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 5931فهرست روش های اجرایی مدون در استانداردهای اعتباربخشی سال 

 مرکز آموزشی درمانی استاد مطهری

 

شماره  عنوان زیرمحور ردیف

 صفحه

 کد

 مدیریت و رهبری

1 
نظارت مستمر در تمام ساعات شبانه روز بر روند ارائه خدمات در  مدیریت اجرایي

 بیمارستان

7 
MHPR-EMT-01 

 MHPR -FM-01 11 ارزیابي پیشگیرانه خطاهای پزشکي مدیریت خطا 2

3 
نحوه گزارش دهي همگاني خطاهای پزشکي بدون ترس از سرزنش  مدیریت خطا

 و تنبیه

13 
MHPR -FM-02 

4 
مدیریت خطر حوادث 

 و بالیا
 ایمني در مقابل آتش سوزی

11 
MHPR -RM-01 

1 
مدیریت خطر حوادث 

 و بالیا
 نگهداشت سرمایش و گرمایش و تهویه بیمارستان

21 
MHPR -RM-02 

6 
مدیریت خطر حوادث 

 و بالیا
 گزارش حوادث و موقعیت های خطرآفرین

22 
MHPR -RM-03 

7 

مدیریت خطر حوادث 

 و بالیا
افزایش ظرفیت بیمارستان در حوزه های فضای فیزیکي، تجهیزات، 

 ملزومات و مواد مصرفي پزشکي و نیروی انساني

21 

MHPR -RM-04 

8 
مدیریت خطر حوادث 

 و بالیا
 تداوم ارائه خدمات درماني حیاتي در زمان وقوع حادثه

28 
MHPR -RM-05 

 مراقبت و درمان

9 
مراقبت های عمومي 

 بالیني
 جداسازی بیماران روان پزشکي

34 
MHPR -BCC-01 

11 
مراقبت های عمومي 

 بالیني
 جداسازی بیماران عفوني با احتمال سرایت به سایر بیماران

37 
MHPR -BCC-02 

11 
مراقبت های عمومي 

 بالیني
 جداسازی بیماران با رفتار پرخطر اجتماعي

41 
MHPR -BCC-03 

12 
مراقبت های عمومي 

 بالیني
 مراقبت های پوست و حفاظت بیماران در برابر زخم های فشاری

43 
MHPR -BCC-04 

13 
مراقبت های عمومي 

 بالیني
 پیشگیری از ترومبو آمبولي وریدی و آمبولي وریدی

47 
MHPR -BCC-05 

14 
مراقبت های عمومي 

 بالیني
 استفاده صحیح از ایزارهای مهار فیزیکي

11 
MHPR -BCC-06 

 MHPR -BCC-07 14 استفاده صحیح از روش های مهار شیمیایيعمومي  مراقبت های 11
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 بالیني

 MHPR -EC-01 17 انجام مشاوره ها اورژانس مراقبت های اورژانس 16

 MHPR -EC-02 61 تریاژ مراقبت های اورژانس 17

 MHPR -AC-01 63 مراقبت از بیماران تحت آرام بخش متوسط و عمیق مراقبت های حاد 18

 MHPR -AC-02 71 ایجاد محیط آرام و ساکت برای بخش های بستری بیماران مراقبت های حاد 19

 MHPR -SAC-01 74 استریل فوری اقالم خاص جراحي و بیهوشي 21

مراقبت های مادر و  21

 نوزاد
 حفظ امنیت و ایمني نوزاد

77 
MHPR -MC-01 

 مدیریت خدمات پرستاری

مدیریت مراقبت های  22

 پرستاری
 نظارت بر اداره امور بخش های بالیني

81 
MHPR -NM-01 

مدیریت مراقبت های  23

 پرستاری
 نحوه تشویق و کنترل های انظباطي کارکنان پرستاری

82 
MHPR -NM-02 

مدیریت مراقبت های  24

 پرستاری
 نظارتبرانتقالموقتبیمارانجهتاخذخدماتبهخارجازبیمارستان

86 
 

MHPR -NM-03 

مراقبت های مدیریت  21

 پرستاری
 نظارت برجابجایي بین بخشي بیماران

89 
MHPR -NM-04 

مدیریت مراقبت های  26

 پرستاری
 نظارت بر اعزام بیماران به سایر مراکز

91 
MHPR -NM-05 

مدیریت مراقبت های  27

 پرستاری
 نظارتبرروندانجاممشاوره هایپزشکیداخلوخارجازبیمارستان

93 
MHPR -NM-06 

مدیریت مراقبت های   28

 پرستاری
 نظارتبرروندتعاملبخش هایبالینیباسایربخش ها

96 
MHPR -NM-07 

 مدیریت دارو و تجهیزات

 MHPR -PM-01 99 نحوه فعالیت داروخانه در ساعات شبانه روز مدیریت دارویي 29

 MHPR -PM-02 111 مدیریت کمبود دارویي در مقاطع زماني موقت مدیریت دارویي 31

 MHPR -PM-03 113 خرید دارو، ملزومات و تجهیزات پزشکي مصرفي مدیریت دارویي 31

 MHPR -PM-04 111 استفاده از ملزومات و تجهیزات پزشکي صرفاً یکبار مصرف مدیریت دارویي 32

 MHPR -PM-05 117 ارزیابي روند تجویز و مصرف دارو مدیریت دارویي 33

 MHPR -PM-06 119 خارج از فارماکوپه دارویيمدیریت تجویز  مدیریت دارویي 34

 MHPR -PM-07 112 کنترل تجویز خارج از فهرست تجهیزات پزشکي مصرفي مدیریت دارویي 31

 MHPR -PM-08 114 فراخوان دارو و تجهیزات پزشکي مصرفي )ریکال( مدیریت دارویي 36

 MHPR -PM-09 117 مدیریت خطاهای دارویي مدیریت دارویي 37

 MHPR -PM-10  نحوهفعالیتداروخانهبیمارستاندرساعاتشبانهروز مدیریت دارویي 38

مدیریت تجهیزات  39

 پزشکي
اقتصادسنجي و نظارت بر به روز بودن و افزایش بهره ری تجهیزات 

 پزشکي

119 
MHPR -EM-01 

مدیریت تجهیزات  41

 پزشکي

تجهیزات  (pm)سرویس، مدیریت سرویس ها و بازدیدهای دوره ای 

 پزشکي

121 
MHPR -EM-02 
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مدیریت تجهیزات  41

 پزشکي
 کنترل کیفي تجهیزات پزشکي یا آزمون کالیبراسیون

123 
MHPR -EM-03 

مدیریت تجهیزات  42

 پزشکي

تأمین تجهیزات پشتیبان و یا تعمیر آن ها در کوتاه ترین زمان 

 ممکن و در طول شبانه روز و ایام تعطیالت

121 
MHPR -EM-04 

مدیریت تجهیزات  43

 پزشکي
 اسقاط

127 
MHPR -EM-05 

 پیشگیری و بهداشت

مدیریت بهداشت  44

 محیط
 نظارت بر نحوه تهیه و نگهداری مواد اولیه غذایي

131 MHPR -EHM-
01 

مدیریت بهداشت  41

 محیط
 نظارت بر رعایت ضوابط بهداشتي آماده سازی و طبخ

133 MHPR -EHM-
02 

مدیریت بهداشت  46

 محیط
 نظارت بر رعایت ضوابط بهداشتي توزیع و سرو غذا

137 MHPR -EHM-
03 

مدیریت بهداشت  47

 محیط

رعایت اصول بهداشتي در ارائه خدمات غذا به بیماران بستری در 

 بخش های ویژه

141 MHPR -EHM-
04 

مدیریت بهداشت  48

 محیط

پیشگیری و کاهش آالینده های ناشي از ساخت و ساز در 

 بیمارستان

142 
MHPR -EHM-5 

مدیریت  49

 استریلیزاسیون
 گندزدایي و استریل اقالم حساس به حرارت

141 
MHPR -CSR-01 

مدیریت  11

 استریلیزاسیون
 نحوه رهگیری وسایل و تجهیزات استریل به کار رفته بیمار

148 
MHPR -CSR-02 

مدیریت خدمات  11

 رختشویخانه

لباس ها و ملحفه های کثیف از جمع آوری، تفکیک و جابجایي 

 بخش ها

111 MHPR -LND-
01 

مدیریت خدمات  12

 رختشویخانه

جمع آوری، تفکیک و جابجایي لباس ها و ملحفه های آغشته به 

 مواد آلوده خطرناک یا مایعات بدن

112 MHPR -LND-
02 

مدیریت خدمات  13

 رختشویخانه
 رعایتموازینکنترلعفونتدرهنگامکاربالباسهاوملحفه هایآلوده

111 
MHPR -LND-3 

پیشگیری و کنترل  14

 عفونت
 مدیریت مواجهه شغلي

119 
MHPR -IC -01 

پیشگیری و کنترل  11

 عفونت
 پیشگیری و کنترل عفونت های موضع جراحي یا محل نمونه برداری

161 
MHPR -IC-02 

پیشگیری و کنترل  16

 عفونت

پیشگیری از عفونت مجاری تنفسي که از طریق انتوباسیون، حمایت 

 تنفسي با ونتیالتور یا تراکئوستومي ایجاد مي شود

167 
MHPR -IC-03 

پیشگیری و کنترل  17

 عفونت

 171 پیشگیری و کنترل عفونت های کتترهای عروقي
MHPR -IC -04 

پیشگیری و کنترل  18

 عفونت

 171 عفونت های کتترهای ادراریپیشگیری و کنترل 
MHPR -IC-5 

 MHPR -IC-06 179 پیشگیری و کنترل عفونت اقدامات درماني و اسکوپي هاپیشگیری و کنترل  19
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 عفونت

پیشگیری و کنترل  61

 عفونت

 182 مصرف منطقي آنتي بیوتیک ها
MHPR -IC-07 

پیشگیری و کنترل  61

 عفونت

 181 حفاظت بیماران دچار نقص ایمني
MHPR -IC-08 

پیشگیری و کنترل  62

 عفونت

 187 شناسایي و گزارش دهي عفونت های بیمارستاني
MHPR -IC-09 

 مدیریت خدمات پاراکلینیک

 MHPR -LAB-01 191 نظارت مستمر بر تعیین و تغییر محدوده مرجع آزمایش ها مدیریت آزمایشگاه 63

 MHPR -TM-01 193 پیش از انقضای تاریخمصرف خون و محصوالت خوني  طب انتقال خون 64

 MHPR -TM-02 191 مدیریت عوارض ناخواسته احتمالي به دنبال تزریق خون طب انتقال خون 61

نحوه شناسایي بیمار، نحوه نمونه گیری، نحوه آماده سازی بیمار قبل  طب انتقال خون 66

 از تزریق خون

198 
MHPR -TM-03 

 MHPR -TM-04 211 تزریق خون و فراورده هانحوه  طب انتقال خون 67

درخواست و تزریق خون برای نوزادان و شیرخواران با سن کمتر از  طب انتقال خون 68

 ماه 4

214 
MHPR -TM-05 

 مدیریت اطالعات

مدیریت اطالعات  69

 سالمت

شرایط و معیارهای دسترسي درون سازماني، برون سازماني به 

 اطالعات بیماران

218 MHPR -HIM-
01 

مدیریت اطالعات  71

 سالمت

سازماندهي دروني پرونده های پزشکي از نظر مشخص بودن ترتیب 

 محتویات پرونده بیمار

213 MHPR -HIM-
02 

مدیریت اطالعات  71

 سالمت

-MHPR -HIM 217 محافظت و امنیت سیستم های ذخیره و بازیابي اطالعات
03 

مدیریت اطالعات  72

 سالمت

کنترل خروج پرونده پزشکي از واحد مدیریت اطالعات ثبت و 

 سالمت

221 MHPR -HIM-
04 

مدیریت اطالعات  73

 سالمت

استفاده از حروف اختصاری مجاز و کاربرد آن ها در مستندات، به 

 ویژه در پرونده بیمار

222 MHPR -HIM-
05 

و تصرف در حفظ امنیت سیستم، امانت داری و جلوگیری از دخل  فناوری اطالعات 74

داده، تعیین سطوح دسترسي افراد، بخش ها و واحدها، محرمانه 

 ماندن اطالعات الکترونیکي

224 

MHPR -IT-01 

 MHPR -IT-02 226 پشتیباني از سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری بیمارستان فناوری اطالعات 71

اطالعات الکترونیکي و تهیه نگهداری و پشتیباني منظم داده ها و  فناوری اطالعات 76

 نسخه پشتیبان

228 
MHPR -IT-03 

 

حفظ محرمانگي و تعیین سطح دسترسي افراد مجاز به اطالعات  تسهیالت و حمایت ها 77

 بیماران

231 
MHPR -RSR-01 

 MHPR -RSR-02 244 نحوه ارائه خدمات به بیماران مجهول الهویه تسهیالت و حمایت ها 78
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 روش اجرایی عنوان سند:

 خدمات روزبرروندارائه شبانه ساعات مستمردرتمام نظارتعنوان:

 دربیمارستان

بخشهای درماني : کل دامنه

 و پاراکلینیکي

 

 صاحبان فرایند و ذینفعان:

 ،پرسنل درمانیولین کلیه بخش های درمانیئریاست بیمارستان،مدیریت بیمارستان،مترون، مس

 فرد پاسخگو:

 روسا/مسئوالن بخش ها و واحدها و سرپرستاران

 شیوه انجام کار: 

 بخش های بستری

شبانه روز طبق برنامهه تنییمهی مشه ور ارایهه تهدمات بهه بیمهاران         کلیه بخشهای بیمارستان در تمام ساعات

ر بخهش نیهز   ئوسرپایی و بستری می باشند. بجز روزهای تعطیل ،در سایر ایام هفته عالوه بر پرسنل بخش مسه 

حضور داشته و وظیفه نیارت و هماهنگی امورات بخش را در راستای ایمنی هر چه بیشتر بیماران محترم عههده  

شد.در روزهای تعطیل این امر به عهده مسور شیفت تواهد بود.نحوه ویزیت بیماران به این صورت است دار میبا

بیمهار توسهط   که در ایام غیر تعطیل تمامی بیماران توسط پزشک معالج ویزیت و مداوا میشوند و در ایام تعطیل 

بیمار توسط آنکهار ویزیهت    پزشک معالج ویزیت می شود ، درصورت عدم حضور پزشک معالج و اطالع به بخش

 تواهدشد .

 اتاق ها ی عمل :

تختهای عمل جراحی در ایام غیر تعطیل جهت بیماران غیر اورژانسی و در ایام تعطیل جهت بیمهاران اورژانسهی   

 آماده ارائه تدمت می باشند .

 واحد های پاراکلینکي

 داروخانهواحد 

به صورت شبانه روزی )ایام تعطیل وغیر تعطیل (جهت بیمارن بستری وسرپایی ارائه تدمت  داروخانه مرکز

 مینماید.

 MHPR-EMT-01 کد سند:

 :دومویرایش

 اولصفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 روش اجرایی عنوان سند:
 

 :آزمایشگاهواحد

آزمایشگاه در تمام ساعات شبانه روز طبق برنامه تنییمی ماهانه و برنامه کاری داتلی مش ور ارائه تهدمات بهه   

 طبق اصور از پیش تعیین شده می باشد. بیماران محترم سرپایی و بستری

مسئور فنی ، مسئور اجرایی آزمایشگاه و مسئور شیفت صبح در ساعات اداری و مسئولین شیفت های عصر 

وشب و روزهای تعطیل ، ناظر ، هماهنگ و کنترر کننده اجرای صحیح و اصولی امور مرتبط با آزمایشگاه و 

 تدمت گیرندگان محترم آزمایشگاه در راستای ایمنی هر چه بیشتر هستند .

تستهای کاری ساعات اداری ، عصر وشب و روزهای تعطیل به تفکیک مشخص و به کلیه بخش ها و تدمت 

 اعالم وهمانگی های الزم انجام شده است.گیرندگان 

 : واحدرادیولوژی

به صورت شبانه روزی )تعطیل وغیر تعطیل  تمام بیماران بستری اعم از اورژانسی و الکتیو)رادیولوژی جهت 

با تعیین وقت قبلی درکمترین زمان ممکن باشرایط سرپایی جهت بیماران سونوگرافی (ارائه تدمت مینماید .

در روزهای تعطیل ودرمواقع اورژانسی پزشک رادیولوژیست بصورت آنکار بوده ودر تدمت مینمایند. موجود ارائه

مطابق هماهنگی پزشک یا اینترن بخش در بیمارستان آماده ارائه  های اورژانسمواقع درتواست سونوگرافی 

د که در زمان بروز تدمت می باشند.کلیه پرسنل رادیولوژی مطابق برنامه تنییمی بگونه ای چینش می شون

 وضعیت اورژانس در روزهای تعطیل آماده ارائه تدمت رسانی فوری باشند .

 احد پذیرش وواحد ترخیص به صورت شبانه روزی ارائه خدمت مینمایند.و

 : شیفت صبح ) اداری( واحد بایگاني

 

 

 MHPR-EMT-01 کد سند:

 : دومویرایش

 دوم صفحه:
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 خدمات بهداشتی درمانی جهرمدانشگاه علوم پزشکی و 

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 روش اجرایی عنوان سند:
 

 نحوه نظارت بر اجرا:

 مشاهده و مصاحبه   

 

 

 

 منابع/مراجع:

 سیاست  ها و روتین های مرکز  

 

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

  مسئول بخش چشم محدثه رحمانیان

 اجرایی تیم

 

 

 دکتر حسین رستمی پور

 

 

 ریاست

 

 مسئول دفتر بهبود کیفیت فاطمه شاکری

 سوپروایزر نبی اله زارع زاده

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 MHPR-EMT-01 کد سند:

 : دومویرایش

 سوم صفحه:
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 بهداشتی درمانی جهرمدانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

 استاد مطهریمرکز آموزشی و درمانی 

 روش اجراییعنوان سند:

 

کلیه بخش های درماني دامنه: پزشکي خطاهای پیشگیرانه ارزیابيعنوان روش اجرایی:

 و غیر درماني

 

 صاحبان فرایند و ذینفعان:

پزشکی، طب  وتجهیزات درمان،داروونسوج،  شناسی مسئور فنی، مسئور ایمنی، کمیته مرگومیروعوارض،آسیب

 انتقار تون، کمیته ترویج زایمان طبیعی و ... ، کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار، مسئولین بخش ها

 فرد پاسخگو:

 مسئور فنی،ایمنی، کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار

 تعاریف:

رتکاب عمل اشتباه در برنامه ریزی یا یا ا درمانی و تشخیصی تاتدمدر ارائه قصور  منیور از تطاهای پزشکی

شناسایی مخاطرات  .؛ می باشدمی شود برای بیمار اجرا که به طور بالفعل یا بالقوه باعث یک نتیجه ناتواسته

سازمانی مرتبط بابیماردرسه حیطه ساتتاری ،فرایندی)عملکردی(وپیامدی که براساس آن بتوان ازتطاهای 

باالارایه نمود مورد نیر در این روش می باشد که ترجیحا در این مرکز از پزشکی پیشگیری وتدماتی باکیفیت 

 استفاده شده است.  FMEAمدر 

 

 

 

 

 

 

 MHPR -FM-01کد سند:

 ویرایش : دوم

 صفحه:اول

 

 



11 
 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 استاد مطهریمرکز آموزشی و درمانی 

 روش اجراییعنوان سند:

 

 شیوه انجام کار: 

فرد انجام  مراحل ردیف

 دهنده

شناسایی مخاطرات مرتبط بابیماربراساس راهنماها ومشکالت موجوددرهرواحد  1

 ساالنه تعیین می شود.

 مسئور هر واحد

شناسایی مخاطرات مرتبط بابیمارپس ازجمع آوری درهرواحد،درکمیتهایمنی  2

 بیماربررسی وفهرست می گردد. 

کننده هماهنگ 

 ایمنی بیمار

(در RCA-FMEAعلمی مرتبط )-براساس تردجمعی وروش های تکنیکی 3

کمیته های مرتبط ازجمله مرگ ومیر مطرح وبرنامه مداتله ای و پیشگیرانه 

 تدوین وتصویب میشود 

مسئور ایمنی 

بیمار،اعضاکمی

 ته ها

مداتالت اصالحی فایل الکترونیک این مخاطرات فهرست شده به همراه برنامه  4

مرتبط دراتتیار بخش ها وواحدها قرار میگیردتانسبت به آن اگاهی داشته 

 وبراساس ان عمل نمایند.

هماهنگ کننده 

 ایمنی بیمار 

برنامه های تعیین شده پس از تصویب ریاست یا تیم مدیران اجرایی قابلیت  5

 اجرا کننداجرایی داشته وکلیه پرسنل باید به آن آگاه بوده و انرا 

کلیه مسئولین 

واحدها و بخش 

 ها

برنامه مداتالت اصالحی وسنجش عملکرد کارکنان مرتبط با این روش اجرا  6

 بطورفصلی تحلیل وپایش میشود

 بهبود کیفیت

درصورتیکه مخاطره ای جدیدوتارج ازفهرست مخاطرات کشف ویاگزارش  7

ردفوق الذکرمداتله شودبالفاصله درجهت تحلیل واقدام اصالحی آن طبق موا

 صورت می گیرد

مسئور ایمنی 

 بیمار

 

 MHPR -FM-01کد سند:

 ویرایش : دوم

 صفحه: دوم
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 استاد مطهریمرکز آموزشی و درمانی 

 روش اجراییعنوان سند:

 

 

 نحوه نظارت بر اجرا:

 مصاحبه/مستندات مربوطه/ مشاهده

 منابع/مراجع:

 دستورالعمل های ابالغی وزارت متبوع،راهنمای اعتباربخشی

 

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

  کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار سعیده رحمانیان

 کمیته خطای پزشکی

 

 

 پور دکتر حسین رستمی

 

 

 ریاست

 

 مسئول دفتر بهبود کیفیت فاطمه شاکری

 سوپروایزر نبی اله زارع زاده

 

                 72/51/5932بازبینی بعدی                                                                             72/51/5939تاریخ ابالغ:       

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 MHPR -FM-01کد سند:

 ویرایش : دوم

 سوم صفحه:
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 پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرمدانشگاه علوم 

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 روش اجرایی عنوان سند:

 

کلیه بخش های دامنه: نحوه گزارش دهي خطاهای پزشکي بدون ترس از سرزنش و تنبیهعنوان:

 درماني و غیر درماني

 

 صاحبان فرایند و ذینفعان:

 کلیه پرسنل درمانی و غیر درمانی

 پاسخگو:فرد 

 هماهنگ کننده ایمنی بیمار –مسئور ایمنی 

 شیوه انجام کار: 

 سوپروایزر آموزشی .به کلیه کارکنان باالتص پرسنل جدیدالورود نحوه گزارش دهی آموزش داده می شود

بیمار بصورت دوره ای در بخش های درمانی حاضر و بصورت رو در رو و حضوری به پرسنل در 

 تطاهای و پر کردن فرم مربوطه به پرسنل آموزش می دهد.تصوص نحوه گزارش 

 کارشناس هماهنگ کننده ایمنی

 کارشناس هماهنگ کننده ایمنی کلیه تطاهای  گزارش شده  بصورت دستی جمع آوری می نماید.

با ارسار فرم های گزارش شده به مترون بصورت محرمانه در همان روز حصور گزارش جهت پیگیری 

 تطا در صورت امکان اقدام می نمایدسریع و رفع 

 کارشناس هماهنگ کننده ایمنی

 فرم های گزارش تطاها بصورت ماهانه بررسی و تجزیه و تحلیل می گردد .

 

 کارشناس هماهنگ کننده ایمنی

نتایج تحلیل و اهم تطاها بصورت ماهانه  به مدیریت بیمارستان ودفتر پرستاری و دفتر بهبود 

 بخش های درمانی و پاراکلینیکی گزارش می گردد.کیفیت  و کلیه 

 کارشناس هماهنگ کننده ایمنی

کارکنانی که نقش فعار در ارائه گزارش تطا داشته اند جهت تشویق به مدیریت معرفی می 

 شوند

 دفتر بهبود کیفیت

ها کارکنانی که بیشترین تعداد گزارش تطا در ماه را داشته اند با نصب  تقدیر نامه در بخش 

 درمانی و پاراکلینیکی با درج اسم بمنیور تشویق و ترغیب سایر کارکنان مشخص می گردند.

 دفتر بهبود کیفیت

 MHPR -FM-02 کد سند:

 :دوم ویرایش

 اولصفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 روش اجرایی عنوان سند:

 

 نحوه نظارت بر اجرا:

 مستندات مربوطه شامل فرم گزارش تطا و فرم گزارشات ماهیانه تطاها

 صورتجلسات کمیته تطا

 مشاهدات

 

 

 منابع/مراجع:

 دستورالعمل های ابالغی وزارت متبوع ، راهنمای اعتباربخشی

 

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

  کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار سعیده رحمانیان

 کمیته خطای پزشکی

 

 

 دکتر حسین رستمی پور

 

 

 ریاست

 

 مسئول دفتر بهبود کیفیت فاطمه شاکری

 سوپروایزر نبی اله زارع زاده

 

 

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

 

 

 

 

 MHPR -FM-02 کد سند:

 : دوم ویرایش

 دومصفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: روش اجرایی 

 

 کلیه بخش ها و واحد های بیمارستاندامنه: ایمني در مقابل آتش سوزیعنوان : 

 صاحبان فرایند و ذینفعان:

واحد آتش نشانی و مدیریت تطر حوادث و بالیای بیمارستان و واحد هایی که در گام های اجرایی مشخص شده 

 اند . ) تمامی مجموعه فعالیت های تود را زیر نیر مستقیم مدیریت بیمارستان انجام می دهند . ( 

 فرد پاسخگو:

 سیسات ، مسئور بهداشت حرفه ای مسئور تا

 تعاریف:

یایی است که بین یک ماده شعله ور و اکسیژن رخ می دهد . در ایجاد آتش سه عامل حرارت ، آتش واکنش شیم

 مواد سوتتنی و اکسیژن نقش اساسی را ایفا می کنند . 

 جعبه آتش نشانی  ) فایر باکس (:

یکی شیلنگ های االست ، جعبه ای شامل حداقل شیر برداشت از آب عمومی با فشار کافی یا از مخازن مرتفع آب

 متر و سر لوله متناسب برای پاشیدن آب بر روی آتش می باشد .  15یا تاشو کتانی حداقل به طور 

 شیوه انجام کار: 

محور پیشگیری از وقوع حریق ، کشف سریع ، پاسخ و  3در این بیمارستان روش اجرایی اطفای حریق را در 

 ن گردیده است : تروج ایمنی و نحوه پاسخ تیم اطفاء حریق به صورت ذیل تدوی

 سطح پیشگیری :

توسط واحد بحران و مدیریت تطر ) با هماهنگی سوپروایزر آموزشی ( دوره آموزشی آتش نشانی و اطفای  - 1

حریق به طور ساالنه برای کلیه پرسنل اعم از کادر درمانی ، کادر اداری و نیروهای تدماتی برگزار می گردد و 

 شود . گواهی مربوطه به آن ها داده می 

توسط پرسنل تاسیسات ، توزیع و چیدمان وسایل اطفاء حریق توسط استاندارد در کلیه ها واحدها و بخش  – 2

 رشده است . ) با نیارت مدیریت تط ها انجام

 MHPR-RM-01کد سند: 

 دومویرایش: 

 صفحه: اول
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 درمانی استاد مطهریمرکز آموزشی و 

 عنوان سند: روش اجرایی 

 

 توسط مدیریت تطر ، دستورالعمل نحوه کار با کپسور ها در کنار آن ها نصب شده است .  – 3

توسط مدیریت تطر و پرسنل تاسیسات بر اساس چک لیست ایمنی ) شامل کپسور های اطفای حریق و  – 4

 ... ( به صورت دوره ای کنترر می گردد و تاریخ شارژ و اتمام آن مستند می گردد . 

توسط واحد بهداشت حرفه ای روی تمام مواد قابل اشتعار در بیمارستان برچسب های ایمنی زده شده  – 5

 ت . اس

توسط مدیریت تطر به تمامی واحدها بخش های روش اجرایی آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری ابالغ  – 6

 گردیده و همه پرسنل به آن آگاهی دارند .

 : 1نکته ایمنی 

 متر فاصله داشته باشد .   6محل انبارش مواد قابل اشتعار بایستی از نزدیک ترین منابع احتراقی حداقل 

یت تطر در بیمارستان یک تیم آتش نشانی متشکل از پرسنل تاسیسات ، نگهبانی و رابطین آتش مدیر – 7

نشانی بخش ها تشکیل داده است و فهرست اعضای این تیم با ذکر مسئولیت و سمت در تیم آتش نشانی و 

 جزئیات تماس آن ها شامل شماره همراه آن ها در واحد مرکز تلفن موجود است .

ریت تطر و با هماهنگی سازمان آتش نشانی برای اعضای تیم آتش نشانی کارگاه آموزشی  شامل توسط مدی – 8

مباحث تئوری ایمنی در برابر آتش سوزی ، کار با تاموش کننده ها ، آگاهی از نقش تود در برنامه ایمنی آتش 

ار می گردد و نیروها آموزش و نحوه  نگهداری ایمنی از مواد قابل اشتعار و تطرناک را به صورت سالیانه برگز

 می بینند . 

تعریف شده و   "  125مثل کد اطفاء حریق با شماره  "توسط مدیریت تطر کدهای اضطراری در این مرکز  – 9

به  بخش ها ابالغ و اطالع رسانی گردیده است و تمامی پرسنل از این کد ها آگاهی دارند و به شرح وظایف تود 

 آشنا هستند . 

کنترر توسط مدیریت تطر و  "اری مواد قابل اشتعار در کنار مواد اکسید کننده ممنوع است نگهد – 11

  "پرسنل تاسیسات  و انبار دار 

 

 

 MHPR-RM-01کد سند: 

 ویرایش: دوم

 دوم صفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: روش اجرایی 

 

توسط مدیریت تطر و پرسنل تاسیسات در هر بخش و واحدی بسته به احتمار وقوع حریق  کپسور های  – 11

 متناسب تعبیه شده است

با نیارت مدیریت تطر محل نصب کپسور ها واضح و در دید می باشد و ارتفاع نصب کپسور ها به گونه  – 12

جهت عدم دستکاری توسط مراجعین و   "ای است که قابل برداشتن برای تیم آتش نشانی و پرسنل می باشد . 

 "همراهیان کمی باالتر از تعریف استاندارد نصب شده است . 

ای مدیریت تطر جلوی کپسور های آتش نشانی فایر باکس ها در کلیه واحد ها باز است و طبق بازدید ه – 13

 مسدود نمی باشد . 

سرپرستاران هر واحد موظف هستند در صورت بروز حریق طی فرم گزارش حادثه و شبه حادثه مراتب را  – 14

 به واحد مدیریت گزارش نمایند . 

ای مصرف شده بالفاصله جایگزین می گردند و مسئولین و اعضای توسط پرسنل تاسیسات کلیه کپسور ه – 15

 آتش نشانی هر واحد کپسور های تالی شده را سریعا به واحد تاسیسات گزارش می دهند . 

 نجات اقدامات ذیل صورت می گیرد:در تصوص اطفاء حریق و پاسخ تیم آتش نشانی و عملیات تخلیه و فرار و 

 بالفاصله نسبت به تارج کردن افراد در محل حریق اقدام می نماید .  پرسنل بخش حادثه دیده ، – 1

سوپروایزر شیقت در هنگام حریق از تروج کلیه ساکنین ساتتمان شامل : بیماران ، پرسنل و عیادت  – 2

 کنندگان قبل از آن که به وسیله گرما یا دود صدمه ببینند مطمئن شده و همگی به مکانی امن هدایت شوند . 

مسئور بخش یا مسئور شیفت در تصوص قطع شیر اکسیژن سانترار و انتقار سریع بیماران وابسته به  – 3

 اکسیژن تصمیم گیری می نماید . 

تود را به موقعیت اعالم شده می رسانند و با نزدیک  125اعضای تیم اطفاء حریق بالفاصله بعد از اعالم کد  – 4

 مایند و در صورت نیاز از جعبه آتش نشانی استفاده می کنند . ترین کپسور اقدام به اطفاء حریق می ن

جهت محدود  "اعضای تیم اطفاء حریق در صورت امکان هواساز بخشی که حریق در آن واقع شده است  – 5

 "از رسیدن اکسیژن را می بندند . ساتتن حریق و جلوگیری 

 

 MHPR-RM-01کد سند: 

 یرایش: دومو

 سوم صفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: روش اجرایی 

در صورت وجود شیر گاز در محل اصلی شیر گاز توسط یکی از اعضای تیم  – 6

 آتش نشانی یا مسئور شیفت یا پرسنل تاسیسات قطع می گردد . 

پرسنل تاسیسات یا اعضای تیم آتش نشانی کلیه سیلندر های گازهای طبی را در صورت وجود وقت از محل  –7

 حریق تارج می نمایند . 

اعضای تیم آتش نشانی از کپسور های اطفاء حریق متناسب با حجم حریق و نوع آن جهت اطفاء حریق  –8

 استفاده می نمایند . 

تطر وجود انفجار ، دستور تخلیه بخش و بیماران توسط فرمانده حادثه در صورت گستردگی حریق و یا  – 9

 صادر می شود . 

پرسنل واحد نگهبانی بالفاصله در محل حضور یافته و در برقراری نیم تالش می نمایند . افراد غیر  – 11

در اطفاء حریق  مسئور را از محل دور کرده و نسبت به باز نمودن مسیر های تروجی اضطراری اقدام می کنند و

به پرسنل تاسیسات کمک می کنند . و در صورت نیاز کپسور های اطفاء حریق سایر بخش ها را به محل حریق 

حمل می نمایند . مسیر تردد ماشین های آتش نشانی را در صورت نیاز هموار کرده و از ایجاد ترافیک در معبر 

 های اصلی بیمارستان جلوگیری می کند . 

 یات تخلیه و نجات وفرار ، موارد ذیل رعایت شود :در تصوص عمل

تخلیه اضطراری طبق برنامه تعریف شده توسط پرسنل بخش حادثه دیده با نیارت سوپروایزر شیفت انجام  – 1

می گردد که شامل : تروج از ساتتمان و رسیدن به فضای باز امن می باشد و در غیر این صورت بیماران به 

 به منطقه امن در همان طبقه که احتمار تطر کمتری دارد انتقار داده می شوند .ویژه بیماران بستری 

طبق دستورالعمل تخلیه اضطراری توسط تیم اطفاء حریق و پرسنل بخش ابتدا بیماران در معرض حریق و  – 2

 نزدیک به حریق منتقل می شوند . ) با نیارت مدیران ارشد در صورت حضور یا سوپروایزر شیفت (

طبق دستورالعمل تخلیه افراد سالخورده و کودکان بیماران با مشکالت قلبی و ریوی و بیمارانی که قادر به  – 3

 حرکت نیستند در زمان تخلیه اولویت دارند . 

 

 

 MHPR-RM-01کد سند: 

 ویرایش: دوم

 چهارم صفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 درمانی استاد مطهریمرکز آموزشی و 

 عنوان سند: روش اجرایی 

 

 استفاده از آسانسور فقط با حضور پرسنل آتش نشانی صورت می گیرد .  – 4

تخلیه بیمارانی که قادر به حرکت نیستند توسط برانکارد و صندلی چرخ دار به محیط امن و مناسب منتقل  – 5

 می شود . 

وسایل انتقار از سایر بخش ها به محل مورد نیر انتقار داده  "حادثه فرمانده  "با دستور سوپروایزر شیفت  – 6

 می شود و نیروی کمکی از سایر بخش ها فرا توانده می شود . 

 پس از تخلیه کامل افراد نسبت به انتقار تجهیزات توسط نیرو های تدماتی اقدام می شود .  – 7

 نحوه نظارت بر اجرا:

 راند ایمنی بیمار- چک لیستبازدید های دوره ای و پر کردن 

 منابع/مراجع:

، ایمنی حریق در بیمارستان ، سومین کنگره بین المللی بهداشت ، درمان و مدیریت 1385مرشدی زاده ، مریم ، 

 بحران در حوادث غیر مترقبه تهران ، سازمان بسیج جامعه پزشکی

 1381محمد فام ، ایرج، مهندسی ایمنی ، انتشارات فن آوران ، -2

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

 پرسنل تاسیسات وحید کهزادی

 کمیته مدیریت خطر حوادث و بالیا

 

 دکتر حسین رستمی پور

 

 ریاست

 

 مسئول بهداشت حرفه ای ساره رحمانیان

 مسئول بهبود کیفیت فاطمه شاکری

 سوپروایزر نبی اله زارع زاده

 

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

 MHPR-RM-01کد سند: 

 دوم ویرایش:

 پنجم صفحه:
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 درمانی جهرمدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند:روش اجرایی

 

 بیمارستان واحدهای کلیهدامنه: نگهداشت سرمایش و گرمایش و تهویه بیمارستانعنوان:

 صاحبان فرایند و ذینفعان:

 کلیه پرسنل تاسیسات 

 فرد پاسخگو:

 مسئولتأسیسات

 

 شیوه انجام کار: 

 پرسنل سرما/ گرماتوسط فصل ازشروع گرمایشی/ سرمایشی قبل سیستم اندازی وراه عیوب آمادگی،رفع1-

 پذیرد. می صورت تأسیسات

 راتهیه لوازم لیست تأسیسات مسئور فصل ازشروع قبل یراتتعم انجام جهت ولوازم قطعات نیازبه درصورت-2

 .نماید می مکاتبه تدارکات ومسئور وبامدیریت

 .دهند می راانجام الزم لوازم،اقدامات وتهیه پیگیری به نسبت تدارکات مسئور3-

 گرم آب های دیگ وضعیت وبرگشت؛بررسی رفت دماوفشارکلکتورهای وتروجی؛کنترر ورودی شیرآالت کلیه4-

 انجام می گردد.ومنابع  وفوالدی چدنی

در  شده مواردتواسته وکلیه بندی وبسته کنترر بندی عایق وضعیت وبررسی بازوبسته انبساط ومنابع کریلی5-

 .گردد می ثبت داشت تأسیساتسیستم نگه

 تأسیسات پرسنل توسط ودوده ورسوب نشتی ازنیروجود وفوالدی چدنی آبگرم های دیگ بیرونی وضعیت-6

 شود. می بررسی

 هاوفیبروفنرپمپ  کوپلینگ بودن ازسالم واطمینان ازنیرصداولرزش وزمینی سیرکوالتورتطی های پمپ کلیه -7

 واکوستیک،مدارفرمان جداری های یکطرفه،ترموستات های گیروشیره ها،صافی،لرزه ها،فوندانسیونوساپورت

 . گردد می ثبت مربوطه های لیست ودرچک ارتباطی،بررسی های وکابل وقدرت

 

 

 MHPR -RM-02کد سند:

 : دومویرایش

 اول صفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند:روش اجرایی

 

 نحوه نظارت بر اجرا:

 چک لیست  های موجود

 نیارت مسئور واحد تاسیسات 

 نیارت روزانه سرپرستاران و سوپروایزران  و تذکر به واحد تاسیسات در صورت بودن مشکل

 مشاهده  تیم مدیریتی بیمارستان در بازدیدهای مدیریتی

 

 

 منابع/مراجع:

 برنامه سرویس و نگهداری پیشگیرانه

 دستورالعمل کارتانه ای دستگاه ها 

 

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

 

 

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

 مسئول تاسیسات کاررابراهیم بذ

 کمیته مدیریت خطر حوادث و بالیا

 
 مسئول دفتر بهبود کیفیت فاطمه شاکری ریاست دکتر حسین رستمی پور

 سوپروایزر نبی اله زارع زاده

 MHPR -RM-02کد سند:

 : دومویرایش

 دوم صفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: روش اجرائی

 

 تمام واحد های بیمارستاندامنه: گزارش حوادث و موقعیت های تطر آفرینعنوان : 

 

 صاحبان فرایند و ذینفعان:

 اسیسات ، مسئور بهداشت حرفه ای مسئور ت

 فرد پاسخگو:

) مدیر بیمارستان ، مسئور فنی / ایمنی بیمار ، کمیته مدیریت تطر  درحوادث و بالیا ، مسئور تاسیسات ، 

 مسئور بهداشت حرفه ای ( 

 تعاریف:

مخاطره ) عوامل تطر آفرین ( : به پدیده های گفته می شود که بالقوه آسیب زا هستند و می توانند منجر به 

 آسیب جانی ، مالی و محیطی به مردم و یا بیمارستان شوند . 

 عوامل تطر آفرین طبیعی : سیل ، زلزله ، طوفان و ......

 عوامل تطر آفرین انسان ساز : آتش سوزی ، اپیدمی ها ، تصادفات ، حمالت سایبری 

حوادث با منشا داتلی : حوادثی هستند که در فضای فیزیکی بیمارستان رخ می دهند و تهدیدی از نوع بیماری 

انند : سقوط بیمار از ، جراحت و یا تخریب به بیمارستان ، بیماران ، پرسنل و بازدیدکنندگان وارد می نمایند . م

تخت ، حوادث حین کار ، آتش سوزی ، قطع آب و برق و گاز ، قطع گازهای طبی ، قطع سیستم های ارتباطی ، 

 نشت مواد رادیواکتیو ، اعتصاب دست جمعی کارکنان و .....

ن را تحت تاثیر عوامل تطر آفرین با منشا تارجی : حوادثی که تارج از بیمارستان اتفاق افتاده و لی بیمارستا

قرار داده و باعث ورود بیش از حد مجروحان و مصدومان به بیمارستان می شود مانند : تصادفات ، سیل ، زلزله و 

... 

 

 MHPR-RM-03 کد سند:

 ویرایش: دوم

 صفحه: اول
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 ن سند: روش اجرائیعنوا

 

 شیوه انجام کار: 

. در صورت وقوع حادثه در هر قسمت از بیمارستان حادثه مور نیر بالفاصله توسط اولین شخص مطلع آن واحد 5

 به سوپروایزر وقت اطالع داده می شود .

 اقدام می کند. سوپروایزر در محل حادثه حضور می یابد و نسبت به بررسی اولیه حادثه و شدت و وسعت آن 2

. سوپروایزر وقت بیمارستان بالفاصله مدیر یا رئیس بیمارستان را در جریان موضوع قرار می دهد و در اولین 3

فرصت ممکن گزارش حادثه را نوشته و تحویل مدیریت بیمارستان می دهد . ضمنا شرح حادثه را دفتر گزارش 

 سوپروایزری ثبت می کند . 

وادث ش لی برای کارکنان در فرم گزارش حادثه ثبت شده و درصورت جراحت و . مواردی آسیب بیمار و ح4

آسیب کارکنان شخص آسیب دیده تحت نیر قرار گرفته و کارشناس بهداشت حرفه ای بیمارستان نیز در جریان 

موضوع توسط مسئور بخش قرار می گیرد . در تصوص آسیب بیمار حتما موضوع به پزشک معالج توسط 

 در اسرع وقت اطالع داده می شود . مسئور بخش 

. در اولین فرصت ممکن ، حادثه رخ داده توسط ریاست بیمارستان بررسی شده و با دستور ایشان جلسه ای با 5

حضور وی و مدیر بیمارستان و اعضای شرکت کننده در کمیته های ایمنی بیمار ، مدیریت تطر و حوادث ، 

ضوع تشکیل می گردد و ابعاد حادثه ، علل ایجادکننده آن مورد بررسی حفاظت ایمنی و بهداشت کار بنا به مو

 قرار می گیرد . 

. برای پیشگیری از بروز حوادث مشابه در بیمارستان حوادث گزارش شده در کمیته بررسی می شود . در 6

 نی می شود .  صورت لزوم برنامه مداتله ای برای آن تدوین شده و نتایج آن به سایر کارکنان نیز اطالع رسا

. آموزش به کارکنان در تصوص نحوه صحیح گزارش دهی حوادث و موقعیت های تطر آفرین و عکس العمل 7

 وزشی انجام می گردد . رتورد با حوادث توسط سوپروایزر آمآنان در ب

 

 

 

 MHPR-RM-03 کد سند:

 ویرایش: دوم

 دوم صفحه:
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 درمانی جهرمدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: روش اجرائی

 

 نحوه نظارت بر اجرا:

 صورت جلسات کمیته های مدیریت تطر در حوادث و بالیا / ایمنی بیمار

 حفاظت ایمنی و بهداشت کار

 بازدیدهای دوره ای تاسیسات از بخش ها و واحد ها 

 راند ایمنی بیمار

 

 منابع/مراجع:

 1381محمد فام ، ایرج، مهندسی ایمنی ، انتشارات فن آوران ، 

 

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

 مسئول بخش چشم محدثه رحمانیان

 کمیته مدیریت خطر حوادث و بالیا

 

 دکتر حسین رستمی پور

 

 ریاست

 

 مسئول کمیته ها الله فرخیان

 بهبود کیفیت مسئول دفتر فاطمه شاکری

نبی اله زارع 

 زاده

 سوپروایزر

 

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

 

 

 

 MHPR-RM-03 کد سند:

 دومویرایش: 

 سوم صفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: روش اجرائی

 

 عنوان :

افزایش ظرفیت بیمارستان در حوزه های فضای فیزیکی ، تجهیزات ، ملزومات 

 و مواد مصرفی پزشکی و نیروی انسانی

کل فضای بیمارستان  / دامنه: 

تجهیزات و فضاهای پیش بینی 

 شده / تجهیزات / پرسنل

 

 و ذینفعان: صاحبان فرایند

 ریاست و مدیریت

 فرد پاسخگو:

 مدیر بیمارستان ، مسئور فنی / ایمنی ، کمیته مدیریت تطر حوادث و بالیا

 تعاریف:

 افزایش ظرفیت بیمارستان جهت ارائه تدمات درمانی در بحران 

 شیوه انجام کار: 

/ فرماندار  / ریاست دانشگاه به سوپروایزر بالینی کشیک  / ریاست بیمارستان     EOC. اعالم بحران توسط 1

 صورت می پذیرد . 

