
 

 

 

 کتابچه خط مشی ها 
 

 

 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5931هرست خط مشی ها اعتباربخشی سال ف

 مرکز آموزشی درمانی استادمطهری جهرم

رد

 یف

شماره  عنوان زیرمحور

 صفحه

 کد

 مدیریت و رهبری

 MHPOL-GT-01 4 مشارکت در پیشگیری و ارتقاء سالمت در حیطه بیمار حاکمیتیتیم  1

 MHPOL-GT-02 7 مشارکت در پیشگیری و ارتقاء سالمت در حیطه کارکنان تیم حاکمیتی 2

3 
تیم مدیریت 

 اجرایی

انتخاب پیمانکاران با لحاظ معیارهای کیفی، و رعایت 

 مقررات مالی معامالتی

11 
MHPOL-EMT-01 

4 
مدیریت تأمین و 

 تسهیالت اقامت
 تهیه و توزیع ملزومات و تجهیزات

12 MHPOL-SMFV-
01 

 مراقبت و درمان

5 
مراقبت های 

 عمومی بالینی
 دستورات مراقبتی و درمانی تلفنی در موارد ضروری

18 
MHPOL-BCC-01 

6 
مراقبت های 

 اورژانس

شناسایی به موقع و نحوه رسیدگی به بیماران بدحال و 

 اورژانسی در بخش های بستری

21 
MHPOL-EC-01 

7 
نحوه و اندیکاسیون های پذیرش و ترخیص بیماران در  مراقبت های حاد

 بخش های ویژه

25 
MHPOL-AC-01 

 MHPOL-AC-02 32 مراقبت فیزیولوژیک و مانیتورینگ مداوم بیماران حاد مراقبت های حاد 8

9 
مراقبت های 

 بیهوشی و جراحی

الزامات ایمنی بیماران در اقدامات تهاجمی خارج رعایت 

 از حیطه اتاق عمل

42 
MHPOL-SAC-01 

11 
مراقبت های مادر 

 و نوزاد
 مدیریت مادران پرخطر در بلوک زایمان

46 
MHPOL-MC-01 

11 
مراقبت های مادر 

 و نوزاد
 اطمینان از رعایت اندیکاسیون های انجام سزارین

51 
MHPOL-MC-02 

 بهداشتپیشگیری و 

مدیریت بهداشت  12

 محیط

کسب اطمینان از اثربخشی اقدامات بهداشت و حفاظت 

 پرتوها

55 
MHPOL-EHM-01 

پیشگیری و  13

 کنترل عفونت

ارزش گذاری و فرهنگ سازی رعایت اصول بهداشت 

 دست در بین پزشکان/ پرستاران و سایر کارکنان بالینی

58 
MHPOL-IC-01 

 رعایت حقوق گیرنده خدمت

اطالع رسانی و  14

 ارتباطات
 راهنمایی و هدایت گیرندگان خدمت در سطح بیمارستان

65 
MHPOL-RSR-01 

تسهیالت و  15

 حمایت ها
 رعایت و حفظ حریم خصوصی گیرنده خدمت

71 
MHPOL-RSR-02 

تسهیالت و  16

 حمایت ها

حمایت از گروه های آسیب پذیر و جمعیت های در معرض 

 خطر

55 
MHPOL-RSR-03 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدیریت و رهبری
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرمدا

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: خط مشی  

 

 کلیه بیماران مراجعه کننده به مرکز دامنه: بیمار حیطه در سالمت ارتقاء و پیشگیری در مشارکت عنوان :

 

 صاحبان فرایند و ذینفعان:

 پزشکان و پرسنل ، همراهان – بیماران

 فرد پاسخگو:    

 بیمارستان ومدیریت ریاست

  تعاریف:

 آن ارتقاء و خود سالمت کنترل افزایش به افراد سازی قادر فرآیند:  سالمت ارتقاء

 بیانیه سیاست:

  بیمار به آموزش واحد اندازی راه -

   سالمت ارتقاء سازی فرهنگ -

 آنان سالمت ارتقاء و خود از مراقبت امر در بیماران و مراجعین سازی توانمند و آگاهی افزایش -

 شیوه انجام کار: 

 به افرادی معرفی به نسبت آموزشی سوپروایزر هماهنگی با پرستاری دفتر و بیمارستان ومدیریت ریاست – 1

 .  نمایند می اقدام بیمار به آموزش کارشناسان عنوان

 ،مراجعات بیماری با رابطه در بیمار ترخیص زمان و بستری حین، ورود بدو:  شامل بیمار به آموزش – 2

  شود می ارائه موجود فرم طبق وی همراهان و بیمار به منزل در الزم های مراقبت و ها فعالیت سایر و بعدی

 .   شود می انجام بیمار پرونده در ثبت و سالمت ارتقاء ارزیابی و پزشک توسط روزانه ویزیت – 3

 ارائه وی همراهان و بیمار به وی بیماری متناسب و بیمار سن با متناسب ای تغذیه های آموزش انجام – 4

 . شود می

 

 MHPOL-GT-01 کد سند:

 دوم :ویرایش

 اولصفحه:

 

 



 بهداشتی درمانی جهرمدانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: خط مشی

 

 آموزش ، عفونت کنترل سوپروایزر توسط آمده پیش های موقعیت اساس بر دست شستشوی رعایت – 5

 .  شود می ارزیابی و داده

 بیمار برای خطا و خطر گونه هر از پیشگیری جهت ای مداخله اقدامات و احتمالی خطرات بینی پیش – 6

 .  شود می انجام ای حرفه بهداشت کارشناس توسط

 . شود می انجام خطا گونه هر از پیشگیری برای بیماران جهت شناسایی دستبند از استفاده – 7

  است شده انجام درمانی های بخش کلیه در همراهان و بیماران جهت همگانی و محیطی نیازهای تامین – 8

 . شود می انجام ، بیمارستان کارکنان توسط بیماران شخصی حریم حفظ– 9

 . نمایند می رعایت را عدالت بیماران تمام با برخورد در پزشکان و پرسنل – 11

 داده آموزش مکتوب و کامل و دقیق طور به پرستار و پزشک توسط ترخیص زمان در بیمار به آموزش – 11

 . شود می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MHPOL-GT-01 کد سند:

 دوم  :ویرایش

 دومصفحه:

 

 



 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم           

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: خط مشی

 

 نحوه نظارت بر اجرا:

 در پرستاری دفتر و سوپروایزرها و ها اینچارج ، ها بخش مسئولین توسط شده ذکر موارد ارزیابی و نظارت

 انجام درمان معاونت واحد کارشناسان توسط ارزیابی باالتر سطوح در و شود می انجام مختلف های شیفت

 . شود می

 

 

 

 منابع/مراجع:

 سیاست بیمارستان

 

 

              

 سمت تصویب وابالغ کننده: تایید کننده: سمت تهیه کننده:

 مسئول آموزش همگانی فاطمه هنرمند

 ریاست دکتر حسین رستمی پور اجراییتیم 
 سوپروایزر کنترل عفونت نرجس کشایی

          

   72/51/32بازبینی بعدی:                                                                                                      72/51/39تاریخ ابالغ:       

 

 

 

 

 MHPOL-GT-01 کد سند:

 دوم  :ویرایش

 سومصفحه:

 

 



 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: خط مشی

 

 کارکنان درمانیکلیه دامنه:  کارکنان حیطه در سالمت ارتقاء و پیشگیری در مشارکت عنوان:

 

 صاحبان فرایند و ذینفعان:

 ... ( و پزشکان ، پاراکلینیگ ، خدمات – درمانی – اداری واحد)  بیمارستان کارکنان کلیه

 فرد پاسخگو:    

 بیمارستان مدیریت و ریاست

  تعاریف:

 آن ارتقاء و خود سالمت کنترل افزایش به افراد سازی قادر فرآیند

 بیانیه سیاست:

 ( ای حرفه بهداشت واحد توسط کارکنان سالمت پرونده تشکیل)  کارکنان ای دوره معاینه و چکاپ -

  کارکنان رفاهی کمیته واحد توسط تفریحی تورهای شامل رفاهی برنامه برگزاری -

  کارکنان جهت سالم های وعده میان تهیه و مناسب غذایی رژیم برنامه -

 کاری مناسب تجهیزات و امکانات تهیه -

 شیوه انجام کار: 

 نیدل با مقابله و پیشگیری روش ، کارکنان ارگونومی با رابطه در سالیانه آموزشی مدون های برنامه -

 . گردد می انجام آموزشی سوپروایزر هماهنگی با عفونت کنترل سوپروایز توسط  استیک

 زمانی فواصل در و ورود بدو در بادی آنتی تیتر سطح آزمایش انجام عفونت پیگیری کنترل سوپروایز -

 . نماید می کنترل مشخص

 وضعیت ، کامپیوتری سیستم و صندلی و میز شرایط ، کارکنان اتاق نور:  شامل کاری مناسب شرایط -

 .  شود می نظارت و کنترل ای حرفه بهداشت کارشناس توسط پرسنل ارگونومی

 MHPOL-GT-02 کد سند:

 دوم :ویرایش

 اولصفحه:

 

 



 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مطهریمرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد 

 عنوان سند: خط مشی

 

 از پیشگیری یا و ،مقابله ارگونومی صحیح اصول از قبیل : مختلف های زمینه در آموزشی های پمفلت -

 و تهیه آموزشی سوپروایزر هماهنگی با و مربوطه مسئولین توسط .... و واگیر های بیماری ، استیک نیدل

 .  شود می رسانی اطالع

 نوع بودن کافی و سالم نظر از ، ها وعده میان و بیماران و کارکنان غذایی رژیم بر تغذیه واحد کارشناسان -

 . دارند نظارت مغذی مواد

... بستری و  ،آزمایشات، گرافی:  شامل را پرسنل درمانی امورات کلیه انجام بیمارستان ریاست و مدیریت -

 .  دهند می انجام رایگان صورت به

 روش و واگیر های بیماری ، کارکنان سالمت کننده تهدید عومل:   شامل مراقبتی خود های آموزش  -

 هماهنگی با شود می اجرا دانشگاه سطح در که شناسی روان های دوره ، خانواده سالمت ، آن با مقابله

 . بینند می آموزش ای دوره صورت به کارکنان آموزشی سوپروایزر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MHPOL-GT-02 کد سند:

 دوم :ویرایش

 دومصفحه:

 

 



 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: خط مشی

 

 نحوه نظارت بر اجرا:

 شده ذکر موارد اجرای نحوه بر آموزش مسئول آموزش همگانی و واحد و پرستاری دفتر و مدیریت، ریاست

 . دارند نظارت

 

 منابع/مراجع:

 سیاست بیمارستان

 

 

 

 سمت تصویب وابالغ کننده: تایید کننده: سمت تهیه کننده:

 همگانی آموزش مسئول هنرمند فاطمه

 ریاست دکتر حسین رستمی پور تیم اجرایی
 سوپروایزر کنترل عفونت نرجس کشایی

 

                   72/51/32بازبینی بعدی:                                                                                                      72/51/39تاریخ ابالغ:      

 

 

 

 

 

 

 

 

 MHPOL-GT-02 کد سند:

 دوم  :ویرایش

 سومصفحه:

 

 



 بهداشتی درمانی جهرمدانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 خط مشی عنوان سند:

 

مقررات مالی  "انتخاب پیمانکاران با لحاظ معیار های کیفی و رعایت عنوان: 

 "معامالتی 

 حوزه مدیریتیدامنه:

 

 صاحبان فرایند و ذینفعان:

 امور مالی /تیم اجرایی بیمارستان

 فرد پاسخگو:

 بیمارستانرئیس 

 بیانیه سیاست: 

 انجام معامالت کیفی بر اساس ضوابط مالیهدف : 

 سیاست :

مشخص نمودن استاندارد ها و پارامتر های مورد نیاز جهت هر مورد معامله توسط کارشناس  -

 تخصصی مرتبط

 بررسی کارشناسی توسط واحد حقوقی -

 بررسی کارشناسی توسط واحد مالی -

 شیوه انجام کار: 

 در خواست نیاز واگذاری به یک خدمت خاص به کمیته اجرایی بیمارستان ارجاع می گردد .   – 1

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

 موضوع به معاونت توسعه و مدیریت منابع دانشگاه و امور قرار دادها ارجاع می گردد .   – 3

 ارد های الزم جهت انجام کار را بررسی می نماید . واحد شرایط و استاند  – 4

 

 MHPOL-EMT-01 کد سند:

 دوم :ویرایش

 اولصفحه:

 

 



 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 خط مشی عنوان سند:

 

واحد امور قرار دادها پس از بررسی تایید و چهار چوب های تخصصی آن ها را به رئیس واحد ارجاع می  – 5

 دهد . 

 فرا خوان جهت پیمانکاران جهت شرکت در مناقصه از طریق جراید ابالغ می شود .   – 6

 نتیجه استعالم پیمانکاران و شرکت واجد شرایط به مرکز اعالم می گردد .   – 7

 

 

 نظارت بر اجرا: نحوه

 تهیه چک لیست های واگذاری

 

 

 منابع/مراجع:

 سیاست و تجارب بیمارستان

 

 سمت تصویب و ابالغ کننده: تایید کننده: سمت تهیه کننده:

 ریاست دکتر حسین رستمی پور تیم اجرایی رئیس امور مالی مجتبی صحراگرد

 

 72/51/32بازبینی بعدی:                                                        72/51/39تاریخ ابالغ:                     

 

 

 

 MHPOL-EMT-01 کد سند:

 دوم :ویرایش

 دومصفحه:

 

 



 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مطهری مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد

 عنوان سند: خط مشی

                    

 کل بیمارستاندامنه:  تهیه و توزیع ملزومات و تجهیزات عنوان:

 

 صاحبان فرایند و ذینفعان:

 بیماران و کارکنان

 فرد پاسخگو:

 تجهیزات پزشکی-مسوول تدارکات

 بیانیه سیاست:

غیر سرمایه ای مورد نیاز بیمارستان و به منظور در راستای تأمین و تدارك اقالم و ملزومات سرمایه ای و 

 انجام بهینه فرآیند خرید، تأمین و توزیع  در مرکز سیاست های ذیل اتخاذ گردیده است.

کلیه خرید های بیمارستان )به جز خرید و تأمین دارو و لوازم مصرفی پزشکی( به صورت متمرکز و  -1

 توسط کارپرداز مرکز انجام می پذیرد.

 د دارو ها و لوازم مصرفی پزشکی  توسط ستاد دانشگاهی انجام می گیرد.خری -2

 کلیه ملزومات و اقالم مورد نیاز از تأمین کنندگان معتبر تهیه می گردد. -3

 روند خرید های عادی مبتنی بر نقطه سفارش ملزومات و تجهیزات می باشد. -4

 مرکز می باشد. انجام کلیه خریدهای سرمایه ای منوط به تأیید ریاست -5

 ورود اقالم خریداری شده به زنجیره مصرف منوط به تأیید واحد سفارش دهنده می باشد. -6

 ورود و توزیع کلیه اقالم خریداری شده از مبدأ انبار می باشد. -7

 شیوه انجام کار: 

واست خرید را مسئول انبار پس از رسیدن میزان یک کاال به نقطه سفارش و یا درخواست خرید واحدها، درخ -1
 به مسئول تدارکات تحویل  و ایشان درخواست را به مدیریت ارائه  می دهد.     

