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 سياست هاي كالن بيمارستان
 

 بخشهاي پاراكلينيک و پشتيباني سپاري برون

 از برون سپاری بخشهای درمانی اجتناب گردد و سعی  براساس اصل خیریه بودن بیمارستان حتی االمکان

 گردد واحدها و بخش های مختلف بیمارستان نیز توسط خود بیمارستان اداره گردد.

  موسس و براساس اقتصاد سنجی انجام گردد. نظر هیات در صورت لزوم برون سپاری بخشهای موردنیاز با 

  ،هستند . آنژیوگرافی، پزشکی هسته ایبخشهایی که در اولویت برون سپاری باشند شامل؛ دندانپزشکی 

 امور حقوقی بیمارستان -پیمانکاران -تیم مدیریت اجرایی -هیئت موسس ذینفعان: 

 خيرین معتمدین و كمک هاي نقدي و غير نقدي  استفاده از

 جهت دریافت کمکهای نقدی خیرین برگزاری جلسات در ماه رمضان  

  انمددکاری بیمار درخصوص مرکز جهت دریافت کمکهای نقدی و غیرنقدیثابت  ینخیرهمکاری با 

  پزشکی تجهیزات برخی از خیرین در خصوص خریداستفاده از کمکهای 

 توسط خیرین به بیمارستان جهت انجام خدمات سالمت ان معرفی شدهبیمار پذیرش  

 واحد مددکاری -تیم مدیریت اجرایی -خیرین -موسس هیئتذینفعان: 

 اجراي دستورالعمل هاي ابالغي دانشگاه و وزارت متبوع

 اجرای کلیه دستورالعمل های ابالغی وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 

پرسنل بیمارستان -تیم مدیریت اجرایی -مسئول فنی -ریاست -همراهان بیماران -بیمارانذینفعان: 
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 تكریم ارباب رجوع

  و تعیین مسول رسیدگی به شکایاتدفتر شکایات اختصاص 

 انجام رضایت سنجی بیماران به صورت سه ماهه 

  و انجام اقدامات اصالحیبررسی علل اصلی شکایات بیماران 

  پرستار خوش آمدگواختصاص (welcome nurseجهت خوشامدگویی و راهنمایی بیماران ) 

 و التزام به رعایت مفاد آن نصب منشور حقوق بیمار درسالن های انتظار 

 بیماران، همراهان پرسنل بیمارستان،ریاست مرکز، معاون درمان، مترون، سرپرستاران،ذینفعان: 

 پرسنلاستخدام  

 پست مربوطه شرایط احراز  نیازسنجی واحد منابع انسانی، با درنظرگرفتن نیرو بر اساس جذب 

  در قالب قراردادهای منطبق با قانون کار تامین اجتماعی استخدام پرسنل 

  به صورت قراردادهای شش ماههعقد قراردادها در ابتدا به صورت سه ماهه و سپس  

 توانمندسازی علمی و مهارتی کارکنان موجود ازطریق برگزاری آموزش های داخل سازمانی 

 لکلیه پرسن-معاون درمان -مترون -مدیریت–ریاست ذینفعان: 

 همكاري پزشكان با بيمارستان

  شش ماهه  قرارداد پزشکان به صورتبا قرارداد عقد 

 به صورت طرح  پزشکانبا  عقد قراردادprivilege  

  براساس تعرفه های مصوب وزارت بهداشت و درمان و آموزش صورت پرکیس کلیه پزشکان به پرداخت به

 پزشکی 

 امورمالی –پزشکان  -معاون درمان -هیئت مدیره -ریاستذینفعان: 

 ایمني بيماردرماني و  –رعایت استانداردهاي بهداشتي 

  التزام به رعایت استانداردهای ابالغ شده در سه حیطه فوق  

 شناسایی مخاطرات ایمنی بیماران و کارکنان و اجرای راه کارهای پیشگیری از مخاطرات 
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  اجرای روش های بهبود مستمر کیفیت 

جمعیت تحت  -پرستاران، بیماران -، پزشکانکارشناسان بهداشت – معاون درمان - ریاستذینفعان: 

 پوشش منطقه

 پرداخت مبتني بر عملكرد

  پرداخت حق الزحمه کامل به پزشکان صرفا به ازای ارائه خدمات تشخیصی و درمانی به بیماران 

  به صورت فصلی بر اساس عملکرد پرسنل و پاداش های موردی به  کارانهپرداخت  

 پرسنل -پزشکان -امورمالی -مدیره پرستاری -معاونت درمان -مدیریت –ریاست ذینفعان: 

  اقتصاد مقاومتي مدیریت هزینه در اقتصاد درمان در راستاي

 انرژی، مصرف صرفه جویی در میزان 

  با کیفیت تاکید بر خرید کاالهای ایرانی 

 تهیه تجهیزات پزشکی یکبار مصرف 

مسوول  -امورمالی -مسوول فنی بیمارستان -مدیره پرستاری -درمانمعاونت  -مدیریت –ریاست ذینفعان: 

 مسوول تاسیسات -مسوول تجهیزات پزشکی -داروخانه

 و بخشهاي پاراكلينيک بيمارستان توسعه

 از طریق ساخت و تجهیز ساختمان جدید بیمارستان گسترش بخش های درمانی فعلی 

   بخش راه اندازیNICU – بخش اسکن تالیوم 

 افزایش خدمات پاراکلینیک 

-هیات امنا -مسوول فنی بیمارستان -مدیره پرستاری -درمانمعاونت  -مدیریت –ریاست ذینفعان: 

 بیمه ها -جمعیت تحت پوشش-پرسنل -پزشکان -بیماران -خیرین

 بيمارهمراهان 

 الزام وجود همراه جهت نوزادان و اطفال 

  ،بیمار  معالجدستور پزشک حسب  و نیاز بیمار و بنا به ضرورتحضور همراه جهت سایر بیماران 

  و رفاهی جهت همراهان با دریافت هزینه همراهخدمات تغذیه ای ارائه 
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 ترخیص- امورمالی -مدیریت-پرستاران -پزشکان-همراهان -بیمارانذینفعان: 

 

 اهداف كالن بيمارستان 
 

Goal 1:  ایمنی بیمار وکارکنانحفظ و ارتقای 

Goal 2 :در راستای رضایتمندی  تشخیصی و بهداشتی –و کیفی ارائه خدمات درمانی  ارتقاءکمی

 گیرندگان خدمت

Goal 3:  و افزایش درآمدها مدیریت منابع انسانی و مالی مبتنی بر کاهش هزینه 

 (:VISIONانداز،دورنما)چشم 
 بيمارستان خيريه سوم شعبان برترين بيمارستان ازجهت ارائه بهترين خدمات باکيفيت باالبه بيماران

 بوده ونيزيک محل کارآمدوايده آل براي فعاليت پرسنل باشد.

 (:MISSIONرسالت)
 بارعايت کامل اين بيمارستان بدنبال ارائه مناسب ترين سطح،خدمات درماني تشخيصي به مراجعين

 حقوق بيمار مي باشد.
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 اعتقادات وباورها و ارزشها:
  پايبندي به اصول وارزشها وکرامت انساني وحقوق مشتريان 

 پايبندي به اصول علمي واستانداردها 

 پاسخگويي شايسته به انتظارات مراجعين 

 توانمندسازي کارکنان 

 ارتقا سطح مشارکت بامراجعين 

 روحفظ ايمني بيماراستقرار سيستم مديريت خط 

 

 منشورحقوق بيمار درایران 

 
 دريافت مطلوب خدمات سالمت حق بيماراست (1

 اطالعات بايد به نحومطلوب وبه ميزان کافي دراختياربيمارقرارگيرد (2

 حق انتخاب وتصميم گيري آزادانه بيماردردريافت خدمات سالمت بايدمحترم شمرده شود (3

 به حريم خصوصي بيمار)حق خلوت( ورعايت اصل رازداري باشد ارائه خدمات سالمت بايدمبتني براحترام (4

 دسترسي به نظام کارآمد رسيدگي به شكايات حق بيماراست (5
 

                                          

 متخصص قلب وعروق دکتر هادي سلطان محمديرئيس بخش سي سي يو:آقاي 

 هآقاي دکتر اميرارسالن قباسيا  خانم دکتر فرشته آرين فر ،ديگرپزشكان محترم قلب:

 بابک قره گوزلو سرپرستار بخش:
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 )فضاي فيزیكي (  CCU 1معرفي بخش 
 

ورودازدرب شيشه اي به قسمت اصلي بخش يک قراردارد،بعد ازبيمارستان  ومددرطبقه  ccu1بخش 

 حريقعددبرانكارد وکپسول اکسيژن پرتابل جهت نقل وانتقال بيماران قرار دارد.کپسول اطفاي 

 نيزدرابتداي ورود به بخش روي ديوارسمت چپ راهرونصب شده است.

پرستاري وتريتمنت پرستاري،دوعدد  درمحوطه بخش هشت اتاق جهت بستري بيماران،دو اتاق رختكن

 سرويس بهداشتي)پرسنل ،بيماران(،اتاق طي شويي و

 ايستگاه پرستاري واقع شده است.

شي ومذهبي درايستگاه پرستاري وتريتمنت پرستاري قرار کتابخانه بخش مجهز به کتب علمي،آموز

برروي ديوارسمت راست بخش نصب شده  و هموويژيالنس قلبي ميتيآر و CPRدارد،پوسترهاي آموزشي 

 است.

 سيستم گرمايشي وسرمايشي بخش فن کوئل مي باشد.

 سنگ تيمم،سجاده ومهرنيزدربخش جهت استفاده پرسنل وبيماران موجوداست.

      

 ایستگاه پرستاری
 

 ايستگاه پرستاري مجهز به يک دستگاه مانيتورمرکزي جهت مانيتورينگ کردن بيماران مي باشد

که درآن اطالعات وبرنامه هاي آموزشي،اطالعات دارويي انواع HISيک دستگاه کامپيوترمجهزبه سيستم 

يک برد ايمني و يک  ت گرديده است.اعتباربخشي وبرنامه  ثببا ،اطالعات وبرنامه آموزشي دررابطه مي هاتيآر

 برد کنترل عفونت در ايستگاه پرستاري نصب شده است . 
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بخش،پرونده هم چنين ايستگاه پرستاري مجهز به فايل وقفسه هايي باطبقات متعدد جهت قرار دادن اوراق موردنياز

باشد،دوخط تلفن داخلي و پزشكي بيماران،دفاتر تحويل وتحول بخشو کمدمخصوص داروهاي مخدربخش مي 

 .يک خط تلفن آزاد دربخش موجودمي باشد

 و وسايل مصرفي ماهانه بخش ،  وسايل وداروهاي مصرفي بيمار،آزمايشات،گرافي ها،سي تي اسكن وسونوگرافي

 ازطريق سيستم رايانه درخواست مي گردد.

