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 سالمت در حیطه بیماران خط مشی و روش پیشگیری وارتقا

 کل بیمارستان دامنه خط مشی:

 بیانیه/سیاست خط مشی: 

می باشد  در بیمارستان بهداشتی ،درمانی وایمنی بیماررعایت استاندارد های درراستای سیاست محور سالمت نگرش به محور  درمان نگرش رییتغهدف از این خط مشی 

  وشامل:

    ایجاد کلینک پیشگیری وارتقاء سالمت 

 ) آموزش مفهومی ارتقای سالمت )آموزش به بیمار 

  فرهنگ سازی  ارتقای سالمت 

 سالمت یارتقا  مشاوره خدمات جادیا 

  سالمت یازارتقا تیحما  

 یوپزشک  یپرستار خدمات نیتام  

 تعاریف: 

ی خود مراقبتی و پیشگیری از ارتقائ سالمت در حیطه بیماران ،ارتقا میزان توجه به سالمت وفرهنگ پیشگیری ا ز بیماریها در افراد جامعه ومشارکت ایشان در برنامه ها

 .بیماریها می باشد 

 روانشناس مرکز ،کارشناس تغذیه ، روابط عمومی،ریاست ، معاون ، مدیریت ، کارشناس ارتقای سالمت ، مترون ، پزشک ،:  فرایند  صاحبان

  گیرندگان خدمت )بیماران همراهان وخانواده،مراجعین ( ،کلیه کارکنانذینفعان فرآیند: 

  طرح تحول نظام سالمت مصوب وزارت بهداشت ،دستورالعمل های ابالغی وکتاب راهنمای اعتبار بخشی منابع/مراجع:

معاینه بیمار مثل :دستگاه فشارخون ،گوشی پزشکی و...کلیه امکانات مرتبط با ایجاد کلینک،بروشورهای آموزشی ،فیلم و آموزش های الزامات تجهیزات :امکانات و 

  چهره به چهره

  پزشک ، کارشناس ارتقای سالمت کارکنان مرتبط : 

  ریاست فرد پاسخگو:

  ر بخشیشاخص پیشرفت برنامه واث 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 ردیف

مدیران ارشد بیمارستان نسبت به تامین مالی ، نیروی انسانی و تجهیزاتی جهت تشخیص ، درمان و رفاه بیماران  1

 .متعهد هستند 

 رئیس بیمارستان / مدیرمالی

 رئیس بیمارستان  رئيس بيمارستان نسبت به معرفي فردي بعنوان كارشناس آموزش به بيمار اقدام مي نمايد .  2

 رئیس بیمارستان / مترون امکانات الزم در اختیار مسئول آموزش و واحد آموزش به بیمار قرار می گیرد .  3

کارشناس آموزش به بیمار/  و بخش های بستری انجام می شود .  HISبرنامه ریزی مناسب طبق نیازمندی براساس  4

  ITمسئول 

کارشناس آموزش به بیمار/  آموزش بیماران و همراهان و خود مراقبتی از وی از بدو ورود در پذیرش شروع می شود .  5

 پرستار / بهیار

پرستار/بهیار/کارشناس آموزش  تکمیل برگه ارزیابی اولیه و تعیین اولویت آموزشی درمانی انجام می شود .  نیازسنجی آموزشی از طریق 6

 به بیمار

 پزشک / پرستار  ها توسط پرستار مسئول بیمار و پزشک معالج و مشاورین انجام می شود .  آموزش 7

کارشناس آموزش به بیمار/  اثربخشی آموزش ها بصورت رندوم و ماهیانه  کنترل می شود  .  8

 سرپرستار
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 رابط آموزش به بیمار در بخش رابطین آموزشی بیماران براساس آموزشهای دیده شده طبق سنجه به تکمیل آموزش های بیماران کمک می کنند .  9

و نتایج آن در مسئول آموزش به بیمار و ارتقاء سالمت طبق سنجه اقدام به پایش و ارزیابی آموزش بیماران می کند  01

 اختیار مدیره پرستاری قرار می گیرد .

کارشناس آموزش به بیمار و 

 ارتقاء سالمت 

 کارشناس آموزش به بیمار/مترون شاخص های بدست آمده در کمیته مدیران اجرایی مطرح و نتایج آن به واحد آموزش اطالع داده می شود .  00
 
 

 22/3/78تاریخ بازبینی بعدی:                       22/4/77تاریخ ابالغ:                               22/3/77تاریخ بازبینی فعلی:  

 تهیه کنندگان:

 )ریاست ( دریانیدکتر 

 )معاون درمان( ناصری نیادکتر 

 محمدصادق محراب بیگی)مدیربیمارستان(

 مریم هاشمی ) مترون ( 

 زهره مال ) سوپروایزر آموزشی (

 )کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار ( سیاریخانم 

 مسئول روابط عمومی 

 شیوا همراز ) مسئول تغذیه ( 

 تأیید کننده:

 ) معاون درمان ( ناصری نیا  دکتر

 تصویب/ابالغ کننده:

 ) ریاست ( دریانیدکتر 
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 خط مشی و روش پیشگیری وارتقا سالمت در حیطه کارکنان

 کل بیمارستان دامنه خط مشی:

 بیانیه/سیاست خط مشی:

درماانی   –رعایت استانداردهای بهداشتی سیاست بیمارستان در راستای انجام  وظایف محوله  جهت تناسب نیروبه منظورارتقای سالمت پرسنل وچینش ماین خط مشی 

 بدین شرح می باشد: و ایمنی بیمار

 معاینات دوره ای کارکنان 

  برگزاری برنامه ورزشی 

   تهیه امکانات و تجهیزات مناسب کاری در صورت نیاز 

 برگزاری کالس های آموزشی ارگونومی 

  غذایی مناسببرنامه رژیم 

   تناسب بین فرد و کار 

  شیمیایی ، ارگونومیکی ،سایکولوژیک، بیولوژیک و اقدامات اصالحی حاصل از اندازه گیری –اندازه گیری عوامل زیان آور فیزیکی 

 تعاریف: 

شغلی وطب کاربه منظاور ایجااد تناساب باین فارد و       انجام معاینات دوره ای پرسنل به صورت سالیانه درجهت ارتقائ ایمنی و سالمت شغلی توسط واحدایمنی ،سالمت

 وظایف محوله

 واحد آموزش –مدیریت  –ریاست ، واحدایمنی ،سالمت شغلی وطب کار  صاحبان فرآیند:

 کلیه کارکنان وبیماران، ذینفعان فرآیند: 

 کتاب استانداردهای سالمت شغلی وزارت کار وامور اجتماعی،ابالغیه هاودستورالعمل های وزارت بهداشت  منابع/مراجع: 

کلیه مواردی که پس از بررسی های الزمه جهت حفظ ارتقای ایمنی کارکنان می باید تهیه وایجاد گردد.مثل وسایل حفاظت فردی،سافتی بااکس   تجهیزات : امکانات و

 کلیه امکانات آموزشی ،ورزشی وطب کار سب حمل بیمار و ...، وسایل و تجهیزات منا

 پزشک طب کار،مهندس بهداشت حرفه ای : مرتبط کارکنان

  هداشت حرفه ایمسئول ب: فرد پاسخگو

جلساات کمیتاه     چک لیست های واحد بهداشت حرفه ای ،واحد تغذیه ،چک بر اسااس گاام هاای کتااب راهنماا ،:صاورت       نحوه نظارت بر اجرای خط مشی و روش:

 ،اکسل مخاطرات شغلی ارزیابی شده ،اقدامات اصالحی تحقق یافته ، اندازه گیری عوامل زیان آور ، پرونده معاینات شغلی

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

 

 انجام دهنده فرد مراحل ردیف

انجام معاینات دوره ای پرسنل به صورت سالیانه درجهتت ارتاتاا ایمنتی و ستالمت شتغلی توستط        1

 واحدایمنی ،سالمت شغلی وطب کاربه منظورارتاای سالمت پرسنل 

واحتتدایمنی ،ستتالمت شتتغلی  

 وطب کار

ارگونومیک و سایکولوژیک (بته  -بیولوژیک-شیمیایی-اندازه گیری عوامل زیان آورمحیط کار)فیزیکی 2

 صورت سالیانه 

 واحدایمنی وبهداشت حرفه

 کاهش مخاطرات بااستانداردسازی شرایط محیط کاروماایسه با استانداردهای حدودمجازمواجهه شغلی 3

(TLV) 
 واحدایمنی وبهداشت حرفه

استرس شغلی پرسنل براستاس شتغل کته بته صتورت ستالیانه بتا استتفاده از پرسشتنامه          ارزیابی  4

 استانداردارزیابی استرس شغلی با هدف کاهش عوامل مداخله گر انجام میشود

 واحدایمنی وبهداشت حرفه

(بته  postureبرسی سالیانه تمامی ایستگاههای کاری پرسنل بااستفاده از روشهای استاندارد ارزیابی ) 5

 (وارتاای بهره وری پرسنل(MSDنظورکاهش شیوع مشکالت اسکلتی عضالنی م

 واحدایمنی وبهداشت حرفه

در کمیته حفاظت فنی وبهداشت کار مخاطرات شغلی و حوادث تحلیل ریشه ای و پیشگیرانه گردیتده   6

 وبرنامه های اصالحی مرتبط باآنهاتصویب میگردد

 واحدایمنی وبهداشت حرفه
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کمیته مزبوردرتیم اجرایی مطرح تامین اعتبارگردیده وبه تصویب ریاست میرسدوقابلیت کلیه مصوبات  7

 اجرایی می یابد.

 ریاست 

 

  17/3/78تاریخ بازبینی بعدی:                        17/4/77تاریخ ابالغ:                              17/3/77تاریخ بازبینی فعلی:  

 تهیه کنندگان

 )ریاست ( دریانی دکتر 

 ) معاون درمان ( ناصری نیادکتر 

 مهندس سجاد انصاری)مسئول بهداشت حرفه ای(

 بهبودکیفیت( مسئول عطیه میرخانی )کارشناس

 تأیید کننده:

 ) معاون درمان ( ناصری نیادکتر 

 تصویب/ابالغ کننده:

 ) ریاست ( دریانیدکتر 
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 اعتباربخشیواحد بهبودکیفیت و 

 محور مدیریت و رهبری )تیم مدیریت اجرایی(   خط مشی های 

 

 کد خط مشی:
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 انتخاب پیمانکاران با لحاظ معیارهای کیفی و رعایت مقررات مالی معامالتیخط مشی و روش 

 بیمارستان کل دامنه خط مشی:

  بیانیه/سیاست خط مشی:

وحفظ و ارتقای ایمنی در سه حیطه در ارایه خدمات ن کیفیت یرعایت صرفه و صالح بیمارستان با در نظر گرفتن کمترین هزینه و بیشترهدف از این خط مشی 

 هم سو با سیاست مدیریت هزینه در اقتصاد درمان در راستای اقتصاد مقاومتی به شرح زیر می باشد: ساختاری ایمنی بیمار وکارکنان

  مشخص نمودن استاندارد ها وپارامترهای مورد نیاز جهت هر مورد معامله  توسط کارشناس تخصصی مرتبط 

  بررسی کارشناسی توسط واحد حقوقی 

  بررسی کارشناسی توسط واحد مالی 

  تعاریف:

  بیمارستانو رعایت صرفه و صالح ،استانداردانجام به موقع موضوع قرارداد با در نظر گرفتن بهترین کیفیت 

 تیم اجراییصاحبان فرآیند: 

  تیم اجرایی ،گیرندگان خدمت،پیمانکاران  ذینفعان فرآیند:

 سوابق عقد قرار داد های قبلی در بیمارستان ،دستورالعمل های پیمانکاری  سازمان  اقتصاد ودارایی  منابع/مراجع:

 .تجهیزاتی  که عقد قرار داد تعیین می شود تجهیزات مرتبط : 

 مواردی که عقد قرار داد تعیین می شود.امکانات مرتبط: 

 میزان نیرویی که عقد قرار داد تعیین می شود. کارکنان مرتبط:

  ریاست فرد پاسخگو:

  گزارشات مقطعی در مقاطع مختلف انجام کار و بازدیدهای میدانی ،کنترلی ونظارتی  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 ردیف

 ریاست  مطرح می کند اجرایی  مدیران کمیته دردرخواست نیاز به یک خدمت خاص را  ریاست 1

 تیم مدیران اجرایی  مطرح و تایید می گردد. موارد نیاز خدمت خاص در کمیته اجرایی 2

 ریاست  .موضوع به امور مالی ارجاع می گردد 3

  مسئول امور اداری ط و استانداردهای الزم جهت انجام کار را بررسی می نماید.شرای 4

تیم ارزیابی  می کند کارشناسی تخصصی مربوطه استانداردها وچارچوب خدمات مورد نیاز را تهیه  5

 بیمارستان 

 واحد مالی .ارجاع می دهد ریاست بیمارستانآن هارا به  مالی واحد مالی پس از بررسی تایید و چارچوب های تخصصی 6

 ریاست  می دهدو شرائط استاندارد ابالغ می شود. راریاست فراخوان جهت پیمانکاران اصلی  7

اجرایی توسط ریاست و پبمانکار مورد نظر که واجد شرائط است انتخاب نتیجه استعالم پیمانکاران در کمیته  8

 .می گردد

 مانکاریریاست و پ

 پیمانکاران  .ارجاع می گردد بیمارستان دیه پیمانکار مورد نظر به یمدارک و تای 7

 اداریامور  با پیمانکار قرارداد تنظیم می کند.  اداریامور  12

 تیم مدیران اجرایی  در مااطع مختلف به هنگام اجرای قراردادهاانجام بازدید های میدانی  11

 بیمارستانتیم ارزیابی  بیمارستان تائید صورت وضعیت های پیمانکاران توسط دفتر فنی 12

  ریاست  تائید صورت وضعیت ها توسط رئیس بیمارستان 13
 15/3/78تاریخ بازبینی بعدی:                                      15/4/75تاریخ ابالغ:                                           15/3/77تاریخ بازبینی 



 

 بیمارستان خیریه سوم شعبان

 اعتباربخشیواحد بهبودکیفیت و 

 محور مدیریت و رهبری )تیم مدیریت اجرایی(   خط مشی های 
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 تهیه کنندگان:

 دکترفرهاد دریانی )ریاست (

 محمد رجایی)مدیرامورمالی(

 ابوالفضل قدیانلو )مدیر امور اداری ( 

 محمدصادق محراب بیگی)مدیر بیمارستان ( 

 کارشناس مسئول بهبود کیفیت (عطیه میرخانی ) 

 مهندس سجاد انصاری)مسئول بهداشت حرفه ای(

 مهندس توکلیان ) مسئول تجهیزات پزشکی (

 تأیید کننده:

 )مدیر بیمارستان  ( محمدصادق محراب بیگی

 تصویب/ابالغ کننده:

 )ریاست ( دکترفرهاد دریانی



 

 بیمارستان خیریه سوم شعبان

 اعتباربخشیواحد بهبودکیفیت و 

 واحد مدیریت ورهبری )مدیریت تامین و تسهیالت اقامت(   خط مشی های 

 

 کد خط مشی:
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 تهیه و توزیع ملزومات و تجهیزات  خط مشی و روش

 دامنه خط مشی:

 واحدهای پشتیبانی و پاراکلینیک–کلیه بخشهای بستری و سرپایی -امور مالی –تدارکات

 بیانیه/سیاست خط مشی:

دراختیارقرارگرفتن اقالم تجهیزاتی واحدهای مربوطه در اسرع و  تامین به موقع اقالم مورد نیاز با رعایت کیفیت و قیمت مناسبهدف از این خط مشی 

 هم سو با سیاست مدیریت هزینه در اقتصاد درمان در راستای اقتصاد مقاومتی می باشد. وقت و با کیفیت مطلوب

  تعاریف:

 صاحبان:

 مسئول تدارکات -مسئولین واحدهای درمانی و اداری -مسئول امور مالی -مدیریت   -ریاست   

 ذینفعان فرآیند:

 کلیه بخش های درمانی و اداری

 منابع/مراجع:

 کمیته خرید –فرایند خرید 

 تجهیزات ، امکانات: 

 اسناد مالی –حواله های انبار -پیش فاکتور –برگه درخواست خرید 

 کارکنان مرتبط:

 مسئول خرید –مسئول تدارکات  –مسئولین واحدها  -مسئول امور مالی–یر بیمارستان دم

 فرد پاسخگو:

 مدیر بیمارستان

 نحوه نظارت بر اجرای خط مشی و روش:

 چک لیست کنترلی پایش دوره ای

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

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

درخواست اقالم مورد نیاز از سوی بخش ها و واحدهای مختلف توسط مسئول واحد تنظایم و باه واحاد انباار      1

 تسلیم میگردد.

 

مسئول واحد های 

 اداری -بالینی

مراتب اداری به بخش مربوطه اطالع می دهد . در واحد انبار درصورت وجود اقالم درخواستی طبق سلسله  2

 صورت عدم موجودی نسبت به تنظیم برگه درخواست خرید اقدام می نماید
 مسئول انبار

برگه درخواست خرید پس از رویت و موافقت ریاست یا جانشین مقام ریاست به واحد تدارکات ارسال می  3

 گردد
 معاونت -ریاست 

ریاست و کمیته خرید همه ماهه مبلغی را به عنوان تنخواه در اختیار تدارکات قرار می واحد مالی با نظارت  4

 دهد
 مسئول امور مالی

 مسئول تدارکات واحد تدارکات براساس تنخواه پیش بینی شده ، نسبت به خرید اقدام می نماید 5

پیش فاکتورو تایید اعتبار از طریق درصورتیکه قیمت اقالم درخواستی از مبلغ تنخواه بیشتر باشد پس از اخذ  6

 امور مالی نسبت به خرید اقدام می گردد
 مسئول امور مالی

آن دسته از درخواست هایی که نیاز به کارشناسی داشته باشد توسط مسئول تدارکات در کمیته خرید مطارح   7

توسط مسائول تادارکات    مورد( گرفته و3می گردد .کارپرداز استعالم قیمت را از شرکت های مربوطه )حداقل 

 به کمیته خرید ارجاع میدهد. موافقت کمیته مذکور به واحد تدارکات ارجاع می شود .

 مسئول تدارکات

 مدیریت درخواست اقالم مورد نیاز جهت خرید از طریق مدیریت مربوطه به کارپرداز محول می گردد 8

  مراحل توزیع ملزومات و تجهیزات بشرح ذیل است 7
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خریادفعلی( باه بخاش هاا اعاالم مای شاودکه        -از اطمینان انباردار از وجود کاال در انبار، )موجودی قبلیپس  12

 درخواستهای خود را ارسال نمایند

 مسئول انبار

مسئول بخش /واحد پس از بررسی انبار بخش/واحد خود لیست اقالم مورد نیااز خاود را در دو بارو نوشاته و      11

 امضا میکند

 مسئول واحد های

 اداری -درمانی

مسئول واحد های  مسئول واحد توسط درخواست تحویل ها امضا شده جهت تایید به دفترپرستاری و مدیریت ارسال می شود 12

 اداری -درمانی

 پرسنل خدمات پس از تایید ، درخواست ها توسط پرسنل خدمات به انبار تحویل تا درخواست ها تایپ و کدگذاری شود 13

اینکه حواله های انبار در سه برو آماده شد ، مسئول واحد/بخش کاال را تحویل و حواله انبارها را امضاا  پس از  14

 می کند

مسئول واحد های 

 اداری -درمانی

مسئول انبار یک برو حواله را پس از توزیع کاال به مسئول بخش/واحد داده یک برو نزد مسئول انباار ماناده    15

 مالی جهت بررسی ردیف صرف بودجه میدهدو نسخه دیگر را به واحد 

 مسئول انبار

 
 15/3/78تاریخ بازبینی بعدی:                15/4/77  تاریخ ابالغ:                                     15/3/77 تاریخ بازبینی فعلی:

 تهیه کنندگان:

 محمد صادق محراب بیگی)مدیر بیمارستان(

 مالی(محمد رجایی )مسئول امور 

 علیرضا سیاری)مسئول تدارکات(

 ابوالفضل قدیانلو)مسئول امور اداری(

 قدرت اهلل باقرشاهی)مسئول امور  انبار(

 تأیید کننده:

 محمد صادق محراب  بیگی) مدیر بیمارستان(

 تصویب/ابالغ کننده:

 ) ریاست(فرهاد دریانی دکتر 

 

 



 بیمارستان خیرهی سوم شعبان
 

 

 

 

 خط مشی اه و روشهای

 محور مراقبت و ردمان
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 دستورات مراقبتی ودرمانی تلفنی در موارد ضروریخط مشی و روش 

 دامنه خط مشی:کلیه بخش های بالینی 

 بیانیه/سیاست خط مشی:

صتدوروببت  کاهش بروز خطا در جهت افتزایش ایمنتی بیمتار،    به منظورحفظ شرایط حیاتی وایمنی بیمار،پیشگیری از اشتباهات کارکنان، این خط مشی 

رعایت دستور العمل های ابالغی وزارت متبتوع اتختاذ نمتوده وقابلیتت     سیاست انس بر اساس ژدستورات مراقبتی ودرمانی تلفنی در موارد ضروری واور

 .اجرایی دارد

 تعاریف:

بدون ببت درپرونده توسط پزشک درزمان نجات جان بیماران درزمان فوریت هاداده می شودوتنهادر مواردی  دستوردارویی یامراقبتی که تلفنی یا شفاها

 قابلیت اجرایی دارد.   که تاخیر درمان موجب آسیب به بیمار می شود

 غی معاونت وزارت بهداشت دستورالعمل دستورات تلفنی وشفاهی ابال منابع/مراجع:

 بهیار -ماما  –پرستار  –پزشک : فرآیند صاحبان

 ، پرستار ، پزشکبیمار : فرآیند ذینفعان

 مهر –پرونده بیمار  –: تلفن  مرتبط تجهیزاتامکانات و 

 بهیار -ماما  –پرستار  :مرتبط کارکنان

  / معاون درمان و مسئول فنی و روسای بخش ها مترونسرپرستار ، پرستار ، سوپروایزر ،  فرد پاسخگو:

 پرونده پایان هر ماه ،مصاحبه با کارکنان  52نحوه نظارت بر اجرای خط مشی و روش:کنترل مستندات پرونده در راندهای سوپروایزرها،چک 

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

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

پرستار مسئول بیمار ضمن معرفی خود و بیمارستان در تماس تلفنی با پزشک معالج ، نام بیمار ، تشخیص و علت  0

 تماس )مشکل موجود ( را با پزشک مطرح می نماید 

 پرستار مسئول بیمار

پرستارمسئول موظف است دستورات پزشک راباصدای بلندحین دریافت ازپزشک بلندبخواندتاپزشک تایید کند وپرستار  2

 read back) (تکنیک بازخوانی یا  نماید تکرار و بشنود را نشاهد آ

پرستارمسئول،پرستار 

 ناظر

نام پزشک معالج  نام بیمار ، تلفنی ، در برگه دستورات پزشک ابتدا تاریخ و ساعت تماس ثبت شده ، سپس علت تماس 3

  تعداد دستورات پزشک ثبت می شود . شده  Re Orderنوشته و در ادامه دستورات تلفنی 

 پرستار

ثبت و  To/Vo/RBتلفنی با خودکار قرمز بسته )مطابق دستورالعمل چک دستورات پزشک ( جمله  orderانتهای  4

  مهرو امضا می شود )مهر چک شد زده می شود ( 

 و شاهد پرستار 

 پرستار کلیه دستورات تلفنی در کاردکس بیمار وارد می شود .   5

 پرستار  دستورات تلفنی طبق دستور اجرا و در گزارش پرستاری ثبت می شود .  6

 پزشک    تماس گرفته و دستور تلفنی را دریافت کند .پزشک مقیم موظف است با پزشک معالج در موارد حیاتی و حاد  7

 پرستار در موارد حیاتی و حاد سوپروایزر در جریان شرایط بیمار قرار می گیرد  8

مواردیکه جزء محدودیت های دستورات تلفنی می شود در تیم مدیریت اجرایی و جلسه ایمنی بیمار مطرح و تایید   9

 ابالغ گردیده است .شده و بصورت ابالغ به بخش ها 

 مسئول فنی و مترون

در زمان عدم حضور پزشک مقیم در بیمارستان و وجود الزام در استفاده از داروهای پرخطر به پرستار می تواند در  01

 حضور سوپروایزر بالینی دستور تلفنی دریافت نماید . 

 سوپروایزر بالینی 

 پزشک معالج ساعت ( 24خودراتایید ومهر وامضا می نماید )حداکثر  تلفنیدراولین ویزیت پزشک بالفاصله دستورات  00

مواردیکه مشمول دستورات تلفنی نیست : بلوس اپی دورال ، خون و فراورده های خونی )ممکن است در شرایط تهدید  02

کننده یا اورژانسی به صورت دستور شفاهی تجویز گردد ( ، کموتراپی )عوامل آنتی نئوپالستیک( ، نارکوتیک در 

 



 

 بیمارستان خیریه سوم شعبان

 واحد بهبودکیفیت و اعتباربخشی

 محور مراقبت و درمان )مراقبتهای عمومی بالینی(   خط مشی های 
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ن است در شرایط تهدید کننده یا اورژانسی به صورت کودکان ، آلفا زایمان )سقط یا لیبر( ، داروهای پرخطر )ممک

  شفاهی تجویز گردد (  .
 15/3/78تاریخ بازبینی بعدی:                       15/4/77تاریخ ابالغ:                             15/3/77تاریخ بازبینی فعلی: 

 تهیه کنندگان:

خانم سیاری )کارشناس هماهنگ - محترم فرجپور ) سوپروایزربالینی( - مریم هاشمی )مترون ( - ) مسئول فنی بیمارستان ( مرتضویدکتر  - دکتر دریانی )ریاست(

 محبوبه جامعی ) سرپرستار بخش داخلی ( - کننده ایمنی بیمار(

 تأیید کننده:

 ( مسئول فنی) مرتضویدکتر 

 تصویب/ابالغ کننده:

 )ریاست ( دریانیدکتر 



 

 بیمارستان خیریه سوم شعبان

 واحد بهبودکیفیت و اعتباربخشی

 محور مراقبت و درمان )مراقبتهای اورژانس(   خط مشی های 
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  خط مشی شناسایی به موقع و نحوه رسیدگی به بیماران بدحال و اورژانسی در بخش های بستری

 کلیه بخش های بالینی دامنه خط مشی:

 بیانیه/سیاست خط مشی:

حیاتی و نجات بخش به بیماران نیازمند از طریق آموزش نیروهای پرستاری و نظاارت و پاایش عملکارد     یارائه به موقع خدمات درمانی و مراقبت هدف از این خط مشی

مای باشاد کاه همساو باا سیاسات       شناسایی و رسیدگی به بیمار بدحال در اسرع وقت در جهت افزایش ایمنی و رضایتمندی وی و همچنین آنها در بخش های بالینی 

 درمانی و ایمنی بیمار تدوین گردیده است.   -اردهای بهداشتیبر رعایت استاند مبتنیبیمارستان 

 تعاریف:

 با نظر پزشک معالج اجرا میشود )باتوجه به لیست بیماران پرخطر هربخش( بیمار بدحال : بیماریست که برای رسیدگی و اجرای دستورات زمان دارد و کلیه درمانها

)باتوجه باه لیسات بیمااران    بیمار بدون مداخالت فوری تهدید می شود و یا عوارض جدی به وی تحمیل مای شاود  منظور از شرایط اورژانسی ، شرایطی است که حیات 

 اورژانسی هربخش(

 :فرایند  صاحبان

 پزشک و پرستار  

 ذینفعان فرآیند:

 معاون درمان   ، سرپرستار ، پزشک ، مسئو فنی ، بیمار و همراه

 و سیاست بیمارستان دستورالعمل آنکالی ، تجارب منابع/مراجع:

 تجهیزات ، امکانات: 

 پرونده بیمار،تلفن،خط مشی دستور شفاهی ، برگه مشاوره  

 پزشک آنکال، پزشک مقیم و معالج ، پزشک بیهوشی ، پرستار ، سرپرستار   کارکنان مرتبط:

  سرپرستار بخش    فرد پاسخگو:

 بررسی پرونده بیماران   –راندهای سوپروایزران  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 ردیف

 رئیس بخش-سرپرستار رسانده می شود .لیست بیماران پرخطر و اورژانسی هر بخش تهیه و به اطالع پرسنل  0

 پرستار   بستری مرتبا بررسی و پایش می شود .  انشرایط بیمار 2

 پرستار بیمار را به پزشک مقیم اطالع میدهد و یا اعالم کد می کندپس از تشخیص وجود شرایط اورژانسی ، وضعیت  3

 سوپروایزر - پرستارسر  دقیقه پزشک مقیم بر بالین بیمار حاضر می شوند .  5دقیقه اعضای کد و یا  0ظرف حداکثر  4

 پزشک با حضور پزشک بربالین بیمار و معاینه وی ، درمان ادامه می یابد .  5

 پرستار .شودمی مشاوره های اورژانسی درخواستی بالفاصله پیگیری  6

 مشاور پزشک انجام می شود . مشاوره های اورژانسی  درکمتر از یکساعت  7

آموزش های الزم درمورد نحوه برخورد با بیماران اورژانسی به پرسنل دربدو ورود و به صورت دوره ای توساط سرپرساتار    8

 داده می شود 

 سرپرستار

 سرپرستار عملکرد نیروها توسط سرپرستار بطور مستمر پایش می شود   9

،پرستار اقدامات اولیه مانند اکساینن تراپای ،ساکشن،پوزیشان مناساب ، اعاالم کاد احیااء        مقیم تا قبل از حضورپزشک  01

 ،گرفتن نوارقلب ، تهویه با آمبوبگ و ... را شروع می کند . 

