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 ارستانروش اجرایی نظارت مستمردرتمام ساعات شبانه روزبر روند ارایه خدمات در بیم

 هدف:

 و اعمال کنترل هاي الزم جهت انطباق خدمات ارائه شده با ضوابط و رسالت بیمارستان می باشد . بیماران  کافی به مراجعین وو انجام خدمات مطلوب

 و اداري مرتبط با مراجعین  بخش هاي درمانی ، سرپایی و پاراکلینیک دامنه:

 تعاریف:

آزمایشگاهی و ... ( و آموزشی مراجعین اطالق می شود که این مرکز قادر به ارائه آنها در  یازهاي درمانی ، تشخیصی )تصویربرداري ،خدمات سالمت : به مجموعه اي از ن

 تمامی روزهاي هفته بصورت شبانه روزي اعم از تعطیل و غیر تعطیل می باشد . 

 غیر بالینیپرسنل بالینی و  –بالینی  سوپروایزرصاحبان فرایند : 

 پرسنل بالینی و غیر بالینی -تیم مدیریت اجرایی ینفعان فرایند: ذ

 استخدامی وزارت کار و اموراجتماعی اداره بیمارستان ها،قوانین قوانین وزارت بهداشت درامرمنابع/مراجع:

واحدهاي پشتیبانی وپاراکلینیک، وجودآمبوالنس هاي ،کلیه تجهیزات مورد نیاز در یک بخش کلیه تجهیزات موردنیازدرfingerprintدستگاه کارت زنی یاتجهیزات : 

 تجهیز شده جهت انتقال ایمن بیمار

 غیر بالینی هرواحد بالینی ، برنامه هاي کاري ،کلیه چارت پرسنلی مطابق باعملکرد امکانات :

 کلیه نیروهاي متخصص وغیرمتخصص مرتبط باهرواحدکارکنان مرتبط:

 حدود و اختیارات مشخص شده است .  12و  11،  12،  21،  7اي در بنده مسئولیت ها و اختیارات:

 انجام کار:                     )چه فعالیتی، چه زمانی، در چه محلی و توسط چه کسی انجام می شود.(شیوه 

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

توسط پزشکان و پرستاران و سایر  ساعته فعال بودن مرکز 12کلیه فعالیت هاي درمانی و مراقبتی با توجه به  1

 کارکنان درمانی در هر شیفت با توجه به حضور آنها در این مرکز انجام میگردد

 کارکنان بالینی

 کارکنان بخش ساعت و در تمام روزهاي هفته فعال می باشد 12در طول  CT Scanو  واحد آزمایشگاه، رادیولوژي 2

ن که در بیمارستان موجود نیست ، با مراکز معتبري مثل بیمارستان که در بیمارستا MRIبراي خدماتی مثل  3

بازرگانان ، نگارآزما ، اطهري و ... قرارداد کاري براي تمام ساعات شبانه روز وجود دارد که از طریق مرکز تلفن تماس 

دام می شود براي گرفته می شود و پس از هماهنگی هاي الزم با دفتر پرستاري و نقلیه نسبت به انتقال بیمار اق

با بیمارستان امام حسین ، بیمارستان نیکان و  MRIو  CT Scanکیلو به باال براي انجام خدمات  211بیماران با وزن 

 سینا اطهر هماهنگ می شود . 

کارکنان  سوپروایزر بالینی ،

 واحد نقلیه

فیروزگر و ... از طریق مرکز تلفن  شریعتی ، با بیمارستان هاي بازرگانان ، MRCPیا  ERCPبراي دریافت وقت  4

 هماهنگی هاي الزم صورت می پذیرد . 

 سوپروایزر

فعال بوده و اگر بیمارجدیدي )بستري و اورژانس( نیاز به دارو داشته باشد، از  21داروخانه بیمارستان تا ساعت  5

ارستان جایگزین می شود. در استوك و ترالی کد بخش ها استفاده شده و در صبح روز بعد از طریق داروخانه بیم

صورتی که بیمار نیاز به دارویی داشته باشد که در بیمارستان موجود نباشد، با هماهنگی سوپروایزر بالینی و کارکنان 

 )داروخانه امید جنب پل ري(  بیمارستان تهیه می شود.  واحد نقلیه از داروخانه خارج از

کارکنان داروخانه ، 

 سوپروایزرهاي بالینی ،

پرستاران بخش ها ، 

 کارکنان واحد نقلیه 

بوده و تست ورزش در شیفت عصربا هماهنگی فعال   در شیفت صبح،سنگ شکن و تراکم استخوان  اکوکاردیوگرافی 6

 .دکتر خان احمدي  قابل انجام می باشد
 منشی درمانگاه

نظارت طی لیستی به معاون درمان اطالع  نظارت بر اجراي خدمات مستمر پزشکی در درمانگاه ها انجام شده و نتایج 7

 رسانی می شود . 

 مسئول درمانگاه 



 

 بیمارستان خیریه سوم شعبان

 واحد بهبودکیفیت و اعتباربخشی

 محور مدیریت اجرایی )تیم حاکمیتی(    روش های اجرایی

 

 جرایی:کد روش ا

 

3Sh-PP-02-01 
 

 

8 
 

 پرسنل بخش دیالیز  بخش دیالیز در دو شیفت صبح و عصر فعال می باشد .  8

بوده و پزشک متخصص مقیم اطفال، زنان، جراحی عمومی و تخصصی در شیفت صبح و عصر فعال هاي درمانگاه  1

 عصر در بیمارستان حضور دارند.  2شب و پزشک قلب از ساعت  7از ساعت  ICUدر  بیهوشی

معاون درمان ، مسئول 

 درمانگاه

در اورژانس حضور داشته و یک پزشک عمومی مقیم بخش در  ساعته در بیمارستان 12پزشک عمومی به صورت  یک 21

 شیفت شب به بیماران خدمت ارائه می دهند.

 معاون درمان

ر بیمارستان آنکال می باشند و در صورت نیاز و تماس با ایشان جهت ویزیت بیماران سایر پزشکان متخصص د 22

 .مراجعه می نمایند

 سرشیفت  سرپرستار ،

نظارت بر اجراي ارائه خدمات مستمر پزشکی توسط مدیر گروه هاي پزشکی انجام شده و هرگونه تغییر در برنامه  21

 طریق دفتر پرستاري در اختیار بخش ها و واحدهاي مربوطه قرار گیرد. آنکالی باید به مسئول فنی گزارش شده تا از

 مسئول فنی ، مترون 

عصر وشب فعال بوده و براي  ،واحد پذیرش در تمام روزهاي هفته اعم از تعطیل و غیر تعطیل در شیفت صبح 21

 .را بستري می کند بیمارانی که از بخش اورژانس پذیرش می شوند پرونده بالینی تشکیل داده و بیماران

 سرپرستار ، پزشکان مرکز

عصر به شرط تسویه  2صبح تا  8عصر و در روزهاي تعطیل از  5تا  صبح 8در روزهاي غیر تعطیل از ترخیص بیماران  22

در ساعات اداري درصورت عدم  ترخیص با رضایت شخصیحساب کامل توسط واحد صندوق امکان پذیر می باشد. 

هماهنگی مدیریت بیمارستان بوده و در ساعات غیر اداري با هماهنگی سوپروایزر عصر و شب  تسویه حساب کامل با

 امکان پذیر خواهد بود.  یا کشیک اداري 

 سوپروایزر،کارکنان واحد

 نقلیه

ی و کپ علی الحساببه مراکز درمانی دیگر با دریافت مبلغ  ییا انتقال شده  فوتدر ساعت غیر اداري ترخیص بیماران  25

دفترچه بیمه توسط واحد صندوق بیمارستان به طور موقت انجام گرفته و بیمار جهت تسویه حساب کامل توسط 

 .واحد صندوق ، صبح به واحد ترخیص راهنمایی می شود

سوپروایزر ، کارکنان 

 صندوق، کارکنان ترخیص

اري ، معاونت درمان و مدیریت و یک برنامه کاري ماهیانه پرسنل تدوین شده و یک نسخه از آن تحویل دفترپرست 16

 نسخه در بخش مربوطه قرار دارد . 

 سرپرستار / مسئول واحد

بخش اتاق عمل درکلیه روزهاي هفته از صبح تا شب فعال بوده و مبادرت به انجام اعمال جراحی الکتیو در اتاق عملل   17

 مرکزي و اورژانس می نماید . 

 پرسنل اتاق عمل

کی صبح ها فعال می باشد . درصورت بروز مشکل در ساعات غیر اداري به دفتر پرستاري و واحد مدارك پزش 11

 سوپروایزر مراجعه می شود . 

مسئول مدارك پزشکی، 

 مترون، سوپروایزر

کارکنان تاسیسات، مسئول  ساعته حضور داشته و مشکالت پیش آمده را رفع می نماید . 12واحد تاسیسات بصورت  11

 تاسیسات

مسئول فنی و سوپروایزر  در واحد آزمایشگاه و تصویربرداري ، نظارت بر اجراي صحیح فرایندهاي کاري و استانداردها انجام می شود .  22

 آزمایشگاه و تصویربرداري

 سرشیفت سرپرستار و نظارت بر اجراي فرایندهاي عمومی بخش هاي درمانی و سالم بودن تجهیزات، در هرشیفت کاري انجام می شود . 21

نظارت بر اجراي صحیح خدمات در تمامی ساعات شبانه روز انجام می شود و تمامی گزارشات در دفتر گزارش  22

 سوپروایزر نوشته می شود .

 سوپروایزرهاي بالینی

مدیران ارشد بیمارستان،  نظارت بر اجراي مسائل ایمنی بیمارستان ، طبق راندهاي ایمنی به انجام می رسد  . 23

ئول ایمنی بیمارستان و مس

پیگیري کارشناس 

 هماهنگ کننده ایمنی



 

 بیمارستان خیریه سوم شعبان

 واحد بهبودکیفیت و اعتباربخشی

 محور مدیریت اجرایی )تیم حاکمیتی(    روش های اجرایی

 

 جرایی:کد روش ا
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معاونت درمان ، مدیریت  نظارت بر اجراي این روش اجرایی در شیفت هاي صبح با انجام راندهاي نظارتی انجام می شود .  24

 پرستاري 

رسانده می شود تا اقدام  تمامی گزارشات به صورت شفاهی به اطالع رئیس بیمارستان و دیگر اعضاي تیم اجرایی 25

 اصالحی متناسب در نظر گرفته شود . 

معاونت درمان ، مدیریت 

 پرستاري

ساعته بوده و بدون هیچ گونه وقفه اي بدون در نظر گرفتن ساعات  12درصورتی که بیمار بستري شود مراقبتها  26

 ج بیمار ( از آن خدمت بهره مند می شودشبانه روز در هر صورت نیاز به هرگونه خدمتی ) بنا به تشخیص پزشک معال

کارکنان بالینی و  پزشکان ،

  پشتیبانی 
 مستندات مرتبط:

 ت رسیدگی به قصور توسط مسئول فنیمستندات واحد رسیدگی به شکایات ،دفاتر سوپروایزرها ،مستندا

 12/3/11تاریخ بازبینی بعدی:                                12/4/17تاریخ ابالغ:                               12/3/17تاریخ بازبینی فعلی:  

 تهیه کنندگان 

 )ریاست( دریانیدکتر 

 دکتر ناصري نیا )معاون درمان (

 آقاي محراب بیگی )مدیر بیمارستان(
 مهندس توکلیان)مسئول تجهیزات پزشکی(

 )مسئول فنی آزمایشگاه ( دکتر اخباري

 مریم هاشمی)مترون(

 )مسئول فنی داروخانه( دکترباقري

 سی تی اسکن( رادیولوژي و )مسئول فنیدکتر شریفی 

 )پرستار سنگ شکن (  مریم قدرتی

 محترم فرجپور )سوپروایزر بالینی (

 زهره مال )سوپروایزر آموزشی (

 خانم سیاري )کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار ( 

 عطیه میرخانی )کارشناس مسئول بهبود کیفیت(

 میجانی )سرپرستاردیالیز(مهتاب ک

 مریم پابوس )مسئول درمانگاه ها (

 )ریاست ( دریانی دکترتصویب/ابالغ کننده: )معاون درمان ( ناصري نیادکتر تأیید کننده:

 

 



 

11 
 

 

 بیمارستان خیرهی سوم شعبان

 روش اهی اجرایی

 محور مدريیت خطا
 



 

 بیمارستان خیریه سوم شعبان

 واحد بهبودکیفیت و اعتباربخشی

 محور مدیریت خطا)تیم حاکمیتی(    روش های اجرایی

 

 کد روش اجرایی:
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 روش اجرایی ارزیابی پیشگیرانه خطاهای پزشکی

از طریق به ارتقاي ایمنی بیماران درفرهنگ سازمانی بیمارستانی  خطاهاي پزشکی ،کاهش خطا هاي احتمالی ،توسعه فرهنگ بیمارمحوري و مجدد بروز از :پیشگیريهدف

 اشتراك گذاري تجربه ها 

  :کلیه بخش هاي درمانی وغیر درمانیدامنه

یا عواملی  شناسایی مخاطرات سازمانی رمانی وایجاد یک پیامد ناگوار و ناخواسته در بیمار می باشد.ه خدمات تشخیصی ودارائ دریا نقص  قصور ، خطا از :منظورتعاریف

آن بتوان ازخطاهاي پزشکی پیشگیري وخدماتی باکیفیت باال  و استفاده از و روش هاي علمی فرایندي بوده که براساس حیطه ساختاري ، دو مرتبط بابیماردر مستعدکننده

 ارائه نمود.

RCA(Root cause analysis )  تحلیل علل ریشه اي 

FMEA(Failare mode and effect analysis) تحلیل حاالت بالقوه خطا و آثار آن 

 دستورالعمل هاي ایالغی وزارت متبوع،راهنماي اعتباربخشی منابع/مراجع:

ل خون کمیته ترویج زایمان طبیعی ،مسئول فنی،پاسخگوي ایمنی بیمار،مدیریت تجهیزات پزشکی ،طب انتقا و کمیته مرگ ومیر،درمان،دارو اختیارات: و مسئولیت ها

 پرستاري ،سوپروایزر آموزش و هماهنگ کننده ایمنی بیمار 

 )چه فعالیتی، چه زمانی، در چه محلی و توسط چه کسی انجام می شود.(                     انجام کار:شیوه 

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 ماریب یمنیمسئول ا دهد. یم لیراتشک یمیباتوجه به موضوع خطات یپزشک يخطاها لیوتحل یبررس مارجهتیب یمنیئول امس 2

 ماریب یمنیکننده ا هماهنگ دینما یم يجمع آور از صندوق هاي خطا مارخطاهارابطورماهانهیب یمنیکارشناس هماهنگ کننده ا 1

 هماهنگ کننده ایمنی بیمار دام در دستور کارکمیته هاي مرتبط قرار می گیردخطاها جمع بندي ،دسته بندي می شود وهرک 1

دفتر بهبود کیفیت جهت جلب مشارکت پرسنل،بخشی راکه بیشترین گزارشات خطارا داشته تشویق می کند  2

  . 

 معاون درمان  

 

5 

راهکارهاي مختلف  شی ودرپایان هرماه مسایل وخطاهاي مختلف رادرجلسه سرپرستاران مطرح ونیازهاي آموز

 راجهت اقدام اصالحی مراقبتی با خرد جمعی تعیین میشود.

هماهنگ کننده ایمنی 

 بیمار،سرپرستاران 

بررسی  RCA-FMEAخطاهاي دسته بندي شده مرتبط با هر کمیته درآن مطرح وبراساس روش علمی  6

 میگردد

 هماهنگ کننده ایمنی بیمار

 مسئولین واحدها  الحی در عملکرد واحد هاي مرتبط قرار میگیرد مصوبات کمیته بصورت اقدام اص 7

 هماهنگ کننده ایمنی بیمار  قرار می گیرد بطو ماهانه دراختیار کارکنان LEARN &SHAREبررسی خطا ها وراهکارهاي آنها بصورت   8

لی تحلیل وپایش برنامه مداخالت اصالحی وسنجش عملکرد کارکنان باتوجه به فرایند هاي اصلی بطورفص 1

 میشود

 بهبود کیفیت

گزارش شودبالفاصله درجهت تحلیل  یا درصورتیکه مخاطره اي جدیدوخارج ازفهرست مخاطرات کشف و 7

 واقدام اصالحی آن طبق مواردفوق الذکرمداخله صورت می گیرد

مسئول پاسخگوي ایمنی 

 بیمار 

8 LEARN &SHARE دفتر بهبود کیفیت .ه قرار می دهدماه در اختیار مجموع6بصورت خبر نامه هر 
 

 ،تحلیل ریشه اي و پیشگیرانه ،مصوبات کمیته  راند ایمنی بیمارمستندات مرتبط:گزارشات خطا ها،چک لیست ها ي 

 2/1/18ریخ بازبینی بعدي:تا                        21/2/17تاریخ ابالغ:                                              2/1/17تاریخ بازبینی فعلی:   



 

 بیمارستان خیریه سوم شعبان

 واحد بهبودکیفیت و اعتباربخشی

 محور مدیریت خطا)تیم حاکمیتی(    روش های اجرایی

 

 کد روش اجرایی:
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 : تهیه کنندگان

 )ریاست( دکتر دریانی

 مریم هاشمی  )مترون ( 

 مسئول بهبود کیفیت(کارشناس )خانم میرخانی 

 زهره مال )سوپروایزر آموزشی (

 )مسئول پاسخگویی ایمنی بیمار( دکتر جمالی

 )کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار(خانم سیاري

 یر بیمارستان (محمدصادق محرابی) مد

 مهندس انصاري)مسئول بهداشت حرفه اي(

 ابوالفضل قدیانلو )مدیر امور اداري (

 )ریاست (دکتر دریانی تصویب/ابالغ کننده:  )معاون درمان ( دکتر ناصري نیاتأیید کننده: 



 

 بیمارستان خیریه سوم شعبان

 واحد بهبودکیفیت و اعتباربخشی

 حاکمیتی(    محور مدیریت خطا)تیم روش های اجرایی

 

 کد روش اجرایی:
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 روش اجرایی نحوه گزارش دهی همگانی خطاهای پزشکی بدون ترس از سرزنش و تنبیه

مشارکت کارکنان درپایش وکنترل خطاهاي پزشکی، پیشگیري ازتکرارمجددخطاهاي پزشکی ازطریق تحلیل ریشه اي علل تقویت  :هدف

 بروزخطا ، پیشگیري ازتکرارمجددخطاهاي پزشکی از طریق به اشتراك گذاري تجربه ها 

 :کلیه بخش هاي بالینی ودرمانیدامنه

بدون ترس وتنبیه  داوطلبانه و انع گزارش خطاوتشویق کارکنان به گزارش خطاهاي پزشکی:این روش اجرایی به منظورشناسایی،رفع موتعاریف

 می باشد

 ،مسئول فنی،کمیته مرگ ومیر، هماهنگ کننده ایمنی بیمار RCA ریاست ،تیم صاحبان فرآیند :

 پرسنل درمانی

 :کارکنان،بیماران  ذینفعان

 مل هاي ابالغی وزارت :استانداردهاي اعتبار بخشی،دستورالعمنابع/مراجع

 : صندوقهاي خطا،فرمهاي گزارش خطا تجهیزات

 :ایجاد فرهنگ گزارش خطا بدون ترس وتنبیه توسط مدیران ارشد،کمیته مرگ ومیر  امکانات

 کارکنان مرتبط:مسئول فنی،پرسنل،هماهنگ کننده ایمنی بیمار 

 :مسئول پاسخگوي ایمنی بیمارمسئولیت هاواختیارات

 )چه فعالیتی، چه زمانی، در چه محلی و توسط چه کسی انجام می شود.(                     کار: انجامشیوه 

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

بدون نام در هر  خطاهاي پزشکی به کلیه پرسنل درمانی و تکمیل فرم آموزش نحوه گزارش 

 بخش

 هماهنگ کننده ایمنی بیمار

کی درصورت بروز خطاهاطبق دستورالعمل هاي ابالغی تکمیل فرم گزارش خطاهاي پزش 1

 وزارت متبوع

 پرسنل درمانی

 211در صورت نیاز فوري گزارش خطا  مراجعه حضوري  به مسئول فنی یاتماس با شماره  1

 182،کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار یا تماس با شماره 

 پرسنلدرمانی

 ،پرسنل درمانی online ITال گزارش خطا به صورتپس از بروز رسانی سایت بیمارستان ،ارس 2

 بیمار ایمنی کننده هماهنگ جمعآوریگزارشاتخطابصورتدستی از صندوق هاي خطا بصورت ماهانه 5

 هماهنگ کننده ایمنی بیمار و پیگیري گزارشات مرتبط با بیماران اولویت بندي و بررسی گزارشات خطابدون تنبیه وتوبیخ 6

 هماهنگ کننده ایمنی بیمار درصورت نیاز باحضورتیم مربوطهRCAدامات اصالحی درجلسات طرح وتصویب اق 7

/ بیمار ایمنی کننده هماهنگ جهت ارائه به تیم اجراییپایش وثبت سوابق در اکسل هاي گزارش خطا و نمودارسازي از آن  8

 مسئول فنی

 یري از بروز مجدد خطاهااجراي برنامه هاي مداخله اي درجهت حذف یا کاهش خطاهاوپیشگ 1

و جلب اطمینان پرسنل و حمایت از ورفع موانع گزارش دهی خطا با انجام اقدامات اصالحی 

 آنان

مسئولین وپرسنل واحدهاي 

با نظارت واحد ایمنی  مرتبط

 بیمار

بخش هایی که در گزارش دهی خطا فعالیت بیشتري داشته اند طی نامه اي از طریق مسئول  21

تشویق کتبی می شوندو نامه در برد کارت زنی و یا بخش ها قرار و جهت رویت  بهبود کیفیت

مسئول هماهنگ کننده 

 ایمنی بیمار 



 

 بیمارستان خیریه سوم شعبان

 واحد بهبودکیفیت و اعتباربخشی

 حاکمیتی(    محور مدیریت خطا)تیم روش های اجرایی

 

 کد روش اجرایی:
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 پرسنل قرار می گیرد .

تحلیل وپایش برنامه هاي مداخله اي درجهت حذف یا کاهش خطاهاوپیشگیري از بروز مجدد  22

 زارش شده و کمک گرفتن از سرپرستاران یا پرسنل در موارد گ خطاها

/ بهبود کیفیت،تیم اجرایی 

 تیم ایمنی بیمار

 ساعت جلسه 12درصورتی که خطاي رخ داده باعث مرگ یاعارضه وآسیب پایدار باشد،ظرف  21

RCAتشکیل میشود وخطا بررسی میگردد 

مسئول فنی،کمیته مرگ 

 ومیر

 ریاست ساعت به معاونت دانشگاه اطالع رسانی میگردد.71ظرف  21

اي دسته بندي شده درصورت ارتباط با کمیته هاي تعیین شده در کتاب راهنما به خطاه 22

 کمیته مربوطه توسط کارشناس هماهنگ کننده و یا مسئول فنی ارجاع داده می شود 

مسئول فنی / کارشناس 

 هماهنگ کننده ایمنی بیمار

گذاري در جلسات فهرست خطاها و راهکارهاي مرتبط با آنها جهت یادگیري و به اشتراك  25

 سرپرستاران مطرح و توسط ایشان به پرسنل آموزش داده میشود . 

کارشناس هماهنگ کننده 

 ایمنی بیمار/سرپرستاران

جهت اثربخشی بیشتر یادگیري و به اشتراك گذاري از سوي واحد ایمنی بیمار برگه هایی  26

لیه پرسنل صبح ، عصر ماهانه به بخش ها داده می شود تا ک Learn & shareتحت عنوان 

 و شب با مطالعه آن از خطاها درس گرفته و در جهت کاهش و حذف خطا تالش نمایند . 

کارشناس هماهنگ کننده 

 ایمنی بیمار/سرپرستاران

 
 :مستندات پایش واجراي مداخالت اصالحی،پایش فصلی ،مشاهده و مصاحبه مستندات مرتبط

 2/1/18تاریخ بازبینی بعدي:                        21/2/17تاریخ ابالغ:                                              2/1/17تاریخ بازبینی فعلی:   

 : تهیه کنندگان

 )ریاست( دکتر دریانی
 آقاي محرابی )مدیر بیمارستان (

 )معاون درمان ( دکتر ناصري نیا

 خانم هاشمی )مترون (
 )مسئول فنی ( دکتر جمالی

 )کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار (ريسیاخانم 

 دریانی )ریاست (دکتر تصویب/ابالغ کننده: دکتر ناصري نیا )معاون درمان ( تأیید کننده:
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 بیمارستان خیرهی سوم شعبان 

 

 روش اهی اجرایی

خطر حوادث و بالیامحور مدريیت 
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 سوزی آتش درمقابل ایمنی اجرایی روش

 هدف:

 سوزيکاهش احتمال خطر آتش  -2

 محافظت از جان بیماران ، همراهان و کارکنان در برابر خطر آتش سوزي -1

 کاهش خسارت مالی ناشی از آتش سوزي و ایجاد کمترین آسیب به سازه ساختمان  -1

 ارتقاي سطح آگاهی و مهارت کارکنان جهت مقابله با اتش سوزي احتمالی و انجام بهترین پاسخ -2

 تانواحدهاي بیمارس/ کلیه بخشهادامنه:

 مسئولین واحدها و قسمت هاصاحبان فرآیند:

 کلیه پرسنل و بیمارانذینفعان فرآیند:

 تعاریف:

 قش اساسی را ایفا آتش : آتش واکنش شیمیایی است که بین ماده سوختنی ،حرارت و اکسیژن رخ میدهد/ درایجاد آتش ، سه عامل حرارت ، مواد سوختنی و اکسیژن ن

 میکنند.

  :جعبه اي شامل حداقل شیر برداشت از آب عمومی با فشار کافی یا از مخازن مرتفع آب یا منبع تحت فشار ، شیلنگهاي قرقره اي یا شیلنگهاي جعبه آتش نشانی

 متر و سر لوله متناسب براي پاشیدن آب بر روي آتش می باشد.  25الستیکی یا تاشو کتانی حداقل به طول 

 احی شده براي شناسایی خودکار وقوع آتش به وسیله حرارت ، شعله ، نور و یا دیگر محصوالت ناشی از احتراق که توسط سامانه اعالم حریق: به معنی سامانه طر

 دتکتورهاي دودي  شناسایی شده و توسط کنترل پنل که شامل زون هاي آتش نشانی هست زون آتش مشخص شده و توسط آژیر اعالم می گردد.

 لیست شماره تماس هاي اضطراري-تلفن-ویلچیر -برانکارد -وسایل اطفاء حریق-لکپسو -دتکتورامکانات و تجهیزات:

 کلیه مسئولیت ها و اختیارات در هر گام مشخص شده است.مسئولیت ها و اختیارات:

 منابع/مراجع:

 مهندسی حریق،فریده گلبابایی -

 2181محمد فام ، ایرج ، مهندسی ایمنی ، انتشارات فن آوران ،  -

 انیتجربه بیمارست 

 انجام کار:                     )چه فعالیتی، چه زمانی، در چه محلی و توسط چه کسی انجام می شود.(شیوه 
 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

1 
 پیشگیری:

 کارکنان بیمارستان در دوره هاي  آموزشی اطفاي حریق که  به صورت عملی و تئوري  هر سال برگزار می شود شرکت می کنند
 تاسیساترشناس کا

 مدیریت خطرکارشناس  تجهیزات اعالم و اطفاء حریق با اولویت مکان هاي خطرناك تعیین شده است. 2

 نصب سیستم هاي اعالم و اطفاي حریق دستی با نظارت کارشناس فنی حریق و کارشناس بهداشت حرفه اي انجام می شود. 3

کارشناس فنی شرکت 

طرف قرار داد مورد تایید 

 آتش نشانی اداره

4 
با بازدید از مکان هاي پرخطر ،خطرات موجود شناسایی شده و بر اساس اولویت خطرات در کمیته حفاظت فنی مطرح و نسبت به رفع 

 آن اقدام میشود.
 مدیریت خطرکارشناس 

 می آید.از نحوه انبارش مواد شیمیایی نظارت و در صورت نا سازگار بودن مواد شیمیایی اقدام الزم به عمل  5
کارشناس بهداشت حرفه 

 مدیریت خطر-اي

ه کارشناس بهداشت حرف( نسبت به آموزش واحدها و بخش ها  GHSبا تهیه و نصب برچسب اطالعات ایمنی روي مواد شیمیایی) برچسب بر اساس استاندارد  6



 

 بیمارستان خیریه سوم شعبان

 واحد بهبودکیفیت و اعتباربخشی

 محور مدیریت خطرحوادث و بالیا)تیم حاکمیتی(    روش های اجرایی
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 اي در زمینه خطرات مرتبط با حریق مواد و سایر موارد خطرآفرین اطالع رسانی صورت میگیرد.

7 
( و آموزش آن به بخش ها ،آموزش هاي الزم جهت جلوگیري از ایجاد آتش سوزي و MSDSبرگه هاي اطالعاتی ایمنی مواد شیمیایی)

 انفجار مواد شیمیایی صورت میگیرد.
کارشناس بهداشت حرفه 

 اي

1 
به ایمن سازي موارد خطر آفرین از لحاظ با بازدید از سیم هاي حامل جریان برق و دستگاهاي الکتریکی مکان هاي خطرناك نسبت 

 حریق و سایر موارد ایمنی اقدامات الزم صورت میگیرد.
 مسئول تاسیسات

1 
از  تمامی دتکتورهاي اعالم حریق بازدید به عمل آمده و توسط اسپري مخصو ص کارایی دتکتور و سیستم اعالم حریق  فصلیبه طور 

 سنجیده میشود.

تکنسین فنی دتکتورهاي 

الم حریق / مسئول اع

 تاسیسات

در زمان انجام عملیات گرم توسط پرسنل تاسیسات و پیمانکاران  از قبیل جوشکاري و برشکاري و .....اقدامات ایمنی از قبیل دور بودن  12

 از مواد قابل اشتعال و همچنین تهیه کپسول اطفا حریق در محل کار صورت میگیرد.

کارشناس بهداشت حرفه 

 سیساتاي/مسئول تا

11 
تمامی کلید ها و پریزهاي موجود در تمامی بخش ها از لحاظ ارتینگ توسط مسئول تاسیسات و بررسی عملکرد چاهاي ارت به صورت 

 اهم(اقدامات اصالحی صورت می گیرد. 1سالیانه توسط شرکت هاي مجاز اندازه گیري شده و در صورت باالتر بودن از حد مجاز)
 مسئول تاسیسات

 مسئول تاسیسات هاي حرارتی در تمامی قسمت هاي بیمارستان توسط عایق هاي حرارتی نسوز عایق بندي می شود. لوله 12

13 
تمامی کیس هاي کامپیوتر بخش ها و فن هاي وسایل الکتریکی که محل تجمع پرز و گرد و غبار می باشد و خطر آتش گیري به 

 همراه دارد هر شش ماه تمیز کاري می شود.
 فناوري اطالعاتمسئول 

14 
مسئولین بخش ها و تمامی پرسنل هر نوع خطري را از قبیل نشت مواد شیمیایی ،خرابی سیم و پریزها و جرقه وسایل الکتریکی و برق 

 (گزارش می دهند.151( یا تاسیسات )داخلی 187)داخلی  فتگی وسایل و ..... را به مسئول بهداشت حرفه ايگر

مسئولین بخش ها و تمامی 

 پرسنل

15 
متر( براي حریق جامدات و)  12فاصله دسترسی به هر کپسول توسط کارشناس بهداشت حرفه اي و کارشناس فنی حریق حداقل  )   

 متر( براي حریق مایعات استاندارد سازي شده است 25

کارشناس بهداشت حرفه 

 اي و کارشناس فنی حریق

16 
ورت دوماهانه تکان داده شود تا از کلوخه شدن پودر و عمل نکردن در زمان حریق کلیه کپسولهاي پودر و گاز بیمارستان بص    

 جلوگیري شود.
 مسئول تاسیسات

17 
اعضاي تیم آتش نشانی مباحث تئوري ایمنی در برابر آتش سوزي ، کار با خاموش کننده ها ، آگاهی از نقش خود در برنامه ایمنی 

 نشانی و کارشناس بهداشت حرفه اي به طور سالیانه اموزش می بینند.آتش بصورت سالیانه توسط کارشناسان آتش 

کارشناس بهداشت حرفه 

 اي و کارشناس فنی حریق

11 

بیمارستان یک تیم آتش نشانی متشکل از پرسنل تاسیسات ،خدمات، نگهبانی و حراست و رابطین آتش نشانی بخشها توسط کمیته 

هرست اعضاي این تیم با ذکر نام و نام خانوادگی و مسئولیت و سمت در تیم آتش نشانی و مدیریت خطر و بالیا  تشکیل داده است و ف

جزئیات تماس آنها شامل شماره تلفن ثابت و همراه ، آدرس، تلفن خویشاوندان آنها در واحد بهداشت حرفه اي  و تاسیسات و  اتاق 

 موجود است.EOCتلفنخانه و اتاق  -سوپروایزر

 کمیته مدیریت خطر

 پیشتازان آتش کلیه کپسولها سالیانه به کارت شارژ مجهز می شوند. 11

22 
کلیه فایر باکس ها و کپسول هاي آتش نشانی به عالیم راهنماي استفاده استاندارد مجهز شده اند تا باعث عملکرد بهتر تیم آتش 

 نشانی یا پرسنل شود .

کارشناس بهداشت حرفه 

 اي

21 

 

 کشف سریع:

ر بخش به محض دیدن شعله با هماهنگی رابط اتش نشانی و یا در صورت عدم حضور وي ، با استفاده از کپسول هاي تمامی پرسنل ه

 اطفا حریق موجود در بخش و بر اساس اموزش هایی که دیده اند نسبت به اطفاي حریق اقدام نمایند.

 کلیه پرسنل

22 
با شروع حریق اقدامات ایمنی جهت پیشگیري و گسترش حریق ، اطفا  رابط اتش نشانی هر بخش که در تمامی شیفت ها حضور دارند

 و در صورت لزوم اطالع رسانی به تیم اصلی آتش نشانی بیمارستان و سوپروایزر را انجام میدهد.

-رابطین آتش نشانی

 سوپروایزر

23 
هاي اعالم حریق موجود در در صورت عدم دسترسی پرسنل به کپسول اطفاي حریق و یا گستردگی اتش سوزي،پرسنل شستی 

 راهروي بخش ها را فعال می نمایند،که این شستی ها باعث فعال شدن اژیر سیستم اعالم حریق می شود.
 کلیه پرسنل

24 

در مکانهایی که دتکنور اعالم حریق وجود دارد،به محض رسیدن دود یا حرارت به این دتکتورها،فعال شده و  آژیر اعالم حریق به صدا 

( را اعالم 111آید و مرکز تلفن نیز باید بالفاصله  با هماهنگی سوپروایزر یا مسئول ایمنی یا فرمانده حادثه کد اتش سوزي ) در می 

 می نماید.

-مسئول ایمنی-سوپروایزر

 فرمانده حادثه

25 
 در خصوص عملیات پاسخ و خروج ایمن موارد ذیل صورت می پذیرد:

 وجود انفجار ،دستور تخلیه بخش و بیماران صادر میشوددر صورت گستردگی حریق و یا خطر    
 فرمانده حادثه
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 کد روش اجرایی:

 

3Sh-PP-10-01 
 

 

18 
 

 

26 

 در صورت امکان ، تخلیه به صورت خروج نهایی یا فرار کامل باشد:

   که شامل خروج از ساختمان و رسیدن به فضاي باز امن می باشد و در غیر این صورت بیماران بویژه بیماران بستري به

 که احتمال خطر کمتري دارد انتقال داده شوند. منطقه امن در همان طبقه

 .ابتدا بیماران در معرض حریق و نزدیک به حریق منتقل شوند 

 .در تخلیه بیماران ، افراد سالخورده و کودکان در اولویت قرار دارند 

 .بیماران با مشکالت قلبی و ریوي وبیمارانی که قادر به حرکت نیستند در اولویت میباشد 

 ان پرونده بیماران هم منتقل میشود.در صورت امک 

 .بیمارانی که قادر به حرکت نیستند ، توسط برانکارد ، صندلی چرخدار، پتو و ملحفه و با احتیاط انتقال داده میشوند 

   وسایل انتقال از سایر بخشها به محل مورد نظر انتقال داده میشود و با صالحدید سوپروایزر و یا فرمانده حادثه نیروي

 از سایر بخشها فراخوانده میشود. کمکی

 پس از تخلیه کامل افراد، نسبت به انتقال تجهیزات اقدام میشود 

  کل طبقه ( -کل بخش –با توجه به حجم حریق شعاع تخلیه متفاوت خواهد بود.) قسمتی از بخش 

 تیم تخلیه

 

 پرسنل تاسیسات اساز اقدام می نمایندهم زمان واحد تاسیسات جهت جلوگیري از گسترش آتش نسبت به خاموش کردن هو 27

21 
در صورت عدم کنترل آتش سوپروایزر با بررسی اوضاع و با هماهنگی فرمانده حادثه )رئیس بیمارستان(، اعالم تشکیل تیم 

 فرماندهی حادثه می نماید.
 سوپروایزر-فرماندهی حادثه

21 
نشانی را داشته باشد تا به محض صدور فرمان از طرف مسئول تیم  مرکز تلفن آمادگی الزم جهت تماس با نزدیکترین ایستگاه آتش

 آتش نشانی/فرمانده حادثه  ، به ایستگاه آتش نشانی اطالع دهد
 مرکز تلفن

 مسئولین بخش مسئول بخش در خصوص قطع شیر اکسیزن سانترال و انتقال سریع بیماران وابسته به اکسیژن تصمیم گیري می نماید.  32

 تاسیسات تاسیسات نسبت به قطع شیر اصلی گاز  اقدام می نماید. مسئول   31

 کلیه سیلندرهاي گازهاي طبی از محل آتش سوز ي تخلیه می شوند.  32
تیم اتش نشانی/رابطین 

  آتش نشانی
 پرسنل تاسیسات ، کلیه پرسنلکارکنان مرتبط:

 شرح وظایف تیم آتش نشانیمستندات مرتبط:

 12/3/11تاریخ بازبینی بعدی:                        12/4/17تاریخ ابالغ:          12/3/17تاریخ بازبینی فعلی:

 تهیه کنندگان

 ابوالفضل قدیانلو)مسئول اداري(،  مریم هاشمی)مدیره پرستاري(،  )مسئول فنی( جمالی، دکتر )معاون درمان( ،  دکتر ناصري نیا فرهاد دریانی )رئیس بیمارستان(

،خانم  (بهداشت حرفه ايمسئول سجاد انصاري)-مد توکلیان)مسئول تجهیزات پزشکی (مح -زهره مال)سوپروایزر آموزشی( -محراب بیگی)مدیر بیمارستان(محمدصادق 

طباطبایی)مسئول حامد - )کارشناس ایمنی بیمار(خانم سیاري- فاطمه بهجویی)مسئول بهداشت( -رمضان عبدلی)مسئول خدمات( مستوري )دبیر کمیته مدیریت خطر( ،

عطیه میرخانی)کارشناس  - محمد رضا اسالمی)کارشناس هماهنگ کننده کمیته ها( - حمید احمدي)سرپرستار اورژانس(- مسعود صیادي)مسئول انتظامات(- تاسیسات(

 ت(افشین اژدست)فناوري اطالعا - محمد رجایی)مسئول مالی( - (شریفی)مسئول رادیولوژيدکتر  - بهبود کیفیت(مسئول 

 
 دریانی )رئیس بیمارستان (تصویب/ابالغ کننده:آقای دکتر  ناصری نیا )معاون درمان (تأیید کننده:آقای دکتر 
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 روش های اجراییمحور مدیریت خطرحوادث و بالیا)تیم حاکمیتی(   
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 گرمایش وتهویه بیمارستان ؛ نگهداشت سرمایش روش اجرایی

 هدف:

شت صحیح ؛ تعمیرونگهداري انواع تأسیسات ازقبیل سیستم داهبا نگ همراهان وکلیه پرسنل؛ ؛ بیماران به مصوب استانداردهاي با مطابق مطلوب خدمات ارائه -2

 هاي سرمایشی،گرمایشی وتهویه بیمارستان
 جلوگیري ازهدر رفت منابع انرژي -1

  کاهش هزینه هاي اضافی -3

 دامنه:

 کلیه بخشها و واحدهاي بیمارستان

 صاحبان فرآیند:

 ر،حوادث و بالیاکلیه اعضاء کمیته مدیریت خط-مسئول تاسیسات -مسئول ساختمان

 ذینفعان فرآیند:

 کلیه پرسنل ، بیماران و همراه بیماران

 تعاریف:

 امکانات و تجهیزات:

 کلیه سیستم هاي سرمایش و گرمایش و تهویه بیمارستان

 مسئولیت ها و اختیارات:

 مسئولیت ها در هر گام به تفکیک بیان شده است.

 منابع/مراجع:

 کتاب تهویه، دکتر جعفري. -

 ربه بیمارستانیتج -

 انجام کار:                     )چه فعالیتی، چه زمانی، در چه محلی و توسط چه کسی انجام می شود.(شیوه 

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

1 
و راه اندازي سیستم گرمایشی قبل از شروع فصل سرما و سیستم سرمایشی ، سرویس کلی رفع عیوب 

 ت میگیرد.صورقبل از شروع فصل گرما 
 پرسنل تاسیسات 

2 
سال ساخت  و تاریخ نصب و  -شرکت تولیدي-مشخصات کلیه تجهیزات تاسیساتی ) نوع و مدل دستگاه 

 راه اندازي( در شناسنامه دستگاه ثبت می گردد.
 مسئول تاسیسات

3 

اههاي ساعات کارکرد آنها و توصیه هاي شرکت سازنده براي دستگ -بر اساس مشخصات فنی دستگاهها 

سرمایشی،گرمایشی،تهویه و دستگاههاي حیاتی اعم از بویلر،چیلر تراکمی ، الکتروموتور و .. برنامه زمان 

 بندي تعمیر و نگهداري تعریف میشود.

 مسئول تاسیسات

4 

هرگونه نارضایتی از سیستم تهویه و یا خرابی هاي اعالم شده جهت سیستم سرمایش،گرمایش ، تهویه و 

ي اعالمی از واحد ،توسط مسئول واحد به صورت کتبی به مسئول  تاسیسات اطالع داده کلیه خرابی ها

 می شود و جهت افزایش سرعت انجام کار در موارد فوریتی تلفنی هم درخواست تعمیرات اعالم میگردد.

 مسئولین واحدها

 پرسنل تاسیسات پس از بازدید و رفع عیوب گزارش عملکرد را ثبت می کنند. 5

7 
هفته یک  1هواساز ها هر -سنل تاسیسات ؛ بر اساس برنامه مدون  از موتورخانه ها به صورت هر روزپر

 براساس چک لیست بازدیدکرده ومستندات را ثبت می کنند. -ماهه  6فن کوئل ها –مرتبه 
 پرسنل تاسیسات

1 

شتی احتمالی از پرسنل تاسیسات؛ بصورت دوره اي از تمامی فن کوئل ها  وشیرهاي هواگیري ورفع ن

شیرهاي رفت و برگشت ،ازکویلهاي گرمایشی وسیستم هوارسانی ودریچه هاي خروج و مکش 

 وترموستاتهاي اتاقی انجام باز دید بعمل آورده و وضعیت فیلترها، چک می گردد.

 پرسنل تاسیسات



 

 بیمارستان خیریه سوم شعبان

 واحد بهبودکیفیت و اعتباربخشی

 روش های اجراییمحور مدیریت خطرحوادث و بالیا)تیم حاکمیتی(   
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1 
هیه و با مدیریت مکاتبه درصورت نیاز به قطعات و لوازم جهت انجام تعمیرات قبل از شروع ؛لیست لوازم را ت

 می نماید.
تاسیساتمسئول   

12 
پرسنل تاسیسات باکنترل به موقع و انجام تنظیمات هریک از قسمتهاي سیستم گرمایشی وسرمایشی 

 نسبت به مصرف بهینه  سوخت وانرژي تالش می نمایند.
 مسئول تاسیسات

 
 پرسنل واحد تاسیسات بیمارستانکارکنان مرتبط:

 بط:مستندات مرت

 چک لیست هاي مربوطه

 12/3/11تاریخ بازبینی بعدی:                        12/4/17تاریخ ابالغ:          12/3/17تاریخ بازبینی فعلی:

 : تهیه کنندگان

 )رئیس بیمارستان(دکتر دریانی

 مریم هاشمی)مدیره پرستاري(

 )معاون درمان(دکتر ناصري نیا

 (ابوالفضل قدیانلو)مسئول اداري

 )مسئول فنی(دکتر موسوي 

 زهره مال)سوپروایزر آموزشی(

 محمدصادق محراب بیگی)مدیر بیمارستان(

 محمد توکلیان)مسئول تجهیزات پزشکی(

 (بهداشت حرفه اي سجاد انصاري)مسئول 

 مهري مستوري ) دبیر کمیته مدیریت خطر (

 رمضان عبدلی)مسئول خدمات (

 فاطمه بهجویی)مسئول بهداشت(

 ایمنی بیمار( هماهنگ کننده )کارشناسريخانم سیا

 حامد طباطبایی)مسئول تاسیسات(

 مسعود صیادي)مسئول انتظامات(

 حمید احمدي)سرپرستار اورژانس(

 بهبود کیفیت( مسئول عطیه میرخانی)کارشناس

  محمدرضا اسالمی)کارشناس هماهنگ کننده کمیته ها(
 تأیید کننده:

 ان ( ناصری نیا ) معاون درمآقای دکتر 

 تصویب/ابالغ کننده:

 دریانی ) رئیس بیمارستان (آقای دکتر 
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 روش اجرایی گزارش حوادث و موقعیت های خطر آفرین

 هدف:

رایی و هدف از نگارش این روش اجرایی، گزارش حوادث، شبه حوادث و موقعیت هاي خطر آفرین  و تحقیق در رابطه با علل آنها و ارائه راهکارهاي اج

 صالحی متناسب که مانع تکرار حوادث مشابه و حوادث ناگوار گردد.اقدامات ا

 وکارکنان مراجعین بیماران، ایمنی وحفظ بروزحوادث از پیشگیري      

 شده رخداده مجددحوادث ازبروز پیشگیري      

 ازحوادث  ناشی مالی خسارت کاهش      

 آنها نمودن برطرف رايب الزم اقدامات انجام و ایمن نا موقعیتهاي شناسایی      

 کلیه واحدها وبخش هاي بیمارستاندامنه:

 مسئول بهداشت حرفه اي-مسئول تاسیسات و ساختمان-کلیه اعضاء کمیته مدیریت خطرصاحبان فرآیند:

 کلیه پرسنل بیمارستان ، بیماران و همراهان بیمارذینفعان فرآیند:

 تعاریف:

 حادثه ناشی از کار: -2

تامین اجتماعی حادثه ناشی از کار عبارت است از حوادثی که در حین انجام وظیفه و به سبب آن براي بیمه شده اتفاق می افتد. قانون  61طبق ماده 

رکارگاه یا موسسات وابسته با ساختمان ها و محوطه آن مشغول به کار باشد و یا به دستور ه تمام اوقاتی است که بیمه شده دمقصود از حین انجام وظیف

ن بخشی و اوقات ما در خارج ازمحوطه کارگاه عهده دار انجام ماموریتی باشد اوقات مراجعه به درمانگاه و یا بیمارستان و یا براي معالجات درمانی و تواکارفر

ان و مساعدت به آنان رفت و برگشت بیمه شده از منزل به کارگاه اتفاق افتاده باشد حوادثی که براي بیمه شده حین اقدام براي نجات سایر بیمه شده گ

 اتفاق می افتد حادثه ناشی از کار محسوب می شود.

 ( :Incidentرویداد) -1

 اتفاقی که منجر به یک حادثه شده یا پتانسیل تبدیل شدن به یک حادثه)شرایط نا ایمن( را داشته باشد.

 ( :Near missesشبه حادثه ) -1

 ت نشده است و اصطالحا بخیر گذشته است را شبه حادثه گویند.رویدادي که منجر به بیماري، جراحت، صدمه و یا خسار

 یابیمارستان و مردم به ومحیطی مالی جانی، آسیب منجربه میتوانند و هستند زا آسیب بالقوه میشودکه گفته هایی پدیده خطرآفرین(:به عوامل( مخاطره

 .شوند

 ...و طوفان سیل،زلزله، :طبیعی خطرآفرین عوامل

 سایبري ها،تصادفات،حمالت اپیدمی آتشسوزي، :ساز انسان خطرآفرین عوامل

 ، بیمارستان به تخریب ویا جراحت بیماري، ازنوع تهدیدي و میدهند رخ یمارستانب فیزیکی درفضاي هستندکه حوادثی :داخلی منشاء با حوادث

 قطع طبی، گازهاي وگاز،قطع وبرق آب ،قطع آتش سوزي ر،کا حین حوادث تخت، بیماراز سقوط : واردمینمایندمانند بازدیدکنندگان و بیماران،پرسنل

 ... و جمعی کارکنان دسته اعتصاب ، رادیواکتیو مواد نشت ارتباطی، سیستمهاي

 مجروحان ازحد بیش ورود وباعث تاثیرقرارداده راتحت بیمارستان ولی افتاده اتفاق ازبیمارستان خارج که حوادثی : خارجی منشاء با خطرآفرین عوامل

 ... و سیل،زلزله ، مانندتصادفات میشود بیمارستان به مصدومانو

 شرایط نا ایمن از نامناسب بودن وضعیت و یا سیستم کاري ناشی می شوند.

 نا مناسب بودن محل کار از لحاظ نور، صدا، گرد و غبار، ارتعاش و... -

 بی نظمی در محیط کار -

 نقص فنی دستگاه  -

 اب لغزنده بودن کف بیمارستان در اثر  -

 نقص فنی وسایل حمل و نقل -

  استفاده از مواد خطرناك یا سیلندرهاي تحت فشار -

 فرم گزارش شرایط مخاطره آمیز-فرم گزارش خطا-فرم گزارش حادثهامکانات و تجهیزات:

 مسئولیت ها در هر گام به تفکیک بیان شده است.مسئولیت ها و اختیارات:

 منابع/مراجع:

 بیمارستانی تجربیات کار وبهداشت یفن حفاظت کمیته نامه آیین

 انجام کار:                     )چه فعالیتی، چه زمانی، در چه محلی و توسط چه کسی انجام می شود.(شیوه 
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 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

1 

 به واحد آن پرسنل یا مسئول توسط نظربالفاصله مورد ازبیمارستان،حادثه درهرقسمت حادثه وقوع درصورت

 ( وسوپروایزروقت  )صبح درشیفت(مسئول ایمنی و بهداشت حرفه اي  یا مدیر داخلی بیمارستان یا مترون   

 .شود  می داده اطالع ) تعطیل وایام عصروشب درشیفتهاي

 کلیه پرسنل

2 
وانجام اقدامات  اولیه حادثه بررسی به ونسبت یابد حضورمی حادثه سوپروایزردرمحل یا مسئول ایمنی و

 رلی و درمانی اقدام می کند .کنت

مسئول ایمنی و بهداشت 

 حرفه اي/سوپروایزر

3 

در بخش توسط مسئول بخش یا سرشیفت تکمیل و در شیفت صبح تحویل  موجود حادثه گزارش فرم

فرم  نبودن دردسترس مسئول ایمنی و بهداشت حرفه اي و یا در شب تحویل سوپروایزر میگردد.درصورت

 .شود می داده ویاسوپروایزراطالع ایمنی /فنی مسئول به تلفنی یا شفاهی صورت بحادثه،حادثه  ثبت

 مسئول بخش/سرشیفت

4 

و مسئول فنی ومسئول هماهنگ  , معالج پزشک به بالفاصله موضوع تخت از بیمار سقوط مانند درمواردي

 عالوه باید هم کارکنان شغلی براي بروزحوادث شودودرصورت می داده نیزاطالعکننده ایمنی  بیمار،

 وکارشناس نظرقرارگیرند تحت وآسیب جراحت مربوطه،درصورت پرسنل حادثه شغلی براي فرم برتکمیل

 قرارگیرد. موضوع درجریان هم بیمارستان اي حرفه بهداشت

 پرسنل

5 

 ایمنی هماهنگی مدیربیمارستان،کارشناس حضور با اي دستورجلسه با رخداده حادثه ، ممکن فرصت دراولین

 ، اي حرفه بهداشت مسئول ، لزوم درصورت تاسیسات مسئول ، مربوطه بخش وپرسنل ،مسئولین ماربی

 نامناسب ایمنی، مشی خط  :مانند آن ایجاد علل ، وابعادحادثه میگردد تشکیل ، مذکور شیفت سوپروایزر

،کمبود  فردي طايخ ، ناکافی استاندارد،آموزش فقدان وتجهیزاتی، مادي عوامل فردي، ،عوامل محیطی عوامل

 جهت الزم وراهکارهاي قرارمیگیرد  RCAاصطالح به یا تحلیل تجزیه مورد ...و پشتیبانی،کمبودنظارت

 .میشود درنظرگرفته مشابه ازوقوع حوادث پیشگیري

مسئول فنی /مسئول 

کمیته حفاظت 

فنی/مدیریت خطر و بالیا و 

یا کارشناس هماهنگ 

 کننده ایمنی بیمار

7 

 درصورت و میشود بررسی درکمیته شده گزارش ،حوادث دربیمارستان مشابه بروزحوادث از پیشگیري براي

 سایرکارکنان مرتبط با به واقدامات بررسی ونتایج میشود تدوین آن براي اي مداخله وبرنامه بررسی شده لزوم

 .میشود رسانی نیزاطالع موضوع مطروحه

مسئول فنی /مسئول 

کمیته حفاظت 

و بالیا و فنی/مدیریت خطر 

یا کارشناس هماهنگ 

 کننده ایمنی بیمار

1 

 تجهیزات بیمارستان،خرابی اطالعات سیستم ، اضطراري برق ، تاسیسات ، ساختمان هاي درزمینه حوادث

 اقدام و می شود تحلیل وتجزیه شده بررسی وبالیا حوادث خطر مدیریت درکمیته سایرموارد رخداده و اصلی

 .ت گیردصور آنها رفع جهت اصالحی

اعضاء کمیته مدیریت خطر 

 و حوادث و بالیا

1 
 آموزشی هاي دوره خطرآفرین،در موقعیتهاي و حوادث دهی گزارش صحیح نحوه بهکاردرخصوص آموزش

 .میگیرد صورت واحدآموزش باهماهنگی و وبالیا خطرحوادث مدیریت
 سوپروایزر آموزش

12 

 ، ها دستگاه درعملکرد نقص و خرابی هرگونه ساختمان، و تجهیزات از اي دوره دربازدیدهاي تاسیسات پرسنل

 و نظر مورد دستگاه تعویض یا و تعمیر یا و عیب رفع جهت ساختمان نماي ویا ساختمان سازه در ایجادآسیب

 .میکنند به مسئول تاسیسات گزارش موقع به را ، بیمارستان دیده خیز وآسیب حادثه نقاط ترمیم همچنین

 تاسیساتمسئول 

11 
 بستن به اقدام مرکز این ، کامپیوتري سیستمهاي نمودن وآلوده سایبري حمالت بروز از پیشگیري جهت

 .نمودهاست کامپیوترهاUSB پورتهاي تمامی
 ITمسئول 

12 

موقعیت هاي خطر آفرین و شرایط نا ایمن بخش ها را با پر کردن فرم شرایط نا ایمن موجود در بخش ها یا 

ه مسئول شیفت یا سرپرستار یا واحد ایمنی و بهداشت حرفه اي و در شیفت شب به شفاهی توسط پرسنل ب

سوپروایزر اطالع داده می شود. در مواقعی که مسئول ایمنی و بهداشت حرفه اي حضور ندارد فرم ها تحویل 

مات کنترلی سوپروایزر شده یا از طریق تلفن اطالع رسانی و سوپروایزر با بازدید از محل نسبت به انجام اقدا

 مبادرت می ورزد.

 کلیه پرسنل

13 

مسئول ایمنی یا بهداشت حرفه اي بیمارستان با بررسی فرم ها و بازدید از محل گزارش شرایط نا ایمن نسبت 

به ایمن سازي محل اقدام می نماید و نتیجه کار را در کمیته مدیریت خطر و حوادث و بالیا ارائه و اقداماتی که 

و تصمیم گیري ریاست هست توسط کمیته مشخص و اولویت بندي می شود و برنامه عملیاتی یا نیاز به هزینه 

 بهبود نوشته و به بخش هاي مربوطه اعالم می شود.

 مسئول بهداشت حرفه اي
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14 

کارشناس بهداشت حرفه اي جهت اموزش بیشتر پرسنل ساالنه کتابی تحت عنوان درس اموزي از حوادث بر 

ق افتاده در طی سال یا حوادث مشابه در بیمارستان ها دیگر تهیه و در اختیار بخش ها قرار اساس حوادث اتفا

 می دهد.

 مسئول بهداشت حرفه اي

 
 :کارکنان بیمارستانکارکنان مرتبط

 :چارت فرماندهی حادثه بیمارستانمستندات مرتبط

 12/3/11تاریخ بازبینی بعدی:                        12/4/17تاریخ ابالغ:          12/3/17تاریخ بازبینی فعلی:

 تهیه کنندگان

 )رئیس بیمارستان(دکتر دریانی 

 مریم هاشمی)مدیره پرستاري(

 )معاون درمان(دکتر ناصري نیا 

 ابوالفضل قدیانلو)مسئول اداري(

 )مسئول فنی(جمالی دکتر 

 زهره مال)سوپروایزر آموزشی(

 (محمدصادق محراب بیگی)مدیر بیمارستان

 محمد توکلیان)مسئول تجهیزات پزشکی(

 (بهداشت حرفه اي سجاد انصاري)مسئول 

 مهري مستوري )دبیر کمیته مدیریت خطر (

 رمضان عبدلی)مسئول خدمات (

 فاطمه بهجویی)مسئول بهداشت(

 ایمنی بیمار( هماهنگ کننده )کارشناسخانم سیاري

 حامد طباطبایی)مسئول تاسیسات(

 ظامات(مسعود صیادي)مسئول انت

 حمید احمدي)سرپرستار اورژانس(

 محمدرضا اسالمی)کارشناس هماهنگ کننده کمیته ها(

  بهبود کیفیت( مسئول عطیه میرخانی)کارشناس
 )ریاست ( دریانیتصویب/ابالغ کننده: آقاي دکتر  ) معاون درمان (ناصري نیا تأیید کننده:آقاي دکتر 
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حوزه های فضای فیزیکی،تجهیزات،ملزومات روش اجرایی افزایش ظرفیت بیمارستان در

 وموادمصرفی پزشکی ونیروی انسانی

 هدف:

 افزایش ظرفیت بیمارستان)در زمینه نیروي انسانی؛تجهیزات وملزومات پزشکی وفضا ي فیزیکی(جهت ارائه خدمات درمانی در مواقع بحرانی

 ینیک(پاراکل-اداري–کلیه قسمت هاي بیمارستان ) واحد هاي بالینی دامنه:

 صاحبان فرآیند:

 کلیه اعضاء کمیته مدیریت خطر و حوادث و بالیا -سوپروایزر -مسئول مهندسی پزشکی-مسئول تاسیسات

 کلیه پرسنل بیمارستان، بیماران ذینفعان فرآیند : 

 تعاریف:

 : شرایط اضطراری

ان به تنهایی نمی تواند شرایط به وجود آمده را به حالت طبیعی شرایطی که دریک مدت زمان کوتاه خسارات زیادي را ایجاد می کند ومعموال سازم

شرایط اضطراري می تواند طبیعی یا ناشی . انفجار،زلزله، سیل آتش سوزي، ، مانند وضعیت هایی که باعث نشت وپاشش موادشیمیایی. برگرداند

 . ازفعالیتهاي سازمان باشد

 مانی و تریاژوسایل اولیه در-برانکارد-تختامکانات و تجهیزات:

 مسئولیت ها و اختیارات :

 کلیه مسئولیت ها و اختیارات در هر گام مشخص شده است.

 2111مجموعه ابزارهاي ارزیابی مخاطرات و شاخصهاي توانمندي تخصصی حوزه سالمت در حوادث و بالیا تالیف :  دکتر حمید رضا خانکهمنابع/مراجع:

 )چه فعالیتی، چه زمانی، در چه محلی و توسط چه کسی انجام می شود.( انجام کار:                    شیوه 

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 EOC فرمانده حادثه صورت می پذیرد. به سوپروایزر کشیک / EOCاعالم بحران توسط  1

2 

فت صبح توسط در صورت باالتر بودن یا نامشخص بودن تعداد بیماران در حال انتقال به بیمارستان ، در شی

فرمانده حادثه و در شیفت عصر و شب سوپروایزر با هماهنگی فرمانده بیمارستان دستور افزایش ظرفیت 

 بیمارستان صادر میشود.

فرمانده سوپروایزر/  

 سوپروایزر/فرمانده قسمتی از چارت بحران در شاخه پشتیبانی بیمارستان )مسئول خدمات( توسط فرمانده حادثه فعال می شود 3

4 
سطح بندي و ترخیص بیماران بخش هاي اورژانس وبخش هاي  بستري  جهت افزایش ظرفیت پذیرش 

 مصدومین بحران صورت می گیرد،تا فضا و تخت بیشتري جهت مصدومین بحران صورت پذیرد.

مسئول خدمات 

پزشکی و پزشک 

معالج بیمار و یا 

 پزشک انکال

5 
 هت بستري بیماران در نظر گرفته می شود.عدد برانکارد ج 1در راهروي تمام بخش ها 

 از سالن اجتماعات هم می توان براي موارد سرپایی استفاده کرد.

تیم خدمات در شاخه 

 پشتیبانی

6 

مدیریت همراهان جهت جلوگیري در اختالل فرایند  درمان و پذیرش مصدومان  توسط ارشد روابط عمومی 

ان بیمار به محل انتظار مورد تعیین در زمان بحران که محل و رئیس واحد پشتیبانی صورت گرفته و همراه

 تجمع ایمن می باشد با همکاري عوامل انتظامات هدایت می شوند .