 سرویس بهداشتی پرسنل:
روزانه          پستيکست که توسط موادشوينده و آنتي شامل سرويس ايراني وحمام براي استفاده پرسنل ا

 ضدعفوني مي گردد.

 دستورالعمل شستشوي دست وضدعفوني دست برروي ديواراين مكان نصب شده است.

 سرویس بهداشتی بیماران:
تعبيه شده شامل يک سرويس فرنگي وحمام جهت استفاده بيماران مي باشد،يک عدد زنگ اخبار دراين مكان 

 ران درصورت نياز ازآن استفاده کنند.تابيما

 سرويس لگن شويي نيز در اين واحد قرار دارد.

 اين مكان روزانه چندين نوبت شستشو و ضدعفوني مي گردد.

 :رختکن پرسنل
پرسنل خانم  RESTکمد لباس پرسنل،ميزوصندلي تخت خوابشو دراين مكان قرار دارد،اين اتاق به عنوان اتاق 

 درنظر گرفته شده است.

 اتاق طی شویی:
درابتداي ورود به بخش سمت چپ قرار دارد،وسايل نظافت بخش،مواد شوينده وضدعفوني کننده،طي هايي با 

بين البسه  )جهت ...و....(وکيسه هاي زباله،چكمه وروپوش شستشو در اين مكان قرار دارند.دسته سبز،قرمزوزرد

 قرار دارد. کثيف نيزدراين اتاق
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 تجهيزات بخش :
يک مانيتور که به مانيتورمرکزي وصل مي باشد قرار دارد،هم چنين باالي  CCUباالي سر هر تخت  .1

،جاي هرتخت يک کنسول نصب شده است که داراي پريز برق،فلومتراکسيژن و ساکشن سانترال

 ترمومتر،چراغ کم مصرف خواب مي باشد.

شكن و قابليت کم وزياد کردن ارتفاع تخت وداراي نرده محافظ و پايه سرم مي  سهتخت بيماران باقابليت  .2

ميز جهت استفاده بيماران تعبيه شده است،حريم خصوصي بين بيماران  ،باشد،کنارهرتخت چهارپايه،الکر

 باديوار شيشه اي کدرحفظ شده است وجلوي اتاق هربيمار توسط پرده محفوظ مي گردد.

 باتل ويک نالتون مي باشد. 2پرتابل که داراي ساکشن:يک عدد ساکشن  .3

درصورت مصرف بايد طبق دستورالعمل  نظافت مي شود.ضدعفوني و روزانه  ماهدستگاه ساکشن هر 

 کنترل عفونت شسته و ضدعفوني شود . 

 باتل ساکشن درحالت عادي بايد خالي وخشک باشد.:1توجه

کاتتر جديد نبايدازپوشش خارج وبه دستگاه وصل مورداستفاده قرارنگيرد :تازماني که دستگاه 2توجه

 شود.

 در آغازهر شيفت ساکشن بايد ازنظر کارکرد بررسي شود.

 (+پيس اکسترنالZOLL. يک دستگاه الكتروشوک)  4      

 (9266.يک دستگاه ونتيالتور)5      

 .يک دستگاه پالس اکسي متر پرتابل0      

 EKGدستگاه يک  .9      

 عددسرنگ پمپ همراه پايه سرنگ پمپ.هشت 9      

 عدد فشارسنج جيوه اي پرتابل و سه عدد گوشي پزشكييک .7      

 .يک دست کامل اتوسكوپ،افتالموسكوپ16     

 .يک عدد تراکئوستومي وست کت دان11     

 LP.دو عدد پگ پانسمان و يک عدد پگ 12     
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 .سه عددويلچر13    

 به پايه سرم و کپسول اکسيژن . يک عدد برانكارد مجهز14    

                    . شش عدد کپسول اکسيژن پرتابل همراه بامانومتر)چهارعدد دراتاق بيماران،يک عدد                15     

     نصب برانكارد،يک عدد نصب درکنار ترالي کد

 .يک عدد ژنراتور پيس ميكر موقت10     

 يک عدد پدپيس اکسترنال.19     

 مواج همراه پمپ تشکتشک  سه عدد.19     

 .يک دستگاه گلوکومتر17     

 شيوربرقي.يک دستگاه 26     

 .يک دستگاه کنترل وزن21     

 .يخچال جهت نگهداري دارو 22     

 :يک عدددماسنج درداخل يخچال دارويي قرار دارد که روزانه چک مي شود1توجه       

انسولين،هپارين روي آن نوشته شودوبعداز يک  ماه دور ريخته :تاريخ بازشدن داروهاي ويالي مثل 2توجه       

 شود.

 و خط کش آن و يک عدد کتتر صفاقي)درکنارترالي کد( CVP.يک عدد کتتر 23    

 .يک دستگاه بخورسرد ويک دستگاه بخورگرم24    

 .پايه سرم پرتابل دو عدد25    

 ترالي کد)به صورت روزانه چک وکنترل مي شود(.20    

   .بين ملحفه والبسه مصرفي 29    

 ترالي دارو
 که نشانگرپر شدن سفتي باکس است ثبت مي گردد.. 4/3برروي سفتي باکس تاريخ بازکردن آن،شيفت مربوط و

 درهنگام دارو دادن دستكش بپوشيد ودر صورت آلوده شدن آنرا تعويض کنيد.
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کمددارويي که درجنب ترالي دارو قرار دارد از داروهاي خوراکي تاريخ دار و دارو هاي تزريقي مورد نياز 

 ،محلولهاي شستشوي دهان و بتادين پرشده است.ECGبهمراه انواع سرمهاي مصرفي،ميكروست،نوارهاي بيماران 

گذاشته  9تا  1ماره داروهاي بيماران درقفسه مربوط به بيماران ودرباکس مخصوص هربيماراز ش

 24از داروخانه تأمين ميگردد)بصورت با نسخه  ميشود،هرروزصبح داروهاتوسط پرستارصبح کنترل وکسري دارو

 ساعته(

  :1توجه

 هنگام استفاده ازدارو،نام دارو،روز آن وتاريخ مصرف دارو حتماً کنترل گردد.

 :2توجه

 (و7،21(و)0،12،19،24صورت )کارت هاي دارويي باتوجه به چک مجدد ازروي کاردکس ب

 ( نوشته مي شوند.22()21()7(و)0،14،22)

 محلول هاي ضدعفوني كننده :
 

 محلول هاي مورداستفاده دربخش براساس مصوبه کميته کنترل عفونت تهيه ميشود.

نحوه استفاده ازموادضدعفوني سطوح،تجهيزات وابزاروضدعفوني کننده هاي دست براساس دستوالعمل شرکت 

 مربوط به پرسنل پرستاري  وخدمات آموزشي داده ميشود.

 نحوه استفاده ورقيق سازي اين محلول ها دراتاق طي شويي نصب گرديده است.

 موجود است.و قهوه اي عدد سطل به رنگهاي زردومشكي  2درداخل اتاق دارويي 

تجهيزات  ي،آنژيوکت وکليه:مربوط به پانسمان بيماران،پسماندهاي آلوده به خون،ترشحات خوني وعفونزرد

 (و سرنگ ها  پزشكي مصرف شده)بجز اشياي نوک تيز

 مربوط به پسماندهاي شبه خانگي نظيرکاغذ،جعبه وزباله هاي غيرعفوني مي باشد.مشکی:

 درداخل اتاق بيماران دوعدد سطل باکيسه مشكي وزرد قراردارد.

 يال ها خالي يا نيمه پر . داروهاي تاريخ مربوط به پسماندهاي شيميايي و دارويي مانند و :قهوه ای 

 گذشته ، باتل هاي سرم 
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 ترالي كد :
 طبقه دارد که برروي طبقات آن نام دارو،تعداد وتاريخ انقضاي داروها ثبت شده است. پنجترالي کد 

 تاريخ انقضاء منظور زمان انقضاء مي باشد.توجه: 

برروي تمام سند ها،آنژيوکت ها و... تاريخ انقضاءبا اتيكت مشخص شده به طوري که شرايط استريل بودن آن وسيله حفظ شود 

 . درمورد دستكش ها سايز آن نيز نوشته مي شود . 

 

 داروها طبقه اول

 داروها طبقه دوم

انواع سرنگ، سرسوزن،لوله آزمايش،آنژيوکت،اسكالپ وين ، سه راهي آنژيوکت،هپارين  طبقه سوم

 الک،چسب ،پدالكلي،ست سرم ، ست خون ،ميكروست 

چست ليد ، باند،نخ بخيه ، تيغ بيستوري ، لوله معده ، سند فولي  الرنگوسكوپ،باتري و المپ يدک ، طبقه چهارم

 التكس ، يورين بگ دستكش دستكش استريل ،  سند نالتون ، ،

آمبوبگ اطفال، سند نازال ، لوله رابط اکسيژن ، گايد لوله تراشه، لوله تراشه  آمبوبگ بزرگسال ، طبقه پنجم

پنس  زبان گير ، سه راهي رابط ساکشن ، ماسک اکسيژن ، ايروي ، لوله تراشه بدون کاف ، کاف دار ،

 ماسک النژيال  مگيل ،

 

  چک ترالي کد در هر شيفت(به طور مجزاN,E,M.انجام مي گيرد ) 

 .الرنگوسكوپ ازنظر کارکرد وآمبوبگ ازنظر ورودي و خروجي بايد درهرشيفت کنترل شود 

  تماس گرفته مي شود. 77چنانچه نياز به کد احياء باشد با شماره 

چک مي شود و نوار  100jدفيبريالتور روي ترالي کد قرار دارد که متصل به برق بوده در شيفت صبح و عصروشب با 

 در دفتر مخصوص چسبانده مي شود .
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 قوانين بخش 
)پرسنل 14:26صبح لغايت  9)پرسنل رسمي(وازساعت 13:36لغايت 9:36شروع شيفت صبح از ساعت  (1

 صبح مي باشد. 9:36لغايت  17:36وشيفت شب از 17:36لغايت  13:36(وشيفت عصر ازقراردادي

 تداي شيفت ودردفترمربوط ثبت گردد.بايددرابتمامي وسايل وتجهيزات بخش  (2

 تحويل بيماربربالين بيماروباحضورپرسنل بخش مي باشد. (3

ودرعصروشب توسط سرشيفت انجام  استفپرستارياسردرشيفت صبح چک دستورات پزشک توسط  (4

مي شود،چک دستورات ازباال به پايين باذکرشماره وساعت وتاريخ ويزيت توسط پرستارانجام شده 

 ومهروامضاء ميگردد.