 .  فعار کردن تیم پاسخ اضطرار ی ، سوپروایزر اورژانس توسط فرمانده حادثه ) سوپروایزر بالینی (2

 . اعالم وضعیت بحران به کلیه بخش های درمانی توسط سوپروایزر بالینی کشیک 3

.  فرا توانی  پرسنل و پزشکان مشخص شده توسط سوپروایزر بالینی از بخش های درمان و منزر طبق چارت 4

 فرا توان بحران 

جهت  OPD . سطح بندی و ترتیص بیماران بخش اورژانس ، و بخش های بستری عدم پذیرش بیماران 5

یا پزشک آنکار ، تا فضا و تخت  افزایش ظرفیت پذیرش مصدومین بحران توسط پزشک تیم ، طب اورزانس و

 رد . یبیشتری جهت مصدومین بحران صورت پذ

 MHPR-RM-04کد سند: 

 دومویرایش: 

 صفحه: اول
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: روش اجرائی

 

جایگزین جهت تریاژ مصدومین توسط سوپروایزر اورژانس در ) واحد شیمی .آماده سازی فضاها و بخش های 6

 درمانی ، بخش چشم ، راهرو بخش اورژانس ( طبقه دوم دیالیز جهت بستری بیماران مهیا می گردد . مسئور

 ت فضاهای جایگزین اقدام می نماید . نش و آماده سازی تخت ها و تجهیزانسبت به باز نمودن و چی آمادگاه

 می شود پذیرش مصدومان توسط حراست انجام مدیریت همراهان جهت جلوگیری در اتتالر فرآیند درمان و  .7

تاق کتیو توسط ریاست بیمارستان و پزشک معالج بیماران جهت افزایش ظرفیت پذیرش ال. ل و جراحی های ا 8

 اورژانس مصدومین صورت می گیرد . عمل جهت انجام عملیات جراحی و

ده حادثه بیمارستان در صورتی که نیاز به فضاهای تارج از بیمارستان داشته باشد از ظرفیت کلینیک . فرمان 9

مذهبی مجاور  –جهت استقرار بیمار در فضای فرهنگی  نیاز بیشتر فضا طبق تفاهم نامه بههنری و در صورت 

 د استفاده نماید .بیمارستان که در حار حاضر مدرسه شفیعی و مسجد ابوالفضل می باشد ، می توان

. فرمانده حادثه با هماهنگی مسئور پشتیبانی در صورتی که نیاز به تجهیزات در زمان بحران داشته باشد  11

انبار بحران موجود در بیمارستان در بخش های چشم و اورژانس از انبار بحران موجود در  3می تواند عالوه بر 

 بخش دیالیز استفاده نماید . محوطه

دانشگاه نسبت به افزایش ظرفیت حمل و نقل و جابجایی مصدومان  EOCبا هماهنگی  شد هماهنگیار.  11

جهت ارائه درمان مورد نیاز که در این بیمارستان موجود نیست و نیاز به مراقبت های ویژه اقدام می نماید . در 

 ی نخواهد بود . عدد آمبوالنس می باشد که جوابگوی موارد بحران 2 دارایحار حاضر بیمارستان 

دانشگاه ، مسئور واحد متوفیان نسبت به انتقار اجساد به سردتانه  EOCبا هماهنگی  ارشد هماهنگی.  12

 قبرستان رضوان جهت افزایش ظرفیت نگهداری اجساد اقدام می نماید . 

 .برای فضای فیزیکی از بخش چشم،نمازتانه،کلینیک هنری استفاده میگردد.13

 لوازم مصرفی و تجهیزات  در انبار بحران نگهداری می شود..ملزومات و 14

 

 

 MHPR-RM-04کد سند: 

 دوم ویرایش:

 دوم صفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: روش اجرائی

 

 نحوه نظارت بر اجرا:

 صورت جلسات کمیته مدیریت تطر در حوادث و بالیا – 1

 برگزاری مانور فرضی در بیمارستان – 2

 تفاهم نامه های کتبی موجود   – 3

 چارت بحران  – 4

 

 

 منابع/مراجع:

رهای ارزیابی مخاطرات و شاتص های توانمندی تخصصی حوزه سالمت در حوادث و بالیا  / تالیف : مجموعه ابزا

 1393تانکه دکتر حمید رضا 

 

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

 مسئول بخش چشم محدثه رحمانیان

 کمیته مدیریت خطر حوادث و بالیا

 

 دکتر حسین رستمی پور

 

 ریاست

 

 مسئول کمیته ها الله فرخیان

 مسئول دفتر بهبود کیفیت فاطمه شاکری

 سوپروایزر نبی اله زارع زاده

 

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

 

 

 MHPR-RM-04کد سند: 

 دومویرایش:

 سوم صفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 اجرائیعنوان سند: روش 

 

 کل بیمارستاندامنه:  : تداوم ارائه تدمات درمانی در زمان وقوع حادثهعنوان : 

 

 صاحبان فرایند و ذینفعان:

 کلیه بیماران و پرسنل

 فرد پاسخگو:

 ارستان ، مسئولین بخش های درمانی، مسئور تاسیساتمدیر بیم

 تعاریف:

 نیازی به تعریف ندارند.کلیه عبارت های به کار رفته در این سند گویا بوده و 

 شیوه انجام کار : 

. تبربروز حادثه در داتل یا تارج بیمارستان به سرعت به فرمانده حادثه بیمارستان / مرکز تلفن بیمارستان 5

 اطالع داده می شود . 

تبر . مسئور دریافت شرح تبر حادثه / اطالعات مورد نیاز را طبق فرم دریافت اطالعات تبر حوادث از منبع 2

 دریافت می کند  و به فرمانده حادثه اطالع می دهد . 

 دریافت می کند .     EOCصحت حادثه را از مرکز  اطالعات مربوط به. فرمانده حادثه 3

وقوع حادثه حضور پیدا کرده و موقعیت را  محل.  در حوادث داتل ، فرمانده حادثه با توجه به نوع مخاطره در 4

 بررسی می کند . 

 MHPR-RM-05کد سند: 

 دوم ویرایش:

 صفحه: اول
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: روش اجرائی

 

.  بایستی در اسرع وقت ، انواع آسیب های انسانی ) کارکنان ، بیماران و همراهان ( سازه ای ، غیر سازه ای و 5

، میزان ، گستردگی ، شدت ، محل و تاثیر آن بر بیمارستان جمعیت در معرض آسیب ، کشته شدگان  عملکردی

 ارزیابی شود .  توسط مسئور ایمنی بیمارستان ، مصدومان

. با توجه به ارزیابی آسیب های انجام شده نیاز به تدمات پزشکی ، بهداشتی و منابع انسانی ، تجهیزات  6

 بررسی شود . توسط افراد تعریف شده در فراتوان ای  ساتتاری مالی ، ت ذیه

 بیمارستان بررسی می شود .  . تاثیر حوادث بر فعالیت فعار توسط سوپروایزر  7

. بیماران فعلی بیمارستان تعیین تکلیف شده ) اعمار جراحی الکتیو با هماهنگی پزشک مربوطه کنسل می  8

 ص می شوند . (شود و بیماران در حار ترتیص ، زودتر ترتی

توسط تیم ارزیابی انجام شده ، ارزیابی منابع موجود انسانی ، تجهیزاتی ، فضایی  های . با توجه به ارزیابی 9

 انجام می شود .  منابع و وضعیت

.  در صورت نیاز به تجهیزات ، منابعانسانی و فضای بیشتر ، طبق برنامه افزایش ظرفیت ) بر اساس تفاهم  11

 اقدام می شود . هماهنگی  وابط ارج از بیمارستان توسط ارشد رودر تنامه ( 

 بررسی می شود . توسط ارشد امنیت بیمارستان و محوطه آن  فضاهای موجود . تاثیر حادثه بر دسترسی به 11

 بررسی می شود .  توسط واحد بازگشت به وضعیت عادی . طور زمانی تاثیر حادثه بر فعالیت بیمارستان 12

 .  سه سطح هشدار دهنده و آماده باش و اقدام در بیمارستان موجود می باشد .  13

 سطح هشدار :  اعالم وضعیت هشدار به تیم های عملیاتی  – 1

 MHPR-RM-05سند: کد 

 دومویرایش:

 دوم صفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مطهریمرکز آموزشی و درمانی استاد 

 عنوان سند: روش اجرائی

 

درصد نیروها و تجهیزات  51تا  31جایگاه اصلی سامانه فرماندهی حادثه و  9سطح آماده باش : که شامل  – 2

 فراهم می شود . 

حادثه و HICSسطح اقدام : کد بحران توسط فرمانده حادثه به مرکز تلفن اعالم شده و پیج می شود و کل  – 3

 شود .  نیروها فراتوان می

.  با توجه به نوع حادثه می توان به طور مرتب تماس با سازمان های بیر ونی ) نیروی انتیامی ، پلیس ،  14

 حفظ کرد . توسط ارشد رابط هماهنگی آتش نشانی و ... ( را 

زم فعار شده و امکانات ال   EOCاقدام فرماندهی عملیات  هشدار و وضعیت آماده باش واعالم . در صورت  15

 ، فراهم می گردد .  توسط سوپروایزر بالینی طبق برنامه آمادگی

طبق دستور فرماندهی حادثه ارزیابی و به  توسط ارزیابی منابع و وضعیت  . آسیب و منطقه عملیات مرتب 16

 فرمانده حادثه و رئیس بخش برنامه ریزی اطال ع رسانی می شود .

 دانشگاه و مراکز پایش کننده مخاطرات برقرار است .  EOC.به صورت مرتب ارتباط با  17

/  حداقلی. با توجه به شدت تاثیر حوادث بر اتتالر عملکرد بیمارستان ، برنامه  در سطح بخش اورژانس /  18

 عملیاتی می شود . حداکثری 

رسانی توسط مرکز  ح فعار سازی برنامه ) اطالعو.  اطالع رسانی در زمینه فعار سازی برنامه بر اساس سط 19

 تلفن / اطالع رسانی بخش ها و اطالع رسانی در سطح جامعه ( انجام می شود . 

.  در صورت دستور فعار سازی سامانه فرماندهی حادثه توسط فرمانده حادثه می توان طبق دستور العمل  21

 .انجام می شودفعار سازی سامانه فرماندهی حوادث بیمارستانی 

بیمارستان EOCم فرماندهی حادثه جهت دریافت جلیقه های  مشخصه موقعیت در مرکز سیست.  اعضای  21

 حضور پیدا می کنند .  

 .   اطالع رسانی درون بیمارستان بر اساس فلو چارت اطالع رسانی داتل بیمارستان انجام می شود .  22

 MHPR-RM-05کد سند: 

 دومویرایش:

 سوم صفحه:
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 پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرمدانشگاه علوم 

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: روش اجرائی

 

با افراد مشخص شده بر  ، فعار شدن برنامه پاسخ در زمان .  مرکز تلفن طبق فهرست کامل و به روز شده 23

 اساس دستور فرمانده حادثه تماس می گیرد . 

یه شده از پرسنل بخش تود و یا طبق چارت فرا توان بحران افراد زیر شاته  .  هر بخش طبق لیست ته 24

 فعار می کنند .  آبشاریتود را به صورت 

 .  مدت زمان عملیات  پاسخ و اهداف مشخصمی شود . 25

و جهت توسط واحد مستند سازی و مدارک پزشکی .  کلیه مستندات در تصوص اقدامات و گزارش ها ثبت  26

 ریزی انجام می شود .  آن برنامه

انجام می  فرمانده عملیات بحران.  در تصوص  تخلیه افقی ، عمودی و کلی بیمارستان تصمیم گیری توسط  27

 شود . 

 فعار می شود .  125.  در صورت همراه شدن بحران با آتش سوزی ، تیم آتش نشانی با اعالم کد  28

انجام می  توسط مسئور امنیت طبق شرح وظایف موجود ف آن .   مدیریت ازدحام بیمارستان و محیط اطرا 29

 شود . 

 

 

 

 

 

 

 MHPR-RM-05کد سند: 

 دوم ویرایش:

 چهارم صفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: روش اجرائی

 نحوه نظارت بر اجرا:

 درمانیاز بخش های بازدید 

 

 

 منابع/مراجع:

مجموعه ابزارهای ارزیابی مخاطرات و شاتص های توانمندی شخصی حوزه سالمت در حوادث و بالیا / تالیف : 

 1393حمید رضا تانکه 

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

 مسئول بخش چشم محدثه رحمانیان

 کمیته مدیریت خطر حوادث و بالیا

 

 دکتر حسین رستمی پور

 

 ریاست

 

 مسئول کمیته ها الله فرخیان

 مسئول دفتر بهبود کیفیت فاطمه شاکری

 سوپروایزر نبی اله زارع زاده

 

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

 

 

 

 

 MHPR-RM-05کد سند: 

 دوم ویرایش:

 پنجم صفحه:
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 مراقبت و درمان
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: روش اجرایی

 

 بخش های درمانیدامنه: جداسازی بیماران روان پزشکيعنوان: 

 

 صاحبان فرایند و ذینفعان:

 پرسنل درمانی

 فرد پاسخگو:

 رئیس بخش ، سرپرستار بخش

 تعاریف:

 ار رفته دراین سندگویا بوده و نیازی به تعریف ندارند . کلیه عبارت های به ک

 شیوه انجام کار: 

 . پرستار در ارزیابی اولیه با گرفتن شرح حار از بیمار ، بیماران روانی شناسایی می نماید .  1

 ارزیابی بیمار ، معیارهای جداسازی بیمار را شناسایی می نماید .. پرستار پس از  2

ب بیمار به تود یا جهت جلوگیری از آسی –. پرستار در صورتی که بیمار دارای یکی از معیارهای زیر باشد  3

 ه جداسازی می نماید . دیگران اقدام ب

 معیار جداسازی :

 تود یا دیگران می باشد .  یمار که دارای رفتار تطرناک برایب -

 رفتار تهدید کننده کالمی یا فیزیکی همراه با کنترر ضعیف یا سابقه تشونت  -

 و سابقه تشونت   رفتار تند -

پرستار علت جدا سازی بیمار را برای همراه بیمار توضیح می دهد  و به صورت  زیر در هنگام پذیرش بیمار  –4

 در بخش اقدام می نماید . 

 

 MHPR-BCC-01کد سند: 

 دوم ویرایش:

 صفحه: اول
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: روش اجرایی

 

در صورت فراهم نبودن اتاق تک تخته در بخش پرستار به سوپروایزر وقت اطالع رسانی می نماید تا حتی  -

 االمکان در بخش مرتبط در زمینه بررسی اتاق تک تخته اقدام شود . 

 تخته تصوصی بستری شود .  2بیمار در اتاق  -

  یا چند نفر از پرسنل همراهی کند . 2پر ستار بیمار را با کمک  -

 پرستار بیمار را از نیر صدمات بررسی می نماید و یافته های تود را ثبت می نماید.  -

تقار پرستار با کمک تدمات بخش کلیه وسایلی را که ممکن است برای بیمار آسیب رسان باشد قبل از ان -

 می نماید .  بیمار به اتاق از افراد دور

تود یا دیگران ، وسایلی مانند ناتن گیر ، جواهرات ،  پرستار جهت پیشگیری آسیب رساندن بیمار به  -

 –بند کفش  –جوراب نایلونی  –وسایل تیز و برنده  –وسایل شیشه ای و شکستنی  –آینه  –لوازم آرایش 

 را از بیمار دور می نماید .  –تیغ  –کش و یا هر وسیله و یا هر وسیله ارتجاعی دیگر : پروتزها 

سیب رساندن بیمار به تود یا دیگران ، بستری شدن این بیماران را به پرسنل پرستار جهت پیشگیری آ  -

 توزیع غذا ، اطالع رسانی می نماید تا سرو غذا ، برای این بیماران با قاشق و چنگار پالستیکی باشد . 

 پرستار در صورتی که جدا سازی بیمار روانی جهت کنترر بیمار مفید نبود ، به پزشک معالج اطالع - 

 شیمیایی ( انجام پذیرد.  –رسانی می نماید تا در صورت نیاز اقدام به مهار ) فیزیکی 

پرستار کلیه اقدامات و تمهیدات انجام شده در زمینه جدا سازی و پیشگیری آسیب به تود و یا دیگران را  -

ل بخش زایمان و در گزارش پرستاری ) طبق دستور العمل گزارش نویسی ( ثبت می نماید . کلیه موارد شام

 جراحی زنان و پرسنل مامایی نیز می  شود . 

با توجه به این که در این مرکز درمانی بخش بستری بیماران اعصاب روان نداریم . جدا سازی این بیماران  -

 تا حد امکان و امکانات موجود انجام می شود . 

 

 MHPR-BCC-01کد سند: 

 دوم ویرایش:

 دوم صفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: روش اجرایی

 

 نحوه نظارت بر اجرا:

 ، مشاهده و مصاحبه با بیمار بازدید از بخش ها

 

 

 

 

 منابع/مراجع:

 تجربیات بیمارستانی

 

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

 

 

 

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

 سوپروایزر خدیجه هنرمند نژاد 

 مسئول فنی بیمارستان

 

 دکتر حسین رستمی پور

 

 ریاست

 

 مسئول بخش داخلی نرجس اسدیان

 مسئول بخش اسکرین حسن عسکری

 روانشناس مریم بهادرفر

 مترون فریده نظری

 MHPR-BCC-01کد سند: 

 دوم ویرایش:

 سوم صفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 سند: روش اجراییعنوان 

 

 بخش های درمانيدامنه: جداسازی بیماران عفوني با احتمال سرایت به سایر بیمارانعنوان: 

 

 صاحبان فرایند و ذینفعان:

 پرسنل درمانی

 فرد پاسخگو:

 رئیس بخش های  درمانی ، سرپرستار بخش های درمانی

 تعاریف:

 کلیه عبارت های به کار رفته دراین سندگویا بوده و نیازی به تعریف ندارند . 

 شیوه انجام کار: 

 . تشک بیمارانی که نیاز به ایزوله دارند را شناسایی و دستور ایزوله بیمار را می دهد .1

. پرستار در ارزیابی اولیه بیمار ، معیار های جدا سازی بیماران طبق شرح زیر و دستور پزشک شناسایی می 2 

 نماید :

آنسفالیت  -  A هپاتیت  –وبا  -  HIV–آبله مرغان  –سل  –بیماران با تشخیص بیماری عفونی مثل آنفوالنزا  -

 دیفتری . –ئید تیفو –تیفوس  –طاعون  –سیاه سرفه  –سرتچه  –سرتک  –

 آبله و ..... –بیماران با تشخیص های بیماری های پوستی و واگیر دار مثل جذام  -

 سایر موارد شامل بیمارانی که دارای زتم ها با ترشحات عفونی هستند را شناسایی می نماید .  -

 

 

 

 MHPR-BCC-02کد سند: 

 دومویرایش: 

 صفحه: اول
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 خدمات بهداشتی درمانی جهرمدانشگاه علوم پزشکی و 

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: روش اجرایی

 

تخته ( پس از اطالع رسانی به پزشک معالج و طبق  2 –پرستار بیماران عفونی را در اتاق ایزوله ) اتاق تک تخته 

ا برای بیماران وجود دارد . دستور ایشان جدا سازی می نماید و در بخش هایی که یونیت ها یا اتاق های مجز

 بیمار به یونیت یا اتاق تود منتقل می شود .

.در اورژانس باید کلیه شرایط ایمنی جهت پرسنل مثل استفاده از وسایل حفاظت فردی رعایت شود و بیمار 3

 سریعا به بخش منتقل گردد . 

 بیماران تود داری می نماید .  . پرستار از بستری کردن بیمار با تشخیص های غیر عفونی در کنار این 4

 . پرستار از تابلوی راهنمای مالقات ممنوع ، استفاده می نماید .  5

. پرستار بخش حتی االمکان از حضور همراه و رفت و آمدهای غیر ضروری به اتاق این بیماران جلوگیری به  6

 عمل می آورد . 

 ونی با دستور پزشک را برنامه ریزی و اجرایی می نماید . . پرستار اقدامات درمانی متناسب با نوع بیماری عف 7 

.  کلیه کارکنان هنگام ورود و تروج از اتاق بیمار عفونی حتما اقدامات شستشوی دست با آب و صابون را انجام 8

 می دهند. 

ر استفاده . کلیه کارکنان از امکانات ضد عفونی و مایع ضد عفونی کننده دیواری قبل و بعد از تماس با بیما9

 نمایند . 

 . حتی االمکان پرستار بیماران عفونی از غیر عفونی جدا باشد .  11

. پرسنل تدمات با ماده ضد عفونی اتاق بیمار را طبق دستور العمل ضد عفونی اتاق عفونی جهت پیشگیری  11

 از سرایت به بیماران دیگر در هر شیفت نیافت می کند .

ز تجهیزات پزشکی مختص این بیماران جهت جلوگیری از سرایت به دیگران . حتی اال مکان پرستار ا 12

 استفاده می نماید.

 

 MHPR-BCC-02کد سند: 

 دومویرایش: 

 صفحه:  دوم
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: روش اجرایی

 

 کلیه موارد شامل بخش زایمان و جراحی زنان و پرسنل مامایی نیز می شود .  -

با توجه به این که در این مرکز درمانی ،  بخش  بستری جهت بیماران عفونی نداریم ، جدا سازی این بیماران  -

 تا حد امکان و امکانات موجود انجام می شود . 

ی پیمانیه که دارای بخش عفونی و اتاق های ایزوله می باشد اعزام در صورت نیاز این بیماران به مرکز درمان -

 شوند . 

 نحوه نظارت بر اجرا:

 بازدید از بخش ها ، مصاحبه و مشاهده

 

 منابع/مراجع:

 تجربیات بیمارستانی

 سمت تصویب کننده: تایید کننده: سمت تهیه کننده:

 سوپروایزر کنترل عفونت نرجس کشایی

 کمیته کنترل عفونت

 

 دکتر حسین رستمی پور

 

 ریاست

 

 مسئول بخش اطفال فرزانه زارعیان

 5مسئول بخش زنان  الهام فاتحیان

 مترون فریده نظری

 

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

 

 

 MHPR-BCC-02کد سند: 

 دومویرایش: 

 سوم صفحه:
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 درمانی جهرمدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: روش اجرایی

 

 بخش های درمانيدامنه: جداسازی بیماران با رفتار پرخطر اجتماعيعنوان: 

 صاحبان فرایند و ذینفعان:

 پرسنل درمانی

 فرد پاسخگو:

 رئیس بخش های  درمانی ، سرپرستار بخش های درمانی

 تعاریف:

 ار رفته دراین سندگویا بوده و نیازی به تعریف ندارند . به ککلیه عبارت های 

 شیوه انجام کار: 

 الف ( گروه در حار حاضر بالقوه بی قرار و آسیب رسان هستند :

 . در صورت شناسایی و مشکوک شدن به بیماران پر تطر اجتماعی به سوپروایزرکشیک اطالع داده می شود .  1

 آن از نیر همکاری و پذیرش درمان و توسط پزشک شیفت انجام  شود . .  ارزیابی بیمار و همراه  2

. در ست همکاری بیمار و تانواده وی در جهت جلب اعتماد و کاهش اضطراب بیمار از ایشان جهت آرام سازی 3

 بیمار و مهار فیزیکی و دارویی وی استفاده می شود . 

ا از محیط تارج نموده و برای کاهش آسیب اجتماعی ناشی . در ست عدم عمکاری بیمار و تانواده ، تانواده ر 4

 از بی قراری بیمار ، مهار فیزیکی بیمار انجام می شود . 

 . پس از مهار فیزیکی بیمار ، در اسرع وقت ، ویزیت روانپزشک برای بیمار در تواست شود .  5

 و همکاری بررسی می شود. ر ، به محض آرام شدن بیمار ، سطح هوشیاری. پس از مهار فیزیکی بیما 6

.  در طی مهار فیزیکی تون رسانی اندام ها بررسی شده ، و در صورت اتتالر در تون رسانی هر یک از اندام  7

 های مهارحذف شود . 

 MHPR-BCC-03کد سند: 

 دومویرایش: 

 صفحه: اول
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 درمانی استاد مطهریمرکز آموزشی و 

 عنوان سند: روش اجرایی

 

 نفر ثابت به طور مداوم در ریه بیمار قرار می گیرد . ) ارتباط چشمی بدون کالم ( 1. در طی مدت مهار ،  8

. در صورت نیاز به جا به جایی و انتقار بیمار با مهار فیزیکی ،  هم چنان ارتباط چشمی بر قرار بوده و حرکت  9

 بیمار رو به جلو باشد . 

 ب ( گروه بیمارانی که پتانسیل آسیب دارند بر اساس اطالعالت همراهیان بیمار در بدو پذیرش :

کننده ) رادیولوژی ، آزمایشگاه ، بخش های بستری و .... ( شرایط .  هنگام انتقار بیمار به بخش های پذیرش  1

 روانی بیمار به ایشان اطالع داده شود . 

  . همراهی پرسنل تکریم با بیمارتا زمان اتمام  مراحل بستری انجام شود .  2

مسئور بیمار  . در صورت  بروز عالئم بی قراری وو تحریک پذیری ، به روان پزشک ، سوپروایزر، سر پرستار3

 اطالع داده شود . 

 .  در این هنگام مطابق با بند الف انجام شود . 4

 بند الف انجام شود .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 MHPR-BCC-03کد سند: 

 دوم ویرایش:

 دوم صفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 اجراییعنوان سند: روش 

 

 نحوه نظارت بر اجرا:

 بازدید از بخش ها ، مصاحبه و مشاهده

 

 

 منابع/مراجع:

 

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

 روانشناس مریم بهادرفر

 کمیته اخالق

 

 دکتر حسین رستمی پور

 

 ریاست

 

 مددکار اجتماعی فهیمه بخشی

 مسئول بخش داخلی نرجس اسدیان

 سوپروایزر هنرمند نژاد

 مترون فریده نظری

 

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

 

 
 

 

 

 

 

 MHPR-BCC-03کد سند: 

 دوم ویرایش:

 صفحه : سوم
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند:روش اجرایی

 

کلیه بخش های دامنه:  مراقبت های پوست و حفاظت بیماران در برابر زخم فشاریعنوان: 

 درماني

 

 صاحبان فرایند و ذینفعان:

 بیماران بستری

 فرد پاسخگو:

 تمامی بخش های بستری داتلی و ویژهسرپرستاران  و پرسنل 

 تعاریف:

زتم بستر آسیب وارده به قسمتی از بافت و پوست است که در اثر عدم تونرسانی صحیح به علت نشستن یا 

توابیدن طوالنی مدت در یک وضعیت ثابت ایجاد می شود و در ابتدا به صورت قرمزی و یا زتم کوچک دیده 

 می شود.

 واع زتم بستر:ان

 پوست بی رنگ شده و با فشار مالیم انگشت ت ییر ایجاد نمی شود.-1درجه

 شامل حس حرارت در ناحیه تحت فشار و مشاهده قرمزی مختصری گسیختگی پوست یا تاور می باشد.-2درجه

 درگیری بافت های زیر پوست که همراه با نکروز بافت می باشد.-3درجه

 تاندون ها همراه با تخریب وسیع دربرگیرنده عضالت و-4درجه

 شیوه انجام کار: 

(ارزیابی کرده و در فرم Braden ساعت اور بستری بیمار در بخش پرستار بیمار را بر اساس مقیاس ) 24طی  -

 ارزیابی اولیه بیماری و کاردکس مراقبتی بیمار ثبت می کند .

 

 MHPR -BCC-04کد سند:

 : دومویرایش

 اول صفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند:روش اجرایی

 

اگر بیماری ریسک پایینی برای ایجاد زتم فشاری داشت ، پرستار روزانه پوست بیمار ) مخصوصا نواحی  -

 ا در برگ گزارش پرستاری ثبت می کند .برجستگی استخوانی و چین های پوستی ( را بررسی کرده و یافته ها ر

پرستار عوامل تطر موجود را از نیر مصرف داروها و وضعیت ت ذیه ای و ... را شناسای و مداتالت الزم از -

 جمله ت ییر پوزیشن ، ماساژ پوستی و ... را انجام و ثبت می کند .

مراقبتی به صورت کتبی و شفاهی گزارش می پرستار وضعیت پوستی بیمار را به پرستار شیفت بعدی و تیم  -

 دهد .

را کسب کرده و در معرض تطر باالیی از نیر بروز زتم بستر قرار  13اگر بیمار در بررسی اولیه امتیاز کمتر از  -

 دارد پرستار در هر  شیفت توجهات پرستاری از پوست بیمار را انجام می دهد .

ساعت یکبار  3استراحت مطلق دارد پرستار با مشارکت مک پرستار هر  در بیمار تحت ونتیالتور در بیماری که -

 بیمار را ت ییر پوزیشن می دهد 

 نکته :  از کشیده شدن بیمار بر روی تخت اجتناب شود.

 پرستار از اینکه ملحفه چین و چروک نداشته باشد اطمین حاصل می کند. -

بند و پا بند ثابت شود ( از نیر تون رسانی و جلوگیری از پرستار اندام هایی که مهارفیزیکی دارند ) با دست -

 ساعت بررسی کند . 3آسیب پوست و بافت هر 

 3( اندامها را دامنه حرکتی مفاصل هر  passiveپرستار در بیماری که بی حرکت است حرکات پاسیو )  -

 ساعت یکبار همزمان یا ت ییر پوزیشن انجام می دهد.

ز نیر وجود هر گونه عالئم غیر طبیعی در ظاهر پوست از قبیل تاور ، اریتم ، هماتوم پرستار پوست کودک را ا -

 و بریدگی ، راش و زتم پوستی در زمان پذیرش و روزانه بررسی و در گزارش پرستاری ثبت می کند .

 پرستار تمامی مداتالت انجام شود و پاسخ به درمان را در بیمار ارزیابی و ثبت می کند . -

ابی احتمار تطر زتم فشاری در کلیه شیفت ها ، قابل پیگیری است و امکان ت ییر آن با توجه به شرایط ارزی -

 مت یر ، مددجو را باید مد نیر قرار داد.

 MHPR -BCC-04کد سند:

 : دومویرایش

 دوم صفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مطهری مرکز آموزشی و درمانی استاد

 عنوان سند:روش اجرایی

 

در صورت وجود یا ایجاد زتم فشاری ، اقدامات مداتله ای الزم برای درمان زتم را مطابق با روش اجرایی  -

 حاضر ، انجام و ثبت می نماید .

 برای درمان زتم در صورت صالحدید پزشک معالج ، مشاوره جراحی انجام می شود. -

را با سرم نرمار الین ، شستشو داده و بسته به وضعیت زتم از پانسمان های سنتی پرستار در صورت نیاز زتم  -

 ) گاز استریل ( یا پانسمان های نوین استفاده می کند .

 اقدامات پرستاری زمانی که بیمار دچار زتم بستر شده :

 پرستار زتم را شست و شو وتمیز می کند . -

 زتم توسط پزشک و پرستار دبرید می شود. -

 پانسمان زتم توسط پرستار انجام می شود. -

پرستار روی زتم های سطحی را توسط گاز تشک پانسمان می کند . این کار رطوبت زتم را حفظ می کند  -

حداقل زتم های عمیق باید باز و آغشته به سرم نرمار سیلین پر شود. متناوبا پانسمان تعویض گردد . اطراف 

 اشته شود.زتم های عمیق باید تشک نگه د

 پرستار جهت شست و شوی زتم فشاری فقط از محلور سرم فیزیولوژی یا نرمار سالین استفاده می نماید . -

 پرستار کلیه اقدامات مراقبتی و نتایج حاصله را گزارش و ثبت می نماید . -

ش در پیشگیری پرستار به تانواده بیمار نکات آموزشی را جهت بررسی مداوم پوست و همکاری با پرسنل بخ -

 از زتم یا مراقبت از زتم بستر  نحوه مراقبت در منزر آموزش داده و در پرونده ثبت می کند .

 نحوه ت ییر وضعیت بیماران جهت پیشگیری از زتم بستر بر اساس مدر زیر می باشد : -

 

 

 

 MHPR -BCC-04کد سند:

 دوم :ویرایش

 سوم صفحه:
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 خدمات بهداشتی درمانی جهرمدانشگاه علوم پزشکی و 

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند:روش اجرایی

 

 نحوه نظارت بر اجرا:

 تحلیل ماهانه زتم های فشاری طبق فرم های آماری

 شاتص و تحلیل ماهانه طبق فرم های آماری

 منابع/مراجع:

حسین  -الیف مالحت نیکروان مفردت کتاب مرجع استانداردهای تدمات پرستاری،کتاب کار در آی سی یو

 شیری

 

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

 مسئول بخش داخلی نرجس اسدیان

 کمیته مدیریت خطر و ایمنی بیمار

 

 دکتر حسین رستمی پور

 

 ریاست

 

 post ccuمسئول بخش  سودابه شاکری

 ccuمسئول  رقیه نورمحمدی

 مترون فریده نظری

 

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

 

 

 

 MHPR -BCC-04کد سند:

 : دومویرایش

 چهارم صفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 درمانی استاد مطهری مرکز آموزشی و

 عنوان سند: روش اجرایی

 

 بخش های درماني دامنه: پیشگیری از ترومبوآمبولي  وریدی و آمبولي ریویعنوان: 

 صاحبان فرایند و ذینفعان:

 پرسنل بخش های درمانی

 فرد پاسخگو:

 ، ماما، کمک بهیار، تدمات پزشک، پرستار

 تعاریف:

 کلیه عبارت های به کار رفته در این سند کامال گویا بوده و نیازی به تعریف ندارد . 

 بیانیه سیاست/خط مشی:

 کاهش تطر آمبولی و ارتقاء سالمتی بیمار 

 شیوه انجام کار: 

 . پرستار، بیماران در معرض تطر ترومبوآمبولی  وریدی و آمبولی ریوی را شناسایی می نماید .  1

 ناسایی بیماران در معرض تطر عبارتنداز :معیارهای ش

 جراحی های بزرگ و به ویژه جراحی های ارتوپدی روی لگن، زانو و جراحی های اعصاب  -

 ترومای وسیع به چند سیستم، صدمات نخاعی، شکستگی ستون مهره ها ، شکستگی لگن  -

 ی و اشعه درمانی بیماران با بدتیمی های موضعی و متاستاتیک علی الخصوص در حار شیمی درمان -

 افراد با فاکتورهای اتتصاصی شامل : چاقی ، مصرف سیگار ، سن باال ، حاملگی  -

 ابتال به برتی بیماری های قلبی به تصوص فیبریال سیون دهلیزی و نارسایی قلبی و سکته قلبی  -

مصرف برتی داروها از جمله داروهای پیشگیری از بارداری ، جایگزینی هورمونی در تانم های یائسه ،  -

 اریتروپویتین و تاموکسیفن 

 سابقه قبلی ترومبوآمبولی   -

 

 MHPR-BCC-05 کد سند: 

 : دومویرایش

 صفحه: اول
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 و درمانی استاد مطهریمرکز آموزشی 

 عنوان سند: روش اجرایی

 

بیماران حاد با بیماری داتلی شامل : سکته م زی ، سکته قلبی ، بیماری های تضعیف کننده ) عصبی  -

 گلین باره ( –عضالنی  –

شامل : استفاده از تهویه مکانیکی طوالنی مدت ، فلج عصبی عضالنی  ICU فاکتورهای تاص بیماران  -

ها ، کاتترهای ورید مرکزی ، سپسیس شدید ، اتتالالت انعقادی ، ترومبوسیتوپنی ناشی از ناشی از دارو

 هپارین 

 نشستن های طوالنی مدت یا بی تحرکی طوالنی مدت  -

. پزشک ، روش های پیشگیری از ترومبوآمبولی  وریدی و آمبولی ریوی را تعیین و پرستار ، اجرایی می  2

 نماید . 

 روش های پیشگیری شامل : روش های دارویی و غیر دارویی است .  -

است که توسط  CBR روش های دارویی به صورت تجویز پروفیالکسی داروهای ضد انعقاد در بیماران  -

 پزشک تجویز و توسط پرستار اجرا می شود . 

 روش های غیر دارویی عبارتند از : -

 ، بیمار را از تخت تارج می نماید .  CBR الف ( پرستار مسئور بیمار در صورت نداشتن دستور 

ب ( پرستار ، جهت بهبود بازگشت جریان تون وریدی از پاها ، از جوراب ) االستیکی یا باند کشی ( استفاده 

 ، باز و بسته می کند . ساعت یک بار ، باندهای کشی بیمار را جهت استراحت به عضو  4 – 8می کند و هر 

 /  ACTIVE ، حرکات  CBRج ( پرستار جهت افزایش جریان تون و پیشگیری از استاز وریدی در بیماران 

 PASSIVE   . را به بیمار آموزش داده و او را به انجام این حرکات تشویق می کند 

مبولی ریوی را به بیمار آموزش می . پرستار مسئور بیمار ، عالیم هشدار دهنده ترومبوآمبولی  وریدی و آ 3

 دهد :

عالئم هشداردهنده ، تنگی نفس ناگهانی ، تاکی کاردی ، تاکی پنه ، درد قفسه سینه ، اضطراب ، تعریق 

 شدید . 

. پرستار مسئور بیمار ، از کارکرد مناسب وسایل پیشگیری از ترومبوآمبولی  وریدی  اطمینان حاصل  4

 نماید . 

 MHPR-BCC-05 کد سند: 

 دوم ویرایش: 

 دوم صفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: روش اجرایی

 

. در صورت بروز ترومبوآمبولی  وریدی ، جهت پیشگیری از آمبولی ریه ، در صورت عدم وجود کتتر  5

اندیکاسیون های تجویز داروهای ترومبولیتیک ، پزشک این داروها را برای بیمار تجویز کرده و پرستار اجرا 

 می کند . 

 مسئولیت ها و اختیارات : 

این موارد با پزشک معالج است . در صورت بروز عارضه نیز مسئولیت مسئولیت پیشگیری و تعیین معیارها در 

 درمان با پزشک معالج بوده و پرستار باید معیارها را شناسایی و در روند درمان طبق دستور پزشک عمل نماید . 

 امکانات مورد نیاز :

( سرنگ ،   PT و   PTT )  باند کشی ، جوراب االستیک ، بالش نرم ، داروهای ضدانعقادی ، لوله های آزمایش

 پنبه استریل ، محلور ضدعفونی کننده استریل . 

 نحوه نظارت بر اجرا:

 ، مشاهده و بررسی پرکردن چک لیست

 منابع/مراجع:

 استانداردهای پرستاری 

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

 ccuمسئول بخش  رقیه نورمحمدی

 و ایمنی بیمار کمیته مدیریت خطر

 

 دکتر حسین رستمی پور

 

 ریاست

 

 مسئول بخش داخلی نرجس اسدیان

 7مسئول بخش زنان  طاهره بهجو

 مترون فریده نظری

 

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

 MHPR-BCC-05 کد سند: 

 دومویرایش: 

 سوم صفحه:
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 خدمات بهداشتی درمانی جهرمدانشگاه علوم پزشکی و 

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: روش اجرائی

 

 کلیه بخش های درمانيدامنه:  استفاده صحیح از ابزارهای مهار فیزیکيعنوان : 

 

 صاحبان فرایند و ذینفعان:

 کادر پرستاری و مامائی ، کادر پزشکی ، سوپروایزرین

 فرد پاسخگو:

 پرستاریمدیر تدمات 

 تعاریف:

 اصطالحات به کار رفته در عنوان روش اجرائی کامال گویا بوده و نیازی به تعریف ندارند.

 شیوه انجام کار: 

بیمار توسط پرستار بررسی و علت بی قراری و ناآرامی وی مشخص و مداتالت الزم انجام می شود ) تسکین  -1

 .(درد ، ایجاد محیط آرام ، داروهای آرام بخش و ..

 حفاظ کنار تخت بیمار باال برده می شود . -2

در صورتی که بیمار آرام نشد در ارتباط با جایگزینی روش مهار فیزیکی با پزشک و تانواده بیمار مشورت و  -3

 اجازه آنان اتذ می شود .

 علت و چگونگی انجام کار را برای بیمار و همراهان وی توضیح دهید . -4

 ید دار ، قابل انعطاف و عرض مناسب ( انتخاب می شود .نوار مناسب مهار )  -5

 صدمات حاد را به پزشک گزارش دهید و برگه گزارش حوادث را پرکند. -6

 وسایل بالقوه تهدید کننده را از بیمار دریافت کند تا زمانی که کنترر تود را به دست گیرد . -7

 تمام وسایل بیمار را در سیاهه لوازم ثبت کنید .کفش ها ، سینه بند ، کمربند وی را تارج کنید و  -8

 MHPR-BCC-06کد سند: 

 دومویرایش: 

 صفحه: اول
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: روش اجرائی

 

 برای جلوگیری از کم آبی ، به بیمار مایعات کافی بدهید. -9

 پس از بستن عضو ، نبض انتهای آن و پرشدگی مویرگی هر یک ساعت توسط پرستار بررسی می شود . -11

 راستای طبیعی بدن را در طور مهار شدن حفظ می شود و شانه ها در وضعیت مناسب قرار می گیرد  -11

قرار دهید . برای  در زمان غذا ، از یک فرد دیگر کمک بگیرد و تودتان بیمار را مورد مشاهده دقیق -12

اطمینان از ایمنی ، وسایل غذا توری را قبل و بعد از غذا توردن چک کنید تا مطمئن شوید بیمار وسیله ای را 

 همراه تود نبرد

 بیمار را در برآوردن نیازهای شخصی مثل استفاده از حمام و توالت کمک کنید . -13

 کمک بهیار برداشته و مجدد بسته می شود . وسایل مهار هر دو ساعت یک بار توسط پرستار یا -14

 یا فرم ت ییر وضعیت داده می شودهر دو ساعت یک بار توسط کمک بهیار و همراهی ) در صورت داشتن (  -15

اگر بیمار کنترر کافی برای اینکه همه مهارها در یک زمان برداشته شود را ندارد در هر زمان یک عضو را  -16

 دامه دهید تا همه اندام ها اجازه حرکت داشته باشند .باز کنید و به ترتیب ا

در بیماری که مهار فیزیکی دارد در صورت دستور پزشک برای برآوردن نیازهای شخصی مثل توالت به  -17

 بیمار کمک کنید درغیر این صورت سونداژ کنید .

ر آسیب جدی به وی به دنبار اگر مهار بیمار به صورت فیزیکی به صورت فیزیکی میسر نباشدو یا احتما -18

 آن باشد به پزشک معالج اطالع داده می شود .

 

 MHPR-BCC-06کد سند: 

 ویرایش: دوم

 دوم صفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: روش اجرائی

 

 پرستار پیگیری و اجرا می شود .دستورات و اقدامات جدید توسط  -19

 بیمار را تواه به طور حضوری و یا از طریق دوربین مدار بسته تحت مشاهده قرار دهید . -21

 کلیه اقدامات و مشاهدات توسط پرستار در پرونده ثبت می گردد . -21

سوپروایزر آموزش می نیروها در بدو ورود به صورت دوره ای در زمینه مهار فیزیکی توسط مسئور بخش و  -22

 بینند.

 بیمار را به محض اینکه شرایط او اجازه می دهد ) طبق دستور پزشک ( از مهار تارج کنید . -23

برای انجام مهار فیزیکی یا شیمیایی ، دستور کتبی پزشک معالج الزم است ، در صورت گرفتن دستور  -24

کتبی در اسرع وقت گرفته شده و سریعا طبق تط مشی شفاهی در شرایط اورژانسی یا بحرانی بایستی دستور 

 دستورات شفاهی در پرونده ثبت می گردد.

 هنگام ثبت مهار فیزیکی یا شیمیایی موارد ذیل در پرونده واضحا درج می شود . -25

 الف( نام بیمار

 ب( تاریخ

 ج( نوع مهار فیزیکی

 د( زمان شروع و تاتمه مهار

 ن( اقدامات انجام شده

 ت بیمار پس از اقدات انجام شده و( وضعی

 

 

 MHPR-BCC-06کد سند: 

 ویرایش: دوم

 سوم صفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: روش اجرائی

 

 

 نحوه نظارت بر اجرا:

 ماه 6و ارائه نتایج به بخش های مربوطه هر ماه  3به وسیله چک لیست کنترلی پایش دوره ای هر 

 

 

 منابع/مراجع:

 کتاب مرجع استانداردهای تدمات پرستاری

 

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

 روانشناس مریم بهادرفر

 مسئول فنی بیمارستان

 

 دکتر حسین رستمی پور

 

 ریاست

 

 سوپرایزر آموزشی معصومه رحیمی

 سوپروایزر هنرمند نژاد

 مترون فریده نظری

 

 

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

 

 

 

 

 MHPR-BCC-06کد سند: 

 ویرایش: دوم

 چهارم صفحه:
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 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرمدانشگاه 

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: روش اجرائی

 

 کلیه بخش های درمانيدامنه:  شیمیایياستفاده صحیح از ابزارهای مهار عنوان : 

 

 صاحبان فرایند و ذینفعان:

 کادر پرستاری و مامائی ، کادر پزشکی ، سوپروایزرین

 فرد پاسخگو:

 مدیر تدمات پرستاری

 تعاریف:

 اصطالحات به کار رفته در عنوان روش اجرائی کامال گویا بوده و نیازی به تعریف ندارند.

