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 معرفی مسئولین واحدهای بیمارستان
 

 اعضای اصلی:

 رياست فرهاد درياني  آقای دکتر 

 معاونت درمان  و مسئول بهبود کيفيت   سيد جالل الدين ناصری نياآقای دکتر 

 مسئول فني بيمارستان و مسئول پاسخگوی ايمني بيمار    سيد احمد مرتضویآقای دکتر 

 مدير بيمارستان آقای محمدصادق محراب بيگي

 مديره پرستاری خانم مريم سادات هاشمي مجاوری

 مدير مالي آقای محمد رجايي

 اداری مدير امور آقای ابوالفضل قديانلو

 سوپر وايزر آموزشي خانم زهره مال

 کارشناس هماهنگ کننده ايمني بيمار ام البنين سياریخانم 

 بهبود کيفيت مسئول کارشناس عطيه سادات ميرخانيخانم مهندس 

 ITمسئول واحد  آقای افشين اژدست

 : مديران مياني

 بخش آزمايشگاه و مسئول فني رئيس اخباری علي آقای دکتر

 سوپروايزر کنترل عفونت   آقاپورحاجي مهناز خانم 

 بستری  داروخانه فني مسئول باقریمعصومه خانم دکتر 

 مسئول فني داروخانه سرپائي   خانم دکتر نجمه صحرائيان  

 ، مسئول روابط عمومي مسئول دفتر رياست آقای محمد رضا واحدی  

 مسئول تغذيه همرازشيوا خانم 

 کارشناس مدارك پزشكي و مسئول واحداطالعات سالمت غالمي پورسپيده خانم 

 تصويربرداریرئيس بخش مسئول فني و    سيد اسداله ناجيدکتر آقای 

 کارشناس مسئول بخش توانبخشي و فيزيوتراپيمسئول فني و  موقرسارا خانم 

 مسئول واحد ساختمان و تاسيسات طباطباييسيد حامد آقای مهندس 

 مسئول بهداشت محيط فاطمه بهجوئي خانم مهندس 

 بهداشت حرفه ای مسئول آقای مهندس سجاد انصاری

 کارشناس مسئول مهندسي پزشكي راد   توکليانمحمد آقای مهندس 
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 مسئول واحد انتظامات و رسيدگي به شكايات صيادی مسعود آقای

 مسئول واحد پذيرش و ترخيص ياسالم محمدرضا بهاء الدين آقای

 مسئول واحد تدارکات سياریعليرضا چال آقای 

 مسئول واحد خدمات عبدلي رمضان آقای

 مسئول واحد انبار و آشپزخانه باقرشاهيقدرت اله آقای 

 مسئول مددکاری   خانم فاطمه صفری  

 

 تاریخچه بیمارستان

، گروهدي از افدراد   با توجه به نياز مبرمي که جهت امر درمان محرومين مناطق جنوب شهر تهران احساس مي شدد  

دلسوز و متقي بر آن شدند تا با تاسيس مرکزی درماني اين مشكل مهم را مرتفع سدازند   تدالش مسدتمر و پيگيدر     

متدر مربدع در خيابدان ری تهدران      7111زميني به مساحت  7431ايشان در زماني کوتاه به ثمر نشست و در سال 

ه ياری خداوند بزرگ و همت واالی افراد خير ساختمان اوليده  ب 7433خريداری و با کوشش فراوان باالخره در سال 

 بيمارستان به صورت درمانگاه و پارا کلينيک افتتاح گرديد  

آوازه خدمات بي شائبه اين مرکز ، گروه زيادی از بيماران را بسوی خود جلد  نمدود   افدزايش مدراجعين ، هئيدت      

ی صحيح ، اماکن اطراف را خريداری نمايد به گونه ای که زير بنای مديره اين انجمن را بر آن داشت تا با برنامه ريز

 متر مربع افزايش يافت   70111بيمارستان به 

متدر مربدع از سدال     7031همچنين ساختمان جديداالحداث درمانگاه ها و بخش دياليز و سنگ شكن با زيدر بندای   

شعبان در منطقه جنوب شهر تهران واقع شده و  مورد بهره برداری قرار گرفته است   بيمارستان خيريه سوم 7431

 به بيماران با سطح درآمد پائين و محروم ارائه خدمت مي نمايد 

 

 موقعیت جغرافیایی بیمارستان سوم شعبان

شهريور ، بزرگراه شدهيد محالتدي    71شهرداری و در محدوده  خيابان  70بيمارستان خيريه سوم شعبان در منطقه 

دان امام خميني و اتوبوسدهايي  و خيابان مصطفي خميني واقع گرديده است   از طريق مترو مي )آهنگ( ، بلوار قيام

  در ميدان قيام و خراسان مستقر هستند به راحتي با ساير مناطق تهران مرتبط مي گرددکه 
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   : معرفی مرکز

 نام بيمارستان :  سوم شعبان

 خيابان شهيد رضوی، خيابان ری ، آدرس بيمارستان : ميدان قيام 

 7713343333کد پستي : 

 44701777-71شماره تلفنهای مرکز: 

 دفتر پرستاری 44367774   ،   رياست 44366330شماره نمابر : 

 7431تاريخ تاسيس : 

 71/6/7433 -7130تاريخ شماره پروانه تاسيس مرکز / بيمارستان : 
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 ور مجوز بهره وری مرکز /  بيمارستان :تاريخ صد

 نوع تخصص بيمارستان : عمومي

 نوع فعاليت : خيريه

 خصوصي -خيريه  نوع مالكيت:

 7416تاريخ آخرين ارزشيابي : آخرين درجه اعتبار بخشي بيمارستان :  يک                     

 متر مربع70111:     7417ا تاريخ متر مربع                  کل مساحت زير بنا ت 4611کل مساحت زمين :  

 ط 3ط ، فاز چهار  :  3ط ، فاز سه : 4ط  ، فاز دو : 4تعداد طبقات ساختماني : فاز يک : 

 درب ورودی 4تعداد درب های ورودی : 

 محل فرود بالگرد : ندارد  

 011تعداد تخت مصوب : 

 733تعداد تخت فعال : 

 Mail  -E   :3shaban.hospital@gmail.comپست الكترونيكي  

  www.3shaban.comآدرس پايگاه اطالع رساني ) سايت اينترنتي ( : 

 3shabanhospital@gmail.comپست الكترونيكي مديريت جهت دريافت انتقادات و پيشنهادات :    

 001داخلي     44701777-71تلفن گويا :  

 سوم شعبانواحدهای بیمارستان معرفی 

، امدور اداری مديريت ، مديريت پرستاری، مدديريت امدور مدالي، مدديريت     ، معاونت درمان، حوزه های رياستشامل 

واحددهای   و ايمندي بيمدار و   ا، مدديريت خطد   خطدر حدوادث و باليدا   ، مديريت بهبود کيفيت ، واحدهای پشتيباني 

 مي باشد  و پاراکلينيكي درماني ،تشخيصي 
 

 یس بیمارستانئر
مقام اجرايي در بيمارستان محسوب مي شود وظيفه تعيين سياست ها و خط  رئيس بيمارستان که در واقع باالترين

تدوين، بازنگری و نظارت براجدرای برنامده   مشي های کالن بيمارستان با تبعيت از سياستهای ابالغي وزارت متبوع، 

های اجرايي و کيفدي مسدتقر در بيمارسدتان)طرح تحدول نظدام       استراتژيک و عملياتي بيمارستان، پشتيباني از نظام

پيشنهاد توسعه، يدا تغييدرات سداختماني و     ،يبهبود کيفيت و اعتباربخشي(، جل  همكاريهای برون سازمان-سالمت

، مسئوليت و نظارت بر امدور مدالي و اداری،پزشدكي و پرسدتاری     هيئت موسس ماهنگي با عملكردی بيمارستان و ه

بيمارستان، نظارت بر حسن انجام خط مشي اجرايي بيمارستان در قال  سياستهای استراتژيک دانشگاه و مسئوليت 

  هدايت بيمارستان در اجرای برنامه های مصوب دانشگاه و   را به عهده دارد
 

mailto:3shaban.hospital@gmail.com
mailto:3shabanhospital@gmail.com
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 درمانمعاونت 
معاونت درمان بيمارستان براساس شرح وظايف تعريف شده در راستای اجرای حاکميت باليني و ارتقداء ارزش هدای   

 متعالي بيمارستاني انجام وظيفه مي نمايد   عمده وظايف محوله عبارتست از :

 برنامه ريزی و اجرای طرح برای ارتقاء کيفي و کمي امور درماني در سطح بيمارستان  -
 درماني –ي ضرورت گسترش واحدهای تشخيصي بررس -
 نظارت و کنترل مستمر بر نحوه ارائه خدمات تشخيصي درماني در واحدهای تابعه  -
شناسايي پزشكان واجدشرايط و ارائه گزارش به رياست بيمارستان جهت گزينش و مشارکت در فرايند جدذب و بده    -

 کارگيری آن ها  
 های بستری از طريق جلسات و کميته های اختصاصي هدايت گروه های درماني و روسای بخش  -
 مشارکت جدی در کميته های بيمارستاني درجهت تحقق اهداف منظور شده برای کميته های ذيربط  -
 بررسي تجزيه و تحليل شاخص های درماني و برنامه ريزی درجهت ارتقاء مستمر شاخص ها  -
رسيدگي به تخلفات و شكايات مربوطه و هماهنگي تعرفه ها توضيح و توجيه مسائل مربوط به تعرفه های پزشكي و  -

 با بيمه های پايه و مكمل
 

 بهبود کیفیت دفتر
اين واحد در سالهای اخير در کشور در چارت سازماني بيمارستاني قرار گرفته است  مسئوليت آن، کنترل و نظدارت  

د  بددين منظدور، ضدمن پيداده سدازی      بر حفظ و ارتقای کيفيت خدمات در کليه واحددهای بيمارسدتاني مدي باشد    

سيستمهای مديريت کيفيت در سازمان و پايش شاخص های کيفي مرتبط، ميزان دستيابي بده اهدداف سدازماني را    

اندازه گيری و رصد مي نمايد  برنامه ريزی استراتژيک سازمان دراين واحد تهيه، اجرا و ارزيابي گرديده و در واحدها 

لي اين واحدد نظدارت بدر پيداده سدازی اسدتانداردهای بهبدود کيفيدت از جملده نظدام           مستقر مي گردد  فعاليت اص

موفقيت امور در اين واحد  ضامناعتباربخشي است حمايت و  همكاری نزديک مديران ارشد بيمارستان با اين واحد، 

 مي باشد 
 

 مدیرداخلی بیمارستان
عملكرد کارکنان و گزارش به رئيس بيمارستان، نظارت  مدير داخلي بيمارستان وظيفه مديريت منابع انساني ،ارزيابي

و کنترل بر نتايج کليدی سازمان، نظارت و راهبری سازمان در دستيابي به اهداف اسدتراتژيک ، ايجداد همداهنگي و    

تقسيم کار در واحدهای تحت پوشش بمنظور ارتقاء شاخص های عملكردی سازمان ،تسهيل انجام امور و فرآيندهای 

  رو   را به عهده داردانجام کا
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 و بالیاخطر حوادث مدیریت 
به منظور برنامه ريزی جهت حفظ آمادگي دائمي بيمارستان جهت مشارکت فعال و مدوثر و همده جانبده در مدوارد     

 وقوع حوادث غير مترقبه در چارت سازماني بيمارستان تعريف شده است   

 عمده وظايف مديريت فوق الذکر عبارت است از :

 محتمل در منطقه  خطراتبررسي و تعيين  -
 محتمل در منطقه  خطراتتدوين برنامه مستندجهت مقابله با  -
 مخاطراتتدوين برنامه مستند جهت مقابله با  -
 تدوين و نظارت بر برنامه فراخواني اعضای تيم با پاسخ اضطراری  -
 فعالسازی برنامه در زمان بروز بحران  -
 نظارت بر برگزاری مانورهای فرضي ، مانور آتش نشاني و تخليه  -

 

 و ایمنی بیمار  خطامدیریت 
بمنظور پياده سازی دستورالعمل های اعتباربخشي در راستای منشور حقوق بيمار و نظارت بر حسدن اجدرای طدرح    

ني بيمارستان تعريف گرديدده  تكريم و ارزش های متعالي بيمارستاني ، مديريت خطر و ايمني بيمار در چارت سازما

 است   

 عمده وظايف مديريت فوق الذکر عبارت است از :

 شناسايي ريسک ها و خطرها  -
 تحليل و ارزيابي خطاهای استخراج شده  -
 محور ايمني بيمار 1افزايش آگاهي کارکنان در مورد  -
و ايمني بيمار دربرنامه  خطا  مديريتنظارت بر برنامه های عملياتي بخش های بيمارستان به منظور در نظر گرفتن  -

 های تدوين شده 
 انجام مميزی های داخلي حس  مورد و ارزيابي اثربخشي اقدامات صورت گرفته  -
 وطرح خطا ها در کميته های مرتبط  RCAبرگزاری جلسات  -

پاسخ غيرتنبيهي  -4آموزش و نظارت -0تعهد مديريت ارشد سازمان به ايمني بيمار -7ايجاد فرهنگ ايمني بيمار : 

زيرسداخت مناسد  بدرای    -6کافي بودن تجهيزات و منابع  -3کافي بودن نيروی انساني -3به خطاها/ گزارش دهي 

ارتبداط و   -71کدار تيمدي    -1رعايت /پيروی از قوانين ،دستورالعمل ،پروتكل هدا   -3بارکاری  -1گزارش دهي خطا 
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ادراك کلي از ايمني وجود فرهنگ ايمني بيمار در يک سازمان سب  افدزايش توانمنددی کارکندان ،     -77همكاری 

 کاهش خطا ، اجرای موفق آميز مباحث مرتبط با بهبود کيفيت مي گردد   

 ()مترون پرستاری همدیر
تاری است کده مسدووليت نظدارت بدر اجدرای      مرکز برنامه ريزی ، سازماندهي، کنترل و هماهنگي فعاليت های پرس

فرآيندهای پرستاری و استانداردهای مراقبتي و نيز هماهنگي با ساير واحدها از قبيل پزشكي، پاراکلينيک ، اداری و 

   را به عهده دارد  دفتر پرستاری کيفيت و ايمني را سرلوحه انجام خدمات پرستاری به بيمداران قدرار داده و طبدق    

ی پيگير ارائه خدمات ايمن و با کيفيت به بيمداران مدي باشدد و در راسدتای ايدن هددف، اسدتانداردها         برنامه مدون

را الگوی تامين ايمني بيماران قرار داده است   پرسنل دفتر پرسدتاری شدامل مددير    اعتباربخشي و حاکميت باليني 

 پرستاری ، سوپروايزران آموزشي، باليني، کنترل عفونت و منشي مي باشند 

 مدیر امور مالی
وظيفه اصلي اين واحد برنامه ريزی به منظور تهيه و تنظيم دستورالعملها ، روشها و رويه های مالي بمنظدور ايجداد   

 در واحد های مختلف بدر اسداس اسدتانداردهای تعيدين شدده مدي باشدد         هماهدنگي و انجدام عمدليات حسابداری

پرداخت حقدوق ومزايدای کارکندان ، پيگيدری     ،  IMSمشارکت در استقرار و بروز رساني سيستم مديريت يكپارچه 

وصول درآمدهای بيمارستان، تهيه ترازهای مالي بيمارستان به صورت ماهيانه وساليانه از ديگر وظايف اين واحد مي 

نبار،صدندوق و تدرخيص زيدر مجموعده امدور مدالي       باشد  واحدهای درامدو بيمه گری ،کدارپردازی ،امدين امدوال ، ا   

  امور مالي بيمارستان انجام وظيفه مي نمايند مديرهستند که زير نظر

 مدیر منابع انسانی
نظدارت بدر    اين واحد در خصوص برنامه ريزی منابع انساني، نحوه جذب و استخدام، نحوه ارائده تسدهيالت رفداهي،   

کاری ها ، محاسبه و تعيدين حقدوق و مزايدا ، تهيده و تنظديم احكدام و        حضور و غياب و محاسبات کارکرد و اضافه

ارتقای شغلي، ثبت و نظارت برانواع مرخصي ها،امور مربوط به بازنشستگي پرسدنل و   فعاليدت    قراردادهای کارکنان،

 دارد واحدهای کارگزيني، دبيرخانه، و بايگاني از قسمت های زير مجموعه اين واحد مي باشد  

 ی بالینیبخش ها
 وظيفه پذيرش و درمان بيماران را به عهده دارند، بخش های بستری که زير نظر دفتر پرستاری فعاليت مي نمايند 

