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 سياست هاي كالن بيمارستان
 

 بخشهاي پاراكلينيک و پشتيباني سپاري برون

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

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

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

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

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

 خيرین معتمدین و كمک هاي نقدي و غير نقدي  استفاده از

 جهت دریافت کمکهای نقدی خیرین برگزاری جلسات در ماه رمضان  

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

  پزشکی تجهیزات برخی از خیرین در خصوص خریداستفاده از کمکهای 

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

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

 اجراي دستورالعمل هاي ابالغي دانشگاه و وزارت متبوع

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

پرسنل بیمارستان -تیم مدیریت اجرایی -فنیمسئول  -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 nurse جهت خوشامدگویی )و راهنمایی بیماران 

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

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

 پرسنلاستخدام  

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

  در قالب قراردادهای منطبق با قانون کار تامین اجتماعی استخدام پرسنل 

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

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

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

 همكاري پزشكان با بيمارستان

  شش ماهه  قرارداد پزشکان به صورتبا قرارداد عقد 

 به صورت طرح  پزشکانبا  عقد قراردادprivilege  

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

 پزشکی 

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

 ایمني بيماردرماني و  –رعایت استانداردهاي بهداشتي 

  التزام به رعایت استانداردهای ابالغ شده در سه حیطه فوق  

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

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

 پوشش منطقه

 پرداخت مبتني بر عملكرد

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

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

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

  اقتصاد مقاومتي مدیریت هزینه در اقتصاد درمان در راستاي

 انرژی، مصرف صرفه جویی در میزان 

  با کیفیت تاکید بر خرید کاالهای ایرانی 

 تهیه تجهیزات پزشکی یکبار مصرف 

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

 مسوول تاسیسات -مسوول تجهیزات پزشکی -داروخانه

 و بخشهاي پاراكلينيک بيمارستان توسعه

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

   بخش راه اندازیNICU – بخش اسکن تالیوم 

 افزایش خدمات پاراکلینیک 

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

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

 بيمارهمراهان 

 الزام وجود همراه جهت نوزادان و اطفال 

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

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

 

 اهداف كالن بيمارستان 
 

Goal 1:  ایمنی بیمار وکارکنانحفظ و ارتقای 

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

 گیرندگان خدمت

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

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

 بوده ونيزيک محل کارآمدوايده آل براي فعاليت پرسنل باشد.

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

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

 پايبندي به اصول علمي واستانداردها 

 پاسخگويي شايسته به انتظارات مراجعين 

 توانمندسازي کارکنان 

 ارتقا سطح مشارکت بامراجعين 

 روحفظ ايمني بيماراستقرار سيستم مديريت خط 

 

 منشورحقوق بيمار درایران 

 
 دريافت مطلوب خدمات سالمت حق بيماراست (1

 اطالعات بايد به نحومطلوب وبه ميزان کافي دراختياربيمارقرارگيرد (2

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

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

 دسترسي به نظام کارآمد رسيدگي به شكايات حق بيماراست (5
 

 

 

 

 معرفي بخش جراحي مردان 
مي  خانم مريم دشتيبخش جراحي مردان بيمارستان سوم شعبان به رياست جناب آقاي دکتر فياضي وسرپرستاري 

 باشد.
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نفر کمک بهيار و  4نفر بهيار و 5نفر داراي مدرک کارشناسي پرستاري  4ي باشد که نفر م 14تعداد کل پرسنل 

 نفر منشي مي باشد که دردوشيفت صبح وعصروشب به ارائه خدمات ومراقبت پرستاري مي پردازند.1

اتاق دو  3تخت عمومي است که  9و تخت خصوصي  0تخت فعال مي باشد که  14بخش جراحي مردان داراي 

 اتاق پنج تخته و يک اتاق سه تخته عمومي مي باشد.  1صي وتخته خصو

 

 ساختار فيزیكي بخش
 

بخش جراحي مردان درطبقه دوم  ضلع شرقي بيمارستان واقع شده است که ازيک طرف ازطريق راه پله 

 دارد.وآسانسور به حياط بيمارستان وازطرف ديگر ازطريق راه پله وآسانسور به قسمت هم کف بيمارستان راه 

بخش شامل يک راهرو که از يک طرف بوسيله درب شيشه اي از سالن جدا شده است که ازابتداي ورود سمت 

-طي شويي-معمولي-راست انبار وسايل بخش سپس اتاق سرويس بهداشتي عمومي)که شامل توالت فرنگي

مت راست راهرو اتاقک بين ملحفه ها وحمام(ودو اتاق پنج تخته که هرکدام بايک دستشويي مجزا درس

 قرارگرفته است.

اتاق دوتخته واقع شده است وانتهاي  2درسمت چپ راهرو ابتدا يک اتاق دوتخته،سپس يک اتاق سه تخته وبعد 

 پرسنل مي باشد. RESTراهرو اتاق تريتمنت واتاق 

 مي باشد.ايستگاه پرستاري درانتهاي راهرو واقع شده است که برد اطالع رساني وبرد آموزشي درآنجا نصب 

آزمايشي -پرسنل يک کتابخانه کوچک نصب شده است که به کتب علمي RESTدرکليه اتاقهاي بيماران واتاق 

 ومذهبي مجهزمي باشد،سنگ تيمم ومهر درهر اتاقي موجودمي باشد.