 پرستار

 پرستار در شرایط اورژانسی الزم االجرا می باشد . مقیمدستورات پزشک  00

 پرستار بالفاصله پس از ثابت شدن شرایط بیمار با تعیین تکلیف وی ، شرایط به اطالع پزشک معالج رسانیده می شود .  02

  پرستار   چنانچه بیمار مورد پذیرش دچار عفونت در بدو ورود باشد ، به سوپروایزر کنترل عفونت نیز باید اطالع داده شود   03
 15/3/78تاریخ بازبینی بعدی:                       15/4/77تاریخ ابالغ:                             15/3/77تاریخ بازبینی فعلی: 



 

 بیمارستان خیریه سوم شعبان

 واحد بهبودکیفیت و اعتباربخشی

 محور مراقبت و درمان )مراقبتهای اورژانس(   خط مشی های 

 

 کد خط مشی:
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 تهیه کنندگان:

زهاره ماال )    - ماریم هاشامی )متارون(     -دکتر هاشمی ناناد ) پزشاک اورژاناس (     - دکتر چیذری )متخصص بیهوشی ( - )مسئول فنی( جمالی دکتر

عطیه میرخانی )کارشناس مسئول  –محترم فرجپور ) سوپروایزر بالینی (  - خانم سیاری )کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار ( - سوپروایزرآموزشی(

 مهناز آقاپور ) سوپروایزر کنترل عفونت (  –بهبود کیفیت( 

 تأیید کننده:

 )معاون درمان ( ناصری نیادکتر 

 تصویب/ابالغ کننده:

 )ریاست ( دریانیدکتر 



 

 بیمارستان خیریه سوم شعبان

 بهبودکیفیت و اعتباربخشیواحد 

 محور مراقبت و درمان )مراقبتهای حاد(   خط مشی های 

 

 کد خط مشی:
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 خط مشی نحوه و اندیکاسیون های پذیرش و ترخیص بیماران در بخش های ویژه 

  ICU , CCUبخشهای  دامنه خط مشی:

 بیانیه/سیاست خط مشی:

و رعایت استانداردهای  و عدالت محوری در راستای سیاست تکریم ارباب رجوعاستفاده از تخت های وینه جهت بیماران نیازمند واقعی تخت وینه هدف از این خط مشی 

 درمانی و ایمنی بیمار می باشد.  –بهداشتی 

 تعاریف:

 دارد را دربخش وینه بیمار نیازمند: بیماری است که طبق تشخیص پزشک اندیکاسیون های بستری 

Bed Managerفردی که مدیریت تخت های بیمارستانی را به عهده دارد : 

 :فرایند  صاحبان

 بالینی سوپروایزر –پرستار  -پزشک 

 ذینفعان فرآیند:

 بیمار و همراه

 منابع/مراجع:

 مراجع مراقبتی

 تجهیزات ، امکانات: 

 پمپ اینفیوژن  –برانکارد مناسب  و مجهز  –پالس اکسیمتر  –ونتیالتور پرتابل  –آمبوبگ  –آسانسور  –مانیتور  – CPRاتاق 

 کارکنان مرتبط:

 پزشک اورژانس، پزشک بیهوشی ، پرستار ، سوپروایزر بالینی 

 مسئول فنی  فرد پاسخگو:

 مشی و روش:نحوه نظارت بر اجرای خط 

 بالینی نظارت سوپروایزر –بررسی پرونده بیماران 

 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

  شکل انجام می شود : 3بستری بیماران بخش وینه به  

  بستری از اورژانس 0

  پذیرش از سایر بیمارستان ها  2

  انتقال از سایر بخش ها  3

پرسنل اورژانس -همراه بیمار حضور بیمار بدحال با همراه یا پرسنل اورژانس تهران در بخش اورژانس  0-0

 تهران

 تریاژپرستار  –پزشک   یا تخت های مراقبت قلبی CPRانتقال بیمار به اتاق  2-0

 پزشک معاینه بیمار و صدور دستورات الزم 3-0

    ( درصورت لزوم 000 – 99اعالم کد ) 4-0

 پزشک  دستور بستری در بخش وینه صادر شده و با همراهان صحبت می شود  پس از اقدامات اولیه ، 5-0

  تهیه پرونده بستری 6-0

 پرستار و منشی اورژانس . شودپس از اطالع به سوپروایزر بالینی با بخش وینه هماهنگ می  7-0

پس از هماهنگی با مسئول آسانسور و اطمینان از آماده بودن ترالی ،کپسول اکسینن، پالس اکسیمتر،ونتیالتور پرتابل و  8-0

 . شود ،بیمار به بخش وینه منتقل می رسی بیمار و چک دستورات اورژانسیبر

 پرستار و کمک بهیار اورژانس

 سوپروایزر متقاضی /همراه بیمار وضعیت بیمار  اطالع بخش وینه و سوپروایزر بالینی و تماس با 0-2

 سوپروایزر بالینی دریافت برگه شرح حال از همراه یا سوپروایزر بیمارستان متقاضی پذیرش 2-2

 سوپروایزر-همراه داده می شود برگه شرح حال ممهور با مهر پزشک معالج بیمار فاکس یا حضورا به دفترپرستاری یا بخش وینه تحویل   3-2



 

 بیمارستان خیریه سوم شعبان

 بهبودکیفیت و اعتباربخشیواحد 

 محور مراقبت و درمان )مراقبتهای حاد(   خط مشی های 

 

 کد خط مشی:
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و درصورت وجود تخت خالی و بررسی شرایط بیمار با امکانات درمانی  کرده مشاهده را برگه شرح حالپزشک بیهوشی  4-2

بیمار در سرویس او را صادر می  بستریجهت  هماهنگی با پزشک آنکال تجهیزات(-بیمارستان سوم شعبان )پزشک

 کند . 

  ICUپزشک بیهوشی 

 پزشک اورژانس تخصص قلب تماس می گیرد برای پذیرش بیماران قلبی ، پزشک بیمارستان مبدا با پزشک متخصص مقیم یا م 5-2

 پزشک اورژانس  درصورت اجازه بیمار در سرویس ایشان قرار می گیرد و بیمار  اعالم شرایط با پزشک آنکال وتماس  6-2

 سوپروایزر بالینی /پرسنل پذیرش بیمه های طرف قرارداد  و به همراهان درخصوص هزینه های بستری توضیح 7-2

 آمبوالنس خصوصی با همراه و مدارک درمانی به اورژانس منتقل میشود کددارپس از صدور دستور بستری بیمار توسط آمبوالنس  8-2

 پزشک بیهوشی و اورژانس در بخش وینه  بستریاقدامات الزم جهت  شروع بیمار و حضور بربالین 9-2

 پرستار اورژانس با تشکیل پرونده طبق دستورالعمل پذیرش ، بیمار به بخش وینه منتقل می شود  0-3

 پرستار بخش وینه  رسدمی  بالینی وضعیت بیمار را به اطالع سوپروایزر 2-3

 پرستار وجود تخت خالی را مطلع می شوند  از با بخش وینه تماس و 3-3

 پزشک بخش وینه دستور انتقال به بخش وینه را می دهند  4-3

 سوپروایزر . شوددرصورت پربودن بخش وینه با پزشک مقیم قلب یا بیهوشی تماس و امکان جابجایی بیماران بررسی می  5-3

بخش وینه ، بیمار دستورات اورژانسی بیمار را اجرا و طبق دستورالعمل انتقال درون بخشی پس از هماهنگی با پرستار  0-4

 منتقل می کند  ( SBAR) را با حفظ شرایط الزم و رعایت نکات ایمنی

 پرستار بخش

 CCUپرستار  دستور کتبی پزشک معالج مبنی بر ترخیص توسط پرستار چک می شود  CCUدر بخش های  2-4

 ICUپرستار  ضروری است  بیمار جهت ترخیصدستور کتبی پزشک معالج  ICUدر بخش  3-4

 منشی -پرستار  گرفته می شود .پس از چک پرونده با همراهان بیمار تماس  4-4

درصورتیکه همراهان جهت ترخیص مراجعه نمودند پرونده را تکمیل و بسته و مدارک تحویلی به بیمار را آماده و  5-4

  شودپرونده تحویل واحد ترخیص می 

 منشی بخش وینه

مراقبتی در منزل و پیگیری های الزم و پمفلت های  خود کلیه آموزش های پس از حضور همراهان جهت ترخیص 6-4

 آموزشی و کپی مدارک تحویل همراهان شده و اثر انگشت و امضاء ، اخذ می شود 

 منشی بخش وینه –پرستار 

  بیمار بر –پرستار  از بخش خارج می شود  ویآمبوالنس خصوصی با حضور  و درصورت نیاز به بیمار با ویلچر یا برانکارد 7-4
 15/2/78تاریخ بازبینی بعدی:                       15/3/77تاریخ ابالغ:                             15/2/77تاریخ بازبینی فعلی: 

 تهیه کنندگان :

 مریم هاشمی ) مترون (

 ( ICU )متخصص بیهوشی مهدویدکتر 

 ( CCUدکتر سلطان محمدی ) پزشک 

 پزشک اورژانس ( دکتر دیباج )

 آقای احمدی )سرپرستار اورژانس (

 (ICU)سرپرستار  عالیه بهادری

 ( CCU 1) سرپرستار بخش  آقای قره گوزلو

 خانم اسفندیار )منشی (

 تأیید کننده:

 درمان ( )معاون ناصری نیادکتر 

 تصویب/ابالغ کننده:

 )ریاست ( دریانیدکتر 



 

 بیمارستان خیریه سوم شعبان

 واحد بهبودکیفیت و اعتباربخشی

 محور مراقبت و درمان )مراقبتهای حاد(   خط مشی های 

 

 کد خط مشی:
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 خط مشی مراقبت فیزیولوژیک و مانیتورینگ مداوم بیماران حاد

 کلیه بخش های بستری و اورژانس  دامنه خط مشی:

 بیانیه/سیاست خط مشی:

ر حیطاه هاای   بیماران نیازمند مراقبت های بحرانی ، به علت ناپایداری عالئم نیازمند استمرار مداخالت درمانی و پایش مداوم وضعیت بیمار و ارتقااء د با توجه به این که 

 –هم سو با سیاست رعایت استانداردهای بهداشاتی   این خط مشی فیزیولوژیک می باشند . پایش مداوم بیمار از طریق دستگاه مانیتورینگ عالئم حیاتی انجام می شود .

ارائه مراقبت از بیمارانی که به علت وخامت وضعیت و ناپایداری عالئم ،دچار آسیب یا نارسایی ارگان های متعدد شده و نیازمند دریافات  درمانی و ایمنی بیمار  و با هدف 

 ه است.  ، تدوین شدمراقبت های مستمر و پایش مدام وضعیت بیمار هستند

 تعاریف:

فته از ارگاان هاای   مراقبت های بحرانی، مراقبت هایی هستند که ازطریق شناسایی و مدیریت فوری وضعیت های تهدید کننده حیات با ارائه حمایت های تخصصی پیشر

 مختلف و مانیتورینگ تهاجمی صورت می پذیرد . 

