
دستورالعمل نحوه استفاده از تلفن همراه در مراكز آموزشي درماني تابعه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات 

 بهداشتي درماني قزوين

 مقدمه
و شکایت مکرر مراجعین و بیماران کادر درمانی و همراهان از آن ه دو استفاده گسترظهور نسل جدید تلفن های همراه با توجه به 

ضوع ستورالعمل نحوه ، تبیناز این مو شد. لذا این آیین نامه  د ضروری می با شگاه  ستفاده از تلفن همراه در واحدهای مختلف تابعه دان ه با

 تدوین شده است.تبصره  4ماده و  8در  برای کارکنان و دانشجویان ساماندهی نحوه استفاده از تلفن همراه در بخش ها درمانی منظور

دیالیز، بلوك ، ICU،CCU ،PICU ،NICUاتاق عمل،بخش های  از تلفن همراه توستتك کلیه ااراد درستتتفاده اهمراه داشتتتن و  -1ماده 

 ممنوع می باشد.واحد تصویربرداری  و آنژیوگراای، اورژانس، زایمان

صره  ست در ورودی واحدهای مذکور)اتاق عمل، -1تب ستان موظف ا آنژیوگراای، ، دیالیز، بلوك زایمان، ICU،CCU ،PICU ،NICUبیمار

 اورژانس( اضاهایی را تعبیه نماید تا ااراد قبل از ورود تلفن های خود را در این اضاها قرار داده و بعد وارد بخش مربوطه شوند.

اسخ پ، اتاق پروسیجر ممنوع می باشد و در صورت نیاز به ده از تلفن همراه در بالین بیمار، ایستگاه پرستاری، اتاق های درماناستفا -2ماده 

شده و در ق ستراحت وسمت هایی از قبیل آبدارخانه، راهدادن به تلفن همراه ارد باید از محیك درمانی خارج  ضو... که بی رو، اتاق ا ر ماران ح

 ( پاسخ دهند.ندارند به تلفن خود )آن هم به مدت کوتاه

وظیفه و مسئولیت خود را به همکار خود سپرده و سپس کادر درمانی قبل از خروج از بخش جهت پاسخ دهی به تلفن همراه باید  -1تبصره 

 جهت پاسخ گویی به تلفن از بخش خارج شوند.

صره  سخ دهند یا در  -2تب شوند و در راهرو به تلفن خود پا سخ دهی به تلفن خود می توانند از اتاق خارج  کلیه بیماران و همراهان جهت پا

 د بر روی تخت خود به تلفن پاسخ دهند مشروط بر اینکه مزاحم دیگران نشوند.ساعاتی که برای آنها امور درمانی انجام نمی شو

صره  شدار -3تب سخ دهی به تلفن همراه را با عالئم ه ست کلیه مکان های مجاز / غیر مجاز جهت پا ستان موظف ا شخص  بیمار دهنده م

 نماید.

 .مجاز خواهد بود همربوط حراست با داشتن مجوز کتبی از واحد ایلم برداری و تصویر برداری صرااً -3 ماده

ی تصویر بردارشیفت عصر و شب با هماهنگی و کسب مجوز از سوپروایزر کشیک  صورت عدم دسترسی به واحد حراست در در -1تبصره

 .ممکن می باشد

ستان تلفن های همراه خود را موظفند  )کارکنان و مراجعین(کلیه ااراد-4ماده  صدا قرار در محیك بیمار صدای آهنگبه حالت بی   دهند تا 

 تلفن ها مزاحم استراحت بیماران نشود.

 بیماران دارای پیس میکر قلبی بیمارستان اکیدا ممنوع می باشد. وجود تلفن همراه در مجاورت-5ماده 

تبی، معرای به تخلفات اداری و تذکر شتتفاهی، توبیخ ک بارد باال توستتك کادر درمانی، اداری و خدماتی در صتتورت عدم رعایت موا -6ماده 

 برخورد قانونی صورت می گیرد. درصد 01تا  01کسر کارانه از 

اطی به کمیته انضببا معرای دانشجویان خاطی توسك دانشجویان تمامی مقاطع و تمامی رشته ها رد باال در صورت عدم رعایت موا -7ماده 

 برخورد قانونی صورت می گیرد.

( و دانشتتجویان در ابتدای ورود به ل )کادر درمانی، اداری، خدماتیبیمارستتتان موظف استتت کلیه موارد شکر شتتده را جهت پرستتن-8ماده 

 .اطالع رسانی نمایددر ابتدای بستری به عنوان قوانین بیمارستان وی همراه  یابیمارستان و جهت بیمار 


