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 مقدمه:

 یهاا مهارت و عادات با همراه منظم و مرتبط یهادانش از یامجموعه آن طی که است فرایندی خدمت ضمن آموزش

 که است خدمت ضمن در آموزش تیبااهم عناصر از یکی نیز دالورودیجد کارکنان آموزش .ابدییم انتقال آن از حاصل

 در بیمارستان کارکنان مهارتی و نگرشی شناختی، یساختارها در تغییر منظوربه که است هاییفعالیت کلیه از عبارت

رفتاار   و داده ارتقاا  را آنان یاحرفه و فنی هایمهارت و یآگاه دانش، سطح که یاگونهبه، ردیگیم صورت خدمت بدو

منااب  هار    نیتار مهام یکای از   شاوند.  شغلی خاود  یهاتیمسئول و وظایف انجام آماده تا نماید ایجاد هاآن در مطلوب

سازمان، نیروی انسانی آن است. بدیهی است نیروی انسانی کارآمد و توانمند نقش مهمی در تحقق اهداف آن سازمان 

واحاد   دارد و از طرفی آموزش، مؤثرترین ابزار سازمان جهت توانمندسازی کارکنان آن است. با عنایت به این موضوع 

کارکنان خود، فرصتی را فاراهم   ازیموردنآموزشی مختلف  یهادورهثر سعی دارد تا با برگزاری آموزش بیمارستان کو

کارکنان این مرکز بتوانند نسبت به توانمندسازی علمی و عملای خاود ااادام نماوده و ضامن برخاورداری از        آورد تا

به جهت ارتقاای   و در همین راستاد. نهای خود اطمینان حاصل کنامتیازات تشویقی از مؤثر بودن خدمات و مراابت

 است. شدهنیتدو جدیدالورود توسط دفتر بهبود کیفیت کارکنانسطح علمی و کیفی کارکنان دولت، کتابچه 
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 بومی منطقه قزوین یهایژگیو

و در زمان « راژیا»ه نام و در تاریخ یونان ب« ارساسیا»یا « اَرساس»های ادیمی اروپا، شهر باستانی ازوین را در نوشته 

از مجااورت دریاای   « کاسایت »ااوم   کهآناند. بعضی از مورخین به دلیل خوانده« اُردپا»اشکانیان به نام مؤسس آن، 

نهادناد.  « کاسایین »اند، به این منطقه ناام  مازندران به سمت این دشت مهاجرت کرده و با ااوام بومی اختالط نموده

پیشین، سرزمینی آباد و پرجمعیت بود و در زمان ساسانیان رونقی دیگر یافت و با بناای  منطقه کاسیین از روزگاران 

اش، ای متفاوت پیدا کرد و باه خااطر مواعیات ویا ه    خواندند، چهرهنیز می« شاذشاپور»شهرستان شاپوری که آن را 

گشت. البته در زمان ساسانیان  پذیرای نظامیان و جنگاوران سلحشور شد و از العه و برج و بارویی مستحکم برخوردار

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

اند. روند شهرسازی و گسترش مناطق مسکونی در ازوین پاس از  یا شهری که مردمی پرصالبت و استوار دارد نامیده

« باب الجنة» عنوانبههجری امری، شتابی دوچندان گرفت و در مدتی کوتاه  42ن در سال ورود اسالم به این سرزمی

البارز   کوهرشتهاست. ارتفاعات  شدهواا البرز  کوهرشتهجنوبی  نامیده شد. استان ازوین در دامنه« دروازه بهشت»یا 

کنند. سایاهالن و  ای همسایه جدا میهپراکنده ازوین را از سایر استان صورتبهشمال غربی  -در جهت شمال شرای

مناطق کوهستانی استان ازوین  یطورکلبهباشند. های بخش غربی البرز میهای معروف کوهستانالموت دو اله از اله

های الموت، رودبار و اسمتی از کوهیایاه ااباال پشاگل دره را    و دهستان اندشدهواا در نواحی شمالی و غربی استان 

 اساتان  نقااط  ترینمرتف . است شدهواا  ازوین پهناور دشت ازوین استان شرای جنوب و جنوب در  گیرند.دربر می

هاای دریاچاه ساد    و کنااره  سفال طارم منطقه در استان نقطه کمترین و باشندمی البرز شاه اله و سیاالن اله ازوین

 است شدهواا متر از سطح دریا  300سفیدرود با ارتفاع 
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 معرفی بیمارستان

 

 تاریخچه:

با عنوان بیمارستان جنرال کوروش کبیر شروع به فعالیات نماود و پاس از پیاروزی      7321بیمارستان کوثر در سال 

مرکز تک تخصصی زنان و زایشگاه باه   عنوانبه 7317انقالب به بیمارستان امام جعفر صادق تغییر نام یافت در سال 

مانناد باه مسااحت     L صاورت باه سااله دارد کاه    00رستان ادمتی نام مبارک کوثر تغییر یافت ساختمان اصلی بیما

کاه   استهای بستری و تعدادی از واحدهای مربوطه است که شامل بخش شدهاحداث دوطبقهمتر در  2740تقریبی 

هاا صاورت   های گذشته تعمیرات اساسای و بنیاادین در بخاش   به علت فرسودگی ساختمان و ادمت آن در طی سال

 .است شدهپرداختهبا نوسازی به زیباسازی فضای موجود نیز گرفته که همراه 

زایمان طبیعی، این مرکز  یوسوسمتهای کالن وزارت متبوع در خصوص ترغیب مادران باردار به با توجه به سیاست

در نظر دارد با فراهم نمودن امکانات الزم و آموزش نیروهای متخصص نسبت به پایین آوردن سطح آمار سازارین در  

با  .گیردانجام می این مرکز در آب درنیز زایمان فیزیولوژیک و زایمان  اکنونهم است ذکرانیشا .استان کوشش نماید

از ااصی نقاط شهری و روستایی  کنندگانمراجعهعنایت به تخصصی بودن این مرکز در سرویس زنان و پذیرش کلیه 

جلاوگیری   ازنظرهای مختلف افزایش عمل تخصصی و -ح علمیجوار، نیاز به باال بردن سطهای هماستان حتی استان

های دلسوزانه مسئولین استانی و دانشگاهی باا  البته این امر با نظر مساعد و تالش .استاز مراجعه بیماران محسوس 

 .موفقیت در حال پیگیری است

 040-33436312-6 های تماس با مرکز:شماره

 040-33436300 :شماره فکس 

 کوثر یدرمان ومرکز آموزشی  –جنب اداره برق  –خیابان طالقانی  –ن ازوی آدرس:

 http://hoskosar.qums.ac.irسایت: 
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 رسالت بیمارستان

و دانشاگاه علاوم پزشاکی     در راستای رسالت وزارت بهداشت، درمان و آماوزش پزشاکی   درمانی کوثر یمرکز آموزش 

 یهاا روش ،درمانی یهاکیتکناز جدیدترین  یریگو بهرهانسانی متخصص  نیروی یریکارگبهاست تا با  بر آنازوین 

زناان،   یهابخشبه ارائه باالترین سطح کیفی و کمی خدمات تخصصی و فوق تخصصی در  نوین آموزشی و ارزشیابی

 نیهمچنا  باردارد مختلف علوم پزشکی گام  یهاگروهفرهیخته در  یآموختگاندانشو تربیت زایمان، نازایی و نوزادان 

و جلاب رضاایت    باه حال مشاکالت باالینی     حوزه علوم پزشکیر بالینی کاربردی د یهاپ وهشبا انجام  متعهد است

 نماید. مرکز ااداماین مراجعین 

 :اندازچشم

 اکز آموزشی درمانی سطح کشورردرمانی کوثر در ردیف برترین م یمرکز آموزش 

 ارزش:

 رعایت کرامت انسانی 

 ه خدماتسرعت و دات در ارائ 

 یادگیری و بهبود مستمر 

 تعهد و پاسخگویی 

  یطیمحستیزایمنی و مالحظات 

 رعایت اخالق پزشکی با تمرکز بر ارتقا کیفیت 

 :یسازمان یهاارزش 

 اسالم نیمب احکام به یتأس 

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

 یمدار اانون 

 ماریب حقوق منشور تیرعا 

 خدمات ارائه در عدالت تیعار 
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 خدمات ارائه در یانسان اخالق و یاحرفه اصول تیرعا 

 مؤثر و حیصح یدرمان یهاروش ارائه بر نظارت 

 اهداف

 :کلی هدف

در  وری فردی و سازمانی کارکنانبهبود بهره منظوربهپرستاری جدیدالورود مرکز کوثر  کارکناناستقرار نظام آموزشی 

 .بیمارستان

 :جزئی اهداف

 .دالورودیجد کارکنان آموزش یاثربخش افزایش

 آموزش. از حاصل مندیرضایت افزایش

 .مهارت و سطح دانش افزایش طریق از پرستاری کارکنان عملکرد کیفی سطح ارتقای

 :تعاریف

 :دالورودیجد کارکنانکتابچه 

 دهیگرد طراحی دالورودیجد ارکنانک شغلی هایتوان مهارت افزایش و علمی سطح یارتقا باهدف که است یامجموعه

 .است

 خدمت: آموزشی بدو یهادوره

 بخش یا بخش به عمل اتاق )نظیر مرتبط غیر هایبخش از یا انتقال کار به شروع از ابل کارکنان که هستند هاییدوره

بیمارساتان   در ...و اردهااستاند ها،گایدالین مقررات، فرآیندها، و اوانین با آشنایی منظوربه (وی ه هایبخش عمومی به

 .گرددمی ارائه عملی و تئوری صورتبه نمایند کهمی طی کوثر
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 حقوق بیمار یاماده 5منشور 

 دریافت مطلوب خدمات سالمت حق بیمار است. محور اول:

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

 آزادانه بیمار در دریافت خدمات سالمت باید محترم شمرده شود. یریگمیتصماب و حق انتخ محور سوم:

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

 کارآمد رسیدگی به شکایات حق بیمار است. نظامبهدسترسی  محور پنجم:

 



لورود  1397 لاس مرکز آموزشی و ردمانی کورث راهنمای عمومی کارکنان جدیدا
 

  یش زوم آ رزیا و رپوس  -مرکز آموزشی ردمانی کورث
11 

 

 

 

 

 

 

 کارکنان حقوق منشور
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 :شناسنامه بیمارستان

 تخت 724تعداد تخت فعال:  و تخت 430تعداد تخت مصوب: 
 لیست اسامی مسئولین بیمارستان:

 سیده آمنه قرشیبخش جراحی زنان: خانم  ملکی محمدرضا آقای دکترریاست بیمارستان: 

 وسلیتمنصوره بخش بعد از زیمان: خانم  سعید عموییمدیریت بیمارستان: آقای 

 زاده پاشافاطمه : خانم ICUبخش  معاون آموزشی: خانم دکتر عزت السادات حاج سید جوادی

 یخان طاهرزهرا درمانگاه: خانم  تینپاکمدیر گروه زنان: خانم دکتر حمیده 

 سالمت مادر و نوزاد: خانم فهیمه بالو کارشناس و بخش اورژانس مدیر گروه نوزادان: دکتر مرتضی حبیبی

 آزیتا کاکاوندبخش نوزادان: خانم  ر گروه بیهوشی: دکتر مرضیه بیگم خضریمدی

 فریبا شهبازیبخش بعد از زایمان: خانم  گرشاسبی محبوبه مدیریت پرستاری: خانم

 توفیقیمحترم : خانم NICUبخش  امینیخانم  امور مالی:

 یعباس کشاورزمرضیه بخش زایمان: خانم  عسگری رضا امور عمومی: آقای

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

: رسیدگی به شکایات و بهبود کیفیت جانشین مدیر خدمات پرستاری،

 قاسمی زهرا خانم

 سمیعیفاطمه آزمایشگاه: خانم دکتر 

 سمیه مجیدیرادیولوژی: خانم 

 صادق زادگان خانم دکترداروخانه:  هامحمدخانیفرحناز : خانم سوپروایزرآموزشی

، محـیط آبـادی  زهـرا  طالبیان، سیده نرگس  هاخانمسوپروایزر بالینی: 

 الهـام  سیما سیف الـه زاده، و  موسوی میرزهرا قاسمی، سیده معصومه 

 رشوند ملی و زهرا عاقله

 خدابندهزهرا بسیج جامعه پزشکی: خانم 

 قاسم نژاد زیمهرانگدبیرخانه: خانم 

 میری تدارکات و کارپردازی: آقای احمدیفریبا خانم کنترل عفونت: سوپروایزر 

 پشامی هامنیره کارگزینی: خانم  آموزش سالمت همگانی: خانم نرگس رمضانی

 نصیریطاهره  خانم :خانهیرختشو وخدمات بهداشت محیط و مسئول  خانم صغری فالح علیپور آموزش سالمت نوزاد و شیر مادر:

 هایمحمدقلفاطمه میرباقری، شبنم  هاخانم: یاحرفهبهداشت  ایمنی بیمار: خانم زهرا عاقله

 پور مختارسکینه مددکاری: خانم  آزاده بهزادتغذیه: خانم 

 غنچهکتابخانه: خانم  معصومینفیسه یزات پزشکی: خانم مهندس هجت

 مه علیجانیمعصو : ام لیال بختیاری،هاخانم: EDU ، مهندس فراهانیدوسترانیا یان: بهرامرایانه: آقا

 انتظامات: آقای مرتضی چگینی آخوندی لفنخانه: آقایت
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 احمد الجوردینقلیه: آقای  شهسواریمحبعلی : آقای تأسیسات
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 قوانین و مقررات اداری

 :مقررات اداري و مالي كاركنان

 :تتکالیف عمومی کارکنان دول

وامر رؤسای مافوق خود را در امور اداری اطاعت مستخدم مکلف است در حدود اوانین و مقررات احکام و ا :54ماده 

مغایرت  کتباًاوانین و مقررات تشخیص دهد مکلف است  برخالفنماید. اگر مستخدم حکم یا امر مقام مافوق خود را 

اجارای دساتور    کتباًاطالع مقام مافوق  نیبعدازا کهیدرصورتدستور را با اوانین و مقررات به مقام مافوق اطالع دهد. 

 .د را تأیید کرد مستخدم مکلف به اجرای دستور صادره خواهد بودخو

 .از هر نوع عملی که موجب ایجاد وافه در امور اداری کشور شود ممنوع است دولت مستخدم  :55ماده 

 .است دولت اجازه به موکول بیگانه دول یهانشان و القاب ابول  :56ماده 

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

دولت استعفا کند. در هیچ مورد استعفای او راف   از خدمتبا یک ماه اعالم ابلی  تواندیم: مستخدم رسمی 64ماده 

حکام   جاب موبهکه وزارتخانه یا مؤسسه دولتی  ابدییمدولت نخواهد بود. استعفا از تاریخی تحقق  در برابرتعهداتش 

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

 عدم جواب کتبی = عدم ابول استعفا

 دیوان عدالت اداری مرجع رسيدگي به شكایت:

 مقررات مختلف

جز در موارد مصرح در اانون، مستخدم رسمی را از پست ساازمانی وی برکناار کارد مگار آنکاه       توانینم :004ماده 

 .له او را به پست سازمانی دیگری منصوب نمودبالفاص

به علت حذف پست سازمانی یا انحالل وزارتخانه یا شرکت یا مؤسسه دولتی به وجود یک یاا   کهیدرصورت :006ماده 

 .ندیآیدرم خدمتبهآمادهاز مستخدمین رسمی احتیاج نباشد، مستخدم یا مستخدمین مزبور به حال  یاعده

 هرگاه مستخدم به وزارتخانه، شرکت یا مؤسسه دیگری برود و پست او به دیگری واگاذار شاود   :006ماده  3تبصره 

 .گرددیم خدمتبهآمادهبعد از برگشتن تا زمانی که به پستی منصوب شود 
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 استخدام پیمانی

ماان  و تمدیاد آن تاا ز   باشاد یما ساه ساال    تاا  کیا  رباط یذاستخدام پیمانی بنا به تشخیص دستگاه  اراردادمدت 

بازنشستگی در صورت وجود اعتبار و رضایت از خدمات مستخدم و طی دوره آموزشی مرباوط بارای ارتقاای ساطوح     

 .بالمان  خواهد بود رجوعاربابو  ربطیذعلمی و توانمندی و جلب رضایت مدیران 

مستخدم پیمانی  وانعنبه نامهنییآمشمول این  یهادستگاهاستخدام مستخدمین بازنشسته و بازخرید شده دولت در 

 ت.ممنوع اس

فسخ ارارداد استخدام پیمانی توسط هر یک از طرفین ارارداد با یک ماه اعاالم ابلای، مگار آنکاه در اارارداد مادت       

 .باشد شدهنییتعکمتری 

 ساوابق  و باشاند یم اجتماعی تأمین اانون مقررات مشمول آن نظایر و بازنشستگی و بیمه ازنظر  مستخدمین پیمانی

بیمه و بازنشستگی با رعایات مقاررات مرباوط     ازنظر یردولتیغ و دولتی یهادستگاه در مستخدمین گونهنیا تیخدم

 .گرددیممحسوب  موردابولجزو سوابق 

کلیه ضوابط و مقررات اداری و استخدامی مربوط به مستخدمین رسمی در مورد مستخدمین پیمانی نیز مالک عمل 

 ریپاذ امکاان ی و اساتخدامی کشاور   ادار اماور  شورای تصویب با فوق ضوابط و مقررات اعمال در  ، موارد استثناهست

 .است

 مقررات مرخصی کارکنان پیمانی

که مان  از انجام کار آناان باشاد و نیاز زناان بااردار، از       ییهایماریببه  ابتالمستخدمین پیمانی در صورت : 04ماده 

 .ه خواهند کرداجتماعی استفاد نیتأممقرر در اانون  یهاتیحما

از علت عدم حضاور خاویش در محال     ربطیذضمن آگاه نمودن دستگاه  اندموظف: این ابیل مستخدمین 0تبصره 

اجتمااعی رسایده باشاد را در     نیتاأم مراج  اانونی مذکور در اانون  دیتائخدمت، مدارک مربوط به بیماری را که به 

 .پایان ایام بیماری ارائه نمایند

مستخدمین پیمانی که عدم اشتغال آنان به سبب بیمااری باشاد و در بیمارساتان     یهاالعادهفوق حقوق و :1تبصره 

بستری نشوند تا سه روز توسط دستگاه مربوط پرداخت خواهد شد و مازاد بر سه روز تا خاتمه بیماری و حاداکثر تاا   

 .اجتماعی خواهد بود نیتأمپایان ارارداد مشمول مقررات اانون 

مانند کارکنان رسامی مشاابه و باه     7/7/7310دولتی از تاریخ  یهادستگاهای کلیه مستخدمان پیمانی حقوق و مزای

 .شودیماستناد اانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و مقررات آن تعیین 
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حق استفاده از مرخصی استحقاای به نسبت مدت خدمت باا اساتفاده از حقاوق و     ماه کیمستخدمین پیمانی سالی 

مربوط را خواهند داشت. استفاده از مرخصی استحقاای با تقاضای مستخدم و موافقات رئایس مرباوط     یهاالعادهوقف

 هرساال در  تواناد ینما بعد محفوظ است ولی هیچ مساتخدمی   یاماههبرای  هرماه. حق استفاده از مرخصی باشدیم

 .روز مرخصی استحقاای خود را ذخیره نماید 70بیش از 

 هرساال  یازا باه ( تمدید عدم صورت در)  به مستخدمین پیمانی به هنگام خاتمه خدمت ارارداد اندکلفم هادستگاه

 پرداخات  مزایاا  و حقوق آخرین ماه یک ،شدهرهیذخ مرخصی به مربوط العادهفوق و حقوق بر عالوه ابولاابل خدمت

 .نمایند

از مرخصای   اارارداد ، متناسب با مدت کنندهستخدامادر صورت نیاز با موافقت دستگاه  توانندیممستخدمین پیمانی 

  .بدون حقوق استفاده نمایند

 اارارداد  تواندیمروز بدون اطالع و یا عذر موجه در محل خدمت حاضر نشود، دستگاه دولتی  1اگر مستخدم پیمانی 

 شدهرهیذخ مرخصی  هاستخدام را بدون رعایت یک ماه مهلت مقرر، از تاریخ ترک خدمت فسخ نماید و وجوه مربوط ب

 .گرفت نخواهد تعلق وی به

باه وزارتخاناه یاا     ابالًهرگاه مستخدم پیمانی بخواهد در غیر ساعات کار در مؤسسات دیگری مشغول کار شود، باید 

 .مؤسسه دولتی خود اطالع دهد

ف معامله با دستگاه که طر یردولتیغو مؤسسات دولتی و نیز مؤسسات  هاوزارتخانهاشتغال مستخدم پیمانی در سایر 

و بازسازی  یسازپاکاستخدام پیمانی کارکنانی که در اجرای مقررات  .دولتی متبوع مستخدم ارار دارند، ممنوع است

مجاز  انددهیگردیا اانون رسیدگی به تخلفات اداری و یا سایر اوانین و مقررات انضباطی مشابه به انفصال دائم محکوم 

 .ستین

و یا بشوند، در  شدهمحکوممقررات مذکور در این ماده به مجازات اخراج  موجببهانی کسانی که تبصره: استخدام پیم

باشاد،   صادرشاده به دلیل ترک خدمت یا غیبات   صرفاًحکم اخراج  کهیدرصورتهمان دستگاه دولتی ممنوع است و 

 .قه خدمت ابلی، بالمان  استبا تشخیص باالترین مقام دستگاه، بدون احتساب ساب موردنظراستخدام پیمانی فرد 

 انواع مرخصی

 :مرخصی استحقاقی

و طباق مقاررات    ردیا گیما مرخصی استحقاای مستخدم از نخستین ماه خدمت به نسبت مدت خدمت باه او تعلاق   

   .است استفادهاابلجزئی یا کالً  صورتبه
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کثر مدت مرخصی موضوع این و حدا شودیممرخصی استحقاای منظور  ( جزومرخصی کمتر از یک روز )پاس ساعتی

  تقویمی تجاوز نخواهد کرد سال کیروز در  74ماده از 

ماهگی  42تا هنگام  توانندیم دینمایماز شیر مادر استفاده  هاآنتبصره: بانوانی که فرزند شیرخوار داشته و فرزند 

 .خود از یک ساعت مرخصی ساعتی روزانه استفاده نمایند رخواریشفرزند 

 باشد فاصله تعطیل غیر روز یک حداال باید استحقاای مرخصی 4 اعطای در,  4رد مرخصی موضوع ماده جز در مو 

استفاده از مرخصی استحقاای موکول به تقاضای کتبی مستخدم و موافقت کتبی رئیس واحد مرباوط و در غیااب او   

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

باه میازان    ساالیانه  یاز مرخصا ترتیبی اتخاذ نمایند تا امکاان اساتفاده کارمنادان     اندموظفمعاون واحد مربوط نیز 

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

ری با تقاضای مرخصی مستخدم از حیث مادت یاا زماان اساتفاده موافقات نکناد       هرگاه رئیس اداره بنا بر مصالح ادا

دیگری که از تاریخ مورد تقاضای اولیه وی بیش از شاش مااه فاصاله نداشاته      واتبهبا توافق مستخدم  آن رااعطای 

 مستخدم نتواند ضمن مادت شاش مااه ماذکور از ایان مرخصای اساتفاده کناد         کهیدرصورتو  کندیمباشد موکول 

  .مرخصی مذبور ذخیره خواهد شد

  .کل مرخصی استحقاای خود را در صورت عدم استفاده ذخیره نماید تواندیمهر مستخدم 

از مرخصی استحقاای هماان ساال و مرخصای اساتحقاای      تواندیمحداکثر مدتی که مستخدم در یک سال تقویمی 

بخواهاد از باایماناده مرخصای     هرگاهچنین مستخدمی  ماه تجاوز نخواهد کرد، 2استفاده نماید جمعاً از  شدهرهیذخ

 باشد کارکرده واتتمامخود نیز استفاده نماید باید حداال یک سال  شدهرهیذخ

تقاضا کند مرخصی او تمدید شود و در این صاورت تااریخ    تواندیممستخدمی که در حال مرخصی استحقاای است  

  .صی ابلی خواهد بودبعد از انقضای مرخ بالفاصلهشروع مرخصی اخیر 

و در این مدت رئیس  استحفظ پست ثابت سازمانی مستخدم که در حال استفاده از مرخصی استحقاای است الزامی 

  .وظایف او را به مستخدم یا مستخدمین دیگر محول نماید ستیبایماداره 

ی باا رعایات مقاررات مرباوط     مستخدمین در هنگام بازنشساتگ  نشدهاستفادهموافقت با تقاضای مرخصی استحقاای  

الزامی است و در این مورد حفظ پست  (سالگی متقاضی باشد 60)مستخدم در مهلت مناسبی ابل از رسیدن به سن 

   .ستینسازمانی مستخدم ضروری 

که از اولین مااه مادت خادمت باه نسابت       استدر سال  ماه 7اراردادی با دانشگاه  کارکنانمدت این مرخصی برای 

مسائول واحاد از مرخصای خاود اساتفاده       و موافقات . کارمند طی تقاضای کتبی ردیگیمبه فرد تعلق مدت خدمت 

 .شاااااد خواهاااااد ذخیاااااره او بااااارای مرخصااااای اساااااتفاده عااااادم صاااااورت در  و کنااااادیمااااا
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 .شاااودینماااذخیاااره  هااااآننکتاااه: نیروهاااای طرحااای بایساااتی از آن اساااتفاده کنناااد چاااون بااارای       

 یو مرخصمربوط  العادهو فوقرت عدم تمدید به ازای هرسال عالوه بر حقوق پیمانی در پایان ارارداد در صو کارکنان

 عمار  پایاان  در را پااداش  ایان  رسامی  کارکنان به .کنندیم دریافت هم را ایو مزا حقوق آخرین ماه یک ٬شدهرهیذخ

 .کنندیم پرداخت کاری

و  زده عالمات  را شدهاستفاده روزهای ٬هادرخواستوجود دارد که بر طبق  کارکناندر کارگزینی یک کارت برای هر 

 جایگزین را مرخصی و کارت جدا پرونده از را هادرخواست سیس کنندیم حساب سال پایان در را مرخصی یرهیذخ

 .هاستدرخواستهمین  شودیمریخته  دور که چیزی تنها افراد بایگانی یپرونده در کنندیم

 :مرخصی استعالجی

پزشک را به محل خدمت  یروز گواه 70 کمتر از و درر شود باید به اداره متبوع اطالع دهد کارمند بیما کهیدرصورت

بیشتر طول بکشد باید در پایان روز دهم به کارگزینی تحویل دهد، این گاواهی   روز 70مواردی که از  ارائه دهد و در

    .شودیمصورت تائید حکم مرخصی استعالجی صادر  و دردر کمیسیون پزشکی ارسال 

نفر پزشک خواهد بود که بنا بر درخواست دستگاه متبوع مستخدم و باا توجاه    3پزشکی حداال مرکب از  ونیسیکم

مذکور  یهاسازمانپزشکی تعیین خواهد شد.  و آموزشدرمان  ،بهداشت یامنطقه یهاسازمانبه نوع بیماری توسط 

  .اعالم نمایند ربطیذتگاه در اسرع وات کمیسیون را تشکیل و نتیجه را به دس اندمکلف

و تعیین مدت معذوریت وی باه عهاده کمیسایون پزشاکی اسات.       العالجصعبتشخیص ابتالی مستخدم به بیماری 

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

. شاود یما مرباوط داده   یهاا العادهفوقو  ماه مرخصی با استفاده از حقوق 6به بانوان باردار برای هر بار وض  حمل تا 

و تشخیص تاریخ شروع آن بر عهاده پزشاک معاال      شودیممعذوریت وض  حمل جزو مرخصی استعالجی محسوب 

 .است

عهاده   روزباه  3تاا   هاا آنحقوق  و پرداختکند  دیتائ آن رااجتماعی باید  نیتأمپیمانی سازمان  کارکناندر خصوص 

از کارگزینی محل خدمت، حقوق را باه وی   یانامهکه با  استاجتماعی  نیتأمهده سازمان آن به ع یو باابیمارستان 

حضور نیابند لغو ارارداد خواهد شد )در  سرکار روز 0پیمانی بدون اطالع  کارکنان کهیدرصورتپرداخت خواهند کرد. 

 کاه یدرصاورت . شاود ینما باه وی پرداخات    شاده رهیذخوجوه مرخصی  ( وصورت داشتن دلیل موجه مشکلی نیست

مسلم به مرخصی داشته باشاند از مرخصای بادون حقاوق      ازیو ناز مرخصی استحقاای استفاده کرده باشند  کارکنان

 رخانهیدبدر  ثبت ( ومدیریتاداره )، توسط رئیس و علتمدت  با ذکرباید تقاضای خود را  کارکنان. ندینمایماستفاده 

 .شودیمت حکم مرخصی بدون حقوق برای وی صادر صورت موافق و دربه وزارتخانه بفرستد 
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  :مرخصی بدون حقوق

  :استفاده از مرخصی بدون حقوق مواوف به اختتام دوره آزمایشی است و فقط در موارد زیر ممکن خواهد بود

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

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

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

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

  .تشخیص داده نشود العالجصعباو هم اادر به خدمت نباشد و بیماری 

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

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

  .خواهد بود ریپذامکانسایر مقررات این مورد 

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

صاورت   و دراتخااذ   بااره نیدراخانه یا موسسه دولتی متبوع ارسال نماید. وزارتخانه یا موسسه دولتی تصمیم الزم را 

 7شاماره   «د» بناد موضاوع مورد مستخدمین  در حقوق را صادر خواهد کرد. موافقت حکم مرخصی بدون استفاده از

  .پزشک معتمد برسد موافقت با مرخصی بدون حقوق الزامی خواهد بود دیتائچنانچه بیماری به 

روز حسااب   30در احتساب مرخصی روز و ماه و سال مطابق تقویم رسمی کشوری است و در مرخصای روزاناه مااه    

ز با توجه به ساعات کار روزانه وزارتخانه یا موسسه دولتی مربوط محاسبه خواهد  کرویکمتر از  یاهیمرخص. شودیم

 .شودیمروزهای تعطیل که طی مدت مرخصی واا  است جزو مرخصی محسوب  .شد

 .مدت مرخصی ابل از صدور حکم مرخصی ممنوع است یهاالعادهفوقپرداخت حقوق و 

  تخلفات اداری

 .خالف شئون شغلی یا اداریاعمال و رفتار 

 .نقض اوانین و مقررات مربوط

 .دلیل ها بدونآنامور اانونی  دران جامیا انجام ندادن یا تأخیر  رجوعاربابایجاد نارضایتی در 

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

 .نسبت به اشخاص مقررات و نیاواندر اجرای  یادار ریغتبعیض یا اعمال غرض یا روابط 

 .ترک خدمت در خالل ساعات موظف اداری



لورود  1397 لاس مرکز آموزشی و ردمانی کورث راهنمای عمومی کارکنان جدیدا
 

  یش زوم آ رزیا و رپوس  -مرکز آموزشی ردمانی کورث
21 

 

 

 کسب مجوز آن بدونتکرار در تأخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از 

 .دیگری که ذکر نشده است و موارد به اموال دولتی خسارات رادیا، تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی 

 :از اندعبارتری تنبیهات ادا -برخورد با تخلف اداری 

 .الف ا اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی

 .ب ا توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی

 .از یک ماه تا یک سال سومکیتا شغل یا عناوین مشابه حداکثر  العادهفوقج ا کسر حقوق و 

 .د ا انفصال مواّت از یک ماه تا یک سال

 .پن  سال کتایدمت به مدت ه ا تغییر محل جغرافیایی خ

مشمول  یهادستگاهدولتی و  یهادستگاهدر  یتیریو مدحساس  یهاپستو ا تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به 

 .اانون نیا

 .یک یا دو سال به مدتز ا تنزل یک یا دو گروه و یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه 

 40از خدمت دولتی در مورد مستخدمین زن و کمتار   سال سابقه 40 خدمت در صورت داشتن کمتر از دیبازخرح ا  

حقوق مبنای مربوط در اباال هرساال    روز 20تا  30دولتی در مورد مستخدمین مرد با پرداخت  سابقه خدمتسال 

 .صادرکننده رأی صیتشخخدمت به 

 سال 40مین زن و بیش از دولتی برای مستخد سابقه خدمتط ا بازنشستگی در صورت داشتن بیش از بیست سال  

 .با تقلیل یک یا دو گروه یخدمت دولتسنوات  بر اساسدولتی برای مستخدمین مرد  سابقه خدمت

 .ا اخراج از دستگاه متبوع

 .هست اانون نیمشمول ا یهادستگاهاز خدمات دولتی و  دائما انفصال 

 آخر خادمت ط در سه سال  بندموضوعخدمان شغل مست العادهو فوقدر احتساب معدل خالص حقوق، تفاوت تطبیق 

 .گیاارد( مااالک محاساابه ااارار ماایتااا دو گااروه کیااتناازل ، حقااوق گااروه جدیااد )پااس از در هنگااام بازنشسااتگی

، اخراج یا بازخریادی  دائمکه در اجرای این اانون به انفصال  ( کارمندانیکسور بازنشستگی یا حق بیمه )سهم کارمند

باه  آناان و در ماورد محکوماان     نشاده اساتفاده اساتحقاای   یمرخصا  یایا مزایز حقاوق و  شوند و نیا می شدهمحکوم

، همچنین کسور بازنشستگی یا حاق بیماه کارمنادانی    نشده، حقوق و مزایای مرخصی استحقاای استفادهیبازنشستگ

 ئات یه .خات اسات  اند، اابال پردا گردیده خود اخراجکه درگذشته در اجرای مقررات اانونی از دستگاه دولتی متبوع 

 :نمایددر موارد زیر شروع به رسیدگی می دنظریتجد
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آن  دنظریتجدنظر باشد و کارمند ظرف مهلت مقرر اانونی نسبت به  دیتجداابلبدوی  ئتیه: در مواردی که رأی الف

  .درخواست اادام نماید

  .ب: ادعای کارمند مبنی بر موجه بودن غیبت وی

دفااع  روز مهلت بارای   70کتبی به کارمند ابالغ و از تاریخ ابالغ  صورتبههام را مشخصاً و موارد ات اندموظف هائتیه

 .منظور نمایند. این امر باید صراحتاً در فرم ابالغ اید گردد هاآن

  کارکنان  ابیحضوروغنحوه 

کاه نزدیاک    نگارشتانگهنگام ورود توسط دستگاه  در و باشندیم ابیحضوروغبیمارستان دارای کارت  کارکنانهمه 

 و روزاناه  شاده منتقلو این اطالعات به سیستمی که در کارگزینی است  شودیمثبت  هاآندرب ورودی است حضور 

 از بعد خدمت محل به ورود. دهندیم اطالع  خود را کارکنانمسئولین واحدها نیز غیبت  نیبر ا، عالوه شودیمچک 

ورود داشاته باشاد باه     ریکه تأخورود محسوب گردیده و با مستخدمی  جوز ابلی، تأخیرم کسب بدون و مقرر ساعت

  :شودشرح زیر رفتار می

 .گردداستحقاای منظور می یدر مرخصبوده و  اغماضاابل هرماهساعت در  4الف ا تأخیر ورود تا 

ایاای مساتمر   شاغل و مزایاای شاغل و مز    العادهو فوقساعت در ماه مستلزم کسر حقوق  4ب ا تأخیر ورود بیش از  

مساتخدمین پیماانی یاا دساتمزد      یهاا العااده فوق ریسامخصوص و  العادهفوقرسمی و ثابت و اجرت و  مستخدمین

  .و اراردادی به میزان کل ساعات تأخیر خواهد بود خدمت دیخرکارکنان 

  مدت تأخیر مزبور خروج غیرموجه داشته باشد و جم لیتعج ایبار تأخیر ورود  2بیش از  هرماهبه مستخدمی که در 

ماه اول و دوم کتباً اخطار داده خواهد شد و بارای مااه   ساعت در ماه برسد در ابال مجموع تأخیر برای  2به بیش از 

درصد و برای ماه پنجم باه   00به میزان  ماه چهارمدرصد و برای  30شغل مستخدم خاطی به میزان  العادهسوم فوق

 ئات یه»جهت رسایدگی باه    پرونده مستخدمخواهد شد و در صورت تکرار  به مدت یک ماه کسر یصددرصدمیزان 

  .ارجاع خواهد گردید« یتخلفات اداررسیدگی به 

  .مشمول حکم این ماده خواهد بود هرماه درهرحالساعت در  0تأخیر ورود یا تعجیل خروج بیش از 

 نیساوم شغل آنان اط  گردیده از  العادهفوق ،الذکرفوق جز مواردبهمورد مستخدمینی که ابالً به علل دیگری  در .4

رسایدگی باه تخلفاات اداری     ئتیهفوق برسد پرونده امر به  حدنصابکه تأخیر ورود یا تعجیل خروج آنان به  یماه

 .شد ارجاع خواهد
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  غیبت

، ذکرشدهیالً ذ آنچهلی از ابیل عل به مستند و ننماید تجاوز روز 3 از آن مدت که خود پست در  کارکنان حضور عدم 