دستورات شفاهي ياتلفني درزماني که بيمارنيازبه اقدام اورژانسي داشته باشد وپزشک دربخش  (5

رات بايستي درپرونده بيمار توسط دوپرستارتأييد وامضاء حضورنداشته باشد،داده مي شود.ثبت اين دستو

 شودودراولين فرصت توسط پزشک مهرگردد.

 کليه دستورات دارويي درکاردکس وکارت دارويي ثبت مي گردد،کاردکس بايستي باخودکارآبي (0

 ياموارد اطالع خاص باخودکارقرمز نوشته شود. DCنوشته شودوفقط موارد 

فت باکاردکس چک شود وداروي بيمار باتوجه به کارت دارويي  ودست کارت دارويي بيماردرهرشي (9

 بندبيمار داده شود.

 دستورات پزشک بايد بالفاصله پس ازنوشته شدن توسط پرستارچک وواردکاردکس شود. (9

درهر شيفت در دفتر تقسيم کار نوشته مي شود و پرسنل پرستاري برحسب تقسيم کار خدات خود را  (7

 انجام ميدهند . 

ه داروهاي وريدي ازطريق ميكروست تزريق ميگردند،مشخصات بيمار،نوع سرم تاريخ وصل سرم کلي (16

 .مربوط نوشته شود وميكروست ونام پرستارروي اتيكت

 ساعت مي باشد. 92زمان تعويض آنژيوکت هاوميكروست هر (11

 توجه به تاريخ مهم نيست وبايد آنژيوکت ها تعويض شود.فلبيت درصورت بروز  (12

 بايدتميز وعاري ازهرگونه آلودگي باشد. چسب آنژيوکت (13
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ا انجام مي پذيرد،بيماراني که ازطريق اورژانس هويزيت بيماران توسط متخصص قلب صبح  (14

درعصروشب ياروزهاي تعطيل بستري مي گردند بايستي توسط پزشک مقيم قلب ويزيت وشرح حال 

 کامل درپرونده نوشته شود.

به تاريخ روزداشته باشنددرغير اينصورت گرفتن  ECGد تمامي بيماران بستري در سي سي يو باي (15

ECG .دربخش ضرروري است 

10) ECG روز متوالي جهت ويزيت جديد روز بعد گرفته ميشود،درصورت هرگونه تغيير 3بيماران تا

 جديد گرفته ودرپرونده گذاشته شود. ECGدرريتم بيمار بايد 

 شود.سمت راست نيز گرفته ECGبايستي INF MIدربيماران با  (19

دقت نمايندساعت موظف کاري هرماه طبق برنامه ماهانه حتماً پرشود پرسنل بخش بايستي  (19

 تاباکسرموظفي مواجه نشوند.

 دربرنامه بهتراست قبل ازبسته شدن برنامه ماهانه به سرپرستار اعالم گردد. OFFهرگونه مرخصي يا  (17

مربوطه باجايگزين بايستي شيفت  OFFدرصورت عدم موافقت دفترپرستاري بامرخصي يا  (26

 پرشود)درغيراينصورت بامرخصي موافقت نمي شود(

 درهرشيفت کمک بهياران وپرسنل خدمات بايستي شيفت خودرابه نفربعدتحويل دهند. (21

 

 دستورالعمل نحوه انجام پانسمان 
 

 پزشک چک می شود. دستور .1

 روش کار به بیمار توضیح داده می شود. .2

 شستن دست یا ضد عفونی دست با محلول ضد عفونی دست می کند.قبل از انجام کار پرستار اقدام به  .3

 اجتناب نمود.  بیمار در وضعیت راحتی قرار می گیرد.از برهنه کردن قسمت های غیر ضروری بدن می باسیت .4

 محیط امن برای بیمار ایجاد می کنیم. )استفاده از پاراوان ،بستن در اتاق،کشیدن پرده ها( .5

 در اتاق مربوطه جلوگیری شود.) ساعت نظافت بخش با ساعت پانسمان یکی نباشدمورد پرسنل  از تردد بی .6

 با ماسک دهان و بینی خود را بپوشانید  .7

 چسب ها را در جهت رویش مو از پوست بیمار جدا   می کنیم. .8

 پوشیدن دستکش یکبار مصرف . .9
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است از ماسک استفاده گردد و حتی المقدور از  هنگام تماس با زخمهای باز برای پیشگیری از انتقال میکروارگانیسم ها بهتر .11

  صحبت کردن، جویدن آدامس و سرفه کردن هنگام پانسمان خودداری کنید

پانسمان کثیف را با دستکش یا پنس بردارید. اگر پانسمان به پوست چسبیده باشد به کمک نرمال سالین استریل آن را  .11

، نوع و بوی ترشحات برای تشخیص بهبودی یا عفونت زخم توجه شود. خیس می کنید تا راحت تر جدا شود. باید به مقدار

پانسمان کثیف داخل رسیور یا  در صــــورت وجود رنگ و بوی نامناسب ترشحات از آن ناحیه کشت گـــرفته می شود.

 کیسه زرد عفونی ریخته می شود . 

نسمان را باز  )توجه  به مشخصات ست از نظر سپس دستها را مجدد ضد عفونی کرده  و با رعایت تکنیک آسپتیک ست  پا .12

جهت اطمینان از استریل بودن ست ( و وسایل  مورد نیاز  4یا  6سالم بودن پارچه  وتغییر رنگ  تست های شیمایی کالس 

 را به اندازه کافی در آن قرار دهید.

 دستکش استریل می پوشد. .13

از مرکز به طرف خارج با حرکت دایره ای تمیز کننده، زخم یا برش جراحی طبق دستور پزشک  با محلول ضد عفونی  .14

  زخم های عفونی از خارج به داخل یا از اطراف به مرکزتمیز می شوند.نمایید. 

در صورت استفاده از گاز برای جلوگیری از  از هر تکه گاز یا گلوله پنبه بصورت دورانی و فقط یکبار استفاده می شود  .15

ید از گازهای لطیف استفاده کرد. در صورت استفاده از پنبه هم بایستی زخم کامالً با نرمال تحریک بافتهای در حال رشد با

 سالین شسته شود تا هیچگونه پرزی در محل زخم بجا نماند.

کاربرد مایع ضدعفونی براساس میزان و نوع عفونت است و جهت شستن زخمهای تمیز می توان فقط از نرمال سالین  .16

 دین جهت ضد عفونی اطراف زخم استفاده کنید وسپس با سرم شستشو تمیز نمایید .استفاده کرد. از بتا

 . زخم با گاز استریل خشک می شود .17

با پنس استریل، گاز استریل را روی  در صورت داشتن درن ، اطراف آن بصورت چرخشی از مرکز به خارج تمیز می شود .18

الیه های بعدی  استریل که وسط آن را قیچی نموده اید بپوشانیدخشک نمودن  با گاز زخم بگذارید،و اطراف درن را پس از 

 گاز را روی زخم بگذارید.

  دستکش را بطور وارونه بیرون بیاورید و داخل کیسه زباله  پال ستیکی زرد رنگ بیندازید. .19

 با استفاده از چسب یا باند پانسمان را محکم کنید.  .21

 مناسب قرار دهید، و مجدداً دست های خود را بشویید. وسایل را جمع آوری کرده ،بیمار را در پوزیشن .21

تعویض پانسمان،نوع ترشحات ،ظاهر زخم و میزان ترشحات، و اندیکاتور شیمایی را در گزارش پرستاری  پرونده بیمار ثبت  .22

 کنید
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 ر را از نظر ترشحات وغیره کنترل نمایید.در هر شیفت پانسمان بیما .23

 :  CCUپذیرش بيماران در 

سوار ويلچر يا برانكارد با همراهي پرسنل اورژانس با پرونده و برگه  از اورژانس : اين بيماران با پرونده ، .1

SBAR  در حاليكه دستبند سفيد به مچ دست بسته شده وارد بخش مي شوند. بيمار با همراهي پرستار

CCU ن نشسته و به بخش  منتقل و بالفاصله اقدامات اوليه شامل اکسيژن تراپي ، پوزيشCBR  بودن اجرا

مي شود . در همين حين بيمار به صورت باليني و بررسي کليه اتصاالت تحويل گرفته و در همان حال 

ارزيابي اوليه مي گردد . سپس با توجه به دستورات پزشک در پرونده اقدامات الزم براي وي شروع 

 ميشود.

مشكل قلبي شده و پزشک قلب يا مقيم قلب پس از بخش ها : درصورتيكه بيمار در ساير بخش ها دچار  .2

 Bedبدهد ، بخش مربوطه با سوپروايزر به عنوان  CCUو انجام اکو دستور انتقال به  ECGاز ديدن 

manager    با بخشCCU ، اتصاالت و برگه  هماهنگ نموده و بيمار با پروندهSBAR  به همراه پرستار

 منتقل و بستري و ادميت مي شود. CCU به 

درصورتيكه بيمار در اتاق عمل دچار آريتمي شود يا قبل از عمل پزشک از نظر قلبي   از اتاق عمل : .3

High Risk  اعالم نموده  ، بيمار پس از تحويل توسط بخش مربوطه  و برگهSBAR  اتاق عمل به

CCU . منتقل و بستري و ادميت مي شود 

 بيماران قلبي پس از بستري اقدامات 
 باحضور پرستاروتوجه به وضعيت هوشياري او.  CCUانتقال بيماراز برانكارد ياويلچربه تخت  (1

2) CBR نگاه داشتن بيماردرحالت نشسته 

 ليتردردقيقه باسوندنازال 4-3به ميزان  O2تجويز (3

 گرفتن يک رگ مطمئن وتجويز مسكن باتوجه به عالئم حياتي بيمار (4

 يكولوميدکالعددچست ليد رادرفضاي بين دنده ي دوم درخط پس ازتعويض لباس وشيوسينه درآقايان،سه  (5

ساعت محل  24راست وچپ وسومين چست ليد رادرفضاي بين دنده ي چهارم سمت چپ   مي چسبانيم،هر

 چست ليد ما جهت عدم بروز حساسيت تعويض مي شود.
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ساعت 3هر ساعت،نبض،درجه حرارت وتنفس وچارت آن فشارخون بيمار  2هر BPکنترل عالئم حياتي) (0

 شدن عالئم کنترل ميگردد.stableدقيقه تا 15يكبارو در صورت به حال بودن هر 

انجام آزمايشات روتين سي سي يو طبق دستورپزشک معالج که معموالً آنزيم هاي قلبي دردويا سه نوبت  (9

 متوالي چک مي گردند.