 به شرح ذيل مي باشند: و
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 بخش اورژانس
   بخش اورژانس که در واقع خط مقدم بيمارستان محسوب فعال مي باشدتخت  77اين بخش در حال حاضر دارای 

سداعت اول از زمدان پدذيرش بده      6پذيرش،ترياژ،درمان اوليه و تعيين تكليف بيماران را حداکثر تدا  مي شود وظيفه 

ساختمان فعلي اورژانس از استانداردهای ساختاری و فضای فيزيكي مناس  به عندوان بخدش اورژاندس       عهده دارد

 CPR،اتاق عمل سرپايي  و اتداق   برخوردار مي باشد  بخش اورژانس اين بيمارستان شامل ترياژ، بيماران تحت نظر

و درپداره ای از   ساعت تعيين تكليف شده و به ساير بخش ها انتقال يدا تدرخيص   6مي باشد  تمامي بيماران قبل از 

افزايش فضای فيزيكي بخش اورژانس و رعايت اسدتانداردهای الزم در    شوند مي موارد به مراکز درماني ديگر اعزام 

 باشد   دستور کار بيمارستان مي

زنان ، داخلی مردان بخش داخلی  
 4تختده  چهاراتاق 4)اتاق جهت بستری بيماران  3اين بخش شامل مي باشدتخت فعال 03 دارای زنان بخش داخلي

تخته( است  بيشتر فعاليت اين بخش در زمينه پذيرش،درمان،مراقبت و آموزش به بيماران  پنجاتاق 0، تخته دواتاق 

باتوجه به اجرای طرح تكريم و انطباق موازين پزشكي بخش های  مي باشد   ديابتي و فشارخون و    از جمله بيماران

 داخلي مردان و زنان بطور مستقل در اين بيمارستان در نظر گرفته شده است   

 تختده( و پدذيرای   0اتداق  4تختده ،   4اتداق  0تخته ، 3اتاق 7تخت فعال مي باشد  )  76بخش داخلي مردان دارای 

 بيماران داخلي و عفوني مي باشد 
 

 بخش اطفال
) جهت بيمداران اطفدال    تخت3تخت فعال مي باشد بخش اطفال دارای  76اين بخش در حال حاضر دارای

وظيفده ايدن بخدش    عدد فتوتراپي اينتنسيو مي باشد   0انكوباتور ، 0کات نوزاد، 3تخته (4تخته ، دو اتاق 0يک اتاق

   سال مي باشد 74پذيرش،درمان و مراقبت از بيماران زير 
 

 بخش نوزادان
عددد کدات بدا دسدتگاه     7انكوبداتور ، يدک انكوبداتور سديار ،     3دارای   سوم شعبانبخش نوزادان بيمارستان 

 کات فعال کنار مادر و يک تخت احياء مي باشد   70فتوتراپي معمولي ، 
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 جراحی زنان و بلوک زایمان زنان و زایمان و  بخش
در دو قسدمت  بخش زنان و زايمان بوده است و  ،راه اندازی شدسوم شعبان  اولين بخشي که در بيمارستان

بخدش بسدتری جهدت اعمدال     وتخت جهت زايمان  4تخت قبل از زايمان ، 3خدمات اورژانس مامايي ) زايشگاه ( با 

ارائه خدمات مي نمايد  بخش زنان و زايمدان   و اتاق آموزش مخصوص مادران شيرده تخت فعال  40جراحي زنان با 

  موفق به دريافت لوح دوستدار کودك گرديده است 7416در سال

 

 ICUبخش مراقبت های ویژه 
 77که با امكاندات و تجهيدزات الزم بدا     تخت مي باشد 77 افتتاح گرديد دارای 7433در سال ICUبخش 

 بيماران بدحال را داردوظيفه پذيرش دستگاه ونتيالتور 
 

 CCU IIو  C.C.U Iبخش مراقبت های ویژه قلبی
پدذيرش،درمان و  تخدت فعدال    6بدا  بخدش قلد    تخدت و   6با  CCU IIتخت ، بخش  3با CCU Iبخش 

 به عهده دارد را مراقبت از بيماران در زمينه بيماری های قلبي و عروقي 

 اتاق عمل
جراحدي هدای زندان و     اتاق فعال مي باشد بيشترين اعمال جراحي در اين بخدش شدامل   3دارای اتاق عمل

  اشدمي بسزارين ، جراحي عمومي، ارتوپدی ، چشم ، گوش و حلق و بيني ، ترميمي و ارولوژی 

 

 مردان بخش جراحی
و  جراحي عمومي،ارتوپددی،ارولوژی ،گدوش و حلدق و بيندي     مردان پذيرای بيماران در گروه بخش جراحي

جهدت  تختده   4اتداق   0تخته و  0اتاق  4تخته ،  3اتاق 7است که شامل تخت  71 اين بخش دارایچشم مي باشد 

مدي باشددکه   عمدومي   بخش مربوط به اعمال جراحدي   بيشترين آمار اعمال جراحي در اينمي باشد بستريبيماران 

 مراقبت ها و آموزش های الزم قبل و بعد از اعمال جراحي به بيماران داده مي شود 
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 بخش دیالیز
بخش دياليز در طبقه همكف ساختمان کلينيک های تخصصي و فوق تخصصي واقع شده است که  شدامل  

دو تاسيس شد  و همه روزه و ايام تعطيل بجدز جمعده هدا در     7431تخت فعال مي باشد    اين بخش در سال  70

 شيفت صبح و عصر فعاليت دارد 

 واحدهای پاراکلینیک
که از نظر چارت سازماني زير نظر معاون درمان بيمارستان اداره مي  کلينيک های تخصصي و فوق تخصصي

 شود شامل قسمت های زير مي باشد:

د شامل درمانگاه زندان و مامدايي،   نفعاليت مي نماي و عصر در نوبت صبحتخصصي و فوق تخصصي که های درمانگاه 

، ارولدوژی ،  اعصداب و روان، شدنوايي سدنجي ،  قلد       داخلي ، دندانپزشدكي ،  جراحي عمومي، اطفال، اندوسكوپي،

 مي باشد  EMG  ،EEGارتوپدی ، نورولوژی ،جراحي مغز و اعصاب ، عفوني ، 

 آزمایشگاه
سرپايي و بستری فعاليت مي نمايد انجام و گدزارش نتيجده آزمايشدات پزشدكي      بخشآزمايشگاه که در دو 

بيمددداران را در تمدددام سددداعات شدددبانه روز بددده عهدددده دارد ايدددن بخدددش شدددامل قسدددمتهای تخصصدددي        

 هماتولوژی،بيوشيمي،ميكروبيولوژی،هورمون شناسي و بانک خون مي باشد  

 رادیولوژی
ان در زمينه انجام سي تي اسكن، سونوگرافي، سونوگرافي داپلر ، گرافي های تحدت فلوروسدكوپي   اين واحد به بيمار

 ارائه خدمات مي نمايد  

 داروخانه 
داروخانه بيمارستان به دو بخش بستری و سرپايي تقسيم مي شود   داروخانه بستری داروهدای مدورد نيداز    

بيماران بخش بستری و فراهم نمودن وسايل و تجهيزات مورد استفاده بيماران در اتاق عمل را تدامين مدي نمايدد و    

 مات رساني دارويي و مشاوره ارائه  مي دهد   داروخانه سرپايي به بيماراني که به درمانگاه ها مراجعه مي کنند خد



 
 پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتيدانشگاه علوم  بيمارستان خيرهي سوم شعبان

 3sh – NB – 06 - 01 79خرداد   :بازنگري بعدي  79خرداد   تاريخ بازنگري : 30 شماره بازنگري : 

  

11 
 

 فیزیوتراپی
واحد فيزيوتراپي يكي ديگر از واحدهای بيمارستان مي باشد که ارائه خدمات به بيماران سرپايي و بسدتری  

( انجام مي شود که شامل فيزيدوتراپي  ICUرا برعهده دارد   فيزيوتراپي بيماران بستری در همه بخش ها )بخصوص

ه و اندام ها مي باشد   فيزيوتراپي بيماران سرپايي در واحد فيزيوتراپي واقع در ساختمان کلينيدک هدای   قفسه سين

تخصصي و فوق تخصصي انجام مي شود   اين بخش با دستگاه هدای الكتروتراپدي ، مكدانوتراپي ، همچندين ليدزر و      

 دياترمي به ارائه خدمات به بيماران سرپايي مشغول مي باشد  

 پشتیبانیواحدهای 

 واحدهای پشتياني که زير نظر مستقيم مدير داخلي بيمارستان فعاليت مي نمايند شامل قسمت های زير مي باشد:

 مدیریت اطالعات سالمت )مدارک پزشکی(واحد 
بخش مدارك پزشكي با هدف ارائه خدمات به بيماران، پزشكان، مديران بيمارستان و ارائه خدمات آموزشي 

مطلوب کيفيت خدمات درماني و بهداشتي و حقوق بيماران و رعايت استانداردها با هدف ايجداد  و پژوهشي و حفظ 

يک سيستم کارآمد برای نگهداری پرونده کامل بيماران ، گردآوری اطالعات علمي از پرونده هدا و گدزارش پزشدكي    

حكام،و   از مهمتدرين واحدد هدای    آنها ، پاسخگويي به مكاتبات قانوني بمنظور کمک به مراجع قانوني در امر صدور ا

بر عهده دارد پذيرش بيمداران  مدارك پزشكي بيمارستاني به شمار مي آيد مسووليت اين واحد را يک نفر کارشناس 

سرپايي و بستری، آمار و اطالعات بيمارستاني، کدگذاری بيماری ها، بايگداني فعدال و راکدد از قسدمت هدای تحدت       

ايگاني الكترونيكي پرونده های پزشكي بيماران بستری شدده در ايدن مرکدز جدزو     پوشش اين واحد مي باشد ايجاد ب

 خدمات ارزنده اين واحد مي باشد 
 

 واحد تغذیه
واحد تغذيه به عنوان يكي از بخش های مهم مرکز، تاثير بسزايي در پيشگيری و درمان بيماريها دارد  عمده 

شود، تمرکز بر رعايت رژيم غدذايي بيمداران در بيمارسدتان،     فعاليت اين واحد، که توسط کارشناس تغذيه انجام مي

نياز، ويزيت روزانه بيماران و مشداوره   اساس بررسي نياز بيماران و نظارت بر دريافت مواد غذايي توسط هر بيمار بر 

بهداشتي بيماران بستری در زمان حضور بيمار در بخش و  نظارت بر تهيه، طبخ و توزيع مواد غذايي با رعايت اصول 

 مي باشد 
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 واحد فناوری اطالعات)رایانه(
استقرار و پياده سازی نظام جامع انفورماتيک سازمان در راستای سياست های راهبردی، از وظدايف اصدلي   

مي باشد  در راستای وظيفه اصلي اين واحد، استفاده از تكنولوژی های روز فن آوری اطالعدات کده باعدث     ITواحد 

تسريع در استخراج داده ها، شفاف سازی و نيز صحه گذاری بر درستي داده ها مي شود در دستور کدار واحدد قدرار    

اطالعدات بخدش هدا و واحددهای       رسيدگي به مشكالت سخت افدزاری و ندرم افدزاری و نيدز تضدمين امنيدت      دارد 

 بيمارستان بر عهده اين واحد مي باشد 
 

 واحد بهداشت محیط
سي مداوم وضعيت بهداشت محيط بيمارستان، نظارت ، بررسدي و کنتدرل بهداشدتي بدر کليده مراحدل       ربر

داشدتي بدر   مختلف جمع آوری ، تفكيک ، انتقال ، نگهداری موقت و دفع زباله های بيمارستاني، نظارت و کنترل به

نحوه دفع فاضالب بيمارستان و ارائه پيشنهادهای اجرائي مناس ، کنترل حشرات و جونددگان بدا اولويدت بهسدازی     

 محيط  و   از وظايف اصلي اين واحد است 

 واحد بهداشت حرفه ای
برای ، برنامه ريزی کميته برنامه ريزی و تشكيل کميته حفاظت فني و بهداشت کاربا همكاری ساير اعضای 

اجرا و نظارت بر انجام معاينات شغلي )قبل ازاستخدام، دوره ای و اختصاصي( و تشدكيل پروندده سدالمت شداغلين،     

تعيين و نظارت بر نص  تابلوهدا و عالئدم ايمندي و هشدداردهنده و   از جملده فعاليدت هدای مهدم ايدن واحدد مدي            

ت که با  برنامه ريزی برای اجرای ارزيابي ريسک ليت اين واحد با يک نفر کارشناس بهداشت حرفه ای اسئوباشد مس

کليه مشاغل و تحليل نتايج ارزيابي )شناسايي، اندازه گيری و ارزشيابي کليه عوامدل زيدان آور فيزيكدي، شديميايي،     

  ارگونوميكي، بيولوژيكي و رواني محيط کار( انجام وظيفه مي نمايد

 پزشکی مهندسیواحد 
نظارت و نگهداری تجهيزات پزشكي واحدهای درماني و پاراکلينيک را کنترل، بازرسي و تعميرات کليه اين 

 P.Mتجهيزات را با هماهنگي شرکت های تحت پوشش انجام مي دهد   ايدن واحدد ضدمن انجدام کاليبراسديون و      

يتده دارو و تجهيدزات ،   تجهيزات پزشكي طبق ضدوابط بدا همداهنگي مسدئولين بخدش هدا ، واحددهای تابعده ، کم        

پيشنهادات و درخواست ها را در کميته خريد بيمارستان مطدرح ، تدا نسدبت بده انتخداب ، خريدد و يدا جدايگزيني         

 تجهيزات پزشكي اقدام گردد   
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 واحد تاسیسات
کليده   و تعميدرات  حرارتي و تهويده مطبدوع، کنتدرل و بازرسدي     برودتي و امور تاسيسات و نگهدارینظارت 

حرارتي و برودتي، بازرسي و کنترل لوله کشي قسمت ها، کنترل و بازرسي کليده تابلوهدای    و پمپ های ها دستگا ه

همچندين تدرميم و بازسدازی کليده بخدش هدا کده نيداز بده تعميدرات           و تک فاز)ساختماني(و  فاز)صنعتي(سه  برق

ين واحد بده شدمار مدي آيدد با     از وظايف اساختماني دارد و کنترل سيستم آبرساني توسط پمپ و منبع تحت فشار 

توجه به فرسودگي ساختماني و تاسيساتي بيمارستان به علت قديمي بدودن ، کيفيدت فعاليدت هدای ايدن واحدد از       

 اهميت ويژه ای برخوردار است 
 

 انتظاماتواحد 
احتمدالي و   رفتارهای هنجارشدكن را در مقابل انواع  محيطسالمت  حفظاين واحد وظيفه حساس و خطير 

به عهده دارد کنترل تردد کارکنان و ارباب رجوع به بيمارسدتان ، تاسيسدات و سداير امداکن بيمارسدتان ،       را موجود

کنترل بر نص  و نظارت دوربين های مداربسته  ونظارت بر اموال منقول و غير منقول بيمارستان از جملده وظدايف   

 کارکنان بر عهده اين واحد مي باشد  اد امنيت کاریوايجاين واحد است حراست و محافظت از اطالعات 
 

 رسیدگی به شکایاتواحد 
 بده سدطوح   ارجداع  لدزوم  درصورت و مراجعين وانتقادات شكايات،پيشنهادات به وپاسخگويي بررسي،تحليل

 تجزيده  نتدايج  بده  توجده  بدا ت، مدداخال ، ذيصالح،  انجام اقدامات ومراجع تخصصي سطوح به نياز يادرصورت و باالتر

ارباب رجوع و پرسنل از مهم ترين وظايف ايدن   به بيماران و افراد شكايت کننده ،گزارشات موجودبازخورد و وتحليل

 واحد محسوب مي شود 

 روابط عمومیواحد 
انجام هرگونه فعاليت چاپي و تبليغاتي اعم از طراحي پمفلدت هدای آموزشدي بدرای بيمداران و همراهدان ،        -

 معرفي فعاليت های بيمارستان ، گاهنامه علمي ، آموزشي و     بنرهای تبليغاتي جهت 
 هماهنگي و همكاری با ساير ارگانها و سازمان ها برای روابط برون سازماني  -
 ساخت فيلم های تبليغاتي ، آگاهي جهت بخش در البي و درمانگاه ها -
 ملي مانند روز پزشک ، پرستار ، جانباز ، اعياد و      –برگزاری مناسبت های مذهبي  -
 برپايي مسابقات و فعاليت های فرهنگي ، علمي ، مذهبي  -
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 فراهم سازی اقدامات رفاهي برای پرسنل  -
 پيگيری و نظارت برانجام انتخاب پرسنل نمونه  -
 تهيه آرشيو عكس و فيلم از فعاليت های واحدهای تابعه بيمارستان   -