 شیوه انجام کار: 

ساعت را در دسترس قرار  24سرپرستار یا پرستار مسئور شیفت داروی مورد نیاز جهت کنترر بیمار در طور 

 می دهد.

 داروها را طبق دستور پزشک و دستورالعمل دارو درمانی آماده می کند.پرستار جهت مهار شیمیایی 

در صورت استفاده از باند جهت دستن دست و پای بیمار به گونه ای انجام شود که مانع تون رسانی به اندام -1

 ها نشود.

 در مورد بیماران بیقرار حتما نرده کنار تخت و در تمام مدت بیماران باال باشد.-2

رت استفاده از مهار شیمیایی در حالت توابیدن بیمار برای طوالنی مدت باید از نیر زتم بستر کنترر در صو-3

 ساعت ت ییر پوزیشن انجام گیرد و از تشک های مواج استفاده می شود. 2، هر 

 MHPR-BCC-07کد سند: 

 دومویرایش: 

 صفحه: اول
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 جهرمدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: روش اجرائی

 

وسایل بالقوه تهدید کننده از بیمار جدا شده و تا زمانی که بیمار کنترر تود را به دست آورد در یک محیط -4

 امن نگهداری می شود.

صورت صدمات حاد به پزشک پرستار مسئور بیمار بیقرار ، بیمار را از نیر صدمات حاد بررسی کرده و در -5

 گزارش نموده و در پرونده ثبت می نماید.

در صورت اجازه پزشک در مدت مهار فیزیکی بیمار ، پرستار با دادن مایعات کافی از کم آبی بدن بیمار  -6

 جلوگیری می کند.

موده و در در بیماری که مهار فیزیکی دارد در صورت اجازه پزشک جهت غذا توردن مهار فیزیکی راشل ن-7

 زمان غذا توردن یک نفر دیگری کمک بگیرد و در تمام مدت بیمار را تحت نیر داشته باشیم.

در بیماری که مهار فیزیکی دارد در صورت دستور پزشک ، در برآوردن نیازهای شخصی به بیمار کمک نموده -8

 د.در غیر اینصورت بیمار باید از لوله و لگن استفاده کرده و یا سونداژ گرد

 دستور کتبی در اسرع وقت گرفته شده و سریعا طبق تط مشی دستورات شفاهی در پرونده ثبت شود.-9

 کلیه اقدامات انجام شده در گزارش پرستاری ثبت می گردد.-11

 

 

 

 

 MHPR-BCC-07کد سند: 

 ویرایش: دوم

 صفحه: دوم

 

 



56 
 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 آموزشی و درمانی استاد مطهریمرکز 

 عنوان سند: روش اجرائی

 

 

 نحوه نظارت بر اجرا:

 ماه 6ماه و ارائه نتایج به بخش های مربوطه هر  3به وسیله چک لیست کنترلی پایش دوره ای هر 

 

 

 

 منابع/مراجع:

 کتاب مرجع استانداردهای تدمات پرستاری

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

 سوپروایزر آموزشی معصومه رحیمی

 مسئول فنی بیمارستان

 

 دکتر حسین رستمی پور

 

 ریاست

 

 مسئول بیهوشی شعله اصالت

 روانشناس مریم بهادرفر

 مترون فریده نظری

 

 

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

 

 

 

 

 MHPR-BCC-06کد سند: 

 ویرایش: دوم

 سوم صفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: روش اجرائی

 

 های بستری بخشدامنه:  های اورژانسيانجام مشاوره عنوان: 

 

 صاحبان فرایند و ذینفعان:

پزشکان معالج و پزشکان آنکار ، سوپروایزرین ، پرسنل درمانی ) مسئور بخش / مسئور شیفت / منشی / 

 تدمات ( 

 فرد پاسخگو:

 پزشکان آنکار / سوپروایزر  –کارکنان بخش های بالینی 

 تعاریف:

منیور از مشاوره اورژانسی شرایطی است که حیات بیمار بدون مداتالت فوری تهدید می شود و یا عوارض 

 جدی به وی تحمیل می شود . 

 شیوه انجام کار: 

 می گردد .  ORDER. درتواست مشاوره اورژانسی توسط پزشک معالج 1

 سئور شیفت چک ، مهر و امضا می شود .. دستور نوشته شده در پرونده بیمار ، توسط پرستار مسئور بخش/ م2

 . برگ درتواست مشاوره توسط پزشک عمومی / اینترن کشیک تکمیل می گردد . 3

 / اینترن کشیک با پزشک مربوط آنکار به صورت تلفنی اطالع می دهد .  GP. پزشک 4

 . مهر مشاوره اورژانسی بر روی برگ درتواست مشاوره توسط مسئور شیفت زده می شود .5

 برده می شود . اورژانس . برگ درتواست مشاوره توسط کمکی بخش به دفتر سوپروایزری6

 د .  ن.زمان تماس اینترن کشیک / پزشک عمومی با پزشک آنکار را به سوپروایزراطالع  می ده7

 . سوپروایزر ضمن کد گذاری ، در دفتر مشاوره های دریافتی زمان را ثبت می نماید . 8

 

 MHPR -EC-01کد سند:

 : دومویرایش

 اول صفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: روش اجرائی

 

. بعد از کدگذاری در صورت حضور پزشک در بیمارستان مشاوره توسط پرسنل به پزشک مربوطه تحویل داده  9

 می شود . 

 . زمان انجام مشاوره های اورژانسی طبق بخش نامه داتلی بیمارستان می باشد .  11

. مسئور شیفت با آگاهی از بخش نامه داتلی ، انجام مشاوره را در مدت زمان تعیین شده پیگیری و در  11

 صورت محقق نشدن سوپروایزر را در جریان می گذارد .

اورژانسی ، مسئور شیفت بر روی برگه مشاوره تاریخ و ساعت انجام مشاوره را . بالفاصله پس از انجام مشاوره  12

 ثبت می نماید .

 . مسئور شیفت به سوپروایزر انجام مشاوره همراه با ساعت دقیق را اطالع می دهد .  13

 . سوپروایزر در دفتر مشاوره ها زمان اعالم شده را ثبت می نماید . 14

 الف وقت توسط پزشک بخش / اینترن کشیک به پزشک معالج اطالع داده می شود . . انجام مشاوره بدون ات 15

در پرونده بیمار توسط پزشک عمومی یا اینترن کشیک  . دستورات داده شده در صورت تایید پزشک معالج  16

 ثبت گردد . 

 شده توسط پرستار مسئور بیمار چک و اجرا می گردد . Reorder. دستورات  17

 

 ساعت می باشد .  3زمان انجام مشاوره ها تبصره : 

 

 

 

 

 

 MHPR -EC-01کد سند:

 : دومویرایش

 دوم صفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: روش اجرائی

 

 نحوه نظارت بر اجرا:

 اورژانسدفتر ثبت مشاوره در دفتر سوپروایزر 

 

 

 

 منابع/مراجع:

 سیاست بیمارستان / کتاب مرجع استاندارد های تدمات پرستاری

 

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

 سوپروایزر هوشمند
 کمیته اورژانس

 

 دکتر حسین رستمی پور

 

 ریاست

 
 سوپروایزر الله فرخیان

 مترون فریده نظری

 

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

 

 

 

 MHPR -EC-01کد سند:

 : دومویرایش

 سوم صفحه:

 

 



61 
 

 درمانی جهرمدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 روش اجرائیعنوان سند: 

 

 اورژانس بیمارستاندامنه:  تریاژعنوان: 

 

 صاحبان فرایند و ذینفعان:

 مسئور فنی اورژانس /مترون/ سرپرستار اورژانس/ پرسنل بخش اورژانس

 فرد پاسخگو:

 پرسنل تریاژ / سرپرستار اورژانس 

 تعاریف:

 تریاژ : منیور از تریاژ اولویت بندی درمان بیماران بر اساس وتامت حار و تعداد تسهیالت دریافتی می باشد . 

 شیوه انجام کار: 

 . بیمار به بخش اورژانس وارد می شود ) با پای تود ، همراهان ، اورژانس ( 1

 ر به واحد تریاژ مراجعه می کندرت بیما. پرستار تریاژ در صورت ضرورت بر بالین بیمار حاضر و در غیر این صو2

. پرستار تریاژ ارزیابی سریع و اولیه بیمار را از نیر شرایط تهدید کننده حیات یا وضعیت بحرانی یا آسیب دیده 3

 انجام می دهد . 

 انجام می دهد .  ESI . مسئور تریاژ اولویت بندی بیماران را بر اساس روش تریاژ 4

 ن بیمار بالفاصله زنگ بیمار بدحار به صدا در می آید . بود I. د رصورت سطح  5

. بعد از به صدا درآمدن زنگ بیمار بدحار کد احیاء درون بخشی و پزشکان بخش ) طب اورژانس / پزشک 6

 مراجعه می کنند .  CPCR عمومی ( سریعا به اتاق 

ی شده را در فرم الکترونیکی تریاژ ثبت . پرستار تریاژ اطالعات بیماران شامل : مشخصات فردی و موارد ارزیاب7

نموده و سپس در برگ پرینت گرفته می شود و به بیمار یا همراه وی داده می شود . بیمار با همراهی مسئور 

 ریوی هدایت می شود .  –تریاژ به اتاق احیای قلبی 

 MHPR-EC-02کد سند:

 : دومویرایش

 اول صفحه:
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 خدمات بهداشتی درمانی جهرمدانشگاه علوم پزشکی و 

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 روش اجرائیعنوان سند: 

 

که نیازمند درمان سریع می باشند ابتدا به بخش اورژانس فرستاده و  IIو سطح Iتبصره : در بیماران سطح 

 تحویل پرستاران مسئور داده شده و سپس به تکمیل فرم تریاژ اقدام شود .  

( یا درمان سرپایی )  2تکمیل فرم پرستار تریاژ زمان ، محل ارجاع بیمار به بخش اورژانس ) پزشک  . بعد از 8

 ( مشخص می نماید .  1پزشک 

 . فرم و امضای فرم تریاژ توسط پزشک معالج و پرستار تریاژ  با ذکر تاریخ و زمان باشد .  9

 . پرستار تریاژ اولویت بندی مجدد و تریاژ مجدد بیماران در انتیار رابه صورت متناوب انجام می دهد .  11

 تریاژ هنگام اتذ نوبت از صندوق،توسط پرسنل صندوق ثبت می گردد. 5.اسامی بیماران سطح 11
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 پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم دانشگاه علوم

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 روش اجرائیعنوان سند: 

 

 نحوه نظارت بر اجرا:

 شاتص های بخش اورژانس  -

 سوپروایزر اورژانس  -

 پزشک طب اورژانس کشیک  -

 

 منابع/مراجع:

 سیاست بیمارستان 

 / ویرایش چهارم  ESI دستنامه کارگاه تریاژ بیمارستان به روش  – 1

دستورالعمل کشوری نیازسنجی ، اصالح و راه اندازی سیستم تریاژ در اورژانس های بیمارستانی ، وزارت  – 2

 1386بهداشت ترداد ماه 

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی کشور اداره اورژانس بیمارستانی ، اصالحیه دستورالعمل اجرا و  – 3

 1394تریاژ بیمارستانی در بخش اورژانس ، تابستان  اصور راه اندازی سامانه

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

 مسئول بخش اورژانس حسن عسکری
 کمیته اورژانس

 

 دکتر حسین رستمی پور

 

 ریاست

 
 سوپروایزر ابوالقاسم صالحی فرد

 مترون فریده نظری

 

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

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 سند: روش اجرائیعنوان 

 

بخش های  دامنه: عنوان :مراقبت از بیماران تحت آرام بخشی متوسط تا عمیق 

 درماني

 

 صاحبان فرایند و ذینفعان:

 کلیه پرسنل بخش های درمانی

 فرد پاسخگو:

 پرستاران  –کلیه کارکنان بخش های ویژه اعم از پزشکان 

 تعاریف:

آرام بخشی یا بیهوشی مالیم ، روشی است که با استفاده از داروهای آرام بخش میزان رنج و تحریک  -

ناشی از روند درمانی یا روند تشخیصی دردناک را کاهش می دهند . داروهایی که در این فرآیند قابل 

 استفاده می باشد شامل : پروپوفور ، اتومیدیت ، کتامین و میدازوالم می باشند . 

( به طور معمور برای جراحی های کوچک مانند آندوسکوپی ، وازکتومی ،  sedationبیهوشی مالیم )  -

 دندان پزشکی ، جراحی دندان عقل و برای بیماران مضطرب استفاده می شود . 

از آرام بخشی به صورت گسترده در بخش مراقبت های ویژه ، جهت آرام کردن بیمارانی که لوله تراشه  -

 فاده می شود . دارند است

تطرات : انسداد راه هوایی ، توقف تنفس و فشارتون پایین از تطرات این روش می باشند ، به همین  -

دلیل وجود متخصصان آموزش دیده برای تشخیص به موقع ، مدیریت و درمان این عوارض الزم و 

 ضروری است . 

می شود با تاریخچه پزشکی بیمار  سطح آرام بخشی : آرام بخشی که در روند درمانی بیمار استفاده -

جهت جلوگیری از آرام بخشی کم ) احتمار درد یا ناراحتی برای بیمار ( یا آرام بخشی زیاد ) تطر 

سرکوب تنفسی که می تواند باعث مرگ شود ( در ارتباط است به طور معمور درجه بندی شامل موارد 

 زیر می شود : 

 اسخگویی به تحریک دردناک ، عدم واکنش به تحریکات دردناک آشفتگی ، آرام ، پاسخگویی به صدا ، پ

 MHPR-AC-01سند: کد 

 دوم ویرایش:

 صفحه: اول

 

 



64 
 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: روش اجرائی

 

 شرح زیر تعریف می کند : انجمن متخصصین بیهوشی آمریکا انواع آرام بخشی را به

 آرام بخشی کم : پاسخ طبیعی به محرک های طبیعی  -

 آرام بخشی متوسط : پاسخ هدفمند به تحریک کالمی یا تحریک لمسی  -

 آرام بخشی عمیق : پاسخ هدفمند به تحریک مکرر و یادردناک -

 آرام بخشی عمومی : عدم واکنش به تمام محرک ها  -

 آرام بخشی عمومی  آرام بخشی عمیق متوسطآرام بخشی  آرام بخشی سطحی 

عادی و پاسخ به محرک  پاسخ پذیری

 های کالمی

پاسخ هدفمند به 

محرک های کالمی یا 

 لمسی 

پاسخ به محرک های 

 دردناک یا تکرار شونده 

 بی پاسخ

 اغلب مداتله نیاز است  نیاز به مداتله عدم نیاز به مداتله عدم نیاز به مراقبت راه هوایی

 اغلب ناکافی است  می تواند ناکافی باشد  کافی عدم نیاز به مراقبت تنفس

 نیاز به مراقبت  معموال حفظ می شودذ  معموال حفظ می شود  عدم نیاز به مراقبت عملکرد قلبی

 غربالگری بیماران

شود . این موارد می  قبل از هر گونه آرام بخشی برای بیماران ، غربالگری آن ها جهت رفع نگرانی ها باید انجام

 تواند شامل موارد زیر شود :

 حساسیت ها و واکنش های آلرژیک دارویی .  1

 . فشار تون باال  2

 . بیماری های مادرزادی قلبی 3

 . مشکالت کلیوی 4

 . سکته م زی یا حمله ایسکمی گذرا 5

 

 MHPR-AC-01سند: کد 

 دومویرایش:

 دوم صفحه:
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 و خدمات بهداشتی درمانی جهرمدانشگاه علوم پزشکی 

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: روش اجرائی

 

 عضالنی مانند دیستروفی ماهیچه ای  –. بیماری های عصبی  6

 . به دست آوردن لیست کاملی از داروهاو داروهای گیاهی که بیمار مصرف می کند .  7

به صورت جداگانه و دقیق ارزیابی شود و برای او جهت  بیمار با داشتن هر کدام از شرایط فوق باید -

 کاهش دادن میزان تطرات باید روش آرام بخشی دقیقی اجرا کرد .

8. SOA  :Sleep obstraction 

 Atonomic norophatyدیابت پیشرفته :. 9

 شیوه انجام کار: 

. پرستار مسئور بیمار ، در صورت بی قرار بودن بیمار ، نیاز به آرام سازی را تعیین می نماید . ) با استفاده از 1

 (  RASS ابراز بی قراری ، تواب آلودگی ریچموند 

قرار بگیرد ، پرستار به پزشک معالج جهت شروع داروی آرام بخش  3 – 4. در صورتی که بیمار در سطوح 2

 هد . اطالع می د

 بخش در پرونده بیمار ثبت می شود.. در صورت تایید بی قراری بیمار توسط پزشک ، دستور شروع داروی آرام 3

 . پرستار مسئور بیمار ، دستورات دارویی را در پرونده بیمار چک می نماید . 4

االی سر بیمار آماده می . پرستار مسئور بیمار قبل از استفاده از داروی آرام بخش وسایل الزم جهت احیا را ب5

) در ارام بخشی مانیتورینگ عالئم حیاتی ، فشار تون ف وضعیت فیزیولوزیکی بیمار ، درصد اشباع کند . 

 انجام می گیرد. BCGاکسیژن ف کاپنوگراف و 

 . پرستار مسئور بیمار ، دستور تزریق داروئی آرام بخش را اجرا می کند . 6

یور جلوگیری از احتمار سقوط از تخت ، از باال بودن نرده های کنار تخت . پرستار مسئور بیمار ، به من7

 اطمینان حاصل می کند . 

. پرستار مسئور بیمار ، پس از تزریق داروی آرام بخش ، به طورمداوم ، باز بودن راه هوایی و تهویه مناسب  8

 م بخش را کنترر می کند . ریوی ) پالس اکسی متری ( عالئم حیاتی ، میزان درد و عوارض داروی آرا

 MHPR-AC-01سند: کد 

 دومویرایش:

 سوم صفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: روش اجرائی

 

. پرستار مسئور بیمار ، پس از تزریق داروی آرام بخش که با هدف کنترر درد استفاده شده بود ، میزان درد  9

 بیمار را با استفاده از مقیاس درد چهره / تط کش می سنجد . 

ر . پرستارمسئور بیمار ، پس از تزریق داروی آرام بخش که با هدف آرام سازی استفاده شده بود ، پاسخ بیما 11

 ریچموند می سنجد .  "تواب آلودگی  –بی قراری  "را با استفاده از ابزار 

. پرستار مسئور بیمار ، در صورت بروز مشکل ، عوارض دارویی و یا عدم پاسخ به درمان را به پزشک اطالع  11

 می دهد . 

. پرستار مسئور بیمار ، نوع داروی تجویز شده ، ساعت شروع دارو ، زمان ارزیابی ثانویه ، پاسخ بیمار به  12

 داروی آرام بخش و نتایج حاصل از پایش بیمار را در گزارش پرستاری ثبت می نماید . 

مه یا کاهش یا قطع داروی . پرستار مسئور بیمار ، با توجه به ارزیابی های ثانویه با اطالع پزشک جهت ادا 13

 آرام بخش همکاری الزم را می نماید .  

 ریچموند "تواب آلودگی  –بی قراری " مقیاس 

 امتیاز واژه توصیف

 +4 تهاجمی -پرتاشگر تندتو، ستیزه جو ، دارای حرکات تشن ، تطرناک برای تود و دیگران

 +3 تیلی بی قرار پرتاشگر ، بی قرار ، اتصاالت را می کشد ، تطرناک برای تود  

 +2 بی قرار  حرکات تکراری بدون هدف ، جنگیدن با دستگاه ونتیالتور

 +1 ناآرام دارای نگرانی و ترس ، هیجان زده ، اما پرتاشگر و بی قرار نیست 

 1 هوشیار –آرام  دارای حرکات و رفتار طبیعی

ثانیه تود را بیدار نگه دارد ) برقراری  11کامال هوشیار نیست اما می تواند برای بیش از 

 ثانیه( 11تماس چشمی در برابر صدا کردن بیش از 

 -1 گیج –تواب آلوده 

ثانیه بیدار می ماند ) برقراری تماس چشمی  11تواب آلودگی مختصر ) تفیف ( کمتر از 

 ثانیه ( 11در برابر صدا کردن کمتر از 

 -2 آرام تفیف

 -3 آرام متوسط چشمی  پاسخ صدا،امابدون درجهت حرکت کند،دارای رابازمی چشمانش

 -4 آرام شدید دهد می درمانگرجواب فیزیکی تحریکات دهد،امابه نمی صداپاسخ به

 -5 بدون پاسخ . دهد نمی درمانگرجواب فیزیکی صداوتحریکات به

 

 

 MHPR-AC-01سند: کد 

 دومویرایش:

 چهارم صفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: روش اجرائی

 

 ابزار چهره و مقیاس عددی برای ارزیابی درد

 

 

Scale  درد درNICU 

 NIPS : Neonatal Infant Scaleمورد استفاده برای نوزادان پره ترم و فول ترم 

 بعد در طور پروسیجر قبل زمان اندازه گیری های مورد توجهآیتم 

 1آرام :  حالت چهره

 1در هم فرو رفته : 
        

 1بدون گریه :  گریه

 1ناله : 

 2گریه شدید : 

        

 1آرام و طبیعی :  الگوی تنفسی

 1ت ییر در تنفس : 
        

 1آرام و مهار شده :  دست

 1تم شده یا باز شده : 
        

 1آرام و مهار شده :  پاها

 1تم شده یا باز شده : 
        

 1تواب و یا هوشیار :  وضعیت انگیختگی

 1بیقرار و کالفه : 
        

 احتیاج به مداخله غیر دارویی و سپس دارویی دارد . 9نمره ( امتیاز بیش از  2تا  1امتیاز کل ) 

 MHPR-AC-01سند: کد 

 دومویرایش:

 پنجم صفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: روش اجرائی

 

CRIES  هفته و بیشتر پس از عمل جراحی 97: مورد استفاده برای نوزادان 

 امتیاز 2 1 1 آیتم

گریه شدید و قابل  بدون گریه یا گریه آرام گریه

 تسکین

  گریه شدید و قابل تسکین

قبل از  %31کمتر از  ندارد نیاز به اکسیژن

 جراحی

  قبل از جراحی 5 31بیشتر از 

کمتر و مساوی  PR-BP PR-BPافزایش 

 قبل از عمل

PR-BP  31کمتر از % 

 قبل از جراحی

PR-BP  قبل از  %31بیشتر از

 جراحی

 

رفتگی بدون در هم  حالت چهره

 صورت

در هم رفتگی صورت همراه با  در هم رفتگی صورت

 ناله های بی صدا

 

بیداری در دوره های  ندارد کم توابی

مکرر نسبت به قبل از 

 عمل

بیاری به طور مداوم نسبت به 

 قبل از عمل

 

 نیاز به مداخله دارد . 4نمره ( امتیاز بیشتر از  51تا  1امتیاز کل ) 

 

 

 

 

 

 

 MHPR-AC-01سند: کد 

 دومویرایش:

 ششم صفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: روش اجرائی

 

PIPP مورد استفاده برای نوزادان پره ترم و فول ترم اینتوبه :PIpp: premature Infant pain Profil 

 امتیاز 9 7 5 1 آیتم

هفته و  36 سن داتل رحمی

 بیشتر

  هفته 28کمتر از  هفته 31تا  28 هفته 35تا  32

وضعیت رفتاری) مشاده وضعیت 

 ثانیه ( 15در مدت 

فعار/هوشیار ، 

چشمان باز 

حرکات 

 صورت

ساکت/هوشیار ، 

چشمان باز ، بدون 

 حرکات صورت

فعار/ تواب ، چشمان 

 بسته حرکات صورت

ساکت/تواب ، چشمان 

بدون حرکات بسته ، 

 صورت

 

تا  1افزایش  ضربان قلب پایه

ضربه در  4

دقیقه نسبت 

 به ضربان پایه

 14تا  5افزایش 

ضربه در دقیقه 

نسبت به ضربان 

 پایه

 24تا  15افزایش 

ضربه در دقیقه نسبت 

 به ضربان پایه

ضربه  25افزایش بیش از 

در دقیقه نسبت به ضربان 

 پایه

 

/. 4-2کاهش  اشباع اکسیژن پایه

نسبت به  %

 حالت پایه

 %2.4-5.9کاهش 

نسبت به حالت 

 پایه

 %7-5.4کاهش 

 نسبت به حالت پایه

و بیشتر  %7.5کاهش 

 نسبت به حالت پایه
 

ابروهای برآمده ) مشاهده 

 ثانیه ( 31وضعیت در مدت 

بدون ت ییر 

 % 9-1حالت 

 زمان مشاهده

 %11-29ت ییر کم 

 زمان مشاهده

-69ت ییر متوسط 

 زمان مشاهده 41%

 %71ت ییر شدید بیش از 

 زمان مشاهده
 

فشردن چشم ها ) مشاهده 

 ثانیه( 31وضعیت در مدت 

بدون ت ییر 

 % 9-1حالت 

 زمان مشاهده

 %11-29ت ییر کم 

 زمان مشاهده

-69ت ییر متوسط 

 زمان مشاهده 41%

 %71ت ییر شدید بیش از 

 زمان مشاهده
 

شیار بینی مشاهده وضعیت در 

 ثانیه 31مدت 

بدون ت ییر 

 % 9-1حالت 

 زمان مشاهده

 %11-29ت ییر کم 

 زمان مشاهده

-69ت ییر متوسط 

 زمان مشاهده 41%

 %71ت ییر شدید بیش از 

 زمان مشاهده
 

 57نمره ( بیان کننده درد خفیف است که احتیاج به مداخله غیر دارویی دارد و امتیاز بیشتر از  75تا  1امتیاز کل ) 

 شدید و نیاز به مداخله دارویی دارد.بیانگر درد 

 MHPR-AC-01سند: کد 

 دومویرایش:

 هفتمصفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: روش اجرائی

 

 نحوه نظارت بر اجرا:

 مشاهده و بازدید از بخش ها

 

 

 منابع/مراجع:

 تجارب پرستاران  –کتاب مراقبت های ویژه 

 

 

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

 

 

 

 

 

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

 مسئول بیهوشی شعله اصالت

 مسئول فنی بیمارستان

 

 دکتر حسین رستمی پور

 

 ریاست

 

 مسئول بخش چشم محدثه رحمانیان

 مسئول بخش زنان الهام فاتحیان

 مترون فریده نظری

 MHPR-AC-01سند: کد 

 دوم ویرایش:

 هشتم صفحه:
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 بهداشتی درمانی جهرم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند:روش اجرایی

 

بخش های  دامنه: ایجاد محیط آرام و ساکت برای بخش های بستری بیمارانعنوان:

 درمانی

 

 صاحبان فرایند و ذینفعان:

 کادر پرستاری و مامایی ، منشی ، دانشجویان ، تدمات

 فرد پاسخگو:

 سرپرستار و مسئور شیفت 

 تعاریف:

 کلیه عبارت های به کار رفته در این سند کامال گویا بوده و نیازی به تعریف ندارد .

 شیوه انجام کار

سرپرستار  و پرستار مسئور شیفت و پرستار مسئور بیمار باید عوامل سلب کننده ارامش را شناسایی و رفع .1

 کنند .

 ، تدمات ، نگهبانی و ... باید در کاهش سر و صدا همکاری داشته باشند .کلیه پرسنل درمانی و منشی .2

سرپرستار و پرستار مسئور شیفت باید آالرم دستگاه ها را بررسی و آالرم مرتبط با ترابی تجهیزات ، واحد .3

 تجهیزات اطالع دهد .

 آالرم دستگاه ها را در حد پایین تنییم کنید..4

 

 

 

 

 MHPR-AC-02کد سند: 

 دومویرایش:

 دوم صفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند:روش اجرایی

 

برای حفظ آرامش بیماران از پنجره های عایق صدا و درز گیر و ضربه گیر درب .5

 ود.ش استفاده

 بیمار آموزش الزم جهت رعایت سکوت و حفظ آرامش می دهد .پرستار مسئور بیمار موقع بستری .6

 پرسنل با صدای آالرم با بیمار ارتباط برقرار می کند ..7

 رفت و آمد بی مورد به بخش و اتاق بیماران توسط پرسنل نگهبانی کنترر می شود..8

بیماران نیافت اجتناب نیافت بخش توسط نیروی تدمات با کمترین سر و صدا انجام می گیرد و موقع تواب .9

 گردد.

 پرستار سیکل شب و روز با روشنایی محیطی تنییم می کند .11

 پرستار در زمان شب سر و صدا را محدود می کند .11.1

بیمار می تواند از هدفون یا نورکاست که آهنگ مورد دلخواه بیمار را دارد استفاده کند که سر و صدای اضافه .12

 با صدای هنجار و اشنا جایگزین می کند.را فیلتر کرده و آن را 

 سر و صدا و ...( شناسایی و آنها را حذف می کند .–پرستار عوامل تنش زای محیطی را )نور .13

نجام پروسیجرهای غیر اورژانسی در زمان تواب بیمار اجتناب شود. هماهنگی توسط سرپرستار و پرستار .ا14

 مسئور بیمار صورت می گیرد .

 

 

 

 

 

 

 MHPR-AC-02کد سند: 

 دومویرایش:

 دوم صفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند:روش اجرایی

 

 نحوه نظارت بر اجرا:

نموده  پرستار مسئور شیفت بر آرامش و سکوت بخش نیارت کرده و حداقل ایجاد کننده سر و صدا را شناسایی

و در راستای کنترر اصوات آزار دهنده ، اقدامات الزم را انجام می دهد . ) سر و صدای ناشی از سقوط احتمالی 

وسایل ، آالرم دستگاه ها ، صدای زنگ گوشی موبایل / تلفن بخش ، زنگ در ورودی ، صدای ناشی از گفتگو و 

 تردد افراد (

 

 منابع/مراجع:

 تجارب بیمارستانی

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

 سوپروایزر هنرمند نژاد

 کمیته اخالق

 

 دکتر حسین رستمی پور

 

 ریاست

 
 روانشناس مریم بهادرفر

 مترون فریده نظری

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 MHPR-AC-02کد سند: 

 دومویرایش:

 سوم صفحه:
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 جهرمدرمانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 

 مطهریمرکز آموزشی و درمانی استاد 

 عنوان سند: روش اجرایی 

 

 بخش های درمانيدامنه:  استریل فوری اقالمعنوان:  

 

 صاحبان فرایند و ذینفعان:

 پزشک بیهوشی و جراح مربوطه –کلیه پرستاران اتاق عمل و بیهوشی  –سرپرستار 

 فرد پاسخگو:

 سرپرستاراتاق عمل طبق دستورالعمل

 تعاریف:

به آن دسته از روش های فیزیکی یا شیمیایی گفته می شود که برای از بین بردن کامل کلیه میکروارگانیسم ها 

 از جمله میکروب های بسیار مقاوم به کار برده می شود . 

 شیوه انجام کار: 

  ( کلیه پرسنل اتاق عمل در مورد نحوه کار با اتوکالو کوچک در اتاق عمل آگاهی کامل دارند . 1

 ( تنها در موارد اورژانسی و در هنگام بحران ها و بالیا از استریلیزاسیون فوری استفاده می گردد .  2

( در حین جراحی در صورت آن استریل شدن و نیاز فوری مجدد به آن ) در حالی که  مشابه وسیله در  3

می گردد و یا در اتو کالو  ارسار  CSRدسترس نمی باشد ( توسط پرسنل اتاق عمل در اسرع وقت به واحد 

 کوچک اتاق عمل استریل می گردد . 

 دقیقه می توان آن ها را ضد عفونی شدید نمود .  21 – 31( از طریق جوشانیدن وسایل به مدت  4

 وسایل را روی شعله چراغ الکلی قرار می دهند .   CSR(  روش فالمپه  کردن اشیاء فلزی که پرسنل واحد  5

ن وسایل فلزی داتل ظرف حاوی الکل که طی آن الکل را شعله ور نموده تا رنگ فلز سرخ گردد . (   قرار داد 6

 ) تنها وسایل فلزی مثل پنس ، تیغ جراحی و ... (. 

 (  آلودگی های  مورد نیر شامل : 7

 MHPR-SAC-01کد سند : 

 ویرایش : دوم

 صفحه: اول
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 جهرمدرمانی انشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی د

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: روش اجرایی

 

 لوازم آلوده به تلط و مدفوع بیمار –هپاتیت  –ایدز 

 و اتاق عمل یافت می شود  CSR( تجهیزات استریلیزاسیون فوری در واحد  8

در صورت نیاز از وسایل   CSR( در شیفت شب به دلیل اضطراری بودن شرایط به دلیل آنکار بودن پرسنل  9

 اسیون اتاق عمل استفاده می شوداستریلیز

( در صورت نیاز به اتو کالو کوچک اتاق عمل ابتدا وسیله مورد نیر را شسته و پس از تشک نمودن بدون  11

 کاور همراه با تست اتو کالو درون دستگاه قرار می گیرد . 

یزان آب موجود در دستگاه چراغ روشن شده که نشان ( درب اتو کالو بسته شود و پس ازچک کردن م 11

 دهنده درستی بسته شدن درب اتو کالو می باشد . 

درجه  124درجه سلسیوس و برای مایعات مثل متیلن بلو دمای  134( برای استریل فوری  جامدات دمای  12

 سلسیوس انتخاب می گردد . 

 دقیقه طور می کشد .  15تا  11گاه بین ( کل مدت زمان استریل کردن تا باز شدن درب دست 13

 اتمام سیکل و شنیدن صدای آرام درب آن را باز می کنیم و تست اتو کالو را چک می کنیم .  بعد از (  14

 ( به صورت کامال استریل ست را از اتو کالو بیرون آورده و روی شان استریل روی ترالی قرار می  هیم .  15

 اتاق عمل توسط اتو کالو کوچک استریل می گردد عبارتند از :( اقالمی که در این  16

وسایل ظریف چشمی / وسایلی که حین عمل آن استریل می شوند  و نیاز به دسترسی سریع داشته و جایگزین 

 موجود نیست / وسایل تیوبی چشم / وسایل پالستیکی . 

 

 

 

 

 MHPR-SAC-01کد سند : 

 دومویرایش :

 دوم صفحه:
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 جهرمدرمانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: روش اجرایی 

 

 نحوه نظارت بر اجرا:

 سرپرستار اتاق عمل طبق دستورالعمل

 

 

 

 

 

 منابع/مراجع:

 تجربیات درون بخشی

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

  مسئول اتاق عمل مسعودیبهجت 

 کمیته بهداشت محیط

 

 

 دکتر حسین رستمی پور

 

 

 ریاست

 

 مسئول بهداشت محیط احمد رضا بزرگ زاده

 مترون فریده نظری

 

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

 

 

 

 

 MHPR-SAC-01کد سند : 

 دوم ویرایش :

 سوم صفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 سند:روش اجراییعنوان 

 

 NICUبخش دامنه:  حفظ امنیت و ایمني نوزادعنوان:

 

 صاحبان فرایند و ذینفعان:

 بخش زایشگاه  ، بخش زنان 

 فرد پاسخگو:

 اتاق عمل زنان و نوزادان  ،  بخش زایشگاه

 پرسنل بخش زایشگاه از ایمنی نوزاد اطالع داشته و نوزاد در تمام مدتی که در زایشگاه می باشد ایمن است . 

 شیوه انجام کار: 

 . یک فرد آشنا به مراقبت از نوزاد بایسی در اتاق عمل و یا اتاق زایمان حضور داشته باشد .1

ست با پوست مادر و نوزاد و برای شروع شیردهی در . درموارد تولد نوزاد سالم اولین قدم برقراری تماس پو2

 ساعت اور عمر است .

. پس از اتمام تماس پوستی نوزاد توسط این فرد  زیر وارمر گذاشته می شود و با حوله  استریل تشک می 3

 شود . ضمنا وارمر قبل از تولد نوزاد روشن می شود.

درجه سانتی گراد باشد . نوزاد  25-28اتاق زایمان باید . برای حفاظت از نوزاد درجه حرارت اتاق عمل و یا 4

 بالفاصله باید دارای پوشش مناسب به ویژه در ناحیه سر باشد و به محل قابل قبور انتقار داده شود.

 . باید تاموش باشد.در تمام طور زایمان و پس از آن تا زمانی که نوزاد در زایشگاه است کولر اتاق زایمان 5

 زده می شود .  درصورت نیاز توسط عامل زایمان پو. نوزاد در 6

 دستبند شناسایی نوزاد به دست نوزاد بسته شود.ف توسط عامل زایمان زده می شود و . کلمپ های بند نا7

 . نوزاد توسط ماما قد و وزن می شود و دور سر نوزاد اندازه گیری شود. 8

 MHPR-MC-01کد سند: 

 دومویرایش:

 صفحه: اول
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند:روش اجرایی

 

 کمک داده می شود .  با روش صحیح . به مادر جهت شیردهی نوزاد 9

د و تحویل نوزاد هنگام انتقار مادر به بخش زنان همراه با مادر منتقل شود و ماما در هنگام انتقار نوزانوزاد .  11

 حضور داشته باشد .

تحویل  NICU. نوزادان پرتطر توسط مامای مسئور مادر با اینکوباتور و اقدامات درمانی مناسب به بخش  11

 داده می شود . 

 نحوه نظارت بر اجرا:

 پایش دوره ای 

 دستورالعمل شرح وظایف تعریف شده مامایی

 

 منابع/مراجع:

 

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

  NICUمسئول بخش  سوسن ربیعی

 کمیته مدیریت خطر و ایمنی بیمار

 

 

 دکتر حسین رستمی پور

 

 

 ریاست

 

 مسئول زایشگاه زینت صیادی

 5مسئول بخش زنان  الهام فاتحیان

 مترن فریده نظری

 

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

 

 MHPR-MC-01کد سند: 

 دومویرایش: 

 دوم صفحه:
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 مدیریت خدمات پرستاری
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 آموزشی و درمانی استاد مطهریمرکز 

 عنوان سند:روش اجرایی

 

 کل بخش های بالینيدامنه:  نظارت بر اداره امور بخش های بالینيعنوان:  

 

 صاحبان فرایند و ذینفعان:

 مدیر تدمات پرستاری ، سوپروایزر ها و مسئولین بخش ها

 فرد پاسخگو:

 مدیر تدمات پرستاری

 تعاریف:

مستمر دفتر پرستاری در تصوص نحوه عملکرد پرسنل در راستای بهبود مستمرمراقبت برنامه نیارتی مدون و 

 های پرستاری

 شیوه انجام کار: 

مدیر تدمات پرستاری با مشارکت سوپروایزرین و سر پرستاران برنامه زمان بندی مدون برای کنترر و نیارت .1

 فعالیت بالینی را تدوین می نماید.

ری بر اساس دستور العمل های استاندارد های مراقبت های پرستاری ابالغی تدوین .چک لیست راند سوپروایز2

 شده است ، استفاده می نماید .

 . بازدید مستمر از بخش ها طبق برنامه زمان بندی توسط سوپروایزرین بر اساس چک لیست انجام می گردد . 3

 . سوپروایزرین پسخوراند پایش های انجام شده را به مدیر تدمات پرستاری به طور ماهانه ارائه می دهند . 4

. مدیر تدمات پرستاری با مشارکت سر پرستاران نتایج پایش و کنترر انجام شده را فصلی ارزیابی و مداتالت 5

 اصالحی را برنامه ریزی می نماید . 

 مورد بررسی قرار می گیرد .  در پایش های دوره ای سوپروایزرها حی.  اثر بخشی اقدامات اصال6

 . ارائه گزارش به مدیران اجرایی انجام می شود . 7

 MHPR -NM-01 کد سند:

 دوم ویرایش:

 صفحه:اول
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 اجراییعنوان سند:روش 

 

 نحوه نظارت بر اجرا:

 مدیر تدمات پرستاری :  تدوین و نیارت و ارائه مداتالت اصالحی  – 1

 سوپروایزر :   پایش و ارائه پسخوراند به مدیر تدمات پرستاری – 2

 سر پرستار :  اجرای مداتالت اصالحی ارائه شده توسط مدیر تدمات پرستاری – 3

 

 

 

 منابع/مراجع:

 شرح وظایف وزارت 

 

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

  مسئول بخش چشم نمحدثه رحمانیا

 حمید رضا رنجبر

 

 

 مدیر یت

 

 

 دکترحسین رستمی پور

 

 

 ریاست

 

 مترون فریده نظری

 مسئول دفتر بهبود کیفیت فاطمه شاکری

 کنترل عفونتسوپروایزر نرجس کشایی

 

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

 

 

 MHPR -NM-01 کد سند:

 دوم ویرایش:

 دومصفحه:
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جهرم م پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علو  

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 روش اجراییعنوان سند:

 کل بخش های بالینيدامنه: نحوه تشویق و کنترل های ابالغي کارکنان پرستاریعنوان:

 

 صاحبان فرایند و ذینفعان:

 رییس بیمارستان،مدیر تدمات پرستاری ، سوپروایزرها و مسئولین بخش ها

 :فرد پاسخگو

 مدیر تدمات پرستاری

 تعاریف:

 کنترر های انضباطی :  سیاست و روش هایی برای اطمینان از انطباق عملکرد پرسنل با آئین نامه و قوانین  

 شیوه انجام کار: 

 . معیارهایی که پرسنل مورد تشویق قرار تواهند گرفت به قرار ذیل می باشد : 5

 تالش در راستای ارتقاء مهارت های بالینی  -الف 

 ارائه گزارش تطا  -ب 

 همکاری در پیاده سازی استانداردهای اعتبار بخشی  -ج 

 نفرانس های درون بخشیشرکت فعار در کارگاه ها و کالس های آموزشی و ک –د 

 نحوه پوشش و رعایت موازین اتالقی و تکریم ارباب رجوع  -چ 

 همکاری با مسئولین بخش ها و پرسنل ما فوق و همکاران –ح 

 رعایت استانداردهای ایمنی  بیمار  و کنترر عفونت  -خ  

 MHPR -NM-02 کد سند:

 ویرایش: دوم

 صفحه: اول
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 خدمات بهداشتی درمانی جهرمدانشگاه علوم پزشکی و 

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 روش اجراییعنوان سند:

 ارائه صحیح آموزش به بیمار  -ر 

 . معیارهایی که پرسنل مورد تنبیه قرار تواهند گرفت به قرار ذیل می باشد :2

 عدم تالش در ارتقاء مهارت های بالینی  -الف 

 تکرار تطا های فردی  -ب 

 دم حضور در برنامه های آموزشیع  -ج 

 عدم رعایت موازین اتالقی و اداری  -د 

 عدم همکاری با مسئولین ما فوق و همکاران  -چ 

 عدم رعایت استانداردهای ایمنی  بیمار  و کنترر عفونت -ح 

 عدم  استفاده از مهارت های ارتباطی و آموزش به بیمار –خ 

  عملکرد کارکنان اقدام نماید .. سرپرستار می بایست نسبت به ثبت 3

. درتواست تشویق یا موارد انضباطی توسط مسئور بخش یا سوپروایزرها به طور کتبی به مدیر تدمات 4

 پرستاری اعالم می گردد.

 . مدیر تدمات پرستاری درتواست ها را مورد بررسی و تایید قرار می دهد.5

به تایید مدیریت بیمارستان می رساند و جهت مورد . مدیر تدمات پرستاری درتواست تشویق پرسنل را 6

 تشویقی به امور اداری ارسار می نماید .