باال يا پائين،تهوع واستفراغ  نبضاقدام سريع درمورد رفع مواردغيرطبيعي مثل تنگي نفس،فشارخون باال يا  (9

 CPRودرموارداورژانسي انجام عمليات 

حين درد وگرفتن استريپ هنگام  ECGويا گرفتن  با نوارقلبيمجدد درصورت نيازومقايسه  ECGگرفتن  (7

 آرتيمي هاوثبت آن درپرونده واطالع به پزشک.

اس دستورپزشک باتوجه به عالئم بيمار وشروع داروي تجويز شده براس تنظيم قطرات سرم برحسب شرايط (16

 حياتي بيمار

ثبت ادميت بيماردردفترادميت نام ونام خانوادگي،سن،نام پدر،ساعت وتاريخ ورود به بخش، تشخيص،نام  (11

پزشک،شماره پرونده وکدپذيرش،عالئم حياتي بدو ورود،تلفن وآدرس،تاريخ وساعت ترخيص،نام وامضاء 

 پرستارادميت کننده ثبت مي گردد.

تاريخچه فاميلي،سابقه حساسيت دارويي ياغذايي،داروهايي که  )تاريخچه وشرح حال دقيق ازبيمار گرفتن (12

 و ارزيابي اوليه بيمار( ،بيماري هاي زمينه اي درمنزل مصرف مي کند

 (NGTکنترل رژيم غذايي بيمارباتوجه به بيماري زمينه اي)ديابت،فشارخون،بيماري کليوي يا تغذيه ازطريق  (13

ه : اولين گزارش پرستاري بعد از بستري بيمار گزارش اوليه مي باشد . يک گزارش اوليه مي بايد داراي موارد گزارش اولي (14

 – 4شكايت اصلي بيمار  -3نحوه ورود به بخش )همراه چه کسي و با چه وسيله اي (  -2تاريخ و ساعت ورود  – 1 زير باشد :

نتايج ارزيابي اوليه  -0اجرا شده يا درخواست شده و پيگيري نتايج آن اقدامات پاراکلينيكي  آزمايشات ، -5تشخيص اوليه 

آموزش هاي بدو ورود به بيمار  -9اولين عالئم حياتي بيمار  -9بيمار و اقدامات اجراشده براساس تشخيص هاي پرستاري 

نوشته ها جاي خالي نباشد . .گزارش پرستاري فاقد خط خوردگي و الک گرفتگي باشد . بين نوشته ها جاي خالي نباشد . بين 

روي آن يک خط کشيده )از خط خطي و مخدوش کردن خودداري کنيد ( کلمه  درصورت نوشتن جمله يا کلمه اشتباه ،

Error  را بنويسيد و تغييرات وي را نسبت به روز قبل و شيفت قبل ثبت کنيد . نتيجه اقدامات انجام شده را بنويسيد . انتهاي

 گزارش خود را بسته سپس امضا و مهر بزنيد .

 شرکت درويزيت بيماران ومشاوره همراه پزشكان (15
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 براساس نيازآنها وحمايت رواني درآنها(ارتباط باهمراهان بيمار10

 (آماده کردن بيماروآموزش به او جهت انجام اکووتست ورزش19

 (آماده کردن محيطي آرام ودور ازتشنج براي بيمارورفع اضطراب او19

 (مراقبت دقيق ازبيماران توسط پرستارماهر وکنترل مانيتورمرکزي17

 (ارتباط صحيح وآرام پرسنل بايكديگر26

 (توضيح کليه اقدامات پرستاري براي بيمار21

 لوله تراشه و... وتوجه به تاريخ فيكس کردن وتعويض آنها-فولي-(کنترل سوندمعده22

 ها جهت جلوگيري ازسقوط بيمار  Bed Side(باالبودن کليه 23

رت،ماساژ وتغييرپوزيشن،مراقبت (انجام نيازهاي بهداشتي روزانه بيماران مثل دهانشويه،شستشوي دست وصو24

 وتراپي تنفسيوحمام درتخت وفيزي BED SORE از

 (استفاده ازدست بند شناسايي بيمار25

اسكن،آنژيوگرافي...)خارج ازبيمارستان(باهماهنگي پزشک ودفترپرستاري،گرفتن -نياز به مشاوره(درصورت 20

 وقت ودادن آموزش وآمادگي هاي الزم بيمارباپرستار سي سي يو باآمبوالنس مجهز اعزام مي گردد.

 پزشكان ديگربايستي باپزشک معالج هماهنگ گردد(تمامي مواردمشاوره 29

(پرسنل پرستاري درهرشيفت موظفند دررابطه با بيماري،داروها،عوارض،مراقبت درمنزل،رژيم غذايي به 29

 بيماران خودآموزش داده ودر گزارش پرستاري ثبت نمايند.

 (رفع يبوست بيمار طبق دستورپزشک27

د،دستگاه ها از نظرسالم بودن روزانه چک مي شود،روزانه يک نفر دردسترس وآماده باش CPR(کليه وسايل 36

پزشک ( درسطح بيمارستان شناخته مي شود،گروه احياء شامل Cبه عنوان مسئول کد دربخش سي سي يو)پرستار

)پرستار D(،پرستار CCU)پرستار C(،پرستار ICU)پرستار Bمقيم،سوپروايزر کشيک،تكنسين بيهوشي،پرستار 

اعالم وتاحضور کداحيا  77براي بيمارکد  CPRمي باشد پس از اطمينان ازلزوم انجام پروسه ي  بخش مربوطه(

 بيماردر پوزيشن مناسب قرارداده شده وماساژ قلبي شروع مي شود.

يک برگه درپرونده  و پزشک بيهوشي ،در دوبرگه توسط مسئول شيفت  CPRفرم  CPRدرصورت انجام 

 ل مي گردد.وبرگ ديگر به دفترپرستاري ارسا
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سي سي يوهر سه ساعت کنترل مي گردد ودرجه حرارت در دونوبت صبح وعصر  (عالئم حياتي دربخش31

 چک مي شود درصورت داشتن تب هر سه ساعت درجه حرارت کنترل مي گردد.
 

 انتقال بيمار به بخش یا بخش هاي دیگر
 

 انجام مي شود  SBARبا برگه  تحويل بيمار توسط پرستاربخش .1

 وسرم بيمار وتحويل به پرستاربخش ديگرکنترل آنژيوکت  .2

 کنترل پرونده و کاردکس بيمار .3

 انتقال کليه وسايل بيمار،گرافي ها،دفترچه و داروهاي بيمار وتحويل به بخش ديگر .4

 توجه به لباس ومرتب بودن ظاهربيمار .5

اعت وتاريخ ونام بخش نوشتن گزارش پرستاري وشرح تمامي موارد انجام شده يا قابل پيگيري باذکر س .0

 مقصد

پرستارتحويل دهنده موظف است تمامي موارد را کامل گزارش داده وتحويل گيرنده موظف است 

 بيماروملزومات وگزارشات را بطور کامل تحويل بگيرد. 

 .ثبت انتقال بيماران دردفتر انتقال باذکر جزئيات9

  CCUترخيص بيماران از 
 

خارج شده وبسته ي گردند ضروري است از حالت استراحت مطلق مرخص م CCUبيماراني که از بخش  (1

به تحمل بيمار بهبودي ودستورپزشک بتدريج کارهاي شخصي خود را انجام دهند وسپس آماده ترخيص 

 گردند.

آموزش به بيمار درمورد نحوه فعاليت،تغذيه،رژيم غذايي،استفاده ازداروها بطور منظم ودقيق طبق دستور  (2

عوارض دارويي وپيگيري مواردي مثل اسكن تاليوم،آنژيوگرافي،مراجعه به درمانگاه پزشک وآموزش 

 جهت ويزيت بعدي،آموزش آزمايشات دوره اي )درمصرف وارفارين يا انسولين(ضروري مي باشد.
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بيمار همراه با خالصه پرونده،نسخه دارويي،کپي آزمايشات،سونوگرافي وگرافي  ECGاولين وآخرين  (3

 ن بندي حضورپزشک معالج دردرمانگاه به بيمارداده مي شود.بيماروجدول زما

 آموزش به بيماران بصورت چهره به چهره وارائه برگه ياکتابچه آموزشي مي باشد (4

پرسه درمان به هردليل در بيمارستان،بيماروهمراه درجه يک بيمار با به ادامه  بيمار درصورت عدم تمايل (5

 انگشت درفرم قابل ترخيص مي باشد.پرکردن فرم ترخيص باتمايل شخصي واثر 

 دفاتر بخش
 

خالصه اي ازاقدامات انجام شده براي بيماران بخش ووضعيت مربوط به آنها :دفترگزارش پرستاری

مي شود که صبحها توسط سرپرستاروعصروشب توسط مسئول بخش نوشته مي شود ودرنهايت امضاء مي 

 گردد.

ره تلفن،نام پزشک،عالئم حياتي،نام بخش انتقال نام ومشخصات آدرس،شمادفترادمیت بیماران: 

 ،تشخيص،شماره پرونده،نوع بيمه دراين دفترثبت مي گردد.دهنده)ياگيرنده(

دفترموادمخدر در بخش مربوط به ثبت داروي مخدر تزريقي،نام دفترتزریق داروی مخدر:

تزريق ونام پرستار تزريق کننده مي بيمار،ميزان داروي تزريقي،ميزان داروي باقيمانده بهمراه ساعت وتاريخ 

 باشد.

گرافي هاي بيماران جهت ارجاع به راديولوژي وثبت گزارش دراين دفتر توسط منشي دفترگرافی:

 بخش نوشته مي شوند.

وسايلي که نياز به استريل شدن دارند دراين قسمت ثبت وبه واحد مربوطه ارسال وسپس :CSRدفتر

 تحويل گرفته مي شود.

 (E/NوMهستند به صورت روزانه)شيفت  soreيمارانيكه دچار زخم بستر شده اند يامستعد ب:Soreدفتر

 دراين دفترثبت ومراقبت هاي پرستاري،نوع زخم وميزان پيشرفت يا عددزخم درآن ثبت مي گردد.

تمامي وسايل بخش درهرشيفت توسط کمک بهياربخش تحويل گرفته وثبت دفترتجهیزات بخش:

 ل بايستي به اطالع سرپرستار ياسرشيفت رسانده شود.مي گردد ،کمبودوساي
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دربيمارانيكه ترخيص،انتقال به بيمارستان ديگر،بيماران فوتي که وسايل دفتر تحویل وسایل بیمار:

تحويل به همراهان وي مي گردد بايستي باذکر وسايل تحويل داده شده ونام بيمار وشخص تحويل دهنده 

 ثبت گردد.