 مددکاری واحد 
 مصاحبه و مشاهده با بيماران نيازمند سرپائي برای دريافت کمک های داروئي يا کمک های غيردرماني  -

 راند بخش ها و شناسايي و مصاحبه با بيماران نيازمند بستری جهت کمک به آنان  -

 ارائه گزارش ماهيانه سرپايي و بستری به خيرين  -

 ت اجتماعي و ارجاع به ساير مراکز مصاحبه و مشاوره با بيماران دارای مشكال -
 

 واحد خدمات 
اين واحد که ارتباط نزديک و تنگاتنگي بدا بهداشدت محديط دارد وظيفده مدديريت نيروهدای خددماتي  و        

هماهنگي و نظارت برای ارائه خدمات عمومي در سطح بيمارستان نظير تنظيف و جمع آوری و دفع زباله،نظارت بدر  

و راهروهدای بخدش  و سدرويس هدای بهداشدتي و سداير قسدمتهای بيمارسدتان اعدم از          امور نظافت کليه اطاق هدا  

را نظارت به واحد لنژ  محوطه،کف و ديوارها،نظارت بر اقدام به تخليه بار در انبار،نظارت بر انتقال جسد به سردخانه و

 به عهده دارد 
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 پاراکلینیک ، اداری و پشتیبانیمعرفی مسئولین واحدهای 
 

 عنوان شغل  نام نام خانوادگی ردیف

 مدير داخلي بيگي محمدصادق محراب  7

 مدير امور اداری ابوالفضل قديانلو  0

 مدير امورمالي محمد رجايي  4

 مسئول آزمايشگاه دکتر علي اخباری  3

 مسئول تدارکات عليرضا چال سياری  3

 مسئول فني تصويربرداری  علي نوابيدکتر   6

 تاسيسات ، ساختمان ، آتش نشانيمسئول  مهندس طباطبايي  1

 مسئول بهداشت محيط مهندس فاطمه بهجوئي   3

 مسئول بهداشت حرفه ای مهندس سجاد انصاری  1

 مسئول خدمات رمضان عبدلي  71

 مسئول فني فيزيوتراپي سارا موقر  77

 مسئول فناوری اطالعات افشين اژدست  70

 مسئول تغذيه شيوا همراز  74

 تجهيزات پزشكي مسئول مهندس محمد توکليان  73

 مسئول فني داروخانه بستری  دکتر معصومه باقری  73

 مسئول فني داروخانه سرپائي   نجمه صحرائيان    76

 و اطالعات سالمت   مسئول مدارك پزشكي سپيده غالمي پور  71

 مسئول انتظامات آقای مسعود صيادی  73

 مسئول پذيرش و ترخيص يآقای محمدرضا بهاء الدين اسالم  71
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 پرستاری واحد
 عنوان شغل نام نام خانوادگی ردیف

 مترون   خانم مريم سادات هاشمي مجاوری  7

 سوپروايزر باليني فرج پور محترم خانم  0

 سوپروايزر باليني باقریام ليلي  خانم  4

 سوپروايزر باليني نوروزی نيغالمحس آقای  3

 سوپروايزر آموزشي   خانم زهره مال   3

 سرپرستار اتاق عمل نارکوبمهين خانم   6

 سرپرستار بخش اورژانس احمدیآقای حميد   1

 سرپرستار بخش بلوك زايمان سعد زهرا  خانم  3

 زنان و زايمان و جراحي زنان  سرپرستار بخش  مينا زارع  خانم   1

 سرپرستار بخش جراحي مردان خانم مريم دشتي  71

 اطفال - نوزادانسرپرستاربخش  ي نيسياني  کمالمعصومه خانم   77

 ICUسرپرستار بخش  عاليه بهادریخانم   70

 CCU Iسرپرستار بخش  قره گوزلوبابک آقای   74

  CCU IIسرپرستار بخش صالح آبادیاعظم   خانم  73

 سرپرستار بخش داخلي زنان   جامعي  محبوبه سادات خانم   73

 سرپرستار داخلي مردان شكور پورمعصومه خانم   76

 سرپرستار دياليز خانم مهتاب کميجاني    71

 مسئول درمانگاه ها   خانم مريم پابوس  73
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 :(Mission)بیمارستان رسالت

اين مرکز درنظر دارد با حمايت خيرين محترم ، به منظور ارتقاء سالمت جامعده ، ارائده دهندده خددمات درمداني و      

 تشخيصي با بهترين کيفيت به بيماران منطقه جغرافيايي جنوب شهر باشد   

 :(Visionدورنما)

بيمارستان خيريه سوم شعبان کارآمدترين بيمارستان از جهت ارائه بهترين خدمات با بداالترين کيفيدت ممكدن بده     

 بيماران بوده و محيطي امن مطابق با استانداردهای اعتباربخشي برای رضايت پرسنل باشد   

 اعتقادات و باورها :
 ني و حقوق مشتريان پايبندی به اصول و ارزش ها و کرامت انسا

 پايبندی به اصول علمي و استانداردها

 پاسخگويي شايسته به انتظارات مراجعين 

 توانمند سازی کارکنان

 ارتقاء سطح مشارکت با مراجعين 

 استقرار سيستم مديريت خطر و حفظ ايمني بيمار

 مقررات داخلی بیمارستان در حوزه اداری و مالی

درجهت باالبردن کيفيت خدمات بهداشتي درماني ، رعايت حقدوق انسداني در محديط    به منظورايجاد محيطي سالم 

کم رحذرداشتن آنان از بدي نظمدي،  کار، تشويق کارکنان به کار بهتر در جهت باال بردن سطح کارائي و بهره وری و ب

ر ، قدوانين تدیمين   کاری و بطالت در محيط کار، مقرراتي تدوين گرديده است که بخشي ازآن برگرفته از قوانين کدا 

بيدان مدي    رح زيدر اجتماعي ، قوانين طرح طبقه بندی مشاغل و همچنين روش های جاری داخلي بيمارستان به ش

 گردد 

   شرح شغل ، شرح وظایف
يک نسخه اصلي از شرح شغل و شرح وظايف جاری کارکنان در امدور اداری بيمارسدتان موجدود اسدت کده هنگدام       

همچندين نسدخه الكترونيكدي آن در درايدو      و توسط پرسنل امضا مي شدود  استخدام پرسنل به آگاهي آنها رسانده 

 عمومي پوشه منابع انساني در اختيار پرسنل قرار دارد 

  موارد زير هستند : شرح وظيفه ها شامل
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 د عنوان شغل  7

 د سلسله مرات  سازماني  0

در هر شرح وظيفه شفاف است که فرد بايد به چه فرد يا افرادی گزارش بدهد و در مقابل آنها پاسخگو باشد               

اده و در مقابل ) سطح باالتر ( ، با چه کساني هم سطح و هم رده است و چه فرد يا افرادی بايد به وی گزارش د

 وی پاسخگو باشند ) سطح پائين تر (

 د وظايف و مسئوليت ها  4

 د سطح تحصيالت مورد نياز  3

 د تجربه مورد نياز  3

 د آموزش ها ، توانائي ها و مهارت های الزم  6

 حقوق و مزایا
کار و طرح هماهنگ             اشتغال به کار و پرداخت حقوق ومزايای پرسنل بيمارستان خيريه سوم شعبان برابر قانون

 طبقه بندی مشاغل انجام مي گردد   مواردی از مزايای مربوطه و اعطائي به شرح زير مي باشد:

افزايش حقوق و مزايا ساليانه براساس مصوبه شورای عالي کار که از سوی وزارت کار ابالغ مدي شدود تعيدين و      7

 پرداخت مي گردد 

 هريک سال سابقه خدمتاعطای يک پايه سنوات درازاء   0

 اعطای يک رتبه درگروه شغلي مربوطه به ازاء هر چهار سال سابقه کارمازاد برشرايط احراز شغل  4

 ساعت درهفته مي باشد  33دقيقه و 01ساعت و 1ساعات کاری درحال حاضر روزانه   3

روز حق بيمه را  101فرزند باشرايط مربوطه به افرادی که حداقل سابقه پرداخت 0پرداخت حق اوالد تاحداکثر   3

 داشته باشند 

 پرداخت ماهيانه مبلغي به عنوان بن کاالهای اساسي  6

 پرداخت ماهيانه مبلغي به عنوان کمک هزينه مسكن  1

 درصد اضافه برمزد هرساعت پرداخت مي گردد  31برای اضافه کاری درايام عادی   3

 ی ايام عادی پرداخت مي گردد درصد اضافه براضافه کار 31برای اضافه کاری درايام تعطيالت رسمي   1

 درصد اضافه برمزد مربوطه پرداخت مي گردد  31برای کاردرايام تعطيالت رسمي   71

 درصد فوق العاده شبكاری تعلق مي گيرد  43صبح(  6الي  00برای کار در ساعات ش )  77

اشدتغال  پرداخت حق اشعه وافزايش مرخصي وکاهش ساعات کاری پرسنلي که به طورمستمر بده کاربدا اشدعه      70

 داشته باشند 

درزمان خاتمه قرارداد برای هر سال سابقه براساس آخرين حقوق مبلغي معادل يک ماه حقوق به عنوان مزايای   74

 پايان کار)حق سنوات( پرداخت مي گردد 
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عيدی و پاداش پرسنل برای يک سال کاربراساس دوماه آخرين حقوق مبنا تاسقف سه ماه حداقل حقوق اعالم   73

 ال مي باشد شده درهر س

 : آئین نامه های انضباطی
 

 انواع تشویقات بر حسب مورد  -1

 د تقدير شفاهي 

 د تقدير کتبي با درج در پرونده 

 د تقدير کتبي با درج در تابلو اعالنات 

 د اعطای مرخصي تشويقي 

 د پاداش نقدی و غيرنقدی 

 د تعيين پرسنل نمونه
 

 انواع تنبیهات انضباطی بر حسب مورد  -2

 د تذکر شفاهي 

 د تذکر کتبي با درج در پرونده 

 د توبيخ کتبي با درج در پرونده 

 د توبيخ کتبي و اتمام حجت با درج در پرونده 

 د کسر حقوق و کارانه 

 د جابجائي محل کار

 د اخراج 

 د معرفي به مراجع قانوني 

 : قوانین مربوط به ورود و خروج ، تأخیر و تعجیل پرسنل

رکنان درثبت ورود و خروج به عهده اموراداری بوده )ثبت ورود و خروج روزانه با استفاده  از کنترل تردد کا  7

اطالعات ثبت شده توسط دستگاه امكان پذيراست( و کنترل حضور فيزيكي و مفيد فرد در محدل کدار  بده    

هماهنگي ( عهده مسئولين مستقيم هر واحد مي باشد  در مواردی که کارمند در شيفت کاری خود ) بدون 

از محل کارخارج شود و يا به استراحت بپردازد، برابر گزارش مسئول مستقيم مربوطه مرات  مورد بررسي و 

 حس  مقررات و سوابق فرد اتخاذ تصميم خواهد شد 

درمورد کليه واحدهای بيمارستان مالك،حضورفرد درمحل کار خودمي باشدد ودرحدد متعدارفي کده بدرای        0

مازاد برآن درصورت اعالم مسئول مربوطه به عنوان تیخير  است ملحوظ خواهدشد، تعويض لباس زمان نياز

 محسوب خواهدشد 

کليه پرسنل موظف هستند رأس ساعت تعيين شده درشديفت کاری،درمحدل کارخودحاضرشدوند  بدديهي       4

 است تیخيردرساعت ورود طبق مقررات بيمارستان محاسبه ومنظور خواهد شد 
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دقيقه تیخير موجه قابل اغماض بوده وبه عنوان تیخير يا مرخصي  73ماه وهربار تا نوبت دريک 3مجموعاً تا   3

بار درماه تجاوز کندد کدل    3دقيقه ويا بيش از  73ساعتي محسوب نمي شود ليكن چنانچه تیخير روزانه از 

 مدت به عنوان تیخير لحاظ وبرابر مقررات رفتارخواهدشد 

مقرر(موضوعيت نداشته وبه عنوان ساعات کار قابل قبول محسوب تعجيل درورود به محل کار)قبل ازساعات   3

نمي شودمگر اينكه حس  تشخيص ونياز مديريت مربوطه بوده ومرات  در سيستم حضورو غياب نيز ثبدت  

 شده باشد 

درمواردی که فرد به دليل فراموشي امكان ثبت ساعت حضورياخاتمه کارخود رانداشته باشد درصورت عدم   6

بلي وتكرار مي بايست حداکثر تاپايان وقت اداری همان روز مرات  را به صورت کتبدي اعدالم   وجود سابقه ق

وپس از تیييد مسئول ومديريت مربوطه ) با قيد ساعت ورود و خروج ( به اموراداری ارسال نمايد تا پدس از  

 تیييد مدير اموراداری درسيستم مربوطه اعمال شود 

خروج کارمند ثبت نشده وتكليف نيدز بده جهدت مرخصدي، میموريدت      درهر صورت ايامي که ورود وتبصره:

 وغيره معلوم نشده باشد به عنوان غيبت منظور خواهدشد 

 کسری کار 
 کسری ساعت کار به دو صورت ذيل امكان پذير مي باشد :

 د  عدم تكميل ساعات موظف کاری در ماه  7

 د  به دليل تیخير در ورود يا تعجيل در خروج  0

کسر مدي  از حقوق و مزايای پرسنل هر يک ساعت کسری کار به نسبت ، برابر مقررات  اين گونه موارد به ازاءکه در  

 گردد   

افرادی که تاخير در ورود و تعجيل در خروج دارند عالوه بر کسر مبالغ مندرج  0در مورد کسری کار بند  تبصره :

 انجام خواهد شد  توبيخ کتبي با درج در پيشينه خدمتي تا حد اخراج نيز 

 ضوابط و مقررات مرخصی
 1روز بدون احتساب ايام جمعه وتعطيالت رسمي مي باشد  که حدداکثر   06مرخصي استحقاقي  ساليانه   7

 روز ازآن جهت پرسنل قطعي قابل ذخيره مي باشد 

کليه افراد موظف به تكميل وتیييدبرگ درخواست مرخصدي روزانده خودبدوده وپدس ازحصدول موافقدت         0

مسئول مربوطه مي توانندازمرخصي استفاده نمايند درموارداضدطراری کده فدرد بده طريدق تلفندي عددم        

حضورخود را اعالم داشته وموافقت مسئول مربوطه راجل  نموده بايستي پس ازمراجعت برگ درخواست 

 مرخصي تكميل نمايد 



 
 پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتيدانشگاه علوم  بيمارستان خيرهي سوم شعبان

 3sh – NB – 06 - 01 79خرداد   :بازنگري بعدي  79خرداد   تاريخ بازنگري : 30 شماره بازنگري : 

  

22 
 

د بيمارستان توسط بيمارستان وجه استفاده از مرخصي استعالجي تا سه روز در ماه با تاييد پزشک معتم  4

پرداخت مي گردد و وجه مرخصي استعالجي بيش از سه روز پس از تاييد پزشک معتمد سازمان تدامين  

 اجتماعي توسط سازمان تامين اجتماعي پرداخت مي گردد   

مرخصي استعالجي زايمان جمعا به مدت شش ماه مي باشد که شخص حق اسدتفاده تدا دو مداه قبدل از       3

 را نيز در اين مورد دارد و وجه ايام فوق توسط سازمان تامين اجتماعي پرداخت مي گردد زايمان 

افراديكه بيمه نمي باشند در صورت داشتن يک سال سابقه يا کمتر از يک سال در طول سدنوات خددمت     3

ی يدک  مي توانند از يک ماه مرخصي استعالجي با حقوق و مزايا استفاده نمايد و در مدورد افراديكده بداال   

سال سابقه کار دارند حداکثر تا دوماه حق استفاده از مرخصي استعالجي با استفاده از حقوق و مزايدا  در  

 طول خدمت را دارند 

در هر صورت از نظر بيمارستان استفاده از مرخصي های استعالجي فقط با تاييد پزشک معتمدد و يدا    تبصره :

 رياست بيمارستان امكان پذير مي باشد 

پرسدددنل در مدددوارد ذيدددل حدددق برخدددورداری از سددده روز مرخصدددي بدددا حقدددوق را دارندددد :                                                  کليددده   6

 الف :  ازدواج دائم                     ب :  فوت همسر، پدر، مادر و فرزندان

ست ودر فرم مربوطه به مرخصي ساعتي اول وقت موردقبول نمي باشد مگرآنكه ازروزهای قبل طي درخوا  1