 MHPR -NM-02 کد سند:

 دوم ویرایش:

 دومصفحه: 
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 روش اجراییعنوان سند:

 

قانون رسیدگی به تخلفات اداری به شرح ذیل اقدام  9موارد قصور پرسنل طبق ماده . موارد انضباطی در 7

 صورت می گیرد :

 تذکر شفاهی-1

 اتطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی–الف 

 توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی–ب 

 ه تا سه ساراز یک ما 3/1کسر از حقوق و فوق العاده ش ل با عناوین مشابه حداکثر تا –پ 

 انفصار موقت از یک ماه تا یک سه سار–ت 

 ت ییرمحل ج رافیایی تدمت به مدت یک تا پنج سار–ث 

تنزر مقام یا محرومیت از انتصاب به پست های حساس و مدیریتی در دستگاه های دولتی و دستگاه های –و 

 مشمور این قانون

 گروه به مدت یک یا دو سار.تنزر یک یا دو گروه یا تعویق در اعطای یک یا دو –ز 

 

 

 

 

 MHPR -NM-02 کد سند:

 دومویرایش:

 سومصفحه: 
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 روش اجراییعنوان سند:

 نحوه نظارت بر اجرا:

 سوپروایزر و سر پرستاران :   درتواست   – 1

 مدیر تدمات پرستاری :   بررسی در تواست و تایید  – 2

 ریاست بیمارستان :   تایید نهایی  – 3

 منابع/مراجع:

 آئین نامه  داتلی بیمارستان و قوانین اداری و شرح وظایف وزارت 

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

  مسئول بخش چشم محدثه رحمانیان

 رنجبر حمید رضا

 

 

 مدیر یت

 

 

 دکتر حسین رستمی پور

 

 

 ریاست

 

 مترون فریده نظری

 مسئول دفتر بهبود کیفیت فاطمه شاکری

 سوپروایزر کنترل عفونت نرجس کشائی

 

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

 

 

 

 

 MHPR -NM-02 کد سند:

 دومویرایش:

 چهارمصفحه: 
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: روش اجرایی

 

 خارج به خدمات اخذ جهت بیماران موقت برانتقال نظارتعنوان:

 ازبیمارستان

 کل بخش های بالیني:دامنه

 

 فرایند و ذینفعان:صاحبان 

 مدیرتدمات پرستاری،سوپروایزرها،مسئولین بخش ها

 فرد پاسخگو:

 مدیرتدمات پرستاری

 تعاریف:

 . گرددبازمی ومجدداً تارج ازمرکزازبیمارستان تارج تدمات دریافت بیمارجهت: موقت انتقار

 شیوه انجام کار: 

 جهت اقدامات تارج از مرکز نیارت دارد.سوپروایزر بر ثبت دستور پزشک معالج  در پرونده بیمار - 1

 سوپروایزر بر کسب رضایت انجام انتقار نیارت دارد. -2

 سوپروایزر نسبت به تکمیل فرم های ارجاع نیارت دارد.-3

 دهد.سوپروایزر هماهنگی الزم با مراکز درمانی تارج از بیمارستان )طرف قرارداد( را انجام می -4

 شک و بخش مورد نیر توسط سوپروایزر داده می شود.تاییدیه مرکز مقصد به پز-5

 سوپروایزر برگه های اوراق ماموریت را در سیستم وفرم تکمیل می نماید.-6

 سوپروایزر نیارت کافی بر سالم بودن دستگاهها، امبوالنس و تکمیل امور دارویی دارد. -7

 یزر انجام می شود.نیارت کافی بر چینش مناسب نیرو جهت انتقار موقت توسط سوپروا -8

مراقبتی و ایمنی به همراه پرستار  –بیمار با نیارت مستقیم سوپروایزر بر اساس رعایت شرایط بالینی  -9

 گردد. مسئور یا پرستار اعزام جهت اتذ تدمات تارج از مرکز با آمبوالنس از بیمارستان تارج می

 MHPR -NM-03 کد سند:

 دومویرایش: 

 صفحه:اول
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: روش اجرایی

 

 پیگیری توسط سوپروایزر از بیمارستان مقصد صورت میگیرد.  -11

 بیمار پس از دریافت تدمات، مجدداً با همراهی پرستار به بخش بستری باز می گردد. -11

 موقت توسط سوپروایزر در دفتر ثبت و به مسئور بعدی)سوپروایزر یا مترون( داده می شود.  گزارش انتقار-12

در صورتی که پزشک مشاور نیاز به بستری بیمار داشته باشد ابتدا با هماهنگی سوپروایزر بیمارستان مبدأ  -13

ایشان با سوپروایزر وبیمارستان مقصد و پزشک معالج دو بیمارستان هماهنگی نموده و در صورت موافقت 

 نماید.بیمارستان مقصد هماهنگ می

درتصوص مشاوره، در صورتی که پزشک مشاور دستور بستری بیمار را در سرویس تود بدهد، ابتدا  -14

سوپروایزر بیمارستان مبدأ هماهنگی الزم را با پزشک معالج بیمار داشته و در صورت موافقت ایشان با سوپروایزر 

 نماید.هماهنگ می بیمارستان مقصد

 

 مسئولیت ها و اتتیارات:

 

 بادفتر وهماهنگی دستورات چک:  سرپرستار -1

 بامراکزدیگر الزم هماهنگی: سوپروایزر-2

 

 

 

 

 

 

 

 MHPR -NM-03 کد سند:

 دومویرایش:

 دومصفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: روش اجرایی

 

 نحوه نظارت بر اجرا:

 بادفتر وهماهنگی دستورات چک: پرستارمسئور-1

 بامراکزدیگر الزم هماهنگی: سوپروایزر-2

 

 

 منابع/مراجع:

 دستورالعمل طرح تحور سالمت و شرح وظایف وزارت

 سمت تصویب کننده: تایید کننده: سمت تهیه کننده:

  چشممسئول بخش  محدثه رحمانیان

 مسئول فنی بیمارستان

 

 

 دکتر حسین رستمی پور

 

 

 ریاست

 

 مترون فریده نظری

 مسئول دفتربهبودکیفیت فاطمه شاکری

 کنترل عفونتسوپروایزر نرجس کشایی

 

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

 

 

 

 

 

 MHPR -NM-03 کد سند:

 دومویرایش:

 سومصفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 سند:روش اجراییعنوان 

 

 کل بخشهای بالینیدامنه: نیارت برجابجایی بین بخشی بیمارانعنوان:

 صاحبان فرایند و ذینفعان:

 سوپروایزرها،مدیرتدمات پرستاری،سرپرستاران

 فرد پاسخگو:

 مدیرتدمات پرستاری

 تعاریف:

 درراستای عملکردپرسنل نحوه درتصوص ومستمردفترپرستاری مدون نیارتی هدفمند،برنامهنیارت 

 پرستاری هایبهبودمستمرمراقبت

 شیوه انجام کار: 

 .میکند راکسب بیماران اولیه سوپروایزردررانداولیه،اطالعات-1

 . حضورمییابد بخشی بین بیماران جایی جابه تودهنگام سوپروایزردرراندهای-2

 واعالم مراقبت سطوح رابراساس بیماران بخشی بین انتقار جهت ریزی برنامه دستورپزشک سوپروایزربراساس-3

 .مینماید تدوین تیم یارهبربالینی معالج پزشکنیراز 

 .آورد می موردنیررابعمل بابخش سوپروایزرهماهنگی-4

 میکند نیروارزیابی وچیدمان وتجهیزات سوپروایزرامکانات-5

 .آورد می بعمل را الزم اقدام موردنیاز تجهیزات تامین یا نیرو فراتوان ونیازبه لزوم سوپروایزردرصورت-6

 .مبدارادارد بیماردربخش کردن براستیبل سوپروایزرنیارت-7

 می داده مقصدانتقار بخش به پرستارهمراه بعدازتاییدسوپروایزرتوسط ومراقبتی ایمنی شرایط بیمارباحفظ-8

 شود

 .مقصدرادارد بیماردربخش کردن براستیبل سوپروایزرنیارت-9

 MHPR -NM-04 کد سند:

 دومویرایش: 

 صفحه: اول
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند:روش اجرایی

 

 .نماید می یادداشت بخشی بین فرایندانتقار انجام های راباقیدزمان وقوت ضعف سوپروایزرنقاط-11

 مینماید اعالم مترون رابه بیمارستان کامل گزارش شیفت سوپروایزردرانتهای-11

 

 نحوه نظارت بر اجرا:

 سوپروایزر :نیارت وپیگیری وهماهنگی وانتقار

 سرپرستاران : ارزیابی بالینی بیمار قبل و حین جابجایی 

 

 منابع/مراجع:

 دستورالعمل جابجایی ایمن بیماران و شرح وظایف وزارت

 

 سمت تصویب کننده: تایید کننده: سمت تهیه کننده:

  مسئول بخش چشم محدثه رحمانیان

 مسئول فنی بیمارستان

 

 

 دکترحسین رستمی پور

 

 

 ریاست

 

 مترون فریده نظری

 مسئول دفتر بهبود کیفیت فاطمه شاکری

 سوپروایزر کنترل عفونت نرجس کشایی

 

 

 72/51/5932بازبینی بعدی:                                                                                               72/51/5939تاریخ ابالغ:     

 

 MHPR -NM-04 کد سند:

 : دومویرایش

 دومصفحه: 
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 سند:روش اجراییعنوان 

 

 کلیه بخش های بالینيدامنه:  نظارت بر اعزام بیماران به سایر مراکزعنوان: 

 

 صاحبان فرایند و ذینفعان:

 مدیر تدمات پرستاری ، سوپروایزرها ، سرپرستاران، پزشکان 

 فرد پاسخگو:

 مدیر تدمات پرستاری 

 تعاریف:

بیمار که در بیمارستان مبدأ به دلیل نبودن تخصص و تدمات تکمیلی درمان: شامل تدمات درمانی موردنیاز 

 باشد.تجهیزات قابل ارائه می

 :شیوه انجام کار

 سوپروایزر بر ثبت دستور پزشک معالج  در پرونده بیمار جهت اعزام  نیارت دارد.-1

 سوپروایزر بر کسب رضایت انجام اعزام  نیارت دارد. -2

 نیارت دارد.MCMCسوپروایزر نسبت به تکمیل فرم های اعزام  ، ثبت و در سامانه -3

سوپروایزر هماهنگی الزم با مراکز درمانی تارج از بیمارستان )طرف قرارداد(یا تارج از استان )ستاد هدایت(  -4

 دهد.را انجام می

 داده می شود.تاییدیه مرکز مقصد به پزشک و بخش مورد نیر توسط سوپروایزر -5

 سوپروایزر برگه های اوراق ماموریت را در سیستم وفرم تکمیل می نماید.-6

 سوپروایزر نیارت کافی بر سالم بودن دستگاهها، امبوالنس و تکمیل امور دارویی دارد. -7

 نیارت کافی بر چینش مناسب نیرو جهت انتقار موقت توسط سوپروایزر انجام می شود. -8

 رت بر تکمیل اوراق پرونده وتسویه حساب بیمار دارد.سوپروایزر نیا-9

 MHPR -NM-05 کد سند:

 دوم ویرایش:

 صفحه:اول
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند:روش اجرایی

 

مراقبتی و ایمنی به همراه پرستار  –بیمار با نیارت مستقیم سوپروایزر بر اساس رعایت شرایط بالینی  -11

 گردد. مسئور یا پرستار اعزام جهت اتذ تدمات تارج از مرکز با آمبوالنس از بیمارستان تارج می

 پیگیری توسط سوپروایزر از بیمارستان مقصد صورت میگیرد.  -11

 گزارش اعزام توسط سوپروایزر در دفتر ثبت و به مسئور بعدی)سوپروایزر یا مترون( داده می شود. -12

 نحوه نظارت بر اجرا:

 سوپروایزر: هماهنگي جهت اعزام -1

 پزشک معالج: دستور و اعزام و آگاهي دادن به بیمار -2

 ارپرستار اعزام: اجرای دستورات حین اعزام و مراقبت و تحویل بیم -3

 منابع/مراجع:

 دستورالعمل اعزام و شرح وظایف وزارت

 

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

  مسئول بخش چشم محدثه رحمانیان

 مسئول فنی بیمارستان

 

 

 دکتر حسین رستمی پور

 

 

 

 ریاست

 

 مترون فریده نظری

 مسئول دفتر بهبود کیفیت فاطمه شاکری

 سوپروایزر کنترل عفونت کشایینرجس 

 

 72/51/3بازبینی بعدی:                                                                                         72/51/39تاریخ ابالغ:             

 

 

 

 MHPR -NM-05 کد سند:

 دوم ویرایش:

 دومصفحه:
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 بهداشتی درمانی جهرم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند:روش اجرایی

 

 کل بخش های بالیني نظارت بر روند انجام مشاوره های پزشکي داخل و خارج از بیمارستانعنوان: 

 مدیریت بیمارستان

 

 صاحبان فرایند و ذینفعان:

 سرپرستار و سوپروایزرها مدیر تدمات پرستاری ، پزشک مشاوره ، پزشک معالج ،

 فرد پاسخگو:

 مدیر تدمات پرستاری

 تعاریف:

 های تخصصی دیگر جهت تکمیل روند درمان بیمار مشاوره: درتواست پزشک معالج از گروه

 شیوه انجام کار: 

 الف :مشاوره های خارج مرکز 

 نیارت دارد. سوپروایزر بر ثبت دستور پزشک معالج  در پرونده بیمار جهت انجام مشاوره  -1

 سوپروایزر نسبت به تکمیل فرم های مشاوره نیارت دارد.-2

 دهد.سوپروایزر هماهنگی الزم با مراکز درمانی تارج از بیمارستان )طرف قرارداد( را انجام می -3

 تاییدیه مرکز مقصد به پزشک و بخش مورد نیر توسط سوپروایزر داده می شود.-4

 اموریت را در سیستم وفرم تکمیل می نماید.سوپروایزر برگه های اوراق م-5

 سوپروایزر نیارت کافی بر سالم بودن  دستگاهها، امبوالنس و تکمیل امور دارویی دارد. -6

 نیارت کافی بر چینش مناسب نیرو جهت انتقار موقت توسط سوپروایزر انجام می شود. -7

 جام مشاوره در تارج از مرکز نیارت داردسوپروایزر با هدف پایدار بودن شرایط عمومی بیمار جهت ان-8

 MHPR -NM-06 کد سند:

 دوم ویرایش:

 صفحه: اول
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند:روش اجرایی

 

مراقبتی و ایمنی به همراه پرستار  –بیمار با نیارت مستقیم سوپروایزر بر اساس رعایت شرایط بالینی  -11

 گردد. مسئور یا پرستار اعزام جهت اتذ تدمات تارج از مرکز با آمبوالنس از بیمارستان تارج می

 پیگیری توسط سوپروایزر از بیمارستان مقصد صورت میگیرد.  -11

 یا مترون( داده می شود. گزارش انجام مشاوره  توسط سوپروایزر در دفتر ثبت و به مسئور بعدی)سوپروایزر -12

 ب:مشاوره های داخل  مرکز 

 سوپروایزر بر ثبت دستور پزشک معالج  در پرونده بیمار جهت انجام مشاوره  نیارت دارد. -1

 سوپروایزر نسبت به تکمیل فرم های مشاوره نیارت دارد.-2

 دهد.می سوپروایزر هماهنگی الزم با پزشکان آنکار  داتل  از بیمارستان را انجام -3

رسانی پرستار مسئور به پزشک معالج سوپروایزر در موارد عدم دسترسی به پزشک مشاور، جهت اطالع -4

 نیارت دارد.

 سوپروایزر بر انجام مشاوره های اورژانس وغیراورژانس در محدوده زمانی مورد نیر نیارت دارد.-5

 نیارت دارد.سوپروایزر بر نتایج انجام مشاوره ها در بیمارستان  -6

 سوپروایزر نتایج  مشاوره ها را در دفتر گزارش و ثبت می نماید.-7

 

 

 

 

 

 

 

 MHPR -NM-06 کد سند:

 دومویرایش: 

 دومصفحه: 
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند:روش اجرایی

 

 نحوه نظارت بر اجرا:

 پزشک معالج: درتواست مشاوره -1   

 پزشک مشاور: معاینه بیمار و ارائه دستورات الزم -2  

 پرستار مسئور: پیگیری انجام مشاوره و اجرای دستورات -3  

 سوپروایزر: هماهنگی با سایر مراکز درمانی -4  

 

 منابع/مراجع:

 وزارتدستورالعمل وزارت بهداشت درتصوص انجام مشاوره و شرح وظایف 

 

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

  مسئول بخش چشم محدثه رحمانیان

 مسئول فنی بیمارستان

 

 

 

 دکتر حسین رستمی پور

 

 

 

 ریاست

 

 مترون فریده نظری

 مسئول دفتر بهبود کیفیت فاطمه شاکری

 سوپروایزر آموزشی نرجس کشایی

 

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

 

 

 

 

 

 MHPR -NM-06 کد سند:

 دومویرایش:

 سومصفحه: 
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 و درمانی استاد مطهری مرکز آموزشی

 عنوان سند:روش اجرایی

 

 کل بخشهای بالینیدامنه: نظارت بر روند تعامل بخش های بالیني با سایر بخش هاعنوان:

 صاحبان فرایند و ذینفعان:

 سوپروایزرها،مدیرتدمات پرستاری،سرپرستاران

 فرد پاسخگو:

 مدیرتدمات پرستاری

 تعاریف:

 های بیمارستان به منیور تسریع و تسهیل در روند ارائه تدمات به بیماران تعامل بین بخشی: ارتباط بین بخش

 شیوه انجام کار: 

نیارت برانتقار بیمار توسط پرستار مسئور پس از دستور پزشک معالج با رعایت استانداردهای ایمنی بیمار  -1

 پذیرد. از بخش به بخش دیگر صورت می

های تعیین شده زیر نیر ئور شیفت در صورت نیاز به تجهیزات پزشکی، هماهنگی الزم را با بخشمس -2

 نماید.سوپروایزر انجام داده و با تحویل رسید تجهیزات موردنیاز تود را تأمین می

با نیر سوپروایزر، مسئور شیفت در صورت نیاز به اقدام دارویی تاصخارج از فارماکوپه حین هماهنگی با  -3

داروتانه و پر کردن فرم مخصوص توسط متخصص دستور دهنده دارو که با تایید رئیس بیمارستان جهت تهیه 

 دارو اقدام می گردد. 

 ر فنی داروتانه جهت تهیه هر چه سریعتر دارو انجام دهد .بایست هماهنگی الزم را با مسئوسوپروایزر می -4

ها نسبت به تأمین نیروی انسانی به صورت فراتوان یا سوپروایزر در صورت افزایش حجم کاری در بخش -5

 نماید.جابجایی افراد موردنیاز بخش اقدام می

دهد و واحد رادیولوژی را انجام میمسئور شیفت در صورت نیاز به انجام گرافی پرتابل، هماهنگی الزم با  -6

 . باشدترین زمان ممکن میواحد رادیولوژی موظف به انجام کار در کوتاه

 

 MHPR -NM-07 کد سند:

 دومویرایش: 

 صفحه: اول
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند:روش اجرایی

 

الع بایست در صورت مشاهده نتایج بحرانی آزمایشات مستقیماً به اطمسئور شیفت واحد آزمایشگاه می -7

 رساند.پرستار مسئور بخش مورد نیر ب

 

 نحوه نظارت بر اجرا:

 های بالینی فت: هماهنگی با بخشمسئور شی -1

 مسئور فنی داروتانه : پیگیری تأمین داروی موردنیاز -2

 هامین نیرو و سایر هماهنگیسوپروایزر: تأ -3

 

 منابع/مراجع: 

 شرح وظایف عمومی وتخصصی وزارت

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

  مسئول بخش چشم محدثه رحمانیان

 حمید رضا رنجبر

 

 

 مدیریت

 

 

 

 دکترحسین رستمی پور

 

 

 

 ریاست

 

 

 مترون ریفریده نظ

 بهبود کیفیتمسئول دفتر  فاطمه شاکری

 کنترل عفونتسوپروایزر نرجس کشایی

 

 72/51/5932بازبینی بعدی:                                                                                                72/51/5939تاریخ ابالغ:     

 

 

 MHPR -NM-07 کد سند:

 دومویرایش: 

 دومصفحه: 
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 مدیریت دارو و تجهیزات
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: روش اجرایی

 

 داروتانهدامنه:  نحوه فعالیت داروخانه بیمارستان در ساعات شبانه روزعنوان : 

 صاحبان فرایند و ذینفعان:

 ویژه و اورژانس–سرپرستاران کلیه بخش های عادی -مسئور فنی داروتانه

 فرد پاسخگو:

 مدیر بیمارستان ، مسئور فنی داروتانه

 تعاریف:

 عبارتهای به کار رفته در این سند گویا بوده و نیازی به تعریف ندارند.

 شیوه انجام کار: 

در ساعات زیر باتعیین برنامه کاری هفتگی برای  دارروتانه بیمارستان مطهری با داشتن مجوز شبانه روزی-1

 ساعت ارائه تدمات می نماید.24پرسنل بطور 

 7:45الی19:45شیفت شب    19:45الی13:45شیفت عصر     13:45الی7:45شیفت صبح 

تکنسین های داروئی طبق برنامه کاری درهر شیفت حضورداشته و در شیفت صبح مسئور ترید وتکنسین و -2

انبار داروئی هم حضور دارند و در باقی ساعات شبانه روز  مسئور انبار دارویی به صورت آنکار ادامه مسور 

 فعالیت می نماید.

 مسئولین فنی داروتانه در هر سه شیفت حضور مستمر دارند.-3

باز بوده  داروتانه بیمارستان در ایام تعطیل هم با تعیین نوبت کاری برای تکنسین های داروئی و مسئور فنی-4

 و ارائه تدمات می نماید.

مکان داروتانه کنار پذیرش بیمارستان می باشد و در دو قسمت بستری و سرپایی با ورودی های جدا ارائه -5

 فعالیت می نماید.

 

 MHPR – PM – O1کد سند:

 دوم:ویرایش

 اول صفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 آموزشی و درمانی استاد مطهریمرکز 

 عنوان سند: روش اجرایی

 

 نحوه نظارت بر اجرا:

 بازدید و بررسی روزانه

 

 

 منابع/مراجع:

 مقررات واحد

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

  مسئول فنی داروخانه دکتر نیکتا زبر دست

 کمیته دارو درمان و تجهیزات پزشکی

 

 

 حسین رستمی پوردکتر 

 

 

 ریاست

 

 

 مسئول دفتر بهبود کیفیت فاطمه شاکری

 سوپروایزر نبی اله زارع زاده

 

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

 

 

 

 

 MHPR – PM – O1کد سند:

 دوم:ویرایش

 دوم صفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: روش اجرایی 

 

 داروتانهدامنه:  مدیریت کمبود دارویي در مقاطع زماني موقتعنوان:

 صاحبان فرایند و ذینفعان:

 کلیه بخش های درمانی–مسئور داروتانه 

 فرد پاسخگو:

 ، مسئور ترید دارو و مسئور انبار دارومسئور داروتانه

 تعاریف:

 عبارتهای به کار رفته در این سند کامال گویا بوده و نیازی به تعریف ندارند .

 شیوه انجام کار: 

مسئور فنی داروتانه و مسئور ترید دارو   پیش بینی روشهای جایگزین داروها در شرایط کمبود دارو  توسط-1

و مسئور انبار داروئی صورت می گیردو با داشتن محدوده مصرف داروهای پرمصرف ، چینش انبار به صورت سه 

 ماهه در نیر گرفته می شود.

درشرایط کمبود موقت ،رفع کمبودبا استفاده از استوک داروتانه و استوک بخش تا حداالمکان صورت می -2

 رد و سپس جهت تهیه دارو  با معاونت غذا و دارو مکاتبات الزم صورت می پذیرد.پذی

نحوه اطالع رسانی به بخشها در شرایط کمبود داروئی به صورت ارسار نامه از طریق کارتابل به مدیریت  -3

 باشد.بیمارستان و سپس اطالع رسانی با هماهنگی مسئور داروتانه از سمت دفتر پرستاری به بخش ها می 

کمبودهای داروئی در سطح کشور با جایگزین داروی مشابه و اطالع رسانی به گروه های پزشکی و پرستاری -4

 طبق روش باال صورت می پذیرد.

پیش بینی راههای تعیین نقطه سفارش اطمینان بخش برای داروهای استراتژیک توسط مسئور ترید دارو -5

از داروهای پرمصرف و درتواست دارو قبل از به اتمام رسیدن آن نسبت  صورت می گیرد که با گرفتن آمار روزانه

به تامین دارو در داروتانه اقدام نماید. و راه دوم شرکتهای داروئی با توجه به میزان مصرف داروها در بیمارستان 

 ه می دهند.بصورت روزانه از داروتانه جهت دریافت داروها کسب آمار نیازمندی داروئی نموده و تدمات ارائ

 MHPR – PM - 02کد سند: 

 دوم ویرایش:

 صفحه: اول
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: روش اجرایی

 

 نحوه نظارت بر اجرا:

 بازدید از واحد 

 

 

 

 

 منابع/مراجع:

 مقررات واحد

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

  مسئول فنی داروخانه دکتر نیکتا زبر دست

 کمیته دارو درمان 

  

 

 دکتر حسین رستمی پور

 

 

 ریاست

 

 مسئول دفتر بهبود کیفیت فاطمه شاکری

 سوپروایزر نبی اله زارع زاده

 

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

 

 

 

 MHPR – PM - 02کد سند: 

 دومویرایش: 

 دوم  صفحه:
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 جهرمدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی و خ

 مطهریمرکز آموزشی و درمانی استاد 

 عنوان سند: روش اجرایی

 

داروخانه و بخش های دامنه:  و تجهیزات پزشکي مصرفي خریددارو،ملزوماتعنوان:

 درماني

 صاحبان فرایند و ذینفعان:

 مسئور تجهیزات پزشکی –مسئور انبار پزشکی –مسئور فنی داروتانه 

 فرد پاسخگو:

 مسئور فنی داروتانه–مسئور ترید دارو 

 تعاریف:

 استراتژیک )داروهای پرمصرف( داروهای

 شیوه انجام کار: 

مسئور ترید دارو در داروتانه بصورت روزانه)هر روز صبح(، کمبودهای داروئی را به شرکتهای داروئی مربوطه -1

 که در ارتباط با داروتانه می باشند و ارائه تدمات می نمایند ،اطالع رسانی می نماید.

هستند که توسط مسئور فنی داروتانه تائید و تعیین شده است و نماینده تامین کنندگان شرکت داروئی -2

 های آنها به داروتانه مراجعه نموده وکسب آمار می نمایند.

نحوه اولویت بندی منابع تامین دارو و ملزومات تجهیزات مصرفی توسط مسئور ترید طبق آگاهی از میزان  -3

مراه آن صورت می پذیرد تا هیچگاه تامین دارو مختل نشود. و تجهیزات مصرفی ه مصرف داروهای استراتژیک

ابتدا داروها از انبار داروئی برداشته شد و بعد داروهای سفارش داده شده با تاریخ به روزتر در انبارداروئی 

 جایگزین می گردد.

ها و  بیوتیکه  مصرف سرم ها و آنتی دمحدو نحوه سفارش طبق آمار درداروتانه روز وشب صورت می پذیرد که

 در طور یک روز،  تعیین نقطه سفارش می باشند. قرص ها و شربت ها به صورت میانگین

نحوه تامین تجهیزات پزشکی مصرفی به صورت تعادر با اقالم داروئی سفارشی توسط مسئور ترید تعیین -4

 میکروست( –سرنگ ها  –آنژیوکت  –می گردد.)ست سرم 

 MHPR – PM - 03  کد سند:

 دوم: ویرایش

 اول صفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: روش اجرایی

 

تجهیزات پزشکی مصرفی تارج از تعهد داروتانه توسط انبار تجهیزات پزشکی بیمارستان )که زیر مجموعه -5

(    HISبا توجه به درتواست و مصرف بخشهای بالینی و اتاق عمل بصورت ) انبار دارویی بیمارستان می باشد(

 صورت می پذیرد و تامین آن توسط انبار تجهیزات پزشکی صورت می پذیرد.

تجهیزات پزشکی مورد نیاز بخش ها با نیر مسئور بخش و مدیریت بیمارستان ، مسئور تجهیزات پزشکی  -6

 فشارسنج و....( –زشکی تهیه می گردد. )مثل دستگاه گلوکومتربیمارستان تائید و توسط تدارکات پ

 

 نحوه نظارت بر اجرا:

 بازدید و بررسی واحد

 

 منابع/مراجع:

 مقررات واحد

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

  مسئول فنی داروخانه دکتر نیکتا زبر دست

 کمیته دارو درمان و تجهیزات پزشکی

 

 

 حسین رستمی پور دکتر

 

 

 ریاست

 

 

 مسئول دفتر بهبود کیفیت فاطمه شاکری

 سوپروایزر نبی اله زارع زاده

 

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

 

 

 

 MHPR – PM - 03  کد سند:

 دومویرایش: 

 دوم صفحه:
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 جهرم م پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علو

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: روش اجرایی

 

 بخش های درماني و داروخانهدامنه:  استفاده از ملزومات و تجهیزات پزشکي صرفا یکبار مصرفعنوان:

 ذینفعان:صاحبان فرایند و 

 کارکنان بخش های درمان-سوپروایزر کنترر عفونت–مسئور فنی داروتانه 

 فرد پاسخگو:

 سرپرستار بخش های درمانی-مسئور فنی داروتانه

 تعاریف:

تزریقات ایمن یعنی تهیه و تامین وسایل و تجهیزات جهت ارائه تدمات تزریق به افراد جامعه به صورتی که فرد 

 نبیند.گیرنده تدمت آسیب 

 شیوه انجام کار: 

تکنسین داروئی موظف هستند با توجه به تعداد و نوع دارویی که نیاز به تجهیزات پزشکی یکبارمصرف دارند -1

 برای هر بیمار نسخه پیچی نمایند.

داروتانه بر اساس نوع داروتجهیزات مصرفی مورد نیازبه تعداد الزم  به شکل  HISبرای تسهیل در کار در -2

مشخص می گردد،و مسئور فنی مسئور نیارت بر انجام صحیح این  HISتیک با وارد کردن نسخه بیمار در اتوما

 روند توسط تکنسین های دارویی می باشند.

سرپرستار کنترر عفونت بازدیدهای دوره ای و ایمنی بیمار را جهت نیارت بر نحوه استفاده از وسایل یکبار -3

 صی و جداگانه انجام می دهد .مصرف برای هربیمار بصورت اتتصا

کلیه سرپرستاران در بخش های درمان ملزم به کنترر مداوم جهت استفاده از وسایل یکبار مصرف در بخش -4

 های تود می باشند و نیارت مداوم بر این امر را دارند .

 

 

 MHPR-PM-04کد سند: 

 دومویرایش:

 صفحه: اول
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 جهرم م پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علو

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: روش اجرایی

 

 نحوه نظارت بر اجرا:

 مشاهده و بازدید های دوره ای سرپرستاران بخش ها و سرپرستار کنترر عفونت

 

 

 منابع/مراجع:

 استاندارد های کنترر عفونت

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

  مسئول فنی داروخانه دکتر نیکتا زبر دست

 کمیته دارو درمان و تجهیزات پزشکی

 

 

 دکتر حسین رستمی پور

 

 

 ریاست

 

 مسئول دفتر بهبود کیفیت فاطمه شاکری

 سوپروایزر نبی اله زارع زاده

 

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

 

 

 

 
 

 MHPR-PM-04کد سند: 

 دومویرایش:

 صفحه: دوم
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 جهرم خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی و 

 استاد مطهریمرکز آموزشی و درمانی 

 عنوان سند: روش اجرایی

 

: بخش های دامنه ارزیابی روند تجویز و مصرف داروعنوان:

 درمانی

 صاحبان فرایند و ذینفعان:

 اعضای کمیته دارو ودرمان–داروتانه 

 فرد پاسخگو:

 سرپرستاران بخش های درمانی 

 تعاریف:

 

 شیوه انجام کار: 

درمان میزان ترید و مصرف یکساله داروها در سار گذشته و همچنین مسئور فنی داروتانه و کمیته دارو و -1

 به تفکیک فصور سار مورد بررسی قرار می دهند.

 دارو  و درمان قرار می گیرد. آمار مصرف داروها توسط مسئور فنی در اتتیار کمیته-2

آمار بیمارستان مشخص  تعداد بیماران مراجعه کننده بر اساس نوع بیماری و میزان شیوع در هر فصل توسط-3

 و نتایج در اتتیارکمیته دارو و درمان قرار می گیرد.

بررسی تطبیقی نوع بیماری با داروهای مصرفی توسط کمیته دارو و درمان صورت پذیرفته در صورت نیاز -4

د پروتکل درمانی اصالح و به پزشکان اعالم می گردد. نتایج بررسی جهت ترید بهینه دارو در اتتیار واح

 داروتانه قرار می گیرد.

در ارزیابی الگوی مصرف در بیمارستان پزشک معالج بیمار نقش تعیین کننده و اساسی دارد و مصرف داروها در 

 بیمارستان با تائید و نسخه پزشک صورت می گیرد. 

 

 

 MHPR – PM - 05 کد سند:

 دومویرایش: 

 صفحه: اول 
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 جهرم خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی و 

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: روش اجرایی

 

 نحوه نظارت بر اجرا:

 مشاهده و بازدید ، پایش دوره ای

 

 

 

 منابع/مراجع:

 وزارت بهداشت 26/11/94مورخ  1118/111دستورالعمل ابالغی 

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

  مسئول فنی داروخانه دکتر نیکتا زبر دست

 کمیته دارو درمان و تجهیزات پزشکی

 

 

 دکتر حسین رستمی پور

 

 

 ریاست

 

 مسئول دفتر بهبود کیفیت فاطمه شاکری

 سوپروایزر نبی اله زارع زاده

 

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

 

 

 

 

 

 

 MHPR – PM - 05 کد سند:

 : دوم ویرایش

 دوم صفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  جهرم

 مطهریمرکز آموزشی و درمانی استاد 

 عنوان سند: روش اجرایی

 

 بخش های درمانيدامنه:  مدیریت تجویز خارج از فارماکوپه دارویيعنوان :

 صاحبان فرایند و ذینفعان:

 مسئور فنی داروتانه 

 فرد پاسخگو:

 

 تعاریف:

دارو داروهای تارج از فارماکوپه تجویز داروی تارج از فهرست رسمی داروهای ایران که توسط سازمان غذا و 

اعالم می شود یا در تعریف دیگرتجویز داروهای تارج از فهرست رسمی داروهای ایران  که در فارماکوپه 

 بیمارستان نیز مجاز نیست.

 شیوه انجام کار: 

فرایند تجویز دارو تارج از فارماکوپه بیمارستان: داروهای سیتوتوکسیک جزء داروهای تارج از فارماکوپه -1

طهری می باشد. داروهای غیرسیتوتوکسیک و تارج از فارماکوپه داروئی داروتانه بیمارستان داروئی بیمارستان م

در صورت تجویز پس از اطالع رسانی موارد مشابه موجود در داروتانه توسط مسئور فنی داروتانه جایگزین و 

زشک معالج و مسئور تهیه می شود ، در غیر اینصورت باید فرم درتواست داروهای تارج از فارماکوپه توسط پ

بخش تکمیل شود و به مدیریت بیمارستان ارسار شود که در صورت تایید  مدیریت بیمارستان فرم تکمیل شده 

به مسور فنی داروتانه جهت تهیه دارو ارسار می شود و تصمیم نهایی برای قرارگیری در فارماکوپه بیمارستان 

 ردد.در کمیته دارو و تجهیزات بیمارستان اتخاذ می گ

 مسئور تائید کننده: پزشک معالج هر بیماری و ریاست بیمارستان می باشد.-

 مسئور تائید کننده جهت تهیه داروی تارج از فارماکوپه مسئور فنی داروتانه می باشد.-

 پیش بینی نحوه پایش تجویز داروهای تارج از فارماکوپه و نحوه هماهنگی با پزشک:-2

 

 MHPR – PM - 06 کد سند: 

 دومویرایش:

 صفحه: اول
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  جهرم

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: روش اجرایی

 

درمان میزان تجویز داروهای تارج از فارماکوپه داروئی بررسی می شود و  –*در برنامه های کمیته دارو 

راهکارهای مناسب )استفاده از داروی مشابه( و یا تهیه دارو با توجه به میزان بستری بیماران مرتبط و تجویز 

 پزشک و قراردادن آن در فارماکوپه داروئی انجام می شود

ردهای باال در تامین داروهای تارج از فارماکوپه داروئی بیمارستان از *مسئور فنی داروتانه با توجه به بازتو

طریق داروتانه های شبانه روزی و داروتانه کلینیک و بیمارستان پیمانیه ودر صورت لزوم بیمارستانهای دولتی 

 شهر شیراز سعی در تامین داروی بیماران می نماید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MHPR – PM - 06 کد سند: 

 دومویرایش:

 دوم صفحه:
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 جهرم خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی و 

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 روش اجراییعنوان سند: 

 

 

 نحوه نظارت بر اجرا:

 بررسی میزان تجویز دارو در کمیته دارو ، درمان و تجهیزات پزشکی

 

 

 

 

 منابع/مراجع:

 و تجهیزات پزشکیمصوبات کمیته دارو ودرمان 

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

  مسئول فنی داروخانه دکتر نیکتا زبر دست

 کمیته دارو درمان و تجهیزات پزشکی

 

 

 دکتر حسین رستمی پور

 

 

 ریاست

 

 مسئول دفتر بهبود کیفیت فاطمه شاکری

 سوپروایزر نبی اله زارع زاده

 

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

 

 

 
 

 MHPR – PM - 06 کد سند: 

 دومویرایش: 

 سوم صفحه:
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 جهرم خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی و 

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: روش اجرایی

 

 داروخانهدامنه:  کنترل تجویز خارج از فهرست تجهیزات پزشکي مصرفيعنوان:

 صاحبان فرایند و ذینفعان:

 مسئور انبار تجهیزات پزشکی –مسئور فنی داروتانه 

 فرد پاسخگو:

 داروتانه، ریاست بیمارستانمسئور فنی 

 تعاریف:

 

 شیوه انجام کار: 

فهرستی از تجهیزات پزشکی مصرفی بر اساس اقالم مجاز با مشارکت کمیته دارو و درمان و مهندس پزشکی -1

 تعیین شده و به پزشکان مرتبط اطالع رسانی شده است.

فرایند تجویز تارج از فهرست تجهیزات پزشکی: پزشکان معالج بیماران در صورت درتواست تجهیزات -2

تعریف شده باشد از طریق داروتانه  Imedپزشکی تارج از فهرست موجود در داروتانه که تنها از نیر سامانه 

سئور تائید کننده در این روش اقدام به تهیه آن توسط مسئور فنی داروتانه یا مسئور ترید دارو می گردد. م

 مسئور فنی داروتانه می باشد.

پیش بینی نحوه پایش تجویز تارج از فهرست تجهیزات پزشکی مصرفی و نحوه هماهنگی با پزشک در -3

بازنگری تجویز در کمیته دارو درمان با نیر مهندس تجهیزات پزشکی صورت گرفته و در صورت نیاز هماهنگی 

درمان تجهیزات پزشکی -اقالم توسط داروتانه یا انبار تجهیزات پزشکی توسط کمیته داروالزم جهت تهیه این 

مشخص میگردد و دراتتیار ذینفعان این روش اجرایی قرار می گیرد. تا حتی االمکان از موارد جایگزین موجود و 

 مشابه استفاده شده و در غیراینصورت اقدام به ترید تجهیزات پزشکی مرتبط گردد

 

 

 MHPR – PM - 07 کد سند: 

 دوم ویرایش:

 صفحه: اول
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 جهرم خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی و 

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: روش اجرایی 

 

 

 نحوه نظارت بر اجرا:

 پایش دوره ای

 

 

 منابع/مراجع:

 مقررات واحد

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

  مسئول فنی داروخانه دکتر نیکتا زبر دست

 کمیته دارو درمان و تجهیزات پزشکی

 

 

 دکتر حسین رستمی پور

 

 

 ریاست

 

 مسئول دفتر بهبود کیفیت فاطمه شاکری

 سوپروایزر نبی اله زارع زاده

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 MHPR – PM - 07 کد سند: 

 دومویرایش:

 دوم صفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  جهرم

 استاد مطهریمرکز آموزشی و درمانی 

 عنوان سند: روش اجرایی

 

 داروتانهدامنه:  فراتوان دارو و تجهیزات پزشکی مصرفی )ریکار(عنوان :

 صاحبان فرایند و ذینفعان:

 پرسنل درمانی

 فرد پاسخگو:

 مسئور انبار دارویی-کارکنان بخش های درمان–مسئور فنی داروتانه 

 شیوه انجام کار: 

نیارت برعملکرد مسئور انبار داروئی مشخصات داروهای تریداری شده را در مسئور فنی داروتانه با -5

 کامپیوتر مسئور انبار دارویی به صورت ماهیانه بررسی می نماید.

در زمان تحویل دارو به بخش ها )اعم از استوک یا داروی بیماران( مشخصات داروی ارسالی توسط داروتانه -2

 ثبت می گردد.

دریافتی بعنوان استوک داروئی ثبت بخش را می توانند از طریق داروتانه  مشخصات دارویمسئولین بخشها -3

 بدست آورده و ثبت نمایند.

درصورت نیاز به جمع آوری سریع دارو، داروتانه ابتدا اطالعات مربوط به داروهای موجود در داروتانه و انبار -4

 د.داروئی را از نیر وجود داروی موردنیر بررسی می نمای

ها توسط مسئور فنی با بخش موردنیر تماس گرفته شده و دارو  درصورت وجود داروی موردنیر در بخش-5

 جمع آوری می گردد.

 جهت اطالع بخش ها مشخصات داروی موردنیر به بخش ها اعالم می گردد. -6

راتوان داروهای مسئور داروتانه به واحدهای درمانی طبق ابالغ تعیین شده مدیر پرستاری بیمارستان ف-7

 مرجوعی و تاریخ مصرف گذشته را اعالم می دارد.

 

 MHPR – PM - 08 کد سند:

 دومویرایش: 

 اول صفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  جهرم

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: روش اجرایی

 

واحدهای درمانی می تواند به انتقار دارو نزدیک به تاریخ انقضاء به مسئور داروتانه با هماهنگی سرپرستار -8

 بخشهای پرمصرف تر به کاهش حجم داروهای تاریخ مصرف گذشته و مرجوعی کمک نماید.

مانده به تاریخ انقضا( را پس از هماهنگی با مسور  6واحدهای درمانی موظف اند داروهای تاریخ نزدیک تود)-9

حد داروتانه در تاریخ اعالم شده تحویل نماید تا با داروی تاریخ انقضای بلندتر جایگزین کنترر داروها  به وا

 گردد.

واحدهای درمانی موظف اند داروهای تاریخ مصرف گذشته را پس از هماهنگی با مسور کنترر داروها به -11

 انبار دارویی در تاریخ اعالم شده تحویل نماید تا با داروی جدید جایگزین گردد.

پرسنل تدمات موظف است پسماندهای شیمیائی را طبق دستورالعمل امحاء زباله های شیمیائی کارشناس -11

 بهداشت محیط بیمارستان تحویل واحد امحاء زباله نماید.

نحوه جمع آوری تجهیزات پزشکی به ترتیب فوق بوده درصورت داشتن سرسوزن و وسایل نوک تیز انتقار و -12

 رپ سیف می باشد.جمع آوری آن با شا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MHPR – PM - 08 کد سند:

 دومویرایش: 

 دوم صفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  جهرم

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: روش اجرایی

 

 

 نحوه نظارت بر اجرا:

 بازدید و بررسی 

 

 

 منابع/مراجع:

 ضایعات داروییدستورالعمل امحاء 

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

  مسئول فنی داروخانه دکتر نیکتا زبردست

کمیته دارو درمان و تجهیزات 

 پزشکی

 

 

 دکتر حسین رستمی پور

 

 

 ریاست

 

 مسئول کنترل داروهای بخش عاطفه دیهیم

 مسئول دفتر بهبود کیفیت فاطمه شاکری

 سوپروایزر اله زارع زادهنبی 

 

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

 

 

 

 

 

 

 MHPR – PM - 08 کد سند:

 دومویرایش: 

 سوم صفحه:
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 و خدمات بهداشتی درمانی  جهرمدانشگاه علوم پزشکی 

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: روش اجرایی 

 

 بخش های درمانيدامنه:  مدیریت تطاهای داروییعنوان :

 

 صاحبان فرایند و ذینفعان:

 پرسنل بخش های درمانی

 فرد پاسخگو:

 مسئور فنی داروتانه-کمیته دارو درمان

 تعاریف:

 

 شیوه انجام کار: 

 نحوه گزارش گیری تطا: -1

در بیمارستان نحوه گزارش تطا بصورت کاغذی و الکترونیک می باشد که به کلیه بخشها نمونه فرم داده شده و 

نحوه پرکردن و ارسار آن به کلیه پرسنل آموزش داده شده است و همچنین برگه های گزارش عوارض داروئی 

کلیه بخش ها توزیع شده و دستورالعمل پرکردن آن به بخش ها تحویل داده شده  ( درADR)فرم های زرد رنگ 

غذا و دارو جمع آوری و  ADRاست)کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار( کهبه صورت ماهیانه توسط واحد 

 بررسی می شود

ی تیم بازدید ایمنی نحوه نیارت میدانی: مسئور ایمنی بیمار و کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار و اعضا-2

بیمار  با چک لیست بازدید از کلیه بخش ها بصورت ماهیانه )تیم بازدید ایمنی بیمار( و سه ماه یکبار )همراهی 

 مسئور فنی داروتانه( برای کنترر و بررسی تطاهای داروئی بازدید بعمل می آورند.

درمان صورت می پذیرد و در صورت -دارو نحوه تحلیل ریشه ای تطا: با مشارکت کمیته ایمنی بیمارو کمیته-3

 نوع تطاهای داروئی که منجر آسیب به بیمار شده است کمیته ها بصورت اورژانسی تشکیل تواهد شد.

 MHPR – PM - 09 کد سند:

 دومویرایش: 

 اول صفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  جهرم

 مطهریمرکز آموزشی و درمانی استاد 

 عنوان سند: روش اجرایی 

 

اطالع رسانی تطاهای داروئی: نتیجه تحلیل اقدامات اصالحی به کلیه بخشها توسط واحد بهبود کیفیت جهت -4

 استفاده از تجارب و بکارگیری اقدامات اصالحی پیشنهاد ارسار می گردد و در کمیته مربوط حفظ و ثبت می 

ستان اطالع رسانی تواهد شدو آمار تطاهای داروی ماهیانه بصورت گردد و همچنین به مدیران ارشد بیمار

 کتبی توسط واحد بهبود کیفیت به مسئور مربوط در دانشگاه علوم پزشکی جهرم اطالع رسانی تواهد شد.

