموزش شده درار داده

 .گردد ثبت پرستاری گزارش و در شودداده

 :دربخش عفونت كنترل به مربوط نکات

 .باشد دبل و بعد از هر پروسیجر می هادست شستن بیمارستانی از ایجاد عفونت پیشگیری راه مهمترین

را  آن انتهای سوم ی  آن یوکت ازخروج پس یتفلب مشاهده و در صورت گرفته یکبار انجام ساعت20-14هر  IVتعویض

هیر   مشیاهده  شیود و در صیورت   ارسال شناسی میکروب بررسی جهت و به آزمایشگاه گذاشته کشت لوله و داخل چیده

 .شود تعویض آن یوکت فلبیت نظیر عالیمی گونه

 .شود ودداریجداً خ سرم باالی باکس سرسوزن و از گذاشتن شده یکبار تعویض ساعت 14 هر میکروستها

 از وسایل ی  بار مصرف مثل لوله تراشه ، کاتتر ، لوله خرطومی مخصوص هر نوزاد استفاده  شود.

 از گوشی پزشکی و آمبوبگ مخصوص هر نوزاد استفاده شود.

 روش های ردیق سازی محلول ها طبق لیست موجود در بخش انجام شود.

 شود.کشت دست از پرسنل به صورت راندوم گرفته  می

 برای ساکشن تراشه از ست استریل و دستکش استریل داخل ست استفاده می شود.

 ی و گرفتن آزمایشات استفاده شود.گیراز دستکش استریل شده توسط اتوکالو برای رگ

 :كرد توجه آن بیمار به ترخیص باید در زمان كه نکاتی

 ه داده شود.شود و نسخه به خانواد بیمار درخواست داروهای پرستاری گزارش طبق

تیرخیص   نیو   کیردن  و مشیخص  ساعت با ذکر ترخیص پرستاری و گزارش کنترل شده پزش   دستور پزش  آخرین 

 .شود شخصی( نوشته یا با رضایت پزش  )توسط

 در دسمت اول و  صفحه کرده کنترل باید پرونده را شیفت پرستار مسئول بخش منشی توسط پرونده شدن ازجمع پس

پزشی ، مهیر چی      از نظر مهر و امضای پزش  دستورات کلیه ) .کند هزینه امضا آخر برگ صفحه سرپرستار و امضای

 شود. بررسی ...بودن و از نظر کامل پرونده اول صفحه پرونده، برگ خالصه شد پرستاری، برگ

مراجعه بیه  ، شنوایی سنجی ، نحوه و میزان استفاده از داروها وROPآموزش های ترخیص در مورد شیر دهی ، بررسی 

درمانگاه و پی گیری سونوگرافی و غیره داده شده و در برگه آموزش نوشته ومضاء گرفته شده ودر خالصه پرونیده نییز   

 دید شود .
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 رادیولوژی واحد

 

 مقررات بخش رادیولوژی

 حضور به مودع در محل کار :

 : پوشیدن لباس فرم در محیط کار 

 ت پرسنلینصب اتیک  -روپوش سفید   -شلوار -مقنعه 

 رعایت حجاب اسالمی طبق استانداردهای پوشش 

 رعایت سلسله مراتب اداری ، دوانین و مقررات مرکز 

 رعایت منشور حقوق بیمار 

  انجام وظایف محوله بر اساس شرح  وظایف و نظر مافوق 

 های در خواستی طبق نظر پزش  انجام گرافی 

 پذیرش بیماران و ارائه آمادگیهای الزم به آنها 

 ترایCD  های ماموگرافی وکنترل مسائل مربوط به ظهورو ثبوت کلیشه ها و تعویض داروها  

 ) حفاظت پرسنل ، بیمار و همراهان در مقابل اشعه و استفاده از دوزیمتر شخصی ) فیلم بج 

   رعایت مسائل کنترل عفونت براساس دستورالعملهای ارائه شده 

  رعایت حریم خصوصی بیمار 

 روهای ضروری و ترالی  اورژانس  کنترل دوره ای دا 
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 .خدمت رسانی در بخش رادیولوژی در دو حوزه سونوگرافی و رادیولوژی می باشد 

ساعت کاری بخش سونوگرافی با توجه به برنامه کاری پزش  مقیم مرکز میی باشید.    ساعت کاری در بخش سونوگرافي:

 در شیفت های صبح بخش سونوگرافی فعال می باشد و در با توجه به این برنامه به بیماران نوبت داده می شود، معموال

شیفت های عصر و شب و ایام تعطیل در صورت نیاز بیا همیاهنگی سیوپروایزر بیا رادیولوژیسیت کشیی ، سیونوگرافی        

 بیماران انجام می شود.

دارای  روز در هفتیه فعیال و   4این بخش فقط در شیفت هیای صیبح و عصیرها فقیط      :ساعت کاری در بخش رادیولوژی

پرسنل رادیولوژیست مقیم می باشد و در سایر شیفت های عصر و شب و ایام تعطیل در صورتی که بیماران هرکدام از 

بخش ها نیاز به رادیوگرافی داشته باشند بعد از هماهنگی سوپروایزر با پرسنل رادیولوژی کشی  یا آنکال، گرافی مورد 

 نظر انجام می شود.

 به دو صورت پذیرش بیماران سرپایی و بستری می باشد. بخش سونوگرافي: نحوه پذیرش بيماران در

پذیرش بیماران سرپایی: مددجویان با همراه داشتن درخواست سونوگرافی به مرکز مراجعیه و پیس از گیرفتن نوبیت ،     

 می کنند. تاریخ و ساعت مراجعه ، آمادگی های الزم جهت سونوگرافی را دریافت کرده و در روز مورد نظر مراجعه

در صورت درخواست پزش  برای مددجویان بعد از هماهنگی بخش مربوطه با واحد سونوگرافی  :پذیرش بيماران بستری

و دادن آمادگی الزم ، بیماران توسط خدمه به سونوگرافی فرستاده می شوند ، ضمنا بعضی از سونوگرافی ها به صیورت  

 انجام می شود. پرتابل برای بیماران غیر دابل انتقال به بخش

 به دو صورت سرپایی و بستری می باشد. نحوه پذیرش بيماران در بخش رادیولوژی:

پذیرش بیماران سرپایی: مددجویان با همراه داشتن درخواست در صورتی که رادیوگرافی بدون آمادگی غذایی باشد، در 

شفاهی و کتبی داده شده و در روز تعیین شده  همان روز و در صورت نیاز به آمادگی ، ابتدا آمادگی به بیمار به صورت

 جهت انجام رادیوگرافی مراجعه می کنند.

با توجه به درخواست پزش  در صورتی که گرافی ساده باشد به بخش منتقل می شیود و اگیر    :پذیرش بيماران بستری

شیده جهیت انجیام رادییوگرافی،     نیاز به آمادگی باشد از روز دبل آمادگی ها به بخش اطال  داده شده و در روز تعیین 

( در صیورت درخواسیت   NICU,ICUتوسط خدمه به بخش منتقل می شود. برای بیماران بستری در بخش های وی ه )

 پزش  گرافی به صورت پرتابل انجام می شود.

ی داده میی  این آمادگی ها به تمامی بیماران اعم از بستری و سیرپای  آمادگي های الزم در بخش رادیولوژی و سونوگرافي:

شود، با این تفاوت که در مورد کلیه بیماران سرپایی به خود بیمار یا هر کسی که بیرای گیرفتن نوبیت مراجعیه کیرده      

 آمادگی ها داده شده ، اما در مورد بیماران بستری این آمادگی ها به بخش اطال  داده می شود.
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40IVP, گیی و بعضیی گرافیی هیای سیاده مثیل:       آمادگی های الزم در بخش رادیولیوژی: بیرای اکثیر گرافیی هیای رن     

03,L.S.S47,KUBSmall Bowell,Enema Barium  رعایت آمادگی غذایی روز دبل از آزمون الزامی و به ترتیب زیر می

 باشد:

 گرم روغن کرچ  بعد از شام سب  ) سوپ ساده ( مییل شود. 63

 عدد درص دایمیتیکون شب دبل از خواب جویده شود. 4

 زاکودیل صبح استعمال شود.عدد شیاف بی 7

ساعت دبل از مراجعه جویده و در ساعت معین و به صورت ناشتا بیه بخیش مراجعیه     7عدد درص دایمیتیکون صبح  7

 کند.

 : 31HSGآمادگی های الزم در 

 ( از شرو  پریود انجام شود.(1-77رعایت دانون ده روز ) این گرافی بین روز )

 سلیاطمینان از عدم عفونت دستگاه تنا

 استفاده از شیاف بیزاکودیل دبل از مراجعه در رزو تعیین شده

 ساعت ناشتا 0:  فقط به مدت Barium MAALآمادگی های الزم در 

 : آمادگی خاصی ندارد.Barium SWALLOWآمادگی های الزم در 

 :آمادگی های الزم در بخش سونوگرافی 

 آب و مایعات فراوان و مراجعه به بخش با مثانه پر  مصرف :سونوگرافي رحم و کليه ، مثانه و مجاری ادراری

 ساعت 0فقط ناشتا به مدت  سونوگرافي کبد و کيسه صفرا:

 آمادگی خاصی ندارد :سونوگرافي کبد و طحال

 ساعت 0ناشتا به مدت  :سونوگرافي پانكراس

                                                 

40 Intravenous Pyelogram 

47 kidney ureter bladder 

03lumbosacral spine scan  

07 Hysterosalpingogram 
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 نه خالی مراجعه کنند.ماه ترجیحا با مثا 0ماه با مثانه پر و باالی  0مددجویان زیر  سونوگرافي بارداری:

 : مددجویان با مثانه خالی مراجعه کنند.سونوگرافی ترانس واژینال

سال استحمام دبل از مراجعه و اصالح ناحیه زیر بغل و در بیماران بیاالی   23در مددجویان زیر  :BREASTسونوگرافي 

ده الزامی می باشد الزم به ذکر است که سال عالوه بر موارد فوق همراه داشتن ماموگرافی با جواب در روز تعیین ش 23

 از تاریخ انجام ماموگرافی بیشتر از یکسال نگذشته باشد.

04BPP  مصرف مایعات شیرین برای حرکت جنین و در بیماران دیابتی مصرف مواد غذایی که مجاز به خوردن آن میی :

 باشند الزامی است.

وی سر نوزاد حتما سر نوزاد دبل از مراجعه به سونوگرافی اصیالح  در صورت زیاد یا بلند بودن م سونوگرافي مغز نوزادان:

 گردد.

شب دبل از سونوگرافی شام سب  ترجیحا سوپ ساده میل کنند و بعد از شام دو عیدد دیرص    سونوگرافي شكم و لگن:

هم همیان  عدد درص دایمیتیکون دیگر را  2بیزاکودیل )با آب( و دو عدد درص دایمیتیکون )جویدنی( را مصرف کنند 

شب دو تا دو تا هر دو ساعت مصرف کنند صبح ناشتا با مثانه پر مراجعه کنند دو عدد درص دایمیتیکون هم صبح روز 

 معین شده میل کنند.

در بخش رادیولوژی عالوه بر آمادگی ها جهت انجام گرافی های رنگیی وسیایل و    وسایل مورد نياز در آزمون های رنگي :

درخواست آن ها توسط رادیولوژیست نوشته شده و توضییحات الزم در بخیش داده میی شیود.     داروهایی نیاز است که 

بیماران دارو هایی را که ضمن انجام آزمون الزم است را تهیه نموده و در روز تعیین شده با خود به مرکیز میی آورنید.    

 حجم و تعداد این داروها با توجه به سن و وزن بیماران متفاوت است.

 كه بیماران باید همراه خود داشته باشند: IVPنیاز در  وسایل مورد

 آمیول ایوپاک یا ویزپاک یا اولترا ویت 

 سرنگ 

 اسکالپ وین 

 : Small Bowellوسایل مورد نیاز در 

 ) سولفات باریم )تعداد به درخواست پزش 

                                                 

04 Biophysical profile 



لورود  مرکز آموزشی و ردمانی کورث  راهنمای عمومی کارکنان جدیدا
 

   ، سورپوازیر آموزشی دفتر آموزش
111 

 

 

 :وسایل مورد نیاز در باریم سوالو و باریم میل 

 ) سولفات باریم )تعداد به درخواست پزش 

 لیوان موجود در بخش 

 :33HSGوسایل مورد نیاز جهت انجام 

 ی  عدد آمیول ویزپاک 

 دستکش استریل 

 بتادین 

 شیاف بیزاکودیل 

  سی سی 43سرنگ 

 :باریم انما وسایل مورد نیاز در 

 ) رکتال تیوپ یا سوند فولی )سایز آن با توجه به درخواست پزش 

  بسته متغییر است( 0تا  7از سولفات باریم )بسته به سن و جنس و جثه بیماران 

 دستکش استریل 

 نحوه تقسیم كار و وظایف پرسنل

کارشناس مسئول بخش: انتقال دستورالعمل ها و تصمیمات اتخاذ شده از مسئولین باالتر به پرسنل ، نظیارت بیر کیل    

تی  پرسینل ،   بخش از نظر کمبود ها و نیاز های پرسنل و تالش جهت رفع آن ها ، سرپرستی و نظارت بیر کیار تی     

 تنظیم ماهانه پرسنل بخش، تهیه لوازم و تجهیزات مورد نیاز بخش از طریق دادن درخواست به انبار یا داروخانه

حضور در محل کار بر اساس برنامه تعیین شده ، انجام گرافی های بیماران بستری و سیرپایی بیر اسیاس     پرسنل بخش:

 شرح وظایف، بایگانی گرافی های انجام شده.

نظافت کلی بخش: تمیز کردن اتاق ها ، تعویض ملحفیه هیا. امیور تاریکخانیه : نگهیداری و مرادبیت از        تكار بخش:خدم

دستگاه پروسسور ، تعویض دارو های ظهور و ثبوت . ضد عفونی کردن کات ها. جا به جایی نامه ها و برگه هیای اداری  

 به بخش های مورد نظر.

                                                 

00 Hysterosalpingogram 
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برنامه تعیین شده ، پذیرش بیماران سیرپایی و بسیتری ، ارائیه آمیادگی بیه       حضور در محل کار بر اساس منشي بخش:

مراجعین و نوبت دهی، ثبت درخواست ها در کامییوتر، ارائه آمار ماهانه و ارائیه میدارک، لیسیت سیازمان هیای طیرف       

 درارداد بیمارستان به واحد امور مالی، تایپ گزارش ماموگرافی ها.

یه ست ها و وسایلی که نیاز به استریل کردن دارند بعد از شسته و خش  شدن توسط : کلCSRروش تحویل وسایل به 

چسب اتوکالو نشان دار شده و هفته ای ی  بار توسط خدمه بخش به اتوکالو فرستاده می شوند. بر روی چسب ، نیو   

 وسیله ، تاریخ و نام بخش نوشته می شود.

و روپوش های کثیف در زمان تعیین شده توسط خدمیه بخیش بیه     ملحفه ها روش تحویل وسایل کثيف به رخشویخانه:

رخشویخانه تحویل و در انتهای شیفت به بخش فرستاده می شوند، در صورتی که ملحفه ای به خون آلوده شده باشید  

ر در کیسه زرد انداخته می شود و به صورت جداگانه به رختشویخانه برده می شود ضمنا روپوش ها و ملحفه ها عالوه ب

 شستشو اتوکشی نیز می شوند.

وسایل مورد نیاز بخش که در انبار نیز موجود می باشد، ماهیانه ی  بار توسیط مسیئول    :روش درخواست وسایل از انبار

بخش در فرم های مخصوص نوشته شده و به انبار فرستاده می شود و پس از آماده شیدن و اطیال  توسیط خدمیه بیه      

صورتی که در اواسط ماه احتیاج به وسیله ای شود می توان درخواست داد و طبق روال بخش انتقال داده می شود. در 

 فوق وسایل را دریافت نمود، ضمنا فرم درخواست انبار باید به امضای مسئول انبار و مدیر بیمارستان برسد.

گیه هیای مخصیوص دارو    وسایل مورد نیازی که از داروخانه گرفته میی شیوند در بر   روش درخواست وسایل از داروخانه:

توسط مسئول بخش نوشته شده و پس از امضای مدیریت به داروخانه فرستاده می شوندو پس از آماده شدن و اطیال ،  

 توسط خدمه به بخش انتقال داده می شوند.