تیييد مسئول مربوطه رسيده وتحويل اموراداری شده باشدد درغيراينصدورت بده عندوان تدیخير وياغيبدت       

 منظور خواهدشد 

حداکثرمرخصي ساعتي فرد فقط يک بار در روز ) تا   3
 

 
ساعات موظف روزانه ( مي باشد و چنانچه ازميزان  

 زانه  منظور خواهد شد فوق تجاوز نمايد آن روز به عنوان مرخصي رو

کارکنان به هنگام استفاده ازمرخصي ساعتي  بايستي برگ مرخصي ساعتي راکه به تیييد مسئول مربوطه   1

رسيده پس ازممهوربه مهراموراداری به میمور انتظامات مستقردرخروجي بيمارستان تحويل نموده وکارت 

 نمايند خروج راثبت ودرهنگام مراجعت نيز مجدداً ورود خودرا ثبت 

  غیبت

از حقدوق و مزايدای     6/7به ازای هر يک روز غيبت غيرموجه عالوه بر کسر يک روز از حقوق و مزايای مشخص 

روز جمعه نيز کسر خواهد شد که در اينگونه موارد عالوه بر کسر مبالغ فوق توبيخ کتبي با در پيشينه خدمتي تا 

 حد اخراج نيز انجام خواهد شد 

 ارتقاء شغلی
 ارتقاء شغلی به گروه باالتر در همان عنوان شغلی

در تعدادی از مشاغل ارتقاء شغلي به گروه باالتر در همان عنوان شغلي فقط يک بار در طول خدمت با رضدايت       
در ارزشيابي ساليانه و  13کتبي مسئول مربوطه از عملكرد ، شايستگي و توانمندی پرسنل و دريافت امتياز باالتر از  

 با توجه به کس  سابقه کار تعيين شده در طرح طبقه بندی مشاغل به شرح زير صورت مي گيرد   مچنين ه
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 سال سابقه کار در بیمارستان نیاز دارند.   2الف ( مشاغلی که حداقل 

 د کارشناس بهداشت محيط د کارشناس فيزيوتراپي  د کارشناس پرستاری

 د کاردان بهداشت محيط د کاردان فيزيوتراپي  د کاردان پرستاری

 د تكنسين بهداشت محيط د تكنسين فيزيوتراپي  د ماما کارشناس

 د کارشناس بهداشت حرفه ای  د کارشناس راديولوژی  د ماما کاردان 

 د کاردان بهداشت حرفه ای  د کاردان راديولوژی د کارشناس اطاق عمل 

 د تكنسين بهداشت حرفه ای  د تكنسين راديولوژی د تكنسين اطاق عمل 

 د منشي  د کارشناس آزمايشگاه د کارشناس هوشبری 

 د حسابدار ترخيص بيماران  د کاردان آزمايشگاه د کاردان هوشبری 

 د خياط د تكنسين آزمايشگاه د تكنسين هوشبری

 د آبدار  د کارشناس تغذيه  د بهيار

 خدماتد  د کاردان تغذيه  د کمک بهيار

  د تكنسين تغذيه  تكنسين فوريت های پزشكيد 

 

 سال سابقه کار در بیمارستان نیاز دارند.   3ب ( مشاغلی که حداقل 

  د کاردان برق و تاسيسات  د نسخه پيچ

  د کارگر تعميرات  د حسابدار عمومي 

 

 سال سابقه کار در بیمارستان نیاز دارند.   4ج ( مشاغلی که حداقل 

   د تكنسين برق و تاسيسات 

   د تكنسين تعميرات وسايل و تجهيزات پزشكي 

   د تعميرکار برق و تاسيسات 

 

 د ( مشاغل زيربا تغييرمدرك تحصيلي ازسيكل به ديپلم و يک سال سابقه عالوه بر شرايط فوق قابل ارتقاء مي باشند   

 د بايگان مدارك پزشكي 

 د صندوق دار 

مشاغلي که نامبرده نشده اند ، ارتقاء آنها در طرح طبقه بندی در نظر گرفته نشده است  بديهي است   

 ارتقاء شغل در عناوین شغلی دیگر

با درنظرگرفتن عملكرد، شايسدتگي و توانمنددی فدرد مدورد نظدر                     با توجه به نياز بيمارستاناين ارتقاءشغلي         

 ان صورت مي گيرد   طبق ضوابط و قوانين بيمارست
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 نحوه ارزشیابی 
مشدخص  اط قابل بهبدود پرسدنل   ارزشيابي کارکنان در فواصل زماني حداقل ساليانه انجام مي گيرد که در آن نق

( و طراحي  PDP)   سعه فردی آنانمي شود و از نتايج ارزشيابي کارکنان و نقاط قابل بهبود پرسنل در برنامه تو

 برنامه آموزشي و ارتقائي مورد استفاده قرار مي گيرد   

 شغلي کارکنان و همچنين تمديد قرارداد پرسنل مد نظر قرار مي گيرد     بديهي است نتايج ارزشيابي در ارتقاء   

 ونه فرم ارزشیابی کارکنان :نم
 بسمه تعالي

 بيمارستان سوم شعبان

ارزشیـابی کارکنانفرم   
 

 تاریخ تنظيم  :     تا تاریخ :                       دوره ارزشيابي از تاریخ :           شماره پرسنلي  :        
 

                 نام :              نام خانوادگي :             تاریخ استخدام :

 مدرك تحصيلي : قسمت :                            سمت :                  

ف
دی

ر
 

 موارد ارزشیابی

 میزان امتیاز هر کدام از موارد زیر از صفر تا پنج می باشد.

 امتیازات 
 هر ستون

5 4 3 2 1 

نظریه دهنده 

 2و 1
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

            رعایت انضباط و قوانين و مقررات  1

            مؤمن و متعهد به اصول و موازین شرعي و التزام عملي به رعایت حجاب و اخالق اسالمي  2

            حضور به موقع در محل كار و استفاده مطلوب از ساعات كار  3

4 
انعطاا  پاریره در مقابال انتقاادات و       ،وظيفه شناسي و احساا  مسالوليت و عالقمناده باه كاار      

 كوشش براه رفع آن 

           

            رفتار و برخورد مناسب با ارباب رجوع و روحيه همكاره و هماهنگي در انجام كار و حسن اخالق  5

            دلسوزه و مراقبت نسبت به اموال ، كاهش ضایعات ، صرفه جویي و رعایت مسائل ایمني  6

            و شركت در دوره هاه آموزشيتالش در جهت افزایش دانش و فراگيره مهارتهاه شغلي  7

            خالقيت و نوآوره ، قدرت تجزیه و تحليل و ارائه پيشنهادات در راستاه بهبود روش كار  8

            كارآیي و بازدهي كيفيت و كميت كار  9

            جدیت و پيگيره  انجام كار برابر شرح وظایف و داشتن پشتكار ،  11

           جمع امتیا زات ستو ن ها
 

  2جمع امتیازات نظریه دهنده    1جمع امتیازات نظریه دهنده 
 

  جمع کل امتیازات 

 

 محرمانه

***** 
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 خیلی خوب               خوب                  متوسط                ضعیف           خیلی ضعیف 
 
 

 2نظریه دهنده   1دهنده نظریه 

 نام و نام خانوادگي : 

 تاریخ : 

 امضاء 

 نام و نام خانوادگي : 

 تاریخ :

 امضاء 

می باشد.  و یا مسئول مرتبط 1نظریه دهنده  رده باالتر  2مسئول قسمت مربوطه و نظریه دهنده  1توضیح اینكه : نظریه دهنده   

 مشخص گردد : مربوطه بر اسا  شرح وظایف بهبود در نامبرده  قابلنقاط ا  1

 

نيز لحاا    ( PDP)  و در برنامه توسعه فردهفوق ذكر ، درج بهبود  قابلقاط جهت ن برنامه آموزشي مورد نياز  ا در این قسمت  2

 شود :

 

 

 

 

 : 2امضاء نظریه دهنده                          :                                                                      1امضاء نظریه دهنده 
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  : خروج از خدمت

 

 بازنشستگي   -الف

 استعفاء -ب

 اخراج -ج

 خاتمه قرارداد -د 

 فوت پرسنل -هد 

: درموارد بازنشستگي فرد پس از ارائه تیييديه بازنشستگي از سازمان تیمين اجتمداعي و اعدالم    بازنشستگی -الف

و نامه ترك کار توسط آن واحد مربوطه به اموراداری مراجعه  ينموافقت و تعيين تاريخ خاتمه کار فرد توسط مسئول

 دد  نسخه اصلي جهت ارائه به سازمان تیمين اجتماعي تحويل فرد ميگر صادر و 

درموارد استعفاء با اعالم کتبي از يكماه قبل و تعيين تاريخ استعفاء و موافقت مسئول مربوطه و تائيد  استعفاء: -ب

 رياست محترم بيمارستان به اموراداری ارجاع و اقدامات الزم انجام ميگردد 

کميتده انضدباطي و تیئيدد    درموارد اخراج باتوجه به نوع قصوری که فدرد داشدته و بررسدي موضدوع در      اخراج: -ج

اکثريت اعضاء کميته و تاييد رياست محترم بيمارستان و ابالغ يک نسخه از صورتجلسه کميته انضباطي  به پرسنل 

ذيربط با اعالم کتبي توسط واحد امور اداری زمان و علت اخراج فرد به اداره کار و رفاه اجتماعي کتباً اعالم ميگردد 

ازسوی شخص و طدرح شدكايت از جاند  وی در مراجدع ذيصدالح )اداره کدارو رفداه         و درصورت عدم پذيرش اخراج

تیمين اجتماعي( شرکت مدير امور اداری يا مسئول کارگزيني به عنوان نمايندگان قانوني بيمارستان در  –اجتماعي 

به اداره کدار   جلسات ادارات مذکور الزم و ضروری ميباشد که دراين گونه موارد تسويه حساب با شخص اخراجي که

 شكايت نمود منوط به رای صادره ازسوی مراکز فوق الذکر ميباشد 

درموارد خاتمه قرارداد پس از اعالم کتبي عدم نياز مسدئول مربوطده بده واحدد امدور اداری در       د ـ خاتمه قراداد: 

 سررسيد قرارداد نسبت به خاتمه کار فرد اقدام ميگردد  

پس از گزارش کتبي توسط مسئول مربوطه به واحد اموراداری اقدامات الزم در درمورد فوت نيز  فوت پرسنل: -هـ

 خصوص تسويه حساب بازماندگان توسط امور اداری به واحد امور مالي انجام ميگردد 

و اعدالم کدارکرد و ماندده    : در هر پنج مورد اشاره شده در باال نامده خاتمده کدار و    چگونگی نحوه تسویه حساب 

نسخه اصلي جهت اجرا به واحد امورمالي تحويل ميگردد  لدذا پدس از طدي     تهيه و ط امور اداری توس مرخصي فرد 

مراحل فوق و مراجعه فرد به امور مالي جهت دريافت مطالبات قانوني خود برگ تسويه حسداب توسدط امدور مدالي     

واحد کارگزيني مجدداً برای صادر و فرد جهت تحويل کارتهای شناسايي و کارت ورود و خروج و اخذ رسيد تسويه با 

 بار آخر به اين واحد مراجعه مي نمايد  
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 امکانات رفاهـی و فرهنگـی
به منظور ارتقاء سطح کارآئي و رضايتمندی کارکنان و با توجه به شرايط و امكانات فعلي بيمارستان در حال حاضدر  

 موارد مشروحه زير انجام مي شود  

 رمضان و عيد نوروز سبدکاال به پرسنل اعطاء مي گردد درحال حاضر به مناسبت ماه مبارك   7

 سرويس  اياب و ذهاب رايگان  0

 غذای رايگان  4

 روز درماه4پرداخت حقوق ايام بيماری تاحداکثر   3

پرداخت مدي  پرستاری به صورت ماهيانه کارانه در حال حاضر برابر ضوابط در نظر گرفته شده به کليه پرسنل  3

 گردد

نوبدت در سدال کارانده     3يدا   4در حال حاضر برابر ضوابط در نظر گرفته شده به کليه پرسنل غير پرسدتاری    6

 پرداخت مي گردد  

 پرداخت هديه ازدواج  1

 پرداخت وام بالعوض درمورد فوت بستگان درجه يک  3

 تقدير ازپرسنل نمونه به مناسبت روز پرستار وروز کارگر  1

 حي مشهد و شمالاعزام به مجتمع های زيارتي وتفري  71

 اعزام يک روزه به اماکن تفريحي و زيارتي  77

 اجاره زمين فوتبال برای ورزش آقايان    70

 …سال سابقه در اين بيمارستان و اهداء لوح تقدير و پاداش نقدی و 01تقدير از کارکنان بازنشسته با بيش از  74

 دريافت مي کنند نهاد خود راپيشپرسنل ازطريق نظام پيشنهادات درتصميم گيری ها مشارکت کرده وپاداش   73

 برگزاری مسابقات مختلف دراعياد ومراسم هاواعطاء جايزه به کارکنان انجام مي گردد   73

درحال حاضر جهت گراميداشت روزهای پرستار ، کارمند وکارگر و روز سوم شدعبان کمدک هدای نقددی يدا        76

 غيرنقدی به پرسنل اختصاص داده مي شود 

 ريد کت  علمي دراختيار سوپروايزر آموزشي اختصاص  داده مي شود به صورت ساليانه مبلغي جهت خ  71

 برگزاری نماز جماعت ظهر و عصر و مغرب و عشاء  73

 برگزاری زيارت عاشورا در روزهای پنج شنبه هر هفته  71

 تعويض و تمديد اعتبار دفاتر درماني کارکنان و خانواده آنان    01

 اقدام در خصوص بيمه مكمل درمان کليه کارکنان    07

 اقدام در خصوص بيمه مسئوليت پرسنل پرستاری    00

 ايجاد ، نظارت و انجام امور مربوط به صندوق پس انداز و وام کارکنان    04

 ايجاد ، نظارت و انجام امور مربوط به صندوق پس انداز و وام پزشكان    03

 اجاره پارکينگ    03
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 د  پرداخت هديه به پرسنلي که فرزندشان در کنكور سراسری پذيرفته شده ان  06

 پرداخت هديه به پرسنلي که ارتقاء تحصيلي تا ديپلم دارند    01

 عدم دريافت ويزيت از پرسنل   03

 پرسنل  7تهيه خودرو و تاج گل جهت مراسم ختم بستگان درجه   01

 پرداخت وام اضطراری   41

 قوانین استانداردهای پوشش

سدالمت وايمندي  کارکندان    به منظور حفظ حريم شخصي وکرامت انسداني،رعايت ضدوابط عرفدي واجتمداعي،حفظ     

وبيماران،ايجادتصوير مثبت ازاخالق حرفه ای وشناسايي سريع پرسنل درمحيط کدار، دسدتورالعمل اسدتاندارد هدای     

پوشش افراددرمؤسسات پزشكي تصوي  گرديده است که به منظور آگاهي پرسنل جديدالورود بخشي ازآن به شدرح  

گاهي بيشتراز تمام مفاداين دستورالعمل نسخه  کاملي ازآن درواحد ديل بيان مي گردد الزم به ذکراست به منظور آ

 امور اداری موجودمي باشد:

  دردرون بخش های بيمارستاني  استفاده ازهرگونه پوشش غيرحرفه ای روی لباس فرم مصوب ممنوع است 

    بدرای پرسدنل خدانم    لباس فرم کارکنان آموزشي وبهداشتي درماني روپوش،شلوار،کفش وجوراب)اسدتفاده ازمقنعده

 الزامي است(مي باشد 

  رنگ يونيفرم پرسنل پرستاری کليه بخش ها ، سرمه ای است بجز بخش هایICU   آبي رنگ و بلوك زايمان واتداق

 عمل رنگ سبز مي باشد 

  رنگ يونيفرم منشي کليه واحدها سبز با نوار زرد رنگ است 

  رنگ يونيفرم کمک بهياران  نخودی روشن مي باشد 

  يونيفرم پرسنل واحدآزمايشگاه،راديولوژی،فيزيوتراپي،آشپزخانه سفيد )رندگ مقنعده درپرسدنل خدانم مشدكي      رنگ

 است(مي باشد 

  رنگ يونيفرم خدمات سبز رنگ مي باشد 

  رنگ يونيفرم پرسنل انتظامات سورمه ای باپيراهن آبي است 

  رنگ يونيفرم پرسنل تیسيسات،سرمه ای مي باشد 

 دکمه ها بسته(،اتوکشيده،گشادوحداقل تا حدزانو باضخامت مناس  باشد؛به نحوی که لبداس  روپوش بايدسالم،تميز(

