
 1 

 
 

 

كتابچه خط مشي و روش بيمارستان لوالگر 

دفتر بهبود كيفيت 
با مشاركت صاحبان فرايند 

 96تاريخ بازنگري شهريور 



 2 

: اختصارات خط مشي ها

معني اختصار التين رديف 
1 Lolagar L  بيمارستان لوالگر
2 Management  and  Leadership M&L مديريت و رهبري 
3 Pationt Rights PR حقوق گيرنده خدمت 
4 Labor Unit LU بخش بلوک 
5 Coronary care unit CCU بخش مراقبت ويژه قلب 
6 Operation Room OR اتاق عمل 
7 Procurements PRO تداركات 
8 Policy@Procedure pp  خط مش و روش
9 Radiology RAD راديولوژي 
10 Infection Control IC كنترل عفونت 
11 Clinical  cl  بخش هاي باليني
12  A  ويرايش اول
13  C ويرايش سوم 



 3 

 

 صفحه شماره روش و مش خط فيرد

 4 بيمار حيطه در سالمت ارتقا و یپيشگير در مشارکت 1

 7 ن کارکنا حيطه در سالمت ارتقا و یپيشگير در مشارکت 2

 11 یمعامالت یمال مقررات تیرعا و یکيف یمعيارها لحاظ با پيمانكاران انتخاب 3

 16 تجهيزات و ملزومات عیتوز و تهيه 4

 19 یضرور موارد در یتلفن یدرمان و یمراقبت دستورات 5

 21 یبستر یها بخش در یاورژانس و بدحال بيماران به یرسيدگ نحوه و موقع به ییشناسا 6

 24 ژهیو یها بخش در بيماران ترخيص و رشیپذ کاسيونیاند و نحوه 7

 28 حاد بيماران مداوم نگیمانيتور و كیولوژیفيز مراقبت 8

 30 ها یاسكوپ ،ییسرپا یها یجراح مان،یزا اتاق :مانند عمل اتاق حيطه از خارج یتهاجم اقدامات در بيماران یمنیا الزامات تیرعا 9

 33 نیسزار انجام یها کاسيونیاند تیرعا از اطمينان 10

 35 پرتوها حفاظت و بهداشت اقدامات یاثربخش از اطمينان 11

 38 یبالين کارکنان ریسا و پرستاران/پزشكان بين در دست بهداشت اصول تیرعا یگذار فرهنگ و یگذار ارزش 12

 40 ن بيمارستا سطح در خدمت گيرندگان تیهدا و ییراهنما روش و یمش و خط 13

 43 خدمت گيرنده یخصوص میحر حفظ و تیرعا روش و یمش و خط 14

 46 خطر معرض در یها جمعيت و ریپذ آسيب ی ها گروه از تیحما 15

 49 پرخطر مادران تیریمد 16

 



 4 

 L M&L -PP-01-B  :كد خط مشي                               مشاركت در پيشگيري و ارتقا سالمت در حيطه بيمار :                 عنوان سند                    

 مدير بيمارستان :فرد پاسخگو كليه بخشها و واحدها :دامنه خط مشي مديريت و رهبري :نام بخش

تاريخ 

 :تدوين

 3    از  1    :تعداد صفحات 10/5/97 :تاريخ بازنگري بعدي 10/5/96 :تاريخ آخرين بازنگري 10/5/95

و  ميداني هاي بازديد نحوه ارزيابي خط مش   21/5/96 :تاريخ آخرين ابالغ 21/5/95 :تاريخ ابالغ

 عملياتي برنامه پايش

 

 رييتغ- ها يماريب از يريشگيپ -مارستانيب در خدمات تيفيک  ارتقاء-كاهش هزينه هاي درماني-افزايش كيفيت زندگي بيمار- كاهش بستري مکرر بيماران در بيمارستان: اهداف بيانيه خط مشي

 درمان نگرش

.  لزوم حفظ سالمتي و ارتقاء آن جهت افزايش رصايتمندي و كيفيت زندگي  بيماران: چرايي

حيطه هاي مورد آموزش در - شناسايي بيماران نيازمند به مداخالت ارتقا سالمت و آموزش ايشان- ارائه آموزش هاي الزم با توجه به نيازهاي شناسايي در هر بخش درماني:  سياست

 .جهت پيشگيري شامل پيشگيري از چاقي، ديابت، فشارخون، سکته مغزي و سرطان ، ترک دخانيات و تغذيه سالم مي باشد

 .باشد مي اجتماعي و ،معنوي ،رواني جسمي كامل سالمت ،شامل جهاني بهداشت سازمان تعريف طبق بلکه نبوده بيماري و ناتواني فقدان سالمت، تنها تعاريف

 .سالمتيشان بهبود و كنترل حفظ،  براي افراد سازي توانمند روند از است عبارت:سالمت ارتقا

 

 

 

 

 روش اجرايي

به صورت فصلي آمار علل بستري بيماران به تفکيك بخش هاي درماني استخراج شده و نيازهاي انجام فعاليت هاي ارتقا سالمت بيماران توسط مسئول آموزش به بيمار و مسئولين -1

.  بخشها  استخراج مي شود

. پمفلت آموزشي مرتبط با نياز بيماران توسط سوپروايزر آموزشي با مشاركت پرسنل بخش ها تهيه شده و در كليه بخش ها، در اختيار بيماران قرار مي گيرد-2

مار در منزل ي الزم از بيت ها و مراقبت هاير فعالي  و سايخ مراجعات بعدي، تاريي ، تداخالت دارويماريمار در رابطه  با بيص بي ، و زمان ترخين بستريآموزش بدو ورود ، ح-3

 .توسط پزشك و پرستار به بيمار داده ميشود و مکتوب ميگردد

، وجود بيماري سرطان در بستگان نزديك ، وجود سابقه سکته مغزي و قلبي  .....كشيدن سيگار، سابقه مصرف مواد ، سابقه بيماريهاي زمينه اي فشار خون ،ديابت)فاكتورهاي خطر-4
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 .در ارزيابي اوليه توسط پزشك يا پرستار در زمان پذيرش شناسايي مي شوند (،چاقي در بيماران ....در بيمار يا بستگان نزديك

. نيازهاي بيماران در برگه ارزيابي اوليه توسط پرستاران بخش ثبت مي گردد-5

. ثبت مي كند (گزارش پرستاري)كليه آموزشهاي ارائه شده به بيماران توسط پرستار به بيمار داده شده و در پرونده بيمار -6

. كالس هاي آموزش هماهنگي در كلينيك ديابت و مامايي جهت مراجعين برگزار شده و به ايشان در خصوص مباحث ارتقا سالمت آموزش داده مي شود-7

.  به بيماران مرتبط ارائه مي كندرا الزم آموزش پرستاران و بوده مطمئن ها بخش در سيگار مصرف منع هاي تابلو نصب از محيط بهداشت واحد- 8

.  سهيم باشندبيمارستان در بيماران مخاطرات كاهش در تا شده  پرستاران و مسئول ايمني و هماهنگ كننده ايمني شناسايي و گزارش توسط  محيطي ي كننده تهديدعوامل -9

. مراكز حمايتي توسط منشي بخش  يا پرستار بيمار جهت مراجعه به ايشان در زمان ترخيص داده مي شود-10

. پيگيري پس از ترخيص در خصوص بيماران پر خطر توسط پرستار بخش در خصوص ارزيابي  آموزشهاي ارائه شده و پاسخ  به سئواالت  جديد انجام مي شود-11

. آزمايشات معوقه بيمار طبق روش اجرائي مربوطه توسط پرستار  پيگيري و در صورت داشتن مشکلجهت انجام پيگيري هاي الزم  به بيمار اطالع رساني شود-12

. مشاوره تغذيه در بيماران بستري طبق نظر پزشك انجام مي شود و بيماران در معرض خطر توسط پرستار به كلينيك تغذيه راهنمايي مي شود-13

 و به بيماران هم در اين خصوص با نصب پوستر ها در كنار سينك دستشويي و پمفلت ش آمده  و پروتکل انجام ميگرددي پيت هايبهداشت دست بر اساس موقع ت شستشو وي رعا-14

. آموزشي، اموزش الزم ارائه مي شود

 .انجام ميشوددر كليه بخش ها ي درماني مار ي بي  جهت آرامش روح،ماري پرسنل به بي و معرفييكت شناساي استفاده از ات-15

روز كالسهاي آموزش همگاني  جهت مراجعين به بيمارستان در خصوص پيشگيري از سرطان سکته قلبي  و مغزي  و پيشگيري از ديابت و فشار خون به زبان ساده و قابل 2هفته اي -16

. فهم آموزش داده مي شود

. در كالسهاي آموزش همگاني ، غربالگري بيماران با توجه به عالئم آموزش داده شده به ايشان ، انجام گرفته و به تخصص هاي مربوطه توسط مسئول آموزش ارجاع ميشود-17

 .پايش رضايت سنجي و اثربخشي آموزش به بيمار بصورت فصلي انجام مي گيرد-18

 

 

 -پوستر بهداشت دست-مشاوره ها- پمفلتهاي آموزشي امکانات و تسهيالت بيمارستان داخلي هاي دستورالعمل منابع

 

ليست 

 ذينفعان

حرفه  بهداشت و محيط بهداشت-تغذيه واحد مسئول-خانواده بيماران- بيماران

 -كنترل عفونت-راديولوژي-ازمايشگاه-اي

مسئول - منشي بخش- پرستاران- پزشکان- كليه پرسنل باليني صاحبان فرايند

مسئول بهداشت -مسئول تغذيه-ماماي مسئول آموزش- آموزش
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 -محيط

 

 يداله رشيدي تهيه كنندگان

مريم بابا يي ماهاني 

سيده طاهره قاسمي نژاد 

زهرا طاهرزاده 

 شيوا يوسف زاده

 مدير بيمارستان سمت

مديره پرستاري 

مسئول بهبود كيفيت 

مسئول كنترل عفونت 

 مسئول آموزش همگاني

 امضاء
 

زهراسادات نوري  تهيه كنندگان

 انور

فاطمه فاطمي 

 

 فاطمه قاسمي

 مسئول بهداشت حرفه اي سمت

 

مسئول هماهنگ كننده 

ايمني 

 مسئول بهداشت محيط

 امضا

 يداله رشيدي :تاييد كننده

 سيده طاهره قاسمي نژاد

 مدير  سمت 

 مسئول بهبود كيفيت

 امضا

 امضا رياست بيمارستان سمت آقاي مسيح هاشمي :ابالغ كننده
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 L M&L -PP-02-B:                                                        كد خط مشيمشاركت  در پيشگيري و ارتقا سالمت در حيطه كاركنان :           عنوان سند                             

 مدير بيمارستان :فرد پاسخگو كلينيك ، پاراكلينيك، واحدهاي پشتياني- كليه بخشهاي بستري و سرپايي :دامنه خط مشي مديريت و رهبري :نام بخش

تاريخ 

 :تدوين

 3    از  1    :تعداد صفحات 10/5/97 :تاريخ بازنگري بعدي 10/5/96 :تاريخ آخرين بازنگري 10/5/95

نحوه ارزيابي خط    21/5/96 :تاريخ آخرين ابالغ 21/5/95 :تاريخ ابالغ

 مش

 خطرات پايش و ارزيابي

 بخش هر با متناسب شغلي

 

افزايش رضايتمندي كاركنان  در - افزايش كيفيت زندگي كاركنان–كاهش غيبت از كار - كاركناني شغلي ها بيآس از يريشگيپ -كار نيروي سالمت سطح ارتقاء و تأمين: اهداف بيانيه خط مشي

