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 مديريت پيشگيرانه خطر خط مشی و روش 

 دامنه خط مشی:

  كليه بخش هاي بيمارستان 

 بیانیه/سیاست خط مشی: 

ين شده است . هدف از اين خط اين خط مشي در راستاي سياست اجراي دستورالعمل هاي ابالغي وزارت متبوع و هدف كالن حفظ و ارتقاي ايمني بيماران و كاركنان تدو 

 مي باشد .  شناسايي مخاطرات ايمني بيماران و كاركنان و اجراي راه كارهاي پيشگيري از مخاطراتمشي 

 تعاریف: 

FMEA  : ) تجزيه و تحليل حاالت خطا و اثرات ناشي از آن ) رويكرد پيشگيرانه 

 مي كنند مثل ستون ها ، تيرآهن ، صفحات بتون و سقف ها . ايمني سازه اي : شامل اجزايي است كه وزن ساختمان را تحمل

ير آب ، سوخت ، گازهاي ايمني غير سازه اي : شامل اجزايي از سازمان است كه در تحمل وزن ساختمان نقش نداند مانند  سيستم هاي حياتي )الكتريكي ، ارتباطي،ذخا

 مايشگاهي و اجزاي معماري سرمايش و تهويه هوا ، تجهيزات پزشكي و آز پزشكي( گرمايش ،

 :  فرایند  صاحبان
 ،ايمني و خطر حوادث و بالياكارشناسان بهداشت-تيم رهبري و مديريت 

  ذینفعان فرآیند:  
 پرسنل بيمارستان -تيم رهبري و مديريت  -همراهان بيماران -بيماران

  منابع/مراجع:

 كتاب ابزارهاي ملي ارزيابي سالمت و كتاب ارزيابي ايمني بيمارستان 

 تجهیزات : امکانات و 

 سرمايش و تهويه هوا ، تجهيزات پزشكي و آزمايشگاهي و اجزاي معماري سيستم هاي حياتي )الكتريكي ، ارتباطي،ذخاير آب ، سوخت ، گازهاي پزشكي( گرمايش ،

 کارکنان مرتبط : 

 تجهيزات پزشكي –تاسيسات  

  فرد پاسخگو:

 مسئول فني / مسئول ايمني بيمار

  نحوه نظارت بر اجرای خط مشی و روش:

  بازديد مديريتي و ايمني

 شیوه انجام کار:        )شیوه انجام کار به صورت گام به گام همراه با مسئول، زمان و مکان اجرا نوشته شود.(

 

 فرد انجام دهنده مراحل رديف

1 
تيم مديريت و رهبري بيمارستان ريسك هاي مرتبط با سازه بيمارستان را مورد ارزيابي و اقدامات پيشگيرانه الزم 

 تدوين مي نمايد . 

 تيم مديريت و رهبري

2 
تيم مديريت و رهبري بيمارستان ريسك هاي مرتبط با موارد غيرسازه اي بيمارستان )شامل منابع حياتي آب ، برق ، گاز ، 

 ژن و ... ( را مورد ارزيابي دوره اي و اقدامات پيشگيرانه الزم تدوين مي نمايد . اكسي
 تيم مديريت و رهبري

3 

تيم مهندسي پزشكي بيمارستان قبل از خريد تجهيزات پزشكي جنبه پيشگيرانه تجهيز مورد نظر را ارزيابي و 

همينطور كليه تجهيزات پزشكي موجود در بخش ها بصورت دوره اي و با رويكرد پيشگيرانه خطر مورد ارزيابي و 

 در نهايت اقدامات اصالحي الزم را تدوين مي نمايد . 

 ت پزشكيمسئول تجهيزا

تيم ايمني بيمارستان با مديريت مسئول فني و ايمني بيمارستان تمامي جنبه هاي مراقبتي درماني را با  4

رصد و تمامي اقدامات اصالحي پيشنهادي و با رويكرد پيشگيرانه بازديدهاي هفتگي مديريتي و ماهانه ايمني 

 ( و آسيب به بيمار را مورد بحث و بررسي قرار مي دهد .  FMEAخطر )

 

تيم مديريت و رهبري بيمارستان ، تمامي حوادث و خطاهايي كه در پروسه اجرايي بيمارستان رخ داده است را با  5

ا توجه به تكرارپذيري ، شدت ، آسيب پذيري واقعه مورد بررسي و ريشه يابي قرار مي دهد و از وقايع رخداده ب

 رويكرد پيشگيرانه حوادث مشابه اقدام مي نمايد . 

 

  كارشناس هماهنگ كننده ايمني بيمار شرايط تهديد كننده ايمني بيمار ) وقايع درماني ( FMEAتدوين  6



 

 بيمارستان خيريه سوم شعبان

 واحد بهبودكيفيت و اعتباربخشی

 محور رهبری و مديريت  خط مشی های 

 

 کد خط مشی:

 

3Sh-PP-01-01 
 

 

 
5 

 

 

 20/20/00تاریخ بازبینی بعدی:                        02/20/09تاریخ ابالغ:                               20/20/09 تاریخ بازبینی فعلی:

 تهیه کنندگان:

خانم   -خانم ميرخاني )كارشناس مسئول بهبود كيفيت (  –مهندس انصاري )كارشناس بهداشت حرفه اي (  –خانم سياري )كارشناس هماهنگ كننده ايمني بيمار ( 

  مستوري ) دبير كميته مديريت خطر حوادث و باليا (

 ) ریاست ( دریانیدکتر  تصویب/ابالغ کننده: ) معاون درمان ( ناصری نیا  تأیید کننده:دکتر
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 خدمات درمانی حياتی بيمارستان در شرايط بحران تداوم ارائه خط مشی و روش 

  دامنه خط مشی:

 كليه بخش هاي بستري و واحدهاي پاراكلينيك

 بیانیه/سیاست خط مشی:

از اين  است . هدفاين خط مشي در راستاي سياست اجراي دستورالعمل هاي ابالغي وزارت متبوع و هدف كالن حفظ و ارتقاي ايمني بيماران و كاركنان تدوين شده 

 خط مشي :

در دسترس بودن خدمات اساسي و حياتي در زمان وقوع حادثه ،توانمند كردن بيمارستان جهت ارائه خدمات ضروري و جراحي )مانند مراقبت هاي  -1

 اورژانسي،جراحي هاي فوري،مراقبت از مادر و كودک(در شرايط بحراني .

 ه بيماران، مراجعين و كاركنان.پاسخگويي مناسب و موثر به حوادث و كاهش ميزان آسيب ب -2

 تعاریف: 

FHSI: Farsi Hospital Safety Index  ( )ابزار سنجش ايمني بيمارستانها در ايران 

سيستمي مديريتي كه متشكل از ساختار سازماني منعطفف واصفول مفديريتي مبتنفي يفر زمفان هفاي بررسفي شفده          (:HICSسیستم فرماندهی حوادث بیمارستانی)

ديگفر سفازمان    سيستم؛شامل تعيين مسئوليت ها وكانال هاي ارتباطي واستفاده از زبان واصطالحات واحد؛به منظور بهبود ارتباطات داخلي وخارجي وتلفيف  بفا  است.اين 

 هاي درگير درپاسخ به حوادث وفوريت هاست.

مسففئولين اتففال عمففل   -پزشففكيمهندسففي -ايمنففي و بهداشففت حرفففه اي   -تاسيسففات-اعضففامكميته مففديريت خطففر و حففوادث و باليففا    صاااحبان فرآینااد: 

 اورژانس،راديولوژي،آزمايشگاه،بخش هاي ويژه

 كليه پرسنل بيمارستان، بيماران ، همراهان بيمار ذینفعان فرآیند: 

 1333شاخصهاي توانمندي تخصصي حوزه سالمت در حوادث و باليا تاليف :  دكتر حميد رضا خانكهمجموعه ابزارهاي ارزيابي مخاطرات و منابع/مراجع: 

 1332آمادگي بيمارستاني در حوادث و باليا، تاليف حميدرضا خانكه و همكاران، چاپ دوم سال 

و تجهيزات ارتباطي، منابع انساني شامل پرسنل آنكفال   EOCليست شماره تلفن ضروري پرسنل ، چادرصحرايي، باكسهاي مخصوص بحران، اتال تجهیزات : امکانات و

 بخشها، نيروهاي داوطلب مردمي ،  ذخيره غذايي خشك، ذخيره سوخت طبيعي، منبع برل اضطراري، منبع ذخيره آب و...