 زيرروپوش قابل رؤيت نباشد شلوار نبايدتنگ،چسبان،کشي يا کوتاه)باالترازمچ(باشد 

           کفش بايدتميز،جلوبسته،قابل شستشدو،باپنجه وپاشدنه پهدن باشددونكات ايمندي متناسد  بده حرفده، درآن لحداظ

 م راه رفتن صداندهد شود هنگا



 
 پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتيدانشگاه علوم  بيمارستان خيرهي سوم شعبان

 3sh – NB – 06 - 01 79خرداد   :بازنگري بعدي  79خرداد   تاريخ بازنگري : 30 شماره بازنگري : 

  

29 
 

  زيورآالت درنواحي ازبدن که درمعرض آلودگي ميكروبي يامحيطي هستند نبايداستفاده شود 

  ناخن ها بايدکوتاه وتميزومرت  باشدواستفاده ازالك ورنگ ناخن وناخن مصنوعي ممنوع است 

 رماني ممنوع است استفاده ازآرايش وهرگونه ماده بودار تندياحساسيت زا درمحيط های ارائه خدمات د 

  لباس بيمار بستری شامل پيراهن وشلوار)درلباس فرم بيماران خانم استفاده از روسری الزامي است(مي باشد 

  ضرورتاً  درتمام مسيرهای جا به جايي بيماران)خصوصاً بيماران مؤنث( درداخل يا بين  بخش ها،شنل بلند وگشاد به

 پوشش بيماران افزوده مي شود 

 بسددتری بايددد حددداقل ايددن ويژگددي هددارا تددیمين کند:شناسددايي آسددان،نوع ارائدده خدددمات مصددوب     لبدداس بيمار

 درماني،برخورداری بيمار از راحتي وآسايش کافي ورعايت کرامت وحريم شخصي بيمار 

     رعايت تمامي شئون پوشش بدن والزامات درماني درداخل اتاق های عمل،راديولوژی،در لباس ويدژه مدورد اسدتفاده

)گان(وحين انجام اعمال جراحي الزامي است توجه به اين موضوع قبل وبعد ازبيهوشي وبرای بيمداران دچدار   بيماران

 اختالل حواس،کاهش سطح هوشياری بااختالالت رواني اهميت دوچندان پيدامي کند 

 ایمنی بیمار

راهكار جهت ايمني بيمار پيشنهاد شده است    1 نسل سوم اعتباربخشيدرخصوص ايمني بيمار مطابق دستورالعمل 

جهت اجرای اين راهكارها در بيمارستان برای هر راهكار دستورالعملي توسط تيم کنترل عفوندت و مسدئول ايمندي    

 walkبيمار تدوين شده است که همه کارکنان موظف به رعايدت ايدن دسدتورالعمل هدا هسدتند   در بازديددهای       

round راهكدار ايمندي    1العمل ها توسط کارکنان طبق چک ليست ، ارزيابي و پايش مي شود   رعايت اين دستور

 بيمار شامل موارد ذيل مي باشد : 

. 7 . تحویـل بـالینی ایمـن   4. اجتناب از اتصـاالت نادرسـت   3. تزریقات ایمن 2شناسایی صحیح  بیمار  .1

. بهبود بهداشت 9 . تلفیق دارویی 8. داروهایی با شكل و نام مشابه  5. داروهای پر خطر 1جراحی ایمن 

همچنين ايمني بيماران بايستي براساس شاخص های کشوری ايمني بيمار پايش مي شود   جهت ايدن امدر   .دست 

بخش های باليني بايستي شاخص ها ) خطاها و اشتباهاتي که به ايمني بيمار خدشه وارد مدي کندد( را در صدورت    

 گزارش دهند    ي بيمارکارشناس هماهنگ کننده ايمنبروز به 

فدرم هدای گدزارش دهدي      کارشناس هماهنگ کنندده ايمندي بيمدار   در بيمارستان ،  خطادرزمينه مديريت 

داوطلبانه خطا )خوداظهاری خطا( ، فرم ثبت وقايع و فرم های خاص گزارش دهي خطاها برای پرستاران ، پزشدكان  

و همراهان بيمار را در بخش ها توزيع نمدوده اسدت   کدادر درمداني اعدم از پزشدكان ، پرسدتاران و سداير کارکندان          

حادثه نزديک به خطا و يا آگداهي از خطراتدي کده بيمداران ، پرسدنل      پاراکلينيكي موظفند در صورت وقوع خطا يا 
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وساير مراجعين را تهديد مي کند   فرم های مذکور را بدون نام تكميل نموده و در صندوق گزارش دهدي خطاهدای   

بخش قرار دهند   فرم های تكميل شده بايستي با هماهنگي مسئول بخش بصورت هفتگي و يا درصورت زياد بودن 

 شود    ارسال صندوق های گزارش خطا در بخش ها و يا جن  اتاق سوپروايزرهاهای بخش روزانه به خطا

گفتني است هدف از تكميل اين فرم ها ، بررسي و تحليل ريشه ای خطاها و خطدرات بيمارسدتان بمنظدور کداهش     

سدنل خداطي نيسدت   بده     ريسک خدمات باليني و ارتقاء کيفيت خدمات مي باشد و هدف از مچ گيری يا تدوبيخ پر 

کنان اطمينان داده مي شود که مي توانند به راحتي وقايع را گزارش کنند بدون اينكه مشكلي برای آنهدا ايجداد   رکا

شود   همچنين در راستای مديريت خطاهای بيمارستان ، شكايات واصله نيز بطور مدنظم پدايش شدده و مسدائل و     

ور منظم بررسي شده و با طرح در کميته هدای مربدوط ، راه حلدي    مشكالتي که بعنوان شكايت مطرح مي شوند بط

 برای برطرف کردن آن مسائل پيدا مي شود   

، هر وضعيت يا بالقوه که مي تواند باعث صدمه ، بيماری يا مرگ افراد ، آسي  يا تخريد  يدا از    منظور از مخاطره

 دست دادن تجهيزات دارايي سازمان شود ، مي باشد  

 باید گزارش شوند مواردی که 

همكاران عزيز بايستي خطاهای پيش آمده را به صورت بدون نام گزارش نمايند   درصورت ديدن يا انجدام خطاهدا ،   

گدزارش   بايستي آنها را درفرم های مربوطه ثبت کنند   اگرخطا نياز به رسيدگي فوری دارد گزارش خطا در صندوق

ای زوج بررسي مي شود انداخته شود يا درصندوق های گزارش دهدي  که در روزه دهي خطا جن  اتاق سوپروايزرها

 خطاهای بخش گذاشته شود   خطاهايي که بايستي گزارش شوند شامل موارد ذيل است : 

 خطاهای دارويي-7

  خطاهای پزشكي و پرستاری-0

از بيماران و عدم دقيق راه حل ايمني و يا عدم استانداردهای مراقبت  1خطاهای پرسنل که براثر عدم بكار بردن -4

 ارزيابي اوليه

 خطاهای ساير پرسنل در ارتباط با ايمني بيمار-3
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 کنترل عفونت بیمارستان  

 احتیاطات استاندارد 

در سيستم کنترل عفونت يكي از اصول مهم ، رعايت پوشش محافظ و پيشگيری از تماس بدون پوشش بدن با خون 

چرخه انتقال ميكروارگانيسم از بيمار مبتال به ساير بيماران ، عيادت کنندگان و ترشحات آلوده بيمار مي باشد تا در 

 وپرسنل اختالل بوجود آمده و امكان بروز بيماری مختل شود  

 در مبحث استفاده از پوشش محافظ و احتياطات استاندارد  به دو امر توجه شود :

 اران رعايت احتياطات استاندارد و پوشش محافظ در خصوص کليه بيم -7

 رعايت احتياطات بر حس  راه انتقال بيماری  -0

 موارد شستن دست و ضد عفونی دست 

 در صورت وجود آلودگي قابل رويت در دست ها ، ان ها را با آب و صابون بشوئيد    -7

 قبل از خوردن غذا و بعد از رفتن به دستشويي ،دست  ها با آب و صابون شسته شود

 رويت در موارد ذيل از محلول ضدعفوني دست استفاده کنيد   در صورت عدم آلودگي قابل -0

a)  ) قبل و بعد از تماس با پوست سالم بيمار ) گرفتن نبض ،فشار خون يا بلند کردن بيمار 

b)  قبل و بعد از تماس با مايعات يا ترشحات بدن ،مخاطات ، پوست آسي  ديده يا پانسمان زخم 

c)  از قسمت آلوده بدن به قسمت تميز حين مراقبت از بيمار در صورت حرکت دست 

d) ) بعد از تماس با اشياء بي جان ) شامل وسايل و تجهيزات پزشكي 

e) ( قبل از پوشيدن دستكش  استريل برای بكار گيری کاتتر وريد مرکزیcvp) 

f) ارند  قبل از کارگزاری سوند ادراری يا کاتتر وريدی ) آنژيوکت ( يا ساير وسايل تهاجمي که به عمل جراحي نياز ند 

g)  قبل از پوشيدن دستكش و بعد از خروج دستكش 

h)  قبل از تماس مستقيم با بيماران 

 دستورالعمل  ایمنی پس از تماس در کارکنان 

با توجه به اينكه جراحات در حين تزريق شامل موارد ذيل است لذا اقدامات اوليه فوری جهت بهره برداری اعالم مي 

 شود 

  کارکنانفرو رفتن سر سوزن به دست 

   : پاشيده شدن خون و يا ساير ترشحات آلوده بدن بيمار به 

  بريدگيهای باز 
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 ) ملتحمه )چشمها (  و غشاء مخاطي ) برای مثال داخل دهان 

    گاز گرفتگي که منجر به پارگي اپيدرم شود 

 کمک های اولیه فوری   

 انجام اقدامات ذيل      -1

  شستشوی زخم با صابون و آب ولرم 

 ی از مالش  موضعي چشم خوددار 

    شستشوی چشم ها و غشائ مخاطي با مقادير زياد آب در صورت آلودگي 

 گزارش فوری سانحه به سوپروايزر کنترل عفونت و سوپر وايزر باليني -0

 

 مراحل ضدعفونی

زدودن تمام مواد خارجي )مانند گرد و خاك ومواد آلدي ،خدون و مخداط ( از     : CLEANINGپاک کردن   -1

 اشياءروی 

  تمام وسايل بايد اول به صورت کامل پاك شوند سپس ضدعفوني شوند  توجه :

گندزدایی یا ضدعفونی : حذف تعداد زیاد)یا همه (عوامل بیماری زا  از روی اشیاء و سطوح بجـز   -2

 اسپور باکتری ها

 :گندزدايي در سه سطح صورت مي گيرد 

 HLD  (High level  Disinfection )گند زدايي در سطح باال   -0-7 

 دقيقه و بيشتر  70کشته شدن تمام ميكروارگانيسم ها بجز اسپور باکتری ها در مدت زمان مواجهه 

کاربرد: جهت لوازمي که در تماس مخاطي هستند که در حالت عادی استريل هستند از قبيدل آندوسدكو    

 ها و غيره 

 (  ( ILDIntermediate Level Disinfectionگند زدايي در سطح متوسط  -0-0

 حذف اغل  باکتری های رويشي ،قارچها و ويروس هاو مايكو باکتريوم ها  به جز اسپور ها 

 کاربرد : جهت ابزار قبل ازمرحله  استريليزاسيون و سطوح و تجهيزات 

 L.L.D   (LOW level Disinfection  )گند زدايي در سطح پايين   -0-4

 به روش پاك کردن از بين مي برند از عوامل پاتوژن را تعدادی 

 توضيحات

ابتدا ظرف خود را از آب به حجم مورد نياز  پر کنيد سپس از محلول غليظ به حجم تعيين شده بده آن افدزوده و   

محلول حاصل را هم بزنيد تا محلول يكنواختي بدست آيد   جهدت جلدوگيری از آلدودگي احتمدالي و تبخيدر آب و      

 تن محلول درب ظرف هميشه بسته باشد و برچس  حاوی اطالعات ذيل روی آن نص  گردد  ريخ
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 برچسب  نوع زباله و بخش تولید کننده ه ووگر

 کيسه های مشكي  به مخزن های آبي و کيسه های زرد به مخزن های زرد رنگ منتقل مي شوند  

آن درب ظرف محكدم   3/4دفع شوند و پس از پر شدن    safety boxتمام اشياء تيز و برنده  قسمت درماني  در 

تيز و برنده عفوني و بخش مربوطه و تاريخ زده شدود ودر مخدزن    بسته شده ودر کيسه زرد گره زده شود و برچس 

 زرد رنگ دفع شود  

کيسه های زباله را با دست و يا پا جهت متراکم شدن فشار ندهيد جهت جابه جايي از باالی کيسه قسدمتي کده در   

   تكس شستشو داده شوندتماس با زباله نيست  استفاده کنيد  مخزن های حمل زباله به جايگاه، روزانه با آب و واي

 

 خطرحوادث وبالیا مدیریت

 حداقل موارديكه در رابطه با مديريت خطر ، حوادث و باليا  بايد بدانيم :

 :             کدهای اضطراری

  703آتش نشاني :               441خاتمه بحران :              444شروع بحران : 

 : ايجاد هرشرايطي که فرايندهای اصلي بيمارستان را دچار اختالل کند  تعریف بحران

 : چارت بحران

قسمت اصلي که شامل واحدهای برنامه ريزی )کاور آبي  3همانطور که در زير مشاهده مي کنيد ، چارت شامل 

مالي )کاور سبزرنگ ( ، پشتيباني )کاور زردرنگ( و واحد عمليات)کاور قرمز رنگ ( مي باشد    –رنگ( ، اداری 

 فرمانده حادثه که در راس چارت قرار دارد کاور سفيد رنگ دارد   

 

 

 

 نام محلول :                           غلظت :                                زمان الزم تماس :

 تاريخ تهيه :                            تاريخ انقضاء : نام فرد تهيه کننده 
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مسئوليت جمع آوری خالصه وظايف مرتبط با واحد برنامه ريزی : اين واحد که با رنگ آبي مشخص شده ،   7

اطالعات شامل تعداد پرسنل ، تعداد بيماران ، تعداد تخت و     که اين اطالعات به فرمانده حادثه)رياست 

بيمارستان ( داده مي شود تا بتواند براساس شرايط اضطراری در بخش مورد نظر تصميم گيری کند  

 )مسئوليت اين واحد بعهده مترون بيمارستان مي باشد (

وظايف مرتبط با واحد عمليات : اين واحد که با رنگ قرمز مشخص شده ، مسئول اجرای تمام  خالصه  0

دستورات فرمانده حادثه درشرايط اضطراری مي باشد   واحدهای تاسيسات ، نگهباني ، مديريت خدمات 

هده دکتر پزشكي و مواد خطرناك در شرايط بحران زير نظر واحد عمليات مي باشد   )مسئوليت اين واحد بع

 درياني مي باشد (  

خالصه وظايف واحد پشتيباني : اين واحد که با رنگ زرد مشخص شده ، تمامي تجهيزات، ابزار آالت ،   4

نيروی انساني و     که واحد عمليات جهت اجرای دستورات فرمانده حادثه نياز دارد را در اختيارش مي 

 ي باشد (   گذارد   )مسئوليت اين واحد بعهده آقای محرابي م

خالصه وظايف واحد اداری مالي :اين واحد که با رنگ سبزمشخص شده، حضور غياب پرسنل ، فراخوان و   3

همينطور برآورد خسارات و يا هزينه های مورد نياز جهت مديريت حادثه از وظايف اين قسمت است   

 )مسئوليت اين واحد بعهده آقای رجايي مي باشد (   

 سوال مهم : آيا در زمان رخداد هر حادثه ای الزم است تمام نفرات چارت بحران فعال شوند ؟ 

مالي ، پشتيباني ، –قسمت اصلي چارت ) اداری  3جواب : خير   براساس بزرگي و شدت حادثه ، مسئول هريک از 

 برنامه ريزی ، عمليات ( نفرات را فعال مي کنند   

 وضعيت شامل رنگ سفيد ، زرد ، نارنجي ، قرمز  3وضعيت های سطوح بحران : 

 رنگ سفيد : وضعيت نرمال است   

 رنگ زرد : تمامي نيروها آنكال مي باشند   

 % نيروها فراخوانده مي شوند بقيه نيروها همچنان آنكال هستند   41-31نارنجي : 

 قرمز : تمامي نيروها فراخوانده مي شوند   

E.O.C  چيست و کجاست ؟E.O.C  ( ياEmergency Operation center  ، يا مرکز فرماندهي حادثه )

