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 ياست هاي كالن بيمارستانس       
 

 بخشهاي پاراكلينيک و پشتيباني سپاري برون

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

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

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

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

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

 خيرین معتمدین و نقدي كمک هاي نقدي و غير  استفاده از

 جهت دریافت کمکهای نقدی خیرین برگزاری جلسات در ماه رمضان  

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

  پزشکی تجهیزات برخی از خیرین در خصوص خریداستفاده از کمکهای 

 ه بیمارستان جهت انجام خدمات سالمتتوسط خیرین ب ان معرفی شدهبیمار پذیرش  

 واحد مددکاری -تیم مدیریت اجرایی -خیرین -هیئت موسسذینفعان: 

 اجراي دستورالعمل هاي ابالغي دانشگاه و وزارت متبوع

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

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

  و تعیین مسول رسیدگی به شکایاتدفتر شکایات اختصاص 

 انجام رضایت سنجی بیماران به صورت سه ماهه 

  و انجام اقدامات اصالحیبررسی علل اصلی شکایات بیماران 

  پرستار خوش آمدگواختصاص (welcome nurseجهت خوشامدگویی و راهنمایی بیماران ) 

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

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

 همراهان

 پرسنلاستخدام  

 پست مربوطه شرایط احراز  رفتننیازسنجی واحد منابع انسانی، با درنظرگ نیرو بر اساس جذب 

  در قالب قراردادهای منطبق با قانون کار تامین اجتماعی استخدام پرسنل 

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

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

 کلیه پرسنل-معاون درمان -مترون -مدیریت–ریاست ذینفعان: 

 همكاري پزشكان با بيمارستان

  شش ماهه  قرارداد پزشکان به صورتبا قرارداد عقد 

 به صورت طرح  پزشکانبا  عقد قراردادprivilege  

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

  درمان و آموزش پزشکی

 امورمالی –پزشکان  -معاون درمان -هیئت مدیره -ریاستذینفعان: 
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 ایمني بيماردرماني و  –رعایت استانداردهاي بهداشتي 

  التزام به رعایت استانداردهای ابالغ شده در سه حیطه فوق  

 شناسایی مخاطرات ایمنی بیماران و کارکنان و اجرای راه کارهای پیشگیری از مخاطرات 

 های بهبود مستمر کیفیت  اجرای روش 

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

 جمعیت تحت پوشش منطقه

 پرداخت مبتني بر عملكرد

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

 بیماران 

  به صورت فصلی بر اساس عملکرد پرسنل وردی به و پاداش های م کارانهپرداخت  

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

  اقتصاد مقاومتي مدیریت هزینه در اقتصاد درمان در راستاي

 انرژی، مصرف صرفه جویی در میزان 

  با کیفیت تاکید بر خرید کاالهای ایرانی 

 زات پزشکی یکبار مصرفتهیه تجهی 

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

 مسوول تاسیسات -مسوول تجهیزات پزشکی -مسوول داروخانه -امورمالی

 و بخشهاي پاراكلينيک بيمارستان توسعه

 ارستاناز طریق ساخت و تجهیز ساختمان جدید بیم گسترش بخش های درمانی فعلی 

   بخش راه اندازیNICU – بخش اسکن تالیوم 

 افزایش خدمات پاراکلینیک 

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

 بیمه ها -جمعیت تحت پوشش-پرسنل -پزشکان -بیماران -خیرین-هیات امنا
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 همراهان بيمار

 طفالالزام وجود همراه جهت نوزادان و ا 

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

 بیمار 

  و رفاهی جهت همراهان با دریافت هزینه همراهخدمات تغذیه ای ارائه 

 ترخیص- امورمالی -مدیریت-پرستاران -پزشکان-همراهان -بیمارانذینفعان: 

 

 اهداف كالن بيمارستان 
 

Goal 1:  ایمنی بیمار وکارکنانو ارتقای حفظ 

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

 رضایتمندی گیرندگان خدمت

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

 (:VISIONچشم انداز،دورنما)
 ين بيمارستان ازجهت ارائه بهترين خدمات باکيفيت باالبه بيمارانبيمارستان خيريه سوم شعبان برتر

 بوده ونيزيک محل کارآمدوايده آل براي فعاليت پرسنل باشد.
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 (:MISSIONرسالت)
 اين بيمارستان بدنبال ارائه مناسب ترين سطح،خدمات درماني تشخيصي به مراجعين بارعايت کامل

 حقوق بيمار مي باشد.

 ارزشها: اعتقادات وباورها و
  پايبندي به اصول وارزشها وکرامت انساني وحقوق مشتريان 

 پايبندي به اصول علمي واستانداردها 

 پاسخگويي شايسته به انتظارات مراجعين 

 توانمندسازي کارکنان 

 ارتقا سطح مشارکت بامراجعين 

 استقرار سيستم مديريت خطروحفظ ايمني بيمار 

 منشورحقوق بيمار درایران 

 
 وب خدمات سالمت حق بيماراستدريافت مطل (1

 اطالعات بايد به نحومطلوب وبه ميزان کافي دراختياربيمارقرارگيرد (2

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

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

 رازداري باشد

 سترسي به نظام کارآمد رسيدگي به شكايات حق بيماراستد (5
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 مسئولين بخش
 

 )متخصص داخلي ( عظمائيانجناب آقاي دکتر :ئيس بخشر

 ) کارشناس پرستاري ( محبوبه سادات جامعيخانم :سرپرستار بخش

 فضاي فيزیكي
 

مي باشد،تعداد تخت  تخته  5اتاق  2،  تخته 2اتاق   3 ، تخته 4اتاق  3باشد که اتاق مي  6بخش داخلي داراي 

عدد حمام مي باشد که تعدادي   6سرويس بهداشتي و  دستگاه 9عدد مي باشد،همچنين بخش داراي  29فعال 

 مربوط به پرسنل وتعدادي جهت استفاده بيماران مي باشد. 

 معرفي بخش داخلي زنان
 .وي اصلي مي باشد بخش شامل يک راهر

درقسمت مياني بخش يک عدد برانكارد مجهز به کپسول اکسيژن پرتابل و دو عدد ويلچر جهت نقل وانتقال 

 بيماران وجود دارد.

در هر دو راهرو قرار گرفته است . در قسمت ابتدايي بخش روي ديوار سمت چپ شير فلكه کپسول اطفاء حريق 

شده است . انتهاي بخش روي ديوار سمت چپ شير آب آتش نشاني قرار  هاي اکسيژن و ساکشن سانترال تعبيه

دارد . يک کپسول اکسيژن پرتابل نيز در انتهاي بخش قرار گرفته است . انبار بخش در خارج بخش ، روبروي 

 آسانسور مي باشد . 

 :تخت به صورت ذيل مي باشد  29بخش داراي 

 ( 4و 3و 2و 1چهار تخته ) تخت هاي  120اتاق شماره  -

 (  6و 5دو تخته ) تخت هاي  121اتاق شماره  -

 ( 11و  10و 7و  9و  9پنج تخته )تخت هاي  122اتاق شماره  -

 ( 13و  12دو تخته ) تخت هاي  123اتاق شماره  -
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 ( 15و  14دو تخته ) تخت هاي  124اتاق شماره  -

 (  20و  17و  19و  19و  16پنج تخته ) تخت هاي  125اتاق شماره  -

 (  24و  23و 22و  21چهار تخته ) تخت هاي  126ره اتاق شما -

 ( 29و  29و  26و  25چهار تخته )تخت هاي  129اتاق شماره  -

ت راست حمام و توالت جهت توالت است .  در ورودي بخش در سماتاق هاي دو تخته مجهز به حمام و 

بهداشتي شامل دو توالت و يک استفاده بيماران قرار دارد . در راهروي دوم بخش نيز در سمت راست سرويس 

رختكن پرسنل در راهروي حمام جهت بيماران و يک توالت و يک حمام جهت استفاده پرسنل وجود دارد . 

اول بخش در سمت راست قرار گرفته است . اتاق تريتمنت در ابتداي راهرو دوم در سمت راست قرار دارد . 

لباس هاي تميز جهت استفاده بيماران در داخل طبقات چيده اتاق تميز پشت ايستگاه پرستاري است که ملحفه و 

 شده است . آبدار خانه پرسنل در راهروي دوم سمت راست قرار دارد . 

 درتمامي اتاق ها کتابخانه کوچكي شامل کتب مذهبي تعبيه شده است.

 کتابخانه بخش شامل کتب علمي ومذهبي روي ديوار تريتمنت نصب شده است.

 وسرمايشي بخش فن کوئل مي باشد. سيستم گرمايشي

 سيستم ساکشن واکسيژن سانترال درتمامي اتاق ها موجود است.

همه تخت ها  در بخش موجود است. بيمارانسنگ تيمم،مهر،سجاده،صندلي مخصوص نماز وقاليچه جهت 

 مجهز به زنگ هشدار پرستار است . 

 تجهيزات بخش
 

 بي کوچک)چراغ خواب(،زنگ احضار پرستار ودر دربخش داخلي باالي  سر هر تخت يک المپ مهتا

 فواصل بين تخت ها تلفن وفلومتر اکسيژن سانترال وساکشن سانترال وجود دارد.

  مي باشد وباالي هر تخت يک پايه سرم قرار  قابليت دو شكن دارد وداراي بدسايدتخت بيماران

 دارد. دارد.کنار هر تخت چهار پايه،الکر وميز جهت استفاده بيماران وجود

 .مابين تخت ها پرده نصب شده است 
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  در بخش يخچالي جهت نگهداري دارو وجود دارد که درداخل آن يک دماسنج  قرار گرفته

روي يخچال برگه اي جهت ثبت دماي يخچال و اتاق تريتمنت چسبانده شده است که در هر است.

  .دارد شيفت چک مي شود . برگه ثبت تاريخ انقضاي داروها روي يخچال وجود 

 لوله ساکشن و نالتون هنگام ) يک دستگاه ساکشن پرتابل همراه بالوله ساکشن و دو عدد سند نالتون

استفاده باز مي شود( دربخش موجود است.ساکشن دو عدد باتل دارد که در حالت عادي بايد خالي و 

 خشک باشد.