  : مرتبط کارکنان

 پزشك اورژانس و سوپروايزر باليني بيمارستان هاي معين –مسئول ايمني  –مسئول تجهيزات پزشكي  –مسئول تاسيسات  –پرستار  –پزشك  -معاونت درمان 

  مترون: فرد پاسخگو

 بازديد مترون و سوپروايزر باليني نحوه نظارت بر اجرای خط مشی و روش:

 شیوه انجام کار:                     )شیوه انجام کار به صورت گام به گام همراه با مسئول، زمان و مکان اجرا نوشته شود.(

 

 فرد انجام دهنده مراحل رديف

1 
همراه( پرسنل در اتال هدايت عمليات، مركز –برنامه آنكالي پزشكان و پرسنل و ليست شماره تلفن ضروري)ثابت  

 تلفن و دفتر سوپروايزر وجود دارد.
 كميته مديريت خطر حوادث و باليا

2 

 42عدد  66ساعت به ميزان  22ليتر،اكسيژن  جهت  2222ساعت در حدود  22ميزان ذخيره سوخت جهت 

ليتري موجود ميباشد .دستگاه اكسيژن سازظرفيت ذخيره  12عدد 22-ليتري 22عدد  5 –ليتري 

آب در ورودي  ليتر در منبع آب و با تعبيه لوله تامين 36222ليتراكسيژن را دارد . ميزان ذخيره آب برابر 2222

ساعته را جوابگو  22بيمارستان كه جهت كسري آب به تانكر حامل آب وصل و نياز را مرتفع ميكند و حداقل نياز 

 ميشود و همينطور عملكرد دستگاه برل اضطراري بطور مرتب بازديد ميشود .

 مسئول واحد تاسيسات

3 
بخش ويژه( را شامل نام تجهيزات، -اورژانس-عملليستي از تجهيزات موجود در بخش و واحد ها) بالخصوص اتال 

 تعداد و محل نگهداري آنها و محل دستگاه جايگزين را تهيه شده و كليه پرسنل بخش از آن اطالع دارند .
 مسئول مهندسي پزشكي

4 

حادثه با در زمان وقوع حادثه به منظور افزايش ظرفيت پذيرش بيماران و افزايش خدمات رساني به بيماران دچار 

 توجه به شدت و سطح حادثه اقدامات ذيل توسط فرمانده حادثه  و افراد تعيين شده از طرف وي انجام مي گيرد:

  كليه جراحي هاي الكتيو توسط فرمانده حادثه بيمارستان و يا پزشكان معالج بيماران جهت افزايش ظرفيت

 ان لغو مي گردد.پذيرش اتاقهاي عمل جهت انجام اعمال جراحي اورژانسي مصدوم

 كميته مديريت خطر حوادث و باليا
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  طب  دستور و نظر پزشك اورژانس و حضور سوپروايزر، بيماران داراي بهبودي نسبي از اورژانس مرخص شده

 و كليه تمركز بخش اورژانس بر ارائه خدمت به مصدومين وارد شده به بيمارستان صورت مي گيرد.

 ئيس بخش عمليات، جهت افزايش در صورت نياز، ادغام بخش هاي بيمارستاني توسط فرمانده حادثه و ر

پذيرش مصدومين بحران صورت مي گيرد و به دستور فرمانده حادثه به كليه پزشكان معالج جهت ترخيص 

بيماران داراي بهبودي نسبي و قابل ترخيص، اطالع رساني صورت مي گيرد و در صورت در دسترس نبودن 

، پزشك آنكال، يا يكي از پزشكان اورژانس صورت پزشك معالج بيمار، ترخيص بيماران توسط فرمانده حادثه

 مي گيرد.

  جهت استفاده از ظرفيتهاي ساير ارگانها و نهادهاي همكار اين مركز تفاهم نامه با سازمان آتش نشاني و

( در خصوص همكاري در مواقع بحران منعقد شفايحيائيانبيمارستان هاي )مهديه ، سپير ، اكبرآبادي، 

تعهد نموده اند كه طب  مفاد تفاهم نامه، به تعهدات خود در مواقع بحران عمل  نموده است و دو طرف

 نمايند.

  با توجه به ظرفيت بسيار محدود سرد خانه جسد اين مركز )گنجايش شش جسد(  و پاسخگو نبودن در قبال

هماهنگي با اجساد  بيشتر در مواقع بحران، مسئول واحد متوفيان طب  دستور فرماندهي حادثه از طري  

(EOC.دانشگاه،  پزشكي قانوني نسبت به صدور جواز دفن و انتقال اجساد اقدام مي ورزد ) 

 ( فرمانده حادثه با هماهنگيEOC دانشگاه  و ستاد هدايت دانشگاه نسبت به افزايش ظرفيت حمل و نقل و )

ي يك امبوالنس اختصاصي جابجايي  و اعزام مصدومان اقدام مي ورزد در حال حاضر  اين بيمارستان دارا

ميباشد كه در صورتيكه جوابگوي موارد بحراني نباشد از ساير مراكز مانند بيمارستانهاي مجاور و يا هالل 

  احمر تقاضاي همكاري خواهد نمود.
 02/29/00 تاریخ بازبینی بعدی:                                         20/20/09     تاریخ ابالغ:                                         02/29/09    تاریخ بازبینی فعلی:

 تهیه کنندگان

مهنففدس توكليففان ) مسففئول  –مهنففدس طباطبففايي )مسففئول تاسيسففات (  –دكتففر جمففالي )مففدير و مسففئول  ايمنففي بيمففار(  –دكتففر ناصففري نيففا )معففاون درمففان ( 

خففانم ميرخففاني  –آقففاي احمففدي )سرپرسففتار اورژانففس (  - خففانم هاشففمي )متففرون (  –مهنففدس انصففاري ) مسففئول بهداشففت حرفففه اي (    –تجهيففزات پزشففكي ( 

خففانم  - آقففاي صففيادي )مسففئول  انتظامففات ونگهبففاني (  - خففانم مسففتوري ) دبيففر كميتففه مففديريت خطففر حففوادث وباليففا (   –)كارشففناس مسففئول بهبودكيفيففت ( 

 آقاي اسالمي ) مسئول پذيرش و ترخيص ( - هماهنگ كننده ايمني بيمار (سياري ) كارشناس 

 تأیید کننده:

 ) معاون درمان ( ناصری نیادکتر 

 تصویب/ابالغ کننده:

 ) ریاست ( دریانیدکتر 
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 كنترل و صيانت از پرونده های بالينی در نقل و انتقال بين بخش ها / واحدهاخط مشی و روش 

 كليه ي واحدهاي پاراكلينيك -بيمه گري-بستريبخش هاي -ترخيص–پذيرش -واحد مديريت اطالعات سالمت دامنه خط مشی:

  بیانیه/سیاست خط مشی:

تشخيصي و بهداشتي در راستاي -اين خط مشي براساس سياست رعايت دستورالعمل هاي ابالغي وزارت متبوع و اهداف كالن ارتقام كمي و كيفي ارائه خدمات درماني

كاركنان تهيه شده وقابليت اجرايي دارد. هدف از اين خط مشي حفظ محرمانگي اطالعات پرونده وصيانت از  رضايت گيرندگان خدمت و حفظ و ارتقاي ايمني بيماران و

 فيزيك پرونده درجهت افزايش ايمني بيمار در بخشها

پاسخگويي به مراجعين و بخشهاي  شده، جلوگيري از افشام اطالعات  بيمار، جلوگيري از مفقود شدن پرونده ، سهولت بازيابي پرونده خارج: صيانت از پرونده تعاریف:

 متقاضي پرونده

 واحد مديريت اطالعات سالمتصاحبان فرآیند: 

 پزشك -دفترپرستاري   -رياست  -واحدمديريت اطالعات سالمت  -بيمار ذینفعان فرآیند:

 سياست و قوانين رياست و واحد مديريت اطالعات بيمارستان منابع/مراجع:

 فايل-فرم هاي كاغذي  مربوطه-كامپيوترمرتبط :  و امکانات تجهیزات

 دفتر پرستاري -كاركنان ترخيص -كاركنان واحد بيمه گري -كاركنان واحد مديريت اطالعات سالمت کارکنان مرتبط:

 مترون -مسئول فني  -مسئول مديريت اطالعات سالمت فرد پاسخگو:

 كنترل مستندات پرونده-ميدانيبازديد   نحوه نظارت بر اجرای خط مشی و روش:

 شیوه انجام کار:                     )شیوه انجام کار به صورت گام به گام همراه با مسئول، زمان و مکان اجرا نوشته شود.(

 

 فرد انجام دهنده مراحل رديف

1 
مديريت -بيمه-ترخيص ثبت شود HISورود و خروج پرونده ها مي بايست در قسمت انتقال پرونده 