جايگاه اصلي چارت بحران است که در زمينه بحران رخداد جلسه تشكيل مي دهند و حادثه  1محل تجمع 

 فرماندهي مي شود که در بيمارستان سوم شعبان در دفتر رياست بيمارستان است   

 هر شيفت مي باشد   و بهكار ک بهيارکمرابطين آتش نشاني در هر بخش 
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 شرح وظایف رابطین آتش نشانی در بخش ها
  همكاری با مسئول تيم آتش نشاني و جانشين وی و انجام مسئوليت های محوله در اين زمينه 

 شرکت در دوره های آموزشي و مانورها 

  شناسايي تجهيزات اعالم و اطفای حريق موجود در بخش 

  تجهيزات اعالم و اطفای حريقآشنايي با کاربرد 

  حصول اطمينان از خروج کليه افراد از داخل بخش در صورت نياز به تخليه 

  در صورت امكان اقدام به اطفای حريق تا زمان حضور تيم آتش نشاني 

  مساعدت در تخليه بيماران و پرسنل از محل آتش سوزی با هماهنگي سوپروايزر و استقرار در

 يمن محل های تعين شده ا

 سرشماری بيماران و پرسنل و حصول اطمينان از خروج کليه افراد از داخل بخش 

 برقراری آرامش روحي و رواني بين بيماران و پرسنل و کوشش در رفع مشكالت آنها 

 ارايه گزارش اقداماتانجام شده به مسئول تيم آتش نشاني 

 انواع تخلیه : 
 تخليه افقي : در يک طبقه صورت مي گيرد   

 تخليه عمودی : از يک طبقه به طبقه ديگر )مثل حوادث آب گرفتگي ( 

 تخليه کلي : کل بيمارستان بايد تخليه شود   

 محل تجمع ايمن بيمارستان سوم شعبان کجاست ؟  ساختمان جديد

 ؟در هنگام حریق چه کنیم 
 اقدامات زير با توجه به شرايط پيشنهاد مي شود : 

 تماس با تاسيسات يا سوپروايزر جهت اعالم حريق  -

 استفاده از کپسول اطفاء حريق موجود در بخش -
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 درصورت حريق گسترده سريعا شير اکسيژن سانترال بسته شود    -

 درصورت حريق گسترده سريعا کپسول اکسيژن از بخش خارج شود    -

يي بيمار اولويت را بيماران مسن و از بيماران خواسته شود که بخش را ترك کنند درصورت عدم توانا -

کودکان ناتوان قرار دهيد   در بخش های ويژه اولويت با خارج کردن بيماراني است که اميد به زندگي 

 باالتری دارند )سطح هوشياری باالتر( 

 انواع فرم های مهم در زمينه ايمني کارکنان و محيط کار :   7

نه شرايط مخاطره آميز )آويزان بودن سيم لخت ، فرم شرايط مخاطره آميز : درصورت وجود هرگو -

احتمال سقوط و هرگونه شرايط ديگر که رسيدگي الزم صورت نگرفته است سريعا فرم های مذکور را 

 پر کرده و در اختيار اين واحد قرار دهيد   

احد ساعت بعد از حادثه پرشود و به اين و 03فرم گزارش حوادث : درصورت رخداد هرگونه حادثه تا  -

 ارسال شود  

فرم شكوائيه : درصورت هرگونه نارضايتي از عدم رعايت استانداردهای ايمني محيط کار )نور ، صدا ،  -

 حد ارسال نمائيد تهويه ، ميدان مغناطيسي ، ارگونومي و     ( اين فرم را پر کرده و به اين وا

 اصول و مبانی آتش نشانی
 : )اروپايي(طبقه بندی آتش

 : مي توانند طبق دسته بندی ذيل طبقه بندی شوندآتش سوزی ها 

اين گونه آتش سوزی ها درون سوز بوده و پس از سوختن خاکستر آنها بر  -:آتش سوزی ناشي از جامدات   Aطبقه 

 ... مانند : چوب، کارتن، پارچه و .جای مي ماند

ه و پس از سوختن هيچگونه اين گونه آتش سوزی ها سطح سوز بود -: آتش سوی ناشي از مايعات   Bطبقه 

 ... خاکستری از آنها بر جای نمي ماند  مانند : بنزين، نفت، روغن و

 ... مانند : گاز مايع (بوتان،پروپان)، گاز شهری(اتان،متان) و -: آتش سوزی ناشي از گازها   Cطبقه 

 .... : آتش سوزی ناشي از فلزات قابل اشتعال مانند : سديم و پتاسيم و  Dطبقه 

: آتش سوزی ناشي از الكتريسيته ( برق ) مثل برق شهری، تجهيزات و دستگاههای برقي از جمله   Eطبقه 

 ... تلويزيون،کامپيوتر و

 : تعريف خاموش کننده ) کپسول اطفاء حريق( 

تا 7خاموش کننده دستي به وسيله ای گفته مي شود که برای مبارزه با آتش سوزی طرح و ساخته شده است که از 
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 .کيلو يا ليتر ظرفيت مواد خاموش کننده دارد و توسط يک نفر به راحتي قابل حمل و استفاده است 73

 .ارابه يا خودرو قرار داده مي شود و يا بطور ثابت در اماکن نص  مي گردد -انواع بزرکتر اين وسايل بر روی چرخ 

 :  کاربرد خاموش کننده ) کپسول اطفاء حريق(

با توجه به مواد اطفايي داخل آنها مي توان در لحظات اوليه شروع آتش سوزی و همچنين برای از خاموش کننده ها 

 . حريقهای کوچک و موضعي استفاده کرد و آتش را اطفاء نمود

 : طبقه بندی خاموش کننده ) کپسول اطفاء حريق(

 : بندی شوندانواع خاموش کننده ها از نظر مواد اطفايي مي توانند طبق دسته بندی ذيل گروه 

 Aآب و کف گروه  -خاموش کننده های محتوی آب 

 Cو  Bخاموش کننده های محتوی پودری گروه 

 Eگروه CO2خاموش کننده های محتوی گاز کربنيک

 E,D,C,B,Aخاموش کننده های محتوی هالوژنه گروه 

 جعبه های آب آتش نشانی

محفظه های است جهت نگهداری  تعریف : جعبه های آتش نشانی همانطور که از نام آن پیداست

تجهیزات اطفاء حریق که درون آنها معموالً قرقره های نگهدارنده شیلنگ آتش نشانی و بعضاً کپسول 

 .های اطفاء حریق قرار میگیرد

 نحوه استفاده از خاموش کننده های دستی پودری

 .ه سمت حريق حرکت کنيدهنگام مشاهده آتش خونسردی خود را حفظ نموده و با برداشتن خاموش کننده ب -7

 .هنگام خاموش نمودن آتش ، همواره پشت به باد و باالی شي  مستقر شويد -0

تا جايي که احساس ناراحتي و سوزش در نقاط حساس بدن مثل گونه ها و الله گوش پيش نيايد به آتش نزديک  -4

 .شويد

 .کپسول را وارونه کرده و به حالت اول برگردانيد -3

کردن پلمپ و با زدن ضربه يا فشار آوردن به دسته خروجي اقدام به خروج مواد خاموش با کشيدن ضامن و پاره  -3

 .کننده بهسمت آتش نمائيد

 .مواد خاموش کننده را از نقطه شروع آتش به صورت جارو کردن و از قسمت پايين بپاشيد -6

 .محل وجود دارددقت کنيد هيچ قسمتي از آتش بدون پوشش باقي نماند زيرا خطر بازگشت شعله از همان  -1

 .در صورتي که با مصرف مقداری از مواد خاموش کننده آتش خاموش شد از ادامه خروج مواد جلوگيری نمائيد -3
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 .قبل از حصول اطمينان از خاموش شدن آتش محل را ترك نكنيد -1

 .ردخاموش کننده دستي استفاده شده را روی پهلو بخوابانيد تا به اشتباه مجددأ مورد استفاده قرار نگي -71

 .محل حادثه را به افراد مسئول واگذار نمائيد تا اقدامات تكميلي انجام شود -77

  طرز استفاده از خاموش کننده هایCO2 : 

 : جهت اطفاء حريق استفاده کرد CO2چگونه مي توان به طريقه صحيح از خاموش کننده 

 .خونسردی خود را در هر حال حفظ نماييد  *

 .فضاهای رو باز پشت به باد و در فضاهای بسته جلوی درب ورود يا خروج بايستيد در  *

 .را از محل خود خارج نماييد CO2ضامن ) پين ( دستگيره حمل کپسول های تحت فشار و  * 

 .سر پاشنده شلنگ کپسول را در دست گرفته و به طرف آتش نشانه گيری نماييد * 

 .رت جاروب کردن آتش را اطفاء نماييدبن آتش را هدف گرفته و به صو  *

 : نكات قابل توجه

 در مورد کپسول های سيلندر بغل اهرم پاشنده شلنگ را در دست گرفته و فلكه سيلندر بغل را به آرامي تا

انتها باز نموده و با فشار به اهرم سر شلنگ را به سوی آتش نشانه گيری نماييد 

 ضامن کپسول های سيلندر داخل را از محل خود خارج نماييد و با وارد کردن ضربه به سوزن باالی درب

کپسول پاشنده 

 شلنگ کپسول را محكم در دست گرفته و با فشار به اهرم سر شلنگ را به سوی آتش نشانه گيری نماييد

ا به شكل استوانه ای شكل ساخته شده و لوله کليه کپسول های موجود در بازار فعلي با توجه به مكانيزم آنه

تخليه آنها 

در قسمت زيرين داخل کپسول تعبيه شده است لذا حتما بايد کپسول سرپا و ايستاده استفاده گردد   در غير اين 

صورت 

 گاز يا عامل فشار آن تخليه شده و مواد اطفاء حريق از آن خارج نخواهد شد

آب و گاز و بعضي از کپسول های کليه کپسولهای پودر و گاز ،CO2  کيلويي در هر  111کيليويي تا  2از

مرحله استفاده هر چند کم و کوچک برای بار دوم قابل استفاده نمي باشند و جهت شارژ مجدد بايد به نمايندگي 

 .های مجاز تحويل داده تا شارژ گردد

 : آتش سوزی به صورت ذیل طبقه بندی می شود مناسب بودن یك خاموش کننده برای مبارزه با طبقه مشخصی از

 . يعني جامدات از خاموش کننده محتوی آب استفاده مي گردد Aجهت اطفاء آتش سوزی طبقه  *

 .يعني مايعات از خاموش کننده محتوی پودر يا کف و ماسه خشک استفاده مي گردد Bجهت اطفاء آتش سوزی طبقه  *
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 .گازها از خاموش کننده محتوی پودر استفاده مي گردديعني  Cجهت اطفاء آتش سوزی طبقه  *

يعني فلزات از خاموش کننده محتوی پودر خشک مخصوص که از کيفيت  Dجهت اطفاء آتش سوزی طبقه  *

 .استفاده مي گردد F.E.Tبهتری برخوردار مي باشد مثل

استفاده CO2ی گاز کربنيکيعني الكتريسيته ( برق ) از خاموش کننده محتو Eجهت اطفاء آتش سوزی طبقه  *

 .مي گردد

 : عالئم و برچسب ها

کليه خاموش کننده ها بايد دارای عالئم و مشخصات سازنده بوده و عالوه بر رنگ مناس  ، دامنه عمل آنها با کد 

مربوطه بر روی آنها حک شده يا توسط برچس  دائمي الصاق شده باشد   رنگ استاندارد برای خاموش کننده ها و 

 :ين قابليت آنها برای خاموش نمودن حريق با استفاده از مشخصات مربوطه در جدول زير بدست مي آيدهمچن

 محتوی کپسول رنگ بدنه

 آب قرمز

 پودر آبي يا )قرمز با نوار آبي(

 CO2 )مشكي يا )قرمز با نوار مشكي

 کف قرمز با نوار شيری((شيری يا 

 اشتعالنكات ایمنی در انبار داری مواد قابل 

مواد قابل اشتعال شامل موادی است که به صورت جامد ،گرد ،مايع ، بخار يا گاز و با اختالط با اکسيژن هوا در 

 حرارت معيني 

بسته به نوع ماده ( به وسيله شعله جرقه يا منابع حرارتي ديگر محترق و سپس مشتعل مي شوند   برای ادای (

معموالَ از اختالط بخار يک سوخت (ماده قابل اشتعال) و يا ذرات ريز گرد آن توضيح بيشتر بايد گفت که در عمل 

در حرارت معيني با مقدار هوای کافي و روشن کردن آن عمل احتراق و سپس اشتعال رخ مي دهد  بنابراين برای 

جاد کند و آتش آنكه سوخت جامد قابل اشتعالي را بسوزانيم الزم است مقداری از آن را که به قدر کافي بخار اي

بگيرد حرارت دهيم   ضمناَ چون در يک حرارت معين مايعات دارای فشار بخار بيشتری نسبت به جامدات مي شوند 

لذا مايعات قابل اشتعال سريعتر از جامدات قابل اشتعال آتش مي گيرند   مسلم است که گردها و گازهای قابل 

مشتعل مي شوند  در اين صورت اختالف و نسبتي را که در اشتعال خيلي سريعتر از دو دسته مذکور محترق و 

احتراق و اشتعال مواد جامد ، مايع ، گرد ، بخار و يا گازهای قابل اشتعال وجود دارد مي توان به ترتي  زير بيان 

  . کرد

محترق و جامدات قابل اشتعال اهسته تر محترق و مشتعل مي شوند   مايعات نسبتاَ سريعتر و گازها آنقدر سريع 
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  . مشتعل مي شوند که اغل  توليد انفجار نيز مي کنند

 : در انبار کردن مواد قابل اشتعال مراتب زیر باید رعایت گردد

مواد جامد ،مايعات ، پودر ، بخار و گازهای قابل اشتعال خطرناك را در انبارهايي نگهداری کنيد که درجه برودت  -7

  . واردی که بخارات مواد مذکور با هوا مخلوط است بشودآنها مانع از آتش گرفتن خود بخود در م

انبار بايد از تهويه کافي برخوردار باشد تا در صورت نشت و انتشار معمولي بخارات قابل اشتعال از ظروف به حد  -0

  . کافي در هوا رقيق شوند و جرقه ای نتواند آنها را روشن و مشتعل سازد

کليه وسايلي که ممكن است موج  ايجاد جرقه بشود در اينگونه انبارها  استعمال آتشهای باز مثل جوش کاری و -4

بايستي ممنوع شود   به طور کلي اين قبيل انبارها را دور از اماکني که خطر ايجاد حريق در آن يافت مي شود 

  .منظور کنيد

ايي بدين منظور در محلهای استعمال دخانيات و بردن کبريت و فندك به اين اماکن بايد اکيداَ ممنوع باشد تابلوه -3

  .الزم نص  کنيد

  .برای گرم کردن اتاق کارکنان در اين قبيل انبارها از شوفاژ برقي ضد اشتعال يا شوفاژ بخار آب استفاده کنيد -3

برای تیمين روشنايي از سيم کشي استاندارد و چراغ ضد شعله استفاده کنيد   کليدهای برق جعبه فيوز و غيره نيز  -6

  .ع ضد شعله باشندبيد از نو

  .قسمتهای فلزی انبار از نظر جريانات الكتريسيته بايد دارای اتصال زمين کامل باشند -1

به طور کلي برای جلوگيری از مخاطرات صاعقه و الكتريسته ساکن انبار بايد دارای تجهيزات کافي باشد   تجهيزات 

  .ماني معين آزمايش کنيدمذکور را به طور مرت  مورد بازرسي قرار دهيد و در فواصل ز

  .مقاوم باشدساختمان انبار بايد در مقابل آتش سوزی  -3

  

 حقوق گیرنده خدمت

 مقدمه

از ديدگاه بيمار بيمارستان مكان نامینوس غريبي است که بيمار درحاليكه از عدم سالمتي خود نگران است، به اين 

محيط نامینوس قدم مي گذارد و با تصويری متناقض از محيط خانه اش مواجه مي شود  از طرفي بيماری نيز به فرد 

بيماری خيلي به هم نزديک است و فاصله مرگ با  احساس نا امني مي دهد و او فكر ميكند مرز بين سالمتي و

زندگي چندان زياد نيست بنابراين بيمار دچار وحشت و هراس مي شود و احساس مي کند که هرچند عزيزانش او 

را دوست دارند ولي قادر نخواهد بود در امر بازگشت به سالمتي و زندگي او را حمايت کنند  در حاليكه مي دانيم 