 :شودیمموجه شناخته 

 .بیماری وی

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

 .بیماری شدید پدر یا مادر یا همسر یا فرزندان وی

  .نسبی یا سببی تا طبقه سوم یااربافوت همسر یا  

 .دارا شدن فرزند 

  .نشازدواج او و فرزندا

 احضار مستخدم توسط مراج  اضایی برای ادای شهادت و انجام تحقیقات

 حقوق

 .مستخدم برابر است با حاصل جم  حقوق مبنا و افزایش سنواتی 

  شغل العادهفوق

شااغل   العااده فاوق متفاوتی ازجمله  یهاالعادهفوقاانون نظام هماهنگ، کارکنان عالوه بر حقوق از  2ماده  بر اساس

. باه اساتناد بخشانامه    گاردد یمرشته شغلی مورد تصدی آنان تعیین  بر اساسالعاده شغل شوند که فوقمی ندمبهره

شغال به شارح جاادول   العادهحداکثر فوقکشور،  یزیربرنامهسازمان مدیریت و  70/0/17مورخ  2464/700شماره 

 :شودیم  ذیل تعییان

 شغل تشویقی العادهفوق

 اناد مکلاف مشمول اانون نظام هماهناگ پرداخات    یهادستگاه، 40/3/13/ د مورخ 7430اره در اجرای بخشنامه شم

 کساب  مربوطاه  واحاد  در را امتیااز  باالترین ارزشیابی، دوره هر در که را خود کارکنان از درصد 40  شغل العادهفوق

باه   ساال  کیا ای مادت  بار  ماید،نن تجاوز( درصد 700) اانون 2 ماده  در مقرر سقف از اینکه به مشروط  ،ندینمایم

  .العاده شغل استحقاای پرداخت نمایندحقوق مبنا عالوه بر فوق درصد 40یا  70میزان 

شاغل   العااده فوقتخلفات اداری و واحدهای گزینش و حراست از افزایش  یهائتیهاعضای  ازجملهبرخی از مشاغل 

درصد  700شغل آنان حداکثر از  العادهفوق  که مجموعمشروط بر این باشندیممسئولیت برخوردار  تناسببهبیشتری 

 .اانون مزبور تجاوز ننماید 2حقوق مبنا مقرر در ماده 
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 شغل مدیران و سرپرستان العادهفوق

شغل  العادهفوقباشند عالوه بر مشاغل مدیریتی و سرپرستی می دارعهدهبه کارکنانی که  2بر اساس تبصره یک ماده 

 :شودمی پرداخت زیر شرح به مسئولیت حق عنوان تحت  دیگری ادهالعفوقاستحقاای 

  حقوق مبنا گروه مربوط %40: حداکثر مؤسساتو  هاسازمانرؤسای 

  حقوق مبنا گروه مربوط %40و مدیران کل: حداکثر  هاسازمانو  مؤسساتمعاونان  

  مربوط گروه مبنا حقوق   %70معاونان مدیران کل: حداکثر  

 مربوط گروه مبنا حقوق  %70بخش: حداکثر  سیو رئ، رئیس اسمت گروه سیرئه، رئیس ادار 

 حقوق مبنا گروه مربوط %0حداکثر  :و مسئولمعاون اداره  

  شغل تخصصی العادهفوق

 مشاغل تصدی که مستخدمینی  30/1/13 مورخ 3233/24 شماره بخشنامه به توجه با  و 2به استناد تبصره دو ماده 

 تخصصای  شاغل  العادهفوق از استحقاای، شغل العادهفوق بر  ، عالوهدارندعهدهقی و یا آموزشی را به تحقی و تخصصی

  .گردندیم مندبهره مبنا حقوق %40 مااایزان به نیز

  جذب مناطق محروم العادهفوق

المی مجلاس شاورای اسا    7361 مصاوب  جنگای  منااطق  و  دورافتااده اانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و 

  :است صورتنیبد

 باه   دیگری تحت عنوان جذب نقاط محروم با توجاه  العادهفوق ندینمایم فهیوظانجامکارکنانی که در مناطق محروم 

 اسااس  بار  کاه   ناد ینمایما  دریافت مستخدم مبنا حقوق اساس بر شدهنییتع درصدهای و منطقه محرومیت ضریب

محترم وزیران، ضریب محرومیت نقاط محروم باین   ئتیه 7/77/7300/ت مورخ 20704 نامهبیتصو ضمیمه جداول

 ک(..ا.ق 37 ماده. )است  7تا  2

به شرح زیر  ییهاالعادهفوق، 30شغل مذکور در ماده  العادهفوقعالوه بر  توانندیمو مؤسسات دولتی  هاوزارتخانه

 :پرداخت کنند

 کاراضافه العادهفوق  -الف           

 وهواآب بدی العادهفوق  -ب            

 زندگی تسهیالت از محرومیت العادهفوق  -پ            
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 خدمت محل العادهفوق  -ت            

 روزانه العادهفوق  -ث            

 کشور از خارج اشتغال العادهفوق  -ج             

 پرداخت مأموران و یلدارانتحص تحویلداران، برای  ق فقطصندو کسر العادهفوق  -چ           

 جنسی یا نقدی جمعانصاحب برای فقط تضمین العادهفوق  -ح           

  رمتعارفیغ محیطی شرایط: کار محیط شرایط سختی العادهفوق  –خ           

 رمتعارفیغ یهانوبت: یکارنوبت العادهفوق  -د            

 

 کاراضافه -39مزایای ماده 

کااار   دارتیصاالح : مستخدمینی که عاالوه بر ساعات کار اداری باه دستااور کتبای مقااام     کاراضافه ادهالعفوقالف: 

 ئات یه ناماه بیتصاو ساعتی شاده و باه استناااد     کاراضافه العادهفوقاز  یبرخوردارمشمول  دهندیماضاافی انجاام 

شاغل و تفااوت تطبیاق و     العااده فاوق  حقاوق و  760/7معاادل   موردبحث العادهفوقمحترم وزیران، مبنای محاسبه 

 .است ماه در ساعت 710 حداکثر آن میزان و است  جذب العادهفوق

 وهواآببدی  -39مزایای ماده 

 طبق وهواآب بدی العادهفوق کنندیم فهیوظانجام وهوابدآب نقاط در که مستخدمینی  : بهوهواآببدی  العادهفوقب: 

 و زیار  به شرح وزیران محترم ئتیه 72/7/12 مورخ ها 070ت /40414 شماره هنامبیتصو ضمیمه 4 شماره جدول

 .شودیم پرداخت مربوط گروه مبنا حقوق بر اساس

 چهار سه دوکی درجه نقاط

 %40 %71 %70 %0 وهواآببدی  العادهفوقمیزان 

 محرومیت از تسهیالت زندگی -39مزایای ماده 

که فاااد تساهیالت الزم    کنندیمندگی به مستخدمینی که در نقاطی خدمت محرومیت از تسهیالت ز العادهفوق: پ 

 .شودیمزندگی است، پرداخت 

 محل خدمت العادهفوق -39مزایای ماده  

در یاک   یانقطهاحکام رسمی از  موجببهمحل خدمت: مستخدمینی که محل جغرافیایی خدمت آنان  العادهفوقت: 

 پن  مدت به حداکثر و مربوطه گروه مبنا حقوق %0 میزان به  ابدییمگر تغییر در شهرستان دی یانقطهشهرستان به 

 .شوندمی مندبهرهمحل خدمت  العادهفوقتهران( از  استان یاستثنابهمحل ) هر در سال
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 روزانه العادهفوق -39مزایای ماده 

 روزانه: العادهفوقث: 

ت در داخال کشاور باه خاارج از محال خادمت خاود اعازام         موا فهیوظانجامجهت  مأمور عنوانبهمستخدمینی که  

 بار اسااس  کاه   شاوند یم مندبهره( العادهفوقبا  تیمأمورروزانه ) العادهفوقو ناچار به تواف شبانه هستند از  شوندیم

 العادهفوقکشور )سابق( حداکثر میزان  یو استخدامسازمان امور اداری  70/4/10مورخ  13730/77بخشنامه شماره 

  .حداال عدد جدول حقوق اانون نظام هماهنگ پرداخت تعیین گردیده است 4/7وزانه معادل ر

خاود نباشاد، نصاف     تیا مأمورمستخدم ناچار به توااف شابانه در محال     کهیدرصورتمذکور  نامهنییآ 4طبق ماده 

کیلومتر با  30حداال  تیمأمورمحل  کهنیا، مشروط بر شودیمیک به وی پرداخت  در مادهروزانه مذکور  العادهفوق

روزانه در حکم صادره تعیین خواهد شاد و در   العادهفوقمحل خدمت مستخدم فاصله داشته باشد. مدت مأموریت با 

یا متناوب تجاوز نخواهد کرد. در مورد مشاغلی کاه   یمتوالمورد هر مستخدم از شش ماه در یک سال تقویمی اعم از 

  .ماه بالمان  است 7ه تشخیص وزیر یا باالترین مقام مؤسسه افزایش این مدت تا ، بدینمایمایجاب  هاآننوع کار 

روزانه بیشاتر از مادت مأموریات     العادهفوقو پرداخت  یروااعیغمأموریت  صورتبههرگونه تخلف در انجام مأموریت 

و  دکنناده ییتأ ندهشانهادکن یپر اموال عمومی و دارای عواااب شارعی و ااانونی اسات و     د تصرف  ، موجبشدهانجام

 .شوندیممتخلف شناخته  کنندهافتیدر

 کار محیط شرایط سختی العادهفوق  -39مزایای ماده 

 ئات یه 7/0/7366 ماورخ  ها 630ت /02770 شماره نامهبیتصو استناد به  :کار محیط شرایط سختی العادهفوق  خ:

رعایات شارایط    بااوجود گیرد کاه  اغلی تعلق میسختی شرایط محیط کار به متصدیان مش العادهفوقمحترم وزیران، 

و یا اینکه ماهیت وظایف  ارارگرفتهیا عوارض نامطلوب  هایماریببه  ابتالبهداشتی و ایمنی مربوطه شاغل در معرض 

جهت هر یک از  موردبحث العادهفوقداشته باشد، که براراری  به دنبالآنان احتمال بروز بیماری یا عوارض نامطلوب 

 .گرددیمبا رعایت سایر مقررات انجام  ربطیذکمیته  دییتأن پس از تنظیم فرم مربوطه و کارکنا

کارشناساان   اساتثنا  باه حقاوق مبناای مساتخدم اسات      الاذکر فوق نامهبیتصو العادهفوقمبنای محاسبه و پرداخت 

 (.حقوق مبنا و افزایش سنواتیاست ) حقوق %40بهداشت محیط دارای کارت بازرسی وی ه که 

  یکارنوبت العادهفوق -39مزایای ماده 

اداری مجباور باه    رمتعاارف یغ یهاا نوبات و مستمار در  واتتمام صورتبه: مستخدمینی که یکارنوبت العادهفوقد: 

 رمتعاارف یغ یازماناه که در هر یک از هفات حالات    شوندیم مندبهره یکارنوبت العادهفوقاز  باشندیم فهیوظانجام



لورود  1397 لاس مرکز آموزشی و ردمانی کورث راهنمای عمومی کارکنان جدیدا
 

  یش زوم آ رزیا و رپوس  -مرکز آموزشی ردمانی کورث
26 

 

 

 زماان  در کاه یمادام مربوطه گروه مبنا حقوق %40 الی   %70به میزان  یکارنوبت العادهفوقاز  شدهینیبشیپاداری 

  .شوندیم مندبهره دینمایم فهیوظانجام مذکور

حداال عادد جادول ااانون نظاام هماهناگ       %30جهت مشمولین معادل  یکارنوبت العادهفوقحداکثر میزان ریالی 

 .است هشدینیبشیپپرداخت 

 از اندعبارتغیرمتعارف  یهازمانتبصره: 

 شب و شب تا صبح عصر تا -سه نوبتی منظم چرخشی صبح تا عصر  

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

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

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

  (عصر تا شب)یک نوبتی دائم 

 (ی دائم )شب تا صبحیک نوبت 

  متناوب صورتبهترکیب دو یا چند حالت از حاالت فوق   

کشیک یا عنااوین مشاابه    صورتبهنوبت  برحسبو  رمنظمیغ صورتبه، فوق مستخدمینی که نامهنیآئ 0بنا بر ماده 

باوده و باا رعایات    ن ناماه نیای آباشند، مشمول ایان   ییهاتیمسئولانجام  دارعهدهآن در هریک از حاالت زمانی فوق 

 .ساعتی برخوردار خواهند شد کاراضافه العادهفوقمقررات مربوط از 

  کار با اشعه العادهفوق

 آورانیزکاربرد اشعه )پرتوها( در امور مختلف و ضرورت حفاظت کارکنان در برابر اثرات  روزافزونبا توجه به گسترش 

ستمر پرتوها ارار دارند، تسهیالتی از ابیل حاق اشاعه، کسار    اشعه، به مستخدمینی که در معرض و یا در مجاورت م

 بار اسااس  انارژی اتمای هار دساتگاه و     کمیسیون ساعات کار، مرخصی و استفاده از معافیت خدمتی پس از تصویب 

کارکنانی که در معارض پرتوهاا اارار دارناد گاروه       گرددیمشماره یک سازمان انرژی اتمی ایران اعطا   دستورالعمل

 بار اسااس   اشاعه  باا  کاار  العادهفوق. شوندیم شناخته( ب) گروه دارند ارار پرتوها مجاورت در  کارکنانی که )الف( و

شاغل مساتخدم پرداخات     العااده فاوق مجمااوع حقااوق و    برمبناای و مربوطاه کمیسیون توسط شدهنییتع درصد

 .است( %00) درصدپنجاهکه حداکثر آن  گرددیم

 :شرایط بمحرومیت از مط العادهفوق

  گروه پزشکی و پیراپزشکی و بهداشت یهارشتهداشتن مدارک دکترا در 
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 نداشته باشند (کار انتفاعی تخصصی )اعم از مطب، داروخانه، آزمایشگاه و غیره

 در ساعات غیر اداری یکار اضافساعت  60انجام 

 یهاا سمتاحراز  شرطبه ر مشهددمحترم دانشگاه، پزشکان شاغل  سهیرئئتیه 47/6/03و  47/70/07مصوبه مورخ 

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

 شارط به هاشهرستانستادی دانشگاه، رئیس و معاون مراکز بهداشت شهرستان مشهد و پزشکان شاغل در  یهاحوزه

ون بهداشتی یا معاون درمان شبکه، رئیس بیمارستان )در شاهرهایی کاه بایش از    رئیس شبکه، معا یهاسمتاحراز 

تختخوابی دارند(، پزشک اپیدمیولوژیست و سل، کارشناس مسئول، مسئول امور دارویای شابکه،    76یک بیمارستان 

تاه و  بیتو شرطبهشاغل در مرکز روستایی  پزشکدندانمسئول نظارت بر درمان شبکه، پزشک متخصص و همچنین 

بیتوته در صاورت انتصااب باه پسات      شرطبه یروزشبانهپزشک عمومی شاغل در مراکز روستایی و شهری روستایی 

 .گردند مندبهرهمحرومیت از مطب  العادهفوقاز  توانندیم سهیرئئتیهسازمانی مذکاور یا با تأیید 

 شغلی یهارتبهدستورالعمل بررسی ارتقا  

 (، خبره و عالیارشد ،پایه)

 مسیر شغلی

خود، با کسب  در طول خدمت توانندیم و کارمندان شدهمشخصاجرایی  یهادستگاهکه در مشاغل  ییهارتبهسلسله 

 یابند.ارتقا   هاآنشرایط الزم، به 

 :برای مشاغل کارشناسی و باالتر در پن  رتبه هارتبهاین 

 ارشد، خبره و عالی( ، پایه،)مقدماتی

 در سه رتبه: یکارشناساز  تریینپا در مشاغل

 .شودیم، پایه، ارشد( تعریف )مقدماتی

باا  مقررات  موجببهو فقط کارمندانی که  یستنمقدور  ییلمدفوقکسب رتبه خبره و عالی با مدرک دییلم و  تبصره:

عالی با رعایت سایر مقررات تا رتبه  توانندیم اندشدهتحصیلی کمتر از کارشناسی متصدی مشاغل کارشناسی  مدرک

 .یابندارتقا  

 مرحله مقدماتی:

 .گیردیممرحله ارار  یندر امقاط  تحصیلی فرد  در تمامجدیدالورود  کارکنان با ورودحاضر  در حال



لورود  1397 لاس مرکز آموزشی و ردمانی کورث راهنمای عمومی کارکنان جدیدا
 

  یش زوم آ رزیا و رپوس  -مرکز آموزشی ردمانی کورث
28 

 

 

 مراحل ارتقاء رتبه:

درخواست  یافتدر ... و، بررسی احکام ویرساناطالعشناسایی کارکنان مشمول ارتقا  رتبه از طریق  -مرحله اول 

 .است کارگزینی موجود واحد رتبه از متقاضی طبق فرمی که در کتبی ارتقا 

 فرم تقاضای رتبه

کد ملای... ... ... ... ... ... ...   یدارا ... ... ... . ...نام پدر... ...  آاای / خانم... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... جانبنیا

آخرین فرم ارزیابی عملکرد، گواهی )مدارک پیوست  ضمن بررسی تکمیلی زیر، خواهشمندم با مشخصات .... ... ... ... 

به رتباه... ... ...   جانبنیا تقا ار منظوربه... ... ... ... ... ... . برگ، دستور فرمایید اادام الزم (آموزشی طی شده یهادوره

 آید. به عمل ... ... ... ... .

 امضا  متقاضی

 طبقه شغلی: مدرک تحصیلی: زمانی:عنوان پست سا

 :(ساعت) در دوره ارزیابی دوره آموزشی طی شده ارزیابی دوره میانگین امتیاز رتبه فعلی:

 

متقاضی تجربه الزم جهت ارتقا  به رتباه بااالتر را    یاآ ،کنترل سنوات و تجربه الزم برای ارتقا  رتبه - مرحله دوم

 دارد 

 .شودیم م بود، موضوع به متقاضی اعالمچنانچه متقاضی فااد تجربه الز

 

کنترل امتیازات حاصل از ارزیابی عملکرد، آیا متقاضی حداال امتیازات الزم برای ارتقا  به رتبه  -مرحله سوم 

 باالتر را کسب نموده است؟

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

 مقدماتی پایه ارشد خبره عالی
 

 0 0 40 ااا ااا
 مشاغل تا سطح کاردانی

 (تریینپاو  دییلمفوقدارندگان مدارک تحصیلی )

42 70 74 6 0 
 باالترسطح کارشناسی و  مشاغل

 (دارندگان مدارک تحصیلی لیسانس و باالتر)
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 .شودیمچنانچه متقاضی فااد امتیاز الزم بود، موضوع به متقاضی اعالم  

 امتیاز ارزیابی عملکرد(جدول حداال ) 

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

 مقدماتی به پایه 60

 پایه به ارشد 10

 ارشد به خبره 00

 خبره به عالی 00

 

ارتقا  به  یازموردنآموزشی  یهادورهمتقاضی حداال آموزشی طی شده، آیا  یهادورهکنترل  -مرحله چهارم 

 ر را طی نموده است؟رتبه باالت

 جدول حداقل امتیاز دوره آموزشی() 

 ارتقا از رتبه ... به رتبه حداال دوره آموزشی

 مقدماتی به پایه ساعت 300

 پایه به ارشد ساعت 400

 ارشد به خبره ساعت 400

 خبره به عالی ساعت 700

 

 یهاا رتباه آن رتبه لحاظ خواهاد شاده و در    برای صرفاًآموزشی طی شده برای ارتقا  به هر رتبه  یهادوره :تبصره

 .یستنبعدی اابل لحاظ 

 هستمستندات تجربی فرد الزم  ارائه عالی، یرتبهبرای ارتقا  به 

 یانباب تجربیات یمستندساز –الف 

 هایتمسئولشرح وظایف و  -

 حاصل از تجربه شدهییشناساو مشکالت  مسائل -

 برای رف  مشکالت هاحلراه -
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 هاآناز  یاخالصهمقاله، طرح، پروژه و ... در ارتباط با شغل مورد تصدی و بیان  کتاب، نعناوی –ب 
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 و...اساتفاده نشااود.  یرضااروریغ یرتصااو ، 72از  تااربازرگ و  یرمتعااارفغ یهاا فونااتافاازایش صافحات از   منظاور باه 

 باه ساتاد دانشاگاه    هاآنمدارک مربوطه و ارسال  یآورجم ثبت اسامی واجدان شرایط ارتقا  رتبه و  -مرحله پنجم 

 :برای بررسي ارتقاء رتبه کارکنان موردنيازمدارک 

 (طبق فرم)درخواست کتبی متقاضی ارتقا  رتبه 

 ارزیابی عملکرد میانگین نمرات

 زشیپرینت شناسنامه آمو

 تصویر برابر اصل شده آخرین حکم کارگزینی

 مدارک مربوط به مستندات تجربی

 :توجهاابلنکته 

 اندموظفدر سال مجاز به درخواست ارتقا  رتبه و ارائه مدارک مربوطه به واحد خود بوده و واحدها نیز  باریکهر فرد 

رتبه را به معاونت توسعه مدیریت و منااب  ارساال   ارتقا   یهادرخواست (هرسالخرداد و آذرماه )صرفاً طی دو نوبت 

 نمایند.

 ارتقا  طبقه

 :هستشرایط الزم جهت ارتقا  طبقه به شرح ذیل 

 :استبا توجه به مدارک تحصیلی به شرح ذیل  گیردیمطبقات پایه که هر فرد در بدو استخدام 

دکتااری  یسانسلفوق لیسانس ییلمدفوق دییلم راهنمایی ابتدایی مدرک

 ومیعم

متخصص 

 و باالتر

 1 6 0 2 3 4 7 7 طبقه

 ضوابط نحوه ارتقاء طبقه پس از استخدام

شاغلینی که مدرک تحصیلی پایان دوره ابتدایی بوده است، به ازای هر شش سال ساوابق تجربای از تااریخ دریافات     

 یابندیمطبقه ارتقا   0آخرین گروه استحقاای یک طبقه و حداکثر تا 

است، به ازای هر پن  ساال ساوابق تجربای از     ( بودهدوره راهنمایی )سیکل یانها پاآنتحصیلی شاغلینی که مدرک 

 طبقه ارتقا  6تاریخ دریافت آخرین گروه استحقاای یک طبقه و حداکثر تا 
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 یابندیم

رین بوده است، به ازای هر پن  سال سوابق تجربی از تااریخ دریافات آخا    ییلمها دآنکه مدرک تحصیلی  یشاغلین 3

 .یابندیمطبقه ارتقا   1گروه استحقاای یک طبقه و حداکثر تا 

 کاردانی بوده است، به ازای هر هاآنشاغلینی که مدرک تحصیلی 

 .یابندیمطبقه ارتقا   0پن  سال سوابق تجربی از تاریخ دریافت آخرین گروه استحقاای یک طبقه و حداکثر تا 

 ی بوده است، به ازایکارشناس هاآنشاغلینی که مدرک تحصیلی 

 یابندیمطبقه ارتقا   70کثر تا هر چهار سال سوابق تجربی از تاریخ دریافت آخرین گروه استحقاای یک طبقه و حدا

کارشناسی ارشد بوده است، باه ازای هار چهاار ساال ساوابق تجربای از تااریخ         هاآنکه مدرک تحصیلی  یشاغلین 6

 یابندیمطبقه ارتقا   77حداکثر تا  دریافت آخرین گروه استحقاای یک طبقه و

 دکترای عمومی بوده است، هاآنشاغلینی که مدرک تحصیلی  1

طبقاه   74به ازای هر چهار سال سوابق تجربی از تاریخ دریافت آخرین گاروه اساتحقاای یاک طبقاه و حاداکثر تاا       

 ارتقا می یابند

ه ازای هر چهار سال سوابق تجربی از تاریخ ، باستدکترای تخصصی  هاآنپزشکان متخصصی که مدرک تحصیلی  0

 دریافت آخرین گروه

 .یابندیمطبقه ارتقا   73استحقاای یک طبقه و حداکثر تا 

 یهاا گاردان کارمندان عضو  کارمندانی که در اجرای اانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و همچنینتبصره: 

 ساابق  کشوراداری و استخدامی  مصوبه امور موجببهکارمندانی که عاشورا و الزهرا و فرزندان شاهد و همچنین سایر 

 .باشندیم مستثنادربندهای فوق  شدهیینتعاز حداکثر طبقات  تناسببه، اندشدهمربوط برخوردار  یهاگروهو از 

ط باه  امتیاز مرباو  60های اختصاصی و امتیاز مربوط به شاخص 20که  است 700مجموع امتیاز در هر سطح ارزیابی 

 ...های عمومی استشاخص

 سنجش ارزیابی عملکرد: یارهایمع

 :(امتیاز 20اختصاصی ) یهاشاخصالف 

. کاه  است هاآنف یو شرح وظا هابرنامهها، معیار اصلی سنجش عملکرد کارکنان در مأموریتاختصاصی  یهاشاخص 

 .ردیگیمارار  هاآنطبق اانون و مقررات مبنای ارزیابی عملکرد 
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بدین گونه کاه   .گرددهای اختصاصی ارزیابی، بر اساس برنامه عملیاتی و شرح وظایف افراد تهیه و تدوین میشاخص 

در خصوص هریک از کارمندان بار اسااس شارح     سنجشاابل یهاشاخصبرنامه عملیاتی هریک از واحدها تبدیل به 

اسات   یهی... بدر آن با رعایت مقررات اادام نمایدنسبت به تغیی تواندیم کنندهیابیارزو  شودیموظایف و امور محوله 

اختصاصی ارزیابی عملکرد مدیران  یهاشاخصمتفاوت خواهد بود. تدوین  هاشاخص در خصوص هر یک از کارمندان،

به واحد متولی ارزیابی  ییهادنیتابگیرد و جهت بررسی و انجام می ربطیذو واحدهای  هامعاونتو کارمندان توسط 

 .گرددیمارسال عملکرد 

 :اختصاصی مدیران و کارکنان یهاشاخصفرم 

 امتیااز   ،عملکارد  ،ساقف امتیااز   ،هدف کمی ماورد انتظاار   ،سنجش واحد ،ارزیابی یهاشاخص، شرح وظیفه

 .تحلیل عملکرد ،مکتسبه

 :اختصاصی کارکنان خدماتی یهاشاخصفرم 

 تحلیال   ،امتیااز  ،سقف امتیاز محور ،مکتسبهامتیاز  ،سقف امتیاز شاخص ،ارزیابی یهاشاخص ،محور عملکرد

 .عملکرد

 برای هر محور: یازدهیامتنحوه  

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

شاغلی   یهاا مهاارت و  اطالعاات  شایوه انجاام وظاایف محولاه( و داناش،     کاار ) انجاام   یفیتک کار محوله(، یازموردن

 .شودیم بندییمتقس

امتیااز عملکارد    ینترمناسبکمک به ارزیاب در انجام فرایند ارزیابی و تعیین  منظوربهارزیابی  یهاشاخصدر ستون 

 در هر محور مشخص گردیده است ییهاشاخصکارمند 

از برای هر شاخص امتیاز مربوطاه باه   در ستون امتیاز مکتسبه با توجه به نظر مدیر مربوطه و با عنایت به سقف امتی

 .شودیمامتیازدهی  شوندهیابیارز

توسط فرد در هر محور و با توجه به سقف امتیاز محور امتیازدهی خواهد  شدهکسبستون امتیاز از مجموع امتیازات 

 شد.

 ارد.اوت و ضعف و ارائه راهکارها اختصاص د نقاط که به علل عدم تحقق اهداف، ستون تحلیل عملکرد

 :(امتیاز 60کارکنان )مدیران و  عمومی یهاشاخصفرم ب 

تسهیل تحقق عملکارد اختصاصای    نهیزممشترک ارزیابی عملکرد کارکنان است که  یارهایمعهای عمومی، شاخص 

 .دینمایمرا فراهم  هاآن
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طراحای و   یه، کارکنان(مدیران میانی، مدیران پاشونده )یابیارزدر سه محور ذیل برای سه گروه  عمومی یهاشاخص

 ابالغ گردیده است:

 امتیاز دارد( 70 هرکدامبخش مجزا تشکیل گردیده که  4)این محور از امتیاز  40ابتکار و خالایت: 

 امتیاز 40آموزش: 

 امتیاز 40: رضایتمندی

هماراه معیاار و   در هر یک از این محورها، بندهای مشخصی متناسب با سطح کارمند )مدیر میانی، پایه، کارکنان( به 

به تفکیک هار بناد و بار مبناای معیارهاای       ستیبایماستاندارد امتیازدهی هر بند وجود دارد. ستون امتیاز عملکرد 

 .گرددیمتکمیل شود. سیس امتیاز کل آن محور در ستون امتیاز مکتسبه مشخص  شدهمشخصامتیازدهی 
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 وششــــقوانین مربوط به رعایت استانداردهای پ
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 جهت بیماران خدمات رفاهی

 استفاده نمایید. دیتوانیم بیمارستان )کوثر( پارکینگ خارج از بیمارستان برای بیماران پارکینگ ندارد اما از -

 دیا توانیما تارخیص   یاا  صورت نیاز هنگام بستری و در استاسمت اطالعات موجود  برانکارد در و دارچرخصندلی -

 .شودینمبیماری جهت تهیه دارو یا تجهیزات به خارج از بیمارستان فرستاده و هیچ  استفاده نمایید

 خودداری نمایید. خارج از ساعت مالاات جداً درخواست مالااتی در جهت رفاه حال بیماران از -

 یخچال، تلویزیون، چناد جلاد   هابخشدر هر اتاق جهت همراهان و بیماران امکانات شامل صندلی، کاناپه در بعضی -

کتاب جهت مطالعه، امکانات خواندن نماز، انجام مناسک مذهبی و آب جوش در بخش توسط مدیریت مرکاز فاراهم   

 .است

 کارکنانقوانین و مقررات بیمارستان برای تمامی 

 هانوبت ورود و خروج دایق و منظم در تمام 

 درمانی: 

 72لغایت  1:70صبح نوبت 

 40لغایت  73:70عصر نوبت 

 صبح 0لغایت  77:70شب  نوبت 

 اداری: کارکنان

 72:70لغایت  1:30صبح: نوبت 

 استفاده منظم از دستگاه تایمکس در کلیه موارد ورود و خروج

 برای دستگاه تایمکس به امور اداری بیمارستان مراجعه نمایید. اثرانگشتجهت درج  تبصره: 

 کارکنانپوشش و لباس  

 یاسرمهیا  مشکی ،یدفب و کفش س، جورایاسورمهه مانتو سفید، شلوار و مقنع پرستاری: کارکنان

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

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

 مانتو سفید، شلوار و مقنعه طوسی :کمک بهيار

 .یک اطعه عکس به امور اداری بیمارستان تحویل دهید یکارکنانصدور اتیکت  جهت :يکارکناناستفاده از اتيكت 
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( .اسات ()تهیه مهر به عهده شما ...و هاشیآزما –)گزارش پرستاری  استفاده از مهر مخصوص در پرونده بیماران

 رجوعاربابو اجرای کامل طرح تکریم  هاآنهای الزم به رفتار و برخورد مناسب با مددجویان و ارائه راهنمایی داشتن

 داشتن رفتار و برخورد مناسب با کلیه همکاران

 :هاي آموزشيهمکاري الزم با كلیه گروه

 یاحرفاه توجه به مقررات  با ،نامهبخشاسالمی طبق  شئونحضور در محیط کاری با ظاهری مرتب و ساده و رعایت 

ـ در محایط کاار   ناخن و م ه مصنوعی  کاشت ،الک و ناخن بلند – ورآالتیزاستفاده از  از  اساتفاده  .اسات  وعممن

 .یونیفرم مخصوص طبق مقررات

 اعزام ،یکارشب ٬تعطیل کاری  ،کاراضافه) هافتیشگاهی دادن به خانواده در مورد شرایط کار در بیمارستان و نوع آ

 یاحرفاه از بیماه مسائولیت    دیا توانیما در صورت تمایل  تیآجلوگیری از مشکالت  منظوربه( بیمار به خارج استان

 در این خصوص با دفتر پرستاری هماهنگی فرمایید. دیینمااده استف

عصـر و  نوبت صبح با مسئول بخش و در نوبت ساعتی اول وقت قبل از استفاده در  پاسبهدر صورت نیاز 

در صورت نیاز به مرخصی با مسئول بخش هماهنگ و ابل از استفاده از  شب با سوپروایزر هماهنگی انجام شود.

رخصی را تکمیل و از موافقت مسئول بخش اطمینان حاصل نمایید. میزان مرخصای در یاک ساال،    مرخصی، برگه م

عصار و شاب   نوبات  صابح مسائول بخاش و در    نوبات  . در صورت داشتن استعالجی در اسرع واات در  استیک ماه 

-72خش به مدت شنایی با بآسوپروایزر را در جریان ارار دهید و برگه استعالجی تحویل دفتر پرستاری گردد. جهت 

و  مسائول بخاش، راباط آموزشای    نماییاد و سایس توساط    مای  فاه یوظانجاام موزشای در بخاش   آ صورتبهروز  30

 (...پروسیجرها و –تجهیزات  –ات رمقرشد )ارزیابی خواهید  یزرآموزشیسوپروا

مقنعاه یاا    –لوار شا  –و در هنگام انتقال بیماران استفاده از پیراهن بلناد   استحفظ حریم خصوصی بیماران الزامی 

هـا الزامـی   در هنگام انجام معاینات استفاده از پاراوان و یا کشیدن پـرده و  استروسری و شنل بلند الزامی 

ااا  آهاا اینتارن   در پذیرش، اتاق زایمان و یا سایر بخاش  کهیدرصورتو  استبه عهده بیمار  گر نهیمعاانتخاب  .است

 کارکناان اش انجام شود بایاد توساط   اا معاینهآ کارکنانباشد که توسط  بیمار تمایل نداشته کهیدرصورتحضور دارد 

 خانم انجام گردد.

هر بخاش کاه شاروع باه کاار نمودیاد        در .دیینمامطالعه  لطفاً شده استنصبها منشور حقوق بیمار در کلیه بخش 

ارد شرح وظایف را مطالعه ها وجود د. شرح وظایف در کلیه بخشدیینمابخش را مطالعه  آنراهنمای بخش و مقررات 

دریافت حقوق و استفاده از بیمه درمانی باه اماور ماالی مراجعاه      منظوربهافتتاح حساب  جهت .دیینماو سیس امضا 

 مااه  کیا یک سال از  در .دیینماخود را به امور مالی اعالم  حسابشمارهو بعد از افتتاح حساب در اسرع وات  دیینما
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و امکان  دیینماطرحی تا پایان طرح باید مرخصی را استفاده  کارکنانو  دیینماستفاده توانید امرخصی استحقاای می

روز مرخصای ساالیانه    70استخدامی رسمی و پیمانی حاداکثر   کارکنانانتقال مانده مرخصی را به سال بعد ندارند و 

ید برگه استعالجی تحویل دفتار  . در صورت استفاده از مرخصی استعالجی بالفاصله بادیینماتوانند ذخیره خود را می

 پرستاری گردد.

روتاین   صاورت باه کلیه اادامات و پروسیجرها بر اساس استاندارد انجام گردد و از انجام کاار   اعتباربخشیبا توجه به 

تشکیل پرونده  جهت .دیینمارا مطالعه  هاآن استدر بخش موجود  ADRو  یاعتباربخش یهاسنجه خودداری گردد.