 نحوه نظارت بر اجرا:

 تجزیه و تحلیل ریشه ای علت تطاهای گزارش شده بازدید از بخش های درمانیو 

 

 

 

 

 

 منابع/مراجع:

 تجارب بیمارستان

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

  مسئول فنی داروخانه دکتر نیکتا زبر دست

 کمیته دارو درمان و تجهیزات پزشکی

 

 

 دکتر حسین رستمی پور

 

 

 ریاست

 

 مسئول دفتر بهبود کیفیت فاطمه شاکری

 سوپروایزر نبی اله زارع زاده

 

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

 

 MHPR – PM - 09 کد سند:

 دومویرایش: 

 دوم صفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  جهرم

 آموزشی و درمانی استاد مطهریمرکز 

 عنوان سند: روش اجرایی 

 

واحد دامنه: اقتصاد سنجي و نظارت بر به روز بودن و افزایش بهره وری تجهیزات پزشکيعنوان:

تجهیزات پزشکی 

 و تدارکات

 صاحبان فرایند و ذینفعان:

 واحد تجهیزات پزشکی، بخش های درمانی و پاراکلینیکی

 فرد پاسخگو:

 تجهیزات پزشکیمسئور 

 تعاریف:

 

 شیوه انجام کار: 

 جهت افزایش بهره وری تجهیزات پزشکی مسئور تجهیزات پزشکی به کلیه کاربران آموزش می دهد. .1

 جهت افزایش بهره وری تجهیزات پزشکی، مسئور تجهیزات پزشکی ،تجهیزات معتبر را شناسایی می کند. .2

از طریق سامانه تجهیزات پزشکی توسط مسئور بخش  درتواست دستگاه موردنیاز بخش و برند پیشنهادی .3

 ثبت می گردد.

مسئور تجهیزات پزشکی درتواست مورد نیر را از جهت نیاز واقعی بخش، محل قرارگیری دستگاه و برند  .4

 بررسی کرده و جهت تامین اعتبار به مدیریت بیمارستان ارسار می کند.

به اداره تجهیزات پزشکی دانشگاه ارجاع داده می شود تا پس از تایید و تامین اعتبار،درتواست مورد نیر  .5

جهت کارشناسی های تخصصی تر از جمله بررسی برند دستگاه،اعتبارشرکت تولیدی،واردکننده یا نماینده 

 مجاز از نیر اداره کل تجهیزات پزشکی،تدمات پس از فروش،قیمت و...اقدامات الزم صورت می پذیرد.

 

 

 

 MHPR – EM - 01 کد سند:

 دومویرایش: 

 اول صفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  جهرم

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: روش اجرایی 

 

 نحوه نظارت بر اجرا:

 بازرسی مستندات و مصاحبه با پرسنل

 منابع/مراجع:

 مشخصات فنی و اطالعات دستگاهسایت اداره کل تجهیزات پزشکی، دفترچه 

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

مسئول تجهیزات  مهدی علی مدد

 پزشکی

 

کمیته اقتصاد درمان دارو و تجهیزات 

 پزشکی

 

 

 دکتر حسین رستمی پور

 

 

 ریاست

 
مسئول دفتر بهبود  فاطمه شاکری

 کیفیت

نبی اله زارع 

 زاده

 سوپروایزر

 

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

 

 

 

 
 

 MHPR – EM - 01 کد سند:

 دوم ویرایش:

 دوم صفحه:
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 جهرمدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: روش اجرایی

 

سرویس،مدیریت سرویس و بازدیدهای دوره ای عنوان:

PM تجهیزات پزشکي 

اداره تجهیزات پزشکی، واحد تجهیزات دامنه:

 پزشکی،بخش های بیمارستان،آموزش بیمارستان

 صاحبان فرایند و ذینفعان:

 های پاراکلینیکی و درمانی و آموزش بیمارستانمسئور تجهیزات پزشکی، بخش 

 فرد پاسخگو:

 مسئور تجهیزات پزشکی

 تعاریف:

 

 

 شیوه انجام کار: 

ماه توسط مسئور  4بصورت هفتگی توسط مسئور بخش و هر از  PM.طی جلسات برگزار شده، برنامه 1

 تجهیزات پزشکی انجام می شود.

مانه تجهیزات پزشکی گرفته شده و در دسترس مسئولین سرویس دارند از سا PM.لیست تجهیزاتی که نیاز به 2

 دوره ای قرار داده شده است.

 .چک لیست های نگهداری پیشگیرانه در قالب دفترچه ای در اتتیار بخش های بیمارستان قرار تواهد گرفت.3

 بازدید می کنند. PMماهه از روند برگزاری 4ان تجهیزات پزشکی بصورت س.کارشنا4

 

 

 

 

 MHPR – EM - 02 کد سند:

 دومویرایش:

 اول صفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  جهرم

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: روش اجرایی

 

 نحوه نظارت بر اجرا:

 بررسی مستندات ،مشاهده و مصاحبه

 

 

 

 منابع/مراجع:

 کتاب نگهداری پیشگیرانه

تصویب و ابالغ  تایید کننده: سمت تهیه کننده:

 کننده:

 سمت

  مسئول تجهیزات پزشکی مهدی علی مدد

 کمیته دارو درمان و تجهیزات پزشکی

 

 

 دکتر حسین رستمی پور

 

 

 ریاست

 

 مسئول دفتر بهبود کیفیت فاطمه شاکری

 سوپروایزر نبی اله زارع زاده

 

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

 

 

 

 MHPR – EM - 02 کد سند:

 دومویرایش: 

 دوم صفحه:
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 جهرم خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی و 

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: روش اجرائی

 

تجهیزات پزشکي وکلیه دامنه: کنترر کیفی تجهیزات پزشکی یا آزمون کالیبراسیون عنوان :

 بخش ها

 صاحبان فرایند و ذینفعان:

 مسئور واحد تجهیزات پزشکی،بخش های درمانی و پاراکلینیکی،مدیریت و سوپروایزری

 فرد پاسخگو:

 مسئور تجهیزات پزشکی

 تعاریف:

 

 شیوه انجام کار: 

 .تجهیزات پزشکی بر اساس استاندارد اداره کل ساالنه احتیاج به کنترر کیفی دارند.1

برنامه زمانبندی کنترر کیفی را تدوین کرده وبا رسیدن به تاریخ انقضا،مسئولین بخش درتواست .2

 کنند کالیبراسیون تودرا در سامانه تجهیزات پزشکی ثبت می

پزشکی درتواست را بررسی کرده وجهت انجام کالیبراسیون  اسامی شرکت های دارای .مسئور تجهیزات 3

 موجود می باشد. imedمی گیرند ،تعرفه تدمات کالیبراسیون نیز در سایتimedصالحیت را از سایت

.سپس در تواست را به اداره تجهیزات پزشکی دانشگاه ارجاع داده و کارشناسان نیز شرکت پیشنهادی را 4

استعالم می گیرند .با شرکت تماس گرفته وهماهنگی های الزم را انجام  imedی میکنند واز سایت بررس

 میدهند.

 .برنامه انجام کننترر کیفی تجهیزات از سوی اداره تجهیزات پزشکی به مدیریت بیمارستان ها ارسار می شود.5

 

 

 MHPR-EM-03کد سند: 

 دومویرایش: 

 صفحه: اول

 

 



124 
 

 جهرم خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی و 

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: روش اجرائی

 

 نحوه نظارت بر اجرا:

 بازدید دوره ای از تجهیزات وبازرسی از مستندات

 

 

 منابع/مراجع:

 دستورالعمل های آموزشی اداره کل تجهیزات

تصویب و ابالغ  تایید کننده: سمت تهیه کننده:

 کننده:

 سمت

  مسئول تجهیزات پزشکی مهدی علی مدد

 کمیته دارو درمان و تجهیزات پزشکی

 

 

 دکتر حسین رستمی پور

 

 

 ریاست

 

 مسئول دفتر بهبود کیفیت فاطمه شاکری

 سوپروایزر نبی اله زارع زاده

 

 

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

 

 

 

 MHPR-EM-03کد سند: 

 دومویرایش: 

 صفحه: دوم
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  جهرم

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 سند: روش اجراییعنوان 

 

تامین تجهیزات پشتیبان ویا تعمیر در کوتاهترین عنوان:

 زمان ممکن

 واحد تجهیزات پزشکی و تدارکاتدامنه:

 صاحبان فرایند و ذینفعان:

 مسئور تجهیزات پزشکی، بخش های درمانی و پاراکلینیکی

 فرد پاسخگو:

 مسئور تجهیزات پزشکی

 تعاریف:

 

 شیوه انجام کار: 

انجام تعمیر اضطراری، بایستی دسترسی سریع و آسان به مسئور فنی ومسئور تجهیزات پزشکی داشته .جهت 1

 باشیم.

.جهتانجامتعمیراضطراری، برقراری ارتباط بین مسئولین تجهیزات پزشکی وشرکت پشتیبان در هر لحیه و 2

تگاه سی تی اسکن ،میسر می انجام مکاتبه اداری جهت تعمیر اضطراری دستگاه های حیاتی به عنوان مثار دس

 باشد.

 .کارشناس فنی حضور می یابد و تعمیر سریع دستگاه جهت استفاده مجدد صورت می پذیرد.3

 

 

 

 

 

 MHPR – EM - 04کد سند:

 دومویرایش: 

 اول صفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  جهرم

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 سند: روش اجراییعنوان 

 

 

 نحوه نظارت بر اجرا:

 بازرسی از مستندات و مصاحبه پرسنل

 

 منابع/مراجع:

 www.imed.irضوابط ابالغی اداره کل تجهیزات پزشکی ،سایت 

تصویب و ابالغ  تایید کننده: سمت تهیه کننده:

 کننده:

 سمت

  مسئول تجهیزات پزشکی مهدی علی مدد

 پزشکیکمیته دارو درمان و تجهیزات 

 

 

 دکتر حسین رستمی پور

 

 

 ریاست

 

 مسئول دفتر بهبود کیفیت فاطمه شاکری

 سوپروایزر نبی اله زارع زاده

 

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

 

 

 

 

 MHPR – EM - 04کد سند:

 دومویرایش: 

 دوم صفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: روش اجرائی

 

فراخوان )ریکال( سیستمي برای جمع آوری تجهیزات پزشکي عنوان:

 معیوب ) اسقاط (

 تجهیزاتپزشکیوکلیهبخشهادامنه:

 صاحبان فرایند و ذینفعان:

 

 فرد پاسخگو:

 مسئور تجهیزات پزشکی

 تعاریف:

 

 شیوه انجام کار: 

واحد تجهیزات پزشکی با بررسی نتایج بازدید های دوره ای و کنترر کیفی دستگاه ها اقدام به شناسایی .1

 تجهیزات معیوب میکند.

 دستگاه ،مسئور تجهیزات پزشکی را مطلع می کند..مسئور بخش با مشاهده ترابی 2

 .مسئور تجهیزات پزشکی تجهیزات معیوب را مورد ارزیابی وبررسی قرار می دهد.3

 .تجهیزات معیوب به دستور مسئور تجهیزات پزشکی از بخش ها جمع آوری و اقدامات الزم انجام می شود.4

ستفاده از تجهیزات پزشکی مراتب را به همراه فرم .مسئور تجهیزات پزشکی در صورت موارد زیر بدلیل ا5

حوادث ناگوار در اسرع وقت به اداره تجهیزات پزشکی دانشگاه ارسار کرده و در اسرع وقت به اداره کل تجهیزات 

 پزشکی گزارش می دهد:

 مرگ بیمار یا،کاربر وسیله یا سایر افراد-

 بروز صدمات تهدید کننده زندگی-

 صدمه در صورت تکرار حادثه احتمار وقوع مرگ یا-

 MHPR -EM-05کد سند: 

 دومویرایش:

 صفحه: اول
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: روش اجرائی

 

 وجود شواهدی مبنی بر احتمار مرگ یا صدمه جدی-

 گزارشات بدست آمده از دستگاهوجود تطا یا اشتباهات جدی در -

 وجود تطا یا اشکار عمده در طراحی یا عملکرد دستگاه-

 

 

 نحوه نظارت بر اجرا:

 ازمستندات وبازرسی ازتجهیزات بازدیددورهای

 

 منابع/مراجع:

 www.imed.irدستورالعملهایآموزشیادارهکلتجهیزات وتجربیات بیمارستان ،سایت

تصویب و ابالغ  تایید کننده: سمت تهیه کننده:

 کننده:

 سمت

  مسئول تجهیزات پزشکی مهدی علی مدد

 کمیته دارو درمان و تجهیزات پزشکی

 

 

 دکتر حسین رستمی پور

 

 

 ریاست

 

 مسئول دفتر بهبود کیفیت فاطمه شاکری

 سوپروایزر نبی اله زارع زاده

 

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

 

 

 

 MHPR -EM-05کد سند: 

 : دومویرایش

 صفحه:  دوم
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 پیشگیری و بهداشت
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 روش اجراییعنوان سند:

 

 واحد آشپزخانهدامنه:  مواد اولیه غذاییو نگهداری نیارت برنحوه تهیه  عنوان:

 

 صاحبان فرایند و ذینفعان:

 یه کارکنان ، بیماران و همراهان کل

 فرد پاسخگو:

 مسئور ت ذیه  –مسئور بهداشت محیط 

 تعاریف:

مواد  13نیارت برنحوه تهیه مواد اولیه غذایی برای پیشگیری از هر گونه مسمومیت غذایی بر اساس قانون ماده 

توردنی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی و آیین نامه دستورالعمل اجرایی بازرسی بهداشتی از مراکز تهیه ، 

 توزیع ، تولید و نگهداری مواد توردنی 

 شیوه انجام کار: 

کلیه متصدیان و کارگران و اشخاصی که در مراکز تهیه ، تولید ، توزیع مواد توردنی ، آشامیدنی ، آرایشی و .  1

 بهداشتی اشت ار دارند موظفند دوره ویژه بهداشت عمومی را ، گذرانده و گواهینامه معتبر آن را دریافت نمایند  .

ردنی ، آرایشی و بهداشتی هستند موظفند کارت . کلیه متصدیان و اشخاصی که مشمور آیین نامه مواد تو 2

 معاینه پزشکی معتبر در محل کار تود داشته باشند و در هنگام ضرورت ارائه نمایند .

. متصدیان و کارگران مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی موظفند رعایت کامل بهداشت فردی و نیافت عمومی  3

 طرف بازرسین بهداشت داده می شود ، عمل نمایند .   محل کار تود را نموده و به دستوراتی که از

 MHPR-EHM-01کد سند:

 دوم:ویرایش

 اول صفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 روش اجراییعنوان سند:

 

بس به لباس کار و روپوش مواد غذایی کار می کنند باید مل ن و مراکز تهیه و توزیعاک. کلیه اشخاصی که در ام 4

 تمیز و به رنگ روشن باشند و از کاله و دستکش یک بار مصرف استفاده کنند .

. متصدیان مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی موظفند از ورود و دتالت افراد متفرقه به امور تولید تهیه و طبخ ،  5

 اد غذایی جلوگیری نمایند .حمل و نقل ، توزیع و فروش مو

 . جعبه کمک های اولیه با مواد و سایل مورد نیاز در محل مناسب نصب گردد . 6

 . استعمار دتانیات در حین کار ممنوع است . 7

 . از ظروف و تجهیزات استاندارد در آشپزتانه باید استفاده شود . 8

استفاده شود و پس از استفاده ، آن را تمیز و بر  . از تخته گوشت محکم و جنس استیل یا فایبرگالس فشرده 9

 ضدعفونی شود .سدیم روی آن نمک پاشیده و با ماده پاک کننده شستشو و سپس با محلور هیپوکلریت 

درجه سانتی گراد  2 – 4. یخچار ها و فریزرها سالم ، تمیز و دارای برودت مورد نیاز باشند ) دمای یخچار  11

 درجه سانتی گراد ( . -18( ، ) دمای فریزر 

 نقضا و سایر مختصات معتبر باشد .. مواد اولیه غذایی باید دارای پروانه ساتت ، تاریخ تولید ، تاریخ ا 11

. کلیه مواد غذایی فاسد شدنی باید در یخچار و یا سردتانه مناسب نگهداری شود و مدت آن بیش از زمانی  12

 اید .نباشد که ایجاد فساد یا ت ییر کیفیت نم

 .ر معرض نور تورشید تودداری شود . از قرار دادن مواد غذایی د 13

 . تعویض کفش پرسنل آشپزتانه در ورود و تروج از محوطه آشپزتانه حتما رعایت شود . 14

 MHPR-EHM-01کد سند:

 دوم:ویرایش

 دوم صفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 درمانی استاد مطهری مرکز آموزشی و

 روش اجراییعنوان سند:

 

. رعایت بهداشت فردی توسط کارکنان مانند : کوتاه نگه داشتن موی سر و صورت و ناتن ها و شست وشوی  15

 دست ها با آب گرم و صابون در طور روز و به ویژه پس از رفتن به توالت ضروری است . 

هم در داتل سردتانه و یخچار ممنوع بوده و  کنارشسته و نشسته در ، . قرار دادن مواد غذایی پخته و تام 16

 باید به طور جداگانه نگهداری شوند . 

 نحوه نظارت بر اجرا:

 نیارت مداوم و تکمیل چک لیست های مربوطه

 

 منابع/مراجع:

، دستورالعمل قانون مواد توردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و آیین نامه اجرایی آن 13قانون اصالح ماده

 بازرسی بهداشتی از مراکز تهیه، تولید، توزیع، نگهداری، حمل و نقل فروش مواد توردنی و آشامیدنی

 

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

  مسئول بهداشت محیط احمد رضا بزرگ زاده

 کمیته بهداشت محیط

 

 

 دکتر حسین رستمی پور

 

 

 ریاست

 

 کارشناس ستادی ترابلیال 

 مسئول بهبود کیفیت فاطمه شاکری

 

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

 

 MHPR-EHM-01کد سند:

 دوم:ویرایش

 سومصفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند:روش اجرایی

 

کلیه بیمارستان و واحد دامنه: نظارت بر رعایت ضوابط بهداشتي ،  آماده سازی و طبخعنوان:

 آشپزخانه

 صاحبان فرایند و ذینفعان:

 بیمارستان ، بیماران و همراهان کلیه کارکنان

 فرد پاسخگو:

 مسئور ت ذیه  –مسئور بهداشت محیط 

 تعاریف:

ان ، دما و شرایط بهداشتی لزوم سرو غذای مناسب به بیماران و پرسنل بیمارستان و با هدف ارائه بهتر غذا در زم

 مناسب 

 شیوه انجام کار: 

ز تهیه ، تولید ، توزیع مواد توردنی ، آشامیدنی ، آرایشی و کارگران و اشخاصی که در مراک ،. کلیه متصدیان 1

 بهداشتی اشت ار دارند موظفند دوره ویژه بهداشت عمومی را ، گذرانده و گواهینامه معتبر آن را دریافت نمایند  .

. کلیه متصدیان و اشخاصی که مشمور آیین نامه مواد توردنی ، آرایشی و بهداشتی هستند موظفند کارت  2

 معاینه پزشکی معتبر در محل کار تود داشته باشند و در هنگام ضرورت ارائه نمایند .

. متصدیان و کارگران مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی موظفند رعایت کامل بهداشت فردی و نیافت عمومی  3

 ند .  محل کار تود را نموده و به دستوراتی که از طرف بازرسین بهداشت داده می شود ، عمل نمای

بس به لباس کار و روپوش مواد غذایی کار می کنند باید مل . کلیه اشخاصی که در امکان و مراکز تهیه و توزیع 4

 تمیز و به رنگ روشن باشند و از کاله و دستکش یک بار مصرف استفاده کنند .

 MHPR -EHM-02 کد سند:

 دومویرایش:

 صفحه: اول
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 بهداشتی درمانی جهرم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند:روش اجرایی

 

تهیه و طبخ ،  ،. متصدیان مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی موظفند از ورود و دتالت افراد متفرقه به امور تولید 5

 و نقل ، توزیع و فروش مواد غذایی جلوگیری نمایند .حمل

 با مواد و سایل مورد نیاز در محل مناسب نصب گردد . . جعبه کمک های اولیه 6

 . استعمار دتانیات در حین کار ممنوع است . 7

 . از ظروف و تجهیزات استاندارد در آشپزتانه باید استفاده شود . 8

. از تخته گوشت محکم و جنس استیل یا فایبرگالس فشرده استفاده شود و پس از استفاده ، آن را تمیز و بر  9

 وی آن نمک پاشیده و با ماده پاک کننده شستشو و سپس با محلور هیپوکلریت ضدعفونی شود .ر

درجه سانتی گراد  2 – 4. یخچار ها و فریزرها سالم ، تمیز و دارای برودت مورد نیاز باشند ) دمای یخچار  11

 درجه سانتی گراد ( . -18( ، ) دمای فریزر 

 پروانه ساتت ، تاریخ تولید ، تاریخ انقضا و سایر مختصات معتبر باشد . . مواد اولیه غذایی باید دارای 11

 . بسته ها و قوطی های حاوی مواد غذایی باید سالم ، بدون درز و نشت باشد . 12

 گوشت مرغ ، ماهی ، از نیر ظاهری بو ، مزه و رنگ طبیعی و فاقد هر گونه عالیم فساد باشد .

 م و بدون حشره زدگی باشد .برنج و سایر حبوبات ، باید سال

 روغن مورد استفاده جهت سرخ کردن باید شفاف بوده ، رنگ و مزه آن ت ییر نکند .

 . انجماد مجدد مواد غذایی ممنوع می باشد . 13

 MHPR -EHM-02 کد سند:

 دومویرایش:

 دومصفحه: 
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 درمانی استاد مطهریمرکز آموزشی و 

 عنوان سند:روش اجرایی

 

. کلیه مواد غذایی فاسد شدنی باید در یخچار و یا سردتانه مناسب نگهداری شود و مدت آن بیش از زمانی  14

 نباشد که ایجاد فساد یا ت ییر کیفیت نماید .

 . از قرار دادن مواد غذایی در معرض نور تورشید تودداری شود . 15

شرایطی مرغ و گوشت با عجله ازانجماد تارج نگردد . به مقدار مورد نیاز گوشت ، مرغ یا ماهی  . تحت هیچ 16

 را ئدر ظرف بزرگ و تمیزی ریخته و چند ساعت قبل از استفاده در یک محیط تنک ، از انجماد تارج کنید .

 شود .. تعویض کفش پرسنل آشپزتانه در ورود و تروج از محوطه آشپزتانه حتما رعایت  17

. رعایت بهداشت فردی توسط کارکنان مانند : کوتاه نگه داشتن موی سر و صورت و ناتن ها و شست وشوی  18

 دست ها با آب گرم و صابون در طور روز و به ویژه پس از رفتن به توالت ضروری است . 

 دقیقه در آب جوش بجوشانید .  21. کنسروها را قبل از مصرف به مدت  19

 سازی سبزیجات ، صیفی جات و میوه جات طبق پروتکل صورت گیرد .. سالم  21

 

 

 

 

 

 MHPR -EHM-02 کد سند:

 دومویرایش:

 سومصفحه: 
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند:روش اجرایی

 

 نحوه نظارت بر اجرا:

 مربوطه و نیارت مداومتکمیل چک لیست های 

 

 منابع/مراجع:

قانون مواد توردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و آیین نامه اجرایی آن، دستورالعمل  13قانون اصالح ماده

 بازرسی بهداشتی از مراکز تهیه، تولید، توزیع، نگهداری، حمل و نقل فروش مواد توردنی و آشامیدنی

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

  مسئول بهداشت محیط احمد رضا بزرگ زاده

 کمیته بهداشت محیط

 

 

 دکتر حسین رستمی پور

 

 

 ریاست

 

 کارشناس ستادی لیال تراب

 مسئول بهبود کیفیت فاطمه شاکری

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 MHPR -EHM-02 کد سند:

 دومویرایش:

 چهارمصفحه: 
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: روش اجرایی

 

کلیه بیمارستان و  دامنه: نیارت بر رعایت ضوابط بهداشتی توزیع و سرو غذا  عنوان:

 واحد آشپزتانه

 

 صاحبان فرایند و ذینفعان:

 کلیه کارکنان، بیماران و همراهان در بیمارستان

 فرد پاسخگو:

 واحد ت ذیه –واحد بهداشت محیط 

 تعاریف:

ان ، دما و شرایط بهداشتی به بیماران و پرسنل بیمارستان و با هدف ارائه بهتر غذا در زملزوم سرو غذای مناسب 

 مناسب 

 شیوه انجام کار: 

. در این روش اجرایی ، غذای همه بیماران و کارکنان در آشپزتانه مرکزی دانشگاه طبخ می گردد و سپس به  1

 در اتتیار بیماران و کارکنان قرار می گیرد .  آشپزتانه بیمارستان منتقل شده و توسط پرسنل توزیع غذا

 . لیست غذایی بخش ها برحسب نوع رژیم غذایی به واحد ت ذیه ارائه می گردد .  2

. کارشناس ت ذیه بر کیفیت و کمیت غذای سرو شده نیارت دارد و در صورت وجود مشکل ، ضمن تذکر  3

 جام می دهد .شفاهی ، با مسئولین مربوطه هماهنگی های الزم را ان

. پرسنل توزیع کننده غذا جهت توزیع غذا باید لباس هایشان را تعویض نموده و از روپوش ، کاله ، دستکش و  4

 ماسک تمیز استفاده نمایند .

 MHPR -EHM-03 کد سند:

 دومویرایش:

 صفحه: اول
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 درمانی استاد مطهریمرکز آموزشی و 

 عنوان سند: روش اجرایی

 

.بسته بندی غذا در ظروف مناسب ) آرکوپار یا ظروف یک بار مصرف گیاهی ( توسط نیروی آموزش دیده  5

 انجام می شود .

. پرسنل توزیع غذا باید از ترالی مجهز به گرم کن غذا در بیمارستان برای توزیع غذای بیماران در بخش ها  6

 کنند .استفاده 

. توزیع غذا در بخش با توجه به رژیم درتواستی و کنترر شماره تخت و نام بیمار توسط نیروی توزیع کننده  7

 غذا صورت می گیرد .

. پرسنل پرستاری باید بر مقدار غذای تورده شده توسط بیماران ) مخصوص بیماران رژیمی ( نیارت داشته  8

 پایین به کارشناس ت ذیه اطالع دهند . تیل کیفیت و کمیباشند  و در صورت عدم مصرف غذا به دل

. در صورت عدم حضور بیمار در بخش هنگام توزیع غذا ) انجام آزمایش ، عکس برداری و .... ( باید غذا به  9

 صورت گرم به بیمار ارائه شود .

 . کارشناس ت ذیه بر تدمات غذایی ارائه شده در سلف سرویس نیارت دارد . 11

 شرایط بهداشتی آن نیارت دارد .  کارشناس بهداشت محیط بر دمای غذای توزیع شده به بیماران و.  11

 

 

 

 

 MHPR -EHM-03 کد سند:

 دومویرایش:

 دومصفحه: 
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: روش اجرایی

 

 بر اجرا: نحوه نظارت

 تکمیل چک لیست های مربوطه و نیارت مداوم

 

 

 

 

 منابع/مراجع:

قانون مواد توردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و آیین نامه اجرایی آن، دستورالعمل  13قانون اصالح ماده

 بازرسی بهداشتی از مراکز تهیه، تولید، توزیع، نگهداری، حمل و نقل فروش مواد توردنی و آشامیدنی

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

  مسئول بهداشت محیط احمد رضا بزرگ زاده

 کمیته بهداشت محیط

 

 

 دکتر حسین رستمی پور

 

 

 ریاست

 

 کارشناس ستادی لیال تراب

 مسئول بهبود کیفیت فاطمه شاکری

 

 

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

 

 

 

 

 MHPR -EHM-03 کد سند:

 دوم ویرایش:

 سومصفحه: 
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مطهریمرکز آموزشی و درمانی استاد 

 روش اجراییعنوان سند:

 

کلیه بخش ها و دامنه:  رعایت اصور بهداشتی در ارائه تدمات غذا به بیماران بستری در بخش های ویژه عنوان:

 واحد آشپزتانه

 صاحبان فرایند و ذینفعان:

 رکنان و بیماران در بخش های ویژهکا

 فرد پاسخگو:

 مسئور بهداشت محیط 

 تعاریف:

 رفته در این سند کامال گویا بوده و نیازی به تعریف ندارند .عبارتهای به کار 

 شیوه انجام کار: 

 ور بهداشتی هنگام توزیع ، طبخ و آماده سازی ص. رعایت کلیه ا 1

. رعایت بهداشت فردی توسط پرسنل توزیع کننده غذا در بخش های ویژه ) استفاده از ماسک ، کاله ،  2

  دستکش و داشتن مو ناتن کوتاه (

 . توزیع و سرو غذاهای بیماران بخش های ویژه در ظرف های مناسب یک بار مصرف   3

. استفاده از پودرهای مناسب در بخش های ویژه ) باید این پودرها در ظرف های مناسب حل شود و با رعایت  4

 اصور بهداشتی به بیمار داده شود .(

 عایت کنند .رانند و .کارکنان بخش های ویژه باید اصور بهداشتی را بد 5

 

 MHPR -EHM-04 کد سند:

 دومویرایش: 

 صفحه: اول
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 روش اجراییعنوان سند:

 

 نحوه نظارت بر اجرا:

 تکمیل چک لیست های مربوطه و نیارت مداوم

 

 

 

 منابع/مراجع:

قانون مواد توردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و آیین نامه اجرایی آن، دستورالعمل  13اصالح مادهقانون 

 بازرسی بهداشتی از مراکز تهیه، تولید، توزیع، نگهداری، حمل و نقل فروش مواد توردنی و آشامیدنی

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

  مسئول بهداشت محیط زادهاحمد رضا بزرگ 

 کمیته بهداشت محیط

 

 

 دکتر حسین رستمی پور

 

 

 ریاست

 

 کارشناس ستادی لیال تراب

 مسئول بهبود کیفیت فاطمه شاکری

 

 

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

 

 

 

 

 

 MHPR -EHM-04 کد سند:

 دومویرایش:

 دومصفحه: 
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 جهرمدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: روش اجرایی

 

 کلیه بخش هادامنه:  پیشگیری و کاهش آالینده های ناشي از ساخت و ساز در بیمارستان:عنوان 

 صاحبان فرایند و ذینفعان:

 بیماران و همراهان در بیمارستان  -کلیه کارکنان

 فرد پاسخگو:

 مسئور تدمات  -اتتمان و تاسیسات مسئور س –مسئور بهداشت محیط 

 تعاریف:

 

 شیوه انجام کار: 

. در قرار دادهایی که با پیمانکاران و به صورت برون سپاری انجام می گیرد در تصوص جمع آوری و دفع  1

 نخاله ها و سایر پسماندهای تولیدی ، پس از اتمام کار انجام می شود و اجرای آن به پیمانکار سپرده می شود .

محل ساتت و ساز و یا تعمیرات را از سایر قسمت ها  ،ش مناسب.مسئور انجام ساتت و ساز ، به رو 2

 جداسازی می نماید . 

جهت جلوگیری از  ،. مسئور انجام ساتت و ساز با هماهنگی مسئور بهداشت محیط ، روش های مناسب 3

 انتشار گرد و تاک را اعمار می نماید . 

کنترر و نیارت الزم جهت جمع آوری صحیح نخاله مسئور تدمات بیمارستان ،  و. در پایان کار پیمانکاران  4

 ها و باقی مانده های ساتت و ساز را توسط پیمانکاران انجام می دهد  .

 MHPR -EHM-5 کد سند:

 دومویرایش:

 صفحه: اول
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 اجراییعنوان سند: روش 

 

. در صورتی که ساتت و سازها توسط بیمارستان صورت گیرد ، مسئور تدمات هماهنگی های الزم را در  5

 تصوص تروج نخاله های ساتتمانی و پسماندهای مربوطه به عمل می آورد  .

 .. مسئور تدمات از باقی ماندن نخاله ها به مدت طوالنی در محوطه و یا بخش ها جلوگیری می نماید  6

 . پرسنل تدماتی در پایان کار به نیافت نهایی محوطه و یا بخش مورد تعمیر می پردازد . 7

. در ساتت و سازها و تعمیرات مربوط به واحد تاسیسات ،پرسنل واحد مذکور ملزم به جمع آوری ضایعات و  8

 پسماندهای تولیدی مربوطه می باشد .

 نیارت نموده و نواقص را به مدیریت گزارش می نماید .. مسئور بهداشت محیط بر کلیه فعالیت ها  9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MHPR -EHM-5 کد سند:

 دوم ویرایش:

 دومصفحه: 

 

 



144 
 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: روش اجرایی

 

 نحوه نظارت بر اجرا:

 مربوطه و نیارت مداومتکمیل چک لیست های 

 

 

 

 منابع/مراجع:

قانون مواد توردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و آیین نامه اجرایی آن، دستورالعمل  13قانون اصالح ماده

 بازرسی بهداشتی از مراکز تهیه، تولید، توزیع، نگهداری، حمل و نقل فروش مواد توردنی و آشامیدنی

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

  مسئول بهداشت محیط احمد رضا بزرگ زاده

 کمیته بهداشت محیط

 

 

 دکتر حسین رستمی پور

 

 

 ریاست

 

 کارشناس ستادی لیال تراب

 مسئول بهبود کیفیت فاطمه شاکری

 

 

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

 

 

 

 

 MHPR -EHM-5 کد سند:

 دوم ویرایش:

 سومصفحه: 
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: روش اجرایی

 

و کلیه  CSSDواحد دامنه:  گندزدایی و استریل اقالم حساس به حرارت عنوان:

 بخش های درمانی

 صاحبان فرایند و ذینفعان:

 کلیه پرسنل و بیماران بیمارستان

 فرد پاسخگو:

 مسئولین بخش های بالینی –مسئور بهداشت محیط  –مسئور اتاق عمل 

 تعاریف:

 

 شیوه انجام کار: 

. کلیه پرسنل درمانی ، تدماتی و استریلیزاسیون مرکزی در بدو استخدام و هم چنین سالیانه با شرکت در  1

کالس های آموزشی نحوه ضدعفونی وسایل و تجهیزات که توسط کارشناس بهداشت محیط برگزار می گردد با 

 وند . نحوه تشخیص وسایل و انواع ضدعفونی کننده ها آشنا می ش

 . کلیه تجهیزات و اقالم حساس به حرارت در بخش ها شناسایی شوند . 2

 می . مواد ضدعفونی کننده مناسب جهت این ابزار طبق نیر کارشناس بهداشت محیط در بخش ها موجود 3

 باشد .

و یک  . کلیه این ابزار پس از استفاده ، توسط پرسنل تدمات در بخش های بالینی و اتاق عمل توسط آب 4

 ماده دترجنت ) تاید یا مایع ظرف شویی ( شسته و آبکشی شوند .   

 MHPR -CSR-01 کد سند:

 دومویرایش:

 صفحه:اول
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: روش اجرایی

 

با غلیت مناسب تهیه شود و ابزار شسته شده در مدت زمان کافی در . سپس محلور ضدعفونی کننده مناسب  5

 دقیقه ( 21این محلور غوطه ور بماند . ) حداقل 

 . بعد از غوطه ور سازی ابزار و تجهیزات ، آبکشی مجدد انجام شود و سپس تشک گردد .  6

روز  14هیزات حداقل به مدت   . بسیاری از مواد ضدعفونی کننده مربوط به گندزدایی و استریل ابزار و تج 7

 قدرت ماندگاری دارد ولی در صورت تیره و کدر شدن در اسرع وقت تعویض گردد .  

. قبل از ضدعفونی ابزار و تجهیزات به دستورالعمل کارتانه سازنده ، نیریه کارشناس بهداشت محیط و  8

 برچسب نصب شده بر روی ظرف محلور ضدعفونی کننده توجه کنید . 

 از تداتل هر گونه ماده ضدعفونی کننده پیشگیری شود .  . 9

. کلیه پرسنل بالینی ، تدمات و استزیلیزاسیون ملزم به اجرای ضوابط ضدعفونی صحیح ابزار و تجهیزات می  11

 . سرپرستار / مسئور شیفت موظف است بر نحوه گندزدایی ابزار و تجهیزات نیارت نماید .  11باشند 

داشت محیط می بایست در بازدیدهای تود از بخش ها ، بر نحوه ضد عفونی ابزار و تجهیزات . کارشناس به 12

 نیارت کند و در صورت لزوم آموزش چهره به چهره داده شود . 

 . کارشناس بهداشت محیط می بایست موارد ضد عفونی را ارزیابی نموده و نواقص موجود را گزارش نماید .  13

 

 

 

 MHPR -CSR-01 کد سند:

 دوم ویرایش:

 دومصفحه:

 

 



147 
 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: روش اجرایی

 

 نحوه نظارت بر اجرا:

 تکمیل چک لیست های مربوطه و نیارت مداوم

 

 

 منابع/مراجع:

آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و آیین نامه اجرایی آن، دستورالعمل قانون مواد توردنی،  13قانون اصالح ماده

 بازرسی بهداشتی از مراکز تهیه، تولید، توزیع، نگهداری، حمل و نقل فروش مواد توردنی و آشامیدنی

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

  مسئول بهداشت محیط احمد رضا بزرگ زاده

 بهداشت محیطکمیته 

 

 

 دکتر حسین رستمی پور

 

 

 ریاست

 

 کارشناس ستادی لیال تراب

 مسئول بهبود کیفیت فاطمه شاکری

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 MHPR -CSR-01 کد سند:

 : دومویرایش

 سومصفحه:
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جهرم م پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علو  

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: روش اجرائی

 

و اتاق  CSSDبخش دامنه:  نحوه رهگیری وسایل و تجهیزات استریل به کار رفته بیمارعنوان : 

 عمل

 و ذینفعان:صاحبان فرایند 

 کلیه پرسنل و بیماران 

 فرد پاسخگو:

 CSSDمسئور اتاق عمل ، مسئور 

 تعاریف:

 

 شیوه انجام کار: 

نی ، مستند یابی و ردیابی فرایند استریلیزاسیون از برچسب هایی استفاده می برای سیستم بایگا CSSDبخش

نام شیفتی که دستگاه به کار افتاده ، تاریخ کند که روی آن اطالعات مربوط به نام و نام تانوادگی فرد ، مسئور 

 لیاستر بسته همراه اطالعات نیوااستریلیزاسیئن و تاریخ انقضا استریل لوازم روی آن ثبت می شود 

 عمل ازانجام پس وچنانچه ماربودهیب پرونده به الصاق قابل برچسب .ردیگ یقرارم مختلف های اربخشیدراتت

 داتل6 کاتورکالسیواند لیاستر پک روی برچسب)مدارک نیشودباا هیثانو ماردچارعفونتیب ... ای هیابخی یجراح

 وقابل بوده لیماراستریب جهت شده استفاده لیوسا شودکه یم ثابت (شده مارالصاقیب پرونده روی که بسته

 .است یابیرد

 

 

 

 

 

 MHPR -CSR-02کد سند: 

 دومویرایش: 

 صفحه: اول
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جهرم م پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علو  

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: روش اجرائی

 

 نحوه نظارت بر اجرا:

 تکمیل چک لیست های مربوطه و نیارت مداوم

 

 

 

 منابع/مراجع:

دستورالعمل قانون مواد توردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و آیین نامه اجرایی آن،  13قانون اصالح ماده

 بازرسی بهداشتی از مراکز تهیه، تولید، توزیع، نگهداری، حمل و نقل فروش مواد توردنی و آشامیدنی

 

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

  مسئول بهداشت محیط احمد رضا بزرگ زاده

 کمیته بهداشت محیط

 

 

 دکتر حسین رستمی پور

 

 

 ریاست

 

 کارشناس ستادی لیال تراب

 مسئول بهبود کیفیت فاطمه شاکری

 

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

 

 

 

 

 

 MHPR -CSR-02کد سند: 

 دوم ویرایش:

 دوم صفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: روش اجرایی

 

جمع آوری ، تفکیک و جا به جایي لباس ها و ملحفه های کثیف از عنوان:

 بخش ها

رختشویخانه و کلیه بخش های دامنه: 

بستری اتاق عمل ، رختشویخانه، واحد 

 حد کنترل عفونتبهداشت محیط، وا

 

 صاحبان فرایند و ذینفعان:

 لیه کارکنان بیمارستان و بیمارانک

 فرد پاسخگو:

 مسئولین بخش های در مانی –مسئور تدمات  –مسئور بهداشت محیط 

 تعاریف:

این روش اجرایی ، فرآیندی است که از طریق آن لباس ها و ملحفه های کثیف موجود در بیمارستان به روش 

از بخش ها و جهت انتقار به واحد رتتشویخانه فرستاده می شود و لباس ها و ملحفه های تمیز بهداشتی 

 جایگزین آن می شوند

 شیوه انجام کار: 

کلیه پرسنل تدمات و رتتشویخانه باید توسط کارشناس بهداشت محیط بیمارستان آموزش های الزم به .   1

 ود . در این زمینه ، در بدو تدمت و سالیانه داده ش

 واکسینه شوند .    B. پرسنل مسئور جمع آوری البسه و رتتشویخانه باید بر علیه هپاتیت  2

. پرسنل تدمات و رتتشویخانه در هنگام جمع آوری ، تفکیک و جا به جایی لباس ها و ملحفه های کثیف  3

 ازبخش ها باید از وسایل حفاظت فردی مانند ماسک ، دستکش و گان استفاده کنند .

 

 

 MHPR -LND-01 کد سند:

 دوم ویرایش:

 صفحه:اول
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: روش اجرایی

 

. برای اجتناب از پراکندگی میکروارگانیسم های بیماری زا در محیط ، لباس و ملحفه ها باید بدون شتاب  4

 زدگی و حد اقل به هم توردگی جمع آوری شوند . 

 . پرسنل تدمات پس از ترتیص بیمار باید کلیه ملحفه های آلوده را جمع آوری کنند 5

ای آلوده را باید بالفاصله با رعایت اصور بهداشتی جمع آوری . پرسنل واحد تدمات لباس ها و ملحفه ه 6

 نموده و در داتل بین های زرد رنگ قرار دهند. 

. لباس ها و ملحفه های مربوط به بیماران عفونی در کیسه زباله های زرد رنگ به طور جداگانه جمع آوری  7

 شود و به رتتشویخانه تحویل داده شود . 

حفه ها های آلوده باید به نحوی جمع آوری گردد که قسمت آلوده در داتل لباس و مل. لباس ها و ملحفه  8

 .محفوظ نگه داشته شوند

 نحوه نظارت بر اجرا:

 بازدید از کلیه بخش های بستری و رتتشویخانه و تکمیل چک لیست های مربوطه

 منابع/مراجع:

 کتاب راهنمای کشوری نظام مراقبت های عفونت های بیمارستاني -

 تاب مدیریت استریلیزاسیون، رختشویخانه و مواد زاید بیمارستانک -

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

  مسئول بهداشت محیط احمد رضا بزرگ زاده

 کمیته بهداشت محیط

 

 

 دکتر حسین رستمی پور

 

 

 ریاست

 

 کارشناس ستادی لیال تراب

 کیفیتمسئول بهبود  فاطمه شاکری

 

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

 MHPR -LND-01 کد سند:

 دوم ویرایش:

 دومصفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مطهریمرکز آموزشی و درمانی استاد 

 عنوان سند:روش اجرایی

 

جمع آوری ، تفکیک و جا به جایي لباس هاو ملحفه های آغشته عنوان:

 به مواد آلوده خطرناک با مایعات بدن

رختشویخانه و کلیه بخش های بستری،  دامنه:

اتاق های عمل ، رختشویخانه، واحد بهداشت 

 محیط، واحد کنترل عفونت

 صاحبان فرایند و ذینفعان:

 کارکنان و بیماران بیمارستان

 فرد پاسخگو:

 مسئور تدمات  –مسئور بهداشت محیط 

 تعاریف:

 

 شیوه انجام کار: 

.  کلیه پرسنل تدماتی و رتتشویخانه باید توسط کارشناس بهداشت محیط بیمارستان در بدو تدمت و  1

 سالیانه آموزش های الزم را در این زمینه داده شود .

 واکسینه شوند .    B. پرسنل مسئور جمع آوری البسه باید بر علیه هپاتیت  2

. پرسنل تدمات و رتتشویخانه در هنگام کار با لباس ها و ملحفه های آلوده می بایست از وسایل حفاظت  3

 فردی مانند ماسک ، دستکش و گان استفاده کنند . 

ی بیماری زا در محیط ، لباس و ملحفه ها باید بدون شتاب . برای اجتناب از پراکندگی میکروارگانیسم ها 4

 زدگی و حد اقل به هم توردگی جمع آوری شوند .  

. در هنگام جمع آوری لباس ها و ملحفه های آغشته به مواد آلوده تطرناک با مایعات بدن ، قسمت های  5

 آلوده در داتل لباس ها و ملحفه ها محفوظ نگه داشته شوند . 

 

 MHPR -LND-02 کد سند:

 دوم ویرایش:

 صفحه: اول
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند:روش اجرایی

 

. پرسنل تدمات باید ملحفه و لباس هایی که به مقدار زیاد با تون  و سایر مایعات بدن آلوده شده اند را  6

 اس ها و ملحفه ها محفوظ نکنندزباله زرد رنگ قرار دهند و با بقیه لب داتل کیسه

 . بین های مخصوص حمل لباس ها و ملحفه ها ترجیحا از جنس پالستیک و قابل شست و شو باشد .  7

. پرسنل تدمات بعد از تحویل لباس ها و ملحفه های آغشته به مواد تطرناک با مایعات بدن حتما دست های  8

 بشویند .  تود را

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MHPR -LND-02 سند:کد 

 دوم ویرایش:

 دومصفحه: 
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند:روش اجرایی

 

 نحوه نظارت بر اجرا:

 های مربوطهبازدید از کلیه بخش های بستری و رتتشویخانه و تکمیل چک لیست 

 

 

 منابع/مراجع:

 کتاب راهنمای کشوری نظام مراقبت های عفونت های بیمارستاني -

 کتاب مدیریت استریلیزاسیون، رختشویخانه و مواد زاید بیمارستان -

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

  مسئول بهداشت محیط احمد رضا بزرگ زاده

 کمیته بهداشت محیط

 

 

 دکتر حسین رستمی پور

 

 

 ریاست

 

 کارشناس ستادی لیال تراب

 مسئول بهبود کیفیت فاطمه شاکری

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 MHPR -LND-02 کد سند:

 دوم ویرایش:

 سومصفحه: 
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: روش اجرائی

 

رعایت موازین کنترر عفونت در هنگام کار با لباس ها و ملحفه عنوان:

 های آلوده

اتاق های عمل، بخش های  دامنه:

 ،بستری؛ اورژانس ،رتتشویخانه

 بهداشت محیطو واحد کنترر عفونت

 صاحبان فرایند و ذینفعان:

 کلیه کارکنان بیمارستان 

 فرد پاسخگو:

 مسئور تدمات  –مسئور بهداشت محیط 

 تعاریف:

 و موازین کنترر عفونت جابجایی اصولی ملحفه و البسه آلوده بیمار با رعایت کامل احتیاطات استاندارد

 موادآلوده: منیور ترشحات بدن بیمار، تون و مواد دفعی می باشد

 شیوه انجام کار: 

فرآیند جمع آوری البسه آلوده و جابجایی البسه آلوده به واحد رتتشویخانه توسط کارشناس بهداشت .   1

 محیط  و کنترر عفونت بیمارستان تهیه شده و به بخش ها ابالغ شود.