 پرستار بخش های بالینی ، وینه و اورژانس – CCUپزشک  – ICUپزشک  –پزشک معالج   :فرایند  صاحبان

 پزشک معالج –پرستار  – بیمار و همراه  ذینفعان فرآیند:

 برونر و سورداث   ، دیالیز  CCU , ICUمراقبت های وینه پرستاری   منابع/مراجع:

  ECGپن کارت ، دستگاه  –پرونده  -دارو – پمپ سرنگ –  ABGدستگاه  –ترمومتر  –فشارسنج  –مانیتور  تجهیزات ، امکانات: 

  کمک بهیار –بهیار  –پرستار  کارکنان مرتبط:

 سرپرستار فرد پاسخگو:

 راندهای سوپروایزر بالینینحوه نظارت بر اجرای خط مشی و روش:

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

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 پزشک درصد اشباع اکسینن دربرگه دستورات پزشک ثبت می شود  ، دامنه ودستور مانیتورینگ مداوم بیمار و کنترل عالئم حیاتی  1

 به اطالع افزایشضمن چک دستورات پزشک بیمار تحت مانیتورینگ قلبی قرار می گیرد و درصورت هرگونه کاهش یا  2

 و مطابق دستورپزشک اقدامات مربوطه انجام می شود  رسانیدهپزشک 

 پرستار

جهت اندازه گیری فشارخون ابتدا بازوبند با سایز مناسب انتخاب و دور بازوی او بسته میشود بصورتیکه قسمت قابل بادشدن  3

دور به دور بازوی بیمار بپیچد . ضمنا  5/0تی باشد که حدود بازوبند حدود دوسوم طول بازو را بپوشاند و طول بازوبند به صور

 سانت باالی چین جلوی آرنج قرار داشته باشد .  5/2بازوبند باید 

 پرستار

 پرستار دقیقه استراحت کرده باشد 5کافئین داشته و حداقل چای یا دقیقه قبل نباید مصرف  31بیمار از  4

 پرستار وضعیت بازو طوری تنظیم می شود که شریان بازو در سطح قلب قرار گیرد  5

فشارخون بیمار شامل فشار سیستولیک،فشار  BPدرصورت اتصال بیمار به دستگاه مانیتورینگ ، با فشردن دکمه کنترل  6

 دیاستولیک را اندازه گیری و درپرونده ثبت و چارت می کند 

 پرستار 

درصورت نیاز به کنترل دستی فشارخون بعد از بستن بازوبند کاف فشارسنج را به حدی افزایش حجم داده می شود که نبض  7

میلی متر جیوه بازوبند را تخلیه و درهمین حین عمل سمع صدا انجام می شود .  2-3رادیال شنیده نشود . سپس با سرعت 

 تول می باشد . این فشار در پرونده بیمار ثبت و چارت می شود . اولین صدا فشار سیستول و آخرین صدا فشار دیاس

 پرستار

 پرستار ( نبض بیمار در یک دقیقه شمارش و در پرونده ثبت می شود  HRجهت کنترل ریت قلبی ) 8

 پرستار ثانیه باالرفتن قفسه سینه شمارش و در پرونده ثبت می شود  61در (  RRجهت کنترل تنفس) 7



 

 بیمارستان خیریه سوم شعبان

 واحد بهبودکیفیت و اعتباربخشی

 محور مراقبت و درمان )مراقبتهای حاد(   خط مشی های 

 

 کد خط مشی:

 

3Sh-PP-23-02 
 

 

 
21 

 

ران غیر هوشیار و اطفال ( از روش های دهانی برای بیماران هوشیار و زیر بغلی برای بیما Tکنترل درجه حرارت )جهت  12

 استفاده می شود که در اطفال روش مقعدی نیز می توان به کار برد . 

 پرستار

بیمار کنترل و  spo2ان خون شریانی پروپ پالس اکسیمتری به بیمار وصل شده و میز اکسینن جهت کنترل درصد اشباع 11

 ثبت می شود 

 پرستار

 پرستار برای کنترل فشارخون به محدودیت های بیمار جهت بستن کاف فشارخون )پلنی ، فیستول،مستکتومی و...( توجه می شود  12

، عمل  CPRبه دستور کتبی پزشک و شرایط بیمار)، عالئم حیاتی ،   )V/S vital sign (برای مشخص کردن زمان کنترل 13

 جراحی و ...( توجه می شود .

 پرستار

 پرستار برای مشکالت مشاهده شده در پایش همودینامیک و فیزیولوژیک بیمار فرایند مراقبتی طراحی و اجرا می شود 14

 پرستار اطالع داده می شود  ICUبیمار به پزشک معالج و مقیم  ییرات در مانیتورینگ و فیزیولوژیهرگونه تغ 15
 

 15/2/78تاریخ بازبینی بعدی:                       15/3/77تاریخ ابالغ:                             15/2/77تاریخ بازبینی فعلی: 

 تهیه کنندگان :

( ، ام البنین سیاری ،محترم فرجپور)سوپروایزر بالینی مریم هاشمی )مترون (، دکتر مهدوی )متخصص بیهوشی (،  دکتر سلطان محمدی)متخصص قلب و عروق(

، ( CCU 2خانم صالح آبادی )سرپرستار ، زهره مال )سوپروایزر آموزشی ( ، عطیه میرخانی )کارشناس مسئول بهبود کیفیت ( ،  )کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار (

  ( ICU)سرپرستار  عالیه بهادری

 تأیید کننده:

 درمان ( )معاون ناصری نیادکتر 

 کننده:تصویب/ابالغ 

 )ریاست ( دریانیدکتر 



 

 بیمارستان خیریه سوم شعبان

 واحد بهبودکیفیت و اعتباربخشی

 محور مراقبت و درمان )مراقبتهای بیهوشی و جراحی(   خط مشی های 

 

 کد خط مشی:
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 حیطه اتاق عملخط مشی و روش رعایت الزامات ایمنی بیماران در اقدامات تهاجمی خارج از 

 مانند اتاق زایمان،جراحی های سرپایی و اسکوپی ها سایر موارد 

 کلیه بخش های بالینی و درمانگاه های عفونی ، زنان ، جراحی ، ارتوپدی ، آندوسکوپی ، سنگ شکن  دامنه خط مشی: 

 بیانیه/سیاست خط مشی:

سارپایی و اساکوپی    هاای  ،جراحیزایمانبیمارستان خیریه سوم شعبان ضمن اخذ رضایت آگاهانه در مورد کلیه اقدامات تهاجمی خارج از حیطه اتاق عمل مانند بلوک 

 کرد آنها نظارت می نماید، باه گوناه ای  در بخش ها داشته و نسبت به آموزش پرسنل اقدام و برنحوه عمل را ها و ... نظارت بر وجود تجهیزات مربوط به اقدامات تهاجمی

 د.  انبه حداقل برس را میزان بروز خطادرمانی و ایمنی بوده و  –همسو با سیاست رعایت استانداردهای بهداشتی  که

  تعاریف:

 .شوند وارد بدن طبیعی منافذ از هایی ابزار اینکه یا و ایجادکرده همبند بافت ، مخاطی غشای ، پوست روی منفذ یا برش که گویند اقدام هایی اقدامات تهاجمی به

 جایگزینی ، بدخیم ضایعات برای عمیق کرایوتراپی ، اکسزیون ، بیوپسی ( بوده شدت باکمترین پوستی تهاجمی اقدامات از ای محدوده یک شامل تهاجمی اقدامات

 .شود شامل را پیشرفته چندگانه های پیوند تا )تروکار یا سوزن طریق از بدن حفرات به ورود یا کاتتر یا پروپ

 :فرایند  صاحبان

 بیمار -پرستار  –سرپرستار  –جراح / پزشک معالج

 ذینفعان فرآیند:

 پرسنل درمانگاه   –مسئول درمانگاه ها  –کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار  –سوپروایزر کنترل عفونت  –همراه   -بیمار 

 منابع/مراجع:

 راهنمای اعتباربخشی ، استانداردهای حقوق گیرنده خدمت   -بیمار،اخذ رضایت آگاهانه،شناسایی هویت بیماردستورالعمل های ایمنی 

 تجهیزات ، امکانات: 

  بسته به نوع اقدام تهاجمی ست های جراحی مربوطه  لیست اقدامات تهاجمی 

 کارکنان مرتبط:

 پزشک بیهوشی –پزشک جراح  – CSRمسئول  –پرستار  –پزشک معالج 

 فرد پاسخگو:

 مسئول فنی و ایمنی بیمار)مسئول پاسخگوی ایمنی بیمار ( 

 نحوه نظارت بر اجرای خط مشی و روش:

 راندهای ایمنی بیمار –سوپروایزر کنترل عفونت  –راند سوپروایزر بالین 

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

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

به انجام اقدامات تهاجمی در روند درمان کلیه ماوارد شاامل مزایاا ، معایاب و روش      الزامپزشک معالج ضمن بیان بیماری و  0

 های جایگزین اقدام تهاجمی را به بیمار خود بیان نموده و در حضور پرستار ، رضایت آگاهانه را از بیمار کسب می کند.

 پزشک  

لیست تهیه شده توسط رئیس علمی بخاش و  سرپرستار بخش پیش بینی اعمال جراحی احتمالی در بخش خود را براساس  2

مسئول فنی ، اعضاء کمیته گیرندگان خدمت و معاون درمان تعیین نموده و ست های جراحی و تجهیزات مربوطاه را پاس   

 از هماهنگی با مسئول اتاق عمل تهیه و آماده می کند .

 سرپرستار

   CSRمسئول  آنها را ثبت می نماید . ست های ارسالی از بخش ها را استریل ، کد رهگیری  CSRمسئول  3

 سرپرستار اطمینان حاصل می کند . CSRسرپرستار بخش از استریل بودن ست ها طبق خط مشی های  4

دربرخی اعمال جراحی سرپایی و اقدامات تهاجمی ، نیاز به مصرف داروهای آرامبخش اسات کاه توساط پزشاک بیهوشای       5

 . ( نظارت می شود  ICU)عموما بیهوشی 

 پزشک بیهوشی

 پرستار پرستار از آماده بودن ترالی کد و تجهیزات آن ، روزانه مطمئن می شود .  6

پزشااااک -جااااراح رعایت نکات آسپتیک توسط جراح ، متخصص بیهوشی و پرستاران الزامی می باشد .  7

 پرستار-بیهوشی



 

 بیمارستان خیریه سوم شعبان

 واحد بهبودکیفیت و اعتباربخشی

 محور مراقبت و درمان )مراقبتهای بیهوشی و جراحی(   خط مشی های 

 

 کد خط مشی:
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سوپروایزر کنترل عفونت بر رعایت دستورالعمل ها و خط مشی های کنترل عفونت در بخش هاا توساط پزشاک و پرساتار      8

 نظارت می کند . 

سااوپروایزر کنتاارل  

 عفونت

قبل از انجام اقدامات تهاجمی با توجه به موارد تهاجمی هر واحد ، هندراب یا هنداسکراب توسط جراح ، متخصص بیهوشای   9

 و پرستاران الزامی می باشد . 

جااراح ، متخصااص  

 بیهوشی و پرستاران

 پرستار –پزشک  پزشک و پرستار با کنترل دستبند شناسایی ، هویت بیمار را شناسایی می کنند .  هرگونه اقدام تهاجمیقبل از  01

درهنگام انجام اقدامات تهاجمی در بخش ، پرستار حریم خصوصای بیماار را حفاظ و از تاردد غیرضاروری ساایر پرسانل و         00

 همراهان بخصوص بهکاران جلوگیری می کند . 

 پرستار

 پرستار اقدامات تهاجمی عالئم حیاتی بیمار مرتبا مانیتورینگ  و ثبت می شود   در حین انجام 02

 پرستار درصورت نیاز به پروفیالکسی طبق دستور پزشک ، پروفیالکسی قبل و بعد از اقدام تهاجمی توسط پرستار اجرا میشود. 03

درصورتیکه عمل تهاجمی دربخش صورت گیرد و تجهیزات الزمه موجود نبود پرستار با رسید از اتاق عمل تجهیزات الزماه   04

 رادریافت می کند . 

 پرستار

 منشی –جراح  پزشک جراح شرح عمل را بصورت کامل نوشته و منشی بخش ضمیمه پرونده بیمار می کند .  05

 پرستار را روی برگه شرح عمل بیمار ضمیمه می کند .  4یا  6پرستار نوار تست کالس  06

کردن و رعایت الزامات ایمنی بیمار توسط پرساتار مراقاب بیماار در     shaveبودن ،  NPOگزارش اقدامات پرستاری شامل  07

 گزارش پرستاری ثبت می شود . 

 پرستار

  آماده می شود .طبق دستورالعمل آماده سازی بیماران جهت اسکوپی ها ، بیمار  08

 بهیار به بخش مربوطه منتقل می شود .  یا برانکارد بیمار با کمک بهیار و ویلچر 09

   قبل از شروع هویت بیمار با دستبند و پرونده چک می شود .  21
 32/3/78   تاریخ بازبینی بعدی:                                32/4/77  تاریخ ابالغ:                                        32/3/77     تاریخ بازبینی فعلی:

 تهیه کنندگان:

 خانم آقاپور )سوپروایزر کنترل عفونت ( - زهره مال )سوپروایزر آموزشی( - مریم هاشمی )مترون( - )مسئول فنی ( مرتضویدکتر  - دکتر ناصری نیا)معاون درمان (

 CSR)مهدی سلطانی )مسوول  -مهین نارکوب )سرپرستار اتاق عمل ( - حمید احمدی )سرپرستار اورژانس( - ایمنی بیمار(خانم سیاری )کارشناس هماهنگ کننده 

 تأیید کننده:

 درمان ( )معاون ناصری نیادکتر 

 تصویب/ابالغ کننده:

 )ریاست ( دریانیدکتر 



 

 بیمارستان خیریه سوم شعبان

 واحد بهبودکیفیت و اعتباربخشی

 محور مراقبت و درمان )مراقبتهای مادر و نوزاد(   خط مشی های 

 

 کد خط مشی:
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 مدیریت مادران پرخطر در بلوک زایمان 

 دامنه خط مشی:

 بلوک زایمان

 بیانیه/سیاست خط مشی:

اجرایای شاده و    اربااب رجاوع  تکاریم   سیاسات  برخورد و مادیریت ایان افاراد تاالش مای کناد تاا       بیمارستان سوم شعبان با تهیه لیست مادران پرخطر و آموزش نحوه 

 فظ  سالمت و ایمنی مادر و نوزاد می باشد.رسیدگی صحیح و سریع به مادر پرخطر در جهت حهدف از این خط مشی رضایتمندی و ایمنی مادران تامین شود . 