مسئول 

پشتیبانی/روابط 

 عمومی

7 

لغو جراحی هاي الکتیو جهت افزایش ظرفیت پذیرش اتاق عمل جهت انجام عمل هاي جراحی مصدومان 

با دستور فرمانده حادثه بیمارستان اعمال جراحی غیر اورژانس و در انتظار  صورت می گیرد به این صورت که

نوبت بیمارستان توسط مسئول پذیرش استخراج و فرمانده حادثه با هماهنگی پزشک معالج بیمار نسبت به 

 لغو عمل بیماران غیر اورژانس مبادرت می ورزد.

فرمانده حادثه 

بیمارستان و پزشک 

 معالج بیماران

1 

صورتی که نیاز به نیروي کمکی خارج از بیمارستان باشد و به جهت افزایش نیروي پرسنل اورژانس و  نیرو  در

هاي کلیدي بخش ها بر اساس تفاهم نامه اي که با بیمارستان هاي )سپیر، طرفه،فجر،معیري،سیدالشهداء، 

 افزایش نیرو مبادرت میشود. شفا یحیائیان ،شهید اکبرآبادي، مهدیه( قبل از بحران منعقد شده نسبت به

فرمانده حادثه 

 بیمارستان
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1 

با هماهنگی مسئول پشتیبانی  در صورتی که تجهیزات موجود بیمارستان تامین کننده نیاز بخش ها در زمان 

بحران نباشد،مسئول پشتیبانی تجهیزات ضروري و مورد نیاز بخش ها را لیست کرده و به فرمانده حادثه 

نسبت به دانشگاه موارد کمبود را گزارش داده و این مرکز  EOCرمانده حادثه با هماهنگی با اطالع می دهد ،ف

 ماید.نتامین نیازهاي بیمارستان اقدام می 

 فرمانده حادثه

 

 پرسنل بخش ها کارکنان مرتبط:

 شرح وظایف تعریف شده براي اعضاء فلوچارت مدیریت بحران بیمارستانمستندات مرتبط:

 12/3/11تاریخ بازبینی بعدی:                        12/4/17تاریخ ابالغ:          12/3/17بینی فعلی:تاریخ باز

 تهیه کنندگان

 )رئیس بیمارستان(دکتر دریانی 

 مریم هاشمی)مدیره پرستاري(

 )معاون درمان(دکتر ناصري نیا 

 ابوالفضل قدیانلو)مسئول اداري(

 )مسئول فنی( جمالیدکتر 

 )سوپروایزر آموزشی(زهره مال

 محمدصادق محراب بیگی)مدیر بیمارستان(

 محمد توکلیان)مسئول تجهیزات پزشکی(

 ( بهداشت حرفه اي سجاد انصاري)مسئول 

 مهري مستوري )دبیر کمیته مدیریت خطر ( 

 رمضان عبدلی)مسئول خدمات (

 فاطمه بهجویی)مسئول بهداشت(

 )کارشناس ایمنی بیمار(خانم سیاري 

 اطبایی)مسئول تاسیسات(حامد طب

 مسعود صیادي)مسئول انتظامات(

 حمید احمدي)سرپرستار اورژانس(

 بهبود کیفیت(مسئول عطیه میرخانی)کارشناس 

  محمدرضا اسالمی)کارشناس هماهنگ کننده کمیته ها(

 ( )ریاست دریانیتصویب/ابالغ کننده:آقای دکتر  )معاون درمان ( ناصری نیاتأیید کننده:آقای دکتر 
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 روش اجرایی تداوم ارائه خدمات درمانی حیاتی در زمان وقوع حادثه

 هدف:

در دسترس بودن خدمات اساسی و حیاتی در زمان وقوع حادثه ،توانمند کردن بیمارستان جهت ارائه خدمات ضروري و جراحی )مانند مراقبت هاي  -1

 ی .اورژانسی،جراحی هاي فوري،مراقبت از مادر و کودك(در شرایط بحران

 پاسخگویی مناسب و موثر به حوادث و کاهش میزان آسیب به بیماران، مراجعین و کارکنان. -2

 پاراکلینیک -اداري-کلیه قسمت هاي بالینیدامنه:

 صاحبان فرآیند:

دیولوژي،آزمایشگاه،بخش هاي مسئولین اتاق عمل اورژانس،را-مهندسی پزشکی-ایمنی و بهداشت حرفه اي -تاسیسات-اعضاءکمیته مدیریت خطر و حوادث و بالیا

 ویژه

 کلیه پرسنل بیمارستان، بیماران ، همراهان بیمارذینفعان فرآیند:

 تعاریف:

FHSI: Farsi Hospital Safety Index  ( )ابزار سنجش ایمنی بیمارستانها در ایران 

ی منعطف واصول مدیریتی مبتنی یر زمان هاي بررسی شده سیستمی مدیریتی که متشکل از ساختار سازمان(:HICSسیستم فرماندهی حوادث بیمارستانی)

تلفیق با دیگر سازمان است.این سیستم؛شامل تعیین مسئولیت ها وکانال هاي ارتباطی واستفاده از زبان واصطالحات واحد؛به منظور بهبود ارتباطات داخلی وخارجی و

 هاي درگیر درپاسخ به حوادث وفوریت هاست.

 امکانات و تجهیزات:

و تجهیزات ارتباطی، منابع انسانی شامل پرسنل آنکال بخشها، نیروهاي  EOCیست شماره تلفن ضروري پرسنل ، چادرصحرایی، باکسهاي مخصوص بحران، اتاق ل

 داوطلب مردمی ،  ذخیره غذایی خشک، ذخیره سوخت طبیعی، منبع برق اضطراري، منبع ذخیره آب و...

 ا در هر گام به تفکیک بیان شده است.مسئولیت همسئولیت ها و اختیارات: 

 منابع/مراجع:

 2111مجموعه ابزارهاي ارزیابی مخاطرات و شاخصهاي توانمندي تخصصی حوزه سالمت در حوادث و بالیا تالیف :  دکتر حمید رضا خانکه

 2111آمادگی بیمارستانی در حوادث و بالیا، تالیف حمیدرضا خانکه و همکاران، چاپ دوم سال 

 انجام کار:                     )چه فعالیتی، چه زمانی، در چه محلی و توسط چه کسی انجام می شود.( شیوه

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

1 
همراه( پرسنل در اتاق هدایت عملیات، مرکز –برنامه آنکالی پزشکان و پرسنل و لیست شماره تلفن ضروري)ثابت  

رد.تلفن و دفتر سوپروایزر وجود دا  

کمیته مدیریت خطر 

 حوادث و بالیا

2 

 –لیتري  21عدد  68ساعت به میزان  71لیتر،اکسیژن  جهت  1111ساعت در حدود  71میزان ذخیره سوخت جهت 

لیتراکسیژن را دارد . 1111لیتري موجود میباشد .دستگاه اکسیژن سازظرفیت ذخیره  21عدد 71-لیتري 11عدد  5

لیتر در منبع آب و با تعبیه لوله تامین آب در ورودي بیمارستان که جهت کسري آب  16111میزان ذخیره آب برابر 

ساعته را جوابگو میشود و همینطور عملکرد دستگاه  71به تانکر حامل آب وصل و نیاز را مرتفع میکند و حداقل نیاز 

 برق اضطراري بطور مرتب بازدید میشود .

مسئول واحد 

 تاسیسات

3 
بخش ویژه( را شامل نام تجهیزات، -اورژانس-موجود در بخش و واحد ها) بالخصوص اتاق عمل لیستی از تجهیزات

 تعداد و محل نگهداري آنها و محل دستگاه جایگزین را تهیه شده و کلیه پرسنل بخش از آن اطالع دارند .

مسئول مهندسی 

 پزشکی

4 

فزایش خدمات رسانی به بیماران دچار حادثه با در زمان وقوع حادثه به منظور افزایش ظرفیت پذیرش بیماران و ا

 توجه به شدت و سطح حادثه اقدامات ذیل توسط فرمانده حادثه  و افراد تعیین شده از طرف وي انجام می گیرد:

 هاي الکتیو توسط فرمانده حادثه بیمارستان و یا پزشکان معالج بیماران جهت افزایش ظرفیت  کلیه جراحی

 ت انجام اعمال جراحی اورژانسی مصدومان لغو می گردد.پذیرش اتاقهاي عمل جه

  طبق دستور و نظر پزشک اورژانس و حضور سوپروایزر، بیماران داراي بهبودي نسبی از اورژانس مرخص شده و

 کلیه تمرکز بخش اورژانس بر ارائه خدمت به مصدومین وارد شده به بیمارستان صورت می گیرد.

کمیته مدیریت خطر 

 حوادث و بالیا
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 بیمارستانی توسط فرمانده حادثه و رئیس بخش عملیات، جهت افزایش  در صورت نیاز، ادغام بخش هاي

پذیرش مصدومین بحران صورت می گیرد و به دستور فرمانده حادثه به کلیه پزشکان معالج جهت ترخیص 

بیماران داراي بهبودي نسبی و قابل ترخیص، اطالع رسانی صورت می گیرد و در صورت در دسترس نبودن 

، ترخیص بیماران توسط فرمانده حادثه، پزشک آنکال، یا یکی از پزشکان اورژانس صورت می پزشک معالج بیمار

 گیرد.

  جهت استفاده از ظرفیتهاي سایر ارگانها و نهادهاي همکار این مرکز تفاهم نامه با سازمان آتش نشانی و

ص همکاري در مواقع بیمارستان هاي )مهدیه ،طرفه،سپیر،اکبرآبادي،شفا،معیري،سیدالشهداء،فجر( در خصو

بحران منعقد نموده است و دو طرف تعهد نموده اند که طبق مفاد تفاهم نامه، به تعهدات خود در مواقع بحران 

 عمل نمایند.

  با توجه به ظرفیت بسیار محدود سرد خانه جسد این مرکز )گنجایش شش جسد(  و پاسخگو نبودن در قبال

احد متوفیان طبق دستور فرماندهی حادثه از طریق هماهنگی با اجساد  بیشتر در مواقع بحران، مسئول و

(EOC.دانشگاه،  پزشکی قانونی نسبت به صدور جواز دفن و انتقال اجساد اقدام می ورزد ) 

 ( فرمانده حادثه با هماهنگیEOC دانشگاه  و ستاد هدایت دانشگاه نسبت به افزایش ظرفیت حمل و نقل و )

اقدام می ورزد در حال حاضر  این بیمارستان داراي یک امبوالنس اختصاصی جابجایی  و اعزام مصدومان 

میباشد که در صورتیکه جوابگوي موارد بحرانی نباشد از سایر مراکز مانند بیمارستانهاي مجاور و یا هالل احمر 

  تقاضاي همکاري خواهد نمود.
 طر و کلیه کارکنان تاسیساتتیم مدیریت خکارکنان مرتبط: 

 بیمارستان؛مصوبات کمیته خطرحوادث وبالیاFSHIفرممستندات مرتبط:

 12/3/11تاریخ بازبینی بعدی:                        12/4/17تاریخ ابالغ:          12/3/17تاریخ بازبینی فعلی:

 تهیه کنندگان

 )رئیس بیمارستان(دکتر دریانی

 تاري(مریم هاشمی)مدیره پرس

 )معاون درمان(دکتر ناصري نیا

 ابوالفضل قدیانلو)مسئول اداري(

 )مسئول فنی(جمالی دکتر 

 زهره مال)سوپروایزر آموزشی(

 محمدصادق محراب بیگی)مدیر بیمارستان(

 محمد توکلیان)مسئول تجهیزات پزشکی(

 (بهداشت حرفه اي سجاد انصاري)مسئول 

 مهري مستوري )دبیر کمیته مدیریت خطر ( 

 رمضان عبدلی)مسئول خدمات (

 فاطمه بهجویی)مسئول بهداشت(

 ایمنی بیمار( هماهنگ کننده  )کارشناسخانم سیاري

 حامد طباطبایی)مسئول تاسیسات(

 مسعود صیادي)مسئول انتظامات(

 حمید احمدي)سرپرستار اورژانس(

 محمد رجایی)مسئول مالی(

 بهبود کیفیت( مسئول  عطیه میرخانی)کارشناس

  اژدست)فناوري اطالعات(افشین 
 )ریاست ( دریانیتصویب/ابالغ کننده:آقای دکتر  )معاون درمان (ناصری نیا تأیید کننده:آقای دکتر 
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 بیمارستان خیرهی سوم شعبان  
 

 

 روش اهی اجرایی

 محور مراقبت مارد و نوزاد
 



 

 

 بیمارستان خیریه سوم شعبان

 واحد بهبودکیفیت و اعتباربخشی

 روشهای اجرایی مراقبت مادر و نوزاد

 

 کدروش اجرایی:
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 حفظ امنیت و ایمنی نوزادروش اجرایی 

 هدف:
 گوار و آسیب به نوزاد،جابجایی صحیح نوزاد، ایجاد اطمینان در مادر و کاهش نگرانی ويپیشگیري از وقوع حوادث نا

 اطفال  –بخش نوزادان  –بلوك زایمان دامنه:

 خدمات  –پزشک اطفال  –پزشک زنان و زایمان  –پرستار –ماما صاحبان فرایند : 

 ذینفعان :

 نوزاد -والدین نوزاد

 تعاریف:
 رعایت شرایط اخالقی ، قانونی و حرفه اي است منظور از امنیت نوزاد،

 کات  –دستبند نوزاد  –پنبه  –دستکش  –گوشی پزشکی  –متر  –وزنه نوزاد  –ترمومتر امکانات و تجهیزات :  

 مسئولیت ها و اختیارات:

 بسته خدمتی مراقبت از نوزاد سالم در بیمارستانمنابع/مراجع:

 )چه فعالیتی، چه زمانی، در چه محلی و توسط چه کسی انجام می شود.(     انجام کار:                شیوه 

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

بالفاصله پس از تولد، تماس پوست با پوست مادر و نوزاد انجام و شروع شیردهی درساعت اول پس از تولد با کمک و همراهی  2

 ماما یا پرستار انجام می شود 

 ماما

 پزشک زنان-ماما پس از تولد پزشک زنان و ماما جنسیت نوزاد به مادر اعالم نموده و به وي نشان میدهند . بالفاصله  1

دوعدد مچ بند شناسایی جهت نوزاد تهیه و قبل از خروج از اتاق زایمان و درحضور مادر به مچ هردو پاي نوزاد توسط ماما  1

 بسته می شود . 

 ماما

 ماما بلوك زایمان اثرکف هردو پاي نوزاد توسط ماما گرفته و دربرگه آپکار ثبت می شود .  بالفاصله پس از تولد در 2

 ماما بالفاصله پس از تماس پوست با پوست و شیردهی اولیه نوزاد زیر وارمر گرم می شود . 5

 ماما کلیه شان هاي خیس از نوزاد جدا می شود .  6

( ایمنی نوزاد و بهداشت دست جهت پیشگیري از  Kد،دورسینه و سر ، تزریق ویتامین هنگام ادمیت نوزاد)اندازه گیري وزن ،ق 7

 انتقال عفونت توسط فرد مسئول رعایت می گردد . 

 پرستار نوزادان

درصورت نارس یا بدحال بودن نوزاد،پس از تولد ، ماما با متخصص اطفال تماس و یا درصورت لزوم کداحیاي نوزاد اعالم می  8

شدن ، با هماهنگی مسئول گروه  stableاین شرایط مراقبت هاي اولیه در بلوك زایمان یا اتاق عمل انجام و پس از شود . در

 کد یا متخصص اطفال ، جهت ادامه درمان نوزاد به بخش نوزادان منتقل می شود . 

 ماما

 ماما فاده می کند . براي انتقال نوزاد و حفظ دماي مناسب براي او، ماما از انکوباتور پرتابل است 1

 منشی اتاق عمل-ماما می باشد قبل از زایمان پزشک اطفال و بیهوشی در بلوك زایمان یا اتاق عمل حاضر میشوند .  High riskدرمواردیکه مادر  21

 کمک بهیار-پرستار-ماما حمایت مادرو حفاظت نوزاد هنگام شیردهی و انجام مراقبت هم آغوشی توسط ماما و پرستار انجام می شود  22

 پرستار نوزادان روي پاي چپ توسط پرستار تزریق می شود .  Bهپاتیت  واکسنروي پاي راست و  Kبه منظور اذیت نشدن نوزاد ویتامین  21

لباس پوشاندن نوزاد توسط پرستار با مالحظات خاص انجام می شود تا از وارد شدن ضربه به نوزاد و دررفتگی اندام پیشگیري  21

 شود . 

درصورت دستور انتقال نوزاد به بخش دیگر، نوزاد با پوشش مناسب و حفظ دما جهت جلوگیري از هیپوترمی ،  -

 توسط پرستار یا ماما منتقل می شود تا امنیت نوزاد تامین گردد . 

خش کات مناسب و ایمن که مانع سقوط نوزاد و آسیب به هریک از اعضاي بدن وي می شود به تعداد کافی در ب -

 موجود و سرپرستار برسالمت آنها نظارت می کند . 

پزشک و پرستار قبل از هرگونه اقدام تشخیصی و درمانی براي هرنوزاد دستها را شسته و یا هندراب استفاده می  -

 کنند 

براي جلوگیري از هرگونه رخداد ناخواسته ، درتمامی ساعات روز، یکی از پرسنل خدمات بر رفت و آمد بخش زنان  -

 ظارت و خروج نوزاد را کنترل می کند . ن

 کمک بهیار-پرستار

 ماما –پرستار 

 سرپرستار نوزادان

 پرستار -پزشک اطفال

 پرسنل خدمات

 



 

 

 بیمارستان خیریه سوم شعبان

 واحد بهبودکیفیت و اعتباربخشی
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 کدروش اجرایی:
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 مستندات مرتبط:

 کتاب بسته خدمتی نوزاد سالم 

 کارکنان مرتبط :

 کمک بهیار –ماما  –پرستار -پزشک اطفال –پزشک زنان 

 22/2/11تاریخ بازبینی بعدی:  32/3/17تاریخ ابالغ:  22/2/17تاریخ بازبینی فعلی: 

 تهیه کنندگان :

 زهرا سعد )سرپرستار بلوك زایمان(-نوزادان( -معصومه کمالی )سرپرستار اطفال-مریم هاشمی )مترون (-دکتر سرافرازي)متخصص زنان زایمان(-دکتر دریانی )متخصص اطفال (

 تأیید کننده:

 ن درمان ()معاوناصري نیا آقاي دکتر 

 تصویب/ابالغ کننده:

 )ریاست ( دریانیآقاي دکتر 
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 بیمارستان خیرهی سوم شعبان
 

 روش اهی اجرایی

 محور مراقبت اهی عمومی بالینی
 



 
 

 

 سوم شعبانبیمارستان خیریه 

 واحد بهبودکیفیت و اعتباربخشی

 روشهای اجرایی مراقبت های عمومی بالینی

 

 کدروش اجرایی:
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 روش اجرایی جداسازی بیماران روانپزشکی

 هدف:
 ایمنی بیمار و افزایش رضایتمندي مددجویان 

 دامنه:
 کلیه بخش هاي بالینی بجز نوزادان

 صاحبان فرایند :
 مسئول تاسیسات –آبدارچی  –کمک بهیار –پرستار -سرپرستار

 ذینفعان :

 بیمار و همراه

 تعاریف:

 

 نرده و پنجره ، ظرف یکبار مصرف، دستبند زرد ، دارو ، مژر دارو ، دستبند پارچه ايامکانات و تجهیزات : 

 مسئولیت ها و اختیارات:

 

 منابع/مراجع:
 ستانداردهاي پرستاري کتاب خدمات ا

 انجام کار:                     )چه فعالیتی، چه زمانی، در چه محلی و توسط چه کسی انجام می شود.(شیوه 

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 سرپرستار سرپرستاران درهربخش اتاقی را به عنوان اتاق ایزوله روانپزشکی در نظر بگیرند 2

 مسئول تاسیسات تعبیه می کند  پنجره اتاق ایزوله روانپزشکی نرده و حفاظ پرسنل تاسیسات براي 1

 پرستار اتاق ایزوله روانپزشکی نزدیک به استیشن و درم معرض دید پرستار می باشد  1

 سرپرستار سرپرستار با هماهنگی پزشک معالج براي بیمار همراه معتمد و آگاه از بستگان بیمار قرار میدهد  2

 پرستار ار کلیه وسایل تیز و برنده را از اتاق ایزوله روانپزشکی خارج می کند پرست 5

 آبدارچی پرسنل آشپزخانه غذاي بیمار را در ظروف یکبارمصرف سرو می کند  6

 پرستار پس از بستري بیمار در بخش پرستار درخواست دستبند شناسایی زردرنگ می کند  7

  ر مشاوره روانپزشکی روانشناسی و درصورت لزوم پزشکی قانونی درخواست می شود با دستور پزشک معالج براي بیما 8

پرستار مسئول بیمار درهنگام دادن داروي خوراکی در کنار بیمار مانده و پس از مشاهده و اطمینان از بلع دارو بیمار را ترك می  1

 کند

 پرستار

از مهار فیزیکی و شیمیایی  با رعایت دستورالعمل مهار فیزیکی و شیمیایی،و  پزشک معالج کتبی در موارد خاص پرستار با دستور 21

 براي بیمار استفاده می کند

 پرستار

 کمک بهیار کمک بهیار و پرستار دقت می کنند ، نرده هاي کنار تخت بیمار باال باشد 22

  پرستار رد پرستار از ورود سایر بیماران به اتاق ایزوله روانپزشکی ممانعت بعمل می آو 21
 کارکنان مرتبط : 

 سرپرستار ، پرسنل تاسیسات ، پزشک ، آبدارچی ، کمک بهیار ، پرستار ، ماما 

 مستندات مرتبط:
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 21/2/11تاریخ بازبینی بعدی:  21/3/17تاریخ ابالغ:  21/2/17تاریخ بازبینی فعلی: 

 تهیه کنندگان:

 ) معاون درمان ( ناصری نیادکتر 

 ان )روانپزشک (دکتر آزمندی

 مریم هاشمی )مترون (

 معصومه شکورپور )سرپرستار داخلی مردان (

 نفیسه مدنی ) روانشناس (

 حامد طباطبایی )مسئول تاسیسات(

 شیوا همراز )مسئول تغذیه (

 )ریاست ( دریانیتصویب/ابالغ کننده:دکتر  )معاون درمان ( ناصری نیاتأیید کننده:دکتر 

 



 
 

 

 بیمارستان خیریه سوم شعبان

 واحد بهبودکیفیت و اعتباربخشی

 روشهای اجرایی مراقبت های عمومی بالینی

 

 کدروش اجرایی:
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 ی بیماران عفونی با احتمال سرایت به سایر بیمارانروش اجرایی جداساز

 هدف:
 ي نقص ایمنی از انتقال بیماریهاي واگیر.جلوگیري از انتقال میکروارگانیسم ها از بیمار عفونی یا کلونیزه به سایربیماران ،عیادت کنندگان و کارکنان ، محافظت از بیماران دارا

 دامنه:
 درمانگاه هاي تخصصی کلیه بخش هاي بستري ، اورژانس ، 

 صاحبان فرایند :
 کمک بهیار –پرستار  –سرپرستار  –سوپروایزر کنترل عفونت  –پزشک کنترل عفونت 

 ذینفعان :
 فیزیوتراپی -سی تی اسکن  –رادیولوژي  –پرسنل آزمایشگاه -همراه   -بیمار

 تعاریف:
 وگیري از انتقال بیماري به فرد مبتال به نقص سیستم ایمنی ایزوله : جلوگیري از انتشار بیماري از بیمار به سایرین و جل

 امکانات و تجهیزات :
 عینک ، ماسک ، دستکش ، محلول ضدعفونی بیمارستان ، سطل عفونی ، کیسه زرد رنگ

 : مسئولیت ها و اختیارات

 

 منابع/مراجع:
 کتاب راهنماي کشوري عفونت هاي بیمارستانی

 )چه فعالیتی، چه زمانی، در چه محلی و توسط چه کسی انجام می شود.(           انجام کار:          شیوه 

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

کمیته کنترل عفونت مسئول حفظ ایمنی و نظارت براجراي فرایند ایزوالسیون طبق دستورالعمل نظام کشوري کنترل عفونت بیمارستانی   2

 می باشد . 

دبیر کمیته 

 تکنترل عفون

دبیر کمیته  تیم کنترل عفونت ،مسئول کلیه کارکنان در زمینه اندیکاسیون و نحوه جداسازي بیماران می باشند .  1

 کنترل عفونت

سوپروایزر کنترل عفونت به منظور استفاده مناسب از اطالعات مربوط به نحوه ایزوالسیون در بیمارستان ، سیستم گزارش دهی، ثبت و  1

 مامی بخش ها راه اندازي و نظارت می کند . بایگانی را در ت

سوپروایزر کنترل 

 عفونت

 سرپرستار، مسئول هماهنگی الزم درخصوص تجهیز بخش به وسایل حفاظتی و نظارت برشرایط اتاق ایزوله به شرح ذیل می باشد  2

 اق بستري شوند ( اتاق ایزوله فقط داراي یک تخت باشد)یا حداقل بیماران با بیماري مشابه درآن ات –الف 

 جلوي درب اتاق ایزوله گان، ماسک،دستکش به میزان کافی باشد . -ب

داخل اتاق ایزوله سرویس بهداشتی مجزا ، دستشویی،مایع صابون ،محلول هندراب ،بتادین باشد . دو سطل مخصوص زباله و ملحفه -پ

ه مخصوصا درمورد بیماران عفونی گان ، ماسک و دستکش را وجود داشته باشد. فردي که داخل می شود درهنگام خروج از اتاق ایزول

 خارج کرده و درسطل هاي مزبور بیاندازد  .

 بعد از ترخیص بیمار،حتما اتاق با مواد ضدعفونی مناسب ضدعفونی شود . -ت

 کلیه وسایل استفاده شده از اتاق خارج،تمیز و ضدعفونی شود . -ج

ي بیماران دیگر استفاده نشود مگر درصورت ضدعفونی و استریل شدن. درب اتاق بسته و به بیمار وسایل اتاق ایزوله به هیچ عنوان برا-چ

 توصیه می شود تا حدامکان از اتاق خارج نشود . 

 مالقات کنندگان محدود بوده تمام مالقات کنندگان کلیه اصول مثل شستن دست و استفاده از گان،ماسک و دستکش را رعایت کنند . -خ

 رسرپرستا

نظارت دقیق توسط پرستارمسئول بیمار،مسئول شیفت و سرپرستار براجراي صحیح مقررات ایزوالسیون توسط بهکار و بیماربران انجام می  5

 شود . 

 سرپرستار

به بخش جهت رعایت چنانچه بیماري نیاز به خروج از محدوده ایزوالسیون دارد)عکس برداري و ... ( پرستار مسئول بیمار مسئول شیفت یا سرپرستار 6

 نموده و حتی االمکان مدت کمتري بیمار در بخش هدف بماند رسانی مفاد ایزوالسیون اطالع
 سرپرستار
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 پرستار ،ازماسک استفاده نماید بیمار  درایزوالسیون تنفسی،هنگام خروج بیمار از اتاق 7

 کمک بهیار برچسب عفونی امحاء شود . ملحفه و زباله هاي اتاق ایزوله ، مجزا از سایر بخش جمع آوري و با  8

جمع آوري و انتقال تجهیزات و وسایل مراقبت ازبیمار که باخون، مایعات بدن ترشحات و یا مواد دفعی آلوده شده اند باید به گونه اي  1

 ران و محیط جلوگیري شود . محافظ با آنها، آلوده شدن لباس و انتقال میکروارگانیسم ها به سایر بیما بدونباشد که از مواجهه پوست 

-کمک بهیار

 خدمات

وسایلی که قابل استفاده مجدد هستند و با پوست آسیب دیده ،خون،مایعات بدن یا مخاط در تماس بوده اند ، باید قبل از استفاده براي  21

 دیگر بیماران ، با ماده گندزدایی مناسب بیمارستانی پاك و ضدعفونی شوند . 

کمک -پرستار

 بهیار

دقیقه  25مرتبه و هربار به مدت  6براي بیمارستان هاي فاقد ایزوله با شرایط استاندارد، درب اتاق بیمار بسته و پنجره آن حداقل روزي  22

 بازشود . 

 پرستار

در سطل  پزشک و پرستار هنگام ورود به اتاق برچسب نیاز گان ، دستکش و ماسک پوشیده و قبل از خروج از اتاق آنها را خارج و 21

 مخصوص زباله عفونی بیاندازید و سپس دستها را شسته و هندراب کند . 

 پرستار-پزشک

سوپروایزر کنترل  سوپروایزرکنترل عفونت باید پوستري تهیه و ترتیب پوشیدن و خارج کردن گان دستکش و ماسک را به پرسنل آموزش دهد .  21

 عفونت

  پرستار تشخیص نیاز به ایزوله بیمار، با متخصص عفونی هماهنگی الزم را داشته باشند.کارکنان بخش ها درصورت وجود مشکل در  22
 مستندات مرتبط:

 کتاب راهنماي کشوري نظام مراقبت عفونت هاي بیمارستانی

 کارکنان مرتبط : 

 پزشک ، سوپروایزرکنترل عفونت ، پرستار ، ماما ، بهیار، سرپرستار 

 32/2/11تاریخ بازبینی بعدی:  32/3/17تاریخ ابالغ:  32/2/17تاریخ بازبینی فعلی: 

 تهیه کنندگان:

 دکتر محب )پزشک کنترل عفونت (

 مریم هاشمی )مترون (

 )سوپروایزر کنترل عفونت ( مهناز آقاپور

 ( ICU)سرپرستار  عالیه بهادري 

 محبوبه جامعی )سرپرستار داخلی زنان(

 

 تأیید کننده:

 عاون درمان ()مناصری نیا آقای دکتر 

 تصویب/ابالغ کننده:

 )ریاست ( دریانی آقای دکتر 

 



 
 

 

 ه سوم شعبانبیمارستان خیری

 واحد بهبودکیفیت و اعتباربخشی
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 روش اجرایی جداسازی بیماران با رفتار پرخطر اجتماعی

 هدف:
 خطر حفظ سالمت و ایمنی سایر بیماران ، حفظ تکریم ارباب رجوع و جلوگیري از بروز برخوردهاي نامحترمانه دیگران و با بیمار داراي رفتار پر

 دامنه:
 لیه بخش هاي بستري و اورژانسک

 صاحبان فرایند :
 نگهبان -پرستار  –سرپرستار  –پزشک معالج  -دبیرکمیته اخالق پزشکی

 ذینفعان :
 پرسنل واحدهاي پاراکلینیک–همراه بیمار  –بیمار 

 تعاریف:
مشکالت و بیماري هاي جسمی و روانی و آسیب هاي اجتماعی در افراد گردند . رفتارهاي پرخطر : رفتارهاي مخاطره آمیزي هستند که می توانند درحال یا آینده سبب بروز 

اعمال خشونت و رفتارهایی که منتج به بروز آسیب و صدمه به خود و دیگران می شوند .  –شامل استعمال دخانیات ، مصرف الکل ، سوء مصرف مواد مخدر و داروهاي غیرمجاز 

 ز خانه یا مدرسهفرار ا –خودکشی -رفتارهاي جنسی پرخطر

 امکانات و تجهیزات :

 مایع صابون ، تخت ، دستبند ، کامپیوتر 

 مسئولیت ها و اختیارات:

 

 منابع/مراجع:
 کتاب استاندارد هاي خدمات پرستاري

 انجام کار:                     )چه فعالیتی، چه زمانی، در چه محلی و توسط چه کسی انجام می شود.(شیوه 

 

 فرد انجام دهنده احلمر ردیف

سرپرستار ، مسئول هماهنگی الزم درخصوص تجهیز بخش به وسایل و امکانات و نظارت برشرایط اتاق ایزوله به شرح ذیل می  2

 باشد :

 اتاق ایزوله داراي یک تخت باشد ) یا حداقل بیماران با شرایط مشابه در آن بستري شوند (  -2-2

 ی مجزا و دستشویی ،مایع صابون وجود داشته باشد .داخل اتاق ، سرویس بهداشت –1-2

 وسایل پرخطر مثل اجسام تیزو برنده در اتاق موجود نباشد . –1-2

 مالقات این افراد محدود بوده و پرستار بر ابزار و وسایلی که عیادت کنندگان همراه خود می آورند نظارت میکند -2-2

 سرپرستار

 نگهبان یت بستري این بیماران قرار گرفته و درصورت نیاز با تماس بخش بالفاصله حاضر می شوند نگهبان بیمارستان در جریان وضع 1

 12درخصوص بیماران زندانی که با مامور کالنتري و نیروي انتظامی دربخش بستري می شوند، نگهبان دراتاق بیمار حضور  1

ت فیکس می شود . درصورت نیاز به خروج بیمار از اتاق ، ساعته داشته باشد . دست بیمار با دستبند در راستاي بدن به تخ

مامور نیروي انتظامی با دستبند بیمار را به خود متصل نموده اینکار بگونه اي انجام میشود که حتی المقدور دستبند مشخص 

 نباشد .

 نگهبان

ا رفتارپرخطر اجتماعی را به کلیه کمیته اخالق پزشکی، بابرگزاري کالس هاي آموزشی شیوه صحیح برخورد با بیماران ب 2

 پرسنل بخش اعم از کادر پرستاري خدماتی و درمانی آموزش میدهند . 

 دبیر کمیته اخالق پزشکی

 دبیر کمیته اخالق پزشکی کمیته اخالق پزشکی برآموزش نیروي انتظامات بیمارستان در برخورد با این بیماران را نظارت می نماید .  5

یته حقوق گیرنده خدمت و مدیران اجرایی برنامه احضار نگهبان در کامپیوتر بخش ها نصب و درصورت نیاز، با هماهنگی کم 6

 پرستار با فعال کردن این برنامه درخواست کمک از نگهبان می نماید . 

دبیر کمیته حقوق گیرنده 

 خدمت

و مقامات ذیصالح یا مراکز مشاوره را معرفی می  درصورت نیاز با تصمیم پزشک معالج مددکار اجتماعی با این افراد گفتگو 7

 نماید . 

 پزشک معالج
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در صورت نیاز به مهار بیماران پرخطر ، ضمن چک دستور کتبی پزشک معالج براساس دستورالعمل هاي مربوطه مهار  8

 شیمیایی یا فیزیکی برقرار می شود . 

 پرستار 

  در مورد بیماران ادیکت و سیگاري :  1

 سرپرستار اق این بیماران مجزا از سایر بیماران بوده و داراي پنجره و تهویه مناسب  باشد ات 2-1

 پزشک معالج با توجه به احتمال پرخاشگري و بی قراري درخواست مشاوره روانپزشکی جهت شروع دارو انجام شود .  1-1

 عالج پزشک م بدلیل بی قراري این بیماران تجویز مخدر در صورت صالحدید 1-1

 سرپرستار هماهنگی با مددکار اجتماعی جهت مشاوره با این بیماران  2-1

  در مورد بیماران مبتال به بیماري هاي پرخطري مثل ایدز 21

 پرستار/پزشک آموزش نحوه انتقال بیماري به بیمار و همراه 2-21

 پرستار )سل ( ایزوله بیمار در شرایط کاهش سطح ایمنی و وجود بیماري هاي همراه 1-21

 پرستار هماهنگی با واحدهاي مرتبط )آزمایشگاه( جهت رعایت احتیاطات تماسی  1-21

  سرپرستار دستکش ( –شیلد  –تهیه وسایل حفاظت فردي مناسب جهت خونگیري )عینک  2-21
 مستندات مرتبط:

 

 کارکنان مرتبط  :

 معالج، پزشک کمیته اخالق پزشکی دبیرسرپرستار ، پرستار ، نگهبان ، 

 32/2/11تاریخ بازبینی بعدی:  32/3/17تاریخ ابالغ:  32/2/17تاریخ بازبینی فعلی: 

 تهیه کنندگان:

 دکتر اویسی )متخصص داخلی (

 مریم هاشمی ) مترون (

 مسعود صیادي )مسئول انتظامات ( 

 مریم دشتی )سرپرستار جراحی مردان(

 تأیید کننده:

 ن درمان ( )معاو ناصری نیاآقای دکتر 

 تصویب/ابالغ کننده:

 )ریاست ( دریانی آقای دکتر 
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 روش اجرایی مراقبت پوست و حفاظت بیماران دربرابر زخم های فشاری

 هدف:
 با فشار زخم بستر sepsisپیشگیري از  .2

 بهبود خونرسانی ناحیه تحت فشار پوست  .1

 افزایش رضایتمندي بیمار و همراه .1

 کاهش مدت زمان بستري بیمار .4

 امنه:د
 کلیه بخش هاي بالینی

 صاحبان فرایند :
 پرستار زخم –سوپروایزر کنترل عفونت  –فیزیوتراپ  –فیزیوتراپی  –کمک بهیار  -پرستار -پزشک

 ذینفعان :
 همراه -بیمار 

 تعاریف:
 با بستر می باشد   زخم فشاري دربیمار شامل هرگونه آسیب پوستی یا بافتی در اثر بی تحرکی و اصطکاك بین منطقه تحت فشار

 امکانات و تجهیزات : 
  ، تشک مواج ، ملحفه ، لوسیون ، سوند فولی ، یورین بگ air ringفرم ارزیابی ، دستکش ، 

 مسئولیت ها و اختیارات:

 

 منابع/مراجع:
 استانداردهاي خدمات پرستاري

 محلی و توسط چه کسی انجام می شود.(انجام کار:                     )چه فعالیتی، چه زمانی، در چه شیوه 
 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 پرستار معیارهاي شناسایی بیماران مستعد زخم  الف

 پرستار طی ارزیابی اولیه و روزانه بیماران در معرض خطرزخم بستر شناسایی می شوند 2

  تفاده می شود براي شناسایی بیماران مستعد زخم از معیارهاي  نورتون یا برادن اس 1

 پرستار به بیماران مستعد زخم دستبند زرد روي مچ دست بسته می شود  1

  طبق جداول مربوطه به بیماران نمره داده و ریسک احتمال ابتال به زخم در بیماران مشخص می شود  2

  رل عفونت اعالم می نمایند پرسنل ضمن اجراي اقدامات پیشگیرانه و درمانی ، مراتب را با فرم مربوطه به واحد کنت 5

  نحوه مراقبت از پوست و پیشگیري از ابتالي بیماران  ب

 پرسنل پرستاري شستن دستها و کوتاه کردن ناخن ها 1

 پرستار-پزشک برقراري ارتباط و معاینه با رعایت حفظ حریم شخص بیمار 1

 کمک بهیار-پرستار شود کاهش یا برطرف می شودعواملی که موجب ایجاد فشار احتمالی منجر به تحریک پوستی می  2

 پرستار استفاده می شود نیم بالشدرمناطق تحت فشار از  5

 کمک بهیار استفاده می شود بالش زیر ساق پاجهت جلوگیري از زخم پاشنه پاي بیماران داراي تراکنش از  6

 کمک بهیار درصورت نیاز از تشک مواج استفاده می شود  7

 کمک بهیار-پرستار ساعت انجام می شود 1-1وزیشن بیمار هر تغییر پ 8

 کمک بهیار تمیز و بدون چین و چروك نگهداشتن لباسهاي بیمار و درصورت نیاز تعویض روزانه لباسهاي بیمار  1

 کمک بهیار ملحفه هاي بیمار همیشه صاف و خشک نگه داشته می شود 21

 پرسنل پرستاري وي ملحفه کشیده شود ، انجام می شودجابجایی بیمار بدون اینکه پوست وي ر 22

 کمک بهیار-پرستاربراي پوست خیس و روغن زیتون  ساعت انجام شود.ازماساژ نواحی قرمزخودداري و از پودر تالک 1-1ماساژ نواحی سالم پوست هر  21
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 می شودبراي پوست خشک استفاده 

 پرستار جهت بیمار گذاشته می شود  Cرکالري و پر پرتئین و ویتامینبامشاوره با کارشناس تغذیه رژیم هاي غذایی پ 21

 فیزیوتراپیست فیزیوتراپی اندامها طبق دستور پزشک انجام می شود  22

 همراه-کمک بهیار از لوسیون هاي مرطوب کننده در نواحی خشک پوست استفاده می شود  25

 پرستار شود توسط پرستار خودداري می شود از دستکاري غیرضروري که منجر به آسیب پوستی می  26

 سرپرستار ارزیابی عملکرد پرسنل و بررسی روند بهبود زخم بصورت مستمر انجام می شود  27

-پرستارزخم درمورد بیمارانیکه بی اختیاري ادرار دارند ، درصورت لزوم با دستورپزشک معالج و رعایت نکات آسپتیک سونداژ مثانه انجام میشود 28

وپروایزر کنترل س

 عفونت

 کمک بهیار درصورت بی اختیاري مدفوع ، از پوشک بیمار اجتناب نموده و مرتبا بیمار تمیز و ناحیه مذکور شسته و خشک می شود . 21

 کمک بهیار براي ماساژ نواحی حساس و آسیب دیده از ضربه هاي مالیم پوستی استفاده می شود  11

 پرستار استفاده می شود  N/S جهت شستشوي زخم فشاري از 12

 پرستار باصالحدید پزشک از پانسمان هاي نوین براي درمان زخم هاي فشاري استفاده می شود 11

 کمک بهیار ساعت انجام و ازبالش براي نواحی تحت فشار استفاده می شود 1تغییر وضعیت بیماران در معرض خطر را هر 11

  اننحوه درجه بندي زخم و نحوه پانسم ج

  تقسیم بندي زخم توسط انجمن بین المللی مشاوره زخم هاي فشاري  

 پزشک/پرستار کلیه مواردي که پوست سالم بوده و فقط قرمزي دیده می شود ، درجه یک عنوان می شود  2

 پرستار به عوامل کلیدي مانند علت زخم و چگونگی کاستن فشار روي زخم  توجه می شود  2-2

 پرستار/کمک بهیار ساعت انجام می شود  1-1یشن بیمار هر تغییر پوز 1-2

 پزشک/پرستار افزایش مصرف ویتامین ث ، پروتئین توصیه می شود  1-2

 کمک بهیار صاف کردن ملحفه و البسه بیمار 2-2

 کمک بهیار عدم کشاندن بیمار روي تخت و ملحفه 5-2

  استفاده از تشک مواج 6-2

  حیهعدم ماساژ پوست نا 7-2

 پرستار مواردي که پوست داراي تاول سالم یا ترکیده باشد ، زخم درجه دو عنوان می شود  1

 پرستار پوشاندن زخم با پانسمان و تمیز نگهداشتن آن  2-1

 پرستار درصورت وجود ترشح ، استفاده از پانسمان هاي جاذب ترشحات 1-1

 یارکمک به مرطوب نگهداشتن اطراف زخم با لوسیون 1-1

 کمک بهیار کاهش فشار روي زخم با قرار دادن بالشتک هاي اضافی و نرم  2-1

 پرستار برقراري رژیم غذایی پر پروتئین همراه ویتامین ث و مایعات فراوان 5-1

  استفاده از تشک مواج 6-1

  مواردي که زخم تمام الیه هاي پوست را درگیر می کند ، زخم درجه سه عنوان می شود  1

 کمک بهیار برداشتن فشار روي زخم  2-1

 پرستار پوشاندن زخم با پانسمان و تمیز نگهداشتن آن 1-1

 پرستار بهبود تغذیه و هیدراتاسیون بیمار 1-1

  استفاده از تشک مواج 2-1

  در مواردیکه پوست تا عضالت زیرین تاندون ها و استخوان گسترده شود زخم درجه چهار عنوان می شود  2

 پرستار به عمق زخم بیشتر از نظر آن اهمیت داده می شود  2-2

 پرستار حفاظت زخم با پانسمان و تمیز نگهداشتن آن 1-2

 کمک بهیار برداشتن فشار روي زخم 1-2

 پرستار تغذیه مناسب و هیدراتاسیون بیمار 2-2

 پرستار استفاده از پانسمان هاي جاذب جهت کاهش ترشحات 5-2
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 پزشک /پرستار ن بافت هاي مرده و نکروزبرداشت 6-2

 پزشک درصورت عدم جوابدهی به درمان ، قطع عضو 7-2

  استفاده از تشک مواج 8-2

 پزشک/پرستار انتخاب نوع پانسمان مناسب با توجه به نوع زخم 5

 سرپرستار هماهنگی با داروخانه و بستگان جهت تهیه پانسمان پیشرفته 6

 سرپرستار گان علمی شرکت هاي پانسمان پیشرفته جهت مشاوره انتخاب پانسمان مناسب و کنترل روند بهبود زخمهماهنگی با نمایند 7
 

 مستندات مرتبط:

 

 کارکنان مرتبط :

 ، پرستار زخم ، سوپروایزر کنترل عفونت ، فیزیوتراپپرستار ، پزشک ، کمک بهیار

 25/2/11تاریخ بازبینی بعدی:  25/3/17تاریخ ابالغ:  25/2/17تاریخ بازبینی فعلی: 

 تهیه کنندگان:

 دکتر ناصري نیا ) معاون درمان (

 مریم هاشمی )مترون(

 سارا موقر )فیزیوتراپیست (

 ( ICUعالیه بهادري )سرپرستار 

 مهناز آقاپور )سوپروایزر کنترل عفونت(

 نسرین رضایی )کمک بهیار(

 تأیید کننده:

 ن ()معاون درماناصری نیا آقای دکتر 

 تصویب/ابالغ کننده:

 )ریاست ( دریانیآقای دکتر 
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 واحد بهبودکیفیت و اعتباربخشی
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 کدروش اجرایی:
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 روش اجرایی پیشگیری از ترومبوآمبولی وریدی و آمبولی ریوی

 هدف:
 حفظ ایمنی و سالمت بیماران و جلوگیري از بروز مرگ و میر بیماران ناشی از آمبولی ریه 

 دامنه:
 کلیه بخش هاي بالینی

 صاحبان فرایند :
 کمک بهیار –ماما  –پرستار  –پزشک -مسئول بهبود کیفیت

 ذینفعان :
  بیمار و همراه

 تعاریف:
 ( : تشکیل لخته در سیاهرگ هاي عمقی  DVTترومبوز ورید عمقی )

 آمبولی ریوي : کنده یا رها شدن لخته از سیاهرگ هاي عمقی و رسیدن آن به ریه از طریق جریان خون

 شدن لخته از سیاهرگ هاي عمقی و حرکت در جریان خون  ( : کنده یا رها VTEترومبوآمبولی وریدي )

 عبارتست از : استازوریدي ، صدمات عروقی و افزایش قابلیت انعقادپذیري VTEمهمترین دالیل 

 امکانات و تجهیزات : 
 سرنگ پمپ  –جوراب واریس  –باندکشی  –پنبه و الکل  –سرنگ  –داروي ضدانعقاد  –فرم ارزیابی ترومبوآمبولی 

 مسئولیت ها و اختیارات:

 

 منابع/مراجع:
 ویرایش دوم  معاونت درمان  –دستورالعمل پیشگیري از ترومبوآمبولی وریدي 

 )چه فعالیتی، چه زمانی، در چه محلی و توسط چه کسی انجام می شود.(                      انجام کار:            شیوه 

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

  رهاي شناسایی بیماران در معرض خطر معیا 2

 پزشک/پرستار انجام ارزیابی اولیه جهت بررسی ریسک بروز ترومبوآمبولی  2-2

 ماما در بخش هایی مثل بلوك زایمان که فرم مخصوص بررسی ریسک دارند تکمیل فرم و اطالع نتیجه حاصله به پزشک معالج 1-2

 بهیار-پرستار اهدات و ارزیابی ها در گزارش پرستاري در بخش هاي فاقد فرم، ثبت نتایج مش 1-2

بیمارانیکه تحت عمل جراحی قرار گرفته اند یا چندین فاکتور ثبت دارند مثال سیگار می کشند ، بی حرکت هستند وزن باال دارند ریسک  2-2

 متوسط تلقی می شوند .

 پزشک / پرستار

 پرستارپزشک/ می گیرند ، تروماهاي وسیع ، بیماران داراي آسیب نخاعی ریسک باال تلقی می شوند  بیمارانی که تحت اعمال جراحی ارتوپدي قرار 5-2

 بهیار-پرستار و دریافت دستبند زرد در صورت نیاز اطالع رسانی نتایج ارزیابی به پزشک معالج  6-2

 پزشک معالج در پرونده بیمار ثبت می کند . پزشک معالج براساس ارزیابی انجام شده و ریسک هاي موجود پروتکل درمانی را  7-2

  نحوه پیشگیري از ابتالي بیماران 1

را به بیمار و همراه وي توضیح می دهد )درد ، تورم ، حساسیت در لمس ،اختالف در قطر ساق، ران و قرمزي =  PEو  DVTپرستار عالئم  2-1

DVT  شوك = و تنگی نفس ، تاکی پنه و تاکی کاردي ، درد قفسه سینه ،PE ) 

 پرستار

کلیه بیماران بستري بخصوص پس از اعمال جراحی توسط پرستار تشویق می شوند که تمرینات ساده اي را که سبب افزایش جریان خون  1-1

 می شوند بر روي تخت انجام دهند . 

 پرستار

 پزشک معالج  پزشک معالج داروهاي ضدانعقاد را براي بیمار شروع می کند  1-1

 پزشک معالج ارسال می شود  PEدایمر براي بیماران با احتمال  –تست آزمایشگاهی دي  2-1

 پرستار ارسال می شود  CBC-PT-INR-Cr-PTTقبل از شروع داروهاي ضدانعقاد پرستار با دستور پزشک معالج آزمایشات  5-1

 پرستار نی درخواست می کند .پرستار با دستور پزشک معالج براي بیمار سونوگرافی داپلر اندام تحتا 6-1

 پزشک معالج درصورتیکه بیمار با شرایط منع مصرف داروي ضد انعقاد داشته باشد پزشک معالج درخواست مشاوره هماتولوژي می نماید 7-1
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 کمک بهیار-پرستار می نماید  Out of Bedدربیماران جراحی در اسرع وقت با دستور پزشک معالج ،پرستار بیمار را  8-1

  پرستار دربیماران فاقد حرکت ، پرستاربا دستور پزشک معالج از بانداژ اندام تحتانی با باندکشی یا جوراب واریس استفاده می کند 1-1

 مستندات مرتبط:

 

 کارکنان مرتبط :

 پرسنل بهبود کیفیت –ماما  –پرستار  –پزشک 

 21/2/11خ بازبینی بعدی: تاری 21/3/17تاریخ ابالغ:  21/2/17تاریخ بازبینی فعلی: 

 تهیه کنندگان:

 دکتر ناصري نیا )معاون درمان (

 دکتر اویسی )متخصص داخلی (

 دکتر سرافرازي )متخصص داخلی (

 مریم هاشمی )مترون (

 ( ICUعالیه بهادري )سرپرستار )

 محبوبه جامعی  )سرپرستار داخلی زنان(

 تأیید کننده:

 ()معاون درمان ناصری نیاآقای دکتر 

 تصویب/ابالغ کننده:

 )ریاست ( دریانیآقای دکتر 

 



 

 

 بیمارستان خیریه سوم شعبان

 واحد بهبودکیفیت و اعتباربخشی

 ی عمومی و بالینیروشهای اجرایی مراقبت ها

 

 کدروش اجرایی:
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 روش اجرایی استفاده صحیح از ابزارهای مهار فیزیکی

 هدف:
 جلوگیري از خارج کردن و کشیدن اتصاالت  –برقراري ایمنی بیمار و جلوگیري از سقوط 

 کلیه بخش هاي بالینیدامنه:

 صاحبان فرایند :

 کمک بهیار –پرستار 

 ذینفعان :

 یمارب

 تعاریف:
 استفاده از ابزار و روش هاي غیردارویی براي کنترل بیماران بی قرار مهار فیزیکی 

 امکانات و تجهیزات :

 تخت ، دستبند پارچه اي ، سوند فولی ، یورین بگنرده

 مسئولیت ها و اختیارات:

 

 منابع/مراجع:
 استانداردهاي خدمات پرستاري

 )چه فعالیتی، چه زمانی، در چه محلی و توسط چه کسی انجام می شود.(        انجام کار:             شیوه 

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

  الزامات قانونی و نحوه رعایت آن  2

 پرستار هرنوع مهار فیزیکی باید در پرونده بیمار ثبت شود  2-2

 ارپرست مدت زمان مهار فیزیکی باید در پرونده بیمار ثبت شود  1-2

  مهار فیزیکی باید با اطالع بیمار خانواده بیمار و آگاهی آنها از عوارض آن همراه باشد  1-2

 پرستار پس از چک پرونده و رضایت بیمار با خانواده نوع ابزار مهار بررسی و پس از توضیح نحوه کار اجرایی می شود  2-2

 پرستار بررسی علت بی قراري و نا آرامی بیمار  5-2

 پرستار اجراي مداخالت الزم با هماهنگی پزشک معالج ) ایجاد محیطی آرام ، تسکین درد، داروهاي آرامبخش و ... ( 6-2

 پرستار بررسی نوارهاي مهار )پددار ، قابل انعطاف و عرض مناسب ( 7-2

 پرستار/کمک بهیار نوارها به خود تخت بسته می شوند نه  نرده کنار آن  8-2

 پرستار/کمک بهیار بیعی بدن در طول مهار حفظ می شود راستاي ط 1-2

 پرستار/کمک بهیار شانه ها در وضعیت مناسب قرار می گیرند .  21-2

 پرستار/کمک بهیار نوارها به شکلی بسته می شوند که بیمار حتی االمکان بتواند عضو را آزادانه حرکت دهد .  22-2

 پرستار و ثبت در گزارش پرستاري  نحوه کنترل بیماران تحت مهار فیزیکی 1

 پرستار پس از بستن عضو نبض انتهاي آن و پرشدگی مویرگی هریکساعت بررسی می شود  2-1

 پرستار نتیجه بررسی نبض انتها ها به اطالع پزشک رسانده و نتیجه اقدامات در گزارش پرستاري ثبت می شود  1-1

 پرستار/کمک بهیار بسته می شود  ساعت برداشته و مجددا 1وسایل مهار هر  1-1

 پرستار/کمک بهیار ساعت بیمار تغییر پوزیشن داده می شود  1هر  2-1

ساعت بیمار از لحاظ ادامه نیاز به مهار فیزیکی ) بی قراري ، درد و .... ( ارزیابی گردیده و نتیجه را به اطالع پزشک رسانده  21هر  5-1

 می شود . 

 پرستار

 پرستار مهار فیزیکی و یا نیاز به تداوم آن، ثبت مجدد دستور در پرونده بیمار  در رفع علت 6-1

 پرستار/کمک بهیار براي جلوگیري از خشکی اندام ها ، ورزش هاي اندام تحتانی 7-1

 پرستار/کمک بهیار ن بیماردر صورت توانایی بیمار در خوردن غذا و دستور پزشک ، شل کردن مهار فیزیکی در طی غذا خوردن و تحت نظر داشت 8-1
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در بیمار داراي مهار فیزیکی درصورت دستور پزشک ، جهت برآوردن نیاز هاي شخصی مثل استفاده از توالت به بیمار کمک شده  1-1

 در غیر اینصورت از لوله و لگن استفاده و یا بیمار سونداژ شود . 

 کمک بهیار

 پرستار راي بیمار در گزارش پرستاري با ذکر ساعتثبت تمامی وقایع و اقدامات انجام شده ب 21-1

  پرستار ارزیابی روزانه بیمار جهت بررسی تداوم نیاز به مهار فیزیکی و اطالع به پزشک معالج و ثبت در پرونده بیمار 22-1

 کارکنان مرتبط : 

 پرستار ، کمک بهیار

 مستندات مرتبط:

 22/2/11تاریخ بازبینی بعدی:  22/3/17 تاریخ ابالغ: 22/2/17تاریخ بازبینی فعلی: 

 تهیه کنندگان:

 )معاون درمان ( ناصري نیادکتر 

 مریم هاشمی ) مترون (

 ( ICUعالیه بهادري )سرپرستار 

 ( CCUبابک قره گوزلو) سرپرستار 

 نسرین رضایی )کمک بهیار (

 تأیید کننده:

 )معاون درمان (ناصری نیا آقای دکتر 

 تصویب/ابالغ کننده:

 )ریاست ( دریانی آقای دکتر 

 



 

 

 بیمارستان خیریه سوم شعبان

 واحد بهبودکیفیت و اعتباربخشی

 روشهای اجرایی مراقبت های عمومی و بالینی

 

 کدروش اجرایی:
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 روش اجرایی استفاده صحیح از مهار شیمیایی

 هدف:
کنترل بیمار و مهار حرکات غیرارادي یا ارادي وي جهت ایمنی هرچه  -پیشگیري از بروز عوارض ناشی از مهار فیزیکی )آسیب به عصب بویژه براکیال و از بین رفتن پوست (

 بیشتر 

 الینیکلیه بخش هاي ب: دامنه

 صاحبان فرایند :

 کمک بهیار –پرستار  -پزشک  

 ذینفعان : 

 همراه  –بیمار 

 تعاریف:
 مهار شیمیایی : کنترل بیماران بیقرار با کمک روش هاي دارویی 

 دارو، سرنگ،نرده کنار تخت ، تشک مواج امکانات و تجهیزات : 

 مسئولیت ها و اختیارات:

 

 مات پرستارياستانداردهاي خدمنابع/مراجع:

 انجام کار:                     )چه فعالیتی، چه زمانی، در چه محلی و توسط چه کسی انجام می شود.(شیوه 

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

  شرایط استفاده از مهار شیمایی 1

 پزشک/پرستار بیمار ارزیابی و علت بی قراري و نا آرامی وي مشخص می شود  1-1

 پزشک/پرستار الت الزم براي بیمار انجام می شود )ایجاد محیطی آرام ، تسکین درد ، داروهاي آرامبخش (مداخ 2-1

 پرستار  درصورت عدم رفع بی قراري و نا آرامی به پزشک معالج اطالع داده می شود .  3-1

  الزامات قانونی و نحوه کنترل بیماران  2

پزشک بیهوشی/  هار شیمیایی ، نوع و مقدار دارو در پرونده بیمار ثبت می شود پس از بررسی بیمار ، دستور شروع م 1-2

 پزشک معالج

 پرستار ( تهیه و براي بیمار شروع می شود  8Rپس از بررسی پرونده ، داروي مناسب طبق دستور پزشک و دستورالعمل هاي دارویی) 2-2

 پرستار/کمک بهیار براي مدت طوالنی ( بیمار از نظر زخم بستر کنترل می شود  در هنگام استفاده از مهار شیمیایی )خواباندن بیمار 3-2

 کمک بهیار هر دو ساعت بیمار را تغییر پوزیشن داده و از تشک مواج استفاده میشود  4-2

 پرستار نرده هاي کنار تخت بیمار باال نگه داشته می شود  5-2

 پرستار زخم بستر ، بیمار با دستور پزشک سونداژ می شود جهت جلوگیري از بروز عوامل تشدید کننده  6-2

 پرستار بیمار را روزانه بررسی و به پزشک گزارش می شود  7-2

 پرستار کلیه اقدامات ، مشاهدات و تغییرات بیمار در پرونده ثبت می شود  1-2

ن شده جهت انتقال مطابقت داشته باشد، ارزیابی در بیماران بستري وضعیت بیمار تا زمانی که وضعیت بیمار با معیارهاي تعیی 3

 ادامه می یابد .

 پرستار

  دقیقه پس از تجویز آخرین دوز آرامبخش در ریکاوري مانیتور می شوند .  11بیماران بستري تا حداقل  4

  : نکات مرتبط با ایمنی بیماران سرپایی 5

  سطح هوشیاري قبل از القا برسد .بیمار باید به آسانی قابل بیدارشدن باشد و یا به  1-5

  باشد  stableعملکرد قلبی عروقی و بازبودن راه هوایی رضایت بخش و  2-5

  بیمار قادر به تکلم باشد  3-5
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  سطح هیدراتاسیون بیمار مناسب باشد  4-5

  خونریزي غیر طبیعی نداشته باشد  6-5

  باشد  5/18و  5/15دماي بدن باید بین  7-5

  تا زمان رسیدن به هوشیاري نرده هاي کنار تخت بیمار باال باشد  1-5

  بیمار از نظر عوارض آرامبخشی شامل تهوع و استفراغ ، کنترل می شود  1-5

  یا خط کش درد ، درد بیمار را ارزیابی و با دستور پزشک مسکن مناسب براي بیمار استفاده شود comfortبا استفاده از جدول  12-5

  بیمارانی که بیهوشی اسپاینال یا اپیدورال دریافت کرده اند موارد ذیل درنظر گرفته شود :در 6

  بیمار باید بتواند زانوي خود را خم کند . درحالیکه دراز کشیده است ناحیه کمر و باسن را باال بیاورد  1-6

  .حرکتی اندام هاي تحتانی کنترل شود –بیمار باید از نظر عملکرد حسی  2-6

  بیمار باید توانایی دفع را داشته باشد 3-6

 معاون درمان شرایط احراز پزشکان بیهوشی اتاق عمل بررسی می شود  4-6

 سرپرستار اتاق عمل کلیه پرستاران ریکاوري جهت کار در ریکاوري ارزیابی صالحیت حرفه اي می شوند  5-6

 سرپرستار اتاق عمل ل و تاریخ انقضاي آنها بررسی می شود کلیه وسایل ، تجهیزات و داروهاي ریکاوري کنتر 7-6

 پزشک بیهوشی ارائه دستورات کتبی به کارکنان ریکاوري 1-6
 

 پزشک ، پرستار ، کمک بهیارکارکنان مرتبط : 

 مستندات مرتبط:

 11/2/11تاریخ بازبینی بعدی:  11/3/17تاریخ ابالغ:  11/2/17تاریخ بازبینی فعلی: 

 ندگان:تهیه کن

 ( ICUدکتر مهدوي )متخصص بیهوشی 

 مریم هاشمی )مترون (

 ( ICU)سرپرستار عالیه بهادري 

 ( CCUبابک قره گوزلو)سرپرستار 

 آقاي حشمتی پور )کمک بهیار (

 دریانی تصویب/ابالغ کننده: آقای دکتر  ناصری نیا تأیید کننده: آقای دکتر 
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 بیمارستان خیرهی سوم شعبان 

 

 ی  اجرایی روش اه
 

محور مراقبت اورژانس



 

 

 بیمارستان خیریه سوم شعبان

 واحد بهبودکیفیت و اعتباربخشی

 اقبت های اورژانسروشهای اجرایی مر

 

 کدروش اجرایی:
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 روش اجرایی تریاژ

 هدف:
 رسیدگی سریع و به موقع به بیماران به ترتیب اولویت 

 دامنه:
 بخش اورژانس

 صاحبان فرایند :

 بیمار بر  –پرستار تریاژ  –سرپرستار  –پزشک اورژانس 

 ذینفعان :

 پرسنل اورژانس تهران  –همراه  –بیمار 

 تعاریف:
 بندي درمان بیماران براساس وخامت حالشان را تریاژ می گویند  اولویت 

 امکانات و تجهیزات : 
 فرم تریاژ  –اکسیژن ، دستگاه نوار قلب ، فشارسنج ، پالس اکسیمتر

 مسئولیت ها و اختیارات:

 ارجاع به پزشک اورژانس براساس اولویت زمانی و اخذ شرح حال اولیه وثبت عالئم حیاتی

 جع:منابع/مرا
 دستورالعمل تریاژ

 انجام کار:                     )چه فعالیتی، چه زمانی، در چه محلی و توسط چه کسی انجام می شود.(شیوه 

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 سرپرستار اورژانس آموزش دستورالعمل تریاژ به کلیه نیروها در بدو ورود و شروع به کار توسط سرپرستار 2

 سرپرستار اورژانس بی مستمر عملکرد نیروها توسط سرپرستار ارزیا 1

 همراه-بیماربر انتقال بیمار به واحدتریاژ اورژانس توسط بیماربر ، همراه ، آمبوالنس انجام می شود  1

شب  21شود . اگر بعد از  شب مراجعه نماید ، ابتدا به قسمت تریاژ مراجعه می نماید و تریاژ انجام می 21چنانچه بیمار تا قبل از ساعت  2

 مراجعه نمود ، تریاژ در ایستگاه پرستاري انجام می گردد . 