 MHPOL-SMFV-01 کد سند:

 : دومویرایش

 اول صفحه:

 

 



 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: خط مشی

 

تدارکات با توجه به لیست تأمین کنندگان کاالهای مورد نیاز بیمارستان، نسبت به استعالم مسئول  -2

 مورد از تأمین کنندگان( 3قیمت و دریافت پیش فاکتور از فروشندگان اقدام می نماید.)حداقل 

فیف مسئول تدارکات پیشنهادهای دریافتی را بر اساس مواردی چون قیمت پایه، هزینه حمل و نقل، تخ -5

 های کلی، شرایط پرداخت ، مدت زمان تحویل، ضمانت نامه و اعتبار فروشنده بررسی می نماید.

 مسئول تدارکات موارد مندرج در پیش فاکتور را به تأیید مدیریت می رساند -6

 مدیریت با بررسی شرایط نسبت به صدور دستور خرید اقدام می نماید.-7

نظر از فروشنده ای که شرایط تأمین کنندگان مختلف، کاالی مورد  مسئول تدارکات با توجه به بررسی -8

 مناسب تری  اعالم  نموده  است خریداری می نماید ـیمتشرایط و ق

 مسئول تدارکات زمان تحویل کاال را مشخص و به فروشنده اعالم می نماید.           -9 

 پیش فاکتور مطابقت می دهد.مسئول تدارکات پس از دریافت کاال، مشخصات کاال را با  -11

مسئول تدارکات در هنگام تحویل کاال از فروشنده، تطابق کاال با سفارش بیمارستان را بررسی می  -11

 نماید.

مسئول تدارکات در صورتی که ملزومات و تجهیزات به سفارش واحد / بخش خاصی خریداری شده  -12

به اخذ تأییدیه نهایی از مسئول واحد / بخش مربوطه باشد قبل از ثبت کاال در سیستم انبار داری نسبت 

 اقدام می نماید.

 مسئول تدارکات مجاز به تحویل اقالمی که با سفارش بیمارستان منطبق نیستند نمی باشد. -13

مسئول تدارکات در هنگام تحویل، کاالها را از نظر عدم وجود هرگونه آسیب ظاهری، تعداد بسته ها،  -14

 ... بررسی می نماید.تاریخ انقضا و 

مسئول تدارکات پس از تحویل گرفتن مواد و اقالم، اقدامات الزم مانند ثبت در سیستم های کامپیوتری  -15

 مربوط به کاالهای ورودی به انبار، انبار کل و خرید را انجام می دهد.

از مدیریت بر اساس  مسئول تدارکات اقالم ضروری و فوری مورد نیاز بخش ها را پس از اخذ تأییدیه -16

 خط مشی خرید خریداری می نماید.

 MHPOL-SMFV-01 کد سند:

 : دومویرایش

 دوم صفحه:

 

 



 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: خط مشی

 

مسئول تدارکات لیست اقالم غیرضروری مورد نیاز بخش ها را تجمیع و به صورت متمرکز خریداری می  -17

 نماید.       

 مسئول انبار بر انتقال کاالی مورد نظر به انبار و انبارش آن در محل مناسب نظارت می نماید -18

نوع کاال در انبار را در قسمت مربوط به انباردار به منظور سهولت در دسترسی، انبارش و نگهداری، هر  -19

 خود چیدمان می نماید

مسئول تدارکات پس از دریافت و تأیید کاال، صورتحساب ها را برای پرداخت به واحد حسابداری ارسال  -21

 می نماید.

بخش مسئول تدارکات اقالم مصرفی مورد نیاز بخش ها )مانند اقالم اداری( را به صورت ماهیانه در بین  -21

 ها توزیع می نماید.

 پرسنل انبار پس از تحویل اقالم سرمایه ای به واحدها از مسئول واحد رسید دریافت می کند. -22

 امین اموال تجهیزات سرمایه ای جدید هر واحد را در لیست دارایی های آن واحد ثبت می کند. -23

به نصب لیبل کد اموال بر روی آن اقدام امین اموال پس از استقرار دستگاه در بخش مورد نظر،نسبت  -24

 می کند.

 مسئول تدارکات نسخه ای از کاتالوگ دستگاه را به مسئول واحد مهندسی پزشکی تحویل می نماید. -25

 مسئول تدارکات ضمانت نامه دستگاه ها را در مسئول تجهیزات پزشکی تحویل می دهد. -26

 خرید دارو و ملزومات مصرفی پزشکی:

 تأمین می نماید. IDLتدارکات دارویی کلیه داروهای مورد نیاز را از فهرست مسئول  -1

مسئول تدارکات دارویی پس از رسیدن میزان دارو به نقطه سفارش درخواست خرید را به تأمین کنندگان دارویی  -2

 ارائه

 می دهد. 

 به انبار دارویی اعالم می نماید. مسئول تدارکات دارویی زمان تحویل دارو ها و اقالم مورد نیاز زا مشخص و -3

 مسئول انبار دارویی اقالم و داروهای مورد نیاز را از شرکت های دارویی تحویل می گیرد. -4

 MHPOL-SMFV-01 کد سند:

 : دومویرایش

 سوم صفحه:

 

 



 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مطهریمرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد 

 عنوان سند: خط مشی

 

 مسئول انبار دارویی بر چیدمان و انبارش صحیح داروها وملزومات در انبار دارویی نظارت می نماید. -5

مسئول داروخانه میان بخشی داروها و ملزومات موردنیاز بر اساس روند مصرف بخش ها را از انبار دارویی  -6

 درخواست و 

 دارویی به داروخانه میان بخشی منتقل می نماید.پس از تأیید مسئول  انبار 

از داروخانه میان بخشی تحویل می  HISبخش های بالینی درخواست های دارویی خود را پس از ثبت در سیستم  -7

 گیرند

در صورت نیاز اضطراری به دارویی خاص در بخش ها موضوع توسط سوپروایزر به اطالع مسئول تدارکات دارویی  -8

 می رسد.

مسئول تدارکات دارویی در صورت نیاز دارویی خارج از فارموکوپه طبق فرایند بیمارستان در خصوص تهیه دارو -9

 خارج از فارموکوپه اقدام می نماید.)مطابق روش اجرایی مدیریت تجویز خارج از فارماکوپه دارویی(
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 چهارم  صفحه:

 

 



 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری
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 نحوه نظارت بر اجرا:

کمیته های دارو و تجهیزات پزشکی، تغذیه و بهبود کیفیت بر روند اجرای این خط مشی در بیمارستان 

ر اساس گزارشات ، موانع استقرار این خط مشــی در تیم اجرایی نظارت می نمایند و در صورت نیاز و ب

 را انجام می دهند.بررسی و مداخالت اقدامات اصالحی 

 

 

 

 منابع/مراجع:

 سیاست بیمارستان

 

 سمت کننده: تصویب و ابالغ تایید کننده: سمت تهیه کننده:

 ریاست دکتر حسین رستمی پور کمیته دارو درمان و تجهیزات پزشکی کارپرداز نوراهلل روغنیان

 

                          72/51/32بازبینی بعدی:                                                                                                 72/51/39تاریخ ابالغ:   

 

 

 

 

 

 

 MHPOL-SMFV-01 کد سند:

 : دومویرایش

 پنجم  صفحه:

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مراقبت و درمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 خط مشی عنوان سند:

                 

 کلیه بخش ها و واحد های درمانی دامنه:  دستورات مراقبتی و درمانی تلفنی در موارد ضروری :عنوان 

 

 صاحبان فرایند و ذینفعان:

 کادر پرستاری و مامایی ، کادر پزشکی ، سوپروایزرین

 فرد پاسخگو:

 مدیر خدمات پرستاری

 تعاریف:

دستور شفاهی : دستور دارویی و یا مراقبتی که تلفنی و یا شفاها بدون ثبت در پرونده توسط پزشک جهت 

نجات جان بیماران در زمان فوریت ها داده می شود و تنها در موارد اورژانس که تاخیر ممکن است موجب 

 آسیب به بیمار شود قابلیت اجرایی دارد .  

 :بیانیه سیاست

تلفنی و لزوم جلوگیری از بال تکلیفی بیمار و کارکنان در  ن بروز اشتباه در دستورات شفاهی،با توجه به امکا

اقل  رساندن اشتباه درمانی و تسریع در امر درمان بالینی ، بیمارستان با هدف به حدراستای ارائه خدمات  

بیماران و سیاست صدور و ثبت دستورات شفاهی فقط در موارد ضروری و اورژانس و بر اساس دستور العمل 

 مربوطه اتخاذ نموده و بر حسن اجرای آن نظارت دارد . 

 شیوه انجام کار: 

ر مسئول بیمار با پزشک معالج وی تماس گرفته می . در صورت نیاز و بروز مشکل برای بیمار توسط پرستا5

 شود . 

.  پزشک مسئول بیمار پس از شناسایی دقیق بیمار ، دستور تلفنی خود را به پرستار یا مامای شیفت به 2

 صورت شفاهی ارائه می دهد . 

 شد . در هنگام گزارش تلفنی ، پرونده بیمار جهت احتمال هر گونه سوال از طرف پزشک در دسترس با

 MHPOL-BCC-01 کد سند:

 دوم :ویرایش

 اول صفحه:

 

 



 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 خط مشی عنوان سند:

 

. پرستار مسئول بیمار موظف است در هنگام اطالع به پزشک و دریافت دستورات شفاهی از همکار خود 3

بخواهد که در ایستگاه پرستاری حضور داشته باشد تا بتواند به عنوان شاهد مستندات ثبت شده را امضاء 

 نماید . 

دستور را باز خوانی کند تا پزشک  . پرستار مسئول بیمار موظف است بعد از دریافت دستور با صدای بلند4

باز خوانی  "بیمار تایید نماید ضمن اینکه پرستار دوم نیز دستور را شنیده و تکرار می نماید . که این امر را 

 می نامند .  "  Read  Back   "یا   "مجدد 

پرونده به طور . تاریخ و زمان دستور ، نام پرستار ، پزشک و دستور داده شده در برگ دستور پزشک در 5

مضاء و حتما توسط خط بسته و پرستار مهر و ا 2شده تلفنی توسط کامل  نوشته می شود .  دستورات ثبت 

 ساعت و تاریخ نوشته می شود . 

قرار گرقته و  دستور  ر. حتی االمکان در موارد دستور حیاتی و حاد سوپروایزر کشیک نیز در جریان ام6

 پزشک امضاء می شود . 

 از مراجعه پزشک  در اولین فرصت ممکن دستور شفاهی خود را امضاء  و مهر می نماید . . پس 7

 نحوه نظارت بر اجرا:

لف کنترل مستندات :  پرونده بیمار مطابق روش اجرایی توسط سوپروایزرین در شیفت های مخت  – 1

  پرونده ( 11کنترل و مشاهدات عینی صورت می گیرد.) هر هفته 

نفر در  11مصاحبه : جهت اطمینان از آگاهی کادر پرستاری و مامایی در شیفت های مختلف هر هفته  – 2

 .خصوص اینکه مطابق خط مشی و روش عمل شده است یا خیر سوال می شود 

گزارش و پیگیری : تحلیل نتایج صورت گرفته  و گزارش مربوطه به صورت ماهیانه به پرستاران بخش   – 3

ماه نتایج به کمیته پایش و سنجش کیفیت بیمارستان ارسال  2شده یا نیازمند ، باز خورد هر های بازدید 

 شده و پیگیری مصوبات اصالحی انجام خواهد گرفت .  
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 درمانی استاد مطهریمرکز آموزشی ،پژوهشی و 

 خط مشی عنوان سند:

 

 شاخص :  برای بررسی وضعیت این خط مشی و روش از شاخص های ذیل استفاده می شود : – 4

 ( درصد آگاهی کارکنان از خط مشی و روش مربوطه  1 – 4

 ( درصد عمل به خط مشی و روش مربوطه   2 – 4

 شده است .  تصویب و ابالغ( درصد مشکالتی که برای آن ها مداخالت اصالحی طراحی و   3 – 4

 ( درصد مداخالت اصالحی که اعمال شده اند .  4 – 4

 منابع/مراجع:

 دستور العمل ثبت دستورات شفاهی و تلفنی ابالغ شده از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

 

 سمت تصویب و ابالغ کننده: کننده:تایید  سمت تهیه کننده:

  سوپروایزر الله فرخیان

 مسئول فنی بیمارستان

 

 

 دکتر حسین رستمی پور

 

 

 سوپروایزر آموزشی معصومه رحیمی ریاست

 مترون فریده نظری

 

             72/51/32بازبینی بعدی:                                                                                                       72/51/39تاریخ ابالغ: 
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 جهرم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند:خط مشی

کلیه بخش های دامنه:  شناسایی به موقع و نحوه رسیدگی به بیماران بدحال و اورژانسی در بخش های بستری عنوان:

 درمانی

 

 صاحبان فرایند و ذینفعان:

 اورژانس و مقیم، پزشکان مدیر پرستاری، سرپرستاران، سوپروایزران بالینی

 فرد پاسخگو:

 مدیر دفتر پرستاری، سوپروایزر آموزشی و سر پرستار بخش های بالینی

 بیانیه سیاست:

مراقبت های بحرانی تهدیدکننده حیات با ارایه ی حمایت های تخصصی پیشرفته از ارگان های حیاتی و 

اهم آوردن مراقبت متناسب و مداوم وظیفه بیمارستان فرآنجا که  مانیتورینگ تهاجمی صورت می پذیرد. از

بر اساس نیازهای بیماران می باشد و با توجه به با ارزش بودن زمان در انتقال سریع بیمار بدحال به بخش 

های ویژه برای دریافت مراقبت های اختصاصی، بیمارستان این خط مشی را با هدف دسترسی سریع بیماران 

کاهش خطرات حین انتقال و با اطمینان از این که انتقال بیمار با  بدحال به خدمات درمانی و قابل قبول و

هماهنگی بخش مقصد صورت گرفته است و رعایت ایمنی بیمار حین انتقال، فراهم آوردن تجهیزات کافی 

 .  در حین انتقال و اطالع رسانی به همراه بیمار انجام می شود، اتخاذ نموده است

 شیوه انجام کار: 

 بدحال به اتاق عمل انتقال بیمار

اورژانس / مقیم بعد از هماهنگی با پزشک آنکال دستور انتقال اورژانسی بیمار به اتاق عمل را در  پزشک. 5

 .  پرونده ثبت می کند و توضیحات الزم را به بیمار و همراهانش می دهد

ا انجام داده و گزارش کاملی از پرستار بیمار، با اتاق عمل هماهنگی تلفنی جهت انتقال اورژانسی بیمار ر   . 2

 وضعیت بیمار ارائه می دهد.
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پرستار بیمار، دستورات پزشک را قبل از انتقال بیمار انجام می دهد. پرستار بیمار توضیحات الزم را نیز   . 3

 به بیمار و همراهش می دهد.