 تعداد پرسنل :

   دو نفیر   ،یی  نفیر کارشیناس    ،کارشیناس مسیئول   نفری   ،پزش  متخصص رادیولوژی و سونوگرافینفر ی

 منشی بخشی  نفر  بخش ،خدمتکار ی  نفر ،کاردان

 لیست تجهیزات بخش:

    دسیتگاه   دسیتگاه رادیولیوژی ثابیت    دستگاه سونوگرافی )ساده و داپلر( باسیه پیروب سیطحی،کانوکس،واژینال

وسایل حفاظیت   دستگاه سو نوگرافیUPS و  دستگاه ماموگرافیUPS ماموگرافی دیجیتال پروسسور اتوماتی 

دسیتگاه   دفسه داروهیای ضیروری  و  ترالی اورژانس ربی،حفاظ تیروییدوگنادها،دستکش سربیفردی)روپوش س

 تغذیه و رژیم درمانی واحد سیستم رایانه وپرینتر کیسول اطفاء حریق کیسول اکسی ن فشار سنج
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 آ زمایشگاه واحد

 

 زمایشگاهآ  مقررات بخش

 : نصیب اتیکیت     ،روپوش سیفید  ،شلوار، مقنعه، پوشیدن لباس فرم در محیط کار حضور به مودع در محل کار

 رعایت سلسله مراتب اداری ، دوانین و مقررات مرکز،رعایت حجاب اسالمی طبق استانداردهای پوشش پرسنلی

 انجام وظایف محوله بر اساس شرح  وظایف و نظر مافوق  ،رعایت منشور حقوق بیمار 

  در خواستی طبق نظر پزش  آزمایشاتانجام 

 ان و ارائه آمادگیهای الزم به آنهاپذیرش بیمار 

  آزمایشات به بخش های تشخیصی آزمایشگاهتحویل نمونه های 

 های آزمایشات توسط پرسنل انجام دهنده تست و ارائه آنها به سیوپروایزر و مسیئول فنیی جهیت      تایید جواب

  تحویل جواب آزمایشات به بیماران سرپایی و بخش های بیمارستان ،تایید نهایی

 مخاطرات بیولوژی  نمونه گیری از بیمیار و کیار بیا نمونیه هیای       ت پرسنل ، بیمار و همراهان در مقابلحفاظ

  ارسالی به آزمایشگاه

 رعایت حریم خصوصی بیمار   ،رعایت مسائل کنترل عفونت براساس دستورالعملهای ارائه شده 

  لی  اورژانس و ترا کیفی و کمی روزانه کیت ها و مواد مورد استفاده تشخیصیکنترل 

  آزمایشگاهیانجام کنترل کیفی داخلی و خارجی دستگاه ها و تجهیزات  

  می باشد. بالینی و پاتولوژی آزمایشگاهتشخیص  حوزهدو در  آزمایشگاهخدمت رسانی در بخش 

ط آزمایشیگاه کیه توسی   ماهانیه  با توجه به برنامه کاری  آزمایشگاهساعت کاری بخش  :آزمایشگاه ساعت کاری در بخش

با توجه به ایین برنامیه بیه بیمیاران      سوپروایزر تعیین گردیده و به تایید مسئول فنی )ریاست آزمایشگاه( رسیده است.

فعال می باشد و در شیفت های عصیر و   آزمایشگاههای بخشتمامی می شود، معموال در شیفت های صبح  خدمات ارائه

آزمایشگاه و دفتر پرستاری )متیرون بیمارسیتان و   ید سوپروایزر باتوجه به درخواست پزشکان و با تاییام تعطیل شب و ا

 سوپروایزر کشی ( ارائه خدمات می دهد.
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 می باشید  پاتولوژیاین بخش فقط در شیفت های صبح و عصرها  فعال و دارای پرسنل  :پاتولوژیساعت کاری در بخش 

ی و اتاق عمل صورت بگییرد میورد پیذیرش    ارسال نمونه پاتولوژی توسط بخش های بستر ایام تعطیل در صورتیو در 

درار می گیرد تا در روزه های عادی انجام شود. ارسال نمونه های فروزن با اطال  دبلی پزش  جراح ومسئول اتاق عمل 

 ، برای انجام با مرکز درمانی والیت هماهنگ و به آنجا ارسال می گردد.

 ذیرش بیماران سرپایی و بستری می باشد.به دو صورت پ :آزمایشگاه نحوه پذیرش بيماران در بخش

آمیادگی   عیدم نییاز بیه ناشیتایی ییا     در صورتی آزمایشپذیرش بیماران سرپایی: مددجویان با همراه داشتن درخواست 

در همان روز و در صورت نیاز به آمادگی ، ابتدا آمادگی به بیمار به صورت شفاهی و کتبی داده شیده و در روز  دیگری 

 مراجعه می کنند. آزمایشانجام تعیین شده جهت 

 آزمایشگاهدر صورت درخواست پزش  برای مددجویان بعد از هماهنگی بخش مربوطه با واحد  :پذیرش بيماران بستری

 .فرستاده می شوند  آزمایشگاه بیماران توسط خدمه بهنمونه های و دادن آمادگی الزم ، 

 سرپایی و بستری می باشد.به دو صورت  :یژپاتولونحوه پذیرش بيماران در بخش 

 نحوه تقسیم كار و وظایف پرسنل

: انتقال دستورالعمل ها و تصمیمات اتخاذ شده از مسئولین باالتر به پرسنل ، نظارت بر کل بخیش  سوپروایزر آزمایشگاه

یم از نظر کمبود ها و نیاز های پرسنل و تالش جهت رفع آن ها ، سرپرستی و نظارت بر کار تی  تی  پرسینل ، تنظی    

 ماهانه پرسنل بخش، تهیه لوازم و تجهیزات مورد نیاز بخش از طریق دادن درخواست به انبار یا داروخانه

بیماران بسیتری و سیرپایی بیر اسیاس      آزمایشاتانجام حضور در محل کار بر اساس برنامه تعیین شده ،  پرسنل بخش:

 شده. انجام نتایج آزمایشات کلینیکی و پاتولوژیشرح وظایف، بایگانی 

 جا به جایی نامه ها و برگه های اداری به بخش های مورد نظر.تمیز کردن اتاق ها ،  نظافت کلی بخش: خدمتكار بخش:

بردن نمونه های ارسالی آزمایشات ارسالی به آزماسشگاه مرجع و نمونه فروزن به بیمارستان والییت، شتشیوی وسیایل    

و پییتها و خش  کردن واستریلیزاسیون با فور،نظافت سکوها و میزها مورد استفاده مانند لوله های آزمایش شیشه ای 

 و ضد عفونی آنها.

حضور در محل کار بر اساس برنامه تعیین شده ، پذیرش بیماران سرپایی و بسیتری ، ارائیه آمیادگی بیه      بخش: پذیرش

لیسیت سیازمان هیای طیرف      و رکارائیه میدا    مراجعین و نوبت دهی، ثبت درخواست ها در کامییوتر، ارائه آمار ماهانه

 پاتولوژی.درارداد بیمارستان به واحد امور مالی، تایپ گزارش 

ملحفه ها و روپوش های کثیف در زمان تعیین شده توسط خدمیه بخیش بیه     روش تحویل وسایل کثيف به رخشویخانه:

به خون آلوده شده باشید   رخشویخانه تحویل و در انتهای شیفت به بخش فرستاده می شوند، در صورتی که ملحفه ای

در کیسه زرد انداخته می شود و به صورت جداگانه به رختشویخانه برده می شود ضمنا روپوش ها و ملحفه ها عالوه بر 

 شستشو اتوکشی نیز می شوند.
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ول وسایل مورد نیاز بخش که در انبار نیز موجود می باشد، ماهیانه ی  بار توسیط مسیئ   :روش درخواست وسایل از انبار

بخش در فرم های مخصوص نوشته شده و به انبار فرستاده می شود و پس از آماده شیدن و اطیال  توسیط خدمیه بیه      

بخش انتقال داده می شود. در صورتی که در اواسط ماه احتیاج به وسیله ای شود می توان درخواست داد و طبق روال 

 به امضای مسئول انبار و مدیر بیمارستان برسد.فوق وسایل را دریافت نمود، ضمنا فرم درخواست انبار باید 

وسایل مورد نیازی که از داروخانه گرفته میی شیوند در برگیه هیای مخصیوص دارو       روش درخواست وسایل از داروخانه:

توسط مسئول بخش نوشته شده و پس از امضای مدیریت به داروخانه فرستاده می شوندو پس از آماده شدن و اطیال ،  

 بخش انتقال داده می شوند. توسط خدمه به

 تعداد پرسنل :

آزمایشگاه در هر بخش  ی  نفر کارشناس نفر سوپروایزر،ی   ،پاتولوژی )کلینیکال و آناتومیکال(ی  پزش  متخصص 

یی  نفیر    ،که عبارتند از:هماتولوژی ، بیوشیمی، هورمون ، بان  خون، میکروب شناسی   ادرار و انگل،جدا سازی سیرم 

ی  نفر  )پذیرش بیماران سرپایی و بستری در بخش و جواب دهی آزمایشات مربوطه(،بخش و نفر پذیرشد نمونه گیر،

دو نفیر خیدمات در   منشی پاتولوژی)پذیرش بیماران سرپایی و بستری در بخش و جیواب دهیی آزمایشیات پیاتولوژی،     

 .شیفت صبح و ی  نفر برای شیفتهای عصر و ایام تعطیل

 لیست تجهیزات بخش:

 ،Elisaدسیتگاه  ،Vidasدسیتگاه   ،الکترولیت آناالیزردستگاه ،اتو آناالیزر بیوشیمیدستگاه ،سل کانتر هماتولوژیه دستگا

یخچیال   همیاتولوژی، یخچیال   همیاتولوژی،  بین میاری   میکروسکوپ هماتولوژی، اسیکتروفتومتر، فتومتر، فلیم فتومتر،

 یخچیال  دستگاهStock (4 ،)یخچال نگهداری  شیمی،یخچال بیو فریزر بان  خون، یخچال بان  خون، ،یکروبشناسیم

 بن ماری بانی  خیون،   دستگاه شیکرانکوباتور بان  خون جهت نگهداری پالکت، میکروسکوپ بان  خون، اتاق پرسنل،

میکروبشناسیی   انکوبیاتور  میکروبشناسی )کشیت غیرخیون(،   انکوباتور هود میکروبشناسی، ،یکروبشناسیممیکروسکوپ 

 پروسسیور اتوماتیی   تیشو پیاتولوژی،  فیور  میکروتوم، وان آبگرم )پاتولوژی(، فور استریلیزاسیون، الو،اتوک )کشت خون(،

کیسیول اطفیاء    ،کیسیول اکسیی ن   ،دستگاه فشار سنج اتوآناالیزر،دستگاه UPS هماتولوژِی و دستگاه UPS )پاتولوژی(،

 سیستم رایانه وپرینتر ،دفسه داروهای ضروریو  ترالی اورژانس ،حریق
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 دفتر پرستاری:

 سوپروایزر آموزشی ، سوپروایزر بالینی ، سوپروایزر کنترل عفونت، بهبود کیفیت بیمارستانی خدمات پرستاری، مدیر 

 واحد آموزش دفتر پرستاری 

گردد. رسیالت ایین واحید    بخشی از زیر مجموعه دفتر پرستاری بیمارستان محسوب می کوثر واحد آموزش بیمارستان 

 واحید باشید.  ای میی هیای حرفیه  ازی پرسنل شاغل در بیمارستان از طریق ارتقاء سطح علمی آنان و آمیوزش ستوانمند

 هیای  جیزوه  کمی   با . دارد عهده بر را بیماران و کارکنان به آموزشمسئولیت  ، کوثر ودرمانی یآموزش مرکز آموزش

 از اسیتفاده  بیا  و پیردازد  میی  کارکنیان  آموزش به ... و سمینارها ها، کارگاه آموزشی، های کالس برگزاری خودآموزی،

 .دارد میی  بیر  دیدم  بیمیاران  بهبیود  اتقیاء  و آگیاهی  افزایش در ... و چهره به چهره آموزش گروهی، آموزش ها، پمفلت

 نیرگس  ها خانم سالمت آموزش واحد کارشناسان  ها و خانی محمد فرحناز خانم بیمارستان، آموزشی سوپروایزر(.دارد

 .هستند علییور فالح ریصغ و رمضانی

                                                                                                
 

 
   

 سیاست های آموزشی مرکز کوثر

 سیاست های آموزش به کارکنان سیاست های آموزش به بیمار و همراهان 

 آموزش به سایر کارکنان 

 آموزش به کارکنان جدید 

 آموزش حین ترخیص 

 آموزش حین درمان 

 آموزش حین بستری 
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 آموزش واحد یمعرف

 های جزوه کم  با .دارد عهده بر را بیماران و کارکنان به آموزش مسئولیت ، مرکز آموزشی ودرمانی کوثر آموزش واحد

از  اسیتفاده  بیا  و پیردازد  میی  کارکنیان  آمیوزش  به ... و سمینارها ها، کارگاه آموزشی، های کالس برگزاری خودآموزی،

دارد.)  میی  بیر  دیدم  بیمیاران  بهبیود  اتقیاء  و آگیاهی  افزایش در ... و چهره به چهره آموزش گروهی، آموزش ها، پمفلت

نرگس رمضانی  سالمت خانم ها  آموزش واحد مسئولین  م فرحناز محمد خانی هاو خان بیمارستان، آموزشی سوپروایزر

 و صغری فالح علییور هستند.

 : کارکنان یآموزش نظام

 : کارکنان به آموزش اهداف

 مراجعین  به پاسخگویی میزان بهبود و خدمات ارائه در اثربخشی و کارایی افزایش 

 کارکنان مهارت و دانش سطح افزایش طریق از انسانی سرمایه کیفی سطح ارتقاء 

 تر کیفیت با خدمات ارائه منظور به کارکنان تخصصی و عمومی های آگاهی توسعه 

 کیفیت بهبود های زمینه در مدیران توانمندسازی 

 کارکنان انسانی روابط بهبود و سازمانی فرهنگ ، اخالدی فضائل رشد 

 : آموزشی های دوره انوا 

 دمتخ بدو توجیهی آموزش دوره 

 : شغلی دوره

 اداری مشترک شغلی های دوره 

 تخصصی  شغلی های دوره 

 : عمومی های دوره

 اجتماعی و فرهنگی های دوره 

 عمومی های توانمندی های دوره 

 کیفیت بهبود آموزشی های دوره 

 : باشد می ذیل شرح به باال موارد تمامی توضیح

 : خدمت بدو توجیهی آموزش

 ساختن آشنا منظور به دوره این .گردد می الورودارائه جدید افراد به خدمت بدو در که دگرد می اطالق هایی آموزش به

 محیط شغلی، و فردی حقوق استخدامی، مقراات و دوانین آنها، خدمت محل سازمان وظایف و اهداف با کارکنان جدید
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 .گیردد  میی  مسئولین مربوطه برگیزار  دربدوورود به بیمارستان ، توسط و الزامی آموزشی دوره و غیره می باشد.این کار،

 اسیتفاده  هیا  دوره ایین  از توانند می )نیاز پیش عنوان به( خدمت بدو توجیهی دوره گذراندن از پس جدید مستخدمین

 .بود خواهد دوره این طی به منوط دوره سایر شرکت در و نمایند

 : شغلی دوره

 : می گردد تقسیم دسته دو به

 و آموزش های عمومی و مشترک  نیاز مورد های توانمندی که گردد می اطالق هایی زشآمو به : اداری مشترک دوره

 .دهد می انتقال شاغلین به را کارکنان مرکز  کلیه بین

 بخش را چند یا ی  وی ه مشاغل نباز مورد های توانمندی که گردد می اطالق هایی آموزش به : اختصاصی شغلی دوره

 .دهد می انتقال شاغلین به

 : عمومی های هدور

 :شوند می تقسیم دسته دو به نیز عمومی های دوره

 خود خدمت طول در دولت مستخدمین به که گردد می اطالق هایی آموزش به : اجتماعی و فرهنگی های دوره .7

 ارائه اداری نظام در کارکنان انسانی روابط سازی بهینه و سازمانی پذیری فرهنگ اخالدی، فضائل رشد به منظور

 .رددگ می

 خدمت طول در دولت مستخدمین به که گردد می اطالق هایی آموزش به : عمومی های توانمندی های دوره .4

 .گردد می ارائه جدید محیط با سازگاری و تخصصی توان افزایش به منظور خود

در  مدیران و کارکنان توانمندسازی راستای در که گردد می اطالق هایی آموزش به : مدیریت بهبود آموزشی های دوره

 .گردد می ارائه فنی و اداراکی انسانی، های توانایی توسعه و مدیریتی وظایف بهبود های زمینه

در خصوص ارزشیابی پایان سال آموزش های عمومی ، کارکنان ی  سوم و آموزش های شغلی دو سوم آمیوزش را بیه   

 خود اختصاص دهد.