 دستگاه الكتروشوک 

  دستگاهECG 

 عدد استتوسكوپ دو عدد دستگاه فشار سنج پرتابل و دو 

 يک عدد ست کامل اتوسكوپ وافتالموسكوپ 

 يک عدد ست کامل الرنگوسكوپ 

 عدد ويلچر سه 

 يک عدد برانكارد 

 دستگاه کنترل وزن 

 عدد تشک مواج چهار 

 يک عدد دستگاه گلوکومتر 

 يک عدد دستگاه پالس اکسيمتر 

 يک عدددستگاه شيور برقي 

  يک عدد کاتترCVP   

   نگاتوسكوپيک عدد 

 د دستگاه بخور سرددو عد 

 سه عدد دستگاه بخور گرم 

 عدد پايه سرم پرتابل سه 

 بين مخصوص جمع آوري ملحفه والبسه کثيف 

 کمد حاوي ملحفه،البسه وپتو 

 کمد حاوي انواع سرم هاي تزريقي وشستشو وداروهاي بيماران 

 ترالي کد 
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  ترالي توزيع داروهاي بيماراندو عدد 

  شخصي جهت بيماران ايزولهيک عدد ترالي مخصوص وسايل حفاظت 

 عدد پک پانسمان پنج 

 دو عدد سوزن بيوپسي کبد 

  ست سوزن پونكسيون مغز استخوانيک 

  سوزن يک عدد LP                        

 ترالي دارو
 

وجود دارد که در داخل آن ظرف حاوي سواب  IV LINEروي ترالي ديش مخصوص گرفتن  

ساسيت،قيچي،آنژيوکت)رنگ هاي مختلف(،هپارين پنبه،اسپري الكل،چسب آنژيوکت،چسب ضدح

 الک وسه راهي قرار دارد.

 براي اجسام تيز وبرنده SAFETY BOXيک عدد  

 يک عدد سطل کوچک کنار ترالي تعبيه شده است. 

بيمار  يدرهر کشو داروها و کاپ داروي در بخش وجود دارد .کشوکه شماره گذاري شده  3ترالي  

 گذاشته مي شود.

-انسولين(،انواع آنژيوکت)سبز-2-5-10-20بزرگ فسمت پايين ترالي انواع سرنگ ها) در کشو هاي 

آبي(،سرسوزن)باشماره هاي مختلف(،هپارين الک،سه راهي،قيچي،چسب -طوسي-صورتي

 آنژيوکت،چسب ضد حساسيت،آب مقطر وست سرم موجود است.

برچسب هاي سرم گذاشته فضايي در کنار ترالي دارو تعبيه شده است که درآن کارت هاي دارو و  

 مي شود.

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

 تاريخ انقضاء منظور زمان انقضاء مي باشد.توجه: 
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استريل بودن آن اتيكت مشخص شده به طوري که شرايط برروي تمام سند ها،آنژيوکت ها و... تاريخ انقضاءبا 

 نوشته مي شود . وسيله حفظ شود . درمورد دستكش ها سايز آن نيز 

 

 داروها طبقه اول

 داروها طبقه دوم

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

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

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

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

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

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

 ماسک النژيال  مگيل ،

 

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

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

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

  100دفيبريالتور روي ترالي کد قرار دارد که متصل به برق بوده در شيفت صبح و عصروشب باj 

 چک مي شود و نوار در دفتر مخصوص چسبانده مي شود .

 

 قوانين بخش داخلي
 آنچه بیماران و همراهان بخش داخلی باید بدانند

 

 صه پرونده قبلي را همراه بياوريد.درصورت سابقه بستري قبلي،خال -
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به هنگام بستري کليه داروهاي شخصي به همراه وسايل شخصي اضافي بيمار رابا خود به منزل برده  -

 وروز ترخيص درصورت نياز برگردانيد.

 تعيين نياز همراه به عهده مسئول بخش و صدور کارت فقط به پذيرش مي باشد. -

ن الزامي است)دستمال کاغذي،مسواک، همراه داشتن وسايل شخصي جهت بيمارا -

 گردد.مي خريداري  در ساک مخصوصخميردندان،درجه تب و دمپايي و...(که به هنگام پذيرش 

 بيمار زن بايستي همراه زن و بيمار مرد بايد همراه مرد داشته باشد. -

 از تجمع در اتاق ساير بيماران خودداري کنيد. -

در کيسه رنگ روشن و به نام بيمار در يخچال مخصوص  اغذيه وآب ميوه مورد استفاده بيمار را -

 بيماران قرار دهيد.

 درموقع پذيرش بيمار لباس مخصوص بخش پوشيده شود. -

بيماران ناتوان صرقاً جهت کمک به بيمار مي باشد و به هيچ وجه حضور همراه بيمار بربالين  -

 درامور درمان مداخله نكند.

 د واز استفاده از داروهاي قبلي اجتناب گردد.دارو فقط و فقط توسط پرسنل داده شو -

 همراهان در هنگام ويزيت باليني پزشک از اتاق بيرون برويد. -

 در صورت داشتن سؤاالتي از پزشک بعد از ويزيت بيماران و خارج از بخش اقدام نماييد. -

 تحت هيچ شرايطي به سرم بيمار دست نزنيد ودر صورت لزوم پرستار راخبر دهيد. -

 م و جانماز در بخش موجود مي باشد.سنگ تيم -

 از آوردن گل طبيعي به بخش خودداري نماييد. -

ماه دوم سال  6و در   15-19در شش ماه اول سال ساعت ساعت مالقات  بيماران بخش داخلي  -

 مي باشد. هر روز 16-14

 استفاده از تلفن همراه فقط درموارد ضروري است.)در خارج از بخش( -

 33127111-17تان: تلفن تماس با بيمارس -

 هماهنگي جهت اياب و ذهاب بيمار بعهده بخش مي باشد. -

 

 آنچه همکاران باید بدانند:

 .وسايل و تجهيزات بخش بايد تحويل گرفته شود 

 .تحويل بيماران بايد به صورت باليني انجام پذيرد 
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  روز بعد مي باشد. 9:30-13:30و شيفت عصروشب از ساعت  9-14:20شيفت صبح از ساعت 

  سرپرستار بخش کليه اتاق ها رااز نظر نظافت و بيماران از نظر تميز و مرتب بودن لباسهايشان و

 بودن جهت سونوگرافي،آزمايش و... بررسي    مي کند. NPOاستحمام و 

 .ويزيت بيماران روزانه توسط پزشک مربوطه انجام مي گردد 

  شوند و پرونده بالفاصله بعد از ويزيت به هنگام ويزيت پزشک و پرستار بر بالين بيمار حاضر مي

 توسط پزشک نوشته مي شود.

  چک دستورات از پايين به باال با ذکر چک دستورات پزشک برعهده پرستار مسئول بيمار مي باشد.

شماره و ساعت و تاريخ ويزيت توسط پرستار انجام مي شود ودرنهايت مهروامضاي پرستار در پايين 

 آن زده مي شود.

 ياز بيمار به اقدام اورژانسي و عدم حضور پزشک در بخش دستور تلفني از پزشک درصورت ن

ساعت  24مربوطه گرفته ودر پرونده ثبت مي گردد.)با تأييد و امضاي دوپرستار(اين دستور بايد تا 

 به تأييد پزشک معالج رسيده و مهر گردد.

 به جز موارد(.کليه دستورات دارويي در کارت دارويي ثبت مي شود STAT,PRN) 

 .کارت دارويي با کاردکس در هر شيفت بايد چک شود 

 .دارو بايد با ترالي بربالين بيمار برده شود وبا توجه به کارت دارو و دستبند شناسايي داده شود 

 .کليه داروهاي وريدي از طريق ميكروست تزريق مي شوند 

  نفوزيون گردد.دقيقه ا 30سي سي رقيق شده ودر مدت  100دارو ميبايست با اکثر 

  ساعت مي باشد. 92زمان تعويض آنژيوکت و ميكروست هر 

 .در صورت بروز فلبيت آنژيوکت بايد تعويض شود 

  تميز باشد و بر روي آن تاريخ و شيفت و پرستار مسئول  تعويض چسب آنژيوکت بايد هميشه

 آنژيوکت نوشته شود . 

 پذیرش بيماران بستري
 

دستوربستری ازطریق درمانگاه یامطب پزشک دریافت می  مراحل پذیرش بیمارانی کهالف:

 نمایند:
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مراجعه بيمار يا همراه وي به واحد پذيرش جهت تشكيل پرونده بستري بادردست داشتن دستور  .1

 بستري.

وارد کردن مشخصات بيمار واطالعات موردنياز دربرنامه پذيرش،اخذ رضايتنامه از بيمار يا همراه  .2

 صورت تمايل وتشكيل پرونده وي،صدور کارت همراه در

 مراجعه به واحدپذيرش صندوق جهت واريز مبلغ علي الحساب بستري .3

  welcome nurseبستن دستبند شناسايي بيمار توسط  .4

 در شيفت صبح   welcome nurseتوسط  ارجاع بيمار به بخش مربوطه بادردست داشتن پرونده .5

 توسط پرستار بخش  welcome nurseحضور کنترل پرونده و دستور بستري و دستبند بيماري در  .6

مشخص شدن اتاق و تخت بيمار در بخش بستري،همچنين مراجعه همراه بيمار به داروخانه جهت  .9

 دريافت کيف وسايل شخصي بيمار

 بيماربر(-ويلچر-وسايل انتقال بيمار به بخش هاي بستري در اورژانس فراهم مي باشد.)برانكارد .9

 یمارانی که به اورژانس بیمارستان مراجعه         می نمایند:ب:مراحل پذیرش جهت بستری ب

 دريافت دستور بستري ازپزشک اورژانس .1

 رضايتنامه از بيمار يا همراه ويمراجعه به پذيرش اورژانس جهت تكميل پرونده واخذ  .2

هدايت بيمار به اورژانس جهت بستري موقت در اورژانس ودرصورت نياز،انتقال به بخش مربوطه  .3

 مه درمانوادا

 توسط پرستار بخش در حضور پرستار اورژانس  SBARتكميل برگه  .4

 مدارک موردنياز در هنگام پذیرش بيمار:
 دستور بستري توسط پزشک  (1

 اطالعات هويتي بيمار در برنامه پذيرش و تشكيل پروندهداشتن مدرک شناسايي معتبر جهت تكميل  (2

 همراه بيمار الزامي است.جهت بيماران زايشگاه ارائه مدرک شناسايي معتبر  (3

 :راهنمای مراجعین هنگام پذیرش

به منظور بهبود روند پذيرش در هنگام تشكيل پرونده بستري،بامتصدي پذيرش در ارائه اطالعات  (1

 صحيح و دقيق جهت ورود اطالعات به سيستم همكاري الزم را به عمل آوريد.
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مواجه شديد مراتب را سريعاً به سرپرستاري پس از تعيين اتاق و تخت چنانچه با هر کمبود يا مشكلي  (2

 بخش اعالم نموده تا در اسرع وقت نسبت به رفع آن اقدام گردد.