 محيط كاري

 متناسب و انگيزه با و بارور ، سالم كار نيروي داشتن اختيار در -افزايش رضايتمندي كاركنان-لزوم حفظ سالمتي كاركنان جهت افزايش كيفيت كار در محيط بيمارستان: چرايي

 انسان با كار محيط و كار سازي

آموزش كليه پرسنل در خصوص پيشگيري از بيماريها و مواجهات -شناسايي مخاطرات شغلي در محيط كار–انجام معاينات دوره اي كاركنان - انجام معاينات بدو ورود: سياست

  برنامه رژيم غذايي مناسب-كيفيت با و سالم تغذيه ، كار هنگام در بهداشتي اصول-  شغليسالمت و ايمني اصول رعايت-شغلي

 

 كار محيط فضاي ( : ارگونوميکي عوامل، (........... و مايعات گازها بخار ( : شيميايي  عوامل،(.......... و ارتعاش گرما صدا نور (: فيزيکي  عوامل: شوند مي تقسيم دسته پنج به ها آالينده تعاريف

 ) استرس (  رواني. آيد مي پيش افراد براي كه اتفاقات و حوادث : مکانيکي عوامل،  ... )و نشسته ،كار ايستاده كار كامپيوترهمچنين با كار مانند انسان بدن با كار محيط فضاي تطبيق

 فشار يك استرس . شود مي ناميده تنيدگي عامل يا زا استرس كند، تنش ايجاد انسان در كه محركي هر و است نيرو و فشار معني به شناسي روان در اِستِرس يا تَنيدگي رواني فشار :

 .است فرد تحمل حد از بيش احساسي و رواني

 

 

. شود مي گيري اندازه  با پيگيري و نظارت مسئول بهداشت حرفه اي توسط شركتهاي معتبر مراكز بهداشتبخش هر هاي آالينده به توجه با كار محيط هاي آالينده-1

نتايج سنجش آالينده هاي محيط كار توسط مسئول بهداشت حرفه اي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و با استانداردهاي موجود مقايسه شده و پيرو آن اقدامات اصالحي اتخاذ مي -2
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 روش اجرايي

. گردد

 و بخشها كليه ريسك ارزيابي به نسبت سال در طول بيمارستان وواحدهاي بخشها مسئولين كليه همکاري با كار محيط آور زيان عوامل ارزيابي از پس اي حرفه بهداشت مسئول-3

 . نمايد مي اقدام واحدها

 كنترل به نسبت اولويت اهميت براساس سال طول در ريسك ارزيابي از شده شناسايي خطرات نتايج و كار محيط آور زيان عوامل ارزيابي طرح با اي حرفه بهداشت مسئول-4

 . نمايد مي  اقدام لزوم مورد تجهيزات و اجرا ،زمان ها مسئوليت كردن مشخص با آور زيان عوامل

 اقدام آور زيان مجددعوامل ارزيابي با آور زيان عوامل كنترلي اقدامات بخشي اثر به نسبت سال طول در فني حفاظت كميته اعضاي همکاري با اي حرفه بهداشت مسئول-5

 . نمايد مي اقدام كار بهداشت و فني حفاظت كميته در مجدد گيري پي جهت را نتايج و نموده

 در كميته در مطرح و بهداشتي و ايمني نواقص ثبت از پس و نموده بازديد بيمارستاني واحدهاي و بخشها كليه از سال طول در اي دوره صورت به اي حرفه بهداشت مسئول-6

 نمايد مي اقدام شده اعالم نواقص رفع به نسبت كميته اعضاي همفکري با فني حفاظت

 . نمايد مي اقدام ها واحد و بخشها در دخانيات استعمال عدم ايمني عاليم و آموزشي پمفلتهاي تهيه به نسبت سال طول در محيط بهداشت مسئول-7

.  برگزار مي نمايدكاركنان كليه  را جهت استرس كنترل مهارت حل مساله و  آموزشي دوره برگزاري به نسبت آموزش واحد

واحد يا مسئول آموزش  به مسئول بهداشت حرفه اي جهت ارجاع و انجام معاينات بدو استخدام راهنمايي /واحد توسط مسئول بخش /كليه پرسنل جديد بيمارستان در هر بخش -8

. مي شود

 توسط پرسنل با راهنمايي و پيگيري مسئول بهداشت حرفه )مخدر مواد به اعتياد تست و اپتومتري تست – اسپيرومتري تست – ريه تست - كلي آزمايش ( استخدام از قبل معاينات-9

. اي انجام مي شود

. پيگيري الزم جهت انجام معاينات دوره اي  كاركنان توسط مسئول بهداشت حرفه اي و مديريت بيمارستان انجام مي شود-10

.  با مشاركت مسئول كنترل عفونت انجام مي شودB هپاتيت واكسن تزريق جهت الزم هماهنگي بود مجاز حد از كمتر هپاتيت بادي تيترآنتي كه صورتي در-11

 مربوط شغلي مخاطرات به توجه با آموزشي و نيازهايواحد توسط مسئول بهداشت حرفه اي انجام ميشود /پس از انجام معاينات دوره اي ، بيماريهاي شغلي به تفکيك هر بخش-12

 .شود مي تعيين شغلي گروه هر به

به صورت ساليانه جزوات آموزشي مرتبط در خصوص پيشگيري و يا كنترل بيماري ها ، توسط واحد بهداشت حرفه اي و آموزش تهيه و جهت مطالعه در اختيار كليه پرسنل قرار مي - 13

. گيرد

جهت كاركنان  با مشاركت واحد آموزش و  (...مانند ديابت، فشارخون)كالسهاي آموزش ايمني و سالمت شغلي ، اصول ارگونومي در ادارات ، پيشگيري از بيماريهاي مزمن-14

. بهداشت حرفه اي  در بيمارستان انجام مي شود
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 توسط مسئول كنترل عفونت و در مورد ساير رده هاي شغلي  بدوورود توجيهي هاي كالس در پرستاري هاي گروه براي فردي حفاظت وسايل از استفاده نحوه مورد در آموزش-15

 گيرد مي توسط مسئول بهداشت حرفه اي صورت

. پمفلت  يا بروشورها ايمني  و سالمت شغلي ، اصول ارگونومي در ادرات توسط واحد بهداشت حرفه اي به صورت ساليانه تهيه و جهت مطالعه در اختيار كليه پرسنل قرار مي گيرد-16

. پمفلت پيشگيري از فشار خون و ديابت توسط واحد آموزش  به صورت ساليانه تهيه  و جهت مطالعه در اختيار كليه پرسنل قرار مي گيرد-17

. مشخص شده است و پيگيري هاي الزم در اين زمينه توسط واحد كنترل عفونت و بهداشت حرفه اي انجام مي شود(...نيدل استيك،: مانند)فرآيند مواجهات شغلي -18

. آموزشهاي الزم در خصو ص اقدامات مورد نياز در مواجهات شغلي در بدو ورود توسط واحد كنترل عفونت به كليه پرسنل ارائه مي شود-19

. فرآيند گزارش حوادث و شبه حوادث و فرم هاي مربوطه توسط مسئول بهداشت حرفه اي تهيه شده و به كليه بخش ها جهت ارائه گزارش توسط مديريت ابالغ مي شود-20

 بررسي از پس كار محيط بهداشتي و نواقص ايمني يا بيماري وجود بر مبني سال طول در واحدها و بخشها كليه از نامه يا گزارش ارائه صورت در اي حرفه بهداشت  مسئول-21

 در كميته اعضاي همکاري با و نموده مطرح فني حفاظت كميته در اولويت اهميت براساس را مراتب شکوائيه فرم تهيه و كاركنان با ،مصاحبه كار هاي محيط از بازديد با الزم هاي

 .نمايد مي  اقدام شده اعالم نواقص رفع خصوص

 مشاوره جهت را الزم ريزي برنامه آنان   BMI به توجه با پرخطر افراد شناسايي و اي دوره معاينات انجام با سال انتهاي در تغذيه مسئول همکاري با اي حرفه بهداشت مسئول-22

. ميدهند انجام خطر پر كاركنان سالم تغذيه و

 نتايج طرح از پس و داده انجام كاركنان كليه جهت را استرس ارزيابي نمونه حجم تعريف از پس شغلي، استرس فرم تهيه با سال اول ماه شش در اي حرفه بهداشت مسئول-23

 . نمايد مي اقدام كميته اعضاي با همفکري كنترلي هاي حل راه انجام به نسبت فني حفاظت كميته در ارزيابي

واک راندهاي ايمني با هماهنگي مسئول هماهنگ كننده ايمني توسط مسئول ايمني، رياست و مديريت بيمارستان انجام شده و اقدامات اصالحي پيرو شناسايي مخاطرات در واک -24

. راندهاي مربوط اتخاذ ميشود

. پيگيري اجراي مصوبات مربوطه توسط مسئول هماهنگ كننده ايمني انجام ميشود و گزارش اجرا يا عدم اجراي مصوبات به كميته مديران اجرايي ارجاع مي شود-25

.  در بيمارستان، مسئول بهداشت حرفه اي بيمارستان مي باشدكاركنان سالمت ارتقاي برنامه هاي پيگيري  مسئول-26
 

 

فرم هاي -بودجه الزم جهت انجام آالينده ها و معاينات دوره اي امکانات و تسهيالت -برخي از فرآيندهاي بيمارستان- سياست بيمارستان-سنجه هاي اعتباربخشي منابع

جزوات آموزشي پيشگيري و كنترل -  اوليه_معاينات دوره اي

 پمفلت  يا بروشورهاي آموزشي- كالس هاي آموزشي- بيماري ها
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ليست 

 ذينفعان

- واحد كنترل عفونت- واحد آموزش- مسئول بهداشت حرفه اي صاحبان فرآيند - كليه كاركنان بيمارستان -بيمارستان

 -مسئول هماهنگ كننده ايمني- مديريت- مسئولين بخش ها

 

 يداله رشيدي تهيه كنندگان

مريم بابا يي ماهاني 

سيده طاهره قاسمي نژاد 

زهراسادات  نوري انوري 

 نسيم نصيرپور 

 
 

 مدير بيمارستان سمت

مديره پرستاري 

مسئول بهبود كيفيت و آموزش  

مسئول بهداشت حرفه اي 

 مسئول مالي

 امضاء
 

  تهيه كنندگان

 

 

 فاطمه فاطمي

  سمت

 

 

مسئول هماهنگ كننده 

 ايمني

 امضا

 يداله رشيدي :تاييد كننده

 سيده طاهره قاسمي نژاد

 مدير  سمت 

 مسئول بهبود كيفيت

 امضا

 امضا رياست بيمارستان سمت آقاي مسيح هاشمي :ابالغ كننده
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 L M&L -PP-03-B: كد خط مشي                          انتخاب پيمانکاران با لحاظ معيارهاي كيفي و رعايت مقررات مالي معامالتي:                    عنوان سند            

 مدير بيمارستان :فرد پاسخگو -رئيس مالي-مسئول امور قراردادها- مديريت  :دامنه خط مشي مديريت و رهبري :نام بخش

 4    از  1    :تعداد صفحات 12/05/97 :تاريخ بازنگري بعدي 12/5/96 :تاريخ آخرين بازنگري 12/5/95 :تاريخ تدوين

نحوه ارزيابي خط    31/5/96 :تاريخ آخرين ابالغ 31/5/95 :تاريخ ابالغ

 مش

 مستندات موجود-نظارتي

 

مشخص بودن و الويت بندي معيارهاي اجراي پروژه از لحاظ زماني، كيفيت / ضرورت تبيين انواع معامالت و مشخص نمودن نحوه عقد قراردادها براي اثر بخشي بيشتر سيستم: اهداف بيانيه خط مشي

 الزمي تخصصي ها استاندارد با متناسب  معامله نوع هر عقد -يمال ضوابط اساس بري  فيک معامالت انجام/ و هزينه