 : آموزشی های گواهینامه

 در کنندگان شرکت به مدت کوتاه آموزشی های پودمان یا ها دوره از هری  پایان در که هایی نامه گواهی

گردد به صورت الکترونی  بوده و برگه به صورت فیزیکی به کارکنان داده نمی شود و کلیه ی آموزش  می اعطا آموزش

 های گذرانده شده در صفحه ی شخصی ایشان دابل روئیت و چاپ می باشد.

 : آموزشی نیازسنجی

 با درصورتیکه و باشد می آموزش در تاثیرگذار و مهم عوامل از یکی آموزش فرآیند از مرحله اولین عنوان به نیازسنجی

 میی  ایفا را مهمی باشد،نقش شده تدوین کارکنان وادعی نیازهای و سازمان اهداف جهت در و مناسب الگوهای به توجه
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)کیه توسیط مهنیدس    همیار سیوپروایزر آموزشیی   ادع در نرم افزار نیازسنجی و فرم سال هر بهمن ماه اواسط در .نماید

شیناخته شیده و     7076شده و به عنوان فرایند برتر استانی در سال  فراهانی و محمد خانی ها و آدای ایراندوست تهیه 

توسط کارکنان تکمیل می  نصب شده در دس  تاپ کلیه ی سیستم های بخش ها نصب است( PDPبه نام نرم افزار 

سه نیاز توسط کارکنان  و سه نیاز توسط مسیئول مربوطیه تکمییل میی     .نمایند اعالم را خود نیازهای و نظرات تا شود 

 از خارج ها کالس .شود می ریزی برنامه بعد سال جهت متخصصین نظر و شده تکمیل های فرم تحلیل و تجزیه شود. با

 .گردد می اضافه های آموزشی برنامه لیست به سیس و دشو می تشکیل هماهنگی با نیز ، شرایط به باتوجه برنامه

 

 گرفتن مجوز های آموزشی از معاونت توسعه ی دانشگاه :

 بیشیترین  پس از ثبت نیاز های آموزشی کارکنان لیست نییاز هیا بیه تناسیب بیشیترین درخواسیت از نظیر کارکنیان،        

ن در آخر سیال و تشیخیص نقیاط ضیعف و دیوت      )نمره ارزشیابی کارکنانظرمسئولین بخش ها و واحد ها از درخواست

و بیشترین درخواست از نظر مسئولین ارشد، سوپروایزر آموزش)اثر بخشی آموزشی کارکنان بیه   مسئولین از کارکنان (

روش کرک پاتری  و در نظر گرفتن نقاط ضعف و دوت کارکنان ( و کارشناسان آموزش سالمت )اثر بخشی آموزش به 

ر نظر گرفتن نقاط ضعف و دوت کارکنان در آموزش و مشیکالت آموزشیی بیمیاران و همراهیان (     بیمار و همراهان و د

دسته بندی شده و دراولین  کمیته اجرایی مطرح شده و با تایید اعضاء کمیتیه ، شیرو  بیه درخواسیت مجیوز توسیط       

رکنان و نیاز سازمان ارسیال  سوپروایزر آموزشی می شود. درخواست مجوز در دو فرم ورد و اکسل بر اساس نیاز های کا

 می گردد. پس از دریافت مجوز های مربوطه ، کالس های آموزشی دایر می شود.
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 کلی کارکنان بر اساس درخواست شخص و مسئول مستقیم : PDPدسمتی از گزارش 

 

 فر م درخواست مجوز، برای هری  از جلسات آموزشی به صورت مجزا تکمیل می شود.
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 شکیل جلسات آموزشی :برنامه ریزی جهت ت

ده روز دبل از شرو  هر ماه نامه ای از سوی سوپروایزر آموزشی به کلیه ی افرادی که اتوماسیون دارند ارسال می گردد 

افراد ارسال می گردد کارکنیان و مسیئولین بخیش هیا و واحید هیا بیه         PDPو جدول آموزش های ماه  بعد به همراه 

، ی  کیی از جدول برگزاری جلسات نیز زیر تایمکس جهت اطیال  کلییه کارکنیان    کارکنان خود اطال  رسانی نمایند 

 نصب می شود.

 کارکنان برای هر جلسه آموزشی و  امضا  شدن در جلسه آموزشی : PDPنمونه 
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 : آموزشی های کالس برگزاری روند

 .دهد می انجام را الزم اددامات مدرس، از دعوت جهت آموزش، واحد زمانبدی برنامه به توجه با

 پس از برگیزاری کیالس درس ، از   .نمایند می تکمیل را  PDPغیاب و و فرم حضور دو  کالس در کننده شرکت افراد

کنندگان آزمون به صورت الکترونی  و در سامانه ی آموزشی برگزار میی گیردد، دبیل از شیرو  آزمیون ، فیرم        شرکت

 شده و سیس صفحه ی آزمون در دسترس درار می گییرد. نظرسنجی از دوره آموزشی و مدرس توسط شخص تکمیل 

، مسئولیت ثبت کالس و حضور کارکنان در در سامانه جهت گواهی شرکت در دوره آموزشی را بیه   آموزش کارشناس 

 .باشد می آموزش مسئول عهده به ها گواهی ثبت عهده دارند. پیگیری

 بخشی: بین آموزشی های کالس روند

 جلسه هر در.می شود تشکیل جداگانه بخش هر در بخشی بین های برنامه سال، ابتدای در شده زمانبندی برنامه طبق

فرم ییا   در داشته توضیح موارد.نماید می بیان را شده تعیین دبل از موارد کنفرانس صورت به پرسنل از ی  یا چند نفر 

کی از کارکنان ، رابیط آموزشیی ییا    در هر بخش ی.گردد می تکمیل آموزشی رابط توسط بخشی بین آموزش ثبت دفتر 

کارشناس خبره بخش می باشد که با ابالغ ریاست مرکز شرو  به فعالییت میی نمایید و  بیه مسیائل آموزشیی بخیش        

 رسیدگی می کند.

 ماریب به آموزش

 آموزش به بیمار توسط کارشناسان آموزش سالمت و کلیه ی کادر فنی مرکز به بیماران ارائه میی شیود.هر کیادر فنیی    

موظف است در هر شیفت کاری به بیمار و همراه او  آموزش داده و در گزارش پرستاری ثبت نماید.آموزش ارائیه شیده   

توسط کادر فنی توسط رابط آموزش به بیمار چ  شده و نقاط ضعف و دوت هر فرد به او یادآوری می شود. کارشناس 

موده و کلیه ی مسائل آموزشی بخیش را میورد بررسیی    آموزش سالمت نیز در هر روز آموزش های ارائه شده را چ  ن

درار داده و چ  لیست مربوطه توسط رابط آموزشی ، کارشناس آموزش سالمت و سوپروایزرآموزشی تکمیل نتیایج بیه   

 سمع مدیر خدمات پرستاری رسانده می شود.

 :ماریب به آموزش فیتعر

 ، درمیان  ، بیمیاری  زمینیه  در وی خیانواده  و بیمیار  ایبیر  را ییادگیری  های فرصت که است فرآیندی بیمار به آموزش

 سیسیتماتی ،  هدفمنید،  اسیت  فرایندی بیمار به آموزش . کند می فراهم ها مهارت افزایش و مکانیسم های سازگاری

 تغیییر  بیمیار  مهیارت  و نگرش آگاهی، آن در دنبال به و افتد می اتفاق یادگیری آن موجب به که شده طراحی و منظم

 سیطح  بیه  کیه  می دهد را انجام هایی فعالیت و یافته افزایش خود از مرادبت در او توانایی و صالحیت و شود یم ایجاد

 فعالیت تمام در برگیرنده بیمار به آموزش . کند می پیشگیری بالقوه ارض عو در بروز از و افزایند می وی رفاه و سالمت

 بیه  برای کمی   که است بالینی سالمت ارتقای و بهداشتی ،درمانی آموزش های شامل بیماری به مربوط آموزشی های
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 دییدگاه  از.میی گییرد   صورت مرادبتی خود مهارت کسب و خود بیماری مورد در آگاهانه گیری تصمیم منظور به بیمار

افیزایش   و بسیتری  میدت  طیول  وکاهش عوارض مرادبت ها،کاهش بهبود بیمار، استقالل سبب بیمار به آموزش مارکوم

 . می گردد ها هزینه کاهش موجب نهایت در و مراجعین یرضایتمند

 : ماریب به آموزش یکل هدف

 و مرادبیت  ، درمیان  ، نحوه تشیخیص  بیماریشان، زمینه در کوثر  درمانی آموزشی مرکز به کننده مراجعه بیماران کلیه

 و سیالمتی  ارتقیاء  و حفیظ  .میی گیرنید   فرا را الزم عملکرد و نگرش دانش، آن، عوارض و مشکالت و بیماری پیشگیری

 حفیظ  و ارتقیاء  ، پیشیگیری  منظیور  بیه  بهداشیتی  رفتارهای تغییر بیمار به آموزش اهداف از بیماری یکی از پیشگیری

 بیرای  اولییه  هیای  کمی   ایمنی، بهداشت، تغذیه، تکامل، و رشد تامین برای بهداشتی موسسات خدمات است سالمتی

 طرییق  از بهداشیتی  رفتیار  ارتقاء . نمایند می کم  مردم به بیماری از گیریپیش و حفظ سالمتی جهت .. . و بیماران

 می شود وی نفس به اعتماد افزایش باعث سالمتی بیشتر مسئولیت پذیرش جهت مددجو به امکاناتالزم دادن با آموزش

 بهداشیتی  ائلمسی  سیریعتر  تشیخیص  دنبیال  بیه  بیشتر احتماال شوند آگاهتر سالمتی به نسبت مدد جویان که زمانی .

 . بود خواهند

 بیه  دسیتیابی  جهیت  آنها به تا دارند نیاز هایی مهارت و اطالعات به بیمار و دیده آسیب سالمتی مددجویان به بازگشت

 تغییرات با را خود و اند یافته بهبود صدمه یا بیماری اولیه تنش از که مددجویانی . کنند کم  مطلوب سالمتی سطوح

 و بیمیار  درمیان  و تشیخیص  مرحله در هستند خود وضعیت مورد در اطالعاتی کسب خواهان ، اند داده حاصله تطبیق

 نیازمنید  آنهیا  نییز  گییری  پی مرحله طی . ببینند آموزش باید نیاز مورد درمان و مرادبت بیماری، مورد در خانواده وی

 عیوارض  و عیود  از پیشیگیری  و نوتیوانی  تیداوم  فعالیت، غذایی رژیم دارو، از استفاده مانند منزل در ها شناخت مرادبت

 انیدازه  بیه  باشید  نییاز  اسیت  ممکین  و است سالمتی به مددجو بازگشت جهت حیاتی جزء خانواده . باشند بیماری می

 بیمیاری  یا آسیب از کامل طور به جویان مدد عملکرد تمام در اختالل با سازگاری . کند کسب را الزم مددجو اطالعات

 اینکیه  بیرای  . کننید  مقابلیه  سالمتی وادعی با تغییرات چگونه که بگیرند یاد باید ا آنه از بسیاری . نمیکنند پیدا بهبود

 در دارنید.  نیاز جدید های مهارت و اطالعات به دهند، غالباً ادامه را زندگی روزانه عادی های فعالیت بتوانند مددجویان

 کیه  دارنید  احتییاج  خانواده اعضاء ترتیب بدین . ر کندتغیی است ممکن نیز مددجو خانواده نقش شدید، ناتوانی صورت

 نیازهای شناخت محض به که است آموزش از مددجو ناشی از حمایت در خانواده توانایی . کنند دبول و درک را مسئله

 مرادبیت  انجیام  در میددجو  بیه  تا آموزد می خانواده به اعضاء پرستار . شود می شرو  کم  به خانواده عالده و مددجو

 و هیا  نیاتوانی  بیا  سیازگاری  بیمیار،  زنیدگی  کیفیت موجب بهبود وی خانواده و بیمار به آموزش . کنند کم  بهداشتی

 . می شود بیمار از حمایت و اولیه وظایف انجام توانایی بیماری عوارض
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 نیاز های آموزشی بیماران و همراهان:

و همراهان، فرم نیاز سنجی آموزش به بیمار تکمیل می  در اولین مالدات کادر فنی و کارشناس آموزش سالمت با بیمار

شود. این فرم از دو دسمت تشکیل شده که دسمت اول آن که شامل سه نیاز است توسط مددجو یا همراه ایشان و سه 

نیاز دیگر توسط آموزش دهنده تکمیل می شود . نیازها جمع آوری شده و بر اساس آنها اولویت هیای آموزشیی بیرای    

 و همراهان ارائه می شود.بیمار 

 نیازسنجی آموزشی بیماران و همراهان: 

 
 

 نیازسنجی آموزشی شیر مادر:
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 : ماریب به آموزش اییمزا

 بیشیتر  پایبنیدی  با درمان نتایج افزایش ،بستری دوره کاهش ،بیمار اضطراب کاهش ،بیماران رضایتمندی افزایش

 کیفییت  بهبیود  ،هیا  مرادبت تداوم از اطمینان ،بهداشتی و درمانی های هزینه کاهش ،مرادبتی اددامات به بیماران

 افزایش ،مرادبتی و درمانی های برنامه در مشارکت و توانمندی افزایش ،بیماری عوارض بروز کاهش ،بیمار زندگی

 نهاییت  در ،بیمیاران  مجیدد  پیذیرش  کیاهش  ،درمیانی  های برنامه تکمیل ،روزمره های فعالیت در بیمار استقالل

 . جامعه وانمندسازیت

 : ماریب به یآموزش کم  لیوسا

 کلیه ،فیلم های آموزشی ،آموزشی های فرم ،آموزش چهره به چهره ،گروهی آموزش های کالس ،پمفلت و پوستر

 .شود می امضاء همراهانش یا بیمار توسط و شده درج بیمار پرونده در شده ارائه های آموزش

 : ی آموزش به بیمارهاروش

های مناسب، بسته به نو  تشخیص پزشیکی آنهیا، مشیکالت و نیازهیای      های آنان آموزشمام بیماران و خانوادهبرای ت

ی تشخیص داده شده در بررسی بیمار فراهم شود. نیازها، آمادگی، توانایی یادگیری، سطح تحصیالت، سین فیرد بررسی   

آمیوزش بیه بیمیار ییا خیانواده اوسیت و بایید         پرستار اولیین هماهنیگ کننیده   شده و در فرم ارزیابی بیمار ثبت شود. 

در صورت نیاز به ثبت نمایند.  فرم ارزیابی به بیماررا در ) ارزشیابی میزان یادگیری( های بیمار و خانواده او العملعکس

ئیه  ارائه آموزش توسط سایر اعضاء تیم درمانی، الزم است با هماهنگی پرستار مربوطه و در حضور پرستار آموزش ها ارا

 بیماران باید دانش و مهارت الزم جهت تطابق با نیازهای بهداشتی خود را دریافت کنند. این آموزش شده و ثبت گردد.