 کمک بهیار به بیمار کمک می کند تا لباس اتاق عمل بپوشد. . 4

 پرستار دستبند مشخصات بیمار را چک می نماید.  . 5

پرستار بیمار لوازم قیمتی و سایر لوازم شخصی بیمار را ) النگو، انگشتر، دندان مصنوعی و ... ( تحویل   . 6

 همراهان وی می دهد. در صورت نداشتن همراه، وسایل را لیست نموده و تحویل نگهبان می دهد.

-NGر صورت داشتن را کنترل می کند . د IV Lineپرستار بیمار گزارش پرستاری را تکمیل کرده و  . 7

Tube   و سوند فولی از نظر درست بودن موقعیت، کنترل الزم را انجام می دهد. در صورت اتصال لوله های

 مربوطه به کیسه باید تخلیه کیسه نیز انجام شود.

خدمه با کمک پرستار ، ضمن رعایت اصول ایمنی ، بیمار را به برانکارد مجهز به اکسیژن منتقل می   . 8

 .نمایند

خدمه ، بیمار را با همراهی پرستار با حفظ حریم خصوصی به اتاق عمل منتقل می کند . در صورت نیاز   . 9

 تیم احیا ، بیمار را همراهی می کند.

 :  CCUانتقال بیمار بدحال به 

اورژانس / مقیم، ضمن شناسایی بیماران بدحال قلبی و گزارش وضعیت بیمار به آنکال قلب،  پزشک-1

 انتقال و اقدامات اولیه را در پرونده بیمار ثبت می نماید.دستور 
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم
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 عنوان سند:خط مشی

 

 پرونده بیمار ثبت می نماید. پرستار بیمار، دستور پزشک را چک، اجرا و در -2

انجام داده و لوازم انتقال  CCUمسئول شیفت هماهنگی الزم را جهت انتقال سریع بیمار با مسئول بخش  -3

 شوك و ... را آماده می نماید. DCاز قبیل کپسول اکسیژن، وسایل احیا، 

یده و با حضور پزشک مقیم تیم احیا و پرستار بیمار، پس از انتقال بیمار با برانکار، بدسایدها را باال کش -4

 همراهی می نماید . CCUحفظ حریم خصوصی ، بیمار را تا 

توضیحات الزم  و اقدامات انجام شده، جهت بیمار را به مسئول  CCUپرستار بیمار پس از انتقال بیمار به  -5

 و پرونده تکمیل شده را نیز تحویل می دهد .داده  ccuشیفت بخش 

بیمار در بخش مقصد، چک لیست ارزیابی اولیه بیمار  را تکمیل و وضعیت بیمار را در حین پرستار  -6

 .تحویل در چک لیست مذکور ثبت می نماید
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 نحوه نظارت بر اجرا:

کنترل مستندات :  بررسی گزارشات سوپروایزری در خصوص بیماران بد حال و اورژانسی توسط مدیر 

 پرستاری و مشاهدات و مستندات ثبت شده در پرونده بیماران بد حال و اورژانسی . 

خط مشی در شیفت های مختلف از پرسنل مربوطه مصاحبه: جهت اطمینان از آگاهی ذینفعان از مفاد 

 توسط سوپروایزرین بالینی مصاحبه بعمل می آید.

 منابع/مراجع:

 کتاب مرجع استاندارد های خدمات پرستاری

.انتشارات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 1جلد"راهنمای ملی سالمت"اکبری،محمداسماعیل، 

 1392درمانی شهید بهشتی. چاپ دوم. سال

 

 سمت تصویب و ابالغ کننده: تایید کننده: سمت تهیه کننده:

  سرپرستار رقیه   نورمحمدی

 

 کمیته تعیین تکلیف بیمار

 

 

 

 دکتر حسین رستمی پور

 

 

 

 ریاست بیمارستان

 

 سرپرستار حسن  عسکری

 سرپرستار سوسن   ربیعی

 سرپرستار طاهره   بهجو            

 مترون فریده نظری
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 بخش های ویژهدامنه: نحوه و اندیکاسیون های پذیرش و ترخیص بیماران در بخش های ویژه عنوان :

 

 صاحبان فرایند و ذینفعان:

 درمانی، سرپرستاران و پرسنل بخش های مسئوالن فنی بخش های ویژه

 فرد پاسخگو:

 روسای بخش های ویژه مسئول فنی ، معاون درمان،

 تعاریف:

 وزایشگاه اورژانس اورژانس طبق نظر طب دربخش)  معالج پزشک نظر طبق که نوزادانی کلیه نوزاد بدحال :

 دریافت جهت دارند، نوزادان ویژه مراقبت( نیاز به  اطفال متخصصا ی متخصص مقیم زنان و ظرن طبق

 . شوند منتقلNICU بخش به سریعتر چه هر بایستی ویژه اقبتهایمر

 دیالیز به نیاز داخلی متخصصین نظر طبق که یامسمومیتهایی وRF  ،CRFبیماران کلیهبیمار حاد دیالیزی : 

 .شوند می نظرفرستاده مورد بخش دیالیز،به انجام دارند،جهت همودیالیزرا دربخش ومراقبت

 نیاز که( متخصص کاردیو ویا اورژانس ازطب اعم)  معالج پزشک نظر طبق که بیمارانی کلیهبیمار حاد قلبی: 

 به سریعتر چه هر بایستی ویژه تخصصی خدمات کیفیت ارتقاء جهت دارند، عروقی–قلبی ویژه مراقبتهای به

 .شوند منتقل ویژه مراقبت بخشهای

 بیانیه سیاست:

استفاده بهینه و موثر از منابع موجود و در راستای ارائه ی با توجه به محدودیت بخش های ویژه و لزوم 

خدمات اثربخش به بیماران نیازمند، سیاست های زیر در مورد اندیکاسیون پذیرش و ترخیص بیماران در 

 بخش های ویژه اتخاذ گردیده است:

 رد.پذیرش بیماران در بخش های ویژه منوط به مشاوره و تایید متخصص مربوطه انجام می پذی -1
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خدمات تخصصی ارائه شده به بیماران در حال انتظار انتقال به بخش های ویژه مشابه بخش های  -2

 انجام می شود.ویژه 

به منظور حفاظت از زندگی بیمار، پیشگیری از عوارض احتمالی بیماری و بازگرداندن حداکثر  -3

 ظرفیت های جسمی و روانی به بیمار، پیروی از سیاست مربوطه الزامی است

 

 پذیرش بیماران طبق دستور متخصص مربوطه انجام می پذیرد. CCUو  NICU. در بخش 1

که در انتظار انتقال به بخش های مذکور می باشند خدمات  NICUو  CCUمند خدمات . به بیماران نیاز2

 .تخصصی مشابه با همان بخش ها ارائه می گردد

 شیوه انجام کار: 

 NICUبه اورژانس ازبخش بیماران و انتقال پذیرش

 : NICUاساس پذیرش در 

 ماه و نزدیک به آن 1محدوده سنی برای بستری 

 گرم 2511ماه و نزدیک به آن در موراد وزن زیر  2تا    2511با وزرن باالی در مورد نوزادان 

 : پذیرش(  1

 اعم) پزشک توسط سریعتر چه هر بایستی عمل واتاق زایشگاه بخش ویا تریاژ 2 و 1 سطح بدحال نوزادان -

 . شوند ویزیت(  اورژانس یاطب و بیهوشی اطفال، متخصص از

 بایستی سریعا صالحدید درصورت ایشان ویزیتو  (  مقیم)  اطفال متخصص باپزشک ازمشاوره پس  -

:  شامل کامل امکانات وبا باتجربه پرسنل همراه به)  شود داده NICUبخش به نوزاد انتقال کتبی دستور

 .... ( و آمبو دار، انکوباتورسیاراکسیژن

 آن، چارت وv/s چک ،IV line:  شامل)  اجراشده بخش پرستاری پرسنل توسط ایستیب کتبی دستورات -

 . شود انجام اولیه اقدامات و...(  و آزمایشات، دارویی دستورات
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 تکمیل نوزاد، کامل گزارش پذیرش،: )  شامل ویژه مراقبت بخش در نوزاد پذیرش جهت الزم هماهنگی -

 مراقبت)  کامل ضوابط طبق تخت بودن خالی ودرصورت شود می انجام...... (  و مبدا بخش نوزاداز پرونده

 . شود می منتقل ویژه بخش به مجرب پرسنل همراه به نوزاد(  نوزاد

 بخش به stableبیماران انتقال جهت اطفال متخصص با الزم هماهنگی تخت، نبودن خالی درصورت -

post NICU یا و بودن خالی عدم درصورت و شود می انجام اطفال یا و stable یا و بخش نوزادان بودنن 

 . شود می بیماربه شیراز انجام واعزام پذیرش جهت الزم اقدامات شیراز، به بیمار اعزام لزوم

 ترخیص(  2

 

 :NICUاندیکاسیون ترخیص از 

اکسیژن ، تحمل تغذیه با شیر مادر ، رفع علت بستری  گرم در نوزاد نارس ، عدم نیاز به 151وزن حداقل 

 زمینه ای ، وزن گیری مناسب

 یا وزادن متخصص، پزشک نظر طبق وی، شدن stable و نوزاد جهت موردنظر درمانی اقدامات از پس -

 .شود می منتقل اطفال یا و post NICUبخش به درمان ادامه جهت یا و ترخیص بخش از مستقیما

 همودیالیز به اورژانس بخش ازن انتقال بیمارا و پذیرش

 پذیرش(  1

 دارند، همودیالیز به یازن مربوطه متخصص کتبی دستور طبق که مسمومیت و RF  ،CRFبدحال بیماران کلیه

 .شود می نوشته مربوطه متخصص توسط کتبی دستور

 فرستادن ،IV line: )  شامل نیاز مورد اولیه اقدامات و چک بخش پرستار توسط دیالیز انجام کتبی دستور -

 . شود می انجام.....( وBuN  -  cr- Rapid test:  ازجمله موردنیاز آزمایشات
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 دابل نکردن کار یا و لومن دابل نداشتن درصورت)  شود یم بیمارگرفته جهت پذیرش دیالیز بخش از -

 گردد می انجامRF و CRFبیماران برای اورژانس طب یا و جراح توسط آن گذاشتن جهت قداما، بیمار لومن

). 

 بیمار تخت، شدن خالی صورت در و گرفته قرار اورژانسی بیماران ردیف در بیمار بخش، بازبودن صورت در -

 می زده صدا بخش آنکال جمعه، یا و باشد شب شیفت در بیمار که صورتی در و شود می فرستاده بخش به

 . شود

 .شود می فرستاده دیالیز بخش همجرب ب پرسنل یک همراه به و برانکارد با بیمار پذیرش،ن داد از پس -

 : ترخیص(  2

 خودشان کهCRF بیماران)  ترخیص بخش همان از بیمار یا بیمار، شدنstable و همودیالیز ازانجام بعد

 . شود می منتقل مبدا وبیمارستان بخش به یا و(  شوند دیالیزمی هفتگی

 CCU به اورژانس بخش از بیماران انتقال و پذیرش

 پذیرش(  1

 .شوند می ویزیت پزشک توسط سریعا تریاژ 2 و 1 سطح بدحال بیماران -

 

 داخلی مقیم متخصص اطالع به سریعا بیمار وضعیت اورژانس وطب عمومی پزشک توسط ویزیت از پس -

 .رسد می کاردیو وآنکال

 ،v/sچک ،IV Line:  شامل)  شده اجرا بخشر پرستا نظر وتحت مکتوب پزشک توسط الزم دستورات -

 .شود می انجام اولیه واقدامات.... (  و داروئی دستورات نوارقلب، گرفتن

پزشک متخص کاردیو پس از مشاوره تلفنی و اطالع از وضعیت بیمار ، در صورت لزوم بر بالین بیمار حضور 

 د .دقیقه ( و یا دستورات خود را شفاهی بیان می کن 15می یابد ) در مدت زمان تعیین شده از قبل =
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بیمار با شرایط حاد و خطرناك بایستی در کمترین زمان ممکن با تجهیزات الزم ) مانیتورینگ قلبی ، 

اکسیژن ، آمبو و ...( و با پرسنل متبحر پس از هماهنگی با مسئول شیفت و اطالع وضعیت بیمار )جهت 

 منتقل شود. CCU...( به  آماده کردن وسایل و تجهیزات الزم ( به همراه کلیه مدارك) پرونده ، گرافی ها و

و  POSTدر صورت عدم امکان انتقال بیماران به بخش های ویژه طبق نظر متخصص مربوطه بیمار به بخش 

 CCUیا داخلی منتقل می شود. خدمات تخصصی مورد نیاز بیمار ، مشابه خدمات صورت گرفته در بخش 

 توسط پرسنل آگاه به این خدمات صورت می گیرد.

 ترخیص با میل شخصی -دستور پزشکترخیص : با 

با دستور پزشک به دو صور ت انجام  CCUپس ازبهبود شرایط بیمار و بنا به صالحدید پزشک ، ترخیص از 

 POST CCUانتقال به بخش -ترخیص از بیمارستان   ب -می گیرد : الف

 شود.دستور هر دو مورد به صورت مکتوب از سوی پزشک مربوطه در پرونده بیمار ثبت می 

 جهت ترخیص از بیمارستان : انجام هماهنگی های الزم با واحد پذیرش و ترخیص الزامی است .-الف

کلیه مدارك بیمار از جمله خالصه پرونده ، کپی نوار قلب ، آزمایشات ، اکو و داروهای الزم جهت مصرف در 

نجام پس از ترخیص ، آموزش منزل ، پیگیری های الزم ، تاریخ مراجعه به پزشک ، آزمایشات الزم جهت ا

حین ترخیص ، فرم آموزش ترخیص و گرافی ها و ... در زمان ترخیص بیمار به وی یا همراه ایشان تحویل 

 داده شود.

 توجه : تحت هیچ شرایطی تحویل خالصه پرونده و مدارك بیمار به بعد موکول نشود.

از خالی بودن تخت الزامی صورت می تماس با بخش مربوطه و اطمینان  POST CCUجهت انتقال به بخش

 گیرد .

 گزارش تلفنی از وضعیت بیمار و پیگیری های الزم به پرستار بخش مربوطه داده می شود.