هر شيفت مسئول بخش برحسب تعداد پرسنل و بيماران دفتر تقسيم کار را مي  در دفتر تقسیم کار :

 نويسند و وظيفه هر پرسنل در برابر بيماران مشخص مي شود . 

 مستندات الكترونيكي 
کامپیوتر بخش به شرح زیر کلیه مستنداتی که در راستای اعتباربخشی نیاز به یادگیری و آموزش هستند در 

لذا خواهشمنداست مطالعه  ، پوشه کتابخانه .بهبود کیفیت  ، درایو My computerقابل دسترسی هستند : 

 فرمایید . 

 استراتژي )برنامه استراتژيک ، اهداف کالن ، سياست هاي کالن ، رسالت ، دورنما و اعتقادات و باورها ( .1

 استانداردهاي اعتباربخشي و واژگان .2

بخش نامه ها و آيين نامه هاي ابالغي )ابالغيه هاي رياست ،نامه و بخشنامه و دستورالعمل هاي اعتباربخشي ،ابالغيه فرايند  .3

 اصالح اورژانس،محدوده زماني ارزيابي پزشک و پرستار و ... (

تابچه توجيهي ، کتابخانه )کليه کتابچه هاي خط مشي ،روش اجرايي ، دستورالعمل بصورت کامل و تفكيک شده ، ک .4

کتابچه جامع فرايندها ، کتابچه فرايندهاي اصلي بيمارستان ، راهنماي پايش بيمارستان دوستدار کودک،راهنماي کشوري 

 ارائه خدمات مامايي وزايمان ، مديريت خطر ، حوادث و باليا و ... (

يزات ضروري ، آنچه که بايد درباره ايمني بيمار) پروسيجرهاي تهاجمي ، دستورالعمل هاي ايمني بيمار ، ليست تجه .5

 ،...( Learn & shareايمني بيمار بدانيم ، 

کميته ها )آيين نامه کميته ها ، اعضاي کميته ها ، اسامي کميته ها ، تاريخ و ساعت جلسات کميته ها گزارش پايش کميته  .0

 ها ،...(

 فرمت خام فرم ها  .9

 رايو کنترل عفونت د  ،  My computer مطالب مربوط به کنترل عفونت :

بعضي از کتابچه ها در بخش مي باشد بعنوان مثال دستورالعمل تكميل فرم ارزيابي اوليه از بيمار و دستورالعمل ثبت اقدامات  

پرستاري ، نحوه دارودهي صحيح راهنماي ارزيابي و پيشگيري از زخم فشاري ، سطح بندي بيماران براساس نياز مراقبتي ، کتابچه 

.  2615زارش نويسي ، دستورالعمل رضايت آگاهانه ، جزوه احياي قلبي ريوي بزرگساالن براساس گايدالين هاي آموزشي گ

داروهاي تزريقي بخش داخلي و جراحي ، محدوده بحراني آزمايشات ، کتابچه  فهرست آزمايشات روتين آزمايشگاه بيمارستان ،
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ود متوقف شونده ، آموزش هموويژيالنس . کتابچه بازآموزي کمک بهداشت محيط و ايمني و سالمت شغلي ، داروهاي خودبخ

 بهياران
 

 خطرات احتمالي بخش
 

وازوديالتور يا سداتيو ويا سقوط از تخت بهنگام احتمال سقوط بيمار از تخت دراثر مصرف داروهاي  (1

 شدن( OOBخواب )يابعد از 

 احتمال فلبيت وسلوليت در محل آنژيوکت  (2

 دراثرداروهاي آنتي کواگوالنتاحتمال خونريزي  (3

    ترانسفوزيونواکنش آلرژي به داروها يا (4

 CBRاحتمال مشكالت تنفسي و زخم بستر در بيماران  (5

 ابتال به عفونت هاي بيمارستاني درزمان بستري هاي طوالني  (0

بيمار)عدم آگاهي  عدم توجه به فشار خون وضربان قلب بيمار درحين دادن دارو وايجادمشكل براي (9

 في پرستار(کا

عدم توانايي در خواندن وتشخيص بموقع آريتمي واقدام فوري پرستار جهت برطرف کردن آن)عدم  (9

 استفاده ازنيروي مجرب وکارآمد دربخش ويژه(

 درخواست آزمایشات
 

آزمايشات بيماردر بدو ورود ازطريق کامپيوتردرخواست شده وتوسط تكنسين آزمايشگاه گرفته مي شود)تا 

 شب( 24ساعت 

 آنزيمهاي قلبي فقط طبق دستور پزشک دردونوبت يا سه نوبت درخواست ميگردند.

 زيردربيماران سي سي يو ضروري است: توجه به موارد 

 طبق دستورپزشک انجام ميگيرد. PTTدربيماران تحت درمان باهپارين کنترل 
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 K/Naضروري است،دردرمان طوالني باالزيكس کنترل  PTدربيماران تحت درمان باوارفارين کنترل 

 بانظر پزشک معالج توصيه ميگردد.

 cr-BUNجنتامايسين،آميكاسين ياونكومايسين چک  درصورت تجويز داروهاي نفروتوکسيک مثل 

 بار ضروري است. 2هفته اي 

 زآميودارون بهتراست آنزيمهاي کبدي چک گردند.درصورت استفاده ا

ضروري  PT-PTTاسترپتوکيناز قبل وبعد تزريق کنترل  تيک مثلداروي ترومبوليازدرصورت استفاده 

  مي باشد.
 

 گرافی
 

درخواست گرافي ازطريق سيستم کامپيوتري درخواست مي گردد ومعموالً گرافي پرتابل توسط تكنسين 

 راديولوژي دربخش گرفته مي شود.

 .درپرونده بايگاني مي گرددگرافي بيمار باجواب تحويل بخش گرديده وجواب آن 

 هنگام ترخيص گرافي بيمار به وي تحويل داده مي شود.

 

 

 فیزیوتراپی

درصورت درخواست فيزيوتراپي براي بيمار به واحد فيزيوتراپي اطالع داده ميشود وفرم مخصوص آن 

 درپرونده بيمارگذاشته ميشود تاتوسط فيزيوتراپ پرگردد.
 

 ترانسفوزیون خون 
 

معالج پرمي شود ومهرپزشک درپائين برگه زده ميشود،سابقه هرگونه درخواست خون بادستورپزشک 

 قبلي خون وحساسيت بايد درفرم ذکر گردد.تزريق 
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ولخته همراه درخواست  CBCوارد مي گردد ونمونه  HISدرخواست کراس مچ وگروه خون درسيستم 

 از بيمار يا همراهان گرفته مي شود . قبل از تزريق رضايت  به بانک خون ارسال مي گردد.

پس از تحويل کيسه خون درظرف مخصوص توسط کمک بهياربخش بايستي مشخصات کيسه خون 

فوزيون سوتاريخ انقضاء کيسه ونام بيمار وشماره پرونده توسط دوپرستار کنترل شده وطبق پروتكل تران

قبل درحين وبعد تزريق کنترل شده  شود،عالئم حياتيخون تزريق انجام  شده ودر پرونده ثبت مي 

ودربرگه مخصوص ثبت مي گردد،درصورت بروز عوارض مثل گرگرفتگي،حساسيت وتنگي نفس 

 بالفاصله بايدتزريق خون قطع شود.

 روش استفاده از تجهيزات بخش 
 

 ECGدستگاه 

قبل ازاستفاده از نوارقلب بهتراست دستگاه به برق وصل باشد تاحين استفاده شارژ کامل باشد ونيازبه 

 به پريز نداشته باشد.اتصال 

دست چپ وصل -پاي چپ،زرد-سبزپاي راست،-دست راست،مشكي-دست بند ها را به ترتيب قرمز

 کنيد.

 روي قفسه سينه بچسبانيد. 0الي  1پوارها رابه ترتيب از 

 فضاي بين دنده اي راست دومين .1

 فضاي بين دنده اي چپ دومين .2

 4و 2وسط شماره  .3

 پنجمين فضاي بين دنده اي ميدکالويكول)زيرنيپل( .4

 پنجمين فضاي بين دنده اي آنژيوآگزيالري .5

 پنجمين فضاي بين دنده اي ميدآگزيالري .0

 استفاده کنيد.از گاز مرطوب يا ژل الكترو بهترجريان مي توانيدجهت اتصال وهدايت 

 دستگاه را چند ثانيه فشار دهيد. ON/OFFدکمه 
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 ليد راپرينت بگيرد. 12خودکارنوار را بزنيد تا دستگاه به صورت  STARTدکمه 

راانتخاب کنيد ونوار  Пرا انتخاب  و ليد  LEADطوالني ميتواند پارامتر  Пدرصورت تمايل به ليد 

 همان ليد را درتايم طوالني بگيريد.

سمت راست فقط پوارهاي قفسه سينه  را در سمت  مخالف نواحي گفته شده  ECGگرفتن نواربراي 

 بچسبانيد وسپس نوار بگيريد.

را بفشاريد تادستگاه خاموش شود وبراي استفاده بعدي مجدداً به  ON/OFFپس از اتمام کاردکمه 

 .برق بزنيد تاشارژ شود

   توجه کنيد بدون اطالع مشمول تجهيزات پزشكي به پارامترهاي دستگاه دست نزنيد ودر صورت

 اشكال دردستگاه،خرابي رابه سرپرستار اطالع دهيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SYRING PUMP SP-500مدل  JMSدستگاه سرنگ پمپ 

 روش استفاده:
 ابتدا سيم برق را متصل مي کنيد. -1

ON/OF کليد پاوررا فشار دهيد.                       -2

F 
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 سرنگ رادرجاي خود قرار دهيد. -3

 سرعت تزريق راباکليدهاي روبرو تنظيم کنيد.                                -4

 

 ميزان انسداد راتعيين کنيد،براي اينكاراين- 5  

                                                                                                         تغييرکندتاميزان آن دوکليد راباهم فشار دهيد 
 

 

        START                                  هواي داخل اکستيشن تيوپ راخارج کنيد.-0

 براي شروع تزريق اين کليد رافشار دهيد.                             -9

  

 روش گذاشتن وبرداشتن سرنگ       
 

 ( را درجهت سيم برق بكشيد.SLIDERرا نگه داريد ولغزنده) (CLUTCH)کليد -1

 درجه بچرخانيد. 76کلمپ سرنگ را کامالً باال بكشيد و -2

( راپرکند بنحويكه برجستگي هاي لبه SLITپيستون سرنگ،شيار) سرنگ راطوري جايگذاري کنيد که-3

 سيلندر سرنگ دردو طرف واقع شود وسپس کلمپ رابه وضعيت اوليه برگردانيد.