 باشد. آموزش های بدو پذیرش، حین بستری و زمان ترخیص میها شامل 

 :ماریب به آموزش سیاست های

 آموزش ها در سه زمان انجام می شود:

 بیمار ورود بدو آموزش های .7

  .اسیت  الزامیی  اتیکیت  ونصیب  باشد می خود معرفی به موظف بیمار کننده پرستار یا مامای پذیرش بیمار ورود درزمان

 بیا  در تمامی بخش ها در معرض دید مددجویان و همراهان ایشیان میی باشید. آشناسیازی     بیمار حقوق تابلوی منشور

 به بیمار آموزش دفترچه ارائه با بخش مقررات

سرویس های بهداشتی، درب و پلیه هیای اضیطراری، امکانیات      ،(bed sideم های تخت /زنگ اخبار /واحد بیمار)اهر

ممنوعیت اسیتعمال  رفاهی بخش، دوانین کلی موجود در بخش و بیمارستان، نحوه تهیه لباس، ساعات ویزیت پزش ، 

در صورت عدم فهم دستورات  ،لدرخواست از بیمار یرای اطال  دادن به پرستار در صورت بروز هرگونه مشک ،دخانیات

نحوه رسیدگی ،)پنج آیتم منشور حقوق بیمار (منشور حقوق بیمار ،پزش  توسط بیمار، از پزش  مجدد سوال نمایند

بر اسیاس هزینیه    (توجیه هزینه های درمان و بیمه،)بر اساس خط مشی رسیدگی به شکایات بیمارستان (به شکایات
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کلیه تیم پزشکی و وظایف آنهیا )پزشی  ، سرپرسیتار ، کمی  بهییار ، خدمیه ،       معرفی ،)های تعریف شده بیمارستان

 مددکاری و......(

 بستری طول های . آموزش4

عوارض بیماری )عوارض بیماری از جمله هیییو ییا    ،توضیحات مختصر در خصوص بیماری ،نو  بیماری و نحوه درمان

تداخالت غذا و دارو)داروهیایی   ،کات مهم عوارض دارویی (عوارض داروها)آموزش ن ،هییر گلیسمی در بیماران دیابتی(

مییزان و  ،  CBR و RBR مییزان فعالییت    ،که مصرف همزمان آنها با برخی غذاها ایجاد عارضه و تداخل می نماید(

تغذیه و  ،پوزیشن ها ،های و فعالیت های مناسب در هر بیماری ورزش ،ROMو زمان شرو  فعالیت های بعد از عمل

: تعریف رژیم غذایی-یی توسط بیمار تحمل رژیم غذا -ذایی و نو  رژیم غذایی )رعایت رژیم غذایی توسط بیماررژیم غ

ایمنیی ییا    ،سیوختگی و .......(  پر پروتئین، پر کالری، دلبی، دیابتی، بعید از عمیل، مایعیات، سییروز کبیدی، کلییوی،      

،  Bed side: دراری ،سیرم هیا و....، نکیات ایمنیی    ، بگ ا احتیاطات : )نحوه مرادبت از اتصاالت :درن ها ، مانیتورینگ

میدیریت درد:   ،خود مرادبتی نسیبت بیه دریافیت دارو    ،پیشگیری از صدمات ناشی از کاهش فشار خون وضعیتی و...(

ادیدامات   ،روش هیای داروییی   ،روش های غیر دارویی )تکنسین های آرام سازی ، انحراف فکیر ، پوزیشین هیا و........(   

آمادگی هاو مرادبت هیای دبیل و بعید از     ،شرح چگونگی انجام پروسیجر  یا آزمایش ،ی ، درمانی و آزمایشاتتشخیص

عدم مصرف دخانیات و  ،برائت و رضایت از هرگونه اددامات تشخیصی و تهاجمی ،هدف از انجام پروسیجر ،پروسیجر ها

روها، آگاه نمودن بیمار از داروهای مصیرفی  نحوه مصرف دا ،هدف از عدم مصرف دخانیات و نحوه ترک و عدم مصرف

 ،پیشیگیری از عفونیت هیا    ،آموزش کلی در مورد چگونگی اثر دارو بر بیماری)بسته به سطح تحصیالت بیمیار(  ،روزانه

 ،مرادبت از زخم ،عالئم زخم بستر ، زخم عفونی و مرادبت از پانسمان و دفعیات نییاز بیه تعیویض پانسیما      ،پوزیشن ها

شستشوی  ،مسائل بهداشت فردی ،، توضیح در مورد فرایند بیماری ، سیر بیماری و عالئم و نشانه ها وضعیت بیماری

 ،بررسی وضعیت ادراری و پیشگیری از عفونت و ... ،راه های پیشگیری از یبوست ،کنترل عفونت الگوی دفع ،دست ها

رائیه راهکارهیا جهیت بهبیود خیواب و      خواب و استراحت )در صورت وجیود مشیکل ا   ،مرادبت های دبل و بعد از عمل

 .استراحت، روش های ذخیره انرژی در بیماران عدم تحمل فعالیت(

 ترخیص حین .آموزش0

 ،عوارض احتمالی و مهیم داروهیا   ،نحوه مصرف داروها ،داروهای پس از ترخیص ،اعالم زمان و مکان مراجعه به پزش 

برنامه خود مرادبتی و  ،محل نگهداری داروها ،اروها توسط بیمارشناخت نام د ،تداخالت دارویی و تداخالت غذا و دارو

 تیرخیص  از پیس  های فعالیت و ورزش ها،فعالیت ها  ،بهداشت فردی ،مرادبت از زخم ،تکنی  های بازتوانی در منزل

 شرو  مجدد محدوده فعالیت جنسی ،شرو  مجدد فعالیت حرفه ای و شغلی ،(طبیعی های فعالیت گیری سر از زمان)

نشیانه هیای خطیر پیس از تیرخیص       ،پوزیشن ها ،رژیم غذایی مناسب پس از ترخیص ،فعالیت در محدودیت میزان ،

چگیونگی دسیتیابی بیه مرادبیت هیای       ،به پزش  مراجعه نماید.( ")عالئم هشدار دهنده که بایستی با بروز آنها سریعا
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ریها ی پس از ترخیص توسیط پزشی  بیه میددجو      موارد آموزشی خاص در مورد داروها و مرادبتهای و پیگی ،اورژانس

 .گردد داده    شده و در برگه آموزش ثبت می

 آموزش به همراهان و آموزش پدران :

همراه  بیمارنیز  در حین آموزش بیمار آموزش دیده و پرسش و پاسخ انجام می پذیرد. در خصوص پدر نیوزادان تیازه   

آموزش های الزمیه داده میی   NICUدر دفعات بعدی در بخش نوزادان و  متولد شده، در اولین مالدات پدر با نوزاد و

شود. در خوصوص سایر پدران ، آموزش در دفتر آموزش سالمت ، صبح ها و در ساعت مالدیات عصیر هیا بیه صیورت      

 گروهی و ت  نفری انجام می شود.

 بررسی اثر بخشی آموزش به بیمار و کارکنان

کارکنان انجام شده و جهت نقاط ضعف و مشکالت اصالحیه تهیه شده و اجرا می بررسی اثر بخشی آموزش به بیمار و 

 گردد. پایش ها در هر ماه انجام شده و نتایج ثبت می گردد.

 اثر بخشی آموزشی سالیانه شیر مادر :
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 سالیانه بیماران و همراهان  آموزشی بخشی اثر

 

 آموزش كاركنان به روش كرک پاتریک : بخشی اثر
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 آگاهانه تیرضا

 یولی  ایی  خیدمت  رنیده یگ از یکتبی  تیرضا اخذ به ازین که ییها درمان و اددامات از مشخص ستیل  ی مارستانیب در

 و تهیاجمی  دودسیته  بیه  آگاهانه رضایتگردد، یم اخذ آن اساس بر آگاهانه تیرضا و است دسترس در دارد، او یدانون

 :است لیذ موارد لشام حدادل مذکور ستیل شود، می تقسیم تهاجمی نیمه

 تهاجمی: آگاهانه رضایت

 ،میول  هیی تخل ی،یکتومیپول ،بستن لوله ی،الپاراسکوپ ،پنساژ  کوراژ, ی،ستکتومیس ی،توبوپالست ،واژن یهایوجراح میترم

و غدد لنفاوی اطراف  فودانی واژن 0/7رحم، برداشتن )میورتها ی،ستروسکوپیه ی،منکتومیها ی،ومکتومیم ،آدنکس توده

 شیکم  ی،ساکروپکس ،ختنه ژ،کورتا ،سرکالژ ی،ادرار یاریاخت یب جراحی ، APR،D&C،TAH ،TVH (،لگنو  رحم

 حاد

 تهاجمی: نیمه آگاهانه رضایت

 ،انما میبار ، 02DJ ، 00ECT،06IVP ،01PEG ،00PICC ،07ROP ،23TAPPHNG ،27VCUGسوند گذاشتن

 ،گذاشتن IUD ،خارج کردن  neli 24CVP ، 20IUD،پاراسنتز ترانزیت روده باری ، ،لیم میبار ،سوالو میبار
22OHSS، 45،خون ضیتعو ،خون قیتزر ،یکمر ونیپونکسPID ، 46VBAC  ، یهوشیو انواع ب نیو سزار مانیزا ،یدرد یب، 

 ،کتترنیدفن جن ،یولوژیو راد یسونوگراف ،نگوگرافیسالپ ،زیالیهمو د

 

                                                 

02 DoubleJ 
00 Electroconvulsive therapy 

06 Intravenous Pyelogram 
01 Percutaneous endoscopic gastrostomy 

00 Peripherally Inserted Central Catheter 
07 Retinopathy of Prematurity 

23 Tapping in Hydrocephalus 
27 Voiding Cystourethrogram 

24 Central venous catheter 

20 Intrauterine device 

22 Ovarian hyperstimulation syndrome 

20 Pelvic inflammatory disease 

26 Vaginal Birth After A C-Section 



لورود  مرکز آموزشی و ردمانی کورث  راهنمای عمومی کارکنان جدیدا
 

   ، سورپوازیر آموزشی دفتر آموزش
131 

 

 

 واحد آموزش سالمت

 
کی از استانداردهای کیفیت مراقبت پرستاری به شمار می رود و تماا  بیمااران  اق    آموزش به بیمار به عنوان وظیفه ای مهم و ی

آماوزش مراقبتهاای    دریافت آموزش در جهت  فظ سالمتی ، پیشگیری از بیماریها و ارتقای ساح  ساالمت خاود برخوردارناد       
آموزش به بیماار از وظاای     ا می باشدبهداشتی باعث استقالل بیمار، افزایش مراقبت از خود ، کاهش اضحراب و کاهش هزینه ه

مهم پرستاران است که به عنوان بخشی از برنامه های روز مره پرستاران و درکنار سایر فعالیتهای مراقبتی باید سازماندهی و اجارا  
 گردد  

امعاه ، مسااله افازایش    امروزه با توجه به کوتاه تر شدن زمان بستری بیماران در بیمارستان و افزایش بار بیماری های مزمن در ج
آگاهی بیمار در راستای مشارکت در فرایند درمان و انجا  خودمراقبتی بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است  با توجه به اینکه 
برخی از بیماران به دلیل ماهیت بیماری ، شرایط جسمی و      نیاز به اطالعات بیشتر در خصوص انجاا  خاودمراقبتی و پیگیاری    

ادامه آموزش این مددجویان پس از آموزش پرستاران  توسط  وا د آموزش سالمت انجا  می گیرد   وشناساایی ایان    ان دارنددرم
 بیماران توسط پرستاران بخش صورت گرفته و پس ازثبت در دفتر بخش به وا د آموزش سالمت معرفی می شوند  

 معیارهای معرفی بیماران به واحد آموزش سالمت :

 ، هموفیلی ، بیماریهای متابولیك ، سرطان ( MSخاص )دیالیز ، بیماران -

 بیماران دریافت کننده داروهای پرخحر )دیگوکسین ، انسولین ، وارفارین و    ( -

 بیماران دارای اختالالت روان -

 و    ( COPDفشارخون ، آسم ،  بیماریهای مزمن )دیابت ، -

 بیماران نیازمند بازتوانی قلبی ریوی -

 قبت در منزل :واحد مرا

مراقبت در منزل به معنای  مایت و مرا قبت بهداشتی بیماران در خانه توسط افراد دارای مجوز و با صال یت در ایان زمیناه مای    
باشد هدف کلی از تاسیس این مراکز تامین  فظ و ارتقاءمددجویان از طریق ارایه مراقبت های پرستاری در زمینه مراقبتی ، مشاوره 

 ی ، درمانی و تامین نیروی انسانی می باشد ای ، آموزش

 زبان متفاوت ، اختالالت ارتباطی ، کم توان ذهنی و    (بیماران دارای موانع آموزشی )بی سواد ،  -
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 : فواید و هدف واحد مراقبت در منزل

 ،ی غیر ضاروری پیشگیری از بستری ها  ،کاهش دفعات و زمان بستری در بیماران مزمن ،بهبود  کیفیت خدمات پرستاری
 ،ایمنی برای بیمااران و خاانواده هاای آناان     ،کاهش خحر ابتال به عفونت های بیمارستانی ،افزایش را تی و آسایش بیمار

  لمند و نیازمند به مراقبت طوالنی افزایش خدمات به بیماران سا ،بازگشت سریعتر بیمار به زندگی عادی

خدمات پرستاری بزرگمهر جهت ارجاع مددجویان نیاز به مراقبت های پرساتاری   بیمارستان کوثر نیز با عقد قرارداد با مرکز
در زمینه های مراقبتی نظیر تزریقات ، پانسمان، سوند فولی ، سوند معدی ، مراقبت از بیماران مزمن ، ساالمند ، فتاوتراپی   

اپی و     آمااده خادمت رساانی باه     وهمچنین مراقبت از بیماران با کاهش سح  هوشیاری و    معاینالت پزشکی و فیزیاوتر 
 مددجویان می باشد  

 شناسایی بیماران نیاز به مراقبت در منزل در بخش ها ی بستری و سرپایی توسط کارکنان فنی بخش و مسئولین  بخش   
مراقبت  1ها  صورت گرفته و پس از آگاه سازی مددجو و یا همراهان آنها با وا د مراقبت در منزل  و پر کردن فر  شماره 

طارف  باه مرکاز    0( هماهنا  شاده و پاس از تکمیال فار  شاماره       5) اتاا  شاماره     072در منزل با این وا د داخلی 
  ارجاع داده می شوند  قراردادبیمارستان 

 واحد آموزش سالمت مادر ونوزاد

 
غذییه ای دارد  دوره شیرخوارگی از حساس ترین مراحل زندگی است کیه نییاز بیه مرادبیت  هیای ددییق بهداشیتی وت       

،موفقیت مادران در شیردهی تحت تاثیر عوامل مختلفی دیرار دارد ومرادبیت هیا وحماییت هیای الزم بایید در مراحیل        

بالفاصله پس از زایمان ودر مراحل حساس روزهای اول بعمل آید. وپس از آن مشاوره کارکنان  مختلف حین بارداری ،

ه تحکیم اعتماد بنفس او نسبت بیه کفاییت شییرش بیرای     دهی وبوی  ادر برای حل مشکالت شیربهداشتی درمانی با م

جلب حمایت خانواده خصوصا پدر نوزاد در ایجاد آرامش ومحییط مناسیب بیرای شییر دهیی ،وجیود        تغذیه شیرخوار ،

 دوانین حمایتی برای بازگشت مادر به محل کار پس اززایمان ،وعدم تبلیغیات گمیراه کننیده تغذییه مصینوعی و...... از     

 عوامل موثر در موفقیت مادران در مراحل مختلف شیر دهی می باشد. 
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 ونتااواحد كنترل عف

 

 معرفی واحدكنترل عفونت:

دستور وزارت بهداشت درمان و آمیوزش پزشیکی، مبنیی بیر تشیکیل کمیتیه        ، با7000واحد کنترل عفونت از سال    

ا هدف شناسایی انوا  عفونت های بیمارستانی و تالش برای کنترل عفونت ، در تمام  بیمارستان های ایران اسالمی و ب

 پیشگیری و نیز کاهش نرخ عفونت، در این مرکز و سایر استان آغاز به کار نمود.