 

 پرستار تریاژ با وضعیت بحرانی یا آسیب دیده دربیماران  ارزیابی اولیه بیمار توسط پرستارتریاژ از نظر شرایط تهدید کننده حیات  5

 اورژانسپرستار  اپا براي شناسایی تمامی آسیب هاي احتمالی طبق شرح وظایف اعالم شده بیماران از سرت یا مجدد ارزیابی سیستماتیک و سریع  6

 منشی در فرم مخصوص تریاژ  يثبت موارد ارزیابی شده با توجه به مشکل و تشخیص بیمار 7

 پرستار تریاژ بیماربرآوردن نیازهاي فوري  8

 پرستار تریاژ  ESIسطحی بر مبناي  5 قراردادن بیمار در یکی از رده هاي طبقه بندي فوریتی 1

  ESIتکمیل فرم بررسی تریاژ بر مبناي  21

 به آنها توسط پرستار تریاژ  بیماردرسالن انتظار و اطالع وضعیت  بیمارانبرقراري ارتباط مناسب و موثر با خانواده 

 پرستار تریاژ

 کمک بهیار سط پزشک و ثبت آن درفرم مخصوص تریاژ توسط وي ویزیت بیمار توسط پزشک مربوطه و تعیین قطعی سطح تریاژ تو 2-21

 کمک بهیار/بیماربر و یا بیمار بر )شیفت عصر و شب ( )درشیفت صبح (راهنمایی و انتقال بیمار به واحدهاي هدف توسط کمک بهیار  1-21

 پزشک اورژانس و تشخیص نهایی انجام تریاژ مهر و امضاء فرم تریاژ توسط پزشک معالج و پرستار تریاژ با ذکر تاریخ و زمان  1-21

 پرستار تریاژ 1تا  2الصاق پرونده تحت نظر موقت اورژانس به فرم تریاژ سطوح  2-21

 پرستار تریاژ  5و  2ثبت گزراش پرستاري در برگه تریاژ سطوح  5-21

ران اورژانس به بخش مورد نظر انتقال داده می شود )براساس درصورتیکه پس از تریاژ بیمار نیاز به بستري در بخش دارد ، با یکی از پرستا 22

SBAR ) 

 

 
 مستندات مرتبط:

 گانه اورژانس 28دستورالعمل تریاژ پنج سطحی و شاخص 
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 کدروش اجرایی:
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 کارکنان مرتبط : 

  ، بیماربر ، منشی  کمک بهیار سرپرستار ، پرستار ، پزشک اورژانس ، پرستار تریاژ ،

 25/2/11تاریخ بازبینی بعدی:  32/3/17تاریخ ابالغ:  25/2/17تاریخ بازبینی فعلی: 

 تهیه کنندگان:

 دکتر ناصري نیا )معاون درمان (

 )پزشک اورژانس ( هاشمی نژاددکتر 

 مریم هاشمی )مترون (

 حمید احمدي )سرپرستار اورژانس(

 خانم بهرامی نژاد )پرستار تریاژ (

 عطیه میرخانی )کارشناس مسئول بهبود کیفیت ( 

 ید کننده:تأی

 )معاون درمان (ناصري نیا آقاي دکتر 

 تصویب/ابالغ کننده:

 )ریاست ( دریانیآقاي دکتر 

 



 

 

 بیمارستان خیریه سوم شعبان

 واحد بهبودکیفیت و اعتباربخشی

 روشهای اجرایی مراقبت های اورژانس 

 

 کدروش اجرایی:

3Sh-PR-13-02 
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 روش اجرایی انجام مشاوره های اورژانس

 هدف:

 کمک به حفظ سالمت و ایمنی بیمار بدحال ، استمرار مراقبت مطلوب از بیماران اورژانسی 

 دامنه:

 کلیه بخش هاي بالینی

 د :صاحبان فراین

 پرستار  –پزشک مشاور  –پزشک معالج 

 ذینفعان :

 پرستار  -پزشک مشاور –پزشک معالج  – همراه –بیمار 

 تعاریف:

  از تخصص هاي دیگر بالینی انجام می شود .  با استفاده  و یا استمرار مراقبت مطلوبحیات بیمار  مشاوره هایی که به منظور حفظمشاوره اورژانس : کلیه 

 و تجهیزات : امکانات 

 برگه مشاوره ، تلفن 

 مسئولیت ها و اختیارات: 

 منابع/مراجع:

 کتاب استانداردهاي خدمات پرستاري  –دستورالعمل هاي ایمنی بیمار 

 انجام کار:                     )چه فعالیتی، چه زمانی، در چه محلی و توسط چه کسی انجام می شود.(شیوه 

 

 دهنده فرد انجام مراحل ردیف

 پرستار/ماما پرستار یا ماما وضعیت بیمار را بررسی و به پزشک معالج یا مقیم اطالع می دهد  2

 پزشک معالج بیمار توسط پزشک ویزیت و درخواست مشاوره در پرونده ثبت می شود  1

 ک معالجپزش پزشک برگه درخواست مشاوره را تکمیل و تیک مخصوص اورژانسی بودن مشاوره ثبت می شود  1

 سرپرستار/منشی تماس و درخواست حضور پزشک می نماید   ICUسرپرستار یا منشی بخش بالفاصله با درمانگاه مربوطه یا  2

 پزشک مشاور پزشک بالفاصله بر بالین بیمار حاضر و ارزیابی بیمار انجام و دستورات الزم را دربرگه مشاوره ثبت می نماید . 5

 پزشک مشاور اریخ و ساعت انجام مشاوره را ثبت و برگه را مهر و امضاء می کند . پزشک مشاوره دهنده ت 6

 پرستار/ماما برگه مشاوره هاي اورژانسی و حین اورژانس چک و وارد کاردکس می شود  7

 پرستار/ماما با توجه به اورژانسی بودن برخی مشاوره و حفظ حیات بیمار ، کلیه دستورات اجرا می شود  8

 پرستار/ماما از ثابت شدن وضعیت بیمار ، کلیه اقدامات به اطالع پزشک معالج رسانیده می شود  پس 1

با هماهنگی با پرستار واحد   درصورتیکه پزشک مشاوره دهنده نیاز به دستگاه خاصی براي تشخیص دارد ) سونوگرافی یا کاردیوگرافی ( 21

 یا اکوکاردیوگرافی فرستاده می شود . مربوطه بیمار به آن واحد جهت انجام سونوگرافی 

 پرستار

  سرپرستار آموزش هاي الزم درمورد نحوه برخورد با بیماران اورژانسی و انجام مشاوره ها دربدو ورود به پرسنل توسط سرپرستار داده می شود .  22
 مستندات مرتبط:

 کارکنان مرتبط : 

 پرستار ، ماما ، پزشک ، سرپرستار 

 32/2/11تاریخ بازبینی بعدی:  32/3/17تاریخ ابالغ:  32/2/17بینی فعلی: تاریخ باز

 تهیه کنندگان:

 ( ICUدکتر چیذري )مسئول گروه بیهوشی -دکتر فیاضی )مسئول گروه جراحی ( -)مسئول فنی بیمارستان (  جمالیدکتر  -دکتر ناصري نیا )معاون درمان ( 

 دکتر سلطان محمدي)مسئول گروه قلب(

 )ریاست ( دریانی آقای دکتر  تصویب/ابالغ کننده: )معاون درمان (ناصری نیاآقای دکتر  د کننده:تأیی
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 بیمارستان خیرهی سوم شعبان 
 

 روش اهی اجرایی
 

محور مراقبت حاد



 

 

 سوم شعبانبیمارستان خیریه 

 واحد بهبودکیفیت و اعتباربخشی

 روشهای اجرایی مراقبت حاد 

 

 کدروش اجرایی:

3Sh-PR-23-01 
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 روش اجرایی مراقبت از بیماران تحت آرامبخشی متوسط و عمیق

 هدف:
 م بیهوشی عمیق تا متوسطحفظ ایمنی و توجه به وضعیت عمومی بیمار هنگا

 دامنه:
CCU–ICU 

 صاحبان فرایند :

 کمک بهیار –پرستار  –پزشک 

 ذینفعان :

 همراه  –بیمار 

 تعاریف:

 

 امکانات و تجهیزات :

 داروي بیهوشی ، سرنگ ، برگه جذب و دفع ، یورین بگ ، سوند فولی 

 مسئولیت ها و اختیارات:

 

 منابع/مراجع:
 استانداردهاي خدمات پرستاري–سنجه هاي اعتباربخشی  –اقبت هاي مدیریت شده دستورالعمل هاي مر

 انجام کار:                     )چه فعالیتی، چه زمانی، در چه محلی و توسط چه کسی انجام می شود.(شیوه 

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

رند از نظر عملکرد دستگاه هاي مختلف بدن مثل قلب و تنفس و عمیق تا متوسط قرار گی آرامبخشیبیمارانی که قراراست تحت  2

 کلیه ها مدام توسط پزشک و پرستار ارزیابی می شوند . 

 پزشک/پرستار

 ICUپزشک بیهوشی بیماران تحت آرامبخشی متوسط و عمیق روزانه توسط پزشک بیهوشی ویزیت می شوند  1

 پرستار ی و به پزشک معالج اطالع و در پرونده بیمار ثبت می شود میزان جذب و دفع مایعات بدن توسط پرستار بررس 1

میزان خونریزي بیمار)درصورت وجود خونریزي( توسط پرستار ارزیابی و درصورت لزوم با مایع درمانی و یا تزریق فراورده هاي  2

 خونی جبران می گردد . 

 پرستار

 پرستار رامبخشی متوسط و عمیق روزانه و در هر شیفت انجام می شود کنترل عالئم حیاتی و پایش همودینامیک بیمار تحت آ 5

 پرستار ارزیابی روزانه بیمار انجام و نتیجه آن به اطالع پزشک معالج رسانده می شود 6

 پرستار بیمار کنترل و ست دستگاه ونتیالتور تنظیم می شود  ABGبا دستور پزشک بیهوشی  7

 پرستار و نتیجه به پزشک اطالع داده می شود . پالس اکسیمتري بیمار انجام  8

بیمارانی که نیاز به تغییر پوزیشن دارند،اندام هاي مهم و حیاتی بدن مانند سر و گردن ،قفسه سینه ،اندام تناسلی و ... مورد توجه  1

 خاص پرستار و کمک بهیار قرار می گیرد . 

 پرستار/کمک بهیار

فظ ایمنی وي توسط پرستار و کمک بهیار حائز اهمیت است چراکه به علت بی قراري احتمال درهنگام به هوش آمدن بیمار ح 21

 سقوط از تخت وجود دارد . 

 پرستار/کمک بهیار

پرستار آموزش هاي الزم درخصوص مراقبت از بیماران تحت آرام بخشی متوسط و عمیق را در بدو ورود توسط سرپرستار دیده  22

 اند . 

 سرپرستار

 
 ندات مرتبط:مست

 پزشک ، پرستار ، کمک بهیارکارکنان مرتبط : 

 

 32/2/11تاریخ بازبینی بعدی:  32/3/17تاریخ ابالغ:  32/2/17تاریخ بازبینی فعلی: 



 

 

 سوم شعبانبیمارستان خیریه 

 واحد بهبودکیفیت و اعتباربخشی

 روشهای اجرایی مراقبت حاد 

 

 کدروش اجرایی:
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 تهیه کنندگان :

 )معاون درمان ( ناصري نیا دکتر 

 )مسئول فنی بیمارستان ( جمالیدکتر 

 ( ICUدکتر مهدوي )پزشک بیهوشی 

 محمدي)مسئول گروه قلب(دکتر سلطان 

 مریم هاشمی )مترون (

 تأیید کننده:

 )معاون درمان (ناصری نیاآقای دکتر 

 تصویب/ابالغ کننده:

 )ریاست ( دریانی آقای دکتر 



 

 

 بیمارستان خیریه سوم شعبان

 واحد بهبودکیفیت و اعتباربخشی

 روشهای اجرایی مراقبت حاد 

 

 کدروش اجرایی:

3Sh-PR-23-02 
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 روش اجرایی ایجاد محیط آرام و ساکت برای بخش های بستری بیماران

 هدف:
 افزایش رضایتمندي بیمار

 دامنه:
 کلیه بخش هاي بالینی

 صاحبان فرایند :
 پرسنل تاسیسات –پرسنل خدمات  –پرسنل پرستاري  -تیم مدیریت اجرایی

 ذینفعان :
 همراه بیمار –بیمار 

 تعاریف:
Station ایستگاه پرستاري : 

Nurse call  سیستم فراخوان پرستار که زنگ آن باالي سربیمار و مانیتور آن روي :station . پرستاري قرار دارد 

 و تجهیزات :  امکانات
Page– دارو –ترمومتر  –دماسنج دیواري -فشارسنج –تلویزیون  –شوفاژ  –پنکه  -کولر -پتو –پرده اتاق  –المپ مهتابی  –ترالی غذا  –تلفن  –سیستم احضارپرستار- Bed 

side–  دستبند پارچه اي 

 مسئولیت ها و اختیارات:

 

 منابع/مراجع:
 دستورالعمل هاي حقوق گیرنده خدمت –رياستانداردهاي خدمات پرستا کتاب

 انجام کار:                     )چه فعالیتی، چه زمانی، در چه محلی و توسط چه کسی انجام می شود.(شیوه 

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

پرسنل پرستاري /  پرسنل پرستاري وخدمات از تجمع در بخش و استیشن اجتناب می نمایند  2

 خدمات

پرسنل پرستاري /  پرسنل از صحبت و مکالمه با صداي بلند پرهیز می نمایند  1

 خدمات

منشی و پرستار صداي زنگ تلفن را متناسب با خواب و استراحت بیماران تنظیم می نماید به گونه اي که باعث ایجاد تنش و اضطراب  1

 نشود 

 پرستار / منشی

 پرستار تاقها و گفتگو و مکالمه دسته جمعی آنها جلوگیري می کند پرستار از تردد همراهان بیمار در سایر ا 2

 مدیریت اجرایی نظارت می کند . Nurse callتیم مدیریت اجرایی بر تعویض زنگ احضار پرستار بخش ها با  5

 مدیریت اجرایی در بخش هاي مختلف نظارت می کند . pageتیم مدیریت اجرایی بر تنظیم صداي  6

د تاسیسات و آشپزخانه برصحت عملکرد ترالی هاي غذا در بخش ها نظارت می کنند به گونه اي که از ایجاد سروصدا در مسئول واح 7

 بخش ها اجتناب شود 

 پرسنل تاسیسات

نداشته  پرسنل پرستاري بر تنظیم نور اتاق هاي بیماران نظارت می کنند به گونه اي که میزان نور در خواب و استراحت بیماران اثر سوء 8

 باشد و باعث آسیب و سقوط آنها هم نشود .

 سرپرستار

 سرپرستار در بدو ورود پرسنل جدید الورود توسط سرپرستار آموزش هاي مربوط به ایجاد آرامش و سکوت بخش را می بینند .  1

ه  اینکار بصورت انفرادي و در زمان پرستار در ساعات مالقات از تجمع همراهان در اتاق ها جلوگیري کرده بخصوص در بخش هاي ویژ 21

 هاي کوتاه انجام میشود تا سبب اضطراب بیمار نشود . 

 پرستار

درجه  12-18پرستار برتنظیم دماي اتاق بیماران نظارت نموده و از سرما یا گرمی زیاد دماي اتاق جلوگیري بعمل می آورد و دما را حدود  22

 تنظیم می کند .

 کمک بهیار

 تاسیسات ر بخش درخصوص بیماران مسن یا نوزادان و کودکان درصورت احساس سرما از پتوي اضافه استفاده می کنندکمک بهیا 21



 

 

 بیمارستان خیریه سوم شعبان

 واحد بهبودکیفیت و اعتباربخشی

 روشهای اجرایی مراقبت حاد 

 

 کدروش اجرایی:

3Sh-PR-23-02 
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 پرستار شب توسط واحد تاسیسات خاموش می شود  21براي ایجاد محیط راحت جهت خواب بیماران ، تلویزیون هاي بخش ها راس ساعت  21

 پرستار را پرستار به گونه اي تنظیم می کند که باعث اضطراب و بدخوابی بیماران نشود ساعت کنترل عالئم حیاتی و دارودهی  22

درهنگام بستري بیمار جدید در بخش ، پرسنل بیمار را حتی االمکان در اتاق هاي خالی بستري می کنند تا محل خواب و استراحت  25

 بیماران نشود . 

 پرستار

 پرستار ل حرکتی را در اتاقهاي داراي سرویس فرنگی بستري می کند پرستار بیماران مسن و داراي اختال 26

 پرستار پرستار براي افراد مسن داراي اختالل رفتاري و حرکتی کودکان و نوزادان و گروه هاي آسیب پذیر، همراه معتمد و همگن قرار می دهد  27

  پرستار ز مهار فیزیکی و شیمیایی استفاده می کند . پرستار درخصوص بیماران آژیته و بیقرار با دستور پزشک معالج ا 28
 مستندات مرتبط:

 

 کارکنان مرتبط :

 پرسنل خدمات –پرستار  –پزشک 

 25/2/11تاریخ بازبینی بعدی:  25/3/17تاریخ ابالغ:  25/2/17تاریخ بازبینی فعلی: 

 تهیه کنندگان:

 دکتر سلطان محمدي)مسئول گروه قلب (

 ( ICUل گروه بیهوشی دکتر چیذري )مسئو

 مریم هاشمی ) مترون (

 ( ICUعالیه بهادري )سرپرستار 

 ( CCU1بابک قره گوزلو)سرپرستار

 ( CCU2اعظم صالح آبادي )سرپرستار 

 تایید کننده :

 )معاون درمان ( ناصری نیادکتر 

 تصویب/ابالغ کننده:

 )ریاست ( دریانیآقای دکتر 
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 بیمارستان خیرهی سوم شعبان 

 روش اهی اجرایی

 محور مراقبت بیهوشی و جراحی
 

 



 

 

 بیمارستان خیریه سوم شعبان

 یفیت و اعتباربخشیواحد بهبودک

 روشهای اجرایی مراقبت بیهوشی و جراحی

 

 کدروش اجرایی:

3Sh-PR-14-01 
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 روش اجرایی استریل فوری اقالم خاص

 هدف:

استریلیزاسیون ابزار حیاتی جراحی ،زمانیکه به هرعلتی حین  -حفظ ایمنی بیمار و تامین ابزار و وسایل استریل جهت ارائه خدمات درمانی با کیفیت و فوري 

 عمل غیراستریل گردد

 csrعمل و اتاق دامنه: 

اهم استریلیزاسیون فوري )فالش( شامل استریلیزاسیون ابزار حیاتی که فرصت زمانی کافی براي بسته بندي واستریل نمودن با اتوکالو معمولی فرتعاریف: 

 سانتی گراد( 211دقیقه در دماي 2نیست ،کاربرد دارد )زمان استریل 

 بهداشت وزارت الغیاب"فوري استریلیزاسیون "دستورالعملمنابع/مراجع:

 راهنماي جامع ضدعفونی واستریلیزاسیون ویژه مراکز بهداشتی درمانی 

 مسئولیت ها و اختیارات:

 انجام کار:                     )چه فعالیتی، چه زمانی، در چه محلی و توسط چه کسی انجام می شود.(شیوه 

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

وسیله با آب ویک ماده پاك کننده یا آنزیماتیک ازخون و مخاط تمیز شده وآبکشی پس از شستشوي اولیه  1

 می گردد.

 csrکارکنان 

 csrکارکنان  ابزار نمی باشد.( packingبعدازخشک شدن، ابزار در اتوکالو پرتابل قرارداده می شود) الزام به  2

حله استریل ،با رعایت نکات آسپتیک وسیله به باتوجه به دستورالعمل شرکت سازنده دستگاه، بعداز اتمام مر 3

اتاق عمل منتقل می گردد.)زمان تماس ابزار با هوا در حداقل زمان ممکن حفظ یا اتوکالو درصورت امکان 

 داخل اتاق عمل بکارگرفته شود.(

 csrکارکنان 

 نظرگرفته می شود.هنگام جابجایی وسیله داغ،احتیاطات الزم جهت پیشگیري ازصدمات سوختگی کارکنان در 4

 

کارکنان اتاق عمل و 

csr  

براي پیشگیري از سوختگی بیمار وسیله استریل شده توسط سرم نرمال سالین ،  به روش آسپتیک   سرد  5

 میگردد.

 اسکراب جراحی 

درصورت اجبار دراستفاده از روش فالش ،در استریل کردن ایمپلنت ها، مستند سازي کاملی ازقبیل  6

 یله ،نام بیمار ونتیجه اندیکاتور بیولوژیک ثبت می گردد.مشخصات وس

کارکنان اتاق عمل و 

csr 

بوده یا  دستگاه  خراب باشد ، ازتک پیچ استفاده می شود. FLASHدرصورتیکه ، بیمارستان فاقد دستگاه  7

 دراین صورت، لیست ابزار و وسایل تک پیچ به تفکیک هرسرویس جراحی تهیه می گردد 

تاق عمل و مسئول  ا

csr 

قرار می گیرد تا  csrلیست ابزار و وسایل تک پیچ به تفکیک هرسرویس جراحی در دسترس کارکنان  1

 درصورت نیاز ، سریعاً بازیابی شده و به اتاق عمل فرستاده شود.

 مسئول اتاق عمل

ریخ معتبر استریل آماده ابزار تک پیچ را طبق لیست و طبق دستورالعمل استریلیزاسیون  با تا  csrکارکنان  1

 می نمایند . 

  csr کارکنان  

 
 روش جاري و دستورالعمل هاي شستشو و گندزدایی ابزار با قابلیت استفاده مجددمستندات مرتبط: 

 15/2/11ازبینی بعدی: تاریخ ب                                  15/3/17تاریخ ابالغ:                           15/2/17تاریخ بازبینی فعلی: 

 تهیه کنندگان:

 مریم هاشمی ) مترون (

 مهناز آقاپور ) سوپروایزر کنترل عفونت (

 مهین نارکوب ) مسئول اتاق عمل (

 (  csrمهدي سلطانی ) مسئول 

 )ریاست (  دریانیتصویب/ابالغ کننده:آقای دکتر  )معاون درمان(  ناصری نیا تأیید کننده: آقای دکتر 
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 ارستان خیرهی سوم شعبانبیم
 

 

 روش اهی اجرایی
 

محور مدريیت رپستاری 



 

 

 بیمارستان خیریه سوم شعبان

 واحد بهبودکیفیت و اعتباربخشی

 روشهای اجرایی مدیریت پرستاری

 

 کدروش اجرایی:

3Sh-PR-03-13 
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 روش اجرایی نظارت بر اداره امور بخش های بالینی

 هدف:

 نظارت هدفمند و برنامه ریزي شده –ارتقا بهبود مستمر مراقبت هاي پرستاري 

 دامنه:

 دفتر پرستاري 

 صاحبان فرآیند:

 سوپروایزر-مترون

 ذینفعان فرآیند:

 پرسنل  – ار وهمراهانبیم

 تعاریف:

 نظارت هدفمند : برنامه نظارتی مدون و مستمر دفتر پرستاري در خصوص نحوه عملکرد پرسنل در راستاي بهبود مستمر مراقبت هاي پرستاري

 امکانات و تجهیزات:

 نیروي پرستاري –چک لیست 

 مسئولیت ها : اختیارات:

 ه مداخالت اصالحیمدیر پرستاري: تدوین و نظارت و ارائ-2

 سوپروایزر : پایش و ارائه پسخوراند به مدیریت خدمات پرستاري-1 

 سرپرستار: اجراي مداخالت اصالحی ارائه شده توسط مدیر خدمات پرستاري-1

 منابع/مراجع:

 شرح وظایف وزارت درمان

 سط چه کسی انجام می شود.(انجام کار:                     )چه فعالیتی، چه زمانی، در چه محلی و توشیوه 

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

مدیر خدمات پرستاري با مشارکت سوپروایزران و سرپرستاران برنامه زمانبندي مدون براي کنترل و نظارت  2

 فعالیت بالینی را تدوین می نماید

-سوپروایزر–مترون 

 سرپرستار

هاي استاندارد هاي مراقبت هاي پرستاري ابالغی تدوین چک لیست راند سوپروایزران بر اساس دستورالعمل  1

 شده است که سوپروایزران استفاده می نمایند

 سوپروایزران

 سوپروایزران بازدید مستمر از بخش ها طبق برنامه زمانبندي توسط سوپروایزران بر اساس چک لیست انجام میگردد 1

 سوپروایزران  مدیر خدمات پرستاري به طور ماهانه ارائه می دهندسوپروایزران پسخوراند پایش هاي انجام شده را به  2

مدیر خدمات پرستاري با مشارکت سرپرستاران نتایج پایش و کنترل انجام شدهرا فصلی ارزیابی و مداخالت  5

 اصالحی را برنامه ریزي می نماید

 مترون

 مترون د بررسی قرار می گیرداثر بخشی اقدامات اصالحی در پایش هاي دوره اي سوپروایزرین مور 6

  مترون ارائه گزارش به مدیران اجرایی انجام می شود 7
 سرپرستاران                  -سوپروایزران   کارکنان مرتبط:   

 عفونی-اموزشی-چک لیست هاي بالینی مستندات مرتبط:

 1/3/11تاریخ بازبینی بعدی:                      1/4/17تاریخ ابالغ:                                         1/3/17تاریخ بازبینی فعلی:

 تهیه کنندگان: 

 محترم فرجپور )سوپروایزر بالینی (  –مریم هاشمی )مترون ( 

 )ریاست ( دریانی تصویب/ابالغ کننده:دکتر  )معاون درمان ( ناصری نیاتأیید کننده:دکتر 



 

 

 بیمارستان خیریه سوم شعبان

 عتباربخشیواحد بهبودکیفیت و ا

 روشهای اجرایی مدیریت پرستاری

 

 کدروش اجرایی:

3Sh-PR-03-14 
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 باطی کارکنان پرستاریی انضهاروش اجرایی نحوه تشویق و کنترل 

 هدف:

 مسئولیت پذیري و انضباط کاري افزایش انگیزه کاري

 دامنه:  

 کلیه بخش هاي بستري

 صاحبان فرایند:

 سرپرستاران -سوپروایزر–مترون 

 ذینفعان فرآیند:

 کلیه پرسنل پرستاري

 تعاریف:

 ق عملکرد پرسنل با ایینامه و قوانینکنترل هاي انضباطی: سیاست هاو روش هایی براي اطمینان از انطبا

 امکانات و تجهیزات:

 آیین نامه انضباطی و فرایند تنبیه و تشویق

 مسئولیت ها : اختیارات

 سوپروایزر و سرپرستاران : درخواست – 2

 مدیر خدمات پرستاري : بررسی درخواست و تایید -1

 ریاست بیمارستان : تایید نهایی -1

 منابع/مراجع:

 مه داخلی بیمارستان و قوانین اداري و شرح وظایف وزارتآیین نا

 انجام کار:                     )چه فعالیتی، چه زمانی، در چه محلی و توسط چه کسی انجام می شود.(شیوه 

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 معیارهایی که پرسنل مورد تشویق قرار خواهند گرفت به قرار ذیل می باشد 2

 تالش در راستاي ارتقا مهارت هاي بالینی -الف

 ارائه زارش خطا -ب

 همکاري در پیاده سازي استانداردهاي اعتبار بخشی -ج

 هاو کالس هاي اموزشی و کنفرانس هاي درون بخشی شرکت فعال در کارگاه -د

 نحوه پوشش و رعایت موازین اخالقی و تکریم ارباب رجوع -ج

 پرسنل مافوق و همکارانهمکاري با مسئولین بخش ها و  -ح

 رعایت استانداردهاي ایمنی بیمارو کنترل عفونت -خ

 ارائه صحیح اموزش به بیمار -ر

 مترون

 معیار هایی که پرسنل مورد تنبیه قرار خواهند گرفت به قرار ذیل می باشد  1

 عدم تالش در ارتقا مهارت هاي بالینی -الف

 تکرار خطا هاي فردي -ب

 ن اخالقی و اداريعدم رعایت موازی -ج

 عدم همکاري با مسئولین مافوق و همکاران -د

 عدم رعایت استانداردهاي ایمنی بیمار و کنترل عفونت -ح

 عدم استفاده از مهارت هاي ارتباطی و اموزش به بیمار -خ

 مترون

 سرپرستار سرپرستار می بایست نسبت به ثبت عملکرد کارکنان  اقدام نمایید  1

ق یا موارد انضباطی توسط مسئول بخش یا سوپروایزرها به طور کتبی به مدیر خدمات درخواست تشوی 2

 پرستاري  اعالم می گردد

-سرپرستار

 سوپروایزر

 مترون مدیر خدمات پرستاري درخواست ها را مورد بررسی و تایید قرار می دهد 5



 

 

 بیمارستان خیریه سوم شعبان

 عتباربخشیواحد بهبودکیفیت و ا

 روشهای اجرایی مدیریت پرستاری

 

 کدروش اجرایی:

3Sh-PR-03-14 
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تان می رساند و جهت تشویقی به ریاست بیمارس مدیر خدمات پرستاري درخواست تشویق پرسنل را به تایید 6

 امور اداري ارسال می گردد

 مترون

مدیر خدمات پرستاري یکسري از تشویقات نقدي را به صالحدید خود از منبع تنخواه دفتر پرستاري پرداخت  7

 می نمایید

 مترون

 موارد انضباطی در موارد قصور پرسنل  به شرح ذیل اقدام صورت می گیرد: 8

 ی بدون درج در پرونده پرسنلیاخطار کتب -الف

 توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی -ب

 کسر از حقوق و کارانه -ج

 در صورت  قصور امور پزشکی تشکیل کمیته انضباطی و تصمیم گیري در مورد پرسنل خاطی -د

رییس امور -مترون

 مالی

 

 کارکنان مرتبط:

 نشی دفتر پرستاريم-رییس امور اداري -سرپرستار -سوپروایزر -مترون

 مستندات مرتبط:

 ایینامه انضباطی بیمارستان -فرایند تشویق وتنبیه

 1/3/11تاریخ بازبینی بعدی:                      1/4/17تاریخ ابالغ:                                         1/3/17تاریخ بازبینی فعلی:

 تهیه کنندگان

 جپور)سوپروایزر بالینی(محترم فر - مریم هاشمی )مترون(

 تأیید کننده:

 )معاون درمان ( ناصری نیادکتر 

 تصویب/ابالغ کننده:

 )ریاست (  دریانیدکتر 

 



 

 

 بیمارستان خیریه سوم شعبان

 واحد بهبودکیفیت و اعتباربخشی

 روشهای اجرایی مدیریت پرستاری

 

 کدروش اجرایی:

3Sh-PR-03-15 
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 نظارت  بر روند جابجایی بین بخشی روش اجرایی 

 هدف:

 جابجایی بین بخشی :انتقال بیمار از یک بخش بستري به بخش دیگر با حفظ ایمنی بیمار

 اي بستريکلیه بخش هدامنه: 

 پرستاران  -سرپرستاران  -سوپروایزر آموزشی  –بالینی سوپروایزرصاحبان فرایند : 

 همراهان-بیمارانذینفعان فرآیند:  

 تعاریف:

 نظارت هدفمند: برنامه نظارتی مدون و مستمر دفتر پرستاري در خصوص نحوه عملکرد پرسنل در راستاي بهبود مستمر مراقبت هاي پرستاري

 ات و تجهیزات:امکان

 SBARفرم  – تجهیزات انتقال(-ویلچر-برانکارد-تجهیزاتی بخشی) تخت -نیروي انسانی

 مسئولیت ها : اختیارات:

 دستور انتقال -پزشک معالج -2

 سوپروایزر نظارت و پیگیري و هماهنگی انتقال -2

 منابع/مراجع:

 شرح وظایف معاونت درمان -دستورالعمل جابجایی ایمن بیماران

 انجام کار:                     )چه فعالیتی، چه زمانی، در چه محلی و توسط چه کسی انجام می شود.(شیوه 

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 سوپروایزر طی راندهاي روزانه ، وضعیت کلیه بیماران مشاهده و بررسی می شود . 2

 زرسوپروای آمار تخت هاي خالی از منشی و پرستار اخذ می شود  1

 سوپروایزر آموزش داده می شود  SBARنحوه تکمیل فرم هاي  1

 سوپروایزر چک می شود SBARروزانه و بطور تصادفی در هر بخش پرونده ها بررسی و تکمیل فرم هاي  2

براساس گزارش منشی ها بطور تصادفی در بخش مبدا حاضر و نسبت به آماده سازي بیمار ، تکمیل پرونده و  5

 نظارت می کند .  SBARفرم 

 سوپروایزر

 سوپروایزر براساس دستورالعمل هاي ایمنی بیمار و حقوق گیرنده خدمت بر نحوه حمل و انتقال  بیمار نظارت می کند 6

جابجایی و در هنگام تحویل بیمار در بخش مقصد بطور اتفاقی حاضر و عملکرد پرسنل در تحویل بالینی ،  7

 حقوق گیرنده خدمت را مشاهده می نماید  انتقال به تخت معرفی پرسنل ،

 سوپروایزر

( در بخش ها حضور یافته و جابجایی بین  SBARبا استفاد از چک لیست موجود در دفتر پرستاري )فرم  8

 بخش ها را ارزیابی می نماید . 

 سوپروایزر

اصالحی یک گزارش به مشکالت موجود ، راهکارها و مداخالت اصالحی خود را ثبت و ضمن اجراي مداخالت  1

 مترون بیمارستان ارائه میدهند . 

 سوپروایزر

 
 کمک بهیار-بهیار–پرستار -سرپرستار-سوپروایزر-پزشککارکنان مرتبط: 

 مستندات مرتبط:

 (1راه حل ایمنی بیمار )بند 1دستورالعمل 

 1/3/11تاریخ بازبینی بعدی:                      1/4/17الغ: تاریخ اب                                        1/3/17تاریخ بازبینی فعلی:

 تهیه کنندگان:

 محترم فرجپور)سوپروایزر بالینی( - مریم هاشمی )مترون (

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



 

 

 ارستان خیریه سوم شعبانبیم

 واحد بهبودکیفیت و اعتباربخشی

 روشهای اجرایی مدیریت پرستاری

 

 کدروش اجرایی:

3Sh-PR-03-16 
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 هت اخذ خدمات به خارج بیمارستان بیماراننظارت بر انتقال موقت بیماران جروش اجرایی 

 هدف:

 ارتقاء روند تکمیل پروسه درمان بیماران

 دامنه:

 واحد نقلیه–کلیه بخش هاي بالینی 

 صاحبان فرآیند:

 پرسنل نقلیه-سوپروایزر-پرستار-پزشک

 ذینفعان فرآیند:

 تعاریف:

 رستان خارج و مجددا باز می گرددانتقال موقت که بیمار جهت دریافت خدمات خارج از مرکز از بیما

 امکانات و تجهیزات:

 امبوالنس-تجهیزات پزشکی  -نیروي انسانی

 مسئولیت ها : اختیارات:

 پزشک معالج: درخواست اقدامات تشخیصی و درمانی مورد نیاز بیمار-1

 پرستار مسئول چک دستورات و هماهنگی با دفتر پرستاري-1

 مراکز دیگر سوپروایزر: هماهنگی الزم با -1

 راننده امبوالنس : جابجایی بیمار با امبوالنس-2

 منابع/مراجع:

 دستورالعمل طرح تحول سالمت و شرح معاونت درمان

 انجام کار:                     )چه فعالیتی، چه زمانی، در چه محلی و توسط چه کسی انجام می شود.(شیوه 

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 سوپروایزر در بخش ، پرونده بیماران را بررسی و ثبت دستور خدمات را توسط پزشک چک می کند با حضور 2

با حضور در بخش و یا نظارت فرم هاي آمبوالنس ، مراکز تحت قرارداد بیمارستان جهت دریافت خدمات  1

 خارج بیمارستانی را چک می کند . 

 سوپروایزر

آماده سازي رعایت استانداردهاي ایمنی و حقوق گیرنده خدمت در  با حضور در بخش بصورت رندوم ، نحوه 1

 زمان حمل و انتقال بیمار تا آمبوالنس را نظارت می کند .

 سوپروایزر

با حضور در بخش بر نحوه عملکرد پرسنل همراه بیمار در خصوص رعایت مراقبت هاي پرستاري کافی نظارت  2

 می کند . 

 سوپروایزر

 

 کارکنان مرتبط:

 مدیر کشیک-سوپروایزر-پرسنل نقلیه -بهیار -پرستار–پزشک 

 مستندات مرتبط:

 دستورالعمل هاي تحول سالمت

 5/3/11تاریخ بازبینی بعدی:                   5/4/17تاریخ ابالغ:                               5/3/17تاریخ بازبینی فعلی: 

 تهیه کنندگان:

 م فرجپور)سوپروایزربالینی(محتر  - مریم هاشمی)مترون(

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

 



 

 

 بیمارستان خیریه سوم شعبان

 واحد بهبودکیفیت و اعتباربخشی

 روشهای اجرایی مدیریت پرستاری

 

 کدروش اجرایی:

3Sh-PR-03-17 
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 روش اجرایی نظارت بر اعزام بیماران به سایر مراکز

 مجهزتر ارائه خدمات تکمیلی درمان در مراکز هدف:

 واحد نقلیه -کلیه بخش هاي بالینیدامنه: 

 پرستار -سوپروایزر-پزشک فرآیند: صاحبان

 بیمار وهمراهانذینفعان فرآیند:

 خدمات تکمیلی درمان:شامل خدمات درمانی مورد نیاز بیمار که در بیمارستان مبدا به دلیل نبودن تخصص و تجهیزات قابل ارائه میباشد تعاریف:

 نیروي انسانی-تجهیزات مرتبط-آمبوالنس امکانات و تجهیزات:

 ت ها : اختیارات:مسئولی

 سوپروایزر:هماهنگی جهت اعزام-2

 پزشک معالج: دستور و اعزام و اگاهی دادن به بیمار-1

 پرستار اعزام:اجراي دستورات حین اعزام و مراقبت و تحویل بیمار-1

 دستورالعمل اعزام و شرح وظیفه معاونت درمان منابع/مراجع:

 فعالیتی، چه زمانی، در چه محلی و توسط چه کسی انجام می شود.(انجام کار:                     )چه شیوه 

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

با تماس بخش و تحویل فرم شماره یک ، بربالین بیمار حاضر و شرح حال بیمار و علل درخواست اعزام  2

 دریافت می شود .

 سوپروایزر

 سوپروایزر نام بیمار ثبت و شرحی از وضع بیمار اعالم می شود)فایل اعزام( درخواست پذیرش به  mcomcدر سامانه  1

 سوپروایزر ضمن تماس با ستاد هدایت دانشگاه شهید بهشتی مورد مجددا مطرح می شود . 1

 سوپروایزر ضمن تماس با مراکز معین و غیر معین نسبت به درخواست پذیرش براي بیمار اقدام می کند . 2

 سوپروایزر در دو نسخه نظارت می کند. 1اطالع به بخش ، نسبت به تکمیل فرم شماره پس از دریافت پذیرش و  5

ضمن حضور در بخش نسبت به اطالع رسانی پرسنل به همراهان در خصوص هزینه هاي بیمارستان مقصد  6

 نظارت می کند 

 سوپروایزر

 سوپروایزر د .ضمن تماس با واحد ترخیص نسبت به ترخیص سریع تر بیمار نظارت می نمای 7

 سوپروایزر ضمن حضور در بخش نسبت به نیاز بیمار به آمبوالنس کد دار یا عادي نظارت می نماید .  8

ضمن تماس با مرکز آمبوالنس طرف قرارداد بر عملکرد پرسنل آمبوالنس و حضور به موقع و موثر آنها با  1

 تجهیزات کافی و سالم نظارت می کند . 

 سوپروایزر

 سوپروایزر بررسی شرایط بیمار نسبت به انتخاب پرستار مناسب جهت انتقال بیمار نظارت می کند  ضمن 21

ضمن حضور در بخش نسبت به رعایت استانداردهاي ایمنی بیمار و حقوق گیرنده خدمت در زمان حمل و  22

 نقل بیمار نظارت می کند . 

 سوپروایزر

بی عملکرد بخش را تکمیل و موارد عدم تطابق را شناسایی و ضمن حضور در بخش ماهانه فرم هاي ارزیا 21

 مداخله اصالحی مطرح می کند . 

 سوپروایزر

موارد عدم تطابق نیازمند به برنامه بهبود یا مداخله اصالحی سطوح باالتر را به مدیره پرستاري گزارش می  21

 کند . 

 سوپروایزر

 
 پرسنل واحد ترخیص-راننده امبوالنس–بهیار  کمک-بهیار-پرستار-سوپروایزر کارکنان مرتبط:

 فرم آمبوالنس-فرم رضایتنامه-فرم اعزاممستندات مرتبط: 

 5/3/11تاریخ بازبینی بعدی:                   5/4/17تاریخ ابالغ:                               5/3/17تاریخ بازبینی فعلی: 

 فرجپور)سوپروایزربالینی( محترم - مریم هاشمی)مترون ( تهیه کنندگان:

 تأیید کننده:

 )معاون درمان (ناصری نیا دکتر 

 تصویب/ابالغ کننده:

 )ریاست ( دریانیدکتر 

 



 

 

 انبیمارستان خیریه سوم شعب

 واحد بهبودکیفیت و اعتباربخشی

 روشهای اجرایی مدیریت پرستاری

 

 کدروش اجرایی:

3Sh-PR-03-18 
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 و خارج از بیمارستانند انجام مشاوره های پزشکی داخل تظارت بر روروش اجرایی 

 هدف:

 ارتقاء روند تکمیل پروسه درمان بیماران

 دامنه:

 کلیه بخش هاي بستري

 صاحبان فرآیند:

 واحد نقلیه-کمک بهیار-بهیار–پرستار -پزشک

 ذینفعان فرآیند:

 بیمار وهمراه

 تعاریف:

 درخواست پزشک معالج از گروههاي تخصصی  دیگر جهت تکمیل روند درمان بیمار

 امکانات و تجهیزات:

 گروههاي تخصصی -تجهیزات -نیروي انسانی

 مسئولیت ها : اختیارات:

 : درخواست مشاورهپزشک معالج-2

 پزشک مشاور :معاینه بیمار و ارائه دستورات الزم-1

 پرستار مسئول:پیگیري انجام مشاوره و اجراي دستورات-1

 سوپروایزر: هماهنگی با سایر مراکز درمانی-2

 منابع/مراجع:

 دستور العمل وزارت بهداشت در خصوص انجام مشاوره و شرح وظایف وزارت

 )چه فعالیتی، چه زمانی، در چه محلی و توسط چه کسی انجام می شود.(                 انجام کار:    شیوه 

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 مشاوره خارج مرکز: 2

 بر ثبت دستور پزشک معالج در پرونده بیمار جهت انجام مشاوره نظارت دارد بصورت رندومی سوپروایزر

 سوپروایزر

 سوپروایزر نسبت به تکمیل فرم هاي مشاوره نظارت دارد بصورت رندومی سوپروایزر 1

 سوپروایزر سوپروایزر هماهنگی الزم با مراکز درمانی خارج از بیمارستان )طرف قرارداد( را انجام می دهد 1

 سوپروایزر تاییدیه مرکز مقصد به پزشک و بخش مورد نظر توسط سوپروایزر داده می شود 2

 سوپروایزر می نماید آمبوالنس را تاییدراق ماموریت سوپروایزر برگه هاي او 5

 سوپروایزر نظارت کافی بر چینش مناسب نیرو جهت انتقال موقت توسط سوپروایزر انجام می شود  6

 سوپروایزر مبوالنس و تکمیل امور دارویی دارد آ يسوپروایزر نظارت کافی بر سالم بودن دستگاهها 7

 سوپروایزر بودن شرایط عمومی بیمار جهت انجام مشاوره  خارج از مرکز نظارت داردسوپروایزر با هدف پایدار  8

مراقبتی و ایمنی به همراه پرستار مسئول  –بیمار با نظارت مستقیم سوپروایزر بر اساس رعایت شرایط بالینی  1

 یگرددیا پرستار اعزام جهت اخذ خدمات خارج از بیمارستان با امبوالنس از بیمارستان خارج م

 سوپروایزر

 سوپروایزر پیگیري توسط سوپروایزراز بیمارستان مقصد صورت می گیرد 21

 سوپروایزر گزارش انجام مشاوره توسط سوپروایزر در دفتر ثبت و به مسئول بعدي )سوپروایزر یا مترون(داده میشود 22

  مشاوره هاي داخل  مرکز: 

 سوپروایزر شک معالج در پرونده بیمار جهت انجام مشاوره نظارت داردبر ثبت دستور پز بصورت رندومی سوپروایزر 2

 سوپروایزر نسبت به تکمیل فرم هاي مشاوره نظارت دارد بصورت رندومی سوپروایزر 1

سوپروایزر در موارد عدم دسترسی به پزشک مشاور جهت اطالع رسانی پرستار مسئول به پزشک معالج نظارت  1

 دارد

 سوپروایزر

 سوپروایزر روایزر بر انجام مشاوره هاي اورژانس و غیر اورژانس در محدوده زمانی مورد نظر نظارت داردسوپ 2
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 کدروش اجرایی:
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 سوپروایزر سوپروایزر بر نتایج انجام مشاوره ها در بیمارستان نظارت دارد 5

زشک با حضور در بخش و بررسی پرونده ها نحوه عملکرد پرسنل درخصوص مشاوره ها ، اطالع رسانی به پ 6

 معالج و ثبت در پرونده بیمار را نظارت می کند . 

 سوپروایزر

 
 کارکنان مرتبط:

 منشی بخش-واحد نقلیه -کمک بهیار-بهیار–پرستار -پزشک

 مستندات مرتبط:

 فرایند مشاوره –برگه هاي درخواست مشاوره 

 5/3/11تاریخ بازبینی بعدی:                   5/4/17تاریخ ابالغ:                               5/3/17تاریخ بازبینی فعلی: 

 تهیه کنندگان:

 (بیمارستان معاون ناصري نیا)دکتر 

 (متخصص زنان زایمان )دکترسرافرازي

 (متخصص داخلی)دکتر اویسی 

 (متخصص جراحی عمومی  )دکتر فیاضی 

 (متخصص قلب )دکتر سلطان محمدي

 (متخصص بیهوشی)دکتر مهدوي 

 (تخصص اطفالم)دکتر ملکی 

 مریم هاشمی)مترون(

 محترم فرجپور)سوپروایزربالینی(

 تأیید کننده:

 )معاون درمان (ناصری نیا دکتر 

 تصویب/ابالغ کننده:

 )ریاست (دریانی دکتر 

 



 

 

 بیمارستان خیریه سوم شعبان

 واحد بهبودکیفیت و اعتباربخشی

 روشهای اجرایی مدیریت پرستاری

 

 کدروش اجرایی:

3Sh-PR-03-19 
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 نظارت بر روند تعامل بخش های بالینی با سایر یخش هاروش اجرایی 

 هدف:

 و تسهیل در روند ارائه خدمات به بیماران می باشد ارتباط بین بخش هاي بیمارستان به منظور تسریع

 کلیه بخش هاي بیمارستاندامنه:

 صاحبان فرآیند:

 تجهیزات پزشکی-داروخانه–فیزیوتراپی -رادیولوژي-پرسنل ازمایشگاه–کمک بهیار –بهیار  –پرستار  -سرپرستار -سوپروایزر-پزشک 

 بیمار و همراهانذینفعان فرآیند: 

 تعاریف:

 تجهیزات پزشکی -سیستم رایانه -نیروي انسانینات و تجهیزات:امکا

 مسئولیت ها : اختیارات

 مسئول شیفت:هماهنگی با بخش هاي بالینی و پاراکلینیکی -2

 مسئول دارویی: پیگیري تامین داروي مورد نیاز -1

 سوپروایزرکتامین نیرو و سایر هماهنگی ها -3

 منابع/مراجع:

 بهداشت و درمانشرح وظایف عمومی و تخصصی وزارت 

 انجام کار:                     )چه فعالیتی، چه زمانی، در چه محلی و توسط چه کسی انجام می شود.(شیوه 

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

نظارت بر انتقال بیمار توسط پرستار مسئول پس از دستور پزشک معالج با رعایت استانداردهاي ایمنی بیمار  2

 ش دیگر توسط سوپروایزر صورت می پذیرداز بخش به بخ

 سوپروایزر

مسئول شیفت در صورت نیاز به تجهیزات پزشکی هماهنگی الزم را با بخش هاي تعیین شده زیر نظر  1

 سوپروایزر انجام داده و با تحویل رسید تجهیزات مورد نیاز خود را تامین می کند

 سوپروایزر

رت نیاز به اقدام دارویی خاص یا سایر بخش ها و داروخانه هماهنگی با نظر سوپروایزر مسئول شیفت در صو 1

 نموده تا داروي مورد نظر را با تحویل رسید از بخش یا داروخانه تامین نماید

 سوپروایزر

سوپروایزر می بایست هماهنگی الزم را با داروخانه طرف قرارداد )جهت داروي خاص ( انجام داده و نسبت به  2

 دارو توسط کارپرداز مورد نظر اقدام نماید تهیه و تامین

 سوپروایزر

سوپروایزر در صورت افزایش حجم کاري در بخش ها نسبت به تامین نیروي انسانی به صورت فراخوان یا  5

 جابجایی افراد مورد نیاز بخش اقدام می نماید 

 سوپروایزر

فی پرتابل هماهنگی الزم با واحد رادیولوژي را با نظارت سوپروایزر مسئول شیفت در صورت نیاز به انجام گرا 6

 انجام می دهد و واحد رادیولوژي موظف به انجام کار در کوتاهترین زمان ممکن می باشد

 سوپروایزر

با نظارت سوپروایزر مسئول شیفت واحد ازمایشگاه می بایست در صورت مشاهده نتایج بحرانی ازمایشات  7

 بخش مورد نظر می رساند مستقیما به اطالع پرستار مسئول

 سوپروایزر

 
 پرسنل واحدهاي پاراکلینیک -کمک بهیار -بهیار -پرستار-پزشک  کارکنان مرتبط:

 فرم هاي انجام کارهاي پاراکلینیک –فرم هاي رسیدهاي درخواست  -مصوبات کمیته مدیریت اجراییمستندات مرتبط:

 12/3/11تاریخ بازبینی بعدی:                            12/4/17تاریخ ابالغ:                               12/3/17تاریخ بازبینی فعلی:

 تهیه کنندگان:

 محترم فرج پور)سوپروایزر بالینی( - مریم هاشمی)مترون(

 ) ریاست ( دریانیدکتر  تصویب/ابالغ کننده: )معاون درمان( ناصري نیادکتر تایید کننده : 
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سوم شعبان بیمارستان خیرهی
 

 

 

 روش اهی اجرایی
 

محور مدريیت دارویی



 

 

 بیمارستان خیریه سوم شعبان

 واحد بهبودکیفیت و اعتباربخشی

 روشهای اجرایی مدیریت دارویی

 

 کدروش اجرایی:

3Sh-PR-09-01 
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 روش اجرایی نحوه فعالیت داروخانه بیمارستان در ساعات شبانه روز

 ایمنی بیمار و تسریع در امر درمانارتقاء  هدف:

 کلیه بخش هاي بستري ، اورژانس ، اطاق عمل ، داروخانه ، انبار دارویی ، تدارکاتدامنه:

 ستاران بخش هاسرپرصاحبان فرآیند:

 بیماران ، همراهان خانواده ها ، پزشکان ذینفعان فرآیند:

و با توجه به لزوم ارائه خدمات شبانه روزي دارویی در کلیه نوبت کاري براي بیماران بستري با هدف افزایش آگاهی ، تنظیم برنامه ماهانه تعاریف:

 نه روز پاسخگوي نیازهاي دارویی بیماران باشد صورت می گیرد . فعالیت و پاسخگویی داروخانه بطوریکه در کلیه ساعات شبا

 امکانات و تجهیزات:

 ، استوك دارویی ، پرسنل  HISسیستم 

 مسئولیت ها و اختیارات:

 . مسئول فنی داروخانه اطمینان از فعالیت داروخانه و عدم اختالل در درمان بیماران در تمامی ساعات شبانه روز را تضمین می نماید 

 منابع/مراجع:

 سیاست بیمارستان  –کتاب راهنماي کشوري 

 انجام کار:                     )چه فعالیتی، چه زمانی، در چه محلی و توسط چه کسی انجام می شود.(شیوه 

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 سرپرستاران م کند .    سرپرستار بخش لیست داروهاي مورد نیاز و پر مصرف خود را به داورخانه اعال 1

 دکترباقري تامین داروهاي مورد نیاز بخش ها توسط مسئول داروخانه   2

تغییر داده شده است تا زمان بیشتري براي دریافت  11/7 -28به      11/7 – 26ساعت کاري داروخانه از  3

 .خدمات در اختیار بخش ها قرار داده شود

 ریاست

 کارگزینی

دنبال پذیرش بیمار و یا نیاز به داروي خاص که توسط پزشک معالج در همان شیفت تجویز در شیفت شب به  4

 می شود . از استوك دارویی بخش ها و یا از داروخانه سرپایی اورژانس تهیه می شود . 

 پرستار

 

 کارکنان مرتبط:

 منشی  -کمک بهیار –پرستار  –سوپروایزر  –سرپرستار  –مسئول فنی داروخانه 

 تندات مرتبط:مس

 موجود استوك بخش ها  -برنامه ماهیانه داروخانه 

 1/4/11تاریخ بازبینی بعدی:                               1/5/17 تاریخ ابالغ:                                 1/4/17 تاریخ بازبینی فعلی:

 : تهیه کنندگان

 دکتر دریانی )ریاست(

 مریم هاشمی )مترون (

 اقري)مسئول داروخانه (دکترب

 حسین قاسم نصیر )کارگزین(

 )معاون درمان ( ناصري نیادکتر  تأیید کننده:

 

 )ریاست ( دریانیدکتر  تصویب/ابالغ کننده:



 

 

 بیمارستان خیریه سوم شعبان

 واحد بهبودکیفیت و اعتباربخشی

 روشهای اجرایی مدیریت دارویی

 

 کدروش اجرایی:

3Sh-PR-09-02 
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 روش اجرایی مدیریت کمبود دارویی در مقاطع زمانی موقت

 عدم اختالل و یا وقفه در روند درمان دارویی  بیمارانهدف:

 بخش هاي بالینی، انبار ، داروخانه دامنه:

 پزشکان -پرسنل داروخانه  صاحبان فرآیند:

 پرستاران  –مسئول ایمنی بیمار  –پزشکان –مترون  –ریاست  –بیماران ذینفعان فرآیند:

 ر نمی گیردداروهایی که در یک برحه زمانی خاص به دلیل وجود محدودیت هاي وارداتی یا تولید کمتر در دسترس بیمارستان قرا تعاریف:

 امکانات و تجهیزات:

 کامپیوتر، اینترنت، سایت ها و کاتالوگ دارویی، داروخانه ها و بیمارستان هاي اطراف

 مسئولیت ها و اختیارات:

به تهیه دارو می  مسئول فنی داروخانه  کمبود دارویی را به اطالع مدیریت بیمارستان رسانده و با کمک هم و تامین مالی و اعتباري واحد تدارکات اقدام

 نمایند . 

 منابع/مراجع:

 دستورهاي ابالغی معاونت دارو و غذا

 انجام کار:                     )چه فعالیتی، چه زمانی، در چه محلی و توسط چه کسی انجام می شود.(شیوه 

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

رااز طریق سیستم کامپیوتري داروخانه چک کرده و  تکنسین دارویی روزانه موجودي داروها و اقالم مصرفی  1

همچنین این نتیجه  را با موجودي واقعی در انباردارویی تطبیق می دهد.چنانچه درمورد اقالم مذکورکاهش 

 رخ دهدانبارداراین کاهش رابه تکنسین دارویی مسئول سفارش اعالم می نماید بیش ازحدمجاز

 تکنسین دارویی

یداري اقالم دارویی و تجهیزات مصرفی بیمارستان را از طریق شرکت هاي پخش دارویی تکنسین دارویی خر 2

 مورد تایید معاونت غذا و دارو دانشگاه شهید بهشتی انجام می دهد .  
 تکنسین دارویی

 تکنسین دارویی در صورت کمبود یک قلم دارو در بازار دارویی بامشاوره با مسئول فنی داروخانه بستري اقدام 3

 به تهیه داروي مذکور ازسایر داروخانه هاي بیمارستان یا داروخانه هاي شهري می نماید .
 تکنسین

 مسئول داروخانه

مسئول فنی داروخانه درصورت کمبودکشوري یک قلم دارودربازاردارویی،ازطریق مشاوره باپزشکان  4

با داروي دیگراز همان دسته  ومتخصصان تجویزکننده داروي فوق اقدام به جایگزین کردن داروي مذکور

 دارویی می نمایند تا خللی در روند درمانی بیمار ایجاد نشده و پاسخ درمانی مطلوب در بیمار حاصل گردد .

 مسئول داروخانه

 پزشکان

 
 کارکنان مرتبط:

 دفتر پرستاري –مسئول فنی داروخانه –پرسنل داروخانه 

 مستندات مرتبط:

 مستندات مرتبط با تهیه دارو در شرایط بحرانی –مان و تجهیزات پزشکی صورتجلسات کمیته دارو ، در

 1/4/11تاریخ بازبینی بعدی:                               1/5/17تاریخ ابالغ:                                  1/4/17تاریخ بازبینی فعلی: 

 :تهیه کنندگان

 دکتر ناصري نیا )معاون درمان (

 ی )تکنسین دارویی(آقاي فضائل

 دکترباقري )مسئول داروخانه(

 )ریاست( دریانیدکتر  تصویب/ابالغ کننده: )معاون درمان ( ناصري نیادکتر  تأیید کننده:



 

 

 بیمارستان خیریه سوم شعبان

 واحد بهبودکیفیت و اعتباربخشی

 روشهای اجرایی مدیریت دارویی

 

 کدروش اجرایی:

3Sh-PR-09-03 
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 روش اجرایی خرید دارو ، ملزومات و تجهیزات پزشکی مصرفی

 روش یکپارچه و مدون جهت خرید اقالم مورد نیاز داروخانههدف:

 بخش هاي درمانی  –داروخانه دامنه:

 مدیریت  –مسئول فنی  –پرسنل انبار دارویی  –پرسنل داروخانه صاحبان فرآیند:

 واحد داروخانه  –پرسنل  –بیماران ذینفعان فرآیند: 

 تعاریف:

 HISسیستم  –منابع مالی امکانات و تجهیزات:

 مسئولیت ها و اختیارات:

ومات و تجهیزات مصرفی بیمارستان در چهارچوب فارماکوپه مصوب کمیته دارو و درمان و تجهیزات نظارت بر تامین کلیه نیازهاي دارویی و ملز

 بیمارستان تصویب گردیده بر عهده مسئول فنی داروخانه می باشد . 

 موارد مصوب در کمیته دارو و درمان ، کتاب راهنماي اعتباربخشی ، دستورات ابالغی سازمانی غذا و دارومنابع/مراجع:

 انجام کار:                     )چه فعالیتی، چه زمانی، در چه محلی و توسط چه کسی انجام می شود.(شیوه 

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 تکنسین دارویی لیست دارو وتجهیزات پزشکی مصرفی بیمارستان توسط اپراتورکامپیوتر داروخانه تهیه می شود. 1

مصرفی بیمارستان بعداز مطرح شدن درکمیته داروودرمان واخذ تأیید کمیته دارو  لیست دارو وتجهیزات پزشکی 2

 ودرمان توسط مسئول داروخانه به کلیه پزشکان وبخش هاي بستري ابالغ می شود.