به بخش به منظور رعايت بهداشت فردي از وسايل شخصي موجود در کيف دريافتي در بدو ورود  (3

 استفاده نماييد.

زم را با پرسنل بخش در در جهت رعايت بهداشت فردي و عدم نارضايتي ساير بيماران همكاري ال (4

خصوص تعويض لباس و ملحفه در زمان هاي معين شده،همچنين رعايت بهداشت 

 فردي)استحمام،شستن دست ها،مسواک زدن و...( به عمل آوريد.

 انتقال بيمار به سایر بخش ها 
 

 دستور کتبي پزشک مبني برانتقال بيمار به بخش ديگر 

 تحويل بيمار توسط پرستار بخش 

 تكميل پرونده بيمار کنترل و 

 سند نازال -مترترمو-وسايل شخصي-دفترچه داروهاي نسخه شده-انتقال کليه وسايل بيمار)گرافي ها

 و...(به بخش مقصد

 توجه به لباس و تميز و مرتب بودن ظاهر بيمار 

 نوشتن گزارش پرستاري 

 بيمار توسط پرستار بخش مقصد و اتصاالت کنترل آنژيوکت و سرم 

  دهنده موظف است تمامي موارد مربوط به بيمار را به طور کامل گزارش دهد و پرستار پرستار تحويل

 تحويل گيرنده موظف است بيمار،ملزومات و گزارشات را به طور کامل تحويل گيرد.

  برگهSBAR  در بخش تحويل دهنده تكميل مي گردد و اين برگه توسط پرستار بخش تحويل

 بررسي مي شود . گيرنده چک مي گردد و تمام موارد 

  . به هنگام انتقال بيمار دفتر انتقال تكميل شده و توسط پرستار بخش تحويل گيرنده امضا مي گردد 

 دفاتر بخش 
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 دفتر ادميت:
 نام ومشخصات و آدرس وشماره تلفن بيمار و نام پزشک مربوطه در آن درج مي گردد.

 دفتر عالئم حیاتی:

 ظهر در آن ثبت مي گردد.بعداز  6صبح و  6عالئم حياتي ساعت 

 دفتر آزمایشگاه:

 آزمايشات بيماران در آن ثبت مي گردد.

 :CSRدفتر 

 وسايلي که به اتوکالو ارسال مي شوند درآن ثبت مي گردد.

 دفتر تحویل ملحفه:

 تعداد ملحفه هاي تميز و کثيف هنگام تحويل گرفتن و تحويل دادن درآن ثبت مي گردد.

 دفتر گزارش پرستاری:

 هر شيفت گزارش بيماران توسط مسئول شيفت درآن ثبت مي گردد.در 

 دفتر تقسیم کار:

 در هر شيفت مسئوليت هر يک از پرسنل مشخص شده و درآن ثبت مي گردد.

 دفتر مخدر :

 نام بيمار داروي مخدر مصرفي نام پرستار باقيمانده آمپول مخدر و سرنوشت آن قيد مي شود .

 دفتر آزمایشات معوقه :

 ايشات ارسالي به آزمايشگاه و تحويل گيرنده و تحويل دهنده ثبت مي گردد . آزم

 :  دفتر صورتجلسات

 صورتجلسات يادداشت شده و توسط پرسنل خوانده و امضا مي شود . 

 دفتر آموزشات و کنفرانس :

 کنفرانس درون بخشي ثبت مي شود 

 دفتر اقدامات اصالحی : 

 ا و مشكل باشد يادداشت شده و توسط پرسنل انجام شود .مواردي که نياز به برطرف کردن خط

 الكتروشوک : - ECGدفتر 

 و الكتروشوک پرينت تهيه و چسبانده مي شود .  ECGدر شيفت صبح ، عصر و شب از دستگاه 

 دفتر کمک بهیاران :
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 وشته مي شود .در هرشيفت توسط کمک بهياران نوشته شده و موارد مورد توجه و کارهاي انجام شده بيماران ن

 دفتر وسایل بخش :

 درهرشيفت وسايل بخش چک شده و تيک زده مي شود . 

 دفتر تامین اجتماعی :

 دارند توسط مامور بيمه تكميل مي شود . بيماراني که دفترچه تامين اجتماعي 

 دفتر خدمات درمانی :

و توسط مسئول پذيرش تكميل مي  درمورد بيماراني که دفترچه خدمات درماني دارند نام و تاريخ قيد مي شود

 گردد . 

 مستندات الكترونيكي
 

کلیه مستنداتی که در راستای اعتباربخشی نیاز به یادگیری و آموزش هستند در کامپیوتر بخش 

، درایو بهبود کیفیت ، پوشه کتابخانه . لذا  My computerبه شرح زیر قابل دسترسی هستند : 

 خواهشمنداست مطالعه فرمایید . 

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

) 

 استانداردهاي اعتباربخشي و واژگان .2

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

 ،محدوده زماني ارزيابي پزشک و پرستار و ... (اعتباربخشي ،ابالغيه فرايند اصالح اورژانس

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

کتابچه توجيهي ، کتابچه جامع فرايندها ، کتابچه فرايندهاي اصلي بيمارستان ، راهنماي پايش بيمارستان 

خدمات مامايي وزايمان ، مديريت خطر ، حوادث و باليا و ... دوستدار کودک،راهنماي کشوري ارائه 

) 

ايمني بيمار) پروسيجرهاي تهاجمي ، دستورالعمل هاي ايمني بيمار ، ليست تجهيزات ضروري ، آنچه  .5

 ،...( Learn & shareکه بايد درباره ايمني بيمار بدانيم ، 
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کميته ها ، تاريخ و ساعت جلسات کميته ها کميته ها )آيين نامه کميته ها ، اعضاي کميته ها ، اسامي  .6

 گزارش پايش کميته ها ،...(

 فرمت خام فرم ها  .9

 

کتابچه هاي مورد نياز که جهت مطالعه مي باشد در سيستم کامپيوتر در درايو بهبود کيفيت پوشه کتابخانه مي 

تكميل فرم ارزيابي اوليه از توان مشاهده کرد . بعضي از کتابچه ها در بخش مي باشد بعنوان مثال دستورالعمل 

بيمار و دستورالعمل ثبت اقدامات پرستاري ، نحوه دارودهي صحيح راهنماي ارزيابي و پيشگيري از زخم فشاري 

، سطح بندي بيماران براساس نياز مراقبتي ، کتابچه آموزشي گزارش نويسي ، دستورالعمل رضايت آگاهانه ، 

. فهرست آزمايشات روتين آزمايشگاه  2015اس گايدالين هاي جزوه احياي قلبي ريوي بزرگساالن براس

داروهاي تزريقي بخش داخلي و جراحي ، محدوده بحراني آزمايشات ، کتابچه بهداشت محيط و  بيمارستان ،

ايمني و سالمت شغلي ، داروهاي خودبخود متوقف شونده ، آموزش هموويژيالنس . کتابچه بازآموزي کمک 

 بهياران

 بخش :زونكن هاي 
مطالبي که از دفترپرستاري ، دفتر بهبود کيفيت و ... به بخش ارسال مي گردد در زونكن هاي زير گذاشته مي 

 شود که الزم است پرسنل مطالعه کنند . 

 زونكن کنترل عفونت .1

 زونكن ايمني بيمار .2

 زونكن حقوق گيرنده خدمت .3

 زونكن بهداشت محيط و بهداشت حرفه اي  .4

 زونكن بحران .5

 وزش پرسنل زونكن آم .6

 زونكن تجهيزات پزشكي  .9
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 بيماري هاي شایع در بخش 
  بدين شرح مي باشد : 76بيماري شايع بخش داخلي زنان در سال  5برطبق آمار بدست آمده از مدارک پزشكي 

 پنوموني .1

 ديابت .2

 عفونت ادراري .3

 فشارخون باال .4

 گاستريت .5

 وجود در کتابخانه درايو بهبود کيفيت. راهنماي طبابت باليني و راهنماي مراقبت پرستاري )ناندا ( م

 تغذیه ودیابت
مهم کنترل قند خون مي باشد.شما مي توانيد بااستفاده صحيح و به اندازه از غذاي مصرفي يكي از کليدهاي 

 غذايي غلط،قند خون خود را تا حد زيادي کنترل کنيد. موادغذايي وترک عادات

 گروه هاي غذايي شامل موارد زير است:

  مواد نشاسته اي و غالتگروه 

 گروه گوشت و موادپروتئيني 

 گروه چربيها 

 گروه شير وفرآورده ها 

  گروه ميوه 

 گروه سبزيجات 

 و چربیها توصیه هایی برای استفاده درست از نشاسته

  موادغذايي با قند هاي ساده مثل )شيريني،شكالت،ژله،آب نبات،عسل،شربت و...( به سرعت

 مي شوندوبايد از خوردن آنها پرهيز کرد. دربدن باعث افزايش قند خون

  توجه داشته باشيد غذاهاي نشاسته اي يا غالت مانند نان،برنج،سيب زميني،ماکاراني حاوي قند

 هستند ومصرف آنها بايد طبق برنامه غذايي تنظيم شود.