 اطالعات سالمت

2 
مديريت -بيمه-ترخيص قابل رويت مي باشد HISنحوه گردش پرونده در بين بخش ها از طري  

 اطالعات سالمت

درزمان خروج پرونده ازبخش مديريت اطالعات كارت جايگزين پرونده كه شامل اطالعات پرونده مي باشد به جاي  3

 زمان برگشت پرونده قرارمي گيردپرونده ي خارج شده ازفايل تا

پرسنل مديريت اطالعات 

 سالمت

درزمان خروج پرونده تعدادفرم هاي موجوددر پرونده شمارش وثبت مي گرددودر زمان عودت نيز تعدادفرم هاي  4

 پرونده كنترل تطاب  ميشود

پرسنل مديريت اطالعات 

 سالمت

رادارندودرخواست پرونده ازسوي آنها كه  شامل نام بيمار،شماره پرونده ،تاريخ فقط افراد مجاز ح  درخواست پرونده  5

 ثبت ، و ارسال مي گردد HIS درخواست، زمان درخواست، نام بخش و علت درخواست پرونده مي باشد سيستم

افراد مجاز دريافت كننده 

 ي  پرونده

خواست كننده نام بيمار، شماره پرونده، نام درخواست پرسنل واحد مديريت اطالعات جهت انتقال پرونده به واحد در 6

كننده،نام فرد تحويل دهنده و تحويل گيرنده ي پرونده، تاريخ درخواست ،تاريخ واگذاري پرونده وتاريخ عودت پرونده 

 ثبت مي نمايند وسپس فيزيك پرونده رابه شخص مجاز تحويل مي دهند HISرا درسيستم 

پرسنل مديريت اطالعات 

 سالمت

پرسنل واحد مديريت اطالعات ليست پرونده هاي انتقالي رابصورت روزانه جهت بازگشت به واحد، كنترل و در صورت  2

 عدم عودت از بخش مربوطه پيگيري مي نمايد

پرسنل مديريت اطالعات 

 سالمت

تاييد تحويل HIS   پس ازترخيص بيمارپرسنل واحد مديريت اطالعات پرونده هاي وارد شده به واحد را در سيستم  6

مي نمايند وبصورت دوره اي  يكماهه پرونده هاي ورودي را با فهرست پرونده هاي پذيرش شده درسيستم مورد 

 كنترل انطبال قرارمي دهند و سپس پرونده هاي ارسال نشده مورد پيگيري وبرگشت قرار مي گيرند

پرسنل مديريت اطالعات 

 سالمت

را تكميل نموده ودر زمان تحويل پرونده به  SBARبه بخش ديگرپرستارمربوطه فرم درزمان انتقال بيمارازبخشي  3

 بخش ديگر پرستار تحويل دهنده و تحويل گيرنده هردو فرم مربوطه را مهرو امضا مي نمايند

پرستار تحويل دهنده و 

 تحويل گيرنده



 

 بيمارستان خيريه سوم شعبان

 واحد بهبودكيفيت و اعتباربخشی

 محور رهبری و مديريت )فناوری و مديريت اطالعات سالمت (   خط مشی های 

 

 کد خط مشی:
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 مسئول واحد مربوطه يل نمي گرددپرونده ي بيمار جهت نقل و انتقال به هيچ عنوان به همراه بيمار تحو 12

پرونده هايي كه داراي گزارش هاي تاخيري مانندگزارش هاي پاتولوژي،تصويربرداري هستند پس از ترخيص ،در  11

واحدترخيص  درباكس مربوطه نگهداري مي گردند تاافراد مربوطه گزارشات را در پرونده ضميمه  نموده  و پرونده 

 احد ترخيص خارج  مي گردد.بيمارپس از تكميل شدن از و

 پرسنل ترخيص

درصورت مفقودشدن پرونده گزارش آن به واحدمديريت ارسال گرديده ، در كميته ي مديريت اطالعات سالمت و  - 12

 فن آوري اطالعات مطرح شده  واقدامات اصالحي جهت احيا پرونده تدوين واجرا مي گردد

دبيركميته ي مديريت 

اطالعات سالمت و فن 

  آوري اطالعات
 21/26/33تاریخ بازبینی بعدی:                        20/20/09 تاریخ ابالغ:                            20/29/09 تاریخ بازبینی فعلی:

 تهیه کنندگان:

 خانم ميرخاني )كارشناس مسئول بهبود كيفيت(

 خانم غالمي پور)مسئول مديريت اطالعات(    

 )پرسنل مديريت اطالعات(خانم رسا 

 تأیید کننده:

 دکتر ناصری نیا )معاون درمان(

 تصویب/ابالغ کننده:

 دکتر دریانی )رئیس بیمارستان(
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 بیمارستان خیرهی سوم شعبان
 

 

 

 

 خط مشی اه و روشهای

 محور مراقبت و ردمان
 

 



 

 بيمارستان خيريه سوم شعبان

 واحد بهبودكيفيت و اعتباربخشی

 محور مراقبت و درمان )مراقبت های عمومی بالينی(   خط مشی های 

 

 کد خط مشی:
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  مهار شيميايی خط مشی و روش

 دامنه خط مشی:

 كليه بخش هاي باليني بويژه بخش هاي مراقبت هاي ويژه

 بیانیه/سیاست خط مشی:

ن اين خط مشي همسو  با سياست اجراي دستورالعمل هاي وزارت متبوع، افزايش مستمر كيفيت و ايمني ارائه خدمات تشخيصي و با توجه به هدف كال

 با حصول اطمينان از ايمن ترين روش درتجويز مهارشيميايي بيمارهدف از اين خط مشي،  تدوين شده است. حفظ و ارتقام ايمني بيماران و كاركنان 

 وي است.  كشيدن اتصاالت توسط  كمترين عوارض، رعايت اصول ايمني دارودهي، جلوگيري ازسقوط بيمار، جلوگيري ازخارج كردن و يا

 مهار شيميايي : كنترل بيماران بيقرار با كمك روش هاي دارويي تعاریف:

  صاحبان:

 بيمار-پزشك ، پرستار ، كمك بهيار

 ذینفعان فرآیند:

 پرستار -پزشك  -همراه بيمار -بيمار

 منابع/مراجع:

 

 تجهیزات ، امکانات: 

 دارو، سرنگ، نرده كنار تخت ، تشك مواج

 کارکنان مرتبط:

 پزشك ، پرستار ، كمك بهيار

 فرد پاسخگو:

 سرپرستار / سرشيفت يا پرستار مراقبت كننده از بيمار در بخش هاي ويژه

 نحوه نظارت بر اجرای خط مشی و روش:

 راندهاي سوپروايزر باليني

 شیوه انجام کار:)شیوه انجام کار به صورت گام به گام همراه با مسئول، زمان و مکان اجرا نوشته شود.(

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

1 
بيمار از نظر بيقراري،  نا آرامي و علت آن موردارزيابي قرار گرفته و مداخالت الزم ) فراهم كردن اتال آرام، نور 

 كم، سر و صدا كم( انجام مي شود. 
 پرستار

 پرستار شرايط بيمار به اطالع پزشك معالج رسانده شوند. 2

 پزشك معالج دستور مهارشيميايي را صادر مي شود 3

 پرستار ا و تجهيزات مورد نياز طب  دستورالعمل دارودهي آماده شود.داروه 4

5 
بيمار از نظر سابقه دارويي و حساسيت هاي شناخته شده ارزيابي شده و مداخالت الزم جهت پيشگيري از 

 عوارض و تداخالت دارويي انجام مي شود. 
 پرستار

6 
به درمان بررسي شده و در برگه گزارش پرستاري قبل و حين شروع مهارشيميايي عالئم حياتي و پاسخ دهي 

 ثبت مي شود.
 پرستار

2 

درصورت استفاده از مهارشيميايي)براي خواباندن طوالني مدت( به منظور ارتقاي ايمني بيمار، بيمار از 

ز ساعت  يكبار تغيير پوزيشن انجام مي گيرد و  نيز براي بيمار ا2نظرزخم بستر، آسپريراسيون كنترل شده، هر

 تشك مواج استفاده مي شود.

 پرستار

 پرستار/كمك بهيار درحين مهارشيميايي،حريم خصوصي بيمار حفظ شود. 6

 پرستار .فراهم شود بيمار درحين مهار شيميايي به منظور پيشگيري از سقوط بيمار شرايط ايمن براي 3

12 
و شرايط باليني بيمار پس از قطع مورد  دهمهارشيميايي قطع ش پزشك، در كوتاهترين زمان ممكن با دستور

 .پايش قرار بگيرد

پزشك معالج / 

 پرستار



 

 بيمارستان خيريه سوم شعبان

 واحد بهبودكيفيت و اعتباربخشی

 محور مراقبت و درمان )مراقبت های عمومی بالينی(   خط مشی های 

 

 کد خط مشی:
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11 
در دستورپزشك  PRNحتي اگر لفظ منوط به دستور مجدد پزشك معالج است. اتكرار مهارشيميايي صرف

 وجود داشته باشد امكان تكرار مهارشيميايي وجود ندارد.