 مسئول داروخانه

( توسط مسئول IMEDلیست شرکتهاي تجهیزات پزشکی مورد تأیید اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت) 3

 وخانه تهیه می شود.دار

 مسئول داروخانه

 مسئول داروخانه توسط مسئول داروخانه به تدارکات ابالغ میشود imedلیست شرکتهاي تجهیزات پزشکی مورد تأیید 4

 سرپرستاران درخواست خرید تجهیزات پزشکی مصرفی به صورت کتبی به داروخانه تحویل می شود. 5

هیزات پزشکی مصرفی را بررسی نموده ودرکمیته دارو ودرمان مطرح می مسئول داروخانه درخواست خرید تج 6

 نماید.

 مسئول داروخانه

مسئول داروخانه درخواست خرید تجهیزات پزشکی مصرفی رابعداز اخذ تأییدیه ازکمیته دارودرمان به مدیریت  7

 بیمارستان ارسال می نماید.

 مسئول داروخانه

رابعداز مطرح کردن درکمیته خرید بیمارستان واخذمجوز الزم، به تدارکات  مدیریت بیمارستان درخواست خرید 1

 صادر می نماید.

 مدیریت بیمارستان

 تدارکات خریداري می نماید. imedتدارکات تجهیزات مصرفی درخواستی رااز شرکتهاي مورد تأیید  1
 

 اروخانهمسئول فنی داروخانه ، انباردارو ، کارکنان شاغل در دکارکنان مرتبط:

 HISفارماکوپه بیمارستان ، فاکتورهاي خرید ، صورت جلسات کمیته دارو ، درمان و تجهیزات پزشکی، مدارك موجود در سیستم مستندات مرتبط:

 1/4/11ی بعدی:تاریخ بازبین                               1/5/17تاریخ ابالغ:                                  1/4/17تاریخ بازبینی فعلی: 

 تهیه کنندگان

 دکترباقري )مسئول داروخانه( ، مریم هاشمی )مترون ( ، محمدصادق محراب بیگی)مدیربیمارستان(، علیرضا سیاري )مسئول تدارکات(

 شیرین فرخی)تکنسین دارویی( ، آقاي فضائلی)انباردار دارویی(

 )ریاست ( دکتر دریانیکننده:تصویب/ابالغ  )معاون درمان ( ناصری نیاتأیید کننده:دکتر 



 

 

 بیمارستان خیریه سوم شعبان

 واحد بهبودکیفیت و اعتباربخشی

 روشهای اجرایی مدیریت دارویی

 

 کدروش اجرایی:

3Sh-PR-09-04 
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 استفاده از ملزومات و تجهیزات پزشکی صرفا یکبارمصرفروش اجرایی 

 حفظ ایمنی بیمارهدف:

 کلیه بخش هاي بیمارستانی دامنه: 

 پزشکان  –پرسنل داروخانه-پرستارانصاحبان فرآیند:

 گوي ایمنی بیمار مسئول فنی و پاسخ –بیماران سوپروایزر کنترل عفونت ذینفعان فرآیند: 

دراین بیمارستان کلیه وسایل تزریق یکبارمصرف می باشد.تزریق یکی از روش هاي شایع در تجویز دارو ها می باشد.بدیهی است که  : تعاریف:

تورالعمل درصورت عدم رعایت استانداردهاي آن،خطرات زیادي براي ارائه دهنده خدمت، گیرنده خدمت وجامعه خواهد داشت، لذا توجه به دس

.تزریقات ایمنی از الزامات می باشد انجام تزریقات براساس استانداردهاي زیر صورت گیرد  

 High levelمحلول هاي ضدعفونی  –وسایل یکبارمصرف امکانات و تجهیزات:

 سوپروایزر کنترل عفونت  –مسئول فنی داروخانه مسئولیت ها و اختیارات::

 دستورالعمل هاي خانم مستوفیان استانداردهاي کتاب دوستدار ایمنی بیمار –مراقبت عفونت هاي بیمارستانی  راهنماي کشوري نظاممنابع/مراجع:

 انجام کار:                     )چه فعالیتی، چه زمانی، در چه محلی و توسط چه کسی انجام می شود.(شیوه 

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 ستارپر استفاده از وسایل استریل 1

 پرستار براي هر تزریق،از یک سرنگ یکبار مصرف جدید استفاده می شود. 2

 پرستار از یک سرنگ وسرسوزن استریل یکبارمصرف جدید،براي هر بارتلقیح هرنوع واکسن ویا دارو استفاده می شود. 3

 پرستار ازآلودگی وسایل)سرنگ،سرسوزن وویال ها(پیشگیري شود. 4

 پرستار ز نظر وجود پارگی بسته بندي چک شود وبه تاریخ انقضاء آن توجه می شود.سرنگ وسرسوزن را ا 5

 پرسنل داروخانه تمامی پرسنل داروخانه آگاهند درصورتیکه در بسته بندي وسایل یکبارمصرف پارگی ایجاد شده آنرا معدوم نمایند 6

رالعمل هاي نظام مراقبت عفونت هاي درصورت استفاده از وسایل با قابلیت استفاده مجدد حتما طبق دستو 7

 استفاده می شود .  High levelبیمارستانی از غوطه وري و محلول هاي 

 پرسنل درمانی

 

 -سوپروایزر کنترل عفونت -مسئول فنی داروخانه –کمک بهیار  –پرستاران  -مدیریت –مسئول فنی و پاسخگوي ایمنی بیمار  –پزشکان کارکنان مرتبط:

 ایمنی بیمار  هماهنگ کننده

 راه حل ایمنی بیمار  1 –دستورالعمل احتیاطات استاندارد مستندات مرتبط:

 1/4/11تاریخ بازبینی بعدی:                               1/5/17تاریخ ابالغ:                                  1/4/17تاریخ بازبینی فعلی: 

 : تهیه کنندگان

 خانه(دکتر باقري)مسئول دارو

 شیرین فرخی)تکنسین دارویی(

 مهناز آقاپور )سوپروایزر کنترل عفونت(

 )ریاست ( دریانیدکتر  تصویب/ابالغ کننده: )معاون درمان ( ناصري نیادکتر  تأیید کننده:



 

 

 وم شعبانبیمارستان خیریه س

 واحد بهبودکیفیت و اعتباربخشی

 روشهای اجرایی مدیریت دارویی

 

 کدروش اجرایی:

3Sh-PR-09-05 
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 ارزیابی روند تجویز و مصرف داروروش اجرایی 

 ، حفظ ایمنی بیمار 8Rرف دارو در بیمارستان ،رعایت آشنایی باالگوي مصرف توسط پرستاران وارزیابی روزتجویز ومصهدف:

 مدیریت دارویی-کلیه بخش هاي بستريدامنه:

 سی تی اسکن با تزریق –تکنسین دارو  –بهیار  –پزشک  –پرستار  –مترون -مسئول فنی داروخانهصاحبان فرآیند:

 ذینفعان فرآیند:

 تعاریف:

Drug use Evaluation =DUE  مداوم و سیستماتیکی است که براساس معیارها ارزیابی خود را انجام می دهد. این سیستم بیان : سیستم ارزیابی

ماران براي می کند که داروها بصورت مناسب استفاده می شوند یا نه و اگر فرضا درمان دارویی مناسب نباشد چه مداخالتی باید توسط کادر درمان یا بی

ستم مختص یک دارو و یا یک بیماري است و براین اساس تنظیم می شود . این سیستم پروسه تجویز،توزیع یا بهینه شدن درمان صورت بگیرد . این سی

: دستورهایی هستند که استفاده درست از داروها را  DUEارائه دارو موارد مصرف، دوز، تداخالت دارویی و ... ( را مورد ارزیابی قرار می دهد . معیارهاي 

 موارد مصرف : :مصرف مناسب دارو ، نبود منبع مصرف  -2مختلف بیان می کنند این فاکتورها عبارتند از :  با توجه به فاکتورهاي

تداخالت : نبود  -2دوزاژ : دوزینگ مختص موارد مصرف و دوره درمان  -1انتخاب : داروي مناسب را براي یک وضعیت بالینی اختصاصی است . -1

 -7تجویز :مراحل تجویز یک دارو   -6تهیه : مراحل آماده سازي یک دارو جهت تجویز  -5تست آزمایشگاهی ا ، دارو با تداخالت دارو با دارو ، دارو با غذ

اثربخشی یا بازدهی :بطور مثال ،کاهش فشارخون،  -1نظارت : نظارت بالینی و آزمایشگاهی  -8آموزش بیمار : توصیه هاي مرتبط با دارو و بیماري 

 کاهش حمالت آسمی 

لیست تشابهات  –ADRفرم  -لیست تداخالت دارویی –لیست داروهاي هشدار باال  –8Rپوستر یا فرایندهاي آموزش دارودهی و مکانات و تجهیزات:ا

 فرم گزارش خطا  –دارویی 

ارستان به همراه هماهنگ مسئول فنی داروخانه برتمامی این روند نظارت فعال و دائم دارد .مسئول فنی و پاسخگوي بیممسئولیت ها و اختیارات::

 کننده ایمنی نیز بر این پروسه ها نظارت دارند . 

 دستورالعمل هاي خانم مستوفیان  –کتاب راهنماي اعتباربخشی  –راهنماي تضمین صحت دارویی در فرایند انتقال منابع/مراجع:

 توسط چه کسی انجام می شود.(انجام کار:                     )چه فعالیتی، چه زمانی، در چه محلی و شیوه 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 مسئول داروخانه مسئول داروخانه به طورمستمر درتعامل بابخشهاي بستري وپزشکان بیمارستان می باشد. 1

مسئول داروخانه لیست فارماکوپه دارویی بیمارستان رادراختیار پزشکان شاغل دربیمارستان قرارمی دهد تا  2

 ارو درچهارچوب فارماکوپه دارویی بیمارستان انجام شود.تجویز د

 مسئول داروخانه

دراختیار مسئول داروخانه قرار می گیرد ودرصورت داشتن  ccuو ICUفرم تلفیقی دارویی بخشهاي ویژه مانند  3

خانه ثبت تداخالت دارویی ویا تجویز نابجاي دارو ویا دوز نامناسب دربرگه ي تلفیق دارویی توسط مسئول دارو

 ومهرو امضاء می شود.

 مسئول داروخانه

توسط مسئول داروخانه آمار مصرفی داروهاي مهم وشایع دربخش هاي مختلفدرمانی راازطریق سیستم  4

HIS.گرفته می شود 

 مسئول داروخانه

 انهمسئول داروخ مسئول داروخانه آمار داروهاي مهم وشایع رابه صورت دوره اي وفصلی بررسی می کنند. 5

 مسئول داروخانه مسئول داروخانه پرهزینه ترین وپرمصرف ترین داروهاي مهم وشایع مانند آنتی بیوتیک ها را مشخص می نماید. 6

درخصوص میزان مصرف داروهاي مهم وشایع مانند آنتی بیوتیک ها میزان مصرف در محدوده زمانی مشخص  7

افزایش بی رویه مصرف یک آنتی بیوتیک جهت جلوگیري  تعیین وبا دوره هاي قبلی مقایسه می شود،درصورت

ازایجاد مقاومت دارویی مسأله درکمیته دارو،درمان وتجهیزات پزشکی باحضور پزشکان مرتبط مطرح وراه حل 

 مناسب ارائه می گردد.

 مسئول داروخانه

ینه نابجا به بیمار درخصوص داروهاي گران قیمت نیز باتوجه به اهداف بیمارستان درخصوص عدم تحمیل هز 1

درصورت مصرف بی رویه ازقبیل داروها باید مسأله درکمیته دارو ودرمان بیمارستان مطرح وراه حل مناسب ارائه 

 گردد.

 مسئول داروخانه

داروهاي مخدرنیز به طور مستمر بررسی می شود ودرصورت مصرف بی رویه مسأه توسط مسئول داروخانه  1

 وتجهیزات پزشکی مطرح می گردد واقدامات اصالحی تعیین می شود.درجلسه کمیته دارو ودرمان 

 مسئول داروخانه



 

 

 وم شعبانبیمارستان خیریه س

 واحد بهبودکیفیت و اعتباربخشی

 روشهای اجرایی مدیریت دارویی

 

 کدروش اجرایی:

3Sh-PR-09-05 
 

 

 
74 

 

نتایج ارزیابی هاي انجام شده درخصوص مصرف داروها وراه حل هاي پیشنهادي جهت اطالع الگوي مصرف  12

 داروها ي مهم توسط مسئول داروخانه به کلیه پزشکان شاغل دربیمارستان ابالغ می شود.

 انه مسئول داروخ

 

 پرستاران  –اعضاء کمیته دارو و درمان  –پزشکان  –مسئول فنی داروخانه کارکنان مرتبط:

 جزوات و دستورالعمل هاي ابالغی –فرایند دارودهی  –8R–دستورالعمل هاي دارودهی صحیح مستندات مرتبط:

 1/4/11تاریخ بازبینی بعدی:                               1/5/17 تاریخ ابالغ:                                 1/4/17تاریخ بازبینی فعلی: 

 : تهیه کنندگان

 دکترباقري )مسئول داروخانه(

 

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



 

 

 بیمارستان خیریه سوم شعبان

 واحد بهبودکیفیت و اعتباربخشی

 روشهای اجرایی مدیریت دارویی

 

 کدروش اجرایی:

3Sh-PR-09-06 
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 مدیریت تجویز خارج از فارماکوپه داروییروش اجرایی 

 هدف:

 وهاي مورد نیاز بیمار به منظور تکمیل روند درمان و عدم اختالل یا قطع درمان تامین دار

 بخش هاي بالینیدامنه: 

 مسئول فنی بیمارستان  –ریاست  –تدارکات  –مدیریت  -مئسول فنی داروخانه –پرستاران  –پزشکان صاحبان فرآیند: 

 مسئول داروخانه –بیماران ذینفعان فرآیند: 

اقالم اده از داروهاي فارماکوپه در اولویت قرار دارد و اقدامات مدیریتی الزم جهت استفاده از داروهاي مشابه در فارماکوپه در موارد تجویز استفتعاریف: 

 مغایرت دار توسط مسئول فنی داروخانه مسئول فنی یا ریاست بیمارستان انجام می شود 

 هاي دارویی مورد تایید وزارت بهداشت وجود لیست شرکت  –منابع مالی امکانات و تجهیزات:

مشاوره الزم در زمینه موجود بودن و استفاده از داروي جایگزین به پزشکان توسط مسئول فنی داروخانه / واحد مالی ، مسئولیت ها و اختیارات::

 تامین اعتبار / واحد مدیریت و تدارکات ، تهیه دارو

 غذا  –ابالغیه هاي معاونت دارو  –درمان / کتاب راهنماي اعتباربخشی  –موارد مصوب  در کمیته دارو منابع/مراجع:

 انجام کار:                     )چه فعالیتی، چه زمانی، در چه محلی و توسط چه کسی انجام می شود.(شیوه 

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

کیفیت واثربخشی وصرفه اقتصادي -نیمسئول داروخانه لیست داروهاي موجود دربیمارستان رابراساس ایم 2

 ومطابق بالیست داروهاي ژنریک ایران تهیه می نماید

 مسئول داروخانه

مسئول داروخانه فرموالري بیمارستان را در کمیته دارو ودرمان مطرح می کند وبه تأیید کمیته دارو ودرمان  1

 می رساند.

 مسئول داروخانه

 مسئول داروخانه ن رابه کلیه پزشکان وبخش هاي بستري ابالغ می نماید.مسئول داروخانه فرموالري بیمارستا 1

 مسئول داروخانه مسئول داروخانه فرمی جهت تهیه دارو خارج از فارماکوپه دارویی بیمارستان تهیه می نماید. 2

 مسئول داروخانه مسئول داروخانه فرم تهیه شده را در اختیار پزشکان بیمارستان قرار می دهد. 5

پزشک براساس نیاز بیمار به دارویی خارج از فارماکوپه بیمارستان فرم مربوطه را کامل نموده و به داروخانه  6

 ارسال می نماید.

 پزشکان بیمارستان

مسئول داروخانه بعداز بررسی فرم ارسالی ازطرف پزشک متخصص درکمیته دارو ودرمان مطرح نموده  7

 وبررسی می نماید.

 مسئول داروخانه

مسئول داروخانه بعداز تصویب تهیه داروي موردنیاز پزشک متخصص درکمیته دارو ودرمان درخواست خرید  8

 داروي مربوطه رابه دفترمدیریت ارسال می نماید.

 مسئول داروخانه

مدیربیمارستان بعداز مطرح کردن درکمیته خرید بیمارستان واخذ مجوز خرید دستور خرید داروي موردنیاز  1

 مسئول سفارش دارو در داروخانه ارسال می نمایند. رابه

 مدیریت بیمارستان

مسئول سفارش دارویی بیمارستان داروي مورد نیاز را از شرکتهاي دارویی مورد تأیید وزارت بهداشت ویااز  21

 داروخانه هاي هالل احمر وتک نسخه اي تهیه می نمایند ودراختیار پزشک قرار داده می شود.

رش مسئول سفا

  دارویی
 مسئول تدارکات –پرستار  –پزشکان  –مسئول فنی داروخانه  کارکنان مرتبط:

 صورت جلسات کمیته دارو درمان و تجهیزات پزشکی –نسخه تایید شده پزشک)حاوي مهر و امضاء (  مستندات مرتبط:

 1/4/11تاریخ بازبینی بعدی:                               1/5/17تاریخ ابالغ:                                  1/4/17تاریخ بازبینی فعلی: 

 تهیه کنندگان

 )معاون درمان ( ناصري نیادکتر 

 محمدصادق محراب بیگی)مدیربیمارستان(

 دکترباقري)مسئول داروخانه(

 )ریاست ( دکتر دریانیتصویب/ابالغ کننده: )معاون درمان ( دکتر ناصری نیاتأیید کننده:



 

 

 بیمارستان خیریه سوم شعبان

 یفیت و اعتباربخشیواحد بهبودک

 روشهای اجرایی مدیریت دارویی

 

 کدروش اجرایی:

3Sh-PR-09-07 
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 کنترل تجویز خارج از فهرست تجهیزات پزشکی مصرفیجرایی روش ا

 هدف: 

 تهیه کلیه لوازم مصرفی و مورد نیاز دربیمارستان براي بیمار ، رعایت حقوق گیرنده خدمت ، رعایت منشور حقوق بیمار

 اتاق عمل  –داروخانه-بخش هاي بستريدامنه:

 فنی داروخانه مسئول –مدیریت  –پرستاران  –پزشکان صاحبان فرآیند: 

 همراهان -بیماران ذینفعان فرآیند: 

 تعاریف:

مصرفی  جهت ارتقاء بهبود کیفیت خدمات و ارتقاء ایمنی بیمار و رضایت مندي وي در اجراي استانداردهاي حقوق گیرنده خدمت کلیه لوازم و تجهیزات

 بیمار توسط مسئولین و مدیران مرکز تهیه می شود . 

 بررسی و نیازسنجی موارد مصرفی و مورد نیاز بیمار  –منابع مالی  –امکانات ارتباطی : امکانات و تجهیزات

 مسئول فنی داروخانه ، پزشک ، مصوبات کمیته دارو درمان و کمیته اخالق پزشکی و گیرنده خدمتمسئولیت ها و اختیارات: 

 یمارمنشور حقوق ب –کتاب راهنماي کشوري  –سیاست بیمارستان منابع/مراجع: 

 انجام کار:                     )چه فعالیتی، چه زمانی، در چه محلی و توسط چه کسی انجام می شود.(شیوه 

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 اپراتور کامپیوتر لیست تجهیزات پزشکی مصرفی بیمارستان داروخانه تهیه می شود. 2

پزشکان وبخشهاي بستري توسط مسئول داروخانه  لیست تجهیزات پزشکی مصرفی بیمارستان به کلیه 1

 تهیه می شود. 

 مسئول داروخانه

( توسط I medلیست شرکتهاي تجهیزات پزشکی موردتأیید اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت) 1

 مسئول داروخانه تهیه می شود.

 مسئول داروخانه

پزشکان وبخش هاي بستري وتدارکات  به کلیه I medلیست شرکتهاي تجهیزات پزشکی مورد تأیید  2

 توسط مسئول داروخانه ابالغ می شود.

 مسئول داروخانه

درخواست خرید تجهیزات پزشکی مصرفی خارج ازلیست  بیمارستان توسط پزشک یا بخش هاي بستري  5

 به صورت کتبی به مسئول فنی تحویل داده می شود.

 -پزشکان

 سرپرستاران بخش ها

 مسئول داروخانه تجهیزات مصرفی درخواستی بررسی شده ودر کمیته دارو درمان مطرح   می شود .توسط مسئول فنی  6

مسئول فنی درخواست تهیه تجهیزات مصرفی درخواستی خارج از لیست بیمارستان که درکمیته دارو  7

 ودرمان تأیید شده است به مدیریت بیمارستان ارسال می نمایند.

 مسئول داروخانه

 مدیریت بیمارستان دستورخرید تجهیزات مصرفی درخواستی رابه تدارکات صادر می نمایند.مدیریت  8

  تدارکات خریداري می نمایند.  imedتدارکات تجهیزات مصرفی درخواستی رااز شرکتهاي مورد تأیید  1
 ت مدیری –مسئول فنی بیمارستان  –مسئول فنی داروخانه  –پرستاران  –پزشکان کارکنان مرتبط: 

 (3sh-PO-05-01فرآیند تامین پروتز )شماره  -بخش نامه هاي اداره کل تجهیزات پزشکی-تالوگ هاي شرکت هاي داروییاکمستندات مرتبط: 

 1/4/11تاریخ بازبینی بعدی:                               1/5/17تاریخ ابالغ:                                  1/4/17تاریخ بازبینی فعلی: 

 تهیه کنندگان

 محمدصادق محراب بیگی)مدیربیمارستان(، دکترباقري)مسئول داروخانه( ،  مریم هاشمی )مترون(، )معاون درمان (ناصري نیادکتر 

 شیرین فرخی )اپراتور کامپیوتر (، علیرضا سیاري )مسئول تدارکات(

 )ریاست ( تر دریانیدکتصویب/ابالغ کننده: )معاون درمان ( دکتر ناصری نیاتأیید کننده:



 

 

 بیمارستان خیریه سوم شعبان

 واحد بهبودکیفیت و اعتباربخشی

 روشهای اجرایی مدیریت دارویی

 

 کدروش اجرایی:

3Sh-PR-09-08 
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 فراخوان دارو و تجهیزات پزشکی مصرفی )ریکال (روش اجرایی 

 حفظ ایمنی و سالمت بیمارهدف:

 بخش هاي بستري و سرپایی –داروخانه دامنه:

 مسئول فنی داروخانه –کلیه پرستاران صاحبان فرآیند:

 پزشکان -همراهان  –بیماران ذینفعان فرآیند: 

ده دارویی یا تجهیزات پزشکی که توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی یا شرکت هاي دارویی طی بخشنامه اي به داروخانه هر فراور تعاریف:

 بیمارستان ابالغ می شود ومی بایست سریع جمع آوري وارجاع شود.

 وب سایت بیمارستان  –Shareسیستم  –اتوماسیون  –بردهاي اطالع رسانی امکانات و تجهیزات:

 مدیر -ریاست  –مسئول فنی بیمارستان و پاسخگوي ایمنی بیمار  –مسئول فنی داروخانه مسئولیت ها و اختیارات::

 استانداردهاي مرتبط با داروخانه -کتاب راهنماي کشور   –ابالغ معاونت دارو و غذا منابع/مراجع: 

 چه محلی و توسط چه کسی انجام می شود.( انجام کار:                     )چه فعالیتی، چه زمانی، درشیوه 

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

سئول فنی داروخانه بعد از دریافت بخشنامه ارسالی از دفتر ریاست طی تماس تلفنی با انبار دارویی نام دارو م 1

   وشماره سریال دارو را به مسئول انبار دارویی اعالم می نمایید 

مسئول فنی 

 داروخانه

 مسئول انبار دارویی سئول انبار دارویی بعد از بررسی .مراتب را به اطالع مسئول فنی میرساند  م 2

مسئول فنی داروخانه در صورت موجود بودن دارو در انبار دارویی میبایست نسبت به موجود بودن این دارو  3

 در داروخانه اقدام نماید

مسئول فنی 

 داروخانه

 

مبني ´ایست در صورت موجود بودن دارو در داروخانه طی ابالغیه اي به کلیه بخشهامسئول فنی داروخانه میب 4

 بر ارسال دارو با شماره سريال مورد نظر به داروخانه اقدام شود

مسئول فنی 

داروخانه 

 سرپرستاران

نه و بخشهاي مسئول فنی داروخانه ،  داروي مورد نظر با شماره سریال اعالم شده را از انبار دارویی و داروخا 5

 بستري جمع آوري نموده وبعد از انجام مراحل اداري به شرکت پخش مشخص شده مرجوع مینمایید

مسئول فنی 

 داروخانه

 مسئول داروخانه کلیه اقالم جمع شده به مراجع باالدستی و مسئول تحویل داده می شود . 6
 

 سرپرستاران  –پرسنل داروخانه  –اروخانه مسئول د –مسئول فنی  –مدیریت  –معانت درمان کارکنان مرتبط:

 بخشنامه هاي رسیده از وزارت بهداشت یا معاونت دارو و غذا مستندات مرتبط:

 1/4/11تاریخ بازبینی بعدی:                               1/5/17تاریخ ابالغ:                                  1/4/17تاریخ بازبینی فعلی: 

 گانتهیه کنند

 مریم هاشمی )مترون(،  دکترباقري)مسئول داروخانه(

 )ریاست(دریانی دکتر  تصویب/ابالغ کننده: )معاون درمان (ناصري نیا دکتر  تأیید کننده:
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 مدیریت خطاهای داروییروش اجرایی 

 پیشگیري ازبروزخطاهاي پزشکی دارویی ،در کلیه مراحل تجویز ،تزریق و عوارض داروییهدف:

 کلیه بخش هاي بستري ،مدیریت دارویی و انبارهاي داروییه:دامن

ور خطاي دارویی عبارت از هرگونه رویداد قابل پیشگیري که ممکن است باعث یا منجر به مصرف نامناسب فراورده دارویی یا ایجاد اثرات زیان آتعاریف:

در تجویزو تحویل دارو ، روش اشتباه دارودهی داروي اشتباه زمان اشتباه حذف و در بیمار گردد که می تواند هرگونه اشتباه یا خطا شناسایی هویت بیمار 

در صورت واقع اضافه کردن دارو و یا دوز آن را شامل شود به منظور کاهش بروز هریک از موارد نیازمند اقدامات پیشگیرانه و یا پیشگیري از بروز مجدد 

 شدن خطا می باشیم . 

 ر ایمنی بیمار ،راهنماي اعتباربخشی ،راهنماي تضمین صحت دارویی فرایند انتقال خدماتکتاب دوستدامنابع/مراجع: 

کمیته درمان،دارووتجهیزات پزشکی ،بخش مراقبت هاي دارویی ،مسئول فنی،پاسخگوي ایمنی بیمار و هماهنگ کننده ایمنی مسئولیت هاواختیارات:

 بیمار ،مسئولین پرستاري

 )چه فعالیتی، چه زمانی، در چه محلی و توسط چه کسی انجام می شود.(           انجام کار:          شیوه 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

،براساس خطاهاي دارویی تدوین وبه بخش ها ارسال ADRفرم گزارش خطاهاي دارویی و فرم گزارش عوارض دارویی 2

 می شود.
 ماریب یمنیمسئول ا

 مسئول فنی داروخانه

میل وگزارش دهی خطاهاي دارویی درکلیه جلسات آموزشی وراندهاي مرتبط وجلسات سرپرستاران آموزش نحوه تک 1

 ووقایع ناخواسته اشراف دارند. ADRداده وپرسنل نسبت به گزارش خطاهاي دارویی،

هماهنگ  -مسئول ایمنی بیمار

مسئول -کننده ایمنی بیمار

 فنی داروخانه سوپروایزرآموزش

(را تهیه،تعیین وپس از تأیید درکمیته LASAقبت هاي دارویی لیست داروهاي با نام وتلفظ مشابه)ر رئیس بخش مرا 1

 درمان،دارو وتجهیزات پزشکی دراختیار بخش ها قرار می دهد وبر عملکرد بخش ها وواحد ها نظارت می شود.
رئیس بخش مراقبت هاي 

-واحدپرستاري-دارویی

 واحدایمنی بیمار

 کمیته درمان،داروهاي دارویی فارماکوپه بومی بیمارستان را تهیه نموده و پس از تایید در رئیس بخش مراقبت  2

 در اختیار کلیه بخش هاي درمانی قرار می دهد وتجهیزات پزشکی

 يبخش مراقبت ها سیرئ

 ییدارو

 گردد  تعیین فهرست داروهاي ضروري بیمارستان به صورت جداگانه وبراسا س الفبا  ضمیمه  فارماکوپه  5

 واحدمدیریت دارویی انجام می شود. نظارت برعملکرد بخش ها براساس آن توسط واحدپرستاري و

 

 يبخش مراقبت ها سیرئ

 یی/واحدپرستاريدارو

 تعیین فهرست داروهاي حیاتی بیمارستان به صورت جداگانه وبراسا س الفبا  ضمیمه  فارماکوپه گردد 6

 
 يبخش مراقبت ها سیرئ

 ییدارو

یین شیوه نظارت بر روند ثبت دستورات دارویی پزشکان  در بخش ها واتاق عمل در پرونده بیماران  در تع 7

 حداقل موارد ازقبیل :خوانا بودن نام دارو،ذکرنام وشکل کامل دارو،قدرت دارو،راه مصرف وزمان دارو

کمیته درمان،دارووتجهیزات 

 پزشکی

اخالت دارویی ،عوارض دارو را در حین نسخه پیچی وقبل از تحویل به رئیس بخش مراقبت هاي دارویی نظارت بر تد 8

 بخش ویا بیمار چک نموده ودر صورت عدم انطباق با پزشک معالج هماهنگی صورت گیرد 
 

 يبخش مراقبت ها سیرئ

 ییدارو

ازي اجراي دستورالعمل هاي مرتبط با لیبلینگ داروهاي پرخطر،هشدار باال و تشبهات)قرمز وزرد وجداس 1

آنها( می باید از انبار دارویی شروع وتا قفسه هاي دارویی بخش صورت گیرد وتحت نظارت بخش مراقبت 

 هاي دارویی باشد .

 يبخش مراقبت ها سیرئ

 ییدارو

چیدمان ترالی هاي اورژانس تحت نظارت بخش مراقبت هاي دارویی و توسط مسئولین بخش وبراساس دستورالعمل  21

 یشود ودربازدیدهاي میدانی مسئول فنی داروخانه نظارت وکنترل       می شود.هاي مرتبط انجام م
 يبخش مراقبت ها سیرئ

یی،مسئولین واحدهاي دارو

 مرتبط

( مراتب را انجام وبیمار از نظر بروز 8Rپزشک و پرستار با توجه به دستورالعمل نحوه آماده سازي دارو) 22

 عوارض دارویی چک میکند .

  پزشک و پرستار

 درصورت بروز عوارض دارویی،دارو قطع مراتب به پزشک معالج اطالع رسانی میشود  21

 

 پرسنل پرستاري

( تکمیل میگرددو به سازمان ADRپس از انجام اقدامات الزم براساس دستور پزشک ،برگه عوارض دارویی ) 21

 باالدستی گزارش می شود.
 پرسنل پرستاري  

 ADRمسئول 
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طاي دارویی حین اجراي فرایند دارو دهی بالفاصله جهت جبران خطا مراتب اطالع درصورت بروز خ 22

رسانی گردیده وبرگه خطاهاي دارویی مطابق با دسته بندي ها توسط فرد خاطی تکمیل وباذکر نام بخش 

،تاریخ ،نام بیمار ،شماره پرونده وساعت بروز خطا تکمیل میگردد ودر صندوق خطاهاي بیمارستان قرار 

 گیرد ویا درصورت اورژانس بامسئول فنی واحد داروخانه هماهنگی الزم صورت می گیرد. می

 پرسنل پرستاري  

پس از جمع آوري برگه ها یا در صورت وجود فرم الکترونیک پس از رویت فرم خطا ،رئیس بخش مراقبت  25

وتحلیل ریشه اي صورت می هاي دارویی)دبیر کمیته دارو ودرمان( مسئله را بامسئول ایمنی بیمار مطرح 

 می شود. RCAگیرد وباکمیته دارودرمان مطرح 

 يبخش مراقبت ها سیرئ

 ییدارو

 مسئول فنی داروخانه  ردیگ یکارکنان قرار م اریدراخت LEARN &SHAREآنها بصورت   يخطا ها وراهکارها یبررس 26

 سیرئسوپروایزر آموزش ، اي آموزشی برگزار می نماید.سوپروایزر آموزش با نظارت رئیس بخش مراقبت هاي دارویی کالس ه 27

 ییدارو يبخش مراقبت ها

وکمیته  RCAساعت جلسات  12درصورتیکه خطاهاي دارویی منجر به مرگ وآسیب پایدار شودظرف  28

 مرتبط بامحوریت مسئول فنی ومسئول فنی داروخانه برگزارمی گردد.

 مسئول فنی

 مسئول فنی داروخانه

ساعت گزارش بررسی هاي انجام شده توسط ریاست به معاونت ویا  71ساعته،ظرف 12لسه پس از ج 21

 وزارت بهداشت اعالم می شود.

 ریاست

 

گزارشات خطا ها،چک لیست ها ي گزارشات خطا ،تحلیل ریشه اي و پیشگیرانه ،مصوبات کمیته ،چیدمان دارویی ،برگه هاي عوارض مستندات مرتبط:

 دارویی

 1/4/11تاریخ بازبینی بعدی:                               1/5/17تاریخ ابالغ:                                  1/4/17نی فعلی: تاریخ بازبی

 تهیه کنندگان

 ون(مریم هاشمی )متر ، دکترباقري)مسئول داروخانه( ،  )مسئول فنی /مسئول پاسخگوي ایمنی بیمار( جمالیدکتر  ، )ریاست( دریانیدکتر 

 )سوپروایزر کنترل عفونت ( خانم آقاپور، )کارشناس هماهنگی ایمنی بیمار( خانم سیاري،  زهره مال )سوپروایزر آموزشی (

 

 )ریاست ( دکتر دریانیتصویب/ابالغ کننده:  )معاون درمان ( دکتر ناصری نیاتأیید کننده: 
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 روش اجرایی اقتصاد سنجی و نظارت بر بروز بودن و افزایش بهره وری تجهیزات پزشکی

 هدف:

 به روز کردن دستگاهایی که از نظر اقتصادي ، تعمیر انها مقرون به صرفه نمیباشد.

 دامنه:

 کلیه تجهیزات پزشکی موجود در بخشها

 صاحبان فرآیند:

 -دبیر کمیته اقتصاد ، درمان ، دارو و تجهیزات پزشکی   -ریاست  –مسئول انبار  -مدیر  –مسئول هر بخش  -پزشکی مسئول مهندسی  - ITمسئول 

 مسئول تدارکات -مسئول اموال 

 بیمارذینفعان فرآیند:  

 تعاریف:

 یزات: نرم افزاري جهت ثبت کلیه وقایع روزانه تجه CRM( Customer Relationship Management)نرم افزار 

 امکانات و تجهیزات:

 شناسنامه تجهیزات –قطعات مورد نیاز –جديد CRMنرم افزار 

 مسئولیت ها و اختیارات::

ید دستگاه مسئول مهندسی پزشکی باید تجهیزاتی را که از نظر اقتصادي مقرون به صرفه نیستند را شناسایی کرده و از لحاظ اقتصادي هزینه تعمیر و خر

 اید.مجدد را براورد نم

 منابع/مراجع:

 ماهنامه مهندسی پزشکی و ماهنامه صنعت درمان

 انجام کار:                     )چه فعالیتی، چه زمانی، در چه محلی و توسط چه کسی انجام می شود.(شیوه 

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 ITمسئول  جهت ثبت درخواستهاي تعمیر تهیه شود. CRMنرم افزار  2

1 
ارهاي ماهیانه و سه ماهیانه جهت مقایسه براي مشخص شدن پرتعمیر بودن ویا خارج شدن دستگاه ام

 جهت تعمیر در شرکت گرفته شود.
 مسئول مهندسی پزشکی

  : در صورتی که تعمیر در داخل بیمارستان انجام میشود  

 A. مسئول هر بخش ثبت درخواست توسط مسئول بخش 

 B. مسئول مهندسی پزشکی دیریتدرخواست قطعه مورد نظر به م 

 C. مدیر تایید مدیریت 

 D. مسئول تدارکات ارجاع به تدارکات جهت خرید 

 E. مسئول انبار انجام پروسه انبار جهت پشتیبانی 

 F. مسئول مهندسی پزشکی تحویل قطعه و تعمیر دستگاه 

  : در صورتی که تعمیر در خارج  بیمارستان انجام میشود  

 A. مسئول هر بخش ل بخشثبت درخواست توسط مسئو 

 
B.  تهیه فرم درخواست جهت فرستادن دستگاه به بیرون از بیمارستان توسط مهندسی

 CRMپزشکی و ثبت در 
 مسئول مهندسی پزشکی

 C. مدیر تائیدیه مدیریت 

 D. مسئول اموال گرفتن خروج از مسئول اموال 

 E. مسئول تدارکات ارسال دستگاه توسط تدارکات 

  ول مهندسی پزشکیمسئ در صورت عدم تعمیر 

 A. مسئول مهندسی پزشکی پر کردن فرم اسقاط 

 B. ریاست بررسی توسط ریاست 

 C. ریاست ابالغ به مسئول اموال 
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 D. امین اموال خروج دستگاه از چرخه بیمارستان 

 E. تهیه دستگاه جایگزین 
کمیته اقتصاد ، درمان ، دارو و 

 تجهیزات پزشکی

 ITمسئول  میر تهیه شود.جهت ثبت درخواستهاي تع CRMنرم افزار  1

2 
امارهاي ماهیانه و سه ماهیانه جهت مقایسه براي مشخص شدن پرتعمیر بودن ویا خارج شدن دستگاه 

 جهت تعمیر در شرکت گرفته شود.
 مسئول مهندسی پزشکی

  : در صورتی که تعمیر در داخل بیمارستان انجام میشود   
 -دبیر کمیته اقتصاد ، درمان ، دارو و تجهیزات پزشکی  –ریاست  –پرسنل انبار  -مدیر  –ل بخش ها مسئو -مسئول مهندسی پزشکی کارکنان مرتبط:

 پرسنل تدارکات -پرسنل اموال 

 فرم اسقاط ،  فرم خروج ، فرم تعمیر ، نامه مدیریتمستندات مرتبط:

 1/2/11تاریخ بازبینی بعدی:                    15/2/17تاریخ ابالغ:               1/2/17تاریخ بازبینی فعلی:

 تهیه کنندگان :

دکتر معصومه باقري )دبیر کمیته اقتصاد   –توکلیان راد )مسئول مهندسی پزشکی (  –محمد صادق محراب بیگی ) مدیریت (   –) ریاست (  ر دریانیتدک

افشین اژدست ) –وحید معینی )امین اموال (  –سئول تدارکات ( علیرضا سیاري ) م -مریم هاشمی ) مترون (   –، درمان ، دارو و تجهیزات پزشکی ( 

 ( ITمسئول 

 )ریاست ( دریانیتصویب/ابالغ کننده:دکتر  محمد صادق محراب بیگی )مدیریت( تأیید کننده:
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 ( تجهیزات پزشکیPMروش اجرایی سرویس ، مدیریت سرویسها و بازدیدهای دوره ای )

 هدف:

 ی مبتنی بر کاهش هزینه ها و افزایش درامد.مدیریت منابع انسانی و مال

 دامنه:

 کلیه تجهیزات پزشکی موجود در بخشها

 صاحبان فرآیند:

 مسئول مهندسی پزشکی

 کادر پرستاري –بیمار ذینفعان فرآیند: 

 تعاریف:

PM چک لیستهاي سالم بودن یک دستگاه : 

 امکانات و تجهیزات:

 برخی تجهیزات PMدستورالعمل  –پرینتر لیبل زن  –لیست کامل اموال 

 مسئولیت ها و اختیارات::

 مسئول مهندسی پزشکی کلیه دستورالعمل ها را بازبینی کرده و درصورت بروز بودن و قابل اجرا بودن ، اجرایی کند.

 منابع/مراجع:

 (www.mci1.imed.ir)سایت اداره کل تجهیزات پزشکی 

 ه فعالیتی، چه زمانی، در چه محلی و توسط چه کسی انجام می شود.(انجام کار:                     )چشیوه 

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 مسئول مهندسی پزشکی ردد.دسته بندي تجهیزات پزشکی انجام گ 1

2 PM .مسئول مهندسی پزشکی منحصر به فرد هر دستگاه تهیه شود 

 ندسی پزشکیمسئول مه هر بخش و هر دستگاه مشخص شود. PMتاریخ   3

 مسئول مهندسی پزشکی لیست بخشها و دستگاهها به تفکیک معین شود.  4

 مسئول مهندسی پزشکی انجام گیرد. PMآنالیز نتایج  5

 مسئول مهندسی پزشکی در صورت مشکل دار بودن تجهیزات تهیه شود. PMاقدامات اصالحی حاصل از  6
 

 کارکنان مرتبط:

 پرسنل مهندسی پزشکی

 ات مرتبط:مستند

 PMفرم گزارش 

 1/2/11تاریخ بازبینی بعدی:                    15/2/17تاریخ ابالغ:               1/2/17تاریخ بازبینی فعلی:

 تهیه کنندگان:

 توکلیان راد )مسئول مهندسی پزشکی(

 تأیید کننده:

 محمد صادق محراب بیگی )مدیر بیمارستان(

 تصویب/ابالغ کننده:

 )ریاست ( انیدریدکتر 
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 روش اجرایی کنترل کیفی تجهیزات پزشکی ) آزمون کالیبراسیون (

 هدف:

 حفظ و ارتقاي ایمنی بیمار و کارکنان

 دامنه:

 کلیه تجهیزات پزشکی موجود در بیمارستان

 صاحبان فرآیند:

 ریاست -مدیر  –مسئول مهندسی پزشکی 

 ذینفعان فرآیند:

 بیمار

 تعاریف:

HighTech ولوژي حساس و مهم: تکن 

 امکانات و تجهیزات:

 IMEDدسترسی به سایت 

 مسئولیت ها و اختیارات::

 مسئول مهندسی پزشکی : اعالم و تایید زمان کالیبراسیون توسط مسوول مهندسی پزشکی انجام میشود.

 پیگیري اخذ برچسب سبز پس از رفع عیب دستگاهها به عهده مسئول مهندسی پزشکی میباشد.

 /مراجع:منابع

 ماهنامه مهندسی پزشکی

 انجام کار:                     )چه فعالیتی، چه زمانی، در چه محلی و توسط چه کسی انجام می شود.(شیوه 

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 مسئول مهندسی پزشکی توسط مهندسی پزشکی تهیه و تدوین میشود. High Techلیست دستگاههاي  1

 مسئول مهندسی پزشکی اي مورد نظر توسط مهندسی پزشکی تهیه میشود.لیست شرکته 2

 مسئول مهندسی پزشکی پیش فاکتورهاي معتبر از شرکتهاي فوق تهیه میشود. 3

 مدیر و ریاست نامه نگاري ومدارك فوق به مدیریت و ریاست جهت تصمیم گیري و تایید ارائه میشود. 4

 ول مهندسی پزشکیمسئ جدول زمان بندي تدوین میشود. 5

 مسئول مهندسی پزشکی قرار داد  با شرکت مربوطه بسته میشود. 6
 

 کارکنان مرتبط:

 مسئول تدارکات ) اقاي سیاري ( –(  دکتر دریانیریاست )  –مدیریت ) محمد صادق محراب بیگی (  –مسئول مهندسی پزشکی ) محمد توکلیان راد ( 

 مستندات مرتبط:

 قرارداد -جدول زمان بندي فرم  –لیست شرکتها 

 1/2/11تاریخ بازبینی بعدی:                    15/2/17تاریخ ابالغ:               1/2/17تاریخ بازبینی فعلی:

 تهیه کنندگان : 

 محمد توکلیان راد )مسئول تجهیزات پزشکی (

 تأیید کننده:

 ( مدیر بیمارستان )محمد صادق محراب بیگی

 ده:تصویب/ابالغ کنن

 )ریاست ( دریانیدکتر 
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 روش اجرایی تامین تجهیزات پشتیبان ) تعمیر در کوتاهترین زمان در طول شبانه روز و ایام تعطیالت(

 هدف:

 برطرف کردن نیاز بخش در اسرع وقت

 دامنه:

 کلیه بخشهاي بستري

 صاحبان فرآیند:

 مدیر شیفت -سوپروایزر  –مسئول هر بخش  -مدیر  –ریاست  –مهندسی پزشکی 

 ذینفعان فرآیند:

 کادر پرستاري بخشها –بیمار 

 تعاریف:

High Tech دستگاههاي مهم و الزم وضروري : 

Back Up دستگاه جایگزین : 

 امکانات و تجهیزات:

 ابزار االت جهت تعمیرات دستگاهها –تجهیزات پشتیبان به تناسب بخش مورد نظر 

 مسئولیت ها و اختیارات::

ی پزشکی در صورت وجود ابزار االت مرتبط میتواند تجهیزات غیر سرمایه اي را تعمیر کند. به عالوه ، تهیه دستگاههاي پشتیبان جهت مسئول مهندس

 مواقع ضروري توسط مسئول مهندسی پزشکی انجام میشود.

 منابع/مراجع:

 (www.mci1.imed.irسایت اداره کل تجهیزات پزشکی ) 

 )چه فعالیتی، چه زمانی، در چه محلی و توسط چه کسی انجام می شود.(            انجام کار:         شیوه 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 مسئول مهندسی پزشکی موجود در بخش ها مشخص شوند. High Techدستگاههاي  2

 پزشکیمسئول مهندسی  نیمه عمر متوسط دستگاهها توسط شناسنامه یا مدارك دیگر تخمین زده شوند. 1

 ریاست ساعته ندارد تهیه شوند. 12پشتیبان تجهیزات جهت دستگاههایی که از نظر شرکتی خدمات رسانی  1

پشتیبان تجهیزات جهت دستگاههایی که نیمه عمر باالیی داشته و آمار خرابی باالیی دارند تهیه  2

 شوند.
 ریاست

5  : اگر اعالم خرابی در ساعات اداري باشد  

6 G.  که در بیمارستان تعمیر شود:در صورتی  

7  مسئول مهندسی پزشکی بررسی مشکل 

8  مدیر درخواست فوري قطعه با هماهنگی مدیریت 

1   قرار دادن دستگاهBack Up مسئول مهندسی پزشکی در محل تا اتمام مراحل تعمیرات 

21 H. :در صورتی که در خارج از بیمارستان توسط شرکت تعمیر شود  

22  مسئول مهندسی پزشکی تتماس با شرک 

21   در صورت لزوم قرار دادن دستگاهBack Up  در محل تا اتمام مراحل

 تعمیرات
 مسئول مهندسی پزشکی

21  : اگر اعالم خرابی در ساعات غیر اداري باشد  

22 A. :در صورتی که در بیمارستان تعمیر شود  

25  مسئول مهندسی پزشکی بررسی مشگل 

26   قرار دادن دستگاهBack Up مسئول مهندسی پزشکی در محل تا اتمام مراحل تعمیرات 

27 B. :در صورتی که در خارج از بیمارستان توسط شرکت تعمیر شود  

28  مسئول هر بخش پر کردن فرم تعمیرات توسط مسئول بخش و اعالم فوري به سوپروایزر 

21  سوپروایزر بالینی اطالع رسانی سوپروایزر به مدیر شیفت 
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11  مدیر شیفت ع رسانی به مسئول مهندسی پزشکی در اسرع وقتاطال 

12   مسئول مهندسی پزشکی ساعته باشد ، تماس با شرکت 12اگر شرکت 

11   در صورت لزوم قرار دادن دستگاهBack Up  در محل تا اتمام مراحل

 تعمیرات
 مسئول مهندسی پزشکی

11   ساعته نباشد ، قرار دادن دستگاه  12اگر شرکتBack Up  در محل تا اتمام

 مراحل تعمیرات
 مسئول مهندسی پزشکی

   

  

 

 کارکنان مرتبط:

 مدیر شیفت -سوپروایزر  –مسئول هر بخش  -مدیر  –ریاست  –مسئول مهندسی پزشکی 

 مستندات مرتبط:

 فرم گزارش تعمیرات

 1/2/11تاریخ بازبینی بعدی:                    15/2/17تاریخ ابالغ:               1/2/17تاریخ بازبینی فعلی:

 تهیه کنندگان :

خانم  –مریم هاشمی ) مترون (  –محمد توکلیان راد )مسئول مهندسی پزشکی (  –محمد صادق محراب بیگی ) مدیریت (  –) ریاست (  دکتر دریانی

 فرج پور ) سوپروایزر بالینی (

 تأیید کننده:

 ( مدیر بیمارستان)محمدصادق محراب بیگی 

 تصویب/ابالغ کننده:

 )ریاست ( دریانیدکتر 
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 بیمارستان خیرهی سوم شعبان

 روش اهی اجرایی

شت محیط محور بهدا



 

 

 بیمارستان خیریه سوم شعبان

 واحد بهبودکیفیت و اعتباربخشی

 روشهای اجرایی بهداشت محیط

 

 کدروش اجرایی:
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 نظارت بر نحوه تهیه و نگه داری مواد غذایی اولیه:روش اجرایی 

 هدف:

 بیماران و سایر مراجعین ˛پیشگیري از انتقال بیماري ها و مسمومیت هاي غذایی به پرسنل 

 خرید بهترین و سالمترین مواد غذایی و مصرفی تهیه و

 دامنه:

 وتدارکاتواحد تغذیه،آشپزخانه و بهداشت محیط 

 صاحبان فرآیند:

 واحد تغذیه،تدارکات ،بهداشت محیط

 ذینفعان فرآیند:

 بیمار،همراه بیمار،پرسنل بیمارستان

 تعاریف:
 .یی اطمینان از سالمت مواد اولیه غذایی وونظارت بر توزیع بهداشتی غذا استمنظور ازکنترل بهداشتی وکیفی مواد غذااین روش اجرایی در 

 لیست تهیه کنندگان مواد غذایی و ظروف مصرفی امکانات و تجهیزات:

 مسئولیت ها و اختیارات::

 مسئولیت نظارت بر تهیه ونگه داري مواد غذایی اولیه به عهده کارشناس بهداشت وتغذیه می باشد

 ع:منابع/مراج

 دستورالعمل وزارت بهداشت  -تجارت بیمارستانی 

 انجام کار:                     )چه فعالیتی، چه زمانی، در چه محلی و توسط چه کسی انجام می شود.(شیوه 

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 کارکنان آشپزخانه تبر آن را دریافت کنند.کلیه کارکنان این واحد موظفند دوره ویژه بهداشت عمومی را گذرانده و گواهینامه مع 2

 کارکنان آشپزخانه داشتن کارت بهداشتی براي کنترل سالمت و نداشتن بیماري هاي واگیردار الزامی میباشد. 1

 کارکنان آشپزخانه پوشیدن روپوش،کاله،دستکش،ماسک و کفش مناسب ومخصوص کار براي کلیه کادر آشپزخانه الزامی است. 1

خرید براساس برنامه غذایی ماهانه و موجودي انبار مواد غذایی تهیه وپس از تایید کارشناس تغذیه به لیست  2

 مسئول خرید تحویل داده می شود.

 کارشناس تغذیه

مسئول تدارکات اقدام به خرید مواد اولیه غذایی مورد نیاز از مراکز که مورد تایید کارشناس بهداشت محیط  5

 است می نماید.

 ردازتدارکاتکارپ

مواداولیه غذایی خریداري شده باید توسط وسیله نقلیه مناسب ودر شرایط بهداشتی به بیمارستان منتقل  6

 شود.

 کارپرداز تدارکات

مواد اولیه غذایی با قابلیت فساد پذیري می بایست با رعایت زنجیره غذایی سرد توسط خودروهاي داراي  7

 پزشکی انتقال یابد.مجوز از معاونت بهداشتی یا دام 

 

کارشناس بهداشت 

 محیط

8  
در بدو ورود مواد اولیه غذایی که نیازمند زنجیره سرد می باشد،کنترل دما توسط ترمومتر لیزري صورت می 

 پذیرد.

کارشناس بهداشت 

 محیط

9  

از ورود  مواد اولیه غذایی خریداري شده می بایست در ساعت اداري وارد بیمارستان شودو واحد انتظامات

 موادغذایی درساعات غیر اداري به بیمارستان ممانعت نماید.

 واحد انتظامات
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10  

مواد اولیه خریداري شده به بیمارستان در صورت تایید کارشناس بهداشت محیط از نظر ضوابط بهداشتی 

انبار یا سردخانه  وکارشناس تغذیه از نظر معیارهاي تغذیه اي مجاز به ورود به آشپزخانه جهت آماده سازي به

 می باشد.

کارشناس بهداشت 

 محیط 

 کارشناس تغذیه

محیط نباشدمعدوم یا عودت داده می اقالمی که از لحاظ ضوابط بهداشتی مورد تایید کارشناس بهداشت  11

 شود.

کارشناس بهداشت 

 محیط

ریخ تولید،تاریخ انقضا و... را کارشناس تغذیه مشخصات اقالم غذایی خریداري شده نظیر تاریخ ورود،نوع،وزن،تا 12

 در چک لیست کنترل خرید یادداشت می نماید.

 کارشناس تغذیه

کارشناس بهداشت  مرحله سالم سازي )پاکسازي ، انگل زدایی ، ضدعفونی ، شستشو( استفاده می گردد. 2سبزیجات پس از  13

 محیط

داري شود و مدت نگه داري آن بیش از زمانی  کلیه مواد فاسد شدنی باید در یخچال یا سردخانه مناسب نگه 14

نباشد که ایجاد فساد یا تغییر کیفیت کند همچنین یخچال و سردخانه باید مجهز به دماسنج باشد و 

قراردادن مواد غذایی پخته و خام،شسته و نشسته در کنارهم در یخچال ممنوع بوده و یخچال و سردخانه 

 بوي نامطبوع باشد.همواره باید تمیز و عاري از هرگونه 

 سرآشپز

محل سبزي پاك کنی ،گوشت خرد کنی، شستشوي ظروف به صورت جداگانه باشدوبالفاصله بعد از استفاده  15

 شسته و گندزدایی می گردد.

 

 سر آشپز

پس از سرو غذا در صورت باقی ماندن غذا آن را در یخچال زیر صفر درجه و دور از موادغذایی خام قرار می  16

 . دهند

 سر آشپز

 ورود افراد متفرقه به آشپزخانه ممنوع است. 17

 

 سر آشپز

 استعمال دخانیات توسط کارکنان این واحد ممنوع است. 18

 

 سرآشپز

شستشو و نظافت مرتب آشپزخانه نظیر دیوارها،کف و تجهیزات ،قفسه ها و میزهاي کار آشپزخانه الزامی  19

 است. 

 کارکنان آشپزخانه

20  

ت و تسهیالت الزم براي جلوگیري از انتقال آلودگی از کفش هادر ابتداي ورودي به واحدهایی نظیر امکانا

محل طبخ غذا،انباروسردخانه موادغذایی وجود داشته ولباس کادر آشپزخانه با لباس کار بیرون درحین توزیع 

 غذا در بخش ها متفاوت می باشد.

 کارکنان آشپزخانه

 
 کارکنان مرتبط:

 انتظامات -کارکنان آشپزخانه  –کارشناس تغذیه  –ات تدارک

 مستندات مرتبط:

 1/3/11تاریخ بازبینی بعدی:                          1/4/17تاریخ ابالغ:                      1/3/17تاریخ بازبینی فعلی: 

 تهیه کنندگان:

 شیوا همراز)کارشناس تغذیه(

 علیرضا سیاري)مسئول تدارکات(

 ت اله باقرشاهی)مسئول آشپزخانه(قدر

 )ریاست ( دریانیدکتر  تصویب/ابالغ کننده: )معاون درمان ( ناصری نیادکتر  تأیید کننده:
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 سازی و طبخ نظارت بر رعایت ضوابط بهداشتی آماده روش اجرایی 

 هدف:

 همراه و پرسنل . ,وزانه جهت بیمارآماده نمودن مواد غذایی با رعایت کلیه موازین بهداشتی بر اساس برنامه تنظیمی ر

 آماده سازي مواد غذایی باکیفیت مناسب 

 آشپزخانهدامنه: 

 فرآیند: صاحبان

 کارشناس بهداشت، محیط کارشناس تغذیه ،پرسنل آشپزخانه

 فرآیند: ذینفعان

 بیمار،همراه بیمار،پرسنل آشپزخانه

 - تعاریف:

 لیست بازرسی آشپزخانه چک- 2ابزار کار مناسب                      -1اولیه باکیفیت   مواد -1دماسنج      -2: امکانات و تجهیزات

 مسئولیت ها و اختیارات:

 مسئولیت نظارت بر آماده سازي و طبخ مواد غذایی برعهده کارشناس تغذیه می باشد.

 رشناس بهداشت می باشد.مسئولیت نظارت بر بهداشت آشپزخانه ،بهداشت فردي ،بهداشت ابزار و... بر عهده کا

 منابع/مراجع:

نامه اجرایی آن، دستورالعمل بازرسی بهداشتی از مراکز تهیه، تولید،  قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و آیین 21قانون اصالح ماده 

 انیتجارب بیمارست - 28111111توزیع، نگهداري، حمل و نقل و فروش مواد خوردنی و آشامیدنی کد 

 انجام کار:                     )چه فعالیتی، چه زمانی، در چه محلی و توسط چه کسی انجام می شود.(شیوه 

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

مقللدار مللواد اولیلله غللذایی مللورد نیللاز بللا توجلله بلله برناملله غللذایی توسللط سللر آشللپز آشللپزخانه از انبللار یللا  2
 ازي مواد اولیه منتقل می شود.یخچال و فریزر به قسمت آماده س

 سرآشپز

برخی مواد غذایی قبلل از انتقلال بله انبلار خشلک یلا سلردخانه هلا جهلت نگله داري نخسلت آملاده سلازي               1
 اولیه می شوند.)مانند پاك کردن وخرد کردن گوشت،مرغ،سبزي(

 آشپزخانه کارکنان 

ل طبخ،بلراي هلر یلک از ملواد     آماده سلازي در محلل هلاي مخصلوص تفکیلک شلده و مناسلب،جدا از محل         1
 غذایی نظیر گوشت،مرغ،سبزي،نان و... انجام می شود.

 آشپزخانهکارکنان 

بللراي شستشللو وآمللاده سللازي    همچنللین میللز کللار جداگانلله از جللنس مناسللب       سللینک اسللتیل و  2
 سبزیجات،مرغ، گوشت و... وجود دارد.

 آشپزخانهکارکنان 

ب زمینلی پوسلت کلن و چلرخ گوشلت و سلبزي خلردکن        از تجهیزات پوست کنلی و خلرد کنلی نظیلر سلی      5
 و... استفاده می شود.

 آشپزخانهکارکنان 

در آمللاده سللازي رعایللت نکللات زیللر الزامللی بللوده و کنتللرل آنهللا توسللط واحللد بهداشللت محللیط و کنتللرل   6
 عفونت صورت می گیرد:

 دارابودن کارت بهداشت و گواهینامه دوره آموزش بهداشت اصناف-
 محافظپوشیدن لباس -
 محدود کردن محل دسترسی به محل تولید غذا-
 پاکیزگی محیط و وسایل کار-
 مناسب بودن نحوه شستشوها و ضدعفونی ها-
 آمادگی وآموزش دیدن کارکنان آشپزخانه-
 مراقبت از درجه حرارت غذا حین آماده سازي-
ارائلله خللدمات رعایللت مراحللل تضللمین کیفللی )مناسللب بللودن دما،تهویلله و سللایر شللرایط کللار بللراي      -

مناسللب بللا حللداکثر کللارایی کارکنللان آشللپزخانه و رعایللت اسللتانداردهاي تجهیللزات از لحللاظ بهداشللت      
 محیط و بهداشت حرفه اي(

کارشناس بهداشت 

محیط و کارشناس 

 کنترل عفونت

ن گوشت و مرغ و ماهی و ... کارشناس تغذیه مطابق کتابچه ضوابط بخش تغذیه در بیمارستاآماده سازي در  7

 عمل می نماید. 

 کارشناس تغذیه



 

 

 شعبانبیمارستان خیریه سوم 

 واحد بهبودکیفیت و اعتباربخشی

 روشهای اجرایی بهداشت محیط

 

 کدروش اجرایی:
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 آشپزخانه کارکنان  پرسنل آشپزخانه سالم سازي میوه جات و سبزیجات را مطابق با دستورالعمل انجام می دهند. 8

 آشپزخانهکارکنان  کنند. پرسنل آشپزخانه مواد غذایی فاسدشدنی را در یخچال یا سردخانه نگهداري می 1

 61تللا  5یی فاسدشللدنی  را بیشللتر از دو سللاعت در دمللاي محللیط )بللین    پرسللنل آشللپزخانه مللواد غللذا   21
 کنند. درجه( نگهداري نمی

 آشپزخانهکارکنان 

 آشپزخانهکارکنان  کنند. درجه را براي پخت مواد غذایی رعایت می 61پرسنل آشپزخانه حداقل دماي  22

شللده را  و طللبخ  بخ، دمللاي مللواد غللذایی آمللاده طلل   "بصللورت تصللادفی "کارشللناس بهداشللت محللیط    21
 کند. گیري می اندازه

کارشناس بهداشت 

 محیط

 مسئول آشپزخانه   سازي توسط مسئول آشپزخانه از فضاي طبخ غذا جداسازي گردیده است. فضاي آماده 21

 کارکنان آشپزخانه  تجهیزات و میزهاي کار و لوازم مرتبط با آماده سازي غذا بعد از اتمام کار شستشو می شوند. 22

لیسللت بازرسللی  بنللدي از آشللپزخانه بازدیللد و چللک  کارشللناس بهداشللت محللیط بللر اسللاس برناملله زمللان   25
 کند. آشپزخانه را پر می

کارشناس بهداشت 

 محیط

کارشناس بهداشت محیط موارد غیرقابل رفع در محل آشپزخانه را کمیته بهداشت محیط مطرح و پیگیري  26

 کند. می

کارشناس بهداشت 

 محیط

 
 مسئول آشپزخانه-کارشناس کنترل عفونت-کارشناس تغذیه  –کارشناس بهداشت محیط نان مرتبط:کارک

 مستندات مرتبط:

 ضوابط بخش تغذیه در بیمارستان ها -چک لیست نظارتی آشپزخانه

 1/3/11زبینی بعدی:تاریخ با                          1/4/17تاریخ ابالغ:                      1/3/17تاریخ بازبینی فعلی: 

 تهیه کننده :

 فاطمه بهجویی)مسئول بهداشت محیط(

 تأیید کننده:

 )معاون درمان ( ناصری نیادکتر 

 تصویب/ابالغ کننده:

 )ریاست ( دریانیدکتر 

 

 



 

 

 بیمارستان خیریه سوم شعبان

 واحد بهبودکیفیت و اعتباربخشی

 روشهای اجرایی بهداشت محیط

 

 کدروش اجرایی:
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 بررعایت ضوابط بهداشتی توزیع و سروغذا نظارت:روش اجرایی 

 هدف:

ل بیمارستان و با هدف ارائه بهتر غذا در زمان ، دما و شرایط بهداشتی مناسب ، طبقبرنامهغذاییو باتوجه به لزوم سرو مناسب غذاي بیماران و پرسن

نظر قرار مفاد قرار داد فی مابین بیمارستان و شرکت پیمانکار ، بیمارستان سیاست نظارت مستقیم بر توزیع و سرو غذا طبق اصول آموزش دیده را مد 

 داده است. 