 سعي کنيد بيشتر ازنانهاي سبوس دار مانند سنگک يا نان جو استفاده کنيد.بهترين نان براي 

 بيماران ديابتي نان سنگک است.
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  غذاهاي پرچرب موجب افزايش خطر بيماريهاي قلبي عروقي مي شوند.از مصرف چربيهاي

وبيشتر از چربيهاي گياهي که حاوي کلسترول نيستند مانند مارگارين يا حيواني بپرهيزيد 

...استفاده روغنهاي گياهي)روغن ذرت،آفتابگردان،سويا،زيتون(وچربيهاي مفيد انواع ماهي و

 کنيد.

  به جاي سس مايونز از سس خردل،روغن زيتون، آبليموياسرکه براي ساالديا ساندويچ استفاده

 کنيد.

  گروه هاي غذايي حاوي شير يا فرآورده هاي آن)پنير،ماست،کشک(منابع بسيار مهمي از

 تغذيه هستندکه بايددر غذاهاي اصلي گنجانده شوند.

 (ا1ازشيروماست کم چربي)ستفاده کنيد. درصورتي که شير کم چرب دردسترس % چربي

 نباشد     مي توانيدشير را جوشاندو چربي روي شير راجدا کرد.

 باروغن فراوان مانندسيب زميني سرخ شده،چيپس،ذرت،چيپس سيب زميني سته اي  مواد نشا

 را کمتر مصرف کنيد.

  هستند.مصرف آنهابالمانع مغزهامانند گردو،فندق،بادام وديگرآجيل ها به عنوان منبع چربي

 به مقدارمتعادل وبامحاسبه کالري مصرف شوند وشورنباشند.است ولي بايد

 

 توصیه هایی برای استفاده درست از سبزیجات

 .سبزيجات براي افرادديابتي مانندهرشخص ديگري مفيداست 

 اي سبزيجات حاوي ويتامين ها،امالح معدني وفيبر هستندوکالري کمي دارند.فيبرها بخش ه

غيرقابل هضمي ازغذاهاي گياهي هستندکه به دليل اثرروي لوله گوارش،درکاهش 

 قندخون،چربي خون به شماکمک مي کنند.

  انواع سبزي وميوه تازه مثل غالت رسيده شامل:جو،جو دوسر،سبوس

برنج،لوبيا،باميه،باقالخشک،سيب باپوست،توت فرنگي منابع پرفيبري هستند که ازباال رفتن 

 ندخون بعداز مصرف غذاجلوگيري    مي کنند.بيش ازحدق

 .بهتر است سبزيها راسريعا بپزيد و سعي کنيد آنها رادرکمي آب بجوشانيد 

 .به ساالدخودمقداري لوبياي پخته بيفزاييد 

 .ازپيازوسيردرغذاهااستفاده کنيد 

 .اگرنيازبه سس ساالد داريدبهتراست ازماست کم چرب و آبليمو ياآبغوره استفاده کنيد 
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 .به سبزي پخته شده کره يامارگارين اضافه نكنيد 

 توصیه هایی برای استفاده درست ازموادپروتئینی

 .سعي کنيد گوشت کم چرب يابدون چربي بخوريد 

 .پوست مرغ ياجوجه رابه دليل چربي مصرف نكنيد 

 .روشهايي چون بخارپزکردن،کبابي کردن وتفت دادن رابرپخت انتخاب کنيد 

  گوشت ميتوانيد از سرکه، آبليمو،سس مايونزوسس کچاپ استفاده براي خوش طعم کردن

 کنيد.

 .سعي کنيد ازگوشتهاي سفيد)مرغ،ماهي،ميگوو...( به جاي  گوشت قرمزاستفاده کنيد 

 .مي توانيد از مغزها)مغزگردوويابادام(باکره بادام زميني درزمان معين شده استفاده کنيد 

 مبرگر داراي چربي زيادي است مصرف آنرا به فرآورده هاي گوشتي نظير سوسيس،کالباس،ه

 حداقل برسانيد.

 توصیه هایی برای مصرف درست میوه ها

 .درهنگام خريدسعي کنيدميوه هاي کوچک ترانتخاب کنيد 

 .به منظورپيشگيري ازيبوست وعوارض گوارشي ميوه راباپوست مصرف کنيد 

  کمي مصرف کنيد.ميوه هاي خشک که حاوي مقاديرزيادي قندهستند بايدبه ميزان 

  انگورداراي قندزيادي است اگرآنرا به مقدارزياد مصرف کنيد درقندخون شماتأثير

 ميگذارد.

 .ازمصرف کمپوت،مرباوميوه پخته پرهيزکنيد 

 .خوردن ميوه هابه صورت کامل بهترازمصرف آب ميوه است 

 

 رهنمودهای کلی درتغذیه افراددیابتی

 

 ت،ژله، آب نبات و...(رانخوريد.غذايي باقندساده مثل)شيريني،شكالمواد 

 هرروزبه مقدار معيني غذا مصرف کنيد.

خوردن سه وعده غذاي اصلي ودويا سه وعده درطول روزراهي است که ازباالرفتن  

 قندخونتان جلوگيري مي کند.

 داروي قندخون يا انسولين راهرروزدرزمان معين استفاده کنيد. 
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 ازنوشيدن نوشابه وآبميوه خودداري کنيد. 

کامل،سبوس،لبنيات کم چرب وگوشت  غذاهاي سالم مانندميوه ها،سبزيجات،نانها، غالت 

 بدون چربي مصرف نمائيد.

 غذاهاي غني ازفيبرمانندسبزيجات استفاده کنيد. 

 موادغذايي رادرحدنيازخودبخوريد. 

 ازخوردن غذاهاي آماده ورستوراني تاحدامكان بپرهيزيد. 

ماهي، انواع خوراک هاو...(که نمک زيادي دارند ازخوردن غذاهاي کنسروشده)مثل تن  

 بپرهيزيد.

براساس داروهاي مصرفي وميزان قند خون مي توانيدبه جاي قندازتوت خشک وکشمش  

 ياخرمااستفاده کنيد.

 بار(2مصرف هفتگي تخم مرغ رامحدودکنيد )حداکثرهفته اي  

 پرچرب وسرخ شده بپرهيزيد.ازمصرف غذاهاي شور، 

 م)مانندپياده روي سبک( داشته باشيدووزن مطلوب خودرا حفظ کنيد.برنامه ورزشي منظ 

پيش ازانجام حرکات ورزشي بايدمقدارمعيني موادنشاسته اي مصرف کنيدتادچارافت  

 قندخون نشويد)بويژه اگرانسولين دريافت مي کنيد(

 ليوان مايعات بدون شيريني بخوريد. 6-9روزانه  

 فشارخون باال
 

افزايش يابدقلب،سيستم عصبي وکليوي که فشارخون داخل  رگهاي خوني ايجادمي شود فشار خون باال هنگامي

 عواملي هستندکه دراندازه فشارخون موثرهستند.

درصدافراديكه به اين بيماري مبتال مي شوندعلت ابتال کامالًمشخص نيست.اگرچه پزشكان توانسته اندکه  75در

 ابتال به اين بيماري هنوز مشخص نيست. اين بيماري راتشخيص داده ودرمان کننداما علت

اکثرافراد مبتال به پرفشاري خون عالئمي ندارنداما اين مشكل مي تواند سبب آسيب حاديا مزمن به بخش هاي 

 مختلف بدن شود.درمغزاين مشكل به مويرگهاي خوني آسيب مي رساند درنتيجه سكته مغزي بروز مي کند.

ي وبروز اختالل بينايي ودرکليه سبب نارسايي کليه شده وعالئمي ،سبب آسيب به مويرگهاي خوندرچشمها

ازقبيل سردرد،دردهاي قفسه سينه وتنگي نفس ممكن است بروزکند.عده اي از افرادکه فشار خون باال دارند 
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فكرمي کنند اگر فقط داروهاي تجويز شده را مصرف کنند فشار خون آنها درمان خواهد شددرصورتيكه درمان 

 يي در کاهش فشار خون اهميت زيادي دارد.غير دارو

 فه وزنتصحيح اضا 

 تصحيح رژيم غذايي 

 پرهيز از کشيدن سيگار 

 افزايش فعاليت بدني 

 کوشش درجهت کاهش استرس وناراحتي عصبي 

 

 :چاقی 

 

چاقي واضافه وزن با فشار خون باالارتباط دارد،شيوع اين مشكل درافرادجوان دچار اضافه وزن 

 درصدبيشتر ازافرادداراي وزن طبيعي است. 50مسن وچاق  دوبرابرودر افراد

ميلي مترجيوه باالمي رود.کاهش وزن  6/6درصدافزايش وزن، فشارخون 10درمردان به ازاي هر 

 موجب پائين آمدن فشارماکزيمم ومينيمم ميشود.

 

 :رژیم غذایی 

 

طرفي ميزان پتاسيم افرادمبتالبه فشار خون دررژيم غذايي شان بايدمقدارنمک راکاهش دهندواز

احتباس آب ومايعات داخل رگها شده وکلسيم دريافتي راافزايش دهند.مصرف نمک باعث 

ودرنتيجه حجم خون راافزايش داده وباعث افزايش فشارخون مي شود.افزايش پتاسيم باعث کاهش 

فشارخون وکاهش احتمال بروز سكته مغزي وبيماري قلبي مي شود.مصرف بيش ازحدپتاسيم 

 اک است.خطرن

 

 سير،کلم موز،زردآلو،گريپ فروت،انگوروآلوميوه هاي سرشارازپتاسيم هستندوسيب زميني،

بروکلي،کدوسبز،قارچ وگوجه فرنگي سبزي هاي سرشاراز پتاسيم هستند.حبوبات هم ازاين 

 نظرغني هستند.



 
 بيمارستان خيرهي سوم شعبان

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي 

 درماني شهيد بهشتي

 3sh –NB – 21 -01 79بهار  :بازنگري بعدي 79تاريخ بازنگري : بهار  02شماره بازنگري : 

 

 
26 

 

 ميوه هاوسبزي هاداراي مقاديرکمي سديم هستند وبايدزيادمصرف شوند.کسانيكه سبزي وميوه 

 بيشتري مصرف مي کنند فشارخون پائين تري دارند.