از مشخص شدن بخاش جهات    بعد موزش موارد کنترل عفونت به پرستار کنترل عفونت مراجعه نمایید.آبهداشتی و 

ال با دفتر پرستاری تماس ؤمشکل یا س هرگونهصورت داشتن  در .دیینمامراجعه  یزرآموزشیسوپرواموزشی به آنکات 

 .دیینماحاصل 

 قوانین ارتقا شغلی:

کارشناسای شاامل    یهاا پسات ) كارشناس ي  يه ا پس    رازی  غبه پلمیدفوقداراي مدرك تحصیلي تا الف:  

مادارک   و مسائول پاذیرش آماار   -4پزشاکی   یهاا تیفورمسئول  -7شغلی  یهارشتهکه دارای  شودیم ییهاپست

 -0کاارگزین  -1حساابدار   -6دفتار  مسائول  -0 و دنادان  کاار دهاان  بهداشت -2مربی خدمات بهداشتی  -3پزشکی 

 :(و باالتر باشد 6که طبقه  یلمیدوقپرستار ف و ماما -7کتابدار 

  ماادتکوتاااهساااعت دوره آموزشاای  300سااال سااابقه خاادمت تجرباای و   0 داشااتن :از مق  دماتي ب  ه پای  ه -7

 ساعت دوره آموزشی از تاریخ ارتقا  ابلی به بعد 400سال سابقه خدمت تجربی و  40 داشتن :از پایه به ارشد -4

 پست کارشناسی: دارا بودنالتر و یا ب: دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و با

ساعت دوره آموزشی و کسب حداال امتیاز  300 و گذراندنسال سابقه خدمت  6 داشتن :از مقدماتي به پایه -7

 و دریافت فرم درخواست کتبی از متقاضی  60ارزیابی عملکرد 

 10اال امتیاز ارزیابی عملکرد ساعت دوره آموزشی و کسب حد 400و سال سابقه  74داشتن  به ارشد: هیپا از -4 

 و دریافت فرم درخواست کتبی از متقاضی

 00ساعت دوره آموزشی و کسب حداال امتیاز ارزیابی عملکرد  400سال سابقه و  70داشتن  از ارشد به خبره: -3

 دریافت فرم درخواست کتبی از متقاضی و

 70حداال امتیاز ارزیابی عملکرد  و کسبموزشی ساعت دوره آ 700و سال سابقه  42داشتن  از خبره به عالي: -2

 و دریافت فرم درخواست کتبی از متقاضی

 تا رتبه عالی ارتقا  یابند. توانندیممشاغل کارشناسی و باالتر  -



لورود  1397 لاس مرکز آموزشی و ردمانی کورث راهنمای عمومی کارکنان جدیدا
 

  یش زوم آ رزیا و رپوس  -مرکز آموزشی ردمانی کورث
43 

 

 

 شرایط ارتقاء طبقه:

 تا پایان ابتداي: مدرك تحصیلي دارندگان الف:

 ارتقا  یابند. باالترمت تجربی به یک طبقه سال سابقه خد 0هر  یازاابتدا با طبقه یک استخدام و به 

 دارندگان مدرك تحصیلي از سیکل تا كارداني:ب: 

ساال ساابقه    0هار   یازااستخدام و باه   3با طبقه  یلمیدفوقو  4و دییلم با طبقه  7دارندگان مدرک سیکل با طبقه 

 .ابدییمخدمت تجربی به یک طبقه استحقاای باالتر ارتقا  

 رك تحصیلي كارشناس تا دكتري تخصصي:مدا دارندگان ج:

و دکتری تخصصی با  6با طبقه  یاحرفهو دکتری  0و کارشناسی ارشد با طبقه  2دارندگان مدرک لیسانس با طبقه 

 ابندییمسال سابقه خدمت تجربی به یک طبقه استحقاای باالتر ارتقا   2هر  یازااستخدام و به  1طبقه 

 فعال بیمارستان یهابخش

، ساوپروایزر باالینی،   (ساوپروایزر ) یپرساتار صبح مدیر خدمات پرستاری، جانشاین مادیر   نوبت در  :پرستاريدفتر 

نمایناده تاام   عصر و شب یک ساوپروایزر باالینی   نوبت کنترل عفونت، حضور دارند. در  زریسوپروا ،یزرآموزشیسوپروا

 ، حضور دارد.استالختیار رئیس، مدیر و مدیر بیمارستان 

 . اعمال جراحیاستتخت اکسترا  7و تخت  46 جمعاًتخته  4یک اتاق تخته و  3اتاق  0دارای  نان:بخش جراحي ز

 –الپاراسکوپی  – TL – D&C –TAH – TVH- APR  شوند مثلالکتیو زنان در این بخش بستری می اورژانس و

ن دچار عوارض پس از عمال  و بیمارا ها، مول، سیستکتومی، حاملگی خارج از رحمکورتاژ انواع سقط –سیستکتومی 

 .استجراحی 

 20 جمعااً یک اتااق تارخیص و   و  یردهیشو یک اتاق  (تخته 0 و 2 و 3 و 4)اتاق  73دارای  :بخش بعد از زایمان

و ناوزاد ساالم    مادر شود.هفته و زایمان طبیعی انجام می 44کورتاژ باالی  –سزارین  . در این بخش اعمالاستتخت 

 .شوندیمبستری  باهمدر بخش 

 ییهاا خاانم . کلیه استتخت اکسترا  4و تخت  44 اتاق بستری و جمعاً 6دارای  (:پرخطرحامله ) ناتالبخش پره 

های تحات نظار و ... در ایان بخاش     و حامله و دیابتی باال فشارخون اند مانندباشند و دچار مشکلی شدهکه باردار می

 شوند.بستری می
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و دارای یک اتاق ایزوله مجهز به تخت بستری  استتخت زایمان  77 ان و جمعاًدارای چهار اتاق زایم بخش زایمان:

 مانشاان یزاو  شاده یبساتر های بارداری که باید ایزوله شوند در همین اتاق که خانم استو تخت زایمان و کات نوزاد 

 .اسات  ازیا موردنایل اتاق زایمان فیزیولوژیک مجهز به وسا  4شوند. دارای شود و سیس به بخش منتقل میانجام می

انجاام زایماان    ،باه اتااق عمال جهات سازارین      انتقاال  ،کنترل لیبر و انجام زایمان منظوربههای باردار پذیرش خانم

 شود.فیزیولوژیک در این بخش انجام می

های مرباوط باه   صبح کلیه عملنوبت که در  استدارای چهار اتاق عمل و یک اتاق ریکاوری چهار تخته  اتاق عمل:

 شود.های اورژانس زنان انجام میعصر و شب کلیه عملنوبت در  )الکتیو و اورژانس( شودنان و زایمان انجام میز

 دار و پرخطرپذیرش کلیه نوزادان مسئله :نوزادان ترم

یک اتاق برای  NICUگرم دارند. در بخش نوزادان ترم و نارس و  4000پذیرش نوزادانی که وزن زیر  :نوزادان نارس

ماوزش شایر ماادر و کماک در     آو نظاارت و   کنتارل  .استو دو اتاق جهت استراحت  یردهیشجهت آموزش دران ما

 شود.بخش انجام می کارکنانشیردهی توسط 

و پذیرش کلیه نوزادانی که نیاز به مراابت  استتخت فعال  70دارای  :(NICUویژه نوزادان ) يهامراقب بخش 

 وی ه دارند.

و عالوه بر بیماران این مرکز از سایر مراکاز   استاین مرکز جنرال  ICUو  استتخت فعال  دارای چهار :ICUبخش 

 شود.نیز پذیرش انجام می

جلساه در   0حاملگی به مادت   40توانند از هفته مادران باردار می :جسماني قبل از زایمان يآمادگ يهاكالس

 موزشی شرکت نمایند.آ یهاکالس

الاب جناین، درمانگااه     اکاو  ،داروخانه ،یسونوگراف ،یولوژیراد ،یپاتولوژ ،شگاهیآزماشامل  پاراكلینیک: يهابخش

 .است (زنان و زایمان، درمانگاه نوزادان )ختنه

 ترخیص و بستری هنگام بیمار توجیه  

 :شودیم دنبال بستری هنگام بیمار توجیه در که اهدافی  

 بخش محیط با یمارب سازگاری لیتسه و خانواده و بیمار اضطراب از کاستن .7

 مراابتی یهابرنامه در شرکت و خود مشکالت بیان به خانواده و ماریب تشویق .4

 بیمار امنیت و آسایش از اطمینان حصول و مراابتی بعدی یهایزیربرنامه برای هیپااطالعات کسب .3
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 :کار روش  

 و بیماار  مخصاوص  کاه  تاوجیهی  دفترچاه  الکتیاو  صورتبه و پذیرش واحد طریق از بیمار شدن بستری صورت در  

 در کارکناان  تیمسائول  از دفترچاه  ایان  یلوتح که است ذکر به الزم .ردیگیم رارا هاآن اختیار در شدههیته خانواده

 .کاهدینم بیمار توجیه ابال

 :دیدهیم انجام را ذیل اقدامات کنندههیتوج بیمار با اولیه برخورد در  

 که مربوطه تخت و اتاق به بیمار راهنمایی از پس و کندیم معرفی فامیل و بانام را خود کننده پذیرش ماما یا پرستار

 .گرددیم بیان نیز وی پزشک نام و شدهیمعرف هایاتااهم به بیمار است شدهآماده ابالً

 اخبار، زنگ با کار نحوه مانند ؛دهدیم آموزش او به عملی و شفاهی طوربه را بخش در موجود وسایل از استفاده نحوه

 ... و حمام و توالت محل با کردن آشنا ،خوابچراغ اتاق، روشنایی چراغ از استفاده نحوه

 آگاهانه تیرضا 

 یولا  ایا  خادمت  رناده یگ از یکتب تیرضا اخذ به ازین که ییهادرمان و اادامات از مشخص ستیل کی مارستانیب در

 لیا ذ موارد شامل حداال مذکور ستیل ،گرددیم اخذ آن اساس بر آگاهانه تیرضا و است دسترس در دارد، او یاانون

 :است

 یجراح و یجماته یدرمان یصیتشخ اادامات • 

 قیعم تا متوسط یبخشآرام و یهوشیب • 

 یخون یهافراورده و خون از استفاده • 

 (.یوگرافیآن  ،یدرمانیمیش ،یپرتودرمان ،یدرمانشوک :شامل حداال) پرخطر یدرمان اادامات • 

 قاتیتحق • 

 ترخیص هنگام بیمار آموزش  

 :از است عبارت شودیم دنبال ترخیص هنگام بیمار آموزش در که اهدافی  

 .است برخوردار منزل در خود از مراابت جهت الزم مهارت و آگاهی از بیمار اینکه از اطمینان حصول

 .دارد اختیار در منزل در خود از مراابت و الزم امکانات وسایل، بیمار اینکه از اطمینان حصول

 بیمار اضطراب دادن کاهش
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 :شودیم داده آموزش زیر نکات آموزشی های پمفلت لهیوسبه کتبی یا و شفاهی پرستار توسط خانواده و بیمار    

 عالئم غذایی، رژیم تنظیم ،هامراابت انجام نحوه ،هاآن عوارض و داروها مصرف نحوه بیماری، مورد در آگاهی 

 بیمارساتان  یاا  درمانگااه  به مجدد مراجعه زمان و لزوم زندگی، روزمره عادات بیماری، به مربوط یهانهنشا و

 (.شودیم داده توضیح نیز بیمار همراهی به لزوم صورت )در خود بیماری پیگیری جهت

 مقررات و انضباط مربوط به بخش 

 .نمایید ملع دقتبه زیر نکات به که رودیم انتظار محترم همکاران شما از

 بایاد  پرستار نام و تاریخ اید با مربوطه دفتر به نیز بخش وسایل و شدهانجام بالین بر بیماران تحول و تحویل 

 .شود تحویل

 بیماران برای درمانی مشکل هرگونه وجود صورت در و پزشک به فوری و موا به یرساناطالع 

 گردد توجه بیماران مالاات خاص مقررات به و شدهانجام ممکن نحو بهترین باید رجوعارباب با رفتار. 

 بایاد  اسات  پروناده  گازارش  پاذیرش  گزارش بخصوص و بوده دایق و کامل باید پرونده در پرستاری گزارش 

 اورژاناس  توسط همراهان، توسط برانکارد، )با بیمار پرونده نحوه ،شدهانجام اادامات بیمار، ورود ساعت دارای

 کاه  شاود  توجاه  باشاد.  پرستار نام و تاریخ ذکر با بخش مهر به مهمور و ...( و البی ایست وضیعت در ،770

 .شد خواهد استناد آن به اانونی مشکالت بروز صورت در و شده محسوب حقوای و حقیقی سند یک گزارش

 شود انجام فنی کادر توسط باید عمل تاقا به بیمار تحویل. 

 بیماار  هوشایاری  دایاق  کنتارل  باا  و پرساتاری  کارکناان  توساط  باید هابخش به عمل اتاق از بیمار تحویل 

 .باشد ریکاوری مهر دارای و بوده تکمیل باید ریکاوری برگه همچنین شدهانجام

 بخشای  باین  انتقاال  برگاه  .شود انجام الزم دات بیماران مشاوره و اعزام انتقال، ترخیص، پذیرش، هنگام در 

 شود. تکمیل حتماً

 گردد ثبت دفتر در کارمیتقس و شده توجه کارمیتقس روش به. 

 هاشیآزما انواع انجام )نحوه شود انجام الزم آشنایی بخش روتین موارد با بخش هر در بکار شروع ابتدای در، 

 ...(. و حیاتی عالئم کنترل عمل، از ابل یهایآمادگ سونوگرافی، و هایوگرافیراد

 اورژاناس  یترال دفتر در دایق طوربه آن وسایل یهکل چک و نوبت هر ابتدای در بخش اورژانس یترال کنترل 

 .شود امضا  و نام ذکر با

 آید عمل به الزم اادامات کمبود وجود صورت در و شده چک نوبت هر ابتدای در کار اتاق وسایل و داروها. 
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 و ویری -البی احیا  خون، ترانسفوزیون نظیر درمانی خاص یهاروش دو هامراابت انجام بر نظارت و کنترل 
... 

 شود انجام کامل دات با غذایی خاص یهامیرژ به توجه و بیماران جهت غذا سرو نحوه بر نظارت. 

 باه  خااص  ماوارد  لزوم صورت در و همراهیان و بیماران ،کارکنان وسایل، بخش، بهداشت بر نظارت و کنترل 

 .عفونت کنترل سوپروایزر

 ماورد  در بخصوص درمانی یهامراابت انجام جهت تیحفاظ وسایل از استفاده و عفونت کنترل اصول رعایت 

  ...و منن یت ایدز، هیاتیت، نظیر باکتریال و ویروسی یهاعفونت به مشکوک بیماران

 مصرفی لوازم سایر و برق آب، مصرف در ییجوصرفه رعایت. 

 بیماران به مربوط مقررات 

 نياز جسماني – الف  

 هاعفونت و جراحات حوادث، از بیمار محافظت 

 بیمار استراحت و راحتی جسمانی، نیازهای به توجه. 

 بهداشتی نیازهای به توجه 

 بیمار یهاتیفعال به توجه 

 بیمار در مایعات تعادل و تغذیه به توجه 

 (اجتماعی ذهنی، احساسی، روانی، روحی،) يجسماننيازهای غير  -ب  

 بیمارستان در پذیرش سیستم از بیمار نمودن آگاه 

 بیمار خلوت و ییاتنهبه احترام 

 آنان به احترام و بیماران با مهرابانی و یرازدار 

 بیماری پیشرفت از جلوگیری و بیمار سالمتی افزایش به کمک 

 پرستاری فرآیند اساس بر خانواده و بیمار به توجه 

 آموزش به مربوط مقررات: 

 ترخیص از پس و حین ابل، همراهان و بیمار به آموزش 

 شودیم گرفته نظر در بیمار برای که ییهاتیفعال و نیبازتوا مورد در آموزش. 
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 لزوم صورت در ترخیص از پس ... و یبخشتوان مراکز به معرفی و هماهنگی ایجاد. 

 پزشکی – پرستاری یهاکنفرانس و هایگروه درس در فعال حضور 

 آموزشی جدید یهاطرح ارائه 

 مراکز سایر و بیمارستان پرستاری موزشآ واحد یقطر از شدهینیبشیپ آموزشی یهاتیفعال در فعال شرکت 

 یزرآموزشیسوپروا هماهنگی با

 بازآموزی دوره و هارده در شرکت 

 همکاران سایر به اطالعات و دانش انتقال 

 پرستاری دانشکده دانشجویان و مربیان با همکاری 

 بخشجهت آموزشی جزوات و پمفلت تهیه 

 شبخ آموزشی کس کارد یروزرسانبه و تهیه 

 بخشجهت دارویی آموزش کس کارد تهیه 
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 قوانین و مقررات اختصاصی هر بخـــــــش

 اورژانس

 
  گیرد.فقط بر بالین بیمار انجام مینوبت تحویل و تحول بخش در هر 

  شود.انجام می 77:30در ساعت  هاشبو  73:30و عصر ساعت  1:30تحویل و تحول بخش صبح ساعت 

 باشند.مینوبت یونیفرم کامل و تمیز و اتیکت در هر موظف به داشتن  کارکنان

  توسط مامای تریاژ، تریاژ شده و پس از ویزیت توسط رزیدنت، اادامات درماانی   کلیه مددجویاننوبت در هر

گرفته شود و در صاورت   حالشرحو  تیرؤباید توسط مامای اورژانس  .گرددیمتوسط مامای اورژانس انجام 

 شود.الع به رزیدنت انجام میاورژانس اولویت و اط

  عنوانبهو ماما نفر دوم در برنامه بر اساس سابقه  استنوبت مسئول اصلی  عنوانبهمسئول تریاژ نوبت  هردر 

و تحویل مددجویان به  استناظر و مسئول کنترل ماما بخش اورژانس در واحد تحت نظر و بستری 

 استشب بر عهده ایشان  و عصرنوبت در  سوپروایزر

  در تمام مددجویان بستری با توجه به نوع بستری مددجویان، ماما مسئول مددجو موظف است پس از

توضیح کامل رضایت آگاهانه را از بیمار اخذ نمایید و بر اخذ رضایت آگاهانه از همسر مددجو که در واحد 

 نظارت نماید. شودمیپذیرش انجام 

  و حین نوبت که باید در ابتدای  گرددمین سرپایی انتخاب مسئول مددجویا عنوانبهیک ماما نوبت در هر

 .استمددجویان را تحویل بگیرد و ارائه خدمت به مددجویان سرپایی بر عهده این فرد  FHRنوبت تحویل 

  استمددجویان تحت نظر  وی هبهماما مسئول مددجو ملزم به آموزش بیماران 
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  را پی گیری  هاآزمایشی را در سیستم ثبت و جواب ارسال هاآزمایشماما مسئول مددجو نوبت  هردر

 .استو وظیفه ثبت داروهای مصرفی مددجو در سیستم بر عهده ماما  نمایدمی

 و ادیکت باشد،  پرخطربه اورژانس مراابت بارداری انجام نداده باشد و یا  کنندهمراجعهمددجو  کهدرصورتی

نتیجه در پرونده مددجویان و در دفتر مخصوص ثبت  و گیردمیانجام  Rapid testتوسط ماما اورژانس 

 گرددمی

  باشند مثل مددجویان  پرخطرکه  مددجویاندر تمامPROM طوالنی و یا مکونیوم و سزارین تکراری که با 

و خونریزی ابل از انتقال به بخش  باال و سولفاته، دکولمان و یا مددجویان با فشارخون اندشدهبستریدرد 

ضمیمه  NST نوار تحت مانیتور الب جنین بوده و برگه حتماً باشندمیی که در اورژانس مقصد تا زمان

 .پرونده گردد

  را از سامانه آسایار استخراج کرده و  770ماما مسئول تریاژ موظف است اطالعات مددجویان اعزام با اورژانس

 پرونده گردد ضمیمهپرینت گرفته شود و توسط ماما مسئول مددجو 

 

 کلیه مددجویان سرپایی یا بستری باید به اطالع رزیدنت مربوطاه رساانیده شاود و هایچ بیمااری       لحاشرح

 بدون اطالع رزیدنت اورژانس از پذیرش خارج نشود.

 یا پزشک مسئول  رزیدنت تیرؤبه  بخش کنترل وی باید توسط ماما مددجویان تحت نظر زمایشآهای برگه

 پرونده الصاق گردد.و پزشک به  ماما یرسیده و پس از امضا

  دستور طبق جهت کلیه مددجویان اورژانسی و زایمانیIv Line و در  اجراشاده شاود و دساتورات   برارار می

هاای  ن برچساب زده و در برگاه  آهاای  و نموناه  هاشیآزماشود و جهت برگه دستورات پزشک تیک زده می

 شود.زمایشگاه ارسال میآو به  واردشدهزمایش آمخصوص 

 باه هماراه    شاگاه یآزماپاتولوژی احتمالی به  –ادرار  –های خون ر کار خدمات از جهت ارسال نمونهنظارت ب

 زمایشآدفتر 

  های زنان در برگه بیماری حتماً هفته )جهت زایمان و سزارین احتمالی( 40اد و وزن مددجویان باردار باالی

 و زایمان پرونده بستری ثبت گردد.

 شاود ولای طباق نظار     ذیرش کامییوتری و پرونده بستری حاضر به بستری نمای بیمار ابل از پ کهیدرصورت

همسار( و توجیاه    ترجیحاً) یوپزشک باید بستری شود باید ضمن توجیه و دادن اطالعات به بیمار و همراه 

های صبح و ایام عوارض احتمالی ناشی از عدم بستری باید به منشی پذیرش و سوپروایزر کشیک و در شیفت
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است، اطالعات مددجو در واحد  1ریسک یمددجوها کهیدرصورت طیل به مسئول بخش گزارش شود.غیر تع

 2. در مددجویان لوریسکشودیمو رضایت از مددجو و همسر ایشان در واحد پذیرش، اخذ  شدهثبتپذیرش 

 .شودیمرضایت شخصی در برگه تریاژ گرفته 

  کنتارل و در دفتار مخصاوص    نوبت یخچالی در ابتدای هر  اورژانس و داروهای یترالداروها و کلیه تجهیزات

 به اطالع مسئول بخش رسانیده و جایگزین گردد.نوبت در اولین  ثبت گردد و موارد کمبود فوق

  و  الکتروشوک ازجملهپزشکی  یهادستگاهکنترل کلیهECG  و ناوار تسات در دفتار     شدهانجامنوبت در هر

 .شودیمداری مخصوص ثبت و نگه

 و تجهیزات پزشکی شامل  هادستگاهل کلیه کنترNST-  ساکشن  –ونتیالتور  –دستگاه مانیتور عالئم حیاتی

 ازنظار تحویال و تحاول و   نوبت های دیواری و پرتابل در هر پرتابل و سانترال و فشارسن  O2مانومترهای  –

 سالم بودن نیز چک و در دفتر مخصوص ثبت گردد.

  ماای  اسااعت توساط م   6در محدوده زمانی کمتر از  اورژانستحت نظر در پیگیری تعیین تکلیف مددجویان

 یا رزیدنت سال دو انجام شود. به پزشک مقیم بااطالعاورژانس 

  توسط مامای تریااژ   هامارستانیبو یا از سایر  770توسط  شدهاعزاممددجویان  تر یسرپیگیری انجام روئیت

 به اطالع سوپروایزر رسانده شود. انمارستیبو موارد اعزامی از سایر  شدهانجام

 در اورژانسآموزش 

o ( خونریزی –ب آموارد پارگی کیسه  مخصوصاًجهت انجام معاینات واژینال) ًاز  و انجام زایمان احتمالی حتما

 دستکش استریل استفاده شود.

o  تیک زدنOrder ش پرساتاری  جهت کلیه ماددجویان گازار   حتماًباشد و مینوبت ها به عهده مامای پرونده

 .نوشته شود

o مسئول تریاژ انجام گیرد. کارکنانفرم تریاژ جهت کلیه مددجویان توسط  پر کردن 

o  باشد.فنی اورژانس می کارکنانپذیرش و خدمات به عهده  کارکناننظارت بر کار 

o  ناه هرگوبالتکلیف نماند. در صاورت باروز    از محدوده زمانی سطح تریاژدات در اینکه هیچ مددجویی بیشتر 

 مشکلی مسئول بخش و یا سوپروایزر را مطل  سازد.

                                                 

7 High Risk 

4 Low Risk 
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 :مرکز مهم یکدها

و اعضاا    شاود یما بدحال در بیمارستان اعاالم   سالبزرگاست که جهت احیا  البی و ریوی بیمار  cprکد  :99کد 

 شامل:

 -6خاش  بماماای   پرساتار و  -0 یهوشا یبرزیدنت زناان و   -ICU 2پرستار  -3 کارشناس بیهوشی -4 سوپروایزر -7

 پزشک مقیم

 مراجعه بیماران به واحد اورژانس بیش از توان عادی اورژانس :55کد 

 و اعضا  شامل: شودیم یزیربرنامهتوجه به تعداد بیماران  ( با)سوپروایزر کنندههماهنگتوسط مسئول  00تیم کد 

 3و  4سال  یهادنتیرز -3 پزشک متخصص مقیم -7

 رنامه ماهیانهب کد طبقاعضا   -2 سوپروایزر -4

مانناد   شاوند یما بحران اعاالم   تهیکم ریدب و وات زریسوپروادر صورت بروز حوادث غیرمترابه با صالحدید  :44کد 

 سیل و زلزله و اعضا شامل:

 سوپروایزر -3 ارشد بیهوشی/ متخصص مقیم بیهوشی  -4 ارشد زنان /متخصص مقیم زنان  -7

 وپروایزر(طبق برنامه )به صالحدید س 22کد اعضا  -2

و اعضاا   گاردد یما اعاالم   هاا بخشاز واحدها یا  یکیدر یسوزآتشاست که در صورت  77کد  ینشانآتشکد : 00کد 

 شامل:

 (CO2همراه داشتن کیسول ) کیکشنگهبان گشت  -3 سوپروایزر -7

 ماهیانه برنامه ( طبقکیسول پودری داشتن همراهنفر )خدمات آاا یک  -2 تأسیسات )همراه داشتن کیسول( -4

 نوزاد و اعضا شامل: CPRاحیا  نوزاد در صورت نیاز به  کد :33کد 

پرساتار و ماماای    -2( A-Bپزشک مقایم ناوزادان )   -NICU (B-C )3پرستار  -4 (کنندههماهنگ) زریسوپروا -7

 (Dنوزاد )مسئول 

 (FM) ییماما یهاتیکد فور

 ICUپرستار  -3 بیهوشی کارشناس -4 سوپروایزر -7

 پزشک مقیم -6 مامای بخش پرستار و -0 دنت زنان و بیهوشیرزی -2
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 زایمانبخش 

 
  الزامای   هادستمعاینات مامایی و انجام زایمان طبیعی و ترمیم اپی، شستن  در مواردهنگام ورود به بخش و

 .است

  و اجسام  (کیسه سفید)و دارویی و شیمیایی  (کیسه سیاه)و غیر عفونی  (کیسه زرد) یعفون یهازبالهتفکیک

 اجباری است. safety boxداخل  (سرسوزن، سوزن بخیه و ...)و برنده  زیتنوک

  هنگاام انجاام زایماان     (پوشیدن گان و ماسک و عیناک محاافظ و ...  )الزامی و استاندارد  یهااطیاحترعایت

 .استطبیعی ضروری 

 مانیتورینگ جنین  فعال یهادستگاه(NST)  شود و از  جاجابه اطیبااحتزیون انفو یهاپمپو  هاتیکو سونی

پرهیاز   NSTل بر روی پروپ ساونی کیاد یاا    ژضربه به پروپ های دستگاه خودداری و از ریختن  واردکردن

از انگشت دست استفاده شود و با خودکار خاموش و روشن نشود و در کل  هادستگاهشود. جهت تغییر منوی 

 ری نشوند.کادست هاآنو منوی  اندشدهمیتنظ هادستگاه

  و یا دارویی و مصرفی  یرپزشکیغوسایل بخش زایمان اعم از تجهیزات پزشکی مانند گوشی و فشارسن  و یا

 مامایی از بخش خارج نشوند.نوبت بدون اجازه و هماهنگی مسئول 

 و بخاش   است کارکنانبانک و ... به عهده خود  حفظ اموال شخصی مانند زیورآالت و کیف پول و کارت عابر

 ندارد. هاآنچ مسئولیتی در ابال مفقود شدن هی

   از برداشتن داروهای ترالی اورژانس در موارد غیر اورژانس خودداری شود و در صورت نیاز به داروهای ترالای

 هماهنگ شود.نوبت با مامای مسئول 
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  و در در موارد معاینات واژینال و زایماان طبیعای الزامای باوده      خصوصبهحفظ حریم خصوصی مددجویان

 موارد زایمان توسط اینترن مذکر باید با مددجو ارتباط برارار و مجوز کتبی ثبت و در پرونده نصب شود.

  انجام زایمان فیزیولوژیک و کاهش سزارین، رسالت  خصوصبهدوستدار مادر،  یهامارستانیب گانهدهاادامات

 وارد تالش نمایند.در جهت ارتقای این م اندموظفاین بخش بوده و کلیه افراد دخیل 

 زناان و همکااری    یهادنتیرزدارویی و غیر دارویی با نظر متخصصین بیهوشی و  یدردیبزایمان  یهاروش

 .شودیمگروه مامایی انجام 

  در صاورت   هاا فتیشا مالااات در   عناوان باه و مادران باردار حضور هماراه   رجوعارباببر اساس طرح تکریم

 .است ریپذامکانهنگام زایمان  دهیدآموزشست و حضور همراه صالحدید مامای مسئول بالمان  ا

  ارتقای کیفیات خادمات ماماایی     افزارنرمخدمتی نوزاد سالم و  یهابستهوزارتخانه و  یهادستورالعملانجام

 .استضروری 

  و موارد حاکمیت بالینی در بلوک زایمان ضروری است. یاعتباربخش یاستانداردهارعایت 

  و متفراه، ابل از هر اادامی با سوپروایزر کشیک هماهنگ شود یعیرطبیغدر موارد. 

  رعایت دستورالعمل تدر فایل شیر موجود اس یهادستورالعملکلیه .VBAC  در صورت درخواست مددجو

 الزامی است.

  ،در  یهمکاار ماماایی موظاف باه     کارکنانسالمت مادر و نوزاد،  در جهتدر صورت حضور مامای خصوصی

 .باشندیمصورت نیاز 

  افازار نرمارتقا  کیفیت مامایی اجباری است و باید این  افزارنرم بر اساستکمیل و برطرف کردن نقاط ضعف 

 تکمیل گردد. کارکنان هیکلتوسط 

  شودیمتوسط مامای نوزاد انجام نوبت کلیه اادامات مربوط به نوزاد و ثبت سامانه تولد در هر. 

  در صورتCPR طبق دستورالعمل باید ثبت شود.نوبت ط در همان یا فوت، گواهی مربو 

  و سوپروایزر هماهنگ شود.نوبت در صورت بروز هر مشکل با مسئول 
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 اتاق عمل

 
 آشنایی با اانون و مقررات داخلی بخش:

 77:30شب:  و 73:30عصر  و 1:30صبح  موا بهحضور  

 .استفاده از موبایل در اتاق عمل ممنوع است 

 صوص اتاق عمل، اتیکت، تعویض دستکش، استفاده از ماساک و عیناک، داشاتن رفتاار     پوشیدن یونیفرم مخ

 ، دانشجویانهادنتیرز مناسب با همکاران،

  هماهنگ شود.نوبت با مسئول  حتماًجهت هرگونه خروج از اتاق عمل 

  آشنایی با طرز کار تجهیزات مرتبط باECG-  ایی شنآبیهوشی  کارکناناکسی ن و  –ساکشن  –الکتروشوک

 و سایر تجهیزات موجود در اتاق عمل. های بیهوشیکامل با ماشین

  عصار و  نوبات  صبح به مسئول بخش و در نوبت ها در و گزارش خرابی دستگاهنوبت کنترل تجهیزات در هر

 (دفتر تجهیزات بخشمربوطه )شب به دفتر پرستاری و پر کردن فرم 

  ود.با دات کامل انجام شنوبت تحویل بیماران در هر 

  نآو جبران کمبود نوبت اورژانس در هر  یهایتر الکنترل 

 ابل از شروع هر عمل کنترل کمبودهای اتاق و کنترل کارکرد تجهیزات 

 ابل گزارش شود.نوبت  کارکنانو ابل از خروج  شودیمچک نوبت تجهیزات در ابتدای هر  ستیلچک 

 هاکردن تاریخ ست ها و چکوسایل و تجهیزات و ست جا و مکان کلیه ییشناسا 

 در فرم مخصوص کنترل یخچال داروها و چارت دمای مربوط به یخچال 
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  موجود  یمشخطبر اساس  و توجه به پر بودن برگه مخدرهای پوکه خالینوبت کنترل مخدرها در ابتدای هر

 و دفتر مربوطه

 ت حفاظ حاریم خصوصای    نحوه صحیح تحویل بیمار از بخش به اتاق عمل و بلعکس با کنترل پرونده با رعای

مااده کاردن   آبه مددجویان ابل از شاروع عمال،    کارکنانفنی، معرفی پزشک و  کارکنانمددجو در حضور 

 مددجو در اتاق عمل. پذیرش یمشخط طبق مددجو در اتاق عملی که بایستی تحت عمل جراحی ارار گیرد.

  جراحای ایمان، کنتارل     ، توجه به پر کردن فارم جرهایپروسکنترل دستبند مددجو ابل از شروعI.V Line 

 یمشا خاط طبق  تاریخ و فلبیت، رعایت حفظ حریم خصوصی بیمار ابل و حین و بعد از عمل ازنظرمددجو 

 مددجو در اتاق عمل. پذیرش

 شرح بیهوشای، برگاه پااتولوژی، فارم     حالشرح مانندشنایی با اوراق پرونده که مخصوص اتاق عمل است: آ ،

ه ثبت داروهای مصرفی، فرم رضایت عمل جراحی، برگه ریکاوری، اوراق مربوط جراحی ایمن، برگ ستیلچک

 پگار نوزادانآها و نحوه نوشتن به خون، اوراق مربوط به فوت و ... و نحوه صحیح پر کردن برگه

  مددجو در ریکاوری و نوشتن گزارش پرستاری و مرتب و تمیز بودن مددجو هنگام تحویال باه    عالئمکنترل

 بیمار در ریکاوری یهامراابت یمشطخ طبق بخش

  تهیاه و تحویال    یمشا خاط طباق   همراه با دفتر مخصوص آزمایشگاه پاتولوژی به یهانمونهدات در تحویل

 پاتولوژی. یهانمونه

    هاا دسات رعایت موارد مربوط به کنترل عفونت در بخش نظیار شساتن Hand rub    و تفکیاک پساماندهای

 Needle Stickباا ماوارد   برخورد  وسایل تیز و برنده و نحوه صحیح یآورجم عفونی و غیر عفونی، دات در 

 کنترل عفونت. یهایمشخططبق  شدن و نحوه برخورد با بیماران عفونی

  بخش موزشآ دفترو  درون بخشی یهاآموزشموزش شرکت در آرعایت برنامه. 

 شنایی با آCPR  تئوری و عملی. صورتبه سالبزرگنوزاد و 

 ترل در نحوهنظارت و کن Washing  طباق   موجود در بخش کنندهیضدعفون یهامحلول یسازآمادهبخش و

 عمل. یهااتاقتجهیزات و  یضدعفوننظافت و  یمشخط

 اختصاصی اتاق عمل. یهایمشخطبا کلیه  ییآشنا 

 .آشنایی کامل با شرح وظایف بر اساس سمت و پست سازمانی 

 پرستاری. یسینوگزارش دستورالعملدرست و صحیح و کامل طبق  یسینوگزارش 

  ایمنی بخصوص در واحد اتاق عمل. یهایمشخطآشنایی با کلیه نکات ایمنی کارکنان و بیمارتان طبق 
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 زایمانبعد از بخش 

 
 :کارکنانمقررات مربوط به 

  مای باشاد.    77:30و شاب تاا سااعت:    73:30و عصر تا  1:30صبح حداکثر تا ساعت نوبت در  کارکنانورود

 موظف هستند لباس فرم تمیز همراه با اتیکت داشته باشند. ارکنانک

  انجام در بدو ورود به بخش، ابل و بعد از ادمیت نوزاد، ابل و بعد از واکسیناسیون،  هادستشستشوی کامل

 شود.