 و بخش هاي بستري آشپزخانه –احد تغذیه و –واحدبهداشت دامنه:

 صاحبان فرآیند:

 بخش هاي بستري،واحد تغذیه،واحدبهداشت،واحد خدمات

 ذینفعان فرآیند:

 ( peg-گاواژ-زمانی اطالق می شود که بیمار از هیچ راهی قادربه تغذیه نمی باشد .)دهانی:   NPO تعاریف:

PO :دهان  گاواژ یا  زمانی اطالق می شود که بیمار از طریقpeg. قادر به تغذیه می باشد 

 امکانات و تجهیزات:

 ترالی حمل غذا،ظروف وملزومات الزم،لوازم حفاظت فردي،محلول ضدعفونی دست

 مسئولیت ها و اختیارات:

 

 منابع/مراجع:

 مبانی ایمنی مواد غذایی جهت استفاده کارکنان بخش بهداشت   -2

 درمانی و استاندارد هاي بیمارستانی . ارزیابی مراقبت هاي بهداشتی  -2

 دستور العمل هاي اداره کنترل و نظارت بر مواد غذایی معاونت درمان و دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران  -3

 فرآیند هاي مدیریت خدمات غذایی در بیمارستان هاي کشور  -4

 تجربه بیمارستان  -5

 زمانی، در چه محلی و توسط چه کسی انجام می شود.(انجام کار:                     )چه فعالیتی، چه شیوه 

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

کارکنان آشپزخانه براي توزیع غذا در بخش هاي بستري از لباس و کاله جداگانه استفاده نموده ودر حین  1

 خروج از آشپزخانه کفش خود را تعویض می نمایند.

 کارکنان توزیع غذا

اي حمل غذا به بخش ها از آسانسور مخصوص حمل مستقیم غذا از آشپزخانه استفاده می پرسنل آشپزخانه بر 2

 نمایند.

 کارکنان توزیع غذا

 کارکنان توزیع غذا پرسنل آشپزخانه در هنگام حمل ،از پوشش مناسب براي مواد غذایی استفاده می نمایند. 3

 مسئول تغذیه اران وهمراهان آن ها توزیع می گردد.غذا با دماي مناسب و با رعایت زنجیره گرم وسرد بین بیم 4

کارشناس بهداشت محیط به صورت تصادفی کنترل درجه حرارت مواد غذایی در حال توزیع را توسط دماسنج  5

 بهداشتی انجام می دهد. لیزري و به روش

کارشناس بهداشت 

 محیط

 کارکنان توزیع غذا فت و ضدعفونی می نمایند.پرسنل آشپزخانه ترالی حمل مواد غذایی را به صورت منظم نظا 6

 کارکنان توزیع غذا پرسنل آشپزخانه براي توزیع غذا از ظروف داراي معیارهاي بهداشتی استفاده می نمایند. 7

 کارکنان توزیع غذا پرسنل آشپزخانه در هنگام توزیع غذا از دستکش یکبار مصرف و ماسک استفاده می نمایند. 1

کارشناس بهداشت  هداشت محیط نواقص موجود را در کمیته بهداشت محیط طرح و پیگیري می نماید.کارشناس ب 1

 محیط
 

 کارکنان مرتبط:

 واحد تغذیه،واحد بهداشت پرسنل بخش توزیع غذا،



 

 

 بیمارستان خیریه سوم شعبان

 واحد بهبودکیفیت و اعتباربخشی

 روشهای اجرایی بهداشت محیط

 

 کدروش اجرایی:
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 مستندات مرتبط:

 چک لیست نظارتی

 1/3/11تاریخ بازبینی بعدی:                          1/4/17تاریخ ابالغ:                      1/3/17تاریخ بازبینی فعلی: 

 تهیه کنندگان:

 مریم هاشمی)مترون(

 شیوا همراز )مسئول تغذیه(

 رمضان عبدلی)مسئول خدمات(

 فاطمه بهجویی)مسئول بهداشت محیط(

 تأیید کننده:

 )معاون درمان ( ناصری نیادکتر 

 تصویب/ابالغ کننده:

 ) ریاست ( دریانیدکتر 

 



 

 

 بیمارستان خیریه سوم شعبان

 اعتباربخشیواحد بهبودکیفیت و 

 روشهای اجرایی بهداشت محیط

 

 کدروش اجرایی:

3Sh-PR-32-04 
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 رعایت اصول بهداشتی در ارائه خدمات غذا به بیماران بستری در بخش های ویژه:ایی روش اجر

 هدف:

 در بخش ویژهتامین احتیاجات غذایی بیماران   -2

 رعایت موازین بهداشتی در توزیع غذاي بیماران با شرایط خاص -1

 دامنه:

 بخش هاي ویژه

 صاحبان فرآیند:

 محیط،پرسنل آشپزخانه ،مسئول تغذیه،بهداشت  بخش هاي ویژه ،کنترل عفونت

 ذینفعان فرآیند:

 بیمار بستري و همراه بیمار،توزیع کننده غذا

 - تعاریف:

 امکانات و تجهیزات:

 محلول ضد عفونی دست-وسایل حفاظت فردي-چرخ حمل غذا ، ظروف و ملزومات یکبارمصرف

 مسئولیت ها و اختیارات::

 رل عفونت است.مسئولیت آموزش با واحد بهداشت وکنت

 مسئولیت لباس کار مناسب و استفاده از وسایل حفاظت فردي با مسئول آشپزخانه است.

 مسئولیت بررسی ظروف از نظر بهداشتی ونوع آن با واحد بهداشت وتغذیه است.

 منابع/مراجع:

 (25/16بیمار ) شماره ( ، دستوالعمل رعایت حقوق تغذیه اي  7/16دستورالعمل توزیع غذاي بیمار و همراه ) شماره 

 تجارب بیمارستانی

 انجام کار:                     )چه فعالیتی، چه زمانی، در چه محلی و توسط چه کسی انجام می شود.(شیوه 

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 واحدهاي بهداشت محیط و کنترل عفونت براي پرسنلی که براي بخش هاي ویژه مواد غذایی توزیع می 1

 .می نمایندنمایند کالس آموزشی برگزار

مسئول بهداشت محیط 

 و کنترل عفونت

با شرایط بهداشتی  مخصوص  پرسنل آشپزخانه در هنگام خدمات غذایی در بخش هاي ویژه از روپوش 2

 استفاده می نمایند.

 آشپزخانهکارکنان 

و دستکش یکبار مصرف استفاده پرسنل آشپزخانه در هنگام خدمات غذایی در بخش هاي ویژه از ماسک  3

 می نمایند.

 آشپزخانهکارکنان 

پرسنل آشپزخانه در هنگام توزیع مواد غذایی دست هاي خود را مطابق با دستورالعمل شستشو می  4

 دهند.

 آشپزخانهکارکنان 

آماده سازي غذا در محیط تمیز وعاري از هرگونه آلودگی در آشپزخانه بیمارستان توسط پرسنل  5

 زخانه انجام می شود.آشپ

 

مورد تایید واحد بهداشت محیط با تعداد کافی گیاهی  آشپزخانه بیمارستان داراي ظروف یکبار مصرف  6

 می باشد.

مسئول بهداشت محیط 

 وتغذیه

سالم ،تمیز،عاري از رگه و سوراخ ریز ،ذرات واجسام خارجی گیاهی  ظروف یکبار مصرف  7

تیز،بو و حباب و دارا ي پروانه بهداشتی ساخت و عالمت استاندارد  ،خراش،پارگی،جمع شدگی،لبه هاي

 می باشد. 

مسئول بهداشت محیط 

 تغذیهمسئول و

مسئول بهداشت محیط  غذا با دماي مناسب و با رعایت زنجیره گرم وسرد توزیع می گردد. 1

 تغذیهمسئول و

ه هاي پالستیکی تمیز ی ،داخل کیسانبار به روش بهداشت پرسنل آشپزخانه ظروف یکبار مصرف را در 1

 ،مستحکم و در بسته و دور از نور خورشید نگه داري می نمایند.

 آشپزخانهکارکنان 



 

 

 بیمارستان خیریه سوم شعبان

 اعتباربخشیواحد بهبودکیفیت و 

 روشهای اجرایی بهداشت محیط

 

 کدروش اجرایی:
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 توزیع کننده غذا   توزیع کننده غذا  پس از خروج از بخش هاي ویژه دستکش ها را خارج کرده و دستها را میشوید  12

 الکلی براي ضد عفونی دستها استفاده میکند . توزیع کننده غذا پس از شستن دست از محلول 11

 

 توزیع کننده غذا

 کارکنان آشپزخانه پرسنل آشپزخانه ترالی هاي حمل مواد غذایی را به صورت منظم نظافت و گندزدایی می نمایند. 12

پرسنل آموزش دیده در زمان تهیه گاواژ از روپوش یکبار مصرف ،ماسک،دستکش و کاله استفاده می  13

 نند.ک

 کارکنان تهیه گاواژ

 

پرسنل آموزش دیده در زمان تهیه گاواژ دستها را از آرنج با آب و صابون شسته و ضدعفونی می کند و از  14

 ساعت ،حلقه و سایر وسایل نوك تیز استفاده نمی کند.

 کارکنان تهیه گاواژ

 

 کارکنان تهیه گاواژ ود.گاواژ دست ساز در اتاق مخصوص گاواژ در کنار آشپزخانه تهیه می ش 15

در صورت عدم تحمل گوارش بیمار نسبت به محلول گاواژ ،پرستار مسئول بخش مورد را در فرم هاي  16

مربوطه و پرونده بیمار درج و به مشاور تغذیه جهت اعمال مداخالت تغذیه اي مناسب و به موقع اطالع 

 می دهد.

 پرستار مسئول بخش

 

 
 کارکنان مرتبط:

 شپزخانه،بهداشت محیط،تغذیه،کنترل عفونت،مسئول بخش مراقبت ویژهپرسنل آ

 مستندات مرتبط:

 چک لیست نظارتی

 1/3/11تاریخ بازبینی بعدی:                          1/4/17تاریخ ابالغ:                      1/3/17تاریخ بازبینی فعلی: 

 تهیه کنندگان:

 (فاطمه بهجویی )مسئول بهداشت محیط

 شیوا همراز ) مسئول تغذیه (

 )سوپروایزر کنترل عفونت( مهناز آقاپور

 قدرت اله باقرشاهی)مسئول انبار(

 تأیید کننده:

 )معاون درمان ( ناصری نیادکتر 

 تصویب/ابالغ کننده:

 )ریاست ( دریانیدکتر 
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 کدروش اجرایی:
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 وسازدربیمارستان ازساخت ناشی های آالینده وکاهش پیشگیری :روش اجرایی 

 زش ساختمان یا وقوع زلزله و ...شناخت آالینده هاي ناشی از ساخت و ساز جهت مقابله با خطرات و حوادث ناشی از کار مانند آتش سوزي ، ری هدف:

 دامنه:

 کلیه بخش ها و واحدهاي اداري بیمارستان

 صاحبان فرآیند:

 ،کارگران خدماتی بیمارستان، مسئول خدمات سیسات، مسئول تا مسئول بهداشت حرفه اي مدیریت بیمارستان،مسئول بهداشت محیط،

 ذینفعان فرآیند:

 کلیه پرسنل بیمارستان،بیمار وهمراه بیمار

 تعاریف:

گی هوا ، مواد شیمایی ، فیزیکی و بیولوژیکی اطالق می شود که می تواند از طریق ساخت و ساز در بیمارستان باعث ایجاد آلودگی هایی از قبیل آلود

 خاك شوند و سالمتی افراد را به خطر اندازند. آلودگی آب و

 امکانات و تجهیزات:

 وسایل حفاظت فردي، لباس کار مناسب،وسایل کار الزم،تخصیص بودجه کافی

 مسئولیت ها و اختیارات::

 مسئولیت شناسایی وبررسی آالینده هاي مضر ناشی از ساخت وساز با واحد بهداشت محیط وحرفه اي است.

 ود آمدن خرابی ناشی از ساخت وساز مسئول پیگیري واحد تاسیسات است.در صورت بوج

 مسئول هماهنگی جهت انتقال نخاله هاي ناشی از ساخت وساز مسئول خدمات است.

 منابع/مراجع:

 خط مشی هایسال هاي گذشته

 انجام می شود.(انجام کار:                     )چه فعالیتی، چه زمانی، در چه محلی و توسط چه کسی شیوه 

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 زمان منظورکاهش بهرا( هرپروژه اجراي براي ممکن زمان حداقل تعیین)زمانی محدودیتمدیریت بیمارستان  2

 کند.ایجادمی ها وجودآالینده

 مدیریت بیمارستان

ارستان شناسلایی و در جهلت   مسئول بهداشت محیط بتواند آالینده هاي مضر ناشی از ساخت و ساز را در بیم 1

 رفع و سنجش آئروسل هاي آلوده در محیط بیمارستان پیگیري هاي الزم را انجام دهد

مسئول بهداشت 

 محیط

قبل از شروع کار ،کارشناس بهداشت محیط بیمارستان،پیمانکار و کلارگران مربوطله را در ملورد نحلوه کلار و       1

و سازاستفاده کنند که حداقل آلودگی را ایجاد نماید توجیله   اینکه در صورت امکان از روش هایی براي ساخت

 می کند.

مسئول بهداشت 

 محیط

.مسئول بهداشت حرفه اي دستورالعمل مواجهه با آالینده هاي مضر ناشلی از سلاخت و سلاز در بیمارسلتان را      2

 تهیه و در اختیار پرسنل شاغل در بیمارستان قرار دهد.

مسئول بهداشت 

 حرفه اي

ئول بهداشت حرفه اي میزان آالینده هاي مضر ناشی از سلاخت و سلاز را ملورد سلنجش قلرار دهلد و در       مس 5

 صورت بروز مشکل موارد را بررسی و پیگیري نماید

مسئول بهداشت 

 حرفه اي

را در مسئول بهداشت حرفه اي بتواند راهکارهاي مقابله با میزان آالینلده هلاي مضلر ناشلی از سلاخت و سلاز        6

 ستان ارائه دهد.بیمار

مسئول بهداشت 

 حرفه اي

مسئول تاسیسات خرابی هاي ناشی از سیستم ساخت و ساز را براي مقابله با پخش آالینده هاي مضر در  7

 بیمارستان را بر طرف نماید

 مسئول تاسیسات

و اینکله   حوه کاررا در مورد ن مربوطه کارگرانپیمانکار و  بیمارستانکارشناس بهداشت محیط کار  ازشروع قبل 8

 توجیله د که حداقل الودگی صلوتی را ایجلاد نماید  کنندر صورت امکان از روشهایی براي ساخت و ساز استفاده 

 میکند.

کارشناس بهداشت 

 محیط 
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حضلور و رفلت و آملد افلراد     تی  کله  در حد امکان در ساعا را ساختمانیفعالیتهاي  مربوطه کارگرانپیمانکار و  1

 ی دهند.محداقل است انجام 

 

 کارگرانپیمانکار و 

و نمودن راه ها و درب هاي منتهلی بله سلاخت و     و مسدود بخش حصارکشی،تخلیه)وساز وساخت بنایی محل 21

 .میشود ایزوله( توسط کارکنان خدماتی بیمارستان و یا در صورت برون سپاري توسط پیمانکار  ...ساز

 

کارکنان خدماتی 

 بیمارستان

 از خللارج بللهرا  سللاختمانی هللاي نخاللله موقللع بللههمللاهنگی مللدیریت بیمارسللتان  مسللئول خللدمات بللا   22

 دهد.  می انتقال(ممکن زمان درحداقل)بیمارستان

 

 مسئول خدمات

 
 کارشناس بهداشت محیط –پیمانکار) در صورت برون سپاري(  –مسئول خدمات کارکنان مرتبط:

 مستندات مرتبط:

 ندارد

 1/3/11تاریخ بازبینی بعدی:                          1/4/17تاریخ ابالغ:                      1/3/17تاریخ بازبینی فعلی: 

 تهیه کنندگان:

 محمدصادق محراب بیگی)مدیربیمارستان(

 حامد طباطبایی)مسئول تاسیسات(

 رمضان عبدلی ) مسئول خدمات (

 سجاد انصاري)مسئول بهداشت حرفه اي(

 ت محیط(فاطمه بهجویی) مسئول بهداش

 تأیید کننده:

 ) معاون درمان ( ناصری نیادکتر 

 تصویب/ابالغ کننده:

 ) ریاست ( دریانیدکتر 
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 بیمارستان خیرهی سوم شعبان

 

 

 

 روش اهی اجرایی

 محور استریلیزاسیون
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 حرارت به حساس اقالم واستریل گندزدایی روش اجرایی

 هدف:

 روش براي استریلیزاسیون متناسب با نوع ابزار حفظ ایمنی بیمارو استفاده از اثربخش ترین

 دامنه:

 اتاق عمل و بخش آندوسکوپی

  csrکارکنان اتاق عمل و صاحبان فرآیند: 

 کارکنان اتاق عملذینفعان فرآیند: بیمار ، 

 تعاریف:

 استریلیزاسیون دردماي پائین با سه روش انجام می شود:

ب( استریلیزاسیون با گازپالسما)پراکسید هیدروژن(  ج( استریلیزاسیون با پراستیک اسید الف( استریلیزاسیون با گاز اکسیداتیلن   

 بدلیل نداشتن دو سیستم فوق ،از روش سوم با روش جاري ذیل استفاده می شود.

 ینگ محلول هاي شستشو وگندزدایی سطح باال ، ظروف غوطه وري مناسب ،وسایل حفاظت فردي ، تست سواپامکانات و تجهیزات:

 مسئولیت ها و اختیارات:: 

 : نظارت مستمر بر انجام پروسه و انجام رندوم تست سواپینگ  csrمسئول اتاق عمل  و  

 منابع/مراجع:

 

 انجام کار:                     )چه فعالیتی، چه زمانی، در چه محلی و توسط چه کسی انجام می شود.(شیوه 

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 استفاده بار ازهر قبل میشوند، وارد بدن استریل بافت به که گري مشاهده وسایل دیگر هاو ها،آرتروسکوپ الپاراسکوپ 2

 ضدعفونیباال سطح بامحلول بایدحداقل ، نباشد انجام قابل وسایل این کردن استریل هردلیل به که درصورتی .استریل شوند

 شرکت دکونکس( HLDPA ) محلول . شوند

  csrن اتاق عمل و کارکنا

ه کمیباشد مرحله5،شامل مایع شیمیایی هاي کننده استریل با ها آرتروسکوپ ها، الپاراسکوپ استریلیزاسیون یا ضدعفونی 1

 رعایت تمام مراحل به ترتیب الزامی است

 ن ومخاط با دقت انجام می شودلی وخارجی ابزار   از خون وپروتئیپاك کردن سطوح داخ: تمیزکردن -2

 با را خارجی قسمتهاي و هوا نیروي با را داخلی نمودن،کانالهاي ازضدعفونی قبل و کشی بعدازآب کردن خشک -1

 نمایید دستمال تمیزخشک یک کشیدن محکم

 شود قرارداده باال سطح کننده ضدعفونی ماده دریک : ضدعفونی -1

 با کش باکتري مواد کامل اسازتم و شده اضافی بایدحذف هواي همچنین و ورود فر آن در کامال که اي گونه به 

 .شود حاصل اطمینان وهوا آب هاي لوله وهمچنین وبیوپسی ساکشن هاي لوله مانند ابزارجانبی وتمام داخلی مجاري

 را زمان و زیاد را محلول غلظت نمیتوان هیچوجه  .باشد سازنده کارخانه توصیه طبق دقیقا باید محلول غلظت 

 شود هربیمارانجام مابین و اینکاردرابتدا .داد کاهش

 کرد استفاده سرنگ از میتوان ضدعفونی کننده محلول ورود و کانالها داخل هواي خروج براي. 

 تگردد رعاي محلول سازنده کارخانه توصیه طبق محلول ودماي تماس مدت 
 ايهو جریان بوسیله را محلول باقیمانده ، آبکشی از وقبل کننده ضدعفونی ازمحلول آندوسکوپ ازخروج بعد 

 کنید پاك کانالها ازداخل فشرده
 شود  شسته )نرمال سالین  یا استریل آب با باید آن هاي لوله وهمه آندوسکوپ تمام :شستشو -2

 

 .انجام  می شود استریل دستمال کشیدن با کردن خشک عمل -5

 csrکارکنان اتاق عمل و 

/ سوپروایزر  csrمسئول  اك سازي مناسب انجام می شود تست سواپینگ پروتئین چک و یا هموچک بصورت رندوم جهت اطمینان از پ 1

 کنترل عفونت
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 کدروش اجرایی:
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 وزمان محلول مصرف انقضاي وتاریخ سازي آماده تاریخ ثبتبر نحوه ضدعفونی اقالم   csrمسئول اتاق عمل و  

 نظارت مستمر دارند  آن حاوي ظرف برروي کننده ضدعفونی استریلیزاسیون جهت الزم

  سوپروایزر کنترل عفونت 

 

 ، سوپروایزر کنترل عفونت ، مسئول اتاق عمل  csrاسکراب ، سیرکولر، کارکنان کارکنان مرتبط: 

 "ها واسکوپی درمانی اقدامات عفونت وکنترل پیشگیريکنترل عفونت 3Sh-PR-04-06روش اجرایی شماره  مستندات مرتبط:

 25/7/16تاریخ بازبینی بعدی:                                        25/1/15ابالغ:تاریخ                          25/7/15تاریخ بازبینی فعلی: 

 تهیه کنندگان: 

 مهین نارکوب)سرپرستار اتاق عمل(

 ( CSRآقاي سلطانی )مسئول 

 مهناز آقاپور )سوپروایزر کنترل عفونت(

 (رییس بیمارستان  دریانی)ه:آقای دکتر تصویب/ابالغ کنند ) معاون درمان (  ناصری نیاتأیید کننده: آقای دکتر 

 



 

 

 بیمارستان خیریه سوم شعبان

 واحد بهبودکیفیت و اعتباربخشی

 احداستریلیزاسیون روشهای اجرایی و

 

 کدروش اجرایی:
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 ار رفته بیمارکنحوه رهگیری وسایل و تجهیزات استریل ب
 "نحوه رهگیري وسایل و تجهیزات استریل بکار رفته بیمار  "روش اجرایی

 هدف:

 حفظ ایمنی بیمارو شناسایی و بازخوانی پگ هایی که تست هاي شیمیایی را پاس نکرده اند 

 csrبخش هاي درمانی و ی دامنه: کلیه 

 csrکارکنان صاحبان فرآیند: 

 بیمار ، کارکنان اتاق عملذینفعان فرآیند: 

 تعاریف:
 می باشد   Aسیکل اول دستگاه اتوکالو  A1( و شماره ي سیکل دستگاه بعنوان مثال کد  B و Aکد رهگیري : نام اختصاري دستگاه ) 

 دفتر ثبت مشخصات ست ها :

 و مواجهه زمان مدت که دستگاه پرینت یا نمودار ، اسپور آزمونهاي نتایج ، روزانه آزمونهاي انجام نتایج ، کننده استریل هر مخصوص کد شماره ثبت

 آزمونهاي و پیشگیرانه نگهداري ازجمله نگهداري وخدمات اقدام هرنوع ، بارگذاري هرمرحله مسئول نام باشد، نموده مشخص را حرارت درجه

 میشود نگهداري یکسال براي حداقل ، کننده استریل براي هردستگاه کالیبراسیون

 ، دفتر جهت ثبت مشخصات ست ها و اندیکاتورها 2دستگاه لیبل زن ، چسب اتوکالو یا تست کالس امکانات و تجهیزات:

 مسئولیت ها و اختیارات:

 ي اتاق عمل و بخش و درمانگاه  : نظارت مستمر بر ثبت صحیح کد بر روي تمامی بسته ها و ست ها csrمسئول  

 کتاب راهنماي کشوري نظام مراقبت عفونت هاي بیمارستانیمنابع/مراجع:

 راهنماي جامع ضدعفونی واستریلیزاسیون ویژه مراکز بهداشتی درمانی

 انجام کار:                     )چه فعالیتی، چه زمانی، در چه محلی و توسط چه کسی انجام می شود.(شیوه 

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

بر روي تست کالس یک  نصب شده روي بسته و ست هاي اماده شده جهت اتوکالو مشخصات ذیل  2

نام ست یا ابزار ،   نام شخص پگ کننده ، تاریخ استریلیزاسیون، تاریخ انقضاء  ، کد قید میگردد 

 رهگیري

کمک بهیار بخش / کارکنان 

CSR  

نسمان بخش و اسکراب  سیرکولر اتاق عمل اولین اقدام قبل ازاستفاده ازپک پرستارمسئول پا  1

( چک می نمایند . ) جهت اطمینان از تغییر رنگ 6یا  2،شاخص شیمیایی درپگ)تست کالس

 اندیکاتور ( 

پرستارمسئول پانسمان بخش 

و اسکراب  سیرکولر اتاق 

 عمل

ست هایی که جهت عمل باز می شوند  را در  2یا  6سیرکولر اتاق عمل  تعداداندیکاتور هاي کالس  1

 برگه شرح عمل  در پرونده بیمار می چسباند 

 سیرکولرو اسکراب اتاق عمل

در صورتی که ایمپلنت گذاري انجام شده باشد برچسب اندیکاتور بیولوژیک در در پرونده بیمار )  2

 شرح عمل (  نصب می گردد .

  CSRکارکنان 

پرستار مسئول پانسمان یا هر اقدامی که نیاز به باز کردن ست استریل باشد   در بخش هاي بستري 5

 آن را در گزارش پرستاري همان تاریخ و شیفت می چسباند . 6یا  2اندیکاتور کالس 

پرستارمسئول پانسمان 

  بخش/
 ، سیرکولرو اسکراب و  مسئول اتاق عمل  CSRپرستار  بخش ، کارکنان کارکنان مرتبط: 

 RECALL 3Sh-IN-27-0 3دستورالعمل ندات مرتبط:مست

 32/7/17تاریخ بازبینی بعدی:                                      32/1/16تاریخ ابالغ:                                      32/7/16تاریخ بازبینی فعلی: 

 تهیه کنندگان :

 ( ، خانم آقاپور )سوپروایزر کنترل عفونت ( CSR،آقاي سلطانی)مسئول خانم نارکوب)مسئول اتاق عمل( خانم هاشمی) مترون (

 (رییس بیمارستان ) دریانیتصویب/ابالغ کننده: دکتر  ) معاون درمان (  ناصری نیاتأیید کننده: دکتر 
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 بیمارستان خیرهی سوم شعبان
 

 

 روش اهی اجرایی
 

محور مدريیت خدمات رختشویخاهن



 

 

 بیمارستان خیریه سوم شعبان

 واحد بهبودکیفیت و اعتباربخشی

 روشهای اجرایی واحدمدیریت خدمات و رختشویخانه

 

 کدروش اجرایی:

3Sh-PR-40-01 
 

 

 
113 

 

 ، تفکیک و جابجایی لباس ها و ملحفه های کثیف از بخش هاروش اجرایی جمع آوری 

 هدف:

 جلوگیري از انتقال آلودگی و حفظ سالمت بیماران و همکاران

 بخش هاي بستري ، دیالیز ، لنژ دامنه:

 لنژ صاحبان فرآیند: بهداشت محیط،

 ذینفعان فرآیند: کلیه بخش های بستری

جزو لباس ها و ملحفه هاي کثیف بوده است که نیاز به جمع آوري و انتقال به لنژ )رختشویخانه(  البسه ملحفه ي مرتبط با بیمار تعاریف:

 جهت شستشو و ضدعفونی را دارد.

 وسایل حفاظت فردی-کیسه زرد-بین تمیز–امکانات و تجهیزات:بین کثیف 

 مسئولیت ها و اختیارات:

 

 منابع/مراجع:

 مارستانیتجارب بی-کتاب کنترل عفونت بیمارستانی

 انجام کار:                     )چه فعالیتی، چه زمانی، در چه محلی و توسط چه کسی انجام می شود.(شیوه 

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

رسانی و آموزش آوري البسه و ملحفه ، اطالعکارشناس بهداشت محیط در خصوص چگونگی جمع 1

 می دهد . هاي الزم را به کادر کمک بهیار انجام

کارشناس 

 بهداشت محیط

کمک بهیار اقالم و تعداد البسه موجود در بخش را در دفتر مربوط به البسه ثبت و تعداد موارد  2

 تحویل داده و تحویل شده از لندري را با ذکر تاریخ و شیفت ، ثبت می نماید . 

 کمک بهیار

 کمک بهیار تاندارد را رعایت می کند .آوري البسه عفونی ، احتیاطات اسکمک بهیار هنگام جمع 3

کمک بهیار ، البسه و ملحفه کثیف مربوط به بیماران عفونی را وارد دو کیسه زرد نموده و بر روي  4

 به مسئول لندري تحویل می نماید .و کیسه لیبل زده

 کمک بهیار

کیسه زرد نموده و بر  کمک بهیار ، گان و شان و البسه کثیف اتاق عمل و اتاق زایمان را وارد دو 5

 به مسئول لندري تحویل می نماید . وروي کیسه لیبل زده 

 کمک بهیار

، جمع آوري بوسیله بین، البسه غیر عفونی کثیف را طبق برنامه زمانبندي از بخش ها ، پرسنل لنژ 6

 نموده به واحد لندري تحویل می نماید .

 پرسنل لنژ

 
 ا،مسئولین بخش ها،کارشناس بهداشت محیط،کارشناس کنترل عفونتکارکنان مرتبط: کمک بهیاران بخش ه

 مستندات مرتبط: چک لیست های نظارتی

 5/3/11تاریخ بازبینی بعدی:                            5/4/17تاریخ ابالغ:                  5/3/17تاریخ بازبینی فعلی: 

 تهیه کنندگان

 مریم هاشمی)مترون (

 مسئول بهداشت محیط(فاطمه بهجویی )

 رمضان عبدلی )مسئول خدمات (

 بهروز خندان )مسئول رختشویخانه (

 )ریاست ( دریانیتصویب/ابالغ کننده: دکتر  )معاون درمان ( ناصری نیاتأیید کننده: دکتر 



 

 

 بیمارستان خیریه سوم شعبان

 واحد بهبودکیفیت و اعتباربخشی

 یی واحدمدیریت خدمات و رختشویخانهروشهای اجرا

 

 کدروش اجرایی:

3Sh-PR-40-02 
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روش اجرایی جمع آوری،تفکیک وجابجایی  لباسها وملحفه های آغشته به مواد آلوده 

 دنخطرناک یا مایعات ب

 هدف:

 کنترل انتقال آلودگی هاي منتقله از البسه به کارکنان و بیمارانو حفظ ایمنی پرسنل و پیشگیري از انتشار عفونت هاي بیمارستان

 بخش هاي بستري ، دیالیز ، لنژ دامنه:

 صاحبان فرآیند:

 ذینفعان فرآیند:

 تعاریف:

 امکانات و تجهیزات: کیسه وبین زرد رنگ

 اختیارات: مسئولیت ها و

 منابع/مراجع:

 تجربیات بیمارستانی ، کتاب کنترل عفونت بیمارستانی

 انجام کار:                     )چه فعالیتی، چه زمانی، در چه محلی و توسط چه کسی انجام می شود.(شیوه 

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 کارگر لندري شوند.واکسینه  Bهپاتیت بر علیه بیماري  بایستی  پرسنل مسئول جمع آوري البسه 1

بهکاران بخشها و  از دستکش و ماسک استفاده کنید ملحفه ها  البسه و  حتماً هنگام جابجاییبهکاران بخشها و رختشویخانه ، 2

 رختشویخانه

 در هنگام جمع آوري البسه بایدکمک بهیاران  بخشها و بهکاررختشویخانه بایستی توجه داشته باشند که  3

 .آرامش کامل داشت و از شتاب زدگی اجتناب نمود

کمک بهیاران  بخشها 

 و بهکاررختشویخانه

در هنگام جمع آوري البسه و ملحفه هاي آلوده بین را به کنار تخت بیمار برده و سپس کمک بهیاران بخشها  4

 البسه و ملحفه هاي آلوده را داخل کیسه و بین زرد رنگ قرار دهید

 شهاکمک بهیاران بخ

در هنگام جمع آوري ملحفه هاي آلوده به خون و سایر مایعات بدن کمک بهیاران بخشها توجه دارند که  5

 بایستی ملحفه به صورتی پیچیده شود که قسمت آلوده در وسط ملحفه محفوظ نگه داشته شود 

 کمک بهیاران بخشها

قرار دادن آنها در داخل کیسه باید از عدم  در حین جمع آوري البسه وکمک بهیاران  بخشها توجه دارند که  6

 در داخل ملحفه اطمینان حاصل نمودباقی ماندن وسایل نوك تیز و برنده 

 کمک بهیاران  بخشها

داخل کیسه زرد را   ملحفه هاي الوده شده با خون و سایر مایعات بدن کمک بهیاران  بخشها توجه دارند 7

به محل رختشویخانه منتقل زردبا بین  زده (،تعداد البسهام بخش)تاریخ و ن عفونی برچسب  گذاشته ،سپس

 کنید.

 کمک بهیاران  بخشها

کف رختشویخانه خودداري کنید و آن در  از ریختن ملحفه ها مسئول جابجایی البسه و ملحفه ها  بهکار لنژ 8

 را به محل مخصوص )عفونی( انتقال دهید .

 بهکار لنژ

1  
 بدن تمایعا یا خطرناك آلوده مواد به آغشته هاي لباسهاوملحفهبعد از تحویل  ژو بهکار لن کمک بهیاران 

 حتماً دستها را بشوئید

و بهکار کمک بهیاران 

 لنژ

 بصورت اي پارچه هاي بین از استفاده صورت در باشند شستشو قابل و پالستیک جنس از ترجیحاً ها بین 21

 .شوند گندزدایی و شستشو مداوم

 بهکاران بخشها



 

 

 بیمارستان خیریه سوم شعبان

 واحد بهبودکیفیت و اعتباربخشی

 یی واحدمدیریت خدمات و رختشویخانهروشهای اجرا

 

 کدروش اجرایی:
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خدمات لندري ابتدا البسه وملحفه هاي آلوده به خون ومایعات بدن را در ماشین در نظر گرفته شده ریخته و  22

 طبق دستورالعمل نصب شده در کنار ماشین لباسشویی،اقدام به شستشو نمایند.

 خدمات لندري

این خصوص به پرسنل کمک کارشناس بهداشت محیط ، طی بازدید از بخشها ، همواره نکات بهداشتی را در  12

 بهیار و کارکنان رختشویخانه ، ارائه می دهد
کارشناس بهداشت 

 محیط
 

 کمک بهیاران بخش ها،مسئولین بخش ها،کارشناس بهداشت محیط،کارشناس کنترل عفونتکارکنان مرتبط:

 مستندات مرتبط:

 5/3/11تاریخ بازبینی بعدی:                            5/4/17تاریخ ابالغ:                  5/3/17تاریخ بازبینی فعلی: 

 تهیه کنندگان:

 فاطمه بهجویی)مسئول بهداشت محیط(

 رمضان عبدلی)مسئول خدمات (

 تأیید کننده:

 ) معاون درمان ( ناصری نیادکتر 

 تصویب/ابالغ کننده:

 )ریاست ( دریانیدکتر 
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 بیمارستان خیرهی سوم شعبان

 یروش اهی اجرای 

 محور پیشگیری و کنترل عفونت



 

 

 بیمارستان خیریه سوم شعبان

 واحد بهبودکیفیت و اعتباربخشی

 روشهای اجرایی واحد کنترل عفونت 

 

 کدروش اجرایی:
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 روش اجرایی مدیریت مواجهه شغلی

 -هدف:

 پیشگیري از مواجهه شغلی -2

 HCVوHIV،HBVارزیابیمیزانخطر در مواجههشغلیهایبا -1

 HCV ؛HBV ؛ HIV با پیشگیریبعد از تماس -1

 پیگیري بالینی کسانی که مواجهه شغلی داشته اند . -4

 دامنه: کلیه کارکنان مراقبت سالمت

 مسئول بهداشت حرفه ايکارکنان مراقبت سالمت ، پزشک و سوپروایزر کنترل عفونت ، آزمایشگاه حبان فرآیند: صا

 کارکنان درمانیذینفعان فرآیند: 

 تعاریف:

در ( به تمامی افرادي گفته می شود که ارائه مراقبت سالمت میکنند و (HCP, Health Care Personel/providerکارکنان مراقبت سالمت  -2

زشکان، معرض مواجهه با خون ومایعات دفعی خاص ، بافت ها و یا سطوح وابزاري که با این مایعات ممکن است آلوده باشند قرار دارند .)پرستاران پ

 تکنسین ها، خدمات ، کمک بهیاران ، داروسازان، دانشجویان وکاروزان...(

ی از طریق فرو رفتن سوزن در پوست یا بریدگی با شیء تیز و برنده یا تماس این مایعات با مواجهه: هرگونه تماس با خون ، بافت ، مایعات بالقوه عفون -1

 قرار دهد. HCVوHIV،HBVغشاء مخاطی یا پوست آسیب دیده که میتواند کارکنان سالمت را در معرض ابتالء به بیماریهاي 

 مایع،آمنیوتیکمایع دیگر بدن مانند  مایعات بالقوه عفونی : خون مهمترین مایع عفونت زا می باشد ولی مایعات -1

 نیز عفونت زا می باشند مغزي ، نخاعی سینوویال،مایع مایعصفاقی،مایعپلور،مایع،  پریکارد

 عفونت زا نیستند مگر اینکه رگه هایی از خون داخل آن مشاهده شود . ادرار،ق بزا خلط،ع ، مدفو ، مواد استفراغی، ترشحات ، بینی اشکعرق ، 

 دي است که یکی از کارکنان با مایعات بالقوه عفونی بدن وي مواجهه یافته است.منبع : فر -2

 با آن میزان خطر : احتمال ابتالء به یکی از عفونت هاي معین بعد از مواجهه -5

6- HIV   :Human immunodefi ciency virus  بیماري ایدز 

7- HBV :Hepatitis B Virus   هپاتیت نوعB 

1- HCV    :Hepatitis C Virus  هپاتیت نوع C 

، راهنماي کشوري  11مرکز بیماري هاي واگیر  وزارت بهداشت ویرایش مرداد  HCVو HIV،HBV کتاب رهنمود هاي بالینی مواجهه شغلی  بامنابع/مراجع: 

 85نظام مراقبت عفونت هاي بیمارستانی  سال 

 نیدل استیک  سرپرستار یا مسئول شیفت : مسئول پرکردن فرم مسئولیت ها و اختیارات: 

 سوپروایزر کنترل عفونت : مسئول پیگیري فرد مواجهه یافته و گزارش فرم مواجهه به مرکز بهداشت شرق 

 پزشک کنترل عفونت : مسئول ویزیت و پیگیري فرد مواجهه یافته و شروع درمان پروفیالکسی 

 هاه : مسئول انجام آزمایشات درخواستی از بیمار و فرد مواجهه یافتآزمایشگ

 انجام کار:                     )چه فعالیتی، چه زمانی، در چه محلی و توسط چه کسی انجام می شود.(شیوه 

 

ردی

 ف

 مراحل

 پیشگیری  از مواجهه شغلی -الف 

فرد انجام 

 دهنده

 پایین که درصورتمیشود مشخص آنها بادي تیترآنتی اولیه آزمایشات انجام و بیمارستان به ورود و استخدام از پس پرسنل 2

 ( میشود شروع واکسیناسیون( 10از کمتر)بودن

مسئول 

بهداشت 

حرفه ایی و 

سوپروایزر 

کنترل 

 عفونت

سوپروایزر  می شوند معرفی واکسیناسیون واحد به اند نکرده دریافت واکسن تابحال که افرادي یا 10تراز تیترپایین با افراد 1

کنترل 

 عفونت

واحد  . دوم تزریق نوبت از بعد ماه شش و اول دوز تزریق از بعد یکماه اول نوبت میگیرد انجام رحلهم سه در واکسیناسیون 3- 1



 

 

 بیمارستان خیریه سوم شعبان

 واحد بهبودکیفیت و اعتباربخشی

 روشهای اجرایی واحد کنترل عفونت 

 

 کدروش اجرایی:

3Sh-PR-04-01 
 

 

 
118 

 

واکسیناسیو

 ن

 درصورت بررسی نظر از باید 10 )از کمتر بادي تیترآنتی( اند نداده ایمونولوژیک پاسخ اول واکسیناسیون سري به که افرادي 4- 2

 قیتل Non responderبود 10تیترآنهازیر نیز دوم سري که درصورتی و کند دریافت سنواک نوبت سه "مجددا نتیجه بودن منفی

 فاصله با دردونوبت( mg/kg 11/1ایمنوگلبولین ) بادوز  بایدHbs A g  مثبت ژن آنتی بیمار با شغلی تماس بار هر از وپس شده

 0تزریق کند ایمنوگلبولین همراه به واکسن نوبت یک یا و یکماه

مسئول 

اشت بهد

حرفه ایی و 

سوپروایزر 

کنترل 

 عفونت

واحد  -1-6-12) میشود تزریق نوبت چهار نوبت سه بجاي کلیه نارسایی وHiV افراد براي واکسیناسیون 5

واکسیناسیو

 ن

 دهش منفی و کند چک HbsAbبعد   ودرسالهاي (بود 10از تیترباالتر) داد مناسب پاسخ شده دریافت واکسن دوز سه به پرسنلی اگر 6

 نیست مجدد واکسیناسیون به نیاز بود

 

 باشد منفی و شود وي چک بادي آنتی ازسالها وپس نگردیده چک او بادي تیترآنتی و نموده دریافت واکسن دوز سه اگرپرسنلی 7- 7

 دوزهاي تزریق به نیاز( 10باالتراز ) بود مثبت اگر شود یچکر بادي تیترآنتی مجدد یکماه از پس و نموده تزریق واکسن دوز یک

 .نیست بعدي

واحد 

واکسیناسیو

 ن

 کارکنان دست ها را قبل و بعد از مراقبت بیمار بهداشتی می نمایند . 8

از وسایل حفاظت فردي ) گان، دستکش، چکمه، عینک محافظ ، ماسک ( براي مواردي که خطر پاشش ترشحات وجود دارد استفاده  1

 می نمایند

 کارکنان

 کارکنان رگ گیري ) وریدي یا شریانی ( بعد از ضدعفونی دست ها دستکش می پوشند . در زمان هرگونه 21

 کارکنان دفع می نمایند .  safety boxبرنده عفونی را در ظروف  وسایل تیز و 22

21 

 

 (no recappingاز درپوش گذاري مجدد سوزن ها خودداري می کنند ) 

 

 

 مراحل مداواي محل مواجهه -ب

 :برنده و تیز شئ یا سرسوزن با پوست بریدگی درصورت-2ب

فرد مواجهه  وصابون آب با آسیب شستن فوري محل 2

 یافته

 ژل یا ها محلول با را محل نیست دردسترس روان متوقف شود اگرآب خونریزي که زمانی قرارداده تا روان زیرآب را شی ورود محل 1

 .تمیزکنید شوینده دست

فرد مواجهه 

 یافته

فرد مواجهه  آسیب محل مکیدن یا ري از فشردنخوددا 1

 یافته

 مراحل مداواي محل مواجهه

 : ناسالم پوست یا مخاطات به بدن مایعات یا خون پاشیدن درصورت -1ب

فرد مواجهه  روان آب با محلي شستن فور 2

 یافته

فرد مواجهه  کنید استفاده %2-1 هگزیدینکلر لمحلو مثل ضعیف کننده ضدعفونی شوینده مواد از نیست دسترس در روان آب اگر 1

 یافته

فرد مواجهه  پانسمان از خودداري 1

 یافته

 مراحل مداواي محل مواجهه

  :چشم به بدن مایعات یا خون پاشیدن درصورت -1ب

 عقب به را او سر ، دبنشانی صندلی یک روي را یافته مواجهه) .بشوئید سالین نرمال یا معمولی آب با را یافته مواجهه چشمهاي فوراً 2

 (بکشید پایین و باال به را سپس پلکها و کنید پر سالین نرمال یا آب از را چشم ، کنید خم

فرد مواجهه 

 یافته

فرد مواجهه  بشوئید را آنها فوق روش طبق و کنید خارج را آنها ، چشم روي لنز داشتن درصورت 1

 یافته
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فرد مواجهه  .نکنید استفاده کننده ضدعفونی مواد یا صابون از چشم در 1

 یافته

 مراحل مداواي محل مواجهه

 : دهان به بدن مایعات یا خون پاشیدن درصورت -2ب

فرد مواجهه  بریزید بیرون به را مایع یا خون فوراً 2

 یافته

فرد مواجهه  .بکارنبرید کننده ضدعفونی وادم یا دهان صابون در تکرارکنید بار وچندین .بریزید بیرون و بشویید کامل را دهان نمکی سرم یا آب با 1

 یافته

 در همان ساعات اولیه تماس حادثه مواجهه شغلی  ثبت وگزارش  دهی -ج

نترل عفونت ویا سوپروایزر تکمیل فرم مواجهه شغلی ) نیدل استیک ( در ساعت اول مواجهه و اطالع وارسال فرم  به سوپروایزر ک 

مواجههچگونگیمواجهه،محلوقوعحادثه،منطقهمواجههیافتهرویبدن،نوعترشحات،حجمترشحات،درصورتتمتاریخوزمانمواجههجزئیات)بالینی

 و ...( عدد تیتر آنتی بادي پرسنل مواجهه یافته، آدرس و کد ملی فرد اسباابزارتیزعمقتماس

فرد مواجهه 

یافته 

/سرپرستار 

یا مسئول 

 شیفت 

 مسئول ثبت سابقه مواجهه شغلی در پرونده کارکنان 

بهداشت 

 حرفه ایی

سوپروایزر  ارسال اطالعات افراد نیدل استیک شده به مرکز بهداشت شرق در پایان ماه 

کنترل 

 عفونت

کمیته  بررسی علت وقوع مواجهه وارائه راهکارهاي مداخالتی واصالحی 

کنترل 

 عفونت

 ماسدر همان ساعات اولیه ت ارزیابیمنبعمواجهه در صورت مشخص بودن منبع بیمار -د

 

فرد مواجهه  سی سی خون از بیمار( و ارسال به آزمایشگاه 21چک شود ) گرفتن HCV Ab ،HBS Agو HIV Abیمار از نظر ب 2

یافته یا 

مسئول 

 شیفت

 آزمایشگاه انجام آزمایش بیمار در اسرع وقت 1

  پیگیري بعدي الزم نیستHBV ،HIVو HCV درصورت منفیبودنمنبعمواجههازنظر 1

یکهبههرعلتینتوانیدآزمایشاتموردنیازرابرایمنبعمواجههانجامدهید،تشخیص درصورت 2

مصرف :افرادذیلدرگروههایپرخطرقرار میگیرند .طبی،عالئمبالینیوسابقهرفتارهایپرخطررادرنظربگیرید

کنندگانموادتزریقییافرادیکهسابقهزندانداشتهاند

افرادیکهسابقهرفتارهایجنسیپرخطردارند

 ازگروههایفوقهمسریاشریک جنسیهریک 

فرد مواجهه 

یافته یا 

مسئول 

 شیفت

 :زمانیکهمنبعمشخص نیست

 .باتوجهبهشیوعپاتوژنهایمنتقلشوندهازراهخوندرجمعیتیکهفردمنبعازآنجمعیتبوده،خطرمواجههبااینپاتوژنهاراارزیابیکنید 2

 HIVدرمواجههباسوزنیکهدریکمرکزگذري (Drop in Center)مثالخطرانتقال

 .رمقایسهباسوزنیکهدربخش کودکاناستفادهشدهبسیار بیشتراستاستفادهودفعشده،د

فرد مواجهه 

یافته 

/سوپروایزر 

کنترل 

 عفونت

 همانروز تماس ه ( ارزیابیفردمواجههیافته

پزشک  همهافرادیکهباموادعفونتزامواجههداشتهاند،مشاورهشوند 2

کنترل 
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 عفونت

ودر  11117111صبح با مرکز مشاوره ي بوعلی با شماره تماس  در شیفتHBVیا HIVدر صورت مواجهه با بیمار مشکوك به  1

 شیفت عصر و شب و تعطیالت با سوپروایزر بیمارستان اشرفی اصفهانی جهت مشاوره تماس بگیرید

فرد مواجهه 

یافته 

/سوپروایزر 

کنترل 

عفونت 

/سوپروایزر 

 بالینی

تیم کنترل  فرد مواجهه یافته HBV،HCVیا HIVبررسی سابقهابتالبهعفونت ؛ 1

 عفونت

سرپرستار /  سابقهواکسیناسیونهپاتیت ووضعیتپاسخبهآن؛ 2

سوپروایزر 

کنترل 

 عفونت

تیم کنترل  سابقهبیماریخاصیاحسایتدارویی 5

 عفونت

 HCV Ab ،HBc Abو HIV Ab مشخصنیست،آزمایشپایه براي HBV،HCVیا HIV درصورتیکهوضعیتفردمواجههیافتهازنظر 6

،HBs Ab titer ،HBs Ag (ساعت 72ترجیحاطی)اسرعوقت. 

پزشک 

کنترل 

عفونت 

 /آزمایشگاه

راداشتهوباهمانعاملمواجههیافتهباشد،نیازیبهپیگیري نمی باشد  HCV ،HBVایا HIVزعواملاگرفردمواجههیافته،سابقهابتالءبهیکی ا . 7

. 

 

 مثبت  HIV Abدر مورد منبع پیگیري هاي پس از مواجهه 

پزشک  مثبت HIVAbبا فرد  بررسی فرد مواجهه یافته 2

کنترل 

 عفونت  

پزشک  )تهیه از مرکز بهداشت شرق یا مرکز مشاوره بوعلی بر حسب نوع تماسHIV تجویز داروهاي آنتی  1

کنترل 

 عفونت  

سوپروایزر  تکمیل آزمایشات دوره اي 1

کنترل 

 عفونت 

 مثبت HBSAgدر مورد منبع پیگیري هاي پس از مواجهه 

پزشک  مثبت HBSAg مواجهه یافته با فرد بررسی فرد  2

کنترل 

 عفونت  

 نیاز به اقدام خاصی نیست  . 21بیشتر از HBSABدر صورت باال بودن تیتر  فرد مواجه شدهBسابقه واکسیناسیون هپاتیت بررسی  1

 

سرپرستار / 

سوپروایزر 

کنترل 

 عفونت 

ساعت  21( و تزریق ایمنوگلوبولین در 6-2-1، ارجاع جهت واکسیناسیون)فرد مواجهه یافته HBSABبودن تیتر   21در صورتکمتر از  1

 اول

 

سوپروایزر 

بالینی/ 

کنترل 

 عفونت 

 مثبت HCVAbدر مورد منبع پیگیري هاي پس از مواجهه 
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پزشک  مثبت HCVAb بررسی فرد مواجهه یافته با فرد  2

کنترل 

 عفونت  

پزشک  زمان مواجههدر HCV-RNAو HCVAb انجام آنزیم هاي کبدي و 1

کنترل 

 عفونت  

پزشک  هفته پس از مواجهه 6تا  2بین HCV-RNAانجام پیگیري  1

کنترل 

عفونت  / 

سوپروایزر 

کنترل 

 عفونت 

پزشک  HCV-RNAشروع درمان در صورت مثبت شدن  2

کنترل 

 عفونت  

    
مسئول  زر بالینی و کنترل عفونت ، پزشک کنترل عفونت ، کمیته کنترل عفونت ،فرد مواجهه یافته ، سرپرستار / مسئول شیفت ، سوپروایکارکنان مرتبط: 

 بهداشت حرفه اي

 ، فرم گزارش نیدل استیک ، فرم گزارش شش ماهه تعداد افراد مواجهه یافتهCL-26-11 فرآیند  نیدل استیک شدنمستندات مرتبط:

 1/7/16تاریخ بازبینی بعدی:                   1/1/15تاریخ ابالغ:              1/7/15تاریخ بازبینی فعلی:

 امضاء تهیه کنندگان امضاء تهیه کنندگان

  فرجپور ) سوپروایزر بالینی ( محترم  دکتر محب ) پزشک کنترل عفونت (

  قدرتی ) سوپروایزر کنترل عفونت ( مریم  دکتر اخباری ) مسئول آزمایشگاه(

  ی ) مسئول بهداشت حرفه ای (انصار سجاد  هاشمی ) مترون( مریم

 تصویب/ابالغ کننده: دکتر آریان) رییس بیمارستان( تأیید کننده: آقای دکتر محب ) پزشک کنترل عفونت (
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 پیشگیریوکنترلعفونتهایموضعجراحییامحلنمونهبرداریروش اجرایی 

 -هدف:

 "پیشگیریوکنترلعفونتهایموضعجراحییامحلنمونهبرداری"

 ران ارتقاء ایمنی بیما

 کاهش هزینه های بستری .

 دامنه: اتاق عمل وبخش های بستری و درمانگاه جراحی 

 صاحبان فرآیند: پزشک جراح ، پرستار ، سرپرستار، سوپروایزر کنترل عفونت ، 

 ذینفعان فرآیند:بیمار ، همراهان  ، کارکنان درمانی 

 تعاریف:

و خروج چرک ز پس از عمل جراحی روی داده باشد و تنها پوست و بافت زیر پوست را درگیر کرده باشد بروز درد ، تورم ، قرمزی ، تندرنس رو 32عفونت سطحی محل زخم جراحی :  عفونتی که طی 

 از محل برش جراحی ویا کشت ترشحات زخم مثبت وباز شدن خودبخودی بخیه ها یا بازکردن بخیه توسط پزشک انجام شده باشد .

روزبروز کرده باشد در صورتی که ایمپلنت گذاری باشد طی یکسال و بافت های عمقی )فاشیا و الیه های عضالنی ( را درگیر  32فونت مربوط به عمل جراحی که طی  عفونت عمقی محل جراحی: ع

 کرده باشد . 

 نترلعفونتک 4 دستورالعملشماره- 15منابع/مراجع:     کتاب  راهنمای کشوری نظام مراقبت عفونت های بیمارستانی  سال 

 14ادارهپرستاریوماماییمعاونتدرماندانشگاهعلومپزشکیشهیدبهشتی پاییز-پیشگیریازعفونتهایبیمارستانی 

 مسئولیت ها و اختیارات: 

 سرپرستار :  رابط کنترل عفونت و مسئول گزارش موارد مشکوک عفونت  بیمارستانی به سوپروایزر کنترل عفونت 

 ص قطعی عفونت بیمارستانی پزشک کنترل عفونت : مسئول تشخی

 بهشتیسوپروایزر کنترل عفونت : مسئول ثبت موارد عفونت بیمارستانی در نرم افزار اینیس جهت گزارش به مرکز بهداشت شرق و معاونت درمان شهید 

 امکانات و ملزومات : 

، تست های بیولوژیک و شیمایی جهت اطمینان از صحت عملکرد اتوکالو، محلول های گند زدایی، تجهیزات تجهیزات الزامی اتاق عمل ، تجهیزات شستشو ، ضد عفونی و استریلیزاسیون ابزار جراحی

 حفاظت فردی)  استریل ( ، چک لیست های ارزیابی

 انجام کار:                     )چه فعالیتی، چه زمانی، در چه محلی و توسط چه کسی انجام می شود.(شیوه 

 

 

فرد انجام   ردیف

 هندهد

حین  یت ورودوخروجافراد  محدود اتاقعملتمیزبا تهویه مناسب و استاندارد، وسایالستریل و(بر برنامه ریزی منظمبرایکاهشعفونتشامالستفادهوانجامدرستتکنیک جراحی. 1

 عمل (و نظارت می نماید.

کمیته 

کنترل 

 عفونت 

می بینند   آموزشردرعفونت زخمجراحی تیم جراحی  و کارکنان بخش های بستری در مورد فاکتورهایموث 2

 تکنیکجراحی،نوعزخم،مدتجراحی،وضعیتبیمارووجودبیماریزمینهای،محیطاتاقعمل().

تیم کنترل 

 عفونت 

ه  حین و پوشیدن گان و ماسک وکالجراحی اجرای تکنیک صحیح جراحی و حتی االمکان جابجایی آرام بافت ها و کاهش زمان عمل ، رعایت  نکات آسپتیک،اسکراب  3

 .عملطبقپروتکالستانداردرعایت می نمایند.

 تیم جراحی 

سوپروایزر  جهت شناخت عالئم عفونت محل برش جراحی ) درد ، تورم ، قرمزی ، تندرنس و خروج ترشحات چرکی ( آموزش داده می شوند کارکنان بخش   4

کنترل 

 عفونت 

 )فرم مخصوص(.عفونتانجام می شود گزارش مواردعفونتبرشجراحیدراسرعوقتبهسوپروایزرکنترل 5

 

سرپرستاران 

و سوپر 

 وایزر بالینی 

پزشک تیک پروفیالکسیمناسبدرمواقعلزوم ، درمان عفونت های سایر نقاط بدن ، پیشنهاد ترک سیگار در بیماران با جراحی وآمادگیمناسبقبالزعملجراحی شامل استفادهازآنتیبی 6
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elective معالج و  انجام می دهند   و کنترل قند خون در افراد دیابتی

پرستار 

مسئول 

 بیمار

پرستار  نزدیک به زمان عملوباماشینریشتراشیانجام میگیرد.حتی االمکان بررسی  بیمار ودرصورتنیازبهشیو ناحیه عمل اینکار دربخشمبدا 7

مسئول 

 بیمار

پرستار  ی شبقبالزجراح،صورتعدممنعجهتبیماردر توصیه به انجام حمام  1

ل مسئو

 بیمار

پوستاستفاده و  جهت پرپ کلرهگزیدینویابتادینازپوست محل برش جراحی را پرپ می نماید.) .برایآمادهسازیمحلبرشجراحیابتدامحلکامالًتمیزوشستهشود 1

 ستاطرافرادربرگیرد(.منطقهایکهآمادهمیشودبایدبهاندازهکافیبزرگباشدتاتماممحلبرش وپو . انجام می شود .بهصورتدایرهوارازمحلعملبهطرفمحیط.شستشو

پرستار 

 سیرکولر

 .وبالفاصلهقبالزپوشیدنگانودستکشاستریلهستند )دقیقه 2 تا 1 ( کلیهپرسنلیکهتماسمستقیمبافیلدعملیاابزارهایاستریلدارندموظفبهاسکرابدستهاتاآرنجبهمدتزمانکافی 12

 استممنوعاستفادهازناخنمصنوعیدرکارکناناتاقعمل .هداشتهشودناخنهابایدکوتاهنگ .شستشویزیرناخنهابابرس،خشککردندستباحولهاستریلضروریاست

کارکنان 

 اتاق عمل 

سرپرستار  بر واشینگ و ضدعفونی اتاق عمل و تهویه مناسب آن نظارت مستمر می نماید 11

 اتاق عمل

سوپروایزر 

کنترل 

 عفونت 

12 

 

مسئول  برای ستهای جراحی استفاده می نمایند   6الس بر نحوه استریلیزاسیون  ستهای جراحی نظارت داشته و از اندیکاتورهای ک

واحد 

C.S.R /

سوپروایزر 

کنترل 

 عفونت

کارکنان  .روری وبیمارضدرباتاقعملرادرحینجراحیبستهمی باشد ،مگربرایعبورابزار،پرسنل 13

 اتاق عمل

استفاده  .ی شودمماراتفاقبیفتدانجامنظافتمحیطاتاقعملطبقبرنامهواشینگ بهصورتروزانهوهرزمانیکهآلودگیباخونوترشحاتبدنبی 14

 از دستگاه نوکواسپری طبق جدول زمانی آن استفاده می شود  ،تیکشیدنروزانهکفاتاقعملبعدازآخرینعمالنجام .ازجارویخشکیادستمالخشکدراتاقعملممنوعاست

کارکنان 

 اتاق عمل

سوپروایزر  ام می  شودکشتگیریازسطوحمحیطییاهوایاتاقهایعملطبقجدول کشت مصوب کمیته عفونتانج 15

کنترل 

عفونت / 

 آزمایشگاه 

 تیمجراحی .ازشروععملتااتمامآنماسکمناسبکهرویدهانوبینیرابپوشانداستفادهمی کنند .تیمجراحیدرحینعمالزلباسویژهاستفادهکردهومو،پوستومخاطخودرامی پوشانند 16

 تیمجراحی .ی کنندمداشتهیاسوراخشدهبودندآنهاراتعویضدرطولیکعملجراحی،هرزمانکهلباسیاوسایلحفاظتفردیآلودگیقابلرویت - 17

 تیمجراحی .درفاصلهبینعملهاکلیهوسایلحفاظتفردیراتعویضمی کنند 11

پزشک و   )آموزشنحوهمراقبتاززخم،آموزشعالیمهشدارولزوماطالعبهتیمبهداشتیدرصورتبروزعالیمعفونتزخم( برنامه آموزشیمناسببرایزمانترخیصبیمار 11

پرستار 

 مسئول

 بیمار 

 :نحوهاستحمامبامحلولهایحاویکلرهگزیدیندربیمارانبزرگسال،غیربارداربدونزخمبازدرناحیهسربهاینشرحاست 22

 سیسیازمحلولراازناحیهگردنبهپایینریختهبدنخودراباآنبشویدو 25 بهبیمارآموزشداده می شود کهپسازشستشویخوددرحمام،مقدار

پزشک و 

پرستار 
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مسئول  .بهبیمارآموزشدهیدازتماسمحلولبا چشموگوشجلوگیرینماید .ناحیهسرخودرامالشدادهوسپسآبکشینمایدسیسیمحلول 25 درمرحلهبعد،با .سپسآبکشینماید

 بیمار

تیم کنترل  .هتشویقپزشکانبهگزارشمواردعفونتمحلعملکهبهمطبیادرمانگاهایشانمراجعهمیکنندویاارجاعبیماربهتیمکنترلعفونتبیمارستانبرایتکمیلفرمهایمربوط 21

 فونت ع

 HISتایکماهبعدازعملوبرایبیماراندارایوسیلهکاشتنیوپروتزتایکسالبعدازعملبرایکشفمواردعفونتبااستفادهازامکاناتنرمافزاربیمارانجراحیشدهبررسیتماممواردپذیرشدوبارهبرای 22

 .بیمارستان

سرپرستار / 

سوپروایزر 

کنترل 

  عفونت 
 وپروایزر و پزشک کنترل عفونت ، کمک بهیارکارکنان مرتبط : پزشک ، پرستار ، سرپرستار، س

 مستندات مرتبط:فرآیند شستشوی ابزار ، فرم گزارش بروز عفونت محل جراحی

 1/7/16تاریخ بازبینی بعدی:                   1/1/15تاریخ ابالغ:              1/7/15تاریخ بازبینی فعلی:

 امضاء تهیه کنندگان امضاء تهیه کنندگان

  دکتر فیاضی ) جراح(  محب ) پزشک کنترل عفونت (دکتر 

  مریم دشتی ) سرپرستار بخش جراحی (  مریم هاشمی ) مترون(

  csrمهدی سلطانی مسئول   مهین نارکوب ) سرپرستار اتاق عمل(

    مریم قدرتی ) سوپروایزر کنترل عفونت (

 بالغ کننده: دکتر آریان )رییس بیمارستان(تصویب/ا تأیید کننده:  آقای دکتر دریانی ) معاون درمان (
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روش اجرایی 

 "پیشگیریازعفونتمجاریتنفسیکهازطریقانتوباسیون،حمایتتنفسیباونتیالتوریاتراکئوستومیایجادمیشود،"

 -هدف:

 پیشگیري از انتقال میکرو ارگانیسم هاي بیماري زا توسط ابزار و تجهیزات کمک تنفسی

 ارتقاء ایمنی بیماران 

 هزینه هاي بستري .کاهش 

 دامنه: بخش های بستری  

 صاحبان فرآیند: پزشک ، پرستار ، سرپرستار، سوپروایزر کنترل عفونت ، 

 ذینفعان فرآیند:بیمار ، همراهان  ، کارکنان درمانی 

 تعاریف:

 انتوباسیون،:  برقراری راه تنفسی برای بیمار فاقد تنفس از طریق گذاردن لوله تراشه میباشد. 