 ازآن استفاده مي نمايند. درکليه اتاقهاي بيماران يخچال وتلويزيون موجودمي باشد که بيماران

 

 بخش جراحي مردانتجهيزات 
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  ،اتاقهاي بيماران داراي پريز برق،تلفن،المپ مهتابي،زنگ اخبار،فلومتراکسيژن،ساکشن سانترال

 تلويزيون،يخچال مجهز مي باشد.

  تخت بيماران داراي محافظ مي باشد وکنار هرتخت چهار پايه،الکر وميز جهت استفاده بيماران تعبيه شده

 شده است ويک عدد صندلي جهت استفاده بيماران وجوددارد. است ومابين تختهاي بخش پرده نصب

                    :تجهيزات مربوط به اتاق پانسمان واتاق دارو 

 عدد( 12ست پانسمان) -

 ،بتادين،آب اکسيژنهN/Sمحلولهاي مورد استفاده جهت ضدعفوني،سرم  -

 عدد( 1ست بخيه )-

 عدد( 5استريل) لگن-

 عدد( 1ست کت دان ) -

 فرستاده مي شود. CSRوسايل فوق پس از هربار استفاده جهت استريل به 

 روز يكبار مجدداً ست ها بايد استريل شوند. 15درصورت عدم استفاده هر 

 برروي ست ها نام پگ کننده،تاريخ،شيفت،نام بخش نوشته مي شود.

شسته  و دترجنتباآب  لي پات پس ازهربار استفاده بايدگ،ديش ووسايل داخل ست پانسمان،پنس توجه:

قرار داده مي شود که پس از  0يا  4داخل هر ست يک انديكاتور کالس  وبامحلول ضدعفوني شود.

 الصاق مي شود .  پانسمان ، در پرونده بيمار ) گزارش پرستاري (

 ترالي پانسمان بعداز هربار پانسمان بايد بامحلول ضدعفوني وتميز شود.

 

 ترالي دارو
 

، تيغ شيو و سرنگ  ختن سرسوزن ها،وسايل تيز وبرنده مي باشد)تيغ بيستوري(عدد(که محل ري 1سفتي باکس)-

 کامل )پيستون و سرسوزن ( پس از تزريق 
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که نشانگر  ¾برروی سفتی باکس ها تاریخ بازکردن وشیفت مربوطه نوشته شود و  توجه:

 سفتی باکس می باشد ثبت می شود. پرشدن
انسولين(،هپارين الک،آب مقطر،سرسوزن چسب -10cc-5cc-2ccسرنگ ها)برروي ترالي دارو انواع -

 ضدحساسيت،لوکوپالست،آنژيوکت وگارو قرار دارد.

 محلولهای ضدعفونی کننده-

 محلولها براساس مصوبه کميته کنترل عفونت مرکز تهيه مي شود.

ي دست براساس نحوه استفاده ازمواد ضدعفوني کننده سطوح،تجهيزات وابزار وضدعفوني کننده ها

 دستورالعمل شرکت مربوطه به پرسنل پرستاري وخدمات آموزشي داده مي شود.

 عدد سطل به رنگهاي زرد ومشكي موجودمي باشد. 2دراتاق پانسمان ودارو 

خارج شده از آنژيوکت  -ترشحات عفوني وخوني-پسماندهاي آلوده به خون-مربوط به پانسمان بيمارانزرد: 

 مي باشد.بدن بيمار 

 جعبه وزباله غيرعفوني مي باشد.-مربوط به پسماندهاي شبه خانگي نظير کاغذ مشکی:

 مربوط به پسماندهاي شيميايي و دارويي مي باشد .  قهوه ای :

  داخل اتاق بیماران وپرسنل کیسه مشکی می باشد.توجه: 
 

 ترالي كد
 

 خ انقضاي داروها ثبت شده است.طبقه دارد که برروي طبقات آن نام دارو،تعداد وتاري پنجترالي کد 

 تاريخ انقضاء منظور زمان انقضاء مي باشد.توجه: 

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

 . درمورد دستكش ها سايز آن نيز نوشته مي شود . 

 

 داروها طبقه اول
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 داروها دومطبقه 

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

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

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

 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 ، لوله تراشه بدون کاف ، کاف دار ،

 ماسک النژيال  مگيل ،

 

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

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

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

  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 .

 

 ECGدستگاه 
 

که برگه اي درکنار دستگاه موجود ميباشد برگه اي درکنار دستگاه  قرار دارددراتاق تريتمنت  ECGدستگاه 

 توضيح  داده شده است. در آن طرز بستن ليدها طرز کار بادستگاهکه است  موجود

 

 تجهيزات مربوط به راهرو
 

 عدد 1نگاتوسكوپ        

 عدد1آب سردکن         
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 عدد 1برانكارد              

 عدد 1ويلچر                 

 کپسول آتش نشاني)سالي يكبارشارژ مي شود(برروي کارت آن نوشته مي شود. 