پزشك معالج / 

 پرستار

12 
)با  بار در روز3 به حداكثر  شيميايي را مهار استفاده از عوامل تحريك كننده براي بيمار،حذف يا كاهش 

 محدود نمايد. دستور پزشك(
 پرستار

 

 11/18/99 تاریخ بازبینی بعدی:                20/20/09     تاریخ ابالغ:                            20/29/09   تاریخ بازبینی فعلی:

 کنندگان:تهیه 

 ( CCUبابك قره گوزلو)سرپرستار ، ( ICU)سرپرستار، عاليه بهادري مريم هاشمي )مترون (، ( ICUدكتر مهدوي )متخصص بيهوشي 

 )كمك بهيار ( خانم مريم ميرسراج

 تأیید کننده: 

 (ICU)مسئول دکتر حسین چیذری  

 تصویب/ابالغ کننده: 

 دکتر فرهاد دریانی )رئیس بیمارستان(



 

 بيمارستان خيريه سوم شعبان

 واحد بهبودكيفيت و اعتباربخشی

 محور مراقبت و درمان )مراقبتهای عمومی بالينی(   خط مشی های 

 

 کد خط مشی:
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 استفاده صحيح از مهار فيزيكی خط مشی و روش

 دامنه خط مشی: 

 مراقبت هاي ويژه كليه بخش هاي باليني بويژه بخش هاي

 بیانیه/سیاست خط مشی:

ن حففظ و ارتقفام   اين خط مشي همسو  با سياست اجراي دستورالعمل هاي وزارت متبوع، افزايش مستمر كيفيت و ايمني ارائه خدمات تشخيصي و با توجه بفه هفدف كفال   

 است. خارج كردن و كشيدن اتصاالتو ار و جلوگيري از سقوط برقراري ايمني بيمهدف از اين خط مشي،  تدوين شده است. ايمني بيماران و كاركنان 

 تعاریف:

 : استفاده از ابزار و روش هاي غيردارويي براي كنترل بيماران بي قرار فيزيكيمهار 

  منابع/مراجع:

 استانداردهاي خدمات پرستاري

 : فرآیند صاحبان

 بيمار-پزشك ، پرستار ، كمك بهيار

  : فرآیند ذینفعان

 پرستار -پزشك  -همراه بيمار -بيمار

 :  مرتبط تجهیزاتامکانات و 

 نرده تخت ، دستبند پارچه اي ، سوند فولي ، يورين بگ

  :مرتبط کارکنان

 پزشك ، پرستار ، كمك بهيار

  فرد پاسخگو:

 سرپرستار / سرشيفت يا پرستار مراقبت كننده از بيمار در بخش هاي ويژه/ بخش هاي باليني

 نحوه نظارت بر اجرای خط مشی و روش: 

 راندهاي سوپروايزر باليني

 شیوه انجام کار:                     )شیوه انجام کار به صورت گام به گام همراه با مسئول، زمان و مکان اجرا نوشته شود.(

 

 فرد انجام دهنده مراحل رديف

  الزامات قانوني و نحوه رعايت آن  1

 پرستار هرنوع مهار فيزيكي بايد در پرونده بيمار ثبت شود  1-1

 پرستار مدت زمان مهار فيزيكي بايد در پرونده بيمار ثبت شود  2-1

  مهار فيزيكي بايد با اطالع بيمار خانواده بيمار و آگاهي آنها از عوارض آن همراه باشد  3-1

 پرستار پس از چك پرونده و رضايت بيمار با خانواده نوع ابزار مهار بررسي و پس از توضيح نحوه كار اجرايي مي شود  4-1

 پرستار بررسي علت بي قراري و نا آرامي بيمار  5-1

 پرستار (اجراي مداخالت الزم با هماهنگي پزشك معالج ) ايجاد محيطي آرام ، تسكين درد، داروهاي آرامبخش و ...  6-1

 پرستار بررسي نوارهاي مهار )پددار ، قابل انعطاف و عرض مناسب ( 2-1

 پرستار/كمك بهيار نوارها به خود تخت بسته مي شوند نه  نرده كنار آن  6-1

 پرستار/كمك بهيار راستاي طبيعي بدن در طول مهار حفظ مي شود  3-1

 پرستار/كمك بهيار شانه ها در وضعيت مناسب قرار مي گيرند .  12-1

 پرستار/كمك بهيار نوارها به شكلي بسته مي شوند كه بيمار حتي االمكان بتواند عضو را آزادانه حركت دهد .  11-1

 پرستار نحوه كنترل بيماران تحت مهار فيزيكي و ثبت در گزارش پرستاري  2

 پرستار پس از بستن عضو نبض انتهاي آن و پرشدگي مويرگي هريكساعت بررسي مي شود  1-2

 پرستار نتيجه بررسي نبض انتها ها به اطالع پزشك رسانده و نتيجه اقدامات در گزارش پرستاري ثبت مي شود  2-2



 

 بيمارستان خيريه سوم شعبان

 واحد بهبودكيفيت و اعتباربخشی

 محور مراقبت و درمان )مراقبتهای عمومی بالينی(   خط مشی های 

 

 کد خط مشی:
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 پرستار/كمك بهيار ساعت برداشته و مجددا بسته مي شود  2وسايل مهار هر  3-2

 پرستار/كمك بهيار ساعت بيمار تغيير پوزيشن داده مي شود  2هر  4-2

ساعت بيمار از لحاظ ادامه نياز به مهار فيزيكي ) بي قراري ، درد و .... ( ارزيابي گرديده و نتيجه را به اطالع  12هر  5-2

 پزشك رسانده مي شود . 

 پرستار

 پرستار در رفع علت مهار فيزيكي و يا نياز به تداوم آن، ثبت مجدد دستور در پرونده بيمار  6-2

 پرستار/كمك بهيار براي جلوگيري از خشكي اندام ها ، ورزش هاي اندام تحتاني 2-2

ت نظر در صورت توانايي بيمار در خوردن غذا و دستور پزشك ، شل كردن مهار فيزيكي در طي غذا خوردن و تح 6-2

 داشتن بيمار

 پرستار/كمك بهيار

در بيمار داراي مهار فيزيكي درصورت دستور پزشك ، جهت برآوردن نياز هاي شخصي مثل استفاده از توالت به بيمار  3-2

 كمك شده در غير اينصورت از لوله و لگن استفاده و يا بيمار سونداژ شود . 

 كمك بهيار

 پرستار انجام شده براي بيمار در گزارش پرستاري با ذكر ساعتثبت تمامي وقايع و اقدامات  12-2

  پرستار ارزيابي روزانه بيمار جهت بررسي تداوم نياز به مهار فيزيكي و اطالع به پزشك معالج و ثبت در پرونده بيمار 11-2
 11/18/99 تاریخ بازبینی بعدی:                20/20/09     تاریخ ابالغ:                            20/29/09   تاریخ بازبینی فعلی:

 تهیه کنندگان:

 ( CCUبابك قره گوزلو)سرپرستار ، ( ICU)سرپرستار، عاليه بهادري مريم هاشمي )مترون (، ( ICUدكتر مهدوي )متخصص بيهوشي 

 )كمك بهيار ( خانم مريم ميرسراج

 تأیید کننده: 

 (ICU)مسئول دکتر حسین چیذری  

 تصویب/ابالغ کننده: 

 دکتر فرهاد دریانی )رئیس بیمارستان(

 

 

 

 



 

 بيمارستان خيريه سوم شعبان

 واحد بهبودكيفيت و اعتباربخشی

 محور مراقبت و درمان )مراقبت های حاد و اورژانس(   خط مشی های 

 

 کد خط مشی:
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 فيزيولوژيک و مانيتورينگ مداوم بيماران حادخط مشی مراقبت 

 و اتال عمل كليه بخش هاي بستري و اورژانس  دامنه خط مشی:

 بیانیه/سیاست خط مشی:

ارتقفام در حيطفه هفاي    بيماران نيازمند مراقبت هاي بحراني ، به علت ناپايداري عالئم نيازمند استمرار مداخالت درماني و پايش مداوم وضعيت بيمار و با توجه به اين كه 

اين خط مشي هم سو با سياست اجراي دستورالعمل هفاي ابالغفي    فيزيولوژيك مي باشند . پايش مداوم بيمار از طري  دستگاه مانيتورينگ عالئم حياتي انجام مي شود .