 ساعت پس از لوله گذاری  یا تا یک هفته پس از خارج کردن لوله تنفسی ایجاد می شود   41 -24(: پنومونی کهاز(VAPپنومونی وابسته به ونتیالتور 

 الستیکیعبارت است از بازکردن تراشه از قسمت قدامی در ناحیه گردن و ارتباط دادن فضاي تراشه با بیرون توسط کانول فلزي یا پتراکئوستومی: 

 کنترلعفونت 4 دستورالعملشماره- 15منابع/مراجع:     کتاب  راهنمای کشوری نظام مراقبت عفونت های بیمارستانی  سال 

 14ادارهپرستاریوماماییمعاونتدرماندانشگاهعلومپزشکیشهیدبهشتی پاییز-پیشگیریازعفونتهایبیمارستانی 

 مسئولیت ها و اختیارات

 عفونت و مسئول گزارش موارد مشکوک عفونت  بیمارستانی به سوپروایزر کنترل عفونت  سرپرستار :  رابط کنترل 

 پزشک کنترل عفونت : مسئول تشخیص قطعی عفونت بیمارستانی 

 بهشتی سوپروایزر کنترل عفونت : مسئول ثبت موارد عفونت بیمارستانی در نرم افزار اینیس جهت گزارش به مرکز بهداشت شرق و معاونت درمان شهید 

 ، ساکشن وونتیالتورتجهیزات کمک تنفسی استریل یکبار مصرف ، محلول هاي ضد عفونی ، چک لیست ارزیابی ، تجهیزات حفاظت فرديامکانات و ملزومات : 

 انجام کار:                     )چه فعالیتی، چه زمانی، در چه محلی و توسط چه کسی انجام می شود.(شیوه 

 

 جام دهندهفرد ان  ردیف

 تیم کنترل عفونت عالئم و راههای پیشگیری از پنومونی به طور مستمر به کارکنان درمانی بخصوص بخش های ویژه آموزش می دهند  . 1

تیم کنترل  بر اجرای دستورالعمل های آموزش داده شده فوق نظارت می نمایند 2

عفونت  و 

سوپروایزران 

 بالین

ساعت پس  72تا  41یا  ساعت از اینتوباسیون  41الی  24پس از گذشت   صورت بروز عالئمارسال فرم بررسی بیماردر  3

،خلط چرکی ،تغییر حالت خلط،آپنه ،تاکیکاردی، تاکی پنه ، ویزینگ ، سرفه ،رونکای  dullnessتب، رال ،از بستری )

 بیمار یابی  1م ،افزایش ترشحات تنفسی ( در بیماران بستری، به واحد کنترل عفونت جهت تکمیل فر

رابطین کنترل 

عفونت 

 )سرپرستاران

 نجام می شود .ا vapدر صورت بروز عالیم و تکمیل فرم بیمار یابی تشخیص  4

 

پزشک کنترل 

 عفونت

 بهداشتدستهارعایت می نمایند  ،قبلوبعدازکلیهاقدامات 5

 

پزشک معالج و 

پرستار مسئول 

 بیمار

 ت دست مابین بیماران و اقدامات انجام شده را انجام می دهند.دستکش ها را تعویض  و رعایت بهداش 6

 

 کلیه کارکنان

پزشک و پرستار روزانه بیمار را  بررسی وپیگیری آمادگی جهت جدا شدن از دستگاه) امتحان تنفس خودبخودی(  و کاهش انفوزیون  7
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 مسئول بیمار سداتیو ها را انجام می دهند .  .

پزشک و پرستار  .آسپتیک درهنگام  اینتوباسیون می باشندموظف به رعایت شرایط  1

 مسئول بیمار

 بیماران انجام می شود  . SELF -EXTUBEاقدامات الزم جهت جلوگیری از  1

 

پرستار مسئول 

 بیمار

(و تخلیه ترشحات حنجره  قبل از تغییر پوزیشنانجام می )طبق دستورالعمل پیوست  ساکشن متناوب ترشحات دهانی  12

 شود  .

پزشک و پرستار 

 مسئول بیمار

پزشک و پرستار  ه می شود. توج به فشار کاف لوله بعد از هر بار تغییر پوزیشن بیمار جهت جلوگیری از انتقال ترشحات دهانی به ریه ها 11

 مسئول بیمار

12 

 

 نکات آسپتیک هنگام تعویض پانسمان تراکئوستومی رعایت می نمایند

 

پزشک و پرستار 

 ل بیمارمسئو

 نجام می شود ارزیابی و حفظ موقعیت آناتومیکال تراکئوستومی پالستیکی ویافلزی،ا 13

 

پزشک و پرستار 

 مسئول بیمار

 ساعت ( نظارت می نمایند. 1) هر  به طور پیوستهبر انجام مراقبت از  حفره دهان ،دندان ها و زبان و لثه   14

 

سرپرستار و 

 مسئول شیفت

درجه( جهت کاهش ریسک آسپیراسیون ترشحات دهان و   45 - 32نیمه نشسته)زاویه سر تخت بین  پوزیشنحفظبر  15

 نظارت مستمر می نمایند  .بینی حلقی  

 

سرپرستار و 

مسئول شیفت و 

پرستار مسئول 

 بیمار

 تحرک ،  وینینگ بیمار را آسانترمی کند .(  -برافزایش تحرک بیمار نظارت می نمایند . .)   16

 

رستار و سرپ

مسئول شیفت و 

پرستار مسئول 

 بیمار

سوپروایزر کنترل  بر ضد عفونی صحیح و مداوم تجهیزات در ارتباط با بیمار و تعویض آن ها در زمانبندی تعریف شده نظارت می نمایند 17

عفونت/سرپرستار 

و مسئول شیفت 

و پرستار مسئول 

 بیمار 

 .یشودمتفادهدرآنهاآبمقطرریختهفلومترهایاکسیژنخالینگهداریشدهودرزماناس 11

 .تاریخریختنآبمقطرنیزبایدرویفلومترثبتشود

 .فلومتراکسیژنبایدفاقدجرمباشد .درصورتاستفاده،روزانهودرصورتعدماستفادههفتهاییکبارشستشووضدعفونیشود

 کمک بهیار 

 (زبهضدعفونیدرسطحباالطبقهبندیشدهوحداقلنیا ) semi - critical (تیغههایالرنگوسکوپدرردهوسایلنیمهبحرانی 11

high level ) 

 .دارند

 اینتیغههارابعدازشستشوباموادشویندهمانندمایعصابونوبرسکشیدن،بامحلولهایضدعفونیکنندهسطحباالمثلگلوتارالدیید

1 

 .درجهآبکشیکردهخشککنیدوسپسدرظرفمخصوصنگهداریکنید 25درصدضدعفونیوسپسباآباستریلیاالکل

کمک بهیار /پر 

ستار مسئول 

  بیمار

پرستار مسئول  .بیندوبیمارآمبوبگونبوالیزرراکامالشستشودادهواستریلیاحداقلضدعفونیسطحباالکنید 22

 بیمار/کمک بهیار 

 شامل :انجام می شود  مراقبتهای تراکئوستومی  

وله تمیز نگهداشتن داخل ل -،باندهای دور گردن روزانه  ، تعویضتمییز نگهداشتــن قسمت داخلی و خارجی استوما  -

پرستار مسئول 

 بیمار/کمک بهیار
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 ، از ترشحات با ساکشن استریل

بررسی محل تراکئوستومی از نظر خونـریزی بعد از عمل )داشتن مقــداری خونریــزی وریدی بعــد از عمل  -

 طبیعــی است(

  شستشــوی مداوم پوست اطراف استومی بانرمال سالیـن و خشک کردن آن -

 :ننحوه مراقبت ازدها 21

 .دستکش بپوشید.دستهاراشسته وضدعفونی کنید

 .درصورت هوشیاربودن بیمار،نحوه انجام مراقبت رابه بیمارتوضیح دهید

بعد از اتمام شستشوی دهان آن رادوباره دردهان ، دارد، آنراازدهانبیمارخارجکردهوتمیزکنیدAirwayاگربیمار

 .بیمارقراردهید

 

 (درصورت عدم منع پزشکی)طفال(،دندانها،لثه وزبان بیمار رامسواک بزنید مسواک ا)بااستفاده ازمسواک نرم وکوچک

 .اگربیماردندان ندارد،لثه وزبان وی رابه آرامی مسواک بزنید

 .برای شستن خمیردندان ،محلول فاقدالکل وسرنگ شستشویاسواب وساکشن استفاده کنید

 

 .بادست دستکش پوشیده،وازلین راروی لبهای بیماربمالید

 .اتمام کاردستهای خودرابشوئیدپس از
 

 :لبها،مخاط دها ن ودندان هاراروزانه ازنظرمواردذیل بررسی کنید

التهاب وزخم  tبوی بد دهان باقیمانده های مواددردهان *خونریزی،قرمزی وزخم،درلبها،مخاط دهان،لثه وزبان *

 درگوشه لبها،

 .نددرصورتآلوده بودن به ترشحات تعویض شو،چسب های لوله تراشه

 :درصورتی که بیماراینتوبه باقیماند،درمراقبت ازبیمارنکات ذیل رادرنظرداشته باشید

 (درصورت عدم منع پزشکی)باردرروز2مسواک زدن،*

 (سته به شرایطبیمار)بساعت یکبار4تا2مرطوب کردن دهان، با نرمال سالین یا آب مقطر هر *

 :نکات قابل توجه

 .ماتاثیری دربرداشته شدن پالکهاازسطح دهان ودندان ندارندسوابهاترشح بزاق راتحریک میکنند ا*

 کمک بهیار 

 
 کارکنان مرتبط : پزشک ، پرستار ، سرپرستار، سوپروایزر کنترل عفونت ، کمک بهیار

 مستندات مرتبط:فرآیند ساکشن بیماران  ، فرم گزارش بروز عفونت بیمارستانی

 1/7/16تاریخ بازبینی بعدی:                   1/1/15اریخ ابالغ: ت             1/7/15تاریخ بازبینی فعلی:

 امضاء تهیه کنندگان امضاء تهیه کنندگان

  خانم بهرامی  ) سرپرستار اتاق عمل(  دکتر محب ) پزشک کنترل عفونت (

  خانم جامعی  ) سرپرستار بخش داخلی (  دکتر مهدوی  ) متخصص بیهوشی (

  خانم قدرتی ) سوپروایزر کنترل عفونت (  خانم هاشمی ) مترون(

 تصویب/ابالغ کننده: دکتر آریان )رییس بیمارستان( تأیید کننده:  دکتر محب ) پزشک کنترل عفونت (

 

 پیوست دارد .  پروتکل ساکشن بیماران 

 

 پروتکل ساکشن راه هوایی بیماران  تحت ونتیالتور 

 . دستکش  استریل بپوشید.دستهاراشسته وضدعفونی کنید

 قبل از استفاده از ساکشن بدقت انرا امتحان کنید-1
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 "پیشگیریوکنترلعفونتهایکتترهایعروقی"روش اجرایی 

 -هدف:

 یعروقیپیشگیریوکنترلعفونتهایکتترها"

 ارتقاء ایمنی بیماران "

 کاهش هزینه های بستری .

 دامنه: اتاق عمل وبخش های بستری و درمانگاه جراحی 

 تعاریف:

:  یک لوله باریک است توسط جراح یا پزشک بیهوشی از طریق ورید های مرکزی مثل  ساب کالوین برای بیمار کار CVPکاتتر ورید مرکزی یا 

 ق آن مایعات، خون و دارو به بدن رسانده و رگ بزرگی غیر از رگ محیطی برقرار میشود.  گذاشته میشود و از طری

 کنترلعفونت 4 دستورالعملشماره- 15منابع/مراجع:     کتاب  راهنمای کشوری نظام مراقبت عفونت های بیمارستانی  سال 

 14علومپزشکیشهیدبهشتی پاییزادارهپرستاریوماماییمعاونتدرماندانشگاه-پیشگیریازعفونتهایبیمارستانی 

 مسئولیت ها و اختیارات: 

 امکانات و ملزومات : 

 تجهیزات الزامی تزریقات ایمن ) یکبار مصرف با تاریخ معتبر( ، وسایل حفاظت فردی 

 انجام کار:                     )چه فعالیتی، چه زمانی، در چه محلی و توسط چه کسی انجام می شود.(شیوه 

 

ردی

 ف

فرد انجام  

 دهنده

برنامه آموزش مستمر پرسنل درمان،جهت ارائه صحیح پروسیجرهای جاگذاری کاتترونگهداری ازوسایل داخل  1

 را اجرا می نماید .عروقی ومعیارهای مناسب جهت پیشگیری ازعفونت مربوط به این وسایل 

پزشک 

وسوپروایزر 

کنترل 

 عفونت

کلیه  زاسیون را انجام می دهند .رعایت  بهداشت دست قبل از کاتتری 2

کارکنان 

 درمان

سو  در صورت بروز فلبیت روزانه گزارش می شود . بر رعایت اصول صحیح پروسیجر  کاتتریزاسیون نظارت می نمایند 3

پروایزران و 

سرپرستارا

ن و 

مسئولین 

 شیفت ها

ی کاتترهای مرکزی )وریدی پس از اسکراب دست از دستکش وگان استریل ماسک وکاله درهنگام جاگذار 4

وشریانی( استفاده نموده و ملزم به  انجام حداکثرحفاظت جهت ایجاد شرایط استریل می باشند محل انتخاب 

)مگردرمواقعی که در محدوده استریل وباوسایل نمی شودشده جهت جاگذاری پس از ضدعفونی با دست لمس 

 استریل مثل دستکش کارانجام شود.( 

پزشک 

مسئول 

 اربیم

از گازاستریل ویاپانسمان های شفاف نیمه تراوا جهت پوشاندن محل کاتتر استفاده می نمایند بصورت روتین  5

محل کاتتر کافی می باشد.مگراینکه پانسمان شل ویاکثیف شده ویامشاهده  پانسمانیک بار تعویض ساعت 72هر

 دقیق محل کاتترالزم باشد

پزشک و 

پرستار 

مسئول 

 بیمار

پزشک و  ساب کالوین با محلول بتادین پرپ می نمایند. از شان پرفوره استریل برای ناحیه مذبور استفاده می شود. ناحیه  6
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 پرستار

بصورت روتین تعویض نمیشود مگر در مواقعی که التهاب، تورم و قرمزی در ناحیه پوست دیده شود یا  CVPکاتتر  7

 کشت خون مثبت باشد

 

تعویض کرده وبه منظور کاهش خطر فلبیت محل  ساعت16-72 حد اکثرای محیطی رادربالغین کاتتر ورید ه 1

جاگذاری را هربارمی چرخاند.) ترجیحا در دست مقابل رگ گیری شود ( همچنین هنگامیکه عالئم ونشانه های 

 عفونت )گرمی،تندرنس،قرمزی(درموضع جاگذاری ظاهر شد محل کاتتر راتعویض می نماید.

پرستار 

مسئول 

 اربیم

1 IV LOCK  پرستار  ساعت یکبارتعویض نماید72رانیزهر

مسئول 

 بیمار 

ساعت یکبار تعویض 72ست تزریق متناوب دارو)میکروست(وشیرهای رابط درصورتی که مشکل خاصی نباشد هر 12

 و شیمی درمانی بالفاصله دور انداخته شود. TPNساعت یکبار، پس از  42هر  NICUدر بخش  می نماید

پرستار 

مسئول 

 بیمار 

کاتترهای مرکزی ،کاتتردیالیزویاوسایل داخل شریان ریوی بصورت روتین به منظور پیشگیری ازعفونت وابسته به  11

 کاتتر ،تعویض نمی  شود.مگرآنکه عالئم عفونت ظاهرشود

پرستار 

مسئول 

 بیمار 

12 

 

با بتادین ویاکلرهگزیدین ضدعفونی می   در صورت لزوم کشت از  نوک کاتتر ، قبل از برداشت کاتتر ،اطراف آن را

 نماید .

پرستار 

مسئول 

 بیمار 

-دراطفال کاتتروریدهای محیطی راتا اتمام درمان وریدی درمحل باقی گذارده  مگراینکه عارضه ای )فلبیت 13

 انفیلتراسیون(اتفاق بیفتد

پرستار 

مسئول 

 بیمار 

روی ست جدید نصب می  ویض ،ساعت وپرستارمربوطهبرچسبی باذکرتاریخ تعپس ازتعویض ست سرم بیمار  14

 نماید 

پرستار 

مسئول 

 بیمار 

پرستار  پرستار مسئول بیمار.سر ست تزریق متناوب دارو)میکروست( هربار پس از استفاده بسته نگه می دارد. 15

مسئول 

 بیمار

پرستار  ساعت بسته به میزان استفاده ازآن تعویض مینماید6-12راهرPropofolست تجویز 16

مسئول 

 بیمار

پرستار  ساعت تعویض می  نماید.24ست مایعات تغذیه وریدی را حداکثربعداز  17

مسئول 

 بیمار

پرستار  ساعت انفوزیون آن تمام می  شود12هنگامیکه محلول تزریقی امولسیون لیپید به تنهائی باشد حداکثرظرف 11

مسئول 

 بیمار

 ساعت طول بکشد .4ن حداکثر هرکدام ترانسفوزیون خون وفرآورده های آ   11

 نمی نمایدپرستار مسئول بیمار  ازکاتترتغذیه وریدی جهت اهداف دیگری مثل تزریق خون استفاده  

پرستار 

مسئول 

 بیمار

اگربیمار کاتتر چندراهه دارد پرستار مسئول بیمار  یک راه آن را جهت تغذیه وریدی مشخص نموده ومایعات  22

 فوزیون نمی نماید  دیگرازاین راه ان

پرستار 

مسئول 

 بیمار



 

 

 بیمارستان خیریه سوم شعبان

 واحد بهبودکیفیت و اعتباربخشی

 روشهای اجرایی واحد کنترل عفونت 

 

 کدروش اجرایی:

3Sh-PR-04-04 
 

 

 
121 

 

ازتراشیدن موهای موضع انفوزیون خودداری نموده و اگراین کارالزم است موهاراباقیچی می چیند . ) به هیچ وجه  21

 شیو نشود حتما با قیچی کوتاه شود

پرستار 

مسئول 

 بیمار

ثانیه ادامه 32ی نموده.مالش محلول را به مدت % ضدعفون72موضع انفوزیون رابامحلول پوویدین آیوداین یا الکل  22

 داده وپس ازآن اجازه می دهد  قبل ازنصب کاتتر موضع خشک شود

پرستار 

مسئول 

 بیمار

کانوال در محل ثابت نموده تاریخ نصب  را برروی آن می نویسد . روزانه بیماررا جهت  نیاز به ادامه کاتتریزاسیون  23

اتترهای محیطی با افزایش زمان کاتتریزاسیون افزایش می یابد .به هرحال بررسی  می نماید .خطرعفونت ک

 درهرزمان که امکان دارد بایدکاتتر ها راخارج نمود . ودرصورت بروز اولین عالئم عفونت آن راخارج می نماید.

پرستار 

مسئول 

 بیمار

مت عفونت )کشت مثبت،تب غیرقابل روزباید تعویض نموده و درصورتی که عال7پانسمان کاتترشریانی پولمونرهر 24

 توجیه وگلبول سفیدباال(وجود داشته باشد بایدکاتتر سریعاً خارج شود

پرستار 

مسئول 

پزش\بیمار

 ک

سانتی متر دیستال 2روش گرفتن  کشت: ابتداپوست اطراف کاتترها باتبادین پرپ شود.بعدازخارج کردن کاتترها 25

 گذاشته وبه آزمایشگاه ارسال می گرددباقیچی استریل بریده ودرمحیط کشت خشک 

پرستار 

مسئول 

 بیمار

در هنگام جاگذاری کتتر شریان محیطی از پوشش حفاظتی سبک) شامل کاله ، ماسک ، دستکش استریل و  26

.تعویض کتتر شریان محیطی منوط به بروز اندیکاسیون بالینی   یک شان استریل پرفوره( استفاده می  نمایند

 باشد . 

ر پرستا

مسئول 

پزش\بیمار

 ک

ساعت تعویض نموده و بقیه اجزای سیستم اندازه  16رابط کتتر شریانی )ترانسدیوسر اندازه گیری فشار( را هر  27

گیری فشار شریانی را همزمان با تعویض ترانسدیوسر تعویض می نمایند  . سیستم و مسیر اندازه گیری فشار 

 شریانی را استریل نگه می دارند  

 پرستار

مسئول 

پزش\بیمار

 ک

از سالم    نمی نمایند  .در مسیر مانیتورینگ فشار شریانی ، محلولهای قندی یا محلولهای تغذیه وریدی تزریق  21

 بودن ست و رابط ها و عدم نشت آنها در طول تزریق اطمینان حاصل می نمایند  .

پرستار 

مسئول 

پزش\بیمار

 ک

عایتاصوآلسپتیکانجامشدهاستدراولینفرصتبعدازتثبیتوضعیتبیمارآنراتعویض اگرکاتترگذاریبهصورتاورژانسیوبدونر 21

 کنید

پرستار 

مسئول 

 بیمار

بهغیرازکاتترهایهمودیالیز،کاتترهایپوستیرابهآنتیبیوتیکآغشتهنکنیدچونباعثتسریعرشدقارچهاوبوجودآمدنمقاومت 32

 میکروبیمی شود

پرستار 

مسئول 

 بیمار

پرستار  .استفادهازدوشحمامفقطدرصوتاستفادهازپانسمانضدآبمجازاست .محلورودکاتتررازیرآبنبرید 31

مسئول 

 بیمار

پرستار  .برایتعویضپانسمانتمامکاتترهایشریانریویازآستیناستریالستفادهشود 32

مسئول 

 بیمار

 ( یزبعدازکارگذاریکاتترهمودیالیزودرپایانهرباردیالیز،فقطبهشرطعدمتداخلپمادباموادتشکیلدهندهکاتترهمودیال 33

 –درمحلخروجکاتترهمودیالیز،ازپمادآنتیسپتیکپوویدن )براساسدستورالعملکارخانهسازنده

پرستار 

مسئول 



 

 

 بیمارستان خیریه سوم شعبان

 واحد بهبودکیفیت و اعتباربخشی

 روشهای اجرایی واحد کنترل عفونت 

 

 کدروش اجرایی:

3Sh-PR-04-04 
 

 

 
122 

 

 بیمار .استفادهشودBپلیمیکسین –گرامیسیدین –آیودینیاپمادباسیتراسین

پرستار  .براساسقضاوتبالینیاستوتنهابراساسوجودتب،نبایدخارجشوند CVC ،PICCخارجکردنکاتترهای 34

مسئول 

 بیمار

 :تعویضستهایتزریق 35

متصلباقیماندهوازآنخونوفرآوردههایخونییامحلولهایحاوی بهطورمداومدرصورتیکهمسیرستسرم

 –ساعتیکبار42هرچربی،پروتئینوگلوکزهایپرتونیکانفوزیوننشدهباشد

 .بعدازتزریقفرآوردههایچربیوآمینواسیدیباهرفرآوردهتعویضشود

پرستار 

مسئول 

 بیمار

پرستار  ساعت ودرزمانیکهویالعوضمیشودوبراساستوصیهکارخانهسازندهبایدتعویضشوند 12 تا6فولبایدهرستتزریقپروپو 36

مسئول 

 بیمار
 

 - 14مستندات مرتبط:دستورالعمل تعویض اتصاالت معاونت درمان سال 

 1/7/16عدی: تاریخ بازبینی ب                  1/1/15تاریخ ابالغ:              1/7/15تاریخ بازبینی فعلی:

 امضاء تهیه کنندگان امضاء تهیه کنندگان

  دکتر محب ) پزشک کنترل عفونت (
مهین نارکوب ) سرپرستار اتاق 

 عمل(
 

  دکتر فیاضی ) جراح(
مریم دشتی ) سرپرستار بخش 

 جراحی (
 

  حمید احمدی) سرپرستار اورژانس(  مریم هاشمی ) مترون(

فونت (مریم قدرتی ) سوپروایزر کنترل ع     

 تصویب/ابالغ کننده: دکتر آریان) رییس بیمارستان( تأیید کننده:  دکتر محب ) پزشک کنترل عفونت (

 

 

برای دسترسی عروقی  : انواع کتتر های مورد استفاده 1جدول   

طول –اندازه  محل ورود نوع کتتر  نکات 

کتتر ورید محیطی 

 )آنژیوکت (
و بازوبطور معمول در وریدهای روی دست  اینچ 3کمتر از    

مشکل فلبیت در استفاده طوالنی مدت و به 

 ندرت با مشکل عفونت خونی همراه است

 کتتر شریان محیطی

شریان رادیال و گاهی در شریانهای فمورال ، 

آگزیالری ، براکیال و شریانهای تیبیای 

 خلفی

اینچ 3کمتر از   
ریسک عفونت کم است و ندرت عفونت خونی 

دایجاد میکن  

 کتتر میدالین

بطور معمول در حفره آنته کوبیتال )داخل 

خم آرنج( در وریدهای سفالیک یا بازیلیک 

وارد میشود ولی وارد وریدهای مرکزی نمی 

اینچ 1تا  3  

واکنشهای حساسیتی و آنا فیالکسی در 

مواردیکه که جنس کتتر ازهید روژل 

ولی نسبت به   االستومتریک بوده گزارش شده
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ترهای محیطی خطر فلبیت کمتر است.کت شود .  

کتترهای ورید 

 مرکزی 

ورید از طریق پوست به وریدهای 

مرکزی)ساب کالوین ، ژوگوالر داخلی و 

 فمورال( وارد می شود

سانتی متر 1باالی   خطر باالی عفونت زایی دارد 

 کتتر شریان پولمونر

با کمک تفلون راهنما به ورید مرکزی ) مثل 

گوالر داخلی و فمورال( ساب کالوین ، ژو

 وارد می شود

سانتی متر 32باالی   

معموال به هپارین آغشته است و خطر عفونت 

زایی آن مشابه به کتتر های ورید مرکزی است . 

مسیر ساب کالوین خطر عفونت زایی کمتری 

 دارد.

کتتر ورید مرکزی از 

 طریق پوست

در ورید سفالیک ، بازیلیک یا براکیال وارد 

ه ورید وناکاوا می رسد.شده و ب  
سانتی متر 22باالی   

خطر عفونت زایی نسبت به کتتر غیر تونلی کمتر 

 است .

کتتر تونلی ورید 

 مرکزی

ورید ساب کالوین ، ژوگوالر داخلی و 

 فمورال
سانتی متر 1باالی   

وجود کاف باعث جلوگیری از ورود ارگانیسم ها 

در مسیر کتتر می شود و خطر عفونت زایی 

به کتتر غیر تونلی کمتر است . نسبت  

 کتتر های کاشتنی

کتتر از زیر پوست و از طریق یک تونل به 

ورید نزدیک شده و به آن وارد می شود 

ورید ساب کالوین یا ژوگوالر داخلی استفاده 

 می شود .

سانتی متر 6کمتر از   
خطر عفونت زایی مسیر شریانی و وریدی آن 

 یکسان است .
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 "یشگیریوکنترلعفونتهایکتترهایادراریپ"روش اجرایی 

 -هدف:
 "پیشگیریوکنترلعفونتهایکتترهایادراري -1

 ارتقاء ایمنی بیماران " -1

 کاهش هزینه هاي بستري . -3

 کلیه بخش هاي بستري و درمانگاهدامنه: 

 پزشک ، پرستار ، سرپرستار، سوپروایزر کنترل عفونت ،صاحبان فرآیند: 

 ان  ، کارکنان درمانیبیمار ، همراهذینفعان فرآیند:

 تعاریف:
 باروش آسپتیک کار گذاشته می شود  ، درون مثانهادرارآوری پذیریاستکهبرایجمع لولهباریک،توخالیوانعطاف٬ادراريیا سوند  ادراريکاتتر کاتتر ادراري : 

 کنترلعفونت 4 ارهدستورالعملشم- 85کتاب  راهنماي کشوري نظام مراقبت عفونت هاي بیمارستانی  سال منابع/مراجع:

 12ادارهپرستاریوماماییمعاونتدرماندانشگاهعلومپزشکیشهیدبهشتی پاییز-پیشگیریازعفونتهایبیمارستانی 

 مسئولیت ها و اختیارات: 
 سرپرستار :  رابط کنترل عفونت و مسئول گزارش موارد مشکوك عفونت  بیمارستانی به سوپروایزر کنترل عفونت 

 ول تشخیص قطعی عفونت بیمارستانی پزشک کنترل عفونت : مسئ

 بهشتیسوپروایزر کنترل عفونت : مسئول ثبت موارد عفونت بیمارستانی در نرم افزار اینیس جهت گزارش به مرکز بهداشت شرق و معاونت درمان شهید 

 امکانات و ملزومات : 
 فردي تجهیزات الزامی تزریقات ایمن ) یکبار مصرف با تاریخ معتبر( ، وسایل حفاظت 

 انجام کار:                     )چه فعالیتی، چه زمانی، در چه محلی و توسط چه کسی انجام می شود.(شیوه 

 

 فرد انجام دهنده  ردیف

تیم کنترل عفونت  اندیکاسیون هاي جا گذاري کاتتر هاي ادراري را به کلیه ي کارکنان  1

کالس هاي گروهی ، ابالغیه ،  آموزش می دهند.) آموزش چهره به چهره ، برگزاري

 دستورالعمل( 
 محاسبهحجمادراردربیمارانبدحال

 احتباسادرارییاانسداددرمسیرخروجیمثانه -

 دربیمارانیکهبیاختیاریادراریدارند،برایکمکبهبهبودزخمهایبازناحیهساکرومیاپرینه -

 .)....شکستگیلگنو ( دربیمارانیکهمدتطوالنیبایدبدونحرکتباشند -

 (. end stage ( انبسیاربدحالجهتبیمار -

 :قبالزعملجراحیبرایپرسیژرهایجراحی،شامل -

تناسلیقرارگرفتهاند –بیمارانیکهتحتعملجراحیاورولوژیقبلیوسایرجراحیهایمربوطبهسیستمادراري. 

درمواردیکهزمانجراحیطوالنیباشد. 

بیمارانیکهدرطیجراحیحجمزیادیازمایعاتیاداروهایمدردریافتکردهاند. 

رمواردیکهنیازبهکنترلحجمادراربیماردرطیعملجراحیباشدد. 

 پزشک وسوپروایزر کنترل عفونت

 را به کلیه ي کارکنان آموزش می دهند :مواردیکهنبایدکاتترگذاریانجامشودتیم کنترل عفونت   2

 .جهتجایگزینیمراقبتپرستاریدربیمارانیکهبیاختیاریدارند -

 .خیصیبرایبیماریکهقادربهانجامآزمایشاستبرایگرفتنکشتادراریاسایرآزمایشاتتش -

 .بعدازعملجراحیبدونوجوداندیکاسیونبرایماندگاریسوندادراري -

 .بهصورتروتینبرایبیمارانقبالزعملجراحیکتترادرارینگذارید -

 پزشک وسوپروایزر کنترل عفونت
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 پزشک وپرستار مسئول بیمار  .یاکاتترالزامیاستبالفاصلهقبلوبعدازسوندگذارییادستکاریمحلو )آبوصابونیاهندراب ( رعایتبهداشتدست 1

 پزشک وپرستار مسئول بیمار کاتتر گذاري توسط پرستار یا پزشک مسئول بیمار ویا تکنسین اتاق عمل انجام می گردد  2

دستکشاستریل،شانپرفورهاستریل،گاز استریل )وسایلوتجهیزاتالزمبرایکاتترگذاریآمادهمی گردد 5

،، بگ ادراريحلوالستریل جهت تمیز کردن ، مادهیاژللوبریکانت،م

 ،سرنگپرشدهباآبمقطر،سوندفولیبااندازهمناسب،پاراوان (

 پرستار مسئول بیمار

برایبیماردرموردروشسوندگذاریتوضیحدادهوتختدرارتفاعمناسب می باشد پزشک وپرستار مسئول بیمار   6

. 

 پرستار مسئول بیمار

است   بیماردرحالت خوابیده . 7

دستهارابهداشتی کرده  (هابازانوهایخمشدهودورازهمبهطرفخارج،آقایانپاهادرحداکثرفاصلهازهمباشدخانم)

 ودستکشیکبارمصرفبپوشید .درصورتنیازمنطقهمهآراباآبوصابونشستهوخشک می شود

 پرستار مسئول بیمار

 بهتراسللللت ازکللللوچکترین سللللوندممکن باتوجلللله بلللله وضللللعیت بیماراسللللتفاده شللللود.        8

 .اییوکشیدهشدنکاتتر،بعدازسوندگذاري،کاتتررویکشالهرانتثبیتمی شودجهتپیشگیریازجابج

 پرستار مسئول بیمار

 پرستار مسئول بیمار .استفادهروتینازلوبریکانتآنتیسپتیکنیازنیست 1

 ازشستشوي مثانه وکاتترمگردرمواقع وجودانسدادخودداري شود. 21

 

 پرستار مسئول بیمار

الینی بیماروپزشک اجازه می دهد(جهت بیمارتلامین شلودکه حجلم    مایعات کافی)درحدي که وضعیت ب 22

 سی سی درساعت حفظ شود.211ادراروي بیش از

 پرستار مسئول بیمار

کیسه ادرار همواره پائین ترازسطح مثانه قراربگیرد.)جهت حفظ نیروي جاذبه( و هرگز روي سطح زمین  21

 قرار نگیرد

 کمک بهیار  پرستار مسئول بیمار/

 . زکردنروزانهپرینهباموادآنتیسپتیکبرایپیشگیریازعفونتضرورتینداردتمی 21

.رعایت کامل بهداشت فردي)تمیزکردن سطح میا .رعایتبهداشتپرینهبااستفادهازنرمالسالینتوصیهمیشود

 درحین حمام گرفتن ویادوش روزانه(توصیه می شود

 کمک بهیار  پرستار مسئول بیمار/

ک ظرف جمع آوري ادرارتمیزمخصوص هربیمارجداگانه تخلیه نموده کیسه ادراررا بطورمنظم دری 22

 ازپاشیدن وتماس شیرتخلیه باظرف جمع آوري ادرارجلوگیري شود

 کمک بهیار  پرستار مسئول بیمار/

 ( ازروشهایجایگزینمثلکتترگذاریمتناوبدربیمارانمبتالبهبیاختیاریادراریاستفادهکنید 25

 نوروژنیک بیمارانآسیبنخاعی،مننگوسل،مثانه

 .اگرازسوندگذاریمتناوباستفادهمیشود،جهتپیشگیریازاتساعزیادمثانه،سوندگذاریبایددرفواصلمعینانجامشود

 پزشک وپرستار مسئول بیمار

 پرستار مسئول بیمار

 ( بهمحضرفعاندیکاسیون،کتترادراریراخارجکنید 26

 .)مخصوصادرموردخانمها،افرادمسنوافراددچارنقصسیستمایمنی

 تار مسئول بیمارپزشک وپرس

 پزشک معالج  .بهصورتروتینآنتیبیوتیکپروفیالکسیدربیماراندارایکتترادراریتجویزنمی شود 27

 .(توصیهنمیشودهفتهیکبار 3 2تعویضسوندادراریبصورتروتین )مثالًهر 28

فقط درمواردزیرتعویض سوندادراري ضرورت دارد

 Leakage)اختالل عملکردیانشت سوند   ) –

 ندادراريانسدادسو-

ازبین رفتن سیستم بسته ) جداشدن مکررسوندازکیسه ادرار،آلودگی سوندوکیسه ادراربویژه حین تهیه -

 (نمونه ادراریاپارگی درمحل اتصال کاتتربه کیسه ادرار

 (Candiduria )وجودقارچ کاندیدادرادرار  –

 وجودعفونتادراریبعدازهماهنگیباپزشککنترلعفونت

ارپزشک وپرستار مسئول بیم  
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تیم کنترل عفونت عالیم عفونت ادراري  جهت گزارش موارد مشکوك به واحد کنترل عفونت را به  21

 کارکنان آموزش می دهند .

 درجه سانتی گراد 17تب باالتر از 

 سوزش ادرار 

 تکرر ادرار

 urgencyفوریت در ادرار کردن 

 درد سوپراپوبیک

 هیپوترمی

 استفراغ

 آپنه

 برادي کاردي

 لتارژي

 اهد مستقیم آبسه )مشاهده یا جراحی (شو

C.V.T درد وتندرنس لوکالیزه 

 توسط پزشک معالج  UTIتشخیص 

 توسط پزشک معالج UTIدرمان 

 پزشک وسوپروایزر کنترل عفونت

ر در صورت بروز عالیم عفونت ادراري و یا کشت مثبت ادرار به واحد پزشک وپرستار مسئول بیما 11

 یند ) از طریق ثبت در فرم عفونت ها در سیستم رایانه ( کنترل عفونت گزارش می نما

 سرپرستار 

 
 پزشک ، پرستار ، سرپرستار، سوپروایزر کنترل عفونت ، کمک بهیار:  کارکنان مرتبط

 ینه ،فرم گزارش عفونت هاي بیمارستانی ، دستورالعمل شستشوي پر– 12دستورالعمل تعویض اتصاالت معاونت درمان سال مستندات مرتبط:

 32/7/16تاریخ بازبینی بعدی:                    32/1/15تاریخ ابالغ             32/7/15تاریخ بازبینی فعلی

 امضاء تهیه کنندگان امضاء تهیه کنندگان

  دکتر مهدوي )متخصص بیهوشی (  دکتر محب ) پزشک کنترل عفونت (

  می )مترون (مریم هاش  مریم قدرتی ) سوپروایزر کنترل عفونت (

    دکتر فیاضی )رئیس بخش جراحی مردان (

 تصویب/ابالغ کننده: آقای دکتر آریان رییس بیمارستان تأیید کننده: آقای دکتر محب ) پزشک کنترل عفونت (
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 "پیشگیریوکنترلعفونتاقداماتدرمانیواسکوپی ها"روش اجرایی 

 -هدف:
 "پیشگیریوکنترلعفونتاقداماتدرمانیواسکوپیها"

 ارتقاء ایمنی بیماران "

 کاهش هزینه هاي بستري .

 بخش هاي بستري _اتاق عمل و درمانگاه آندوسکوپی  دامنه: 

 پزشک ، پرستار ، سرپرستار، سوپروایزر کنترل عفونت ، کمک بهیار ،صاحبان فرآیند: 

 بیمار ، همراهان  ، کارکنان درمانیذینفعان فرآیند:

 تعاریف:
 :تهتقسیممیشوندآندوسکوپهابهدودس

 rigidبسیاریازاینآندوسکوپها  .آندوسکوپهاییهستندکهواردفضایاستریلبدنمثلمفاصلوحفراتاستریلمیشوند :آندوسکوپهایبحرانی -2

 .اینآندوسکوپهاقبالزاستفادهمجددباید شستشو،ضدعفونیواستریلشوند .آرتروسکوپهاوالپاراسکوپهاازایندستههستند .یاغیرقابالنعطافوبدونلومنهستند

 آندوسکوپحتمابایداستریلشود ERCPقبالزانجامبرخیازپورسیژرهاازجمله

 .آندوسکوپهاییهستندکهواردفضایاستریلبدننمیشوند،گرچهممکناستبعضیازقطعاتآنواردبافت استریلشوند : آندوسکوپهاینیمهبحرانی -1

 .وسکوپوآنتروسکوپهستندازجملهاینآندوسکوپهاالرنگوسکوپ،نازوفارنژیاآلندوسکوپ،کلونوسکوپ،گاستروسکوپ،سیگموئید

 .اینآندوسکوپهاقبالزاستفادهمجددبایدکامالشستهوحداقلدریکمحلولسطحباالغوطهورشوند

اصولکنترلعفونتدرواحدهاي -کنترلعفونت 2 دستورالعملشماره- 85کتاب  راهنماي کشوري نظام مراقبت عفونت هاي بیمارستانی  سال منابع/مراجع:

 12ادارهپرستاریوماماییمعاونتدرماندانشگاهعلومپزشکیشهیدبهشتی پاییز- هایدیگرآندوسکوپیوبرونکوسکوپی وبعضیبخش

 سوپروایزر کنترل عفونت : مسئول نظارت بر روند شستشو و گندزدایی ، انجام رندوم تست سواپینگمسئولیت ها و اختیارات: 

 امکانات و ملزومات : 
ظروف غوطه وري ، واترجت، ایر جت....( ، وسایل حفاظت فردي  ، کابینت مناسب جهت   High levelتجهیزات الزامی جهت شستشو و گندزدایی ) محلول 

و اصولکنترلعفونتدرواحدهاي آندوسکوپیوبرونکوسکوپی وبعضیبخشهایدیگر-کنترلعفونت 2 دستورالعملشمارهنگهداري آندوسکوپ ها ، دستگاه تهویه مناسب ، 

 چک لیست مربوطه 

 )چه فعالیتی، چه زمانی، در چه محلی و توسط چه کسی انجام می شود.(             انجام کار:        شیوه 

 

ردی

 ف

فرد  در واحد آندوسکوپی 

انجام 

 دهنده
کارکنان  دارند  21باالي    Bکلیه کارکنان واحد آندوسکوپی تیتر آنتی بادي هپاتیت  2

واحد 

آندوسکو

 پی 

می  نوانمنبععفونتدرنظرگرفتهطبققانوناحتیاطاتاستانداردهمهبیمارانبهع 1

 شوندمی شوند،لذاتمامآندوسکوپهاوتجهیزاتجانبیآنهاقبالزاستفادهبرایبیماربعدیکامالتمیزوعاریازمیکروب

کارکنان 

واحد 

آندوسکو

 پی

کارکنانواحدآندوسکوپیبطورکاملدرزمینهآمادهسازیآندوسکوپآموزشمی بینند تاازانتقال  1

 .گیرینمایندمیکروارگانیسمهابهبیماروخودشانجلو

 .اینآموزششاملمراحلمختلفآمادهسازیآندوسکوپورقیقسازیواستفادهازمحلولهایشیمیاییونکاتایمنیمربوطبهآنووسایلحفاظتفردیاست

سوپروایزر 

کنترزل 

 عفونت 

کارکنان اطالعاتمربوطبههربارآندوسکوپیمثالسمبیمار،تاریخوساعتآندوسکوپی،نوعپورسیژرانجام  2
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واحد  .پبایددردفترمخصوصیادداشتشودشده،نامپزشکوشمارهسریاآلندوسکو

آندوسکو

 پی

 ( ازجملهاینوسایلگانضدآبباآستینبلند .قبالزشروعفرآیندآمادهسازیآندوسکوپازوسایلحفاظتفردیاستفادهمی شود  5

 ( ،دستکشبلندیکهساعدرابپوشاند)کهبرایهربیمارتعویض شود

نیبرایپیشگیریازآسیبوآلودگی ،عینکایم)اگردستکشالتکساستفادهمیکنیددوعدددستکشبپوشید

وسایلکمکتنفسیبایدبرایمواقعاورژانسومسمومیتبامحلولهایشیمیاییدردسترس  .چشموماسکصورتمناسببرایکاهشتنفسبخاراتمحلولها

 .باشد

کارکنان 

واحد 

آندوسکو

 پی 

کارکنان  .الزامی است وبسیارمهمانجامکلیهگامهایآمادهسازیبدونکم وکاست .مسئولیتآمادهسازیمجددآندوسکوپیبهعهدهکمک بهیار است 6

واحد 

آندوسکو

 پی

 کارکنان باید بهداشت دست را رعایت کنند. 7
کارکنان 

واحد 

آندوسکو

 پی

  .فرآیندآمادهسازیآندوسکوپرابطوردائمکنترلکند 8

 .آندوسکوپیدارایسهفضایمجزااتاق 1

وبزرگمناسبباتعدادآندوسکوپهایمورداستفادهومحالنبارسناحیهانجامآندوسکوپیومراقبتازبیمار،ناحیهشستشویآندوسکوپدارایسینکعمیق

 .سایرملزوماتبخششاملسینکشستشویدست،امکانات شستشویچشمومیزکارقابلشستشومیباشد .ازیآندوسکوپهایتمیز

کارکنان 

واحد 

آندوسکو

 پی

کارکنان  .اتاقشستشوبایددارایتهویهقویباشدتامرتباهواتعویضشدهوازتنفسبخاراتمحلولجلوگیریشود 21

احد و

آندوسکو

 پی

  ها بصورت رندوم انجام می شود . کشتگیریازآندوسکوپ 22

 .آمادهسازیسریعآندوسکوپبهمحضاتمامپروسهآندوسکوپیبسیارمهماست 21

 ازدحامبیماراننبایدباعثباقیماندنآندوسکوپکثیفوخشکشدنموادرویآنشود

کارکنان 

واحد 

آندوسکو

 پی

کارکنان  ر استفاده و از بکار بردن براي چند بیمار خودداري می نمایند  کارکنان از وسایل یکبار مصرف تنها یکبا 21

واحد 

آندوسکو

 پی

معاونت  1کارکنان هنگام ضدعونی کردن اسکوپ ها از دستورالعمل هاي موجود در بخش پیروي کنند ) دستورالعمل شماره  22

 درمان وفرآیند شستشوو ضد عفونی آندوسکوپ ( 

کارکنان 

واحد 

آندوسکو

 پی

ه رعایت تمام مراحل به ترتیب الزامی کمرحلهمیباشد5ضدعفونییااستریلیزاسیونآندوسکوپبااستریلکنندههایشیمیاییمایع،شامل 25

 است 

کارکنان 

واحد 

آندوسکو

 پی

 پاك کردن سطوح داخلی وخارجی آندوسکوپ ها از خون وپروتیین ومخاط با دقت انجام می شود .: تمیزکردن -1 26

 وانسدادلولهراانجامدهید )بستنتمامکانالهاوامتحاننشتیبهصورتدستییااتوماتیک ( دنحتماتستهاینشتیقبالزمرحلهتمیزکر. 

کارکنان 

واحد 
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 اینتستهاباعثمیشوندکهازتعمیراتپرهزینهبعدیپیشگیریشود
 باقیماندههایقابلرویترابوسیلهساکشنکردنمایعشویندهبهداخلکاناالصلی ) working chanel ( تمیزکنید )  باسرعت

 اطمینانحاصلکنیدکهکاناالصلیمسدودنیست .)هسیسیدردقیق 119

 تمامباقیماندههاازجملهخونومخاطرابشویید .کانالهایهواوآبراباآبشستشودهیدتامطمئنشویدکهمسدودنیستند. 

 آندوسکوپراازنظرسالمتوعدم خوردگیوکندگیسطوحبررسیکنید .بدنهآندوسکوپراکامالدستمالبکشید

 تریلبریزیدبرایهرباراستفاده،داخلبطریآبآندوسکوپآباس 
 برایشستشو ازآب و صابون استفادهکنید. 

 سینکبایدبعدازهرباراستفاده شستهشود .تمامابزارهایشستشورادوربیندازید 

آندوسکو

 پی

کارکنان  .قسمتخارجیوتمامکانالهاراباآبفراوانوبااستفادهاز سرنگآبکشینماییدوسپسآبرادوربریزید :آبکشی -4 27

واحد 

آندوسکو

 پی

بعدازآبکشیوقبالزضدعفونینمودن،کانالهایداخلیرابانیرویهواوقسمتهایخارجیرابامحکمکشیدنیکدستمال  شککردنخ  -3 28

 .تمیزخشکنمایید

کارکنان 

واحد 

آندوسکو

 پی

 آندوسکوپبایددریکمادهضدعفونیکنندهسطحباالقراردادهشود : ضدعفونی -2 21

  بهگونهایکهکامالدرآنفرورودوهمچنینهوایاضافی

اسکاملموادباکتریکشبامجاریداخلیوتمامابزارجانبیمانندلولههایساکشنوبیوپسیوهمچنینلولههایآبوهوااطمینانحابایدحذفشدهوازتم

 .صلشود

 هیچوجهنمیتوانغلظتمحلولرازیادوزمانراکاهشداد .غلظتمحلولبایددقیقاطبقتوصیهکارخانهسازندهباشد. 

 اینکاردرابتداومابینهربیمارانجامشود
 دمحلولضدعفونی کنندهمیتوانازسرنگاستفادهکردبرایخروجهوایداخلکانالهاوورو. 

 مدتتماسودمایمحلولطبقتوصیهکارخانهسازندهمحلولرعایتگردد 
 بعدازخروجآندوسکوپازمحلولضدعفونیکنندهوقبالزآبکشی،باقیماندهمحلولرابوسیلهجریانهوایفشردهازداخلکانالهاپاککنید 
  

کارکنان 

واحد 

آندوسکو

 پی

 :شستشو  -5 11

ههایآنبایدباآباستریلیاآبفیلترشدهکهمعموالبرایدستگاههایشویندهاتوماتیکاستفادهمیشود تمامآندوسکوپوهمهلول

 شستهشود  )برایمثالباکیفیتباالکهتماماستاندارهایپاکیزگیرادرهنگاماستفادهدارد ( یاآبلولهکشیشهري

 بعدازهرمرحلهآبکشیآب رادوربریزید 

 . برایآبکشیاولوآبکشینهاییازیکظرفاستفادهنکنید 

 کارکنان

واحد 

آندوسکو

 پی

  :خشککردن 12

 خشککردنآندوسکوپبرایکاهشاحتماآللودگیآندوسکوپبامیکروارگانیسمهاییکهممکناستهنگامشستشووجودداشتهباشند،ضروریاست

 ا .خشکشودشستهشودوباهوایپرفشاربعدازضدعفونیوقبالزنگهداری٪71-11لولههایآندوسکوپومجاریداخلیبایدباالکل 

 آبلولهکشیشهرممکناستحاویمیکروارگانیسمهاییباشد .نالهاباقینماندهاستطمینانحاصلکنیدکهالکلدرکا. 

 .آبکشیباالکالینمیکروارگانیسمهاراازبینخواهدبرد

 

 آندوسکوپعمودي آویزانشودبدوناینکهآنرابهصورتچنبرهدورهمبپیچانید :نگهداري 11

 هرگزآندوسکوپرادرونظرفنگهدارینکنید.  

 رویآندوسکوپمشمعیکبارمصرفنکشید.  

 ندوسکوپراداخالتاقیاکابینتکهمخصوصآندوسکوپهایشستشوشدهاستوبهخوبیتهویهمیشودقراردهیدآ.  

 آندوسکوپنبایدهیچخمیدگیداشتهباشد .کابینت اازجنسقابلشستشوبودهوحداقلیکباردرهفتهشستهوضدعفونیشود.  

 آندوسکوپهایآماده سازیشدهوآمادهسازینشدهراهرگزکنارهمقرارندهید. 

 

  وسکوپ،آرتروسکوپوسیستو سکوپالپاراتاق عمل :  
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 .قانونایناستکهالپاراسکوپها،آرتروسکوپهاودیگروسایلمشاهدهگریکهبهبافتاستریلبدنواردمیشوند،قبالزهرباراستفادهاستریل شوند 2

شرکت  HLDPA ) محلول .ضدعفونیشوندسطحباالدرصورتیکهبههردلیالستریلکردناینوسایلقابالنجامنباشد،بایدحداقلبامحلول

 ( دکونکس

کارکنان 

 اتاق عمل 

فرآیندتمیزوضدعفونینمودنآرتروسکوپهاوالپاراسکوپهاشبیهبهآندوسکوپهامیباشد،بهاستثناءاینکهآبکشیحتمابایدباآباستریل انجامشود  1

 .زمانومکاناینکاردراتاقعملوقبالزفرآیندجراحیمیباشد

کارکنان 

 اتاق عمل

کارکنان  .عملخشککردنبایدبامحکمکشیدندستماالستریالنجام شود 1

 اتاق عمل

  ابزارهایمربوطبهبرخیاقداماتازقبیالقداماتزنانومامایی 

ابزارمورداستفادهدرزنانوماماییازقبیلتونومترها،حلقههایجااندازیدیافراگمسرویکال،ابزارهاي کرایوسرجریوپروبهایداخلحفرهایبعد از  2

 HIV%برایغیرفعالسازي71عفونیسازیوآمادهنمودن باالکل ضد،پاك نمودن از خون ومخاط بوسیله دستمال آغشته به آب و صابون 

, HBV.HCV روري است ض 

کارکنان 

بلوك 

زایمان و 

درمانگاه 

 زنان 

  پروبهایسونوگرافی 

 پروبهایواژینالوهمهپروبهایداخلحفرهایبدونپوشش،طبقطبقهبندیاسپولدینگجزء 2
 میباشند )مثلواژن،رکتومیاحلق( ابزارهاینیمهحیاتیهستندچراکهدرتماسمستقیمباغشاهایمخاطیبدن

 ا ستفادهوتعویضکاندومیاروکشپروب 
  برایضدعفونیکردنترانسیدیوسرواژینالشاملتمیز کردنژالزترانسیدیوسروتمیزکردنآنتوسطآبوصابون،شستنترانسدیوسرباالکل

 . از خیس وخشککردنباهوامیباشدگ’طبق توصیهکارخانهوآبکشیبا Intermediate%یامحلولضدعفونیکننده71

ارکنان ک

سونوگراف

 ي 

 . پروبهاییمانندپروبرکتال،کرایوسرجیکالوپروبهایداخلمرییاابزارهایدیگربایدبینویزیتبیمارانتوسطمحلولسطحباالضدعفونیشوند 1

اینپروبهامی  .همچنینپروبهایاولتراسوندیکهحینفرایندهایجراحیاستفادهشدهومیتوانندبامحلهایاستریلبدندرتماسباشند

 یوکاهشریسکانتقالعفونت،توسطغالفاستریلپوشاندهشوندتوانندجهتکاهشآلودگ

کارکنان 

اتاق عمل 

وسونوگرا

  فی 
 

 کارکنان بلوك زایمان و درمانگاه زنان ، کارکنان اتاق عمل وسونوگرافی کارکنان واحد آندوسکوپی ، سوپروایزر کنترل عفونت ، کمک بهیار:  کارکنان مرتبط

 اصولکنترلعفونتدرواحدهاي آندوسکوپیوبرونکوسکوپی-کنترلعفونت 2 دستورالعملشمارهمستندات مرتبط:
 2112پاییز–وبعضیبخشهایدیگرادارهپرستاریوماماییمعاونتدرماندانشگاهعلومپزشکیشهیدبهشتی 

 1/7/16تاریخ بازبینی بعدی:                          1/1/15تاریخ ابالغ:           1/7/15تاریخ بازبینی فعلی:

 امضاء تهیه کنندگان امضاء گانتهیه کنند

  دکتر مهدوي )متخصص بیهوشی (  دکتر محب ) پزشک کنترل عفونت (

  مریم هاشمی )مترون (  مریم قدرتی ) سوپروایزر کنترل عفونت (

    دکتر فیاضی )رئیس بخش جراحی مردان (

 آقای دکتر آریان رییس بیمارستانتصویب/ابالغ کننده:  تأیید کننده: آقای دکتر محب ) پزشک کنترل عفونت (
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 روش اجرایی مصرفمنطقیآنتیبیوتیکها

 -هدف:

 کاهش مصرف بی رویه و غیر منطقی آنتی بیوتیک ها

 آنتی بیوتیک هاي پروفیالکسی تدوین  و بازنگري دستورالعمل  

 کاهش هزینه هاي درمانی 

 مارستانتجویز منطقی آنتی بیوتیک ها بر اساس الگوي مقاومت میکروبی بی

 آزمایشگاه و داروخانه٬   کلیه بخش هاي بالینی بیمارستان دامنه: 

 پزشک ، پرستار ، سرپرستارتیم  کنترل عفونت مسئول میکروبیولوژي  مسئول داروخانهصاحبان فرآیند: 

 بیمار ، همراهان  ، جامعه  ذینفعان فرآیند:

بر اساس نتایج آنتی بیوگرام کشت بیماران /ثبت موارد انجام   MDRمقاومت آنتی بیوتیکی  سرپرستار : مسئول ثبت  بروز مسئولیت ها و اختیارات:

 پروفیالکسیآنتی بیوتیکی  و همچنین ثبت موارد انجام شده طبق دستورالعمل 

 MDRسوپروایزر کنترل عفونت : مسئول نظارت بر ثبت صحیح شاخص پروفیالکسی و بروز مقاوت آنتی بیوتیکی 

 بیولوژي : مسئول گزارش مقاومت هاي میکروبی هر سه ماه به واحد کنترل عفونت مسئول میکرو

 کمیته کنترل عفونت : مسئول پیگیري و تحلیل نتایج مقاومت ها و طرح مداخالت اصالحی الزم 

 زات آزمایشگاهی ، آنتی بیوتیک هاي الزم دستورالعمل تجویز آنتی بیوتیک پروفیالکسی ، رایانه ، جدول اکسل ثبت شاخص ها ، تجهیامکانات و ملزومات : 

 انجام کار:                     )چه فعالیتی، چه زمانی، در چه محلی و توسط چه کسی انجام می شود.(شیوه 

 

 فرد انجام دهنده  ردیف

تیم کنترل عفونت با همکاري آزمایشگاه نسبت به بررسی حساسیت  و مقاومت میکروبی جرم هاي  2

 از نمونه کشت مربوط به بیماران اقدام می کنند .جداشده 

 تیم کنترل عفونت

واحد آزمایشگاه نتایج مقاومت آنتی بیوتیکی بر اساس نتایج آنتی بیوگرام کشت بیماران را جهت  1

تعیین الگوي مقاومت میکروبی و تجزیه تحلیل به صورت فصلی  به کمیته کنترل عفونت اطالع 

 رسانی میکند 

 ایشگاهمسئول آزم

واحد آزمایشگاه الگوي مقاومت غیر طبیعی مانند مقاومت استافیلوکوك ارئوس به متی سیلین و  1

 وانکو مایسین را  در اولین فرصت به واحد کنترل عفونت و پزشک معالج گزارش می نماید .

 مسئول آزمایشگاه

احی عمومی ، ارولوژي تیم کنترل عفونت با همکاري و استفاده از نظرات  پزشکان  متخصص جر 2

،ارتوپدي ،  جراحی زنان پروتکل استفاده از آنتی بیوتیک هاي پروفیالکسی را تدوین و تصویب و به 

 تمام بخش هاي بستري ابالغ می نماید .  ) جدول پیوست ( 

 تیم کنترل عفونت

ثبت در  سوپروایزر کنترل عفونت جدول آنتی بیوتیک هاي پروفیالکسی را به سرپرستاران جهت 5

 اکسل شاخص ها ) درصد اجراي دستورالعمل پروفیالکسی ( آموزش میدهد

 سوپروایزر کنترل عفونت

سرپرستاران تعداد موارد اندیکاسیون هاي دریافت پروفیالکسی و همچنین تعداد موارد دریافت  6

وبی به چند داروي پروفیالکسی طبق دستورالعمل ابالغی  و همچنین تعداد موارد مقا ومت هاي میکر

 ( را روزانه ثبت می نمایند .MDRدارو ) 

 سرپرستاران

نتایج شاخص ها به واحد بهبود کیفیت و کمیته کنترل عفونت توسط سوپروایزر کنترل عفونت اطالع  7

 رسانی می شود .