 تركیب اعضای كمیته كنترل عفونت:

ر ترکیب اعضای کمیته شامل: ریاست بیمارستان، ریاست بخش نوزادان، مدیرگروه زنان، میدیریت بیمارسیتان، میدی      

خدمات پرستاری، مسئول امور داروئی، مسئولین کلیه بخش هیا، کارشیناس آزمایشیگاه، کارشیناس کنتیرل عفونیت و       

 کارشناس بهداشت محیط می باشد.

 اهداف کمیته کنترل عفونت خط مشی و

 عفونت های بیمارستانی. ابتال و عوارض ناشی از کاهش مرگ و میر،

           عوارض عفونی  بروز عفونت وکاهش میانگین بستری ناشی از ق پیشگیری ازکاهش نرخ هزینه های بیمارستانی از طری

 آموزش، تربیت، ق ،کنترل عفونت های بیمارستانی.رضایتمندی آنان ازطری جامعه و سالمت افرادی ارتقا حفظ و تامین،

ارتبیاط بیا    فیزایش آگیاهی آنهیا در   ا اداری و بیمارسیتان اعیم از درمیانی،    برنامه در بازآموزی نیروهای انسانی درگیر و

عفونیت   اجیرای برنامیه هیای پیشیگیری از     جلیب مشیارکت آنهیا در    عفونتهای بیمارستانی و روند مقاومت میکروبی و

اسیتفاده  تجهیزات کنترل عفونت های بیمارستانی با  ملزومات و به مواد، تجهیز بیمارستان، بهینه سازی و بیمارستانی.

 های بیمارستانی . زمینه کنترل عفونت انجام تحقیقات کاربردی در حمایت از، از اطالعات نظام مرادبت

                            اقدامات اورژانس در زمان بروز مواجهه شغلی:

 حفظ کنید.                                                              را خونسردی خود .7

مواد شوینده بشویید و محل سیوزن و ییا    ا ترشحات پاشیده را فورا با آب وی ناحیه ای که سرسوزن وارد شده، .4

 فشار ندهید.محل ترشحات پاشیده شده را 
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 ایدز کنترل کنید.    نظر نتایج آزمایشات هیاتیت و پرونده بیمار را از .0

 نتایج آزمایشات خود دراین زمینه را به یاد بیاورید.    .2

 دامات بعدی بگیرید.بیمار جهت اد سی سی خون از 0 حدود .0

                                        به دفتر پرستاری ) سوپروایزر کنترل عفونت ( اطال  دهید. .6

سیاعت   14باشید، بایید ظیرف     73گرتیتراژ آنتیی بیادی شیما بیر علییه هیاتییت، پیایین تیر از         ابه خاطر داشته باشید:

 بود ، نیازی نیست. 73اگر باالی  ایمنوگلوبین و ی  دوز واکسن هیاتیت تزریق کنید و

صورت صالحدید پزش  کنترل عفونت ،  سه داروی خوراکی پیشگیری از ایدز در دفتر پرستاری موجود میباشند ، در*

 ساعت اول بروز مواجهه، باید دارو ها را از دفتر پرستاری تهیه و مصرف نمایید.    6-2

 الگوریتم بیمار یابی در واحد كنترل عفونت:

پروایزر کنترل عفونت، روزانه از کلیه واحد ها بازرسی به عمل آورده و پرونده بیماران و موارد تیب ، تغیییرات آنتیی    سو

بیوتی  و کشت های مثبت این بیماران را مورد بررسی درار می دهد و همچنین پرسنل بخش ها هرگونه عالئم عفونی 

کنند سیس ایشان پس از بررسی و بحث و تبادل نظر در خصوص در بیماران را به سوپروایزر کنترل عفونت گزارش می 

های بیمارستانی موارد مشکوک ، موارد تایید شده ی عفونت های بیمارستانی را از طریق نرم افزار وی ه ی اعالم عفونت

 .ت محترم بهداشتی گزارش می نمایندبه معاون

 
 مطالعه آن الزامی است.   مرکز درار دارد و ل عفوناطالعات تکمیلی در کتابچه کنتر
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 بهداشت محیط

 
 واحد بهداشت محیط جزء واحد های اداری و زیر نظر مدیریت بیمارستان می باشد.

 شرح وظایف این واحد شامل:

 کنترل بهداشت مواد غذایی و فضیای فیزیکیی آشییزخانه    ،کنترل فضای فیزیکی بیمارستان ،مدیریت پسماند، 

 ،کنترل سیسیتم جمیع آوری و دفیع فاضیالب     ،کنترل کیفیت آب مصرفی ،وذیمبارزه با حشرات و جانوران م

 .نظارت بر ایمنی مواد خطرناک ،گندزداها و فرآیندهای گندزدایی

آب برای انجیام   سرانهو هر فصل  در این واحد روزانه به منظور اطمینان از سالمتی آب شرب کلرسنجی انجام می شود

 وادع در معاونت درمان فرستاده می شود. آزمایشات میکروبی به آزمایشگاه آب

آموزش پرسنل به خصوص پرسنل کادر خدمات بر عهده این واحد می باشد. نظارت بر درسیتی انجیام امیور بهداشیتی     

 .بخش ها و درستی انجام کارهای خدمات نیز از وظایف این واحد می باشد

 ر صورت نیاز تکرار می شود.سم پاشی بیمارستان در فصل بهار زیر نظر این واحد انجام و د

ای درمیانی و اداری  اطال  رسانی دستورالعمل های جدید مربوط به امور بهداشتی از طریق این واحد به کلیه بخش هی 

واحد بهداشت محیط در کمیته های کنترل عفونت ، بهداشت محیط، تغذیه ، مدیریت بحران، حفاظت  انجام می شود.

 و ایمنی کار عضویت دارد. 
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 ریت پسماندمدی

 
پسماند های بیمارستانی به دو دسته اصلی عادی و  پزشکی تقسیم می شوند که پسماندهای پزشکی، خیود در دو       

 دسته وی ه و خطرناک تفکی  می گردند.

 safetyپسماند عادی در کیسه مشکی و مخزن آبی، پسماند عفونی در کیسه زرد و مخزن زرد، پسماند تیز و برنده در 

box .و پسماند های دارویی و شیمیایی در کیسه سفید و مخزن سفید جمع آوری می شوند 

پسماند عادی شامل پسماندهای تولیدی در واحدهای اداری ، ایستگاه های پرستاری ، باغبانی و... می شود که کمترین 

 مقدار پسماند تولیدی در بیمارستان می باشد.

زا ) دارچ، باکتری، ویروس( باشد به تعدادی کیه بتوانید   دارای عامل بیماریپسماند عفونی شامل پسماندهایی است که 

 ...در میزبان حساس بیماری ایجاد کند مانند محیط های کشت ، پسماند آلوده به خون و ترشحات بیمار و 

ند ماننید انیوا    پسماندهای تیز و برنده پسماندهایی هستند که باعث پارگی و سوراخ شدن و ... و انتقال عفونت می شو

این پسماندها جزء پسماندهای به شدت تهدید کننده سیالمتی  های شکسته، تیغ های جراحی و ... سرسوزن ها، شیشه

پسماندهای شییمیایی  .جمع آوری شوند ) ظروف زرد با درپوش درمز ( safety boxانسان به شمار می آیند که باید در 

ی مانده داروها و ... می باشند که در صورت آزاد شدن در محیط باعث ایجاد و دارویی شامل داروهای تاریخ گذشته ، باد

خطر برای محیط زیست و سالمتی انسان ها می شوند مانند دارو های شیمی درمانی که سبب جهیش ژنیی و عجییب    

 الخلقه زایی می شوند.

 
 اکس انداخته می شود.به هیچ عنوان سر سوزن از سرنگ جدا نمی شود و به طور کامل به داخل سیفتی ب
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 ری کپ کردن سوزن )برگرداندن درب سرنگ روی سوزن(، ممنو  است .

 
 به شکل پارویی این کار انجام می شود تا به دست صدمه نرسد. ABGدر صورت نیاز به ریکپ جهت آزمایش 

سب گذاری شده و در نهاییت  ها جمع آوری شده و برچ safety boxکیسه ها و  0/4تمام پسماند ها بعد از پر شدن تا 

به خارج از بخش ) به محل مودت پسماند ( انتقال می یابند. در این واحد، پسماند های عفونی تیز و یرنده بیه وسییله   

دستگاه اتوکالو استریل شده و به پسماندهای عادی تبدیل می شیوند و همیراه بیا پسیماند عیادی بیمارسیتان توسیط        

بهداشتی منتقل می شوند. برای مطمئن شدن از کار دستگاه اتوکالو  پسماند، سه نیو   شهرداری به جایگاه نهایی دفن 

 تست انجام می شود.

 ( در هر سیکل6)کالس  TSTتست 

 تست بووی دی  در هر روز دبل از شرو  به کار دستگاه

 تست بیولوژی  که ماهانه انجام می شود

  جواب این تست ها در واحد پسماند بایگانی می شود.

 

 
 CSRبخش

 مرکز درار دارد و  مطالعه آن الزامی است.  بهداشت محیط و ردیق سازی محلول های اطالعات تکمیلی در کتابچه 
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 مدیریت بحران

 
را تهدیید کننید تیا بیا     )بیماران و کارکنیان(  شناخت مخاطراتی است که می توانند بیمارستان هدف از مدیریت بحران 

ن بتوان جلوی آسیب های جدی را گرفت و سطح آمادگی برای پاسخ در بالییا را بیاال   دهی مناسب در موارد بحراپاسخ

ای ) اجزای معماری، تجهییزات و تاسیسیات   ای )دیوارها و ستون ها و...( و غیر سازهبرد و به بررسی ایمنی اجزای سازه

تیرین  رج از فضیای بیمارسیتان بهینیه   و...( پرداخت. بیمارستان باید در هنگام بروز هر حادثه غیرمتردبه در داخل و خیا 

 خدمات را به بیشترین جمعیت ارائه نماید.

هیای انسیانی و ادتصیادی شیده و     هر ساله در کشور ما حوادث غیرمتردبه موجب از دست رفتن دابل توجهی از سرمایه

تان را بییش از پییش،   آورد که نقش ارزشمند ارائه بیمارسی های جانی، مالی، روانی و اجتماعی جدی را فراهم میآسیب

های مختلف مدیریت برنامه ریزی، سازماندهی و ارزیابی میتواند نقش موثری در کاهش سازند. توجه به جنبهروشن می

 باشد.مورتالیته و افزایش موربیدیته داشته

Disaster جی هستیم.)حوادث غیر متردبه(: پدیدهایی با ودو  ناگهانی است که در برخورد با آن نیازمند کم  خار 

Hospital Disaster.عبارتست از وضعیتی که فراتر از توان روزانه دپارتمان اورژانس ی  بیمارستان باشد : 

Disaster Analysis.شناسایی حوادثی که احتمال ودو  آن در جامعه و مکان مورد نظر بیشتر باشد : 

Hospital Disaster Planادیدامات طیرح شیده در آن بهتیرین خیدمات را، در       ای است که بتوان با اسیتفاده از : برنامه

 منطقی ترین زمان ممکنه، به آسیب دیدگان موجود در بیمارستان و یا ارجا  شده به بیمارستان، ارائه نمود.

Triageبندی بیماران و مجروحان و تعیین میزان نیاز به سرعت رسیدگی به آنان است که در محل حادثه انجام : دسته

 شود.می

Retriage باشد تا ترین محل به در ورودی بیمارستان می: تریاژ مجدد مراجعین به بیمارستان است که مکان آن نزدی

 از ازدحام و هجوم افراد پیشگیری شود )کریدور رادیولوژی در جنب نگهبانی بیمارستان(

Walking Wound. مجروحانی که می توانند راه بروند : 

Presurgical Holding Triageانجام تریاز توسط جراح در مقابل اتاق عمل برای مجروحان نیازمند جراحی : 
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Hospital Emergency Incident Command System      ستاد فرماندهی بحیران بیمارسیتانی( : عبارتسیت از سیتادی(

دث غییر متردبیه   اجرایی که بتواند در موارد بحران سطح اول مدیریت بر فرآیندهای ارائه خدمات را در موارد بروز حیوا 

تعیین محل ستاد فرماندهی بحیران، در دفتیر ریاسیت )در     روش هایی جهت پاسخگویی در موادع بحران برعهده گیرد.

صورت بروز بحران در بیمارستان( که با هماهنگی و نامیه نگیاری بیا شیهرداری، سیالن ورزشیی کیوثر وادیع در جنیب          

ه شده است که توسط دربی که در انتهیای حییاط مرکیز دیرار دارد     بیمارستان برای موارد بحران و اسکان در نظر گرفت

میتوان به آن مکان راهیابی داشت. البته مکان مذکور باید دارای کلیه وسایل ارتباطی ماننید : تلفین، دسیتگاه فیاکس،     

 سیم و ... باشد.اینترنت، بی

در صورت ودو  حادثیه در   (:44 کد-( و )حوادث غير مترقبه11کد-حریق  یتدوین برنامه پرسنل بحران )اطفا

نفر نگهبیان و   4بیمارستان از جمله آتش سوزی، ترکیدگی لوله آب و یا لوله گاز و انفجار و .... اعضاء این کد که شامل 

)ی  نفر( و سوپروایزر بیا   ICUنفر از خدمات آدا از بخشها و رزیدنت ارشد زنان و رزیدنت بیهوشی و پرستار باتجربه  4

میاهنگی  باشد طبق شرح وظایف خود سریعا تشکیل جلسه داده و هوظایف نصب شده در تمام بخشها میتعیین شرح 

( که به صورت مستند در بخشها و 77ثبت آدرس و شماره تلفن تمامی پرسنل کد بحران)کد های الزم را خواهند نمود.

رستان: بخش های اورژانس و بعد از زایمان مکان در موادع بحران در خارج از بیما داری می شود.در دفتر پرستاری نگه

به عنوان بخش مرجع و اولیه جهت انجام تریاژ و تحت نظر مودت و درمان سرپایی در نظر گرفته شده است.)بخش بعد 

بایسیت سیریعا    ساعت ، میی  6ساعت و بخش الکتیو جهت بستری بیشتر از  6از زایمان جهت مددجویان تحت نظر تا 

پله های اضطراری که توسط درب بین بخیش بعیداززایمان و    یرش بیماران اورژانس مهیا شوند.(تخلیه شده و جهت پذ

اتاق عمل به سمت حیاط باز میشود و کلید ان نزد نگهبان و اطالعات می باشد باید در صورت بروز بحیران سیریعا بیاز    

در صورت نیاز به فضا  استفاده شود. بعداززایمان از آن شده و جهت هدایت بیماران بستری در بخش جراحی اورژانس و

و تخت اضافی، محیط سالن ورزشی کوثر )جنب بیمارستان( مهیا و توسط بی سیم از مرکز فوریتهای پزشیکی در ایین   

تعدادی  در آنها تحت پوشش درار می گیرند.خصوص سریعا چادرهای اسکان درخواست و برپا میشود و بیماران سریعا 

 43-70-73، داروها و تجهیزات الزم مانند: انوا  سرم، انوا  آن یوکت، انوا  سرنگ و باندهای پرونده های بستری مودت 

 033جهت ن( تحویل مسئول اورژانس می باشید. حسی)لیدوکائیسانتی متری و گاز و پنبه ، نخهای بخیه و داروهای بی

ای در وژی و سونوگرافی نییز برنامیه  جهت پزشکان رادیول ت ذخیره غذایی پیش بینی شده است.ساع 14نفر و به مدت 

تخت است که به ستاد فرمانیدهی اسیتان    03افزایش ظرفیت پذیرش این مرکز در موادع بحران  دام می باشد.دست اد

 77تفاهم نامیه ای بیا کالنتیری     اطال  داده شده است و جهت این تعداد، ذخیره دارویی و تجهیزات انجام گرفته است.

ارستان بر درار شده است تا در زمان بروز حادثه و ودو  بالیا، امنیت بیماران و کارکنان و نییز  مدرس وادع در پشت بیم

 .حراست از امکانات و تجهیزات بیمارستان انجام شود و از هجوم جمعیت و خطرات متعادب آن پیشگیری گردد
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 آتش نشانی

 
 هدف:

محل کار و....( با توجه  –ای محیطی امن در جامعه )خانه ارتقا و گسترش آموزش های عمومی ایمنی و آتش نشانی بر

 به خطرات و حوادثی که ممکن است جان و مال انسان ها را مورد تهدید درار دهد.

 اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از آتش سوزی و حوادث 

  منزل خودداری کنید. واز ذخیره کردن سوخت و مایعات دابل اشتعال مانند بنزین و گازوییل و....در محل کار 

 .کیسول اطفای حریق را در محل کار و منزل خود نصب نموده و روش استفاده از آنرا به اطرافیان آموزش دهید 

 .بطور مرتب وسایل بردی و اتصاالت آنها را با ددت کنترل نماید 

 اری کنید.از کار کردن با وسایل بردی معیوب وکشیدن بار اضافی از پریزها و رابط های برق خودد 

 از عدم نشت گاز آنها مطمئن شوید. همواره وسایل گازسوز محل کار خود را کنترل کنید و 

 دهنده دود و گاز  نصب دستگاه های هشدار CO.را در محل کار خود کنترل کنید 

 داری کنید.مایعات دابل اشتعال را در ظروف مخصوص و در جای مناسب دارای تهویه نگه 

 وسایل اضافی و دست و پاگیر در راه پله ها و مسیرهای خروجی ساختمان خودداری کنید تیا در   از دراردادن اشیا و

 زمان بروز حوادث بتوانید به سرعت از محل کار خود خارج شوید.

 .در زمان استفاده از مواد شیمیایی حتما از ماس  و دستکش و تهویه مناسب استفاده کنید 

 هنگام آتش سوزی چه باید کرد؟ 

 و خونسردی خود را حفظ کنید. آرامش 

 .اطرافیان را از خطر اگاه نمایید 
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 .در صورت گسترده بودن حریق فورا از محل آتش سوزی خارج شوید 

  تماس بگیرید. 740با شماره 

 .حوله یا دستمال خیس روی صورت خود بگیرید 

 )تیر دود و حیرارت   ح پیایین حرکت کنید زییرا در سیطو   هنگام فرار از ساختمان به صورت نزدی  به زمین )خمیده

 کمتری وجود دارد.

 کند.هنگام آتش سوزی هرگز به پشت بام نروید چون آتش معموال به طرف باال حرکت می 

      از آسانسور استفاده نکنید، ممکن است اتاد  آسانسور از دود پر شود یا در طبقاتی که آتیش سیوزی شیدید اسیت

 متودف گردد.

 رت آن ها را با پشت دست کنترل کنید تا داغ نباشند.دبل از باز کردن درهای بسته حرا 

    در خاموش کردن آتش سوزی ناشی از مواد نفتی هرگز از آب استفاده نکنید چون سبب افزایش دامنه حرییق میی

 شود، شعله را با شن و پتوی نمناک و یا پوشش های مناسب دیگر خفه کنید.

 ها را گی روشن یا سفید را به بیرون پنجره آویزان کنید تا آتش نشاناگر نمی توانید فرار کنید، ی  کاغذ یا پارچه رن

 اید.آگاه سازد که شما داخل محل حادثه محبوس شده

 چه در صورت ودو  آتش سوزی های گسترده بهترین اددام برای افراد وادع در محیط حادثه فیرار از سیاختمان    اگر

به اندازه کافی فرصت داشتید توصیه می شود موارد زیر را بکار  است، با این حال ضمن خارج شدن از ساختمان چنانچه

 ببرید:

 .هنگام فرار از محیط آتش سوزی برای جلوگیری از سرعت گسترش آتش درب را پشت سرتان ببندید 

 شیر گاز و فیوز برق را دطع کنید. 

 .اشیای دابل اشتعال را از درارگرفتن در معرض آتش دور کنید 

 دارید و طرز استفاده آن ها را می دانید،  برای خاموش کردن و جلوگیری از شدت حریق ادیدام   اگر امکانات اطفایی

 کنید

 .سعی کنید تمام افراد را از ساختمان بیرون ببرید و توجه کنید اولویت با سالخوردگان و کودکان است 

 اگر لباستان آتش گرفت باید: 

 افت اکسی ن بیشتر و بیشتر افزایش می یابد. از دویدن خودداری کنید زیرا شعله آتش بر اثر دری 
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  تودف کنید، خود را روی زمین بیندازید و در حالی که با دو دست صورتتان را پوشانده اید غلت بزنید تا از گسترش

 و سرایت آتش به تمام لباستان جلوگیری کنید. 

  ید زیرا به دلیل وجیود آتیش روی   برای خاموش کردن فردی که لباسش آتش گرفته است، از آب استفاده نکنهرگز

باال رفته و سرد کردن یکباره آن ممکن است موجب ایجیاد شیوک ییا حتیی میرگ آنیی        بدن حرارت بدن انسان مرتباً

 مصدوم شود.

      هر شعله را با پوشش ضخیم مثل پتو و کت خفه کنید. چنانچه پتو را خیس نمایید زودتیر و بهتیر نتیجیه خواهیید

 گرفت. 

 برقی ایمنی در وسایل

  .نظارت بر وسایل بردی که همیشه تمیز نگه داشته شوند 

  شانه های خطر مانند سیم کشی نادرست، بلند شدن دود یا بوی سیوختگی از تجهییزات، داغ شیدن دو شیاخه و     به

 پریز و..... ددت کنید.

 های فرسوده اددام جهت تعویض سیم 

  استفاده نکنید.از ی  پریز برای کارکردن چند وسیله بردی بطور همزمان 

 هایی که در معرض آب و بخار می باشند استفاده نکنید. های بدون محافظ در مکاناز المپ 

  .از انباشته کردن مواد دابل اشتعال مثل کاغذ و پارچه مقابل پریز پرهیز کنید 

  .بعد از استفاده از وسایل بردی حرارت زا، دو شاخه را از پریز خارج نمایید 

 رطوب به لوازم بردی و کلید دست نزنید. هرگز با دست م 

  .هیچگاه برای خارج کردن دو شاخه از پریز سیم را نکشید بلکه دو شاخه را گرفته و به آرامی از پریز خارج کنید 

  .به محض اتصالی در لوازم بردی، فوراً جریان برق را از جعبه فیوز کلید یا پریز دطع کنید 

 : وش کردن حریق لوازم بردی بسیار خطرناک است.استفاده از آب برای خام توجه 

 توصیه های ایمنی در خصوص زمین لرزه 

 خونسردی خود را حفظ کنید. 

   وسایلی را که ممکن است سد راه شوند از مسیرهای خروجی  ساختمان و راه پله دور کنید تا امکان فرار اضیطراری

 فراهم شود.
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  ی پناهگاه استفاده کنید، به شرطی که نزدی  بوده و دابلیت تحمل درب کنار ستون و گوشه دیوار، برااز چهار چوب

 بار را داشته باشد.

  صندلی محکم یا تختخواب بروید و آن را با ی  دست محکم بگیرید تا از شما دور نشود و سر خیود را بیا   زیر میز و

 دست دیگر بیوشانید تا حادثه تمام شود.

  .از آسانسور استفاده نکنید 

  خروج هجوم نبرید.طرف درب به 

  پنجره های دارای شیشه های بزرگ، دفسه های ظروف و ویترین های شیشه ای فاصله بگیرید.از 

            ... هنگام ودو  زلزله، آشیزخانه بیه دلییل داشیتن وسیایل  شکسیتنی، اجسیام سینگین نظییر یخچیال، آبگیرمکن و

 . سعی کنید در آنجا پناه نگیرید. ترین فضای خانه استخطرناک

 مات پس از وقوع زلزلهاقدا

 .از مناطق آسیب دیده دور شوید 

 .به سیم ها و کابل های رها شده دست نزنید 

 .از سالم بودن شبکه گاز مطمئن شوید و نقاطی که احتمال اتش سوزی وجود دارد را بررسی کنید 

 .در صورت استشمام بوی گاز، پنجره ها را باز کنید و ساختمان را ترک نمایید 

 اهنمایی و اطالعات جدید، رادیوی خود را روشن بگذارید.برای کسب ر 

 .مجروحینی را که آسیب شدید دیده اند حرکت ندهید، مگر اینکه خطر جدی آنها را تهدید کند 

 دهانتان را با دستمال یا کف دست بیوشانید و بیا ضیربه    ,اگر زیر آوار مانده اید، حتی االمکان از فریاد زدن بیرهیزید

 تان نمایید.نزدی  خودتان امدادگران را متوجه مودعیت زدن به اشیای

 افتد غافل نشوید.هایی که معموأل بالفاصله اتفاق میاز پس لرزه 

 خاموش كننده های دستی

    خاموش کننده دستی وسیله ای است که برای اطفای آتش سوزی در لحظات اولیه شرو  حریق مورد اسیتفاده دیرار

 ان از گسترش آتش جلوگیری نمود و آن را سریع خاموش کرد.می گیرد، با این هدف که بتو

  طریقه استفاده از خاموش کننده های دستی 

  با توجه به اینکه خاموش کننده های حاوی پودر شیمیایی در مقایسه با سایر خاموش کننده ها کاربرد بیشتری دارند

 در اینجا به طرز استفاده از این نو  خاموش کننده اشاره می شود:
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       بیار آن را سیر و تیه     0برای استفاده از خاموش کننده، ابتدا سیلندر را به صیورت آمیاده در دسیت گرفتیه و حیدادل

کنیم تا محتویات داخل خاموش کننده )پودر و هوا( به خوبی مخلوط شده و آماده استفاده گردند، سیس پشیت بیه   می

موش کننده و فشار دادن اهرم، پودر را با حرکیت سیریع   باد و رو به موضع حریق درار می گیریم و با کشیدن ضامن خا

 رویم.شلنگ به طرفین )به صورت جارویی( روی سطح اتش پخش نموده و تا اطفای کامل آتش پیش می

  ثانییه میی باشید    63تیا 76متر و زمان تخلییه آن بیین    74تا  2ددرت پرتاب ماده اطفایی در خاموش کننده پودری, 

 خلیه باید با توجه به نو  و وسعت حریق تعیین گردد.بنابراین فاصله و زمان ت

 توجه: در صورت عدم استفاده از خاموش کننده به مدت طوالنی، احتمال دارد محتویات داخل آن بر اثر کلوخه شدن, 

بنابراین توصیه می شود پس از ی  سال که از شارژ خاموش کننده گذشت، حتی  ,ددرت اطفایی خود را از دست بدهد

 ستفاده هم نشد، آن را مجددأ شارژ نمایید.اگر ا

 طبقه بندی اتش سوزی ها و نحوه مبارزه با آنها

   یجهت اطفای حریق باید ابتدا نو  مواد سوختنی را در نظر گرفت و سیس با خاموش کننده مناسب اددام بیه اطفیا 

 رح زیر تقسیم می شوند:طبقه به ش 6تش سوزی ها به طور کلی به آحریق و یا جلوگیری از گسترش آن نمود. 

 (  Aاتش سوزی جامدات یا مواد خشک )گروه 

   گذارنید، ماننید:   این گروه از آتش سوزی ها موادی را شامل می شوند که پس از سوختن، از خود خاکستر بیادی میی

ارت و ها، پایین آوردن درجیه حیر  سوزیبهترین روش برای خاموش کردن این آتش  .چوب، کاغذ، پالستی ، پارچه و ..

 سرد کردن آن است و موثرترین وسیله آب می باشد.

 (Bاتش سوزی مایعات قابل اشتعال )گروه 

        مایعات دابل اشتعال به دلیل تبخیر سریع، از نظر سهولت و ادامه اشیتعال، خطرنیاک تیر از جامیدات هسیتند، زییرا

د که همین امر سبب افیزایش سیطح   مایعات دارای شکل ثابتی نیستند و احتمال جاری و پخش شدن آن ها وجود دار

تماس مواد مایع با اکسی ن و گسترش حریق می شود. برخی از انوا  مختلف مایعات دابل اشتعال عبارتنید از : بنیزین ،   

مهم ترین نکته، جلوگیری از حرکیت و   ,تینر ، گازوییل، الکل ، روغن، دیر و ...  برای اطفای این گروه از آتش سوزی ها

دابل اشتعال در سطح است . استفاده از خاموش کننده های پودر شییمیایی ، کیف مخصیوص، ماسیه      گسترش مایعات

 خش  و پتوی خیس نیز در خاموش کردن حریق مایعات دابل اشتعال بهترین وسیله است.

 .توجه: استفاده از آب برای اطفای حریق مایعات دابل اشتعال باعث گسترش آتش می شود 
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 (Cاشتعال )گروه  تش سوزی گازهای قابلآ

    گازهای دابل اشتعال در صورت ترکیب شدن با هوا به نسبت های معین با شعله کبریت یا حتی جرده کلید بیرق ییا

 جرده حاصل از کنتاکت یخچال، مشتعل و منفجر می شوند. مانند متان، پروپان، بوتان، اتان، اتیلن و ...

 ت وجود دارد: به طور کلی در مواجه شدن با خطرات گازها دو حال 

 .مرحله ای که اتش سوزی از گاز به وجود آمده باشد 

  .مرحله ای که گاز در ساختمان پخش شده و آتش نگرفته است 

 های سرپوشییده، الزم اسیت ابتیدا حرییق اطیراف      سوزی ناشی از گاز در محلبرای مبارزه در مرحله اول یعنی آتش

به وسیله بسیتن شییر گیاز و ییا وسیایل کمکیی دیگیر از خیروج گیاز          مخزن گاز را خاموش کنیم. در صورتیکه نتوانیم 

 نباید اتش را خاموش کنیم تا زمانی که وسایل انتقال مخزن و یا جلوگیری از خروج گاز مهیا گردد. ,جلوگیری نماییم

  اهیای  علت اینکه از خاموش نمودن سیلندر گاز در صورت عدم امکان انتقال سیلندر یا جلوگیری از خروج گیاز در ج

سر پوشیده باید خودداری کرد این است که امکان دارد آتش در اطراف سیلندر یا لوله گاز کامال خاموش نشده باشید و  

جرده یا شعله ای در محلی که خارج از دید است بیادی مانیده و ودتیی گیاز را خیاموش کنییم و نتیوانیم از خیروج آن         

اکسی ن و رسیدن به بادی مانده جرده یا شعله آتش، تولید انفجار  جلوگیری نماییم فضا را پرکرده و به محض ترکیب با

 نماید.

  مرحله دوم زمانی است که گاز در ساختمان پخش شده و آتش نگرفته باشد. در این حالت الزم است برای جلوگیری

 از انفجار و آتش سوزی اددامات زیر را انجام دهیم :

 دن گاز از داخل ساختمان به وسیله ایجاد باد با استفاده از وسایل مناسب ها و خارج کرها و پنجرهبازکردن تمام درب

 که تولید الکتریسیته ساکن یا جرده نکنند، مانند مقوا، گونی یا پارچه های خیس.

   برای ورود به محل نشت گاز از دستگاه تنفسی استفاده شود یا حدادل توسط پارچه خیس جلوی دهان را بیوشیانید

 ز آتش سوزی احتمالی، ریه و مجاری تنفسی شما آسیب نبیند.تا در زمان برو

 .جلوگیری از خروج و نشت گاز به وسیله بستن شیر کنترل و فلکه اصلی گاز 

 توانید آن را بیاز کنیید تیا    از دطع و وصل کردن کلیدهای برق خودداری شود. اگر فیوز برق خارج ساختمان بود، می

 دطع شود. جریان برق ساختمان بدون ایجاد جرده

   بگرمکن، سماور، اتو و ...آخاموش کردن تمام منابع حرارتی از دبیل بخاری، شمع 

 چون ممکین اسیت الکتریسییته سیاکن      ;از پوشیدن یا درآوردن لباس در داخل ساختمان گاز گرفته خودداری شود

 تولید کند و باعث انفجار شود.
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 .از تجمع افراد در اطراف ساختمان جلوگیری گردد 

 خاموش کردن اتش سوزی های گازها: روش 

 کنیم.سیلندر یا لوله گاز را به وسیله آب خن  می 

 .جریان گاز را دطع می کنیم 

 ( آتش محل را به وسیله مواد خفه کننده نظیر پودرهای شیمیایی و دی اکسید کربنCO2.خاموش می کنیم ) 

 (Dآتش سوزی فلزات قابل اشتعال )گروه 

 سیوزند،  ای میی باشند که در مودع آتش سوزی با نور خییره کننیده  اصیت اشتعال شدید میاین گونه فلزات دارای خ

 مانند سدیم، پتاسیم، اورانیوم، منیزیوم و ...