  روی  شاده نصب یبندمیتقسطبق  مربوطهو دایق و ثبت در دفتر  کامل طوربهتحویل و تحول وسایل بخش

 )در ابتدای هر شیفت(ایستگاه پرستاری برد 

  ماانومتر اکسای ن   –تعداد و صحت کارکرد اعام از دساتگاه ساکشان     ازنظرتحویل و تحول تجهیزات بخش 

 –( وارمرهاا  ماانومتر خشک بودن محفظه مانومتر و پر بودن کیسول اکسی ن و درست باودن درجاه   شامل )

نوبات  مسائول بخاش در   مربوطه و تایید و امضا توسط دستگاه شیردوش و ثبت در دفتر  –ترازو  –امبوبگ 

 .سوپروایزر کشیکعصر و شب توسط نوبت صبح و در 

  عصر و شب به دفتر پرستاری  یهافتیشاعالم کمبود وسایل و خرابی تجهیزات در صورت اورژانسی بودن در

دفتر گزارش راب در صبح جهت پیگیری و تعمیر تجهیزات خنوبت غیر اورژانسی بودن اعالم به  در صورتو 

 نوشته شود. ساتیتأسدر اسمت 

 تااریخ انقضاا و تااریخ بااز      ازنظار و کنترل داروهای یخچالی  لیتحو :تحویل و کنترل و تنظیم درجه یخچال

 ثبت دمای یخچال ها وشربتو  هاالیو شدن 

  کلیه نوزادان:پگار آتحویل دستبند، جنس و 
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  متولدشدهنوزادان تازه 

  مادران داوطلبTL بعد از زایمان 

 تحمل تغذیاه و شایر خاوردن     ازنظرمانند کنترل ؛ که به هر علتی به مدت کوتاه تحت نظر هستند نوزادانی

 نوزاد

  تحویل گرفتن نوزادانN.B  و پتو کات لهیوسبهاز اتاق زایمان و اتاق عمل 

  و بند ناف به هنگام تحویل نوزاد آپگارتوجه به جنسیت و دستبند و نمره 

 باشد. شدهلیتکمکه باید  (آپگاربرگه وزن ) و اد –رونده نوزاد شامل کارت حویل پت 

  کاری تحمل تغذیه ندارند.نوبت در حین  که ینوزادانانجام شستشوی معده برای 

  الزم و پوشاش   یهاا اطیا احتبا رعایات   وارمرهانگهداری و گرم کردن نوزاد بعد از ادمیت در داخل کات زیر

 سوختگی نوزاد با وارمرمناسب جهت جلوگیری از 

  موزش استحمام به مادرانآو در زمان مناسب که نوزاد دچار هییوترمی نشود استحمام نوزاد 

  تزریق واکسن هیاتیتB 0/5 زانیبه مcc  مادر  کهیدرصورت .نوزادراست در عضله ادامی رانHBS  ژنیآنتا 

از آن از شیر دادن مادر به  شود ابلتزریق  ساعت به نوزاد 14عرض  در دیباایمنوگلوبولین  آمیولمثبت بود 

 و شودیمنوزاد چسبانده  مشخصاتایمنوگلوبولین در برگه کارت  آمیول برچسبنوزاد خودداری شود. سیس 

 شودیمدر گزارش پرستاری اید 

 و از محکام باودن کلیایس بناد نااف       شاود یما خونریزی کنترل  ازنظرساعت اول تولد  4حداال تا  بند ناف

 شود.حاصل می اطمینان

 معرفی سمت و نام خود به مادران در بدو تحویل نوزاد به مادر و معرفی نام پزشک به مادران 

  موزش نحوه شیر دادن به مادر و اطمینان از شیر آکمک در شیردهی نوزاد با حفظ حریم خصوصی مادران و

 خوردن نوزاد

 و انجام پرسش و پاسخ از کلیه مادران در  انهگده یهاآموزش در صورت مساعد بودن حال عمومی مادر ارائه

 هانوبت کلیه 

 و پرسش  یهاآموزشبعدی جهت انجام تکرار  یهافتیشپذیر نیستند به  آموزشکه  گزارش اسامی مادرانی

 و پاسخ مجدد

  پگار و کارت اد و وزنآپیگیری گروه خون مادر و درج در دفتر گزارش پرستاری و برگه 
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 و همچنین مشکالتی که در پرستاری و مداخالت مرتبط  یهاصیتشخاولیه و نوشتن  برگه ارزیابی پر کردن

را  شاده انجاام که در جهت رفا  مشاکل    یو ااداماتدر گزارش پرستاری ثبت  شدهنوشتهتشخیص پرستاری 

و اینکه این اادامات توانسته مشکل بیمار را برطرف نماید یا خیار و در صاورت عادم رفا  مشاکل       بنویسیم

بعادی بایاد انجاام شاود ثبات شاود،       نوبت در ماتی که در نیاز است مانند ویزیت پزشک یا ااداماتی که اادا

آن که باعث ایجاد مشکل برای بیمار شده را یافته و  منظور از نوشتن تشخیص پرستاری این است که عاملی

 کنیم. برطرف نماییم تا با این اادام به بهبود حال بیمار با اادامات پرستاری کمک را

  توصیه به مادرانی که گروه خون منفی دارند یا مادرانی که نوزادشان نامه ارجاع دارد جهت مراجعه به پزشک

سااعت پاس از    20مادران که نوزادشان مشکلی نادارد   ریو ساساعت پس از ترخیص  42متخصص نوزادان 

 یند.ترخیص به متخصص نوزادان واا  در درمانگاه بیمارستان کوثر مراجعه نما

  سااعت  4 ( هار .دارناد مشاکل نوزادانی که در شیر خوردن  خصوصبهها )نوبت کنترل کلیه نوزادان در کلیه 

 و در صورت لزوم کمک در شیردهی به مادران و ثبت در دفتر گزارش خوردن ریش ازنظر بارکی

  کنترلNipple  موزش و در اختیار آئه تحت نظر هستند و ارا نوزادانشانکه  مادرانی .یفرورفتگ ازنظرمادران

 انگشتان دست. لهیوسبهو انجام ماساژ نوک سینه  Nippleگذاشتن سرنگ جهت کمک به اصالح 

  سااعت بعاد از زایماان هماراه باا درب لیاوان باا درج         6-74بعد از  بارمصرفکیدر اختیار ارار دادن لیوان

 .در بخش نوزادان تحت نظر هستند نوزادانشانکه  مشخصات به مادرانی

  نصف حجم لیوان هماراه باا برچساب تااریخ و ناام و سااعت و        به میزان هاوانیلدر داخل  رهایش یآورجم

تالش از جهت افزایش میازان باناک   ارسال به بخش نوزادان تحت نظر نگهداری در یخچال مخصوص شیر و 

 شیر

  مادری کم شیر است کهیدرصورتتغذیه نوزادان با شیر کمکی 

 هنگاام تارخیص ابال از خاروج از      یردهیشا اتااق  ص مراجعه مادر هماراه ناوزاد باه    موزش مکرر در خصوآ

از  اثرانگشات بیمارستان جهت دریافت اطره فل  اطفال برای نوزاد و دریافت کارت واکسیناسایون و گارفتن   

 مادر و یا همراه در دفتر مربوطه

  هاای  عصر و شب و در شایفت  یهافتیشکشیک در  به اینترن بااطالعدر صورت مشاهده زردی در نوزادان

باالتر از حد معمول  Biliمیزان  کهیدرصورتو  شودیمانجام  Bili شیآزمابه پزشک متخصص  بااطالعصبح 

 .شودیمبا هماهنگی به نوزادان باال فرستاده 

 در 
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   باه مبتالکاه   یا کمتر( و یا ماادرانی  700000به میزان باشد )پالکت اولیه مادران بعد از زایمان پایین ITP 

انجاام   Orderهمراه باا   Pltو  CBCروتین از نوزاد چک  صورتبهنیز  اندبوده هستند و تحت درمان ولوپوس

باالتر باشد نرمال است در غیر این صورت به بخش نوزادان  700000میزان پالکت از  کهیدرصورتو  شودیم

 .شودیمتحت نظر است منتقل 

  از وسایل شوینده به هنگام انجاام   صحیح واشینگ ها با توجه و استفادهنظارت کامل بر کار خدمات و انجام

 واشینگ ها.

  داخل بخش ضروری است. یهاکنفرانسدر جلسات و  کارکنانحضور 

  از تلفن همراه ممنوع است. یرضروریغاستفاده 

 .از صحبت متفراه بر بالین بیمار جدا خودداری شود 

  موزشای بخاش را   آهاای  و جزوه پمفلت هاو  یآموزشزونکن  ارکنانکجدیدالورود و کلیه  کارکنانالزم است

 مطالعه نمایند.

  باید با تجهیزات پزشکی مثل دستگاه شاوک   واردتازه کارکنانبخصوص  کارکنانکلیه– ECG –  ساکشان و

 .شنا شوندآداروهای اورژانس و بیماران بخش 

 کامل پر شود. طوربههم باید  هاآنبرگ  3ر گرافی دبرگ و سونو 4عکس رادیوگرافی در  های مشاوره وبرگه 

  ن به بیمار آو برگه کیی  شدهنوشتهخالصه پرونده در دو برگ  شوندیمکلیه بیمارانی که از بیمارستان خارج

 داده می شود در صورت نیاز نسخه دارویی هم به بیمار داده می شود.

 شخصی پر شده توسط خاود بیماار و    در صورت رضایت شخصی حتما باید فرم مخصوص ترخیص با رضایت

 و مهر شود و مشخصات بیمار در دفتر رضایت شخصی پر شود. همسر وی و رزیدنت و سوپروایزر امضا

   در کلیه برگه های پرونده باید مشخصات بیمار نوشته شود و سربرگ گزارش پرستاری توسط اولین پرساتار

 که گزارش را می نویسد پر شود.

 روش انجام کار:

  صبح و عصر و شب به صورت نوبت انجام کار در سه روشCase Method       کامل انجاام مای شاود کاه ایان

 پرستاری شامل موارد زیر است:اادامات 

  ر بالین بیماربتحویل بخش 

 کنترل کارت و کاردکس 

 کنترل پرونده وانجام دستورات پزشک 
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 تعویض پانسمان 

 ملپذیرش مددجو از اتاق عمل و تحویل بیمار به اتاق ع 

 -  ادمیت مددجویان/ بیماران جدیاد وخاوش    -اماده کردن و تجویز داروها -در ویزیت بخش کارکنانحضور

پیگیری انجام  -کنترل ترالی اورژانس و کمد نارکوتیکها و وسایل بخش  -نان آنان و انجام کار آمد گویی به آ

 ها و اطالع به دفتر پرستاریمشاوره

 انقضا کنترل و در دفتر مخصوص ثبت می شود. ماه از نظر تعداد و تاریخ کمد داروها و داروهای انبار هر 

    داروهایی که باز می شوند مثل شربتها و ویالها حتما تاریخ باز شدن داشته باشند و کنتارل یخچاال دارو در

 و ثبت دمای یخچالنوبت هر 

 داروها بر بالین بیماار حاضار    به هنگام دارو دادن حتما از م رهای دارویی استفاده شود و با سینی مخصوص

دارو شیاف توسط خدمات و همراه برای بیمار گذاشته نشاود چاون طباق دساتورالعمل      عنوانچیهبه شویم.

بعاد در صاورت تمایال بیماار      و دفعهو بار اول توسط پرستار یا مامای بیمار  استشیاف هم یک دارو  یده

 .شودیم گذاشته بیمار مامای یا رستارپ توسط صورت نیادر غیر  شودیمتوسط خودش گذاشته 

  دارویی چک شده و نام چک کننده باا تااریخ آن در کاارت دارویای ثبات       کارد کسبا  هاکارتنوبت در هر

شده باا خودکاار ارماز مشاخص      DISموارد  است و کارت دارویی با خودکار آبی کارد کس. تکمیل شودیم

 .شودیم

 ر باید پرستار یا مامای بخش در اسرع وات باا در دسات داشاتن    پس از تماس اتاق عمل جهت پذیرش بیما

با خدمات بخش و برانکارد به اتاق عمل رفته و باا حفاظ حاریم     نوزاد پتوی و کات وبرداشتن فشارسن  و

 حیاتی و هوشیاری بیماار،  عالئمدقیق و پس از کنترل  سرخودخصوصی بیمار و بستن درب اتاق عمل پشت 

ناحیاه عمال برگاه     پانسامان  مانند سوند، درن و...، اتصاالت ،خونریزی ،وکتیآن  ،سرم ،مشخصات دستبند

بیمار توسط پرستار و کمرو پاها  و گردندستورات پزشک، بیهوشی، برگه عمل، برگه پاتولوژی و با حفظ سر 

 BEDرا روی برانکارد منتقل کرده و با کنترل بااال باودن    سه بیمار دوکیتوسط خدمات و با شمارش عدد 

SIDE بیمار را از اتاق عمل تحویل گرفتاه د و ناوزاد را هام پاس از      پوشش مناسب کمربند وبودن  و بسته

وجاود هار مشاکل و ماوارد      ازنظار ، کنترل رفلکس ماورو و بررسای ناوزاد    آپگارکنترل دستبند مشخصات، 

همزمان مادر و ناوزاد را   نوزاد با کمک به خدمات در هدایت برانکارد و کاتدر پتو  ارار دانپس از  یرعادیغ

 .کندیمبه بخش منتقل 

  پرستار یا ماماای   با ماریباز اتاق عمل و زایمان به تخت  ییجاجابهمسئولیت حفاظت و ایمنی بیمار در زمان

 بیمار است.
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 پوشش ماادر کامال باشاد خاونریزی      میکنیمویلچر مادر را منتقل  زایمان با اتاق از نوزاد و مادر در پذیرش

را  هاشیآزمادستورات پزشک و  برگه ، ست سرم،وکتیو آن کنترل کرده دستبند مشخصات  بریدر لرا مادر 

 بررسی نموده و نوزاد را پس از کنترل دستبند مشخصات، آپگار معاینه کامال ناوزاد و چاک رفلکاس ماورو     

 .میکنیمهمراه با مادر با رعایت احتیاط به بخش منتقل 

 وارمر را روشن کرده پوشش نوزاد را حفظ کرده واکسن هیاتیتوارمر گذاشتهر نوزاد را پس از پذیرش در زی ، 

B در صورت کثیف بودن و خونی بودن میکنیمساکشن  را تزریق کرده در صورت داشتن ترشحات نوزاد را .

و گرم کردن نوزاد در صورت نداشتن مشکل به مادر تحویال داده و   کردنخشکسر نوزاد را شسته و پس از 

 .میکنیمرا تکمیل  یردهیشو فرم  میدهیمشیردهی  آموزشو به مادر  کرده یرا بررسر خوردن نوزاد شی

  بار و بعد هر یاک   3بار سیس هر نیم ساعت تا  3دایقه تا  70حیاتی بیمار پس از سزارین هر  عالئمکنترل

 بارو سیس در صورت نداشتن مشکل طبق اوانین بخش انجام شود. 4ساعت تا 

 جذب و دف  بیمار نیاز   کنترل خونریزی، ازنظرحیاتی، کنترل محل عمل  عالئمعمل عالوه بر کنترل  بعد از

 .شودیمبه پزشک مربوطه اطالع داده  عاًیسروجود مشکل  در صورت ردیگیمانجام 

  پرستاری هم پس از تکمیل برگه ارزیابی اولیاه   یهاصیتشخگزارش پرستاری باید خوانا کامل و جام  باشد

خاودداری  نوبات  گازارش پرساتاری در ابتادای     نوشاتن کامال   از .شودیمیمار در گزارش پرستاری نوشته ب

 نوشته شود. لحظهبهلحظه صورتبه ؛ ونمایید

 میکنیمپرستاری ثبت  در گزارشرا  نوزادان متخصصتوسط  نوزاد ویزیت. 

  صورتبه کارمیتقسروش case method تقسیم بیماران ابتدا خود را به  و پس از نوبتدر ابتدای هر  است

 را انجاام پروسایجری ابتادا باه بیماار توضایح داده و سایس پروسایجر         هر انجام از بیمار معرفی کرده ابل

 از بیمار تکمیل شود مانند تزریاق خاون،   آگاهانه ابل از انجام باید برگه رضایت جرهایپروس یبعض .میدهیم

 ، تزریق سولفات.هایگراف

  شود و در لیوان  ارار داده دربستهمخصوص  یهاباکسخون درون  یهانمونهاز بیمار باید  یریگخونپس از

باید دارای برچسب مشخصات که شامل نام و ناام خاانوادگی بیماار،     شیآزما یهانمونه هیکل گذاشته نشود.

و  شاده ثبات  باشاد سایس در سیساتم    ریگنمونهو ساعت و نام  خیتار شماره پرونده، نوع آزمایش، نام بخش،

 .شودیمدریافت جواب از سیستم پرینت گرفته  جهت ارسال شود. شگاهیآزماتوسط خدمات به 

  از مصرف داروی خوراکی توسط بیمار مطمئن شوید و داروهای خوراکی داخل ما ردارو   دارو دادندر هنگام

 به بیمار داده شود.

 ،از ادیم به جدید چسبانده  صورتبهه بیمار در پروند هاشیآزما جواب جهت سهولت در رویت جواب آزمایش

 شود و نام آزمایش و تاریخ در پایین برگه آزمایش ثبت شود.
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 شده و پاس از اساتفاده در صاورت آلاوده و خاونی شادن        یضدعفوندارو ابل از استفاده با الکل  یهاینیس

 توسط خود شخص به اتاق کثیف برده شود.

  و پاس از   کامل بودن توسط پرستار یا ماماا چاک شاده    ازنظرپانسمان ترالی پانسمان ابل از شروع به انجام

که داخل هار سات    کیت کالس چهار سیس .شودیمپانسمان تاریخ و ساعت روی محل پانسمان بیمار زده 

 .شودیمپرستاری ثبت  در گزارشو  شودیمپانسمان هست در پرونده بیمار در گزارش پرستاری چسبانیده 

  و  شاود یما آموزش دوشایدن ساینه داده    استان به هر دلیلی در بخش نوزادان بستری مادرانی که نوزادش

شایر   وانیل پس از دوشیدن، و شودیمتاریخ روی لیوان درج  و ماریبو نام  میدهیم هاآنلیوان شیردهی به 

مادران ثبات  توسط پرستار نوزاد در دفتر انتقال  ماادران  اسامی شودیمدر یخچال شیر اتاق نوزاد ارار داده 

 ندارناد جهات  شب ماادرانی کاه مشاکل     70و  بعدازظهر 2 صبح 70 یهاساعتو روزی سه مرتبه  شودیم

 .برندیمشیر خود راهم  یهاوانیل ؛ وشوندیمشیردهی با خدمات به بخش نوزادان برده 

 واکسن  یهاکارتو  شدهنوشته ناوزاد  پرستار توسط شبنوبت  در نوزادانی که کارت واکسن ندارند اسامی

 ساه  3میازان   باه  .شودیمصبح توسط پرستار نوزاد انجام نوبت ب ث ژ در  واکسن قیتزر .شودیمچسبانده 

 .شودیمکشیده  خط از سرنگ انسولین

  شاوند یما ناوزاد ویزیات    در اتاق شایردهی  شب و صبح توسط متخصص نوزادان در بخشنوبت نوزادان در. 

 باه  نوزاد تحویلبا خدمات است ولی هنگام تحویل، پرستار نوزاد  تنوزادان جهت ویزی یآورجم  تیمسئول

 .کندیمخدمات را نظارت توسط مادر 

 دیا نمایمکات نوزاد را حمل  با تحویل نوزاد به مادر بعد از زایمان با پرستار نوزاد است که با پوشش کامل و. 

 .شودیمهنگام تحویل نوزاد از مادر گرفته  اثرانگشت

 پاس از   . زمان ترخیص برگه خالصه پرونده مادر و برگه آماوزش شودیمنوزاد همزمان انجام  ترخیص مادر و

 گارتتن  از پا  مورد نوزاد هم کارت واکسن و نامه ارجااع   در .شودیمبه مادر تحویل داده  اثرانگشتگرفتن 

 .شودیمنوزاد ریخته  دردهاناطره  4اطره فل  اطفال  ؛ وشودیمتحویل داده  مادر به اثرانگشت

  ماادر د ر   نامثبتجهت انتقال نوزاد به بخش نوزادان پس از اجرای دستور پزشک و ثبت گزارش پرستاری و

تمیزی چک کارده باا بخاش     ازنظرگذاشته، دستبند را چک کرده، سر نوزاد را  در کاتدفتر انتقال، نوزاد را 

 .میکنیم را منتقلو با کمک خدمات نوزاد  نوزادان هماهنگی کرده

  و ساایر   دارمشاکل و ناوزاد   ماادر  و رضایت شخصی گزارش مربوط به پذیرش، ترخیص، انتقال،نوبت در هر

 .میینمایمموارد نیاز به گزارش را در دفتر گزارش پرستاری بخش ثبت 

  از کشایدن ساوند بیمااران     ابال  .ردیا گیما خروج بیمار از تخت برای بار اول به کمک خدمات بخش انجام

 تا سوند روی زمین نیفتد. میکنیم خدمات را مطل 



لورود  1397 لاس مرکز آموزشی و ردمانی کورث راهنمای عمومی کارکنان جدیدا
 

  یش زوم آ رزیا و رپوس  -مرکز آموزشی ردمانی کورث
64 

 

 

   جهت نوزادانی که مشکل کالب فوت، شکستگی کالویکل و اکوی الب دارند برگه آموزش دو برگ در آپگاار

 .شودیمو دیگری ضمیمه آپگار نوزاد  شدهدادهیک برگ موا  ترخیص به بیمار  شودیمنوزاد گذاشته 

  نوزادان بار باالین ماادر تحویال گرفتاه       تکتکو  شدهشمرده ابل تعداد آپگار هانوبت موا  تحویل نوزاد از

ناوزادی   کاه یدرصاورت  با کنترل هر دو دستبند و کنترل ایکتر نوزادان و سایر مشاکالت احتماالی.   شوندیم

صورت بدحال بودن نوزاد یا موارد اورژانسی باه پزشاک    در .میریگیممشکل داشت با اینترن نوزادان تماس 

 .میدهیمان اطالع متخصص نوزادکشیک 

  ابلی اطاالع  نوبت در صورت نقص به  میریگیمهی نوزاد را تحویل دکلیه تجهیزات اتاق شیرنوبت در ابتدای

 .میدهیم

  وبار   شاده گذاشاته داخل پوشش سرنگ و داخل سینی تمیاز   حتماًکلیه داروهای کشیده شده جهت تزریق

 بالین بیمار برده شود.

   مصرفی  لیوسا .شودیمساعت تعویض  42سرم هر  ست .استساعت  14 ن یوکت و میکروست هرآ تعاوی

 .شودیمنوشته  شودیمدر برگه وسایل مصرفی که روی برد نصب نوبت بیمار در هر 

  بخاش هماراه گاذارده     ازحاد شیبهمراه داشته باشند مگر بنا به دالیلی مثل شلوغی  توانندیمکلیه بیماران

 شود.نمی

  ساعت تعویض شود. 14خ داشته باشند و بعد از تاری حتماًمیکروست ها 

  بیمار و باردار باشند و باید مقررات بخش را رعایت نمایند. ،سالکهنهمراهان نباید 

  0زماان تعاویض هماراه حاداال      یطورکلبهو  استبعد از ساعت مالاات  طورمعمولبهساعت تعویض همراه 

 .استساعت 

  استفوری ضروری پاسخ به زنگ احضار پرستار بالفاصله و. 

  باا نحاوه    ییآشانا  اسات و نوبات  کار خدمات باه عهاده مسائول    نظارت بر کلیه کارها و بخصوص نظارت بر

در بخش باید خاودداری   ینظمیباز بحث و جدال و ایجاد  .تجهیزاتبرای  یضدعفون یهامحلول یسازآماده

 شود.
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 جراحی زنان

 
  هاا شاب و  73:30سااعت   عصارها ، 1:30ساعت  هاصبحمل( کا بافرملباس پوشیده بخش )ساعت حضور در 

 .است 77:30ساعت 

 شاود.   یضدعفونیا استریلیوم  %10با الکل  حتماًکامل شسته شود و  طوربه هادستورود در بخش  محضبه

 شوند. یضدعفون کامالً هادستهر پروسیجر نیز باید  ابل از انجام

  ت پزشکی، نارکوتیک و وسایل بخش چک شده و در دفاتر مربوط تجهیزا ترالی اورژانس،نوبت در ابتدای هر

نوبات  تحویل و تحول بیماران بخش در ابتدای هر  برودت چک و چارت شود. ازنظرثبت شود. یخچال بخش 

 فقط بر بالین بیمار انجام گیرد.

 اسات  3متاد کیس  صورتبهپرستاری  کارکنانو تقسیم بیماران بین  کارمیتقس صورتبهبخش:  ی کارنحوه .

دارو و سارم، آماوزش،    میتنظا  ،کاس  کارد ،کارتاز ابیل .)مسئولیت بیماران مربوطه با پرستار مسئول است

، حفاظت و ...( ارتباط پرستار با بیمار به نحوی باشد کاه بیماار پرساتارش را بشناساد و در     هاپروندهنوشتن 

 کند. برارارصورت نیاز با او ارتباط 

 و همچنین مشکالتی که در پرستاری و مداخالت مرتبط  یهاصیتشخاولیه و نوشتن برگه ارزیابی  پر کردن

را  شاده انجاام که در جهت رفا  مشاکل    یو ااداماتدر گزارش پرستاری ثبت  شدهنوشتهتشخیص پرستاری 

و اینکه این اادامات توانسته مشکل بیمار را برطرف نماید یا خیار و در صاورت عادم رفا  مشاکل       بنویسیم

بعادی بایاد انجاام شاود ثبات شاود،       نوبت در اتی که در نیاز است مانند ویزیت پزشک یا ااداماتی که اادام

آن که باعث ایجاد مشکل برای بیمار شده را یافته و  منظور از نوشتن تشخیص پرستاری این است که عاملی

 کنیم.برطرف نماییم تا با این اادام به بهبود حال بیمار با اادامات پرستاری کمک  را

                                                 

3 Case method 
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  ( تاا برد نوشته شود یرو.)گزارش شود حتماًدر هنگام تحویل ترالی اورژانس در صورت کمبود دارو یا وسیله 

 چک شود. حتماً هاکیسولسالم بودن و پر بودن  ازنظرمانومتر ها نیز  ؛ ودر اسرع وات جایگزین شود

 پوکاه   حتمااً صورت شکسته شدن  تا دارویی شکسته نشود. در در هنگام تحویل نارکوتیک ها نیز دات شود

در صاورت خاالی    ؛ وکنناد  را امضا جلسهصورت زریسوپرواو نوبت  کارکنانشود و  جلسهصورتجم  شده و 

 شود. بودن پوکه برگه نارکوتیک تکمیل شود و پوکه به آن چسبانده شده تا صبح جایگزین

  ،مختصری از بیماار در ماورد ساابقه     حالشرحدر هنگام پذیرش بیماران، بعد از معرفی خود، بخش به بیمار

کامل بررسی شود تاا علات    طوربهسیس پرونده  ؛ وگرفته شود ...بیماری ابلی، مصرف دارویی، حساسیت و 

 گردد. کارد کسعمل و...کامل باشد. سیس  نامهتیرضا بستری،

  وات انجام شود. پیگیری شود تا در اسرع حتماًعمل بیماران،  نامهتیرضادر صورت کامل نبودن برگه 

  و کارت وارد شود و در صورت  کارد کسکامل در  طوربهو  شدهانجامباید دات الزم  هاپروندهدر هنگام چک

در اسمت مربوط باه امضاای    حتماًبعد از چک پرونده  ؛ وشود سؤال حتماًبودن و یا هر مشکل دیگر  ناخوانا

 اید شود. Errorو ساعت و موارد  پرستار در برگه دستورات عالوه بر مهر و امضا تاریخ

  و تااریخ   ( امضاا چک شود و روزانه نیز کارت توسط پرستار مربوط )مسئول کارد کسبا  هاکارتنوبت در هر

 شوند. زده

 در ماورد ساه    و اسات ، داشتن رضایت عمل الزامای  شوندیمانی که جهت عمل جراحی بستری جهت بیمار

طالق  ایهمسر داشتن رضایت همسر الزامی است. در صورت فوت ، هیسترکتومی و کورتاژ، TLعمل جراحی 

در مورد بیمارانی که نیاز به آمادگی عمال   محلی الزامی است. استشهادو یا  نامهطالقداشتن گواهی فوت یا 

 الزم به بیماران داده شود. یهایآمادگوارد شوند و طبق آن  کارد کسدر  حتماً دارند،

 موارد توسط پرستار مسئول از ابیال:  هیکل ه اتاق عمل،در هنگام تحویل بیماران بNPO     باودن، شایو محال

و پار باودن برگاه عمال،      عمل، داشتن رزرو خون یا کراس ماچ، دستبند، رفتن به دستشویی ابال از عمال  

عمال،   ناماه تیرضاا  ( وو ... ریزلباسنداشتن دندان مصنوعی و وسایل فلزی، پوشش مناسب بیمار )نداشتن 

تحویل  ORپرستار مسئول، بیمار را کامل به پرستار  فرستاده شود. ORچک شود و سیس بیمار به کنترل و 

 دهد.

  کلیه بیماران ابل از رفتن بهOR ًبه دستشویی فرستاده شوند و در برگه اتاق عمل ساعت زده شود. حتما 

  در هنگام تحویل بیمار ازOR ( ...االت )سوند، سرم یا درن نیز باید هوشیاری بیمار، سرم، محل آن یوکت، اتص

 تحویل گرفته شود. حتماًدستورات دارویی، بیهوشی، برگه عمل و محل عمل  برگه
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  در کلیه موارد بردن و آوردن بیمار ازOR    گزارش بیمار بر روی تخت باید حفاظت بیمار و ایمنای او کنتارل

 شود و مسئولیت آن با پرستار مربوطه است.

  کنترلV/S  از بیماران بعدOR ،3  بار هر یک سااعت و سایس در    4بار هر نیم ساعت و  3دایقه، 70بار هر

کنترل محل  ،V/Sکنترل بعد از عمل بیماران عالوه بر  صورت نداشتن مشکل طبق اوانین بخش انجام شود.

باه پزشاک    عاًیسار مشاکل   هرگونهدر صورت بروز  بیمار نیز انجام شود. I/Oو کنترل  یزیرخون ازنظرعمل 

 ربوطه اطالع داده شود.م

 ،خاودداری کنیاد مگار    نوبات  و جام  باشد و از نوشتن گزارش در ابتدای  کامل گزارش پرستاری باید خوانا

 باشد. شدهانجامیی که تا آن ساعت جرهایپروسفقط نوشتن  تدریجی باشد، صورتبه

 گردد. طه پر و کاملمربو یهاسربرگباید  حتماًیا چک دستورات دارویی  در هنگام نوشتن گزارش و 

 خودتان را معرفی و پروسایجر مربوطاه را توضایح و سایس      حتماًبرای بیمار  جرهایدر هنگام انجام هر پروس

 انجام دهید.

  کلیاه   عاالوه بار رزرو خاون کاراس مااچ نیاز داشاته باشاند.         حتماًکلیه بیمارانی که عمل الپاراتومی دارند

 زده شود.نوبت تاریخ و ، برچسب کامل ،شودیمکه جهت بیمار گرفته  ییهاشیآزما

 حتمااً بودن  یعیرطبیغتوسط پزشک مربوطه و پرستار مهر و امضا شود و در صورت  حتماًآزمایش  یهابرگه 

بتی در صاورت چاک اناد خاون باا      ادر مورد بیماران دی اادامات الزم انجام و سیس در پرونده الصاق گردد.

در  پروناده،  یبرگاه سیس عالوه بار چاارت اناد خاون روی      ه،از طرف پزشک دستور داشت حتماًگلوکومتر 

 گزارش پرستاری و دفتر مخصوص نیز چارت شود.

  نکات ایمنی رعایت و سیس به بیمار مربوطه آموزش تزریاق و کشایدن دارو    حتماًدر هنگام تزریق انسولین

 داده شود.

 یاا مشاکلی نداشاته باشاند،     زدهخیا  کاه یدرصاورت روز  40انسولین در دمای معمولی یخچال تا  یهاآمیول 

از آمااده کاردن    دارو از یخچال خارج و سیس تزریق شود. ابل از تزریق، و نیم ساعت باشندیم استفادهاابل

 کنید. یخوددارآمیول انسولین ابل از ساعت مقرر 

 روی دارو  باید تااریخ و سااعت و دوز حاصال    حتماً که اابلیت نگهداری در یخچال دارند، شدهقیرا یداروها

و ناام   باناام  حتماًبیمار  زمان دارو دادن جهت هر بیمار از م ر دارویی جداگانه استفاده شود. در نوشته شود.

و شماره تخت دارو داده شود و از اساتفاده کاردن دارو توساط بیماار مطمائن شاوید و در ماورد         خانوادگی

 .عوارض و یا حساسیت دارویی مربوطه به بیمار آموزش داده شود
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 (حامله پرخطر) ناتالپره 

 
 گروهی و چک کامل پرونده و اادامات درمانی صورتبه نوبتدر ابتدای هر  تحویل کلیه مددجویان. 

  تلفیقای از   های عصر و شاب صبح و در شیفتنوبت توسط مسئول بخش در  کارکنانتقسیم مددجویان بین

 .Case methodدو روش فانکشنال و 

 ( مددجویان جدیدNP )گرفتاه  از بخش زایماان یاا اتااق عمال یاا پاذیرش تحویال         کارکنانتوسط  نوبتبه

 ...شودیم

  با بیمار مؤثرطبق مقررات و فرایند تحویل مددجو و ارتباط  هابخشتحویل مددجویان از. 

  شیفتها و ( در کلیه...و یردهیش – هاورزش –های بعد از زایمان )کنترل اپی های الزم و مراابتموزشآارائه 

 .هاآنکردن نقاط ضعف  برطرفاز مددجویان و  سؤال

  به مددجویان هاآنوری شرح وظایف آها و یادو خدمات در کلیه شیفت کارکنانمعرفی. 

  هادنتیرزمددجویان و در صورت نیاز ارجاع به  سوا التپاسخگویی به. 

  پرونده و اطالع به رزیدنت و نصب در هاجوابدرخواستی و پیگیری  هاشیآزماارسال 

 اکو  – هامشاورههای الزم جهت انجام اادامات پاراکلینیکی مانند هماهنگی– CT با دفتر پرستاری ...و 

 . دارو دادن  انجام( کلیه اادامات درمانی– V/S )...هابر اساس استانداردهای پرستاری و ثبت در پرونده و. 

  و ... یا سونوگرافی هامشاورهبین بیمارستانی جهت  یا هابخشهمراهی با مددجویان جهت انتقال بین 

  در غیاب مسئول بخش هاآنو تحویل دایق امور از  ها نگیواشنظارت بر کار خدمات بخصوص در انجام. 

  نکال یا رزیدنت ارشد هنگام ویزیت مددجویانآهمراهی با. 

 مربوطاه در ایان زمیناه و     هاا ارشگاز گاهی کامل از امور مربوط به حاکمیت بالینی و مدیریت خطر و ارائه آ

 .یعفون ریغهای عفونی و های کنترل عفونت و دف  زبالهتوجه به اطالعیه
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       هاا( و ارائاه   در ماورد حاملاه   اثرانگشات توجه به فرایند ترخیص ماددجویان و تحویال خالصاه پروناده )باا

 .الزم یهاآموزش

 و همچنین مشکالتی که در مداخالت مرتبط  پرستاری و یهاصیتشخبرگه ارزیابی اولیه و نوشتن  پر کردن

را  شاده انجاام که در جهت رفا  مشاکل    یو ااداماتدر گزارش پرستاری ثبت  شدهنوشتهتشخیص پرستاری 

و اینکه این اادامات توانسته مشکل بیمار را برطرف نماید یا خیار و در صاورت عادم رفا  مشاکل       بنویسیم

بعادی بایاد انجاام شاود ثبات شاود،       نوبت در شک یا ااداماتی که ااداماتی که در نیاز است مانند ویزیت پز

آن که باعث ایجاد مشکل برای بیمار شده را یافته و  منظور از نوشتن تشخیص پرستاری این است که عاملی

 برطرف نماییم تا با این اادام به بهبود حال بیمار با اادامات پرستاری کمک کنیم. را

 تی عصر و شبحنوبت یزران در توجه و رعایت دستورات سوپروا. 

 با سوپروایزرنوبت و راند بخش توسط مسئول  نوبتدایق در هر  یگزارش ده. 

  مشااوره و   خصوصااً و های ریسک بودن بیمارتاان ایان بخاش داات در جابجاایی بیماار        پرخطربا توجه به

و از  شاوند یما ر جابجاا  با برانکا حتماًه آب پاره، و کیس DVTسونوگرافی که بیماران مشکوک به خونریزی، 

 .شودیممربوطه هماهنگی الزم انجام  یواحدهاابل با 

  مهر و امضا  نمایند. رندهیگلیتحوو  دهندهلیتحوحویل بیمار فرم آمادگی ابل از عمل کامل و تدر زمان 

 و فارم انتقاال باه بخاش      در زمان تحویل بیمار به بخش دستور ترخیص توسط پزشک بیهوشی گذاشته شود

 ل باشدکام

  و اهمیت آن در اتاق عمل یضدعفونآشنایی کامل با اصول استریلیزاسیون و 

  در اتااق  دف  صاحیح پسامان هاای بیمارساتانی      یهاروشو مصرفی  کنندهیضدعفون یهامحلولآشنایی با

 عمل
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 ICUبخش 

 
  در بدو ورود به بخشICU باه روش صاحیح    هاا دسات فرم وارد بخش شوند و  بالباس و شدهعوض هاکفش

 ته شوند.شس

  بخصوص در هنگام تماس با ترشحات )گان و ماسک و دساتکش و عیناک    حفاظت فردی لیوسااستفاده از

 .استالزامی  محافظ(

  تعاویض گاردد و    هاا دستکشبه هنگام کار با بیماران از گان استفاده شود و نیز بعد از انجام کار با هر بیمار

 .استموجود  هاتختدعفونی استریلیوم در بین شسته شود و نیز محلول ض هادست

 :در پذیرش بیماران به نکات زیر توجه شود 

 داشتن  ازنظرBed Sore  کنترل شاود و   هااندامو یا زخم درOrder    بیماار نیازBed Sore Care  .وارد شاود 

 استی  زخم بستر باید ذکر گردد.

 ن در مرکز دیگر روتین بخش فرستاده شود و در صورت بستری بود هاشیآزماU/A  وU/C  ارسال شود و در

 صورت اینتوبه بودن کشت و اسمیر ترشحات ارسال شود.

  و تعاویض پوزیشان ماددجویان باا      مرتبه انجاام شاود   4 االمکانیحتنوبت تغییر پوزیشن مددجویان در هر

 حضور پرستاران انجام گیرد.