 سوپروایزر کنترل عفونت

 کمیته کنترل عفونت می نمایند .  کمیته کنترل عفونت پس از تجزیه و تحلیل نتایج مداخالت اصالحی را مصوب 8

تیم کنترل عفونت نتایج و الگوي مقاومت آنتی بیوتیکی را به پزشکان و کارکنان اطالع رسانی می  1

 کنند . 

 تیم کنترل عفونت

سوپروایزر کنترل عفونت الگوي مقاومت میکروبی را به واحد کنترل عفونت دانشگاه شهید بهشتی  21

 گزارش می نماید .

 روایزر کنترل عفونتسوپ

مسئول داروخانه بستري ، سرپایی و  دبیر کمیته دارو و تجهیزات میزان مصرف آنتی بیوتیک هاي پر  22

مصرف را هر شش ماه به کمیته کنترل عفونت اطالع رسانی  می نماید تا به کمیته کنترل عفونت با 

مسئول داروخانه بستري/ مسئول 

 آزمایشگاه/کمیته کنترل عفونت 
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الگوي مقاومت میکروبی گزارش شده  توجه به عفونت هاي شایع مرکز ) پنومونی و عفونت ادراري ( و

توسط آزمایشگاه ، تصمیماتی در خصوص نحوه مصرف یک یا چند آنتی بیوتیک اتخاذ نموده و نتیجه 

 را به بخش ها و پزشکان اطالع رسانی نمایند 

ر این مرکز طبق جدول پروفیالکسی پیوست رعایت می الگوي مصرف آنتی بیوتیک پروفیالکسی د 21

 گردد . 

 پزشکان 

 
 
 کارکنان مرتبط : پزشک ، پرستار ، سرپرستار، تیم  کنترل عفونت مسئول میکروبیولوژي ،  مسئول داروخانه، اعضاء کمیته کنترل عفونت  

  2186رت بهداشت درمان و آموزش پزشکی راهنماي کشوري نظام مراقبت عفونتهاي بیمارستانی، وزامستندات مرتبط:  -

 معاونت درمان 8دستورالعمل مراقبت شده شماره  2181پیشگیري و کنترل عفونتهاي بیمارستانی)افهمی اصل سلیمانی( 

 1/7/16تاریخ بازبینی بعدی:                          1/1/15تاریخ ابالغ:           1/7/15تاریخ بازبینی فعلی:

 امضاء تهیه کنندگان امضاء گانتهیه کنند

  دکتر اخباري )مسئول آزمایشگاه(  دکتر محب ) پزشک کنترل عفونت (

  دکتر مهدوي )متخصص بیهوشی (  مریم قدرتی ) سوپروایزر کنترل عفونت (

  دکتر بولوفایی ) متخصص زنان (  دکتر فیاضی )رئیس بخش جراحی مردان (

  مریم هاشمی )مترون (  دکتر باقری ) مسئول داروخانه(

 تصویب/ابالغ کننده: آقای دکتر آریان رییس بیمارستان تأیید کننده: آقای دکتر محب ) پزشک کنترل عفونت (

 

 پیوست دارد : جدول پروفیالکسی آنتی بیوتیکی 

 نام عمل جراحی ردیف
(8دستورالعمل مدیریت شده )  

 دارو / دوز

 دستورالعمل پیشنهادي 

 دارو / دوز
ان تجوبززم  توضیحات 

 سزارین 2
گرم2 سفازولین  

 

گرم      یا سفتی  2سفازولین  

گرم 2زوکسیم   

دقیقه قبل  25تا  11

 از برش پوست

 1در افراد پرخطر از نظر عفونت 

گرم دیگر بعد از کالمپ و برش 

 بند ناف نیاز است

1 
هیسترکتومی واژینال 

 یا آبدومینال

گرم در صورت  1سفتریاکسون 

 mg  511بی هوازي +به شک 

 مترونیدازول
 

دقیقه قبل  25تا  11

 از برش پوست

اگر جراحی بیش از سه ساعت 

طول بکشد یک دوز دیگر تکرار 

 شود.

1 D&Cگرم 2سفازولین    و سقط  
قبل از پروسیجر 

 جراحی

ساعت  6دو روز دیگر به فاصله ي 

 تکرار گردد

گرم 2سفازولین   پروستا تکتومی 2  
میلی  211رم  یا گ 2سفازولین  

 گرم سیپروفلوکساسین

دقیقه قبل  25تا  11

 از برش پوست

تکرار همین دوز بعد از پایان 

 عمل

گرم  2سفتی زوکسیم  گرم 2سفتریاکسون  آپاندکتومی غیر پرفوره 5  
دقیقه قبل  25تا  11

 از برش پوست

اگر جراحی بیش از سه ساعت 

طول بکشد یک دوز دیگر تکرار 

 شود.

ومی پرفورهآپاندکت  اگر جراحی بیش از سه ساعت دقیقه قبل  25تا  11گرم +  2سفتی زوکسیم    
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میلی گرم 511مترونیدازول  طول بکشد یک دوز دیگر تکرار  از برش پوست 

 شود.

6 
GI   فوقانی و روده

 باریک الکتیو

گرم یا  سفتریاکسون  1سفتازیدیم 

میلی  511گرم+ مترونیدازول  2

 گرم

رمگ 1سفتازیدیم   
دقیقه قبل  25تا  11

 از برش پوست

اگر جراحی بیش از سه ساعت 

طول بکشد یک دوز دیگر تکرار 

 شود.

7 
کولون ) ولولوس / 

 انسداد ..(

گرم در صورت  2سفتریاکسون 

 mg  511به بی هوازي + شک 

 مترونیدازول

میلی گرم به  511مترونیدازول 

گرم 2همراه  سفتریاکسون   

دقیقه قبل  25تا  11

ز برش پوستا  
ساعت تا سه روز دیگر 8هر   

 کولون الکتیو 8
گرم در صورت  2سفتریاکسون 

 mg  511به بی هوازي + شک 

 مترونیدازول

 511گرم    +  2سفتی زوکسیم 

 میلی گرم مترونیدازول 

دقیقه قبل  25تا  11

 از برش پوست

اگر جراحی بیش از سه ساعت 

طول بکشد یک دوز دیگر تکرار 

 شود.

روز قبل از عمل آمادگی  از دو

مکانیکی و رژیم مایعات از روز 

قبل از عمل به همراه نئومایسین 

گرم 2گرم +اریترومایسین  2

روز قبل از عمل  22و1و2ساعت 

 بصورت خوراکی الزم است.

بدون تروماي نافذ شکم  1

 پارگی احشاء داخلی

گرم + مترونیدازول  1سفتریاکسون

 میلی گرم 511
گرم  1سفتی زوکسیم    

دقیقه قبل  25تا  11

 از برش پوست

اگر جراحی بیش از سه ساعت 

طول بکشد یک دوز دیگر تکرار 

 شود.
 

گرم  2سفازولین    جراحی عروق محیطی 21  
دقیقه قبل  25تا  11

 از برش پوست

 تکرار دوز ندارد

 

21 
الرنژکتومی ) بعلت 

 سرطان (
گرم 2سفازولین    

میلی  511گرم  +  2سفازولین  

گرم مترونیدازول یا سفتی زوکسیم 

میلی  511گرم +مترونیدازول  2

 گرم

 

دقیقه قبل  25تا  11

 از برش پوست

اگر جراحی بیش از سه ساعت 

طول بکشد یک دوز دیگر تکرار 

 شود.

 آمپوتاسیون عضو 21

گرم   در صورت شک  1سفازولین  

گرم  1سفتریاکسون   به بی هوازي

میلی گرم 611+کلیندامایسین   

گرم   1سفازولین    
دقیقه قبل  25تا  11

 از برش پوست
ساعت تکرار گردد   8هر   

22 
تعویض مفصل هیپ یا 

 زانو
گرم 2سفازولین   گرم  + جنتامایسین  2سفازولین     

دقیقه قبل  25تا  11

 از برش پوست

ساعت تکرار  12ساعت تا  8هر 

 گردد

اگر جراحی بیش از سه ساعت 

تکرار طول بکشد یک دوز دیگر 

 شود.

گرم 1سفازولین   شکستگی باز 25 گرم   1سفازولین     
دقیقه قبل  25تا  11

 از برش پوست

در بیشتر منابع به مصرف دارو با 

 21تا  7ساعت تا  8همان دوز هر 

 روز بعد توصیه شده است

Gپنی سیلین  شکستگی مندیبل 26 میلیون واحد 2-1  میلیون واحد 2پنی سیلین    
قه قبل دقی 25تا  11

 از برش پوست

اگر جراحی بیش از سه ساعت 

طول بکشد یک دوز دیگر تکرار 

 شود.
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  15شهریور  -جدول پروفیالکسی آنتی بیوتیکی  بیمارستان خیریه ي سوم شعبان  

ونت درمان                               کمیته ي کنترل عفونت بیمارستانیمعا 8نظر خواهی از گروه جراحان مرکز ودستورالعمل شماره ي منابع دستورالعمل پیشنهادي  : 

27 
دیسکسیون گردن ) 

 جراحی  تمیز(

گرم  یا پنی سیلین  2سفازولین   G 

میلیون واحد 2-1  

گرم  یا پنی سیلین  2سفازولین  

میلیون واحد2 G 

 

دقیقه قبل  25تا  11

 از برش پوست

ت اگر جراحی بیش از سه ساع

طول بکشد یک دوز دیگر تکرار 

 شود.

 

28 

گرم 2سفازولین   کرانیوتومی گرم  1سفتریاکسون    

دقیقه قبل  25تا  11

 از برش پوست

تکرار دوز ندارد  در برخی منابع 

 8دوز دیگر به فاصله ي هر  1

ساعت بعد از عمل توصیه شده 

است در مواقعی که به استاف 

 مقاوم مشکوکیم .

/غزي/گذاشتن شنت م 2ونکومایسین  گرم     

جراحی طوالنی بر  روي 

 مهره ها
گرم  1سفازولین     

       /میکروسزجري هاي مغز

reexploration 
گرم 1سفازولین     

21 

جراحی تعویض درچه 

ي قلب و جراحی قلب 

،پیس میکر ، 

 دفیبریالتور خودکار

گرم 2سفازولین    
گرم  یا ونکومایسین  2سفازولین  

گرم 2  

دقیقه قبل  25تا  11

 از برش پوست

ساعت بعد  71ساعت تا  8هر 

 تکرار شود

ساعت 28ساعت به مدت  21هر   
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 حفاظتبیماراندچارنقصایمنیروش اجرایی

 -هدف:

 مراقبت صحیح از بیمارانی که دچار نقص ایمنی هستند و به حداقل رساندن آسیبهاي پس از آن  -2

 پیشگیري از انتقال میکروارگانیسم ها به این بیماران -1

 یه ي واحد هاي درمانی  و غیر درمانیکلدامنه: 

 پزشک ، پرستار ، سرپرستار، سوپروایزر کنترل عفونت ،صاحبان فرآیند: 

 بیماران داراي نقص ایمنیذینفعان فرآیند:

 تعریف :
بیماریزایی)  که براي افراد سالم یا حتی بیمار دچار نقص ایمنی بیماري است که به خاطر نوع بیماري زمینه اي که دارد دچار نقصان در دفاع در برابر عوامل  

 سایر بیماران که دچار این نقص نیستند در شرایط عادي خطر آفرین نیست ( هستند 

 ایزروالسیون معکوس : جدا سازي بیمار از سایر افراد جهت پیشگیري از تماس میکروارگانیسم هاي بیماریزا  با بیمار نقص ایمنی

 مسئولیت ها و اختیارات: 
 پرستار :  رابط کنترل عفونت و مسئول گزارش شناسایی بیماران داراي نقص ایمنی سر

 پزشک کنترل عفونت : مسئول تشخیص نیاز به ایزوالسیون بیماران  

 سوپروایزر کنترل عفونت : مسئول نظارت بر اجراي قوانین ایزوالسیون معکوس

) گان ، ماسک دستکش ، عینک  ..( ، محلول هاي ضدعفونی ، چک لیست ارزیابی ، دستبند  اتاق ایزوله ، تجهیزات حفاظت فرديامکانات و ملزومات : 

 شناسایی بیمار ) آبی ( 

 انجام کار:                     )چه فعالیتی، چه زمانی، در چه محلی و توسط چه کسی انجام می شود.(شیوه 

 فرد انجام دهنده  ردیف
نوتروپنیدرزمان انجام اقدامات تهاجمی پرخطرمانندکارگذاري کاتترهاي دربیماران دچارنقص ایمنی شدید 2

دقیقه باصابون ضدعفونی کننده یاشستن معمولی 1عروقی مرکزي یاانتوباسیون،اسکراب دستهاتا

که در بیمارستان سوم شعبان بیماران دستهادرابتداوسپس حداقل دوبارضدعفونی دستهاباالکالنجاممیشود

 HIV ،HCVنی یا بیماران پیوندي بستري نمی شوند. دستورالعملهاي مربوط به بدخیم تحت شیمی درما

 توسط سوپروایزر  کنترل عفونت تهیه و تحویل بخشها میگردد. HBVو 

کارکنان درمانی /سوپروایزر  

 کنترل عفونت

ی آموزش می سوپروایزر کنترل عفونت شناسایی بیماران نفص ایمنی رادر ارزیابی اولیه  به کارکنان درمان 1

 .دهد

 سوپروایزر کنترل عفونت

 کارکنان درمانی . کارکنان درمانی در ارزیابی اولیه،موظف به  شناسایی بیماران با نقص ایمنی و گزارش می باشند 1

در صورت مشخص شدن نقص سیستم ایمنی ، بیمار در اتاق ایزوله ) ایزوله ي معکوس (  بستري  می  2

 گردد .

 ت باشد فقط داراي یک تخ 

 .جلوي در اتاق ایزوله گان ،ماسک،دستکش،به میزان کافی باشد 

  هند رابمحلول  -مایع صابون -دستشویی-داخل اتاق ایزولهحتمآ سرویس بهداشتی مجزا- 

 باشد. و محلول ضد عفونی سطوح  بتادین

 باشد.  )داراي دو سطل )زباله ومالفه

 سرپرستار 

هفته اخیر  6و همراهان در تماس با بیمار، به بیماري هاي واگیر در سرپرستاراز  عدم ابتالء کارکنان  5

 اطمینان حاصل می نماید

 سرپرستار

شوند که حضور آنان در نزدیکی بیمار  از نظر عاطفی به  می  مالقات کنندکان بیمارمحدود به افرادي 6

 (بهبود بیمار و مراقبت از او کمک نماید )باالخص حضور مادر بر بالین کودك

 / مسئول شیفت سرپرستار

در صورت ضرورت جدي حضور مالقات کننده در اتاق بیمار، هنگام ورود به اتاق بیمار از وسایل حفاظت  7

مراقبت از بیماران در اختیار آنان گذارده شده برابر آموزشی که به آنان داده کارکنان فردي که به وسیله 

 والسیون معکوس () آموزش ایز نمایند. می  شده است استفاده 

 / مسئول شیفتسرپرستار

 / مسئول شیفت سرپرستاراز لحاظ موازین بهداشتی نظیر شستشوي مکرر دستها با آب و  بخش  مالقات کنندگان  در بدو ورود به 8
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صابون و خودداري از تماس دست با سطوح )در زمان حضور ضروري در اتاق ایزوله( آموزش الزم را 

 دریافت کنند.

 / مسئول شیفت سرپرستار تیاطاتاستاندارددربرخوردباتمامبیمارانرعایتمیگرددنکاتآسپتیکدرهنگامانجامپروسیجرهابهخوبیرعایتمیشوداح 1

مالقات کننده )مادر کودك( را درخصوص نحوه پوشیدن و خارج ساختن  کارکنان موظف به آموزش  21

 دمیباشنوسایل حفاظت فردي از تن 

 / مسئول شیفت سرپرستار

 
 پزشک ، پرستار ، سرپرستار، سوپروایزر کنترل عفونت ، کمک بهیار:  کارکنان مرتبط 

  2186راهنماي کشوري نظام مراقبت عفونتهاي بیمارستانی، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی : مستندات مرتبط

 2181پیشگیري و کنترل عفونتهاي بیمارستانی)افهمی اصل سلیمانی(  -

 15/7/16تاریخ بازبینی بعدی:                  15/1/15تاریخ ابالغ                               15/7/15نی فعلیتاریخ بازبی

 امضاء تهیه کنندگان امضاء تهیه کنندگان

  مریم هاشمی )مترون (  دکتر محب ) پزشک کنترل عفونت (

  مریم قدرتی ) سوپروایزر کنترل عفونت (
س هماهنگ کننده فاطمه فرخی)کارشنا

 ایمنی بیمار (
 

 تصویب/ابالغ کننده: آقای دکتر آریان رییس بیمارستان تأیید کننده: آقای دکتر محب ) پزشک کنترل عفونت (
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 شناساییوگزارشدهیعفونتهایبیمارستانیروش اجرایی 

 -هدف:
 و درمان  رعایت نظام مراقبت عفونت هاي بیمارستانی طبق دستورالعمل الزامی وزارت بهداشت

 شناسایی موارد عفونت هاي بیمارستانی و برنامه ریزي مداخالتی جهت پیشگیري و درمان و ارتقاء ایمنی بیماران و کاهش هزینه هاي بستري

 بخش هاي بستري و درمانگاهدامنه: 

 ه کنترل عفونتپزشک ، پرستار ، سرپرستار، سوپروایزر کنترل عفونت ، پزشک کنترل عفونت ، کمیتصاحبان فرآیند: 

 بیمار –مرکز بهداشت شرق، معاونت درمان دانشگاه شهید بهشتی ذینفعان فرآیند:

 تعاریف:
بستري باالي  نظام مراقبت عفونت هاي بیمارستانی :  شامل جمع آوري منظم و مستمر داده هاي مربوط به ابتالءبه عفونت هاي بیمارستانی است در بیماران

 یه و تحلیل داده ها و انتشار گزارشات و راهنماي کشوري جهت  پیشگیري از ابتالء بیماران ،کارکنان وجامعهساعت رخ میدهد و تجز 12

اصولکنترلعفونتدرواحدهاي -کنترلعفونت 2 دستورالعملشماره- 85کتاب  راهنماي کشوري نظام مراقبت عفونت هاي بیمارستانی  سال  منابع/مراجع:    

 12ادارهپرستاریوماماییمعاونتدرماندانشگاهعلومپزشکیشهیدبهشتی پاییز- عضیبخشهایدیگرآندوسکوپیوبرونکوسکوپی وب

 پزشک کنترل عفونت : مسئول تشخیص عفونت هاي بیمارستانی مسئولیت ها و اختیارات: 

 سوپروایزر کنترل عفونت مسئول شناسایی موارد مشکوك به عفونت و تکمیل فرم یک و اطالع موارد به پزشک 

از  تار بخش : رابط کنترل عفونت و مسئول گزارش موارد مشکوك به عفونت هاي بیمارستانی از طریق شفاهی و تکمیل فرم گزارش عفونت بیمارستانیسرپرس

 طریق رایانه 

 مسئول شیفت ،  پرستار مسئول بیمار و پزشک معالج : مسئول گزارش موارد مشکوك به سرپرستار 

 مسئول گزارش کشت هاي مثبت بیماران و مقاومت هاي میکروبی به واحد کنترل عفونت  :مسئول میکروبیولوژي آزمایشگاه

 امکانات و ملزومات : 
  85سال  –رایانه ، فرم بیماریابی ، نرم افزار اینیس ، کتاب راهنماي نظام مراقبت  عفونت هاي بیمارستانی 

 ، در چه محلی و توسط چه کسی انجام می شود.(انجام کار:                     )چه فعالیتی، چه زمانیشیوه 

 

 فرد انجام دهنده  ردیف

تیم کنترل عفونت از طریق شرکت در سمینار هاي آموزشی معاونت درمان و اطالع رسانی آخرین  1

 دستورالعمل ها   تحت آموزش مستمردرباره شناسایی مواردعفونت بیمارستانی قرارمیگیرند

 ونت پزشک وسوپروایزر کنترل عف

رابطین اطالع رسانی آخرین دستورالعمل ها به سوپروایزر کنترل عفونت ، آموزش مستمرو 2

)سرپرستاران ( و سایر کارکنان بیمارستان در باره شناسایی و گزارش موارد عفونت هاي بیمارستانی 

  این آموزش ها شامل بررسی روزانه بیماران جهتدر قالب فرم هاي خاص  را انجام می دهد .

شناخت عالیم چهار نوع عفونت بیمارستانی پنومونی ، عفونت هاي ادراري ، عفونت محل زخم 

جراحی ، عفونت خون ، نحوه گزارش دهی و توجه به کشت مثبت بیماران و شروع آنتی بیوتیک 

 جدید  جهت آنان میباشد

 سوپروایزر کنترل عفونت

 سوپروایزر کنترل عفونت ستانیجهتکلیهکادردرمان برگزار می گرددکالسهایآموزشیدرزمینهنظاممراقبتازعفونتهایبیمار 3

مسئول میکروبیولوژي آزمایشگاه موارد کشت مثبت بیماران بستري را به واحد کنترل عفونت گزارش  4

 می نماید 

 مسئول میکروبیولوژي آزمایشگاه

نت وکشت مثبت مسئول شیفت و پرستار مسئول بیمار و پزشک معالج : موارد مشکوك به عفو 5

 بیماران را به سرپرستار گزارش می نمایند 

مسئول شیفت و پرستار مسئول 

 بیمار و پزشک معالج

به محض برخورد با مورد مظنون یا سرپرستاران می باشند که  رابطین کنترل عفونت در بخش ها  6

ل عفونت از قطعی عفونت بیمارستانی مشخصات بیمار درفرم مخصوص  ثبت و به سوپروایزر کنتر

 طریق رایانه گزارش می نمایند

 سرپرستاران

سرپرستار اورژانس یا مسئول درمانگاه در صورت مراجعه بیماران مشکوك به عفونت بعد از عمل  7

 مشخصات بیمار وتاریخ عمل بیمار را به واحد کنترل عفونت گزارش می نمایند .

سرپرستار اورژانس یا مسئول 

 درمانگاه
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ت محل برش جراحی به بیمار آموزش داده می شود و اطالع رسانی جهت مراجعه به عالیم عفون 1

 پزشک معالج در صورت بروز عالیم انجام می شود .

 پرستار مسئول بیمار 

تکمیل و به اطالع پزشک کنترل  NNISفرم بیمار یابی رابر اساس تعاریف سوپروایزر کنترل عفونت  1

 عفونت می رساند
 عفونت سوپروایزر کنترل

 تیم کنترل عفونت  پس از تایید فرم بیماریابی نتایج  به کمیته کنترل عفونت گزارش می گردد 12

عفونتهاي بیمارستانی  در کمیته کنترل .کمیته کنترل عفونت ماهیانه ومنظم تشکیل میشودجلسات  11

زم به اطالع کارکنان نتایج و ابالغیات کمیته  جهت انجام مداخالت ال.عفونت تجزیه وتحلیل میگردد

 مرتبط می رسد.

 اعضائ کمیته کنترل عفونت 

ثبت و از طریق واحد رایانه نتایج نرم INISسوپروایزر کنترل عفونت اطالعات بیماران را در نرم افزار 12

 ) ایمیل می نماید  .( را به مرکز بهداشت شرق 1افزار ) فرم شماره 

 سوپروایزر کنترل عفونت

 
 ، اعضائ کمیته کنترل عفونت مسئول میکروبیولوژي آزمایشگاهپزشک ، پرستار ، سرپرستار، سوپروایزر کنترل عفونت ، :  تبطکارکنان مر 

  2186راهنماي کشوري نظام مراقبت عفونتهاي بیمارستانی، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مستندات مرتبط:  -

  2181صل سلیمانی( پیشگیري و کنترل عفونتهاي بیمارستانی)افهمی ا -

 2112پاییز–پرستاریوماماییمعاونتدرماندانشگاهعلومپزشکیشهیدبهشتی  پیشگیریازعفونتهایبیمارستانی-کنترلعفونت 4دستورالعملشماره

 17/7/16تاریخ بازبینی بعدی:              17/1/15تاریخ ابالغ                               17/7/15تاریخ بازبینی فعلی

 امضاء تهیه کنندگان امضاء ه کنندگانتهی

  دکتر محب ) پزشک کنترل عفونت (
دکتر اخباري)مسئول فنی 

 آزمایشگاه(
 

  مریم هاشمی )مترون (  مریم قدرتی ) سوپروایزر کنترل عفونت (

 تصویب/ابالغ کننده: دکتر آریان رییس بیمارستان تأیید کننده: آقای دکتر محب ) پزشک کنترل عفونت (
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 آزمایشها مرجع وتغییرمحدوده مستمربرتعیین نظارتروش اجرایی 

 هدف:

 اطالع پزشکان و بیماران و همکاران از محدوده ي مرجع آزمایشات

 دامنه:

 آزمایشگاه بیمارستان، بخشهاي بستري

 صاحبان فرآیند: 

 مسئول فنی آزمایشگاه. –ایشگاه کارشناسان آزم

 ذینفعان فرآیند:

 بیماران -پرستاران  -پزشکان

 تعاریف:

رنج نرمال و محدوده ي قابل قبول انجام ازمایشات را محدوده ي مرجع می نامند که براي هر ازمایش تعیین شده و نظارت می محدوده ی مرجع: 

 شود.

 امکانات و تجهیزات:

 ورك لیست روزانه -بروشور کیت -HISسیستم 

 مسئولیت ها و اختیارات: :

 کارشناس مسئول -سوپروایزر -مسئول فنی آزمایشگاه

 منابع/مراجع:

 آزمایشگاه مرجع سالمت -بروشورهاي موجود در داخل کیت ها

 انجام کار:                     )چه فعالیتی، چه زمانی، در چه محلی و توسط چه کسی انجام می شود.(شیوه 

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 کارشناس آزمایشگاه محدوده ي مرجع آزمایشاتی که توسط آزمایشگاه انجام می شود از بروشور کیت ها استخراج می شود. 1

 مسئول فنی آزمایشگاه ثبت می شود. HISبعد از تایید محدوده ي مرجع ، در سیستم  2

 Lotنه  یا لیست کیت هاي مصرفی، نام کیت، تاریخ انقضا، در هر ران کاري، در پایان ورك لیست روزا 3

number .کیت ثبت می شود 

 کارشناس آزمایشگاه

 مسئول فنی ورك لیست ها به طور روزانه بررسی می شود. 4

درصورت عوض شدن کیت، محدوده ي مرجع کنترل شده و در صورت مغایرت با عدد قبلی با نظر مسئول  5

 د.فنی تغییر پیدا می کن

 کارشناس آزمایشگاه

 مسئول پذیرش ثبت می شود. HISمحدوده ي تغییر یافته ي مورد تایید، در سیستم  6

محدوده ي مرجع آزمایشاتی که به آزمایشگاه مرجع ارسال می شود از آزمایشگاه طرف قرار داد سوال شده و   7

 ثبت می شود. HISبا تایید مسئول فنی در سیستم 

 کارشناس آزمایشگاه

 

 کارکنان مرتبط:

 سعید رستگار زاده)مسئول بانک خون(

 اسما حاتمی)کارشناس آزمایشگاه(

 شکوفه تنهایی)کارشناس آزمایشگاه(

 فرزانه جوادي)کارشناس آزمایشگاه(

 شکوفه میرزایی)کارشناس آزمایشگاه(

 مستندات مرتبط:

 مرجع سالمت-بروشور کیت ها

 1/3/11تاریخ بازبینی بعدی:                              1/4/17تاریخ ابالغ:                                1/3/17تاریخ بازبینی فعلی: 
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 تهیه کنندگان

 دکتر علی اخباري)مسئول فنی آزمایشگاه(

 فرزانه جوادي)کارشناس آزمایشگاه(

 تأیید کننده: 

 دکتر علی اخباري)مسئول فنی آزمایشگاه(

 تصویب/ابالغ کننده: 

 محمد مهدي آریان دکتر

 



 
 

 
142 
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 خون تزریق دنبال به احتمالی ناخواسته عوارض مدیریتروش اجرایی 

 دامنه:

 بخشهاي بستري -بانک خون

 هدف:

 ارتقاي ایمنی بیمار

 صاحبان فرآیند: 

 

 ذینفعان فرآیند:

 

 تعاریف:

ساعت از انتقال یک واحد خون یا  12هر نوع نشانه یا عالمت ناخواسته یا نامساعدي که در حین و یا به فاصله ي ته ی احتمالی: عوارض ناخواس

 فراورده رخ می دهد ناشی از تزریق خون است مگر خالفش ثابت شود.

 عالئم و نشانه های عوارض حاد مرتبط با تزریق خون در بیماران هوشیار: 

 تب، لرز، درد قفسه سینه، درد کمر، درد عضالنی، سردرد و احساس گرمادر محل تزریقعالئم عمومی: 

 عالئم سیستم عصبی: گزگز اندامها

 ، بار در دقیقه میباشد( 21شود. در انسان سالم، تعداد تنفس نرمال بار در دقیقه گفته می 11بیش از  تنفسشمار عالئم سیستم تنفسی: تاکی پنه)

 باشد(، نتگی نفس، سزفه آپنه)به معنی قطع موقت تنفس به هر علت می

 قلب ضربان تغیرات: فروقی –عالئم قلبی 

 خونیشود( و اسهال  وکرامپمی عالئم گوارشی: تهوع، استفراغ، کرامپ شکمی)نفخ بیش از حد اغلب باعث درد شکم

هاي   دانه  همراه است(، کهیر)واکنش آلرژیک حاد یا مزمن به شکل ورم خارشعالئم جلدي: راش)بثورات موقتی برروي پوست که معموالً با سرخی یا 

 اه است( و خارشگرد سرخ بر روي پوست که با خارش شدید همر

 غیر هوشیار: عالئم و نشانه های عوارض حاد مرتبط با تزریق خون در بیماران

ب به نبض ضعیف، تب، افت فشار خون یا افزایش فشار خون، تغییر در رنگ ادرار، افزایش خونریزي در محل جراحی، ناکی کاردي)به افزایش ضربان قل

شود(، الیگوري)وقتی که  می عدد در دقیقه گفته 61(، برادي کاردي)به کاهش ضربان قلب به کمتر از شود ضربان در هر دقیقه اطالق می 211بیش از 

به قطع ترشح  آنوریگویند(، آنوري) می الیگوريسی سی در روز برسد کاهش جدي حجم ادرار رخ داده است که به آن  211حجم ادرار به کمتر از 

داد مجاري ادراري یا به دلیل اختالل در گردش عمومی خون همراه با کاهش ترشحات کلیوي یا ناشی کلیه گفته می شود که ممکن است ناشی از انس

 از پیشرفت نفریت باشد(

AHTR :واکنش همولیتیک حاد 

FNHTR :غیرهمولیتیک تبزاي واکنش 

:Traliمنشا با ریوي دوطرفه ادم همراه به تزریقاز ساعت 6ویا خون تزریق (درحینهاي بدن رسانی به بافت کاهش اکسیژنهیپوکسمی) ناگهانی شروع 

 .است نداشته ازتزریق قبل را مشکلی چنین سابقه که دربیماري غیرقلبی

 سازمان انتقال خون : مستنداتمنابع/مراجع

 مسئولیت ها و اختیارات:

 عوارض انتقال خون)انتشارات مرکز تحقیقات سازمان انتقال خون(

)تهیه شده در دفتر معاونت فنی و  انگلستان و ایران هموویژالنس سیستم هاي ازتجربه استفاده با خون انتقال بط کارکنان براي بالینی آموزشهاي-

 فناوري هاي نوین سازمان انتقال خون(

AABB TECHNICAL MANUAL; 2008- 

Henry’s Clinical Diagnosis & Laboratory Management By Laboratory- 

Methods. chapter 35 page:669-684; 2007 

 انجام کار:                     )چه فعالیتی، چه زمانی، در چه محلی و توسط چه کسی انجام می شود.(شیوه 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%B4
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فرد انجام  مراحل ردیف

 دهنده

 پرستار  توسط بخش انجام شده اقدامات 1

 پرستار  انجام می شود. بیمار از دائمی و دقیق مراقبت و خون قطع تزریق 1-1

 پرستار  انجام می شود. حیاتی عالئم منظم و فوري کنترل 2-1

 پرستار  باز نگه داشته می شود. نرمالسالین محلول کمک به وریدي مسیر داشتن بازنگاه 3-1

 فرآورده یا و خون (گرددمی بررسی موجود مستندات به توجه با خون وکیسه خون گیرنده هویت مجدد بررسی و کنترل 4-1

 ).است شده تزریق نظر مورد بیمار به صحیح

 پرستار 

 پرستار  حاصل می گردد. اطمینان ادرار میزان بودن ازکافی 5-1

 پرستار  می شود. بیمار بررسی تنفسی وضعیت 6-1

 پرستار  اطالع داده شود. و پزشک ارشد هموویژالنس معالج پزشک به 7-1

 پرستار  مطلع می شود. خون بانک 1-1

 پرستار  ارسال می شود. خون بانک به عارضه وقوع از بعد ، خون تزریق تس ، خون کیسه 1-1

 پرستار  برگ و به آزمایشگاه ارسال می شود. 1پر کردن فرم عوارض خون در  12-1

 پرستار  به بانک خون ارسال می شود. بیمار از جدید ادرار و خون نمونه 11-1

  اقدامات آزمایشگاهی 2

کارشناس  همولیز در سوپرناتانت نمونه قبل و بعد از تزریقبررسی چشمی وجود  1-2

 بانک خون

کارشناس  DATتکرار آزمایشات  2-2

 بانک خون

کارشناس  و کراس مچ بر روي نمونه قبل و بعد از تزریق ABO-RH تکرار آزمایشات 3-2

 بانک خون

کارشناس  ارسال نمونه ادرار جهت بررسی هموگلوبینوري 4-2

 آزمایشگاه

  اقدام فوری در صورت بروز هر یک ار علل تب 3

1-3 AHTR:  
 پزشک انجام می شود. BUN)کراتینینو( عملکردکلیه با انجام تست هاي   بررسی 2-2-1
 پزشک دیورتیک انجام می شود. و مایعات کمک به 1ml/kg/hrبیشتراز میزان به ادراري برونده حفظ و کنترل 1-2-1
 پزشک ده می شود.مسکن به بیمار دا 1-2-1
 پزشک فشارخون درمان می شود. افت 2-2-1
 پزشک هموگلوبینوري بررسی می شود. وجود جهت از ادرار 5-2-1
 پزشک انعقادي بررسی می شود. وضعیت 6-2-1
 پزشک وهاپتوگلوبین( بررسی می شود. بیلییروبین-پالسما ،هموگلوبین LDH ( همولیز عالئم 7-2-1
 پزشک وهماتوکریت بررسی می شود. هموگلوبین 8-2-1
 پزشک سازگاري تکرار می شود. هاي تست 1-2-1

  آلودگی باکتریایی: 2-3
 پزشک .می شودوسیع الطیف تجویز بیوتیک آنتی 2-1-1
 پرستار می شود. داده گرم عودت ورنگ آمیزي کشت انجام جهت خون بانک به خون کیسه 1-1-1
 پرستار شود.کنترل می  ادراری برونده 1-1-1
 پرستار می شود. تنفسی مانیتورینگ یا و کلیوي نظیرنارسایی موجود احتمالی عوارض 2-1-1

3-3 FNHTR:  
 پزشک .است ممنوع آسپیرین ).است استامینوفن انتخابی داروي( ازتببر استفاده 2-1-1
 پزشک بالغین در مپریدینبرایلرزشدید 1-1-1



 

 

 تان خیریه سوم شعبانبیمارس

 واحد بهبودکیفیت و اعتباربخشی

 طب انتقال خون روشهای اجرایی

 

 کدروش اجرایی:

3Sh-PR-29-02 

 

 
145 

 

  یک ار علل کهیراقدام فوری در صورت بروز هر  4

 پزشک هیدرامین دیفن نظیر هیستامین آنتی تجویز 2-2

 بیمار و باشد بدن سطح سوم دو از کمتر پوستی کهیر صورتیکه در اولیه خون تزریق قطع از پس البته( خون تزریق ادامه 1-2

 باشد. کرده فروکش و داده جواب درمان به بیمار کهیر و باشد نداشته دیگري عالمت

 ارپرست

  اقدام فوری در صورت بروز هر یک ار علل تنگی نفس 5

1-5 TRALI :  

 پرستار است حمایتی درمان 2-2-5

 پرستار بیمار صورت می گیرد هیپوکسی درصورت درمانی اکسیژن 1-2-5

2-5 TACO:  

 پرستار نشسته قرارداده شود. وضعیت در بیمار 2-1-5

 پرستار درمانی انجام می شود. اکسیژن 1-1-5

 پزشک دیورتیک تجویز می شود. 1-1-5

3-5 Anaphylaxis :  

 پرستار درمانی انجام می شود. اکسیژن 2-1-5

 پزشک اپینفرین به بیمار داده می شود. 1-1-5

 پرستار مایعاتوریدیتجویز می شود. 1-1-5

4-3-

5 

 پزشک تجویز می شود. )کهیر وجود درصورت( هیستامین آنتی

5-3-

5 

 پزشک عالئم تجویز می شود. شدت به توجه با کورتون مصرف

)فشار خون Bradykinin Mediated Hypotension)اقدام فوري در صورت بروز هر یک ار علل فشار خون 6

 پایین(

  ACEi (Angiotensin Converting Enzyme Inhibitors) داروي که درافرادي نکته:

 میشود بیشتردیده میکنند، مصرف

 

 پرستار .میباشد خون تزریق قطع :اصلی ندرما 2-6

 پرستار .میشود توصیه ایزوتونیک مایعات تجویز و باالبردنپاها 1-6

پزشک  وقوع عارضه و تشخیص آن تایید و تعیین می گردد. 7

 مشاور

سازمان  عوارض گزارش شده تجزیه و تحلیل شود. 1

 انتقال خون

سازمان  د مجدد ارائه  می شود.اقدام اصالحی مناسب جهت پیشگیري از رخدا 1

 انتقال خون

سازمان  بر اقدام هاي اصالحی انجام شده در بیمارستانها نظارت می شود. 12

  انتقال خون
 مستندات مرتبط:

 آموزشهاي بالینی و آزمایشگاهی براي کارکنان طب انتقال خون تهیه شده نوسط سازمان انتقال خون

 15/3/11تاریخ بازبینی بعدی:                                   15/4/17تاریخ ابالغ:                                           15/3/17تاریخ بازبینی فعلی:

 تهیه کنندگان: 

 دکترعلی اخباري)مسئول آزمایشگاه(،  مریم هاشمی )مترون (،  دکتر رامین محب)پزشک ارشدهموویژیالنس(

 فرزانه جوادي )کارشناس آزمایشگاه(،  )کارشناس هماهنگی ایمنی بیمار(،خانم سیاري ن()مسئول بانک خوخانم جاللی 

 تأیید کننده:

 )معاون درمان ( ناصری نیادکتر 

 تصویب/ابالغ کننده:

 )ریاست ( دریانیدکتر 
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 ونماده سازی بیمار قبل از تزریق خآروش اجرایی نحوه ی شناسایی بیمار، نحوه ی نمونه گیری، نحوه ی 

 هدف:

 ارتقاي ایمنی بیمار

 اجراي صحیح شناسایی و تزریق خون و فراورده هاي ان

 .اتاق عمل -اورژانس -کلیه بخشهاي بستريدامنه: 

 پزشکان -پرستاران -بانک خونصاحبان فرآیند:  

 سازمان انتقال خون -بیمارانذینفعان فرآیند: 

 تعاریف:

 صحبت کردن و به هرنوع تحریک درد اور و غیره واکنش نشان می دهد. -بیمار هوشیار: بیماري که قادر به شنیدن

 فراورده خونی: محصوالت تهیه شده از خون کامل شامل : پالسما،پالکت، پک سل......

  -تورنیکه-مواد ضدعفونی کننده -سر سوزن-لوله ي خالامکانات و تجهیزات: 

 ي شاغل در کلیه بخش هاي بستري و اورژانسپرستاران حرفه ا -سر پرستارانمسئولیت های اجرائی: 

اعضا تیم ایمنی بیمار وکارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار ناظر بر اجراي -سوپروایزران-کلیه سرپرستاران -مسئول ایمنی مرکزمسئولیت نظارت: 

 صحیح این روش خواهند بود.

)تهیه شده در دفتر  انگلستان و ایران هموویژالنس سیستم هاي تجربه از ستفادها با خون انتقال طب کارکنان براي بالینی هاي آموزشمنابع/مراجع: 

 معاونت فنی و فناوري هاي نوین سازمان انتقال خون

 انجام کار:  )چه فعالیتی، چه زمانی، در چه محلی و توسط چه کسی انجام می شود.(شیوه 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

  ری از بیمار قبل از تزریق خوننحوه ی شناسایی و نمونه گی 1

چنانچه بیمار هوشیار است قبل از نمونه گیري از خود فرد نام، نام خانوادگی و تاریخ تولد را پرسیده و  1-1

 مشخصات بیمار را با پرونده و اطالعات فرم درخواست خون مقایسه نمایید. 

 پرستار

 پرستار پرونده و فرم درخواست تکمیل خون در صورت وجود مچ بند، مطابقت مچ بند با اطالعات 2-1

چنانچه بیمار مجهول الهویه است )یا در موارد اورژانس( باید طبق شماره پرونده بیمار جهت شناسایی  3-1

 استفاده شود.

 پرستار

در زمان خونگیري چنانچه بیمار در حال دریافت مایعات تزریقی از یک دست است، به منظور اجتناب از  4-1

 ب نمونه با مایعات تزریقی باید از بازوي دیگر بیمار استفاده کرد.ترکی

 پرستار

 پرستار استفاده شود. CBC، ار نمونه هاي لخته و یا RHبراي غربالگري آنتی بادي و کراس مچ و تعیین گروه خون و  5-1

 پرستار نمونه ي خون همولیز باید با نمونه ي صحیح جایگزین شود. 6-1

 پرستار یري نباید بیش از یک روز قبل از تزریق انجام شود.نمونه گ 7-1

  تهیه نمونه خون قبل از تزریق 2

 پرستار حتما لوله نمونه گیري در باالي تخت بیمار و هنگام نمونه گیري برچسب زده شود. 2-1

 مواردي که باید حتما روي برچسب قید شوند: 1-1

 نام و نام خانوادگی بیمار -

 تاریخ تولد -

 اره پروندهشم -

 ناریخ و ساعت نمونه گیري -

 نام فردي که نمونه گیري انجام داده است. -

)دو مورد آخر را می توان روي برگه ي درخواست آزمایش یا روي برچسب لوله یا در سیستم 

 کامپیوتري قید گردد(

 پرستار

  مراحل تحویل گرفتن خون، فراورده و تزریق خون 1

 پرستار آماده بودن بیمار و پرستار جهت تزریق -در بیمارانتخاب محل مناسب تزریق  2-1

 پرستار ست تزریق خون آماده شود. 1-1
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( موجود 12G-11( و در بچه ها )11G-28( و معموال سایز)11G-22سر سوزن با سایز مناسب)در بالغین  1-1

 باشد.

 پرستار

ستارپر داروهایی مانند آنتی هیستامین و اپی نفرین موجود باشد. 2-1  

 محلول سدیم کلراید تزریقی، کپسول اکسیژن و دستگاه ساکشن 5-1

 موجود باشد.

 پرستار

 پرستار بررسی شود آیا طبق تجویز پزشک معالج بیمار قبل از تزریق نیاز به دریافت دارو دارد یا خیر 6-1

ارغوانی...(، همولیز،  -رنگ غیر طبیعی)بنفش ،هرگونه نشت از کیسهخون و فراورده ي هاي خونی از نظر  4

وجود لخته، گذشتن از تاریخ انقضا، وجود کدورت، وجود گاز در کیسه) کیسه باد کرده(و برچسب ناسالم 

 ارزیابی می شود.

در صورت وجود هزیک از موارد باال پرستار باید از تحویل گرفتن خون یا فراورده خودداري کند و با توجه: 

 ت خون ارسالی براي بیمار کیسه را عودت دهد.تکمیل قسمت مربوطه در فرم مشخصا

 پرستار

 پرستار نوع فراورده ي درخواستی با برگه درخواست فراورده مطابقت داده شود.  5

 پرستار بیمار و کیسه خون مطابقت داده شود. RHگروه خون و  6

فرم تحویل خون مطابقت  شماره ویژه واحد اهدایی قید شده بر روي کیسه خون با شماره اهدا قید شده در 7

 داده شود.

 پرستار

  تزریق خون 1

بیمار توضیح  کند براي تجربه را آنها تزریق درحین است بیمارممکن که عالئمی همچنین و تزریق مراحل 1-1

 داده شود.

 پرستار

قبل از شروع  بدن تنفس بیمار در دقیقه ومیزان فشار خون و درجه حرارت   –نبض   تعدادبیمار حیاتی عالیم 2-1

 فرآورده ثبت شود. و خون تزریق بر نظارت فرم در تزریق از قبل و بالفاصله تزریق خون کنترل شود

 پرستار

 پرستار شود.و به روش آسپتیک عمل  پوشیده شودو دستکش تمیز  دستها را شسته 3-1

هواگیري وارد یک سرم  ن پس ازآشکل که یک سر Yبااستفاده ازیک ستشود و راه وریدي بیمار بررسی  4-1

 شود.انتقال خون انجام  است ، ن وارد کیسه خون شدهآ نرمال سالین شده وسردیگر

 پرستار

  آغازتزریقخون 1

 کامل، خون( قرمز گلبول حاوي )فرآورده هاي فرآورده تزریق سرعت ، تنظیم تزریق اول دقیقه25در  1-1

 .باشد آرامی به باید)دیده اشعه قرمز ،گلبول شسته شده قرمز قرمزکملوکوسیت،گلبول پکسل،گلبول
 پرستار

 تزریق بر نظارت فرم در شده قید زمانبندي هاي طبق(دقیقه  5منظم در هر  بیماردرفواصل حیاتی عالیم 2-1

 ثبت شود. )وفرآورده خون

 پرستار

 در فرم اصل و شود خون ارسال بانک برايو  شده تکمیل خون برتزریق نظارت فرم از کپی تزریقی درخاتمه 3-1

 پرونده بیمار می ماند.

 پرستار

  موارد قابل توجه در حین تزریق خون: 12

 کامل دقیقه 30 - 60 درخالل پالسما یا ساعت و تزریق پالکت 2 درطی قرمز گویچه فرآورده یک تزریق 1-12

 .شود
 پرستار

 پرستار گردد. اضافه خون تزریق ست یا و خون فرآورده کیسه به نباید دارو نوع هیچ 2-12

 با فقط تزریق از قبل  )سانتیگراد درجه37 دماي به( خون نمودن گرم براي Blood Warmer از استفاده 3-12

 استانداردانجام شود Blood Warmer از استفاده با باید صرفا و بوده قابل انجام معالج پزشک صالحدید

 پرستار

 میتوان خون تزریق ست راه از و فرآورده خونی با همراه که است لیمحلو تنها استریل نرمالسالین محلول 4-12

 .تجویزکرد

 پرستار

 .نیست عنوان جایز هیچ به خون نمودن گرم براي  ...یا و شوفاژ -ازآبگرم استفاده 5-12

 

 پرستار

 نی بیماربالی شرایط نرمالسالین محلول افزودن در .است ممنوع %5 رینگر ودکستروز محلول از استفاده 6-12

 قرارگیرد. نظر مد بارمایع وخطرافزایش

 پرستار

 پرستار نمیگردد. توصیه موجود فیلترها وشرایط غالب در پکسل واحد چند تزریق براي فیلتر یک از استفاده 7-12
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 کارکنان مرتبط:

 مسئول بانک خون -پرستاران -پزشکان

 مستندات مرتبط:

 ارکنان طب انتقال خون تهیه شده نوسط سازمان انتقال خونآموزشهاي بالینی و آزمایشگاهی براي ک

 15/3/11تاریخ بازبینی بعدی:                                   15/4/17تاریخ ابالغ:                                           15/3/17تاریخ بازبینی فعلی:

 تهیه کنندگان

 دکتر رامین محب)پزشک ارشد هموویژالنس(
 رزانه جوادي )کارشناس آزمایشگاه(ف

 دکتر علی اخباري)مسئول فنی آزمایشگاه(

 )مسئول بانک خون(مریم جاللی 
 مریم هاشمی )مترون (

 تأیید کننده:

 )معاون درمان (ناصري نیا دکتر 

 تصویب/ابالغ کننده:

 )ریاست ( دریانیدکتر 
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 ورده های خونیآروش اجرایی نحوه ی تزریق خون و فر

 هدف:

 حفظ ایمنی بیمار-2

 کاهش خطاهاي ناخواسته در ترانسفوزیون خون و فراورده هاي خونی-1

 دامنه:

 اتاق عمل -اورژانس -کلیه بخشهاي بستري -بانک خون

 صاحبان فرآیند: 

 مسئول بانک خون -پزشکان -پرستاران

 ذینفعان فرآیند:

 سازمان انتقال خون -بیماران

 تعاریف:

 صوالت تهیه شده از خون کامل شامل : پالسما،پالکت، پک سل......محفراورده های خونی:

 : انجام فرایند و تشخیص آنتی بادي هاي غیر منتظره در سرم بیمار جهت تامین خون سازگارتجسس آنتی بادی

بر الصاق شماره سریال : فرم مخصوص جهت ثبت مشخصات کیسه هاي حاوي خون و فراورده هاي خونی می باشد که عالوه فرم ترانسفوزیون خون

ن قید می گردد. فراورده، عالئم حیاتی بیمار قبل و حین ترانسفوزیون در آن ثبت  و بعد از پایان هر واحد نام پرستار، پزشک و پرستار کنترل کننده در ا

خونی برگه ي دوم به صورت کامل تکمیل و  این فرم به هیچ عنوان از پرونده جدا نشده و در صورت بروز هر گونه عارضه ناخواسته خون و فراورده هاي

 جهت پیگیري به بانک خون ارسال می گردد در برگه ارسال شده به بانک خون ثبت شماره سریال ها فقط به صورت دستی می باشد.

 کلیه پرستاران، ماماها،کارشناسان و کاردانان اتاق عمل، هوشبري و بهیاران شاغل در بخش هاي درمانی کادر پرستاری:

 امکانات و تجهیزات:

 فرم تزریق خون و فراورده هاي خونی، وسایل کنترل عالئم حیاتی، لوازم طبی مصرفی جهت ترانسفوزیون خون

 مسئولیت ها و اختیارات: 

 پرستاران حرفه اي شاغل در کلیه بخش هاي بستري و اورژانس -سر پرستارانمسئولیت های اجرائی: 

اعضا تیم ایمنی بیمار وکارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار ناظر بر اجراي -سوپروایزران-کلیه سرپرستاران -رکزمسئول ایمنی ممسئولیت نظارت: 

 صحیح این روش خواهند بود.

 منابع/مراجع:

 دستورالعمل طرح سیستم مراقبت از خون )هموویژالنس( مورد تایید سازمان انتقال خون

 انی، در چه محلی و توسط چه کسی انجام می شود.(انجام کار:    )چه فعالیتی، چه زمشیوه 

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

دستور کتبی پزشک در خصوص ترانسفوزیون خون و فراورده هاي خونی و ثبت در کاردکس بیمار کنترل می  1

ممهور  شود. )انتهاي دستور پزشک طبق اصول صحیح گزارش نویسی مسدود و بعد از نام و تاریخ دقیق، امضا و

 می گردد(

 پرستار 

 پرستار  نیاز به انجام ترانسفوزیون خون یا فراورده هاي خون به بانک خون اعالم می شود. 2

مطالعه و تطابق دستور کتبی پزشک در پرونده بیمار  با کاردکس انجام می شود  ودر صورت تطابق مهر و امضا  3

 در مجاورت دستور پزشک می شود.

 پرستار دوم

وهماهنگی با بخش بانک خون جهت دریافت فراورده ي خونی انجام می  HISترل وجود رزور خون بیمار در کن 4

 شود.

 پرستار

در صورت اماده نبودن فراورده هاي خونی مورد نظر و اورژانس بودن وضعیت بیمار الزم است به کارشناس بانک  5

 ی انجام گیرد.خون اطالع داده شده و پیگیري جهت کراس مچ به صورت تلفن

 پرستار
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تکمیل برگه )تحویل خون از بانک خون( بعد از اطالع از آماده بودن خون و فراورده هاي آن و تحویل به کمک  6

 بهیار انجام می شود.

 پرستار

و  تکمیل برگه ي تحویل خون از بانک خون و تحویل خون یا  Cold boxمراجعه به بانک خون همراه با  6

 از بانک خون  و بالفاصله انتقال به بخش  و تحویل به پرستار مسئول انجام شود. فراورده ي خونی

 کمک بهیار

  کنترل برگه ی درخواست از نظر : 7

 پرستار نوع فراورده ي خونی و گروه خونی درخواست شده بررسی با برگه درخواست تطابق داده شود. 1-7

 پرستار اورده بررسی شود.تعداد واحد درخواست شده و تاریخ انقضا فر 2-7

شماره سریال مندرج روي کیسه فراورده ها و شماره سریال درج شده در برگه درخواست خون مطابقت داده  3-7

 شود.

 پرستار

  کیسه فراورده دریافت شده از نظر ظاهر و سالم بودن بررسی و تایید شود. 1

 له به بانک خون عودت داده می شود:در صورت وجود عالئم ذیل کیسه حاوي فراورده بالفاص 1-1

عدم تطابق مندرجات روي کیسه با برگه ي درخواست خون، وجود عالئمی از جمله لخته، تیرگی بیش از اندازه 

 شدن تاریخ کیسه فراورده Expireکیسه، وجود حباب هاي هوا و نشتی در کیسه ، 

 پرستار

بر بالین بیمار قرار داده می شود  و به پرستار بیمار بعد  کیسه فراورده هاي خونی همراه با فرم درخواست خون 1

از شناسائی صحیح بیمار و تطابق مشخصات بیمار با فرم درخواست خون و فراورده هاي خونی تحویل داده می 

 شود.

 پرستار

ل از آماده سازي فراورده جهت ترانسفوزیون بعد از انجام دبل چک و اطمینان از صحت موارد ذکر شده  قب 12

 ترانسفوزیون خون یا فراورده انجام می شود.

 پرستار

دقیقه می باشد و  11حداکثر فاصله زمانی بین تحویل گرفتن فراورده هاي خونی از بانک خون تا زمان تزریق  11

دقیقه بعد از از بانک خون میسر نبود  11اگر به هر علتی امکان شروع ترانسفوزیون خون و فراورده هاي آن تا 

 ت نگهداري مناسب به بانک خون برگشت داده شودجه

 پرستار

مناسب قابل قبول استفاده  IV lineجهت اماده نمودن فراورده  هاي خونی الزم است از ست تزریق مناسب  و  12

 گردد

 پرستار

ساعت طول بکشد  2ساعت باید ترانسفوزیون گردد و اگر بیش از  2هر واحد فراورده حداکثر طی مدت  13

 قیمانده فراورده قابل استفاده نبوده و باید دور انداخته شود.با

 پرستار بیمار

 

کنترل کامل عالئم حیاتی بیمار بالفاصله  قبل از ترانسفوزیون خون و فراورده هاي خونی و سپس تکمیل فرم  14

 تزریق فراورده ي خونی انجام شود.

 پرستار بیمار

 پرستار بیمار ونی در فرم تزریق و برچسب مربوطه به محل تعیین شده الصاق شود.وارد کردن شماره سریال فراورده ي خ 15

در کنترل عالئم حیاتی بیمار قبل از ترانسفوزیون الزم است موارد غیر طبیعی، شناسایی و به اطالع پزشک  16

 رسانده شود.

 پرستار

وزیون به صورت حداقل باشد و وضعیت دقیقه اول سرعت ترانسف 25در زمان ترانسفوزیون خون الزم است در  17

 بالینی بیمار کنترل شود.

 پرستار

 25افزایش درجه حرارت(بیمار در هر  -دیسترس تنفسی و تاکی کاردي -عالئم حیاتی)بررسی وجود راکشن  11

 ساعت کنترل شود. 2دقیقه و سپس 

 

کنش حساسیتی بیمار و اطالع به قطع ترانسفوزیون خون و فراورده هاي خوتی در صورت هرگونه عالئم وا 11

 پزشک معالج

 پرستار بیمار

در موارد ناسازگاري خونی الزاما به محض مطلع شدن بالفاصله ترانسفوزیون قطع می شود و همزمان کیسه  22

 بیمار جدا شود. IVlineفراورده ي خونی به صورت کامل از 

 پرستار بیمار

 پرستار بیمار ه با کیسه حاوي فراورده ي خونی به بانک خونبیمار همرا CBCارسال یک نمونه لخته و  21

 پرستار بیمار ثبت گزارش تمام اقدامات از ابتدا تا انتهاي ترانسفوزیون خون و امضادر فرم تزریق 22
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پرستار دبل چک 

 کننده

 پزشک معالج

 سرپرستار بخش نظارت به صورت متناوب بر کلبه ي مراحل ترانسفوزیون خون 11
 

 کنان مرتبط:کار

 مسئول بانک خون -مسئول ایمنی بیمار -پرستار بیمار -سرپرستار بخش -پزشک معالج

 مستندات مرتبط:

 آموزشهاي بالینی و آزمایشگاهی براي کارکنان طب انتقال خون تهیه شده نوسط سازمان انتقال خون

 15/3/11تاریخ بازبینی بعدی:                                   15/4/17تاریخ ابالغ:                                           15/3/17تاریخ بازبینی فعلی:

 تهیه کنندگان

 دکتر رامین محب)پزشک ارشد هموویژالنس(
 )مسئول بانک خون(مریم جاللی 

 دکتر علی اخباري)مسئول فنی آزمایشگاه(

 فرزانه جوادي )کارشناس آزمایشگاه(

 مریم هاشمی ) مترون (

 تأیید کننده:

 )معاون درمان ( ناصري نیادکتر 

 تصویب/ابالغ کننده:

 )ریاست ( دریانیدکتر 
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 ماه 2روش اجرایی درخواست و تزریق خون برای نوزادان و شیرخواران با سن کمتر از 

 هدف:

 ده هاي خونی در بیمارستان می باشدارتقاء سیستم ها و فرآیندهاي استفاده صحیح و به حداقل رساندن موارد خطا جهت مصرف خون و فرآور

 دامنه:

 پرسنل درمانی و آزمایشگاه

 صاحبان فرآیند: 

 مسئول بانک خون -پزشکان -پرستاران

 ذینفعان فرآیند:

 سازمان انتقال خون -بیماران

 تعاریف:

دار دارند، در نظر گرفته می شود یا تصمیم  نی عالمت%حجم خون خود را از دست داده و یا کم خو21جانشین کردن گلبولهاي قرمز در نوزادان بیماري که 

 ماه2گیري براي تزریق خون و فرآورده در نوزادان کمتر از 

 امکانات و تجهیزات:

 -میکروست تزریق -Cold box–پایه سرم –فرم گزارش عارضه  –فرم نظارت بر تزریق  –فرم درخواست  -مواد ضدعفونی کننده  -سر سوزن-لوله ي خال

 کت صورتیآنژیو

 مسئولیت ها و اختیارات: :

 پرستاران حرفه اي شاغل در کلیه بخش هاي بستري و اورژانس -سر پرستارانمسئولیت های اجرائی: 

اعضا تیم ایمنی بیمار وکارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار ناظر بر اجراي -سوپروایزران-کلیه سرپرستاران -مسئول ایمنی مرکزمسئولیت نظارت: 

 این روش خواهند بود. صحیح

 منابع/مراجع:

وانگلستان)تهیه شده در دفتر معاونت فنی و فناوري  ایران هموویژالنس سیستم هاي تجربه از استفاده با خون انتقال طب کارکنان براي بالینی هاي آموزش

 هاي نوین سازمان انتقال خون

 نی، در چه محلی و توسط چه کسی انجام می شود.(انجام کار:                     )چه فعالیتی، چه زماشیوه 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

  ماه4در نوزادان و شیرخوران کمتر از  RBCروش تزریق  1

 پزشک معالج می شود. RBCبا مشاهده عالیم بالینی زیر درخواست  1-1

 پزشک معالج Hb<7-8g/dlی(شروع تزریق با بیمار عالیم بالینی آنمی دارد)آپنه،تاکی کاردي،عدم افزایش وزن کاف 2-1

 پزشک معالج Hb<10g/dlآنمی قبل از عمل جراحی،شروع تزریق با  3-1

 پزشک معالج Hb<12g/dlاست،شروع تزریق با ECMOبیمار هیپوکسی دارد یا روي  4-1

 پزشک معالج Hb<13g/dlبیماري سیانوتیک قلبی،شروع تزریق با  5-1

% حجم خون(که به سایر درمان ها جواب نداده است شروع 21به طور حاد)بیشتر از از دست دادن خون  6-1

 تزریق خون 

 پزشک معالج

 پزشک معالج Hb<10g/dlشوك بالینی یا کاهش شدید در فشار خون،شروع تزریق با  7-1

  ماه یا کمتر4تزریق پالکت در نوزادان و شیرخوران با سن  2

 پزشک معالج ماه کمتر درخواست پالکت می کند.2ي شیرخوران با سن با توجه به شرایط زیر برا 1-2

 پزشک معالج (ECMO)همراه با خونریزي یا طی اکسیژن رسانی غشایی خارج از بدن  ul/211*21,1<شمارش پالکت  1-1-2

 پزشک معالج همراه با اقدامات تهاجمی درخواست پالکت می شود.ul/51*21,1<شمارش پالکت  2-1-2

 همراه با شرایط بالینی پایدار درخواست پالکت می شود ul/11*21,1<شمارش پالکت  3-1-2

 

 پزشک معالج

 با شرایط بالینی ناپایدار درخواست پالکت می شود ههمرا ul/51*21,1<شمارش پالکت  4-1-2

 

 پزشک معالج
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یا اقدانات تهاجمی درخواست شمارش پالکت با هر میزان اما اختالل عملکرد پالکتی همراه با خونریزي  5-1-2

 پالکت می شود

 پزشک معالج

 پزشک معالج ماه یا کمتر:4تزریق نوتروفیل )گرانولیست( در شیرخواران با سن  3

 L/1*21,1هفته که شمارش نوتروفیل وي کمتر از 1سپتی سمی باکتریال در شیرخوار داراي سن کمتر از  1-3

 باشد

 پزشک معالج

هفته که شمارش نوتروفیل وي 1عفونت منتشر قارچی در شیرخوار داراي سن بیشتر از  سپتی باکتریال یا 2-3

 در لیتر بوده و انتظار می رود شمارش نوتروفیل وي بهبود یابد. 21,1*1,5کمتر از 

 پزشک معالج

ارش در بیماري که عفونت وي به آنتی بیوتیک پاسخ نمی دهد و نقص کیفی نوتروفیل وجود دارد)در این شم 3-3

 نوتروفیل در تصمیم گیري مهم نیست.(

 پزشک معالج

  (FFP)تزریق پالسمای تازه منجمد  4

دارند و قرار است عمل تهاجمی یا جراحی براي آنها انجام  INR>2,5-1در بیماري که خونریزي ندارند و  1-4

 شود.