    افتید و بیرای   آتش سوزی فلزات دابل اشتعال غالبأ در آزمایشگاه ها و مراکز تهیه و تولید مواد شییمیایی اتفیاق میی

 د در صد خش  و پودر خش  مخصوص فلزات استفاده نمود.توان از ماسه صخاموش کردن آن می

 (Eآتش سوزی وسایل الکتریکی )گروه

  عامل ایجاد این نو  اتش سوزی ها، جریان برق است. استفاده از سیم های نامناسب و غیر استاندارد، فرسودگی سیم

از مهمترین دالیل آتش سوزی های ها، شل بودن محل اتصال سیم ها، عبور سیم های برق از محل های نامناسب و ... 

 ناشی از برق می باشد.

 کیه دطیع بیرق مقیدور     های ناشی از برق، دطع جریان برق است. در صورتیاولین نکته در مهار و اطفای آتش سوزی

 و یا پودر خش  شیمیایی است. CO2نباشد، بهترین روش اطفا، استفاده از خاموش کننده های گاز 

 ه هیچ عنوان در مهار آتش سوزی های ناشی از بیرق توصییه نمیی شیود، چیون ایجیاد بیرق        استفاده از آب یا کف ب

 رساند.کند و از طرفی به وسایل بردی نیز آسیب بیشتری میگرفتگی می

 (F)گروهچربی ها و روغن های آشپزخانه ایتش سوزی آ

 نحوه تماس با آتش نشانی 

 تش نشانی: هنگام بروز آتش سوزی یا ودو  حوادث برای تماس با آ 

 .خونسردی و آرامش خود را حفظ کنید 

  را بگیرید. 740شماره تلفن 



لورود  مرکز آموزشی و ردمانی کورث  راهنمای عمومی کارکنان جدیدا
 

   ، سورپوازیر آموزشی دفتر آموزش
147 

 

 

 .نو  حادثه را گزارش کنید 

 .نشانی کامل و صحیح محل حادثه را به طور واضح بیان کنید 

 .گوشی تلفن را به طور صحیح روی دستگاه درار دهید 

 نحوه انجام اطفاء حریق در بیمارستان کوثر 

  ایین کید ماننید کید      یه عنوان کد حوادث غیر متردبه )اطفاء حریق( تعریف شده است. اعضاب 77در مرکز کوثر کد

 احیا دارای شرح وظایف ثابت هستند.

 این کد شامل سوپروایزر، نگهبان، خدمات و تاسیسات بوده و توسط دفتر بهبود کیفیت بیمارستان و با تاییید   یاعضا

بصورت برنامه ماهیانیه و نصیب    77اند. اطال  رسانی برنامه کد شده ریاست محترم مرکز و مدیریت محترم مرکز تعیین

 در بردهای بخشها صورت می گیرد.

 هیایی بصیورت تئیوری و عملیی )برگیزاری میانور( توسیط        حریق کیالس  یجهت آموزش کارکنان با روش های اطفا

شیود  کیه سیعی میی   دد ، بطوریای برگزار می گرآموزش با سازمان آتش نشانی بصورت دوره هماهنگی مدیریت و دفتر

 تمامی کارکنان مرکز حدادل ی  بار در سال در این دوره ها شرکت کنند. 

 اطالعات تکمیلی در کتابچه بهدشت حرفه ای واطفاء حریق  مرکز درار دارد و  مطالعه آن الزامی است. 
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 كپسول آب و گاز:
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 مدیریت خطر

 
انجام فعالیت های بالینی و اداری برای شناسایی ، ارزیابی و کاهش خطر آسیب به بیماران ، کارکنان و  ،دیریت خطر م

مان و هیدف از میدیریت خطیر شناسیایی، بررسیی، تجزییه و تحلییل        مالدات کنندگان و خطر از دست دادن خود ساز

 باشدحذف خطرات  دابل شناسایی میارزیابی خطرات و انتخاب با صرفه ترین روش به منظور تصحیح ، کاهش یا و

تواند باعث صدمه ، بیماری یا مرگ افراد ، آسیب یا تخریب ییا از دسیت دادن   هر وضعیت وادعی یا بالقوه که می  خطر:

 تجهیزات و دارایی سازمان شود

 احتمال مخاطره یا عوادب بد، احتمال درار گرفتن در معرض آسیب  :ریسک

 تواند اتفاق بیفتدلحاظ درجه صدمه ، آسیب به اموال و یا دیگر موارد مضری که می  نتیجه دابل انتظار از :شدت

 روش:

 تعیین مدیر خطر

 فرهنگ سازی مدیریت خطر

 آموزش در زمینه مدیریت خطر )برگزاری سمینار ،پمفلت آموزشی ،پوشه آموزشی (

رش خطیر ، سیایت بیمارسیتان ،    جمع آوری لیست خطرات احتمالی سه ماهه بخش ها )دست نوشیته ، صیندوق گیزا   

 اینترنت ، تجارب شخصی(

 ارزیابی خطرات و تعیین راهکارهای پیشنهادی

 ماهه 6اجرای راهکارها و اصالحات و  ارزیابی مجدد 

 سیاست تشویق کارکنان فعال در این زمینه )درج تشویقی در پرونده ، اطال  رسانی عمومی در تابلو  اعالنات(
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 بیماریمنی ا

 
یعنیی نبیود آسییب    به معنی میزان وجود نداشتن اتفادات بد است که هیچگاه به صفر نمی رسد و ایمنی بیمار   ایمنی

تضمین ایمنی بیمار شامل پایه ریزی سیستم های عملکردی و پروسه هایی جهت بیه حیدادل رسیاندن    های تصادفی. 

 ودو  می باشد. فع آن ها به هنگاماحتمال ایجاد خطاها و به حداکثر رساندن احتمال ر

 :ماریب یمنیا ارتقاء و حصول یراستا در یعمل اقدامات   

 ارائیه  یسیازمانها  به را ددم 1 ماریب یمنیا به دنیرس یبرا یعمل کار راه ارائه عنوان به انگلستان یمل سالمت ستمیس  

 :است نموده شنهادیپ یدرمان خدمات کننده

  ماریب یمنیا گام5  

 .دیکن فراهم ماریب یمنیا به یابیدست یبرا منصفانه و باز یبستر :یساز بستر و فرهنگ جادیا   

 .دیکن تمرکز و دیتاک ماریب یمنیا بر خود سازمان در محکم و شفاف بطور :دیكن یرهبر و تیحما را خود كاركنان 

 خطاهیا  و دیکن جادیا را یندهائیفرا و ها ستمی،س خطاها تیریمد یبرا :دیكن کپارچهی و سو هم را خطر تیریمد اتیعمل  

 .دیینما یابیارز و ییشناسا را

 در را عیودیا  یراحتی  بیه  تواننید یم که دیبده را نانیاطم نیا خود کارکنان به :دیده ،ارتقاء كرده تیتقو را یده گزارش   

 .کنند گزارش یمل و یمحل سطح

 مارانیب با حیصح ارتباط یبردرا یبرا را ییههارا: دیکن بردرار ارتباط آنها با و کرده ریدرگ موضو  در را جامعه و مردم  

 .دیده گوش آنها حرف به و جادیا

 که رندیبگ ادی تا دیکن قیتشو علل یا شهیر لیتحل به را کارکنان :دیده ادی هم گرانید به و دیاموزیب را یمنیا یها درس 

 .دهندیم رخ حوادث چگونه و چرا

 ایی  ندهای،فرا اتیعمل ردرییتغ با دیا آموخته که را ییدرسها :ديکن یياجرا بيسآ بروز از یريجلوگ یبرا را تانیها حل راه  

 .دیساز یعمل و نهی،نهاد ها ستمیس



لورود  مرکز آموزشی و ردمانی کورث  راهنمای عمومی کارکنان جدیدا
 

   ، سورپوازیر آموزشی دفتر آموزش
153 

 

 

 ماریب یمنیا یشاخصها  

 خیدمات  دهنیده  ارائه موسسه هر یبرا یضرور یامر ماریب سالمت کننده دیتهد حوادث روند سنجش یبرا شاخصها  

 .است گذار استیس و ینظارت یسازمانها زین و یدرمان

 عبارتند که اند شده دهیبرگز ماریب یمنیا یکشور یشاخصها عنوان به شاخص 70 خبرگان نظر اساس بر ما کشور در  

 عمیل  از بعد زخم شدن باز ، خون انتقال عوارض ، یهوشیب عوارض ، یمارستانیب یعفونتها بستر، زخم مار،یب سقوط: از

 ، یاتفیاد  یدگیی بر ایی  یپیارگ  ، یجراحی  اعمال یط یخارج اجسام مانده جا ، عمل از بعد هماتوم ای یزیخونر ، یجراح

 بیدنبال  میرگ  ، یجراح عمل محل عفونت ، یجراح دنبال به یعمق دیور ترومبوز ای هیر یآمبول ، مانیزا بدنبال مرگ

 بیا  یعیطب مانیازای و لهیوس بدون یعیطب مانیزا)یمانیزا یتروما ، کرونر عروق وندیپ یجراح عمل ای یدلب انفارکتوس

 .تولد نیح نوزاد به ی،تروما( لهیوس

 موسسیه  یسیو  از میاران یب یبیرا  مخاطره بروز از یریجلوگ و ماریب یمنیا به حصول در کارکنان مهم نقش به توجه با 

 است شده هیتوص ماریب یمنیا ارتقاء یبرا یاتیح رفتار 0 کایامر سالمت ارتقاء

 بکار گیری پرسنل كم تجربه  

 نابع انسانیم

هد زیر ساختی
ل ت

وام
ع

 دی
ها

طا
 خ

وز
بر

در 
ده 

نن
ك

 ی
شک

پز
 ی

 عدم مهارت كافی  

 عدم تکرار آموزش دوره ای كاركنان 

 عدم بکار گیری پرسنل متبحر در بخش های ویژه واورژانس

 عدم آشنایی كاركنان با دستورالعمل های وزارتخانه  

 كمبود پرسنل در یک شیفت كاری

 استفاده  مجدد از وسایل یکبار مصرف  

 تجهیزات

 عدم آشنایی پرسنل در كاربرد تجهیزات تخصصی

 كمبود تجهیزات

 عدم كالیبراسیون دوره ای تجهیزات

عدم چاک و اطمیناان از صاحت عملکارد تجهیازات قبال از       

 استفاده  

 عدم آشنایی با نگهداری و ضدعفونی تجهیزات

 ایت دستورالعمل های وزارتخانه توسط كاركنانعدم رع

 فرایندی

 حجم كار زیاد در یک شیفت كاری  

 عملکرد  اشتباه كاركنان به دلیل بی دقتی

 عدم دسترسی آسان كاركنان به دستورالعمل ها ی وزارتخانه  

 تعریف شیفت های بیش تر از استاندارد 
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 راه حل ایمنی بیمار  3

 روهای با نام و تلفظ مشابه جهت جلوگیری از خطای داروییتوجه به دا .7

 شناسایی بیمار  .4

 ارتباط موثر در زمان تحویل بیمار .0

 ر صحیح در محل صحیح بدن بیمارجانجام پروسی .2

 کنترل غلظت محلول های الکترولیت .0

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

 و لوله ها اجتناب ازاتصاالت نادرست سوند .1

 از وسایل تزریقات  مصرفاستفاده یکبار .0

 بهبود بهداشت دست  .7

  مطالعه آن الزامی است.اطالعات تکمیلی در کتابچه ایمنی کارکنان و بیماران مرکز درار دارد و  

 سه نمونه از پوستر های آموزشی ایمنی بیمار جهت نمونه در صفحات بعد گنجانده شده است.
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 (  Braden Scaleزخم برادن)  یابیارز معیار

 نیروهیای  فشار از ترکیبی یا فشار نتیجه در استخوانی زائده روی بر زیرین بافت یا پوست موضعی جراحت فشاری زخم

 که هنگامی  .گردد می مطرح فشاری زخم ایجاد با پوست روی بر حرکتی بی علت  آن مهم ترین .باشد خردکننده می

 داخلیی )اسیکلت( بیه میدت     الیه و( کننده خارجی)بستر یا صندلی حمایت الیه دو میان در انسان بدن نرم های بافت

 سیاعت  4 الیی  3/ 0 از مددجویان در فشاری زخم ایجاد حدادل زمان.شود می ایجاد فشاری زخم شود، فشرده طوالنی

 از :عمقیی  فشاری .زخم7  :شوند می تقسیم دسته دو با دیده صدمه بافت عمق اساس بر فشاری های زخم.است متغیر

یابنید   میی  گسیترش  پوسیت  فودانی های الیه سمت به سیس و شده شرو  استخوانی های برجستگی جلدی زیر بافت

 عدم صورت در و شده شرو  پوست از :سطحی فشاری .زخم4رنگ( بنفش صورت به پوست ، زیر پوست در سفت )توده

 گیذاری  نمیره  سیستم برترین برادن مقیاس.شوند می یمتقس درجه 2 به.می یابند گسترش زیرین های بافت به درمان

  بستری بخش/بیمارستان در بیمار زمان پذیرش در باید و کند می ارزیابی بیمار در را فشاری زخم توسعه خطر که است

 از حیطیه  اسیت)هر  سیسیتماتی   ارزییابی  معیار شش ابزار)مقیاس(دارای این.شود انجام معالج پزش  بالینی دضاوت و

 راسیتای  در ابیزار  این .است خطر شرایط باالترین نشانگر پائین نمرات و شود می گذاری خوب نمره بدتا ی خیلی نمره

 است. بیماران یکیارچه و مستمر ارزیابی و بیماران ایمنی ارتقاء مشی خط
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 امتیاز برادن ارزیابی معیارهای برادن ابزار حیطه

: A 

 یهوشیار سطح یابیارز
S e n s o ry P e rc e p 

tio n 

 1 درد( احساس توانایی کاهش-سداتیو دریافت-هوشیاری کاهش دلیل دردناک)به محرک به پاسخ عدم :محدود كامال

 2 بدن( نصف از بیش درد احساس در محدودیت-دراری بی-ارتباط بردراری دردناک)عدم تحریکات به پاسخ محدود: یخیل

 3 .دهد می پاسخ میکال دستورات به گاها :محدود یكم

 5 .کند می بیان را درد و داده پاسخ کالمی دستورات به :تیمحدود بدون

: B 

 پوست رطوبت یابیارز
M o is tru e 

 1 .باشد می مرطوب همواره بیمار، لباس و ملحفه :مداوم رطوبت

 2 .شود می تعویض بودن خیس دلیل به شیفت، هر در ها ملحفه :مرطوب یخیل

 3 .شود می تعویض بودن، خیس دلیل به روز در یکبار حدادل ها ملحفه :رطوبم یگاه

 5 .شود می تعویض بودن خیس بدون روتین طبق ملحفه است، خش  معموال پوست :مرطوب بندرت

: C 

 فعالیت میزان ارزیابی

 فیزیکی
A c t ivity 

 1 تحرک. بدون(CBR)مطلق استراحت :تخت به محدود

 2 .کند حرکت چرخدار صندلی کم  با باید :یصندل به محدود

 3 3گذراند( می تخت در را ساعات رود)اکثر می راه کم  با روز طول در گاهی :رود یم راه یگاه

 5 .رود می راه مستقل بطور مرتبا :رود یم راه مکرر

: D 

 توانایی ارزیابی

 پوزیشن تغییر در
M o b ility 

 1 .باشد نمی اعضا یا بدن وضعیت در اندک تغییرات به رداد حتی کم  بدون :حركت یب كامال