  ر وسایل مصرفی نوشته شود.برای بیمار در دفت شدهاستفادهوسایل نوبت در پایان هر 

  ن تعاداد وساایل   آو در دفتر مخصاوص   شدهکنترلچک شده و وسایل بخش نوبت ست اینتوباسیون در هر

 جایگزین شود.نوبت در همان نوبت ن در هر آوارد شود و در صورت استفاده داروهای 
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  پار کاردن  درها باه  و دات در شمارش مخا  استنوبت تحویل مسئول نوبت در ضمن کلید نارکوتیک در هر 

 تاریخ انقضا  دارو چک شود. مخدر و یهابرگه

 و همچنین مشکالتی که در پرستاری و مداخالت مرتبط  یهاصیتشخبرگه ارزیابی اولیه و نوشتن  پر کردن

را  شاده انجاام که در جهت رفا  مشاکل    یو ااداماتدر گزارش پرستاری ثبت  شدهنوشتهتشخیص پرستاری 

ن اادامات توانسته مشکل بیمار را برطرف نماید یا خیار و در صاورت عادم رفا  مشاکل      و اینکه ای بنویسیم

بعادی بایاد انجاام شاود ثبات شاود،       نوبت در ااداماتی که در نیاز است مانند ویزیت پزشک یا ااداماتی که 

آن و که باعث ایجاد مشکل برای بیمار شده را یافته  منظور از نوشتن تشخیص پرستاری این است که عاملی

 برطرف نماییم تا با این اادام به بهبود حال بیمار با اادامات پرستاری کمک کنیم. را

  و گزارش پرستاری و دفتر ادمیت اید گردد. کارد کسدر  حتماًادمیت بیماران 

  و کنترل تاریخ داروهای یخچالی و چارت دمای یخچال روزانهنوبت هر کنترل یخچال دارویی مددجویان در 

 سوند ساکشان   –ساعت بایستی تعویض گردد. سوند فولی  14و میکروست هر  ساعت 42رم هر س یهاست

تاریخ داشته باشند. سرم شستشویی مددجو جهت تراشه و معده باید جادا از هام و باا ذکار      هاتراشهلوله  –

 تعویض شود.نوبت تاریخ و در هر 

  در دفتر ثبات شاود و توساط ساوپروایزر     چک و نوبت سالم بودن در هر  ازنظرکلیه تجهیزات پزشکی بخش

 فرم مربوطه پر شود. هادستگاهامضا شود و در صورت خرابی 

  و در دفتر مخصوص  شودیمماهیانه کنترل  هاآندایق چک و تاریخ انقضا  طوربهنوبت ترالی اورژانس در هر

 ثبت شود.

 نوشته شود و تاریخ  هاآنبیمار روی  در صورت باز شدن اطره یا پماد یا اسیری استنشاای جهت هر بیمار نام

 باز شدن ثبت شود.

  کامل نوشته شود. کندیمبایستی توسط اولین پرستاری که گزارش را ثبت  یسینوگزارشسربرگ مربوط به 

 هاا شیآزماو تاریخ ارسال  ساعت توسط پرستار و پزشک امضا و سیس ضمیمه شود. حتماً شیآزما یهابرگه 

 د.در زیر برگه نوشته شو

 خصوص  درCPR  برگه پر شود و یک برگ ضمیمه پرونده و برگه دوم در  دو نسخهدر  حتماً ناموفقموفق یا

 زونکن مخصوص بایگانی شود.

  نوشته شود.نوبت در همان  االمکانیحتیا اعالم فوت بایستی گواهی فوت نوبت در صورت فوت بیمار در هر 
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 نظاارت   سط پرستار مسئول جدا شود سایس ساایر کارهاا باا    در صورت فوت بیمار اتصاالت بیمار بایستی تو

بایستی داخل کاور گذاشته شود و مشخصات جسد )ناام   شدهفوت مارانیب پرستار توسط خدمات انجام شود.

جهات رعایات عادم     هاا بخاش نوشته و پس از اطالع به  تاریخ فوت( نام بخش و–نام پدر  –و نام خانوادگی 

 .شودیممنتقل  سردخانهو جسد به  هاسالن حضور مددجویان دیگر در داخل

  هر بیمار فوتی و یا بیماری که ازICU  برگه خالصه پرونده داشته باشد. حتماً شودیمبه سایر مراکز منتقل 

 بخش مطالعه شود. یآموزشموزش بخش، زونکن مربوط به تجهیزات بخش، کلیه پمفلت های آ کارد کس 

 کارکناان و کنترل کاار   کنندهیضدعفون یهامحلول یسازآمادهات و از نحوه ضدعفونی کردن تجهیز یآگاه 

 .استکادر پرستاری  به عهدهخدماتی 

 عدم استفاده از تلفن همراه در بخش 

  شودیمدر صورت اعالم فوت، برگه جهت پزشکی اانونی ارسال. 

  ونده ها و مدارک مهم دیگر برگه اعزام، دستورات پزشکی، خالصه پر یدبادر مورد انتقال بیمار به مراکز دیگر

 مثل سی تی اسکن، آخرین گرافی )با دریافت رسید( تحویل مقصد شود.

 داخلی روزانه توسط پزشک داخلی ویزیت شوند. مارانیب 

  وزانه بایستی توسط متخصص بیهوشی ویزیت شوند.روی ه،  یهامراابتکلیه بیماران بخش 

  در صورت داشتن مشکل باا پزشاک متخصاص    شوندیمی وی ه بستر یهامراابتبیماران زنان که در بخش 

 .شودیمبیمار تماس گرفته 

 پوشه آموزشی در فایل شایر و  جدید در پوشه دستورالعمل در یهادستورالعمل Desk Top  و  شاده گذاشاته

 بایستی مطالعه شود.
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 نوزادانبخش 

 
 کار:محل در  موا بهحضور 

 قررات اولیهاوانین و م در بخش شدهاعالمطبق ساعت 

 .بسته باشد هادکمهداخل بخش پوشیده شده و  یخارج از بخش روی مانتو یدر صورت خروج از بخش مانتو

 بستن درب بخش الزامی است:

 پنهانی تا همراهان متوجه رمز درب نشوند. طوربهالف زدن رمز بخش  

 ب بعد از خروج از بخش درب بخش بسته باشد. 

 می است.ازج بستن درب رختکن نیز ال 

 قبل از ورود به بخش: هادستشستن 

 طبق تابلوی دست شستن ابل از ورود به بخش و حین کار کردن با نوزاد هادستالف شستن  

 Hand rub هادستسری   یضدعفونبخش جهت  کنندهیضدعفونب استفاده از  

 ها الزامی است.، شستن دستدادن دارو ،رگ گیری ،یریگخونج ابل از هرگونه کار تهاجمی با نوزاد مثل  

 :بداند باید نوزادان بخش پرستار که نکاتی

 در  1:30: سااعت  هاا صابح *بخاش ) رعایت ساعت ورود و خاروج   آراسته و ظاهری پرستاری رعایت یونیفرم

: هاا شاب * – 40در بخش حاضر و سااعت خاروج    73:30عصرها: ساعت * 72بخش حاضر و ساعت خروج 

 فردا صبح( 0و ساعت خروج در بخش حاضر  77:30ساعت 

 اسالمی شئوناداری و رعایت  انضباطو  مقررات رعایت 

 نداشتن ناخن بلند به علت رعایت کنترل عفونت و احتمال خراشیده شدن پوست نوزاد 

 مسئولین و همکاران و رجوعارباببا  رفتار مناسب 
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 اداری: مراتبسلسلهرعایت 

 تن به مرخصیالف گرفتن مرخصی از مسئول بخش ابل از رف 

 ب نوشتن برگه مرخصی ابل از رفتن به مرخصی و اطمینان از داشتن مرخصی 

 ج احترام به همکاران مافوق در بخش 

 عصر و شب جهت گرفتن پاس شخصی نوبتد اطالع به سوپروایزر در  

 ه همکاری با برنامه طبق نظر مسئول بخش 

 نیازعصر و شب در صورت نوبت و همکاری با سوپروایزر در  

 ز اجرا کردن دستورات مافوق خود 

 های حین و بعد از ترخیص به والدین نوزادانز آموزش 

 انجام وظایف محوله بر اساس شرح وظایف:

  نوزادادمیت و پذیرش 

 اطالع به پزشک جهت ویزیت نوزاد 

 حضور موا  ویزیت پزشک 

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

 پرونده و در بخش مصرفی اوراق کلیه باالنویسی بودن تکمیل 

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

 پزشکی تجهیزات درست استفاده نمودن نحوه 

 هاآن نگهداری و نحوه بخش با وسایل آشنایی 

 پانسمان و  هایست کنترلLP  تاریخ ازنظرخش و ساکشن ب کت دانو 

  درجه و کنترل داروهای تاریخ گذشته ازنظرکنترل یخچال دارو 

 توسط کسی که پساماند را تولیاد کارده     پسماندهاو تفکیک  هازباله آوریو جم  بخش نظافت اصول رعایت

 است.

 عفونت کنترل موازین رعایت 

 یسینوگزارش اصول رعایت 
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  هاپروندهکردن دستورات  کارد کسکارت و 

 عالئمرل کنت ( حیاتی نوزادT,RR,HR,BP و ثبت در پرونده ) ،نموناه   یریا گیپ حمام دادن نوزاد طبق پروتکال

تغذیه در نوزادان با شیر مادر یاا   یبرارار در مورد نوزادان سرمی، استخون مادر از بخشی که مادر بستری 

 فر موال

  پماپ سارنگ   – پمپ سرم –فتوتراپ  –انکوباتور  –آشنایی و کار با تجهیزات بخش نوزادان شامل وارمر – 

 مانومتر اکسی ن و ... –دستگاه ساکشن  –وارمر خون  -ECGدستگاه 

  و هماراه انتقاال ناوزاد باا کاات      ،اد بر طبق مقررات موجود در بخشاعزام نوز -ترخیص نوزاد -انتقال نوزاد 

 انجام شود پرستار

 دهید نشان نوزاد مادر به را مادران حتاسترا اتاق و یردهیش اتاق و حمام و بهداشتي سروی  محل 

 شوید یادآور مادر به را دینی فرایض انجام وسایل نگهداری مخصوص محل و ابله جهت 

 بیمارستان و  تلفن شماره دادن و بخش با تلفنی تماس نحوه و یردهیش ساعت و مالاات ساعت مورد در

 شود ارائهبخش توضیحات الزم 

 از طریق پر کردن برگه مخصوص و ثبت آن روی کارت مشخصات پرونده گرفتن شماره پرونده از پذیرش 

 توصیه به والدین جهت بیمه کردن نوزاد در اسرع وات 

 ادمیت نشدن در اتاق زایمان و اتاق عمل صورت در نوزاد کامل ادمیت 

 سن هیاتیتواک و کا ویتامین تزریق و آنوس و کنترل پا اثر گرفتن سرو و دور وزن اد و ثبت و یریگاندازه 

 Order گرفتن و معاینه جهت فرصت اولین در پزشک به اطالع 

  پزشکOrder هاشیآزما ارسال طبق 

 دارویی و ثبت شماره پرونده و سایر مشخصات کارد کستشکیل  نوزاد 

 و  یپاا باه متصال   بناد مچگیرد و داشتن می انجام (یو مراابت دارویی ااداماتکس )کارد  طبق ماریب تحویل

 .دنوزادست 

 فلبیت ازنظربررسی  و ساعت( 14 از )کمتر تاریخ داشتن بودن، فیکس ازنظر آن یوکت کنترل 

 روزبهسرم با داشتن تاریخ  برچسب داشتن و باایمانده و دریافتی حجم ازنظر ها سرم کنترل 

 ت کنترل اتصااال  تاتصاالو کنترل  ساعت 14ر ه تعویض و تاریخ برچسب داشتن ازنظرها  میکروست کنترل

 و فیکس بودن تاریخ ازنظر
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 کنترل NGT برگه فیکس بودن و ثبت میزان ترشحات در  ازنظرI&O  در مورد نوزاد(NCPAP   و یااOrder 

 داشته باشد.(

 تعداد و تاریخ انقضا و ثبت در دفتر مربوطه ازنظرجعبه نارکوتیک و بررسی داروهای مخدر  کنترل 

 ابل نوبتر د شدهانجام درمانی اادامات کلیه از اطالع 

 باه  مسئولیتی هیچ تحویل اتمام از پس و شود مطرح باید نوبت 4 کارکناندر حضور  شدهکنترلموارد  کلیه 

 .ستین ابل نوبت عهده

 به مسئول بخش و پای   خراب زاتیتجه و گزارش بودن موجود و سالم ازنظر بخش و تجهیزات وسایل تحویل

 گیری توسط ایشان

 بعد دارد. یهافتیشمواردی که نیاز به پیگیری در  یادآوری –انقضا  تاریخ به و توجه دارویی استوک کنترل 

 صاحت  ازنظار  کمبودهاا و تجهیازات   انقضا، بررسای  تعداد، تاریخ ازنظراحیا )داروها  ترالی کنترل و تحویل 

 عملکرد(

 توانمی که ینزمامدت به و توجه هاآن روی بر هاشربتویال،  باز شدن تاریخ یخچال )درج کنترل و تحویل 

 .نوبتدرج دمای یخچال در چارت مربوطه و باکس واکسن در هر  کرد(. نگهداری را در یخچال هاآن

 مرتبط مداخالت و پرستاری یهاصیتشخ نوشتن و اولیه ارزیابی برگه پر کردن 

 پر کردن فرم ثبت تخصصی نوزادان 

 تهمراهی نوزاد حین اعزام 

 نمایید تثب را یریگیپقابل و مهم نكات و تكمیل را پرستاري گزارش پایان در 

  رندهیگلیتحوو  دهندهلیتحو کارکنانبعدی با حضور کلیه نوبت بهتحویل بخش 

  و دفتر گزارش پرستاری مخصوص دربردن آو ثبت نوبت در هر  کارمیتقسانجام وظایف بر اساس 

  یخچاال   یداروهاا  –ایل بخاش  دفتر وس- سالبزرگدفتر تجهیزات احیای  –تحویل دفتر ترالی اورژانس– 

 جعبه واکسن هیاتیت

 موزش هفتگی(آ –تهیه پمفلت  -موزش فردی و گروهی )شرکت در سمینارآسطح  یارتقا 

 توضیح علت بستری نوزاد –نحوه مراابت از نوزاد  – یردهیشموزش به مادران در مورد آ 

  موجود در بخش استاندارد یهاستیلچکبخش و انجام کارها طبق  یهاستیلچکرعایت 

  صندوق و... –گزارش خطاهای دارویی و انجام کارها طبق مستندات موجود در بخش فرم مخصوص 
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  ن در بخشآشناخت حاکمیت بالینی و رعایت اصول 

  است. شدهانیبنحوه انجام شرح وظایف در پوشه مخصوص مشخصات بخش نوزادان 

 ضروری است. در کلیه مراحل کاری عشق و عالاه و داشتن وجدان کاری 

 انجام واکسیناسیون طبق پروتکل شرح وظایف عمومی 

  یهاا هیتوصدر برگه آموزش و تکمیل کامل برگه، نوشتن  اثرانگشتگرفتن )آشنایی با مراحل ترخیص نوزاد 

 .(دفتر ترخیص لیو تکمدر برگه آموزش پزشک 

 .ثبت علت بستری بیمار در اولین گزارش پرستاری الزامی است 

 نیز مشخص گردد.نوبت و مسئول  شدهثبترستار مسئول هر بیمار زارش پداخل دفتر گ 

 و همچنین مشکالتی که در پرستاری و مداخالت مرتبط  یهاصیتشخبرگه ارزیابی اولیه و نوشتن  پر کردن

را  شاده انجاام که در جهت رفا  مشاکل    یو ااداماتدر گزارش پرستاری ثبت  شدهنوشتهتشخیص پرستاری 

که این اادامات توانسته مشکل بیمار را برطرف نماید یا خیار و در صاورت عادم رفا  مشاکل      و این بنویسیم

بعادی بایاد انجاام شاود ثبات شاود،        در نوبتااداماتی که در نیاز است مانند ویزیت پزشک یا ااداماتی که 

آن افته و که باعث ایجاد مشکل برای بیمار شده را ی منظور از نوشتن تشخیص پرستاری این است که عاملی

 برطرف نماییم تا با این اادام به بهبود حال بیمار با اادامات پرستاری کمک کنیم. را

  را ثبت نماید. نوزاد از پرستار مسئول لیتحو، پس از شدهانجاماادامات  هاگزارشپرستار جانشین 

  پرستاران النس توسطدوره همووی  و گذراندن کارکنانتوسط ساعته شیر مادر  40گذراندن کارگاه 

  و ثبت موارد و اادامات آن در گزارش پرستاری بدحالپر کردن فرم ارزیابی اولیه برای نوزادان 

 بخش: دفاتر با آشنایي 

 :کارمیتقسدفتر  

 ماواردی  همچناین  گیارد مای  انجام هر شیفت و در ابتدای شیفت مسئول دفتر توسط این تکمیل مسئولیت 

 در یریا گیپاابلو موارد  و اعزام و ترخیص، تعداد انتقال عداد پذیرشبستری، ت بیماران تعداد کل آمار چون

 .گرددمی ثبت دفتر این

  شودیم و نظارترابط مربوطه تکمیل و توسط مسئول بخش کنترل مار نوزادان فوتی که توسط آدفتر. 

  گردد.تکمیل می شدهمشخص کارکنانمار کل نوزادان بستری در بخش با مشخصات کامل که توسط آدفتر 

  یک برگه از  یآورجمCPR در پوشه مخصوص 
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 شود و دفتر پیگیری مشاوره چشم نوزادان نارس ترخیصی 

  شودیمتکمیل و از مادران امضا گرفته نوبت دفتر آموزش به مادران که هر 

 دفتر آمار مراابت آغوشی 

 کارکنانپرستار بر اساس رتبه  کارمیتقس 

 روش  به کارمیتقسCase Method از زماان  و پرساتاری  مراابتای  کلیه اادامات در این روش شود،می امانج 

 در صاورت  ذکر اسات  به الزم .شود بیمار انجام آن مسئول باید توسط پرستار یکارنوبت ورود بیمار تا پایان

 .را انجام داد مراابتی اادامات برخی همکاران کمک به شیفت مسئول با هماهنگی تواننیاز می

  تجهیزات بخش لیتحو :ترماولنفر 

   ترالی اورژان  لیتحو :ترمدومنفر 

  نفر سوم: تحویل وسایل بخش 

  وسایل بخش و یخچال لیتحو :ترمپرهنفر اول 

   سنجرطوبت و چارتترالی اورژان   لیتحو :ترمپرهنفر دوم 

 :ویژه از بخش دستور پزشکنحوه چک کردن 

 شود با خودکار ارمز انجام حتماً کردن چک. 

 فطر دو order باشد موردی وجود نداشته کردن اضافه شود تا امکان باید بسته آن و باال و پایین. 

 پایین شد را در  مهر چکOrder طاور کامال  به و ساعت تاریخ .شود نوشته حروف به شده و موارد چک زده 

 .کند اید شود، سیس پرستار باید در کنار مهر، امضا حتماًپرستار  شود و نام نوشته

 مانز Order  شدهنوشته ساعته 42 صورتبهباید. 

  توجه به تاریخ و ساعتOrder  باشد داشته حتماًکه. 

  از تیک زدنOrder  شدهزدههای ناخوانا خودداری کنند و پس از اطمینان تیک. 

  کلمه پرتابل اید شود. حتماً هایگرافدر کنار 

 یا  مشاوره برای بیمار انتقال هنگام که وظایفیCT Scan باید صورت بگیردسونوگرافی  و: 

 و همااهنگی باا    شاده انجاام های الزم با دفتر پرستاری و در صورت انجام در مرکز دیگر هماهنگی هماهنگی

 مبوالنس انتقال یابد.آنگهبانی و نقلیه و در صورت نیاز نوزاد با 

 همخصوص مشاورچک کردن دستبند و برگه  ازجملهاز مشاوره  ابل هایو آمادگی بیمار کردن آماده 

 برگه ارجاع و همراهی نیروی فنی پر کردن، پرونده داشتن همراه 
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       جهت جلوگیری از هییوترمی نوزاد در صورت امکان با انکوباتور پرتابل منتقال گاردد و یاا ناوزاد در ملحفاه

سی ن و در صورت نیاز به اکسی ن از کیسول اک شود دهیچیپو در پتوی گرم  داشته باشدشده و کاله پیچیده 

 پرتابل استفاده شود.

 شود گرفته تحویل مشاوره پایان در بالفاصله پرونده. 

 ،کارکنان تیمأمور برگه یا ارجاع، اعزام تکمیل بودن برگه مشاوره 

 :وظایفی که باید در زمان انتقال نوزاد به بخش دیگر انجام شود

 گرفتن و تحویل دادن تحویل حضور پرستار در زمان 

 رد کسکاو  پرونده تحویل 

 موارد انجام stat  مبدأ در بخش اورژانس جرهایپروسو 

 ( + داشتن دستبند...و نوزاد )پانسمان بودن تمیز و مرتب 

 IV line ًباشد. عارضه بدون و داشته تاریخ حتما 

 ساعت انتقال نوشته شود. باشد و کامل پرستاری گزارش 

 کاردن  پر .شود و از بخش مقصد امضا گرفته حویلبیمار با دفتر ت وسایل بیمار و کل پرونده، گرافی، دفترچه 

 فرم انتقال

 در بخش نوزادان: یسینوگزارش

 ازآنجابیمار  که و نیز مکانی بیمار )تشخیص بیماری( پذیرش و نحوه علت پرستار باید ساعت، گزارش در اولین

 .بنویسدرا اولیه  V/Sو  آپگار ،وزن ،حاملگی سن ،جنس شدهرشیپذ

 .است گرفته منظور صورت این که به خاصی و اادام یا تغییر در آن بودن در مورد طبیعی توضیح و V/Sکنترل  ثبت

و درد و تعاداد   التهااب  ازنظار  آن و نیز بررسای  شدهگرفته از بیمار رگ که محلی :تراپی و سرم IVمحل  کنترل ثبت

 .اید شود آن باید در گزارش یفتدریافتی بیمار در هر ش سرم میزان اید شود، ن یوکت مصرفی باید در گزارشآ

 .کند را گزارشنوبت در  ومیمکون وجود پرستار باید در گزارش :دف  وضعیت کنترل

 .و نیز میزان آن باید اید شود آن بیمار و تحمل غذایی رژیم نوع پرستاری در گزارش

 پزشاک  تیرؤ به که ییهاشیماآز جوابد ثبت شون باید در گزارش شدهارسال که ییهاشیآزماو  پاراکلینیک اادامات

سااعت ارساال    .شاود  پیگیاری  بعاد  در شایفت  نشاده  دریافت که ییهاشیآزما شده و جواب پرونده ضمیمه رسیده

 ثبت و به اطالع پزشک برسد. یعیرطبیغ هاشیآزماجواب  .شده نیز باید نوشته شود گرفتهخونو میزان  هاشیآزما
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نوع خون دریافتی  .شوند ثبت باید در گزارش گرفتهانجام خونی هایفراورده و خون ترانسفوزیون در حین که ااداماتی

 و گروه آن و شماره کیسه نیز باید در گزارش اید گردد.

 .در گزارش اید شود گرفته استانجامبیمار  برای که بعد از عمل پرستاری یهامراابت

 شاده انجاام ااادامات   یاثربخشنوشته شود و  هاوزشآم یاثربخشبدو ورود اضافه شود و  یهاآموزش در مورد اادامات

بایاد در   شاده اسات  دادهباه بیماار    که در منزل و مراابت ترخیص حین ، آموزشیردهیش، آموزش نحوه ثبت گردد

 بیشاتر و توضایح   اطالعاات  دریافات  بارای و ساعت ویزیت ثبت گاردد.   خواب و درد نوزاد تیشود وضعاید  گزارش

 .شود مراجعه موجود در بخش گزارش پرستاری الگوی جزوه به ترکامل

 موجاود در بخاش   نویسای گازارش  سات یلچک به توانیداید مینوشته که گزارشی بودن از کامل اطمینان کسب رایب

 .کنید مراجعه

 :خونی یهافراورده قیاز تزر قبل یهامراقبت

 این و ودشمی پالکت ش عملکردکاه سبب زیرا شود نگهداری یخچال در تزریق از ابل نباید متراکم پالکت 

 .شود تزریق دایقه 30 عرض در باید فراورده

 شوند تزریق باید شروع از پس ساعت 2 تا خونی یهافراورده و خون. 

 شود تزریق نباید باشد اتاق دمای در دایقه 30 از بیش یافراورده چنانچه. 

 واحد خون چنانچه (RBC) برگرداناده  خاون  باه باناک   دایقه 30ض عر درو  باشد اتاق دمای در و نشود باز 

 .است استفادهاابلد وش

 کاه  شاده  پتاسایم  شادن  آزاد و ارماز  یهاگلبول همولیز باعث زیرا بگیرد ارار داغ آب ظرف در نباید خون 

 .است خطرناک

 در بایاد  تزریاق  در ریتاأخ  صاورت  شاود، در  مصرف باید و شده منجمد دوباره نباید شدهذوب که یافراورده 

 شود. ساعت مصرف 2 عرض در و شده نگهداری محیط دمای

 کنترل خونی فراورده و گروه مشخصات با را درخواست و شماره پرونده برگه و خونی گروه و بیمار مشخصات 

 .کنید

 

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

 گذشاتن  ،ناساالم  برچساب  ،ناامطلوب  دمای ،لخته وجود و همولیز ،یعیبرطیغ رنگ ،کیسه از نشت هرگونه 

 سهیدر ک گاز حباب وجود یا تاریخ انقضا
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 .شود و برگه نظارت بر تزریق خون کامل شود کنترل ماریب حیاتی عالئم خون تزریق از بعد و حین ابل،

پرشده و باه هماراه    عوارضبرگه  و دیباش مرااب بیمار ،کندیم بروز تزریق اول دایقه 70 در اغلب شدید یهاواکنش

 .شودیمآزمایشگاه ارسال  به U/A ولخته  و CBCنمونه 

 .شود استفاده سالین نرمال ازسرم کردن به رایق نیاز صورت در و شود تزریق ست خون توسط باید خونی هایفراورده

 .کنندمی شدیدی یهاکنشوا ایجاد بگیرند ارار 20 از باالتر دمای معرض که در Red cell پالسما و

 لیز باعث درصد 0 دکستروز مثال محلول طوربهگردد  اضافه خون به نباید سالین نرمال از غیر دارویی و محلول هیچ

 تزریقای  داروی یاا  تزریقی خون آن علت که کرد مشخص تواننمی رخ دهد واکنشی تزریق طی اگر و شده هاگلبول

 .بوده است

 بایاد  شاد  ایجااد  تزریاق  محل در درد و تباغ، استفر کهیر، مانند یعالئم کهدرصورتیر )بیما عمومی شرایط بررسی

 داد(. اطالع پزشک به سریعاً و نمود تزریق N/S %0,7سرم  متواف و را تزریق
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 NICU بخش

 

 :بخش در بیمار پذیرش نحوه

 نمایند رعایت را ذیل موارد بیمار پذیرش هنگام در پرستاری کارکنان که است الزم: 

 نمایید حاصل اطمینان همراهان یا و بیمار به تکریم طرح پمفلت ارائه از. 

 اکسی ن و ساکشن و وارمر و ماسک  –شوید و وسایل مربوطه از ابیل هود  مطمئن تخت نوزاد بودن آماده از

 ماده باشد.آو غیره نیز 

 در بخشبستری  بر مبنی پزشک از دستور NICU نمایند حاصل اطمینان. 

 سازید آگاه وظایفش به را همراه نوزاد و کنید معرفی همراه نوزادبه  را بخش و پزشک ئولمس. 

  بیمه کردن نوزاد و با همراه نوزاد و توضیح داده شود. تر یسردر مورد هرچه 

 اطالعاات کاافی باه     ، تزریق خاون، رادیولاوژی، ساونوگرافی و...   فاکتانتسور آگاهانه در مورد گرفتن رضایت

 .داده شودخانواده 

 زمایشگاه ارسال شود.آو به  نمونه خون مادر از بخش که مادر بستری است در اسرع وات گرفته 

  سان   ،ناوع حاال عماومی    ،سااعت ورود  ، وجود دو دساتبند، نوزاد هنگام پذیرش توجه به جنسبه وضعیت

 .و غیره توجه نموده و در گزارش پرستاری اید شود، وزن آپگار ،حاملگی

 دهید نشان مادر نوزاد به را و اتاق استراحت مادران یردهیشحمام و اتاق  و داشتیسرویس به محل. 

 ور شوید.آمادر یاد به را دینی فرایض انجام وسایل نگهداری مخصوص محل و ابله هتج 
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 و نحوه تماس تلفنی با بخاش و دادن شاماره تلفان بیمارساتان و      یردهیشساعت مالاات و ساعت  مورد در

 وضیح داده شود.بخش به همراه ت

 مورد عدم استفاده از موبایل و عکس گرفتن از نوزاد و هماهنگ شدن با بخش ابل از مالاات به خاانواده   در

 توضیح داده شود.

 برگه مربوط به گرفتن شماره پرونده و ثبت در پرونده بیمار از پذیرش پر کردن 

 بخش در بدو ورود روتین و دستور طبق مربوطه فرم در چارت و حیاتی عالئم کنترل 

 ادمیت کامل نوزاد در صورت مراجعه مستقیم 

 و و تزریق ویتامین کا و واکسن هیاتیت  نوسآ و کنترل گیری و ثبت اد و وزن و گرفتن اثر پا و کف پااندازه

 ثبت شماره سریال آن

  اطالع به پزشک در اولین فرصت جهت معاینه و گرفتنOrder 

 بیمار و مشخصات کامل پرونده ارهشم ذکر با دارویی کارد کس تشکیل 

 طبق  هاشیآزما ارسالOrder پزشک 

 ثبت  اآن ر یاثربخشو  شدهارائه یهاآموزشبخصوص  اابل و مهم نکات و تکمیل را پرستاری گزارش پایان در

 .نمایید

  داشته به مهر و امضا  پزشک مقیم برسد و مهر و امضا  پرستار و تاریخ و ساعت  تیدرنهامداخالت مرتبط و

 باشد.

     و امضاا  تکمیل برگه ارزیابی اولیه و مداخالت مرتبط و درنایت به مه رو امضا  پزشک مقایم برساد و مهار 

 پرستار و تاریخ و ساعت داشته باشد.

  و همچناین مشاکالتی کاه در    پرساتاری و ماداخالت مارتبط     یهاصیتشخارزیابی اولیه و نوشتن در برگه

را  شاده انجاام که در جهت رفا  مشاکل    یو ااداماتارش پرستاری ثبت در گز شدهنوشتهتشخیص پرستاری 

در صاورت عادم رفا  مشاکل     و اینکه این اادامات توانسته مشکل بیمار را برطرف نماید یا خیار و   بنویسیم

بعادی بایاد انجاام شاود ثبات شاود،        در نوبتااداماتی که در نیاز است مانند ویزیت پزشک یا ااداماتی که 

آن که باعث ایجاد مشکل برای بیمار شده را یافته و  تن تشخیص پرستاری این است که عاملیمنظور از نوش

 برطرف نماییم تا با این اادام به بهبود حال بیمار با اادامات پرستاری کمک کنیم. را

 فرم ثبت تخصصی نوزادان پر کردن 

 گردد رعایت شیفت تحول و تغییر هنگام باید که مواردی: 
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 و  یپاا باه متصال   بناد مچگیرد و داشتن می انجام (یو مراابت دارویی ااداماتکس )کارد  بقط ماریب تحویل

 .نوزاددست 

 فلبیت ازنظربررسی  و ساعت( 14 از )کمتر تاریخ داشتن بودن، فیکس ازنظر آن یوکت کنترل 

 روزبهسرم با داشتن تاریخ  برچسب داشتن و باایمانده و دریافتی حجم ازنظر ها سرم کنترل 

 کنترل اتصااالت   تاتصاالو کنترل  ساعت 14ر ه تعویض و تاریخ برچسب داشتن ازنظرها  میکروست کنترل

 و فیکس بودن تاریخ ازنظر

 کنترل NGT برگه فیکس بودن و ثبت میزان ترشحات در  ازنظرI&O  در مورد نوزاد(NCPAP   و یااOrder 

 داشته باشد.(

 تعداد و تاریخ انقضا و ثبت در دفتر مربوطه ازنظرر جعبه نارکوتیک و بررسی داروهای مخد کنترل 

 ابل در شیفت شدهانجام درمانی اادامات کلیه از اطالع 

 به مسئولیتی هیچ تحویل اتمام از پس و شود مطرح باید شیفت 4 کارکناندر حضور  شدهکنترلموارد  کلیه 

 .ستین ابل شیفت عهده

 به مسئول بخش و پای   خراب زاتیتجه و گزارش بودن لمموجود و سا ازنظر بخش و تجهیزات وسایل تحویل

 گیری توسط ایشان

 بعد دارد. یهانوبتمواردی که نیاز به پیگیری در  یادآوری –انقضا  تاریخ به و توجه دارویی استوک کنترل 

 صاحت  ازنظار  کمبودهاا و تجهیازات   انقضا، بررسای  تعداد، تاریخ ازنظراحیا )داروها  ترالی کنترل و تحویل 

 لکرد(عم

 توانمی که یزمانمدت به و توجه هاآن روی بر هاشربتویال،  باز شدن تاریخ یخچال )درج کنترل و تحویل 

 .نوبتدرج دمای یخچال در چارت مربوطه و باکس واکسن در هر  کرد(. نگهداری را در یخچال هاآن

 با دفاتر بخش آشنایی: 

 :کارمیتقسدفتر 

 ماواردی  همچناین  گیارد مای  انجاام  هر شیفت و در ابتدای شیفت سئولم دفتر توسط این تکمیل مسئولیت 

 در یریا گیپاابلو موارد  و اعزام و ترخیص، تعداد انتقال بستری، تعداد پذیرش بیماران تعداد کل آمار چون

 .گرددمی ثبت دفتر این

  شودیم تو نظاررابط مربوطه تکمیل و توسط مسئول بخش کنترل مار نوزادان فوتی که توسط آدفتر. 
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  گردد.تکمیل می شدهمشخص کارکنانمار کل نوزادان بستری در بخش با مشخصات کامل که توسط آدفتر 

  یک برگه از  یآورجمCPR در پوشه مخصوص 

 بیمارستانی یهاپرونده با اوراق آشنایی: 

 سااعت در   6 شود. در پرونده و هار چارت می 70صبح و ساعت  6حیاتی که در دو ساعت  عالئمنمودار  برگ

 .شودیمبرگه گزارش پرستاری عالئم حیاتی چارت 

  پگار نوزادآبرگه 

 نام باید دارای حتماً برگ این گردد،می تکمیل پزشک بیماران توسط برای در بخش برگ این :حالشرح برگ 

اای نیز تشخیص ای افتر حالشرحو درانتهای برگه  کننده با ساعت و تاریخ باشد معاینه و مهر پزشک و امضا

 .باشد شدهنوشته

 باید ساعت و تاریخ داشته باشد. شو دو می و مهر و امضا نوشته معال  پزشک توسط سیر بیماری برگ 

  برگهOrder تایم  ها توسط پزشک فوق تخصص و عصر و شاب توساط پزشاکان متخصاص     پزشک که صبح

Order تاریخ و ساعت داشته باشد حتماً شودنوشته می ها. 

 ای ها و برگاه  شاده  چسبانده به جدید از ادیم تاریخ ترتیب بیمار به هاشیآزما کلیه :مایشگاهآز گزارش برگ

 .رندیگیمجدیدتر رو ارار 

  در بخشNICU  اولین برگاه   هاشیآزمابه ترتیب از ابتدای پرونده در مورد برگه گزارشABG   و برگاه دوم

CBC  شود.ده میها چسبانیو برگه چهارم کشت هاتیالکترولو برگه سوم 

 :پرستاران کارمیتقس

 روش  به کارمیتقسCase Method از زماان  و پرساتاری  مراابتای  کلیه اادامات در این روش شود،می انجام 

 در صورت ذکر است به الزم .شود بیمار انجام آن مسئول باید توسط پرستار کاری شیفت ورود بیمار تا پایان

 .را انجام داد مراابتی اادامات برخی همکاران کمک به شیفت مسئول با هماهنگی تواننیاز می

 یخچالی و  یداروها ،با نفر اول بخشتحویل بخش از خدمات  ،، نارکوتیکو تحویل و تحول بخش کارمیتقس

با نفار ساوم بخاش و     ترالی اورژانس و چک دستگاه الکتروشوکبا نفر دوم بخش و چک کردن  غیر یخچالی

لول دو و  NICU لیوسامربوطه توسط نفر چهارم بخش، تحویل  ستیلچک چک دفتر تجهیزات و چارت در

 .استلول سه و چارت دما و رطوبت بخش با نفر ششم  NICU لیوسانفر پنجم،  باکس واکسن

 یا  مشاوره برای بیمار انتقال هنگام که وظایفیCT Scan  باید صورت بگیردو سونوگرافی: 
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 و همااهنگی باا    شاده انجاام های الزم نجام در مرکز دیگر هماهنگیبا دفتر پرستاری و در صورت ا هماهنگی

 مبوالنس انتقال یابد.آنگهبانی و نقلیه و در صورت نیاز نوزاد با 

 هچک کردن دستبند و برگه مخصوص مشاور ازجملهاز مشاوره  ابل هایو آمادگی بیمار کردن آماده 

 روی فنیبرگه ارجاع و همراهی نی پر کردن، پرونده داشتن همراه 

       جهت جلوگیری از هییوترمی نوزاد در صورت امکان با انکوباتور پرتابل منتقال گاردد و یاا ناوزاد در ملحفاه

و در صورت نیاز به اکسی ن از کیسول اکسی ن  شود دهیچیپو در پتوی گرم  داشته باشدپیچیده شده و کاله 

 .شود گرفته تحویل مشاوره پایان در بالفاصله پرونده پرتابل استفاده شود.