 تعاریف:

عالئام  د . نا از حاد معماول قارار گیر    بااالتر  مادر و جنین هردو از نظرعوارض دوران بارداری و تولد و بعاداز آن در معارض خطار   حاملگی ای است که حاملگی پر خطر، 

 حاملگی پر خطر شامل:

ا عاوارض ماماایی   با   BMI<19و   BMI >35اساکلتی ،  -کس نارسا ، افزایش فشارخون ناشی از بارداری ، دیابت بارداری ،مشکالت عضاالنی درد زودرس زایمان ، سروی

 ،المسای کالمسای و اک باارداری، پاارگی زودرس کیساه آب ،جفات سار راهای ،پاره ا        آتلکتاازی پیلونفریت ، شکم حاد بارداری ، تهوع و استفراغ شدید و کنترل نشده ، 

ید ، تب ناشناخته ، ترومباوز وریادی عمقای ،    شد آمینوس، بیماری های سیستمیک)قلبی کلیوی و ... ( تاخیر رشد داخل رحمی ، پلی هیدر Trape ,TTPچندقلویی ، 

  آنمی شدید ، مادران معتاد

 :فرایند  صاحبان

 پزشکان زنان   –ماماهای بلوک زایمان  -مسئول بخش بلوک زایمان

 ذینفعان فرآیند:

 مامای بلوک –پزشک زنان  – نوزاد –همراه  –بیمار 

 منابع/مراجع:

 لیست مادران پرخطر   – کتاب راهنمای کشوری مامایی )بازنگری دوم ( –دستورالعمل مادران پرخطر معاونت درمان دانشگاه شهید بهشتی 

 تجهیزات ، امکانات: 

هیادراالزین و   البتاالول ،قارص نیفیادی پاین ،     داروهاای حیاتبخش)مثال   –ست اکالمسی – PPHست – ECGدستگاه  –الکتروشوک  -پالس اکسیمتر –مانیتورینگ 

فیبریناوژن )طباق پروتکال خاونریزی      –آمپول پروستاگالندین  –آمپول ترانس آمید  – قرص میزوپروستول ( –)بالن بکری  PPH( جهت ، فنی توئینسولفات منیزیوم 

 شوک سپتیک (کلیندامایسین و ونکومایسین )جهت عفونت های ناشی از پارگی کیسه آب و  – (96سال 

 کارکنان مرتبط:

 88 یافراد کد احیای مامای – ماما –پزشک زنان 

 فرد پاسخگو:

 رئیس بخش زنان  

 نحوه نظارت بر اجرای خط مشی و روش:

 و سرپایی   کنترل پرونده بیماران بستری –راند سوپروایزر 

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

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 ماما پس از ورود مادر باردار به بلوک زایمان توسط ماما ، تریاژ انجام شده و براساس سطح تریاژ مادر پرخطر شناسایی می شود. 0

 88بالفاصله پزشک زنان ، بربالین مادر باردار حاضر شده معاینات انجام شده و درصورت نیاز به اقادامات درماانی ، اعاالم کاد      2

 انجام می شود . 

 پزشک زنان/ماما

  ، اعضا طبق برنامه مندرج بربالین مادر حاضر شده و اقدامات الزم شروع می شود .  88درصورت نیاز به اعالم کد  3

، پاره    PPHاما بالفاصله از مادر باردار پرخطر کمک گرفته و براساس نیاز مادر بااردار پرخطار ، باا توجاه باه پروتکال هاای        م 4

 نمونه را ارسال می کند .  به منظور انجام آزمایشات الزم ، اکالمسی ، شوک و ترومبوآمبولی با دستور پزشک ،

 ماما

 ماما ماما داروها و وسایل را براساس شرایط مادر فراهم می کند .  5

  احراز هویت مادر باردار پرخطر در موارد اورژانسی  بعد از ثابت شدن شرایط وی انجام می شود .   6

 ماما پس از تشکیل پرونده بنا به دستور پزشک زنان فرم های یکسان سازی ، فرم ترومبوآمبولی را تکمیل میکنند . 7

 بیمار پزشک دستورات الزمه را در پرونده بیمار ثبت می کند   8



 

 بیمارستان خیریه سوم شعبان

 واحد بهبودکیفیت و اعتباربخشی

 محور مراقبت و درمان )مراقبتهای مادر و نوزاد(   خط مشی های 
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 ماما ماما مسئول بیمار دستورات پزشک را سریعا چک می کند . 9

 پزشک زنان/ماما درصورت نیاز به استفاده از سایر سرویس های تخصصی برگه مشاوره توسط پزشک تکمیل و توسط ماما پیگیری می شود 01

در صورت نیاز مادر باردار پرخطر به سرویس هماتولوژی ، با توجه باه نداشاتن همااتولوژ در بیمارساتان از متخصاص داخلای        00

 مقیم )شیفت صبح( و آنکال )شیفت عصرو شب( کمک گرفته می شود . 

 پزشک زنان

 پزشک زنان هماهنگ می شود . درصورت نیاز به متخصص نفرولوژیست و نرولوژیست با نفرولوژیست و نورلوژیست آنکال  02

 پزشک زنان/ماما هفته به باال الزاما انجام شود   35در دوران بارداری  ABجهت بررسی مادران باردار از نظر غربالگری  03

 پزشک زنان انعقادی ، با بیمارستان مهدیه هماهنگ الزم انجام می شود . 7درصورت نیاز به فاکتور 04

و اقادامات الزم  ماما با قسمت های مختلف از قبیل اتاق عمال و بخاش ناوزادان و دفترپرساتاری درخصاوص خاتم حااملگی         05

 اعزام بیمار ( –فرستادن به اتاق عمل  )هماهنگی می کند . ختم حاملگی 

 ماما

 ماما –پزشک  د نپزشک و ماما توضیحات الزم را به همراه بیمار می ده 06

 پزشک زنان-ماما درصورتیکه بیمار نیاز به عمل جراحی و ترانسفوزیون دارد فرم رضایت آگاهانه تکمیل  گردد .  07

 ماما-پزشک  روز پس از زایمان توسط ماما و پزشک زنان تکمیل می گردد . 42فرم پیگیری مادران پرخطر تا  ،بعد از ترخیص 08

   ارستان هماهنگی الزم را انجام می دهند . با مددکاری بیم بلوکپرسنل درصورت نیاز  09
 22/3/78تاریخ بازبینی بعدی:                                32/4/77تاریخ ابالغ:                                          22/3/77تاریخ بازبینی فعلی:     

 تهیه کنندگان :

زهاره ماال    -زهارا ساعد )سرپرساتار بلاوک زایماان (      - ماریم هاشامی )متارون (    -)مسوول ایمنی بیمار(  مرتضویدکتر  -دکتر سرافرازی )رئیس بخش بلوک زایمان (

 عطیه میرخانی )کارشناس بهبود کیفیت(  - )کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار( خانم سیاری - آزاده حدادی )ماما ( - )سوپروایزر آموزشی(

 تأیید کننده:

 )معاونت درمان ( ناصری نیادکتر 

 تصویب/ابالغ کننده:

 )ریاست ( دریانیدکتر 



 

 بیمارستان خیریه سوم شعبان

 واحد بهبودکیفیت و اعتباربخشی

 محور مراقبت و درمان )مراقبتهای مادر و نوزاد(   خط مشی های 

 

 کد خط مشی:
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 اندیکاسیون های انجام سزارینخط مشی و روش اطمینان از رعایت 

 دامنه خط مشی:

 درمانگاه زنان –بلوک زایمان 

 بیانیه/سیاست خط مشی:

زایمان ترویج ا در کمیته بیمارستان ضمن ارسال دستورالعمل اندیکاسیون سزارین به کلیه پزشکان زنان با روش چک پرونده ها بر عملکرد آنها نظارت نموده و نتایج ر

 بررسی می کند .  و ایمنی طبیعی

همسو با سیاست اجرای دستورالعمل های ابالغی  کاهش آمار سزارین و افزایش زایمان طبیعی همراه با حفظ سالمت و ایمنی مادر و نوزادهدف از این خط مشی 

 دانشگاه و وزارت متبوع می باشد. 

 تعاریف:

 زایمان غیر طبیعی است که شامل ایجاد برشی در دیواره ی شکم و رحم مادر و خروج جنین و جفت می باشد. سزارین

 :فرایند  صاحبان

 و ایمنیکمیته ترویج زایمان طبیعی اعضای پزشک زنان ، سرپرستار بلوک زایمان ، 

 ذینفعان فرآیند:

 شرکت های بیمه  –بیمار و همراه 

 منابع/مراجع:

  9/8/94د  مورخ  02274/312بخشنامه  –کشوری ارائه خدمات مامایی)بازنگری دوم ( راهنمای 

 تجهیزات ، امکانات: 

 پرونده  –فرم بیمه  –فشارسنج  –سونی کیت  –وسایل معاینه بیمار  –لیست اندیکاسیون ها 

 کارکنان مرتبط:

 اعضای کمیته زایمان طبیعی  –پرسنل بیمه گری  –نماینده بیمه  –سرپرستار  –ماما  –متخصص زنان 

 فرد پاسخگو:

 رئیس بخش زنان

 نحوه نظارت بر اجرای خط مشی و روش:

 بررسی پرونده ها و صورتجلسات کمیته زایمان طبیعی

 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

 معاون درمان معاونت درمان بیمارستان لیست اندیکاسیون های سزارین را به پزشکان زنان ابالغ می نماید . 0

لیست اندیکاسیون های سزارین توسط سرپرستار بخش تهیه و دراتاق پزشکان زنان و برد بلوک زایمان طبیعی نصب می  2

 گردد .

 سرپرستار

پزشکان زنان پس از معاینه مادر باردار ، براساس شرایط وی و با توجه به اندیکاسیون ها برای ختم بارداری به روش طبیعی  3

 یا سزارین تصمیم گیری می نمایند .

 پزشک زنان

را  سرپرستار بخش بلوک زایمان با بررسی پرونده بیمار بستری اندیکاسیون بستری جهت سزارین ثبت شده در پرونده 4

 مجددا با بیمار تطبیق داده و عملکرد پزشک زنان را کنترل می کند .

 سرپرستار

 مسئول بیمه گری مسئول واحدبیمه گری بیمارستان ضمن بررسی پرونده هامجددا کارکنترل رعایت اندیکاسیون هارا انجام میدهد 5

د و مستندات پرونده،نسبت به صدور فرم بیمه اقدام می نماینده بیمه ضمن تطبیق اندیکاسیون انتخابی با شرایط مادر و نوزا 6

 کند .

 نماینده های بیمه

کمیته ترویج زایمان طبیعی ، گزارشات دریافتی از واحد بیمه گری و سرپرستار بلوک زایمان را درخصوص رعایت  7

 اندیکاسیون ها ، دریافت و بررسی می نماید . 

اعضای کمیته 

 زایمان طبیعی

موارد عدم تطابق رعایت اندیکاسیون توسط کمیته به پزشکان متخصص زنان مربوطه اعالم و بررسی های الزم انجام می  8

 شود 

اعضای کمیته 

  زایمان طبیعی



 

 بیمارستان خیریه سوم شعبان

 واحد بهبودکیفیت و اعتباربخشی

 محور مراقبت و درمان )مراقبتهای مادر و نوزاد(   خط مشی های 

 

 کد خط مشی:

 

3Sh-PP-18-02 
 

 

 
26 

 

 12/4/78تاریخ بازبینی بعدی:                                1/5/77 تاریخ ابالغ:                                        12/4/77     تاریخ بازبینی فعلی:

 تهیه کنندگان :

  )معاون درمان ( ناصری نیادکتر 

 )مسئول فنی ( مرتضویدکتر 

 دکتر سرافرازی )رئیس بخش (

 زهره مال)سوپروایزر آموزشی(

 مریم هاشمی ) مترون (

 زهرا سعد )سرپرستار بلوک زایمان(

 )مسوول بیمه گری( آقای کشت دار

 بهبود کیفیت( مسئول )کارشناسعطیه میرخانی 

 تأیید کننده:

 )معاونت درمان ( ناصری نیا جالل دکتر

 تصویب/ابالغ کننده:

 )ریاست ( فرهاد دریانیدکتر 



 بیمارستان خیرهی سوم شعبان
 

 

 

 

 خط مشی اه و روشهای

شتمحور  پیشگیری و بهدا



 

 بیمارستان خیریه سوم شعبان

 واحد بهبودکیفیت و اعتباربخشی

 محور پیشگیری و بهداشت )بهداشت محیط(   خط مشی های 

 

 کد خط مشی:
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 دربخش رادیولوژی پرتوها پرتوها وحفاظت بهداشت اصول خط مشی و روش

 بخش رادیولوژی دامنه خط مشی:

 بیانیه/سیاست خط مشی:

بوده که همسو با سیاست رعایت استانداردهای  کاهش بروز اثرات احتمالی و جلوگیری از بروز اثرات قطعی پرتوهای یونسازهدف از این خط مشی 

 درمانی و ایمنی بیمار می باشد.  -بهداشتی

 تعاریف:

 شکلی از انرژی هستند که در خالء یا ماده منتشر می شوند . :رتو ها پ 

، گاما ، آلفا ، بتا و ...... از پر توهای یونساز  Xتبدیل اتم به یون ( دارند . پرتوهای  : دسته ای از پرتو ها هستند که قابلیت یونسازی ) پرتوهای یونساز

بدن ایجاد نموده و حتی می توانند منجر بیماریهایی  DNAمی باشند . این پر توها در صورت برخورد با بافت زنده می توانند تغییراتی در مولکولهای 

 آب مروارید و مرو گردند . چون سزطان ،

رای انرژی کافی برای یونیزاسیون نمی باشند و شامل پرتوهای ماوراء بنفش ، نور مرئی ، اشعه مادون قرمز ، این پرتوهای دا : رتوهای غیر یونسازپ

 . امواج ماکروویو و امواج رادیویی می گردند

توان به سرطانها اشاره  وجود دارد که این اثرات می“ به اثراتی گفته می شود که به میزان دز پرتو بستگی ندارد و تنها احتمال وقوع آ:ابرات احتمالی

 .نمود

عوارضی هستند که اگر بدن بیش از یک دز معین از اشعه را دریافت کند حتما آن عوارض ظاهر خواهند شد . مانند اثرات خونی ، قرمز :ابرات قطعی

 ...... شدن پوست و

و یا پیامد وقایع محتمل نظیر نقص   ر وقوع سانحه در منبعپرتوگیری که در شرایط عادی انتظار آن نمی رود ولی ممکن است در اث پرتوگیری بالاوه:

 فنی تجهیزات یا اشتباه انسانی رخ دهد.