کارکنان تدمات باید جابجایی البسه  و ملحفه های آلوده و عفونی در داتل بخش و انتقار به رتتشویخانه را  .2

 انجام دهند.

. جهت جمع کردن ملحفه ها و البسه آلوده؛ رعایت احتیاطات استاندارد پوشیدن وسایل حفاظتی مناسب) 3

 ماسک ، دستکش( الزامی است.

اجتناب از پراکندگی میکروارگانیسم های بیماریزا با حداقل تالطم و بهم توردگی . کارکنان تدماتی به منیور 4

 نسبت به جابجایی ملحفه و البسه آلوده اقدام نماید.

 MHPR-LND-03کد سند: 

 دومویرایش:

 صفحه: اول
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: روش اجرائی

 

 . از پرتاب کردن یا رها کردن البسه و ملحفه در اتاق بیمار و روی زمین تودداری شود.5

 . از مخلوط کردن ملحفه و البسه آلوده با سایر البسه تودداری شود.6

دفعی بدن  . کارکنان تدماتی پس از تعویض ملحفه و البسه های آلوده به تون و مایعات بدنی و ترشحات مواد7

بیمار با رعایت کامل احتیاطات استاندارد آنها را به داتل کیسه های زردرنگ غیر قابل نفوذ و غیر قابل نشت قرار 

 داده و پس از گره زدن، آنها را داتل بین البسه آلوده قرار دهد.

ف بیماران ایزوله  بعنوان . ملحفه بیماران بستری در اتاق های ایزوله به عنوان البسه عفونی و البسه یکبار مصر8

 البسه عفونی در نیر گرفته شود.

. کارکنان تدماتی البسه یکبارمصرف بیمار آغشته به مایعات و ترشحات بدن بیمار را داتل کیسه زباله زرد 9

 رنگ قرار داده و به طور جداگانه به رتتشویخانه فرستاده شود.

ها را به صورت اصولی بیرون آورده و بعنوان پسماند  . کارکنان تدماتی بخش پس از پایان کار، دستکش11

 عفونی دفع نموده و دستها به روش اصولی و صحیح شسته شود.

. پرسنل تدماتی بخش می بایست کلیه البسه و ملحفه آلوده را توسط بین پارچه ای مخصوص حمل البسه 11

عفونی یکبار مصرف همراه با پسماندهای  کثیف در ساعات تعیین شده به واحد رتتشویخانه منتقل نماید. البسه

 عفونی جهت بی تطر سازی به جایگاه اتوکالو زباله منتقل شود.

. کارکنان رتتشویخانه جهت تحویل البسه کثیف می بایست از پوشش های حفاظتی از قبیل : دستکش، 12

 ماسک، دمپایی جلوبسته،پیش بند ضدآب و یا گان استفاده کنند.

 MHPR-LND-03کد سند: 

 دوم ویرایش:

 دوم صفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: روش اجرائی

 

. کارکنان رتتشویخانه به منیور پیشگیری و احتیاط در مواجهه با اجسام تیز و برنده به جا مانده بایستی 13

 تکان دادن و پرتاب کردن، به آرامی بررسی و سپس در دستگاه قرار دهند.البسه را بدون 

 درجه و یا مواد گندزدای مناسب  طبق دستورالعمل های مربوطه الزامی است. 71. استفاده از آب داغ 14

. البسه و ملحفه هایی که در پالستیک زرد رنگ قرار دارند در ماشین مخصوص عفونی و یا بطور جداگانه 15

 شسته شود.

. پالستیک های زرد جمع آوری البسه و ملحفه آلوده پسماند عفونی تلقی شده و در سطل زرد رنگ انداتته 16

 شود.

. پرسنل کادر درمانی و تدماتی بخش یا پرسنل رتتشویخانه، در صورت مشاهده عدم رعایت اصور جابجایی  17

 اطالع دهند.  البسه آلوده و عفونی در بخش ها به واحد بهداشت محیط 

 

 

 

 

 

 

 

 MHPR-LND-03کد سند: 

 دومویرایش: 

 سوم صفحه:

 

 



158 
 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: روش اجرائی

 

 نحوه نظارت بر اجرا:

 مربوطه بازدید از کلیه بخش های بستری و رتتشویخانه و تکمیل چک لیست های

 

 

 

 

 منابع/مراجع:

 کتاب راهنمای کشوری نیام مراقبت عفونت های بیمارستانی -

 کتاب مدیریت استریلیزاسیون، رتتشویخانه و موارد زاید در بیمارستان -

 

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

  مسئول بهداشت محیط احمد رضا بزرگ زاده

 کمیته بهداشت محیط

 

 

 دکتر حسین رستمی پور

 

 

 ریاست

 

 کارشناس ستادی لیال تراب

 مسئول بهبود کیفیت فاطمه شاکری

 

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

 

 

 

 

 MHPR-LND-03کد سند: 

 دوم ویرایش:

 سوم صفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: روش اجرائی

 

 بیمارستانکلیه کارکنان دامنه: مدیریت مواجهه ش لی  عنوان:         

 

 صاحبان فرایند و ذینفعان:

 کلیه کارکنان بیمارستان 

 فرد پاسخگو:

 تیم کنترر عفونت ، مسئور بهداشت حرفه ای

 تعاریف:

 پوست آسیب دیده وزتم  :پوست غیر سالم     -      

 )نیدر استیک، بریدگی بااجسام نوک تیز( پرکوتانئوس:  آسیب  -

 و... چشمودهان  :مخاط صورت که همان مخاطات -

 شیوه انجام کار: 

شامل : کلیه وسایل حفاظت فردی )گان ،  وامکانات ملزومات حداقل تهیهمسئولیت بیمارستان، مدیریتی تیم

 ومراقبین کارکنان کلیه برایچنین سفتی باکس و...را هم ماسک ، عینک ، حفاظ صورت و دستکش (و

 امکانات این دراتتیارقراردادن به ونسبت قرارداده دراولویت بهداشت وزارت نامه بخش طبق بیماروهمراهان

 .مستمردارد نیارت

پرسنل جدید الورود بعد از گرفتن نامه شروع به کار در بیمارستان و معرفی به واحد مربوطه توسط مسئور .1

 می شوند آموزش های بدو ورود معرفی مسئور بهداشت محیط جهت اتذ به کارشناس کنترر عفونت و  آموزش

 MHPR-IC-01کد سند:

 دومویرایش: 

 صفحه: اول
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 عنوان سند: روش اجرائی

 

که با جواب تیتر می تواهد ندارند  Bسار اتیر تیتر هپاتیت  11کارشناس کنترر عفونت از پرسنلی که طی . 2

 مراجعه کنند .Bهپاتیت 

گزارش شده و پرسنل جدید الورودی که واکسیناسیون انجام نداده 11. پرسنلی که تیتر آنتی بادی آن ها زیر  3

به واکسیناتور بیمارستان معرفی می کند و این پرسنل باید سه دوز   Bاند را جهت تزریق واکسن هپاتیت 

 واکسن،مجدداتیترآنتی دوزآترتزریق زپایانبعدا تادوماه کنندویک دریافت ماه 6 و 1 و 1 فواصلزمانیواکسن و در 

 . نمایند راچکBهپاتیت بادی

گزارش شده ابتدا از  11. پرسنلی که به دوره اور واکسیناسیون پاسخ ایمنولوژیک ندادند و تیتر آن ها زیر  4

نمایند و در می بررسی و در صورت منفی بودن مجددا سه نوبت دوز واکسن دریافت  Bنیر آنتی ژن هپاتیت

  Non responderصورتی که بعد از پایان سری دوم هم تیتر آنتی بادی آن ها پایین گزارش شود به عنوان 

 .شوندمی تلقی 

بعد از هر بار تماس ش لی با بیمار آنتی ژن تلقی می شوند ،  Non responder. پرسنلی که به عنوان  5

 کنند .  می دوز واکسن دریافت یک اه یا یک نوبت به همراه مثبت ، ایمنوگلوبین در دو نوبت به فاصله یک م

 . کارشناس کنترر عفونت پوسترها و پیام های آموزشی در تصوص نحوه مدیریت مواجهه ش لی و پیشگیری 6

 دهد .می کارکنان بالینی بخش ها قرار از نیدر استیک تهیه و در اتتیار

رر عفونت از تامین امکانات حفاظت فردی و وجود سفتی . کارشناس کنترر عفونت به نمایندگی تیم کنت 7

 کند . می باکس های با کیفیت به تعداد کافی و در محل های مناسب و ایمن در بخش ها اطمینان حاصل 

 

 MHPR-IC-01کد سند:

 دومویرایش: 

 دوم صفحه:
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 درمانی استاد مطهریمرکز آموزشی و 

 عنوان سند: روش اجرائی

کمیته کنترر عفونت تامین ویار های ایمنوگلوبین جهت موارد مواجهه پرتطر .  8

کند )دراین مرکز ویالهای ایمنوگلوبین دریخچار داروتانه موجود می باشد و به طور مرتب از نیر می را تضمین 

 . تاریخ انقضا کنترر می شود(

 گیرد . انجام میبا نیر پزشک متخصص عفونی  f/uدر مواجهات پرتطر و درمانیمراقبت های 9

کلیه کارکنان مراقب بهداشتی باید اقدامات احتیاطات استاندارد را حین مراقبت از **

 بیمار به کار ببرند :

 با آب و صابون بشویند .مل قبل و بعد از مراقبت از بیمار دست ها را به دفعات و به طور کا -

 شدن پاشیده احتمار که نمایند،درصورتی می استفاده،مراقبت نوعبا مناسب فردی حفاظت ازوسایلارکنان ک -

 محافظ وعینک ازماسک وجوددارد،استفاده وغشاءمخاطی چشم به آلوده ویامایعات ازنسوج ویاقطعاتی تون

 .است ضروری

 . بپوشند دستکش باید وریدی یا شریانی شامل گیری رگ هرگونه درزمان - 

به جهت جلوگیری از نیدلینگ باید  برنده وتیزنوک در هنگام کارکردن با وسایل * 

 د :یموارد زیر توجه کن

از ترالی دارویی به همراه سطل زباله عفونی و سفتی باکس حین انجام پروسیجر مانند رگ گیری و  -

 نمایید . ...استفاده

سرنگ ها و وسایل نوک تیز را بالفاصله داتل سفتی باکس بیندازید و از حمل وسایل مزبور در دست یا  -

 جیب یونیفرم تودداری کنید . 

جهت شکستن ویار های دارویی ترجیحا از انواعی استفاده شود که احتیاج به تیغ اره نداشته باشد و   -

 گرفته شوند .  pad داتل یک محافظ مانند  در صورت نیاز به تیغ اره و جهت رعایت اصور ایمنی

 اکیدا تودداری کنید . ) گذاردن سر سوزن(بعد از تزریق کردن   Recap از  -

   scoop از تکنیک می باشد ، Recap نیاز به انجامکه در این موارد تاص VBGیا  ABGجهت انجام   -

 استفاده نمایند . 

 جتناب نمایید . تیز و برنده ا نوک از دست به دست کردن وسایل -

 MHPR-IC-01کد سند:

 دومویرایش: 

 سومصفحه: 
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 امات بعد از مواجهه :اقد

عدم استفاده از مواد ضدعفونی کننده که می تواند باعث ایجاد  ، شستشوی زتم با آب ولرم وصابون – 1

 سوزانندگی و التهاب شود . 

 نمایید . تودداریاز فشار دادن موضع  – 2

ا م و شستشوی چشم ها و غشاء مخاطی بتودداری از مالش موضعی چش چشم و مخاط ، در صورت آلودگی– 3

 شستشومقادیر زیاد آب تمیز یا سرم نرمار سیلین 

 و فشردن محل مواجهه ، مالش تودداری از هر گونه دستکاری  – 4

به سوپروایزر بالین و در شیفت های  سانحه را به صورت فوری در شیفت های عصر و شب و ایام تعطیل – 5

 د . یکارشناس کنترر عفونت گزارش نمای)صبح(به اداری

در اتتیار مصدوم قرار بد هند تا پر  باید فرم مواجهه ش لی را وسوپروایزر بالین کارشناس کنترر عفونت – 6

 . کنند

کالت  تون سی سی 3 – 5 نامشخص، باشدویامنبعCیاBهپاتیت عفونت به تماس،آلوده منبع که درصورتی– 7

 . شود فرستاده آزمایشگاه به بررسی وجهت گرفته ازمنبع

 باشداقدام 11 باالی دیده درفردصدمه ب هپاتیت بادی وتیترآنتی مثبت ب ازنیرهپاتیت منبع که درصورتی– 8

 .نیازنیست تاصی

ناقص یا از تیتر آنتی بادی اطالعی  مصدومباشد و واکسیناسیون فرد   Bدر صورتی که منبع مبتال به هپاتیت  –9

می دریافت میکند و مشاوره متخصص عفونی نیز و یک دوز واکسن  ml/kg 06/نوبولینوگلویک دوز  ایم، ندارد

 شود .

ین و دوز اور واکسن تزریق و دوز های بعدی واکسن ولبوگلت عدم واکسیناسیون ، دوز اور ایمونودر صور  –11

 . می شود تزریق Bهپاتیت 

 

 

 MHPR-IC-01کد سند:

 دومویرایش: 

 چهارم صفحه:
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در طی ساعت های ضد ویروسبیمار محرز باشد پروفیالکسی دارویی با دارو   HIVدرصورتی که عفونت  -  11

 72اور برای مصدوم طبق مشاوره با متخصص عفونی شروع می شود ) پروفیالکسی بعد از تماس ، حد اکثر 

 ساعت بعد از مواجهه باید شروع شود (

استفاده از ایمونوگلوبین توصیه نمی شود و فردمصدوم  HCVورت مواجهه پرسنل با بیمار مبتال به در ص -12

ماه بعد انجام می دهد ، همچنین تست های کبدی را  6ماه و  3را به عنوان پایه   Cآزمایشات سرولوژی هپاتیت 

 می شود .ماه بعد انجام و توسط پزشک متخصص عفونی نیز ویزیت  6و  3به صورت پایه، 

ماه بعد از مواجهه درتواست و کمیته کنترر عفونت  6و  3،  5/1باید بعد از تماس . ،   HIVسرولوژی   -16

 مسئور پیگیری انجام آزمایشات فرد مواجهه یافته است و هزینه انجام آزمایشات به عهده بیمارستان می باشد . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MHPR-IC-01کد سند:

 دومویرایش: 

 پنجمصفحه: 
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 نحوه نظارت بر اجرا:

 سوابق فرم های نیدر استیک

 منابع/مراجع:

 1386راهنمای کشوری نیام مراقبت عفونت های بیمارستانی 

 

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

  سوپروایزر کنترل عفونت نرجس کشایی

 کمیته کنترل عفونت

 

 

 دکتر حسین رستمی پور

 

 

 ریاست

 

 اموزشیسوپروایزر  معصومه رحیمی

 

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

 

 

 

 

 

 MHPR-IC-01کد سند:

 دومویرایش: 

 ششمصفحه:
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 کارکنان بالینیکلیه دامنه: پیشگیری از عفونت موضع جراحی یا محل نمونه برداریعنوان:  

 

 صاحبان فرایند و ذینفعان:

 برداریکلیه بیماران تحت عمل جراحی و یا هر نوع نمونه 

 فرد پاسخگو:

 اعضای کمیته و تیم کنترر عفونت ، روسا و سرپرستاران بخش های بالینی و اتاق عمل

 شیوه انجام کار : 

محل عمل مشخص و تحت درمان قرار می . قبل از عمل جراحی ، عفونت سایر قسمت های بدن و دور از  1

 .گیردو اعمار الکتیو تا حل مشکل بیمار به تاتیر انداتته می شود

 . بیمار قبل از عمل در منزر و در غیر این صورت در بیمارستان دوش می گیرد .  2

 .  محل عمل جراحی در صورت نیاز در نزدیک ترین زمان به عمل ، شیو می شود .  3

 ندیکاسیون، بیماران قبل از جراحی طبق دستور پزشک آنتی بیوتیک دریافت می کنند . . در صورت ا 4

 .  ورود پرسنل به اتاق عمل محدود به پرسنل ضروری می باشد . 5

 .  اتاق عمل باید طبق برنامه مدون ومنیم شست و شو وضد عفونی شود و از تهویه مناسب نیز برتوردار باشد . 6

عمل ملزم هستند قبل از عمل ، شستشوی جراحی دست یا مالش جراحی دست را انجام  کلیه پرسنل اتاق.  7

دهند و از وسایل حفاظت فردی )ماسک جراحی ، گان آپرون های ضد آب ، کاله ، عینک ، دستکش استریل 

 (استفاده نمایند .

 . شود می ضدعفونی، مناسب سپتیک باموادآنتی عمل اتاق پرسنل توسط جراحی محل، عمل ازشروع قبل.  8

 . پانسمان به طور مناسب و آسپتیک با نیارت مسئور شیفت انجام می شود .  9

 MHPR-IC-O2کد سند:

 دومویرایش:

 صفحه: اول
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وتجهیزات استفاده شده ، بعداز عمل بایستی براساس دستورالعمل های موجود شستشو . تمام وسایل  11

 (فرستاده شود .CSSDودرصورت نیاز جهت استریل شدن به واحد استریل اتاق عمل )

دررابطه با مراقبت صحیح از زتم جراحی ، عالئم عفونت زتم ، ولزوم گزارش دهی چنین عالئمی به . 11

 داده می شود .های الزم وزش بیماروتانواده وی آم

 نحوه نظارت بر اجرا:

 مشاهده

 INISنرم افزار

 

 منابع/مراجع:

 کمیته کنترر عفونت -

 راهنمای کشوری نیام مراقبت عفونت های بیمارستانی -

 سمت تصویب کننده: تایید کننده: سمت تهیه کننده:

  سوپروایزر کنترل عفونت نرجس کشایی

 کمیته کنترل عفونت

 

 

 حسین رستمی پور دکتر

 

 

 ریاست

 

 سوپروایزر آموزشی معصومه رحیمی

 

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

 

 MHPR-IC-O2کد سند: 

 دومویرایش: 

 دومصفحه: 
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 عنوان سند: روش اجرائی

 

عفونت مجاری تنفسی که از طریق انتوباسیون ، حمایت تنفسی با از پیشگیری عنوان:

 ونتیالتور یاتراکئوستومی ایجاد می شود.

 کلیه کارکنان بالینیدامنه:

 

 صاحبان فرایند و ذینفعان:

 کمیته کنترر عفونت ، سرپرستاران و مسئولین فنی بخش های بستری و اورژانس ، بیماران و کارکنان 

 فرد پاسخگو:

 کمیته وتیم کنترر عفونت ، روسا ومسئولین بخش های بالینی

 تعاریف:

 ماراستفاده از تهویه مصنوعی مثل لوله تراشه و تراکئوستومی در صورت اتتالر در تهویه بیانتوباسیون : 

 شیوه انجام کار: 

**پرستار باید قبل از انجام پروسیجر کلیه وسایل مورد نیاز جهت انجام انتوباسیون یا تراکئوستومی را بر بالین 

 بیمار آماده کند . 

.  لوله گذاری داتل تراشه جز درموارد ضروری محدود گردد و در صورت لوله گذاری با توجه به شرایط بیمار  1

 ک در اسرع وقت تارج می شود . و طبق نیر پزش

 .  لوله گذاری داتل تراشه ترجیحا از داتل دهان انجام و به دلیل تطر سینوزیت از راه بینی انجام نمی شود .  2

.  از کارگذاری لوله بینی معدی به دلیل افزایش ریسک ابتال به پنومونی و آسپیراسیون تا حد امکان اجتناب  3

 شود . 

نده معده برای جلوگیری از نفخ و اتساع معده به صورت مرتب توسط پرستار کنترر گردد و .  حجم باقیما 4

 درجه از تخت باشد .  31موقع گاواژ حتما سر بیمار حداقل در زاویه 

 . از کاتتر های ساکشن یک بار مصرف استفاده شود و بعد از هر بار استفاده دور انداتته شود .   5

 MHPR-IC-03کد سند:

 دوم ویرایش:

 صفحه: اول
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 عنوان سند: روش اجرائی

 

 .  هر بیمار الین ساکشن جداگانه دارد .  6

 .  پرستار مسئور باید از کاتتر های جداگانه جهت ساکشن دهان و تراشه یا تراکئوستومی استفاده نماید .  7

حجم توسط پرسنل تدمات در توالت ها تخلیه گردد و در انتهای   ⅔. باتل های ساکشن به محض پر شدن  8

 شیفت 

مدان آی دی غوطه ور ، سپس آبکشی و نیز تخلیه شود و با آب و دتر جنت شسته شود و بعد در محلور دزو

 گردد .  OUTتشک شود ، بعد از ترتیص بیمارنیز، کلیه اتصاالت ساکشن از دستگاه جدا و

 . ترشحاتدهانبهطورمرتبساکشنشود.  9

. دهان شویه با محلور کلرهگزیدین یا نرمار سیلین جهت جلوگیری از ایجاد کلونیزاسیون در حفره دهان  11

 هر چهارساعت توسط پرستار مسئور به بیمار داده شود . 

پرستاران موظف اند قبل و بعد از ساکشن، بهداشت دست را رعایت کنند و موقع انجام ساکشن لوله تراشه  – 11

 تکش استریل بپوشند و ساکشن را به روش استریل انجام دهند . ، ترجیحا دس

 پرستار باید مایعات جمع شده داتل تیوب های ونتیالتور را به صورت دوره ای تخلیه نماید .  – 12

 پزشک معا لج بیمار جهت پیشگیری از زتم معده ،پروفیالکسی با داروهای ضد اسید را شروع می نماید .  – 13

از رقیق کردن ترشحات با سرم نرمار سیلین تا حد امکان اجتناب می کند زیرا سرم نرمار سیلین  پرستار – 14

 باعث پایین رفتن ترشحات به داتل راه های هوایی تحتانی می شود . 

پرستارمحفیه مرطوب کننده ونتیالتوررا )جهت مرطوب کردن هوای تنفسی بیمار ورقیق شدن ترشحات (  – 15

 همیشه تا حد مطلوب باآب مقطر پر می کند. 

 پرسنل موظف اند بعد از تماس با بیمار و قبل از ورود بر بالین بیمار بعدی بهداشت دست را انجام دهند .  – 16

مینه ای مانند سوء ت ذیه ، ادم ریه ، اسیدوز ، مصرف داروهای سرکوب کننده پزشک بیمار مشکالت ز – 17

ایمنی و....را به عنوان عوامل ایجاد کننده پنومونی مد نیر قرار داده و نسبت به رفع مشکالت تا حد ممکن تالش 

 میکند . 

 میلی متر جیوه باید حفظ گردد . 21 – 25لوله تراشه در حد نرمار کاففشار – 18

 MHPR-IC-03کد سند:

 دوم ویرایش:

 دوم صفحه:
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 جهرمدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: روش اجرائی

 

 تیوب ساکشن برای هر بیمار اتتصا صی باشد و روزانه تعویض می شود .  – 19

لوله و ایجاد عالیم داتلی لوله تراشه بیمار در صورت انسداد مکانیکی با ترشخات غلیظ و کم شدن قطر  – 21

روز قابل استفاده است و بعد از این مدت باید  14تا  7تنفسی در بیمار تعویض می شود ، در غیر این صورت 

 تصمیم گرفته شود . تراکئوستومی نسبت به ایجاد 

روز یا در صورت آلودگی یا کارکرد  5ی هر بیمار اتتصاصی باشد و حداکثر ظرف مدت لوله ترطومی برا – 21

 معیوب تعویض شود . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MHPR-IC-03کد سند:

 دومویرایش:

 صفحه: سوم
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 جهرمدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 اجرائیعنوان سند: روش 

 

 

 نحوه نظارت بر اجرا:

 . بررسی سوابق چک لیست های اتتصاصی کنترر عفونت بخش ها و چک لیست های بازدید ایمنی بیمار 1

 . آمار ماهانه عفونت بیمارستانی به تفکیک بخش ها تهیه شده توسط سوپروایزر کنترر عفونت  2

 منابع/مراجع:

راهنمای کشوری نیام مراقبت عفونت های  بیمارستان  / تالیف و تدوین حسین معصومی اصل و سایر همکاران 

1386  

 

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

  کنترل عفونتسوپروایزر  ینرجس کشای

 کمیته کنترل عفونت

 

 

 دکتر حسین رستمی پور

 

 

 ریاست

 

 آموزشیسوپروایزر  یمعصومه رحیم

 

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

 

 

 

 

 

 MHPR-IC-03کد سند:

 دوم ویرایش:

 چهارمصفحه:
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 جهرمدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: روش اجرائی

 

 صاحبان فرایند و ذینفعان:

 کمیته کنترر عفونت ، سرپرستاران و مسئولین فنی بخش های بستری و اورژانس ، بیماران و کارکنان 

 پاسخگو:فرد 

 اعضا کمیته و تیم کنترر عفونت،روسا و سرپرستاران بخش های مرتبط

 تعاریف:

کاتترهای عروقی شامل :کاتتر های عروقی محیطی و کاتتر های عروقی مرکزی که از طریق ورید و هم از طریق 

 شریان تعبیه می شوند. 

 شیوه انجام کار : 

از کاتترها و اتصاالت مربوط به آن ها و انجام اقدامات . پرسنل درمان باید جهت ارائه صحیح مراقبت  1

 پیشگیرانه مناسب جهت پیشگیری از عفونت مربوط به وسایل به صورت مستمر آموزش می بینند . 

.  دفتر پرستاری در بخش های ویژه ترجیحا پرسنل مجرب و آموزش دیده را جهت مراقبت از کاتترهای عروق  2

 مرکزی به کارمی گیرد . 

.  پرسنل پرستاری باید کلیه وسایل مورد نیاز جهت انجام پروسیجر را از قبیل گارو ، چسب ، پد الکل ،  3

آنژیوکت مناسب ، دستکش استریل ، سفتی باکس در سینی مخصوص رگ گیری آماده کرده و رگ گیری با 

 رعایت نکات استریل انجام می شود . 

 

:کلیه دامنه پیشگیری و کنترر عفونت کاتتر های عروقیعنوان  : 

 کارکنان بالینی

 MHPR-IC-04کد سند: 

 دومویرایش:

 صفحه: اول
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: روش اجرائی

 

 . پرسنل پرستاری قبل از جا گذاری کاتتر عروق محیطی باید نکات بهداشت دست را رعایت می کنند .  4

ل رگ گیری از پد الکلی و یا سو آپ پنبه یک بار مصرف آغشته با ح. جهت آماده سازی و ضد عفونی پوست م 5

 محلور پایه الکلی استفاده شده و موضع تزریق از مرکز به تارج به صورت دورانی تمیز می شود . 

.  هرگز از سوآپ آماده موجود در ظرف پنبه الکل که در الکل تیس تورده اند ، استفاده نشود و پنبه ها به  6

 نگهداری شوند و افشانه الکلی روی موضع اسپری شود .  صورت تشک 

. از هر آنژیو کت فقط یک بار استفاده شود و در صورت عدم موفقیت در رگ گیری آنژیو کت جدید استفاده  7

 شود . 

. پرستار بعد از اتمام کار بر روی برچسب آنژیوکت ، تاریخ ، ساعت و نام تود را درج نماید و سپس دست های  8

 ود را ضد عفونی نماید . ت

. پرسنل پرستاری باید نحوه مراقبت از آنژیوکت و همچنان عالئم عفونت محل آنژیوکت مثل درد و حساسیت  9

 محل تزریق قرمزی ناحیه ، تروج ترشح و تورم ناحیه را به بیمار و همراه آموزش دهند.

بعد از این مدت نسبت به تعویض آن اقدام  ساعت نگه داشت و 72.آنژیوکت تعبیه شده را می توان به مدت 11

 نموده و در صورت نشتی،قرمزی،فلبیت و...زودتر تعویض گردد.

راهی،آنژیوکت و .... کلیه پرسنل  ار از قبیل میکروست ، ست سرم ، سه.در تصوص اتصاالت مربوط به بیم 11

 ر را رعایت کنند.بخش های بالینی ، باید دستورالعمل تاریخ تعویض اتصاالت مربوط به بیما

 کاتتریزاسیون ورید و شریان های محیطی : 

 اندیکاسیون کارگزاری عروق مرکزی حتما باید توسط پزشک تعیین گردد. -1

 

 

 MHPR-IC-04کد سند: 

 دومویرایش:

 دومصفحه: 
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: روش اجرائی

 

قبل از انجام پروسیجر توسط پزشک کلیه وسایل مانند دستکش استریل ، شان استریل بزرگ ، ست کات  -2

داون ، کاله ، ماسک ، عینک محافظ صورت ، گان ، سرنگ استریل ، لیدوکائین ، بتادین ، گاز استریل و کاتتر 

cvc   بالین بیمار توسط پرسنل پرستاری آماده گردد.با سایز تعیین شده  توسط پزشک معالج بر 

 جهت ضدعفونی پوست ناحیه کارگزاری کاتتر از محلور بتادین استفاده گردد.-3

در هنگام  جاگذاری کاتترهای مرکزی حداکثر حفاظت را جهت ایجاد شرایط آسپتیک به کار برند یعنی  -4

 اسکراب جراحی انجام دهند.

 ه تعویض روتین ندارد مگر در صورت اندیکاسیون بالینی)عفونت ، انسداد و ....(کاتتر ورید مرکزی نیاز ب -5

ساعت یکبار و اگر به صورت  24پانسمان کاتتر ورید مرکزی اگر به صورت پوشش گازی استریل باشد . هر -6

 دد.روز و در صورت آلودگی ، تیس یا شل شدن باید در اسرع وقت تعویض گر 7پوشش شفاف استریل باشد هر 

 از تماس دست آلوده با محل جا گذاری کاتتر تودداری کنید. -7

 در محل کاتتر بیمار آنتی بیوتیکی استفاده نشود چون باعث عفونت قارچی و مقاومت آنتی بیوتیکی می شود. -8

هفته قابل نگهداری است و بعد از آن باید  4-6ین هفته و کاتتر ساب کالدو 2-3به مدت کاتتر فمورار  -9

 عویض شود.ت

 

 

 

 

 

 MHPR-IC-04کد سند: 

 دوم ویرایش:

 سوم صفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: روش اجرائی

 

 نحوه نظارت بر اجرا:

 چک لیست کنترر عفونت در بخش ها 

 منابع/مراجع:

 1386مراقبت عفونت های  بیمارستانی  / تالیف و تدوین حسین معصومی اصل   راهنمای کشوری نیام 

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

  کنترل عفونتسوپروایزر  ینرجس کشای

 کمیته کنترل عفونت

 

 

 دکتر حسین رستمی پور

 

 

 ریاست

 

 آموزشیسوپروایزر  یمعصومه رحیم

 

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

 

 

 

 

 MHPR-IC-04کد سند: 

 دومویرایش:

 چهارم صفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: روش اجرائی

 

 

 صاحبان فرایند و ذینفعان:

 کمیته کنترر عفونت ، سرپرستاران و مسئولین فنی بخش های بستری و اورژانس ، بیماران و کارکنان 

 فرد پاسخگو:

 مرتبطاعضا کمیته و تیم کنترر عفونت،روسا و سرپرستاران بخش های 

 تعاریف:

کاتترهای عروقی شامل :کاتتر های عروقی محیطی و کاتتر های عروقی مرکزی که از طریق ورید و هم از طریق 

 شریان تعبیه می شوند. 

 شیوه انجام کار : 

. پرسنل درمان جهت ارائه صحیح مراقبت از کاتترها و اتصاالت مربوط به آن ها و انجام اقدامات پیشگیرانه  1

 جهت پیشگیری از عفونت مربوط به وسایل به صورت مستمر آموزش می بینند . مناسب 

.  دفتر پرستاری در بخش های ویژه ترجیحا پرسنل مجرب و آموزش دیده را جهت مراقبت از کاتترهای عروق  2

 مرکزی به کارمی گیرد . 

گارو ، چسب ، پد الکل ، آنژیوکت .  پرسنل پرستاری کلیه وسایل مورد نیاز جهت انجام پروسیجر را از قبیل  3

مناسب ، دستکش استریل ، سفتی باکس در سینی مخصوص رگ گیری آماده کرده و رگ گیری با رعایت نکات 

 استریل انجام می شود . 

 . پرسنل پرستاری قبل از جا گذاری کاتتر عروق محیطی نکات بهداشت دست را رعایت می کنند .  4

 :کلیه کارکنان بالینیدامنه پیشگیری و کنترر عفونت های کاتتر های عروقیعنوان  : 

 MHPR-IC-04کد سند:

 دومویرایش:

 صفحه: اول
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: روش اجرائی

 

. جهت آماده سازی و ضد عفونی پوست محل رگ گیری از پد الکلی و یا سوآپ پنبه یک بار مصرف آغشته با  5

 محلور پایه الکلی استفاده شده و موضع تزریق از مرکز به تارج به صورت دورانی تمیز می شود . 

استفاده نمی کنند و پنبه ها . پرسنل  از سوآپ آماده موجود در ظرف پنبه الکل که در الکل تیس شده اند ،  6

 به صورت تشک نگهداری می شوند و افشانه الکلی روی موضع اسپری می شود .  

. از هر آنژیو کت فقط یک بار استفاده می شود و در صورت عدم موفقیت در رگ گیری آنژیو کت جدید  7

اعت ،و شیفت را درج می نماید و استفاده شود. پرستار بعد از اتمام کار بر روی برچسب آنژیوکت ، تاریخ ، س

 سپس دست های تود را ضد عفونی می نماید . 

. پرسنل پرستاری نحوه مراقبت از آنژیوکت و همچنین عالئم عفونت محل آنژیوکت مثل درد و حساسیت  9

 محل 

 تزریق ، قرمزی ناحیه ، تروج ترشح و تورم ناحیه را به بیمار و همراه آموزش می دهند.

ساعت نگه داشت و بعد از این مدت نسبت به تعویض آن اقدام  72ت تعبیه شده را می توان به مدت . آنژیوک11

 نموده و در صورت نشتی، قرمزی، فلبیت و...زودتر تعویض می گردد.

. در تصوص اتصاالت مربوط به بیمار از قبیل میکروست ، ست سرم ، سه راهی،آنژیوکت و .... کلیه پرسنل  11

 نی ، دستورالعمل تاریخ تعویض اتصاالت مربوط به بیمار را رعایت می کنند.بخش های بالی

 : رکزیکاتتریزاسیون ورید و شریان های م *

 اندیکاسیون کارگزاری عروق مرکزی حتما توسط پزشک تعیین می گردد. -1

 MHPR-IC-04کد سند:

 دومیش:ویرا

 دومصفحه: 
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 درمانی جهرمدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: روش اجرائی

 

قبل از انجام پروسیجر توسط پزشک ،کلیه وسایل مانند دستکش استریل ، شان استریل بزرگ ، ست کات  -2

داون ، کاله ، ماسک ، عینک یا محافظ صورت ، گان ، سرنگ استریل ، لیدوکائین ، بتادین ، گاز استریل و کاتتر 

cvc نل پرستاری آماده می گردد.با سایز تعیین شده  توسط پزشک معالج بر بالین بیمار توسط پرس 

 جهت ضدعفونی پوست ناحیه کارگزاری کاتتر از محلور بتادین استفاده می گردد. -3

در هنگام  جاگذاری کاتترهای مرکزی حداکثر حفاظت را جهت ایجاد شرایط آسپتیک به کار می برند یعنی  -4

 اسکراب جراحی انجام می دهند.

 روتین ندارد مگر در صورت اندیکاسیون بالینی)عفونت ، انسداد و ....( کاتتر ورید مرکزی نیاز به تعویض -5

ساعت یکبار و اگر به صورت  24پانسمان کاتتر ورید مرکزی اگر به صورت پوشش گازی استریل باشد ، هر  -6

 روز و در صورت آلودگی ، تیس یا شل شدن در اسرع وقت تعویض می گردد. 7پوشش شفاف استریل باشد هر 

 رستار از تماس دست آلوده با محل جا گذاری کاتتر تودداری می کند.پ -7

در محل کاتتر بیمار، آنتی بیوتیکی استفاده نمی شود چون باعث عفونت قارچی و مقاومت آنتی بیوتیکی می  -8

 شود.

ویض می هفته قابل نگهداری است و بعد از آن تع 4-6هفته و کاتتر ساب کالوین  2-3کاتتر فمورار به مدت  -9

 گردد.

 

 

 MHPR-IC-04کد سند:

 دومویرایش:

 سومصفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: روش اجرائی

 

 نحوه نظارت بر اجرا:

 چک لیست کنترر عفونت در بخش ها 

 منابع/مراجع:

 1386مراقبت عفونت های  بیمارستانی  / تالیف و تدوین حسین معصومی اصل   راهنمای کشوری نیام 

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

  سوپروایزر کنترل عفونت نرجس کشایی

 کمیته کنترل عفونت

 

 

 دکتر حسین رستمی پور

 

 

 ریاست

 

 آموزشیسوپروایزر  معصومه رحیمی

 

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

 

 

 

 

 MHPR-IC-04کد سند:

 دومویرایش:

 چهارمصفحه: 
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 استاد مطهری مرکز آموزشی و درمانی

 عنوان سند: روش اجرایی

 

 پیوپرسنل اندوسکدامنه: پیشگیری و کنترر عفونت اقدامات درمانی و اسکوپی ها عنوان:

 

 صاحبان فرایند و ذینفعان:

 کلیه کارکنان بخش های مرتبط و بیماران 

 فرد پاسخگو:

 مرتبطاعضا کمیته و تیم کنترر عفونت بیمارستان، روسا ومسئولین بخش های 

 تعاریف:

اسکوپی : مشاهده و نمونه برداری از اعضای بدن به روش های مختلف مثل اندوسکوپی و کلونوسکوپی و ... می با 

 شد . 

 شیوه انجام کار: 

 . در این مرکز الپاراسکوپی ، اندوسکوپیوکولونسکوپی توسط متخصصین انجام می شود .  1

موظف به استفاده از وسایل حفاظت فردی و رعایت احتیاطات .  کلیه پرسنل شاغل درواحد های اسکوپی  2

 استاندارد در حین انجام کار و  حین ضد عفونی دستگاه می باشند . 

.  فردی که مسئولیت تمیز و ضد عفونی کردن دستگاه های اسکوپی و استریل کردن ضمائم آن را به عهده  34

 محیط دیده باشد . دارد باید آموزش الزم را از سوی کارشناس بهداشت 

 

 MHPR-IC-06کد سند:

 دومویرایش: 

 صفحه: اول
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: روش اجرایی

.  کلیه پرسنلی که با دستگاه کار می کنند مجاز به استفاده از وسایل زینتی ،  5

 از انتقار عفونت به بیمار نمی باشند . جهت پیشگیری

.  کلیه پرسنلی که با دستگاه کار می کنندملزم به رعایت اصور تزریقات ایمن ) استفاده از سفتی باکس ، عدم   6

recap   . و ... ( می باشند 

 واکسینه می شوند .   B. کلیه پرسنلی که با اندوسکوپ کار می کنند در برابر هپاتیت 7

پرسنلی که ضایعات اگزوداتیو و یا درماتیت دارای ترشحات هستند از تماس با بیمار و یا جا به جایی   . کلیه 8

 وسایل بیمار، تا بهبودی کامل تودداری می کنند. 

 .  دستگاه های اسکوپی از نیر آسیب دیدگی توسط مسئور مربوطه بررسی می گردد .  9

ه، سطح تارجی آن توسط آب و دتر جنت از مواد آلی و ترشحات توسط .  بالفاصله بعد از اتمام کار با دستگا 11

 پرسنل تمیز می شود . 

 ضد عفونی شود .  % 2. دستگاه اندوسکوپی به صورت سطح باال با گلو تار آلدئید  11

 .  مراحل ضد عفونی توسط مسئور بهداشت محیط نیارت می شود .  12

 ت می شود :مرحله ضد عفونی اندوسکوپ ها رعای 5.  13

 . تمیز کردن و شست و شو با دتر جنت  1

 دقیقه 21. ضد عفونی به مدت  2

 . شست و شوی مجدد با آب لوله شهری با کیفیت باال 3

 MHPR-IC-06کد سند:

 دومویرایش: 

 دوم صفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: روش اجرایی

 

 . تشک کردن  4

 . نگهداری بعد از ضد عفونی  5

 

 

 نحوه نظارت بر اجرا:

 . مشاهده مستقیم  1

 . کشت از وسایل 2

 منابع/مراجع:

  1386راهنمای کشوری نیام مراقبت عفونت های بیمارستانی  

 سمت تصویب کننده: تایید کننده: سمت تهیه کننده:

  سوپروایزر کنترل عفونت نرجس کشایی

 کمیته کنترل عفونت

 

 

 دکتر حسین رستمی پور

 

 

 ریاست

 

 سوپروایزر آموزشی معصومه رحیمی

 

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

 

 

 MHPR-IC-06کد سند:

 دومویرایش: 

 سومصفحه: 

 

 



182 
 

 پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرمدانشگاه علوم 

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: روش اجرائی

 

 صاحبان فرایند و ذینفعان:

 کلیه کارکنان درمانی و بیماران

 فرد پاسخگو:

عفونت ، کلیه پزشکان عمومی و متخصص و مسئولین بخش های  معاونت درمان ، اعضاء کمیته وتیم کنترر

 بالینی

 تعاریف:

 آنتی بیوتیک پروفیالکسی : استفاده از آنتی بیوتیک در درمان بیماران و پروفیالکسی قبل از عمل

 شیوه انجام کار: 

شده از نمونه  . تیم کنترر عفونت با هماهنگی آزمایشگاه نسبت به بررسی حساسیت و مقاومت جرم های جدا 1

 های کشت مربوط به بیماران اقدام می کند . 

.  واحد آزمایشگاه الگوهای مقاومت غیر طبیعی مانند استافیلو کوک اورئوس به متی سیلین و وانکومایسین را  2

 به واحد کنترر عفونت گزارش می کند.

پروتکل استفاده از داروهای . تیم کنترر عفونت با همکاری و استفاده از نیرات پزشکان متخصص زنان 3

 پروفیالکسی قبل عمل را تدوین و به کلیه بخش ها ابالغ می کند . 

. تیم کنترر عفونت الگوی مقاومت میکروبی و الگوی مصرف آنتی بیوتیک ها و تجزیه و تحلیل مربوط به آن  4

 ها را به کمیته کنترر عفونت ارسار می کند . 

 کلیه کارکنان درمانی دامنه: مصرف منطقی آنتی بیوتیک ها عنوان :

 MHPR-IC-07کد سند:

 دومویرایش: 

 صفحه: اول

 

 



183 
 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: روش اجرائی

 

ماهه به  6های پر مصرف را به صورت  میزان آنتی بیوتیک. مسئور داروتانه بستری و دبیرکمیته دارو مصرف  5

کمیته کنترر عفونت می دهد تا کمیته با توجه به عفونت های شایع مرکز ) عفونت ادراری ( و الگوی مقاومت 

میکروبی گزارش شده توسط آزمایشگاه، تصمیماتی در تصوص نحوه مصرف یک یا چند آنتی بیوتیک اتخاذ 

 ند . نموده و نتیجه را به اطالع بخش می رسا

پروفیالکسی بعد از نیر تواهی از جراح زنان و پزشکان بی هوشی و  آنتی بیوتیک.  در تصوص پروتکل  6

، نحوه تجویز آنتی بیوتیک پروفیالکسی به صورت  8استفاده از دستورالعمل مراقبت های مدیریت شده شماره 

 زیر تدوین گردید: 

دقیقه قبل از عمل)در  45-31گرم  2دوگرم سفتریاکسون . در اعمار زنان و مامایی مانند هیسترکتومی  1

 میلی گرم( 511صورت شک به عفونت هوازی به عالوه آن مترونیدازور

 گرم 2دقیقه قبل از عمل در صورت پر تطر بودن  45-31گرم  1.در سزارین سفازولین 2

 

 

 

 

 

 

 

 MHPR-IC-07کد سند:

 دومویرایش: 

 دومصفحه: 
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 پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرمدانشگاه علوم 

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: روش اجرائی

 

 

 نحوه نظارت بر اجرا:

 آمار عفونت های بیمارستانی عفونت محل جراحی .  1

 فرم آنتی بیوتیک های مصرفی.  2

 . فایل اکسل نتایج الگوی مقاومت میکروبی 3

 منابع/مراجع:

 1386کشوری نیام مراقبت عفونت های  بیمارستانی  / حسین معصومی اصل   .راهنمای 1

 1383وزارت بهداشت 8. دستور العمل مراقبت های مدیریت شده شماره  2

 

 سمت تصویب کننده: تایید کننده: سمت تهیه کننده:

  سوپروایزر کنترل عفونت نرجس کشایی

 کمیته کنترل عفونت

 

 

 دکتر حسین رستمی پور

 

 

 ریاست

 

 سوپروایزر آموزشی معصومه رحیمی

 

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

 

 

 

 MHPR-IC-07کد سند:

 دومویرایش: 

 سومصفحه: 

 

 



185 
 

 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: روش اجرائی

 

 صاحبان فرایند و ذینفعان:

 کلیه کارکنان بالینی و بیماران دچار نقص ایمنی و پیوند اعضا در بیمارستان 

 فرد پاسخگو:

 بخش های مرتبطمعاون درمان کمیته واعضاء تیم کنترر عفونت بیمارستان/ روسا ومسئولین 

 تعاریف:

بیمار دچار نقص ایمنی : بیماری است که به تاطر نوع بیماری زمینه ای که دارد دارای نقصان دفاع در برابر 

 عوامل بیماری زا می باشد.