 کلیه مدارك بیمار ) پرونده ، گرافی ها ، دارو ، سرم و ...( یه پرستار بیمار در بخش تحویل داده می شود.
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 ترخیص با میل شخصی :

. جهت ترخیص با میل شخصی : پرستار بیمار و مسئول شیفت ، شرایط بیمار ، لزوم بستری بودن در 1

را برای بیمار و همراه وی با زبان ساده و قابل فهم و به طور کامل توضیح می بیمارستان و عوارض احتمالی 

 دهند .

.پزشک کشیک ) اینترن ( نیز به طور جداگانه بر ضرورت بستری بودن در بیمارستان و عوارض احتمالی به 2

 بیمار و همراه وی تاکید می کنند .

ک معالج نیز اطالع داده می شود . و دستورات .در صورت اصراربیمار و همراه وی جهت ترخیص ، به پزش3

 جهت ترخیص با میل شخصی  و همچنین کسب تکلیف از ایشان صورت می گیرد.

. فرم رضایت جهت ترخیص به بیمار و همراه وی داده می شود . کلیه بندها پس از مطالعه دقیق توسط 4

 گشت گرفته می شود.بیمار به پرستار و پزشک مهر و امضا می شود . از بیمار اثر ان

.جهت اطالع سوپروایزر و ارائه یک سری توضیحات مجدد از سوی ایشان همراه بیمار بر الزام ترخیص به 5

 دفتر سوپروایزر می روند .

. در صورت عدم رضایت بیمار جهت بستری ماندن در بخش ، کلیه اقدامات و هماهنگی های الزم جهت 6

 ترخیص صورت می گیرد.

ك بیمار ) خالصه پرونده و کپی نوار قلب ، آزمایشات ، اکو ، گرافی ها و ...( همچون سایر . کلیه مدار7

 بیمارانی که با دستور پزشک از بخش ترخیص می شوند ، در زمان ترخیص به وی تحویل داده می شود .

 آموزش حین ترخیص نیز به بیمار و همراه وی ارائه می شود .
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 نحوه نظارت بر اجرا:

 نظارت براجرای صحیح توسط سوپروایزر شیفت انجام می شود.

 

 

 

 منابع/مراجع:

 سیاست بیمارستان

 سمت تصویب وابالغ کننده: تایید کننده: سمت تهیه کننده:

  ccuبخش  سرپرستار رقیه نورمحمدی

 

 کمیته تعیین تکلیف بیمار

 

 

 

 دکتر حسین رستمی پور

 

 

 

 ریاست

 

 بخش زایشگاه  سرپرستار زینت صیادی

 بخش دیالیز سرپرستار جاسم رحمانیان

 بخش اسکرین  سرپرستار حسن عسکری

 NICUبخش  سرپرستار سوسن ربیعی

 7بخش زنان  سرپرستار طاهره بهجو

 

 

 72/51/32بازبینی بعدی:                                                                                                                 72/51/39تاریخ ابالغ:       

 

 

 

 MHPOL-AC-01 کد سند:

 دوم: ویرایش

 هفتمصفحه:

 

 



 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: خط مشی 

                     

 کلیه بخش های ویژهدامنه:  مراقبت فیزیولوژیک و مانیتورینگ مداوم بیماران حادعنوان: 

 

 صاحبان فرایند و ذینفعان: 

 پرسنل درمانی

 فرد پاسخگو:

 سرپرستار بخش

 تعاریف:

بیماران حاد و بحرانی نیازمند به مانیتورینگ مداوم مداوم بوده و در فهرست پذیرش بیماران بستری در 

بخش مراقبت های ویژه بیمارستان قرار می گیرند سطح ارائه مراقبت از آنها ، ارتباطی به حضور بیمار در 

اورژانس ندارد و بایستی مراقبت های ویژه تا زمان پایداری کامل  ، وضعیت بیمار  بخش عادی ، ویژه و یا

ادامه یابد. بیماران نیازمند مراقبت های بحرانی به علت ناپایداری عالئم نیازمند استمرار مداخالت درمانی و 

ایش مداوم وضعیت پایش مداوم وضعیت بیمار و ارتقاء مراقبت ها در حیطه های فیزیولوژیکی می باشند . پ

 بیمار با کنرل مداوم عالئم حیاتی و از طریق دستگاه پالس اکسی متری و مانیتورینگ قلبی انجام می شود.

( ،  DBP( ، فشار خون دیاستولیک )  SBDمراقبت فیزیولوژیک بیماران شامل : فشار خون سیستولیک ) 

، در صد اشباع اکسیژن خون شریانی ، کنترل (  T ( ، درجه حرات ) RR( ، تعداد تنفس ) HRضربان قلب ) 

 نبض های محیطی و برگشت وریدی می باشد .

 

 شیوه انجام کار: 

 بزرگساالن

پزشک دستور مانیتورینگ مداوم بیمار و کنترل عالیم حیاتی و کنترل درصد اشباع اکسیژن خون را  .5

 در برگ دستورات پزشک ثبت می کند .

 POL-AC-02 کد سند:

 دوم: ویرایش

 صفحه: اول

 

 



 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: خط مشی

 

 

پرستار ضمن چک کردن دستورات پزشک ، بیمار را ارزیابی کرده و در صورت بروز عالئم خطر ، وضعیت  .7

 بالینی بیمار را به پزشک اطالع می دهد . 

پرستار جهت اندازه گیری فشار خون ، ابتدا بازوبند با اندازه مناسب را انتخاب می کند و پس بازوبند را  .9

. به صورتی که قسمت قابل باد شدن در باالی چین جلوی آرنج قرار داشته  دور بازوی بیمار قرار می دهد

از طول بازو را بپوشاند و طول بازوبند به صورتی باشد که حدود  ⅔باشد . بازوبند دستگاه خون بایدحدود 

 دور به دور بازوی بیمار پیچیده شود . 1/5

دقیقه استراحت  5فئین نداشته باشد و حداقل دقیقه قبل مصرف کا 31پرستار دقت می کند که بیمار از  .4

 کرده باشد 

 .پرستار وضعیت بازو را طوری تنظیم می کند که شریان بازو اش در سطح قلب قرار گیرد.5

، فشار خون بیمار  BPپرستار در صورت اتصال بیمار به دستگاه مانیتورینگ ، با فشردن دکمه کنرل  .6

 ا اندازه گیری کرده در پرونده بیمار ثبت و چارت می کند.شامل فشار سیستولیک و دیاستولیک ر

پرستار در صورت نیاز به کنترل دستی فشار خون ، بعد از بستن بازوبند ، کاف فشار سنج را به حدی .7

میلی متر جیوه به آن  21افزایش می دهد که نبض رویال ناپدید شود ، این فشار را از روی مانومتر خوانده و 

د. از این حاصل جمع به عنوان نقطه ای برای سنجش های بعدی استفاده می شوذ تا از به اضافه می کن

وجود آمدن ناراحتی غیر ضروری در اثر فشارهای بازوبند جلوگیری شود .سپس قسمت بل گوشی را بر روی 

ثانیه خالی میلی متر جیوه در  2-3شریان بازویی قرار می دهد و بازوبند را به آهستگی و با سرعت تقریبا 

می کند و در همین حین عمل سمع صدا را انجام می دهد و اعداد مربوطه به سمع صداهای کورتوکوف و 

 قطع آن را ثبت می کند.

 

 POL-AC-02 کد سند:

 دوم: ویرایش

 دوم صفحه:

 

 



 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مطهریمرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد 

 عنوان سند: خط مشی 

 

را در  HR( با استفاده از عدد ثبت شده در مانیتور میزان  HR.پرستار جهت کنترل تعداد ریت قلبی ) 8

با استفاده از گوشی در یک دقیقه سمع و   Apical، تعداد نبض   AFپرونده بیمار ثبت می کند. در بیماران 

( از نبض های محیطی مانند کاروتید ، براکیال  PRثبت می گردد. در مدت نیاز به ثبت میزان تعداد نبض ) 

، رادیال و فمورال استفاده می کند. و پس از شمارش نبض و محاسبه تعداد نبض در یک دقیقه ، در پرونده 

 4ثانیه شمارش نموده و سپس در عدد  15م منظم نبود ، تعداد نبض را در بیمار ثبت می کند .) اگر ریت

ضرب می کند ، اگر تعداد ضربان به طور غیر طبیعی کند یا سریع بود ، تعداد نبض را در یک دقیقه کامل 

 شمارش می کند (

 

دقیقه شمارش  1 ثانیه یا 15( ، تعداد باال رفتن قفسه سینه را در طی  RR . پرستار جهت کنترل تنفس )9

( هم چنان که نبض را کنترل می کند انگشتان خود را  RRنموده و ثبت می کند . پرستار جهت کنترل )

 روی مچ بیمار نگه می دارد و بدون آگاه سازی بیمار ، تعداد تنفس وی را شمارش می کند.

کند . سپس ترمومتر را در ) دهانی ( استفاده می  oral( از روش  T.پرستار جهت کنترل درجه حرارت ) 11

دقیقه درجه حرارت را  3-5زیرزبان قرار داده و به بیمار آموزش می دهد ، لب های خود را ببندد و پس از 

 خوانده و ثبت می کند.

( ، پروپ پالس اکسیمتر را به بیمار   spo₂. پرستار جهت کنترل درصد اشباع اکسیژن خون شریان ) 11

 بیمار را کنترل و ثبت می کند.  spo₂وصل نموده و میزان 

 نکودکان و نوزادا

 POL-AC-02 کد سند:

 : دومویرایش

 سوم صفحه:

 

 



 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: خط مشی

خطر زیر ، بیمار را تحت مانیتورینگ مداوم قرار داده و پرستار بیمار را ارزیابی کرده و در صورت بروز عالئم  -

 وضعیت بالینی بیمار را به پزشک اطالع می دهد :

 عالئم خطر در کودکان و نوزادان :

 وجود دیسترس تنفسی 

 تاکی پنه 

 رتراکسیون 

 فلرینگ پره های بینی 

 وجود گرانتینگ در موقع بازدم 

 تغییر در صداهای نفسی مثل استریدور و ویزینگ 

 عالئم شدت یافتن دیسترس تنفسی :

 تغییر رنگ پوست به رنگ خاکستری و سیانوز 

 عدم شنیدن صدای ورود هوا 

 آپنه و تنفس های نامنظم 

 تغییر در سطح هوشیاری و فعالیت 

 برادی کاردیا 

 عالئم خطر کالپس قلبی و عروقی :

 تاکی کاردی 

 تغییر در پرفیوژن 

 POL-AC-02 کد سند:

 : دومویرایش

 چهارم صفحه:

 

 



 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: خط مشی 

 

 ثانیه 2پوست : افزایش زمان پر شدگی مجدد مویرگی بیش از  -

 مغز : تغیر سطح هوشیاری و فعالیت ، کاهش پاسخ دهی -

 1ml/kg/hrادراری به کمتر از  outputکلیه ها : کاهش 

 عالئم شدت یافتن کالپس قلبی و عروقی :

 کاهش پاسخ به درد 

 شل بودن اندام ها 

 هیپوتانسیون 

 برادی کاردیا 

. پرستار در صورت وجود تغییرات در هر یک از عالئم حیاتی بیمار ، اقدامات مناسب را بر حسب 2

 اطالع می دهد .نیاز انجام داده و به پزشک جهت ویزیت بیمار 

ساعت ) بسته  1-2. در این بیماران ، پرستار فشار خون سیستولیک و دیاستولیک بیمار را هر از 3

به شرایط بیمار ( با دستگاه مانیتورینگ قلیب ) و یا به صورت دستی ( اندازه گیری و چارت می 

 کند .

ردن دکمه کنترل فشار خون بر . پرستار کاف فشار خون را به دور بازوی بیمار می پیچد و با فش4

روی مانیتور ، ) و یا به صورت دست به نحوی که در قسمت قبل این سنجه آمده است( فشار خون 

 . بیمار را اندازه گیری کرده و در برگه چارت بیمار ثبت می کند

 

 

 POL-AC-02 کد سند:

 : دومویرایش

 پنجم صفحه:

 

 



 بهداشتی درمانی جهرمدانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: خط مشی 

 

. پرستار نبض آپیکال بیمار را در مدت یک دقیقه به صورت کامل از طریق گوشی سمع و ثبت 5

 Heart manitoringبیمار را از روی دستگاه  HR می کند و اگر بیمار مانیتورینگ می شود

 ثبت می نماید

 ) تعداد تنفس ( را در یک دقیقه به صورت کامل شمارش و ثبت می کند . RR. پرستار6

. پرستار با استفاده از دستگاه مانیتورینگ قلبی ) با داشتن پروب پالس اکسی متری ( و یا 7

ساعت  2تا  1بیمار را اندازه گیری  و هر از  spo2دستگاه پالس اکسی متری به روش صحیح 

 چارت کند .

، از طریق   PRNساعت و یا در صورت نیاز به صورت  2درجه حرارت بدن بیمار  را  هر از . 8

 آگزیالری و یا گوشی کنترل می کند و چارت می نماید .

 ساعت در بیمار لمس و چارت می کند . 2. وجود نبض های محیطی و برگشت وریدی را هر 9

رات فاحش در آن ، وضعیت بیمار را به . در صورت غیر طبیعی بودن عالئم حیاتی و یا تغیی11

 پزشک اطالع می دهد .

 نحوه نظارت بر اجرا:

 گزارش پرستاری

 نظارت پزشکان معالج و سوپروایزر

 

 منابع/مراجع:

 کتاب مرجع استانداردهای خدمات پرستاری

 

 POL-AC-02 کد سند:

 :  دومویرایش

 ششم صفحه:

 

 



 درمانی جهرم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: خط مشی 

 

 

 سمت تصویب و ابالغ کننده: تایید کننده: سمت تهیه کننده:

  سرپرستار سودابه شاکری

 

 مسئول فنی بیمارستان

 

 

 

 دکتر حسین رستمی پور

 

 

 

 ریاست بیمارستان

 

 سوپروایزر آموزشی معصومه رحیمی

 سوپروایزر صدیقه اقتصادی

 مترون فریده نظری

 

                            72/51/32بازبینی بعدی:                                                                                            72/51/39تاریخ ابالغ:       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 POL-AC-02 کد سند:

 :  دومویرایش

 هفتمصفحه:

 

 



 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: خط مشی 

                     

 بخش های درمانیدامنه:   رعایت الزامات ایمنی بیماران در اقدامات تهاجمی خارج از حیطه اتاق عمل:  عنوان

 

 صاحبان فرایند و ذینفعان:

  مسئول فنی بخش–پزشک مربوطه  –سر پرستار 

 فرد پاسخگو:

  کلیه پرستاران بخشهای درمانی -بخشهای درمانیسر پرستار 

 تعاریف:

 اقدامات تهاجمی :

هر گونه پروسیجری که انجام آن با بی حسی موضعی یا بیهوشی عمومی و مراقبت های پایش شده و 

تسکین توام باشد و یا با انسزیون پوست توام باشد جزء اقدامات تهاجمی محسوب شده و باید رعایت اصول 

 ایمنی و جراحی حفظ سالمت و جلوگیری از آسیب به  بیمار انجام شود . 