  اقتصادي پروژه امکان توجيه/ ضرورت تبيين قوانين  در قراردادهاو رعايت قوانين موجود:  چرايي

 الويت بندي معيارهاي تعيين كننده و اثرگذار در تصميم گيري/ عقد قرارداد با پيمانکاران : سياست

 .است پيمان كننده امضاء حقوقي شخص و ميباشد كارفرما لوالگر  بيمارستانرياست :كارفرما تعاريف

 .ها در بيمارستان مشغول به كار هستند فعاليت برخي انجام منظور لوالگر كه به بيمارستان مجموعه از خارج دولتي يا خصوصي حقوقي و حقيقي اشخاص كليه :پيمانکار

 

 

 

 

 روش اجرايي

 روز قبل از اتمام قرارداد، به دانشگاه  توسط مسئول اداري با امضاي رياست، جهت تعيين تکليف در 60 تا 45در خصوص انتخاب،  تمديد يا لغو قرارداد  واحدهاي واگذار شده، -1

 .خصوص تمديد قرارداد يا اخذ مجوز جهت اطالع رساني براورد قيمت پايه انجام مي گردد

: پيمانکاران طرف قرارداد با اين مركز ، داراي ويژگي هاي زير مي باشند-2

پروژه )، قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان HSEپايبند به قانون كار جمهوري اسالمي ايران، آيين نامه پيمانکاري وزارت كار رفاه و امور اجتماعي، دستورالعمل رعايت الزامات  

مختص قراردادهاي تجهيزات پزشکي و خدمات )، دستورالعمل اداره كل تجهيزات پزشکي (مختص قراردادهاي فناوري اطالعات)، مصوبات شوراي عالي انفورماتيك  (هاي عمراني

( مختص قراردادهاي تجهيزات پزشکي و خدمات پشتيباني و نگهداري تجهيزات)، بخشنامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي معاونت محترم درمان (پشتيباني و نگهداري تجهيزات

: فراخوان مناقصه جهت انتخاب پيمانکاران به روش زير انجام مي شود- 3

- 4نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقضه  - 3نوع و كميت و كيفيت كاال يا خدمات  - 2نام و نشاني مناقصه گزار  - 1: مفاد فراخوان مناقصه حداقل بايد شامل موارد زير باشد- الف
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در مواردي كه فهرست . (در صورتي كه تعيين آن ميسر يا به مصلحت باشد)مبلغ براورد شده معامله و مباني آن - 5محل، زمان و مهلت دريافت اسناد، تحويل و گشايش پيشنهادها  

. بهاي پايه وجود دارد، براورد مطلوب طبق فهرست ياد شده تهيه مي شود

مناقصه گزار مي تواند  عالوه . فراخوان مناقصه عمومي بايد به تشخيص مناقصه گزار از يك تا سه نوبت حداقل در يکي از روزنامه هاي كثيرالنتشار كشوري يا استان مربوط  منتشر گردد

. بر موارد مذكور از طريق ساير رسانه هاي گروهي و رسانه هاي ارتباط جمعي يا شبکه هاي اطالع رساني نيز فراخوان را منتشر نمايد

در آگهي مناقصه بايد تصريح گردد كه  نقشه ها و برگ شرايط و اسناد مناقصه و مشخصات معامله در محل معين موجود است و پيشنهاد دهنگان بايد يك نسخه از آن را دريافت و با - ب

. قيد قبولي امضاء كرده و به پيشنهاد خود ضميمه و تسليم نمايند

: اسناد مناقصه جهت انتخاب پيمارنکاران به شرح زير مي باشد - 4

نوع و مبلغ - 2نام و نشاني مناقصه گزار - 1: اسناد مناقصه بايد  شامل و حاوي موارد زير باشد- ب.  تمامي اسناد مناقصه بايد به طور يکسان و به همه داوطلبان  تحويل شود- الف

مدت اعتبار پيشنهادها  حداكثر بيست - 5مبلغ پيش پرداخت و تضمين حسن انجام كار  - 4محل و زمان و مهلت دريافت اسناد، تحويل پيشنهادها  و گشايش آنها  - 3تضمين مناقصه  

شرح كار، مشخصات فني بازرگاني، استانداردها، نوع، كميت و كيفيت كاال يا خدمات، روش تهيه و مهلت مقرر براي  تسليم پيشنهادها و تعداد - 6روز به استثناي ايام تعطيل خواهد بود  

متن قرارداد - 7محل قرائت پيشنهادها  و همچنين مجاز و عدم مجاز بودن حضور پيشنهاد دهندگان  يا نمايندگان آنها  در جريان كميسيون مناقصه  . نسخه هاي آنها  و روز و ساعت 

مدت و محل و نحوه تحويل كاال يا انجام كار و ترتيب عمل و ميزان خسارت در مواردي كه طرف معامله  - 8شامل موافقت نامه، شرايط عمومي و خصوصي و ضمائم آنها در صورت لزوم  

تصريح اينکه بهاي پيشنهادي  بايد به مبلغ مشخص يا بر اساس درصد كسر يا اضافه نسبت به واحد بهاي اعالم شده تعيين و در - 9در تحويل كاال يا انجام كار كال يا بعضا تاخير نمايد  

در صورتي كه موضوع معامله عمده باشد ممکن است به ميزان تضمين حسن انجام معامله از كاالي مورد معامله  - 10پاكت در بسته و ممهور و يا امضاء پيشنهاد دهنده باشد،  تسليم شود   

- 12تعيين زمان الزم براي پيشنهادها  و تشخيص حائذ مناسب ترين بهاء و ابالغ به برنده مناقصه  ضرورت دارد  - 11دريافت شود و در اينصورت بايد موضوع در آكهي قيد گردد  

محل توزيع يا فروش نقشه ها و برگ - 13ميزان پيش پرداخت در صورتي كه به تشخيص واحد مناقصه گزار  پرداخت آن به برنده مناقصه الزم باشد و تريتب پرداخت و واريز آن  

براي آنکه ضمانتنامه عينا مطابق نمونه تنظيم، و نمونه قرارداد نيز با  (در صورتي كه الزم باشد)محل توزيع نمونه هاي ضمانتنامه و  قرارداد - 14شرايط و مشخصات در صورت لزوم  

قيد اينکه مورد قبول است، بايد امضاء و ضميمه پيشنهاد گردد  تصريح اين نکته كه شركت در مناقصه و دادن پيشنهاد به منزله قبول اختيارات و تکاليف تعيين شده واحد مناقصه گزار مي 

كه بابت معامله به طرف قرارداد  تعلق مي گيرد و  (اعم از بيمه، ماليات، عوارض و ساير موارد )تصريح اين نکته كه واحد مناقصه گزار مکلف است هر گونه قصور قانوني - 15باشد  

- 17ساير اسنادي كه به تشخيص مناقصه  گزار الزم باشد  - 16موسسه قانونا مکلف به كسر آن مي باشد را از بهاي كاركرد  يا كاالي تحويلي در موقع پرداخت مطالبات او كسر نمايد  

رتي كه براي انجام معامله  به او .واحد مناقصه گزار مکلف است سپرده شركت در مناقصه را در صورتي كه برنده مناقصه حاضر به انجام معامله نشود  و همچنين سپرده نفر دوم را در صو

. رجوع شود  و از انجام معامله امتناع نمايند به نفع موسسه ضبط كند

: ترتيب تهيه و تسليم پيشنهادها جهت انتخاب پيمارنکاران به شرح زير مي باشد - 4
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:  شركت كنندگان در مناقصه پس از دريافت يا خريد اسناد بايد پيشنهادهاي خود را به ترتيب زير تهيه  و به مناقصه گزار تسليم كنند- الف

مهلت قبول پيشنهادها  در مورد مناقصات داخلي و - 4دريافت رسيد تحويل پيشنهادها  - 3تسليم پيشنهادها در مهلت مقرر در فراخوان مناقصه  - 2تهيه و تسليم اسناد و پيشنهادها  -1

. بين المللي از آخرين مهلت تحول اسناد مناقصه  به ترتيب نبايد كمتر از ده روز و يکماه باشد

: شرايط تسليم و تحويل پيشنهادها، جهت انتخاب پيمارنکاران به شرح زير مي باشد - 5

شركت كنندگان در مناقصه، - ب.  هيچ يك از شركت كنندگان در مناقصه، به جز در مواردي كه  در اسناد مناقصه پيش بيني شده باشد، نمي توانند بيش از يك پيشنهاد تسليم كنند- الف

بگذارند  و همه پاكت ها را در لفاف مناسب و در بسته و  (پاكت ب)و پيشنهاد قيمت  (پاكت الف)اسناد مناقصه و پيشنهادهاي خود را بايد در پاكت هاي جداگانه  و بسته شده شامل تضمين 

هر .  مناقصه گزار موظف است در مهلت مقرر  همه پيشنهادهاي ارائه شده شركت كنندگان را پس از دريافت، ثبت و تا جلسه بازگشايي از پاكت ها صيانت نمايند- ج. مهر شده قرار دهند

در صورتي كه به تشخيص دستگاه - د.  گونه تسليم، تحويل، اصالح، جايگزيني و يا پس گرفتن پيشنهادها بايد  به صورت قابل گواهي و در مهلت و مکان مقرر در اسناد مناقصه انجام شود

مناقصه گزار نوع معامله ايجاب نمايد كه نقشه يا برگ شرايط و مشخصات و نمونه هاي  ضمانت نامه و قرارداد  و يا مدرک ديگري تهيه شود، قبل از نشر آگهي بايد توسط موسسه تهيه 

. شود

: گشايش يشنهادها، جهت انتخاب پيمانکاران به شرح زير مي باشد - 6

تهيه فهرست اسامي دريافت كنندگان اسناد، پيشنهاد - 1: مراحل گشايش پيشنهادها به شرح زير است- ب.  پيشنهادهاي مناقصه گران در زمان و مکان مقرر گشوده مي شود- الف

باز كردن پيشنهاد قيمت و كنترل از نظر كامل بودن مدارک و امضاي آنها و - 3و كنترل آن   (پاكت الف)باز كردن پاكت تضمين - 2دهندگان، حاضران و شركت كنندگان در جلسه  

تهيه و تنظيم امضاي - 5تحويل پاكت هاي فني بازرگاني به كميته فني بازرگاني در مناقصات دو مرحله اي  - 4كنار گذاشتن پيشنهادهاي  غير قابل قبول در  مناقصات يك مرحله اي  

در صورت - ج.   تحويل پاكت هاي قيمت و پاكت تضمين پيشنهادهاي رد شده به مناقصه گزار براي استرداد به ذينفع. صورتجلسه گشايش پيشنهادها توسط اعضاي كميسيون  مناقصه

برگزاري مناقصه دو مرحله اي مکان و زمان تشکيل جلسه گشايش پيشنهادهاي قيمت، در جلسه اين صورت پاكت هاي قيمت در يك لفاف الک و مهر شده توسط مناقصه گزار صيانت مي 

. مناقصه گزار مي تواند در صورت تمايل از مناقصه گران يا نمايندگان آنها  جهت حضور در جلسه گشايش پيشنهادهاي مالي دعوت نمايد- د.  شود

در اين روش ارزيابي مالي پيشنهادها . ارزيابي مالي پيشنهادها با توجه به روش انتخاب مشاوربايد پس از پايان يافتن ارزيابي كيفي مشاوران و ارزيابي فني پيشنهادها انجام شود- 7

، ضريب تاثير امتياز فني، (درج شده در پاكت قيمت)قيمت تراز شده، قيمت پيشنهادي. قيمت تراز شده طبق رابطه زير محاسبه و تعيين مي شود. بر اساس قيمت تراز شده انجام ميشود