 2 .دهد می کم  با اعضا یا بدن به را کمی تغییرات گاهی :محدود بسیار حركت

 3 .کند می ایجاد اعضایش و بدن در مکرر بطور را اندکی تغییرات کم  بدون :محدود یاندك

 5 .دهد می تغییر را خود پوزیشن مستقل و مکررا کم  بدون :تیمحدود بدون

: E 

 تغذیه ارزیابی
N u trit io n 

 1 .باشدNPOروزها است ممکن است ناکافی کامال بیمار تغذیه :كم بسیار

 NGT. 2طریق از یا دهان راه از ناکافی تغذیه :یناكاف

 3 .خورد می را غذایش نصف از بیش بطوریکه کافی تغذیه :یكاف

 5 .خورد می کامل بطور را غذایی های عدهو همه خوب، کامال تغذیه :یعال

F : 
 ارزیابی اصطکاک وسایل

 پوست

S h e a r & F ric tio n 

 1 .شود می کشیده ملحفه روی جابجایی مودع همواره :دار مشکل

 2 .شود می کشیده ملحفه روی بیمار بدن از هایی دسمت هم باز ولی کند می کم  گاها جابجایی مودع :یاحتمال مشکل

 3 .شود نمی سائیده ملحفه روی و باشد می خود بدن کردن بلند به دادر کامل طور به :مشکل بدون

ابزار  با یابیارز جینتا

 برادن

 

جهت  مختلف بیماران در امتیاز 6-7 خطر بسیار باال 

 یفشار زخم جادیا تشخیص خطر

 15كمتر یا مساوی  عادی بیماران در امتیاز

 15كمتر یا مساوی  ویژه های بخش بیماران در زامتیا 73-74 خطر باال 

 18كمتر یا مساوی  مسن بیماران در امتیاز 70-72 خطر متوسط

 .شود ثبت بیمار كاردكس در بستر زخم جادیا سکیر یابیارز نتیجه :توجه 70-70 پیشگیرانه 

 . است یپیگیر قابل ها شیفت كلیه در سکیر یابیارز 77-40 بدون خطر

 حین در هم و پرستار اولیه ارزیابی زمان در بستر زخم ارزیابی نتیجه شود. لحاظ بیمار برای زرد بند مچ باال به متوسط کریس از 

 شود. ثبت پرستاری گزارش در آن امتیاز و چک باید ها شیفت كلیه در مراقبت
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 یهذواحد تغ

 
 به کار می باشد.  بخش تغذیه و رژیم درمانی و مدیریت بخش غذا مشغول 4بیمارستان در  

 از جمله وظایف مسئول تغذیه در بخش تغذیه و رژیم درمانی به شرح زیر می باشد:

    ویزیت بیماران مشخص شده نیازمند مشاوره تغذیه با غربالگری تغذیه ای انجام شده در بدو پذیرش بیمیار بیا

 عالج بیماردرخواست پزش  معالج یا تشخیص مشاور تغذیه با هماهنگی و مشورت با پزش  م

      ، ویزیت بیماران در بخش های بستری با درخواست پزش  معالج یا درخواست خیود بیمیار ییا همراهیان وی

 پایش ویزیت های تغذیه ای دبلی بیماران مورد مشاهده

 ویزیت سرپایی مراجعین در درمانگاه تغذیه مرکز 

 مل انوا  پودرهای آماده تجاری در تغذیه پیشنهاد خرید و تجویز انوا  مکمل های غذایی مورد نیاز بیماران شا

 ی انترنال و پرانترنال و به صورت میان وعده خوراکی 

 پیشنهاد خرید و تجویز انوا  ویتامین ها و امالح در بیماران نیازمند دریافت آن ها 

  مسئول تنظیم فرموالسیون گاواژهای دست ساز در مرکز به تفکی  شرایط متفاوت بالینی و ابالغ به کارشناس

  خدمات غذایی

      کنترل و پایش مقدا رغذای خورده شده  بیماران بستری در بخش ، خصوصا بیمیاران واجید مشیاوره تغذییه و

تغییر نو  غذا یا دستورالعمل تنظیم شده دبلی با توجه بیه شیکایت بیمیار از غیذای تهییه شیده بیا ابیالغ بیه          

 کارشناس مسئول خدمات غذایی

 شاوره تغذیه انجام شده سرپایی، بستری و بخش های پاراکلینیکیتنظیم گزارش آماری تعدا م 

 شرکت در انوا  کارگاه ها و سمینار های آموزشی مدون و غیر مدون تغذیه 
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 ی ، مختص مراجعه کنندگان به مرکزآموزش تغذیه در دوران بارداریو شیرده 

 د:از جمله وظایف مسئول تغذیه در بخش مدیریت بخش غذا به شرح زیر می باش 

  راند روزانه تجهیزات و ملزومات تهیه ، آماده سازی و پخت غذا و در صورت لزوم سفارش تعمیر یا خرید 

  ( 4چارت روزانه دمای یخچال ها ) بار در روز 

 تنظیم جیره روزانه مواد غذایی درخواستی از انبار جهت پخت غذای روز بعد و ارسال آن به انبار 

 خت شده جهت تنظیم جیرهتنظیم آمار روزانه پرس غذای پ 

 نظارت بر نحوه ی تهیه گاواژ مطابق دستورالعمل ارسالی مشاورین تغذیه مرکز 

  کنترل لیست درخواست رژیم غذایی بیماران از بخش و سفارش تهیه غذای رژیمی 

 نظارت بر نحوه توزیع غذا در بخش 

  کنترل و نظارت بر نحوه سفارش خرید مواد غذایی به صورت روزانه 

 یل چ  لیست داخلی کار واحد خدمات غذایی مرکز به صورت روزانهتکم 

 تهیه و تنظیم و بازنگری در منوی غذای معمولی و رژیمی 

 تهیه و تنظیم برگه های نظرسنجی در خصوص ارزیابی کیفیت غذای بیماران 

 یل برگه هیا  مشارکت در انجام نظرسنجی از کیفیت غذای معمولی و رژیمی ، شامل توزیع ، جمع آوری و تحل

 به صورت ارائه گزارش آماری.
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 مدارک پزشکی واحد

 
 معرفی بخش مدارک پزشکی

( عبارت است از کلیه اوراق و مدارکی که بنا به ضیرورت خیدمات پزشیکی و    Medical Recordsمدارک پزشکی )      

ع آوری و به ترتیب تاریخ به نحو دابل پاراکلینیکی انجام شده برای بیمار در ی  مرکز پزشکی درمانی و یا درمانگاه جم

دسترسی نگهداری می شود تا در موادع لزوم به منظور ادامه دادن درمان بیمار، آمیار ، تحقیقیات ، آمیوزش ، بررسیی     

 خدمات ارائه شده از لحاظ کمی و کیفی و نیز مراجعات دانونی و حقودی مورد استفاده درار گیرد.

 703ر در طبقه پایین واحد مدیریت و آزمایشگاه می باشد و در مسیاحتی حیدود   بخش مدارک پزشکی بیمارستان کوث

داگانیه ای در  متر مربع بنا شده است و شامل اتاق کار پرسنل و مخزن بایگانی می باشد و برای بایگانی راکد ، فضای ج

 نظر گرفته شده است.

 كارهایی كه در بخش مدارک پزشکی انجام می شود

 ها از واحد ترخیص با توجه به شماره پرونده و با ثبت تاریخ از طریق لیست تحویل گرفتن پرونده

 جداسازی صورتحساب های بیمه ای بر اساس نو  بیمه ها و مدارک مورد نیاز بیمه

 کنترل صورتحساب ها و مرتب کردن و تحویل طبق لیست به امور مالی

 مرتب کردن پرونده به ترتیب استاندارد

 كدگذاری

 ده های مرتب شده به دسمت کدگذاری منتقل شده جهت:پرون      

 ثبت كد ها

 کنترل کمی و کیفی پرونده ها
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 پیگیری رفع نواقص

 کدگذاری بیماری ها و اعمال جراحی بر اساس کتاب طبقه بندی بین المللی بیماری ها

 مرتب کردن پرونده ها به ترتیب شماره پرونده

 سن حاملگی ، وزن و جنس نوزادثبت کد های بیماری ها و اعمال جراحی و 

 بایگانی

 پوشه کردن پرونده ها بر اساس شماره پرونده 

 تفکی  بر اساس رنگ پوشه ها

 مرتب کردن پرونده ها بر اساس شماره پرونده 

 فایل کردن پرونده ها بر اساس شماره پرونده و سیستم کالر کدینگ

 آمار

 جمع آوری آمار روزانه 

 مراجعین تکمیل فرم آمار ماهیانه و 

 ارسال آمارهای مختلف به معاونت درمان ، پ وهشی ، بهداشتی و معاونت توسعه 

 مقررات و دستورالعمل های بخش مدارک پزشکی 

  می باشد که در صورت  72,70تا  1,03ساعت کار بخش مدارک پزشکی به صورت شیفت ثابت صبح از ساعت

 حضور دارند. نیاز واحد و حجم کار ، پرسنل بعد از ظهر ها در واحد

 .در صورت نیاز به مرخصی روزانه و مرخصی ساعتی ، هماهنگی الزم با مسئول واحد انجام می گیرد 

 .ورود افراد متفرده به مخزن بایگانی ممنو  می باشد 

      با توجه به محرمانه بودن اطالعات پزشکی و دسترسی این بخش به این اطالعات کلییه کارکنیان ایین بخیش

ل رازداری حرفه ای به صورت کتبی و یا شفاهی هستند. بنابراین تحوییل میدارک و ارائیه    موظف به رعایت اص

اطالعات به افراد فقط در چارچوب دوانین و مقررات تنظیم شده و با دریافت کارت شناسایی معتبر امکان پذیر 

 می باشد.

 ارک پرونیده میی باشید بخیش     جهت پاسخگویی به نامه ها و مراجعینی که بالفاصله بعد از ترخیص نیاز به مد

مدارک پزشکی با هماهنگی الزم و ارائه رسید درخواست پرونده ، اددامات الزم جهت پاسخگویی انجام شیده و  

 پرونده تحویل واحد ترخیص و اسناد می گردد.



لورود  مرکز آموزشی و ردمانی کورث  راهنمای عمومی کارکنان جدیدا
 

   ، سورپوازیر آموزشی دفتر آموزش
163 

 

 

 .تمامی پزشکان و رزیدنت ها جهت مطالعه پرونده باید به بخش مدارک پزشکی مراجعه نمایند 

 پرونده باید در پرونده موجود باشد. اصل تمام اوراق 

     اصل پرونده بیماران به هیچ وجه نباید از بیمارستان خارج گردد مگر در مواردی خاص جهت ارئیه بیه مراجیع

 دضایی

  برای تحویل گرفتن همه پرونده ها در بخش مدارک پزشکی ، پرونده های بیماران با توجه به لیست تحویلی از

رت تحویل داده نشدن پرونده ها پیگیری های الزم انجیام میی گیردد و گیواهی     ترخیص کنترل شده و در صو

 تحویل گرفتن پرونده به صورت فصلی به واحد ترخیص ارائه می گردد.

 .سر برگ تمام اوراق پرونده به طور کامل پر شود 

 .برگ خالصه پرونده به طور کامل و خوانا پر شود و مهر و امضای پزش  معالج را داشته باشد 

 .اطالعات در تمامی اوراق پرونده به طور کامل و خوانا ثبت گردد 

 .تمام اطالعات ثبت شده در پرونده مهر و امضا داشته باشند 

 .تمام گزارش ها تاریخ و ساعت داشته باشند 

 .در تمام اطالعات ثبت شده در پرونده ، نام و نام خانوادگی و سمت ثبت کننده موجود باشد 

 سیال پیس از آخیرین مراجعیه بیمیار و خالصیه        73سال بیمارستان )عادی(  70تری باالی پرونده بیماران بس

 برداری پرونده ، امحاء می گردد.

  سال بعد از فوت و خالصه برداری امحاء می گردد. 73سال ،  70پرونده بیماران بستری فوتی باالی 

  در سیسیتم کیامییوتر بیا حفیظ       سال بیمارستان های کشیور در صیورت ثبیت    70پرونده بیماران بستری زیر

 سال( و خالصه برداری پرونده امحا می گردد.  70سال پس از رسیدن به سن دانونی ) 73خالصه پرونده 

  سال بعد از فوت و خالصه برداری پرونده امحا می گردد. 0سال ،  70پرونده بیماران بستری فوت شده زیر 

 مراجعین بخش مدارک پزشکی

  پزشکان و رزیدنت ها 

  بخش های درمانی ، اداری ، مالی ، آزمایشگاه 

 ... سازمان های مختلف بیمه ، پزشکی دانونی ، ثبت احوال و 

  محققان و پ وهشگران 

 اده می شودکه تمام این مراجعات طبق ضوابط و مقررات پاسخ د. 
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 بیمه

 

 بیمه پرسنلی:

مالی معرفی نامه دریافت کرده و به بیمه تامین اجتماعی همکاران محترم  در ماه اول اشتغال به کار ، با مراجعه به امور 

مراجعه می نمایند . پس از انجام معاینات پزشکی و آزمایشات و واریز حق بیمه ، جهت ایشان دفتیر چیه بیمیه صیادر     

پدر خواهد شد . الزم به ذکر است که همکاران محترم می توانند با مراجعه به بیمه تامین اجتماعی خانواده درجه ی )

 ، مادر ، همسر و فرزندان ( خود را نیز بیمه نمایند .

 نکاتی كه در مورد بیمه بیماران باید بدانید :

  می شود. ، هزینه بیمار با بیمه محاسبه با تایید نماینده بیمهدر صورت بستری شدن فرد در بیمارستان 

شخص بیمار توسط سیوپروایزر ومهیر و امضیاء    در روزهای تعطیل و یا بیمرای که از تاییدیه جامالنده است ، روئیت 

ایشان در پشت برگه بیمه انجام می شود در این صورت حضور بیمار پس از ترخیص جهت تاییید بیمیه ی نماینیده    

 بیمه الزامی نیست و همراهان ایشان می توانند با مراجعه به نماینده بیمه تاییده نهایی را دریافت نمایند.

ارک مربوط به اندیکاسیون بستری بیماری خود را به همراه داشته باشند تا بتوانند از تاییده کلیه ی بیماران باید مد

 بیمه استفاده نمایند.

لطفا در نظر داشته باشیدکه : درخصوص برگه اسیتعالجی جهیت بیمیاران بسیتری، برگیه اسیتعالجی در روز       

 ترخیص به ایشان داده شود.

 :در مورد نوزادان تازه  متولد شده

 نوزاد تا ی  ماه پس از تولد ، با دفترچه بیمه مادر حساب می شود .  بيمه مه تامين اجتماعي :بي 
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 :در ، میدارک شناسیایی میادر و    گواهی تولد ، دفترچه بیمه ما مدارک جهت ترخيص نوزاد با بيمه تامين اجتماعي

 پدر .

  ن(:کارمندا ان،يرانیاقشار، ا ریسا ،یيسالمت ) سالمت ، روستا مهيببيمه 

 :  تا ی  ماه نوزاد با دفترچه بیمه مادر حساب می شود به شرط اینکه مادر از وابستگی همسر بیمه شده باشد ،

 ولی جهت   بیمه شدگان ایرانیان ، واریز حق بیمه نوزاد الزامی است.

  گیواهی تولید ،    :، ایرانيان، کارمنددان( سایر اقشار ،روستایيسالمت ،  )مدارک جهت ترخيص نوزاد با بيمه سالمت

 دفترچه بیمه مادر ، مدارک شناسایی مادر و پدر.

     اگر مادر سرپرست خانوار باشد یا بیمه گزار اصلی مادر باشد باید از بدو تولد برای نوزاد دفترچیه بیمیه گرفتیه

د و  : گواهی تولد ، دفترچه بیمه میادر و نیوزا  ر نوزاد با مادر بیمه گزار اصلیشود .مدارک جهت ترخیص نوزاد د

 مدارک شناسایی مادر و پدر .

  نوزاد باید دفترچه بیمه داشته باشد .  :بيمه بانک 

 :گواهی تولد ، دفترچه بیمه مادر و نوزاد و  مدارک شناسایی مادر و پدر  مدارک جهت ترخيص نوزادبا  بيمه بانک

 ،معرفی نامه از بان .

 : نوزاد دفترچه بیمه دارد . بيمه نيروهای مسلح 

 گواهی تولد ، دفترچه بیمه مادر و نوزاد و  مدارک شناسیایی   هت ترخيص نوزاد با  بيمه نيروهای مسلح:مدارک ج

 متی خود معرفی نامه داشته باشد .مادر و پدر در صورت سرباز بودن پدر نوزاد باید از یگان خد
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