 /خط مشی: بیانیه سیاست

در اقدامات تهاجمی خارج از حیطه اتاق عمل ضرورت دارد کلیه اقدامات الزم در پیشگیری از عفونت و 

 پیشگیری از بروز خطاهای پزشکی و آسیب به بیمار به عمل می آید .

 شیوه انجام کار: 

دانشجویان پزشکی ، رعایت اصول شناسایی صحیح بیمار توسط کلیه اعضای تیم ) پزشک ، پرستار ،  -

 دانشجویان پرستاری و ...(

محل و موضع انجام اقدام تهاجمی مورد نظر به درستی قبل از انجام آن توسط پرستار و پزشک مشخص و  -

 عالمت گذاری شود .

 

 

 MHPOL-SAC-01 کد سند:

 دومویرایش:

 صفحه: اول

 

 



 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 ز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهریمرک

 عنوان سند: خط مشی 

 

شیو  -بودن NPOبودن و مدت زمان الزم برای  NPOمراقبت های قبل از انجام اقدام تهاجمی از جمله  -

مصرف دارو یا ماده مورد نیاز قبل از انجام اقدام تهاجمی توسط پرستار بررسی شده و به  –در صورت نیاز 

 بیمار آموزش می دهد .

 لباس تمیز و استریل مخصوص ، توسط پرستار به بیمار داده می شود .-

 محل انجام پروسیجر تمیز و استریل باشد و توسط پرستار چک می شود . -

 

 از قبل توسط پرستار آماده می شود . وسایل الزم جهت پروسیجر -

به بیمار در خصوص نحوه عملکرد عوارض انجام پروسیجر و همچنین عوارض عدم انجام و مزایای اقدام  -

 تهاجمی مورد نظر توسط پرستار و پزشک توضیح داده می شود.

 اخذ رضایت آگاهانه از بیمار یا ولی بیمار توسط انجام دهنده پروسیجر. -

یم خصوصی بیمار و رعایت اصول ایمنی و حفاظت بیمار برای جلوگیری از سقوط از تخت توسط حفظ حر -

 اعضای تیم چک می شود.

قبل از شروع پروسیجر محیطی آرام و و بدون استرس توسط پرستار برای بیمار فراهم شود و به سواالت و  -

 ابهامات بیمار پاسخ داده می شود.

 اجمی و غیر تهاجمی اصول استریل توسط پزشک و پرستار انجام می شود.در هنگام انجام اقدامات ته -

 پس از انجام پروسیجر ، اقدامات جهت سدیشن بیمار توسط پرستار با دستور پزشک انجام می شود. -

در صورت داشتن نمونه در طی انجام پروسیجر توسط پرستار برچسب مشخصات بر روی نمونه ها زده  -

 مل نحوه نگهداری و انتقال نمونه ها به آزمایشگاه ، نمونه ها ارسال می شود.شده و طبق دستورالع

 پس از انجام پروسیجر ، پایش عالیم حیاتی توسط پرستار انجام می شود . -

 در صورت نیاز طبق دستور پزشک ، پروفیالکسی قبل و بعد از انجام پروسیجر توسط پرستار داده می شود. -

 

 MHPOL-SAC-01 کد سند:

 دومویرایش:

 دوم صفحه:

 

 



 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: خط مشی 

 

 

 نحوه نظارت بر اجرا:

  یا اینچارج بخش ، سوپروایزر سر پرستار 

 

 

 

 

 

 منابع/مراجع:

 همکاران بخشهای درمانی تجربیات درون بخشی

 

 سمت تصویب و ابالغ کننده: تایید کننده: سمت تهیه کننده:

  مسئول بخش اطفال فرزانه زارعیان

 

 مسئول فنی بیمارستان

 

 

 

 دکتر حسین رستمی پور

 

 

 

 ریاست

 

 

 مسئول بیهوشی  شعله اصالت 

  5مسئول بخش زنان  الهام فاتحیان 

 مسئول بخش اسکرین  حسن عسکری

 مسئول اتاق عمل  بهجت مسعودی 

 مترون فریده نظری 

 

                          72/51/32بازبینی بعدی:                                                                              72/51/39تاریخ ابالغ:   

 MHPOL-SAC-01 کد سند:

 دوم ویرایش:

 سوم صفحه:

 

 



 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 خط مشی عنوان سند:

 

 زایشگاه بخش های زناندامنه:  مدیریت مادران پر خطر در بلوک زایمان عنوان:

 

 صاحبان فرایند و ذینفعان:

 مادران پر خطر

 فرد پاسخگو:

 زایمان مسئول ماما زایمان، بخش رئیس

 تعاریف:

ارائه بهترین خدمات مامایی در کمترین زمان ممکن به طوری که حداقل عوارض بارداری را در پی داشته 

شرایط تهدید کننده حیات از جمله پروالپس بند ناف ، دفع  1تریاژ می باشد . سطح  2و  1باشدکه در سطح 

شامل خون ریزی متوسط ، دفع  2باال ، زایمان قریب الوقوع و سطح لخته های بزرگ خون از واژن ، تب 

 مکونیوم ، سزارین قبلی همراه با درد شدید . 

 بیانیه سیاست:

در بخش زایمان به بیماران پرخطر بهترین خدمات در کمترین زمان جهت کاهش عوارض توسط بهترین 

فظ ایمنی بیمار انجام گیرد های اولیه جهت ح پرسنل مامایی ارائه می شود و تا حد امکان بایستی مراقبت

 بیمار پرخطر به نحوی که بیمار بهترین خدمات را دریافت کند و دچار کمترین عوارض شود .  .اداره

 شیوه انجام کار: 

 فرم تریاژ از سایر بیماران کم خطر جداسازی می شود .  2و  1. مادران پرخطر در سطوح 1

مار پس از گرفتن شرح حال و کنترل کامل به اطالع پزشک مقیم رسانده می . در اتاق معاینه وضعیت بی2

 شود . 

. در صورتی که نیاز به اقدام فوری وجود داشته باشد سریعا اقدامات الزم و اولیه توسط مامای اتاق معاینه 3

 اجرا خواهد شد . 

 MHPOL-MC-01 کد سند:

 دوم :ویرایش

 اولصفحه:

 

 



 پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرمدانشگاه علوم 

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 خط مشی عنوان سند:

 

. پس از اطالع رسانی به پزشک مقیم توسط ماما ، ویزیت اولیه انجام و با دستور ایشان در لیبر بستری 4

 خواهد شد . 

. دستورات پزشک پس از بستری در لیبر در پرونده بیمارثبت و توسط مامای مسئول چک و سریعا اجرا 5

 می گردد . 

 

 . در تمامی بیماران پرخطر جهت مراقبت ، کتابچه راهنمای کشوری خدمات مامایی استفاده می گردد . 6

 می گیرد . . در صورت صالحدید پزشک معالج ، برای مادر باردار مشاوره انجام 7

 . تصمیم نهایی جهت نحوه زایمان توسط پزشک گرفته می شود . 8

 الزم جهت سزارین یا زایمان طبیعی توسط ماما گرفته می شود . . اقدامات 9

 . ثبت اطالعات ، گزارش عوارض شدید بارداری و زایمان وموربیدیتی در سامانه ایمان11

از ختم بارداری جهت مادران پرخطر توسط کارشناس مادر  روز پس 42. پیگیری و آموزش های الزم تا 11

 پرخطر

 . اطالع رسانی به کارشناس مادر پر خطر جهت ویزیت و ادامه مراقبت های الزم12

 ذیل اعالم می گردد :  حاملگی های پر خطر که برای مادر و جنین می تواند مخاطره آمیز باشد به شرح

 41و بیشتر از  16. سن مادر کمتر از  1

 هفته به باال ( 41. حاملگی پست ترم ) 2

 IVF . سابقه ناباروری یا 3

 . لیبر طول کشیده 4

 . چند قلویی5

 (NVD. قرارگیری غیرطبیعی جنین در صورت زایمان طبیعی ) 6

 MHPOL-MC-01 کد سند:

 دوم: ویرایش

 دومصفحه:

 

 



 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهریمرکز 

 خط مشی عنوان سند:

 

 (PROM پارگی زود رس کیسه آب ) . 7

 . کوریوآمینونیت8

 . پره اکالمپسی و اکالمپسی9

 . خونریزی رحمی ) جفت سر راهی ، دکولمان جفت (11

 . زایمان زودرس11

 . دیابت آشکار12

 (  HTN . فشارخون باال ) 13

 . بیماری قلبی مادرزادی و یا ناهنجاری در جنین 14

 و ...( ITP   ، TTP   ، DIC . بیماری خودایمنی ) از جمله  15

 روماتوئید ( –آرتریت  –. بیماری بافت همبند ) لوپوس 16

 .بیماری های بدخیم نظیر لوسمی ، سرطان پستان فعال و سرطان های تحت درمان17

 ی شکل. آنمی شدید و آنمی داس18

19 .STD  عفونت های جنسی ( محرزشده مادر و ایدز (HIV مثبت 

 . بیماریهای مثل پر کاری تیروئید ، بیماریهای کلیوی ، سل ، صرع و مصرف داروهای ضد تشنج21

 . اختالل سیستم گردش خون و ترومبوآمبولی21

 . عوامل خطر اجتماعی :22

 مصرف الکل-

 مواد افیونی -

 

 MHPOL-MC-01 کد سند:

 دوم: ویرایش

 سوم صفحه:

 

 



 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 خط مشی عنوان سند:

 

 مواد محرك -

 نحوه نظارت بر اجرا:

 . نظارت مسئول بخش در حین شیفت کاری 1

 . نظارت سوپروایزر در حین شیفت کاری  2

 . نظارت پزشک مقیم زنان 3

 . دفتر ثبت مراجعین ادمیت  4

 . شاخص های بخش زایشگاه  5

 منابع/مراجع:

 . راهنمای کشوری ارائه خدمات و مراقبت های مامایی  1

 . تجارب بیمارستانی  2

 سمت کننده: تصویب و ابالغ تایید کننده: سمت تهیه کننده:

  مسئول زایشگاه زینت صیادی

 

 مورتالیتی و موربیدیتیکمیته 

 

 

 

 دکتر حسین رستمی پور

 

 

 

 ریاست

 

 7بخش زنان  سرپرستار طاهره بهجو

 5بخش زنان  سرپرستار الهام فاتحیان

 کارشناس مادر پرخطر شریفی  راشین

 مترون فریده نظری

 

      72/51/32بازبینی بعدی:                                                                                                72/51/39تاریخ ابالغ:     

 

 

 MHPOL-MC-01 کد سند:

 دوم: ویرایش

 چهارم صفحه:

 

 



 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 استاد مطهریمرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی 

 عنوان سند: خط مشی

                     

 بخش زایشگاهدامنه:  اطمینان از رعایت اندیکاسیون های انجام سزارینعنوان : 

 

 صاحبان فرایند و ذینفعان:

 کادر پزشکی ، مامایی

 فرد پاسخگو:

 بخش زایشگاه ، بخش زنان  

 بیانیه سیاست:

در زایشگاه در جهت کاهش سزارین تالش می شود و سزارین تنها در صورت اندیکاسیون علمی انجام می 

 شود . 

 شیوه انجام کار: 

انجام سزارین الزم است صرفا بر اساس اندیکاسیون های علمی که ذیال اشاره شده و با ذکر جزئیات در 

رد و کلیه بیمارانی که بنا به علت هایی غیر از پزشک متخصص زنان و زایمان انجام می پذیپرونده ، توسط 

اندیکاسیون سزارین تصمیم به انجام سزارین دارند باید ضمن طرح در کمیته سیاست گذاری زایمان ایمن ، 

پرونده بیمار بررسی و پس از تایید اعضای کمیته زایمان ایمن و تکمیل فرم صورتجلسه توسط معاونت 

 .درمان مورد تایید قرار گیرد 

 تعریف :

 MHPOL-MC-02 کد سند:

 ویرایش: دوم

 صفحه: اول

 

 



 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: خط مشی

 

هستروتومی ( را به دنیا آوردن جنین از طریق انتریونهای در دیواره شکم ) الپارارتومی ( و دیواره رحم ) 

زایمان سزارین گویند که روشی جهت ختم بارداری است و هنگامی انجام می شود که پزشک تشخیص می 

 دهد این نوع ختم بارداری برای حفظ سالمت مادر و جنین ضرورت دارد .

 اندیکاسیون های سزارین :

پارگی قلبی ، ترمیم آنومالی رحمی . سزاریت قبلی ، سابقه هیستروتومی ، سابقه اسکار روی رحم ) ناشی از 1

 ، میومکتومی ( سابقه رمیم سرویکس و واژن و سرکالژ داخل شکمی

 پروالپس بند ناف –. اختالالت النه گزینی جفت ) سر راهی ، چسبنده ( 2

 . خونریزی شدید مادر و به مخاطره افتادن جان مادر3

 مثبت ( HIV –. عفونت های مادر ) هرپس فعال 4

 قلویی. چند 5

 . هر گونه توده خوش خیم و بدخیم در مسیر زایمان که باعث انسداد مسیر زایمان و واژینال می شود.6

 . کانسر مهاجم سرویکس7

 . ضرورت به ختم بارداری و وجود کانتر اندیکاسیون القای زایمان8

لوب یا عدم پاسخ به .اکالمپسی و پره اکالمپسی در صورت نیاز به ختم بارداری اورژانس و سرویکس نامط9

 القای لیبر

 . بیماری قلبی و یا ریوی مادر11

 MHPOL-MC-02 کد سند:

 ویرایش: دوم

 صفحه: دوم

 

 



 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: خط مشی

 

 که احیا موفق نباشد .. در صورت ایست قلبی مادر در مواردی 11

 علل جنینی 

 . دیسترس جنینی مطابق پروتکل الگوی ضربان قلب جنین1

 . اختالالت خونریزی دهنده جنین2

. آنومالی قابل درمان جنین که انجام زایمان طبیعی منجر به آسیب خوردن به آن عضو می شود مثل 3

 میلوسل و ..

 دازه ، اندازه رحم کوچکتر از سن حاملگی.تاخیر رشد داخل رحمی جنین مطابق پروتکل ان4

 . نمایش غیر طبیعی جنین مثل نمایش صورت ، پیشانی پایدار ، قرار عرضی و نمایش بریچ5

 علل مادری و جنین

 ناشی از لگن تنگ ، جنین ماکروزم یا هر دو CPP .دیستوشی زایمان . عدم پیشرفت زایمان  یا 1

زیر سزارین با نظر و تصمیم گیری پزشک مسئول انجام می  . دردکولمان جفت در صورت وجود شرایط2

 شود.