و همچنین پرتوگیری افرادی که داوطلب مراقبت یا   پرتو گیری بیمار بواسطه تشخیص یا درمان در پزشکی و دندانپزشکی پرتوگیری پزشکی:

 ( و یا پرتوگیری افرادی که داوطلب شرکت در برنامه تحقیقاتی پزشکی می باشد. پرستاری از بیمار هستند ) به استثنای کارکنان

 : مربوط به پرتوگیری کارکنان می باشد.پرتوگیری شغلی

 پرتوگیری ناشی از منابع طبیعی می باشد. پرتوگیری طبیعی:

 پرتوگیری قابل انتظار در شرایط عادی کاربا منابع یا تأسیسات ،با در نظرگرفتن پرتو گیریهای ناشی از سوانح جزئی قابل کنترل. پرتوگیری عادی:

پرتوگیری مردم شامل پرتوگیری شغلی ، پزشکی و یا زمینه طبیعی  .پرتوگیری افراد جامعه ناشی از فعالیت پرتوی و منابع مجاز پرتوگیری مردم:

 .باشد محیط نمی

 صاحبان: 

 بهداشت حرفه ایمسوول بهداشت محیط،مسوول  رادیولوژی،مسوول 

 ذینفعان فرآیند:

 بیمار،همراه بیمار،پرسنل واحد رادیولوژی

  منابع/مراجع:

 دستورالعمل کار با پرتوها مربوط به سازمان انرژی اتمی،کتاب کلیات بهداشت حرفه ای دکتر علیرضا چوبینه

 امکانات:تجهیزات ، 

شیلد  وسایل وتجهیزات حفاظتی اپرون،شیلد گناد، فیلم بج ویا سایر وسایل دزیمتری،دستگاه پرتابل و سی آرم سالم و استاندارد به تعداد کافی، 

  تیروئید،پاراوان سربی،دفتر ثبت رادیوگرافی پرتابل در بخش های بستری واتاق عمل

 کارکنان مرتبط:

 بهداشت محیط،مسئول بهداشت حرفه ایپرسنل رادیولوژی،مسئول 

 فیزیک بهداشتمسئول  فرد پاسخگو:

 نحوه نظارت بر اجرای خط مشی و روش:

مشاهده)چراغ  کنترل مستندات )گزارش دزیمتری دوماهه فیلم بج ومعاینات دورهای(وچک لیست های مرتبط)بازدیدهای دوره ای و اقدامات اصالحی(و

 عالئم هشدار اشعه ایکس(-استفاده از فیلم بج اختصاصی-رادیولوژیزون بندی بخش -های آالرم اشعه

 



 

 بیمارستان خیریه سوم شعبان

 واحد بهبودکیفیت و اعتباربخشی

 محور پیشگیری و بهداشت )بهداشت محیط(   خط مشی های 

 

 کد خط مشی:
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 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

مسئول فیزیک  وضعیت ساختمانی بخش رادیولوژی توسط مرکز بهداشت استان تایید شده است. 1

 بهداشت

مسئول فیزیک  اتاق عکسبرداری به طرز مناسب حفاظ گذاری گردیده تا از نشر هر گونه اشعه به بیرون جلوگیری گردد. 2

 بهداشت

مسول فیزیک بهداشت مرکز بهداشت استان هر سال جهت انجام دزیمتری بخش رادیولوژی مراجعه و نتیجه  3

 ارسال می نماید.گزارش مربوطه را به بیمارستان 
مسئول فیزیک 

 بهداشت

وسایل حفاظت فردی مورد نیاز توسط مسول بخش تهیه و در اختیار کارکنان بخش رادیولوژی قرار گرفته  4

 است.
 مسئول بخش

 مسئول بخش مسول فنی و مسول بخش آموزش الزم را در مورد حفاظت در برابر اشعه به کارکنان ارایه می دهند. 5

ت فردی پرسنل مسول بخش در هنگام ورود پرسنل جدید یک دوزیمتر فردی )فیلم بج( در جهت حفاظ 6

 اختیار وی قرار می دهد.
 مسئول بخش

 مسئول بخش نتیجه پرتوگیری هر دو ماه یکبار توسط مسول بخش برای مراکز کار با اشعه ارسال می گردد. 7

8  

فیزیک  علت آن باید توسط مسول بخش و مسولدر صورتی که پرتوگیری فرد بیش از حد مجاز باشد 

بهداشت بررسی و نتیجه آن به امور حفاظت در برابر اشعه سازمان انرژی اتمی ایران ارسال گردد تا اقدامات 

 الزم در این زمینه انجام گیرد.

مسول بخش و 

فیزیک  مسول

 بهداشت

7  

ر شش ماه یکبار با پیگیری مسول بهداشت کارکنان بخش رادیولوژی معاینات مربوط به پرونده سالمت را ه

حرفه ای بیمارستان انجام و نتایج مربوطه در پرونده افراد ثبت و در صورت نیاز اقدامات مداخله ای توسط 

 مسول بهداشت حرفه ای انجام می پذیرد.

مسول بهداشت 

 حرفه ای بیمارستان

 
 12/3/78 تاریخ بازبینی بعدی:                 12/4/77 تاریخ ابالغ:                         12/3/77تاریخ بازبینی فعلی

 تهیه کنندگان:

آقای مهندس  آقای مجید مزینانی )مسئول فیزیک بهداشت(، رادیولوژی(، سوپروایزر)خانم حیدرپور فاطمه بهجویی)کارشناس بهداشت محیط(، 

 عطیه میرخانی )کارشناس مسئول بهبود کیفیت(،  هماهنگ کننده ایمنی بیمار(خانم سیاری )کارشناس ،  انصاری)کارشناس بهداشت حرفه ای(

 )ریاست (دریانی تصویب/ابالغ کننده: آقای دکتر  ) معاون درمان (ناصری نیا تأیید کننده: آقای دکتر 

 



 

 بیمارستان خیریه سوم شعبان

 واحد بهبودکیفیت و اعتباربخشی

 محور پیشگیری و بهداشت )پیشگیری و کنترل عفونت(   خط مشی های 

 

 کد خط مشی:
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 بالینی کارکنان سایر و پزشکان/پرستاران بین در دست بهداشت اصول رعایت سازی فرهنگ و خط مشی و روش ارزش گذاری

   کلیه واحد های بالینی و غیر بالینی بیمارستاندامنه خط مشی:

 بیانیه/سیاست خط مشی: 

 عمل این .باشد می دست انجام بهداشت درمانی بهداشتی مراقبتهای با مرتبط عفونتهای خطر کاهش و پیشگیری برای روش موثرترین و ترین هزینه کم ترین، ساده

 .شود می کارکنان و بیماران، مراجعین سالمت ارتقاء همچنین بیماران، اقامت مدت و درمانی های هزینه کاهش باعث

 دستیابی به فرهنگ لزوم رعایت بهداشت دست از طریق 

 آگاهی تمامی کارکنان بیمارستان از اصول صحیح بهداشت دست -0

  92سال  –خانم مستوفیان  –کنترل وپایش اجرای اصول فوق توسط کارکنان مطابق با دستورالعمل وزارت بهداشت  -2

 ایجاد بستر مناسب جهت ارتقاء فرهنگ حفظ بهداشت دست در بیماران و همراهان  -3

 ارت متبوع، وکاهش موارد بروز عفونت های بیمارستانیحفظ حقوق بیمار بر اساس استاندارد های سازمان بهداشت جهانی  و دستورالعمل های وز -4

 و سازی فرهنگ کارکنان، و ایمنی بیمار مبحث در راستای بیمارستانی های عفونت و واگیر های بیماری انتقال از پیشگیری و بیمار سالمت در موضوع اهمیت به توجه با

 .باشند می آن اجرای به موظف خط مشی این مخاطبین کلیه و گرفته قرار بیمارستان اصلی های سیاست جزو دست بهداشت رعایت

 تعاریف:

مت به اشخاصی که خدمات مراقبتی ، درمانی ، تغذیه ای ، اسکان و یا خدمات وابسته به آن را برای بیمار فراهم می کنند ، کارکنان حوزه سال کارکنان حوزه سالمت :

 گفته می شود. این عبارت شامل واحد تأسیسات ، ساختمانی ، مدیران و مهندسان نیز می شود

 آب  و معمولی صابون با ها دست شستنلکل راب یا دست  با ا ضدعفونی ( Hand hygiene) :دست بهداشت

 گسترش و بیمارستانی های عفونت کاهش در ترین تمهیدات اولیه از یکی و موازین ترین اساسی عنوان به باشد می ساده بسیار روشی دست بهداشت رعایت

 .شود می بیماران محسوب ایمنی افزایش و ضدمیکروبی مقاومت

: (Decontaminate hands ) ها دست آلودگی رفع 

     hand rubصابون یاضدعفونی دست با استفاده از  محلول دست با ها دست شستن دنبال به ها دست باکتریایی شمارش کاهش

: ( Detergent) دترجنت 

 صابون واژه از دترجنت جای به اوقات گاهی و دوست بوده چربی و دوست آب جزء دو دارای .دارند کنندگی پاک اثر که هستند ترکیباتی سورفاکتانت یا دترجنت

 .هستند اشکال گوناگونی دارای ها دترجنت که هرچند شود می استفاده

: (Pain soap ) معمولی صابون 

 .کند می عمل نگهدارنده عنوان ماده به فقط که دارد کمی میکروبی ضد ماده های غلظت یا نبوده میکروبی ضد ماده حاوی که دترجنتی

: (Surgical hand antisepsis ) دست جراحی ضدعفونی 

  ها دست دائم فلور کاهش و دست فلور موقت حذف منظور به جراحی پرسنل توسط عمل از قبل کننده ضدعفونی ماده با ها دستrubیا  شستن

: (Waterless antiseptic agent ) آب بدون کننده ضدعفونی ماده 

 .گردد خشک ماده این تا شوند می مالیده یکدیگر به ها دست ماده این مصرف از پس .ندارد نیاز آب به که کننده ضدعفونی ماده

  بیماران ، کارکنان حوزه سالمت ، همراهان ، مالقات کنندگان وجامعهفرآیند:  صاحبان

 بیمار و کلیه کارکنان بیمارستان :ذینفعان فرآیند

راهنمای بهداشت دست در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی معاونت درمان  - 85سال –راهنمای کشوری نظام مراقبت عفونت های بیمارستانی منابع/مراجع: 

 بیمارتهیه و تدوین : فرناز مستوفیان ، کارشناس  مسئول برنامه های کشوری ایمنی Guideline on Hand Hygiene in Health Careمراقبت از بیماران 

 0392مرداد   -

 دستمال – جاری گرم آب – دست دهنده مالش ماده – (سپتیک آنتی کننده ضدعفونی ماده – صابون مایع : تجهیزات ، امکانات

دستورالعمل رعایت بهداشت دست ،  –دست ،محلول هند راب، لوسیون دست  کردن تمیز جهت پالستیکی برس – انگشتان و ناخن کردن تمیز جهت برس – کاغذی

 دستورالعمل پایش میزان رعایت بهداشت دست ، پوستر های آموزشی نحوه شستن یا هندراب کردن با محلول و اسکراب جراحی  

 

 کارکنان مرتبط :  

 ایمنی بیمار،سرشیفت ، کلیه کارکنانسوپروایزر کنترل عفونت ،مسئول بخش ، مدیر بیمارستان ، مسئول بهداشت محیط ،سوپروایزر بالینی،کارشناس 

 سوپروایزر کنترل عفونت فرد پاسخگو: 
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 نحوه نظارت بر اجرای خط مشی و روش: 

پایش و ثبت روزانه موارد رعایت قبل پروسیجر آسپتیک و  –نظارت روزانه سرپرستاران و مسئولین شیفت ها ، راند سوپروایزران کنترل عفونت ، بالینی و ایمنی بیمار 

پایش کلی پنج موقعییت رعایت بهداشت دست توسط کلیه کارکنان دو نوبت در سال ) نیمه اول خرداد و  –بعد از مواجهه با مایعات بدن بیمار توسط سرپرستاران 

 نیمه اول دیماه ( توسط سوپروایزر کنترل عفونت 

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

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

ستورالعمل وزارت های مناسب رعایت بهداشت دست طبق د ها و روال کمیته کنترل عفونت مسئول تضمین سیاست 0

 بهداشت می باشد

کمیته کنترل اعضای 

 عفونت

 در بهداشت وزارت 02/3/88 مورخ س2075/2 شماره نامه( دست بهداشت رعایت های دستورالعمل عفونت سوپروایزرکنترل 2

 طریق از واحدهای بیمارستانی و ها بخش کلیه به را )باشد می نیز مشی خط ضمیمه که دست بهداشت رعایت خصوص

 این آموزش ها شامل .میکند ابالغ بیمارستان رئیس دستور با و اتوماسیون

اندیکاسیون های رعایت بهداشت دست، نحوه شستشو دست ، نحوه هندراب دست ، نحوه انجام اسکراب جراحی ، و 

استفاده مناسب از دستکش ، نحوه مراقبت از پوست جهت پیشگیری از  _اندیکاسیون های شستشوی دست با آب و صابون 

 می باشد .  درماتیت ، و اندیکاسیون های اسکراب جراحی

 سوپروایزرکنترل

 عفونت

توسط  تهیه از پس را )عفونت کنترل کمیته مصوب( دست بهداشت یادآور و آموزشی پوسترهای عفونت سوپروایزرکنترل 3

 .میدهد تحویل ها واحد و ها بخش کلیه به تدارکات واحد

 سوپروایزرکنترل

 عفونت

 دیواری مایع ظروف و اسکراب و روشویی سینک هر کنار زباله سطل و کاغذی دستمال های پایه واحد مسئول و سرپرستار 4

 تحویل ازانبار مربوطه واحد و بخش نیاز مورد تعداد به را دیواری و تختی هندراب های پایه و روشویی هر تعداد به را صابون

 کند می اقدام تاسیسات واحد توسط ها آن نصب به نسبت و گیرد می

 سرپرستار

و بخش های درمانی و غیردرمانی سوپروایزر کنترل عفونت  و با لینی ،کارشناس ایمنی بیمار در هر قسمت و مسئول واحد  5

 یا واحد، بر امر رعایت بهداشت دست نظارت مستقیم دارند

سوپروایزرکنترل 

 عفونت

کاغذی و سایر توسط مدیر داخلی  بیمارستان وسوپروایزرکنترل عفونت محلول شستشوو ضد عفونی  دست  و حوله  6

 تجهیزات ضروری رعایت بهداشت دست به میزان کافی و الزم در اختیار سرپرستاران و مسئولین واحد ها  قرار می گیرد

مدیر داخلی  

 بیمارستان /

سوپروایزرکنترل 

 عفونت

بخصوص ایمنی سوپروایزر کنترل عفونت ،مسئول بهداشت محیط بیماراصول نگهداری مواد و محلولهای شستشوی دست  7

 نگهداری مواد با پایه الکلی به تمامی کارکنان آموزش میدهند .