 ،توت فرنگي و سبزي هاي داراي برگ سبزمنبع خوب ويتامين ث هستندکه مصرف مرکبات

 آنهادر کاهش فشارخون مؤثراست.

  گوشت ومرغ بدون نمک براي افرادفشارخوني توصيه مي شود.ازسبزيجات معطروادويه جات

 .براي معطر کردن گوشت استفاده کنيد

  ماهي تازه،منجمدياکنسرو شده بدون آب نمک خوب است.ماهي رابابرگ بو،فلفل،ادويه ها

 مرتب کنيد.

  سبزي هاي ريشه اي مثل سيب زميني،برنج، ماکاراني ومواد نشاسته اي داراي سديم کمي

 هستند.

 .دانه کنجدوسبزي هاي برگ سبزمنابع کم سديم وغني ازکلسيم هستند 

 وغن نباتي جامداز روغن زيتون يا ذرت استفاده کنيد.درطبخ غذابه جاي کره ور 

 

 ازچه غذاهایی بایدپرهیزکرد؟

 

 ،کالباس،کنسروگوشت وبرگرهابه علت سديم باالپرهيزکنيد.ازسوسيس

 زيتون شور،چيپس وپفک مصرف نكنيد.

 غذاهاي رستوراني اکثراً حاوي نمک فراوان هستندلذامصرفشان مضراست.

 ازسديم است.ماهي دودي وتن ماهي سرشار

 سس ها،سوپ ها،کنسرولوبياسبب تشديدبيماري    مي شوند.

موادحاوي کافئين مثل قهوه،چاي،نوشابه هاي کوالوشكالت رابااحتياط وبه ميزان کم مصرف 

 کنيد.

ازمصرف خودسرانه شربتهاي دارويي مثل شربتهاي ضداسيدمعده ياآنتي بيوتيک که ممكن است 

 کنيد. نمک زيادي داشته باشدخودداري

 

 :سیگار 
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سيگاروسايردخانيات سبب افزايش فشارخون باال مي شود.همچنين اثرداروهاي ضدفشارخون 

 راکاهش مي دهد.

 

 :استرس 

است.راهي براي کاهش استرس هايتان  استرس يكي ازعوامل ايجادکننده فشارخون

 پيداکنيد.)ورزش،مطالعه،شنيدن موسيقي ماليم،حمام و...(

 ورزش: فعالیت و 

دقيقه درروز پياده روي کنيد.  45تا 35يت بدني وورزش منظم ومداوم داشته باشيد حداقل فعال 

حرکات ورزشي بايدبه تدريج شروع شودو درصورت پيدايش تنگي نفس،سرگيجه ودردجلوي 

قلب متوقف گردد.بيماران داراي فشارخون باال ازورزشهاي سنگين مثل کشتي،پاروزدن،وزنه 

 ن فشارخون آنهاراباالتر مي برد.برداري خودداري کنند چو

بارعايت رژيم غذايي،ورزش،فعاليت ومصرف به موقع داروها مي توانيدعوارض فشارخون 

 راکنترل کنيدواززندگي طبيعي برخوردار باشيد.  

 سكته مغزي
 

نوع سكته  زماني روي مي دهد که يک رگ خوني که اکسيژن ومواد غذايي رابه مغز       مي رساند اين 

اکسيژن  يله يک لخته مسدود مي شود.دراين هنگام بخشي از مغز قادر به دريافت خون ودرنتيجهبوس

 نخواهدبود واين لحظه آغاز مرگ اين قسمت است.

 انواع سکته مغزی:

سكته مغزي ممكن است بوسيله لخته مسدود کننده جريان خون)سكته ايسكميک(ويادراثر پارگي يک رگ 

 ته هموراژيک(روي دهد.خوني وتراوش خون به مغز)سك

 سکته ایسکمیک:

دراين نوع سكته،لخته بواسطه باقيمانده چربي درديواره رگ ايجاد مي شود.اين چربيها دونوع انسداد بوجود 

 مي آورند.

ترومبوز مغزي که به ترومبوس يا لخته خون اشاره مي کندکه در قسمت مسدودشده رگ ايجاد مي  .1

 شود.
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ومعموالًدرقلب يک لخته خون که درمحل ديگري ازسيستم جريان خون  وليسم مغزي که عموماً بهآمب .2

 وعروق بزرگ قفسه سينه وگردن تشكيل     مي شود،اشاره مي کند.

 

 سکته هموراژیک:

و به داخل مغز خونريزي مي کند،ناشي مي شود.خون نوع هموراژيک ازيک رگ ضعيف شده که پاره شده 

 مي سازد. تجمع يافته وبافت مغزي رابه هم فشرده

 عالئم هشداردهنده:

برابر با ازدست رفتن بخشي ازعملكرد مغز  اين بيماري رابايد سريع تشخيص داد چراکه ازدست دادن زمان

 است.

 بي حسي ياضعف ناگهاني صورت،دست يا پا بويژه دريک سمت بدن (1

 مشكل درصحبت کردن يا ادراک (2

 بي اختياري ادرار ومدفوع (3

 ردو چشممشكل ناگهاني درديد يک ياه (4

 مشكل ناگهاني درراه رفتن،سرگيجه،عدم تعادل (5

 سردرد شديد ناگهاني بدون دليل مشخص (6

اگر سكته شديد باشد قسمتهايي از مغز که کنترل تنفس وفشارخون را برعهده دارندازکار افتاده وفرد  (9

 به اغماء رفته وممكن است دچارمرگ شود.

 تشخیص:

پزشک اطالعات مربوط به اوراجمع آوري کرده دهد. زماني که شخص عالئم سكته مغزي رانشان مي

 وتشخيص راانجام مي دهد.

 تست هاي تشخيص وضعيت مغزراازلحاظ نحوه عملكرد ودريافت ذخيره خوني بررسي مي کند.

 تست تصويربرداري مانند سي تي اسكن و ام.آر.آي که تصوير مغز رانشان مي دهد.

 تست هاي الكتريكي مانندنوارمغز

 ريان خون مانند داپلر وآنژوگرافيتست هاي ج

 درمان:

 درمان انواع سكته باهم فرق مي کند.

 سكته ايسكميک بوسيله حذف انسداد وبرقراري مجدد جريان خون به مغز درمان مي شود.



 
 بيمارستان خيرهي سوم شعبان

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي 

 درماني شهيد بهشتي

 3sh –NB – 21 -01 79بهار  :بازنگري بعدي 79تاريخ بازنگري : بهار  02شماره بازنگري : 

 

 
27 

 

استفاده ازداروهاي ضدانعقاد مثل وارفارين وضدپالکت مثل آسپرين برداشتن انتهاي لخته دار سرخرگ 

 کاروتيد

روشي است که درآن پزشكان ازبالن وصفحات فلزي که استنت ناميده مي شود براي باز کردن -تيآنژيوپالس

 رگ استفاده مي کنند.

 یک:درسکته هموراژ

ويا قسمت قاعده رگ قرار مي دهدپزشک براي جلوگيري ازپارگي رگ وخونريزي،يک گيره فلزي رادر

 عروق غيرطبيعي راطي عمل جراحي حذف مي کند.

 ن طي عمل جراحي خارج مي شوند تااثرفشاري روي بافت مغز ازبين برود.لخته هاي خو

 اثرات سکته:

اگريک سكته مغزي رخ دهد بخشي ازمغز که درگير شده است قادر به ادامه عملكرد خود     نمي باشد.سمت 

 راست مغز کنترل سمت چپ بدن و سمت چپ مغز کنترل سمت راست بدن رابرعهده دارد.

 ازسكته مغزي راههاي پيشگيري
 

 خون باال  عادات غذايي سالم مي تواند به کاهش بروز سكته مغزي کمک کند،کلسترول باال فشار

 واضافه وزن عوامل مستعدکننده سكته مغزي مي باشند.

  وعده يا بيشتر ميوه وسبزي بخوريد. 5روزانه 

 شامل غالت مصرف کنيد. هرروز شش وعده محصوالت دانه اي 

 ه ماهي بويژه ماهي چرب مثل سالمون وآزاد بخوريد.حداقل دوبار درهفت 

 .محصوالت لبني بدون چربي ياکم چرب،لوبيا،مرغ بدون پوست و گوشت کم چرب استفاده کنيد 

 .ازمصرف روغن جامدبپرهيزيد.روغن هاي مايع کانوال،ذرت،زيتون،آفتابگردان مصرف کنيد 

  کنيد.ازمصرف غذاهاي پرچرب،حاوي کلسترول وقند زياد خودداري 

 .غذاهاي شورونمک دار مصرف نكنيد 

 .هرروز ورزش کنيد 

 .فشارخون خودراهرروز کنترل کنيد 

 .سيگار نكشيد 
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  باانتخاب شيوه مناسب زندگي،ورزش کافي،رژيم غذايي مناسب وجلوگيري ازاسترس مي توان تا

 حدزيادي ازبروز سكته مغزي پيشگيري کرد.

 توانبخشی وسکته های مغزی:

 شامل فيزيوتراپي،کاردرماني وگفتار درماني در بيمارستان و خانه ضروري است.  درمان توانبخشي

 سل
ريه ها موردحمله قرارمي گيرند. وبا عالئمي توبرکولوز يک بيماري واگيردار است که در آن بيماري سل يا 

مي مثل سرفه مزمن همراه باخلط آغشته به خون،تب،تعريق شبانگاهي وکاهش وزن مشخص مي شود.سل را

 توان باراديوگرافي قفسه سينه،تست پوسني توبرکولين وبررسي ميكروسكوپي خلط تشخيص داد.

 پیشگیری:

افراد وهمچنين واکسيناسيون توسط واکسن ب.ث.ژ بهترين پيشگيري ازآلوده شدن به سل وکنترل تماسهاي 

آلوده به سل درمحيط شيوه مبارزه باسل است.باکتري سل مي تواند توسط عطسه،سرفه وياتف کردن افراد 

 پخش شود.