 

 خشقوانين ب
 

 صبح مي باشد. 9:36تا  13:36ازساعت  وشروع شيفت عصروشب :1303تا  9:36شروع شيفت صبح ازساعت 

پس از اينكه تحويل وتحول درهر شيفت صورت گرفت وبه اتمام رسيد درصورت بروز مشكالتي نظير  توجه: 

تحويل وتحول بايد با دقت وبه کمبود وسايل وتجهيزات هيچ گونه مسئوليتي برعهده شيفت قبل نمي باشد بنابراين 

 درستي انجام شود.

 .وسايل وتجهيزات بخش بايد تحويل گرفته شود 

  درهر بخش يک دفتر به نام تحويل وتحول وجود دارد که وسايل،تجهيزات مربوط به هر بخش باذکر اسم

 وتعداد آن نوشته مي شود وتوسط پرسنل هرشيفت تحويل گرفته مي شود.

  وتحول بخش آغاز مي شود.هرشيفت باتحويل 

 تحويل بيماران بربالين بيمار -1

 تحويل تجهيزات بخش وکنترل وسايل-2

  باحضور کليه پرسنل شبكار وخدمه مربوطه به همان شيفت باحضور  9:36شيفت صبح درساعت

 سرپرستارو پرسنل صبح کار بربالين بيمارتحويل داده مي شود.

 ت وخودبيماران راازنظر پوشيدن لباسهاي مرتب سرپرستاربخش کليه اتاقها راازنظرنظاف

 بودن براي بيماران آماده عمل جراحي بررسي مي کند.NPOوغيرخوني،استحمام و

مشكالت مربوط به بخش ومعرفي بيماران،شرح حال ازبيماران جديد واقدامات الزم براي هر توجه: 

 تقل مي شود.که بايدپيگيري شود توسط هرشيفت به شيفت بعدي منبيمار ومواردي 

  توسط سرپرستار باحضور پرسنل صبحكار به پرسنل عصروشب تحويل داده  13:36شيفت صبح درساعت

 مي شود.
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 ویزیت
 

 :ويزيت بيماران دربدو ورود به دو صورت مي باشد 

بيماراني که از اورژانس بستري مي شوند که دراورژانس توسط پزشک عمومي ابتدا ويزيت مي شوند -1

 مشاوره جراحي با جراحان بيماران بستري مي شوند.سپس پس از 

 كتيو از درمانگاه ويا مطب ويزيت وسپس دربخش بستري مي شوند.لبيماراني که بطور ا-2

 درداخل بخش ويزيت وآموزشهاي الزم توسط  بيمار روزانه توسط جراحپس ازعمل :  ويزيت بيماران

 پزشک وپرستار به بيمار داده مي شود.

 بايد بربالين بيمار حضور داشته باشند پرونده هربيمار بالفاصله زيت پزشک وپرستار به هنگام  وي

 بعدازويزيت بايد توسط پزشک نوشته شود.

  درشيفت صبح چک دستورات پزشک توسط سرپرستارودر شيفت عصر وشب توسط مسئول شيفت

ريخ ويزيت توسط پرستار انجام مي شود،چک دستورات از پايين به باال با ذکر شماره وساعت ويزيت وتا

ودرنهايت مهر وامضاي پرستار درپايين آن زده مي شود  شده پرستار زير آخرين دستور خط کشيدهانجام 

 بايد ممهور به مهر پزشک باشد.()دستور پزشک 

 :درصورتي که بيمار نياز به اقدام اورژانسي داشته باشد وپزشک دربخش  دستورات شفاهی یا تلفنی

باشد مي توان دستور تلفني گرفت وآن را در پرونده بيمار ثبت کرد اين دستور حتماً حضور نداشته 

ساعت بايد توسط پزشک به طور کتبي نوشته  24توسط دوپرستار تأييد وامضاء مي شود،دستور تلفني تا 

 شود.

 .دستورات پزشكي بالفاصله بعداز نوشته شدن توسط پرستار چک شده ودر کاردکس ثبت مي شود 

 کلي( ه دستورات دارويي بيماردر کارت دارويي ثبت مي شود جز مواردSTAT,PRN) 
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  کارت دارويي بيمار باکاردکس بايد چک شود درهنگام دارو دادن بايستي باترالي دارو بربالين بيمار

 حاضر شد وداروي هر بيمار با کارت دارويي چک شود وبه دستبند شناسايي بيمار هم توجه شود.

  مربوط به داروها به بيمار آموزش دهد تا  بايد درمورد نوع وعوارض دارو دادن به بيمارپرستار هنگام

 درصورت بروز عوارض دارو به پزشک اطالع داده شود وداروي ديگري جايگزين شود.