سوپروایزر کنترل 

عفونت ،مسئول 

 بهداشت محیط

، موارد موردنیاز جهت برنامه بهداشت دست بصورت WHOمطابق آخرین دستورالعملهای جامع وزارت بهداشت و درمان  و  8
شت محیط و کنترل عفونت بیمارستان تهیه و در اختیار بخشهای مختلف قرار پوستر و پمفلتهای آموزشی توسط واحد بهدا

 میگیرد. 

سوپروایزر کنترل 

عفونت ،مسئول 

 بهداشت محیط

 از وپس کرده تهیه آموزش واحد تائید با را دست بهداشت پمفلت همراهیان و بیماران آموزش جهت عفونت سوپروایزرکنترل 9

 .دهد می قرار واحدها و ها بخش کلیه اختیار در چاپ،

ش ، سوپروایزران آموز

 کنترل عفونت 

برگزاری کالسهای آموزشی درون بخشی مطابق موضوع بهداشت دست و ارتقاء سطح آموزش در طول سال انجام میشود.  01
 کنند می سازی فرهنگ رابطه این در و میدهند آموزش بیماران به را دست بهداشت انجام لزوم عفونت کنترل ورابطین

سرپرستاران و 

 مسئولین شیفت 

د  مورخ  409/0330بخشنامه   (دست  بهداشت ملزومات و دست بهداشت پایش روش عفونت کنترل سوپروایزر 00

 عفونت کنترل رابطین تمام به را)بهداشت وزارت بالینی خدمات تعالی و بیمارستانی مدیریت دفتر کل مدیر 0392/./23/00

 .دهد می آموزش

 سوپروایزرکنترل

 عفونت

 فرم بوسیله عفونت، کنترل سوپروایزر توسط شده تعیین قبل از برنامه طبق عفونت کنترل سوپروایزران بالینی و رابطین 02

گروه حرفه ایی دو نوبت در سال ) نیمه اول  4پنج موقعییت و برای  در دست بهداشت پایش به دست،نسبت بهداشت پایش

 خرداد و نیمه اول دیماه ( اقدام می نمایند 

سوپروایزر کنترل 

 عفونت

 به حداکثر تا یک ماه پس از پایش اولیه تنظیم و را ای مقایسه بصورت دست بهداشت پایش گزارش عفونت سوپروایزرکنترل 03

 گیری تصمیم تشویقی و انگیزشی اصالحی، اقدامات به نسبت مذکور جلسه در و رساند می عفونتکنترل  کمیته اطالع

 کمیته کنترل عفونت 
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 .میکنند

 مرتبط بیمار ایمنی راهنماهای دستورالعمل درخصوص 27/4/0395د مورخ 400/02843شماره نامه( تهاجمی اقدام لیست 04

عفونت  کنترل کمیته در تصویب از پس فنی مسئول و سرپرستار تائید با بخش هر به مربوط )اعتباربخشی با استانداردهای

احرای  بر واحد مسئول سرپرستارو .گردد می ابالغ ها واحد و ها بخش کلیه به تهاجمی اقدام از قبل اسکراب انجام جهت

 .دارند مستقیم نظارت ابالغیه

 کمیته کنترل عفونت

به واحد  را شده پایش آمار ،)عفونت کنترل کمیته مصوب( دست بهداشت پایش جدول اساس بر عفونت سوپروایزرکنترل 05

 کنترل عفونت دانشگاه شهید بهشتی گزارش می نماید  

 سوپروایزرکنترل

 عفونت

 سوپروایزرکنترل می کند ارسال پایش با مرتبط های واحد و ها بخش کلیه به را دست بهداشت پایش فصلی نتایج عفونت کنترل سوپروایزر 06

 عفونت

 بخش برای تیم کنترل عفونت  بازدید در فصل، هر در دست بهداشت آمار باالترین دارای واحد یا بخش برای تشویقی مصوبه 07

 .گردد می اجرا مربوطه واحد یا

 واحد بهبود کیفیت 

 کلیه کارکنان موظفند اصول عمومی ذیل را جهت بهداشت دست رعایت نمایند . 08
از شستشوی دست تمام وسایل زینتی از جمله ساعت ، انگشتر و ... از دست خارج نمایند. ناخنها باید قبل  (0

 سانتی متر باشند . 5/1کوتاه تر از 

 از بعد بدن، ترشحات و مایعات سایر یا خون مانند پروتئینی مواد با آلودگی ها، آشکاردست کثیفی صورت در (2

 طغیان زمان مانند اسپور کننده تولید بالقوه های ارگانیسم با واجههم درصورت و بهداشتی ازسرویس استفاده

 .کنند می هندواش پرسنل کلستریدیوم دیفیسیل، های

پس از انجام پروسیجرهای تشخیصی ، درمانی یک بیمار و قبل از انجام کار برای بیمار دیگر حتماً دستها  (3
 بهداشتی گردند .

به پزشک متخصص پوست مراجعه نموده و بعنوان پیشگیری از صابونها یا در صورت بروز درماتیت ، حتماً باید  (4
 ژل ها و کرمهای مرطوب کننده دست استفاده شود .

 های محافظ با ساعد و دست روی ...و زخم خراشیدگی، پوست، دیده آسیب های قسمت از کردن کار هنگام (5

 نمایند محافظت ضدآب و نفوذ قابل غیر

 جهت داغ ازآب دهد، افزایش می را پوست به صدمه احتمال و پوست تحریک ثباع داغ آب با مکرر تماس (6

 ننمایند  استفاده ها دست شستن

 نشود . استفاده دست بهداشت رعایت برای و صابون دست ضدعفونی های محلول از زمان هم صورت به (7

 خودداری نمایند . مصنوعی ناخن از استفاده و ناخن الک زدن از (8

 و به جراحی اقدام برای ها دست سازی آماده از قبل باشند، می کثیف آشکار صورت به ها دست که صورتی در (9

  .بشویند  ساده صابون و آب با را ها دست عمل، اتاق فضای به ورود

 استریل دستکش از و کنند می حتمااسکراب مربوطه بخش لیست در موجود تهاجمی اقدامات کلیه برای (01

 .میکنند استفاده

 از استفاده ضرورت .باشد می ها پاتوژن انتقال عامل دستکش، نامناسب استفاده که دارند توجه نکته این به (00

 و استاندارد احتیاطات موازین با منطبق خدمات ارائه مختلف های موقعیت در آن مناسب نوع و انتخاب دستکش
  .کنند می رارعایت انتقال روش

 بینی دیده پیش آسیب پوست یا مخاطی غشاء عفونی، بالقوه مواد سایر یا خون با تماس منطقی صورت به اگر (02

 .کنند می استفاده دستکش از ضرورتا شود، می

 کنند می استفاده بیمار یک از مراقبت یا خدمات ارائه برای فقط دستکش جفت یک از الزاما (03

 موضع یا است نیاز آلوده ناحیه یک در درمانی اقدام یک اتمام از بعد و بیمار از مراقبت حین در که درصورتی (04

 را دستکش شود، لمس محیط یا )پزشکی ابزار یا مخاط دیده، آسیب پوست بر مشتمل( همان بیمار دیگر

 کنند.  می تعویض

 هندواش صحیح روش (05

 :میکنند رعایت را ذیل نکات کردن هندواش برای پرسنل

 61-41 میکنند صرف ثانیه وقت. 

 کنند می استفاده کشی لوله و روان تمیز، آب از همیشه. 

 کنند می خشک کامالً کن خشک کاغذ یا مصرف یکبار کاغذی دستمال با را ها دست کردن هندواش از پس. 

 که درصورتی .اندازند می زباله سطل در را دستمال و بسته را آب شیر ، مصرف یکبار کاغذی دستمال همان با 

  .بندند می را آن آرنج با باشد، اهرمی آب شیر

 کلیه کارکنان
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 بار چند حوله یک از و کنند می استفاده بار یک فقط ای پارچه حوله یک از ای، پارچه حوله از استفاده درصورت 

 کنند  نمی استفاده مختلف افراد یا و فرد توسط یک

 دهد  می گسترش را ها میکروارگانیسم و شود می آلوده سهولت به مرطوب دست که کنند می توجه نکته این به

 .باشد می دست بهداشت فرآیند الینفک جزء ها دست مناسب کردن خشک بنابراین،

 کنند می اجرا دست دو هر برای را مراحل و کنند می هندواش ذیل تصویری روش به پرسنل: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :میکنند رعایت را ذیل نکات کردن هندراب برای هندراب پرسنل صحیح روش (06

 41-31میکنند صرف وقت ثانیه 

 میکنند اجرا دست دو هر برای را هندراب مراحل. 

 میدهند ادامه دست پوست روی محلول شدن خشک تا را ها دست مالش. 

 کنند می هندواش نوبت یک هندراب، انجام بار 7-8از  بعد حداکثر. 

 :کنند می اجرا دست دو هر برای را مراحل و کنند می هندواش ذیل تصویری روش به پرسنل
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 می رعایت را ذیل نکات جراحی اسکراب برای جراحی پرسنل اسکراب صحیح جراحی وش اسکراب صحیح روش (07

 :کنند
 

 کنند می صرف وقت دقیقه 2-5 جراحی روش به اسکراب انجام برای. 

 کنند می خارج خود دست از را دستبند و مچی ساعت انگشتر، اسکراب، از قبل. 

 تا انگشتان نوک از را ها دست آب، جریان میان از آرنج و ها دست سویه یک حرکت با جراحی، اسکراب برای 

 .دهند نمی حرکت جلو و عقب به آب جریان میان در را دست و کنند می آرنج آبکشی ناحیه

 مصرف یکبار شوی ناخن وسیله به آبروان زیر در را ها ناخن زیر استریل، دستکش و گان پوشیدن از قبل 

 حوله از استفاده با را ساعد و ها دست و دهند می انجام جراحی اسکراب سپس و کنند تمیزمی استریل

 کنند  می آسپتیک خشک تکنیک و استریل

 جراحی اسکراب برای ها دست کشی برس از ریزی، پوسته احتمال افزایش و پوست به صدمه دلیل به 

 .کنند می استفاده استریل مصرف یکبار برس از لزوم صورت در کنند و می خودداری

 
 :کنند می اجرا دست هر برای را مراحل و کنند می جراحی اسکراب ذیل تصویری روش به پرسنل
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 اسکراب روش به هندراب صحیح روش (08

 کنند می رعایت را ذیل نکات کردن اسکراب روش به کردن هندراب برای پرسنل

 کنند می صرف وقت محلول سازنده شرکت توسط شده توصیه زمان با مطابق اسکراب روش به هندراب برای. 

 کنند می خارج خود دست از را دستبند و مچی ساعت انگشتر، اسکراب، روش به هندراب از قبل. 

 کنند می حاصل اطمینان ها، دست بودن خشک و تمیز از اسکراب، روش به هندراب از لقب. 

 مدت درکل که کنند می استفاده ای اندازه به کننده ضدعفونی محلول از اسکراب، روش به هندراب هنگام 

 محلول شدن خشک تا را ها دست مالش .بمانند باقی مرطوب کامالً آرنج ناحیه تا ساعد و ها اسکراب،دست

 .دهند می دست ادامه پوست روی

 دهند می انجام اسکراب روش به استریل دراب دستکش پوشیدن از قبل. 

 مایعات یا پودر ماندن باقی صورت در و کنند می هندراب دستکش، کردن ازخارج پس و جراحی از بعد 

 .کنند می هندواش ها، روی ست بیولوژیک



 

 بیمارستان خیریه سوم شعبان

 واحد بهبودکیفیت و اعتباربخشی

 محور پیشگیری و بهداشت )پیشگیری و کنترل عفونت(   خط مشی های 

 

 کد خط مشی:

 

3Sh-PP-04-01 
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  به نیاز بدون دیگری از بعد یکی توانند می را جراحی پروسیجرهای نکات، کلیه صحیح اجرای صورت در 

  .دهند انجام جراحی، اعمال بین اسکراب روش به هندراب انجام با فقط جراحی مجدد، اسکراب

 
 :کنند می اجرا دست دو هر برای را مراحل و کنند می جراحی اسکراب روش به هندراب ذیل تصویری روش به پرسنل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ایشان که حاصل نماید اطمینان مسئولین قسمت ها قرار داده اختیار در را مشی خط است موظف عفونت کنترل سوپر وایزر 09

 .اند نموده درک و مطالعه

 

 کنترل سوپر وایزر

 عفونت

 و باشند پیروی برای ای نمونه که کنند عمل طوری و نمایند اجرا را آن اصول و مطالعه را مشی خط موظفند کارکنان تمامی 21

 .باشند ها دست بهرعایت بهداشت  مداوم تعهد اثبات و شرح به قادر

 کلیه کارکنان

 

 12/7/76  تاریخ بازبینی بعدی:                                   32/8/75    تاریخ ابالغ:                                 12/7/75:    فعلی تاریخ بازبینی

 تهیه کنندگان: 

آقای سلطانی ) کارشناس اتاق ، هاشمی ) مترون(  مریم خانم، دکتر محب ) پزشک کنترل عفونت ( آقای، ) سوپروایزر کنترل عفونت(  مهناز آقاپور

 )   ICU) سرپرستار  بهادریخانم ، اتاق عمل(   ، خانم نارکوب ) سرپرستار عمل(

 تأیید کننده: 

 آقای دکتر محب ) پزشک کنترل عفونت (

 تصویب/ابالغ کننده:

 )ریاست( دریانیدکتر آقای  



 بیمارستان خیرهی سوم شعبان
 

 

 

 

 خط مشی اه و روشهای

 محور رعایت حقوق گیرنده خدمت
 



 

 بیمارستان خیریه سوم شعبان

 واحد بهبودکیفیت و اعتباربخشی

 محور رعایت حقوق گیرنده خدمت خط مشی های 

 

 کد خط مشی:

 

3Sh-PP-11-01 
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 بیمارستان سطح در خدمت گیرندگان هدایت و راهنمایی روش و مشی خط

 دامنه خط مشی:

 بیمارستان کل

 بیانیه/سیاست خط مشی:

تمهیداتي  خدمات تشخیصي ، بهداشتي و درماني در سطح بیمارستانخدمت به  هدایت گیرندگانتکریم ارباب رجوع و  سیاستاجرای  به منظوربیمارستان 

  هرچه بیشتر فراهم شود . بیمارستان رضایت مندی مراجعینافزایش  سبببکار برده تا 

 تعاریف:

 مي باشند . بیماربیمار ، همراه شامل گیرنده خدمت 

 کمیته اخالق پزشکياعضای صاحبان فرآیند: 

 کارشناس واحد تصویربرداری و پرستاران –کارشناس واحد آزمایشگاه  –کارشناس پذیرش بیمار  – همراهان  -بیماران ذینفعان فرآیند: 

 العمل های حقوق گیرنده خدمت ارسالي از معاونت درمانوردستمنابع/مراجع:  

 پمفلت آموزشي قبل و حین بستری بیمار عالیم ، برچسب ها ، تابلوی راهنما ، تجهیزات ، امکانات:  

 مسئول انتظامات و نگهبانان فرد خوش آمدگو ، مسئول تاسیسات ،مسئول واحد اطالعات ، کارکنان مرتبط: 

 مسئول حقوق گیرنده خدمت فرد پاسخگو: 

 مصاحبه بامراجعین ، تکمیل چک لیستنحوه 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 ردیف

مسیر مراجعه گیرنده خدمت به آزمایشگاه ، رادیولوژی                     عالیم و برچسب های رنگي برای مشخص کردن  1

 و ...مشخص مي شود .