 
 پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتيدانشگاه علوم  بيمارستان خيرهي سوم شعبان

 3sh – NB – 06 - 01 79خرداد   :بازنگري بعدي  79خرداد   تاريخ بازنگري : 30 شماره بازنگري : 

  

42 
 

ر انسان ديگری دارای نيازهای حياتي است او به علت بيماری بعضي از نيازهايش را نمي تواند به طور بيمار مانند ه

کامل تیمين کند و احتياج به کمک اطرافيان دارد  با آگاهي درباره نيازهای بيماران مي توان آنها را بهتر شناخت و 

 راههای مناسبتری برای کمک به اين افراد انتخاب کرد  

 و واژه ها: مفاهيم

 بيمار: کسي که خود را به ارائه دهنده خدمت جهت دريافت خدمات بهداشتي درماني معرفي مي کند  • 

حقوق: مجموعه قواعد و مقررات حاکم بر يک جامعه که امتيازات و اختيارات خاصي را برای افراد به رسميت مي  • 

 شناسد 

ي اکثر کشورها منشوری را تحت عنوان منشور حقوق بيمار به منشور حقوق بيمار: سيستمهای بهداشتي و درمان • 

کار ميگيرند  بيمارستانها موظف هستند هنگام بستری بيمار در واحد پذيرش منشور حقوق بيمار را بده وی تسدليم   

 کنند 

 :  مراقبت بيمار محور

راقبتهدای بهداشدتي و درمداني را بده     مديران بيمارستانها بايد با استفاده از منابع فيزيكي، کارکنان را قدادر سدازند م  

صورت اثربخش و با کيفيت باال برای بيماران فراهم سازند  مراقبت بيمارمحور بر اين اصل استوار است که کل منابع 

و فعاليتهای سازمان بايد حول محور بيمار سازماندهي شود  مراقبت بيمدار محدور اصدليت خدود را از بهبدود کيفدي       

 ت مستمر دريافت کرده اس

 اهداف عمده مراقبتهای بيمار محور عبارتند از:

 تداوم بهبود مراقبت از بيماران     •

 کاهش انتقال بيماران در بيمارستان     •

 بهبود و توسعه مداوم روابط تخصصي بين ارائه دهندگان خدمات     •

 توانمند کردن کارکندان بدرای انجدام وظايفشدان بده روشدي کده بيشدتر پاسدخگوی نيازهدای بيمداران باشدد                 •

 تمرکددز بددر فعاليتهددای مراقبتددي و تخصصددي کدده بدده طددور مسددتقيم بددر رفددع نيازهددای بيمددار تددیثير دارد          •

 اصول مراقبت بيمار محور عبارتند از:

اراني با نيازهای مشابه در يک گروه قرار مي گيرند تا ارائده دهنددگان   گروهبندی مجدد بيماران : بنابراين اصل، بيم

خدمات بهمشكالت اختصاصي آنها بهتر رسيدگي کنند  در اين روش ارائه دهندگان خدمات به طور موفقيت آميزی 

 کيفي خواهند بود  قادر به ارائه مراقبتهای

 يددد بدده محددل بسددتری بيمددار آورده شددود عدددم تمرکددز خدددمات: طبددق ايددن اصددل خدددمات مددورد نيدداز بيمددار با 

ينده تصدميم گيريهدای    افزايش استقالل بيمار: با ارائه اطالعات بهداشتي و درماني به بيمار مي تدوان بيمدار را در زم  
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کارکندان در زمينده نحدوه کارآمدد و اثدربخش رفدع         آموزش ضدمني ارائده دهنددگان خددمات:    باليني مشدارکتداد  

 را دريافت دارند موزشهای الزميهای بيماران بايد آنيازمند

سادگي وظايف: اغل  الزم است وظايف را ساده کرد و مورد تجزيه و تحليل قرار داد تا بتدوان آن را بده صدورت اثدر     

طه تخصصي تر و سداده تدر مدي    بخش و کارآمد اجرا کرد  در مراقبت بيمارمحور با گروهبندی بيماران، وظايف مربو

 شود 

 ایرانمنشور حقوق بیمار در 
 .دريافت مطلوب خدمات سالمت حق بيمار است

 .اطالعات بايد به نحو مطلوب و به ميزان کافي در اختيار بيمار قرار گيرد

  .گيری آزادانه بيمار در دريافت خدمات سالمت بايد محترم شمرده شود حق انتخاب و تصميم

 .بيمار)حق خلوت( و رعايت اصل رازداری باشدارائه خدمات سالمت بايد مبتني بر احترام به حريم خصوصي 

 دسترسي به نظام کارآمد رسيدگي به شكايات حق بيمار است

 موضوعات مربوط به رعایت حقوق گیرندگان خدمت
 بيمار بانحوه دسترسي به پزشک معالج خود وکليه پرسنل بيمارستان آشنا مي شود 

ضوابط آن وهزينه های قابدل پديش بيندي و سيسدتم هدای      بيماردرهنگام پذيرش درمورد بيمه های طرف قرارداد و

 حمايتي آشنا مي شود 

 فرآيند درمان وتشخيص موردنياز بيمار باهدف اجرای کامل ومطلوب برای بيمار ارائه مي شود 

 درموارد اورژانسي بيمارستان بدون توجه به هزينه،خدمات سالمت راارائه مي دهد 

زآن به نحوه مطلوب وبه ميزان  کافي توسط پزشک وتيم درمان دراختيار بيمار کليه اطالعات درمان وعواق  ناشي ا

 قرار مي گيرد 

 بيمار حق انتخاب وتصميم گيری آزادانه دردريافت خدمات سالمت رادارد 

بيمارستان تمام امكانات برای حفظ حريم خصوصي بيمار راتدارك مي بيند وبرای بيماران از پرسنل همگدن جهدت   

 ر استفاده مي نمايد راحتي بيما

 بيمارستان تمامي استانداردهای پوشش بيماران رارعايت مي کند 

 بيمارستان اصل رازداری رابه طور کامل برای بيمار وخدمت گيرنده رعايت مي کند 

بيمارستان امكانات وتسهيالت عبادت بيماران رادربخش فراهم نموده است وهمچنين مكاني عبادی درطبقه همكف 

 يده است تدارك د
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بيمارستان درصورت امكان باارائه اطالعات وبادرنظرگرفتن شرايط بيمار زمان الزم ومناسد  جهدت گدرفتن تصدميم     

 وحق انتخاب دراختياربيمار قرار مي دهد 

بيمارستان فرم رضايت آگاهانه جهت اقدامات تشخيص درمان های تهاجمي وجراحي تدارك ديده تا درصورت لزوم 

 هوشياربودن(وازهمراه درجه اول)درصورت عدم هوشياری بيمار( رضايت کس  نمايد ازبيمار)درصورت 

فرم رضايت نامه آگاهانه ورضايت اعمال پرخطر که درآن تاريخ،نام،امضاء واثر انگشت بيمار ويدا درصدورت لدزوم اثدر     

 انگشت همراه درجه اول وی مي باشد درپرونده درج مي گردد 

ن بيمارتدارك مي بيند ودرصورت نياز حضور سدريع وبده موقدع پرسدنل بربدالين وی      بيمارستان زنگ اخباری بربالي

 وپاسخ به نيازاو انجام مي گردد 

 نحوه دريافت هزينه خدمات ازگيرنده خدمت براساس قوانين وآئين نامه های موجود انجام مي گيرد 

قرار مي دهد ودراسدرع وقدت جهدت    بيمارستان فرم نظرسنجي وفرم رسيدگي به شكايات رادراختيارگيرنده خدمت 

 رسيدگي به شكايات وخسارات وارده اقدام مي نمايد 

بيمارستان درمورد پذيرش همراه وفراهم نمودن امكانات رفاهي الزم برطبق قوانين موجود برای گيرنده خدمت اقدام 

 مي نمايد 

 

 مخاطرات شغلی

 تعریف بهداشت حرفه ای:
 عوامل زيان اور محيط کار ميباشد دانش شناسايي ، ارزيابي و کنترل 

 :عوامل زیان اور در محیط کار عبارت اند از

 عوامل زيان آور فيزيكي: نامناس  بودن شرايط نور، صدا، اشعه ، گرمايش و سرمايش ، ارتعاش و     -7

 عوامل زيان آور شيميايي: تماس بيش از حد مجاز با مواد شيميايي به صورت پوستي، گوارشي و تنفسي -0

مل زيان آور ارگونوميكي : نامناس   بودن شرايط و ويژگي های کار با کارگر به عنوان مثال تجهيزات عوا -4

 نامناسبي که سب  ايجاد فشار اسكلتي عضالني مضاعف با فرد ميشود 

 قارچ و   (-باکتری-عوامل زيان آور بيولوژيكي: تماس بيش از حد مجاز با عوامل بيولوژيک ) ويروس -3

 ر رواني: نامناس  بودن شرايط رواني محيط کار از جمله استرس ، فشار کاری و    عوامل زيان آو -3

 نكات بسيار مهم در حيطه بهداشت حرفه ای بيمارستان سوم شعبان:
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  ساعت بعد از حادثه به مسئول بهداشت  03هرگونه حادثه شغلي در ساعات کاری حضور در بيمارستان را تا

ايشان به کارگزيني بيمارستان) فرم گزارش حادثه موجود در بخش ها و واحد حرفه ای و يا در صورت نبود 

ساعت بعد از حادثه ميتواند موارد حادثه را به تامين  10ها ( گزارش دهيد طبق قوانين کار،بيمارستان تا 

 اجتماعي گزارش دهد و در غير اين صورت بيمه هيچ مسئوليتي را نمي پذيرد 

 انداردهای ايمني، سالمت شغلي را در بخش خود را از طريق فرم های شكواييه ) هرگونه عدم تطابق با است

موجود در بخش ها و واحد ها ( به اين واحد ارسال نماييد تا در صورت قابليت اصالح، اقدامات الزم صورت 

 پذيرد 

  شما، در صورت مشاهده هرگونه شرايط نا ايمن در بخش خود که پتانسيل ايجاد آسي  و حادثه برای

همكاران ،بيماران و مراجعه کنندگان را دارد بعد از آگاه کردن تاسيسات، اين واحد را جهت پيگيری های 

 بيشتر از طريق فرم شرايط مخاطره آميز) موجود در بخش ها و واحد ها ( آگاه سازيد   

 معاينات دوره ای  مطابق با قانون کار با هدف 

 و عوارض ناشي از کار الف(تشخيص و درمان به موقع بيماريها

 ب(توصيه برای تغيير شغل و يا محدود کردن کار در افراد بيمار

 ج(جلوگيری از انتقال بيماری های واگيردار  به صورت ساليانه صورت ميپذيرد 

 MSDS(material safety data sheet )        يا برگه های اطالعات ايمني مواد شيميايي است که

ا مواد شيميايي مورد استفاده در بيمارستان در اين کتابچه به تفكيک موجود کليه اطالعات مرتبط ب

است در اين کتابچه اطالعات مرتبط با هر ماده شيميايي به اين صورت که نحوه دفع ماده، اطالعات مرتبط 

زمان با احتراق ماده ، نحوه نگهداری ، اقدامات الزم در صورت مواجهه با ماده و ساير اطالعات الزم در 

 MSDS مواجهه با ماده را به تفكيک بيان کرده است و  قبل از استفاده از هر ماده شيميايي الزم است از 

 آن ماده آگاه شويد 

  در صورت لزوم برداشتن بار از روی زمين بهترين حالت که کمترين آسي  فيزيكي برای بدن فرد ايجاد

را به صورت صاف نگه داشته و به کمک پا  بار را شود بدين صورت است که زانو را خم مي کنيم ، کمر 

 بلند مي کنيم 

  استفاده از وسايل حفاظت فردی جهت کليه کارکنان بيمارستان با توجه به مخاطرات موجود در محيط کار

الزامي ميباشد و توسط کارشناسان ايمني،بهداشت و کنترل عفونت بيمارستان مورد ارزيابي قرار ميگيرد  در 

افي بودن و نامناس  بودن وسايل ميتوانيد با کارشناس واحد بهداشت حرفه ای تبادل نظر داشته صورت ناک

 باشيد 
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 یمارستانی:ب یطاصول بهداشت مح

خوانندد    يفرا م یو نظام سالمت کشورها را به چالش جد يافته يشتریب يتروز به روز اهم يمارستانيب یعفونت ها

بده خددمات متندوع     يازو ن يكرونيم یروز افزون  مقاومتها يش، افزا يدنوپد یها يماری، ظهور ب يمارستانهاب يشافزا

در کنتدرل  عفونتهدا    يسدازد  هددف کلد    يمد  يرناپذ  نابرا اجت ياز خدمات درمان يناش ی، بروز عفونت ها يپزشك

عالوه بر مرگ  عفونت ها ينباشد   چرا که ا يعفونت ها تا حد ممكن م ينکاهش و به حداقل رساندن ا يمارستانيب

سدب    يتاشده و نها يخدمات درمان ينهقابل توجه هز يشموج  افزا یمرگ بستر يشعوارض ، با افزا يجادو ا يرو م

 گردد  يخدمت م يرندگانگ يتينارضا

 :  یطمح -1

شدامل اجدراء    يمارستانب يطکند   مح يم یباز يمارستانيب یعفونت ها يجاددر ا ينقش مهم يمارستاندر ب يطمح

آب ، غدذا ،   يندارند که شدامل تدام   يمارستانيب یدر عفونت ها يممستق يراجزاء تاث يناز ا ياریباشد  بس يم يادیز

 باشند  يم يخانهدفع  مواد زائد رختشو

 آب: -2

 يفيتک يارهایکننده مع يينشود  اهداف استفاده از آب ، تع يمختلف  استفاده م یمنظورها یبرا يمارستانآب در ب

 يدا شدود    ينتدام  يدنيآشدام  يعموم یخطر بوده و از شبكه ها يسالم و ب يدنآشام یبرا يدبا يدنيآب آشامآب است

 ( باشد 7134،  7177کشور ) استاندارد  يدنيآب آشام هایاستاندارد يتبا رعا يشبكه آب خصوص یدارا

 چک شوند و  ینمونه بردار يمدفوع يشوند و از نظر آلودگ يزبه طور مرت  تم يدبا يرهذخ یتانكرها 

 شود  يدهجوشان يقهدق 3 یبرا يدآب با يست،که آب سالم موجود ن ييجا 

 آب شود  يرهوارد ظرف ذخ يددست نبا ،انجام شود يبهداشت  يقهآب به طر یساز  يرهذخ 

 شوند  يزبه طور مرت  تم يدآب با یو خنک کننده ها يرهظروف ذخ 

 آشپزخانه:-3

 مهم هستند  يمنيا  يستمنقص س یدارا يمارانمنتقله توسط غذا، مخصوصا در ب یها يماریب

 آورد: عملبه  يربه نكات ز يژهتوجه  و يدغذا با ياز آلودگ يریجلوگ یبرا يلدل ينبهم

 یپخته در طبقات  باال و غذا  یخام و پخته  از هم جدا باشد  ) غذاها یمتقاطع، غذا ياز آلودگ  يریجلوگ یبرا -7

 شوند  یسرد خانه نگهدار ينخام در طبقات پائ

 .خود  را بپوشانند یکنند و موها يضدر روز لباس خود را تعو  يكبارحداقل  يدکارکنان آشپزخانه با-0
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 يدت را رعا یخود را  با دقت  شسته و بهداشدت فدرد   یغذا ، دستها یقبل از آماده ساز يدکنندگان  غذا با  يهته-4

 .کنند

و جابجا کردن   ی( مبتال هستند از دستكار يتنفس گاهدست يا) مانند عفونت پوست   يعفون يماریب يکبه  يوقت -3

 .کنند و همه عفونتها را گزارش دهند يزغذا ، پره يهو ته

 .، مطابقت  داشته باشد يازمورد ن يطمناس  بوده و بسته به نوع غذا با شرا يدبا یانباردار يالتتسه-3

 يدرجده سدانت   73-ارائه شده و در درجه  حدرارت   یها يهمطابق با توص يدمنجمد  با ييمواد غذا  يهو ته يرهذخ-6

 .شود  یگراد  نگهدار

 يو ب يمنرفتار  ا  ينهها و دستورات  الزم در زم يهبه صورت مستمر توص يدکه با غذا سروکار  دارند با یبه افراد-1

  خطر  ارائه شود

و پداك کنندده    يبا آب  لوله کش نظمغالبا  و به صورت  م يدشود با يم يهغذا ته که در آن  یمجموعه ا يطمح -3