 راه های ابتال:

ابتال استنشاق ترشحات يا غبارآلوده به باسيل سل مي باشد که معموالً ناشي از تماس بابيمار  اصلي ترين راه

سلي درمان نشده مي باشد.ولي سل گاوي مي تواند ازطريق مصرف  لبنيات آلوده وغير پاستوريزه نيز انسان 

ري سل ازطريق قطره هاي ريزموجود درهوا ازفردي به فرد ديگر منتقل مي شود واغلب راآلوده نمايد.بيما

 افرادي راکه درارتباط نزديک بافردبيمار باشند رادرگير     مي کند.

افراد مبتال هنگام عطسه وسرفه بايد هميشه براي پوشاندن دهان وبيني خودازدستمال استفاده نموده وپس از 

 ت بشويند.آن،دستهاي خودرابا دق

 سل ازطريق غذا،آب،تماس جنسي،تزريق خون يانيش حشرات منتقل نمي شود.

 وازطريق خون مي تواند به ساير اعضاي بدن منتقل شود. باکتري سل پس از ورود به ريه درآنجا تكثير مي کند

 اشکال بیماری سل:

 سل ریوی که ریه ها رادرگیرمی کند. (1

 سل ريوي باخلط مثبت-الف

 اخلط منفيسل ريوي ب-ب

 پریکارد قلب ومغز(-شکم وروده-استخوان-سل خارج ریوی)غددلنفاوی (2
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 عوامل مساعدکننده:

 عفونت به ايدز  .1

 استفاده از مواد مخدر .2

 ديابت .3

 درمان طوالني باداروهاي سرکوب کننده سيستم ايمني مثل کورتونها .4

 سرطان سروگردن .5

 بيماري خوني)مانندسرطان خون( .6

 بيماريهاي کليوي پيشرفته .9

 زن بدن پايينو .9

 عالئم:

سل اوليه معموالً بي نشانه است ودرجريان معاينه اطرافيان بيماران سلي کشف مي شود.نشانه ها عبارتند از 

 سرفه،تب،کم اشتهايي.

تب ولرزو تعريق ، درسل پيشرفته وشديد عالئم شامل:دردقفسه سينه،سرفه خوني ومزمن بيش ازسه هفته

 پريدگي وخستگي مداوم مي باشد. شبانه،کاهش اشتها،کاهش وزن،رنگ

 عوارض:

بسته به دستگاه درگير ومدت درگيري سل مي تواند منجر به جمع شدن مايع درفضاي جنب)پلورزي(،پلورزي 

 چرکي سلي)آمپيم(،سرفه ها وخلط خوني شود.

 تشخیص:

آنهاست کشت بيماري سل را مي توان از عالئم ظاهري تشخيص داد.ازمشكالت راه هاي تشخيص زمان بربودن 

 توبرکولين دقت زياد مي خواهد.هفته وقت نياز دارد.تفسير تست پوستي  12الي  4آزمايشگاهي خلط به 

 نحوه گرفتن خلط:
 ابتدا دراولين روزمراجعه ازفرد مشكوک يک نمونه گرفته مي شود. .1

بح زود روز اول ظرفي به بيمار داده مي شود که حاوي مشخصات بيماراست وبيمار مي بايد فردا ص .2

 نمونه دوم راارائه دهد.

 روز دوم ظرف براي ارائه نمونه خلط روز سوم تحويل بيمار مي شود. .3

 درمان:
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 ماه تايكسال مي باشد. 6دوره درمان معموالً 

ماه بعدي  4داروي ايزونيازيد،ريفامپين،پيرازيناميد واتامبوتول است و 4ماه اول مرحله حمله اي شامل  2

 وريفامپين استفاده مي شود. داروي ايزونيازيد 2 درمرحله نگهدارنده از

مشكل مصرف آنتي بيوتيک ها مقاوم شدن باکتريها به آنها است.استفاده ازآنتي بيوتيک ها اغلب داراي 

 عارضه هايي مانند عوارض کبدي وگوارشي است.

 

 عوارض داروهاي ضدسل:
رد،استفراغ ووز وز گوش که درصورت سرگيجه،تهوع،تاري ديد،عدم تعادل،زرد شدن سفيدي چشم ها،دل د

 مشاهده اين عالئم بايد مصرف داروها قطع شود و پزشک درجريان قرارگيرد.

نارنجي شدن يا قرمز شدن رنگ ادرار يا ساير ترشحات بدن دراثر مصرف ريفامپين مي باشد وهيچگونه خطري 

 ندارد.

 پیشگیری:

 مبتال ودرمان آنها باداروهاي ضدسل مي باشد. اصلي ترين راه مبارزه بااين بيماري شناسايي افراد 

 .شناسايي افراد آلوده ايكه هنوزبه بيماري سل مبتال نشده اند 

 .واکسيناسيون توسط واکسن ب ث ژ 

 .ارتقاء آموزشهاي بهداشتي وسطح اقتصادي فرهنگي درجامعه 

 .مبارزه بابيماري ايدزاين بيماري موجب شيوع موج جديد ازبيماري سل شده است 

 هفته از  2هفته اول درمان بايد ازتماس هاي مكرر با بيمار مبتال به سل خودداري کرد.پس از 2ر د

 شروع درمان امكان انتقال بيماري به سايرين وجودندارد.

 .بيماران حتما از ماسک استفاده کنند 

 .ازبوسيدن ديگران خودداري کنند 

 .ازپراکندگي اخالط درهوا وزمين خودداري نمايند 

 ی باواکسن:پیشگیر

 دربدو تولد ودر يک نوبت تزريق مي شود.باتوجه به دستورالعمل هاي کشوري واکسن ب ث ژ درحال حاضر 

 تزريق مكرر واکسن سودبخش نيست وفقط يكبار تزريق کافي است.

 شرایط اتاق بیمار:
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 نورخورشيد به مقدار کافي به درون اتاق نفوذ کند. .1

 به اندازه کافي پنجره داشته باشد. .2

 ازبستن پنجره اتاق بيمار خودداري کنيد. .3

 درب اتاق بيمار بسته باشد. .4

 ازخروج غيرضروري بيمار ازاتاق جلوگيري بعمل آيد. .5

 بيماردستمالهاي حاوي خلط وترشحات خودرا درون کيسه زباله زرد رنگ داخل اتاق بياندازد. .6

 انسولين
رمون درلوزالمعده ساخته وترشح مي انسولين هورموني است که قندخون بدن راتنظيم مي کند.اين هو

شود.درصورت افزايش ميزان قندخون،لوزالمعده انسولين بيشتري راساخته وواردخون مي کندوبه اين 

وسيله موجب کاهش قندخون مي شود.درافراد ديابتي ترشح انسولين کاهش يافته يا اينكه اصالً ترشح نمي 

 شود ودرنتيجه ميزان قندخون افزايش مي يابد.

درصد افراد ديابتي که اغلب جوانان الغر،کودکان ونوجوانان مي باشند وديابت نوع يک  15تا  10ود حد

 انسولين تزريق       مي کنند. 2راتشكيل مي دهند وهمچنين تعدادي ازبيماران نوع 

 انواع انسولين:
 انسولين باتوجه به منبع تهيه به دودسته تقسيم مي شود:

 انسولين حيواني     انسولين انساني         

 امروزه باوجود انسولين انساني،درمان با انسولين حيواني رايج نيست.

 انسولين هاي موجودبراساس رنگ،شروع اثر،حداکثراثرومدت زمان اثربه دودسته تقسيم مي شوند:

 اچ(-پي-)انNPH(                           انسولين Reguularانسولين کريستال)

 مدت اثر شروع اثر زمان حداکثر اثر رنگ يننوع انسول رديف

دقيقه پس  5-6 شفاف انسولين کريستال)معمولي( 1

 ازتزريق

دقيقه  60-30

 پس ازتزريق

 ساعت 9-6

دقيقه پس  4-12 کدرياشيري NPHانسولين  2

 از تزريق

دقيقه  70-60

 پس ازتزريق

 ساعت 24
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     90-30انسولين  3

     انسولين هاي خودکار 4

 

 گ انسولين چيست؟سرن
قسمت مساوي تقسيم ودرجه بندي  50سرنگ باريكي است با يک سوزن کوتاه مناسب تزريق انسولين که به 

واحد است.توصيه مي شود از سرنگهاي يكبار مصرف،فقط يكبار استفاده  2شده وهرقسمت آن معادل 

 گردد.البته سرنگهاي يک واحدي مخصوص اطفال نيز وجوددارد.

 :الزم جهت نگهداري ومصرف انسولينمراقبت هاي 

انسولين مصرفي رادرجاي خنک نگهداري کنيد)دماي معمولي اتاق مناسب است(ازيخ زدن انسولين  .1

 خودداري شود.

ازتزريق انسولين تاريخ گذشته خودداري کنيد وقبل ازمصرف،حتماًانسولين راازنظر شفافيت کنترل  .2

 کنيد.

ريق کنيد وسعي کنيد غذا رادريک زمان نسبتاً مشخص وعده غذايي تز انسولين راقبل ازخوردن .3

 مصرف کنيد.

ازتزريق انسولين سرد خودداري نمائيد.قبل از کشيدن انسولين ويال آن رابين کف دودست به آرامي  .4

 بگردانيد ومحل ورود سر سوزن راقبالًباپنبه آغشته به الكل ضدعفوني کنيد.

لج انجام مي شود،ازکم وزياد کردن خودسرانه ميزان تنظيم ميزان انسولين دريافتي توسط پزشک معا .5

 انسولين جداً خودداري کنيد.

 هميشه انسولين وسرنگ آن را دردسترس داشته باشد. .6

 هميشه وبخصوص درمسافرت،انسولين ذخيره نيز همراه داشته باشيد. .9

 انسولين رابه چه نقاطي ازبدن تزریق مي كنيد؟
شكم محلهاي مناسبي براي تزريق مي باشد.انسولين را درزيرپوست قسمت خارجي هردوبازو،روي ران پاها و

دربافت چربي تزريق کنيد.محل تزريق رابطور مرتب تغيير دهيد.تزريق مداوم دريک محل موجب سفت و

شدن پوست آن قسمت خواهدشد.جذب انسولين وورود آن به جريان خون ازقسمت هاي مختلف بدن 

 بايكديگرمتفاوت است.
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پوست شكم سريع تراز پوست ران است.صبح ها انسولين راروي شكم و شب ها درران تزريق جذب ازطريق 

 کنيد.درصورت بروز قرمزي وتغييرات پوستي درمحل تزريق حتماً به پزشک مراجعه کنيد.