 جنین زنده و قریب الوقوع بودن زایمان واژینال 

 دیسترس جنینی 

. دوقلویی قابل حیات و غیر سفالیک بودن یکی از قل ها ) زایمان وازینال در صورت موارد 3

 بریچ ( قابل انجام است .–سفالیک  –متابولیک 

 MHPOL-MC-02 کد سند:

 ویرایش: دوم

 صفحه: سوم

 

 



 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: خط مشی

 

 نحوه نظارت بر اجرا:

بررسی فصلی شاخص سزارین از طریق منحنی و بررسی پرونده ها به وسیله چک لیست کنترلی پایش دوره 

 ماه  6ای هر سه ماه و ارائه نتایج به بخش های مربوطه هر 

 برگ آمار ماهیانه 

 منحنی شاخص سزارین و صورت جلسات کمیته ایمنی مادر و نوزاد . 

 منابع/مراجع:

 متبوع و فرم اغالم اندیکاسیون سزاریندستور العمل های وزارت 

 

 سمت تصویب و ابالغ کننده: تایید کننده: سمت تهیه کننده:

  مسئول زایشگاه زینت صیادی

 

 

 کمیته ترویج زایمان طبیعی و ایمن

 

 

 

 

 دکتر حسین رستمی پور

 

 

 

 

 ریاست

 

 کارشناس مامایی ندا پاد

 5سرپرستار بخش زنان الهام فاتحیان

 7سرپرستار بخش زنان  طاهره بهجو

 مترون فریده نظری

 

                             72/51/32بازبینی بعدی:                                                                                               72/51/39تاریخ ابالغ:   

 MHPOL-MC-02 کد سند:

 ویرایش: دوم

 صفحه: چهارم

 

 



 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 خط مشی عنوان سند:

 

 دامنه: کسب اطمینان از اثر بخشی اقدامات بهداشت و حفاظت پرتوها عنوان:

 

 صاحبان فرایند و ذینفعان:

تابش غیر ضروری به بیمار ، بیمارستان با هدف بیشترین حفاظت ممکن از افراد با توجه به لزوم جلوگیری از 

 . ) بیماران ، همراهان و پرسنل ( این خط مشی را لحاظ می نماید

 فرد پاسخگو:

 مسئول فیزیک بهداشت

 تعاریف:

 پرتابل باید مد نظر قرار گیرد . رادیوگرافی –فیلم بج  –پارادان سربی  –پرتوهای یونیزان 

 شیوه انجام کار: 

خواست دوزیمتری جهت بررسی مقدار نشت شت محیط با هماهنگی مسئول بخش در. کارشناس بهدا 1

بار یا در صورت تغییر در  1ماه  6اشعه از دیوار و درب های رادیولوژی و برخی دستگاه ها داده می شود ) 

 .  (ساختمان و یا دستگاه های مولد پرتو ایکس

هداشت نسبت به کنترل عالیم هشدار دهنده روی درب پرتو نگاری یا تصویر برداری به . مسئول فیزیک ب 2

 صورت دوره ای اقدام می کند . 

از تابش پرتو در اتاق ها ، چراغ های  مراجعین. مسئول بخش رادیوژی به منظور اطالع رسانی همکاران و 3

 ند .   در باالی درب اتاق های رادیولوژی نصب می ک خطر تشعشع آالرم

 

 MHPOL-EHM-01کد سند:

 ویرایش : دوم

 اول صفحه:

 

 



 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 خط مشی عنوان سند:

 

. مسئول فیزیک بهداشت نصب تابلو هشدار خطر تشعشع جهت زنان باردار را در اتاق های عکس برداری 4

 کنترل و نظارت می کند. 

. پرتو کاران به منظور تامین سالمت بیماران و کارکنان واحد تصویر برداری ، در موارد لزوم از شیلد های  5

 د . حفاظتی جهت بیماران و کارکنان استفاده می کنن

.پرتو کاران از فیلم بج به عنوان وسیله مانیتورینگ و سنجش در تابشی اشعه در بخش های مختلف کار با  6

 پرتو استفاده می کنند . 

روی سینه نصب می شود و در صورت نزدیک سر و گردن ، ترجیحا . فیلم بج مورد استفاده کارکنان  7

 می شود . در زیر آن قرار داده  ،استفاده از روپوش سربی

. مسئول فیزیک بهداشت موظف است کلیه فیلم بج های پرسنل پرتوکار، هر دو ماه یکبار جهت سنجش 8

 میزان پرتوگیری آنها به شرکت ارائه خدمات  دزیمتری و فیلم بج ارسال نماید.

، علت تابش غیر مجازکرده و در صورت بررسی . مسئول فیزیک بهداشت نتایج دوزیمتری کارکنان را در  9

و در صورت لزوم تمهیدات الزم صورت می پرتو گیری را بررسی و به فرد اطالع رسانی الزم را انجام می دهد 

 گیرد) مرخصی اشعه و اقدامات درمانی(.

ماه  6. به منظور اطمینان از سالمتی کارکنان پرتو کار ، معاینات پزشکی دوره ای پرسنل پرتو کار هر  11

 ، بایگانی می گردد .  و تایید پزشک و نتایج مربوطه پس از اطالع رسانی به پرتو کاربار انجام می شود  یک

 

 MHPOL-EHM-01کد سند:

 ویرایش :دوم

 دومصفحه:

 

 



 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 خط مشی عنوان سند:

 

. کاردان یا کارشناس رادیوژی در صورتی که پزشک معالج بیمار در دسترس نباشد مضرات اشعه را برای  11

 بیمار توضیح می دهد و از وی می خواهد که برای تعیین  تکلیف به پزشک معالج خود مراجعه نماید . 

در صورتی که بیمار نسبت به . کاردان یا کارشناس رادیو لوژی به دلیل اهمیت پرتو گیری بیماران باردار  12

حامله بودن خود اطمینان نداشته باشد با پزشک معالج تماس تلفنی گرفته و مشکل بیمار را برای ایشان 

 رادیوگرافی را انجام می دهد . ن از حامله نبودن ، 1گی و اطمیناتوضیح می دهد تا پس از انجام تست حامل

ت ضرورت انجام تصویر برداری جهت بانوان باردار با اشعه . کاردان یا کارشناس رادیو لوژی در صور 13

 یونیزان با استفاده از آپرون و سایر وسایل حفاظتی ، گرافی را انجام می دهد .   

به مواردی می کند که الزاما برای تشخیص  . پزشک معالج درخواست رادیو لوژی برای اطفال را محدود 14

 مورد نیاز باشد .  کودك

اس تصویر برداری فیلد تابشی به افراد را تا حد امکان کوچک انتخاب می کند و تا حد امکان از . کارشن 15

 تکرار رادیوگرافی خودداری می نماید . 

. کارشناس رادیو لوژی در صورت نیاز به انجام تصویر برداری با اشعه ایکس ، برای ثابت نگه داشتن بیمار  16

 .  ، امکانات الزم را به کار می بندد

. به منظور پیشگیری از تکرار گرافی ، در صورت وجود نقص فنی در هر یک از تجهیزات پرتو نگاری ، از  17

 کار کردن با دستگاه معیوب خودداری می شود .
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. با توجه به استفاده از پرتو های یونیزان در تصویربرداری پرتابل ، اصل اساسی انجام رادیوگرافی ، انجام  18

آزمون دربخش رادیولوژی و تحت شرایط ایمن این بخش می باشد و انجام هر گونه رادیوگرافی خارج از 

 ط در موارد اورژانسی با تشخیص پزشک معالج و دستور کتبی ایشان صورت می پذیرد . بخش رادیولوژی فق

) شش  . مسئول بخش تصویر برداری به منظور اطمینان از کارکرد صحیح دستگاه ها به صورت دوره ای 19

توسط اقدام به انجام کنترل کیفی دستگاه های پرتو ساز از طریق شرکت های مجاز اعالم شده ماه یکبار( 

 می کند .  ،سازمان انرژی اتمی

. کلیه اتاق های عکسبرداری باید مجهز به سیستم تهویه مطلوب باشند.) جهت کاهش پرتوهای ثانویه و 21

 پراکنده(

 نحوه نظارت بر اجرا:

کنترل مستندات ) گزارش دوزیمتری بج و معاینات دوره ای ( و چک لیست مرتبط ) بازدیدهای دوره ای 

استفاده از فیلم بج  –زون بندی بخش رادیولوژی  –اقدامات اصالحی ( و مشاهده ) چراغ های آالرم اشعه 

 عالیم هشدار دهنده ایکس ( –شخصی 

 منابع/مراجع:
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 سمت تصویب  و ابالغ کننده: تایید کننده: سمت تهیه کننده:

  مسئول واحد رادیولوژی زیبا خسروی نژاد

 کمیته بهداشت محیط

 

 حسین رستمی پوردکتر 

 

 

 ریاست

 

 مسئول بهبود کیفیت فاطمه شاکری

 سوپروایزر نبی اله زارع زاده

 

 72/51/32بازبینی بعدی:                                                                       72/51/39تاریخ ابالغ:    
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رزش گذاری و فرهنگ سازی رعایت اصول بهداشت دست در بین ا عنوان :

 پزشکان و  کلیه کادر درمانی

کلیه بخش ها و واحد دامنه:

 های درمانی

 

 صاحبان فرایند و ذینفعان:

 کادر پرستاری و مامایی ، کادر پزشکی ، کارکنان بالینی ، سوپروایزرین 

 فرد پاسخگو:

 کمیته و تیم کنترل عفونت بیمارستان

 تعاریف:

 Surgical hand washدقیقه طبق دستور العمل :  1شست و شوی دست با آب و صابون به مدت زمان 

 Hand rubثانیه طبق دستور العمل  :  31شست و شوی دست با محلول ضد عفونی کننده طی زمان 

 :بیانیه سیاست

فرهنگ سازی و ترغیب کلیه کارکنان به رعایت بهداشت دست به عنوان یک راه حل ساده و اثر بخش جهت 

موقعیت اعالم شده از  5پیشگیری و کنترل عفونت در بیمارستان و تاکید بر رعایت بهداشت دست ها در 

 با محلول و مواد بهداشتی مورد تایید و با کیفیت توسط تمام کارکنان   WHO سوی 

 شیوه انجام کار: 

.  سرپرستار بخش و واحد بایستی لیست تجهیزات و وسایل مورد نیاز جهت رعایت بهداشت دست را تهیه  1

 و از انبار در خواست می کنند . 
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. پرستار کنترل عفونت،پوستر آموزشی مربوط به مراحل،نحوه شست و شو و  2

 ضد عفونی دست ها را تهیه و دراختیار واحدها قرار می دهد . 

.  کارشناس کنترل عفونت با همکاری بهداشت محیط و مسئولین بخش ها نسبت به نصب دیسپنسرهای  3

 های مناسب در کلیه بخش ها  اقدام می نمایند . محتوی محلول پایه الکلی به تعداد کافی و در محل

 . افشانه ها و ظروف حاوی محلول ترجیحا یکبار مصرف می باشد .  4

 . کارشناس کنترل عفونت فرم نظارت بر بهداشت دست را فصلی تکمیل و ارزیابی می کند .  5

تحلیل قرار داده و در صورت .  کمیته کنترل عفونت نتایج میزان رعایت بهداشت دست را مورد تجزیه و  6

 عدم حصول به شاخص تعریف شده اقدامات اصالحی ارائه می دهد . 

.  کمیته کنترل عفونت باید از دسترسی کارکنان به مقادیر کافی مواد بهداشتی و ضد عفونی کننده با  7

از یک  کیفیت مناسب و حداقل خاصیت تحریک کنندگی اطمینان حاصل نماید و در صورت شکایت زیاد

 محصول و ایجاد عوارض نسبت به جایگزین کردن آن با محصول جدید اقدام نماید .  

.  طبق تصویب مدیریت، پرسنلی که در زمینه رعایت بهداشت دست همکاری بیشتری دارند جهت انگیزه  8 

 بیشتر در بین کارکنان ، از طرف پرستاری و مدیریت مورد تشویق قرار خواهند گرفت . 

 

 

 

 

 MHPOL-IC-01کد سند: 

 دومویرایش:

 دوم صفحه:

 

 



 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری
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 نحوه نظارت بر اجرا:

 چک لیست تخصصی ارزیابی میزان رعایت و پذیرش بهداشت دست  .  1

 میانگین میزان مصرف مواد ضد عفونی دست در بخش هااندازه گیری .  2

 منابع/مراجع:

 . راهنمای کشوری نظام مراقبت عفونت های  بیمارستانی   1

 . دستور العمل رعایت بهداشت دست در مراکز بهداشتی درمانی ترجمه فرناز مستوفیان  2

 

 سمت تصویب و ابالغ کننده: تایید کننده: سمت تهیه کننده:

  سوپروایزر آموزشی رحیمیمعصومه 

 کمیته کنترل عفونت بیمارستانی

 

 

 دکتر حسین رستمی پور

 

 

 ریاست

 

 مسئول دفتر بهبود کیفیت فاطمه شاکری

 سوپروایزر نبی اله زارع زاده

 

 72/51/32     بازبینی بعدی:                                                           72/51/39تاریخ ابالغ:       
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راهنمایی وهدایت گیرندگان خدمت در سطح  عنوان:

 بیمارستان

کلیه واحدها و بخش های بالینی و  دامنه:

 غیر بالینی بیمارستان

 

 

 صاحبان فرایند و ذینفعان:

 بیماران: به عنوان گیرنده خدمت حق دارد که از اطالعات الزم در سطح بیمارستان برخوردار باشد.

ر زمینه اطالعات الزم دهمراه بیمار : فردی که در طول درمان در کنار بیمار قرار می گیرد و حق دارد که از 
 مارستان به منظور همکاری با تیم پزشکی برخوردار شود .فعالیت در سطح بی

 کارکنان: به عنوان ارائه دهنده خدمت باید پاسخگوی کلیه نیازها و خواسته های بیماران و همراهان باشد.

جهت تسهیل روند راهنمایی و سرپرستاران و مسئوالن واحدها: به عنوان ناظر بر عملکرد کارکنان باید در 
 هدایت گیرنده خدمت اقدام کنند.

کمیته اخالق پزشکی با محوریت دبیر کمیته: به عنوان ناظر باید موانع اجرایی این خط مشی را شناسایی و 
 بررسی کنند.

ریزی تیم مدیریت اجرایی: اطالعات پردازش شده کمیته اخالق پزشکی را بررسی و نسبت به رفع موانع برنامه 
 می کند.

 رئیس بیمارستان: ابالغ کلیه روش ها و برنامه های مرتبط را بر عهده دارد.