 داد دیگر انجام بخش به بیماران انتقال باید در زمان که وظایفی: 

 ماوارد  انجاام  ،کاارد کاس  و  پروناده  تحویال  ،گارفتن  و تحویال  دادن تحویال  حضور پرستار در زمان stat  و

 ماًحت IV line ،( + داشتن دستبند...و نوزاد )پانسمان بودن تمیز و مرتب ،مبدأ در بخش اورژانس جرهایپروس

 ساعت انتقال نوشته شود. باشد و کامل پرستاری گزارش ،باشد عارضه بدون و داشته تاریخ

 کاردن  پر .شود و از بخش مقصد امضا گرفته بیمار با دفتر تحویل وسایل بیمار و کل پرونده، گرافی، دفترچه 

 فرم انتقال

 :کارد کس

 اشاتباهات  رسااندن  از بیماار و باه حاداال    ابات در مرا عمال  ، ایجاد سرعتکارد کس از در نظر گرفتن اصلی هدف

ما  به هم در کناررا  بخش بیماران همه اطالعات مجموعه امکان مالحظه کارد کساز  استفاده است، همچنین احتمالی

 .دهدیم

 :کارد کساز  مورداستفادهتوضیحات در 

 استفاده (سرم و تغذیه و دوز کلسیم ساعتمداد ) و (ثبت همه موارد)آبی خودکار  D.Cارمز  :خودکار 3 از ثبت برای

 .شودمی

 ییکارهاتمام کارد کسدر  یطورکلبهشوند،  ثبت کارد کسدر  انجام ساعت و باید با ذکر تاریخ پرستاری یهامراابت

 .شودمی ثبت شدهانجام شود و در پرونده کارهایبگیرد اید می باید انجام که

 :بداند باید NICUبخش  پرستار که نکاتی

 در  1:30: سااعت  هاا صابح *بخاش ) رعایت ساعت ورود و خاروج   آراسته و ظاهری پرستاری رعایت یونیفرم

: هاا شاب * – 40در بخش حاضر و سااعت خاروج    73:30عصرها: ساعت * 72بخش حاضر و ساعت خروج 

 فردا صبح( 0در بخش حاضر و ساعت خروج  77:30ساعت 
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 سالمیا شئوناداری و رعایت  انضباطو  مقررات رعایت 

 نداشتن ناخن بلند به علت رعایت کنترل عفونت و احتمال خراشیده شدن پوست نوزاد 

 مسئولین و همکاران و رجوعارباببا  رفتار مناسب 

 موارد مورد لزوم و ثبت بیمار ادمیت نحوه 

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

 در کارها بودن ادمشیپو  انگیزه مناسب، داشتن حلراه و ارائه مشکالت تشخیص 

 پرونده و در بخش مصرفی اوراق کلیه باالنویسی بودن تکمیل 

 یسینوگزارش اصول رعایت 

 کارکنان با حضور کلیه بخش تحول و و تحویل کارکنان کارمیتقس نحوه 

 آن اجرای و کارد کسپزشک،  دستورات کنترل نحوه 

 هدر نحو و کنترل نظارت Washing بیماران به آموزش و بخش توسط کادر خدمات 

 پزشکی تجهیزات درست استفاده نمودن نحوه 

 هاآن نگهداری و نحوه بخش با وسایل آشنایی 

 پانسمان و  هایست کنترلLP  تاریخ ازنظرو ساکشن بخش  کت دانو 

  درجه و کنترل داروهای تاریخ گذشته ازنظرکنترل یخچال دارو 

 توسط کسی که پساماند را تولیاد کارده     پسماندهاو تفکیک  هازباله آوریو جم  بخش افتنظ اصول رعایت

 است.

 عفونت کنترل موازین رعایت 

 به همراهان آموزش 

  تعداد و تاریخ انقضا ازنظرکنترل ترالی اورژانس 

 در تابلوی ورودی بخش کارکنان ازیموردن وجود اطالعات 

 ماهیانه و هفتگی بخش یهانسکنفراشرکت در  آموزشی و برنامه رعایت 

 کردن  چک نحوهORDER پزشک: 

 شود با خودکار ارمز انجام حتماً کردن چک. 
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 طرف دو order باشد موردی وجود نداشته کردن اضافه شود تا امکان باید بسته آن و باال و پایین. 

 پایین شد را در  مهر چکOrder طاور کامال  به اعتو س تاریخ .شود نوشته حروف به شده و موارد چک زده 

 .کند اید شود، سیس پرستار باید در کنار مهر، امضا حتماًپرستار  شود و نام نوشته

 مان زOrder  شدهنوشته ساعته 42 صورتبهباید. 

  توجه به تاریخ و ساعتOrder  داشته باشد حتماًکه. 

  از تیک زدنOrder  شدهزدههای ناخوانا خودداری کنند و پس از اطمینان تیک. 

  شدهنوشتهدارو نیز  کریژنباید اسم  حتماًدر مورد داروی سورفاکتانت. 

  کلمه پرتابل اید شود. حتماً هایگرافدر کنار 

  در کنارOrder  شدهنوشتهشماره لوله تراشه  حتماًاینتوبه کردن نوزاد. 

  از تیک زدنOrder و یاا توساط    شده خاودداری شاود  متفاوت نوشته بارنگو یا با خودکار  خوردهخط یها

 پزشک مجدد مهر و امضا شود.

 :خونی یهافراورده قیاز تزر قبل یهامراقبت

 این و ودشمی پالکت کاهش عملکرد سبب زیرا شود نگهداری یخچال در تزریق از ابل نباید متراکم پالکت 

 .شود تزریق دایقه 30 عرض در باید فراورده

 شوند تزریق باید شروع از پس ساعت 2 تا خونی یهافراورده و خون. 

 شود تزریق نباید باشد اتاق دمای در دایقه 30 از بیش یافراورده چنانچه. 

 واحد خون چنانچه (RBC) برگرداناده  خاون  باه باناک   دایقه 30عرض  درو  باشد اتاق دمای در و نشود باز 

 .است استفادهاابلد وش

 کاه  شاده  پتاسایم  شادن  آزاد و ارماز  یهاگلبول همولیز باعث زیرا بگیرد ارار داغ آب ظرف در نباید خون 

 .است خطرناک

 در بایاد  تزریاق  در ریتاأخ  صاورت  شاود، در  مصرف باید و شده منجمد دوباره نباید شدهذوب که یافراورده 

 شود. ساعت مصرف 2 عرض در و شده نگهداری محیط دمای

 کنترل خونی فراورده و گروه 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 کیسه اگر

 کیسه از نشت هرگونه 

 یعیرطبیغ رنگ 

 لخته وجود و همولیز 

 نامطلوب دمای 

 ناسالم برچسب 

 سهیدر ک گاز حباب وجود یا تاریخ انقضا گذشتن 

 .شود و برگه نظارت بر تزریق خون کامل شود کنترل ماریب حیاتی عالئم خون زریقت از بعد و حین ابل،

پرشده و باه هماراه    عوارضبرگه  و دیباش مرااب بیمار ،کندیم بروز تزریق اول دایقه 70 در اغلب شدید یهاواکنش

 .شودیمآزمایشگاه ارسال  به U/A ولخته  و CBCنمونه 

 .شود استفاده سالین نرمال ازسرم کردن به رایق نیاز صورت در و شود تزریق خونست  توسط باید خونی هایفراورده

 .کنندمی شدیدی یهاواکنش ایجاد بگیرند ارار 20 از باالتر دمای معرض که در Red cell پالسما و

 لیز باعث ددرص 0 دکستروز مثال محلول طوربهگردد  اضافه خون به نباید سالین نرمال از غیر دارویی و محلول هیچ

 تزریقای  داروی یاا  تزریقی خون آن علت که کرد مشخص تواننمی رخ دهد واکنشی تزریق طی اگر و شده هاگلبول

 .بوده است

 بایاد  شاد  ایجااد  تزریاق  محل در درد و تباغ، استفر کهیر، مانند یعالئم کهدرصورتیبیمار ) عمومی شرایط بررسی

 داد(. اطالع پزشک به سریعاً و ودنم تزریق N/S %0,7سرم  متواف و را تزریق

 :NICU در بخش گزارش نوشتن نحوه

 ازآنجاا بیماار   کاه  و نیاز مکاانی   بیمار )تشاخیص بیمااری(   پذیرش و نحوه علت پرستار باید ساعت، گزارش در اولین

 .را بنویسد RDS SCORو اولیه  V/Sو  آپگار ،وزن ،حاملگی سن ،جنس شدهرشیپذ

 .است گرفته منظور صورت این که به خاصی و اادام یا تغییر در آن بودن مورد طبیعی در و توضیح V/Sکنترل  ثبت

و درد و تعاداد   التهااب  ازنظار  آن و نیز بررسی شدهگرفته از بیمار رگ که محلی :یتر اپ و سرم IVمحل  کنترل ثبت

 .اید شود آن در گزارش باید نوبتدریافتی بیمار در هر  سرم میزان اید شود، ن یوکت مصرفی باید در گزارشآ



لورود  1397 لاس مرکز آموزشی و ردمانی کورث راهنمای عمومی کارکنان جدیدا
 

  یش زوم آ رزیا و رپوس  -مرکز آموزشی ردمانی کورث
91 

 

 

 ٔناه یدرزم کاه  خاصای  و ااادام  آن جریان ادرار و میزان براراری بودن، فیکس ازنظرسوند بیمار  :رادرا سیستم کنترل

 .شود ثبت باید در گزارش است گرفته ادرار صورت دف  یا کاهش افزایش

 .کند ارشرا گزنوبت در  diffication وجود پرستار باید در گزارش :دف  وضعیت کنترل

 .و نیز میزان آن باید اید شود آن بیمار و تحمل غذایی رژیم نوع پرستاری در گزارش

 پزشاک  تیرؤ به که ییهاشیآزما جوابد ثبت شون باید در گزارش شدهارسال که ییهاشیآزماو  پاراکلینیک اادامات

سااعت ارساال    .شاود  پیگیاری  بعاد  در شایفت  نشاده  دریافت که ییهاشیآزما شده و جواب پرونده ضمیمه رسیده

 .شده نیز باید نوشته شود گرفتهخونو میزان  هاشیآزما

نوع خون دریافتی  .شوند ثبت باید در گزارش گرفتهانجام خونی هایو فراورده خون ترانسفوزیون در حین که ااداماتی

 و گروه آن و شماره کیسه نیز باید در گزارش اید گردد.

نوزادی که عمال   کهیدرصورت).در گزارش اید شود گرفته استانجامبیمار  برای که از عملبعد  پرستاری یهامراابت

 در بخش بستری باشد.( شدهیجراح

 شاده انجاام ااادامات   یاثربخشنوشته شود و  هاآموزش یاثربخشضافه شود و بدو ورود ا یهاآموزش در مورد اادامات

بایاد در   شاده اسات  دادهباه بیماار    که در منزل و مراابت ترخیص حین ، آموزشیردهیش، آموزش نحوه ثبت گردد

و  زیو ساا در گزارش پرستاری محل لوله تراشه . هوشیاری بیمار و ساعت ویزیت ثبت گردد تیشود وضعاید  گزارش

 .دد فیکس شده و تاریخ گذاشتن چست تیوب ذکر شودع

 .شود مراجعه موجود در بخش ش پرستاریگزار الگوی جزوه به ترکامل بیشتر و توضیح اطالعات دریافت برای

 موجاود در بخاش   نویسای گازارش  سات یلچک به توانیداید مینوشته که گزارشی بودن از کامل اطمینان کسب رایب

 .کنید مراجعه

 :بیماران به آموزش

 در اختیار بیمار به آموزش ورود مراجعه و برگه بدو بیمار در به آموزش فرم پوشه بیمار به به و آموزش آگاهی جهت

 وی نیااز  باه  توجاه  باا  بیمار ترخیص و حین بستری مدت و در شدهدادهچهره  به چهره و آموزش شدهدادهارار  وی

 .گردد ثبت پرستاری گزارش و در شدهدادهآموزش 

 :در بخش عفونت کنترل به مربوط نکات

 .است جرهایپروساز هر  ابل و بعد هادست شستن بیمارستانی از ایجاد عفونت پیشگیری راه نیترمهم
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 انتهاای  سومکی آن یوکت از خروج پس فلبیت مشاهده و در صورت گرفتهانجام بارکی ساعت 20-14هر  IVتعویض 

 مشاهده شود و در صورت ارسال یشناسکروبیم بررسی جهت و به آزمایشگاه گذاشته کشت لوله و داخل را چیده آن

 .شود ضتعوی آن یوکت فلبیت نظیر یعالئم هرگونه

 .شود جداً خودداری سرم باالی باکس سرسوزن و از گذاشتن شده تعویض بارکی ساعت 14 هر ها میکروست

 شود. مثل لوله تراشه، کاتتر، لوله خرطومی مخصوص هر نوزاد استفاده بارمصرفکیاز وسایل 

 از گوشی پزشکی و آمبوبگ مخصوص هر نوزاد استفاده شود.

 طبق لیست موجود در بخش انجام شود. هامحلول یسازقیرا یهاروش

 شود.می گرفته را ندوم صورتبه کارکنانکشت دست از 

 .شودیمبرای ساکشن تراشه از ست استریل و دستکش استریل داخل ست استفاده 

 استفاده شود. هاشیآزماو گرفتن  رگ گیریاز دستکش استریل شده توسط اتوکالو برای 

 :کرد توجه آن بیمار به یصترخ باید در زمان که نکاتی

 شود و نسخه به خانواده داده شود. بیمار درخواست داروهای پرستاری گزارش طبق

 تارخیص )توساط   ناوع  کاردن  و مشخص ساعت با ذکر ترخیص پرستاری و گزارش شدهکنترل پزشک orderآخرین 

 .شود شخصی( نوشته یا با رضایت پزشک

در  اول صافحه  و کارده  کنتارل  بایاد پروناده را   شایفت  رستار مسئولپ بخش منشی توسط پرونده شدن از جم  پس

پزشک، مهار   مهر و امضای ازنظر پزشک دستورات کلیه .کند هزینه امضا آخر برگ سرپرستار و صفحه امضای اسمت

 شود. بررسی ...بودن و کامل ازنظر پرونده اول صفحه پرونده، برگ خالصه چک شد پرستاری، برگ

باه   و مراجعاه ، نحوه و میزان استفاده از داروها یسنجییشنوا، ROP، بررسی یردهیشر مورد ترخیص د یهاآموزش

خالصه پرونده نیز  و در شدهگرفتهمضا  ا و در برگه آموزش نوشته و شدهدادهدرمانگاه و پی گیری سونوگرافی و غیره 

 اید شود.
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 رادیولوژی واحد

 
 مقررات بخش رادیولوژی

 حل کار:در م موا بهحضور 

 40:70 الی 73:30عصرها: 72:70الی  1:30: هاصبح

 :پوشیدن لباس فرم در محیط کار 

 یکارکناننصب اتیکت  -روپوش سفید  -شلوار -مقنعه 

 رعایت حجاب اسالمی طبق استانداردهای پوشش 

  اداری، اوانین و مقررات مرکز مراتبسلسلهرعایت 

 رعایت منشور حقوق بیمار 

  وظایف و نظر مافوق بر اساس شرحانجام وظایف محوله 

  طبق نظر پزشک یدرخواست یهایگرافانجام 

  هاآنالزم به  یهایآمادگپذیرش بیماران و ارائه 

 تیرا CD  و تعویض داروها هاشهیکلثبوت  ظهور ومسائل مربوط به  و کنترلهای ماموگرافی 

  (فیلم ب )زیمتر شخصی ، بیمار و همراهان در مقابل اشعه و استفاده از دوکارکنانحفاظت 

  شدهارائه یهادستورالعمل بر اساسرعایت مسائل کنترل عفونت 

 رعایت حریم خصوصی بیمار 
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  اورژانس داروهای ضروری و ترالی یادورهکنترل 

 استدر بخش رادیولوژی در دو حوزه سونوگرافی و رادیولوژی  یرسانخدمت. 

وگرافی با توجه به برنامه کاری پزشک مقیم مرکز ساعت کاری بخش سون ساعت کاری در بخش سونوگرافي:

و  اسات صبح بخش سونوگرافی فعاال   یهانوبتدر  معموالً، شودیم. با توجه به این برنامه به بیماران نوبت داده است

عصر و شب و ایام تعطیل در صورت نیاز با هماهنگی سوپروایزر باا رادیولوژیسات کشایک، ساونوگرافی      یهانوبتدر 

 .شودیمانجام  بیماران

روز در هفتاه فعاال و    4صبح و عصرها فقط  یهانوبتاین بخش فقط در  :ساعت کاری در بخش رادیولوژی

بیماران هرکادام   کهیدرصورتعصر و شب و ایام تعطیل  یهانوبتو در سایر  استرادیولوژیست مقیم  کارکناندارای 

رادیولوژی کشیک یا آنکال، گرافای   کارکناناهنگی سوپروایزر با نیاز به رادیوگرافی داشته باشند بعد از هم هابخشاز 

 .شودیمانجام  موردنظر

 .استبه دو صورت پذیرش بیماران سرپایی و بستری  نحوه پذیرش بيماران در بخش سونوگرافي:

وبات،  پذیرش بیماران سرپایی: مددجویان با همراه داشتن درخواست سونوگرافی به مرکز مراجعه و پاس از گارفتن ن  

 .کنندیممراجعه  موردنظرالزم جهت سونوگرافی را دریافت کرده و در روز  یهایآمادگتاریخ و ساعت مراجعه، 

در صورت درخواست پزشک برای مددجویان بعد از هماهنگی بخش مربوطه باا واحاد    :پذیرش بيماران بستری

 هایسونوگرافبعضی از  ضمناً، شوندیمرستاده سونوگرافی و دادن آمادگی الزم، بیماران توسط خدمه به سونوگرافی ف

 .شودیمبه بخش انجام  انتقالراابلیغپرتابل برای بیماران  صورتبه

 .استبه دو صورت سرپایی و بستری  نحوه پذیرش بيماران در بخش رادیولوژی:

آمادگی غاذایی باشاد،   رادیوگرافی بدون  کهیدرصورتپذیرش بیماران سرپایی: مددجویان با همراه داشتن درخواست 

و در روز  شاده دادهشافاهی و کتبای    صاورت باه در همان روز و در صورت نیاز به آمادگی، ابتادا آماادگی باه بیماار     

 .کنندیمجهت انجام رادیوگرافی مراجعه  شدهنییتع

و  شودیمگرافی ساده باشد به بخش منتقل  کهیدرصورتبا توجه به درخواست پزشک  :پذیرش بيماران بستری

جهت انجام رادیاوگرافی،   شدهنییتعو در روز  شدهدادهبه بخش اطالع  هایآمادگاگر نیاز به آمادگی باشد از روز ابل 

( در صاورت درخواسات   NICU,ICUوی ه ) یهابخش. برای بیماران بستری در شودیمتوسط خدمه به بخش منتقل 

 .شودیمپرتابل انجام  صورتبهپزشک گرافی 
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بیمااران اعام از بساتری و     یتماام به هایآمادگاین  زم در بخش رادیولوژی و سونوگرافي:ال یهايآمادگ

که برای گرفتن نوبات   یهرکس، با این تفاوت که در مورد کلیه بیماران سرپایی به خود بیمار یا شودیمسرپایی داده 

 .شودیمبه بخش اطالع داده  هایآمادگ، اما در مورد بیماران بستری این شدهداده هایآمادگمراجعه کرده 

 IVP,BAسااده مثال:    یهاا یگرافا رنگای و بعضای    یهاا یگرافا الزم در بخش رادیولوژی: بارای اکثار    یهایآمادگ

ENEMA,SMALL BOWELL,KUB,L.S.S  استرعایت آمادگی غذایی روز ابل از آزمون الزامی و به ترتیب زیر: 

 شود. لیم (سوپ ساده)گرم روغن کرچک بعد از شام سبک  60

 عدد ارص دایمیتیکون شب ابل از خواب جویده شود. 4

 عدد شیاف بیزاکودیل صبح استعمال شود. 7

ناشتا به بخش مراجعاه   صورتبهساعت ابل از مراجعه جویده و در ساعت معین و  7عدد ارص دایمیتیکون صبح  7

 کند.

 :HSGالزم در  یهایآمادگ

 ( از شروع پریود انجام شود.(1-77) این گرافی بین روز)رعایت اانون ده روز 

 اطمینان از عدم عفونت دستگاه تناسلی

 شدهنییتع وزاستفاده از شیاف بیزاکودیل ابل از مراجعه در ر

 ساعت ناشتا 0فقط به مدت  :BA MAALالزم در  یهایآمادگ

 : آمادگی خاصی ندارد.BA SWALLOWالزم در  یهایآمادگ

 :رافیالزم در بخش سونوگ یهایآمادگ

 مصرف آب و مایعات فراوان و مراجعه به بخش با مثانه پر :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

 با مثانه خالی مراجعه کنند. حاًیترجماه  3ماه با مثانه پر و باالی  3یان زیر مددجو سونوگرافي بارداری:

 : مددجویان با مثانه خالی مراجعه کنند.TVسونوگرافی ترانس واژینال 
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سال اساتحمام ابال از مراجعاه و اصاالح ناحیاه زیار بغال و در         20در مددجویان زیر  :BREASTسونوگرافي 

الزم باه   اسات الزامی  شدهنییتعبر موارد فوق همراه داشتن ماموگرافی با جواب در روز سال عالوه  20بیماران باالی 

 نگذشته باشد. سال کیذکر است که از تاریخ انجام ماموگرافی بیشتر از 

BPP      مصرف مایعات شیرین برای حرکت جنین و در بیماران دیابتی مصرف مواد غاذایی کاه مجااز باه خاوردن آن :

 ت.الزامی اس باشندیم

سار ناوزاد ابال از مراجعاه باه       حتمااً در صورت زیاد یا بلند باودن ماوی سار ناوزاد      سونوگرافي مغز نوزادان:

 سونوگرافی اصالح گردد.

سوپ ساده میال کنناد و بعاد از شاام دو      حاًیترجشب ابل از سونوگرافی شام سبک  سونوگرافي شكم و لگن:

عدد ارص دایمیتیکون دیگار   2کون )جویدنی( را مصرف کنند عدد ارص بیزاکودیل )با آب( و دو عدد ارص دایمیتی

را هم همان شب دو تا دو تا هر دو ساعت مصرف کنند صبح ناشتا با مثانه پر مراجعه کنند دو عدد ارص دایمیتیکون 

 میل کنند. شدهنیمعهم صبح روز 

رنگای   یهایگرافهت انجام ج هایآمادگدر بخش رادیولوژی عالوه بر  رنگي: یهاآزموندر  ازيموردنوسایل 

و توضایحات الزم در بخاش داده    شاده نوشاته توسط رادیولوژیسات   هاآنوسایل و داروهایی نیاز است که درخواست 

باا خاود باه مرکاز      شاده نییتعرا که ضمن انجام آزمون الزم است را تهیه نموده و در روز  ییداروها. بیماران شودیم

 ا با توجه به سن و وزن بیماران متفاوت است.. حجم و تعداد این داروهآورندیم

 که بیماران باید همراه خود داشته باشند: IVPدر  ازیموردنوسایل 

 اسکالپ وین ،سرنگ ،آمیول ایوپاک یا ویزپاک یا اولترا ویت 

 :SMALL BOWELLدر  ازیموردنوسایل 

 )سولفات باریم )تعداد به درخواست پزشک 

 و باریم میل: در باریم سوالو ازیموردنوسایل 

 )لیوان موجود در بخش ،سولفات باریم )تعداد به درخواست پزشک 

 :HSGجهت انجام  ازیموردنوسایل 

 یسیس 40سرنگ  ،شیاف بیزاکودیل ،بتادین ،دستکش استریل ،یک عدد آمیول ویزپاک، 

  در  ازیموردنوسایلBA ENEMA: 
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 سولفات باریم )بسته به سان و جانس و    ،زشک(رکتال تیوپ یا سوند فولی )سایز آن با توجه به درخواست پ

 دستکش استریل ،است( ریمتغبسته  3تا  7جثه بیماران از 

 کارکنانو وظایف  کارمیتقسنحوه 

، نظاارت بار کال    کارکناناز مسئولین باالتر به  اتخاذشدهو تصمیمات  هادستورالعملکارشناس مسئول بخش: انتقال 

، تنظیم کارکنان تکتک، سرپرستی و نظارت بر کار هاآنو تالش جهت رف   انکارکن یازهاینو  کمبودها ازنظربخش 

 بخش از طریق دادن درخواست به انبار یا داروخانه ازیموردنبخش، تهیه لوازم و تجهیزات  کارکنانماهانه 

ی بار  بیمااران بساتری و سارپای    یهاا یگراف، انجام شدهنییتعاساس برنامه  کاربرحضور در محل  بخش: کارکنان

 .شدهانجام یهایگرافاساس شرح وظایف، بایگانی 

. امور تاریکخاناه: نگهاداری و مراابات از    هاملحفه، تعویض هااتاقنظافت کلی بخش: تمیز کردن  خدمتكار بخش:

اداری باه   یهاا برگاه و  هاا نامه ییجاجابه. هاکاتکردن  یضدعفونظهور و ثبوت.  یداروهادستگاه پروسسور، تعویض 

 .موردنظر یاهبخش

، پذیرش بیماران سرپایی و بستری، ارائه آماادگی باه   شدهنییتعاساس برنامه  کاربرحضور در محل  منشي بخش:

طارف   یهاا ساازمان در کامییوتر، ارائه آمار ماهانه و ارائاه مادارک، لیسات     هادرخواست، ثبت یدهنوبتمراجعین و 

 .هایماموگرافش ارارداد بیمارستان به واحد امور مالی، تایپ گزار

و وسایلی که نیاز به استریل کردن دارناد بعاد از شساته و خشاک شادن       هاست: کلیه CSRروش تحویل وسایل به 

. بر روی چسب، شوندیمتوسط خدمه بخش به اتوکالو فرستاده  بارکی یاهفتهشده و  دارنشانتوسط چسب اتوکالو 

 .شودیمنوع وسیله، تاریخ و نام بخش نوشته 

توسط خدمه  شدهنییتعکثیف در زمان  یهاروپوشو  هاملحفه تحویل وسایل کثيف به رخشویخانه: روش

شاده   آلودهخونبه  یاملحفه کهیدرصورت، شوندیمبه بخش فرستاده نوبت بخش به رخشویخانه تحویل و در انتهای 

عالوه  هاملحفهو  هاروپوش ضمناً شودیمبرده  خانهیرخشوجداگانه به  صورتبهو  شودیمباشد در کیسه زرد انداخته 

 .شوندیمبر شستشو اتوکشی نیز 

توساط   باار کیا ، ماهیاناه  استبخش که در انبار نیز موجود  ازیموردنوسایل  :روش درخواست وسایل از انبار

خدمه و پس از آماده شدن و اطالع توسط  شودیمو به انبار فرستاده  شدهنوشتهمخصوص  یهافرم مسئول بخش در 

درخواست داد و طبق روال  توانیمای شود  لهیوسبهدر اواسط ماه احتیاج  کهیدرصورت. شودیمبه بخش انتقال داده 

 فرم درخواست انبار باید به امضای مسئول انبار و مدیر بیمارستان برسد. ضمناًفوق وسایل را دریافت نمود، 
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 یهاا برگاه در  شاوند یما کاه از داروخاناه گرفتاه     یازیا موردنوساایل   روش درخواست وسایل از داروخانه:

پاس از   شاو نادو  و پس از امضای مدیریت به داروخانه فرساتاده مای    شدهنوشتهمخصوص دارو توسط مسئول بخش 

 .شوندیمآماده شدن و اطالع، توسط خدمه به بخش انتقال داده 

 :کارکنانتعداد 

 دو نفار کااردان   ،یک نفر کارشاناس  ،ئولیک کارشناس مس ،یک پزشک متخصص رادیولوژی و سونوگرافی، 

 منشی بخش ،خدمتکار بخش

 لیست تجهیزات بخش:

  )دساتگاه   ،دستگاه رادیولوژی ثابات  ،نالیواژ ،کانکس سطحی، پروپ با سهدستگاه سونوگرافی )ساده و داپلر

یل وساا  ،یساونوگراف  دساتگاه  UPS و مااموگرافی  دساتگاه  UPS ،پروسسور اتوماتیاک  ،ماموگرافی دیجیتال

 ،کیسول اکسی ن ،فشارسن دستگاه  ،سربی( دستکش وگنادها، دییروین حفاظ روپوش سربی،) یفردحفاظت 

تغذیاه و   واحاد  ،نتار یو پرسیساتم رایاناه    ،افساه داروهاای ضاروری   و  ترالی اورژانس ،کیسول اطفا  حریق

 .یدرمانمیرژ
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 شگاهیآزما واحد

 
 شگاهیآزمامقررات بخش 

 حل کار:در م موا بهحضور 

 صبح روز بعد 0/0الی  30/77شب:  40:00 الی 73:30عصرها: 72:00الی  1:30: هاصبح

 :پوشیدن لباس فرم در محیط کار 

 یکارکناننصب اتیکت  -روپوش سفید  -شلوار -مقنعه 

 رعایت حجاب اسالمی طبق استانداردهای پوشش 

  اداری، اوانین و مقررات مرکز مراتبسلسلهرعایت 

 حقوق بیمار رعایت منشور 

 وظایف و نظر مافوق انجام وظایف محوله بر اساس شرح 

  طبق نظر پزشک یدرخواست هاشیآزماانجام 

  هاآنالزم به  یهایآمادگپذیرش بیماران و ارائه 

  تشخیصی آزمایشگاه یهابخشبه  هاشیآزما یهانمونهتحویل 

 به سوپروایزر و مسئول فنی جهت  هاآنرائه انجام دهنده تست و ا کارکنانتوسط  هاشیآزما یهاجواب دیتائ

 نهایی دیتائ

  بیمارستان یهابخشبه بیماران سرپایی و  هاشیآزماتحویل جواب 
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  یهاا نموناه از بیماار و کاار باا     یریگنمونهمخاطرات بیولوژیک  ، بیمار و همراهان در مقابلکارکنانحفاظت 

 ارسالی به آزمایشگاه

  شدهارائه یهادستورالعمل اسبر اسرعایت مسائل کنترل عفونت 

 رعایت حریم خصوصی بیمار 

  اورژانس و ترالی تشخیصی مورداستفادهو مواد  هاتیککیفی و کمی روزانه کنترل 

  آزمایشگاهیو تجهیزات  هادستگاهانجام کنترل کیفی داخلی و خارجی 

 است ژیبالینی و پاتولو آزمایشگاهتشخیص  حوزهدو در  آزمایشگاهدر بخش  یرسانخدمت. 

آزمایشاگاه کاه   ماهانه با توجه به برنامه کاری  آزمایشگاهساعت کاری بخش  :آزمایشگاه ساعت کاری در بخش

با توجه باه ایان برناماه باه      مسئول فنی )ریاست آزمایشگاه( رسیده است. دیتائتوسط سوپروایزر تعیین گردیده و به 

عصار   یهانوبتو در  استفعال  آزمایشگاه یهابخشتمامی ح صب یهانوبتدر  معموالً، شودیم خدمات ارائهبیماران 

آزمایشگاه و دفتر پرستاری )مترون بیمارستان سوپروایزر  دیتائبه درخواست پزشکان و با  با توجهیام تعطیل و شب و ا

 .دهدیمو سوپروایزر کشیک( ارائه خدمات 

 کارکناان فعاال و دارای   صارها صابح و ع  یهاا نوبات ایان بخاش فقاط در     :پاتولوژیساعت کاری در بخش 

بساتری و اتااق عمال صاورت      یهابخشارسال نمونه پاتولوژی توسط  ایام تعطیل در صورتیو در  است پاتولوژی

ابلی پزشک جاراح   بااطالع زدهخی یهانمونهعادی انجام شود. ارسال  یهاروزهتا در  ردیگیمارار  رشیموردپذبگیرد 

 .گرددیما مرکز درمانی والیت هماهنگ و به آنجا ارسال اتاق عمل، برای انجام ب و مسئول

 .استبه دو صورت پذیرش بیماران سرپایی و بستری  :آزمایشگاه نحوه پذیرش بيماران در بخش

آمادگی  عدم نیاز به ناشتایی یاصورتی  در شیآزماپذیرش بیماران سرپایی: مددجویان با همراه داشتن درخواست 

و در روز  شاده دادهشفاهی و کتبای   صورتبهصورت نیاز به آمادگی، ابتدا آمادگی به بیمار  در همان روز و دردیگری 

 .کنندیممراجعه  آزمایشجهت انجام  شدهنییتع

در صورت درخواست پزشک برای مددجویان بعد از هماهنگی بخش مربوطه باا واحاد    :پذیرش بيماران بستری

 .شوندیمفرستاده  آزمایشگاه بیماران توسط خدمه به یهانمونهو دادن آمادگی الزم،  آزمایشگاه

 .استبه دو صورت سرپایی و بستری  :پاتولوژِینحوه پذیرش بيماران در بخش 
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 کارکنانو وظایف  کارمیتقسنحوه 

، نظارت بر کل بخش کارکناناز مسئولین باالتر به  اتخاذشدهو تصمیمات  هادستورالعمل: انتقال سوپروایزر آزمایشگاه

، تنظایم  کارکناان  تاک تاک ، سرپرستی و نظارت بار کاار   هاآنو تالش جهت رف   کارکنان یازهاینو  کمبودها زنظرا

 بخش از طریق دادن درخواست به انبار یا داروخانه ازیموردنبخش، تهیه لوازم و تجهیزات  کارکنانماهانه 

بیمااران بساتری و سارپایی بار      هاا شیاآزما انجام ، شدهنییتعاساس برنامه  کاربرحضور در محل  بخش: کارکنان

 .شدهانجام کلینیکی و پاتولوژی هاشیآزمانتای  اساس شرح وظایف، بایگانی 

 .موردنظر یهابخشاداری به  یهابرگهو  هانامه ییجاجابه، هااتاقتمیز کردن  نظافت کلی بخش: خدمتكار بخش:

وساایل   یشستشوبه بیمارستان والیت،  زدهخیمرج  و نمونه  شگاهیآزماارسالی به  هاشیآزماارسالی  یهانمونهبردن 

سکوها و میزها  نظافت با فور، ونیزاسیلیو استر کردنخشکو  هاتیپو  یاشهیشآزمایش  یهالولهمانند  مورداستفاده

 .هاآن یضدعفونو 

ی، ارائه آمادگی باه  ، پذیرش بیماران سرپایی و بسترشدهنییتعاساس برنامه  کاربرحضور در محل  بخش: پذیرش

طارف   یهاا ساازمان لیسات   و ارائاه مادارک   ؛در کامییوتر، ارائه آمار ماهانه هادرخواست، ثبت یدهنوبتمراجعین و 

 پاتولوژی.ارارداد بیمارستان به واحد امور مالی، تایپ گزارش 

توسط خدمه  شدهنییتعکثیف در زمان  یهاروپوشو  هاملحفه روش تحویل وسایل کثيف به رخشویخانه:

شاده   آلودهخونبه  یاملحفه کهیدرصورت، شوندیمبه بخش فرستاده نوبت بخش به رخشویخانه تحویل و در انتهای 

عالوه  هاملحفهو  هاروپوش ضمناً شودیمبرده  خانهیرخشوجداگانه به  صورتبهو  شودیمباشد در کیسه زرد انداخته 

 .شوندیمبر شستشو اتوکشی نیز 

توساط   باار کیا ، ماهیاناه  استبخش که در انبار نیز موجود  ازیموردنوسایل  :است وسایل از انبارروش درخو

و پس از آماده شدن و اطالع توسط خدمه  شودیمو به انبار فرستاده  شدهنوشتهمخصوص  یهابرگهمسئول بخش در 

درخواست داد و طبق روال  توانیمشود ای  لهیوسبهدر اواسط ماه احتیاج  کهیدرصورت. شودیمبه بخش انتقال داده 

 فرم درخواست انبار باید به امضای مسئول انبار و مدیر بیمارستان برسد. ضمناًفوق وسایل را دریافت نمود، 

 یهاا برگاه در  شاوند یما کاه از داروخاناه گرفتاه     یازیا موردنوساایل   روش درخواست وسایل از داروخانه:

پاس از   شاو نادو  و پس از امضای مدیریت به داروخانه فرساتاده مای    هشدنوشتهمخصوص دارو توسط مسئول بخش 

 .شوندیمآماده شدن و اطالع، توسط خدمه به بخش انتقال داده 

 :کارکنانتعداد 
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  پاتولوژی )کلینیکال و آناتومیکال(یک پزشک متخصص 

  نفر سوپروایزریک 

 بيوشيمي، هورمون، یهماتولوژ از: اندعبارتآزمایشگاه که در هر بخاش   یک نفر کارشناس ،

 سرم. یجداساز ؛ ادرار و انگل،يشناسكروبيمبانک خون، 

  ریگنمونهیک نفر 

 مربوطه( هاشیآزماپذیرش بیماران سرپایی و بستری در بخش و جواب دهی بخش ) دو نفر پذیرش 

  ی(پاتولوژ هاشیآزماپذیرش بیماران سرپایی و بستری در بخش و جواب دهی ) یپاتولوژیک نفر منشی 

  عصر و ایام تعطیل یهانوبتصبح و یک نفر برای نوبت دو نفر خدمات در 

 لیست تجهیزات بخش:

  دساتگاه   ،الکترولیات آنااالیزر  دساتگاه   ،اتو آناالیزر بیوشیمیدستگاه  ،سل کانتر هماتولوژیدستگاهVidas، 

یخچال  هماتولوژی، ماری بن میکروسکوپ هماتولوژی، اسیکتروفتومتر، ،فتومتر فلیم فتومتر، ،Elisaدستگاه 

یخچال نگهداری  ،یخچال بیوشیمی ،فریزر بانک خون ،یخچال بانک خون ،یکروبشناسیمیخچال  هماتولوژی،

Stock (4 )دستگاه شیکرانکوباتور بانک خون جهات   میکروسکوپ بانک خون، کارکناناتاق  یخچال ،دستگاه

 انکوبااتور  ،یشناسا کاروب یمهاود   ،یاسا کروبشنیممیکروساکوپ   بان مااری باناک خاون،     نگهداری پالکت،

وان  ،فور استریلیزاسیون اتوکالو، )کشت خون(، یشناسکروبیم انکوباتور (،خون ریغ)کشت  یشناسکروبیم

 همااتولوژیی و  دستگاه UPS ،)پاتولوژی( پروسسور اتوماتیکتیشو ،پاتولوژی فور ،میکروتوم ،آبگرم )پاتولوژی(

UPS افساه  و  ترالای اورژاناس   ،کیسول اطفا  حریق ،کیسول اکسی ن ،فشارسن  دستگاه ،اتوآناالیزر دستگاه

 ،نتریو پرسیستم رایانه  ،داروهای ضروری
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 واحد آموزش دفتر پرستاری

گردد. رساالت ایان واحاد    دفتر پرستاری بیمارستان محسوب می رمجموعهیزبخشی از  کوثرواحد آموزش بیمارستان 

 واحاد . اسات ای هاای حرفاه  ر بیمارستان از طریق ارتقا  سطح علمی آناان و آماوزش  شاغل د کارکنانسازی توانمند

 یهاا جازوه  کماک  با .دارد عهده بر را بیماران و کارکنان به آموزشمسئولیت  کوثر، درمانی و یآموزش مرکز آموزش

 از اساتفاده  باا  و ازدپارد یما  کارکناان  آموزش به ... و سمینارها ،هاکارگاه آموزشی، یهاکالس برگزاری خودآموزی،

 .دارد .داردیبرم ادم بیماران بهبود ارتقا  و آگاهی افزایش در ... و چهره به چهره آموزش گروهی، آموزش ها، پمفلت

 نارگس  هاا خاانم  ساالمت  آماوزش  واحاد  کارشناساان  ها و خانی محمد فرحناز خانم بیمارستان، یزرآموزشیسوپروا

 .هستند علییور فالح صغری و رمضانی

 

 

 

 آموزشی مرکز کوثر یهااستیس

 آموزش به بیمار یهااستیس
 آموزش به کارکنان یهااستیس

 ه سایر کارکنانآموزش ب

 آموزش به کارکنان جدید

 آموزش حین ترخیص

 آموزش حین درمان

 آموزش حین بستری
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 واحد آموزش سالمت

 
و تم ا  بیم اران         رودیم  مهم و یکی از استانداردهای کیفیت مراقبت پرستاری به شمار  یافهیوظ عنوانبهآموزش به بیمار 

 یه ا مراقب ت آم وزش   و ارتقای سطح سالمت خود برخوردارند. هایماریبدریافت آموزش در جهت  فظ سالمتی، پیشگیری از 
آموزش به بیمار از وظایف مهم  هست هانهیهزبهداشتی باعث استقالل بیمار، افزایش مراقبت از خود، کاهش اضطراب و کاهش 

و اج را   یده  س ازمان مراقبتی باید  یهاتیفعالسایر  در کنارپرستاران و  روزمره یهابرنامهبخشی از  عنوانبهپرستاران است که 
 گردد.