 (بين شصت تا صد امتياز )امتياز فني پيشنهادها

:  انعقاد قرارداد، جهت انتخاب پيمارنکاران به شرح زير مي باشد - 7

در . اين مدت حداكثر براي يك بار و برابر مدت پيش بيني شده در اسناد مناقصه قابل تمديد است. قرارداد با برنده مناقصه، بايد پيش از پايان مدت اعتبار پيشنهادها منعقد شود- الف

چنانچه برنده اول از انعقاد قرارداد امتناع نمايد و يا ضمانت انجام تعهدات را ارائه ننمايد، - ب.  صورت عقد قرارداد با پيشنهاد دهنده اول تضمين پيشنهاد دهنده دوم مسترد مي گردد
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در صورت امتناع نفر دوم، تضمين وي نيز ضبط و مناقصه تجديد يا موضوع جهت طرح در كميسيون ترک تشريفات  . تضمين مناقصه وي ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد مي گردد

.  مناقصه به رئيس دانشگاه و مقام مجاز از طرف ايشان پيشنهاد خواهد شد

:  در قرارداد بايد  نکات زير قيد گردد.  روز ميسر نباشد بايد قرارداد منعقد شود15در معامالتي كه تحويل مورد معامله در مدت - 8

نام متعاملين ،  مدت انجام تعهد  و محل شرايط تحويل مورد معامله  ،  ترتيب عمل و ميزان خسارت در مواردي كه برنده معامله  در انجام تعهدات كلي يا جزئي تاخير نمايد 

، الزام تحويل كاال بر طبق نمونه  ممهور  در صورتي كه تهيه نمونه الزم باشد در اين صورت بايد نمونه كاال با مهر طرفين معامله  ممهور و نزد مناقصه گزار نگهداري شود  ،  اقرار برنده 

معامله به اينکه از مشخصات كاال يا  كار مورد معامله و مقتضيات  محل تحويل كاال يا انجام كار اطالع كامل دارد ،  اختيار مناقصه گزار نسبت به افزايش يا كاهش مورد معامله در مدت 

مقدار مندرج در قرارداد، مشروط بر اينکه كليه محاسبات فني نسبت به اين افزايش يا كاهش متناسب رعايت و تطبيق شود  ،  بهاي مورد معامله  و ترتيب پرداخت % 25قرارداد  تا ميزان 

آن، در مواردي كه انجام كار بر اساس واحد بها باشد براورد و در قرارداد ذكر مي شود  ولي بهاي كارهاي انجام يافته  بر اساس واحد بها احتساب و پرداخت خواهد شد  ،  مبلغ پيش 

پرداخت و تاريخ واريز آن طبق دستورالعمل هاي ابالغي از سوي وزارت متبوع مي باشد  ، اقرار به عدم شمول ممنوعيت موضوع قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلس و 

    ، ساير شرايطي كه مورد توافق طرفين معامله قرار گيرد مشروط بر اينکه متضمن امتيازاتي عالوه بر آنچه در 1337كارمندان دولت در معامالت دولتي و كشوري مصوب ديماه سال 

.  شرايط مناقصه ذكر شده براي فروشنده نباشد

فرمت اصالح شده قرارداد پس از تاييد نهايي كارشناسان فوق الذكر به امضاي طرفين قرارداد مي . اصالحات درخواستي توسط كارشناسان فوق در متن قرارداد اعالم مي گردد- 9

. رسد و يك نسخه كپي از قرارداد به واحدهاي فوق  ارسال مي گردد

  . گردد مي اعالم متقاضي واحد به ، توسط مسئول قراردادهاقرارداد شدن فعال موضوع بيمارستان، و پيمانکار قرارداد عقد از  پس-10

. در واحدهاي برون سپاري شده، يك نفر ناظر در هر واحد توسط مديريت مشخص و بر  رعايت استانداردها در واحد مربوطه، نظارت دارند-11

 بر نظارت دستورالعمل طبق و شده ارائه وضعيتهاي صورت و قرارداد در مندرج مفاد اساس بر را قرارداد مراحل انجام بر نظارت قرارداد، نوع حسب بر مستمر طور به  ناظر-12

 .ميدهند انجام پيمانکاران عملکرد

 مالي واحد به ومسئول قراردادها در هنگام تنظيم سند هزينه مربوط و يا به هنگام تنظيم و عقد قرارداد، عملکرد پيمانکار را با قوانين مربوطه تطبيق داده و بررسي مي نمايد -13

. گردد ارسال

 نمايد مي اخذ پيمان، نوع به توجه با پيمانکار اي حرفه صالحيت هاي تائيديه كليه مالي واحد-14

ناظرين مربوط بر نحوه تطبيق عملکرد واحدها با استانداردها و قوانين قراردادها نظارت داشته و موارد را به مديريت گزارش مي / سوپروايزرين كشيك/ مسئول قراردادها- 15

. نمايند

 .شوديم متوقف مانکاريپ ا يشركت به يحسابدار واحد سيرئ توسط ها پرداخت يتمام قرارداد مفاد تيرعا عدم بر يمبن تيريمد اعالم از پس  بالفاصله-16
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 در يا و پيگيري ايشان توسط مشکل و ميشود بيمارستان رسانده مدير توسط بيمارستان رياست اطالع به گزارش اصل الذكر فوق شرايط با قرارداد مفاد رعايت عدم صورت  در-17

 .شود مي گيري تصميم قرارداد فسخ يا ادامه به نسبت و شده مطرح اجرايي مديريت تيم
 

 

 تجارت امور نيقوان / ياتيمال امور نيقوان- آئين نامه مالي و معامالتي دانشگاه ايران منابع

 رانيا ياعتباربخش استاندارد / ياجتماع نيتام قانون / كار قانون/ 

 عملکرد بر نظارت چك ليستهاي  -متن قرارداد- فراخوان مناقصه امکانات و تسهيالت

 مانکارانيپ

 

ليست 

 ذينفعان

مسئولين  -يمال امور مسئول-يرداخليمد-مارستانيب استير صاحبان فرآيند - كليه واحدهاي در تعامل با پيمانکاران- بيمارستان

 -مسئول امور اداري- قراردادها

 

 يداله رشيدي تهيه كنندگان

مريم بابا يي ماهاني 

 سيده طاهره قاسمي نژاد

 مدير بيمارستان سمت

مديره پرستاري 

 مسئول بهبود كيفيت

 امضاء
 

 محمود قائمي تهيه كنندگان

 نسيم نصيرپور

 مسئول امور اداري سمت

 رئيس مالي

 امضا

 امضا مدير سمت  يداله رشيدي :تاييد كننده

 امضا رياست بيمارستان سمت آقاي مسيح هاشمي :ابالغ كننده
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 LPRO-PP-04-B :كد خط مشي                            تهيه و توزيع ملزومات و تجهيزات:                                                عنوان سند    

 مدير بيمارستان :فرد پاسخگو اداري و انبار و اموال و تجهيزات پزشکي- بخش هاي باليني  :دامنه خط مشي تداركات و انبار :نام بخش

تاريخ 

 :تدوين

 3    از  1    :تعداد صفحات 7/5/97 :تاريخ بازنگري بعدي 7/5/96 :تاريخ آخرين بازنگري 7/5/94

نحوه ارزيابي خط    21/5/96 :تاريخ آخرين ابالغ 7/5/94 :تاريخ ابالغ

 مش

 -نظارتي

 

 صرفه جويي در هزينه ها / فراهم نمودن امکانات جهت ارائه خدمات مطلوب و به موقع به بيماران و كاركنان/ دسترسي به موقع به ابزار و تجهيزات/ خريد كاالهاي با كيفيت: اهداف بيانيه خط مشي

 تهيه و خريد لوازم مورد نياز بخش ها:  چرايي

 تامين اعتبار خريد طبق نظام نوين مالي /  اولويت بندي خريد/ تنظيم قرارداد با شركت هاي مربوطه: سياست

 تعاريف
 

 

 

 

 روش اجرايي

 . هر ماه تکميل مي شود28تا 20درصورت نياز به كاال و اقالم مصرفي ، درخواست جنس از انبار، توسط مسئول بخش طي روزهاي  -1

 . فرم درخواست كاال توسط پرسنل خدمات بخش، به تائيد مديريت مي رسد و به انبار ارسال مي گردد -2

 .درصورت وجود كاال ،كاالي درخواست شده توسط انباردار در همان روز تحويل واحد مربوطه مي گردد -3

 .درصورت عدم وجود كاال،درخواست خريد توسط انبار دار به واحد تداركات ارسال مي گردد -4

 .توسط مسئول تداركات با مديريت بيمارستان و رئيس امور مالي انجام مي شود (...اولويت بندي و رايزني ها و )تامين اعتبار كاال و امور مربوط به خريد -5

 .انجام مي شودظرف مدت  يك هفته خريد كاال طبق ضوابط و مقررات ، توسط واحد تداركات  بطور متوسط حداكثر -6

 توسط مهندس تجهيزات پزشکي، تأمين و تاييد مجوز موجود دستگاه ها www.import.imed.irبعد از استعالم از سايت معاونت درمان   پزشکي  تجهيزاتخريدوسايل مصرفي- 7

 .گردد مي

توسط مهندس تجهيزات پزشکي يا  و تاييد مجوز موجود در سايت مربوطه بعد از هماهنگي www.imed.irپزشکي بعد از استعالم از سايت  تجهيزات خريد وسايل غيرمصرفي- 8

http://www.import.imed.ir/
http://www.import.imed.ir/
http://www.imed.ir/
http://www.imed.ir/
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 .مسئول داروخانه انجام مي شود

 .شود  ميتوسط واحد تداركات خريداري روز به مناسب قيمت و كيفيت گرفتن درنظر با مصرفي موارد ساير خريد -9

 .در خصوص تجهيزات پزشکي،  نيازسنجي توسط مسئول واحد انجام مي شودو به صورت كتبي به اطالع مسئول تجهيزات پزشکي رسانده مي شود -10

 .توسط مسئول واحد تجهيزات پزشکي مطرح مي شود(ماهيانه  )نتيجه ي نيازسنجي در كميته تجهيزات پزشکي بيمارستان  -11

 تيم اجرائي بيمارستان موارد مطرح شده را بررسي نموده و تصميم نهائي در خصوص خريد گرفته مي شود -12

 .توسط مسئول تداركات و يا مسئول واحد تجهيزات پزشکي استعالم مي گردد (تهيه پيش فاكتور)قيمت كاال  -13

 .دهد مي مطابقت فاكتور پيش با را كاال مشخصات كاال، دريافت از پس تداركات مسئول -14

 .نمايد مي بررسي را بيمارستان سفارش با كاال تطابق فروشنده، از كاال تحويل هنگام در تداركات مسئول -15

 . ميليون ريال ، بعد از دريافت استعالم از سه تامين كننده انجام مي شود200مسئول تداركات در مورد خريد تجهيزات و ملزومات بيش از  -16

 تامين اعتبارالزم توسط امورمالي بعد از تاييد و دستور رياست انجام مي گردد -17

 .كاالي تجهيزاتي مرغوب و باكيفيت ،متناسب باجدول اولويت بندي شده توسط مسئول تداركات خريداري مي گردد -18

 كاالي خريداري شده همراه فاكتور و درخواست تامين اعتبارشده به انبار تحويل مي گردد  -19

 .نمايد مي ارسال حسابداري واحد به پرداخت براي را ها صورتحساب كاال، تأييد و دريافت از پس تداركات مسئول -20

 .  انباردار ،كاالي خريداري شده را به  مسئول واحد، ارائه نموده و در صورت مطابقت با درخواست ايشان، قبض انبار صادر مي شود -21