 شیوه انجام کار: 

. به دلیل نبودن اتاق ایزوله فشار مثبت با اطالع پزشک و هماهنگی سوپروایزور، بیمار به نزدیک ترین مرکز  1

 درمانی که دارای اتاق ایزوله فشار مثبت می باشد انتقار داده می شود. 

 . در صورت نبود اتاق ایزوله بخش های مجاور به طور موقت در اتاق دو تخته بستری می شود .  2

 . بیماران مالقات ممنوع می باشند .  3

.  تمام سطوح اتاق بیمار روزانه با احتیاط ،تمیز و برای پاک کردن سطوح از دستمار مرطوب آغشته به مواد  4

 ضد عفونی کننده استفاده می شود . 

 . استفاده ازگل وگلدان طبیعی و مصنوعی در اتاق بیماران ممنوع می باشد .   5

کلیه کارکنان دامنه: حفاظت بیماران دچار نقص ایمنی عنوان:

 بالینی

 MHPR-IC-08کد سند:

 دومویرایش: 

 صفحه: اول
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: روش اجرائی

 

 .  در مواردی که بیمار از بخش تارج می شود از دستکش و ماسک جراحی استفاده کند .  6

 

 نحوه نظارت بر اجرا:

 مشاهده در بررسی موارد و ارائه نتایج به بخش های مربوطه به صورت موردی 

 منابع/مراجع:

 کمیته کنترر عفونت بیمارستانی

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

  سوپروایزر کنترل عفونت ینرجس کشای

 کمیته کنترل عفونت

 

 

 

 دکتر حسین رستمی پور

 

 

 ریاست

 

 سوپروایزر آموزشی یمعصومه رحیم

 

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

 

 

 

 MHPR-IC-08کد سند:

 دومویرایش: 

 دومصفحه: 
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: روش اجرائی

 

 دامنه:کلیه کارکنان بالینی شناسایی و گزارش دهی عفونت های بیمارستانی عنوان:

 

 صاحبان فرایند و ذینفعان:

 تیم کنترر عفونت ، پزشکان و کلیه کادر درمانی و بیماران 

 فرد پاسخگو:

 اعضا کمیته و تیم کنترر عفونت بیمارستان،روسا و سرپرستاران بخش های بالینی 

 تعاریف:

ساعت بعد از بستری بیمار در بیمارستان اتفاق می افتد به  48 – 72عفونت بیمارستانی : عفونتی است که 

 هم نباشد . شرطی که بیمار در بدو ورود دارای عالیم آن بیماری نباشد و در دوره کمون بیماری تاصی

 شیوه انجام کار: 

بیماریابی از  2و 1. کارشناس کنترر عفونت داده های مربوط به عفونت بیمارستانی را در قالب فرم شماره ی 1

 بخش ها جمع آوری می نماید . 

کارشناس کنترر عفونت با بازدید روزانه از بخش های بستری و با اتذ گزارش تلفنی از مسئولین بخش ها از  . 2

 وضعیت بالینی بیماران اطالع کسب می کند .

در تصوص بیماران جراحی ترتیص شده از بیمارستان ،کارشناس کنترر عفونت از طریق پیگیری بیماران .  3

 بستری مجدد ، موارد مشکوک را بررسی می کند.

در صورت گزارش بیماری مشکوک به عفونت بیمارستانی از بخش های بستری ، کارشناس کنترر عفونت .  4

 بیمار مورد نیر را از لحاظ تطبیق با عالیم عفونت بیمارستانی بررسی می کند . 

 MHPR-IC-09کد سند:

 دوم ویرایش:

 صفحه: اول
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: روش اجرائی

 

 مسئور آزمایشگاه باید نتایج کشت های بیماران بستری در بخش ها را به واحد کنترر عفونت اعالم کند .. 5

پرسنل بخش ها در مورد عالیم عفونت بیمارستانی مانند تب ، ت ییر زتم جراحی به نفع عفونت ، شروع  . 6

تیک جدید ، ت ییر آنتی بیوتیک ، نیریه پزشک معالج مبنی بر عفونت های بیمارستانی باید توسط آنتی بیو

 کارشناس کنترر عفونت آموزش ببینند و این موارد را به واحد کنترر عفونت اطالع دهند . 

صورت تطبیق با تطبیق می دهد و در  INIS سوپروایزر کنترر عفونت  بیمار مربوطه را با تعاریف استاندارد  . 7

عالیم عفونت بیمارستانی ، بیمار به عنوان مورد عفونت بیمارستانی تلقی شده و کارشناس کنترر عفونت در نرم 

ثبت کرده و کد مربوط به عفونت را در نرم افزار انتخاب  می کند )براساس تعاریف استانداردعفونتهای  INISافزار 

 بیمارستانی(. 

ماه یک بار داده های مربوط به صورت دستی به تفکیک نوع بخش تجزیه و  3هر . کارشناس کنترر عفونت  8

تحلیل نموده و در صورت کاهش یا افزایش آمار ، دالیل را ذکر نموده و اقدامات اصالحی را طراحی می نماید و 

 نتیجه را در کمیته کنترر عفونت مطرح می نماید . 

تصوص نتایج عفونت بیمارستانی اقدام اصالحی تدوین نموده و  . کارشناس کنترر عفونت با همکاری تیم در 9

برنامه را جهت اجرا به بخش ها و مسئولین مربوط ابالغ می نماید و طبق برنامه زمان بندی اقدامات اصالحی را 

 پایش می کنند .

فونت به بخش . کارشناس کنترر عفونت نتایج آنالیز به دست آمده را بعد از تایید رئیس کمیته کنترر ع 11

 های بستری گزارش می نماید . 

 MHPR-IC-09کد سند:

 دوم ویرایش:

 دوم صفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: روش اجرائی

 

 نحوه نظارت بر اجرا:

 INISنرم افزار 

 فرم بیمار یابی 

 تحلیل و اقدامات اصالحیفرم تجزیه و 

 منابع/مراجع:

 1386راهنمای کشوری نیام مراقبت از عفونت های بیمارستانی 

 

 

 

 

 

خ تار

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

 

 

 

 سمت تصویب کننده: تایید کننده: سمت تهیه کننده:

  سوپروایزر کنترل عفونت نرجس کشایی

 کمیته کنترل عفونت

 

 

 دکتر حسین رستمی پور

 

 

 ریاست

 

 سوپروایزر آموزشی معصومه رحیمی

 MHPR-IC-09کد سند:

 دوم ویرایش:

 سوم صفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 روش اجرائی عنوان سند:

 

آزمایشگاه و واحد دامنه:  آزمایش ها  مرجعنیارت مستمر بر تعیین و ت ییر محدوده عنوان: 

 رایانه

 

 صاحبان فرایند و ذینفعان:

 مسئور آزمایشگاه و بخشهای آزمایشگاه  و مسئور قسمت رایانه

 فرد پاسخگو:

 مسئور فنی ، کارشناس مسئور ، سوپروایزر ازمایشگاه

 تعاریف:

مقادیر قابل گزارش مقادیری هستند که با کیت محدوده های مرجع همان مقادیر نرمار آزمایش ها می باشد و 

 های موجود در هر آزمایشگاه می توان تا ان مقادیر حداکثر و حداقل را شناسایی کرد .

 شیوه انجام کار: 

در هربخش لیست کیتهای مربوط به آزمایشات در برگه ای توسط کاردان یها کارشهناس آزمایشهگاه  در شهیفت     

ع و اتمام کیت نیز همراه با محدوده مرجع مربوط به کیت یادداشت می شود به صبح ثبت می شود و تاریخ شرو

محض ت ییر در محدوده مرجع به اطالع مسئور  آزمایشگاه رسیده می شود تا ایشان با همکاری مسهئور رایانهه   

 مقادیر را وارد کامپیوتر نمایند.

 

 

 

 MHPR-LAB-01کد سند: 

 دومویرایش: 

 صفحه: اول
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 روش اجرائی عنوان سند:

 : مستندات مرتبط

 جدور تعیین محدوده مرجع 

زمان 

مصرف)جهت 

تعیین نقطه 

 سفارش(

 نام کیت تاریخ شروع تاریخ اتمام  محدوده مرجع

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

  

 

   

 

 MHPR-LAB-01کد سند: 

 دومویرایش: 

 دوم صفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 روش اجرائی عنوان سند:

 

 

 نحوه نظارت بر اجرا:

مسئور آزمایشگاه در شیفت صبح نحوه نیارت بر تعیین و ت ییر محدوده مرجع آزمایشهای مختلف توسط 

صورت می گیرد. که در صورت هر گونه ت ییر در محدوده مرجع توسط مسئور قسمت واحد رایانه در کامپیوتر 

 اصالح می شود

 

 منابع/مراجع:

 تجربیات بیمارستانی      

 سمت تصویب و ابال غ کننده: تایید کننده: سمت تهیه کننده:

  مسئول آزمایشگاه شادخت رجبی

 مسئول فنی آزمایشگاه

 

 

 دکتر حسین رستمی پور

 

 

 ریاست

 

 مسئول بهبود کیفیت فاطمه شاکری

 سوپروایزر نبی اله زارع زاده

 

 

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

 

 

 

 MHPR-LAB-01کد سند: 

 دوم ویرایش:

 سوم صفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: روش اجرایی

 

 کلیه بخش هادامنه:  مصرف خون و فرآورده های خوني پیش از انقضای تاریخعنوان: 

 صاحبان فرایند و ذینفعان:

 بیماران کلیه پرسنل بانک تون ، 

 فرد پاسخگو:

 مسئور بانک تون 

 تعاریف:

 کلمات به کار برده شده در این عبارت کامال گویا بوده و نیازی به تعریف ندارند . 

 شیوه انجام کار: 

و پالکت و اوت کردن تون های منقضی و   FFPون از نیر تون و هر روز صبح چک کردن ذتیره بانک ت .1

 درتواست تون یا فرآورده هایی که در بانک تون کمبود دارند . 

 . ارسار تون منقضی به بانک تون با کیسه زباله 2

 . درتواست تون مجدد و تازه از بانک تون شهرستان 3

 و پالکت  FFP. بررسی تاریخ انقضای 4

 

 

 

 

 

 

 MHPR -TM-01کد سند: 

 دومویرایش: 

 صفحه: اول
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: روش اجرایی

 

 نحوه نظارت بر اجرا:

 بررسی و چک کردن تاریخ انقضای تون توسط مسئور بانک تون 

 ارسار تون منقضی به بانک تون با کیسه زباله و درتواست تون مجدد و تازه از بانک تون شهرستان  

 

 

 

 منابع/مراجع:

 تجربیات بیمارستانی

 سمت تصویب کننده: تایید کننده: سمت تهیه کننده:

  مسئول آزمایشگاه شادخت رجبی

 کمیته طب انتقال خون

 

 

 دکتر حسین رستمی پور

 

 

 ریاست

 

 مسئول بهبود کیفیت فاطمه شاکری

 سوپروایزر نبی اله زارع زاده

 

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

 

 

 

 MHPR -TM-01کد سند: 

 دوم ویرایش:

 دوم صفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند:روش اجرایی

 

آزمایشگاه و بانک دامنه:   "ه احتمالي به دنبال تزریق خون مدیریت عوارض ناخواست "عنوان: 

 خون 

 صاحبان فرایند و ذینفعان:

 سوپروایزر آموزشی ، مسئور فنی آزمایشگاه ، بیماران و کلیه کارکنان بالینیمدیر پرستاری ، 

 فرد پاسخگو:

 مسئور فنی بیمارستان ، مدیریت پرستاری ، مسئور فنی آزمایشگاه ، مسئور بانک تون 

 تعاریف:

به عنوان  ساعت بعد از تزریق تون و فرآورده ها پیش آید 24هر گونه عارضه ای که بالفاصله حین یا حداکثر 

 عوارضی ناتواسته مطرح می شود

 شیوه انجام کار: 

پرستار در هنگام تزریق برگه درتواست تون با کیسه تون از نیر گروه تون فرد گیرنده و کیسه تون -1

 مقایسه می کند.

پرستار در صورت مشاهده عوارض ناتواسته)تنگی نفس،تهوع،کهیر،راش،لرز،کاهش فشارتون،افزایش فشار -2

 تزریق را متوقف می کند. (و غیرهتون 

 پرستار به پزشک معالج)درتواست کننده ی تون( اطالع می دهد.-3

پرستار کیسه تون را به همراه فرم گزارش عوارض ناتواسته احتمالی که توسط پزشک معالج پر می شود که -4

از نیر  در آن فرم مشخصات کامل بیمار،تشخیص بیماری،علت درتواست تون،مشخصات کیسه تون

 تاریخ،شماره کیسه گروه تون کیسه،ساعت تزریق و غیره به آزمایشگاه ارسار می کند.

 

 

 MHPR-TM-02کد سند: 

 دومویرایش: 

 صفحه: اول
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند:روش اجرایی

 

سپس دوباره کراس مچ انجام می دهد و همچنین از  ،گروه تون تعیینر آزمایشگاه فورا ازکیسه تزریقی همکا-6

وری انجام می آزمایش هموگلوبین U/Aو از نمونه  Alkph.،SGPT،SGOT،Bli،LDHنمونه ارسالی آزمایشات 

 دهد.

در مورد پزشک متخصص مربوطه اطالع داده تا  به مسئور بخش 7همکار آزمایشگاه بعد از انجام دادن مراحل -7

 آن تصمیم گیری کند.

ساعت به بانک تون  48مسئور بانک تون فرم پر شده عوارض ناتواسته احتمالی توسط پزشک را در عرض -8

 استان ارسار می نماید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MHPR-TM-02کد سند: 

 دومویرایش: 

 دوم صفحه:
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 و خدمات بهداشتی درمانی جهرمدانشگاه علوم پزشکی 

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند:روش اجرایی

 

 نحوه نظارت بر اجرا:

 مشاهده،مستندات

 

 

 

 

 

 منابع/مراجع:

 آزمایشگاهی برای کارکنان طب انتقار تونآموزش های بالینی و 

 

 سمت تصویب کننده: تایید کننده: سمت تهیه کننده:

  آموزشیسوپروایزر  معصومه رحیمی

 کمیته طب انتقال خون

 

 

 دکتر حسین رستمی پور

 

 

 ریاست

 

 مسئول دفتر بهبود کیفیت فاطمه شاکری

 سوپروایزر نبی اله زارع زاده

 

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

 

 

 

 MHPR-TM-02کد سند: 

 دوم ویرایش: 

 سوم صفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند:روش اجرایی

 

نحوه شناسایي بیمار ، نحوه نمونه گیری ، نحوه آماده سازی بیمار قبل از  "عنوان: 

  "تزریق خون 

کلیه دامنه: 

 کارکنان بالیني

 

 صاحبان فرایند و ذینفعان:

 بیماران 

 فرد پاسخگو:

 مدیر پرستاری ، سوپروایزر آموزشی ، مسئور فنی آزمایشگاه ، مسئور بانک تون 

 تعاریف:

صحیح بیمار در هر مرحله کامال ضروری است . در بیمارستان ها روش هایی وجود دارد که اطمینان شناسایی 

 حاصل می شود که بیمار در تمام مراحل در تمام بخش های بیمارستان به درستی شناسایی می شود .

 شیوه انجام کار: 

صورتی که بیمار هوشیار باشد از تود  پرستار /پرسنل درتواست کننده قبل از گرفتن نمونه هویت بیمار را در-1

فرد نام و نام تانوادگی و تاریخ تولد را پرسیده و مشخصات بیمار را با پرونده و اطالعات فرم درتواست تون 

 مقایسه می کند و هویت بیمار با مچ بند ،اطالعات پرونده و  فرم درتواست تکمیل شده تون مطابقت می دهد.

بل از گرفتن نمونه هویت بیمار را در صورتی که بیمار غیرهوشیار،نوزاد و یا قادر به پرستار درتواست کننده ق-2

بیان کالمی نام و نام تانوادگی تود نمی باشد اطالعات مندرج بر روی مچ بند بیمار را با مشخصات پرونده بیمار 

 و فرم درتواست تکمیل شده مقایسه و چک می کند.

نام پدر بیمار،تاریخ تولد،شماره کامل )نام و نام تانودگی بیمار بصورت پرستار موظف است حداقل موارد -3

 پرونده،کد ملی(را  با پرونده /مچ بند بیمار مورد بررسی قرار می دهد.

 

 MHPR-TM-03کد سند: 

 دومویرایش: 

 صفحه: اول
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 استاد مطهریمرکز آموزشی و درمانی 

 عنوان سند:روش اجرایی

 

پرستار نمونه گیر جهت تهیه نمونه بر اساس استانداردهای نمونه گیر در بیمارستان از ورید نمونه گیری می -4

 : تعیین گروه تونی: لخته:انجام کراس مچ(CBCکند)

 پرستار موقع نمونه گیری تورنیکه را به مدت طوالنی بر روی دست بیمار نمی بندد.-5

نام -پرستار نمونه گیر مشخصات کامل بیمار را در زمان اتذ نمونه  بر بالین بیمار از قبیل  نام -6

تانوادگی،تاریخ تولد،شماره پرونده،ساعت و تاریخ نمونه گیر و نام فرد نمونه گیر را بر چسب نمونه ثبت می 

 نماید.

ارد زیر را چک می نماید.در صورت آماده بودن پرستار تزریق کننده تون قبل از دریافت تون از بانک تون مو-7

 به تحویل تون از بانک تون اقدام می نماید:

 انتخاب رگ مناسب-الف

 ست تزریق-ب

 22-24 در بچه ها 14-22اسب در بال ین سرسوزن من-ج

 موجود بودن داروهای از قبیل  اپی نفرین و آنتی هیستامین -د

 محلور سدیم کلراید تزریقی-ه

 اکسیژن )حمایت مواجهه با عوارض احتمالی(کپسور -و

 

 

 

 

 

 

 MHPR-TM-03کد سند: 

 دومویرایش: 

 دوم صفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند:روش اجرایی

 

 نحوه نظارت بر اجرا:

 مشاهده 

 

 

 

 

 منابع/مراجع:

 بالینی و  آزمایشگاهی برای کارکنان طب انتقار تونآموزش های 

 سمت تصویب کننده: تایید کننده: سمت تهیه کننده:

  سوپروایزر آموزشی معصومه رحیمی

 کمیته طب انتقال خون

 

 

 دکتر حسین رستمی پور

 

 

 ریاست

 

 مسئول دفتر بهبود کیفیت فاطمه شاکری

 سوپروایزر نبی اله زارع زاده

 

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

 

 

 

 MHPR-TM-03کد سند: 

 ویرایش: دوم

 سوم صفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 درمانی استاد مطهریمرکز آموزشی و 

 عنوان سند:روش اجرایی

 

 کلیه بخش های درمانيدامنه:  نحوه تزریق خون و فرآورده ها عنوان: 

 صاحبان فرایند و ذینفعان:

 کلیه کارکنان بالینی

 فرد پاسخگو:

 مدیر پرستاری ، سوپروایزر آموزشی ، مسئور فنی آزمایشگاه ، مسئور بانک تون 

 تعاریف:

ای که از تون مشتق می گردد .این موارد شامل گلبور های قرمز فشرده ،پالسمای تازه منجمد  هر نوع فرآورده

 ،پالکت کرایو و غیره می باشد.

 شیوه انجام کار: 

 کند.ک معالج تزریق تون را درتواست می پزش-1

فرم درتواست تون   نیر نوع فرآورده،تعداد فرآورده،مدت زمان تزریق و پر کردنپرستارتزریق تون بیمار را از -2

 چک می کند.

 پرستار از بیمار نمونه گرفته و به همراه برگه درتواست به آزمایشگاه ارسار می کند.بهیار یا -3

 وارد می کند. hisدر سیستم   blood groupپرستار  درتواست تون،کراس مچ شده و -4

 ر می کند اطالع می دهد.پرستار با آزمایشگاه تماس گرفته و به همکاری که در بانک تون کا-5

 همکار بانک تون گروه تونی فرد گیرنده  و کیسه تون مورد آزمایش و انجام کراس مچ را تعیین می کند.-6

 کادر آزمایشگاه اطالعات را روی فرم نیارت بر تزریق تون و فرم مشخصات کیسه تون دقیق  ثبت می کند.-7

 فرآورده تماس می گیرد.کادر آزمایشگاه با بخش مورد نیر جهت گرفتن -8

 

 TM-04- MHPRکد سند : 

 دومویرایش: 

 صفحه: اول
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند:روش اجرایی

 

 می کند. کمک بهیار برای گرفتن فرآورده از آزمایشگاه به همراه کلدباکس به آزمایشگاه مراجعه-9

 گرفتن تزریق را شروع می کند.ویل تحپرستار بعد از -11

 پرستار اطالعات و عالیم بالینی بیمار حین تزریق تون را در روی هر دو برگ ثبت می کند.-11

مایشگاه عودت می دهد.)یک برگه در پرونده بیمار تزریق تون را به آزکمک بهیار برگه فرم نیارت بر -12

 بایگانی 

 می شود(

 کارشناس بانک تون آزمایشگاه فرم را از نیر کامل بودن ثبت اطالعات بررسی می کند.-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TM-04- MHPRکد سند : 

 دومویرایش:

 دوم صفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند:روش اجرایی

 

 بر اجرا: نحوه نظارت

 مشاهده

 

 

 

 : منابع/مراجع

 اطلس جامع انتقار تون دکتر سیما ذوالفقاری

 

 

 سمت تصویب کننده: تایید کننده: سمت تهیه کننده:

  اموزشیسوپروایزر  معصومه رحیمی

 کمیته طب انتقال خون

 

 

 دکتر حسین رستمی پور

 

 

 ریاست

 

 مسئول دفتر بهبود کیفیت فاطمه شاکری

 سوپروایزر زارع زادهنبی اله 

 

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

 سوم صفحه:
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 بهداشتی درمانی جهرمدانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: روش اجرائی

 

درخواست و تزریق خون برای نوزادان و شیرخواران با سن  "عنوان: 

  "ماه  4کمتر از 

کلیه کارکنان بخش دامنه: 

 نوزادان 

 صاحبان فرایند و ذینفعان:

 بخش نوزادان 

 فرد پاسخگو:

 مدیر پرستاری ، سوپروایزر آموزشی ، مسئور فنی آزمایشگاه ، مسئور بانک تون 

 تعاریف:

 تزریق تون بر اساس دستور پزشک متخصص اطفار و سی سی بر اساس وزن در نوزادان

 بیانیه سیاست/خط مشی: 

اساس استانداردهای این مرکز تالش می کند جهت تزریق تون و فراورده ها به نوزادان حداکثر سعی تود را بر 

 حاکمیت یالینی انجام دهد.

 شیوه انجام کار: 

 پزشک معالج درتواست تزریق تون را می دهد)در نوزادان بر حسب سی سی(-1

پرستار تزریق تون بیمار را از نیر نوع فرآورده،تعداد فرآورده،مدت زمان تزریق و پر کردن فرم درتواست -2

 تون  چک می کند.

 ار از بیمار نمونه گرفته و به همراه برگه درتواست به آزمایشگاه ارسار می کند.بهیار یا  پرست-3

 وارد می کند.HISدر سیستم   blood groupپرستار  درتواست تون،کراس مچ شده و -4

 پرستار با آزمایشگاه تماس گرفته و به همکاری که در بانک تون کار می کند اطالع می دهد.-5

 تونی فرد گیرنده  و کیسه تون مورد آزمایش و انجام کراس مچ را تعیین می کند.همکار بانک تون گروه -6

 

 MHPR-TM-05کد سند: 

 دوم ویرایش:

 صفحه : اول
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: روش اجرائی

 

روی فرم نیارت بر تزریق تون و فرم مشخصات کیسه تون دقیق  ثبت می همکار بانک تون  اطالعات را -7

 کند.

 کادر آزمایشگاه با بخش مورد نیر جهت گرفتن فرآورده تماس می گیرد.-8

 تدمات برای گرفتن فرآورده از آزمایشگاه به همراه کلدباکس به آزمایشگاه مراجعه می کند.-9

تدمات و گرفتن امضا در محل تحویل و نوشتن ساعت ،تحویل می همکار بانک تون  فرآورده را به نیروی -11

 دهد.

بخش موقع تحویل گرفتن فرآورده،مشخصات فرآورده را با مشخصات برگه درتواست بررسی و در صورت -11

 صحیح بودن ساعت و تاریخ را روی فرم نیارت تزریق نوشته و امضا می کند.

 واستی پزشک در زمان معین تزریق را شروع می کند.پرستار با ست وای شکل مخصوص به حجم درت-12

 پرستار اطالعات و عالیم بالینی بیمار را حین تزریق تون در روی هر دو برگ ثبت می کند.-13

تدمات برگه فرم نیارت بر تزریق تون را به آزمایشگاه عودت می دهد.)یک برگه در پرونده بیمار بایگانی -14

 می شود(

 رم را از نیر کامل بودن ثبت اطالعات بررسی می کند.همکار بانک تون ف-15

 

 

 

 

 

 

 

 MHPR-TM-05کد سند: 

 دومویرایش:

 صفحه : دوم
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند: روش اجرائی

 

 نحوه نظارت بر اجرا:

 مشاهده، مستندات

 

 

 

 منابع/مراجع:

 1391اطلس جامع انتقار تون تالیف سیما ذوالفقاری

 

 سمت تصویب کننده: تایید کننده: سمت تهیه کننده:

  آموزشیسوپروایزر  معصومه رحیمی

 کمیته طب انتقال خون

 

 

 دکتر حسین رستمی پور

 

 

 ریاست

 

 مسئول دفتر بهبود کیفیت فاطمه شاکری

 سوپروایزر نبی اله زارع زاده

 

 

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

 

 

 MHPR-TM-05کد سند: 

 دوم ویرایش:

 صفحه : سوم
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 مدیریت اطالعات
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند:روش اجرایی

 

 صاحبان فرایند و ذینفعان:

 کمیته مدیریت اطالعات

 فرد پاسخگو:

 اطالعات ، سرپرستار بخشریاست ، مسئور مدیریت 

 شیوه انجام کار: 

 روند واگذاری اطالعات به انواع متقاضیان درون سازماني اطالعات بیمار

.کارشناس مدیریت اطالعات سالمت در صورتی که ریاست یا مدیر بیمارستان به منیور اطمینان از کیفیت 1

ن که پرونده را درتواست کند آن را ت تود در هر زمانی بیمار و جهت جهت انجام مسئولیمراقبت درما

 دراتتیارش قرار می دهد

.بعد از ترتیص بیمار زمانیکه پرونده به بخش مدارک پزشکی تحویل داده میشود . حق دسترسی کادر درمان 2

باید محدود گرددو تنها با نیارت مسوور واحد مدیریت اطالعات و طبق مقررات مربوطه انجام گردد. و از 

 شتن اطالعات اضافه تر تودداری گردد.دراتتیار گذا

. در صورتیکه درتواست کننده پزشک معالج بیمار و پزشک مشاور و سایر پزشکان مقیم یا آنکار بیمارستان  و 2

سایر اعضای تیم مراقبتی  از جمله سرپرستاران و پرستار بعنوان کاربران داتلی باشند پس از تکمیل فرم 

و تایید  داده می شود و بعد واست کننده و تحویل واحد مدیریت اطالعاتدرتواست پرونده توسط فرد درت

سوابق قبلی پرونده بیمار حداکثر تا زمان ترتیص بیماراز طریق منشی بخش یا فرد مورد  ،  مسئور واحد

 اطمینار در اتتیار بخش مربوطه قرار تواهد گرفت. 

مرکز آموزشی درمانی باشند . ر حار آموزش در .در صورتیکه درتواست کننده پرونده دانشجویان پزشکی د3

 اطالعات و تایید  پس از تکمیل فرم درتواست پرونده توسط فرد درتواست کننده و تحویل واحد مدیریت

برون سازماني  ،شرایط و معیارهای دسترسي  درون سازماني عنوان:

 به اطالعات بیماران

، واحد فن اوری ITواحددامنه:

 اطالعات سالمت

 MHPR -HIM-01 کد سند:

 دومویرایش:

 صفحه: اول
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 استاد مطهریمرکز آموزشی و درمانی 

 عنوان سند:روش اجرایی

 

مسئور واحد امکان دسترسی کامل به پرونده بیماران و  سایر پرسنلی که در درمان بیمار نقشی نداشته اند مجاز 

 به دسترسی به پرونده  بدون اجازه بیمار نمی باشند.

مسئولیت بیمارستان در تعیین .کارشناس مدارک پزشکی در صورتیکه ارزیابان کیفیت مراقبت درمانی بدلیل 4

کیفیت مراقبت درمانی بیمار و مطابقت آن با استانداردهای بیمارستانی،  پرونده پزشکی بیماران  را بخواهند با 

 پر کردن فرم درتواست پرونده ، پرونده بیماران را در اتتیار آنان قرار می دهد.

جهت انجام امور بیمارستانی شامل، امور  . کارشناس مدارک پزشکی در صورتیکه پرونده بیماران را5

حقوقی)وکیل حقوقی در بیمارستان( ، برنامه های کنترر کیفی ، بررسی در کمیته ها)مرگ و میر ، آسیب 

شناسی و نسوج ، عفونت و ....نیاز باشد با  تحویل فرم  در تواست کتبی از دبیر کمیته و یا فرد درتواست کننده  

 ن،  پرونده ها را در اتتیار آنان قرار می دهد.، و تاییدرئیس بیمارستا

 روند واگذاری اطالعات به انواع متقاضیان برون سازماني اطالعات بیمار

.به استناد رضایت استفاده از اطالعات پزشکی اتذ شده از بیمار در پشت برگه پذیرش،  بیمارستان می تواند 1

اتتیار سازمان های بیمه گر قرار دهد چنانچه درتواست  جهت دریافت هزینه های درمانی هر گونه مدرکی رادر

کننده کارشناسان مقیم سازمانهای بیمه گردر بیمارستان باشند در این صورت امکان دسترسی کامل به اصل 

پرونده، بیمه شدگان تحت پوشش   جهت بررسی و تائید بیمه بیمارقرار تواهد گرفت و  بایستی در محل 

ر بخش بالینی مربوطه بررسی کنند و در صورتی که  سازمان بیمه گر در بیرون از بیمارستان و ترجیحا د

بیمارستان درتواست پرونده بیمار کند  دسترسی به نسخه کپی  برابر اصل شده پرونده بیمار جهت بازپرداتت و 

 واهد گرفت. دریافت غرامت  دستمزد به همراه نامه رسمی و تائید رئیس بیمارستان در اتتیار انان قرار ت

 دادگستری(–.پاسخ گویی به مراجع قانونی )پزشکی قانونی 2

کارشناس مدارک پزشکی : بررسی اینکه مراجعه کننده تود بیمار است یا شخص دیگر، اگر شخص دیگری غیر 

بیمار است بایستی مراجعه کننده را راهنمایی کند برای حضور شخص بیمار یا وکیل قانونی ایشان :در صورتی 

 تود بیمار باشد طبق روار زیر انجام گردد. که

 .بیمار: مراجعه به بیمارستان همراه نامه رسمی1

 MHPR -HIM-01 کد سند:

 دومویرایش: 

 دوم صفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند:روش اجرایی

 

 ارجاع به ریاست جهت پاراف نامه.کارشناس مدارک پزشکی : 2

 .مسئور دبیرتانه:انجام فرایند ثبت نامه های دریافتی    3 

 .کارشناس مدارک پزشکی: دریافت کارت شناسایی بیمار و احراز هویت 4

ر بیمارستان را .در صورتیکه فرد مراجعه کننده تود بیمار باشد کارشناس مدارک پزشکی زمان بستری بیمار د5

 بررسی می کند. 

.اگر بیمار در بیمارستان بستری بوده کارشناس مدارک پزشکی پرونده را بازیابی و کپی از مدارک بالینی گرفته 6

 و آنها را برابر اصل می کند و تهیه پیش نویس جوابیه و ارسار نامه به دبیرتانه از طریق اتوماسیون اداری 

 سالی پس از پاراف مدیر یا ریاست بیمارستان.دربیرتانه: چاپ نامه ار7

 .تحویل نامه به  شخص مراجعه کننده8

.کارشناس مدارک پزشکی : ضمیمه کردن کپی پرونده بالینی به نامه و گذاشتن مدارک در پاکت مخصوص و 9

 تحویل به بیمار 

 .پاسخگویی به درتواست شخصی بیمار3

بوده و لذا بیمار یا نماینده قانونی وی حق دسترسی به این  بیمار مالک منطقی اطالعات داتل پرونده تود

 اطالعات را دارد. مالکیت فیزیکی پرونده متعلق به بیمارستان است.

.کارشناس مدارک پزشکی: دریافت کارت ملی و احراز هویت        2.بیمار:مراجعه به واحد مدارک پزشکی   1

.کارشناس مدارک پزشکی در صورتیکه فرد مراجعه کننده تود بیمار نبو راهنمایی فرد جهت الزام حضور فرد 3

.بیمار: احراز هویت بیمار با 1یمار باشد یا نامه کتبی بیمار از وی یا وکیل قانونی ایشان و در صورتیکه تود ب

.رئیس 3. کارشناس مدارک پزکی. ارجاع بیمار به دفتر ریاست برای اتذ دستور       2کارت شناسایی    

 .کارشناس 5.عودت به واحد مدارک پزشکی به همراه نامه دستور تورده    4بیمارستان: صدور دستور الزم    

 

 MHPR -HIM-01 کد سند:

 دومویرایش: 

 سومصفحه: 
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند:روش اجرایی

 

مدارک پزشکی.بازیابی پرونده بالینی بیمار ، گرفتن کپی مدارک مورد درتواست و برابر اصل کردن آنها  و 

 تحویل به بیمار

مدیریت اطالعات سالمت تحت شرایط تاص اجازه ی افشای اطالعات پرونده بیماران بدون رضایت .کارشناس 4

 آنان را میدهد.

.تروج اصل پرونده از بیمارستان فقط در صورت درتواست احضاریه دادگاه به صورت محرمانه و زیر نیر 5

 مدیریت و ریاست بیمارستان صورت می پذیرد.

شرایط تاص برای امور اپیدمیولوژیکی یا پروژه های تحقیقاتی تدمات .کارشناس مدارک پزشکی تحت 6

 بهداشتی اطالعات بیماران را با حفظ هویت بیمار و رعایت محرمانگی در اتتیار قرار دهد.

.کارشناس مدارک پزشکی در صورت انتقار مستقیم بیمار به مرکز درمانی دیگر افشاء اطالعات به مرکز درمانی  7

 ده است.مقصد مجاز بو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MHPR -HIM-01 کد سند:

 دومویرایش: 

 چهارمصفحه: 
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند:روش اجرایی

 

 

 نحوه نظارت بر اجرا:

 بازدید از مستندات

 منابع/مراجع:

دستورالعملهای واحد مدارک پزشکی و فناوری اطالعات دانشگاه و سایر کتاب مدیریت اطالعات سالمت و 

 جزوات اساتید رشته مدارک پزشکی

 

 

 

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

مسئول آمار و مدارک  رمهسا دلی

 پزشکی

 

کمیته مدیریت اطالعات سالمت و 

 فناوری اطالعات

 

 

 دکتر حسین رستمی پور

 

 

 ریاست

 
 مسئول دفتر بهبود کیفیت فاطمه شاکری

 سوپروایزر نبی اله زارع زاده

 

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

 

 

 MHPR -HIM-01 کد سند:

 دومویرایش: 

 پنجمصفحه: 
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 خدمات بهداشتی درمانی جهرمدانشگاه علوم پزشکی و 

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند:روش اجرایی

 

 صاحبان فرایند و ذینفعان:

 اوری سالمتمسئور واحد مدیریت اطالعات و فن 

 فرد پاسخگو:

 پرسنل واحد آمار و مدارک پزشکی

 تعاریف:

یکی از سه روش تنییم محتویات   SOURCE ORIENTED MEDICAL RECORD روش   SOMRروش 

پرونده بیمار در سراسر دنیاست. بر اساس این روش اوراق پرونده بر حسب نوع مراقبت و تفکیک گروه 

 میشود. مستندسازان به ترتیب تاریخ مرتب

 شیوه انجام کار: 

.در هنگام پذیرش بیمار و تشکیل پرونده ،اوراق پرونده در بخش های بستری طبق روار مشخصی )تاریخ 1

 انجام( توسط منشی بخش قرار می گیرد.

لیستی از چگونگی ترتیب اوراق پرونده تهیه و در اتتیار   SOMR.مسئور مدارک پزشکی بر طبق اصور روش 2

 پرونده قرار می دهد. متصدی تنییم

 .چیدمان فرم های درون پرونده ای بیماران در واحد بایگانی در کمیته مدارک پزشکی مصوب شده است.3

.پس از ترتیص بیمار ، پرونده در واحد بایگانی بر طبق روار استاندارد و مصوب شده کمیته و براساس روش 4

SOMR .سازماندهی شده است 

صورت تکرار یکی از اوراق پرونده  ، اوراق را بر اساس تاریخ از قدیم به جدید می  .متصدی تنییم پرونده در5

 گذارد.

سازماندهي دروني پرونده های پزشکي از نظر مشخص بودن ترتیب عنوان:

 محتویات پرونده بیمار

واحد فن آوری دامنه: 

 اطالعات سالمت

 MHPR-HIM-02کد سند:

 دومویرایش:

 اولصفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند:روش اجرایی

صورت تصویب برگی جدید توسط کمیته مدیریت مسئور مدارک پزشکی در 

 اطالعات سالمت ، اولویت این فرم را تعیین و به اطالع متصدی تنییم پرونده می رساند.

 .روار چیدمان فرم های درون پروندهای به شرح زیر می باشد.5

 فرم پذیرش و تالصه ترتیص

 فرم دستور بستری

 فرم تالصه پرونده

 فرم شرح حار

 بیماریفرم سیر 

 فرم درتواست مشاوره

 فرم مراقبت قبل از بیهوشی

 فرم مراقبت قبل از عمل

 فرم بیهوشی

 فرم گزارش عمل جراحی

 فرم مراقبت بعد از عمل

 برگ لوازم مصرفی

 اوراق زایشگاه

 فرم دستورات پزشک

 پرستار شفرم گزار

 فرم کنترر عالئم حیاتی

 فرم نمودار عالئم حیاتی

 دارویی برگ چارت

 MHPR-HIM-02کد سند:

 دومویرایش:

 دوم صفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند:روش اجرایی

 

 

 فرم گزارش رادیولوژی/فرم گزارش پاتولوژی/اندوسکوپی/ اکو

 تاریخفرم الصاق گزارش آزمایشگاه به ترتیب 

 فرم الصا ق الکتروکاردیوگرام

 فرم جذب و دفع مایعات

سایر فرم های بالینی مربوط به بیمارستان.....فرم اموزش،فرم اعزام، فرم برائت 

 نامه،

 فرم های بالینی مربوط به سایر مراکز درمانی

 سایر اوراق غیر بالینی

 .حذف اوراق اضافی و تالی بر روی پرونده بیمار5

 

 

 

 

 

 

 

 MHPR-HIM-02کد سند:

 : دوم ویرایش

 سوم صفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند:روش اجرایی

 

 نحوه نظارت بر اجرا:

 چک لیست ارزیابی پرونده

 

 منابع/مراجع:

 کتاب اباذر حاجوی و تجربیات بیمارستانی

 

 

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

مسئول آمار و مدارک  مهسا دلیر

 پزشکی

 

 کمیته مدیریت اطالعات سالمت و 

 فناوری اطالعات

 

 

 دکتر  حسین رستمی پور

 

 

 ریاست

 
 مسئول بهبود کیفیت فاطمه شاکری

 سوژروایزر نبی اله زارع زاده

 

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

 

 
 

 

 MHPR-HIM-02کد سند:

 دومویرایش:

 چهارمصفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند:روش اجرایی

 

 صاحبان فرایند و ذینفعان:

 کمیته مدیریت اطالعات و مسئور واحد مدیریت اطالعات

 فرد پاسخگو:

 پرسنل واحد آمار و مدارک پزشکی

 :شیوه انجام کار

 itموارد مرتبط با 

، رمز کاربری و کلمه عبور جهت استفاده از سیستم تعریف hisبیمارستان برای تمامی کاربران   it.مسئور 1

نموده است.و همه کاربران موظف به استفاده از رمز کاربری و کلمه عبور تود بوده و پس از پایان شیفت کاری 

 باید از آن تارج شوند.

 که را تامین می کند.بیمارستان با نصب آنتی ویروس، امنیت شب  it. مسئور 2

 گیری را به مسئولین بخشها و واحد ها آموزش می دهد.  back upبیمارستان نحوه  it.مسئور 3

تهیه   back up به صورت اتوماتیک و به صورت ساعتی، روزانه و هفتگی و ماهانه   data base. از اطالعات 4

 می شود.

گیری به  back upر را به منیور اطمینار از صحت گیری سرو  back upبیمارستان ، کنترر  it.مسئور 5

 طور مرتب انجام می دهد .

 موارد مرتبط با کارکنان بخش مدیریت اطالعات سالمت 

 استفاده می کند.  it.مسئور مدارک پزشکی از کلمه کاربری و رمز عبور تعریف شده توسط واحد 1

، واحد فن اوری ITواحددامنه: سیستم های ذتیره و بازیابی اطالعاتمحافیت و امنیت عنوان:

 اطالعات سالمت

 MHPR-HIM-03کد سند:

 دوم ویرایش:

 اول:صفحه

 

 



218 
 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند:روش اجرایی

 

 .مسئور مدارک پزشکی از ورود افراد متفرقه به واحد بایگانی جلوگیری به عمل آورد.2

با کپسور آتش  .مسئور مدارک پزشکی با شرکت در کالس آموزش آتش نشانی و اطفاء حریق با نحوه کار3

 نشانی اشنا میشود.

.مسئور مدارک پزشکی نسبت به درتواستهای داتل بیمارستان،  با توجه به برگ درتواست پرونده که توسط 4

 اقدام می کند. hisمتقاضی پرونده تکمیل شده است. و پس از ثبت تروجی در سیستم 

، با توجه به نامه رسمی که دستور ریاست .مسئور مدارک پزشکی نسبت به درتواستهای تارج از بیمارستان5

 یا مدیریت روی آن ثبت شده ، اقدام می نمایند.

.مسئور مدارک پزشکی اقدامات الزم از قبیل تروج از سیستم ، تاموش کردن سیستم و سایر وسایل برقی و 6

 روشنایی هنگام پایان ساعت کاری و تروج از بایگانی را رعایت می کند.

 زشکی پس از تنییم پرونده ان را داتل پوشه استاندارد قرار می دهد..مسئور مدارک پ7

 .مسئور مدارک پزشکی پرونده های  پوشه شده را داتل فایل فلزی ثابت قرار می دهد.8

.برای جلوگیری از نفوذ حشرات موذی و جوندگان در بایگانی، این محیط با نیارت مسئور بهداشت محیط به 9

 ی شود.طور دوره ای سم پاشی م

. کپسور آتش نشانی واقع در واحد آمار و مدارک پزشکی نیز به صورت دوره ای توسط شرکت طرف قرارداد 11

 کنترر و در صورت نیاز شارز میشود.

 .مسئور تاسیسات بیمارستان بایگانی پزشکی را با سیستم روشنایی استاندارد و تهویه مناسب تجهیز می کند.11

 

 

 

 

 MHPR-HIM-03کد سند:

 ویرایش: دوم

 :دومصفحه
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند:روش اجرایی

 

 نحوه نظارت بر اجرا:

Back up  گیری 

 منابع/مراجع:

اطالعات دانشگاه و سایر کتاب مدیریت اطالعات سالمت و دستورالعملهای واحد مدارک پزشکی و فناوری 

 جزوات اساتید رشته مدارک پزشکی

 

 

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

مسئول آمار و مدارک  رمهسا دلی

 پزشکی

 

کمیته مدیریت اطالعا سالمت و 

 فناوری اطالعات

 

 

 دکتر حسین رستمی پور

 

 

 ریاست

 
 مسئول دفتر بهبود کیفیت فاطمه شاکری

 سوپروایزر نبی اله زارع زاده

 

 

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

 

 
 

 MHPR-HIM-03کد سند:

 ویرایش: دوم

 سوم:صفحه
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 درمانی استاد مطهریمرکز آموزشی و 

 عنوان سند:روش اجرایی 

 

 صاحبان فرایند و ذینفعان:

 کمیته مدیریت اطالعات 

 فرد پاسخگو:

 پرسنل واحد آمار و مدارک پزشکی

 شیوه انجام کار: 

بایگانی پس از دریافت درتواست کتبی از سوی یک واحد طبق درتواست ، شماره پرونده های  .متصدی1

 درتواستی را تعیین می نماید.