(را حرکت دهيد تاسنسور فشار به پيستون SLIDERدرحاليكه کليد کالج رانگه داشته ايد لغزنده )-4

 سرنگ برخورد کند.

 ( را محكم نگه داريدوسرنگ را خارج نماييد.CLUTCHبراي برداشتن سرنگ کليد )-5
 

 دستگاه پالس اكسيمتري
 

 ابتدادوشاخه رابه پريز برق متصل نمائيد. .1

 دستگاه روشن وخاموش ميشود.  POWERبافشردن کليد  .2

RESET 

TOT.VOL 
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 سنسورانگشتي رابه انگشت بيماروصل کنيد. .3

 بيمارمشخص ميشود.  o2satو PULSEروي صفحه  .4

        

 مانيتور باالسر بيمارطرز كار       
 

 مانيتور راروشن کنيد. POWERابتدا با دکمه  (1

 مشخص ALARM-NIBP-SPO2/RESR-ECGکليدهاي درپائين صفحه  (2

 مي گردد. 

 رافشاردهيد.NIBP کليدBPجهت گرفتن  (3

رافشار دهيد  BP STARTکليد  LIST-MANAL-BP STARTبانمايان شدن کليدهاي  (4

 فشارخون،فشارخون بيمار مشخص گردد.تاهمزمان بابستن کاف 

 کمک بگيريد. MANALدرصورت تنظيم زمان براي گرفتن فشارخون ازدکمه  (5

 استفاده کنيد. ECGجهت کنترل ولتاژ سايزوليد ريتم قلبي ازکليد  (0

 ميتوانيد ازباالي سربيمار استريپ بگيريد. REC/STOPازطريق فشردن دکمه  (9
  

 ZOLLدستگاه الكتروشوك مدل     

 قراردهيد. DEFIBکليد اصلي راروي دکمه  .1

 ژول کافيست( 36ولتاژ دستگاه راتعيين کنيد.)جهت تست دستگاه توسط دکمه وشتاب انرژي  .2

 رافشاردهيد. CHARGEدکمه  .3

 بادوکليد باالي پدالها انرژي راتخليه کنيد.)جهت تست دستگاه پدالها را ازدستگاه جدانكنيد( .4

                                      SHOCK    3        

ANALYZE  LEAD 

SIZE 

 

 

ENERGY 
 

 

SELECT 
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ALARM 

SUSPEND 
RECORDER 

 

                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                MONITOR 

                                                                       DEFIB 
                                                                                                 PACER                  

 

 

 
OUT PUT MA                             RATE PPM                       

 

 توجه به نکات زیر ضروری است:

 

 گرم تميز شود.آنهابعداز هرباراستفاده باآبپدالها ومحل نصب  .1

 روزانه شارژ دستگاه چک شود)هنگام تست،دستگاه از برق جداشود( .2

بارانرژي دستگاه تخليه گردد)پدالها روي  26ماهيانه بهتراست زماني که دستگاه به برق نيست حداقل  .3

 دستگاه باشد.(

 طري هنگام شارژ دستگاه روشن است(روزانه دستگاه به برق وصل ودرحال شارژباشد)چراغ روي با .4

مجهز هستنداستفاده شودونيز سيم رابط)سه  EARTHجهت اتصال به برق حتماً ازپريزهايي که به  .5

 باشد. EARTHراهي(نيزمجهزبه 

 بروي بيماردقت شود که هيچكدام ازاندامهاي پرسنل باتخت بيماردرتماس نباشد.هنگام تخليه  .0

 

CHARGE 

OFF 

9:
1 
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 مانيتورینگ پویندگان راه سعادتراهنماي سریع دستگاه 
*************************************************** 

  بافشاردادن دکمهPOWER .دستگاه روشن مي شود 

  پس ازتست هاي داخلي بطوراتوماتيک ريتم قلب وIBP,NIBP,T,RP,SPO2 .به نمايش درمي آيد 

  سمت راست قفسه سينه،زرد سمت چپ ومشكي جهت مانيتورينگ قلب سه عدد ليدواير رابه ترتيب قرمز

درقسمت تحتاني سينه)ترجيحاً سمت راست ربع فوقاني شكم ومناطق کم مو(  وصل شود.جهت 

 پراب مخصوص رابه انگشت دست بيماروصل کنيد. SPO2نمودار

 RP .بيمارازروي سه عدد چست ليدبطور اتوماتيک نمايش داده مي شود 

 SILENCE  دقيقه 1آالرم دستگاه بمدت کليد براي خاموش کردن 

 FREEZ .جهت فريز کردن کليه عالئم مانيتورتازماني که مجدداًفشارداده شود 

 PRINT  .جهت گرفتن استريپ درصورتي که به مانيتورمرکزي متصل باشد 

 حالت مي باشد: 9کليد و 5کليدهاي زير صفحه مانيتور

ECG:و...راانجام دادوولتاژليد  باورودبه اين منومي توان تنظيمات سرعت 

SPO2/REST:جهت تنظيمات نموداراشباع خون شرياني ازاکسيژن 

IBP/NIBP:جهت تنظيمات فشارخون وريدي وشرياني 

ALARM:جهت تعريف محدود آالرم تمامي پارامترهاي موجود درسيستم 

TREND: نمودار تغييراتECG SPO2-NIBP درفواصل زماني معين 

SIGMA: نمودارECG  دقيقه قبل تاکنون 16از 
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SETUP: دستگاه ازطريق اين منوانجام مي گيرد.)حتي االمكان ازتغيير پارامترهاي آن کليه تنظيمات

 خودداري فرمائيد.(

 

 دستورالعمل استفاده و نگهداري كپسول هاي اكسيژن 
********************************************* 

 

  فشارسنجاطمينان حاصل کردن ازوجود 

 )...نگهداري سيلندرازمنابع حرارتي)بخاري،شوفاژ،شعله آتش و 

 عدم نگهداري سيلندراکسيژن درمجاورت سيلندراستيلن ومواد هيدروکربنه نظيرنفت،بنزين،ذغال 

 محفوظ بودن سيلندر اکسيژن از تابش آفتاب 

 قراردادن درپوش محافظ شيرهنگام انتقال باوسيله نقليه عادي 

  وبرخورد سيلندرها بايكديگرعدم تكان شديد 

 ازتماس سيلندراکسيژن باسيم وکابل الكتريكيپرهيز 

 عدم استفاده ازسيلندراکسيژن به عنوان پايه 

 قراردادن مجزاي سيلندرهاي پروخالي ازيكديگر 

 بستن شيرهاي سيلندراکسيژن هنگام اتمام کار 

 يزلعدم استفاده ازکپسول هاي اکسيژن به عنوان استارت وراه اندازي د 

 دورنگه داشتن سيلندراکسيژن ازمجاورت کارهاي جوشكاري تاحدامكان 

 پرهيز ازتماس هرگونه چربي توسط دست،پارچه ياکهنه آغشته به روغن باسيلندر اکسيژن 

 عدم حک اسم ياتاريخ برسيلندر 

 عدم استفاده ازکپسول اکسيژن به جاي هواي فشرده 

  توسط فرد متخصصتعميرتنظيم کننده وساير ادوات سيلندراکسيژن 
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 اقدامات درماني اورژانس در انفاركتوس فوق حاد ميوكارد
پس از قطعي شدن تشخيص انفارکتوس فوق حادميوکارد،اساس اقدامات درماني بر محدودکردن نكروز 

 گذاشته مي شود.  INFARCT LIMITATIONيا

 اين کارازطريق استفاده ازچهار داروي زير انجام مي گيرد:

 رتيپالزالف(

 وريدي TNGب(

 ج(بتابلوکرها

 د(سولفات منيزيوم

 مي شوند. کليه عوامل فوق باعث برقراري جريان خون کرونروکاهش تقاضاي اکسيژن ميوکارد
 

 

 رتیپالزالف(
 رتيپالز يک داروي فيبرينوليتيک است که ازاسترپتوکوک بتاهموليتيک به دست مي آيد.

گرددکه خودعامل حل کردن فيبرين است.باحل شدن فيبرين  اين داروموجب تبديل پالسميوژن به پالسمين مي

درانشعابات مسدودشده عروق کرونر،گردش خون مجدداً برقرار مي گردد وبه اين ترتيب ازبروز نكروز ياپيشرفت آن 

 جلوگيري مي شود.

 ECGرل دو است.پس از کنت MIساعت بعداز وقوع  0تا  4اين دارو داراي اثرسريع بوده،بهترين زمان تزريق آن 

 فوق حاد راتأييد واسترپتوکيناز راآغاز نمود: MIتوان تشخيص  ومشاهده عالئم زير،مي

رتيپالز : فعال کننده پالسميوژن بافتي ) آنزيم ترومبوليتيک( . تجزيه پالسميوژن را کاتاليز مي کند و منجر به 

 فيبرينوليز مي شود .

 ساعت مي باشد .  13-10دارو  جذب : بصورت وريدي    دفع : نيمه عمر پالسمايي

 متابوليسم : عمدتا توسط کبد و کليه ها متابوليزه مي شود . 
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تجويز پروفيالکسي ليدوکايين ضرورتي ندارد،اما بايد آماده وباالي سربيمار باشدتابه محض شروع آريتمي،ابتدا  -

الً انفوزيون ليدوکايين تا دنبال شود.معمو mg/min1آغاز وسپس بادوز نگهدارندة  mg/kg 5/1-1بادوز بلوس

 ساعت بعد ازتجويز استرپتوکيناز ادامه مي يابد. 0

تجويز استروثيدها وهيدروکورتيزون به منظورپيشگيري از واکنشهاي آلرژيک توصيه نمي شود زيرا موارد  -

تأخيرمي % است.بعالوه چون استروثيدها روند ترميم زخم رابه  6.1-6.2گزارش شده ازحساسيت کم بوده وبين 

 اندازند،خطرناک هستند.