 .درصورت فوريت نياز ،كاالي مورد نياز توسط مسئول بخش و مسئول انبار، از واحدهاي ديگر تامين مي گردد تا در زمان مناسب توسط تداركات  تامين گردد-  18

حواله ي صادر شده توسط انباردار بعنوان تحويل دهنده ، مسئول بخش يا واحد  بعنوان تحويل گيرنده و مسئول امور اداري بعنوان تائيد كننده امضا مي گردد - 19

. پس از صدور حواله ي انبار و تکميل امضاها ، كاال در همان روز تحويل خدمات بخش مي گردد- 20

 .كند مي ثبت واحد آن هاي دارايي ليست در را واحد هر جديد اي سرمايه تجهيزات اموال  امين-21

 .كند مي اقدام آن روي بر اموال كد ليبل نصب به نظر،نسبت مورد بخش در دستگاه استقرار از پس اموال  امين-22

 .كند مي بايگاني تجهيزات پزشکي، واحد در را ها دستگاه نامه ضمانت انبار،  مسئول-23
 

 

 اسناد -مالي حساب صورت -داخلي تصميمات و دانشگاه مالي و مقررات قوانين امکانات و تسهيالت سياست بيمارستان منابع
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 سايت تجهيزات پزشکي معاونت درمان- اعتبار تخصيص و ها پرداختي

 

ليست 

 ذينفعان

مسئول -مسئول تداركات- مسئول امور مالي- مهندس تجهيزات پزشکي- مديريت صاحبان فرآيند - بيمارستان كاركنان

 -مسئول امور اداري- مسئولين بخشها و واحدها- انبار

 

تهيه 

 كنندگان

      سيده طاهره قاسمي نژاد

رضا حسني 

 حميد دولت آبادي

 مسئول بهبود كيفيت سمت

مسئول تداركات 

 مسئول تداركات

 امضاء
 

اقاي لشکري  تهيه كنندگان

 نسيم نصيرپور

مسئول انبار  سمت

 مسئول مالي

 امضا

 آقاي يداهلل رشيدي : تاييد كننده

 سيده طاهره قاسمي نژاد

 مدير بيمارستان سمت 

 مسئول بهبود كيفيت

 امضا

 امضا رياست بيمارستان سمت آقاي مسيح هاشمي : ابالغ كننده
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 LCL-PP-05-B: كد خط مشي                            دستورات مراقبتي و درماني تلفني در موارد ضروري:     عنوان سند                                                       

 مديره پرستاري :فرد پاسخگو  بستري هاي كليه بخش :دامنه خط مشي بخش هاي باليني :نام بخش

 2    از  1    :تعداد صفحات 31/4/97 :تاريخ بازنگري بعدي 31/4/96 :تاريخ آخرين بازنگري 31/4/94 :تاريخ تدوين

 مشاهده-مصاحبه-نظارتي نحوه ارزيابي خط مش   20/5/96 :تاريخ آخرين ابالغ 31/6/92 :تاريخ ابالغ

 

 آنان رضايتمندي افزايش و بيماران درمان امر در تسريع: اهداف بيانيه خط مشي

 پرسنل و بيمار بالتکليفي از جلوگيري لزوم: چرايي

 در فرآيند اجراي حسن بر نظارت / است شده انجام بخشها در شاغل نيروهاي تمام به مذكور فرآيند رساني اطالع / است شده تعريف بخشها در تلفني دستورات اخذ فرآيند: سياست

 .دارد وجود بيمارستان و بخش سطح

 (تلفني يا حضوري(گردد نمي ثبت پرونده در ابتدا همان كه باشد مي مواردي شفاهي دستورات از منظور تعاريف

:Read Back تکرار و شنيده را دستور نيز دوم پرستار اينکه ضمن نمايد تأييد بيمار پزشك تا كند بازخواني را دستور بلند صداي با دستور دريافت از بعد است موظف بيمار مسئول پرستار 

 .نمايد مي

 

 

 

 روش اجرايي

يا شرايط تهديد كننده حيات در وضعيتي كه وقت كافي براي  باشد نمي پذير امکان معالج پزشك به دسترسي و باشد داشته فوري وجود درماني اقدامات اجراي به نياز كه مواقعي در-1

 .يابد مي ضرورت شفاهي يا دستورات تلفني اجراي ،نوشتن دستورات به صورت كتبي نمي باشد

 از اجتناب جهت پرستار. است شناخته نظررا مورد بيمار پزشك كه اين از اطمينان و معالج پزشك به پرستار توسط كامل حال شرح اعالم بيمار و براي آمده پيش مشکل صحيح انتقال-2

 .كند مي استفاده شفاف سواالت از تفاهمات سوء

 .پرستار مي باشد دسترس در ، پزشك طرف از سؤال گونه هر احتمال جهت بيمار پرونده تلفني، گزارش هنگام در-3

 .رسد مي پرستار 2 حداقل سمع به پزشك تلفني يا شفاهي دستور-3 

 .شود مي اخذ پزشك از)بيمار مسول پرستار توسط تلفن پشت از پزشك دستورات تکرار ،يا تلفن آيفن روي صدا دان قرار(شيفت  ديگر پرستار حضور در تلفني دستورات-4

 . شود مي ثبت پرستار توسط پزشك دستور برگ در شفاهي يا تلفني دستورات-5
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 .دستورات  از برگه نوشته شده مجددا براي پزشك دستور دهنده ، توسط پرستار خوانده مي شود-6

 .رسد مي پرستار دو  امضاء و مهر به و ثبت تماس و نام پزشك، تاريخ و ساعت قيد با بيمار ي پرونده در تلفني يا شفاهي دستورات  بالفاصلهدر صورت تاييد دستورات، -7

 .گردد مي اجرا بيمار پرستار توسط شده داده دستورات-8

 .شود مي ثبت هم كاردكس در پرونده از غير به تلفني موارد-9

 .رسد مي مربوطه پزشك اطالع به حاصله نتايج لزوم صورت در آن اجراي و تلفني دستورات انجام از بعد-10

 .شود مي داده انتقال بعد شيفت پرستار به باليني تحويل هنگام تلفني دستورات گرفتن-11

 ( ساعت 24بيمار و حداكثر ظرف مدت  بالين بر حضور اولين در)كند مي امضا و مهر و را است داده تلفني صورت به كه دستوراتي مشخص، زمان مدت يك در پزشك-12

 . نمايد مي كنترل و بررسي را تلفني دستور با هاي پرونده تصادفي طور به بخش سرپرستار-13

 شود مي داده توسط سرپرستار الزم آموزشهاي مسئول پرستار به آن طبق شده انجام اقدامات و تلفني دستورات ثبت در اشکال بروز درصورت-14

 

 -تلفن- كاردكس- برگه دستور پزشك- پرونده بيمار امکانات و تسهيالت سياست بيمارستان منابع

 

ليست 

 ذينفعان

 سوپروايزران پزشکي، كادر مامايي، و پرستاري كادر صاحبان فرآيند سوپروايزران پزشکي، كادر مامايي، و پرستاري كادر

 

 مريم بابا يي ماهاني تهيه كنندگان

سيده طاهره قاسمي نژاد 

دكتر سينا كوثري 

دكتر شهرام خسروي نژاد 

 دكتر الله ميرزايي

 مديره پرستاري  سمت

مسئول بهبود كيفيت 

رييس  بخش اورژانس 

رييس بخش قلب 

 رييس بخش زنان

 امضاء
 

دكتر زهرا بنازاده  تهيه كنندگان

دكتر بياتي 

 دكتر قادريان

رييس گروه داخلي  سمت

رييس گروه جراحي 

 رييس گروه اوررولوژي

 امضا

 مريم بابائي  :تاييد كننده

 سيده طاهره قاسمي نژاد

 مديره پرستاري سمت 

 مسئول بهبود كيفيت

 امضا

 امضا رياست بيمارستان سمت آقاي مسيح هاشمي :ابالغ كننده
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 LCL-PP-06-B: كد خط مشي شناسايي به موقع و نحوه رسيدگي به بيماران بدحال و اورژانسي در بخش هاي بستري         : عنوان سند                                                       

 رياست بيمارستان :فرد پاسخگو و واحدهاي مركز ها بخش ي كليه :دامنه خط مشي بخش هاي درماني :نام بخش

 2    از 1    :تعداد صفحات 25/05/97 :تاريخ بازنگري بعدي 25/05/96 :تاريخ آخرين بازنگري 15/8/93 :تاريخ تدوين

 شاخص ها-نظارتي نحوه ارزيابي خط مش   31/05/96 :تاريخ آخرين ابالغ 15/8/93 :تاريخ ابالغ

 

 افزايش رضايت مندي بيمار/ ارتقاء  سطح كيفيت مراقبت ازبيمار درشرايط اورژانس: اهداف بيانيه خط مشي

لزوم مراقبت  صحيح از بيمار درتمام شرايط  : چرايي

 نيروها عملکرد پايش و نظارت/ هستند كار به مشغول بالين بخش در كه پرستاري نيروهاي آموزش: سياست

 .شود مي تحميل وي به جدي عوارض يا و شود مي تهديد فوري مداخالت بدون بيمار حيات كه است شرايطي اورژانسي شرايط از منظور تعاريف

 :نمايد مي شناسايي اورژانسي و بدحال بيمار بعنوان را بيمار ذيل موارد مشاهده صورت در مسئول پرستار

 كوما گالسکو مقياس براساس هوشياري سطح كاهش يا و مغزي هاي سکته با بيماران 

  بيماران دچار افتspo2 ناگهاني و اختالالت تنفسي 

 اطفال و نوزادان در درجه 39 و بزرگساالن در درجه 40 باالي تب 

 هموديناميك اختالالت 

 گوارشي حاد خونريزي 

 آن هاي فرآورده و خون ترانسفوزيون دنبال به هموليتيك واكنش 

 شوک انواع 

 اكالمپسي پره و اكالمپسي 

 گرم 1000 از كمتر شديد نارس نوزاد 
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 رحم آتوني 

 آسپيراسيون موكونيال 

 كنترل قابل غير هاي خونريزي 

 

 

 روش اجرايي

كليه بيماراني كه از اورژانس در بخش در سرويس پزشك متخصص بستري مي شوند، حتما توسط پرستار بخش مجددا بستري بيمار به اطالع پزشك معالج رسيده و وضعيت  -1

 .ايشان به اطالع پزشك متخصص رسانده مي شود

در طي اقدامات مراقبتي از بيماران توسط پرستار يا ماما، با توجه به كنترل عالئم حياتي و عدم پايدار بودن آن، وجود درد شديد در بيمار كه علي رغم دريافت مسکن بهبود  -2

 . عالئم و نشانه هاي  غير طبيعي شناسايي  شده در بيمار، بيماران بدحال  و اورژانسي توسط پرستار بخش  شناسايي مي شوند كاهش سطح هوشياري،نيافته است،

 .كليه آزمايشات انجام شده جهت بيمار، توسط پرستار مسئول بيمار پيگيري شده و موارد غيرطبيعي به اطالع پزشك معالج رسانده مي شود -3

 .پرستار مسئول بيمار درصورت بدحال بودن بيمار و شرايط اورژانسي، بالفاصله به پزشك معالج در صورت حضور در بيمارستان  جهت ويزيت بيمار اطالع رساني مينمايد -4

جهت ويزيت بيمار در اسرع وقت اطالع  (متخصص در الويت، در صورت عدم حضور متخصص، پزشك اورژانس)در صورت عدم حضور پزشك معالج مراتب به پزشك مقيم  -5

 .رساني مي شود

.  دقيقه بيمار با شرايط اورژانسي را ويزيت مي نمايند15پزشك مقيم و معالج درصورت حضور، ظرف مدت كمتر از  -6