  100-50کليه داروهاي وريدي از طريق ميكروست تزريق مي شود وهر دارو به هنگام تزريق باCC 

دقيقه تزريق مي شود مشخصات بيمار،نوع سرم،تاريخ   06الي   36درمدت  شده وحداقل  سرم رقيق

 شروع وخاتمه ونوع آنتي بيوتيک ونام پرستار روي اتيكت مربوطه نوشته مي شود.

  ساعت مي باشد. 92الي  49زمان تعويض آنژيوکت ها وميكروست ها هر 

  عويض شود.وآنژيوکت  بايد ت نبودهدرصورت بروز فلبيت توجه به تاريخ مهم 

 .چسب آنژيوکت بايدتميز وعاري از هرگونه آلودگي باشد 

 

 اگررگ بیمار دچار فلبیت شد: 
دفتر شاخص کنترل عفونت باذکر مشخصات کامل بيمار نوشته مي شود نوع دارو، آنتي نام بيمار درداخل 

 عفونت اطالع داده شود.بيوتيكي که بيمار دريافت کرده است ونوع سرم ثبت شود همچنين به پرستار کنترل 

 آموزش:
کنفرانسهاي درون بخش براساس سرفصل هاي معاونت درمان بانظارت سوپروايزر آموزشي دربخش  -

 برنامه ريزي مي شود.

 کليه پرسنل بخش موظفند درزمان برگزاري آموزش داخل بخش حضور داشته باشند. -

 

 نحوه انجام پانسمان 
 پزشک چک می شود. دستور .1

 مار توضیح داده می شود.روش کار به بی .2

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

 اجتناب نمود.  بیمار در وضعیت راحتی قرار می گیرد.از برهنه کردن قسمت های غیر ضروری بدن می باسیت .4
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 وان ،بستن در اتاق،کشیدن پرده ها(محیط امن برای بیمار ایجاد می کنیم. )استفاده از پارا .5

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

 با ماسک دهان و بینی خود را بپوشانید  .7

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

 پوشیدن دستکش یکبار مصرف . .9

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

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

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

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

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

 کیسه زرد عفونی ریخته می شود . 

ا را مجدد ضد عفونی کرده  و با رعایت تکنیک آسپتیک ست  پانسمان را باز  )توجه  به مشخصات ست از نظر سپس دسته .12

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

 را به اندازه کافی در آن قرار دهید.

 پوشد.دستکش استریل می  .13

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

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

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

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

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

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

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

 . زخم با گاز استریل خشک می شود .17

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

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

 گاز را روی زخم بگذارید.

  دستکش را بطور وارونه بیرون بیاورید و داخل کیسه زباله  پال ستیکی زرد رنگ بیندازید. .19
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 ا محکم کنید.با استفاده از چسب یا باند پانسمان ر  .21

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

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

 کنید

 شحات وغیره کنترل نمایید.در هر شیفت پانسمان بیما ر را از نظر تر .23

 

 ادميت بيمار
 

 كتيو بستري مي شوند.لبيماران دربخش جراحي به دو صورت اورژانسي وا

 اقدامات کلي درمورد تمام بيماران اکتيو واورژانسي دربخش انجام مي شود شامل موارد زير مي باشد:

 بيمار درخصوص آشنايي با ،معرفي خود وارائه آموزش بدو ورود به حضورپرستار بربالين بيمار

 بخش وقوانين مربوط به آن

 انجام آزمايشات درخواستي توسط پزشک مربوطه 

  سال گرفتن  46دربيماران بااليECG  ،cxray  اکو توسط متخصص قلب وانجام مشاوره قلب، 

 داراي مشخصات نام ونام  داشته باشد که سفيد همه بيماران به هنگام ادميت بايد دستبند شناسايي

 مي باشد. خانوادگي و تاريخ تولد

 استحمام وshave  نواحي تحت عمل جراحي براساس نوع جراحي 

  گرفتن شرح حال ازبيماران وگرفتن تاريخچه مربوط به سابقه جراحي ارزيابي اوليه و

و  مخدردرگذشته،سابقه بيماري،سابقه مصرف دارو،سابقه حساسيت به دارو،سابقه مصرف مواد

 صدور دستبند رنگي در صورت نياز

 .دفترچه بيمه بيماران توسط مأمور بيمه تأييد شود 
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  بيماراني کهHIV،HCV،HBS  مثبت دارند ابتدا نمونه مجدد جهت تأييد نهايي ارسال مي

گردد درصورت مثبت بودن دردفتر مخصوص ثبت شده ومشخصات اوبه دفتر پرستاري اعالم مي 

 شود.