درصورت بروز واکنشهاي آلرژيک،ترجيح داده مي شود از داروهاي آنتي هيستامين نظير فنرگان و کلماستين  -

 وريدي استفاده نمود. mg266وريدي استفاده شود.درغيراينصورت ميتوان از هيدروکورتيزون به ميزان 

که آنتي دوت قطعي  روئیک اسید)کاپرامول(آمینوکاپدرصورت بروز خونريزي،بايد از داروي  -

وريدي آغاز مي شود ودرصورت تداوم خونريزي  mg16استرپتوکيناز است استفاده کرد.تزريق اين دارو ابتدا از 

 نمود. FFPادامه مي يابد.درصورت عدم دسترسي به کاپرامول،بايد اقدام به انفوزيون  mg56تا 

 رتیپالزمعیارهای ارزیابی تاثیر 
 عالمت افزايش عرضه خون به نواحي ايسمكيک است. توقف یاکاهش دردسینه:-1

هنگام تصميم درموردانفوزيون استرپتوکيناز، بايددر سه مرحله درالکتروکاردیوگرام: STتغییرات قطعه -2

 ليدکنترل شود: 12از  ECGازبيمار 

 بالفاصله قبل ازشروع انفوزيون-

 بالفاصله بعدازاتمام انفوزيون-

 ساعت بعدازاتمام انفوزيون يک-

 V1از STرادرکلية ليدها باهم جمع مي کنيم)مثالً مقاديرباالرفتگي  ST،مقاديرباالرفتگي قطعه ECGدرهرسه 

% کاهش پيداکردونصف 56يک ساعت بعد،اين مقداربه ميزان  ECGشده است(.اگردر  mm26،برابربا V6تا

 شد،نمايانگر تأثيراسترپتوکينازاست.

بعدازتزريق استرپتوکيناز،بتدريج ودرخالل يكساعت اتفاق مي STباالرفتگي قطعهکاهش  توجه:

 افتد.درصورتيكه اين اصالح بطورناگهاني رخ دهد،ممكن است آنژين پرنيزمتال رامطرح سازد.
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زماني که ترومبوزتشكيل شده توسط بروز آریتمی های وابسته به پرفیوژن مجدد کرونر:-3

ان خون به ناگهان برقرارشده باعث تحريک سريع منطقه ايسكميک بخصوص استرپتوکينازحل مي شود،جري

 RapidوPVC  ،Slow VT  درنواحي ساب اندوکارديال مي گردد.شايعترين آريتمي هاي حاصله شامل 

VT .هستند 

SLOW VT  ضربه  96-116اختصاص به استرپتوکينازداشته،شامل يک ريتم ايدئوونتريكوالراست که بين

ضربه  96زند.معموالً احتياجي به درمان ويا قطع انفوزيون استرپتوکينازندارد، امااگرريت قلب به زير دردقيقه مي 

آتروپين نمود.اين  0.6mgرسيد،بايد اقدام به تزريق وريدي  90mmHGدردقيقه وفشارسسيتوليک به کمتراز

 وبرگشت ريتم سينوسي مي شود. SAکارموجب تحريک گره 

ايدابتدااقدام به تجويزدوز حمله اي ليدوکايين نمود.درصورت اصالح ،بRapid VTدرصورت بروز 

آريتمي،انفوزيون استرپتوکيناز ادامه مييابد،امادرصورت عدم پاسخ به درمان،بايد انفوزيون راقطع کرده،به بيمار 

 شوک کارديوورژن داد.

عاً واردگردش سري CPKاسترپتوکيناز باعث مي شودکه آنزيم :CPKبه حداکثررسیدن زودهنگام -4

به حداکثرميزان خودمي  CPKمقدار MIساعت بعداز  19تا 12خون شود،لذادرصورت تأثيراين دارو،بين 

رسد.هرچه اين افزايش سريعترانجام گيرد،برگشت آن به حدطبيعي نيز زودترصورت مي گيردواين نشانة 

 تأثيرمناسب استرپتوکينازاست.

 :TNGب(

بوده،ميتواند هم عروق  EDRFيک وازوويالتورغيروابسته به  TNGهمانطور که پيش ترنيزگفته شد،

درانفارکتوس تحتاني وبطن  TNGآترواسكلروزه وهم سالم راگشادکندبه دليل تمايل به افت فشارخون،مصرف 

 راست بايد بااحتياط صورت گيرد.

رکتوس تحتاني وبطن ساعت ادامه داد.امادر انفا 24به منظور محدودکردن ناحيه انفارکته،بايداين داروراتا 

 راست،دارو را بالفاصله بعداز ساکت شدن درد قطع مي کنند زيرا مي تواند باعث کاهش پيش بارقلب گردد.

بتابلوکرهابه دليل کاهش مصرف اکسيژن ميوکارد،باعث محدوديت ناحيه انفارکته شده،بخصوص ج(بتابلوكرها:

 راافزايش مي دهند. Q Wave MIبقاي بيماران مبتال به 

 اين عوامل دارويي درحضورشرايط زيربعدازانفارکتوس فوق حاد تجويز مي شوند:



 
 بيمارستان خيرهي سوم شعبان

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي 

 درماني شهيد بهشتي

 3sh –NB – 17 -01 79بهار  :بازنگري بعدي 79تاريخ بازنگري : بهار  62شماره بازنگري : 

 

30 

 

 وجود درد قفسه سينه-1

 باال بودن ضربانات قلب-2

 طبيعي ياباال بودن فشارخون-3

 عدم وجودعالئم مربوط به نارسايي بطن چپ)تنگي نفس،رال،           (-4

 اشاره کرد. propranololو  Metaprololازاين دسته داروها مي توان به  COPDعدم وجودسابقه آسم و -5

وريدي  mg5متوپرولول يک بتابلوکرسريع اثراست که تأثيرآن خيلي زودازبين مي رود.اين دارورابا ميزان 

 برسد. mg15بردوزآن مي افزايندتابه دوزنهايي  mg5دقيقه،5آغازمي کنند وسپس هر

آهسته تربوده،عوارض بيشتري هم داردوبايدبااحتياط زيادتري موردمصرف قرار پروپرانولول داراي اثري 

گيرد.پيش ازشروع اين دارو ابتدا بايد فشارخون ونبض راکنترل کردواگرمقادير آنهابه ترتيب باالتر 

دقيقه  5است وهر mg1/6/5'ضربه دردقيقه بود،داروتجويز مي شود.مقدارتجويز آن 96وmmHg166از

ميباشد باتثبيت وضعيت بيمار،دارو به صورت  mg12-0دداً کنترل شود.حداکثردوز دارومج Pو BPبايد

 خوراکي ادامه مي يابد وتادوسال مصرف مي شود.

 د(سولفات منيزیوم:

 ازسولفات منيزيوم به چهاردليل زيراستفاده مي شود:

 وکارد راتسهيل مي کند.اين دارويک وازوديالتورشرياني بوده،عروق کرونررانيز گشادوعرضه خون به مي-1

  Polymorphic VTوجلوگيري ازبروز  QTيک داروي آنتي آريتمي بوده،باعث کوتاه شدن فاصله -2

 مي گردد. Torsades De pointوآريتمي نقطه رقصان يا

 سولفات منيزيوم ازتجمع پالکتها وتشكيل ميخ پالکتي جلوگيري مي کند.-3

 باعث بهبودعملكردبطن چپ مي شود.-4

، اختالالت mmhg76ضربه دردقيقه،فشارخون زير 56رد منع مصرف اين داروشامل ريت قلب کمتراز موا

 هدايتي ونارسايي مزمن کليه است.

 5/16mEq'-16'بهتراست پيش ازشروع اين دارو،مقدارمنيزيوم سرم بيماررا کنترل نمود.دوزاولية اين دارو      

 ساعت براي بيمارانفوزيون مي شود. 24درطي  mEq129بوده،به دنبال آن دوزنگهدارنده به ميزان 
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  CCUليست داروهاي حيات بخش 
 

 %56ويال دکستروز  آمپول هالوپريدول آمپول وراپاميل اپي نفرينآمپول 

 ويال سديم بيكربنات آمپول کلسيم گلوکونات آمپول پروپرانول آمپول آتروپين

 ويال سديم کلرايد هيدروکورتيزونآمپول  آمپول ديگوکسين آمپول آميودارون

 %5سرم دکستروز آمپول رانيتيدين آمپول فورزمايد آمپول ليدوکائين

 %7سرم سديم کلرايد آمپول متوکلوپراميد آمپول نالوکسان آمپول آدنوزين

 اسپري سالبوتامول ويال سولفات منيزيوم آمپول ميدازوالم آمپول نيتروگليسيرين

 پرل نيتروگليسيرين %26ويال دکستروز ديازپامآمپول  آمپول دوپامين

   آمپول فني توئين آمپول دوبوتامين

   آمپول فنوباربيتال آمپول هپارين

 
 

 

 قرص هاي ضروري
 

 گاباپنتين آميودارون 2.6نيتروکانتين  اناالپريل تئوفيلين

 برم هگزين آلوپرينول 6.4نيتروکانتين  کاپتوپريل کاردادپلول

 

 ضروري داروهاي غير
 قرص لوراتادين ديازپام 60gاناکساپرين  آمپول دگزامتازون

 قرص بتاهيستين لووتيروکسين 80gاناکساپرين  ترانس آمين
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 قرص نورترپتيلين استامينوفن دايمتيكون باي پريدين

 قرص ايزولوربايد آميلودپين متوپرولول پنتاپرازول

  B6قرص ويتامين  Hتريامترن  زالربان اندانسترون

 قرص آتنه لول پرازولين هيدروکلروپتازيد برم هگزين

 قرص آسپرين قرص لوزارتان دالساتان تري فلئوپرازين

 قرص رانيتيدين قرص کاپتوپريل ديگوکسين البتولول

 قرص ويليتازيم قرص پروپرانول پردنيزولون پرومتازين

 قرص فورزمايد قرص آترواستاتين متوکلوپراميد آمينوفيلين

  قرص نفرويت اسپروينوالکتون 40gاناکساپرين 

 

 

 

 
 

 موضوعات مربوط به رعایت حقوق گيرندگان خدمت
 

 بیمار با نحوه دسترسی به پزشک معالج خود و کلیه پرسنل بیمارستان آشنا می شود . 

بیمار در هنگام پذیرش در مورد بیمه های طرف قرارداد و ضوابط آن و هزینه های قابل پیش بینی و سیستم های حمایتی 

آشنا می شود . فرایند درمان و تشخیص مورد نیاز بیمار با هدف اجرای کامل و مطلوب برای بیمار ارائه می شود . در موارد 

 ، خدمات سالمت را ارائه می دهد . اورژانسی بیمارستان بدون توجه به هزینه 

کلیه اطالعات درمان و عواقب ناشی از آن به نحوه مطلوب و به میزان کافی توسط پزشک و تیم درمان در اختیار بیمار قرار 

 می گیرد . بیمار حق انتخاب و تصمیم گیری آزادانه در دریافت خدمات سالمت را دارد . 
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حریم خصوصی بیمار را تدارك می بیند و برای بیماران از پرسنل همگن جهت راحتی بیمارستان تمام امکانات برای حفظ 

 بیمار استفاده می نماید . 

 بیمارستان تمامی استانداردهای پوشش بیماران را رعایت می کند . 