 مسئول تاسیسات

 مسئول تاسیسات ساختمان های بیمارستان نصب مي شود . یتابلوهای راهنما در محوطه بیمارستان و البي ها 2

 بیمارستان مدیر اطالعات مشخص و فردی بعنوان مسئول اطالعات گماشته مي شود . واحد در البي بیمارستان اطاقي به عنوان 3

آموزش مهارت ارتباطي و اخالاق حرفه ای جهت برخورد با گیرندگان خدمت به مسئول اطالعات                    4

 داده مي شود .

کمیته رئیس / دبیر

 اخالق پزشکي

یق پزشک یا منشي درمانگاه به بیمار ارائه مي شود)پمفلت آموزشي آموزش های پیش از پذیرش بیمار از طر 5

 در هنگام بستری بیماران آموزش های الزم در خصوص هدایت بیماران انجام مي شود(

پزشک / منشي درمانگاه / 

 فرد خوش آمد گو

 مسئول انتظامات ه را دیده اند .پرسنل انتظامات در صورت لزوم راهنمایي های الزم را به مراجعین داده و آموزش های الزم 6

 مسئول گیرنده حقوق +  کتابچه جدید الورود به پرسنل تازه کار جهت آشنایي با قسمت های مختلف بیمارستان داده مي شود . 7

 منابع انساني

 

 

 

 

 

 



 

 بیمارستان خیریه سوم شعبان

 واحد بهبودکیفیت و اعتباربخشی

 محور رعایت حقوق گیرنده خدمت خط مشی های 

 

 کد خط مشی:
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 12/2/78تاریخ بازبینی بعدی:                                22/3/77 تاریخ ابالغ:                                        12/2/77     تاریخ بازبینی فعلی:

 تهیه کنندگان :

 زهره مال )سوپروایزر آموزشی( -ابوالفضل قدیانلو)مدیرامور اداری/عضوکمیته( -محمدصادق محراب بیگی)مدیر بیمارستان(  -مریم هاشمی ) مترون (

مسئول عطیه میرخانی )کارشناس -حامد طباطبایی)مسئول تاسیسات/عضو کمیته( -تمسئول گیرنده خدم -مسعود صیادی ) مسئول انتظامات (

 بهبود کیفیت(

 تأیید کننده:

 درمان ( )معاون ناصری نیادکتر 

 تصویب/ابالغ کننده:

 )ریاست ( دریانیدکتر 

 

 



 

 بیمارستان خیریه سوم شعبان

 واحد بهبودکیفیت و اعتباربخشی

 محور رعایت حقوق گیرنده خدمت خط مشی های 

 

 کد خط مشی:
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 خدمت گیرنده خصوصی حریم حفظ و رعایت روش و مشی خط

 دامنه خط مشی:

 کلیه بخش های بستری ، سرپایی ، اورژانس ، اطاق عمل ، دیالیز ، فیزیوتراپی ، تصویر برداری و آزمایشگاه

 بیانیه/سیاست خط مشی:

 حفظ آرامش و آسایشبا هدف  تکریم ارباب رجوع و رعایت حقوق گیرنده خدمت آموزش های الزم را به پرسنل داده و راستای سیاستبیمارستان سوم شعبان در 

 حریم بیماران را ایجاد نموده است.امکانات و ابزار الزم برای حفظ  بیمار در جهت تکریم ارباب رجوع

 تعاریف:

 

 بیمار بر   -کمک بهیار   -پزشک   -پرستار صاحبان فرآیند: 

 بیمار همراه  -بیمار ذینفعان فرآیند: 

 حقوق بیمار در بیمارستان هادستورالعمل های حقوق گیرنده خدمت ، منشور  منابع/مراجع:

 تجهیزات ، امکانات: 

 لباس با سایز مناسب  -پتو   -ملحفه   -پرده بین تخت   -پاراوان 

 کارکنان مرتبط:

 تدارکاتپرسنل   -بهکار   -بیمار بر   -کمک  بهیار   -پرستار   -پزشک 

 فرد پاسخگو:

 مسوول حقوق گیرنده خدمت

 و روش: نحوه نظارت بر اجرای خط مشی

 مشاهده توسط سوپروایزر -2چک لیست ارزیابی حقوق گیرنده خدمت             -1

 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

 پرستار و درمانی درب اطاق بیماران بسته می باشد . در حین اجرای اقدامات تشخیصی 1

 پرستار در حین اجرای اقدامات تشخیصی و درمانی پرده های بین تخت ها حتماً کشیده می شود . 2

 پرستار درصورت لزوم همراهان سایر بیماران اطاق خارج و فقط همراه مورد اعتماد بیمار در کنار وی حاضر می شود . 3

 پرستار +  پزشک ورود به اطاق بیماران ، درب اطاق زده می شود . در هنگام 4

 پرستار +  پزشک در هنگام اجرای اقدامات تشخیصی و درمانی ، فقط محدوده مورد نیاز در معرض دید قرار می گیرد . 5

ت و از ملحفه و پتوی مناسب ارجاع ( پوشش بیماران رعای  –اعزام   –در هنگام جابه جایی بیماران ) انتقال موقت و دائم  6

 برای پوشاندن بدن بیمار استفاده می شود .

پرستار+ 

 بیماربر+کمک بهیار

 پرستار در صورت امکان استفاده از پرده بین تخت ها نباشد ، از پاراوان استفاده می شود . 7

حریم بیماراجازه گرفته وباصدای بلنداعالم درصورتیکه ازپاراوان یاپرده بین تختهااستفاده میشود، به هنگام ورودبه محدوه و 8

 حضور میکند .

پزشک +پرستار+کمک 

 بهیار

 پرستار+ کمک بهیار در هنگام جابه جایی بیمار، از روسری برای پوشاندن موها و درصورت تمایل بیمار از چادر برای وی استفاده می شود . 7

ودرصورت تمایل بیمار ، در حضور همراه  اقدامات  تشخیصی  و درمانی تنها با اجازه بیمار وارد حریم خصوصی بیمار شده  12

 اجرامی شود .

 پزشک + پرستار

افراد مجاز جهت ورود به حریم خصوصی بیمار با توجه به اصل انطباق و استفاده از پرسنل همگن شامل ، پزشک معالج و  11

 می باشند .  خونگیرهای آزمایشگاه ، پرسنل رادیولوژیمشاور ، پرستار ، بهیار ، کمک بهیار ، ماما ، فیزیوتراپ ، 

 ریاست بیمارستان

بیمارستان در موارد غیر اورژانس که سالمت بیمار را خطری تهدید نمی کند اصل انطباق و استفاده از پرسنل همگن را  12

 رعایت می کند .

 ریاست بیمارستان 

 تدارکات سرپرستار/  ناسب در هر بخش / واحد موجود می باشد .لباس بیماران به تعداد کافی و سایز و ضخامت مت 13
 

 12/2/78تاریخ بازبینی بعدی:                                22/3/77 تاریخ ابالغ:                                        12/2/77     تاریخ بازبینی فعلی:



 

 بیمارستان خیریه سوم شعبان

 واحد بهبودکیفیت و اعتباربخشی

 محور رعایت حقوق گیرنده خدمت خط مشی های 

 

 کد خط مشی:
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 تهیه کنندگان :

زهره  -محترم فرج پور )سوپروایزر بالینی(  -محمدصادق محراب بیگی)مدیربیمارستان(  -مریم هاشمی)مترون (  -)رییس بیمارستان(  دریانیدکتر 

 علیرضا سیاری )مسوول تدارکات( -بهبود کیفیت (  مسئول عطیه میرخانی )کارشناس -مال)سوپروایزر آموزشی( 

 تأیید کننده:

 ( درمان )معاون ناصری نیادکتر 

 تصویب/ابالغ کننده:

 )ریاست ( دریانیدکتر 

 

 



 

 بیمارستان خیریه سوم شعبان

 واحد بهبودکیفیت و اعتباربخشی

 محور رعایت حقوق گیرنده خدمت خط مشی های 

 

 کد خط مشی:
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 خطر معرض در های جمعیت و پذیر آسیب های گروه از حمایت روش و مشی خط

 دامنه خط مشی:

 بیانیه/سیاست خط مشی:

تکریم ارباب رجوع ضمن تهیه امکانات الزم ، نسبت به آموزش پرسنل حمایت  همسو با سیاست و بیماربیمارستان سوم شعبان در جهت رعایت منشور حقوق 

  از گروهای آسیب پذیر اهتمام ورزیده است .

 تعاریف:

خدمت شامل سالمندان ، کودکان ، زنان باردار ، معلولین ذهني و حرکتي و ...که نیازمند حمایت های خاص رواني  گروه آسیب پذیر: گروهي از گیرندگان

 درماني و حمایتي مي باشند .

 اعضای تیم حقوق گیرنده خدمت –پرستاران  –پزشکان  :فرآیند صاحبان

 پرسنل درماني و غیر درماني – همراه بیمار -بیمار ذینفعان فرآیند:

 که ضمیمه همین خط مشي آورده است .  3sh-LI-11-01و لیست  منشورحقوق بیمار و دستورالعمل های معاونت درمان منابع/مراجع:

   HAND RAIL   -    BED  SIDE –برانکارد  –ولیچر  –فرم ارزیابي اولیه  –تابلو  –لیست گروه آسب پذیر  تجهیزات ، امکانات: 

 ، مسئول حقوق گیرنده خدمت سوپروایزر آموزشي  -مددکار   -سرپرستار  –مسئول روابط عمومي  –مترون  –پرستار  کارکنان مرتبط:

 مسئول حقوق گیرنده خدمت / سرپرستاران / مسئولین واحدها  فرد پاسخگو:

ارت میداني،بررسي پرونده ها در حین ،نظ چک لیست ارزیابي حقوق گیرنده خدمت و نظارت سوپروایزر بالیني نحوه نظارت بر اجرای خط مشی و روش:

 بستری و بررسي شکایات

 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

 مترون + مسئول حقوق گیرنده  شود .لیست گروه آسیب پذیرتهیه و به کلیه بخش ها ابالغ مي  1

 سرپرستار لیست گروه آسیب پذیر برای اطالع بیشتر پرسنل در تابلو اعالنات بخش ها نصب مي شود  . 2

 پرستار  اولیه پرستار در بخششناسایي گروه آسیب پذیر از طریق ارزیابي  3

 مامای مجرب بیمارستاناطالع به روانپزشک یا روانشناس بیمارستان ، مددکار  4

 سوپروایزر آموزشي رعایت حقوق گروه آسیب پذیر به پرسنل داده مي شود . های الزم جهت آموزش 5

 سرپرستار در اختیار بخش های بستری قرار داده مي شود امکانات الزم جهت رعایت حقوق گروه آسیب پذیر تهیه و  6

 سرپرستار قابل اعتماد انتخاب مي شود . رای کلیه بیماران آسیب پذیر همراه ب 7

 سرپرستار برای جا به جایي بیماران آسیب پذیر از ویلچر و برانکارد استفاده مي شود . 8

 پرستار نرده های کنار تخت بیماران آسیب پذیر از نظر سالمت کنترل و همیشه باال مي باشد . 9

 سرپرستار دستشویي وحمام بخش ها کنترل و نظارت مي شود . ،در راهروها   Hand railد وجو 11

 مددکار بیمارستان  معرفي سازمانها و نهادهای حمایتي به گروه های شناسایي شده آسیب پذیر انجام مي شود . 11
 

 12/2/78تاریخ بازبینی بعدی:                                32/3/77 تاریخ ابالغ:                                        12/2/77     تاریخ بازبینی فعلی:

 تهیه کنندگان : 

عطیه میرخانی  -فاطمه صفری )مددکار اجتماعی(  - مریم هاشمی)مترون ( - زهره مال )سوپروایزرآموزشی( -)معاون درمان(  ناصری نیادکتر 

 مسوول پذیرش و ترخیص(محمدرضا بهاءالدین اسالمی ) -بهبود کیفیت(  مسئول )کارشناس

 )ریاست ( دریانیدکتر  تصویب/ابالغ کننده: )معاونت درمان ( ناصری نیادکتر  تأیید کننده:



 

 بیمارستان خیریه سوم شعبان

 واحد بهبودکیفیت و اعتباربخشی

 محور رعایت حقوق گیرنده خدمت خط مشی های 

 

 کد خط مشی:
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