 :روش صحيح تزریق انسولين

 ابتدا دستهاي خودرابشوئيد. .1

د براي مخلوط شدن يكنواخت )کدر(براي تزريق استفاده مي کنيNPHدرصورتي که انسولين  .2

 کريستالهاي موجودشيشه انسولين راچندبار بين دودست خودبغلطانيد.

 سرپوش پالستيكي شيشه انسولين راباپنبه الكل تميز کنيد. .3

 به اندازه مقدار انسولين تجويز شده،هواوارد سرنگ کنيد. .4

 داخل سرنگ راوارد شيشه انسولين نماييد.هواي کشيده شده  .5

 انسولين رابطرف باال وسرنگ رابطرف پايين نگه داريد.اکنون شيشه  .6

واحدبيشتر ازمقدار تجويز شده  3-4براي اينكه بعداً بتوانيد هواي داخل سرنگ راخارج کنيد ابتدا  .9

انسولين وارد سرنگ کنيد براي خارج کردن هواي داخل سرنگ،آهسته چندضربه به سرنگ بزنيد 

 رابه آرامي داخل شيشه انسولين واردکنيد.وسپس انسولين اضافي وهواي داخل سرنگ 

محل تزريق راآماده کنيد.محل تزريق قبالًبا پنبه آغشته به الكل ضدعفوني کنيدواجازه دهيد تاکامالً  .9

خشک شود سپس انسولين راتزريق کنيد.)درصورت رعايت کامل نكات بهداشتي نيازي به ضد 

 عفوني نيست.(

 حل تزريق رابطرف باال بكشيد.باانگشت شست ونشانه قسمتي از پوست م .7

 درجه وارد کنيد. 45درهمان محلي که پوست را بطرف باال کشيده ايد سرنگ رابطور عمودي يا  .10

درجه انجام  44توجه: درکودکان،نوجوانان وافراد الغر بهتراست تزریق بازاویه 

 شود.

 پيستون سرنگ راکامالً  فشارداده وبدين ترتيب انسولين راوارد بافت کنيد. .11

 پنبه الكل تزريق گذاشته وآهسته سرنگ رابيرون بكشيد.هرگز محل تزريق راماساژ ندهيد. .12

 روش صحيح مخلوط كردن  انسولين
نوع انسولين استفاده مي کنيد الزم است که ابتدا انسولين معمولي وسپس  2درصورتيكه از مخلوط 

 12حد انسولين کريستال و وا 4راوارد سرنگ نمائيد مثالً اگر پزشک شما دستور  NPHانسولين 

 راداده است: NPHواحدانسولين 
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 نمائيد. NPHواحد(هوا وارد ويال انسولين  12به اندازه انسولين تجويز شده) .1

 نمائيد.واحد(هوا وارد ويال انسولين کريستال  4به اندازه مقدار انسولين تجويز شده) .2

واحد( داخل سرنگ 4ويز شده)ابتدا انسولين کريستال راکه کامالً زالل است به اندازه تج .3

 بكشيد.

کرده وپيستون رابكشيد تابه اندازه موردنظر  NPHسپس سرنگ راواردويال انسولين  .4

 واحد( 16برسد)

 توصیه های ضروری

اگرچه استفاده صحیح وبجای انسولین همراه بارعایت سایر نکات،شادابی وامید به 

بجای انسولین استفاده نا زندگی رابرایتان به ارمغان می آورد،اما

)کمتریابیشترازحدمعمولی(ممکن است موجب بروز عواقب غیرقابل جبرانی باشد.
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 و اقدامات تشخيصي تشخيص هافهرست اختصارات 
 

  AF = Arterial fibrillation فيبريالسيون بطني 

 ARF= acute renal failure نارسايي حاد کليه 

 CABG= coronary artery bypass graft surgery جراحي پيوند رگهاي قلبي 

 CHF=congestive heart failure نارسايي احتقاني قلب 

 CNS Problem = central nervous system مشكل سيستم عصبي 

 COPD = chronic obstructive pulmonary disease بيماري مزمن انسدادي ريه                                               

  CRF= chronic renal failure ن کليهنارسايي مزم 

 CVA = cerebrovascular accident سكته مغزي         

 DM = diabetes mellitus ديابت مليتوس 

 FUO = fever of unknown origin تب ناشناخته                                                                     

 HIV = human immune deficiency virus ويروس نقص ايمني انساني 

 HTN = hyper tension فشار خون باال 

 TIA = transient ischemic attack حمله گذراي ايسكميک 

 TB = tuberculosis سل 

 VT = ventricular tachycardia تاکي کاردي بطني 

 DF = diabetic food پاي ديابتي 

 

 = Pyelonephritis وقاني (پيلونفريت )عفونت مجاري ادراري ف 

 = Pneumonia پنوموني )ذات الريه ( 

 = Influenza آنفوالنزا 

 = Sepsis سپسيس ) عفونت خون ( 

    = Vertigo سرگيجه 
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 اقدامات تشخيصي
 

 

  LP = lumboponcsion پونكسيون کمري 

  ERCP = endoscopic retrograde cholangioreatograghy کالنژيوگرافي اندوسكوپيک عقبگرد

 MRI = magnetic resonance imaging تصويرسازي تشديد مغناطيسي 

 MRCP =magnetic resonance imaging کالنژيو پانكراتوگرافي با رزوناس مغناطيسي 

 EEG = electro encephalogram نوار مغز 

 ECG =electro cardiogram نوار قلب 

 BMD = bone mineral density تراکم استخوان 

 CVP = central venous pressure فشار وريد مرکزي  
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 موضوعات مربوط به رعایت حقوق گيرندگان خدمت
 

 بيمار با نحوه دسترسي به پزشك معالج خود و كليه پرسنل بيمارستان آشنا مي شود . 

و هزينه هاي قابل پيش بيني و سيستم هاي حمايتي  بيمار در هنگام پذيرش در مورد بيمه هاي طرف قرارداد و ضوابط آن

آشنا مي شود . فرايند درمان و تشخيص مورد نياز بيمار با هدف اجراي كامل و مطلوب براي بيمار ارائه مي شود . در موارد 

 اورژانسي بيمارستان بدون توجه به هزينه ، خدمات سالمت را ارائه مي دهد . 

ناشي از آن به نحوه مطلوب و به ميزان كافي توسط پزشك و تيم درمان در اختيار بيمار قرار كليه اطالعات درمان و عواقب 

 مي گيرد . بيمار حق انتخاب و تصميم گيري آزادانه در دريافت خدمات سالمت را دارد . 

گن جهت راحتي بيمارستان تمام امكانات براي حفظ حريم خصوصي بيمار را تدارك مي بيند و براي بيماران از پرسنل هم

 بيمار استفاده مي نمايد . 

 بيمارستان تمامي استانداردهاي پوشش بيماران را رعايت مي كند . 

 بيمارستان اصل رازداري را به طور كامل براي بيمار و خدمت گيرنده رعايت مي كند . 

كاني عبادي در طبقه همكف بيمارستان امكانات و تسهيالت عبادت بيماران را در بخش فراهم نموده است و همچنين م

 تدارك ديده است . 

بيمارستان در صورت امكان با ارائه اطالعات و با درنظر گرفتن شرايط بيمار زمان الزم و مناسب جهت گرفتن تصميم و حق 

 انتخاب در اختيار بيمار قرار مي دهد . 

احي تدارك ديده تا درصورت لزوم از بيمار بيمارستان فرم رضايت آگاهانه جهت اقدامات تشخيص درمان هاي تهاجمي و جر

 )درصورت هوشيار بودن ( و از همراه درجه اول)درصورت عدم هوشياري بيمار( رضايت كسب نمايد . 

فرم رضايت نامه آگاهانه و رضايت اعمال پرخطر كه در آن تاريخ ، نام ، امضاء و اثر انگشت بيمار و يا در صورت لزوم اثر 

ول وي ميباشد در پرونده درج مي گردد و پزشك و پرستار شاهد هردو امضا مي كنند و در آن پزشك انگشت همراه درجه ا

 عوارض و اعمال جايگزين را قيد مي كند . 

بيمارستان زنگ اخباري بربالين بيمار تدارك مي بيند و در صورت نياز حضور سريع و به موقع پرسنل بر بالين بيمار تدارك 

 ياز حضور سريع و به موقع پرسنل بر بالين وي و پاسخ به نياز او انجام مي گردد . مي بيند و در صورت ن

نحوه دريافت هزينه خدمات از گيرنده خدمت براساس قوانين و آئين نامه هاي موجود انجام مي گيرد . بيمارستان فرم 

سرع وقت جهت رسيدگي به شكايات و نظرسنجي و فرم رسيدگي به شكايات را در اختيار گيرنده خدمت قرار مي دهد و در ا

 خسارات وارده اقدام مي نمايد. 

بيمارستان در مورد پذيرش همراه و فراهم نمودن امكانات رفاهي الزم برطبق قوانين موجود براي گيرنده خدمت اقدام مي 

 نمايد . 
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 ایمني بيمار
اني در زمينه سالمت است . لذا با توجه به اين ايمني بيمار يك اولويت ضروري محسوب مي شود كه يكي از دغدغه هاي جه

هدف ، استانداردهايي تدوين شده است كه هدف نهايي آن تامين ايمني برتر براي بيمار و در نهايت محافظت از آسيب هاي 

 قابل اجتناب و كاهش ناخواسته در كل بيمارستان است . 