 .مناس  شسته شود یها و گندزداها

 .داشته باشد يزو تم يآب قابل شرب کاف يدآشپزخانه با -1

سرو  غذا   يزمدام م يدسرو غذا با ينباشد ) در ح يو بهداشت يزتم يدغذا با يرهذخ یهمه سطوح کار  و محل ها-71

  (شود يزتم

 .مجهز به ترمومتر باشد و روزانه  حرارت آنها چک شود يدغذا با يرهذخ یها يخچالسردخانه ها و -77

 .کارت سالمت داشته باشند يدپرسنل شاغل در آشپزخانه  قبل از شروع به کار ، با-70

 .باشد 74نامه ماده  يينآمطابق   يدبا يمارستانآشپزخانه  ب  يبهداشت يطشرا-74

 (:ی) لنژر یخانهختشور-4

 دارد  يادیز يتبوده و از نظر بهداشت و انتشار عفونت اهم يمارستانمهم  ب یاز بخش ها  يخانهيكيرختشو

از تدداخل البسده    يریو عفونت و جلدوگ  ياز انتشار آلودگ يریو جلوگ يبتواند از نظر بهداشت يدبا ييرختشو يستمس

 را به حداقل برساند: اخلتد ينباشد و احتمال ا مناس  يفو کث يزتم

 برخوردار باشد  يکاف یو فضا  يهاز نور ، تهو يدبا يخانهرختشو يطمح -7

 و خشک کردن به روش مناس  انجام شود  يمناس  و ضد عفون ييلباسشو ينالبسه آلوده ، شستشو با ماش يکتفك-0

 باشد  ردارفاضالب برخو یمناس   جمع آور  يستمها قابل شستشو و از س يوارکف د -4

ملحفه  یو شستشو یو جدا ساز يک، تفك یحمل و نقل ، طبقه بند ی،همه پرسنل  مرتبط با مراحل جمع آور -3

بندد ،   يشمناسد  از جملده ، پد     يحفداظت  يلکرده باشند و از وسدا  يالزم  را ط يآموزش یدوره ها  يدو لباس   با

 داشته باشند  يدست ، دسترس تشویشس  يالترخوردار بوده و به تسهدستكش ، ماسک و چكمه  ب
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و  يسدوختگ  یاتاق عمل و مناطق پر خطدر مانندد بخدش هدا     یاز آماده شدن برا قبل يدلباس ها و ملحفه ها با -3

 اعضاء  اتوکالو شوند  يوندپ

 شده باشد   يرفع آلودگ ينكهخارج شود مگر ا يمارستانب زا يدنبا يرخت  يچه -6

 ی، ماسک برا ينککننده ها و مواد گند زدا با استفاده از دستكش ، ع يدسف يابا استفاده از آب داغ    ييگند زدا-1

  يردانجام گ يدو حفاظت از ترشح با يریجلوگ

  يرندشستشو قرار بگ یها يندر ماش يدملحفه ها و لباس ها در طول ش  و به صورت مرطوب نبا -3

قابل  يرزرد غ یها يسهدر ک يدباشند  و با کارکنانو  يمارانب ین است منبع  عفونت براآلوده ، ممك  یرخت ها -1

حمدل و نقدل     يخانهمشخص شدوند سدپس  رختشدو    يقابل نشت  قرار داده شده و با بر چس   عفون يرنفوذ و  و غ

 شوند 

 ( يخانهشوند) در رختشو يو ضد عفون يزکننده  مجاز  تم يبا استفاده از مواد ضد عفون يدتشكها با يهرو -71

 يزدر بخش ها، تم یمجر يماربا استفاده از محصوالت مجاز و قبل از استفاده ب يدمقاوم به رطوبت با ایه يهرو -77

 شوند  يم يو ضد عفون

 عوض و شستشو شود  يدبا یبعد يماراست قبل از استفاده از ب یاگر  تشک  پارچه ها -70

 فاضالب: -7

در   يبالقوه خطرناك  گونداگون  يباتدارد  اما ممكن است ترک یمانند پساب مناطق شهر يفيتيک يمارستانيپساب ب

خطرنداك ، داروهدا ،    يميائي،  مدواد شد   يكروبدي م یزا  يمداری آن وجود داشته باشد   از جملده  وجدود  عوامدل  ب   

بده ازاء هدر تخدت       يددی تول  سدازد ، حجدم  فداظالب    يم اوترا متف يمارستانيپرتو زا و     که پساب  ب يزوتوپهایا

اسدت،    يندي زم يدر ز یآب شرب، آبها يناز منابع عمده تام ينكهيكياست  با توجه به ا يترل 611حدود   يمارستانيب

 يحدفدع صدح   يستمباشد  س يمطرح م يو سطح يرزمينيمنابع آب  ز  يمنبع بالقوه  آلودگ يکفاضالب  به عنوان 

و  يدان را آلدوده نكندد و بندد پا     يرزميندي ز یآبهدا  ين، همچند  يسدطح  یکه خاك و  آبها يستميس يعنيفاضالب 

  نداشته و متعفن و بد منظره نباشد  يجوندگان به آن دسترس

 پسماند:-1

بهداشت و سدالمت جامعده را بدر عهدده      يط،مراقبت از مح يفهکه وظ  يو درمان  شتيمراکز بهدا يرو سا يمارستانهاب

مطمئن اشند که  يدکنند و عهده دارند  و با يم  يدکه تول ييدر رابطه با پسماند ها  یا يژهو یها يتدارند ، مسئول

  ياستسيريکند و با  بكارگ ينم يجادا  يو بهداشت عموم يطمح  یرا برا  يآنها اثرات نامطلوب  يدیتول  یپسماندها

سدالم و   يطمح يکبه  يابيدست ی، آنها در راستا يمارستانمانند ب يدرمان  يپسماند ها در  مراکز  بهداشت  يريتمد

 کارکنان و جوامع خود  حرکت کنند  یبر خطر  برا
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 شوند: يم يمبه دو دسته تقس يمارستانشده در ب يدتول یپسماندها

 يمارسدتان در ب يياجرا  يريتروزانه و مد یعاد  ی( : که از کارکردهايمعمول - ي) خانگ ايعادیپسمانده 7گروه  -7

 شود  يم يدتول

دسدته   3کندد و بده    يجداد را ا ياز مخداطرات بهداشدت   یتواند مجموعه ا يخطرناك: که م  یپسماندها 0گروه   -0

 دسته عبارتند از:  3ينشوند که ا يم یبند يمتقس

  و راديواکتيو  وزاپرت یو پسماندهايميايي و ش ييو برنده، دارو يزت ،يعفون یدهانپسما

 است: يرداشتن عوامل ز  يلبه دل يمارستانيب یخطرناك بودن پسماندها  يتماه

 زا  يماریعوامل زنده ب   -7

الخلقه  ي عج ي،جهش سلول يجادا ياتخصوص یکه به شدت خطرناکند و دارا ييبودن ) پسماندها يکژنوتوکس - 0

 هستند(  يسرطان زائ ييازائ

  رناكخط ييو دارو  يميائيمواد ش ياسم   -4

 مواد پرتوزا   -3

  يزاجسام برنده و نوك ت  -3

 یمارستانی:ب یانبار و انتقال  زباله ها ی،جمع آور یعموم یراهنما
 یزبالده هدا   یجمدع آور  یرا بدرا  يدژه و يسدتم س يديکبا  يمارستانها، درمانگاهها  و ب یو اقتصاد يمنيا يلبه دل -7

 شوند   يکامحاء کامل ، تفك تا  يدیسازمان  دهند و زباله ها از بخش تول يمارستانيب
 (  یبه شهردار يلدفع کرد  )تحو يزباله  خانگ يستمتوان در قال  س يرا م يمارستانيب یعاد  یزباله ها -0

به اتاقک نگهداری و امحاء پسماند انتقال داده شود و در آنجا در بخش ها،  يکپس از تفك يدبا  يعفون  یزباله ها -4

توسط کاربر دستگاه امحاء پسماند ، بي خطر سازی پسماند عفوني صورت گيرد و تا زمان تحويل به شرکت جمع 

 آوری کننده پسماند عفوني در مخازن مخصوص بي خطر شده عفوني نگهداری شود   

و تدا زمدان تحويدل بده شدرکت هدای        شدوند  جمع آوریددر کيسه های سفيد يبا  دارويي - يمياييش یزباله ها -3

 صالحيت دار محيط زيست در مخازن مخصوص شيميايي دارويي نگهداری شوند   
  دشو یجمع آور  Safety Boxدر  و سرنگ تواماًسر سوزن ،يو برنده  مصرف يزت ياءشود کهاش يم  يداک يهتوص -3

دفع  به محل انبدار موقدت    یزرد رنگ  مناس  زباله گذاشته  برا یها يسهو به نحومطلوب دفع گردند ) داخل ک

 زباله، انتقال داده شود (
ابعداد مناسد     يو از حجدم کداف   يقابل نفوذ ، مقاوم به پارگ ير،  مستحكم  ، غ یاست ظروف جمع آور یضرور -6

 برخوردار باشند  
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 يبه تعداد کداف  يمنا یو برنده ، ظروف  جمع آور يزت  يلاز وسا ياز جراحات ناش يشگيریپ ظورالزم است به من -1

 واحد ها باشد  يهو با ابعاد  گوناگون  در دسترس  ارائه دهنده خدمت در کل
با عنوان عفوني ، تيز و برنده ، شيميايي دارويي ، عادی بدر روی کيسده هدای    استفاده از برچس  هشدار دهنده   -3

 کليه پسماندها بايد نص  شود   
حجم خود رسديد بايدد درب آنهدا بسدته      3/4حجم خود و سفتي باکس ها به  4/0ه های زباله به زماني که کيس -1

شده ، برچس  مخصوص هرپسماند زده شده و داخل مخزن موجود در هربخش تا زمان انتقال به اتاقدک امحداء   

 انداخته شود   

 "برنامة کنترل حشرات و جوندگان در بیمارستان سوم شعبان"

 ل حشرات وجوندگان در بيمارستان عبارت است از:(اقدامات کنتر7

ومحلهای زيست ورشد وتكثيدر حشدرات وجونددگان در بخدش هدا ومحديط اطدراف         شناسايي محلهای آلودهالف:

 بيمارستان

 بيمارستان شامل بخش ها،انبار،محوطه،آشپزخانه،تصفيه خانة فاضالب بهسازی محيطب:

 برنامة کنترل حشرات و جوندگان در بیمارستان:وظایف کارشناس بهداشت محیط بیمارستان در 

(آموزش به پرسنلي که در مكان های تهيه و توزيع مواد غذايي و سداير واحددهای بيمارسدتاني در امدر مبدارزه بدا        7

حشرات و جوندگان درگير هستند اين آموزش در زمينة شناخت مشكالت ناشي از آفات،جوندگان و راههای مقابله با 

 آنها باشد

 مطالعه در خصوص سموم و نحوه تلفيق سم ها   برنامه ريزی جهت سمپاشي بخش ها و (0

(آموزش به فرد سمپاشي کننده در مورد استفاده از وسايل حفاظت فردی در هنگام سمپاشي بيمارستان و توصيه 4

 اکيد جهت مصرف وسايل حفاظت ايمني

 نكات ايمني پس از سمپاشي:

 يان کار استحمام کرده و لباسش را عوض کند(کارگر سمپاش بايد پس از پا7

 (ظروف خالي سم له و مدفون شود0

(به بچه ها اجازه داده نشود که از ظروف خالي سم به عنوان وسيلة بازی استفاده کنند و بزرگساالن نبايدد آنهدا را   4

 برای مصارف ديگر مورد استفاده قرار دهند

د شكسته و در خاك دفن کنيد پاکت و کيسه های خالي سدم را بدا   (ظروف شيشه ای را در صورتيكه آلوده شده ان3

 رعايت مسائل ايمني در محل مناس  و دور از منطقة مسكوني بايد ايجادکرد

 (از رها کردن قوطي های سموم در آبها خودداری شود زيرا باعث مرگ آبزيان خواهد شد3

 مانند پودر لباسشوئي شسته و خشک کرد(پس از خاتمة کار،دستگاه سمپاشي را بايد با مواد قليائي 6
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 برنامة زمان بندی کنترل حشرات و جوندگان در بیمارستان سوم شعبان

 کلية واحدها اطالع رساني شود نكته مهم:در هنگام سمپاشي ساالنة بيمارستان،بايد به 

 آشنائی با سموم مورد استفاده در بیمارستان:
 عالئم مسمومیت

 بستگي به نوع سم،مقدار آن و مدتي که از مصرف آن سم گذشته باشد،دارد اما بطور کلي مي توانيم بگوئيم:

آلودگي در شدخص مسدموم   معموالً سرگيجه،حال تهوع،استفراغ،دل درد،دل پيچه،عرق کردن،رنگ پريدگي و خواب 

  ديده ميشود

 نوع مسموميت                              عالئم مسموميت                        

 سوزش،سرفه،خفگي و تنگي نفس تنفسي د بيني و شش ها
 تهوع،استفراغ و اسهال گوارشي د معده و روده

 درد و اختالل در ميزان اوره کليوی
درد،سددرگيجه،اختالالت رفتاری،افسددردگي و تشددنجات  سر عصبي د مغز و نخاع

 اغمايي
 کم خوني،خستگي و ضعف خوني

 خارش،سرخي و تورم پوستي د پوست و چشم
 ناباروری و سقط جنين دستگاه های توليد مثل

 

 ه:کمك های اولیه در هنگام بروز مسمومیت:

 (خارج نمودن فرد بالفاصله از محل سمپاشي7

 نام واحدهای سمپاشی شده مكان های مهم در سمپاشی زمان

 فصل  هر (هر ساله ابتدای1

 (بهار و در فروردین ) به ویژه  

تمددامي درزها،شددكاف ها،چهددار چددوب هددای     

ظرفشويي،روشددويي در  دربها،پشددت سددينگ هددای

سرويس های بهداشتي،اطراف اتداق هدا هنگاميكده    

بيمار بستری نباشد،چاهک تي شورها کلية چاهک 

ها،چاه سرويس های بهداشتي،اتاقک زباله،محوطده  

 بيمارستان،کمد های رختكن پرسنل

کلية بخش های اداری،مالي،درمانگداه هدا،بخش هدای    

ب،انبارها، بستری،آشپزخانه،لنژری،تصددفيه خاندده فاضددال 

چاهددددددددددددک هددددددددددددای فاضددددددددددددالب   

 ،موتورخانه،داروخانه،راديولوژی،آزمايشگاه،
 تجهيزات پزشكي،مدارك پزشكي

ــ  2 ــوردی در مواق ــه صــورت م (ب

ــای     ــش ه ــدها و بخ ــزارش واح گ

 بیمارستان به واحد بهداشت

 واحدهای گزارش شده مكان های گزارش شده
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 آلوده به سم از فرد دور شود و محل های آلوده بدن فرد،با آب صابون شسته شود(وسايل وتجهيزات 0

(فرد مسموم بايستي پس از اقدامات فوق سريعاً به اورژانس بيمارستان ارجاع داده شده و پرسنل درماني نيز بايد 4

 در جريان نوع سم مصرفي،دوز آن و نوع پادزهر قرار گيرند

 قهویژگی های فرهنگی و بومی منط

 

 

 شهر تهران 12نقشه منطقه 

 

 
 
 

يكي از منداطق قدديمي شدهر تهدران بده       70شهرداری تهران يكي از مناطق شهری تهران است  منطقه  70منطقه 

 6کيلدومتر مربدع شدامل     17/76است  اين منطقه بدا مسداحتي    شود که در مرکز اين شهر واقع گرديده محسوب مي

بازارتهران و بسدياری از مراکدز و نهادهدا    های اين منطقه قرار گرفتن  ترين ويژگي باشد  از مهم محله مي 47ناحيه و 

از حنوب به خيابان شوش  خيابان انقالب اسالميها است  منطقه از سمت شمال به  ها و سفارتخانه دولتي، وزارتخانه

کيلومتر  36٫41باشد  اين منطقه دارای  محدود مي خيابان وحدت اسالميشهريور از غرب به  71از شرق به خيابان 

 3شدهری،   راندي درون  راندي و تاکسدي   پايانه اتوبوس 3کننده محلي،  وپخش کيومتر معابر جمع 61٫71معابر شرياني، 

توبدوس و دارای ظرفيدت پارکيندگ    ايستگاه تاکسي و ا 710راه،  کيلومتر پياده 3٫40سواری،  کيلومتر مسير دوچرخه

 خودرو است  1111

 جمعیت 

مرد و  700٬737خانوار( شامل  16٬603نفر ) 031٬101ايران،  7411جمعيت اين منطقه براساس سرشماری سال 

 باشد  زن مي 773٬311

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
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