 .در صورت وجود ضرورت از نظر پزشك مقيم، وضعيت بيمار توسط ايشان به اطالع پزشك معالج رسيده و از ايشان هم كسب تکليف مي شود -7

 .شود مي اجرا تلفني دستورات مشي خط طبق ايشان دستورات پزشك، حضور زمان تا -8

درصورت صالحديد پزشك اورژانس، درخواست مشاوره بيهوشي شده و بيمار توسط پزشك  بيهوشي ويزيت شده و دستورات ايشان با اطالع پزشك معالج توسط پرستار  -9

 .مسئول بيمار ويزيت مي شود

در مواردي كه بيمار نياز به عمل جراحي يا مداخالت تهاجمي دارد، عوامل خطر توسط پزشك بيهوشي به اطالع بيمار و همراهان وي رسيده و برگه رضايت آگاهانه قبل از  -10

 .عمل توسط ايشان تکميل مي گردد

 .در صورت ضرورت پزشك بيهوشي، رضايت هاي ريسك از بيماران و همراهان ايشان اخذ مي گردد -11

. پرستار پس از ويزيت بيمار توسط پزشك، دستورات را بالفاصله اجرا ميکند-  11

 .نتايج اجراي دستورات پزشك، توسط پرستار ارزيابي شده و جواب آزمايشات و مداخالت تشخيصي پيگيري شده و نتايج به اطالع پزشکان مربوطه رسانده مي شود-12

در صورت نياز به كمك  يا  وجود پرستار با تجربه تر در انجام مهارت ها، درخواست كمك  توسط پرستار مسئول شيفت از سوپروايزر شده و سوپروايزر با توجه به شرايط ، از ساير - 13

. بخش ها به ايشان ، نيروي كمکي اختصاص مي دهد



 23 

پرستار مسئول بيمار درصورت درخواست مشاوره اورژانسي، بدون فوت وقت و بالفاصله بعد از درخواست پزشك معالج، به پزشك كه طبق برنامه موجود آنکال مي باشد جهت -  14

. مشاوره اورژانسي اطالع رساني ميکند

. درخصوص مشاوره اورژانس،  پزشك معالج تا رسيدن پزشك مشاور بر بالين بيمارحضور دارد- 15

. در صورت نياز به انجام مشاوره اورژانس جهت بيماران بدحال، اين مشاوره در كمتر از يکساعت  توسط پزشك با تخصص مربوطه به انجام مي رسد -16

در صورت عدم وجود تخصص مربوطه در بيمارستان كه با وي، درخواست مشاوره اورژانس شده است، مراتب به اطالع سوپروايزر وقت رسيده  تا در اسرع وقت،  بعد از هماهنگي -17

 .با ستاد هدايت دانشگاه بيمار را با آمبوالنس مجهز به مركز درماني ديگري ارجاع نمايد

. در صورت نياز و دستور پزشك، بيمار به بخش  مراقبت هاي ويژه  منتقل مي شود-18

  و يا اخذ پذيرش از ساير بيمارستان ها طبق هماهنگي ستاد  bed managerانجام هماهنگي هاي الزم در خصوص خالي نمودن تخت مراقبت ويژه توسط سوپروايزر كشيك و -19

 .هدايت توسط سوپروايزر كشيك انجام مي شود

 

 -داروهاي ضروري و حياتي-برانکارد-وسايل تشخيصي و درماني مناسب امکانات و تسهيالت دستورالعمل هاي ابالغي از طرف دانشگاه/ سنجه هاي اعباربخشي/ سياست بيمارستان منابع

 

ليست 

 ذينفعان

پزشك - پزشك مقيم- پزشك معالج بيمار- پرستار يا ماماي مسئول بيمار صاحبان فرآيند -خانواده بيماران بدحال- بيماران اورژانسي

 -سوپروايزر- آنکال

 

 آقاي مسيح هاشمي تهيه كنندگان

يداله رشيدي 

مريم بابا يي ماهاني 

دكتر جعفرقلي 

دكتر شکري 
 

مسئول ايمني  /رياست بيمارستان سمت

مدير بيمارستان 

مديره پرستاري 

مدير گروه بيهوشي 

 مسئول علمي اتاق عمل

 امضاء
 

سيده طاهره قاسمي نژاد   تهيه كنندگان

زهرا شالي 

دكتر كوثري 
 

مسئول بهبود   سمت

دبير كميته مرگ و مير 

مسئول پزشکان 

 اورژانس

 امضا

مريم بابائي  :تاييد كننده
 

مديره پرستاري  سمت 
 

 امضا
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 امضا رياست بيمارستان سمت آقاي مسيح هاشمي :ابالغ كننده

 

 LCCU-PP-07-B: كد خط مشي نحوه و انديکاسيون پذيرش و ترخيص بيماران در بخش هاي ويژه          : عنوان سند                                                 

 پرستاري خدمات مدير : فرد پاسخگو بيمارستان بستري هاي بخش :دامنه خط مشي ccu :نام بخش

 4 از 1 :تعداد صفحات 25/5/97 :تاريخ بازنگري بعدي 25/5/96 :تاريخ آخرين بازنگري 25/5/95 :تاريخ تدوين

 مصاحبه-نظارتي نحوه ارزيابي خط مش مشاهده :نحوه ي ارزيابي 15/6/96 :تاريخ آخرين ابالغ 15/6/95 :تاريخ ابالغ

 

 .اطمينان از اينکه گليه بيماران نيازمند مراقبت ويژه در بخش ويژه بستري مي شوند و پس از طي دوره درمان با بهبودي ترخيص مي شوند: اهداف  بيانيه خط مشي

.  مالي و قانوني بيماران –لزوم رعايت انديکاسيون پذيرش و ترخيص بيماران در بخش ويژه جهت شفاف سازي مسائل درمان : چرايي 

 . ساعته در بخش ويژه24متعهد كردن متخصصين در خصوص ويزيت سريع اين بيماران و بستري / تعريف بيماران پرخطر قلبي : سياست 

 .شود مي انجام الزم مداخالت و گرفته قرار ويژه هاي مراقبت و مانيتورينگ تحت مداوم بصورت بحراني شرايط داراي و بدحال بيماران آن در كه بخشي :ويژه بخش تعاريف

 .باشد مي پيشرفته امکانات و وسايل با همراه پرسنل، ماهرترين نظر تحت حيات، آميز مخاطره حاد بيماريهاي به مبتال بيماران از مراقبت :ويژه مراقبت

 

 

 روش اجرايي

 :باشد مي ذيل صورت  به NICU ويژه هاي بخش بيماران در و ترخيص پذيرش انديکاسيونها و نحوه

  تشنج-گرم 1800 از كمتر وزن با نوزاد بودن   نارس-گرم 2000 از كمتر وزن با روز 30 باالي نوزادان كليه شامل NICU بستري بيماران در بخش هاي انديکاسيون -1

-گليسمي  هيپو-تولد اول روز در خفيف هاي  آسفيکسي-شديد تا متوسط هاي  آسفيکسي-خون تعويض به منجر هاي  ايکتر-تولد از پس ساعت 24 تا نوزاد

 نيال مکو آسپيراسيون

 وضعيت و حياتي عاليم ماندن ثابت و شدن  نرمال-تنفسي ديسترس  نداشتن-نوزادان در شيرخوردن در مشکل نداشتن:  شاملNICU بخش از ترخيص هاي انديکاسيون -2

 آزمايشات شدن  طبيعي-نوزاد فوت يا و  بهبودي-نوزاد

 . به ستاد هدايت توسط سوپروايزربن كشيك ،جهت اخذ پذيرش نوزادان نيازمند بخش مراقبت ويژه نوزادان اعالم مي شودNICUدر هر شيفت تعداد تختهاي خالي بخش  -3

 .قبل از پذيرش نوزادان پزشك بيمارستان اعزام كننده با پزشك مقيم نوزادان تماس نموده و شرح حال كامل نوزاد را بيان نموده و پذيرش توسط ايشان داده مي شود -4
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 تحويل داده مي شود و همراه بيمار جهت تشکيل پرونده به  NICUنوزاد از بيمارستان مبدا با آمبوالنس مجهز و كادر درمان به بيمارستان مراجعه نموده و بيمار به بخش  -5

 . ارجاع مي شود NICUپذيرش توسط پرستار مسئول 

 .پزشك مقيم ضمن پذيرش نوزاد در بخش حضور داشته و بعد از ارزيابي نوزاد، دستورات دارويي و اقدامات درماني وي دستور داده مي شود -6

آزمايشات، گرافي هاي انجام شده، مشاوره ها، شرح حال، كارت واكسن و كارت تولد از پرستار همراه نوزاد تحويل گرفته شده و توسط پزشك مقيم و  )كليه مدارک نوزاد -7

 .پرستار مسئول نوزاد ارزيابي مي شود

 .در صورت كامل بودن مدارک، پزشك مقيم فرم پيرش نوزاد را مهر زده و پرسنل بيمارستان مبدا ، اجازه خروج داده مي شود -8

در مواردي كه عدم تطابق با شرح حال داده شده و يا مشکالت ايجاد شده براي نوزاد در طي انتقال يا ارجاع بيمار بدون هماهنگي قبلي، فرم نابساماني توسط پزشك مقيم  -9

 .تکميل و به ستاد هدايت جهت بررسي و پيگيري فکس مي شود

 و پزشك مقيم نوزادان NICUدر صورتي كه جهت نوزادان داخل بيمارستان نياز به تخت مراقبت ويژه باشد، توسط پرستار مسئول بخش بلوک زايمان يا اتاق عمل به بخش -10

 .اطالع رساني مي شود

.  تصميم گيري مي نمايدNICUپزشك مقيم قبل از تولد نوزاد بدحال،  بر بالين بيمار حاضر شده و بعد از ويزيت بيمار در خصوص نياز نوزاد به بخش ويژه و بستري در بخش -11

. پس از اخذ دستور بستري نوزاد در بخش، پرستار بخش با انکوباتور از قبل گرم شده و اكسيژن، نوزاد را از اتاق عمل و بلوک تحويل گرفته و به بخش منتقل مي شود -12

. اقدامات درماني نوزاد توسط پرستار نوزاد طبق دستور پزشك مقيم نوزادان اجرا مي شود-13

 .همراه نوزاد با برگه بستري و دفترچه مادر نوزاد، جهت تشکيل پرونده و ب واحد پذيرش ارجاع مي شود-14

 :باشد مي ذيل صورت به CCU ويژه هاي بخش بيماران در و ترخيص پذيرش انديکاسيونها و نحوه

- سينه قفسه درد- MI  - ACS  - U/A-IHD – HTN – PE -  PTE -  -DVT  CHFشامل تشخيص هاي   CCU انديکاسيون هاي بستري بيماران در بخش ويژه  -1

.  و پريکارديت مي باشدعروقي -قلبي احيائ بدنبال

 يا  بطور مستقيم به اورژانس بيمارستان مراجعه مي كنند و پس از ويزيت پزشك متخصص در صورت خالي بودن تخت در 115بيماران قلب عروقي اورژانسي توسط اورژانس -2

 .بخش ويژه بستري مي شوند

بيماران مراجعه كننده به درمانگاه قلب و ساير درمانگاه هاي مرتبط در صورت تشخيص پزشك جهت ارجاع به بخش ويژه در اورژانس بستري موقت شده و پس از هماهنگي با   -3

 .متخصص قلب در بخش ويژه بستري مي شوند

 تا زمان پذيرش در ساير مراكز تخصصي، در صورت قبول پزشکان متخصص قلب و عروق،  از طريق اورژانس در بخش ويژه بستري مي شوند و تحت ICUبيماران نيازمند به -4

 .مراقبت قرار مي گيرند
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 . كه نياز به مراقبت ويژه دارند با نظر متخصص بيهوشي مقيم و هماهنگي با متخصص قلب آنکال، در بخش ويژه تحت مراقبت قرار مي گيرندPOST-ORبيماران -5

. بيماران بستري در بخش ها در صورت بدحال شدن و يا بعلت بروز عاليم و عوارض قلبي حين بستري ، با هماهنگي با متخصص قلب، به بخش ويژه منتقل مي شوند-6

.  با هماهنگي و اطالع متخصص قلب آنگال صورت مي گيردCCUتمام موارد پذيرش ، انتقال و ترخيص بيمار در بخش ويژه - 7

 زمان تا .شود مي داده اطالع ها بخش ساير در بستري يا و بيمار اعزام جهت در گيري تصميم جهت معالج پزشك به بيمار مسئول پرستار توسط خالي، تخت نبود صورت  در-8

 .ميگيرد وي قرارنياز با متناسب هاي مراقبت تحت ديده آموزش پرستار توسط بيمار بيمار، تکليف تعيين

 . شوندمي ويزيت روزانه صورت به درخواست شده توسط پزشك معالج، متخصص پزشك و معالج پرشك توسط ويژه بخش به انتقال انتظار در حاد  بيماران-9

 :بيماران بستري در بخش ويژه پس از طي دوره درمان با دستور پزشك به يکي از روش هاي زير از بخش خارج مي شوند-10

A :  بيمار مستقيماً از بخشCCU(با دستور پزشك يا با رضايت شخصي ).  ترخيص مي شود 

B :  بيمار با بهبودي نسبي به بخشPOSTيا داخلي منتقل مي شود . 