ارائفه مراقبفت از   ن تدوين شده اسفت. هفدف از ايفن خفط مشفي،      و نيز هدف كالن حفظ و ارتقام ايمني بيماران و كاركنا و افزايش مستمر كيفيت و ايمنيوزارت متبوع 

پايش مدام وضعيت بيمفار   بيماراني كه به علت وخامت وضعيت و ناپايداري عالئم دچار آسيب يا نارسايي ارگان هاي متعدد شده و نيازمند دريافت مراقبت هاي مستمر و

 ، مي باشد.  هستند

 تعاریف:

هستند كه ازطري  شناسايي و مديريت فوري وضعيت هاي تهديد كننده حيات با ارائه حمايت هاي تخصصي پيشرفته از ارگفان هفاي    مراقبت هاي بحراني، مراقبت هايي

 مختلف و مانيتورينگ تهاجمي صورت مي پذيرد . 

 پرستار بخش هاي باليني ، ويژه و اورژانس – CCUپزشك  – ICUپزشك  –پزشك معالج   :فرایند  صاحبان

 پزشك معالج –پرستار  – بيمار و همراه  فرآیند:ذینفعان 

 برونر و سورداث   ، دياليز  CCU , ICUمراقبت هاي ويژه پرستاري   منابع/مراجع:

  ECGپن كارت ، دستگاه  –پرونده  -دارو – پمپ سرنگ –  ABGدستگاه  –ترمومتر  –فشارسنج  –مانيتور  تجهیزات ، امکانات: 

  كمك بهيار –بهيار  –پرستار  کارکنان مرتبط:

 سرپرستار فرد پاسخگو:

 راندهاي سوپروايزر بالينينحوه نظارت بر اجرای خط مشی و روش:

 شیوه انجام کار:                     )شیوه انجام کار به صورت گام به گام همراه با مسئول، زمان و مکان اجرا نوشته شود.(

 

 فرد انجام دهنده مراحل رديف

 پزشك درصد اشباع اكسيژن دربرگه دستورات پزشك ثبت مي شود  ، دامنه ودستور مانيتورينگ مداوم بيمار و كنترل عالئم حياتي  0

 به اطالع ضمن چك دستورات پزشك بيمار تحت مانيتورينگ قلبي قرار مي گيرد و درصورت هرگونه كاهش يا افزايش 0

 مات مربوطه انجام مي شود و مطاب  دستورپزشك اقدا مقيم رسانيدهپزشك 

 پرستار

بسته ميشود بصورتيكه قسمت قابل  بيمارجهت اندازه گيري فشارخون ابتدا بازوبند با سايز مناسب انتخاب و دور بازوي  0

دور به دور بازوي بيمار  5/1بادشدن بازوبند حدود دوسوم طول بازو را بپوشاند و طول بازوبند به صورتي باشد كه حدود 

 سانت باالي چين جلوي آرنج قرار داشته باشد .  5/2بپيچد . ضمنا بازوبند بايد 

 پرستار

 پرستار دقيقه استراحت كرده باشد 5كافئين داشته و حداقل چاي يا  دقيقه قبل نبايد مصرف 32بيمار از  4

 پرستار وضعيت بازو طوري تنظيم مي شود كه شريان بازو در سطح قلب قرار گيرد  5

فشارخون بيمار شامل فشار سيستوليك،فشار  BPدرصورت اتصال بيمار به دستگاه مانيتورينگ ، با فشردن دكمه كنترل  6

 اندازه گيري و درپرونده ثبت و چارت مي كند دياستوليك را 

 پرستار 

درصورت نياز به كنترل دستي فشارخون بعد از بستن بازوبند كاف فشارسنج را به حدي افزايش حجم داده مي شود كه نبض  7

ميلي متر جيوه بازوبند را تخليه و درهمين حين عمل سمع صدا انجام مي شود .  2-3شنيده نشود . سپس با سرعت  براكيال

 اولين صدا فشار سيستول و آخرين صدا فشار دياستول مي باشد . اين فشار در پرونده بيمار ثبت و چارت مي شود . 

 پرستار

دقيقه شمارش و در پرونده ثبت مي شود يا كنترل مقدار ضربان قلب  ( نبض بيمار در يك HRقلبي ) ضربانجهت كنترل  9

 توسط دستگاه مانيتورينگ.

 پرستار



 

 بيمارستان خيريه سوم شعبان

 واحد بهبودكيفيت و اعتباربخشی

 محور مراقبت و درمان )مراقبت های حاد و اورژانس(   خط مشی های 
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 پرستار ثانيه باالرفتن قفسه سينه شمارش و در پرونده ثبت مي شود  62در (  RRجهت كنترل تنفس) 0

ران غير هوشيار و اطفال استفاده مي شود كه در اطفال ( از روش هاي زير بغلي براي بيما Tجهت كنترل درجه حرارت ) 02

 روش مقعدي نيز مي توان به كار برد . 

 پرستار

بيمار كنترل و  spo2خون شرياني پروپ پالس اكسيمتري به بيمار وصل شده و ميزان  اكسيژن جهت كنترل درصد اشباع 00

 ثبت مي شود 

 پرستار

 پرستار براي كنترل فشارخون به محدوديت هاي بيمار جهت بستن كاف فشارخون )پلژي ، فيستول،مستكتومي و...( توجه مي شود  00

، عمل  CPRبه دستور كتبي پزشك و شرايط بيمار)، عالئم حياتي ،   )V/S vital sign (براي مشخص كردن زمان كنترل 00

 جراحي و ...( توجه مي شود .

 پرستار

 پرستار براي مشكالت مشاهده شده در پايش هموديناميك و فيزيولوژيك بيمار فرايند مراقبتي طراحي و اجرا مي شود 04

 پرستار اطالع داده مي شود  ICUبيمار به پزشك معالج و مقيم  ييرات در مانيتورينگ و فيزيولوژيهرگونه تغ 05
 

 05/29/00تاریخ بازبینی بعدی:                       20/20/09تاریخ ابالغ:                             05/29/09تاریخ بازبینی فعلی: 

 تهيه كنندگان :

،مريم هاشمي )مترون ( ، عطيه ميرخاني )كارشناس مسئول بهبود كيفيت ( ،  دكتر مهدوي )متخصص بيهوشي (،  دكتر سلطان محمدي)متخصص قلب و عرول(

،  ، بابك قره گوزلو )سرپرستار  صديقه صادقچه )سوپروايزر آموزشي ( محترم فرجپور)سوپروايزر باليني( ، ام البنين سياري )كارشناس هماهنگ كننده ايمني بيمار (

CCU 1 سرپرستار  (، عاليه بهادري(ICU )  

 تأیید کننده:

 )معاون درمان ( ناصري نيادكتر 

 تصویب/ابالغ کننده:

 )رياست ( دريانيدكتر 
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 واحد بهبودكيفيت و اعتباربخشی
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 خط مشی نحوه و انديكاسيون های پذيرش و ترخيص بيماران در بخش های ويژه 

  ICU , CCUبخشهاي دامنه خط مشی: 

 بیانیه/سیاست خط مشی:

محوري، اجراي در راستاي سياست توسعه اخالل حرفه اي و ترويج فرهنگ بيمار استفاده از تخت هاي ويژه جهت بيماران نيازمند واقعي تخت ويژه هدف از اين خط مشي 

 دستورالعمل هاي ابالغي وزارت متبوع و نيز هدف كالن حفظ و ارتقام ايمني بيماران و كاركنان تدوين شده است.