 بیمارستان اصل رازداری را به طور کامل برای بیمار و خدمت گیرنده رعایت می کند . 

و تسهیالت عبادت بیماران را در بخش فراهم نموده است و همچنین مکانی عبادی در طبقه همکف بیمارستان امکانات 

 تدارك دیده است . 

بیمارستان در صورت امکان با ارائه اطالعات و با درنظر گرفتن شرایط بیمار زمان الزم و مناسب جهت گرفتن تصمیم و حق 

 انتخاب در اختیار بیمار قرار می دهد . 

ان فرم رضایت آگاهانه جهت اقدامات تشخیص درمان های تهاجمی و جراحی تدارك دیده تا درصورت لزوم از بیمار بیمارست

 )درصورت هوشیار بودن ( و از همراه درجه اول)درصورت عدم هوشیاری بیمار( رضایت کسب نماید . 

ء و اثر انگشت بیمار و یا در صورت لزوم اثر فرم رضایت نامه آگاهانه و رضایت اعمال پرخطر که در آن تاریخ ، نام ، امضا

انگشت همراه درجه اول وی میباشد در پرونده درج می گردد و پزشک و پرستار شاهد هردو امضا می کنند و در آن پزشک 

 عوارض و اعمال جایگزین را قید می کند . 

ریع و به موقع پرسنل بر بالین بیمار تدارك بیمارستان زنگ اخباری بربالین بیمار تدارك می بیند و در صورت نیاز حضور س

 می بیند و در صورت نیاز حضور سریع و به موقع پرسنل بر بالین وی و پاسخ به نیاز او انجام می گردد . 

نحوه دریافت هزینه خدمات از گیرنده خدمت براساس قوانین و آئین نامه های موجود انجام می گیرد . بیمارستان فرم 

رسیدگی به شکایات را در اختیار گیرنده خدمت قرار می دهد و در اسرع وقت جهت رسیدگی به شکایات و نظرسنجی و فرم 

 خسارات وارده اقدام می نماید. 

بیمارستان در مورد پذیرش همراه و فراهم نمودن امکانات رفاهی الزم برطبق قوانین موجود برای گیرنده خدمت اقدام می 

 نماید . 
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 ایمني بيمار
 

ایمنی بیمار یک اولویت ضروری محسوب می شود که یکی از دغدغه های جهانی در زمینه سالمت است . لذا با توجه به این 

هدف ، استانداردهایی تدوین شده است که هدف نهایی آن تامین ایمنی برتر برای بیمار و در نهایت محافظت از آسیب های 

 تان است . قابل اجتناب و کاهش ناخواسته در کل بیمارس

در بیمارستان جهت تامین ایمنی بیشتر بیمار و جلوگیری از مخاطراتی چون دادن داروی ، بروز خطا در دادن خون و فراورده 

نام و  های خونی و جلوگیری از پروسیجرهای نادرست بر بیمار و مانند آن ، دستبندهای  شناسایی با مشخصات تاریخ تولد ،

بدو پذیرش بیمار و تشکیل پرونده وی به دست بیمار بسته شده و جزوه راهنمای بیماران نیز در بدو نام خانوادگی بیمار ، در 

 رونده روی دستبند اضافه می شود ورود به بیمار تحویل داده می شود  همچنین جهت بیماران با نام مشابه ، نام پدر و شماره پ

بیماران در جهت جلوگیری از مخاطرات برای بیمار ، کلیه پرسنل واحدها ، اتاق عمل و سایر بخش ها را با نحوه گزارش دهی 

دقیق ، چک کردن کامل اتصاالت ، کنترل عالئم حیاتی بیمار و ثبت گزارشات به صورت دقیق و کامل آشنا می کند . 

یمار ، کنترل محل عمل با شرح حال بیمار در پرونده گرافی قبل از عمل و همچنین در راستای انجام پروسیجرهایی بر روی ب

 آزمایشات وی به پرسنل آموزش داده می شود . 

در بیمارستان در راستای کاهش خطاهای دارویی ، داروهای مشابه از نظر ظاهر و اسم به پرسنل معرفی می شوند ، چک 

پرستار و مسئول فنی داروخانه صورت می پذیرد . از طرف دیگر نحوه کردن داروهای نسخه شده با چک لیست دارو توسط 

حل کردن ، کشیدن تزریق و توجه به نام و دوز داروهای پرخطر و اسامی تجاری داروها و جداسازی داروهای مشابه برای 

 بیمار و به طور مفصل در کتابچه اختصاصی دارویی توضیح داده شده است . 

دیریت الکترولیت های غلیظ شده جهت حفظ ایمنی بیمار کلیه پرسنل را با برچسب گذاری بیمارستان با کنترل و م

الکترولیت های خطرآفرین ، چک دستور پزشک در تزریق الکترولیت ها و همچنین دور از دسترس گذاشتن آنها و جداسازی 

 این محلول های غلیظ از سایر داروها در داروخانه آشنا می کند . 

 جهت جلوگیری از تلفیق دارویی بیمار از زمان پذیرش تا ترخیص ، پرسنل پرستاری را آموزش می دهد . بیمارستان ، 

بیمارستان کلیه پرسنل واحدها و اتاق عمل را از نظر چک کلیه اتصاالت بیمار از قبیل سوند و لوله ها و چک محل آنها و 

کند و در این راستا اختالل در مسیر انتقال دارو و مایعات  در جای صحیح آشنا می IV LINEتاریخ انقضاء آنها و چک محل 

 بدن بیمار به حداقل رسانیده می شود . 

بیمارستان جهت جلوگیری از انتقال عفونت و آلودگی به بیمار ، کارکنان و تجهیزات ، تابلوهای آموزشی رعایت بهداشت 

عمل های وزارت بهداشت در جایگاه مهم بیمارستان دست و نحوه شست و شوی دستها و کاهش عفونت را مطابق دستورال

 نصب کرده است . 

 Bed sideبیمارستان در حفظ ایمنی برای بیمارانی که به مدت طوالنی در بیماستان تحت درمان است و جلوگیری از خطر 

یمار بخصوص )زخم بستر( آموزش هایی از جمله تغییر پوزیشن و رژیم غذایی مناسب و جلوگیری از چرب شدن پوست ب

 سالمندان ، کلیه پرسنل را آشنا می کند . 



 
 بيمارستان خيرهي سوم شعبان

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي 

 درماني شهيد بهشتي

 3sh –NB – 17 -01 79بهار  :بازنگري بعدي 79تاريخ بازنگري : بهار  62شماره بازنگري : 

 

41 

 

مجهز کرده   Bed sideبیمارستان جهت حفظ ایمنی و مدیریت صحیح بیمار و جلوگیری از سقوط وی کلیه تخت ها را به 

زم ( بیمار ، کمک بهیار یا پرستار جهت همراهی وی کمک های ال GCSهمچنین با توجه به میزان سطح هوشیاری ) است ، 

 را انجام می دهند. از طرف دیگر کلیه سطوح بخش ها هم تراز گردیده است و برتمام درب ها دستگیره نصب کرده است . 

در بیمارستان جهت امنیت بیمار واحدی به نام حراست و انتظامات پیش بینی شده که کنترل ورود و خروج افراد همراه با 

 اهان وی صورت گیرد .توضیحات روشن جهت امنیت ارباب رجوع و همر

 رنگ دستبند برای بیماران موجود می باشد: 3

 دستبند سفید که در بدو ورود به دست بیمار بسته می شود .  -1

 دستبند زرد جهت بیماران مستعد سقوط با ابتال به زخم فشاری یا ترومبوآمبولی وریدی -2

 دستبند قرمز جهت شناسایی بیماران مبتال به آلرژی  -3

 رمز توسط پرستار بخش پس از ارزیابی درخواست می شود . دستبند زرد و ق

به منظور بهبود کیفیت خدمات بهداشتی درمانی ، کنترل مخاطرات و پیشگیری از بروز خطاهای مجدد، گزارش خطا صورت 

 می گیرد و در صندوق موجود در تریتمنت انداخته می شود . 

، وقایع تهدید کننده ، حیات در کنار صندوق موجود می باشد که  نوع خطا که شامل خطای پزشکی ، خطای دارویی 3فرم 

فرد خطا کننده با ناظر پرکرده در صندوق  انداخته می شود . فرم وقایع تهدید کننده حیات می باید بالفاصله  پس از وقوع 

 . خطا پر شود به واحد ایمنی و در شیفت صبح و یا سوپروایزر در شیفت عصرو شب تحویل داده شود 

به بخش ها ارسال  Learn & Shareدر ماه براساس خطای اتفاق افتاده  جهت آموزش و پیشگیری  از خطای مجدد برگه 

 می گردد .

 لیست پروسیجرهای تهاجمی و نیمه تهاجمی جهت اخذ رضایت آگاهانه بخش داخلی زنان بدین گونه است :

  LPانجام  .1

 تزریق خون و فراورده های خونی .2

 کلونوسکوپیآندوسکوپی و  .3

  CV Lineگذاشتن  .4

  Tapتخلیه مایع آسیت انجام هرگونه  .5

 اعمال جراحی و قطع عضو .6

 بیوپسی .7

 لیست داروهای پرخطر در برد اتاق تریتمنت  موجود می باشد . 

 ار در گزارش پرستاری قید گردد  :پرست 2گانه که حتما باید با امضای 13همچنین داروهای پرخطر 
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اپی نفرین  –آتروپین  –لیدوکائین  –هایپرسالین  –گلوکونات کلسیم  –بیکربنات سدیم  –سولفات منیزیوم  –کلرید پتاسیم 

 کلیه مخدرها –پروپرانول  –هالوپیریدول  –ریتالز  –هپارین سدیم  –

 

 اختصارات تشخیص ها و اقدامات درمانی بخش داخلی زنان روی برد موجود در تریتمنت می باشد . 

ماه یکبار توسط مهندس تجهیزات پزشکی ارائه می شود در برد در تریتمنت موجود می  3که هر   PMد های لیست بازدی

 باشد . 

همچنین لیست تجهیزات ضروری بخش داخلی زنان روی برد می باشد که در آن بخش پشتیبان قید شده که در صورت 

خرابی دستگاه بخش با توجه به این لیست می توان از بخش پشتیبان با تکمیل فرم مربوط به انتقال تجهیزات و امضای 

ستگاه مورد نظر را امانت گرفت .مسئول بخش و سوپروایزر د



 
 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي بيمارستان خيرهي سوم شعبان

  3sh – NB – 16 -01 79بهار  :بازنگري بعدي 79بهار  تاريخ بازنگري : 60شماره بازنگري : 

 

 

 

 