 : انعکاس اخبار مرتبط با بیمارستان و خدمات آن.سایت های خبری محلی در فضای مجازی 

 فرد پاسخگو:

 .مسئولیت اجرای این خط مشی بر عهده تیم مدیریت اجرایی و کلیه مسئوالن و سرپرستاران است

  تعاریف:
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راهنمایی و هدایت به معنی بکار گرفتن کلیه ابزار و امکانات موجود اعم از تجهیزاتی و انسانی برای سهولت 

 به خدمات موجود در بیمارستان استدسترسی 

 بیانیه سیاست:

ایت حقوق گیرندگان خدمت مبنی بر اطالع رسانی به آنها به منظور جلوگیری از عبا توجه به اهمیت ر

بیماران و همچنین سهولت دسترسی بیماران به خدمات قبل از ورود و داخل بیمارستان، سیاستهای سردرگمی 

 زیر را اتخاذ می نماید:

 ساعته تلفنی 42استقرار تلفن گویا و پاسخگویی -1

 راه اندازی سایت بیمارستان و بارگذاری اطالعات الزم در سایت بیمارستان -4

 نظور دسترسی به بخش مورد نظراستفاده از خطوط راهنما به م -3

 استفاده از تابلوهای راهنمای واضح در سایز مناسب -2

استفاده از بروشورها و پمفلت های راهنمای بیمار و رسانه صوتی و تصویری در زمینه خدمات مختلف در  -5

 واحدهای مختلف

 استفاده از تابلوهای اطالعات در پذیرش و ورودی ها -6

 کارکنان مبنی بر اطالع رسانی های الزم به بیمار و همراهالزام کلیه  -7

 سایت های خبری محلی در فضای مجازیبهره گیری از  -8

 شیوه انجام کار: 

 تلفن گویا و سیستم پیامکی:

ساعته به تلفن های بیمارستان را انجام می دهد و تا حد امکان نسبت به  42متصدی تلفن پاسخگویی -1

 می کند. راهنمایی آنها اقدام
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تابلوهای راهنما بروشور، راهنما و  -شماره های تماس بیمارستان از طریق مختلف مانند اطالعیه های داخلی-4

 اطالع رسانی می شود. به مراجعین

را بیمارستان اقدامات الزم را جهت بهره گیری بهتر از تلفن و سیستم پیامکی در پاسخ به نیازهای مراجعین  -3

 در دستور کار خود قرار می دهد

 سایت بیمارستان:

سایت بیمارستان اطالعات مورد نیاز بیماران،  بیمارستان کلیه امکانات خود را به کار می گیرد تا با راه اندازی-2

 مراجعان و همشهریان را در اختیار آنها قرار می دهد.

 فضای مجازی اقدام می کند -داخلی بیمارستان نسبت به معرفی سایت بیمارستان از طریق اطالعیه -5

 

 خطوط راهنما:

ی از خطوط راهنما از برنامه های با توجه به پراکندگی برخی واحدها در سطح بیمارستان بهره گیر -6

 بیمارستان است.

در ورودی بیمارستان و بروشورهای راهنمای بیمار توضیحات الزم در مورد خطوط رنگی راهنما به مراجعین  -7

 داده می شود.

 تابلوهای راهنما:

 تابلو منشور حقوق بیمار :

 او آموزش داده و یادآور می شود. مجموعه قوانینی که حق بیمار را در انتخاب گزینه های درمان به

خیابان اصلی منتهی به بیمارستان از تابلو بیمارستان و اورژانس جهت راهنمای ر و ی های شهروددر و -8

 مراجعین و دسترسی سریعتر آنها به بیمارستان استفاده می شود.
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به محض ورود به بیمارستان از تابلوهای راهنما که تفکیک و جهت واحدهای مختلف را نشان می دهد  -9

 استفاده می شود.

تمامی اوقات قابل رویت برای مراجعین برای مکانهای اصلی از تابلوهای بزرگ استفاده می شود که در  -11

 درمانگاه و کلینیک تخصصی( -پذیرش -باشد )اورژانس

در داخل بیمارستان هم برای واحدها و حتی اتاق های موجود از تابلو استفاده می شود که از سردرگمی  -11

 مراجعین جلوگیری شود.

ی پرخطر در بیمارستان است که با استفاده از یکی از اطالعات مورد نیاز کلیه مراجعین آگاهی از محل ها -14

تابلوهای هشدار نسبت به اطالع رسانی آنها اقدام کرده و در بروشور تا کتابچه راهنما شرح آنها هم درج می 

 خطر برق گرفتگی و ...( -شود )هشدار خطر اشعه

 پمفلت و بروشور و رسانه های صوتی و تصویری:

بچه راهنما که اطالعات کلی در مورد بیمارستان را در اختیار مراجعین قرار بیمارستان نسبت به تهیه کتا -13

 دهد اقدام می کند.

کلیه بخش ها و واحدها نسبت به تهیه پمفلت آموزشی بیماریها که اطالعات مورد نیاز مراجعین به آن را  -12

 در اختیار آنها قرار دهد اقدام می کنند.

نیاز مراجعین پمفلت های الزم را در اختیار مراجعین قرار می دهند و از بخش ها و واحدها با توجه به  -15

 رسانه های صوتی و تصویری استفاده می کنند.

 تابلوهای اطالعات:

واحد پذیرش نسبت به نصب تابلوی راهنما در زمینه درجه بیمارستان، تعرفه های موجود و بیمه های  -17

 طرف قرارداد اقدام می کند.
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 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند:خط مشی

 

در درمانگاه نسبت به نصب تابلوی راهنمای زمان ویزیت و نوع تخصص پزشکان حاضر در کلینیک ویژه  -18

 اقدام می کند.

واحد رسیدگی به شکایات نسبت به نصب تابلوی راهنمای نحوه شکایت و شماره تلفن ها و سامانه های  -19

 موجود در این زمینه اقدام می کند.

بیمارستان نسبت به نصب تابلوهای رعایت سکوت و عدم استفاده از تلفن همراه و نوع پوشش کارکنان و  -41

و سایر تابلوهای الزامی از طرف سازمانهای باالدستی و بر اساس رسالت بیمارستان و منشور حقوق بیمار 

 استانداردهای موجود اقدام می کند

واحد خوش آمد گویی بیمارستان : که تمامی اطالعاتی را که بیمار و همراه وی در بدو ورود به بیمارستان باید 

ی طرف قرارداد ، توضیح در مورد هزینه بداند شامل : معرفی خدمات قابل ارائه در بیمارستان ، معرفی بیمه ها

های احتمالی در بیمارستان ، آشنایی با مسائل کنترل عفونت در بیمارستان ، ساعت مالقات ، ساعات سرو غذا 

 در بیمارستان ، نیازهای عبادی بیمار و ... را برای ایشان توضیح داده و آموزش می دهد . 

 کارکنان

که هستند خود را ملزم به راهنمایی مراجعین می دانند و پاسخگوی آنها کلیه کارکنان در هر وضعیتی  -41

 خواهند بود.

 واحد نگهبانی راهنمایی مراجعین را در بدو ورود به بیمارستان و اورژانس انجام می دهد. -44

دارک واحد پذیرش در بدو تشکیل پرونده برای بیمار اطالعات الزم را در مورد بیمه و هزینه تقریبی و م -43

 الزم جهت پذیرش و ترخیص و معرفی اولیه بخش بستری بیمار به بیمار و همراه وی می دهد.

پرستار در بخش ضمن معرفی خود و سایر افراد تیم پزشکی به بیمار اطالعات مورد نیاز بیمار در بخش را  -42

همراه را در اختیار بیمار  ساعت ویزیت پزشک و قوانین مرتبط با -امکانات بخش -از جمله زنگ احضار پرستار

 و همراه قرار می دهد.

 

 MHPOL-RSR-01 سند: کد

 دوم ویرایش:

 پنجمصفحه:

 

 



 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند:خط مشی

 

نیازهای بیمار در بخش اقدام می کند و بر اساس پرستار در ارزیابی های انجام شده نسبت به تعیین  -45

نیازهای بیمار اطالعات مورد نیاز و آموزشهای الزم را در زمینه بیمار اقدامات درمانی و خود مراقبتی به وی می 

 دهد.

بیمارستان در نقل و انتقاالت داخلی جهت راهنمایی بیمار و جلوگیری از سردرگمی وی از همراهی پرستار  -46

 استفاده می کند.و یا پرسنل خدمات ار بر و بیم

کلیه کادر پزشکی و پرستاری در طول بستری بیمار راهنمایی های الزم را به بیمار در زمینه های مورد  -47

 نیاز به وی می دهند.

کلیه کارکنان از لباس فرم و کارت شناسایی عکس دار استفاده می کنند که بیماران و مراجعان در  -48

 رده های مختلف پرسنلی با مشکل مواجه نشوند.شناسایی 

 نظارت:

همه مسئوالن و سرپرستاران بر عملکرد کارکنان خود در زمینه راهنمایی و هدایت بیماران و مراجعان  -49

 نظارت می کنند و برای رفع نقاط ضعف موجود اقدام اصالحی انجام می دهند.

یگیری رعایت کلیه روش های موجود در این خط مشی را کمیته اخالق پزشکی با محوریت دبیر کمیته پ -31

 انجام می دهد.

تیم مدیریت اجرایی بر اساس گزارش کمیته اخالق پزشکی و دفتر بهبود کیفیت برنامه های اصالحی را  -31

 انجام می دهد.

 سایت های خبری محلی در فضای مجازی :

جهت اطالع رسانی در زمینه فضای مجازی  در محلی سایت های خبری روابط عمومی بیمارستان از  -34

 حضور پزشکان، نوع تخصص ها و مسائل آموزشی استفاده می کند.

 

 MHPOL-RSR-01 کد سند:

 دوم ویرایش:

 ششمصفحه:

 

 



 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند:خط مشی

 

جهت شرکت در برخی از  سایت های خبری محلی در فضای مجازیروابط عمومی بیمارستان از  -33

رویدادهای بیمارستان دعوت بعمل می آورد که انعکاس خبری در مطبوعات در جهت اطالع رسانی عمومی 

 صورت گیرد.

 امکانات و کارکنان مرتبط:

 سایت طراحی شده جهت بیمارستان 

 کتابچه های راهنما و بروشورهای الزمتابلوها، پمفلت ها، 

 نظارت( -کلیه کارکنان در سطوح مختلف )اجرایی

 نحوه نظارت بر اجرا:

مشاهده و بازدید و پایش دوره ای ، بازدیدهای میدانی توسط سوپروایزر و سرپرستاران ، تکمیل چک لیست 

 کنترلی به صورت دوره ای

 منابع/مراجع:

 خل بیمارستانیتجربه ها و دستورالعمل های دا

 سمت تصویب وابالغ کننده: تایید کننده: سمت تهیه کننده:

  p.ccuمسئول بخش  سودابه شاکری

 کمیته اخالق پزشکی

 

 

 دکتر حسین رستمی پور

 

 

 استری

 

 مددکار اجتماعی فهیمه بخشی

 

                            72/51/32بازبینی بعدی:                                                                                               72/51/39تاریخ ابالغ:    

 

 

 

 MHPOL-RSR-01 کد سند:

 دوم ویرایش:

 هفتمصفحه:

 

 



 بهداشتی درمانی جهرمدانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 خط مشی عنوان سند:

                     

 کلیه بخش های درمانی دامنه: رعایت و حفظ حریم خصوصی گیرنده خدمت عنوان :

 

 صاحبان فرایند و ذینفعان:

شده و مورد احترام و تکریم انسانی  بیماران: به عنوان گیرنده خدمت حق دارد که حریم شخصی وی رعایت

 قرار گیرد.

کارکنان: به عنوان ارائه خدمت موظف است که رعایت حریم خصوصی بیماران را در اولویت کاری خود قرار 

 دهد.

سرپرستاران: موظف هستند که بر عملکرد کارکنان در این زمینه نظارت کنند و در جهت رفع موانع برنامه ریزی 

 داشته باشند.

میته اخالق پزشکی و مدیریت اجرایی: بررسی میزان رعایت خط مشی و اجرای برنامه ریزی برای رفع ک

 مشکالت

 مدیریت بیمارستان: بررسی و تهیه امکانات الزم جهت رعایت حریم خصوصی بیماران

 فرد پاسخگو:

 ان است.مسئولیت اجرای این خط مشی بر عهده تیم مدیریت اجرایی و کلیه مسئوالن و سرپرستار

 تعاریف:

 بیمار: کسی که خود را به ارائه دهنده خدمت جهت دریافت خدمات بهداشتی درمانی معرفی می کند.

حقوق: مجموعه قواعد و مقررات حاکم بر یک جامعه که امتیازات و اختیارات خاصی را برای افراد به رسمیت 

 می شناسد.

 

 

 MHPOL-RSR-02 کد سند:

 دوم ویرایش:

 صفحه: اول

 



 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 خط مشی عنوان سند:

 

منشور حقوق بیمار: سیستم های بهداشتی و درمانی اکثر کشورها منشوری را تحت عنوان منشور حقوق بیمار به 

م بستری بیمار در واحد پذیرش منشور حقوق بیمار را به وی کار می گیرند بیمارستان ها موظف هستند هنگا

 تسلیم کنند.

حریم: حریم شخصی بیمار به عنوان یک نیاز تلقی می شود به عبارتی حفظ قلمرو شخصی منجر به ایجاد 

 احساس آرامش در بیمار می گردد. 

 بیانیه سیاست:

خدمت و در راستای افزایش رضایت مندی بیمارستان با هدف نهادینه شدن فرهنگ رعایت حقوق گیرندگان 

مراجعین و جلب اعتماد آنها با در نظر گرفتن نکات ایمنی بیمار برنامه های معینی را جهت حفظ حریم 

 خصوصی بیمار و منزلت ایشان بکار می گیرد

 شیوه انجام کار: 

را در اختیار مسئول بخش تمامی امکانات و تسهیالت الزم جهت حفظ حریم خصوصی گیرنده خدمت -1

 پرسنل )پاراوان و ...( قرار می دهد.

ی در قرار گیری تخت ها را رعایت می نماید و در صورت انجام بپرستار مسئول بیمار حریم مناس -4

، انما، حمام در تخت، پانسمان، مراقبت از زخم بستر، تعویض لباس بیمار، ECGپروسیجرهایی از قبیل )سونداژ، 

از پاراوان جهت حفظ  بعضی مواردو در  هاتخت ها در بخشتمامی های سقفی اطراف  تغییرپوزیشن( از پرده

 حریم خصوصی بیمار استفاده می نماید.

 کادر درمان در مراحل تشخیصی از جمله معاینات، اجازه می دهد فرد معتمد بیمار حضور داشته باشد.-3

 

 

 MHPOL-RSR-02 کد سند:

 دوم ویرایش:

 صفحه: اول

 



 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 خط مشی عنوان سند:

 

ک در تمام مراحل درمان را می دهد تا جایی که با اجرای ی یکی از والدین کودهکادر درمان اجازه همرا -2

 ضرورت های پزشکی مغایرت نداشته باشد .