 پزشک معالج

 پزشک معالج برابر نرمال است. 5/2که  PTTیا PTخونریزي میکروواسکوالر منتشر در بیماران  2-4

 پزشک معالج مصرف بیش از حد وارفارین که همراه با خونریزي باشد. 3-4

 پزشک معالج که قرار است تزریق خون یا تعویض پالسما داشته باشند(TTP)بیماران با پورپوراي ترومبوستیک  4-4

کنسانتره آنها در دسترس نیست و بیمار داراي  و آنتی ترومبین وقتی فاکتورSیاCدر موارد کمبود پروتئین  5-4

 خونریزي است.

 پزشک معالج

 پزشک معالج Kخونریزي ناشی از کمبود ویتامین  6-4

  موارد که کرایوپرسیپیتیت در نوزادان درخواست می شود: 5

 پزشک معالج ار گیرد.و بیماري که قرار است تحت عمل جراحی تهاجمی قر 100g/dlاختالل کمی فیبرینوژن کمتر از  1-5

 پزشک معالج اختالل کیفی فیبرینوژن با خونریزي منتشر یا اینکه بیمار قرار است تحت عمل جراحی تهاجمی قرار گیرد. 2-5

و  DDVPبا خونریزي فعال یا تصمیم به عمل تهاجمی در بیماري که  به  Aبیماري فون ویلبراد یا هموفیلی  3-5

 داده است.یا فاکتور کنسانتره پاسخ ن

 پزشک معالج

 پزشک معالج براي تهیه چسب فیبرینی 4-5

  اندیکاسیون های ترزیق خون شسته شده در شیرخوران شامل موارد زیر می باشد: 6

 پزشک معالج بیماران دچار هیپرکالمی که فعالیت کلیوي آن ها مختل است.)تازمانی که هیپر کالمی آن ها برطرف شود.( 1-6

 پزشک معالج اکنش شدید آنافیالکتیک بدون علت مشخص به فرآورده خونسابقه و 2-6

 پزشک معالج (PNH)هموگلوبینوري حمله اي شبانه  3-6

 پزشک معالج ترزیق خون داخل رحمی 4-6

  درخواست تزریق خون و فرآورده های خونی به صورت زیر می باشد: 7

سخه تکمیل شده، مهر و امضاء می شود. اگر اقدامات فرم درخواست خون و فرآورده هاي خونی در دو ن 1-7

منفی یا فرآورده اشعه دیده یا پالکت یا حجم کم یا غیره الزم باشد  CMVخاصی براي فراورده مثل خون 

 توسط پزشک در فرم درخواست می نویسد.

پرستار و پزشک 

 معالج

 پرستار ثبت می شود. HISنوع فرآورده و تعداد آن در  2-7

  ه گیری جهت کراسمچ به صورت زیر می باشد:نمون 1

 پرستار دستبند شناسایی  نوزاد را با مشخصات پرونده و اطالعات فرم درخواست خون مطابقت دهد 1-1

نام ونام خانوادگی ،تاریخ تولد،شماره سریال یا پرونده ، تاریخ و ساعت تهیه نمونه،نام نمونه گیر را بر روي  2-1

 ي خون نوشته می شود.برچسب لوله جمع آور
 پرستار

فرم درخواست خون و فرآوده هاي خونی که توسط پزشک معالج مهر و امضاء شده است را به همراه نمونه  3-1

هاي بیمار توسط فرد حامل )خدمه بخش مربوطه( به آزمایشگاه بانک خون ارسال می کند.در فرم درخواست 

 نل نمونه گیر تکمیل مهر و امضا می شود.خون و... قسمت مربوط به نمونه گیر توسط پرس

 پرستار

را چک می شود اگر تکمیل بود فرم اصلی  HISفرآورده هاي خونی و نمونه ها را تحویل گرفته و نیز سیستم  4-1

را جهت نگهداري در پرونده بیمار،مجددا توسط خدمه بخش مربوطه به بخش ارسال می شود. اگر عدم تطابق 

بود به بخش اطاع داده و آنها را برگشت می  HISو فرآورده هاي خونی و سیستم  در فرم درخواست خون

 مسئول بانک خون
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 دهد.

فرآورده هاي خونی واحد مناسب را جهت کراسمچ انتخاب کرده و آماده می -با توجه به فرم درخواست خون 5-1

... را در سه نسخه نوشته می یا پالکت و FFPشود.سپس فرم نظارت بر تزریق خون یا فرم نظارت بر تزریق 

 شود.

 مسئول بانک خون

 مسئول بانک خون به بخش اطالع داده می شود که فرآورده درخواستی آماده است. 6-1

  مراحل تزریق خون و فراورده های آن 1

  اقدام الزم قبل از تحویل خون و فراورده ان: 1-1

 پرستار الزم را به بیمار یا همراه وي داده می شود. قبل از تزریق خون و فراورده هاي ان توضیحات 1-1-1

 پرستار در کودکان باید در دسترس باشد.11آنژیوکت مناسب ،  2-1-1

 پرستار داروهاي مورد نیاز قبل از تزریق بر اساس دستور پزشک را آماده می شود. 3-1-1

 پرستار کپسول اکسیژن،دستگاه ساکشن آماده می باشد. 4-1-1

  امات الزم قبل از تزریق خون کامل و فشرده:اقد 2-1

براي تحویل گرفتن کیسه خون و فرآورده هاي خونی، با ارئه رسید حاوي مشخصات بیمار کیسه خون را  1-2-1

به همراه فرم نظارت بر تزریق خون از بانک خون تحویل گرفته و در کوتاهترین زمان به  Cold boxداخل 

 پرستار تحویل می دهد.

 ر بخش مربوطهبهکا

2-2-

1 

مشخصات کیسه خون را با اطالعات فرم درخواست شده و فرم نظارت بر تزریق خون تطبیق می دهند که 

بیمار، شماره ویژه اهدایی قید شده بر کیسه  RH و ABOعبارتند از: مقایسه نام ونام خانوادگی بیمار،  گروه 

 خون ، تاریخ انقضاء کیسه خون

 دو پرستار

3-2-

1 

کیسه خون یا فرآورده اي داراي هر یک از شرایط زیر باشد کیسه خون را با ذکر علت عدم تحویا در فرم  اگر

 نظارت بر تزریق به بانک خون عودت داده می شود.

هرگونه نشت از کیسه،  رنگ غیر طبیعی ، کدورت ، وجود لخته ، تاریخ انقضاء کیسه خون وجود گاز در 

 کیسه ، برچسب ناسالم

 

 رپرستا

4-2-

1 

جهت شناسایی بیمار  اطالعات دستبند شناسایی را با مشخصات پرونده و اطالعات فرم درخواست خون و 

مشخصات فرم نظارت بر تزریق مطابقت می دهند، موارد باال توسط دو پرستار به طور جداگانه بررسی می 

 شود.

 پرستار

5-2-

1 

خون و هر دو با اطالعات موجود در فرم نظارت  در صورتی که مشخصات برگه درخواست با مشخصات کیسه

 بر تزریق خون ارسالی براي بیمار ، همخوانی داشته باشد اجازه تزریق خون داده می شود.

 پرستار

  تزریق خون کامل و فشرده: 12

 ستارپر دقیقه پس از تحویل گرفتن خون فشرده و خون کامل از بانک خون تزریق شروع می شود.11حداکثر تا  1-12

 پرستار تزریق خون را با ست فیلتردار انجام می شود. 2-12

 پرستار شکل استفاده می شود. yاز ست تزریق  3-12

 پرستار سرعت تزریق را طبق دستور پزشک معالج تنظیم می شود. 4-12

 پرستار تزریق می شود. 5cc/kg/hr-2یک واحد خون در کودکان با سرعت  5-12

 پرستار ساعت می باشد. 2وصل کیسه به بیمار حداکثر زمان  6-12

دقیقه اول تزریق ، بر بالین بیمار حضور داشته و وي را از نظر بروز عالئم واکنش خون یررسی می  25طی  7-12

 کند.

 پرستار

 پرستار پس از اتمام تزریق عالیم حیاتی بیمار کنترل و ثبت می شود. 1-12

ون مهر و امضاء شده توسط پزشک معالج و برگه اصلی فرم نظارت بر  تزریق پس از تزریق ، فرم درخواست خ 1-12

 خون در پرونده بیمار قرار داده می شود.

 پرستار

 پرستار حجم خون داده شده گزارش و ثبت می شود. 12-12

  اقدامات الزم در صورت بروز واکنش ناسازگاری به ترتیب عبارتند از: 11

 پرستار ع به تزریق نرمال سالین می کند.تزریق خون قطع و شرو 1-11
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 پرستار به پزشک معالج اطالع داده می شود. 2-11

 پرستار کیسه خون جهت بررسی مجدد به بانک خون ارسال می شود. 3-11

 پرستار فرم عوارض ناخواسته احتمالی خون تکمیل و به دفتر هموویژالنس جهت بررسی تحویل داده می شود. 4-11

 پزشک عوارض ناخواسته احتمالی خون تکمیل و به دفتر هموویژالنس جهت بررسی تحویل داده می شود. فرم 5-11

مسئول  فرم عوارض ناخواسته احتمالی خون به پزشک ارشد هموویژالنس جهت بررسی تحویل داده می شود. 6-11

 هموویژالنس

 مسئول بانک خون ساعت ارسال می شود. 28ن استان حداکثر تا فرم عوارض ناخواسته احتمالی خون به ستاد مرکزي انتقال خو 7-11

را با اطالعات فرم درخواست شده ، فرم نظارت بر تزریق  FFPمشخصات بیمار و کیسه FFPتزریق  براي 12

FFP :و پالکت و...تطبیق می دهد که عبارتند از 

 پرستار

 پرستار و... مطابقت داده شودFFPبر تزریق شماره ویژه اهدا یی قید شده بر روي کیسه و فرم نظارت  1-12

 پرستار وضیعت ظاهري کیسه فرآورده و تاریخ انقضاء کیسه مطابقت داده شود. 3-12

 مسئول بانک خون بر اساس ترتیب نوشته شده در فرم نظارت بر تزریق انجام می شود. FFPتزریق 4-12

ق ، حین تزریق دومین فرآورده و... کنترل و در فرم نظارت در صورت تزریق فرآورده عالیم حیاتی قبل از تزری 5-12

 بر تزریق ثبت می شود.

 پرستار

در صورت عدم مصرف و یا برگشت فرآورده به بانک خون علت در فرم نظارت ثبت و به آزمایشگاه ارسال می  6-12

 شود.

 پرستار

 پرستار .ساعت پس از ذوب شدن باید تزریق شود 2حداکثر تا  FFPهر کیسه  7-12

درجه سانتی گراد یخچال  6تا 2ساعت در دماي  12ساعت تزریق نشود تا  2چنانچه پس از ذوب شدن تا  1-12

 قابل نگهدار می باشد.

 پرستار

 پزشک معالج و همچنین بسته به تحمل بیمار می باشد. 120ml/hr-60سرعت تزریق در کودکان  1-12

 پرستار .تزریق باست فیلتر دار انجام شود 12-12

تاریخ، ساعت شروع تزریق و ساعت پایان تزریق و حجم فرآورده تزریق شده در فرم نظارت بر تزریق ثبت می  11-12

 شود.

 پرستار

پس از تزریق نسخه اصلی درخواست مهر و امضاء شده توسط پزشک معالج و نسخه اصلی فرم نظارت بر  12-12

 تزریق در پرونده بیمار نگهداري می شود.

 رستارپ

 پرستار نسخه دوم فرم نظارت بر تزریق تکمیل شده به بانک خون جهت بایگانی ارسال می شود 13-12

 پرستار حجم فرآورده داده شده در گزارش پرستاري و فرم ثبت داروها قید شود. 14-12

  تزریق پالکت 13

ظارت بر تزریق پالکت و.. مطابقت مشخصات بیمار و کیسه پالکت با اطالعات فرم درخواست شده و فرم ن 1-13

 داده می شود  که عبارتند از:

 پرستار

1-1-

13 

 پرستار در صورت دستور پزشک الزامی می باشد. ABOگروه خون رعایت همگروهی 

2-1-

13 

 پرستار شماره قید شده بر روي کیسه و قید شده بر روي فرم نظارت بر تزریق مطابقت داده شود.

3-1-

13 

 پرستار و تاریخ انقضا کیسه چک شود.  وضعیت ظاهري

4-1-

13 

در صورت تزریق فراورده عالیم حیاتی قبل از تزریق و حین تزریق کنترل و در فرم نظارت بر تزریق ثبت 

 شود.

 پرستار

5-1-

13 

 ارپرست در صورت عدم مصرف و یا برگشت فراورده به بانک خون علت در فرم نظارت ثبت و به آزمایشگاه ارسال شود.

6-1-

13 

تاریخ ، ساعت شروع تزریق و ساعت پایان تزریق و حجم فراورده تزریق شده در فرم نظارت بر تزریق ثبت 

 شود.

 پرستار

 مسئول بانک خون)دماي اتاق( درجه سانتیگراد همراه با تکان دادن دائمی توسط شیکر نگهداري می 11+1پالکت در دماي -7-1
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 داري است(روز قابل نگه 1شود.)در شرایط فوق پالکت تا  13

1-1-

13 

 پرستار تزریق با ست فیلتر دار انجام می شود.

1-1-

13 

تکمیل می شود و نسخه اصلی فرم درخواست فراورده و فرم نظارت بر تزریق  FFPفرم نظارت بر تزریق مانند 

 در پرونده بیمار نگهداري می شود و نسخه دوم تکمیل شده به بانک خون ارسال می شود.

 پرستار

  تزریق خون اورژانس : 14

دقیقه(در 11در این مواقع فرم مخصوص درخواست خون و فراورده هاي خونی به طور اورژانس )تهیه کمتر از  1-14

 دو نسخه تکمیل ، مهر . امضا به بانک خون ارسال می شود.

 پزشک معالج

بانک خون جهت انجام آزمایشات سازگاري  در شرایط تزریق اورژانسی نمونه خون قبل از تزریق خون به 2-14

 ارسال می شود.

 پرستار

در شرایط اورژانسی اگر بیمار هویت مشخصی نداشته باشد، از شماره پرونده بیمار جهت شناسایی و ثبت بر  3-14

 روي برچسب لوله آزمایش استفاده شود.

 پرستار

 
 

 موارد غیر اورژانس در اطفال سرعت تزریق در نظر گرفته شده برای فراورده های خون در

 سرعت تزریق دوز فراورده

 Ml/kg15-12 Ml/kg/hr5-2 (RBCگلبول قرمز)

 Ml/kg15-12 Ml/hr122-62 (FFPپالسمای تازه منجمد)

 Ml/kg12-5 Ml/hr122-62 پالکت

 سریع در حدی که بیمار تحمل کند کیلوگرم12واحد به ازای  1-2 کرایوپرسیپیتیت

 Ml/kg15-12 Ml/hr 122-65 گرانولوسیت
 

 کارکنان مرتبط:

 بانک خون -پزشکان -پرستاران

 مستندات مرتبط:

 اطلس جامع انتقال خون تالیف دکتر سیما ذوالفقاري انارکی

 15/3/11تاریخ بازبینی بعدی:                                   15/4/17تاریخ ابالغ:                                           15/3/17تاریخ بازبینی فعلی:

 تهیه کنندگان:

 دکتر رامین محب)پزشک ارشد هموویژالنس(
 فرزانه جوادي )کارشناس آزمایشگاه(

 دکتر علی اخباري)مسئول فنی آزمایشگاه(

 )مسئول بانک خون(مریم جاللی 

 مریم هاشمی )مترون (

 

 تأیید کننده:

 )معاون درمان ( ناصري نیادکتر 

 غ کننده:تصویب/ابال

 )ریاست ( دریانیدکتر 
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 روش اجرایی شرایط و معیارهای دسترسی درون سازمانی ، برون سازمانی به اطالعات بیماران

 هدف:

 دستیابی آسان و سریع به اطالعاتو استفاده صحیح از اطالعات 
 امنیت و افشاي اطالعات ،و به کارگیري مقررات براي حفاظت محرمانگیکنترل 

 دامنه:

 واحدهاي پاراکلینیک -کلیه بخش هاي بستري و سرپایی - پذیرش و مدیریت اطالعات 

 صاحبان فرآیند:

 مسئول پرستاري   –مسئول مدیریت اطالعات 

 ذینفعان فرآیند:

 محققین    -پزشک    -نماینده ها ي بیمه     -ذیصالح  سازمان هاي    -همراه بیمار     -بیمار  

 تعاریف:

 منظور از سازمان بیمارستان می باشد 

 امکانات و تجهیزات:

 پرینتر    -دستگاه کپی   –دفتر انتقال بیمار از واحد مدیریت اطالعات فرم درخواست پرونده   -لیست افراد مجاز دریافت کننده اطالعات  

 اختیارات: مسئولیت ها و

   : منابع/مراجع

 بخشنامه هاي مربوطه    -دستورالعمل معاونت درمان 

 )چه فعالیتی، چه زمانی، در چه محلی و توسط چه کسی انجام می شود.(انجام کار: شیوه 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

ن سازمانی شرایط و معیارهاي دسترسی به اطالعات بیمار به دو بخش درون سازمانی و برو 1

 تقسیم می گرد د    
 

  الف( شرایط درون سازمانی 2

3 

 -بیمه گري -مدیریت -مسئول فنی –فقط برخی از واحدهاي بیمارستان اعم از ریاست 

گواهی  -مسئول کنترل عفونت  –دفتر پرستاري  -پزشکان معالج -مددکاري -حسابداري

مرگ و میر مجاز به دریافت پرونده  والدت و برخی کمیته هاي بیمارستانی از جمله کمیته

 می باشند.

 
_ 

 پرسنل مدیریت اطالعات پزشک معالج فقط حق دسترسی به پرونده بیمار خود را دارد 4

5 
کمیته مرگ و میر و آسیب شناسی فقط حق دسترسی به پرونده بیماران فوتی و پرونده 

 هاي مرتبط با خطاهاي پزشکی و درمانی را دارند

 ت اطالعاتپرسنل مدیری

6 
کمیته کنترل عفونت بیمارستانی فقط حق دسترسی به پرونده هایی که در ارتباط با 

 عوارض ناشی از عفونت بیمارستان هستند را دارد 

 پرسنل مدیریت اطالعات

7 
دارویی و   -کمیته ایمنی بیمار فقط حق دسترسی به پرونده در ارتباط با خطاهاي درمانی 

 اردوقایع ناخواسته را د

 پرسنل مدیریت اطالعات

1 
کلیه افراد مجاز دریافت کننده پرونده تا پایان وقت اداري همان روز پرونده را به واحد 

 مدیریت اطالعات عودت می نماید 

 افراد مجاز دریافت کننده پرونده 

1 

در زمان انتقال بیمار از بخشی به بخش دیگر منشی بخش تحت نظارت سرپرستار اطالعات 

ده را در دفتر انتقال بیمار ثبت می نماید و پرستار مربوطه پرونده را به همراه بیمار به پرون

بخش تحویل گیرنده پس از کنترل پرونده توسط منشی بخش تحویل گیرنده و دریافت 

 رسید و امضاء در دفتر انتقال بیمار از سرپرستار بخش تحویل گیرنده تحویل می نماید 

 سرپرستار بخش

12 
د مجاز به دسترسی پرونده در بیمارستان با تکمیل و ارائه فرم درخواست پرونده از واحد افرا

 مدیریت اطالعات می توانند پرونده را دریافت نمایند
 پرسنل مدیریت اطالعات
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11 

شماره  -فرم درخواست پرونده از واحد مدیریت اطالعات شامل: نام و نام خانوادگی بیمار

نام و امضاء  -علت درخواست -تاریخ درخواست -نام پزشک معالج –تاریخ بستري  -پرونده

نام و مهرو امضاء پزشک درخواست کننده می باشد و  –مهر واحد درخواست کننده یا و 

 فرد درخواست کننده پرونده تمام موارد را کامال تکمیل می نماید

 فرد درخواست کننده پرونده

12 

یافت پرونده دفتر تحویل واحد مدیریت اطالعات را فرد دریافت کننده پرونده در زمان در

امضاء می نماید و رسید می دهد و در اسرع وقت پرونده را به واحد مدیریت اطالعات 

 عودت می نماید

 فرد دریافت کننده پرونده

 نقل و انتقال پرونده از واحد مدیریت اطالعات توسط منشی بخش انجام می گیرد 13
 منشی بخش

14 
مدیریت اطالعات مجاز به ارائه کپی واصل پرونده به افراد مجاز دریافت کننده  فقط واحد

 اطالعات می باشد

 پرسنل مدیریت اطالعات

  ( شرایط برون سازمانی                                        ب 15

 رسنل مدیریت اطالعاتپ اطالعات خود دسترسی یابد بیمار توسط ارائه کارت شناسایی خود می تواند به کپی 16

17 
کپی اطالعات بیمار فقط به سرپرست قانونی و افراد درجه اول بیمار و با رویت و انطباق 

 کارت شناسایی بیمار با  فرد مراجعه کننده داده می شود
 پرسنل مدیریت اطالعات

11 
بیمار  پزشکی قانونی و مراجع قانونی با انجام مکاتبه و نامه رسمی می تواند به پرونده

 دسترسی یابد و یک نسخه کپی پرونده تا بازگشت اصل پرونده جایگزین می گردد.
 پرسنل مدیریت اطالعات

11 
سازمانها از جمله پزشکی قانونی ، بیمه اي ، بنیاد شهید ، جانبازان ، دادگستري  ، 

 بازنشستگی با ارائه نامه رسمی می توانند به کپی اطالعات بیمار دسترسی یابند
 سنل مدیریت اطالعاتپر

دهد)به میبیمارستان فقط در صورت دریافت نامه رسمی پاسخ نامه را به صورت رسمی 22

 استثناي درخواست کنندگان مدارك جهت بیمه تکمیلی(

 پرسنل مدیریت اطالعات

21 
فقط در صورت ارائه نامه رسمی و درخواست کپی سازمان هاي ذیصالح بر روي اطالعات 

 بیماران مهر برابر اصل بیمارستان زدهمیشودپرونده پزشکی 

 پرسنل مدیریت اطالعات

22 

افرادي که جهت فعالیت هاي تحقیقاتی و پژوهشی مراجعه می کنند با دارا بودن نامه 

رسمی از سازمان مربوطه و پس از هماهنگی و تایید ریاست بیمارستان می توانند به 

ه تحقیقات درواحد مدیریت اطالعات نگهداري اطالعات دسترسی یابند . نامه رسمی و نتیج

 می گردد .

 پرسنل مدیریت اطالعات

23 
ارائه کپی واصل پرونده پزشکی بیماران فوتی و  بیماران اعصاب و روان و پرونده هاي 

 شکایتی فقط با درخواست کپی مراجع قضایی ذیصالح صورت می پذیرد.

 پرسنل مدیریت اطالعات

24 
سازمانها و درخواست هاي دسترسی به پرونده ها در پرونده پزشکی  کلیه نامه هاي رسمی

 نگه داري میگردد.

 پرسنل مدیریت اطالعات

 
 منشی بخش   -پرسنل مدیریت اطالعات کارکنان مرتبط:

 فرم درخواست پرونده ل دفتر تحویل پرونده ل لیست افراد مجاز دریافت کننده اطالعات مستندات مرتبط:  

 12/3/11تاریخ بازبینی بعدی:                          1/4/17تاریخ ابالغ:                      12/3/17ینی فعلی: تاریخ بازب

 تهیه کنندگان :

مریم هاشمی   )  -سپیده غالمی پور)مسئول مدیریت طالعات (  -مسئول بهبودکیفیت(   کارشناس)خانم میرخانی  -)مسئول فنی(      جمالیدکتر 

 فاطمه صفری  )مسئول مددکاری(  - محمد رجایی  )مدیر مالی( -ره پرستاری( مدی

 )ریاست(دکتر دریانی تصویب/ابالغ کننده:  )معاون درمان(دکتر ناصری نیاتأییدکننده:
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 روش اجرایی سازماندهی درونی پرونده های پزشکی از نظر مشخص بودن ترتیب محتویات پرونده بیمار

 هدف:

 منظم بودن پرونده٬ی به اطالعات سهولت دسترس 

 دامنه: :

 کلیه واحدهاي دریافت کننده پرونده ٬واحد مدیریت اطالعات ، بخشهاي بستري 

 صاحبان فرآیند:

 منشی بخش  -مسئول پرستاري  –مسئول مدیریت اطالعات 

 ذینفعان فرآیند:

 واحد مدیریت اطالعات  –پزشک  –بیمار 

 تعاریف:

 :امکانات و تجهیزات

 چک لیست بازبینی و کنترل پرونده –دستورالعمل ترتیب چیدمان پرونده 

 مسئولیت ها و اختیارات:

 منابع/مراجع:

 کتاب مدیریت اطالعات سالمت دکتر صفدري –دستورالعمل معاونت درمان  –سیاست بیمارستان  

 م می شود.(شیوه انجام کار:  )چه فعالیتی، چه زمانی، در چه محلی و توسط چه کسی انجا

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

مسئول  مدیریت  نحوه ترتیب چیدمان فرم هاي پرونده در کمیته مدیریت اطالعات تعیین می گردد 1

 اطالعات

اگر فرمهایی بر اساس نیازهاي درون بخشی اضافه شود و یا چنانچه استفاده از فرمی از طرف معاونت  2

یري آن در پرونده توسط کمیته مدیریت اطالعات براساس استانداردهاي درمان ابالغ گردد مکان قرار گ

 معاونت درمان شهید بهشتی مصوب می گردد

مسئول  مدیریت 

 اطالعات

منشی بخشها در ابتدا فرمهاي پرونده را بر اساس اولویت ثبت اطالعات و میزان نیاز استفاده از اطالعات به  3

 ترتیب ذیل چیدمان می نمایند:

٬ خالصه پرونده ، شرح حال  ٬نمودار عالئم حیاتی  ٬پذیرش  ٬مشاوره ٬ش بیمار، کارت ثبت خدمات آموز

سیر بیماري، مراقبت قبل از عمل، گزارش عمل جراحی،دستور پزشک،گزارش پرستار، گزارشات آزمایشات 

 ارزشیابی تغذیه و سایر فرمهاي متفرقه٬و پاراکلینیک 

 منشی بخش

ن ترخیص بیمار بر طبق دستورالعمل ابالغی از طرف مدیریت اطالعات ترتیب منشی بخشها در زما 4

 چیدمان فرمها را بر مبناي اصول استاندارد رعایت می نماید
 منشی بخش

فرم اصلی و سپس فرمهاي پاراکلینیک و در انتها فرمهاي  28زمان خروج پرونده از بخش ابتدا   5

 متفرقه بهترتیب ذیل قرار می گیرند:

 ٬سیر بیماري، مشاوره، فرمهاي زایمانی، مراقبتقبل از عمل  ٬خالصه پرونده، شرح حال  ٬رش پذی

 ٬دستورات پزشک، گزارش پرستار، کنترل عالئم حیاتی ٬مراقبت بعد از عمل  ٬بیهوشی،عمل   جراحی 

ت، فرمهاي نمودار عالئم حیاتی  پاتولوزي،رادیولوزي، آزمایشگاه، الکتروکاردیوگرافی،جذب و دفع مایعا

 فرمهاي متفرقه ٬پاراکلینیک 

 منشی بخش

6 

 

فرمهایی که بیش از یک عدد مورد استفاده قرار می گیرند ترتیب چیدمان آنها در پرونده بر مبناي توالی 

 زمانی )از کم به زیاد می باشد(.

 

 منشی بخش

ت واستفاده از پرونده پزشکی افراد مجاز دریافت کننده پرونده از واحد مدیریت اطالعات در صورت دریاف 7

 رعایت ترتیب چیدمان فرم ها را حفظ می نمایند
 دریافت کنندگان پرونده 
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پرسنل واحد مدیریت اطالعات پس از ورود پرونده به واحد مدیریت اطالعات ترتیب چیدمان فرمهاي  1

 پرونده را بر اساس چک لیست مربوطه بازبینی و کنترل می نمایند
 طالعاتپرسنل مدیریت ا

 پرسنل مدیریت اطالعات استفاده می گردد.  SOMRجهت سازماندهی درونی پرونده هاي پزشکی از روش  1

 

 کارکنان مرتبط:

 منشی بخشها –پرسنل مدیریت اطالعات 

 مستندات مرتبط:

 دستورالعمل ترتیب چیدمان پرونده ـ چک لیست بازبینی و کنترل پرونده 

 12/3/11تاریخ بازبینی بعدی:                          1/4/17تاریخ ابالغ:                      12/3/17تاریخ بازبینی فعلی: 

 تهیه کنندگان : 

 مسئول بهبود کیفیت(کارشناس ) خانم میرخانی

 مریم هاشمی )مسئول پرستاری(                             

 سپیده غالمی پور)مسئول مدیریت اطالعات(

 )منشی بخش( فندیارسپیده اس

 )ریاست(دکتر دریانی تصویب/ابالغ کننده: )معاون درمانی(دکتر ناصری نیاتأیید کننده:
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 روش اجرایی محافظت و امنیت سیستم های ذخیره و بازیابی اطالعات

 هدف:

 هر گونه سوء استفاده از اطالعات بیماران به منظور جلوگیري از حصول اطمینان از انجام محافظت و امنیت سیستم هاي ذخیره و بازیابی اطالعات 

 دامنه:

 بخشهاي درمانی و غیر درمانی -واحد تاسیسات –ITواحد  -واحد مدیریت اطالعات

 صاحبان فرآیند:

 مسئول تاسیسات  –ITمسئول  –مسئول مدیریت اطالعات 

 ذینفعان فرآیند:

 ITواحد  –بیمارستان ریاست  –واحد مدیریت اطالعات  –سازمانهاي ذیصالح   -بیمار 

 تعاریف:

 امکانات و تجهیزات:

نرم افزار آنتی  –دوربین مدار بسته  –دکمه احضار نگهبان روي دسکتاپ رایانه   -تجهیزات اعالم و اطفاء حریق   -استفاده از رمز ورودي اختصاصی  –رایانه 

 ویروس

 مسئولیت ها و اختیارات : 

 منابع/مراجع:

 15/21/81مورخ        101/307682دستورالعمل شماره  –سیاست بیمارستان 

 ه محلی و توسط چه کسی انجام می شود.(در چشیوه انجام کار:       )چه فعالیتی، چه زمانی، 

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

1 
فقط پرسنل واحد مدیریت اطالعات حق ورود . فایل . بازیابی و دسترسی به اطالعات را در واحد 

 یت اطالعات دارندمدیر
 پرسنل مدیریت اطالعات 

2 
تحویل پرونده و ارائه اطالعات هویتی و درمانی و محتویات پرونده فقط به افراد مجاز با رعایت اصول 

 استاندارد و در چارچوب قوانین صورت می گیرد
 پرسنل مدیریت اطالعات 

3 
هت ورود به سیستم رایانه اي می هر یک از پرسنل واحد مدیریت اطالعات داراي رمز اختصاصی ج

 باشند.
 ITمسئول 

4 
از داده هاي واحد مدیریت اطالعات یک نسخه پشتیبان هر چهار ساعت یکبار به صورت خودکار 

 .انجام می گیرد
 ITمسئول 

 ITمسئول  بر روي سرور نرم افزار آنتی ویروس نصب می باشد. 5

 ITمسئول  ورودي تعریف شده است.جهت محدودیت دسترسی به تجهیزات شبکه رمز   6

 مسئول تاسیسات طراحی صحیحی جهت منابع تغذیه برق در شبکه بر اساس محل استقرار سیستم ها انجام یافته است  7

 مسئول تاسیسات اتاق سرور در مکانی مجزا و مجهز به دوربین مدار بسته و سیستم اعالم و اطفاء حریق می باشد. 1

1 
دیریت اطالعات با رمز اختصاصی مجوز دسترسی به فایل الکترونیک بایگانی راکد فقط پرسنل واحد م

 و یا پرونده هاي اسکن شده را دارند.

 پرسنل مدیریت اطالعات 

 ITمسئول  سایر واحدهاي بیمارستان نمی توانند به سیستم رایانه اي واحد مدیریت اطالعات دسترسی یابند 12

11 
واحدهاي درمانی و غیر درمانی توسط واحد آموزش و مسئول مدیریت حفظ محرمانگی اطالعات در 

 اطالعات کنترل می گردد
 مسئول مدیریت اطالعات

 مسئول تاسیسات واحد مدیریت اطالعات به سیستم اعالم و اطفاء حریق مجهز می باشد. 12

 مسئول تاسیسات در واحد مدیریت اطالعات مهتابی ها مجهز به روکش می باشند 13
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14 

پرسنل  واحد مدیریت اطالعات در زمان بروز درگیري و خشونت ارباب رجوع جهت حفظ امنیت 

فیزیکی اطالعات و پرونده هاي پزشکی و پرسنل ، از طریق انتخاب گزینه ي احضار نگهبان موجود 

 در سیستم  رایانه  واحد ،از واحد نگهبانی دریافت کمک می نمایند

 پرسنل مدیریت اطالعات 

15 
درب هاي ورودي واحد مجهز به دو قفل می باشد و دوربین مدار بسته به واحد مدیریت اطالعات 

 مشرف می باشد.

 پرسنل مدیریت اطالعات 

 مسئول مدیریت اطالعات استعمال دخانیات در محوطه بایگانی ممنوع می باشد . 16

17 
ق با فاصله مناسب از محل نگه کلید برق در فضاي بیرونی محل بایگانی تعبیه شده و پریزهاي بر

 داري اسناد کاغذي نصب شده است.

 مسئول تاسیسات

 مسئول تاسیسات به صورت دوره اي در بایگانی جاري و راکد سم پاشی انجام می گردد. 11
 

 کارکنان مرتبط:

 پرسنل واحد تاسیسات   -  ITپرسنل واحد   -پرسنل مدیریت اطالعات 

 مستندات مرتبط:

 مل استانداردهاي اعتبار بخشی ل قوانین وزارت بهداشت در خصوص ارائه اطالعات دستورالع

 12/3/11تاریخ بازبینی بعدی:                          1/4/17تاریخ ابالغ:                      12/3/17تاریخ بازبینی فعلی: 

 تهیه کنندگان :

 مسئول بهبود کیفیت (    کارشناس ) خانم میرخانی

 خانم هاشمی) مسئول پرستاری (                          

 آقای صیادی ) مسئول انتظامات (                            

 غالمی پور)مسئول مدیریت اطالعات( خانم

 آقای طباطبایی )مسئول تاسیسات(

 (  ITآقای اژدست ) مسئول 

 ) ریاست(دکتر دریانی غ کننده: تصویب/ابال )معاون درمان( دکتر ناصری نیاتأییدکننده: 
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 روش اجرایی ثبت و کنترل خروج پرونده پزشکی از واحد مدیریت اطالعات سالمت

 هدف:

 پاسخگویی به مراجعین و بخشهاي متقاضی پرونده جلوگیري از افشاء اطالعات  بیمار، جلوگیري از مفقود شدن پرونده ، سهولت بازیابی پرونده خارج شده،

 دامنه:

 مدیریت اطالعات واحد

 صاحبان فرآیند:

 مسئول مدیریت اطالعات

 ذینفعان فرآیند:

 حسابداري   -ریاست بیمارستان  –سازمانهاي ذیصالح  –کمیته هاي بیمار شناسی  –پزشک   -واحد مدیریت اطالعات   -بیمار 

 تعاریف:

 امکانات و تجهیزات:

 جایگزین  فرم درخواست پرونده و کارت  -دفتر تحویل پرونده 

 مسئولیت ها و اختیارات:

 منابع/مراجع:

 سیاست و قوانین ریاست و واحد مدیریت اطالعات بیمارستان

 توسط چه کسی انجام می شود.(انجام کار:  )چه فعالیتی، چه زمانی، در چه محلی و شیوه 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

1 
ت نگهداري می شود و در دفتر تحویل پرونده ضمیمه می فرمهاي درخواست پرونده در واحد مدیریت اطالعا

 گردد
 پرسنل مدیریت اطالعات  

2 

کلیه پرونده هاي ارسالی از واحد مدیریت اطالعات در دفتر تحویل واحد مدیریت اطالعات با ذکر نام 

و   گرددونام خانوادگی، شماره پرونده ، تاریخ بستري ، تاریخ تحویل و نام بخش تحویل گیرنده ثبت می

می رسد به امضا فرد تحویل دهنده   

 پرسنل مدیریت اطالعات  

 

 فرد گیرنده پرونده فرد تحویل گیرنده پرونده ، دفتر تحویل را امضاء مینماید  3

4 

پرسنل واحد مدیریت اطالعات  فرم درخواست پرونده را کنترل و پس از ثبت مشخصات پرونده در دفتر فوق 

. فرد دریافت با اخذ  رسید و امضاء فرد درخواست کننده پرونده ، تحویل می نمایند  ، پرونده درخواستی را

 کننده پرونده تا پایان وقت اداري همان روز پرونده را به واحد مدیریت اطالعات عودت می دهد. 

 پرسنل مدیریت اطالعات  

5 

احد مدیریت اطالعات را از طریق کنترل  بازگشت پرونده هاي خارج شده از و پرسنل واحد مدیریت اطالعات

کنترل دفتر تحویل انجام می دهند و چنانچه پرونده تیک تحویل نخورده باشد پرسنل واحد مدیریت 

 اطالعات بازیابی و عودت پرونده به واحد مدیریت اطالعات را پیگیري  می نمایند

 پرسنل مدیریت اطالعات  

6 

نیاز است اصل پرونده جهت کمیسیون پزشکی و پزشکی در مواردي که پرسنل واحد مدیریت اطالعات 

قانونی و مراجع قانونی به بیرون بیمارستان فرستاده شود مشخصات پرونده را در دفتر مخصوص ارسال 

پرونده به مراجع قانونی ثبت می نمایند و کپی پرونده را به همراه اصل نامه پزشکی قانونی تا زمان عودت 

 یت اطالعات در فایل قرار می دهند.اصل پرونده به واحد مدیر

 پرسنل مدیریت اطالعات  

7 
به منظور آگاهی از ارائه مدارك مهر برابر اصل شده به بیمار . نامه ارسالی پرسنل واحد مدیریت اطالعات 

 مبنی بردریافت اطالعات بیمار را در پرونده بیمار ضمیمه می نمایند.

 پرسنل مدیریت اطالعات 

 :کارکنان مرتبط

 دبیر کمیته ها –پرسنل حسابداري  –افراد مجاز دریافت کننده پرونده  –پرسنل مدیریت اطالعات 

 مستندات مرتبط:

 دفتر تحویل پرونده ل فرم درخواست پرونده ل کارت جایگزین 

 12/3/11ریخ بازبینی بعدی:تا                          1/4/17تاریخ ابالغ:                      12/3/17تاریخ بازبینی فعلی: 
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 کدروش اجرایی:
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 تهیه کنندگان :

 مسئول بهبود کیفیت( کارشناس) خانم میرخانی

 مسئول مدیریت اطالعات(    )خانم غالمی پور

 خانم رسا )پرسنل مدیریت اطالعات(

 ) ریاست( دریانیتصویب/ابالغ کننده: دکتر  ) معاون درمان( ناصری نیاتأیید کننده:دکتر 



 

 

 بیمارستان خیریه سوم شعبان

 واحد بهبودکیفیت و اعتباربخشی

 روشهای اجرایی واحد مدیریت اطالعات سالمت

 

 کدروش اجرایی:

3sh-PR-37-05 
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 ده از حروف اختصاری مجاز و کاربرد آن ها در مستندات به ویژه در پرونده بیمارروش اجرایی استفا

 هدف:

 جلوگیري از بروز خطا در روند تشخیص و درمان بیمار

 دامنه:

 کلیه بخشهاي بستري

 صاحبان فرآیند:

 ریاست بیمارستان  –پزشک  -مسئول آموزش –مسئول پرستاري    -مسئول مدیریت اطالعات 

 فرآیند:ذینفعان 

 ریاست بیمارستان مسئول فنی بیمارستان  –بیمار  –پزشک  –پرستار  –واحد مدیریت اطالعات 

 تعاریف:

 امکانات و تجهیزات :

 بورد بخش –پرینتر  –رایانه  -کتابهاي علمی و پزشکی

 مسئولیت ها و اختیارات:

 منابع/مراجع:

  کتاب اختصارات پزشکی 

 تی، چه زمانی، در چه محلی و توسط چه کسی انجام می شود.(شیوه انجام کار: )چه فعالی

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

2 
سرپرستار هر بخش با هماهنگی مسئول علمی بخش لیست اختصارات پزشکی و تشخیصها و 

 اقدامات درمانی را تهیه مینماید 

 سرپرستار بخش 

1 
پزشکان جدیدالورود  در بورد بخش سرپرستار بخش لیست تهیه شده را جهت آگاهی پرسنل و 

 نصب می نماید

 سرپرستار بخش 

3 
مسئول آموزش بخش یا رابط آموزشی مسئولیت آموزش و آشنایی پرسنل جدید با این اختصارات و 

 اصطالحات و نحوه استفاده آنها در پرونده بیمار را بر عهده دارد 

 مسئول آموزش 

4 
وف اختصاري یا اصطالحات مجاز جهت ثبت در پرونده کلیه پزشکان موظف هستند صرفا از حر 

 استفاده نمایند  

 پزشک 

5 
کلیه پرستاران موظف هستند صرفا از حروف اختصاري یا اصطالحات مجاز جهت ثبت در پرونده  

 استفاده نمایند  

 پرستار

6 
انی سرپرستار بخش موظف است یک نسخه از حروف اختصاري مجاز و تشخیص ها و اقدامات درم

 را جهت آگاهی واحد مدیریت اطالعات به این واحد تحویل نمایند

 سرپرستار بخش 

7 
واحد مدیریت اطالعات کدگذاري و بررسی پرونده ها را بر اساس لیست حروف اختصاري 

 ها و اقدامات درمانی ارسالی از بخش ها انجام می دهند مجاز،تشخیص

 پرسنل مدیریت اطالعات 

8 
استفاده از حروف اختصاري یا اصطالحات غیر مجاز ، گزارش آن مسئول مدیریت در صورت مشاهده 

 اطالعات ارسال گردد

 کدگذار

 مسئول مدیریت اطالعات گزارش به ریاست بیمارستان جهت پیگیري ارسال میشود  1

 ارستان ریاست بیم ریاست بیمارستان در صورت ارائه چنین گزارشی ، مورد را به فرد خاطی عودت میدهد 21

22 
پزشک خاطی در اسرع وقت نسبت به اصالح اطالعات پرونده بر اساس استانداردهاي مستند سازي 

 اقدام می نماید 

 پزشک 

21 
پرستارخاطی در اسرع وقت نسبت به اصالح اطالعات پرونده بر اساس استانداردهاي مستند سازي 

 اقدام می نماید 

 پرستار

 
 کارکنان مرتبط:

 مدیر امور پزشکی –پرستار  –پزشک  –پرسنل واحد مدیریت اطالعات  –مسئول آموزشی  –خش سرپرستار ب
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 مستندات مرتبط:

 لیست حروف اختصاري مجاز ، تشخیص ها و اقدامات درمانی

 12/3/11عدی:تاریخ بازبینی ب                          1/4/17تاریخ ابالغ:                      12/3/17تاریخ بازبینی فعلی: 

 تهیه کنندگان :

 مسئول بهبود کیفیت( کارشناس) خانم میرخانی

 ) مسئول فنی(  موسويدکتر 

 خانم هاشمی )مسئول پرستاري(

 وایزر آموزشی(خانم مال)سوپر

 خانم غالمی پور ) مسئول مدیریت اطالعات (

 )ریاست(انیدکتر دریتصویب/ابالغ کننده: )معاون درمان(ناصری نیا تأیید کننده:دکتر 
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 بیمارستان خیرهی سوم شعبان

 روش اهی اجرایی 

محور فناوری اطالعات



 

 

 بیمارستان خیریه سوم شعبان

 واحد بهبودکیفیت و اعتباربخشی

 روشهای اجرایی واحد فناوری اطالعات 

 

 کدروش اجرایی:

3sh-PR-36-01 
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روش اجرایی حفظ امنیت سیستم، امانتداری وجلوگیری از دخل وتصرف درداده، تعیین سطوح 

 دسترسی افراد، بخشها و واحدها، محرمانه ماندن اطالعات الکترونیکی

 هدف:

  واحدها،محرمانه ماندن اطالعات الکترونیکی دخل وتصرف درداده،تعیین سطوح دسترسی افراد،بخشهاو وگیري ازجل حفظ امنیت سیستم،امانت داري و

 دامنه:

 کاربران سیستم

 فرآیند: صاحبان

 پرسنل واحد فناوری اطالعات –کاربران سیستم 

 کاربران ذینفعان فرآیند:

 تعاریف:

 به سیستم استفاده می شودتعیین دسترسی و ( loginفردي که براي وارد شدن)ه نام کاربري: نام منحصر ب

 کاربريحفظ امنیت نام رمز عبور: رمزي براي 

 امکانات و تجهیزات:

 نرم افزار های مرتبط  –سیستم کامپیوتری 

 مسئولیت ها و اختیارات:

 آقای اژدست –تعیین سطح دسترسی کاربر 

 آقای میرزاخانی –تعریف کاربر در نرم افزار 

 منابع/مراجع:

 نرم افزار طب پرداز

 انجام کار:                     )چه فعالیتی، چه زمانی، در چه محلی و توسط چه کسی انجام می شود.(شیوه 

 

 رد انجام دهندهف مراحل ردیف

 کاربر درخواست کتبی پرسنل 1

 مسئول بخش امضاء و تایید مسئول مافوق 2

 کاربر ITارجاع به واحد  3

 ITپرسنل واحد  ایجاد نام کاربري و رمز عبور 4

 ITپرسنل واحد  توجیح کاربر در حفظ نام کاربري و رمیز عبور  5

 ITپرسنل واحد  گرفتن امضاء از کاربر 6
 

 کاربران سیستم و مسئولین آن ها –پرسنل واحد فناوری  رکنان مرتبط:کا

 مستندات مرتبط:

 گرفتن امضاء -نامه و یا درخواست جهت ایجاد نام کاربری

 15/3/11اریخ بازبینی بعدی:ت                                   15/4/17تاریخ ابالغ:                                           15/3/17تاریخ بازبینی فعلی:

 : تهیه کنندگان

 محمدعلی سیرانی،  مهدی میرزا خانی،  ( ITافشین اژدست)مسئول 

 )معاون درمان (ناصری نیا تأیید کننده:دکتر 

 

 )ریاست ( دریانیتصویب/ابالغ کننده: دکتر 

 



 

 

 بیمارستان خیریه سوم شعبان

 واحد بهبودکیفیت و اعتباربخشی

 روشهای اجرایی واحد فناوری اطالعات

 

 کدروش اجرایی:

3Sh-PR-36-02 
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 روش اجرایی پشتیبانی ازسیستم های نرم افزاری وسخت افزاری بیمارستان

 هدف:

 یبانی از سیستمهاي نرم افزاري و سخت افزاري بیمارستانپشت

 دامنه:

 ي داراي کامپیوترواحد ها

 تعاریف:

CRM  نرم افزار گزارش مشکالت نرم افزاري و سخت افزاري: 

 صاحبان فرآیند:

 پرسنل واحد فناوری اطالعات

 ذینفعان فرآیند:

 واحد های دارای کامپیوتر

 امکانات و تجهیزات:

 امپیوتری نصب در واحدهاسیستم ک

 منابع/مراجع:

 تلفن -سیستم کامپیوتر 

 مسئولیت ها و اختیارات: 

 آقاي میرزاخانی – HISرسیدگی به درخواست هاي مربوط به 

 آقاي سیرانی –رسیدگی به درخواست هاي مربوط به نرم افزار، شبکه و سخت افزار 

 آقاي اژدست –افزاري و صدور مجوزهاي مربوطه ، امضاي تعمیرات یا ارتقاي سخت HISتایید تغییرات 

 انجام کار:                     )چه فعالیتی، چه زمانی، در چه محلی و توسط چه کسی انجام می شود.(شیوه 

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 کاربران ITیا تماس تلفنی با واحد  CRMثبت مشکل نرم افزاري و سخت افزاري در برنامه  2

 ITپرسنل  سخت افزاريو  بررسی درخواست  نرم افزاري 1

 ITپرسنل  رفع مشکالت نرم افزار در صورت امکان 1

 ITپرسنل  آنالین اشکال به صورت ارجاع به شرکت و رفع 2

 ITپرسنل  سخت افزار در صورت امکانیا تعویض رفع مشکل  5

 ITپرسنل  خرید سخت افزار درخواست  6

  ITپرسنل  رفع مشکل وخت افزار جایگزین کردن س 7

 کارکنان مرتبط:

 کلیه کاربران کامپیوتر –پرسنل واحد فناوري اطالعات 

 مستندات مرتبط:

 CRM نرم افزار 

 15/3/11خ بازبینی بعدی:تاری                                   15/4/17تاریخ ابالغ:                                           15/3/17تاریخ بازبینی فعلی:

 تهیه کنندگان:

 ، محمدعلی سیرانی مهدی میرزا خانی،  ( ITافشین اژدست)مسئول 

 )ریاست (دریانیتصویب/ابالغ کننده: دکتر  )معاون درمان (ناصری نیا تأیید کننده دکتر 

 



 

 

 بیمارستان خیریه سوم شعبان

 خشیواحد بهبودکیفیت و اعتبارب

 روشهای اجرایی واحد فناوری اطالعات

 

 کدروش اجرایی:

3Sh-PR-36-03 
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 یبانروش اجرایی نگهداری وپشتیبانی منظم داده هاواطالعات الکترونیکی وتهیه نسخه پشت

  هدف:

 تهیه نسخه پشتیبان نگهداري وپشتیبانی منظم داده هاواطالعات الکترونیکی و

 دامنه:

 واحد فناوري اطالعات

 فرآیند: صاحبان

 پرسنل واحد فناوری اطالعات

 ذینفعان فرآیند:

 مجموعه بیمارستان

 تعاریف:

Backup تهیه نسخه پشتیبان از  فایلهاي اطالعاتی : 

Restore باز گردانی فایلهاي پشتیبان : 

 امکانات و تجهیزات:

 رسانه ذخیره سازی –سیستم کامپیوتری 

 منابع/مراجع:

MSDN(MicroSoft Developer Network) 

 لیت ها و اختیارات:مسئو

 آقای اژدست – Backupنظارت بر ایجاد اتوماتیک 

 انجام کار:                     )چه فعالیتی، چه زمانی، در چه محلی و توسط چه کسی انجام می شود.(شیوه 

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 اژدست بصورت اتوماتیک طی چند مرحله در روز  Backupتیهه  2

 اژدست بصورت دستی در آخر ماه Backupتیهه  1

 اژدست در آخر ماه به نام ماه جاري Backupتغییر نام فایل  1

 اژدست به هارد دیسک اکسترنال Backupانتقال فایل  2

 اژدست  DVDبه روي Backupانتقال فایل  5

6 Restore   کردن فایلBackup  سیرانی به روي سرور تست  

 کارکنان مرتبط:

 پرسنل  واحد فناوری اطالعات

 : طمستندات مرتب

 در رسانه های ذخیره سازی فایلهای موجود

 15/3/11تاریخ بازبینی بعدی:                                   15/4/17تاریخ ابالغ:                                           15/3/17تاریخ بازبینی فعلی:

 کنندگان:تهیه 

 ( ITافشین اژدست )مسئول 

 )ریاست ( دریانی تصویب/ابالغ کننده: دکتر  )معاون درمان  (ناصری نیا تأیید کننده: دکتر 
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 بیمارستان خیرهی سوم شعبان

 روش اهی اجرایی 

حقوق گیرنده خدمتمحور



 

 

 بیمارستان خیریه سوم شعبان

 واحد بهبودکیفیت و اعتباربخشی

 روشهای اجرایی واحد حقوق گیرنده خدمت

 

 کدروش اجرایی:

3Sh-PR-11-01 
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 دگان خدمت و نحوه ارائه آن به افراد مجازمحرمانه نگه داشتن اطالعات گیرن روش اجرایی 

هدف از این خط مشی حفظ محرمانگی اطالعات و اسرار بیمار ، پیشگیري از سواستفاده از اطالعات وي و رعایت منشور حقوق بیمار به منظور هدف : 

 افزایش رضایتمندي وي و همراهانش می باشد .

 طالعات سالمتمدیریت اکلیه ي بخش هاي درمانی ، واحد دامنه: 

 پرسنل پرستاري ، پرسنل مدارك پزشکی ، مدیریت و ریاست بیمارستانصاحبان فرآیند: 

 ، پزشکی قانونی و ... قضاییبیماران ، بیمه ها ، مراجع ذینفعان فرآیند: 

رئیس مرتبط با درمان ،  ال بیمارستانمقیم یا آنک افراد مجاز به دسترسی به پرونده شامل : پزشک معالج ، پزشک مشاور ، سایر پزشکانتعاریف: 

 بیمارستان ، مترون ، سرپرستاران و پرستاران مرتبط با درمان بیمار، مسئول مدارك پزشکی

 ( HISدستگاه کپی ، پرینتر ، فرم درخواست پرونده از واحد مدیریت اطالعات ، سامانه اطالعات بیمارستانی )کامپیوتر ، امکانات و تجهیزات : 

 بیمار ، پوشه یا پن کارت پرونده  

 3sh-IIN – 11-01دستورالعمل داخلی  -1      1/15-2 –دستورالعمل کشوري الف پ -2منابع/مراجع: 

 انجام کار:                     )چه فعالیتی، چه زمانی، در چه محلی و توسط چه کسی انجام می شود.(شیوه 

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

اران بستري در ایستگاه پرستاري نگهداري شده و فقط در اختیار کادر درمانی مجاز )افرادیکه پرونده بیم 2

 بنا به دستور رئیس بیمارستان اجازه نوشتن مطلب داخل پرونده بیمار دارند( قرار می گیرد.

 سرپرستار

ٰ  اسناد فیزیکی, درون پوشه یا پن کارت نگهداري شده 1  ٰ ماره پرونده وي نام بیمار و ش روي پوشه هاٰ 

 مطالبی که قابل خواندن توسط افراد معمولی باشد،نوشته نشود. نوشته شده و 

 سرپرستار

اجازه دسترسی به پرونده سالمت بیمار را دارند.در صورتیکه  فقط افراد مجاز ذکر شده در بخش تعاریف، 1

خود را تعویض نماید بدیهی بیمار به یک مرکز درمانی در تاریخ دیگري مراجعه کند و یا پزشک معالج 

 است پزشک معالج و کادر درمانی جدید مجاز به دسترسی پرونده بیمار باشند.

 سرپرستار

دسترسی هر فرد دیگر به پرونده بیمار ،اجازه بیمار را نیاز دارد.دسترسی سایر کارکنان یک مرکز  2

ولی قانونی وي مجاز نیست و آنها  درمانی و دوستان و بستگان بیمار به پرونده ،بدون اجازه بیمار یا

 معموال حقی براي دسترسی به پرونده ندارند.

 سرپرستار

درصورت درخواست بیمار جهت دسترسی به اطالعات درون پرونده در زمان بستري از طریق مراجعه به  5

 سرپرستار امکان پذیر می باشد . درصورتیکه همراه بمیار درخواست دسترسی به اطالعات پرونده

سالمت بیمار را دارد سرپرستار/پرستار با اخذ اجازه از فرد بیمار ، می تواند اطالعات پرونده مذکور را در 

اختیار همراه بیمار بگذارد درصورت نیاز به اطالعات پرونده سالمت بیمار پس از ترخیص ، ارائه نامه 

ریت اطالعات سالمت امکان درخواست کتبی اطالعات از سوي مراجع قضایی یا بیمه گر به واحد مدی

 پذیر می باشد . 

واحد مدارك 

 پزشکی

 
 واحد مدارك پزشکی ، مدیریت بیمارستانکارکنان سرپرستاران ، پرستاران یاکارکنان مرتبط:

 مستندات مرتبط:
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 سپیده غالمی پور)مسئول مدارك پزشکی( -کیفیت ( 
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 پذیرش و شناسایی بیماران مجهول الهویه اجرایی روش

 تمامی قسمت هاي بیمارستان بخصوص قسمت پذیرش و اورژانس دامنه خط مشی:

مانی الزمه در اسرع وقت شناسایی صحیح فرد مجهول الهویه بعمل آمده و از همان هنگام پذیرش اقدامات در بیانیه/سیاست خط مشی:

 براي وي صورت پذیرد .

 تعاریف:

بیمار مجهول الهویه به بیماري اطالق می شود که در بدو پذیرش به علت عدم هوشیاري کامل نتواند به گونه اي صحیح خود را معرفی 

 در این جهت نتواند کمک نماید . نیز همراه مطمئنی  و نبوده نماید و مدارك الزم جهت شناسایی وي موجود 

 اجتماعی پزشک، سرپرستار، نگهبان، پرسنل واحد پذیرش و ترخیص، مددکارصاحبان:

 بیمار و خانواده بیمار ذینفعان فرآیند:

 دستورالعمل هاي ایمنی بیمارمنابع/مراجع: 

 پرینتر ، دوربین عکاسی ، دستبند با رنگ قرمز، گاو صندوقتجهیزات ، امکانات: 

 اجتماعی ر، نگهبان، پرسنل واحد پذیرش و ترخیص، مددکارپزشک، سرپرستاکارکنان مرتبط: 

 و مسئول حقوق گیرنده خدمت مدیر بیمارستانفرد پاسخگو:

 نحوه نظارت بر اجرای خط مشی و روش:

 چک لیست نظارت بر رعایت حقوق گیرنده خدمت 

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

 

 فرد انجام دهنده مراحل ردیف

 سرپرستار، پزشک بیماران مجهول الهویه از ابتدا در بخش اورژانس پذیرش می شوند .   یبعنوان یک اصل کل 2

در بدو ورود تمامی مدارك و وسایل همراه بیمار در حضور سرپرستار اورژانس ، نگهبان وقت و با حضور  1

 و به هویت احتمالی وي پی برده می شود.  هشیفتهاي غیرصبح ، رویت گردید کشیک اداري در

 سرپرستار

 سرپرستار می مانداصل برگه در پرونده بیمار  تمامی موارد صورتجلسه شده به امضاي افراد فوق می رسد. 1

 سرپرستار کپی آن به نگهبانی و نیروي انتظامی تحویل داده می شود . 2

به وي مجهول الهویه  ، از شماره هاي تحت عنوانود مدارك الزم براي شناسایی وي درصورت عدم وج 5

 اختصاص داده می شود . 

 سرپرستار

و این مورد در سیستم  شدهدر سیستم پذیرش بیمارستان ثبت  اختصاصی ويشماره  و نام مجهول الهویه 6

ا روشن شدن وضعیت بیمار یا پذیرش فقط با این شماره و براي همین بیمار قابل انجام است و ت

 حضوربستگان وي دستور عدم اخذ هزینه براي وي از سوي ریاست داده می شود . 

 مسئول پذیرش

برروي مچ بند بیمار نیز ثبت می گردد و اختصاصی ویشماره  و همانند سایر بیماران نام بیمار مجهول الهویه 7

 با همین عنوان تمامی مراحل درمان ادامه می یابد .

 مسئول پذیرش

بصورت دقیق و  نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، کد ملی و دیگر اطالعاتدرصورت مشخص شدن هویت بیمار  8

 مشخصات بیمار بصورت کامل اصالح می گردد  وثبت می شود  در سامانه اطالعاتی بیمارستان کامل براي وي

مسئول پذیرش و 

 ترخیص

 مدیر کشیک شود. می ریت بیمارستان گزارشتمامی مراحل پس از تکمیل به مدی 1

 سرپرستار

ضمن گرفتن تصویري واضح از بیمار ، مراتب را به نیروي انتظامی اطالع می  ،درصورت عدم شناسایی بیمار 21

 دهند . 

 سرپرست نگهبانی

به  اصیاختصشماره  و درصورت فوت بیماري که هویتش مشخص نگردید ، بیمار با همان نام مجهول الهویه 22

با تهیه گزارش  و از طریق اطالع به نیروي انتظامی الزم سردخانه بیمارستان منتقل می شود و مراحل قانونی

 کاملی از وضعیت وي پیگیري می شود

سرپرست نگهبانی 

نیروي انتظامی و 

 روزنامه

 سرپرست نگهبانیبا هماهنگی با  مراتبپس از اتمام کارهاي درمانی اولیه در بخش اورژانس ، اگر بیمار قابل ترخیص باشد ، 21
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 به نیروي انتظامی اطالع داده می شود . مدیر بیمارستان

  پرستار شود می در صورت بهبود حال عمومی جهت تسویه حساب مالی با واحد مددکاري بیمارستان هماهنگ 21
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