C : بيمار جهت ادامه درمان به مركز مجهزتر با هماهنگي اعزام مي شود .

D : بيمار بدليل شدت عوارض بيماري فوت مي كند .

E : بيمار منتقل شده از اتاق عمل يا ساير بخش ها پس از طي دوره مراقبت در بخش ويژه ، مجدد به بخش مبداء باز مي گردد .

: انديکاسيون هاي ترخيص شامل موارد زير مي باشد

 -خطرناک قلبي آريتمي شدن  برطرف-بيمار وضعيت و حياتي عاليم ماندن ثابت و شدن  نرمال-تنفسي ديسترس  نداشتن-قلب نوار تغيير عدم- سينه قفسه درد تکرار عدم

 بحراني آزمايشات شدن طبيعي
 

 

  وسايل تزريقات وريدي– دستگاه فشارسنج – الکتروشوک –مانيتور  امکانات و تسهيالت BRAUN WALDS HEART DISEASE-2012 منابع

 

ليست 

 ذينفعان

 و سوپروايزران پزشکي كادر -مامايي و پرستاري كادر صاحبان فرآيند - خانواده بيماران- بيماران ويژه
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             سيده طاهره قاسمي نژاد تهيه كنندگان

زهره تنباكوكاري 

هاجر فرجودي 

فرح روز جوادي 

 نرگس معدن دار

 مسئول دفتر بهبود كيفيت سمت

متخصص قلب 

 ccuرييس بخش 

سر پرستار اورژانس 

 سر پرستار اتاق عمل

 امضاء
 

سرپرستار  سمت مريم رضامند تهيه كنندگان
NICU 

 امضا

شهرام خسروي نژاد  :تاييدكننده

رضا عطاريان 

 سيده طاهره قاسمي نژاد

 ccuرئيس بخش  سمت 

 NICUرئيس بخش 

 مسئول بهبود كيفيت 

 امضا

 امضا رياست بيمارستان سمت آقاي دكتر مسيح هاشمي : ابالغ كننده
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 LCL-PP-08-B: كد خط مشيمراقبت فيزيولوژيك و مانيتورينگ مداوم بيماران حاد                                           : عنوان سند                                            

 مديريت پرستاري :فرد پاسخگو كليه بخش هاي باليني  بستري و سرپايي :دامنه خط مشي بخش هاي  باليني :نام بخش

تاريخ 

 :تدوين

 2    از  1    :تعداد صفحات 13/5/97 :تاريخ بازنگري بعدي 13/5/96 :تاريخ آخرين بازنگري 13/5/93

نحوه ارزيابي    24/5/96 :تاريخ آخرين ابالغ  

 خط مش

 مصاحبه-نظارتي

 

 اي بيآس دچار ، ميعال يداريناپا و تيوضع وخامت علت به كه يمارانيب از مراقبت  ارائه/افزايش ايمني و رسيدگي سريع و به موقع بيماران/افزايش كيفيت زندگي بيماران: اهداف بيانيه خط مشي

 .هستند ماريب تيوضع مداوم شيپا و مستمر يها مراقبت افتيدر ازمندين و شده متعدد يها ارگان يينارسا

لزوم ارائه مراقبت هاي فيزيولوژيك در اسرع ترين زمان ممکن به بيماران :  چرايي

 مانيتورينگ مداوم بيماران در شرايط حاد/آموزش پرسنل: سياست

 .بيماري كه شروع ناگهاني داشته و معموال دوره آن كوتاه مدت است: بيماري حاد- تعاريف

. بيماراني كه داراي شرايط هموديناميك نا پايدار بوده و اختالالت هموديناميك به صورت ناگهاني در ايشان ايجاد مي شود: بيماران حاد-

 نگيتوريمان و مختلف يها ارگان از شرفتهيپي تخصص يتهايحما ارائه با اتيح كننده ديتهد يها تيوضع يفور تيريمد و ييشناسا قيطر از كه هستند ييمراقبتها: يبحران يمراقبتها-

  .رديپذ يم صورت يتهاجم

 

 

 روش اجرايي

 در spo2پرستار در بيماران حاد، پايش عملکرد تنفسي از طريق بررسي تعداد  تنفس ،عمق تنفس ، سمع صداهاي تنفسي ، استفاده از عضالت كمك تنفسي، وجود تنگي نفس،كاهش  -1

 .فواصل زماني تعيين شده توسط پزشك پايش و چارت مي شود

. فشار خون سيستوليك ، دياستيوليك تعداد ضربان قلب توسط پرستار در فواصل زماني تعيين شده  توسط پزشك  پايش و چارت مي گردد-2

 .گيرد مي قرار مانيتورينگ تحت و شده بررسي پرستار توسط شود، مي بحراني شرايط دچار بيمار اينکه محض  به-3

 .شود مي انجام پرستار توسط چشم دو هر هاي مردمك ارزيابي و شده تعيين گالسکو مقياس با هوشياري  سطح-4
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 توسط پرستار با كنترل نداشتن الک توسط بيمار، سرد نبودن اندام بيمار وصل نموده و ارزيابي بيمار، الله گوش انگشت به را متر اكسي پالس پروب خون اكسيژن اشباع چك  براي-5

.  انجام مي شود و اكسيژن تراپي به روش صحيح انجام مي شود

بيماران حاد از نظر بررسي ديس ريتمهاي قلبي در دوره شرايط حاد، مانيتورينگ مداوم شده و نتايج مانيتورينگ در گزارش پرستاري ثبت و موارد غير طبيعي، به پزشك معالج -6

. توسط پرستار اطالع رساني ميشود

 15توسط پرستار ارزيابي شده و شرايط به پزشك معالج اطالع رساني ميشود و تا زماني كه درد بيمار بهبود نيافته است  هر  (...شدت، طول مدت، نواحي انتشار،)وضعيت درد بيمار -7

. دقيقه شرايط درد بيمار توسط پرستار پايش مي شود

سي سي در ساعت باشد به پزشك معالج اطالع رساني 30برون ده ادرار بيمار هر يك ساعت  در شرايط حاد توسط پرستار كنترل مي شود در مواردي كه برون ده ادراري كمتر از -8

. مي شود

. كنترل جذب و دفع در شرايط حاد طبق دستور پزشك معالج توسط پرستار انجام ميشود-9

. ارزيابي بيمار در پاسخ به درمانهاي انجام شده توسط پرستار انجام شده و موارد مهم به پزشك مسئول بيمار گزارش مي شود-10

 .ميباشد دسترس در و حاضر  نزديك بيمار احيائ  ترالي-11

 

 پرستاري، مامايي، پزشکي،  كادر-آن ملزومات و پزشکي تجهيزات امکانات و تسهيالت پرستاري خدمات هاي استاندارد  كتاب-سياست بيمارستان منابع

 خدمات و بهيار كمك

 

ليست 

 ذينفعان

 سوپروايزران پزشکي، كادر مامايي، و پرستاري كادر صاحبان فرآيند -خانواده بيماران- بيماران

 

 امضاء مسئول بهبود كيفيت سمت سيده طاهره قاسمي نژاد تهيه كنندگان
 

 امضا مترون سمت مريم بابائي تهيه كنندگان

 امضا پزشك مسئول اورژانس سمت  دكتر كوثري :تاييد كننده

 امضا رياست بيمارستان سمت آقاي مسيح هاشمي :ابالغ كننده
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 اتاق زايمان، جراحي هاي سرپايي، اسکوپي ها                                         : رعايت الزامات ايمني بيماران در اقدامات تهاجمي خارج از حيطه اتاق عمل  مانند :عنوان سند                     

 LOR-PP-09-B : كد خط مشي

 مسئول ايمني :فرد پاسخگو بخشهاي بستري  و پاراكلينيك :دامنه خط مشي اتاق عمل :نام بخش

تاريخ 

 :تدوين

 2    از 1    :تعداد صفحات 1/6/97 :تاريخ بازنگري بعدي 1/6/96 :تاريخ آخرين بازنگري 25/2/92

 مصاحبه-نظارتي نحوه ارزيابي خط مش   1/7/96 :تاريخ آخرين ابالغ 31/6/92 :تاريخ ابالغ

 

 كاهش ميزان بروز عفونت/كاهش عوارض جراحي هاي خارج اتاق عمل باحفظ ايمني بيمار و پرسنل:  اهداف بيانيه خط مشي

 آگاهي پرسنل در مورد نحوه فرآيند اعمال جراحي سرپايي :چرايي

 رعايت دستورالعمل هاي مرتبط / انجام جراحي هاي ايمن: سياست 

    تعاريف
 

 

 

 روش اجرايي

 :باشد مي ذيل شرح به كه شده مشخص بيمارستان توسط عمل اتاق حيطه از خارج تهاجمي اقدامات -1

، انجام سزارين اورژانسي و عدم كوراژ، زياتومي اپي :زايشگاه تهاجمي اقدامات/ زدن  سوچور،پلور مايع تپ، نخاعي مايع پونکسيون، آندسکوپي: عمومي هاي بخش تهاجمي اقدامات

امکان انتقال بيمار به اتاق عمل 

. قبل از شروع پروسيجررعايت پروتکل  شستشوي دست توسط كليه پرسنل ، الزامي ميباشد -2

.  شب الزامي ميباشد كه موارد توسط پزشك و پرستار به بيمار اموزش داده مي شود8در بيماران آندوسکوپي، ناشتا بودن بيمار از - 3

. دقيقه قبل وبعداز ختنه الزامي ميباشد20در نوزادان و شيرخواران  ختنه اي شير ندادن مادر به نوزاد حدود -4

 ( بيمه بيماران پزشك در دفترچهorderبا )در بيماران سرپائي، تست ليدوكائين توسط آزمايشگاه انجام ميگردد -5

ند و بعد از  بماsupineدقيقه در وضعيت 25-20بعد از اقدامات تهاجمي سرپايي جهت پيشگيري از افت فشار خون بيمار و پيشگيري از تروماي سر واندامها در بيمار ،بيمار به مدت - 6
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. شدن وضعيت بيمار ، بيمار به اتفاق،  همراهش به صندوق حسابداري ارجاع ميشود  stableاطمينان از 

. قبل از شروع آندوسکوپي ها ،پرسنل مسئول اتاق عمل سرپايي، از صحت عملکرد ابزار و تجهيزات آندوسکوپي و وسايل مانيتورينگ بيمار اطمينان حاصل مي نمايند- 7

هر شيفت تغيير و تحول ترالي احيا توسط پرسنل مربوطه به انجام مي ).پرستار قبل از شروع آندوسکوپي ها و عملهاي سرپايي از صحت وسايل ترالي احياء اطمينان حاصل مي نمايد - 8

 (.رسد

 . فردي توسط پرسنل مرتبط رعايت مي شود حفاظت وسايل از استفاده  دستورالعملمرحله شستشوي دست و5در كليه مراحل پروسيجر رعايت - 9

دقيقه در محلول ضدعفوني كننده گذاشته و سپس آب كشي كرده خشك 5كمك بهيار بايد بعد از اتمام عملهاي سرپائي كليه ابزار را با آب شسته و برس كشي مينمايد و ابزار را به مدت - 10

در دواليه پارچه پك كرده و بر روي ست نام خود و تاريخ پيچيدن ست و تاريخ انقضاءست را ثبت مي نمايد و به  4كرده وبعد از اطمينان از صحت تعداد ابزار با شناسنامه آنها را با تست كالس 

CSRرسال مي نمايد ا .