تیبی اتخاذ می نماید که تا حد امکان از پرسنل همگن برای ارائه خدمات به بیمار استفاده کادر درمان تر -5

شود )با رعایت این اصل که استفاده از پرسنل همگن نباید مانعی برای کمک رسانی فوری به گیرنده خدمت و 

 مصدومین باشد(

جود نباشد مسئول شیفت با دفتر در صورتی که پرسنل همگن جهت انجام مراقبت های درمانی در بخش مو -6

 سوپروایزر تماس گرفته و سوپروایزر هماهنگی الزم جهت حضور پرسنل همگن در بخش انجام می دهد.

کادر درمان در کلیه مراحل جهت حفظ حریم خصوصی بیمار از پوشانده شدن مناطقی از بدن گیرنده خدمت  -7

 ندارند اقدام می نمایدبه مداخله که در مراحل تشخیصی و درمانی نیازی 

در معایناتی که برحسب ضرورت و یا در مواقع اورژانسی توسط افراد غیر همگن انجام می شود حضور یک -8

 نفر محرم ) یا معتمد بیمار بنا به درخواست وی ( یا کارکنان فنی هم جنس ضروری می باشد .

ا ، ماموگرافی و ...( در مدتی که توسط پزشک غیر الف( در رادیولوژی ) انجام سونوگرافی واژینال ، باریم انم-8

همگن انجام می شود حضور یک نفر محرم ) یا معتمد بیمار بنا به درخواست ( یا کارکنان فنی هم جنس 

 ضروری است .

ها و خصوصاً هنگام سوال و جوابهای بالینی، آزمایشات، روشها و درمان  کادر درمان حریم خصوصی بیمار را -9

تقال حفظ می نمایند . در نقل و انتقال ها در صورت لزوم از شنل های موجود در بخش استفاده می نقل و ان

 شود و در مواردی که بیمار با برانکارد جابجا می شود حتی از ملحفه بر روی بیمار استفاده می شود.

 

 MHPOL-RSR-02 کد سند:

 دوم ویرایش:

 دومصفحه:

 



 خدمات بهداشتی درمانی جهرمدانشگاه علوم پزشکی و 

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 خط مشی  عنوان سند:

 

 این باشد برهنه بیمار بدن است الزم درمانی تشخیصی اقدام با معاینه برای که صورتی در -11

 . باشد می نیاز همان میزان به صرفاً و ضروری زمان حداقل در برهنگی

 ارائه صورت در باشند می همجنس بیمار دو اینکه با ، نیاز حسب بر نیز تخته دو های اتاق در -11

 شود. می استفاده پاراوان ازپرده های سقفی یا  خدمات از برخی

 به امر این که شده مجزا پرده یا دیواره توسط دیگر تخت از تخت هر نیز یژه و های بخش در -12

 می باشد. بیمار بودن امنیت در و آرام فضایی ایجاد علت

سرپرستار همانطور که کارکنان مراقبت و خدمات مورد نیاز بیمار را تامین می کنند در مورد نیازها و  -13

 انتظارات بیمار در زمینه حریم خصوصی در هنگام دریافت خدمات و مراقبت نیز از وی سئوال می نماید.

ورود به اتاق بیمار در می زند و اجازه ورود می  قبل از ، پرسنل انتظامات و پرسنل خدمات کادر درمان -12

 خواهد.

کادر درمان، بیماری یا اطالعات بهداشتی مربوط به یک فرد خاص را که تحت درمان قرار گرفته محرمانه  -15

تلقی نموده و افشا نمی نمایند )رعایت اصل رازداری راجع به کلیه اطالعات مربوط به بیمار الزم است مگر در 

 که قانون آن را استثنا کرده باشد( مواردی

مسئول مدارک پزشکی، در صورت مراجعه بیمار جهت تحویل مدارک پرونده با درخواست وی و با دستور  -16

 مدیر یا رئیس بیمارستان کپی برابر اصل مدارک را تحویل بیمار می دهد.

 د.کادر درمان استانداردهای ملی پوشش رابرای بیماران رعایت می کنن -17

 

 

 

 MHPOL-RSR-02 کد سند:

 دوم ویرایش:

 سومصفحه: 

 



 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 خط مشی  عنوان سند:

سرپرستار  بخش در خصوص بیمارانی که تقاضای اتاق خصوصی دارند ، با -18

مرکز به علت فضای فیزیکی محدود اتاق خصوصی تعریف نشده است ، در صورت امکان توجه به اینکه در این 

 بیمار را به اتاق با تعداد تخت محدودتر جابجا می کنند.

 در نقل و انتقال بیماران در حد امکان از پرسنل بیماربر یا خدمات همگن استفاده می شود.-19

ها و راندهای خود به این مسئله توجه کرده و نسبت به رفع سوپروایزران و سایر کادر مدیریتی در بازدید -41

 موانع موجود در جهت حفظ حریم خصوصی اقدام می کنند.

 م معاینات ممانعت به عمل می آوردفرد معاینه کننده از تجمع غیرضروری افراد هنگا -41

 اطالعات فوق از طریق فایل الکترونیک به همه بخش ها ابالغ شده است.-44

 ظارت بر اجرا:نحوه ن

مشاهده و بازدید و پایش دوره ای ، بازدیدهای میدانی توسط سوپروایزر و سرپرستاران ، تکمیل چک 

 لیست کنترلی به صورت دوره ای

 منابع/مراجع:

 منشور حقوق بیمار

 

 

 

 

 

 

 

 MHPOL-RSR-02 کد سند:

 دوم ویرایش:

 چهارمصفحه: 

 



 درمانی جهرم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی

 مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری

 خط مشی  عنوان سند:

 

 تایید کننده: سمت تهیه کننده:

 

 سمت تصویب وابالغ کننده:

 سودابه شاکری

 

  P.ccuمسئول بخش 

 کمیته اخالق پزشکی

 

 

 دکتر حسین رستمی پور

 

 

 ریاست

 مددکار اجتماعی فهیمه بخشی 

 

                 72/51/32بازبینی بعدی:                                                        72/51/39تاریخ ابالغ:      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MHPOL-RSR-02 کد سند:

 دوم ویرایش:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 درمانی استاد مطهری مرکز آموزشی ،پژوهشی و

 عنوان سند:خط مشی 

                     

 کلیه کارکنان ، پزشکان دامنه: حمایت از گروه های آسیب پذیر و جمعیت های در معرض خطر عنوان:

 

 صاحبان فرایند و ذینفعان:

قرار می گیرد و بیماری است که طبق تعریف بیماران آسیب پذیر در یکی از گروه ها بیمار آسیب پذیر :  -

 نیازمند خدمات ویژه می باشند .

ارائه دهندگان خدمت : کلیه کادر بیمارستانی که به نحوی در ارائه خدمت به بیماران دخیل هستند :  -

 بیماربر ، پزشک ، پرستار، مددکار اجتماعی

ن آسیب پذیر همکاری کمیته امداد و بهزیستی : سازمانهای امدادگری هستند که می توانند در زمینه بیمارا-

 با بیمارستان داشته باشند .

 همراهان بیمار : فردی که در طول درمان در کنار بیمار قرار می گیرد . -

 فرد پاسخگو:

 مسئوالن واحدها ، سرپرستاران و تیم مدیریت اجرایی

 تعاریف:

زندانیان و افراد بی افراد معلول ، سالمندان ، زنان باردار و  ، شامل : کودکان پذیر آسیب های گروه

  سرپرست و سایر گروه هایی که نیازهای ویژه دارند .

 بیانیه سیاست: 

با تهیه امکانات و تجهیزات و فراهم نمودن شرایط مناسب برای بیماران آسیب پذیر با هدف  بیمارستان

بیماران بر لزوم  رسیدگی و تکریم ارباب رجوع ، حفظ شخصیت بیمار و احترام به وی و ارتقای ایمنی در این

 حمایت و شناسایی گروه های آسیب پذیر تاکید دارد .

 

 شیوه انجام کار: 
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از گروه های آسیب پذیر نامبرده ، به طور مناسب ) تجهیزاتی ، فیزیکی ، ایمنی و درمانی ( . بیمارستان 1

 حمایت می نماید .

.کلیه کارکنان شناخت کلی نسبت به گروه های آسیب پذیر دارند و در اولین برخورد با هر بیمار ) تریاژ یا 2

 بودن بررسی می کنند . ارزیابی اولیه بیمار توسط پرستار ( وی را از نظر آسیب پذیر

. پس از شناسایی بیمار آسیب پذیر ، ارائه دهنده خدمت کلیه نیازهای وی را بررسی نموده و جهت براورده 3

 کردن نیازهای وی تالش می کند .

.پرستاران و پزشکان در صورت شناسایی بیماران آسیب پذیر بیمار را به واحد مددکاری معرفی می کنند و 4

 تیک مددکاری مشخص می شود. HISنام بیمار در سیستم 

 انجام را الزم اقدامات مددکاراجتماعی ن بیمارا مشکل حل برای حمایتی سازمانهای با ارتباط جهت .5

 .میدهد

 آسیب پذیر شناسایی شده ، دارای اولویت درمان و نوبت دهی نیز می باشند .. گروه های 6

.جهت هر دسته از گروه های آسیب پذیر از روند ویژه همان گروه استفاده می کند که این روندها گروه  7

 های زیر را در بر می گیرد :

نی و جسمی ، سالمندان ، افراد بی زنان باردار ، زندانیان ، افراد مجهوال الهویه ، معلوالن ذه کودکان ،

 سرپرست و بیماران اعصاب و روان

 . همه کارکنان به مسئولیت های خود در این روند واقف هستند  بر اساس آن عمل می کنند .8

.حمایت از گروه آسیب پذیر شامل حوزه های ایمنی فراتر از هتک حرمتهای فیزیکی هم می شود ، مانند 9

استفاده ، مراقبت سهل انگارانه ، امتناع از ارائه خدمات ، یا کمک هنگام بروز آتش  محافظت در مقابل سوء

 سوزی.

. در صورتی که بیمار کودك است برای حمایت روحی از کودك در تمام مراحل درمان از حضور والدین 11

قدامات درمانی در کنار کودك حمایت میکند تا آنجایی که روابط عاطفی میان والدین و کودك مانع انجام ا

 نباشد .
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و کادر مجرب در الف ( در تمام طول درمان کودك ، استفاده از خدمات درمانی توسط متخصص اطفال -11

 دستور کار بیمارستان است .

ب ( .اقدامات ایمنی مانند باال بودن نرده های کنار تخت ، استفاده از وسایل بازی مانند تاب و سرسره و -11

 ... ، استفاده از حضور همراه هوشیار ، مد نظر کارکنان است .

و انجام مراقبتهای دقیق مامایی توسط . در صورتی که بیمار ، مادر باردار است ویزیت متخصص زنان 11

 ماماهای مجرب و بر اساس دستورالعمل های موجود در دستور کار کارکنان است .

. در صورتی که بیمار از لحاظ مالی در گروهی قرار می گیرد که نیاز به حمایت دارد مانند افراد بی 12

مالی بیمار برای وی انجام می شود و بیمار سرپرست  تمام اقدامات برای بیمار بدون در نظر گرفتن وضعیت 

 به مددکار اجتماعی جهت اقدامات بعدی معرفی می گردد .

. در صورتی که بیمار سالمند است طبق ارزیابی اولیه بیمار تمام مواردی که بیمار را در معرض خطر قرار 13

 بیمار مد نظر قرار می گیرد .می دهد مانند سقوط از تخت ، احتمال عفونت و زخم بستر در مراقبت های 

الف ( اقدامات ایمنی مانند باال بودن نرده های کنار تخت انجام می شود و آموزش در مورد لزوم استفاده -13

 از نرده های کنار تخت توسط پرستار بیمار انجام می شود .

د و آموزش های الزم در . استفاده از همراه هوشیار در تمام مراحل درمان سالمندان مد نظر قرار می گیر14

 این زمینه به همراهیان داده می شود .

. در صورتی که بیمار معلولیت جسمی دارد از وسایل کمکی مانند ویلچر یا برانکارد و حضور بیمار بر یا 15

 پرسنل خدمات برای جابجایی وی استفاده می شود.

نهادهای مرتبط مانند بهزیستی و کمیته امداد . مددکار اجتماعی پس از شناسایی بیماران آسیب پذیر با 16

هماهنگی الزم را انجام می دهد که در طول روند درمانی این بیماران در صورت امکان از حمایت های این 

 نهادها برخوردار باشند.

 روند طبق بیمار با وارتباط درمانی امور کلیه و مربوطه ماموران حمایت تحت بستری زندانی بیماران. 17

 شود می انجام عادی مارانبی
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از طریق اورژانس  قانونی اقدامات و شده معرفی حراست و انتظامات به الهویه مجهول خدمت گیرندگان .18

 .میگردد انجام بیمارستان قانونی نماینده توسطاجتماعی و واحد مددکاری 

 .شود می استفاده سالمندان و اطفال تزریقات جهت انفوزیون پمپ جمله از مناسب تجهیزات از .19

کالت روانی ، .با توجه به عدم وجود بخش اعصاب و روان در این مرکز ، در صورت بستری بیمار با مش21

بیمار به واحد مددکاری و روان شناس بیمارستان معرفی می شود و در صورت لزوم با نظر پزشک مربوطه از 

 مهار فیزیکی جهت بیمار استفاده می شود.

 الف ( تا حد امکان ، سعی شود بیماران روانی در اتاق جداگانه بستری شوند . -21

با نظر پزشک معالج از مشاوره های روان پزشکی یا روان شناس  ب ( در صورت بستری بیماران روانی ،-21

 حاضر در بیمارستان نیز در صورت لزوم استفاده می شود.

در راستای اجرای حمایت از گروه های آسیب پذیر و جمعیت های در معرض خطر ، در اجرای  -21

و شناسه ، پرسیدن نام و نام پروسیجرهای بالینی و برای جلوگیری از بروز خطا ، شناسایی بیمار با د

راه حل  9خانوادگی از زبان خودش و مستندات موجود مانند دستبند شناسایی و ....استفاده می شود و 

 ایمنی در تمامی واحدها موجود بوده و اجرا می شود.

 اطالعات فوق از طریق فایل الکترونیک به همه بخش ها اعالم شده است .
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 نحوه نظارت بر اجرا:

مشاهده و بازدید و پایش دوره ای ، بازدیدهای میدانی توسط سوپروایزر و سرپرستاران ، تکمیل چک لیست 

 کنترلی به صورت دوره ای و بررسی پرونده های بیماران 

 

 امکانات و کارکنان مرتبط :

 مستندات مرتبط با اقدامات درمانی که مربوط به هر گروه آسیب پذیر می باشد .

 با نیازهای بیماران در این مرکز درمانی بدرمانی : متناستجهیزات 

 برانکارد  -تجهیزات کمکی : ویلچر

 منابع/مراجع:

 دستورالعمل های مرتبط با هر گروه

 تایید کننده: سمت تهیه کننده:

 

 سمت تصویب  و ابالغ کننده:

  P.CCUمسئول بخش  سودابه شاکری

 کمیته اخالق پزشکی
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