 بيماران بستري پذیرش 
 الف:مراحل پذیرش بیمارانی که دستوربستری ازطریق درمانگاه یامطب پزشک دریافت می نمایند:

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

ه از بيمار يا همراه وي،صدور کارت وارد کردن مشخصات بيمار واطالعات موردنياز دربرنامه پذيرش،اخذ رضايتنام .2

 همراه در صورت تمايل وتشكيل پرونده

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

  welcome nurseتوسط  )دستبند سفيد (  بستن دستبند شناسايي بيمار .4

 ر شيفت صبح د  welcome nurseبيمار به بخش مربوطه بادردست داشتن پرونده توسط  همراهي .5

 توسط پرستار بخش  welcome nurseدر حضور  ده و دستور بستري و دستبند بيمارکنترل پرون .0

 .مشخص شدن اتاق و تخت بيمار در بخش بستري .9

 معرفي پرسنل بخش و پرستار بيمار به مددجو و بيمار و همراه .9

 زش بدو ورودبررسي نياز به تغيير دستبند در صورت نياز و آمو ارزيابي اوليه بيمار ، .7

 

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

بيمار با ويلچر به همراهي پرسنل اورژانس به بخش منتقل مي شود . فرم  پس از ترياژ بيمار در اورژانس و تشكيل پرونده بستري ،

SBAR   . که در اورژانس تكميل شده به همراه مدارک و پرونده بر بالين بيمار توسط پرستار بخش و اورژانس کنترل مي شود

 بيمار ارزيابي اوليه شده و در صورت نياز دستبند تغيير مي کند . 

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

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

 يي معتبر همراه بيمار الزامي است )تعيين هويت مددجو و همسرش ( جهت بيماران زايشگاه ارائه مدرک شناسا (3
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 انتقال بيمار به سایر بخش ها 
 دستور کتبي پزشک مبني برانتقال بيمار به بخش ديگر 

 رکنترل و تكميل پرونده بيما 

 ند و...(به بخش مقصدوس-ترمومتر-وسايل شخصي-دفترچه داروهاي نسخه شده-انتقال کليه وسايل بيمار)گرافي ها 

 توجه به لباس و تميز و مرتب بودن ظاهر بيمار 

 نوشتن گزارش پرستاري 

 کنترل آنژيوکت و سرم و اتصاالت بيمار توسط پرستار بخش مقصد 

 ارد مربوط به بيمار را به طور کامل گزارش دهد و پرستار تحويل گيرنده پرستار تحويل دهنده موظف است تمامي مو

 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 گيرنده چک مي گردد

 و تمام موارد بررسي مي شود . 

 تقال بيمار از بخش به اتاق عمل نحوه ان
 

تمام کارهاي اوليه بيماردربخش انجام مي شود،آزمايشات،سونوگرافي وعكس وساير کارهاي بيمار که پزشک دستور آنها را 

پر مي شود.گزارش پرستاري همراه باساعت خروج  (0)فرم شماره  داده انجام مي شود،برگه گزارش قبل ازعمل جراحي

 اق عمل ثبت مي شودبيمارازبخش به ات

وجود و تكميل برگه رضايت عمل و فرم رضايت  .اگر فردي دندان مصنوعي دارد قبل از انتقال به اتاق عمل خارج مي شود

 آگاهانه کنترل مي شود . 

 نحوه انتقال بيمار از اتاق عمل به بخش 
بهيار وخدمات بخش بابرانكارد ازاتاق عمل به بخش منتقل  پرستار ياپس ازهماهنگي پرسنل ريكاوري با پرسنل بخش،بيمار توسط 

سطح هوشياري بيمارکنترل مي شودتا خواب آلوده واحياناً آژيته به  اتصاالت و پانسمان و فشار خون ، مي شود،دراتاق عمل ميزان

رفته باشند هنگام انتقال گبخش منتقل نشود،پس از ورود به بخش درصورتي که بيماران بصورت اسپاينال مورد عمل جراحي قرار

بيماربر وکمک بهيار بيمار رابه تخت منتقل مي کنند پس ازانتقال به تخت،کمک بهيار بخش وبيماربر،لباس اتاق عمل  ، به تخت

سرم بيمار طبق دستورپزشک،مسكن هاي تزريقي وشياف  را خارج کرده لباس بخش رامي پوشانند توسط نفردوم يا سوم بخش

 مي باشد .  SBARتحويل بيمار از اتاق عمل به بخش با فرم  .يوتيک تزريقي انجام   مي شودتي بوهمچنين  آن
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 ترخيص بيمار 
سپس پرونده بيمار  بيماران توسط پزشک معالج ويزيت و ترخيص مي شوند . براي ترخيص دستور تلفني قابل اجرا نمي باشد .

،همراه بيمار کارت ترخيص رابه بخش نشان داده وبيمار مرخص توسط منشي بخش جمع مي شود وبه پذيرش فرستاده مي شود 

 مي شود.

 

 

 

 رزرو خون
 با دستور پزشک رزرو خون براي بيمار انجام مي شود.

 تزريق قبلي خون وحساسيت بايد درفرم تزريق خون نوشته شود.سابقه هرگونه 

مشخصات بيمار باذکر شماره پرونده اگربيمار نياز به رزرو خون داشت بايد فرم مخصوص رزرو خون تمامي 

 وگروه خوني نوشته شود مهر پزشک زده شود وبه آزمايشگاه فرستاده شود.

 درصورتي که بيمار نياز به تزريق خون پيدا نكرد با هماهنگي واحد بانک خون رزرو کنسل مي شود.