 .متصدی بایگانی پرونده مورد نیر را آماده می نماید.2

در قسمت ورود و تروج پرونده ثبت و تحویل واحد مورد نیر   HIS.متصدی بایگانی پرونده ها را در سیستم 3

 می دهد.

در قسمت ورود و تروج پرونده جهت عودت   HIS.متصدی بایگانی  پیگیری های بعدی را طبق سیستم 4

 پرونده به واحد مدیریت اطالعات سالمت می نماید.

در قسمت ثبت ورود و تروج ،  پرونده ها را کنترر و پرونده   HIS.متصدی بایگانی هفته ای یکبار در سیستم 5

 واحد هستند پیگیری کرده تا زود تر به واحد بایگانی فرستاده شود. ای که در تارج از

.متصدی کدگذاری پروندها را از لحاظ کمی و کیفی بر حسب چک لیست ممیزی کلیه ی اوراق کنترر و 6

در قسمت ورود و   HISپرونده های ناقص برای رفع نقص به بخشها فرستاده و مشخصا این پرونده ها در سیستم 

 نده ثبت می کند.تروج پرو

 

 ثبت و کنترل خروج پرونده پزشکي از واحد مدیریت اطالعات سالمتعنوان:

 

واحد فن آوری دامنه: 

 اطالعات سالمت

 MHPR-HIM-04کد سند:

 دوم ویرایش:

 صفحه:اول
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند:روش اجرایی

 

 نحوه نظارت بر اجرا:

 HISاز طریق سیستم 

 

 منابع/مراجع:

 تجارب

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

مسئول آمار و مدارک  رمهسا دلی

 پزشکی

 

کمیته مدیریت اطالعات سالمت و 

 فناوری اطالعات

 

 

 دکتر  حسین رستمی پور

 

 

 ریاست

 
 مسئول دفتر بهبود کیفیت فاطمه شاکری

 سوپروایزر نبی اله زارع زاده

 

 72/51/5932بازبینی بعدی:                                                         72/51/5939تاریخ ابالغ:   

 

 

 

 

 MHPR-HIM-04کد سند:

 ویرایش: دوم

 دومصفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند:روش اجرایی 

 

 صاحبان فرایند و ذینفعان:

 تیم مدیریت اجرایی و کمیته مدیریت اطالعات

 فرد پاسخگو:

 مسئور واحد حقوق گیرندگان تدمت

 شیوه انجام کار: 

.سوپروایزر آموزشی،لیست اتتصارات رایج و کاربردی هر بخش را تهیه و در معرض دید کارکنان آن واحد قرار 1

 میدهد.

.بازاموزی گزارش نویسی دوره ای توسط سوپروایزر آموزشی برگزار می شود که در این کالس ها تاکید بر 2

 استفاده از عالئم اتتصاری معتبر می شود.

ثبت گزارشات در پرونده از اتتصاراتی استفاده می نماید که بین همه مشترک بوده و برای .تیم درمان هنگام 3

 همه تیم قابل درک باشد.

.تیم درمان در استفاده از واژه ها و اتتصارات غیر مشترک بدلیل اینکه در انتقار پیام مورد نیر اتتالر ایجاد 4

 می کند تودداری می نماید.

 زشکی از عالئم اتتصاری استاندارد استفاده می نماید..پزشک در ثبت دستورات پ5

 .پرسنل پرستاری برای نشان دادن واحد ها از اتتصارات مجاز استفاده می نمایند.6

.پرستار در هنگام درج گزارشات در پرونده بیمار  از استفاده کردن عالئم اتتصاری غیر استاندارد تودداری می 7

 نماید.

 

حروف مجاز  و کاربرد آنها در مستندات به استفاده از عنوان:

 ویژه در پرونده

بخش های درماني ، مدارک پزشکي ، دامنه:

 مدیر پرستاری ، مدیریت و رهبری

 MHPR-HIM-05کد سند: 

 دوم ویرایش:

 صفحه:اول
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند:روش اجرایی 

 

.پرستاران از کاربرد اصطالحات غیر ضروری تودداری می نمایند و نگارش ساده وروان و قابل فهم را همیشه 8

 در نیر دارد.

 .پرسنل کادر درمان از کاربرد اتتصارات پزشکی در برگ آموزش بیمار تودداری می نماید.9

نکته: بعضی از عالئم اتتصاری از لحاظ نوشتاری شبیه به هم می باشد ولی هر کدام معنی متفاوتی دارند که در 

 نوشتن آنها باید دقت نمود تا ایمنی بیمار به تطر نیفتد.

 

 نحوه نظارت بر اجرا:

 بررسی و بازدید از پرونده ها

 منابع/مراجع:

 تجارب بیمارستانی

 

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

مسئول آمار و مدارک  رمهسا دلی

 پزشکی

 

کمیته مدیریت اطالعات سالمت و 

 فناوری اطالعات

 

 

 دکتر حسین رستمی پور

 

 

 ریاست

 
 کیفیتمسئول دفتر بهبود  فاطمه شاکری

 سوپروایزر نبی اله زارع زاده

 

 71/51/5932بازبینی بعدی:                                                             71/51/5939تاریخ ابالغ: 

 

 MHPR-HIM-05کد سند: 

 دوم ویرایش:

 دومصفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 آموزشی و درمانی استاد مطهریمرکز 

 عنوان سند:روش اجرایی

 

ستم،امانت داری و جلو گیری از دخل و تصرف در یس تیامن حفظعنوان:

 بودن افرادوبخش هاوواحدها،محرمانه يدسترس داده،تعیین سطوح

 يکیالکترون اطالعات

 وپاراکلینیک بالیني بخشهایدامنه:

 ومدارک  (IT)اطالعات   واداری،فناوری

 وحراست پزشکي

 

 صاحبان فرایند و ذینفعان:

 کلیه پرسنل

 فرد پاسخگو:

 اطالعات فناوری مسئور

 تعاریف:

 تعیین وظیفه که است اطالعات ازمدیریت بخشی اطالعات و بازیابی ذتیره های سیستم و امنیت محافیت

 .دارد رابرعهده الزم راهکارهای وارائه اهداف این به رسیدن موانع وبررسی اهداف،امنیت

 بیانیه سیاست:

 دسترسی سطوح کردن سیستم،مشخص امنیت حفظچرائی: بیمارستان استاد مطهری جهرم بدلیل اهمیت 

 اطالعات بودن محرمانه های وروش ای رایانه سیستم ورودبه وکنترر مختلف هاوواحدهای افرادوبخش

 الکترونیکی

 دسترسی محرمانگی، عدم اصور ورعایت تصوصی حریم اطالعات، حفظ ومحرمانگی امنیت حفظهدف: 

 سرورهای وترابکاری بیمارستان ومحرمانه حیاتی اطالعات به دسترسی دیگران، عدم اطالعات افرادغیرمجازبه

 بیمارستان

 مختلف هاوواحدهای افرادوبخش دسترسی سطوح کردن سیستم،مشخص امنیت حفظسیاست : بیمارستان 

را در تعهد تود دانسته و اجرا  الکترونیکی اطالعات بودن محرمانه های وروش ای رایانه سیستم ورودبه وکنترر

 .می نماید

 MHPR -IT-01 کد سند:

 دومویرایش: 

 اول صفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند:روش اجرایی

 

 شیوه انجام کار: 

 باشد می ای رایانه سیستم ورودبه تودقادربه به ازیوزروپسوردمخصوص بااستفاده هرکاربررایانه. 5

 باشدوتنهاادمین تودمی به مربوط بخش مشاهده تود،تنهاقادربه مشخصات باواردکردن  HIS. هرکاربر 2

 .باشد می پایه ت ییراطالعات و قادربه مدیر بیمارستان تی(  با   هماهنگی آی سیستم )مسئور

 .باشد هامی سیستم مانیتورینگ قادربه اطالعات واحدفناوری . مسئور3

 نحوه نظارت بر اجرا:

 ITمصاحبه با پرسنل واحد 

 

 منابع/مراجع:

 تجارب بیمارستانی

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

  ITمسوول  محمود قناعتیان

فناوری کمیته مدیریت اطالعات سالمت و 

 اطالعات

 

 

 

 دکتر حسین رستمی پور

 

 

 ریاست

 

 دفتر بهبود کیفیت فاطمه شاکری

 سوپروایزر نبی اله زارع زاده

 

 72/51/5932بازبینی بعدی:                                                                                             72/51/5939تاریخ ابالغ:         

 

 

 MHPR -IT-01 کد سند:

 دوم ویرایش:

 دومصفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 سند:روش اجراییعنوان 

 

 یافزار وسخت یافزار نرم یها ستمیازس يبانیپشتعنوان:

 مارستانیب

 وپاراکلینیک بالیني های بخشدامنه:

  (IT)اطالعات   وفناوری واداری

 وتدارکات وحراست

 

 صاحبان فرایند و ذینفعان:

 اطالعات فناوری مسئور

 فرد پاسخگو:

 مسئولفناوریاطالعات

 بیانیه سیاست: 

 افزاری وسخت افزاری نرم های ازسیستم پشتیبانیچرائی: بیمارستان استاد مطهری جهرم بدلیل اهمیت  

 بیمارستان

 اطالعات بودن ودردسترس افزاری وسخت افزاری نرم های ازسیستم صحیح ونگهداری مراقبتهدف: 

را در تعهد تود  بیمارستان افزاری وسخت افزاری نرم های ازسیستم پشتیبانی های روشسیاست : بیمارستان 

 دانسته و اجرا می نماید.

 شیوه انجام کار: 

 می ذتیره اکسترنار وهاردهای بکاپ سرورهای برروی دربیمارستان مورداستفاده افزارهای نرم کلیه . سورس1

 شود

 شود تعمیرمی اطالعات فناوری مسئور توسط بیمارستان درداتل درحدامکان سخت . تجهیزات2

 تهیه وتدارکات،ازبیرون اطالعات فناوری مسئور تعمیرباشد،توسط بسوزدیاغیرقابل ایه قطع که . درصورتی3

 شود می وجایگزین

 

 MHPR -IT-02 کد سند:

 دوم:ویرایش

 اول صفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند:روش اجرایی

 

 واحد تدارکات به وباهماهنگی اطالعات فناوری مسئور باشدتوسط تعمیرداشته نیازبه ایه قطع که درصورتی. 4

 گردد می معتبروطرف قراردادارسار فروشگاههای

 ازبیمارستان تارج به تدارکات مسئور و باهماهنگی اطالعات فناوری مسئور شارژوتعمیرتوسط . پرینترهاجهت5

 .شود می ارسار

 

 نظارت بر اجرا:نحوه 

 تود ارزیابی  طبق چک لیست

 

 

 منابع/مراجع:

 تجارب بیمارستانی

 سمت تصویب کننده: تایید کننده: سمت تهیه کننده:

  ITمسوول  محمود قناعتیان

کمیته مدیریت اطالعات سالمت و 

 فناوری اطالعات

 

 

 دکتر حسین رستمی پور

 

 

 ریاست

 

 دفتر بهبود کیفیت فاطمه شاکری

 سوپروایزر اله زارع زاده نبی

 

 72/51/5932بازبینی بعدی:                                                      72/51/5939تاریخ ابالغ:    

 

 

 MHPR -IT-02 کد سند:

 دوم:ویرایش

 دومصفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 استاد مطهریمرکز آموزشی و درمانی 

 عنوان سند:روش اجرایی

 

 نسخه هیوته يکیالکترون داده هاواطالعات منظم يبانیوپشت ینگهدارعنوان:

 بانیپشت

 ITواحد دامنه:

 

 صاحبان فرایند و ذینفعان:

 کلیه پرسنل و   ITمسئور 

 فرد پاسخگو:

 ITواحد 

 تعاریف:

 تعیین وظیفه که است اطالعات ازمدیریت اطالعات،بخشی وبازیابی ذتیره های سیستم و امنیت محافیت

 .دارد رابرعهده الزم راهکارهای وارائه اهداف به موانع رسیدن وبررسی اهداف،امنیت

 شیوه انجام کار: 

 عددسرورمجزا1برروی اطالعات . ذتیره1

 پشتیبان سرورهای وبروی شده گیری یکبارپشتیبان ساعت 12هر  بیمارستان افزارهای نرم کلیه . اطالعات2

 شود می ذتیره وهارداکسترنار

 می انجام SQLتودویندوزودیتابیس    Backup schulingبرنامه   کامالتودکارتوسط بصورت عمل . این3

 .شود

 حمل قابل تجهیزات برروی اطالعات . ذتیره4

 

 

 

 MHPR -IT-03 کد سند:

 دوم: ویرایش

 اول صفحه:
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 بهداشتی درمانی جهرمدانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند:روش اجرایی

 

 گیرد می انجام اطالعات فناوری مسئور توسط دستی باربصورت1هرروز  عمل . این5

 UPS:هاو   سوییچ ,کردنسرورها سروروچک ازاتاق حضوری . بازرسی6

 دماوتهویه میزان بودن ومتعادر تجهیزات شودتاازعملکرد صحیح می روز یکبارانجام 3معموالهر   عمل . این7

 حاصل گردد سروراطمینان اتاق

 نحوه نظارت بر اجرا:

 تود ارزیابی  طبق چک لیست

 

 

 

 

 منابع/مراجع:

 تجارب بیمارستانی

 سمت تصویب کننده: تایید کننده: سمت تهیه کننده:

  ITمسوول  محمود قناعتیان

سالمت و فناوری کمیته مدیریت اطالعا ت 

 اطالعات

 

 

 دکتر حسین رستمی پور

 

 

 ریاست

 

 دفتر بهبود کیفیت فاطمه شاکری

 سوپروایزر نبی اله زارع زاده

 

 72/51/5932بازبینی بعدی:                                                                                            72/51/5939تاریخ ابالغ:        

 

 MHPR -IT-03 کد سند:

 : دومویرایش

 دوم صفحه:
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 رعایت حقوق گیرنده خدمت
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 آموزشی و درمانی استاد مطهریمرکز 

 عنوان سند:روش اجرایی

 

حفظ محرمانگي و تعیین سطح دسترسي افراد مجاز به عنوان روش اجرایی:

 اطالعات بیماران

 بخش هایکلیه دامنه:

 بیمارستان

 

 صاحبان فرایند و ذینفعان:

 درمانی-کلیه مراجعه کنندگان به مرکزآموزشی 

  فرد پاسخگو:

این سند بر عهده تیم مدیریت اجرایی و کلیه مسئوالن باالتص مسئور واحد مدارک پزشکی و مسئولیت اجرای 

 سرپرستاران می باشد.

  هدف :

 حفظ اسرار و جلوگیری از افشا اطالعات مرتبط با بیماران-

 کنترل کلیه اطالعات و جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی-

  تعاریف :

پرونده بیمار: منبع اصلی دریافت اطالعات در مورد فرآیند مراقبت و پیشرفت بیماری که پرونده ی بالینی بیمار/ 
شرح و گزارش مکتوبی از اطالعات گوناگون مربوط به سالمتی بیمار، مانند یافته های ارزیابی، پیشرفت درمان و 

 خالصه ترخیص را شامل می شود. )الکترونیک/کاغذی(

بر اساس فرم های اصلی و فرعی اعالم شده توسط واحد مدارک پزشکی مجاز به  افراد مجاز: تمامی کارکنانی که
 دسترسی و ثبت اطالعات در پرونده بیمار می باشند.

افراد مجاز در پرونده جاری در بخش: پزشک مسئول، پزشک معالج، مسئول بخش، پرستاران و بهیاران با نظارت 
 سرپرستار بخش

ی جاری واحد بایگانی مدارک پزشکی: رئیس بیمارستان، مدیر بیمارستان، مسئول افراد مجاز به دسترسی پرونده ها
 مدارک پزشکی و کارکنان مدارک پزشکی با توجه به تایید مسئول ومدارک پزشکی

 

 MHPR -RSR-01 کد سند:

 دومویرایش:

 صفحه:اول
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 درمانی استاد مطهریمرکز آموزشی و 

 عنوان سند:روش اجرایی

 

 رونوشت پرونده: به معنی اخذ کپی بدون مهر برابر با اصل می باشد.

رونوشت برابر اصل شده: ارائه رونوشت برابر اصل شده منوط به ارائه نامه رسمی از سازمان متقاضی و تایید ریاست 

 بیمارستان می باشد.

سال از زمان تحویل  51های بایگانی موجود در واحد مدارک پزشکی که بیش از  پرونده راکد: شامل تمامی پرونده

 آن به این واحد می گذرد.

سال از  51پرونده های جاری بایگانی: شامل تمامی پرونده های بایگانی موجود در واحد مدارک پزشکی که کمتر از 

 زمان تحویل آن به این واحد می گذرد.

تمامی پرونده های موجود در بخشهای درمانی از بدو پذیرش بیمار تا زمان  پرونده های جاری بخش: شامل

 ترخیص می باشد.

بخش مدیریت آمار و اطالعات درمان، بخش مربوط به مدیریت اطالعات بیمار و آمار عملکردی بیمارستان )بخش 

 مدارک پزشکی در بیمارستان( می باشد.

جد پدری. در صورت فقدان این دو قیم نماینده قضایی بوده و می تواند  ولی یا نماینده قانونی: عبارت است از: پدر،

به نمایندگی از محجور اقدام نماید. نحوه احراز والیت رویت اسناد سجلی بیمار و نماینده و در مورد قیم حکم 

 قضایی مربوطه می باشد.

 شیوه انجام کار: 

نگهداری و حفاظت از نسخه فیزیکی پرونده و مدارک پزشکی بیماران از تعهدات بیمارستان محسوب می شود. -5

اطالعات آن محرمانه و متعلق به شخص بیمار بوده و بهره برداری از اطالعات آن به لحاظ قانونی منوط به رضایت 

 کتبی بیمار می باشد. 

 

 MHPR -RSR-01 کد سند:

 دومویرایش:

 دومصفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند:روش اجرایی

 

رضایت نامه موجود در پشت فرم پذیرش در خصوص اجازه استفاده از اطالعات پزشکی باید در زمان پذیرش از -2

 گردد. اخذ  بیمارستانگیرنده خدمت، ولی یا نماینده قانونی وی در 

این رضایت پس از توجیه بیمار نسبت به حقوق درمانی خود در خصوص اینکه استفاده از اطالعات پرونده پزشکی 

منوط به کسب رضایت و اجازه وی بجز گزارشات مورد درخواست مراجع قانونی می باشد. شفاف سازی این موضوع 

 رضایت تاثیری بر ارائه خدمات به ایشان ندارد الزامی است.برای بیمار، نماینده/ولی قانونی وی که عدم 

در زمان ترخیض کپی از آخرین اقدامات تشخیصی، نتایج آزمایش را به همراه اصل کلیشه ها و گرافی ها به  -3

 بیمار تحویل داده شود.

ودک، روانی یا محجور برگ خالصه پرونده در زمان ترخیص به کلیه بیماران و در زمانی که بیمار ک تحویل کپی -4

باشد به ولی نماینده قانونی وی و بیمارانی که با رضایت و مسئولیت شخصی بیمارستان را ترک می کنند الزامی می 

 باشد.

در زمان انتقال بین بیمارستانی بیمار جهت ادامه دادن درمان، نسخه اصل یا اول فرم اعزام واجد مهر و امضای  -1

ل پرونده بیمار به همراه تصویر اوراق مهم پرونده باید همراه بیمار منتقل گردد. اص اصل پزشک معالج به همراه

م فرم اعزام )اصل یا کاربن( بصورت خوانا و ممهور به مهر و امضای اصل پزشک معالج در بیمارستان مبدا نسخه دو

 نگهداری گردد.

به وخامت آنی وضعیت بیمار شده )سقوط در صورت بروز حوادث و وقایع ناخواسته و خطاهای پزشکی که منجر -6

تزریق خون اشتباه و ...( و  -استفاده نابجا از گازهای طبی -عدم شناسایی بیمار -قطع عضو نابجا -بیمار از تخت

 ویر تمام اوراق پرونده تهیه و بامرگهای مشکوک حین بستری بیمار، بالفاصله با قید تاریخ و ساعت دقیق واقعه، تص

 MHPR -RSR-01 کد سند:

 دومویرایش:

 سومفحه:ص
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند:روش اجرایی

 

ذکر تاریخ و ساعت دقیق کپی برداری بر روی نسخه کپی، برابر اصل شده و تا زمان بررسی حادثه در محل امن 

یا بررسی بعدی به عنوان نسخه ایمن پرونده نگهداری شود. ضبط و نگهداری نسخه ایمن جهت هرگونه داوری 

 پرونده با مسئولیت رئیس بیمارستان است.

ه ثبتیات پرونده پزشکی بیمار بایستی بهنگام بوده و از ارسال مجدد اصل پرونده بیماران فوتی و اعزام شده یکل -7

 قبیل تکمیل گزارشات و ... اکیداً اجتناب گردد.به بخش درمانی مربوطه تحت عناوینی از 

پرونده بالینی بیمار )اعم از سرپایی، بستری و اورژانس( در دسترس و اختیار افراد غیرمجاز قرار نگیرد و جهت  -8

انتقال آن بین بخشهای مختلف بیمارستان از فرد یا افراد معین و قابل اعتماد استفاده شود. خروج پرونده های 

ان توسط همراهان بیمار از بخشها ممنوع است. )جابه جایی پرونده ها و اوراق پرونده توسط پرسنل بیماربر یا بیمار

 و یا خدمات انجام می شود(پرستاری پرسنل 

بخش مدیریت آمار و اطالعات درمان پیگیری های الزم جهت بازگشت پرونده های خارج شده از بایگانی  -9

درخواستهای داخلی تصریح شده در این دستورالعمل( را بصورت روزانه یا حداکثر هفتگی )خروج پرونده صرفاً برای 

 انجام دهد.

برای هرگونه درخواستی جهت دسترسی به پرونده برگ درخواست با ذکر نام و نام خانوادگی و امضاء درخواست  -9

 کننده، ضمیمه پرونده گردد.

در تحقیقات و آموزش پزشکی، با توجه به اینکه پرونده بالینی  در خصوص ارایه پرونده پزشکی جهت استفاده -55

 از مهمترین منابع برای مطالعات اپیدمیولوژیک و تحقیقات بالینی محسوب می شود پس از اخذ رضایت قطعی کتبی 

 

 MHPR -RSR-01 کد سند:

 دومویرایش:

 چهارمصفحه:
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند:روش اجرایی

 

( رعایت موارد ذیل قبل از ارایه پرونده و اطالعات پزشکی ضروری 2و بالشرط بیمار در زمان مقتضی )موضوع بند 

 است:

رضایت بیمار در خصوص اجازه استفاده از اطالعات پزشکی فقط در خصوص اطالعات کیلینیکی ثبت شده در 

نده پزشکی بیمار می باشد و نام و اطالعات مشخص کننده هویت بیمار به هیچ عنوان نباید در پرسسشنامه و پرو

 تحقیقات بالینی مورد استفاده واقع گردد.

ارایه معرفی نامه از معاونت آموزشی یا پژوهشی یا درمان دانشگاه مربوطه، و ارایه یک نسخه از پروپوزال از  -الف

 سوی پژوهشگر.

 عهدنامه حفظ محرمانگی اطالعات شخصی بیماران توسط پژوهشگر مسئول.تامضاء  -ب

تعهد پژوهشگر به اینکه یک نسخه از گزارشات نهایی تحقیقات انجام شده )یاخالصه ای از آن( جهت تایید  -ج

 رعایت تعهدات اخالقی، به رویت مسئول واحد مدیریت آمار و اطالعات درمان مرکز رسانیده شود.

 دسترسی: سطوح

 شیوه انجام کار:

بیمارستان سطح دسترسی به پرونده های بیماران را تعیین می کند و افراد مجاز نیستند خارج از این محدوده -5

 ثبت و انتقال اطالعات را انجام دهند.

 سطح دسترسی بیمار و نزدیکان:

مده است( بعد از احراز هویت و با توجه به بیمار، ولی یا نماینده قانونی )ولی یا نماینده قانونی در بخش تعاریف آ

 شرایط الزم به مدارک پزشکی دسترسی می یابند.
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ارائه نامه رسمی از سازمان ها و ارگان ها با توجه به سیاست بیمارستان، رونوشت برابر اصل  مراجعه کنندگان با 2

 شده از مدارک الزم را دریافت می نمایند.

 سطوح دسترسی:

 سطح دسترسی به پرونده بالینی بیمار در درخواست های درون سازمانی

 درون سازمانی

 سطح دسترسی به سوابق قبلی  

 درخواست کننده
 سطح دسترسی به پرونده بیماران 

 نحوه دسترسی تحت درمان در بخش ها

نحوه 

ارسال 

 پرونده

 زمان عودت

 پزشک معالج
دسترسی کامل به پرونده بیماران تحت درمان در بخش 

 مربوطه

با تکمیل فرم درخواست پرونده توسط پزشک معالج و تایید 

ر سالمت، سوابق قبلی بیمامسئول واحد مدیریت اطالعات 

تحت درمان جهت ادامه درمان در اختیار پزشک معالج قرار می 

 گیرد.

از طریق منشی 

های بخش یا 

افراد قابل 

اعتمادی که برای 

این منظور تعیین 

 گردیده است.

حداکثر تا زمان ترخیص 

 بیمار

 پزشک مشاور
در بخش  مشاورهدسترسی کامل به پرونده بیماران تحت 

 مربوطه

و تایید  شاورپرونده توسط پزشک م با تکمیل فرم درخواست

ر امسئول واحد مدیریت اطالعات سالمت، سوابق قبلی بیم

برسی در موضوع مورد مشاوره در اختیار جهت  مشاورهتحت 

 پزشک مشاور قرار می گیرد.

 تا زمان پایان مشاوره

سایرپزشکان مقیم یا آنکال 

 بیمارستان

در بخش ویزیت دسترسی کامل به پرونده بیماران تحت 

 مربوطه

و  مقیم یا آنکالبا تکمیل فرم درخواست پرونده توسط پزشک 

سالمت، سوابق واحد مدیریت اطالعات یا آنکال تایید مسئول 

 قرار می گیرد.ویزیت در اختیار پزشک مربوطه ر تحت قبلی بیما

حداکثر تا پایان همان 

 شیفت کاری

 رئیس بیمارستان

 در بخش ها دسترسی کامل به پرونده بیماران

با تکمیل فرم درخواست پرونده، سوابق قبلی بیمار در اختیار 

 رئیس بیمارستان قرار می گیرد.
 ساعت 24تا 

 مدیرپرستاری بیمارستان
با تکمیل فرم درخواست پرونده، و تایید رئیس بیمارستان سوابق 

 قبلی بیمار در اختیار قرار می گیرد.
 تا پایان همان شیفت کاری

 - - -در بخش مراقبت دسترسی کامل به پرونده بیماران تحت  سرپرستاران و پرستاران

 MHPR -RSR-01 کد سند:

 دومویرایش:

 ششمصفحه:
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 مربوطه

دانشجویان پزشکی در حال آموزش 

 مرکز در مرکز آموزشی

مربوطهبخش آموزشی دسترسی کامل به پرونده بیماران 

 

با تکمیل فرم درخواست پرونده توسط اتند یا رزیدنت ارشد 

واحد مدیریت اطالعات سالمت، سوابق مربوطه و تایید مسئول 

قبلی بیمار تحت درمان جهت ادامه درمان در اختیار قرار می 

 گیرد.

از طریق منشی 

های بخش یا 

افراد قابل 

اعتمادی که برای 

این منظور تعیین 

 گردیده اند.

 تا زمان ترخیص بیمار

 

 سطح دسترسی به پرونده بالینی بیمار در درخواست های درون سازمانی

 درخواست کننده

سطح دسترسی به پرونده 

 بیماران تحت درمان 

 در بخش ها

 زمان عودت نحوه ارسال پرونده نحوه دسترسی

کمیته های بیمارستانی )مرگ و میر 

 -و عوارض، آسیب شناسی و نسوج

دسترسی به کپی برابر اصل پرونده بیماران و  سایر کمیته ها( -عفونت

 فوتی های تحت بررسی

درخواست کتبی دبیر کمیته به همراه ذکر علت درخواست با 

 و تایید رئیس بیمارستان
 - تحویل به دبیر کمیته

 وکیل حقوقی بیمارستان
با درخواست وکیکل به همراه ذکر علت درخواست و تایید 

 رئیس بیمارستان
 - تحویل به وکیل حقوقی بیمارستان

 مدیر امور مالی
پرونده که برای دسترسی به اطالعاتی از 

 اهداف مالی مورد استفاده قرار می گیرد.

با درخواست کتبی مدیر و ذکر علت درخواست و تایید رئیس 

 مرکز 

تحویل گزارش یا لیست اطالعات 

 درخواستی به مدیر امور مالی
- 

 

 سازمانی برونسطح دسترسی به پرونده بالینی بیمار در درخواست های 

 درخواست کننده
سطح دسترسی به 

 پرونده 
 زمان عودت نحوه ارسال پرونده نحوه دسترسی

بازرسان و کارشناسان وزارت 

 بهداشت و دانشگاه مربوطه

دسترسی کامل به پرونده جهت 

 اهداف نظارتی و رسیدگی به شکایات

دسترسی به اصل پرونده با ارائه 

معرفی نامه از مقام مافوق یا برگ 

 ماموریت

 مطالعه اصل پرونده در محل بیمارستان
پس از پایان مطالعه و 

 بررسی پرونده
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 وکیل حقوقی بیمارستان

دسترسی به کپی پرونده با نامه 

 رسمی و تایید رئیس بیمارستان

کپی پرونده مصدق ممهور به مهر برابر اصل بیمارستان، برگ شماری 

تعداد شده در پاکت دربسته با مهر محرمانه منضم به نامه رسمی با ذکر 

برگ های پرونده در نامه، با اخذ رسید تحویل کارشناس حقوقی دانشگاه 

یا بیمارستان، یا نماینده مرجع درخواست کننده گردد و در صورت نبود 

نمایندگان مذکور، نحوره ارسال )ارسال از دبیرخانه و ...( از مرجع 

 درخواست کننده استعالم گردد

- 

بیمارستانها و مراکز درمانی 

 دیگر

دسترسی کامل به پرونده های قبلی 

 بیماران بستری در آن مراکز

دسترسی به کپی پرونده با نامه 

رسمی و اجازه کتبی بیمار جهت ادامه 

 درمان

کپی پرونده مصدق ممهور به مهر برابر اصل بیمارستان، برگ شماری 

شده در پاکت دربسته با مهر محرمانه منضم به نامه رسمی با ذکر تعداد 

برگ های پرونده در نامه، با اخذ رسید تحویل ولی یا نماینده قانونی 

بیماریا نماینده بیمارستان مقصد و در غیر اینصورت، نحوره ارسال از 

 طریق استعالم از مرجع درخواست کننده 

- 

 ********* کارفرمای بیماران ناشی از کار

دسترسی به کپی پرونده با اجازه 

کتبی بیمار یا مرجع قضایی یا رضایت 

 نماینده قانونی وی

کپی پرونده مصدق ممهور به مهر برابر اصل بیمارستان، برگ شماری 

شده در پاکت دربسته با مهر محرمانه منضم به نامه رسمی با ذکر تعداد 

 برگ های پرونده در نامه، با اخذ رسید تحویل کارفرما گردد

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



239 
 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 مرکز آموزشی و درمانی استاد مطهری

 عنوان سند:روش اجرایی

 

 سازمانیبرون سطح دسترسی به پرونده بالینی بیمار در درخواست های 

 زمان عودت پروندهنحوه ارسال  نحوه دسترسی سطح دسترسی به پرونده  درخواست کننده

 دادگستری، پزشکی قانونی

در صورت درخواست اصل یا تصویر )کپی( 

پرونده، دسترسی کامل به نسخه برابر اصل 

شده کلیه پرونده های تحت بررسی در مرجع 

 قضایی مربوطه

درخواست پرونده با نامه رسمی و تایید 

 رئیس بیمارستان

ن مراجع با توجه به امکان استعالم و درخواست همزما

حقوقی جزایی و کیفری جهت دریافت نسخه برابر اصل 

شده پرونده، صرفاً امکان ارسال نسخه برابر اصل شده 

پرونده بیمار امکان پذیر بوده و اصل پرونده به منظور 

پاسخگویی به استعالم سایر مراجع، کماکان نزد 

بیمارستان محفوظ خواهد بود. لذا کپی پرونده مصدق 

برابر اصل بیمارستان، برگ شماری شده  ممهور به مهر

در پاکت دربسته با مهر محرمانه منضم به نامه رسمی با 

ذکر تعداد برگ های پرونده در نامه، با اخذ رسید تحویل 

کارشناس حقوقی دانشگاه یا بیمارستان، یا نماینده مرجع 

قضایی مربوطه گردد و در صورت نبود نمایندگان مذکور 

ل از دبیرخانه، ...( از مرجع قضایی نحوه ارسال )ارسا

 مربوطه استعالم گردد.

به دلیل وجود اصل پرونده 

در بیمارستان نیاز به عودت 

کپی پرونده به بیمارستان 

 نمی باشد.

 سازمانهای بیمه گر
دسترسی کامل به پرونده های بیمه شدگان 

 تحت پوشش

دسترسی به اصل پرونده جهت بررسی 

توسط کارشناسان و تایید بیمه بیمار، 

مقیم سازمانهای بیمه گر در 

 بیمارستان

 پس از پایان بررسی و تائید در محل بیمارستان و ترجیحاً در بخش بالینی مربوطه

دسترسی به کپی پرونده جهت 

بازپرداخت و دریافت غرامت دستمزد 

)ازکار افتادگی( با نامه رسمی و تائید 

 رئیس بیمارستان

مهر برابر اصل بیمارستان، برگ  کپی پرونده ممهور به

شماری شده در پاکت دربسته با مهر محرمانه منضم به 

نامه رسمی با ذکر تعداد برگ های پرونده در نامه، با اخذ 

رسید تحویل کارشناس حقوقی دانشگاه یا بیمارستان، یا 

نماینده سازمان بیمه گر گردد و در صورت نبود نمایندگان 

ال از دبیرخانه، ...( از سازمان مذکور نحوه ارسال )ارس

 بیمه گر استعالم گردد.
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 (:بیمارستانپزشکان متفرقه )خارج از 

ارائه اجازه نامه کتبی بیمار و تایید ریاست/مدیریت، مجاز به دریافت اطالعات درباره بیمار بوده و لذا در صورت 

 صدور مجوز توسط ریاست/مدیریت بیمارستان بدون وجود اجازه نامه کتبی بیمار در این مورد غیرقانونی می باشد

 پرستاران/بهیاران:

طالعات در پرونده های جاری بخش محل خدمتی هستند. در پرستاران و بهیاران مجاز به دسترسی و ثبت ا

خصوص دسترسی به پرونده های جاری سایر بخشهای درمانی، این امر منوط به کسب اجازه از سرپرستار بخش 

 مرتبط بوده و مجاز به ثبت اطالعات در پرونده های مذکور نمی باشند. 

 رعایت موارد ذیل ضروری است:

با مقاصد معمولی )از جمله آموزش( و با حسن نیت مورد استفاده  بیمارستانری بیمار در هنگامی که پرونده جا-5

و طرح در کمیته مرگ و میر و کمیته های  Case reportقرار می گیرد نیازی به رضایت بیمار نیست )موارد 

 مرتبط بدون ذکر نام بیمار(

 پرونده های بیمار رونوشت تهیه نمود.بدون اجازه صریح رئیس/مدیر بیمارستان نمی توان از  -2

 پزشکان نمی توانند به شرکتهای بیمه یا وکالی دادگستری اجازه دسترسی به پرونده بیمار را بدهند. -3

از واحد مدارک پزشکی خارج می گردد و در  بیمارستانپرونده های پزشکی فقط در موارد الزم برای انجام امور  -4

 ه، افراد مجاز فقط در واحد مدارک پزشکی می توانند پرونده را مطالعه نمایند.صورت نیاز به مطالعه پروند

 MHPR -RSR-01 کد سند:

 دومویرایش:
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بایگانی در واحد مدارک پزشکی به دادگاه حتی المقدور ابتدا کپی ارسال گردد و چنانچه جهت ارائه اصل پرونده  -1

دادگاه اصرار به دریافت اصل پرونده داشت الزامی است رسید آن را از منشی دادگاه دریافت و رسید مذکور در محل 

 پرونده خارج شده در واحد مدارک پزشکی نگهداری کرد.

مشکوک در بررسی پرونده بیمار، تا زمان دریافت دستور از رئیس بیمارستان و مسئول در صورت مشاهده موارد  -6

 نمی باشد . بیمارستانمدارک پزشکی جهت تعیین تکلیف، مجاز به تحویل پرونده به افراد در داخل و خارج 

نوط به اجازه رئیس توسط فراگیران و اینترن مپزشکی ثبت اطالعات در پرونده بایگانی بیماران در واحد مدارک  -7

 می باشد. بیمارستان

های بیماران توسط کمک بهیاران و نیروهای خدماتی قابل اعتماد بخشها صورت گرفته و این پرونده انتقال  -8

 جاری به سایر افراد نمی باشند.اطالعات پرونده افراد مجاز به انتقال 

ارائه درخواست کتبی از اداره متبوع و اجازه رئیس  های بایگانی بیماران متهم و مجرم منوط بهپرونده بررسی  -9

 های جاری توسط همراهان بیمار از بخشها ممنوع می باشد.پرونده می باشد. خروج  بیمارستان

و بیمارستان نگهداری می شود جزء  شکی که برای استفاده بیمار، پزشکمدارک بیمارستاناز جمله مدارک پز -50

 ود و کلیه کارکنان ملزم به حفظ و نگهداری آن هستند..مایملک بیمارستان محسوب می ش

کلیه کارکنان موظف هستند که از انجام هر اقدامی که منجر به افشا اطالعات بیماران می شود خودداری  -55

 کنند.

 از نوشتن مشخصات بیمار و تشخیص وی بر روی تابلوی باالی سر بیمار خودداری شود. -

 MHPR -RSR-01 کد سند:

 دومویرایش:

 دهم صفحه:
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 از نوشتن اطالعات بیماران بر روی تابلوی بخش خودداری شود. -

 سایر بیماران و همراهان نباشد. پرونده بیماران در محلی نگهداری شود که قابل دسترسی برای مراجعین و -

هنگام صحبت در مورد بیمار و انتقال اطالعات به افراد مجاز دیگر مراقب باشند که انتقال به سایر افراد صورت  -

 نگیرد.

 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:

 دستورالعمل ارائه پرونده و اطالعات پزشکی

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

مسئور بخش  سودابه شاکری

p.ccu 

 

 کمیته اتالق پزشکی

 

 

دکتر حسین رستمی 

 پور

 

 

 ریاست

 
مددکار  فهیمه بخشی

 اجتماعی

 

                           72/51/32بازبینی بعدی:                                                                                                  72/51/39تاریخ ابالغ:  
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 کل بیمارستاندامنه: بیماران مجهول الهویهنحوه ارائه خدمات به عنوان: 

 

 صاحبان فرایند و ذینفعان:

 کلیه گروه های آسیب دیده و آسیب پذیر

 فرد پاسخگو:

و کلیه مسئوالن ، سوپروایزرها و دفتر پرستاری می  یت اجرای این سند بر عهده تیم مدیریت اجراییولئمس

 باشد.

 هدف:

 حفظ و حراست از گیرندگان تدمت مجهور الهویه -

شناسایی گیرندگان تدمت مجهور الهویه و برنامه ریزی اتتصاصی در بیمارستان جهت ارائه حمایت های الزم  -

 به گیرندگان تدمت مجهور الهویه

غی از سوی وزرات متبوع در رعایت حقوق گیرندگان تدمت از جمله گیرندگان اجرایی شدن سیاست های ابال -

 تدمت مجهور الهویه 

 رسیدگی و تکریم ارباب رجوع -

 حفظ شخصیت بیمار و احترام به وی -

 تعاریف:

بیمار مجهور الهویه : به فردی اطالق می شود که فاقد مدارک شناسایی معتبر است یا به دالیلی اعم از کاهش 

سطح هوشیاری ، فراموشی موقت یا دایم ، مشکالت روانی و ذهنی و ... قادر به دادن اطالعات معتبر نیست و 

 همراهی که بتواند این اطالعات را در اتتیار قرار دهد با وی نیست .
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 شیوه انجام کار:

. پرستار مسئور شیفت چنانچه بیمار مجهور الهویه به بیمارستان انتقار داده شود مورد را در اسرع وقت به 1

 اطالع سوپروایزر می رساند .

بیمارستان انتقار داده شود با هماهنگی سوپروایزر مورد . پرستار مسئور شیفت چنانچه بیمار مجهور الهویه به 2

 را به واحد مددکاری بیمارستان اطالع می دهد .

انتیامات با هماهنگی سوپروایزر جیب بیمار و کلیه وسایل شخصی وی را جهت یافتن کارت شناسایی ، . 3

صورتجلسه ، وسایل بیمار را آدرس و شماره تلفن و...برای تعیین هویت بیمار بررسی نموده و ضمن تنییم 

 تحویل سوپروایزری می دهد .

. پس از تریاژ بیمار و بعد از ویزیت بیمار مجهور الهویه توسط پزشک ، همچنین توسط پرسنل تدمات با 4

نیارت پرستار مسئور شیفت برای بیمار تشکیل پرونده می دهد و عالوه بر شماره پرونده به جای نام بیمار ، 

 نوشته می شود.کلمه ناشناس 

. برای بیمار مجهور الهویه درتواست دستبند شناسایی داده می شود که به جای نام بیمار کلمه ناشناس ثبت 5

 شده است و شماره پرونده بیمار بر روی آن ثبت شده است .

 .. پرستار مسئور شیفت ترتیبی اتخاذ می نماید که بیمار مانند سایر بیماران تحت درمان قرار گیرد 6

گزارش پرستاری وضعیت ظاهری بیمار ) پوشش ، رنگ پوست و ...( و یا هر نشانه . پرستار مسئور بیمار در 7

 مشخصه بیمار را در پرونده ثبت نموده و در صورت هوشیاری اطالعات الزم را از بیمار گرفته و ثبت می نماید .

پرونده و دستبند شناسایی بیمار به نام تود . به محض هوشیاری بیمار و یا مشخص نمودن همراهان وی ، 8

 بیمار ثبت تواهد شد .

( اطالع می دهد تا در بیمارستان حضور  111.سوپروایزر در اسرع وقت ، مورد را به نیروی انتیامی ) پلیس 9

 یافته و صورتجلسه تنییم می نماید و اقدامات الزم را در تصوص شناسایی بیمار را از طریق اداره آگاهی و

 دادسرا انجام می دهد .
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جهت همراه دائم و  ر الهویه اطفار به طور مناسب از حفاظ تخت استفاده می شود ومجهو. حمایت از بیمار 11

تعیین تکلیف بیمار ، مورد به واحد مددکاری از جانب ایشان با دفتر سوپروایزری به اورژانس اجتماعی اطالع داده 

 می شود .

 . کلیه اقدامات درمانی برای بیماران مجهور الهویه مانند سایر بیماران انجام می شود.11

ح یا دریافت اطالعات درست از تود بیمار توسط سوپروایزر به . در صورت شناسایی بیمار توسط مراجع ذیصال12

 تانواده بیمار اطالع داده می شود.

. در صورت عدم شناسایی جهت تعیین تکلیف بیمار پس از انجام اقدامات درمانی کلیه مراتب به سازمانهای 13

 ذیربط مانند آگاهی و دادسرا سپرده می شود.

ت مشخصات بیمار مجهور الهویه ) شامل جنس ، سن حدودی ، مشخصات . سوپروایزر شیفت در اسرع وق14

ظاهری ، تشخیص احتمالی ، شماره پرونده ، تاریخ حادثه ، محل حادثه ( را در گزارش سوپروایزری ثبت نموده و 

 در صورت شناسایی به بستگان بیمار اطالع رسانی می نماید .

. پرستار مسئور بیمار کلیه اقدامات الزم را جهت بیمار انجام و به منیور شناسایی بیمار و انجام اقدامات از 15

 می نماید.شماره پرونده و وضعیت ظاهری اولیه استفاده 

. سوپروایزر با همکاری مددکار جهت ترتیص بیماران مجهور الهویه و دارای آسیب های اجتماعی تا حصور 16

و تروج قانونی بیمار از بیمارستان پیگیری های الزم را انجام می دهند تا بیمار به یک مرکز نگهداری  نتیجه 

 بهزیستی منتقل گردد.

ه و در شرایطی که هیچ راهی برای شناسایی بیمار در ت در صورت فوت بیمار مجهور الهوی. سوپروایزر شیف17

 د تا از طریق مراجع قانونی اقدام شود.اطالع می ده 111بیمارستان وجود ندارد  به پلیس 

و طی مراحل  "مبنی بر تحویل جسد به .... ". سوپروایزر وقت جنازه را فقط با نامه نیروی انتیامی یا دادگاه 18

 اداری تحویل می نماید .
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 . سوپروایزر جسد را تا زمان تشخیص هویت و یا شناسایی بستگان و ... به سردتانه انتقار می دهد .19

 

 نحوه نظارت بر اجرا:

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

 کنترلی به صورت دوره ای

 

 منابع/مراجع:

 راهنمای اعتبار بخشی –منشور حقوق گیرندگان تدمت 

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

  P.CCUمسئور بخش  سودابه شاکری

 کمیته اتالق پزشکی
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