مخاطراتي چون دادن داروي ، بروز خطا در دادن خون و فراورده  در بيمارستان جهت تامين ايمني بيشتر بيمار و جلوگيري از

نام و  هاي خوني و جلوگيري از پروسيجرهاي نادرست بر بيمار و مانند آن ، دستبندهاي  شناسايي با مشخصات تاريخ تولد ،

اهنماي بيماران نيز در بدو نام خانوادگي بيمار ، در بدو پذيرش بيمار و تشكيل پرونده وي به دست بيمار بسته شده و جزوه ر

 رونده روي دستبند اضافه مي شود ورود به بيمار تحويل داده مي شود  همچنين جهت بيماران با نام مشابه ، نام پدر و شماره پ

بيماران در جهت جلوگيري از مخاطرات براي بيمار ، كليه پرسنل واحدها ، اتاق عمل و ساير بخش ها را با نحوه گزارش دهي 

، چك كردن كامل اتصاالت ، كنترل عالئم حياتي بيمار و ثبت گزارشات به صورت دقيق و كامل آشنا مي كند .  دقيق

همچنين در راستاي انجام پروسيجرهايي بر روي بيمار ، كنترل محل عمل با شرح حال بيمار در پرونده گرافي قبل از عمل و 

 آزمايشات وي به پرسنل آموزش داده مي شود . 

ارستان در راستاي كاهش خطاهاي دارويي ، داروهاي مشابه از نظر ظاهر و اسم به پرسنل معرفي مي شوند ، چك در بيم

كردن داروهاي نسخه شده با چك ليست دارو توسط پرستار و مسئول فني داروخانه صورت مي پذيرد . از طرف ديگر نحوه 

ر و اسامي تجاري داروها و جداسازي داروهاي مشابه براي حل كردن ، كشيدن تزريق و توجه به نام و دوز داروهاي پرخط

 بيمار و به طور مفصل در كتابچه اختصاصي دارويي توضيح داده شده است . 

بيمارستان با كنترل و مديريت الكتروليت هاي غليظ شده جهت حفظ ايمني بيمار كليه پرسنل را با برچسب گذاري 

ك در تزريق الكتروليت ها و همچنين دور از دسترس گذاشتن آنها و جداسازي الكتروليت هاي خطرآفرين ، چك دستور پزش

 اين محلول هاي غليظ از ساير داروها در داروخانه آشنا مي كند . 

 بيمارستان ، جهت جلوگيري از تلفيق دارويي بيمار از زمان پذيرش تا ترخيص ، پرسنل پرستاري را آموزش مي دهد . 

حدها و اتاق عمل را از نظر چك كليه اتصاالت بيمار از قبيل سوند و لوله ها و چك محل آنها و بيمارستان كليه پرسنل وا

در جاي صحيح آشنا مي كند و در اين راستا اختالل در مسير انتقال دارو و مايعات  IV LINEتاريخ انقضاء آنها و چك محل 

 بدن بيمار به حداقل رسانيده مي شود . 

از انتقال عفونت و آلودگي به بيمار ، كاركنان و تجهيزات ، تابلوهاي آموزشي رعايت بهداشت بيمارستان جهت جلوگيري 

دست و نحوه شست و شوي دستها و كاهش عفونت را مطابق دستورالعمل هاي وزارت بهداشت در جايگاه مهم بيمارستان 

 نصب كرده است . 

 Bed sideدر بيماستان تحت درمان است و جلوگيري از خطر بيمارستان در حفظ ايمني براي بيماراني كه به مدت طوالني 

)زخم بستر( آموزش هايي از جمله تغيير پوزيشن و رژيم غذايي مناسب و جلوگيري از چرب شدن پوست بيمار بخصوص 

 سالمندان ، كليه پرسنل را آشنا مي كند . 
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مجهز كرده   Bed sideكليه تخت ها را به  بيمارستان جهت حفظ ايمني و مديريت صحيح بيمار و جلوگيري از سقوط وي

( بيمار ، كمك بهيار يا پرستار جهت همراهي وي كمك هاي الزم  GCSهمچنين با توجه به ميزان سطح هوشياري ) است ، 

 را انجام مي دهند. از طرف ديگر كليه سطوح بخش ها هم تراز گرديده است و برتمام درب ها دستگيره نصب كرده است . 

ارستان جهت امنيت بيمار واحدي به نام حراست و انتظامات پيش بيني شده كه كنترل ورود و خروج افراد همراه با در بيم

 توضيحات روشن جهت امنيت ارباب رجوع و همراهان وي صورت گيرد .

 رنگ دستبند براي بيماران موجود مي باشد: 3

 دستبند سفيد كه در بدو ورود به دست بيمار بسته مي شود .  -1

 دستبند زرد جهت بيماران مستعد سقوط با ابتال به زخم فشاري يا ترومبوآمبولي وريدي -2

 دستبند قرمز جهت شناسايي بيماران مبتال به آلرژي  -3

 دستبند زرد و قرمز توسط پرستار بخش پس از ارزيابي درخواست مي شود . 

گيري از بروز خطاهاي مجدد، گزارش خطا صورت به منظور بهبود كيفيت خدمات بهداشتي درماني ، كنترل مخاطرات و پيش

 مي گيرد و در صندوق موجود در تريتمنت انداخته مي شود . 

نوع خطا كه شامل خطاي پزشكي ، خطاي دارويي ، وقايع تهديد كننده ، حيات در كنار صندوق موجود مي باشد كه  3فرم 

فرم وقايع تهديد كننده حيات مي بايد بالفاصله  پس از وقوع فرد خطا كننده با ناظر پركرده در صندوق  انداخته مي شود . 

 خطا پر شود به واحد ايمني و در شيفت صبح و يا سوپروايزر در شيفت عصرو شب تحويل داده شود . 

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

 مي گردد .

 ليست پروسيجرهاي تهاجمي و نيمه تهاجمي جهت اخذ رضايت آگاهانه بخش داخلي زنان بدين گونه است :

  LPانجام  .1

 تزريق خون و فراورده هاي خوني .2

 آندوسكوپي و كلونوسكوپي .3

  CV Lineگذاشتن  .4

  Tapتخليه مايع آسيت انجام هرگونه  .5

 اعمال جراحي و قطع عضو .6

 بيوپسي .7

  IVPتي اسكن تزريقي و سي  .8

 اتاق تريتمنت  موجود مي باشد .  ليست داروهاي پرخطر در برد
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 ار در گزارش پرستاري قيد گردد  :پرست 2گانه كه حتما بايد با امضاي 13همچنين داروهاي پرخطر 

 

اپي نفرين  –آتروپين  –ليدوكائين  –هايپرسالين  –گلوكونات كلسيم  –بيكربنات سديم  –سولفات منيزيوم  –كلريد پتاسيم 

 كليه مخدرها –پروپرانول  –هالوپيريدول  –ريتالز  –هپارين سديم  –

 

 

 اختصارات تشخيص ها و اقدامات درماني بخش داخلي زنان روي برد موجود در تريتمنت مي باشد . 

ماه يكبار توسط مهندس تجهيزات پزشكي ارائه مي شود در برد در تريتمنت موجود مي  3كه هر   PMليست بازديد هاي 

 باشد . 

ضروري بخش داخلي زنان روي برد مي باشد كه در آن بخش پشتيبان قيد شده كه در صورت  همچنين ليست تجهيزات

خرابي دستگاه بخش با توجه به اين ليست مي توان از بخش پشتيبان با تكميل فرم مربوط به انتقال تجهيزات و امضاي 

 مسئول بخش و سوپروايزر دستگاه مورد نظر را امانت گرفت . 
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 ورژانسي و پرخطر بخش داخليليست بيماران ا
 

 بیماران اورژانسی بیماران پر خطر
COPD IBD 

 حمله آسم نارسايي حاد کليه 

  Fulminateهپاتيت  اختالالت رواني

 پانكراتيت اختالالت الكتروليتي

  MIآريتمي هاي خطرناک مثل  خونريزي گوارشي

 تنفسي –ايست قلبي  کوليت ايسكميک

 مميكزد هايپوتانسيون

 هيپوگلسيمي طوفان تيروئيدي

 آنسفالوپاتي ويروسي ديابت

DUT  هايپراسموالر 

 سپتيک شوک بيماري هاي عفوني

 شوک آنافيالکسي 

 Septicimia 

 مننژيت باکتريايي 

 کتواسيدوز ديابتيک 

و درماني ويژه در بيماران پرخطر ، بيماراني هستند که به دليل شرايط موقت يا دائمي نياز به دريافت تشخيصي 

اولين فرصت مي باشند اين بيماران به منظور تشخيص و درمان مشكالت فوري و بالقوه با اولويت و تحت نظر 

 منظم و مستمر قرار مي گيرند مانند بيماران ديابتي ، خودايمن ... نقص ايمني 

يد کننده حيات قرار گرفته و ارائه بيماران اورژانس به بيماران بدحال اطالق ميشود که به هردليل در شرايط تهد

 خروج آنها از شرايط بحراني است .مراقبت هاي فوري ضرورت پايدارسازي و 
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، هر وضعيت بالقوه اي كه مي تواند باعث صدمه ، بيمااري ياا مارف افاراد ، آسايب ياا        منظور از مخاطره

 تخريب يا از دست دادن تجهيزات دارايي سازمان شود ، مي باشد .

 ی که باید گزارش شوند موارد

همكاران عزيز بايستي خطاهاي پيش آمده را به صورت بدون نام گزارش نمايند . درصورت ديادن ياا انجاام    

خطاها ، بايستي آنها را درفرم هاي مربوطه ثبت كنند . اگرخطا نياز به رسيدگي فوري دارد گزارش خطاا در  

روزهاي زوج بررساي ماي شاود انداختاه شاود ياا        صندوق گزارش دهي خطا جنب اتاق سوپروايزرها كه در

درصندوق هاي گزارش دهي خطاهاي بخش گذاشته شود . خطاهايي كه بايستي گزارش شوند شامل ماوارد  

 ذيل است : 

 خطاهاي دارويي-1

  خطاهاي پزشكي و پرستاري-2

اقبات از بيمااران و   راه حل ايمني و يا عادم اساتانداردهاي مر   9خطاهاي پرسنل كه براثر عدم بكار بردن -3

 عدم دقيق ارزيابي اوليه

ر پرسنل در ارتباط با ايمني بيمارخطاهاي ساي-4