 

 فيزیوتراپي
 بيمار به واحد فيزيوتراپي منتقل مي شود.درصورتيكه فيزيوتراپي توسط پزشک دستور داده شد پس از هماهنگي 

 درصورتيكه بيمار قابل انتقال نباشد فيزيوتراپي دربخش انجام مي شود.

 

 دفاتر بخش
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در هر شيفت توسط مسئول شيفت وظايف پرستاران مشخص مي شود ودراين دفتر ثبت مي  دفترتقسیم کار:

 درهر شيفت نيز در اين دفتر مشخص مي شود. CPRشود هرفرد مسئول وظيفه محوله خود مي باشد ومسئول 

خالصه اي از اقدامات انجام شده براي بيماران بخش ووضعيت مربوط به آنها مي دفتر گزارش پرستاری: 

 شود که صبحها توسط سرپرستار و عصروشب توسط مسئول شيفت نوشته مي شود وامضاء ومهر مي شود.

 چارت مي شود. 19و 0بيماران در ساعت عالئم حياتي دفترکنترل عالئم حیاتی: 

 نام ومشخصات،آدرس،شماره تلفن،نام پزشک وتشخيص،روز بستري وترخيصدفتر ادمیت: 

دفتر موادمخدر دربخش مربوط به ثبت نوع داروي مخدر تزريق شده،نام بيمار ونام پرستار دفتر موادمخدر: 

 تزريق کننده مي باشد.

 يل دارند دراين قسمت ثبت وبه واحد مربوطه ارسال مي گردد.وسايلي که نياز به استر: CSRدفتر 

  مربوط به تجهيزات بخش مي باشد.دفتر تحویل تجهیزات بخش: 

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

 د . پرسنل مطالعه کنن

 زونكن کنترل عفونت .1

 زونكن ايمني بيمار .2

 زونكن حقوق گيرنده خدمت .3

 زونكن بهداشت محيط و بهداشت حرفه اي  .4

 زونكن بحران .5

 زونكن آموزش پرسنل  .0

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

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

 فرمایید . 

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

 استانداردهاي اعتباربخشي و واژگان .2

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

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

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

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

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

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

 ،...( Learn & shareايمني بيمار بدانيم ، 

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

 ها ،...(

 فرمت خام فرم ها  .9

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

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

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

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

داروهاي تزريقي بخش داخلي و جراحي ، محدوده بحراني آزمايشات ، کتابچه  فهرست آزمايشات روتين آزمايشگاه بيمارستان ،

ود متوقف شونده ، آموزش هموويژيالنس . کتابچه بازآموزي کمک بهداشت محيط و ايمني و سالمت شغلي ، داروهاي خودبخ

 بهياران

 

 توجهات پرستاري خاص بيماران زير 

 جراحی عمومی
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 آپانديسيت 

 هرني 

 روئيدهمو 

 کيست پايلونيدال 

 ارولوژیست

 پروستات 

 سنگ حالب 

 واريكوسل وهيدروسل 

ENT 
 لوزه 

 انحراف بيني 

 ارتوپدی

 خارج کردن پالک 

 

 گزارش نویسي 
گزارش اوليه : اولين گزارش پرستاري بعد از بستري بيمار گزارش اوليه مي باشد . يک گزارش اوليه مي بايد داراي موارد زير 

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

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

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

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

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

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

 را بسته سپس امضا و مهر بزنيد . 



 
 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي خيرهي سوم شعبانبيمارستان 

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

 

24 

 

 
 

 

 انسولين
انسولين هورموني است که قندخون بدن راتنظيم مي کند.اين هورمون درلوزالمعده ساخته وترشح مي شود.درصورت 

وسيله موجب کاهش قندخون مي  افزايش ميزان قندخون،لوزالمعده انسولين بيشتري راساخته وواردخون مي کندوبه اين

 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 راتشكيل مي دهند  15تا  16حدود 

 انسولين تزريق       مي کنند. 2دي ازبيماران نوع وهمچنين تعدا

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

 انسولين انساني              انسولين حيواني

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

 ثر،حداکثراثرومدت زمان اثربه دودسته تقسیم می شوند:انسولین های موجودبراساس رنگ،شروع ا

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

 مدت اثر شروع اثر زمان حداکثر اثر رنگ نوع انسولين رديف

دقيقه پس  5-0 شفاف انسولين کريستال)معمولي( 1

 ازتزريق

دقيقه  06-36

 پس ازتزريق

 ساعت 9-0

دقيقه پس  4-12 کدرياشيري NPHانسولين  2

 از تزريق

دقيقه  76-06

 پس ازتزريق

 ساعت 24

     96-36انسولين  3

     انسولين هاي خودکار 4
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 سرنگ انسولين چيست؟
 قسمت مساوي تقسيم ودرجه بندي شده وهرقسمت 56سرنگ باريكي است با يک سوزن کوتاه مناسب تزريق انسولين که به 

واحد است.توصيه مي شود از سرنگهاي يكبار مصرف،فقط يكبار استفاده گردد.البته سرنگهاي يک واحدي  2آن معادل 

 مخصوص اطفال نيز وجوددارد.