اف زایش   مس لهه مزمن در جامع ه،   یهایماریبشدن زمان بستری بیماران در بیمارستان و افزایش بار  ترکوتاهجه به امروزه با تو
است. با توجه به اینکه  قرارگرفته موردتوجهآگاهی بیمار در راستای مشارکت در فرایند درمان و انجا  خودمراقبتی بیش از گذشته 

نیاز به اطالعات بیشتر در خصوص انج ا  خ ودمراقبتی و پیگی ری     ...ی، شرایط جسمی و برخی از بیماران به دلیل ماهیت بیمار
ای ن   ییشناس ا  ؛ وردیگیموا د آموزش سالمت انجا   توسط ادامه آموزش این مددجویان پس از آموزش پرستاران درمان دارند

 .شوندیموزش سالمت معرفی در دفتر بخش به وا د آم از ثبتبیماران توسط پرستاران بخش صورت گرفته و پس 

 معيارهاي معرفي بيماران به واحد آموزش سالمت:

 (متابولیك، سرطان یهایماریب، هموفیهی، MSبیماران خاص )دیالیز، -

 داروهای پرخطر )دیگوکسین، انسولین، وارفارین و ...( کنندهافتیدربیماران  -

 بیماران دارای اختالالت روان -

 و ...( COPDشارخون، آسم، ف مزمن )دیابت، یهایماریب -

 قهبی ریوی یانوبازتبیماران نیازمند  -

 ذهنی و ...( توانکمزبان متفاوت، اختالالت ارتباطی، ، سوادیببیماران دارای موانع آموزشی ) -
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 واحد مراقبت در منزل:

 اس ت در این زمینه  تیباصال و  بهداشتی بیماران در خانه توسط افراد دارای مجوز مراقبتمراقبت در منزل به معنای  مایت و 
، یامشاورهمراقبتی،  ٔنهیدرزمپرستاری  یهامراقبت ارائهاز طری   انیارتقاء مددجو فظ و  نیتأماین مراکز  سیتأسهدف کهی از 

 استنیروی انسانی  نیتأمآموزشی، درمانی و 

 :فواید و هدف واحد مراقبت در منزل

 کیفیت خدمات پرستاری بهبود -
 و زمان بستری در بیماران مزمنکاهش دفعات  -

 یرضروریغ یهایبسترپیشگیری از  -

 افزایش را تی و آسایش بیمار -

 بیمارستانی یهاعفونتکاهش خطر ابتال به  -

 آنان یهاخانوادهایمنی برای بیماران و  -

 بیمار به زندگی عادی ترعیسربازگشت  -

 افزایش خدمات به بیماران سالمند و نیازمند به مراقبت طوالنی -

 

پرس تاری   یه ا مراقبتبیمارستان کوثر نیز با عقد قرارداد با مرکز خدمات پرستاری بزرگمهر جهت ارجاع مددجویان نیاز به 
و های مراقبتی نظیر تزریقات، پانسمان، سوند فولی، سوند مع دی، مراقب ت از بیم اران م زمن، س المند، فت وتراپی        ٔنهیدرزم
ب ه   یرس ان خ دمت آم اده   ...پزش کی و فیزی وتراپی و   ن ات یمعاهوش یاری و...   مراقبت از بیماران با کاهش سطح نیهمچن

 .استمددجویان 
 ه ا بخ ش  بستری و سرپایی توسط کارکنان فنی بخش و مسلولین یهابخششناسایی بیماران نیاز به مراقبت در منزل در 

مراقب ت در   1و پر کردن فر  شماره  نزلبا وا د مراقبت در م هاآنمددجو و یا همراهان  یسازآگاهصورت گرفته و پس از 
 مارستانیقرارداد بطرف به مرکز  0( هماهنگ شده و پس از تکمیل فر  شماره 5اتاق شماره ) 072منزل با این وا د داخهی 

 .شوندیمارجاع داده 
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 نوزاد وواحد آموزش سالمت مادر 

 
 تیموفق دارد، یاهیو تغذدایق بهداشتی  یهامراابتمراحل زندگی است که نیاز به  نیترحساسدوره شیرخوارگی از 

الزم باید در مراحل مختلف حین  یهاتیو حما هاو مراابتعوامل مختلفی ارار دارد  ریتأثمادران در شیردهی تحت 

مشاوره کارکنان بهداشاتی   ازآنپس ؛ وآید به عملمراحل حساس روزهای اول  و دربالفاصله پس از زایمان  بارداری،

شایرش بارای تغذیاه     تیا کفاباه او نسبت  نفساعتمادبهتحکیم   هیوبه و یردهیشادر برای حل مشکالت مانی با مدر

ااوانین   وجاود  ،یردهیشا مناسب بارای   طیو محپدر نوزاد در ایجاد آرامش  خصوصاًجلب حمایت خانواده  شیرخوار،

 مؤثراز عوامل  ...تغذیه مصنوعی و کنندهگمراهتبلیغات  وعدم ،مانیاز زاحمایتی برای بازگشت مادر به محل کار پس 

 .است یردهیشدر موفقیت مادران در مراحل مختلف 
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 ونتــواحد کنترل عف

 
 عفونت: واحد کنترلمعرفی 

دستور وزارت بهداشت درمان و آماوزش پزشاکی، مبنای بار تشاکیل کمیتاه        ، با7303واحد کنترل عفونت از سال  

بیمارساتانی و تاالش بارای     یهاعفونتشناسایی انواع  باهدفایران اسالمی و  یهاانمارستیب کنترل عفونت، در تمام

 پیشگیری و نیز کاهش نرخ عفونت، در این مرکز و سایر استان آغاز به کار نمود.

 ترکیب اعضای کمیته کنترل عفونت:

مدیریت بیمارساتان، مادیر   زنان،  گروه ریمدترکیب اعضای کمیته شامل: ریاست بیمارستان، ریاست بخش نوزادان،  

، کارشاناس آزمایشاگاه، کارشاناس کنتارل عفونات و      هابخشخدمات پرستاری، مسئول امور داروئی، مسئولین کلیه 

 .استکارشناس بهداشت محیط 

 اهداف کمیته کنترل عفونت و یمشخط

 بیمارستانی. یهاعفونت ابتال و عوارض ناشی از ،ریوممرگکاهش 

عاوارض   میاانگین بساتری ناشای از    و کااهش بروز عفونات   یمارستانی از طریق پیشگیری ازب یهانهیهزکاهش نرخ 

 عفونی.

 بیمارستانی. یهاعفونت کنترل ،قیاز طررضایتمندی آنان  جامعه و سالمت افرادی ارتقا حفظ و ،نیتأم

 هاا آنافزایش آگااهی   اری واد بیمارستان اعم از درمانی، برنامه در بازآموزی نیروهای انسانی درگیر و آموزش تربیت،

 پیشگیری از یهابرنامهاجرای  در هاآنجلب مشارکت  بیمارستانی و روند مقاومت میکروبی و یهاعفونتارتباط با  در

 عفونت بیمارستانی.
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بیمارستانی با اساتفاده از اطالعاات    یهاعفونتتجهیزات کنترل  ملزومات و به مواد، تجهیز بیمارستان، و یسازنهیبه

 های بیمارستانی.کنترل عفونت ٔنهیدرزمانجام تحقیقات کاربردی  حمایت ازظام مراابت ن

 اقدامات اورژانس در زمان بروز مواجهه شغلی:

 حفظ کنید. را خونسردی خود .7

مواد شوینده بشویید و محل ساوزن و یاا    با آب و فوراًیا ترشحات پاشیده را  ،واردشدهکه سرسوزن  یاهیناح .4

 شیده شده را فشار ندهید.محل ترشحات پا

 ایدز کنترل کنید. هیاتیت و هاشیآزمانتای   ازنظرپرونده بیمار را  .3

 زمینه را به یاد بیاورید. نیدر اخود  هاشیآزمانتای   .2

 بیمار جهت اادامات بعدی بگیرید. خون از یسیس 0 حدود .0

 اطالع دهید. (سوپروایزر کنترل عفونت)به دفتر پرستاری  .6

سااعت   14باشاد، بایاد ظارف     70از  تار نییپاا هیاتیات،   هیا علبرشاما   یبااد یآنتا  تراژیت اگر باشید: به خاطر داشته

 بود، نیازی نیست. 70ایمنوگلوبین و یک دوز واکسن هیاتیت تزریق کنید و اگر باالی 

صاورت صاالحدید پزشاک کنتارل      ، درباشاند یما سه داروی خوراکی پیشگیری از ایدز در دفتر پرستاری موجاود  *

 را از دفتر پرستاری تهیه و مصرف نمایید. داروهاساعت اول بروز مواجهه، باید  2-6فونت، ع

 در واحد کنترل عفونت: یابیماریبالگوریتم 

و پروناده بیمااران و ماوارد تاب، تغییارات       آوردهعمال بازرسای باه    واحادها سوپروایزر کنترل عفونت، روزانه از کلیه 

هرگوناه عالئام    هابخش کارکنانو همچنین  دهدیمارار  یموردبررسبیماران را  مثبت این یهاکشتو  کیوتیبیآنت

در  نظار تبادلسیس ایشان پس از بررسی و بحث و  کنندیمعفونی در بیماران را به سوپروایزر کنترل عفونت گزارش 

هاای  اعاالم عفونات   ی هیا و افازار نرمبیمارستانی را از طریق  یهاعفونت یشده دیتائخصوص موارد مشکوک، موارد 

 .ندینمایمبیمارستانی به معاونت محترم بهداشتی گزارش 
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 بهداشت محیط

 
 .استاداری و زیر نظر مدیریت بیمارستان  یواحدهاواحد بهداشت محیط جز  

 شرح وظایف این واحد شامل:

 مدیریت پسماند 

 کنترل فضای فیزیکی بیمارستان 

 زیکی آشیزخانهکنترل بهداشت مواد غذایی و فضای فی 

 مبارزه با حشرات و جانوران موذی 

 کنترل کیفیت آب مصرفی 

  و دف  فاضالب یآورجم کنترل سیستم 

 گندزداها و فرآیندهای گندزدایی 

 نظارت بر ایمنی مواد خطرناک 

نجام آب برای ا سرانهو هر فصل  شودیمانجام  یکلر سنجاطمینان از سالمتی آب شرب  منظوربهدر این واحد روزانه 

 .شودیممیکروبی به آزمایشگاه آب واا  در معاونت درمان فرستاده  هاشیآزما

. نظارت بر درساتی انجاام اماور بهداشاتی     استکادر خدمات بر عهده این واحد  کارکنان خصوصبه کارکنانآموزش 

 .استو درستی انجام کارهای خدمات نیز از وظایف این واحد  هابخش

 .شودیمصل بهار زیر نظر این واحد انجام و در صورت نیاز تکرار بیمارستان در ف یپاشسم

 یواداردرماانی   یهاا بخاش جدید مربوط به امور بهداشتی از طریق این واحد به کلیاه   یهادستورالعمل یرساناطالع

 .شودیمانجام 

ت و ایمنای کاار   کنترل عفونت، بهداشت محیط، تغذیه، مدیریت بحاران، حفاظا   یهاتهیکمواحد بهداشت محیط در 

 عضویت دارد.
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 مدیریت پسماند

 
 دودستهکه پسماندهای پزشکی، خود در  شوندیمپزشکی تقسیم  اصلی عادی و دودستهبیمارستانی به  یپسماندها 

 .گردندیموی ه و خطرناک تفکیک 

برناده در   پسماند عادی در کیسه مشکی و مخزن آبی، پسماند عفاونی در کیساه زرد و مخازن زرد، پساماند تیاز و     

safety box  شوندیم یآورجم دارویی و شیمیایی در کیسه سفید و مخزن سفید  یپسماندهاو. 

که کمتارین   شودیمپرستاری، باغبانی و...  یهاستگاهیاپسماند عادی شامل پسماندهای تولیدی در واحدهای اداری، 

 .استمقدار پسماند تولیدی در بیمارستان 

اارچ، باکتری، ویروس( باشد به تعدادی که بتواناد  )زا ندهایی است که دارای عامل بیماریپسماند عفونی شامل پسما

 .کشت، پسماند آلوده به خون و ترشحات بیمار و یهاطیمحدر میزبان حساس بیماری ایجاد کند مانند 

 شاوند یما قال عفونات  انت جهیدرنتپسماندهای تیز و برنده پسماندهایی هستند که باعث پارگی و سوراخ شدن و ... و 

 دکنندهیتهد شدتبهجراحی و ... این پسماندها جز  پسماندهای  یهاغیتشکسته،  یهاشهیش، هاسرسوزنمانند انواع 

 .(ظروف زرد با درپوش ارمز)شوند  یآورجم  safety boxکه باید در  ندیآیمسالمتی انسان به شمار 

که در صورت آزاد شدن  باشندیمداروها و ...  ماندهیباایخ گذشته، پسماندهای شیمیایی و دارویی شامل داروهای تار

کاه سابب    یدرماان یمیشا  یداروهامانند  شوندیم هاانسانو سالمتی  ستیزطیمحدر محیط باعث ایجاد خطر برای 

 .شوندیمزایی  الخلقهبیعججهش ژنی و 

باه   تیا درنهاشده و  یگذاربرچسبو  شدهیآورم جها  safety boxو  هاسهیک 3/4بعد از پر شدن تا  پسماندهاتمام 

دستگاه  لهیوسبه برندهعفونی تیز و  یپسماندها. در این واحد، ابندییمانتقال  (به محل موات پسماند)خارج از بخش 

و همراه با پسماند عادی بیمارستان توسط شهرداری باه   شوندیماتوکالو استریل شده و به پسماندهای عادی تبدیل 

انجاام   تسات پسماند، سه نوع  . برای مطمئن شدن از کار دستگاه اتوکالوشوندیماه نهایی دفن بهداشتی منتقل جایگ

 .شودیم

 ،ابل از شروع به کار دستگاه هرروزتست بووی دیک در  ،( در هر سیکل6)کالس  TSTتست 

 .شودیمگانی جواب این تست ها در واحد پسماند بای ،شودیمتست بیولوژیک که ماهانه انجام 
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 کیفیت بهبود واحد

 
 بیمااران  رضاایت  و ایمنای  افزایش و حفظ استاندارد، بالینی خدمات منظور ارائهبه ازوین کوثر درمانی آموزشی مرکز

 اسات  نموده 7370 سال در کیفیت بهبود واحد یاندازراه به اادام ،شدهارائه خدمات کیفیت مستمر ارتقای همچنین

 بیمارساتان  پرستاری دفتر در و اداری واحدهای اول طبقه در واحد این. است فعال کارشناس دو با حاضر حال در که

 داخلی مرکز است. یهاتلفن از مجموعه 476تلفن داخلی آن  ؛ ودارد ارار

 کیفیت: بهبود واحد وظایف اهم شرح

 بیمارستان سطح در اعتباربخشی استانداردهای یسازادهیپ

 بیمارستان ربخشیاعتبا خودارزیابی انجام

 مصوبات اجرای پیگیری و بیمارستانی یهاتهیکم برگزاری هماهنگی

 بیمارستان مختلف واحدهای سطح در بیمارستان رسالت بیانیه نشر و تعیین

 پزشاکی  خادمات  ماالی،  امور مدیریت،) بالینی غیر و بالینی موضوعات در بیمارستان کیفیت بهبود یهابرنامه تدوین

 (پاراکلینیک خدمات پشتیبانی، و عمومی خدمات ،پرستاری خدمات

 هاشاخص تحلیل طریق از مدیریتی مداخالت و اادامات ،هاداده کیفیت، بهبود برنامه مستمر پایش

 بیمارستان واحدهای/ هابخش از یک هر همکاری در تبیین فرایندهای و بیمارستان اصلی فرآیندهای تدوین

 فرایندها یو ارتقا پایش منظوربه فرآیندی، پیامدی یهاشاخص تدوین

 بیمارستان مختلف واحدهای/ هابخش یهادستورالعمل و اجرایی یهاروش و یمشخط تصویب و تدوین، اصالح

هاای   همچناین بررسای پاایش    تیا فیبهباود ک واحاد   شاده یآورجما   یهاا ستیلچک از تحلیلی یهاگزارش تهیه

ارتقاای کیفیات فراینادهای     منظاور به تیفیبهبود کام اصالحی/ برنامه و همکاری در تدوین ااد هابخش یشدهانجام

 فرعی

آن واحاد در ارتقاای    یشاده فیا تعردر اجرای فراینادهای   هاآنو همکاری با  هابخشآموزش رابطین بهبود کیفیت 

 به گیرندگان خدمت شدهارائهکیفیت خدمات 
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 پزشکی وزشآم ارشد کارشناس: تحصیلی مدرک ااسمی زهرا: واحد مسئول

 مدیریت بحران

 
 

را تهدیاد کنناد تاا باا     )بیماران و کارکنان( بیمارستان  توانندیمشناخت مخاطراتی است که هدف از مدیریت بحران 

جدی را گرفت و سطح آمادگی برای پاسخ در بالیا را بااال   یهابیآسدهی مناسب در موارد بحران بتوان جلوی پاسخ

 ساات یتأساجزای معماری، تجهیازات و  )ای و...( و غیر سازه هاستونای )دیوارها و سازه برد و به بررسی ایمنی اجزای

تارین  و...( پرداخت. بیمارستان باید در هنگام بروز هر حادثه غیرمترابه در داخل و خارج از فضای بیمارساتان بهیناه  

 خدمات را به بیشترین جمعیت ارائه نماید.

هاای انساانی و ااتصاادی شاده و     از سرمایه یتوجهاابلابه موجب از دست رفتن در کشور ما حوادث غیرمتر هرساله

، شیازپا شیبا آورد که نقش ارزشمند ارائه بیمارستان را های جانی، مالی، روانی و اجتماعی جدی را فراهم میآسیب

در  یماؤثر نقاش   اناد تویما و ارزیابی  یدهسازمان، یزیربرنامههای مختلف مدیریت سازند. توجه به جنبهروشن می

 .داشته باشدکاهش مورتالیته و افزایش موربیدیته 

Disaster  (: پدیدهایی با واوع ناگهانی است که در برخورد با آن نیازمند کمک خارجی هستیم.رمترابهیغ)حوادث 

Hospital Disaster :باشد. از وضعیتی که فراتر از توان روزانه دپارتمان اورژانس یک بیمارستان عبارت است 

Disaster Analysis بیشتر باشد. موردنظر: شناسایی حوادثی که احتمال واوع آن در جامعه و مکان 

Hospital Disaster Planدر آن بهتارین خادمات را، در    شاده طارح ای است که بتوان با استفاده از ااادامات  : برنامه

 یا ارجاع شده به بیمارستان، ارائه نمود. زمان ممکنه، به آسیب دیدگان موجود در بیمارستان و نیتریمنطق

Triageرسیدگی به آنان است که در محل حادثه انجام  سرعتبهبندی بیماران و مجروحان و تعیین میزان نیاز : دسته

 شود.می
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Retriageتاا   استترین محل به در ورودی بیمارستان : تریاژ مجدد مراجعین به بیمارستان است که مکان آن نزدیک

 ازدحام و هجوم افراد پیشگیری شود )کریدور رادیولوژی در جنب نگهبانی بیمارستان(از 

Walking Wound راه بروند. توانندیم: مجروحانی که 

Presurgical Holding Triageانجام تریاز توسط جراح در مقابل اتاق عمل برای مجروحان نیازمند جراحی : 

Hospital Emergency Incident Command System  :)از ساتادی   عبارت است)ستاد فرماندهی بحران بیمارستانی

بر  رمترابهیغاجرایی که بتواند در موارد بحران سطح اول مدیریت بر فرآیندهای ارائه خدمات را در موارد بروز حوادث 

 گیرد. عهده

 جهت پاسخگویی در مواقع بحران ییهاروش

اسات )در صاورت باروز بحاران در بیمارساتان( کاه باا همااهنگی و         تعیین محل ستاد فرماندهی بحران، در دفتر ری

 شاده گرفتاه با شهرداری، سالن ورزشی کوثر واا  در جنب بیمارستان برای موارد بحران و اسکان در نظار   ینگارنامه

ور بایاد  داشت. البته مکان مذک یابیراهبه آن مکان  تواندیماست که توسط دربی که در انتهای حیاط مرکز ارار دارد 

 سیم و ... باشد.تلفن، دستگاه فاکس، اینترنت، بی ماننددارای کلیه وسایل ارتباطی 

در صورت واوع حادثه  (:44کد -( و )حوادث غير مترقبه11 کد-حریق  یبحران )اطفا کارکنانتدوین برنامه 

نفر نگهبان  4عضا  این کد که شامل ا ...، ترکیدگی لوله آب و یا لوله گاز و انفجار و یسوزآتش ازجملهدر بیمارستان 

)یاک نفار( و    ICUو رزیادنت ارشاد زناان و رزیادنت بیهوشای و پرساتار باتجرباه         هابخشنفر از خدمات آاا از  4و 

تشکیل جلسه داده و  عاًیسرطبق شرح وظایف خود  است هابخشدر تمام  شدهنصبسوپروایزر با تعیین شرح وظایف 

 نمود. الزم را خواهند یهایهماهنگ

و در دفتار پرساتاری    هابخشمستند در  صورتبه( که 77بحران )کد کد  کارکنانثبت آدرس و شماره تلفن تمامی 

 .شودیمداری نگه

بخش مرج  و اولیه جهات   عنوانبهاورژانس و بعد از زایمان  یهابخشمکان در مواا  بحران در خارج از بیمارستان: 

بعد از زایمان جهت ماددجویان تحات    بخش.)است شدهگرفتهرمان سرپایی در نظر انجام تریاژ و تحت نظر موات و د

و جهت پذیرش بیماران  شدههیتخل عاًیسر ستیبایمساعت،  6ساعت و بخش الکتیو جهت بستری بیشتر از  6نظر تا 

 اورژانس مهیا شوند.(

ن نازد  آو کلیاد   شاود یما حیاط باز  زایمان و اتاق عمل به سمت از اضطراری که توسط درب بین بخش بعد یهاپله

و جهت هدایت بیماران بساتری در بخاش جراحای     بازشده عاًیسرباید در صورت بروز بحران  استنگهبان و اطالعات 

 زایمان از آن استفاده شود. از اورژانس و بعد
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از مرکاز   میسا یبا در صورت نیاز به فضا و تخت اضافی، محیط سالن ورزشی کوثر )جنب بیمارستان( مهیا و توساط  

تحات   هاآندر  عاًیسرو بیماران  شودیمچادرهای اسکان درخواست و برپا  عاًیسرپزشکی در این خصوص  یهاتیفور

 .رندیگیمپوشش ارار 

انواع سرم، انواع آن یوکات، اناواع سارنگ و بانادهای      مانندبستری موات، داروها و تجهیزات الزم  یهاپروندهتعدادی 

 .استلیدوکائین( تحویل مسئول اورژانس ) یحسبخیه و داروهای بی یهانخو گاز و پنبه،  یرمتیسانت 70-70-40

 است. شدهینیبشیپساعت ذخیره غذایی  14نفر و به مدت  300جهت 

 .استای در دست اادام جهت پزشکان رادیولوژی و سونوگرافی نیز برنامه

است و  شدهدادهاست که به ستاد فرماندهی استان اطالع  تخت 00افزایش ظرفیت پذیرش این مرکز در مواا  بحران 

 است. گرفتهانجامجهت این تعداد، ذخیره دارویی و تجهیزات 

است تا در زمان باروز حادثاه و وااوع بالیاا،      برارارشدهمدرس واا  در پشت بیمارستان  77با کالنتری  یانامهتفاهم

ات و تجهیزات بیمارستان انجام شود و از هجاوم جمعیات و خطارات    امنیت بیماران و کارکنان و نیز حراست از امکان

 .متعااب آن پیشگیری گردد
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 ینشانآتش

 
 هدف:

( با توجاه  ...محل کار و –برای محیطی امن در جامعه )خانه  ینشانآتشعمومی ایمنی و  یهاآموزشارتقا و گسترش 

 مورد تهدید ارار دهد. را هاانسانبه خطرات و حوادثی که ممکن است جان و مال 

 و حوادث یسوزآتشاقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از 

 منازل خاودداری    محال کاار و   ... دراز ذخیره کردن سوخت و مایعات اابل اشتعال مانند بنزین و گازوییل و

 کنید.

  ان آماوزش  به اطرافی آن راکیسول اطفای حریق را در محل کار و منزل خود نصب نموده و روش استفاده از

 دهید.

 را با دات کنترل نماید. هاآنمرتب وسایل برای و اتصاالت  طوربه 

  برق خودداری کنید. یهارابطبار اضافی از پریزها و  دنیو کشاز کار کردن با وسایل برای معیوب 

 مطمئن شوید. هاآناز عدم نشت گاز  همواره وسایل گازسوز محل کار خود را کنترل کنید و 

  دود و گاز هشداردهنده یهاهدستگانصب CO کنید. خودکنترلدر محل کار  را 

 داری کنید.مایعات اابل اشتعال را در ظروف مخصوص و در جای مناسب دارای تهویه نگه 

  و مسیرهای خروجی ساختمان خودداری کنید  هاپله درراهاشیا و وسایل اضافی و دست و پاگیر  ارار دادناز

 از محل کار خود خارج شوید. سرعتبهتوانید تا در زمان بروز حوادث ب

  از ماسک و دستکش و تهویه مناسب استفاده کنید. حتماًدر زمان استفاده از مواد شیمیایی 

  چه باید کرد؟ یسوزآتشهنگام 
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 .آرامش و خونسردی خود را حفظ کنید 

  نمایید. آگاهاطرافیان را از خطر 

  خارج شوید. یسوزشآتاز محل  فوراًدر صورت گسترده بودن حریق 

  تماس بگیرید. 740با شماره 

 .حوله یا دستمال خیس روی صورت خود بگیرید 

  تار دود و  حرکات کنیاد زیارا در ساطوح پاایین      نزدیک به زمین )خمیده( صورتبههنگام فرار از ساختمان

 حرارت کمتری وجود دارد.

  کند.باال حرکت می طرفبه معموالًنروید چون آتش  بامپشتهرگز به  یسوزآتشهنگام 

  شادید   یساوز آتاش از آسانسور استفاده نکنید، ممکن است اتااک آسانسور از دود پر شود یا در طبقاتی که

 است متواف گردد.

  را با پشت دست کنترل کنید تا داغ نباشند. هاآنابل از باز کردن درهای بسته حرارت 

  آب استفاده نکنید چون سبب افزایش دامنه حریق ناشی از مواد نفتی هرگز از  یسوزآتشدر خاموش کردن

 مناسب دیگر خفه کنید. یهاپوشش، شعله را با شن و پتوی نمناک و یا شودیم

  فرار کنید، یک کاغذ یا پارچه رنگی روشان یاا سافید را باه بیارون پنجاره آویازان کنیاد تاا           دیتوانینماگر

 اید.بوس شدهرا آگاه سازد که شما داخل محل حادثه مح هانشانآتش

 گسترده بهترین ااادام بارای افاراد وااا  در محایط حادثاه فارار از         یهایسوزآتشدر صورت واوع  اگرچه

کاافی فرصات داشاتید توصایه      انادازه باه ضمن خارج شدن از ساختمان چنانچاه   حالنیبااساختمان است، 

 موارد زیر را بکار ببرید: شودیم

  لوگیری از سرعت گسترش آتش درب را پشت سرتان ببندید.برای ج یسوزآتشهنگام فرار از محیط 

 شیر گاز و فیوز برق را اط  کنید. 

  در معرض آتش دور کنید. ارارگرفتهاشیای اابل اشتعال را از 

  برای خاموش کردن و جلوگیری از شادت حریاق    ،دیدانیمرا  هاآناگر امکانات اطفایی دارید و طرز استفاده

 اادام کنید

 ام افراد را از ساختمان بیرون ببرید و توجه کنید اولویت با سالخوردگان و کودکان است.سعی کنید تم 

 اگر لباستان آتش گرفت باید: 
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  ابدییماثر دریافت اکسی ن بیشتر و بیشتر افزایش  برآتشاز دویدن خودداری کنید زیرا شعله. 

  غلات بزنیاد تاا از     دیا اپوشاانده تتان را صور دودستبا  کهیدرحالتواف کنید، خود را روی زمین بیندازید و

 گسترش و سرایت آتش به تمام لباستان جلوگیری کنید.

  دلیل وجود آتاش   رابهیزاست، از آب استفاده نکنید  گرفتهآتشبرای خاموش کردن فردی که لباسش هرگز

د شوک یا حتی آن ممکن است موجب ایجا بارهکیباال رفته و سرد کردن  روی بدن حرارت بدن انسان مرتباً

 مرگ آنی مصدوم شود.

       هر شعله را با پوشش ضخیم مثل پتو و کت خفه کنید. چنانچه پتو را خایس نماییاد زودتار و بهتار نتیجاه

 خواهید گرفت.

 ایمنی در وسایل برقی

  شوند. داشتهنگهنظارت بر وسایل برای که همیشه تمیز 

  دوشاخهیا بوی سوختگی از تجهیزات، داغ شدن  نادرست، بلند شدن دود یکشمیسخطر مانند  یهاشانهبه 

 دات کنید. ...و پریز و

  فرسوده یهامیساادام جهت تعویض 

  همزمان استفاده نکنید. طوربهچند وسیله برای  کار کردناز یک پریز برای 

 استفاده نکنید. باشندیمهایی که در معرض آب و بخار های بدون محافظ در مکاناز المپ 

  کردن مواد اابل اشتعال مثل کاغذ و پارچه مقابل پریز پرهیز کنید.از انباشته 

  ،را از پریز خارج نمایید. دوشاخهبعد از استفاده از وسایل برای حرارت زا 

 .هرگز با دست مرطوب به لوازم برای و کلید دست نزنید 

 از پریاز خاارج    یآراما باه را گرفته و  دوشاخهاز پریز سیم را نکشید بلکه  دوشاخهبرای خارج کردن  گاهچیه

 کنید.

 کلید یا پریز اط  کنید. وزیفجعبهاتصالی در لوازم برای، فوراً جریان برق را از  محضبه 

  :استفاده از آب برای خاموش کردن حریق لوازم برای بسیار خطرناک است.توجه 

 لرزهنیزمایمنی در خصوص  یهاهیتوص 

 خونسردی خود را حفظ کنید. 
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 دور کنیاد تاا امکاان فارار      پلاه راهساختمان و  کن است سد راه شوند از مسیرهای خروجیوسایلی را که مم

 اضطراری فراهم شود.

  درب کنار ستون و گوشه دیوار، برای پناهگاه استفاده کنید، به شرطی که نزدیک بوده و اابلیت  چهارچوباز

 تحمل بار را داشته باشد.

  را  سرخودمحکم بگیرید تا از شما دور نشود و  کدستیآن را با  صندلی محکم یا تختخواب بروید وزیر میز و

 با دست دیگر بیوشانید تا حادثه تمام شود.

 .از آسانسور استفاده نکنید 

 درب خروج هجوم نبرید. طرفبه 

  فاصله بگیرید. یاشهیش یهانیتریوظروف و  یهاافسهبزرگ،  یهاشهیشدارای  یهاپنجرهاز 

 شکستنی، اجسام سنگین نظیر یخچاال، آبگارمکن و ...    زخانه به دلیل داشتن وسایلهنگام واوع زلزله، آشی

 . سعی کنید در آنجا پناه نگیرید.ترین فضای خانه استخطرناک

 اقدامات پس از وقوع زلزله

  دور شوید. دهیدبیآساز مناطق 

  دست نزنید. رهاشده یهاکابلو  هامیسبه 

 وجود دارد را بررسی کنید. یسوزآتشنقاطی که احتمال  از سالم بودن شبکه گاز مطمئن شوید و 

  ،و ساختمان را ترک نمایید. دیبازکنرا  هاپنجرهدر صورت استشمام بوی گاز 

 .برای کسب راهنمایی و اطالعات جدید، رادیوی خود را روشن بگذارید 

  تهدید کند.را  هاآنحرکت ندهید، مگر اینکه خطر جدی  انددهیدمجروحینی را که آسیب شدید 

  دهانتان را با دستمال یا کف دست بیوشاانید و باا    ،از فریاد زدن بیرهیزید االمکانیحت، دیاماندهاگر زیر آوار

 نمایید. تتانیمواعضربه زدن به اشیای نزدیک خودتان امدادگران را متوجه 

  افتد غافل نشوید.بالفاصله اتفاق می معموالًکه  ییهالرزهپساز 

 دستی یهاکنندهخاموش

 مورداساتفاده در لحظات اولیه شروع حریق  یسوزآتشاست که برای اطفای  یالهیوسدستی  کنندهخاموش 

 ، با این هدف که بتوان از گسترش آتش جلوگیری نمود و آن را سری  خاموش کرد.ردیگیمارار 

  دستی یهاکنندهخاموشطریقه استفاده از 



لورود  1397 لاس مرکز آموزشی و ردمانی کورث راهنمای عمومی کارکنان جدیدا
 

  یش زوم آ رزیا و رپوس  -مرکز آموزشی ردمانی کورث
119 

 

 

  کاربرد بیشتری  هاکنندهخاموشاوی پودر شیمیایی در مقایسه با سایر ح یهاکنندهخاموشبا توجه به اینکه

 :شودیماشاره  کنندهخاموشدارند در اینجا به طرز استفاده از این نوع 

  ساروته باار آن را   3آماده در دست گرفته و حداال  صورتبه، ابتدا سیلندر را کنندهخاموشبرای استفاده از 

مخلوط شده و آماده استفاده گردند، سایس   یخوببه)پودر و هوا(  کنندهوشخامکنیم تا محتویات داخل می

و فشار دادن اهرم، پودر را  کنندهخاموشو با کشیدن ضامن  میریگیمپشت به باد و رو به موض  حریق ارار 

پخش نموده و تا اطفای کامال آتاش    آتشجارویی( روی سطح  صورتبهبا حرکت سری  شلنگ به طرفین )

 رویم.پیش می

  استثانیه  60تا  76متر و زمان تخلیه آن بین  74تا  2پودری  کنندهخاموشادرت پرتاب ماده اطفایی در، 

 بنابراین فاصله و زمان تخلیه باید با توجه به نوع و وسعت حریق تعیین گردد.