 تعاریف:

 دارد را دربخش ويژه بيمار نيازمند: بيماري است كه طب  تشخيص پزشك انديكاسيون هاي بستري 

Bed Managerا به عهده دارد: فردي كه مديريت تخت هاي بيمارستاني ر 

 :فرایند  صاحبان

 باليني سوپروايزر –پرستار  -پزشك 

 ذینفعان فرآیند:

 بيمار و همراه

 منابع/مراجع:

 مراجع مراقبتي

 تجهیزات ، امکانات: 

 پمپ اينفيوژن  –برانكارد مناسب  و مجهز  –پالس اكسيمتر  –ونتيالتور پرتابل  –آمبوبگ  –آسانسور  –مانيتور  – CPRاتال 

 کارکنان مرتبط:

 پزشك اورژانس، پزشك بيهوشي ، پرستار ، سوپروايزر باليني 

 مسئول فني  فرد پاسخگو:

 نحوه نظارت بر اجرای خط مشی و روش:

 نظارت سوپروايزر باليني –بررسي پرونده بيماران 

 به گام همراه با مسئول، زمان و مکان اجرا نوشته شود.(شیوه انجام کار:                     )شیوه انجام کار به صورت گام 

 

 فرد انجام دهنده مراحل رديف

  شكل انجام مي شود : 3بستري بيماران بخش ويژه به  

  بستري از اورژانس 1

  پذيرش از ساير بيمارستان ها  2

  انتقال از ساير بخش ها  3

پرسنل اورژانس -همراه بيمار حضور بيمار بدحال با همراه يا پرسنل اورژانس تهران در بخش اورژانس  1-1

 تهران

 پرستار ترياژ –پزشك   يا تخت هاي مراقبت قلبي CPRانتقال بيمار به اتال  2-1

 پزشك معاينه بيمار و صدور دستورات الزم 3-1

   ( درصورت لزوم  111 – 33اعالم كد ) 4-1

 پزشك  دستور بستري در بخش ويژه صادر شده و با همراهان صحبت مي شود  پس از اقدامات اوليه ، 5-1

  تهيه پرونده بستري 6-1

 پرستار و منشي اورژانس . شودپس از اطالع به سوپروايزر باليني با بخش ويژه هماهنگ مي  2-1

بودن ترالي ،كپسول اكسيژن، پالس اكسيمتر،ونتيالتور پرتابل و  پس از هماهنگي با مسئول آسانسور و اطمينان از آماده 6-1

 . شود،بيمار به بخش ويژه منتقل مي  رسي بيمار و چك دستورات اورژانسيبر

 پرستار و كمك بهيار اورژانس

 سوپروايزر متقاضي /همراه بيمار وضعيت بيمار  اطالع بخش ويژه و سوپروايزر باليني و تماس با 1-2

 سوپروايزر باليني ت برگه شرح حال از همراه يا سوپروايزر بيمارستان متقاضي پذيرشدرياف 2-2

 سوپروايزر-همراه داده مي شود برگه شرح حال ممهور با مهر پزشك معالج بيمار فاكس يا حضورا به دفترپرستاري يا بخش ويژه تحويل   3-2



 

 بيمارستان خيريه سوم شعبان

 واحد بهبودكيفيت و اعتباربخشی

 محور مراقبت و درمان )مراقبت های حاد و اورژانس(   خط مشی های 
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و درصورت وجود تخت خالي و بررسي شرايط بيمار با امكانات درماني  كرده مشاهده را برگه شرح حالپزشك بيهوشي  4-2

بيمار در سرويس او را صادر مي  بستريجهت  هماهنگي با پزشك آنكال تجهيزات(-بيمارستان سوم شعبان )پزشك

 كند . 

  ICUپزشك بيهوشي 

 پزشك اورژانس تخصص قلب تماس مي گيرد براي پذيرش بيماران قلبي ، پزشك بيمارستان مبدا با پزشك متخصص مقيم يا م 5-2

 پزشك اورژانس  درصورت اجازه بيمار در سرويس ايشان قرار مي گيرد و بيمار  اعالم شرايط با پزشك آنكال وتماس  6-2

 سوپروايزر باليني /پرسنل پذيرش بيمه هاي طرف قرارداد  و به همراهان درخصوص هزينه هاي بستري توضيح 2-2

 آمبوالنس خصوصي با همراه و مدارک درماني به اورژانس منتقل ميشود كددارپس از صدور دستور بستري بيمار توسط آمبوالنس  6-2

 پزشك بيهوشي و اورژانس در بخش ويژه  بسترياقدامات الزم جهت  شروع بيمار و حضور بربالين 3-2

 پرستار اورژانس ويژه منتقل مي شود  با تشكيل پرونده طب  دستورالعمل پذيرش ، بيمار به بخش 1-3

 پرستار بخش ويژه  رسدمي  باليني وضعيت بيمار را به اطالع سوپروايزر 2-3

 پرستار وجود تخت خالي را مطلع مي شوند  از با بخش ويژه تماس و 3-3

 پزشك بخش ويژه دستور انتقال به بخش ويژه را مي دهند  4-3

 سوپروايزر . شوددرصورت پربودن بخش ويژه با پزشك مقيم قلب يا بيهوشي تماس و امكان جابجايي بيماران بررسي مي  5-3

دستورات اورژانسي بيمار را اجرا و طب  دستورالعمل انتقال درون بخشي پس از هماهنگي با پرستار بخش ويژه ، بيمار  1-4

 منتقل مي كند  ( SBAR) را با حفظ شرايط الزم و رعايت نكات ايمني

 پرستار بخش

 CCUپرستار  دستور كتبي پزشك معالج مبني بر ترخيص توسط پرستار چك مي شود  CCUدر بخش هاي  2-4

 ICUپرستار  ضروري است  بيمار جهت ترخيصدستور كتبي پزشك معالج  ICUدر بخش  3-4

 منشي -پرستار  گرفته مي شود .پس از چك پرونده با همراهان بيمار تماس  4-4

درصورتيكه همراهان جهت ترخيص مراجعه نمودند پرونده را تكميل و بسته و مدارک تحويلي به بيمار را آماده و  5-4

  شودپرونده تحويل واحد ترخيص مي 

 منشي بخش ويژه

مراقبتي در منزل و پيگيري هاي الزم و پمفلت هاي  خود پس از حضور همراهان جهت ترخيص كليه آموزش هاي 6-4

 آموزشي و كپي مدارک تحويل همراهان شده و اثر انگشت و امضام ، اخذ مي شود 

 منشي بخش ويژه –پرستار 

  بيمار بر –پرستار  از بخش خارج مي شود  ويآمبوالنس خصوصي با حضور  و درصورت نياز به بيمار با ويلچر يا برانكارد 2-4
 05/29/00تاریخ بازبینی بعدی:                       20/20/09تاریخ ابالغ:                             05/29/09تاریخ بازبینی فعلی: 

 تهيه كنندگان :

 مريم هاشمي ) مترون (

 ( ICU )متخصص بيهوشي مهدويدكتر 

 ( CCUدكتر سلطان محمدي ) پزشك 

 دكتر ديباج ) پزشك اورژانس (

 عطيه ميرخاني )كارشناس مسئول بهبود كيفيت(

 صديقه صادقچه )سوپروايزر آموزشي(

 آقاي احمدي )سرپرستار اورژانس (

 (ICU)سرپرستار  عاليه بهادري

 ( CCU 1آقاي قره گوزلو ) سرپرستار بخش 

 خانم اسفنديار )منشي (

 تأیید کننده:

 )معاون درمان ( ناصري نيادكتر 

 تصویب/ابالغ کننده:

 )رياست ( دريانيدكتر 



 

 بيمارستان خيريه سوم شعبان

 واحد بهبودكيفيت 

 محور محور مراقبت و درمان )مراقبت های حاد و اورژانس(   خط مشی های 
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  در بخش های بستری خط مشی شناسايی به موقع و نحوه رسيدگی به بيماران بدحال و اورژانسی

 كليه بخش هاي باليني دامنه خط مشی:

 بیانیه/سیاست خط مشی:

حياتي و نجات بخش به بيماران نيازمند از طري  آموزش نيروهاي پرستاري و نظفارت و پفايش عملكفرد     يارائه به موقع خدمات درماني و مراقبت هدف از اين خط مشي

مفي باشفد كفه همسفو بفا سياسفت       شناسايي و رسيدگي به بيمار بدحال در اسرع وقت در جهت افزايش ايمني و رضايتمندي وي و همچنين آنها در بخش هاي باليني 

 تدوين گرديده است.   ان و كاركنانايمني بيمار هدف كالن حفظ و ارتقام درماني و -بر رعايت استانداردهاي بهداشتي مبتنيبيمارستان 

 تعاریف:

 با نظر پزشك معالج اجرا ميشود )باتوجه به ليست بيماران پرخطر هربخش( كه براي رسيدگي و اجراي دستورات زمان دارد و كليه درمانها بيمار بدحال : بيماريست

بيمفاران  )باتوجه بفه ليسفت   منظور از شرايط اورژانسي ، شرايطي است كه حيات بيمار بدون مداخالت فوري تهديد مي شود و يا عوارض جدي به وي تحميل مفي شفود  

 اورژانسي هربخش(

 :فرایند  صاحبان

 پزشك و پرستار  

 ذینفعان فرآیند:

 معاون درمان   ، سرپرستار ، پزشك ، مسئو فني ، بيمار و همراه

 دستورالعمل آنكالي ، تجارب و سياست بيمارستان منابع/مراجع:

 تجهیزات ، امکانات: 

 پرونده بيمار،تلفن،خط مشي دستور شفاهي ، برگه مشاوره  

 پزشك آنكال، پزشك مقيم و معالج ، پزشك بيهوشي ، پرستار ، سرپرستار   کارکنان مرتبط:

  سرپرستار بخش    فرد پاسخگو:

 بررسي پرونده بيماران   –راندهاي سوپروايزران  نحوه نظارت بر اجرای خط مشی و روش:

 کار:                     )شیوه انجام کار به صورت گام به گام همراه با مسئول، زمان و مکان اجرا نوشته شود.(شیوه انجام 

 

 فرد انجام دهنده مراحل رديف

 رئيس بخش-سرپرستار ليست بيماران پرخطر و اورژانسي هر بخش تهيه و به اطالع پرسنل رسانده مي شود . 1

 پرستار   بستري مرتبا بررسي و پايش مي شود .  انشرايط بيمار 2

 پرستار بيمار را به پزشك مقيم اطالع ميدهد و يا اعالم كد مي كندپس از تشخيص وجود شرايط اورژانسي ، وضعيت  3

 سوپروايزر - پرستارسر  دقيقه پزشك مقيم بر بالين بيمار حاضر مي شوند .  5دقيقه اعضاي كد و يا  1ظرف حداكثر  4

 پزشك با حضور پزشك بربالين بيمار و معاينه وي ، درمان ادامه مي يابد .  5

 پرستار .شودمي مشاوره هاي اورژانسي درخواستي بالفاصله پيگيري  6

 مشاور پزشك انجام مي شود . مشاوره هاي اورژانسي  دركمتر از يكساعت  2

آموزش هاي الزم درمورد نحوه برخورد با بيماران اورژانسي به پرسنل دربدو ورود و به صورت دوره اي توسفط سرپرسفتار    6

 داده مي شود 

 سرپرستار

 سرپرستار عملكرد نيروها توسط سرپرستار بطور مستمر پايش مي شود   3

 پوزيشفن مناسفب،   ، انتقفال ترالفي، كفداحيام    كفد احيفا،  اعفالم  پرستار اقدامات اوليه مانند  ،مقيم تا قبل از حضورپزشك  12

 تهويه با آمبوبگ و.... را شروع كند. مانيتورينگ،گرفتن نوارقلب، اكسيژن تراپي،

 پرستار

 پرستار در شرايط اورژانسي الزم االجرا مي باشد . مقيمدستورات پزشك  11

 پرستار ، شرايط به اطالع پزشك معالج رسانيده مي شود . بالفاصله پس از ثابت شدن شرايط بيمار با تعيين تكليف وي  12

  پرستار   چنانچه بيمار مورد پذيرش دچار عفونت در بدو ورود باشد ، به سوپروايزر كنترل عفونت نيز بايد اطالع داده شود   13
 05/29/00تاریخ بازبینی بعدی:                       20/20/09تاریخ ابالغ:                             05/29/09تاریخ بازبینی فعلی: 



 

 بيمارستان خيريه سوم شعبان

 واحد بهبودكيفيت 

 محور محور مراقبت و درمان )مراقبت های حاد و اورژانس(   خط مشی های 

 

 کد خط مشی:
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 تهیه کنندگان:

عطيفه ميرخفاني    – مريم هاشمي )متفرون(   -دكتر هاشمي نژاد ) پزشك اورژانس (  - دكتر چيذري )متخصص بيهوشي ( - )مسئول فني( جمالي دكتر

خفانم سفياري )كارشفناس هماهنفگ     -محترم فرجپور ) سوپروايزر بفاليني (   - ) سوپروايزرآموزشي( صديقه صادقچه-)كارشناس مسئول بهبود كيفيت(

 مهناز آقاپور ) سوپروايزر كنترل عفونت (  –كننده ايمني بيمار (

 تأیید کننده:

 )معاون درمان ( ناصری نیادکتر 

 تصویب/ابالغ کننده:

 )ریاست ( دریانیدکتر 



 بیمارستان خیرهی سوم شعبان
 

 

 

 

 خط مشی اه و روشهای

 محور رعايت حقوق گیرنده خدمت
 



 

 بيمارستان خيريه سوم شعبان

 و اعتباربخشیواحد بهبودكيفيت 

 محور حمايت از گيرنده خدمت )احترام به حقوق گيرنده خدمت( خط مشی های 

 

 کد خط مشی:
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نحوه اطالع رسانی بدون هرگونه پنهان كاری وقايع ناخواسته منجر به خسارت برای  روش و مشی خط

 بيمار/خانواده/مراجعين

 دامنه خط مشی:

 بالينيكليه بخش هاي 

و نيز با توجه به هدف كالن حفظ و ارتقام ايمني  فه اي و ترويج فرهنگ بيمار محوريتوسعه اخالل حر اين خط مشي همسو  با سياست بیانیه/سیاست خط مشی:

براي اعالم به موقع و صادقانه خبر ناگوار به بيمار يا همراه  به منظور كنترل و تسهيل  يتعيين چارچوبهدف از اين خط مشي  تدوين شده است.  بيماران و كاركنان

 تبعات آتي خبر ،  اطمينان يافتن از نحوه اجراي صحيح آن و ارتقام سطح فرهنگ ايمني در بيمارستان مي باشد.  

 تعاریف:

 .و از منظر بيمار خبري ناگوار تلقي گردد هرگونه اطالعاتي درباره بيماري بيمار كه در عرف جامعهخبر ناگوار: 

 پزشكان و پرستارانصاحبان فرآیند: 

 بيمار، همراه بيمار، اعضاي كميته اخالل پزشكيذینفعان فرآیند: 

 1333پاييز  –فصلنامه اخالل پزشكي منابع/مراجع:  

 اجرايي در هر بخشاتال با توجه به امكانات ذكر شده در شرح اين روش تجهیزات ، امکانات:  

 متخصص پزشكي قانوني –پزشك معالج  -مسئول فني -مدير-پرستارکارکنان مرتبط: 

 مسئول فني )دبير كميته اخالل پزشكي( / مترونفرد پاسخگو: 

 نحوه نظارت بر اجرای خط مشی و روش: 

 همراه با مسئول، زمان و مکان اجرا نوشته شود.(شیوه انجام کار:                     )شیوه انجام کار به صورت گام به گام 

 

 فرد انجام دهنده مراحل رديف

0 

 اطالعيك اتال در بخش با شرايط ذيل جهت برگزاري جلسه گفتن خبر بد آماده نموده و به پرسنل و پزشكان بخش 

 : رساني مي نمايد

 داراي صندلي راحت جهت نشستن به تعداد حاضرين  -

عات ذكر شده در اين جلسه الداراي حريم مناسبي باشد بنحوي كه محرمانگي اطفضاي اتال مذكور   -

 حفظ شود

  محل تردد پرسنل نباشد  -

  محل قرار گرفتن تلفني كه ديگران بايد به آن پاسخ دهند نباشد  -

  غيررسمي يا نيمه رسمي باشد ،فضاي اتال صميمانه   -

و ...  بيمار كردن  faint يولوژيك احتمالي همچونامكانات پذيرايي و نيز مديريت كردن واكنش هاي فيز  -

 در محيط در دسترس باشد

 مسئول هر بخش

0 

پزشك مسئول بيمار كه آگاه ترين فرد تيم درمان مي باشد مسئوليت گفتن خبر بد به بيمار يا همراه ايشان را دارد و 

سابقه ترين  ستان اين مسئوليت به بابيمار خالل بالينيدر صورت عدم حضور پزشك با توجه به تصويب در كميته ا

برنامه آينده درماني  و  ، پيش آگهي بيماريت درباره سير بيمارياالبخش كه مي تواند پاسخگوي سوپرستار حاضر در 

 .باشد تفويض مي گردد

پزشك معالج / پرستار با 

 سابقه بخش

0 

بيمار يا همراه ايشان را به اتال مناسب هدايت  ، فرد مسئول جهت گفتن خبر بد در خصوص بيماري و عوارض آن

زم را به بيمار العات الها در خصوص بيماري و روند آن اط نموده و با حفظ خونسردي و ضمن احترام به عقايد و ارزش

 محرمانهبه صورت  بيماراست اسرار شخصي  الزمبه خانواده يا همراه بيمار طالعات در صورت ارائه ا . ارائه مي نمايد

 . به اعضام خانواده يا ساير همراهان ارائه گردد العاتبيمار و با رضايت ايشان اط تمايل صورت در و گردد حفظ

پزشك معالج / پرستار با 

 سابقه بخش

4 
صوتي تصويري و مولتي مدياي علمي در خصوص بيماريهاي شايع بخش را  -بيمارستان تا حد امكان وسايل نوشتاري

 . فراهم مي نمايد

مدير/ سوپروايزر آموزش 

 به بيمار

5 
صوتي تصويري و مولتي مدياي علمي بنا به ضرورت جهت آگاهي و اطالع رساني  –فرد مسئول از وسايل نوشتاري 