 

 مراقبت هاي الزم جهت نگهداري ومصرف انسولين:
 خودداري شود.انسولين مصرفي رادرجاي خنک نگهداري کنيد)دماي معمولي اتاق مناسب است(ازيخ زدن انسولين  .1

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

 انسولين راقبل ازخوردن وعده غذايي تزريق کنيد وسعي کنيد غذا رادريک زمان نسبتاً مشخص مصرف کنيد. .3

يال آن رابين کف دودست به آرامي بگردانيد ومحل ازتزريق انسولين سرد خودداري نمائيد.قبل از کشيدن انسولين و .4

 ورود سر سوزن راقبالًباپنبه آغشته به الكل ضدعفوني کنيد.

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

 خودداري کنيد.

 اشد.هميشه انسولين وسرنگ آن را دردسترس داشته ب .0

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

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

تزريق مداوم دريک محل موجب سفت شدن پوست آن قسمت تزريق کنيد.محل تزريق رابطور مرتب تغيير دهيد.

 خواهدشد.جذب انسولين وورود آن به جريان خون ازقسمت هاي مختلف بدن بايكديگرمتفاوت است.

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

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

 روش صحيح تزریق انسولين:
 ابتدا دستهاي خودرابشوئيد. .1

)کدر(براي تزريق استفاده مي کنيد براي مخلوط شدن يكنواخت کريستالهاي NPHدرصورتي که انسولين  .2

 موجودشيشه انسولين راچندبار بين دودست خودبغلطانيد.
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 اباپنبه الكل تميز کنيد.سرپوش پالستيكي شيشه انسولين ر .3

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

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

 اکنون شيشه انسولين رابطرف باال وسرنگ رابطرف پايين نگه داريد. .0

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

کنيد براي خارج کردن هواي داخل سرنگ،آهسته چندضربه به سرنگ بزنيد وسپس انسولين اضافي وهواي داخل 

 سرنگ رابه آرامي داخل شيشه انسولين واردکنيد.

اجازه دهيد تاکامالً خشک شود سپس محل تزريق راآماده کنيد.محل تزريق قبالًبا پنبه آغشته به الكل ضدعفوني کنيدو .9

 انسولين راتزريق کنيد.)درصورت رعايت کامل نكات بهداشتي نيازي به ضد عفوني نيست.(

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

 درجه وارد کنيد. 45درهمان محلي که پوست را بطرف باال کشيده ايد سرنگ رابطور عمودي يا  .16

 درجه انجام شود. 44وجه: درکودکان،نوجوانان وافراد الغر بهتراست تزریق بازاویه ت
 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
 NPHنوع انسولين استفاده مي کنيد الزم است که ابتدا انسولين معمولي وسپس انسولين  2ورتيكه از مخلوط درص

 راداده است: NPHواحدانسولين  12واحد انسولين کريستال و  4راوارد سرنگ نمائيد مثالً اگر پزشک شما دستور 

 نمائيد. NPHواحد(هوا وارد ويال انسولين  12به اندازه انسولين تجويز شده) .1

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

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

 واحد( 10کرده وپيستون رابكشيد تابه اندازه موردنظر برسد) NPHسپس سرنگ راواردويال انسولين  .4

 توصیه های ضروری

اگرچه استفاده صحيح وبجاي انسولين همراه بارعايت ساير نكات،شادابي واميد به زندگي رابرايتان به ارمغان مي آورد،اما استفاده 

 نابجاي انسولين )کمتريابيشترازحدمعمولي(ممكن است موجب بروز عواقب غيرقابل جبراني باشد.
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 عفونت چيست؟
و ازدیا د میکروبها را در زخم عفونت می نامند. در این شرایط میکربها باعث تغییر بافتهای اطراف زخم می   ورود، رشد و نمو

 شوند. زخم ممکن است از راه هوا، دست آلوده ی  پانسمان کننده و یا استفاده از وسایل و محلولهای آلوده عفونت کند.

 

 

 

 

 

 نحوه شستشوي وسایل پانسمان
 بالفاصله بعد از انجام پانسمان وسایل باید به اتاق شستشو منتقل شود.  -1

 مسئول شستشوی وسایل پانسمان ابتدا وسایل حفاظت شخصی پوشیده و سپس اقدام به شستشو می کند.   -2

 شستشو با آب و ماده دترجنت)شوینده ( انجام می گیرد.  -3

 به مدت پانزده دقیقه قرار میگیرد.سپس وسایل در محلول غوطه وری ) دکونکس اینسترمنت (  -4

 بعد از شستشوو جهت جلوگیری از آلودگی مجدد وسایل خشک می شود. -5

در آخر وسایل پک می شوند. موقع پگ کردن باید تمیزی و عدم پارگی  پارچه بسته بندی  و عدم خوردگی و زنگ زدگی   -6

 ابزار  مورد توجه قرار گیرد. 

 دهیم .قرار می 6یا  4داخل ست تست کالس  -7

روی ست چسب اتوکالو چسبانده و مشخصات کامل شامل : ، تاریخ،نام ست، تعداد اقالم و بخش، تاریخ انقضاء  ونام فرد   -8

 قید شود)نوشته شود(.