  براثار آن به مادت طاوالنی، احتماال دارد محتویاات داخال       کنندهخاموشتوجه: در صورت عدم استفاده از 

پاس از یاک ساال کاه از شاارژ       شودیمبنابراین توصیه  ،ادرت اطفایی خود را از دست بدهد ،کلوخه شدن

 شارژ نمایید. مجدداًگذشت، حتی اگر استفاده هم نشد، آن را  کنندهخاموش

 هاآنو نحوه مبارزه با  هایسوزآتش یبندطبقه

  مناسب ااادام باه    کنندهخاموشدر نظر گرفت و سیس با جهت اطفای حریق باید ابتدا نوع مواد سوختنی را

طبقه به شارح زیار تقسایم     6به  یطورکلبه هایسوزآتشحریق و یا جلوگیری از گسترش آن نمود.  یاطفا

 :شوندیم

 گروه  یسوزآتش( جامدات یا مواد خشکA) 

  گذارناد،  کساتر بااای مای   که پس از سوختن، از خاود خا  شوندیمموادی را شامل  هایسوزآتشاین گروه از

هاا، پاایین آوردن   سوزیبهترین روش برای خاموش کردن این آتش .چوب، کاغذ، پالستیک، پارچه و .. مانند

 .استوسیله آب  نیمؤثرتردرجه حرارت و سرد کردن آن است و 

 گروه  یسوزآتش( مایعات اابل اشتعالB) 

  ، از جامدات هستند، زیرا  ترخطرناکو ادامه اشتعال،  سهولت ازنظرمایعات اابل اشتعال به دلیل تبخیر سری

وجاود دارد کاه هماین امار سابب       هاا آنمایعات دارای شکل ثابتی نیستند و احتمال جاری و پخش شدن 

. برخای از اناواع مختلاف مایعاات اابال      شودیمافزایش سطح تماس مواد مای  با اکسی ن و گسترش حریق 

 ،هاا یساوز آتاش برای اطفای ایان گاروه از    ، گازوییل، الکل، روغن، ایر و ...از: بنزین، تینر اندعبارتاشتعال 

نکتااه، جلااوگیری از حرکاات و گسااترش مایعااات ااباال اشااتعال در سااطح اساات. اسااتفاده از    نیتاارمهاام
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پودر شیمیایی، کف مخصوص، ماسه خشک و پتوی خیس نیز در خاموش کاردن حریاق    یهاکنندهخاموش

 ین وسیله است.مایعات اابل اشتعال بهتر

  شودیمتوجه: استفاده از آب برای اطفای حریق مایعات اابل اشتعال باعث گسترش آتش. 

 گروه  یسوزآتش( گازهای اابل اشتعالC) 

  معین با شعله کبریت یا حتی جرااه کلیاد    یهانسبتگازهای اابل اشتعال در صورت ترکیب شدن با هوا به

 .ن، پروپان، بوتان، اتان، اتیلن ومانند متا؛ شوندیمشتعل و منفجر برق یا جراه حاصل از کنتاکت یخچال، م

 با خطرات گازها دو حالت وجود دارد: شدنمواجهدر  یطورکلبه 

 از گاز به وجود آمده باشد. یسوزآتشکه  یامرحله 

 و آتش نگرفته است. شدهپخشکه گاز در ساختمان  یامرحله 

 های سرپوشایده، الزم اسات ابتادا حریاق     وزی ناشی از گاز در محلسبرای مبارزه در مرحله اول یعنی آتش

بستن شیر گاز و یا وساایل کمکای دیگار از     لهیوسبهنتوانیم  کهیدرصورت. میکنخاموشاطراف مخزن گاز را 

تا زمانی که وسایل انتقال مخزن و یاا جلاوگیری از    میکنخاموشرا  آتشنباید  ،خروج گاز جلوگیری نماییم

 مهیا گردد.خروج گاز 

       علت اینکه از خاموش نمودن سیلندر گاز در صورت عدم امکان انتقال سایلندر یاا جلاوگیری از خاروج گااز

 کاامالً باید خودداری کرد این است که امکان دارد آتش در اطراف سیلندر یا لولاه گااز    دهیسرپوش یدرجاها

 میکنخاموشو واتی گاز را  ماندهیباات در محلی که خارج از دید اس یاشعلهخاموش نشده باشد و جراه یا 

 ماناده یبااا ترکیب با اکسی ن و رسیدن به  محضبهو نتوانیم از خروج آن جلوگیری نماییم فضا را پرکرده و 

 جراه یا شعله آتش، تولید انفجار نماید.

  سات بارای   و آتش نگرفته باشد. در این حالات الزم ا  شدهپخشمرحله دوم زمانی است که گاز در ساختمان

 اادامات زیر را انجام دهیم: یسوزآتشجلوگیری از انفجار و 

 ایجاد باد با استفاده از وسایل  لهیوسبهها و خارج کردن گاز از داخل ساختمان ها و پنجرهتمام درب باز کردن

 خیس. یهاپارچهمناسب که تولید الکتریسیته ساکن یا جراه نکنند، مانند مقوا، گونی یا 

 د به محل نشت گاز از دستگاه تنفسی استفاده شود یا حداال توسط پارچه خیس جلاوی دهاان را   برای ورو

 احتمالی، ریه و مجاری تنفسی شما آسیب نبیند. یسوزآتشبیوشانید تا در زمان بروز 

  بستن شیر کنترل و فلکه اصلی گاز. لهیوسبهجلوگیری از خروج و نشت گاز 
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  توانیاد آن را  خودداری شود. اگر فیوز بارق خاارج سااختمان باود، مای     از اط  و وصل کردن کلیدهای برق

 تا جریان برق ساختمان بدون ایجاد جراه اط  شود. دیبازکن

  بگرمکن، سماور، اتو و ...آخاموش کردن تمام مناب  حرارتی از ابیل بخاری، شمعک 

 ن ممکان اسات الکتریسایته    چو ;از پوشیدن یا درآوردن لباس در داخل ساختمان گاز گرفته خودداری شود

 ساکن تولید کند و باعث انفجار شود.

 .از تجم  افراد در اطراف ساختمان جلوگیری گردد 

  گازها: یهایسوزآتشروش خاموش کردن 

  کنیم.می خنکآب لهیوسبهسیلندر یا لوله گاز را 

   میکنیمجریان گاز را اط. 

  دیاکسیدشیمیایی و  نظیر پودرهای کنندهخفهمواد  لهیوسبهآتش محل را ( کربنCO2 خاموش )میکنیم. 

 یسوزآتش ( گروه وسایل الکتریکیE) 

  فرسودگی راستانداردیغنامناسب و  یهامیس، جریان برق است. استفاده از هایسوزآتشعامل ایجاد این نوع ،

دالیال   نیتار مهام نامناساب و ... از   یهاا محلبرق از  یهامیس، عبور هامیس، شل بودن محل اتصال هامیس

 .استناشی از برق  یهایسوزآتش

  اطا  بارق    کاه یدرصاورت ناشی از برق، اط  جریان برق است.  یهایسوزآتشاولین نکته در مهار و اطفای

( و یا پودر خشک کربن دیاکسید) CO2گاز  یهاکنندهخاموشمقدور نباشد، بهترین روش اطفا، استفاده از 

 شیمیایی است.

 چون ایجااد  شودینمناشی از برق توصیه  یهایسوزآتشدر مهار  عنوانچیهبهه از آب یا کف توجه: استفاد ،

 رساند.کند و از طرفی به وسایل برای نیز آسیب بیشتری میمی یگرفتگبرق

 گروه  یسوزآتش( فلزات اابل اشتعالD) 

 یاکنناده رهیا خباا ناور    یساوز آتاش باشاند کاه در مواا     فلزات دارای خاصیت اشتعال شدید می گونهنیا 

 سوزند، مانند سدیم، پتاسیم، اورانیوم، منیزیوم و ...می

 افتاد و  و مراکز تهیه و تولید مواد شایمیایی اتفااق مای    هاشگاهیآزمادر  غالباًفلزات اابل اشتعال  یسوزآتش

 مود.توان از ماسه صد در صد خشک و پودر خشک مخصوص فلزات استفاده نبرای خاموش کردن آن می

 گروه  یاآشیزخانه یهاروغنو  هایچرب یسوزآتش(F) 
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  ینشانآتشنحوه تماس با 

  ینشانآتشیا واوع حوادث برای تماس با  یسوزآتشهنگام بروز: 

 .خونسردی و آرامش خود را حفظ کنید 

  را بگیرید. 740شماره تلفن 

 .نوع حادثه را گزارش کنید 

  واضح بیان کنید. طوربهنشانی کامل و صحیح محل حادثه را 

  صحیح روی دستگاه ارار دهید. طوربهگوشی تلفن را 

 نحوه انجام اطفا  حریق در بیمارستان کوثر 

  این کاد مانناد    یاست. اعضا شدهفیتعر)اطفا  حریق(  رمترابهیغکد حوادث  عنوانبه 77در مرکز کوثر کد

 کد احیا دارای شرح وظایف ثابت هستند.

 بوده و توسط دفتر بهبود کیفیت بیمارستان و  ساتیتأسوایزر، نگهبان، خدمات و این کد شامل سوپر یاعضا

برنامه  صورتبه 77برنامه کد  یرساناطالع. اندشدهنییتعریاست محترم مرکز و مدیریت محترم مرکز  دیتائبا 

 .ردیگیمصورت  هابخش یدربردهاماهیانه و نصب 

  تئوری و عملی )برگزاری مانور( توسط  صورتبههایی کالس حریق یاطفا یهاروشجهت آموزش کارکنان با

ساعی   کهیطوربه، گرددیمای برگزار دوره صورتبه ینشانآتشآموزش با سازمان  هماهنگی مدیریت و دفتر

 شرکت کنند. هادورهدر سال در این  بارکیشود تمامی کارکنان مرکز حداال می
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 مدیریت خطر

 
بارای شناساایی، ارزیاابی و کااهش خطار آسایب باه بیمااران،          یواداربالینی  یهاتیفعالم انجا دیریت خطر یعنیم

و خطار از دسات دادن خاود ساازمان و هادف از مادیریت خطار شناساایی، بررسای،           کننادگان مالااات کارکنان و 

 ییشناساابلا تصحیح، کاهش یا حذف خطرات منظوربهروش  نیترباصرفهارزیابی خطرات و انتخاب  و لیوتحلهیتجز

 است

 تعاریف:

تواند باعث صدمه، بیماری یا مرگ افراد، آسیب یا تخریب یاا از دسات دادن   هر وضعیت وااعی یا بالقوه که می خطر:

 تجهیزات و دارایی سازمان شود

 احتمال مخاطره یا عوااب بد، احتمال ارار گرفتن در معرض آسیب :ریسک

 تواند اتفاق بیفتدمه، آسیب به اموال و یا دیگر موارد مضری که میدرجه صد ازلحاظ انتظاراابلنتیجه  :شدت

 روش:

 تعیین مدیر خطر

 مدیریت خطر یسازفرهنگ

 (آموزشی پوشه آموزشی، پمفلت ،یدرس گروهمدیریت خطر )برگزاری  ٔنهیدرزمآموزش 

یمارستان، اینترنات،  ، صندوق گزارش خطر، سایت بنوشتهدست) هابخش ماههسهلیست خطرات احتمالی  یآورجم 

 تجارب شخصی(

 ارزیابی خطرات و تعیین راهکارهای پیشنهادی

 ماهه 6ارزیابی مجدد  اجرای راهکارها و اصالحات و

 اعالنات عمومی در تابلو یرساناطالعسیاست تشویق کارکنان فعال در این زمینه درج تشویقی در پرونده، 



لورود  1397 لاس مرکز آموزشی و ردمانی کورث راهنمای عمومی کارکنان جدیدا
 

  یش زوم آ رزیا و رپوس  -مرکز آموزشی ردمانی کورث
124 

 

 

 بیماریمنی ا

 
حقوق یک بیمار از لحظاه   نیتریادیبن. حفظ ایمنی تن و روان از استا  امنیت بیمار هدف از این برنامه حفظ و ارتق

[ در تمام مطلوب ریغ]چه درمان همراه با نتیجه مطلوب یا  ازآنپسابتالی به یک بیماری تا تکمیل فرآیند درمان و 

ر انداختن امنیت اجتمااعی  نادیده گرفتن حقوق بنیادین یک شهروند و به خط استابعاد زندگی شخصی و اجتماعی 

بیمار بودن او نوعی تبعیض بین او و سایر شهروندان است و تبعیضای بادین شاکل و باا ایان میناا اماری         صرفبهاو 

و ااوانین موضاوعه داخلای جاای کاار       المللنیبجهانی حقوق بشر، حقوق  یهاهیاعالم، امری که در است یرانسانیغ

ن به شدت احساس می شود. لذا توجه نظام حقوای و دخالت اانون در براراری خأل آ زیادیبیشتری دارد و در موارد 

نظمی صحیح، دایق و عادالنه حاکم بر روابط بیماران و سایر شهروندان، کاهش نارسایی های نظام پزشکی در درمان 

ا و... اماری  بیمار، تأمین امنیت دارویی بیمار، عدم تبعیض و اجحاف در حقوق بیماران، حفاظ حاریم خصوصای آنها    

 ضروری است.

یعنی نباود آسایب    ایمنی به معنی میزان وجود نداشتن اتفااات بد است که هیچگاه به صفر نمی رسد و ایمنی بیمار

 های تصادفی.

تضمین ایمنی بیمار شامل پایه ریزی سیستم های عملکردی و پروسه هایی جهت به حداال رساندن احتماال ایجااد   

 ن احتمال رف  آن ها به هنگام واوع می باشد.خطاها و به حداکثر رساند

 یمار موارد زیر باید بررسی شوند:برای افزایش ایمنی ب

 اندازه گیری رضایتمندی بیمار

 اندازه گیری های کمی و کیفی فرهنگ ایمنی بیمار

 داده های روتین بیمار
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 پرونده بیماران

 سیستم های گزارش دهی

 و فعالیت سازمانی در افزایش دانش، پیشگیری و عملکرد ایمن، مهم است.ارزش تحلیل کیفی رویدادهای نامطلوب 

سیساتماتیک   طاور باه تاا   گرددیماستفاده  کیولوژیدمیاپ لیوتحلهیتجز یهاروشو  هاشاخصکمی از  یهاروشدر 

 نماییم. یریگاندازهکمی  طوربهوجوه ایمنی بیمار را 

 ماریب یمنیا یرو بر یدگیچیپ ریتأث و هادستگاه درک 

 خدمات ؛واحدها ،هابخش ،هاسازمان شامل متعدد یهادستگاه از و ستین ستمیس کی تنها سالمت یهامراابت نظام  

 .است شدهلیتشک مختلف یهاتیفعال و

 خطاها از عبرت س در و یریگ پند 

 مؤثر عوامل گرید و اهدستگاه یطراح ضعف ک در یبرا یاحرفه افراد توسط اشتباهات رخداد ییچرا و علل شناخت 

 .است یضرور سالمت یهامراابت نظام در خطاها بروز در

 در خطاهاا  یبررسا  یبارا  راهکیا  تنهاا  کاه  داد نشاان  کارد  منتشار  یالدیما  7772 سال در که یامقاله در پیل» 

 ریا درگ راداف سرزنش یبجا هاآن از یریادگی و اشتباهات شناخت یرو بر نکهیا آن و دارد وجود سالمت یهامراابت

 .«نمود تمرکز

 ینیبال مخاطرات کردن اداره و شناخت 

 باا  ییآشانا  باروز،  محل درمانگاه و مارستانیب در ناگوار یرخدادها انواع شناخت نوااص، رف  و اتیشکا به یدگیرس 

 روناد  و نیماأمور  گازارش  ،هاا یدادرس و یدادخواه  ،یواا هاگزارش ات،یشکا به مربوط اطالعات از استفاده یچگونگ

 .هستند زیآممخاطره ینیبال طیشرا تیریمد یراهبردها از ییهانمونه زیآممخاطره طیشرا کنترل در بهبود هاگزارش

 سالمت نیمرااب و ماریب با ارتباط در یبندیپا 

 :دارند یدیکل نقش ریز موارد در منیا یسالمت یهامراابت نیتضم در سالمت بخش کارکنان و مارانیب 

 صیتشخ ندیفرا در یهمکار .7

 مناسب درمان انتخاب در یریگمیتصم .4

 اعتماداابل و مجرب مرااب و پزشک کی انتخاب .3

 یبهداشت یهاهیتوص و یپزشک دستورات تیرعا به نسبت خاطر نانیاطم جادیا .2

 هاآن به نسبت مناسب واکنش و ناگوار یرخدادها ییشناسا و درمان اتیضرور .0
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 :مطلوب یمنیا فرهنگ کی اتیخصوص 

 برخوردار سازمان اعتماد و تیحما از  یواا گزارش و آزادانه اظهارنظر ابال در افراد که معنا نیا به :يروان تيامن 

 .باشند

 .ندینما انیب را شیخو یهادغدغه یراحتبه بتوانند کارکنان آن در که یطیمح جادیا :تیریمد 

 .ردینگ صورت یکارپنهان ماریب یمنیا به مربوط مشکالت خصوص در هک باشد یاگونهبه سازمان در دیبا :تیشفاف 

 و هیا تنب اسات  ساتم یس ناوااص  بر یمبتن که ییخطاها خاطر به بدانند کارکنان که شود تیرعا یشکل به :انصاف 

 .شد نخواهند سرزنش

 :ماریب یمنیا ارتقاء و حصول یراستا در یعمل اقدامات 

 یهاا ساازمان  باه  را اادم  1 ماار یب یمنا یا به دنیرس یبرا یعمل کارراه ارائه نوانعبه انگلستان یمل سالمت ستمیس 

 :است نموده شنهادیپ یدرمان خدمات کنندهارائه

 ماریب یمنیا گام 1 

 .دیکن فراهم ماریب یمنیا به یابیدست یبرا منصفانه و باز یبستر :یبسترساز و فرهنگ جادیا 

 تمرکاز  و دیا تأک ماار یب یمنیا بر خود سازمان در محکم و شفاف طوربه :ديکن یرهبر و تیحما را خود کارکنان 

 .دیکن

 دیا کن جادیا را ییندهایفرا و هادستگاه خطاها، تیریمد یبرا :ديکن كپارچهی و سو هم را خطر تیریمد اتيعمل 

 .دیینما یابیارز و ییشناسا را خطاها و

 را  یواا یراحتبه توانندیم که دیبده را نانیاطم نیا خود کارکنان به :ديده ارتقاء کرده، تیتقو را يده گزارش 

 .کنند گزارش یمل و یمحل سطح در

 باا  حیصاح  ارتبااط  براارار  یبارا  را ییهاا راه: دیا کن برارار ارتباط هاآن با و کرده ریدرگ موضوع در را جامعه و مردم 

 .دیده گوش هاآن حرف به و جادیا مارانیب

 که رندیبگ ادی تا دیکن قیتشو علل یاشهیر لیتحل به را کارکنان :ديده ادی هم گرانید به و دیاموزيب را يمنیا یهادرس 

 .دهندیم رخ حوادث چگونه و چرا

 ای ندهایفرا ات،یعمل در رییتغ با دیاآموخته که را ییهادرس :ديکن یياجرا بيآس بروز از یريجلوگ یبرا را تانیهاحلراه 

 .دیساز یلعم و نهینهاد ،هادستگاه

 ماریب یمنیا یاشاخصه 
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 خادمات  دهناده ارائه موسسه هر یبرا یضرور یامر ماریب سالمت دکنندهیتهد حوادث روند سنجش یبرا هاشاخص 

 .است گذاراستیس و ینظارت یهاسازمان زین و یدرمان

 اندعبارت که اندشدهدهیبرگز ماریب یمنیا یکشور یاشاخصه عنوانبه شاخص 70 خبرگان نظر اساس بر ما کشور در 

 عمل از بعد زخم شدن باز خون، انتقال عوارض ،یهوشیب عوارض ،یمارستانیب یهاعفونت بستر، زخم مار،یب سقوط: از

 مارگ  ،یاتفاا یدگیبر ای یپارگ ،یجراح اعمال یط یخارج اجسام جامانده عمل، از بعد هماتوم ای یزیخونر ،یجراح

 باه دنباال   مارگ  ،یجراحا  عمال  محل عفونت ،یجراح دنبال به یعمق دیور ترومبوز ای هیر یولبآم مان،یزا به دنبال

 یعیطب مانیزا ای و لهیوس بدون یعیطب مانیزا) یمانیزا یتروما کرونر، عروق وندیپ یجراح عمل ای یالب نفارکتوسآ

 .تولد نیح نوزاد به یتروما ،(لهیوس با

 موسساه  یساو  از مارانیب یبرا مخاطره بروز از یریجلوگ و ماریب یمنیا به حصول در کارکنان مهم نقش به توجه با 

 .است شدههیتوص ماریب یمنیا ارتقا  یبرا یاتیح رفتار 0 کایامر سالمت ارتقا 

 :ماریب یمنیا یاتیح رفتار 5 

 .دیکن تیتبع یمنیا مکتوب یهاپروتکل از 

 .دیینما انیب را ودخ دغدغه دیخطادار بروز احتمال از ینگران احساس که یموااع در

 (.... و دیاشده موضوع متوجه دیشو مطمئن د،یکن گوش) دیکن برارار ارتباط شفاف طوربه 

 .کنند یاطیاحتیب گرانید دینگذار و دینکن یاطیاحتیب خودتان 

 نناد ما دهناد یما  اارار  خطا معرض در شمارا که ییهاتیمواع و پرخطر طیشرا با مواجهه از) دیباش خودتان مواظب 

 ...(و یمنیا زاتیتجه از استفاده در یکوتاه ،یخستگ رغمیعل یکاراضافه
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 یهذواحد تغ

 
 .استو مدیریت بخش غذا مشغول به کار  یدرمانمیرژبخش تغذیه و  4بیمارستان در  

 :استبه شرح زیر  یدرمانمیرژوظایف مسئول تغذیه در بخش تغذیه و  ازجمله

  در بدو پاذیرش بیماار باا     شدهانجام یاهیتغذیازمند مشاوره تغذیه با غربالگری ن شدهمشخصویزیت بیماران

 درخواست پزشک معال  یا تشخیص مشاور تغذیه با هماهنگی و مشورت با پزشک معال  بیمار

  بستری با درخواست پزشک معال  یا درخواست خاود بیماار یاا همراهاان وی،      یهابخشویزیت بیماران در

 ابلی بیماران مورد مشاهده یاهیتغذ یهاتیزیوپایش 

 ویزیت سرپایی مراجعین در درمانگاه تغذیه مرکز 

  بیمااران شاامل اناواع پودرهاای آمااده تجااری در        ازیا موردنغذایی  یهامکملپیشنهاد خرید و تجویز انواع

 میان وعده خوراکی صورتبهو )تزریقی(  نترالو پر خوراکی() نترالیا یهیتغذ

 هاآنو امالح در بیماران نیازمند دریافت  هانیتامیوتجویز انواع  پیشنهاد خرید و 

  در مرکز به تفکیک شارایط متفااوت باالینی و اباالغ باه کارشاناس        سازدست یگاراژهاتنظیم فرموالسیون

 مسئول خدمات غذایی

  غذیاه و  بیماران واجاد مشااوره ت   خصوصاًبیماران بستری در بخش،  خورده شده یغذا مقدارکنترل و پایش

باا اباالغ باه     شاده هیا تهابلی با توجه به شاکایت بیماار از غاذای     شدهمیتنظتغییر نوع غذا یا دستورالعمل 

 کارشناس مسئول خدمات غذایی

  پاراکلینیکی یهابخشسرپایی، بستری و  شدهانجاممشاوره تغذیه  تعدادتنظیم گزارش آماری 

  دون و غیر مدون تغذیهو سمینار های آموزشی م هاکارگاهشرکت در انواع 

 به مرکز کنندگانمراجعهی، مختص و شیرده آموزش تغذیه در دوران بارداری 

 استوظایف مسئول تغذیه در بخش مدیریت بخش غذا به شرح زیر  ازجمله: 
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  ،و پخت غذا و در صورت لزوم سفارش تعمیر یا خرید یسازآمادهراند روزانه تجهیزات و ملزومات تهیه 

 (بار در روز 4) هاخچالیمای چارت روزانه د 

 تنظیم جیره روزانه مواد غذایی درخواستی از انبار جهت پخت غذای روز بعد و ارسال آن به انبار 

 تنظیم آمار روزانه پرس غذای پخت شده جهت تنظیم جیره 

  مطابق دستورالعمل ارسالی مشاورین تغذیه مرکز گاراژتهیه  ینحوهنظارت بر 

 ژیم غذایی بیماران از بخش و سفارش تهیه غذای رژیمیکنترل لیست درخواست ر 

 نظارت بر نحوه توزی  غذا در بخش 

  روزانه صورتبهکنترل و نظارت بر نحوه سفارش خرید مواد غذایی 

  روزانه صورتبهداخلی کار واحد خدمات غذایی مرکز  ستیلچکتکمیل 

 تهیه و تنظیم و بازنگری در منوی غذای معمولی و رژیمی 

  نظرسنجی در خصوص ارزیابی کیفیت غذای بیماران یهابرگهو تنظیم تهیه 

  ، هاا برگاه و تحلیال   یآورجم مشارکت در انجام نظرسنجی از کیفیت غذای معمولی و رژیمی، شامل توزی 

 ارائه گزارش آماری. صورتبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



لورود  1397 لاس مرکز آموزشی و ردمانی کورث راهنمای عمومی کارکنان جدیدا
 

  یش زوم آ رزیا و رپوس  -مرکز آموزشی ردمانی کورث
131 

 

 

 مدارک پزشکی واحد

 
 معرفی بخش مدارک پزشکی

خادمات پزشاکی و    ضارورت باه ( عبارت است از کلیه اوراق و مدارکی کاه بناا   Medical Recordsمدارک پزشکی ) 

و باه ترتیاب تااریخ باه نحاو       یآورجم برای بیمار در یک مرکز پزشکی درمانی و یا درمانگاه  شدهانجامپاراکلینیکی 

حقیقات، آماوزش، بررسای   ادامه دادن درمان بیمار، آمار، ت منظوربهتا در مواا  لزوم  شودیمنگهداری  یدسترساابل

 ارار گیرد. مورداستفادهکمی و کیفی و نیز مراجعات اانونی و حقوای  ازلحاظ شدهارائهخدمات 

 700و در مسااحتی حادود    اسات بخش مدارک پزشکی بیمارستان کوثر در طبقه پایین واحد مدیریت و آزمایشاگاه  

در نظار   یاجداگانهو برای بایگانی راکد، فضای  استنی و مخزن بایگا کارکناناست و شامل اتاق کار  بناشده مترمرب 

 است. شدهگرفته

 شودیمکارهایی که در بخش مدارک پزشکی انجام 

جداساازی   ،از واحد ترخیص با توجه باه شاماره پروناده و باا ثبات تااریخ از طریاق لیسات         هاپروندهتحویل گرفتن 

و مرتب کردن و تحویل  هاصورتحسابکنترل  ،بیمه ازیوردنمو مدارک  هامهیببر اساس نوع  یامهیب یهاصورتحساب

 .مرتب کردن پرونده به ترتیب استاندارد ،طبق لیست به امور مالی

 کدگذاری

 جهت: شدهمنتقلبه اسمت کدگذاری  شدهمرتب یهاپرونده 

 کدهاثبت 

 هاپروندهکنترل کمی و کیفی 

 پیگیری رفع نواقص
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 هایماریب یالمللنیب یبندطبقهبر اساس کتاب  و اعمال جراحی هایماریبکدگذاری 

 به ترتیب شماره پرونده هاپروندهمرتب کردن 

 و اعمال جراحی و سن حاملگی، وزن و جنس نوزاد هایماریب یکدهاثبت 

 بایگانی

ماره بر اساس شا  هاپروندهمرتب کردن  ،هاپوشهتفکیک بر اساس رنگ  ،بر اساس شماره پرونده هاپروندهپوشه کردن 

 .نگیک سردکنبر اساس شماره پرونده و سیستم  هاپروندهکردن  پَروَنجا ،پرونده

 آمار

  آمار روزانه یآورجم 

 تکمیل فرم آمار ماهیانه و مراجعین 

 ارسال آمارهای مختلف به معاونت درمان، پ وهشی، بهداشتی و معاونت توسعه 

  بخش مدارک پزشکی یهادستورالعملمقررات و 

 که در صورت نیاز  است 72,70تا  1,30ثابت صبح از ساعت نوبت  صورتبهش مدارک پزشکی ساعت کار بخ

 در واحد حضور دارند. بعدازظهرها کارکنانواحد و حجم کار، 

  ردیگیمدر صورت نیاز به مرخصی روزانه و مرخصی ساعتی، هماهنگی الزم با مسئول واحد انجام. 

  صبح از مسئول بخش، عصار و شاب از ساوپروایزر گرفتاه     نوبت  ( در)پاسمرخصی ساعتی  استفاده ازاجازه

عصار و  نوبات  ، امضا  برگه پاس برای فردی که از سوپروایزر شب پاس گرفته از مسئول بخاش و در  شودیم

 .شودیمشب از سوپروایزر گرفته 

  استورود افراد متفراه به مخزن بایگانی ممنوع. 

  و دسترسی این بخش به این اطالعات کلیه کارکنان ایان بخاش   با توجه به محرمانه بودن اطالعات پزشکی

بنابراین تحویل مادارک و ارائاه   ؛ کتبی و یا شفاهی هستند صورتبه یاحرفهموظف به رعایت اصل رازداری 

 ریپذامکانو با دریافت کارت شناسایی معتبر  شدهمیتنظاطالعات به افراد فقط در چارچوب اوانین و مقررات 

 .است

 بخاش   اسات و مراجعینی که بالفاصله بعد از تارخیص نیااز باه مادارک پروناده       هانامهاسخگویی به جهت پ

و  شدهانجاممدارک پزشکی با هماهنگی الزم و ارائه رسید درخواست پرونده، اادامات الزم جهت پاسخگویی 

 .گرددیمپرونده تحویل واحد ترخیص و اسناد 
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  پرونده باید به بخش مدارک پزشکی مراجعه نمایند.جهت مطالعه  هادنتیرزتمامی پزشکان و 

 .اصل تمام اوراق پرونده باید در پرونده موجود باشد 

  باه مراجا     ارائهنباید از بیمارستان خارج گردد مگر در مواردی خاص جهت  وجهچیهبهاصل پرونده بیماران

 اضایی

  بیماران با توجه به لیست تحویلی از  یاهپروندهدر بخش مدارک پزشکی،  هاپروندهبرای تحویل گرفتن همه

و گاواهی   گاردد یما الزم انجاام   یهاا یریگیپ هاپروندهو در صورت تحویل داده نشدن  شدهکنترلترخیص 

 .گرددیمفصلی به واحد ترخیص ارائه  صورتبهتحویل گرفتن پرونده 

 کامل پر شود. طوربهتمام اوراق پرونده  سربرگ 

  کامل و خوانا پر شود و مهر و امضای پزشک معال  را داشته باشد. طوربهبرگ خالصه پرونده 

  کامل و خوانا ثبت گردد. طوربهاطالعات در تمامی اوراق پرونده 

  در پرونده مهر و امضا داشته باشند. شدهثبتتمام اطالعات 

  تاریخ و ساعت داشته باشند. هاگزارشتمام 

  موجود باشد. کنندهثبتنام خانوادگی و سمت در پرونده، نام و  شدهثبتدر تمام اطالعات 

     ساال پاس از آخارین مراجعاه بیماار و       70ساال بیمارساتان )عاادی(     70پرونده بیمااران بساتری بااالی

 .گرددیمپرونده، امحا   یبردارخالصه

  گرددیمامحا   یبردارخالصهسال بعد از فوت و  70سال،  70پرونده بیماران بستری فوتی باالی. 

 سراسر کشور در صاورت ثبات در سیساتم کاامییوتر باا       یهامارستانیبسال  70بیماران بستری زیر  پرونده

 .گرددیمپرونده امحا  یبردارخالصه( و سال 70سال پس از رسیدن به سن اانونی ) 70خالصه پرونده  حفظ

  گرددیمه امحا پروند یبردارخالصهسال بعد از فوت و  0سال،  70زیر  شدهفوتپرونده بیماران بستری. 

 مراجعین بخش مدارک پزشکی

  مختلف بیمه، پزشکی ااانونی،   یهاسازمان ،درمانی، اداری، مالی، آزمایشگاه یهابخش ،هادنتیرزپزشکان و

 .شودیمکه تمام این مراجعات طبق ضوابط و مقررات پاسخ داده  محققان و پ وهشگران ،و ... احوالثبت
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 :و بیماران یکارکنانبیمه 

اجتماعی  نیتأمدریافت کرده و به بیمه  نامهیمعرفدر ماه اول اشتغال به کار، با مراجعه به امور مالی  همکاران محترم

بیماه صاادر    دفترچاه و واریز حق بیمه، جهات ایشاان    هاشیآزما. پس از انجام معاینات پزشکی و ندینمایممراجعه 

پدر، ) کیدرجهاجتماعی خانواده  نیتأمبا مراجعه به بیمه  توانندیمخواهد شد. الزم به ذکر است که همکاران محترم 

 خود را نیز بیمه نمایند. (مادر، همسر و فرزندان

 نکاتی که در مورد بیمه بیماران باید بدانید:

  شودیمنماینده بیمه است درمان  دیتائخود که به  یمهیب دفترچههر شخص با. 

 :متولدشده در مورد نوزادان تازه

 مددارک جهدت    .شاود یما  مادرحسابنوزاد تا یک ماه پس از تولد، با دفترچه بیمه  بيمه اجتماعي: نيتأم بيمه

 هیا دییتأو گواهی تولد، دفترچه بیمه مادر، مدارک شناسایی مادر و پدر  اجتماعي: نيتأمترخيص نوزاد با بيمه 

 بیمه امور

 اینکه مادر از وابساتگی   شرطبه شودیم درحسابماتا یک ماه نوزاد با دفترچه بیمه  :بيمه سالمت و روستایي

گواهی تولد، دفترچه بیمه ماادر،   :مدارک جهت ترخيص نوزاد با بيمه سالمت و روستایي باشد. شدهمهیبهمسر 

اصلی مادر باشاد بایاد از بادو تولاد      گزارمهیبمدارک شناسایی مادر و پدر. اگر مادر سرپرست خانوار باشد یا 

اصالی: گاواهی تولاد،     گازار ماه یبجهت ترخیص نوزاد باا ماادر    مدارک بیمه گرفته شود. برای نوزاد دفترچه

 مدارک شناسایی مادر و پدر. دفترچه بیمه مادر و نوزاد و

 :شناسانامه ناوزاد   مدارک جهت ترخيص نوزاد با بيمده ایرانيدان:   باید دفترچه داشته باشاد.  نوزاد بيمه ایرانيان ،

 مدارک شناسایی مادر و پدر. دفترچه بیمه مادر و نوزاد و

 گواهی تولد، دفترچه  بيمه بانک: نوزادهامدارک جهت ترخيص نوزاد باید دفترچه بیمه داشته باشد.  :بيمه بانک

 از بانک. نامهیمعرف مدارک شناسایی مادر و پدر، بیمه مادر و نوزاد و

 :شناسانامه   بيمه نيروهدای مسدلح:   با مدارک جهت ترخيص نوزاد نوزاد دفترچه بیماه دارد.  بيمه نيروهای مسلح

مدارک شناسایی مادر و پدر در صورت سرباز بودن پدر نوزاد باید از یگاان   ، دفترچه بیمه مادر و نوزاد ونوزاد

 داشته باشد. نامهیمعرفخدمتی خود 

 :بيمده   نوزادهدا مدارک جهت تدرخيص   .شاود یمبیمه شخصی گرفته  دفترچهبرای نوزاد  بيمه ارتش

 مدارک شناسایی مادر و پدر. ، دفترچه بیمه مادر و نوزاد واسنامه نوزادشن :ارتش
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