 . بهتر استفاده مي نمايد

پرستار آموزش به بيمار 

 در بخش



 

 بيمارستان خيريه سوم شعبان

 و اعتباربخشیواحد بهبودكيفيت 

 محور حمايت از گيرنده خدمت )احترام به حقوق گيرنده خدمت( خط مشی های 

 

 کد خط مشی:
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6 

ل هوشياري اليعني صرفا در شرايط اختته باشد در صورتيكه بيمار ظرفيت تصميم گيري درباره بيماري خود را نداش

در جريان بيمار، حمله حاد سايكوز و نيز در بيماران عقب مانده ذهني و كودكان زير سن قانوني جايگزين قانوني او 

بيماران در صورتيكه خود تمايل داشته باشند ح  دانستن خبر بد مرتبط با بيماري خود را  وهالامور قرار مي گيرد. بع

 . واگذار نمايندبه ديگران 

 بيمار/ همراه وي

 

 

                05/20/00 تاریخ بازبینی بعدی:                                 05/02/09      تاریخ ابالغ:                     05/29/09  تاریخ بازبینی فعلی:

 تهیه کنندگان :

 دكتر زينب فرج زاده )روانشناس بيمارستان(

 )مترون(مريم هاشمي 

 عطيه سادات ميرخاني )كارشناس مسئول بهبود كيفيت(،
 صديقه صادقچه )سوپروايزر آموزشي(

 تأیید کننده:

 دكتر يوسف جمالي )مسئول فني و دبير كميته اخالل پزشكي(

 تصویب/ابالغ کننده:

 دكتر فرهاد درياني )رئيس بيمارستان(

 

 



 

 بيمارستان خيريه سوم شعبان

 اعتباربخشیواحد بهبودكيفيت و 

 محور رعايت حقوق گيرنده خدمت خط مشی های 

 

 کد خط مشی:
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 مددكاری اجتماعی روش و مشی خط

 دامنه خط مشی:

 كليه بخش هاي باليني و واحدهاي كلينيكي و پاراكلينيكي

 بیانیه/سیاست خط مشی:

با توجه به هدف  اين خط مشي همسو  با سياست استفاده از كمك هاي نقدي و غير نقدي معتمدين و خيرين، توسعه اخالل حرفه اي و ترويج فرهنگ بيمار محوري و

تعيين چارچوب هدف از اين خط مشي  تدوين شده است. تشخيصي و بهداشتي در راستاي رضايت گيرندگان خدمت  –كالن ارتقام كمي و كيفي ارائه خدمات درماني 

مشاوره كوتاه مدت اوليه،  مداخالت مددكاري اجتماعي )ترياژ بيماران بر اساس خدمات تخصصي مددكاري اجتماعي، راند مددكاري اجتماعي، ارزيابي رواني اجتماعي،

 و مديريت مورد ( مي باشد. Bad News –مداخله در بحران مددكاري اجتماعي 

 تعاریف:

 توانايي حرفه اي است مبتني بر دانش، اصول، ارزشها، مهارتها و روشها كه هدف از آن كمك به افراد، گروه ها و جامعه است تا بتوانند با تكيه بر: دکاری اجتماعیمد

  .بند و پس از آن بتوانند تأثيرگذار نيز باشندها و استفاده از منابع موجود براي حل مشكل و يا رفع نياز خود اقدام كرده و به استقالل نسبي و رضايت خاطر دست يا

 شناختي، نقص به منجر كه اخباري يا ميكند، مخدوش را آينده به نسبت فرد انتظارات منفي طور به كه است اطالعاتي نوع هر بد اخبار :Bad Newsخبر بد یا 

 .دارد ادامه بد خبر دريافت از بعد مدتي تا نقص اين كه صورتي به است، كرده دريافت را بد اخبار كه ميشود فردي در هيجاني يا رفتاري

 صاحبان فرآیند: 

 بيمار -خيرين هيات مديره –كارشناس مددكاري اجتماعي 

 ذینفعان فرآیند: 

 خيرين هيات مديره -مديريت-كارشناس مددكاري اجتماعي-پرستار –پزشك  -همراه بيمار -بيمار

 1335 -مداخالت پايه مددكاري اجتماعي در بيمارستان پروتكل هاي ششگانه  منابع/مراجع:

 تجهیزات ، امکانات: 

 برگه هاي ترياژ مددكاري و ارزيابي وضعيت رواني و اجتماعي بيماران

 کارکنان مرتبط:

 كارشناس مددكاري اجتماعيپزشك ، پرستار ، 

 فرد پاسخگو:

 كارشناس مددكاري اجتماعي

 روش:نحوه نظارت بر اجرای خط مشی و 

 راندهاي مددكاري اجتماعي )حداقل يكبار در روز(

 شیوه انجام کار:                     )شیوه انجام کار به صورت گام به گام همراه با مسئول، زمان و مکان اجرا نوشته شود.(

 

 فرد انجام دهنده مراحل رديف

1 
كارشناس مددكاري  دريافت خدمات تخصصي مددكاري اجتماعي انجام مي شود.اولويت بندي مراجعه كنندگان به اورژانس بر اساس نياز به 

 اجتماعي

2 
درماني و يا  -انجام بازديدهاي روزانه )راند ترخيص و ران روزانه( از بخش هاي بستري با توجه به نوع خدمات تشخيصي

 خدمات تخصصي مددكاري اجتماعي انجام مي شود. 

كارشناس مددكاري 

 اجتماعي

3 
اجتماعي بيماران بستري، افزايش كيفيت مراقبت و امنيت بيمار، افزايش  –بازديدها به منظور پايش تغييرات وضعيت رواني 

 رضايتمندي بيمار، ترخيص امن و به موقع، استفاده موثر و صحيح از منابع موجود و كاهش هزينه ها انجام مي شود. 

كارشناس مددكاري 

 اجتماعي

4 
كارشناس مددكاري  ساعت حداقل دوبار )صبح و عصر( انجام گيرد. 24تماعي در بخش اورژانس،  در هر راند مددكاري اج

 اجتماعي

5 
كارشناس مددكاري  ساعت حداقل يك بار )ترجيحا صبح( انجام گيرد. 24راند مددكاري اجتماعي در ساير بخش هاي بستري، در هر 

 اجتماعي

 ارستان استخراج شود.بيم HISليست بيماران تازه وارد از  6
كارشناس مددكاري 

 اجتماعي



 

 بيمارستان خيريه سوم شعبان

 اعتباربخشیواحد بهبودكيفيت و 

 محور رعايت حقوق گيرنده خدمت خط مشی های 

 

 کد خط مشی:
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2 
كارشناس مددكاري  اجتماعي بيماران نيازمند به خدمات تخصصي مددكاري اجتماعي انجام شود.  –شناخت و ارزيابي وضعيت رواني 

 اجتماعي

6 
به بيماران / همراهان آنها آگاهي نسبت به حقول خود در طول درمان، قوانين بيمارستان، فرآيند درمان، دريافت خدمات در 

 بيمارستان، بيمه و نحوه استفاده از آن داده شود. 

كارشناس مددكاري 

 اجتماعي

3 
شدن با وضعيت بحراني )شنيدن خبر فوت كمك به بيماران و همراهان وي براي دستيابي به تعادل رواني پس از روبرو 

 عزيزان ، قطع عضو ، عدم پيشرفت بهبودي و ...(

كارشناس مددكاري 

 اجتماعي

 مالي( به خيرين بيمارستان -اطالع رساني وضعيت اجتماعي بيماران نيازمند به كمك )اجتماعي  12
كارشناس مددكاري 

 اجتماعي

 ند دريافت كمك با هماهنگي با مديريت بيمارستاندادن تخفيف هاي مالي به بيماران نيازم 11
كارشناس مددكاري 

  اجتماعي

 11/18/99 تاریخ بازبینی بعدی:                20/20/09     تاریخ ابالغ:                            20/29/09   تاریخ بازبینی فعلی:

 تهیه کنندگان :

 زهرا خداياريان تهراني )مسئول مددكاري اجتماي(، - عطيه ميرخاني )مسئول بهبود كيفيت( -مريم هاشمي )مترون( -دكتر يوسف جمالي ) مدير و مسئول فني(

 تأیید کننده:  

 دكتر يوسف جمالي )مدير و مسئول فني(

 تصویب/ابالغ کننده: 

 دكتر فرهاد درياني )رئيس بيمارستان(



 

 بيمارستان خيريه سوم شعبان

 واحد بهبودكيفيت و اعتباربخشی

 محور رعايت حقوق گيرنده خدمت خط مشی های 

 

 کد خط مشی:
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