روز  14روز بعد از تاریخ استریل می باشد .در صورتیکه ست در مدت  14توجه: تاریخ انقضاء ستهای پک شده با پارچه  

 د مجددا شسته و مراحل فوق طی شود سپس استریل شود. استفاده نشود بای

 مجددا یاد آوری می گردد که استفاده از وسایل حفاظت شخصی شامل: دستکش ، ماسک، عینک و پیش بند الزامی است. 

 

خروج ترشحات جدید اززخم ،قرمزی محل ، تورم محل  را بشناسيد:عالئم عفونت زخم 

رگه های قرمز رنگ در اطراف ،بوی بد اززخم یا پانسمان ،تغییررنگ ترشحات زخم ،

 درد زیاد یا دردناکی محل، افزایش دمای بدن، زخم گرمی پوست اطراف زخم 
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 موضوعات مربوط به رعایت حقوق گيرندگان خدمت
 

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

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

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

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

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

 یری آزادانه در دریافت خدمات سالمت را دارد . می گیرد . بیمار حق انتخاب و تصمیم گ

بیمارستان تمام امکانات برای حفظ حریم خصوصی بیمار را تدارك می بیند و برای بیماران از پرسنل همگن جهت راحتی 

 بیمار استفاده می نماید . 

 بیمارستان تمامی استانداردهای پوشش بیماران را رعایت می کند . 

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

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

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

 انتخاب در اختیار بیمار قرار می دهد . 

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

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

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

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

 جایگزین را قید می کند .  عوارض و اعمال

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

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

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

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

 خسارات وارده اقدام می نماید. 

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

 نماید . 

 

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

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

 قابل اجتناب و کاهش ناخواسته در کل بیمارستان است . 

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

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

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

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

 . 

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

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

چنین در راستای انجام پروسیجرهایی بر روی بیمار ، کنترل محل عمل با شرح حال بیمار در پرونده گرافی قبل از عمل و هم

 آزمایشات وی به پرسنل آموزش داده می شود . 

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

دن داروهای نسخه شده با چک لیست دارو توسط پرستار و مسئول فنی داروخانه صورت می پذیرد . از طرف دیگر نحوه کر
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حل کردن ، کشیدن تزریق و توجه به نام و دوز داروهای پرخطر و اسامی تجاری داروها و جداسازی داروهای مشابه برای 

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

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

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

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

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

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

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

 بدن بیمار به حداقل رسانیده می شود . 

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

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

 نصب کرده است . 

 Bed sideارانی که به مدت طوالنی در بیماستان تحت درمان است و جلوگیری از خطر بیمارستان در حفظ ایمنی برای بیم

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

 سالمندان ، کلیه پرسنل را آشنا می کند . 

مجهز کرده   Bed sideار و جلوگیری از سقوط وی کلیه تخت ها را به بیمارستان جهت حفظ ایمنی و مدیریت صحیح بیم

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

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

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

 توضیحات روشن جهت امنیت ارباب رجوع و همراهان وی صورت گیرد .

 رنگ دستبند برای بیماران موجود می باشد: 3

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

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

 دستبند قرمز جهت شناسایی بیماران مبتال به آلرژی  -3

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

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

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

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

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

 خطا پر شود به واحد ایمنی و در شیفت صبح و یا سوپروایزر در شیفت عصرو شب تحویل داده شود . 
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به بخش ها ارسال  Learn & Shareیری  از خطای مجدد برگه در ماه براساس خطای اتفاق افتاده  جهت آموزش و پیشگ

 می گردد .

 

 

 بدین گونه است : جراحی مردانلیست پروسیجرهای تهاجمی و نیمه تهاجمی جهت اخذ رضایت آگاهانه بخش 

 تزریق خون و فراورده های خونی  .1

 اعمال جراحی و قطع عضو .2

3. Chest tube  

 جاگذاری شالدون .4

 پولیپکوتومی ( -کله سیستکتومی  –می )الپاراتومی تمامی اعمال جراحی عمو .5

  CVP Lineگذاشتن  .6

 اپی زیاتومی .7

 لیست داروهای پرخطر در برد اتاق تریتمنت  موجود می باشد . 

 پرستار در گزارش پرستاری قید گردد  :  2گانه که حتما باید با امضای 13همچنین داروهای پرخطر 

اپی نفرین  –آتروپین  –لیدوکائین  –هایپرسالین  –گلوکونات کلسیم  –بیکربنات سدیم  –سولفات منیزیوم  –کلرید پتاسیم 

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

 

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

ماه یکبار توسط مهندس تجهیزات پزشکی ارائه می شود در برد در تریتمنت موجود می  3که هر   PMلیست بازدید های 

 باشد . 

روی برد می باشد که در آن بخش پشتیبان قید شده که در صورت  مردانهمچنین لیست تجهیزات ضروری بخش جراحی 

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

 مسئول بخش و سوپروایزر دستگاه مورد نظر را امانت گرفت .
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