. دقيقه آب كشي و ضدعفوني نموده و از تميز شدن آندوسکوپ اطمينان حاصل مي نمايد 12پرستار بعد از اتمام آندوسکوپي ،آندوسکوپ را در وان آندوسکوپي قرار داده و به مدت -11

زباله هاي عفوني در سطل زرد با نايلون زرد ، زباله هاي غير عفوني در سطل آبي با )پرستار سرپائي و آندوسکوپي مي بايستي اقدامات ايمني در تفکيك زباله ها را رعايت نمايد -12

 (نايلون مشکي، ابزار تيز وبرنده در سفتي باكس 

 .پرستار سرپايي وآندوسکوپي در روزهاي دوشنبه جهت ضدعفوني هواي سرپايي از نوكواسپري استفاده مي نمايد -13

 .پرستار سرپايي وآندوسکوپي بعد از اتمام كارش تجهيزات را واشينگ  مينمايد -14

. خدمات بعد از اتمام عملهاي سرپايي و آندوسکوپي اتاق را واشينگ مينمايد -15

. يو پي اس در هر ماه توسط تاسيسات و تجهيزات پزشکي از نظر عملکرد چك مي گردد- 16

. پرستار سرپايي در ابتداي شيفت ترالي اورژانس و تجهيزات موجود در اتاق را از نظر سالم بودن چك نموده ودر دفتر خود ثبت مي نمايد - 17

وسايل مورد نياز عمل از اتاق عمل به (به صورت مثال عمل سزارين در بلوک زايمان )در موارد اضطراري كه به صورت اورژانسي عمل سرپائي در خارج از اتاق عمل انجام مي شود - 18

. محل مربوطه توسط خدمات و پرسنل اتاق عمل منتقل ميشود و عمل در محل مورد نظر با رعايت اصول آسپتيك انجام مي شود 

. در صورتي كه بعد از پايان عمل سرپايي عاليم هموديناميك بيمار پايدار نباشد ،طبق هاهنگي با سوپروايزر و پزشك معالج، بيمار به صورت موقت در اورژانس تحت نظر قرار مي گيرد -19

بودن عاليم حياتي ،اجازه خروج از تخت به تنهايي به   STABLEبعد از عمل سرپائي ، پرستار عاليم حياتي بيمار را كنترل و حال عمومي بيمار را جويا مي شود ودر صورت عدم - 20

 .بيمار داده نمي شود 
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امکانات و  سياست بيمارستان منابع

 تسهيالت

تجهيزات - ترالي احيا- كارازموده و باتجربه پرسنل – پروسيجر انجام جهت مصرفي لوازم و دارو – فردي حفاظت لوازم

 -نوكواسپري- 4وسايل ضدعفوني كننده و تست كالس - تست ليدوكائين- وسايل مانيتورينگ- آندوسکوپي

 

 -كاركنان كليه بخشهاي بستري  و پاراكلينيك صاحبان فرآيند -خانواده بيماران- بيماران ليست ذينفعان

 

: خانمها تهيه كنندگان

 سيده طاهره قاسمي نژاد

فرحروز جوادي 

زهرا طاهرزاده 

سيده فاطمه فاطمي 

دكتر شکراهلل شکري 
 

  سمت

 سوپروايزرآموزشي

سرپرستاربلوک زايمان 

سوپروايزر كنترل عفونت 

مسئول هماهنگ كننده ايمني  

رئيس بخش اتاق عمل 
 

 امضاء
 

تهيه 

 كنندگان

 فاطمه خسروي

آقاي علي عبدالملکي 

نرگس معدن دار 

 سينا كوثري

 كمك بهياراتاق عمل سمت

 CSRكمك بهيار 

 مسئول اتاق عمل

مسئول ايمني 
 

 امضا

 مديره پرستاري سمت  خانم مريم  بابايي : تاييدكننده :تاييد كننده

 رياست بيمارستان سمت آقاي دكتر مسيح هاشمي : ابالغ كننده :ابالغ كننده
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 LLu-PP-10-B: كد خط مشياطمينان از رعايت انديکاسيون هاي انجام سزارين                   :                                         عنوان سند                   

 رئيس بخش  بلوک زايمان :فرد پاسخگو بخش  زنان و بلوک زايمان :دامنه خط مشي بلوک زايمان :نام بخش

تاريخ 

 :تدوين

 2    از  1    :تعداد صفحات 7/5/97 :تاريخ بازنگري بعدي 7/5/96 :تاريخ آخرين بازنگري 7/8/93

نحوه ارزيابي    21/5/96 :تاريخ آخرين ابالغ 15/8/93 :تاريخ ابالغ

 خط مش

 شاخص هاي آماري

 

 انجام سزارين براساس انديکاسيون  ارائه شده توسط وزارت بهداشت: اهداف بيانيه خط مشي

به منظور ارتقا ئ ايمني وحفظ جان وسالمت مادر وجنين : چرايي

 5نجام سزارين ها بر اساس دستورالعمل مراقبت مديريت شده شماره  ا: سياست

 سزارين عمل انجام وعلمي منطقي روشهاي : سزارين انديکاسيون تعاريف

 ديگر روش طبيعي زايمان از بعد سزارين .گويند سزارين زايمان را) هيستروتومي ( رحم ديواره و) الپاراتومي ( شکم ديواره در انسزيونهايي ايجاد طريق از جنين آوردن دنيا به :سزارين

 .دارد ضرورت جنين و مادر سالمت حفظ براي بارداري ختم نوع اين دهد مي تشخيص پزشك كه شود مي انجام هنگامي و است بارداري ختم

 

 

 روش اجرايي

 .پذيرد مي انجام زايمان و زنان متخصص پزشك توسط پرونده در جزئيات ذكر با و شده اشاره ذيال كه علمي هاي انديکاسيون براساس صرفاً سزارين انجام-1

 سزارين قبلي و سابقه ي ميومکتومي- الف

 (ليبر غير طبيعي )عدم پيشرفت - ب

(  FHRهر گونه الگوي غير طبيعي  )زجر جنين - ت

نمايش غير طبيعي - ث
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( جنين بودن زنده و مادر زايماني شرايط و پزشك نظر به بسته ناف، دكولمان بند پروالپس، سرراهي جفتي عروق، سرراهي جفت)مشکالت جفت و بند ناف- ج

عدم تناسب سر با لگن - چ

فشار خون باال در مادر - ح

 جنين جان نجات جهت مادر قلبي  ايست-خ

 اول قل بودن سفاليك غير موارد در دوقلويي باالتر، و قلويي  سه-د

 .شود زايمان كانال انسداد موجب كه بدخيم و خيم خوش توده  هرگونه-ذ

 ، سرويکس نارسا سرويکس  سرطان-ر

 (.تمام موارد ي كه انجام زايمان واژينال  با توجه به وضعيت مادر و جنين و با استناد به نظر متخصص زنان براي سالمت مادر  و جنين خطر ساز است)ساير علت هاي تعريف نشده - ز

. توسط مسئول بلوک زايمان كليه ي امار سزارين ها به تفکيك پزشکان استخراج ميشود- 2

درصورت مغايرت با موارد انديکاسيون باال پرونده ي بيمار مذكور در كميته ي زايمان طبيعي بحث وبررسي ميشود   - 3 

 .توسط كميته تصميم گيري الزم در خصوص پرونده گرفته ميشود و نتيجه توسط دبير كميته به اطالع  پزشك رسانيده ميشود-4

 

امکانات و   انديکاسيون  ارائه شده توسط وزارت بهداشت-5دستورالعمل مراقبت مديريت شده شماره  - سياست بيمارستان منابع

 تسهيالت

 شامل عمل اتاق در نوزاد و مادر احياي استاندارد تجهيزات

 وارمر، به مجهز نوزاد احياي تخت اورژانس، ترالي مادر، مانيتورينگ

 عمل اتاق تيم- ماما بيهوشي متخصص زنان ،  متخصص...و ساكشن

 

 بيمارستان رئيس – ماما – مسئول ماما – زنان متخصص صاحبان فرآيند مادران باردار ليست ذينفعان

 

 فرح روز جوادي تهيه كنندگان

 مريم بابا يي ماهاني 

 مسئول بلوک سمت

 مديره پرستاري 

 امضاء
 

دكتر الله ميرزايي  تهيه كنندگان

  سيده طاهره قاسمي نژاد

رئيس بخش بلوک  سمت

 مسئول بهبود كيفيت

 امضا

 امضا مدير بيمارستان سمت  مريم بابا يي ماهاني  :تاييد كننده

 امضا رياست بيمارستان سمت آقاي مسيح هاشمي :ابالغ كننده
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 LR-PP-11-C: كد خط مشياطمينان از اثربخشي اقدامات بهداشت و حفاظت پرتوها                               :                                              عنوان سند                   

 بهداشت فيزيك مسئول :فرد پاسخگو راديولوژي :دامنه خط مشي راديولوژي :نام بخش

 بيمارستان

تاريخ 

 :تدوين

 3    از  1    :تعداد صفحات 14/5/97 :تاريخ بازنگري بعدي 14/5/96 :تاريخ آخرين بازنگري 14/5/95

نحوه ارزيابي    25/5/96 :تاريخ آخرين ابالغ 25/5/95 :تاريخ ابالغ

 خط مش

 نظارتي

 

 حفظ و ارتقا  سالمت پرتوكاران، مراجعين و بيماران: اهداف بيانيه خط مشي

پيشگيري از بروز عارضه جديد به بيماران، كاركنان / افزايش رضايتمندي كاركنان از محيط كاري/ضرورت حفظ و ارتقا سالمت كاركنان، مراجعين و بيماران:  چرايي

 بهبود محيط كاري/انجام آزمايشات دوره اي/ آموزش كليه كاركنان در اين خصوص/نظارت مستمر: سياست

 . باشد مي بيمار بدن چپ و راست سمت كننده مشخص كه فلزي چپ و راست هاي عالمت :ماركر تعاريف

 .شود گيري اندازه ماه 2 هر طول در جذبي دز دريافت ميزان تا كند مي نصب سينه روي بر را آن پرتوكار كه راديولوژي كوچك فيلم :بج فيلم

 تصويربرداري براي ضروري غير قسمتهاي ساير پرتوگيري از جلوگيري جهت سربي قطعات :شيلد

 

 

 روش اجرايي

توسط مسئول مربوطه تهيه و در (...هود، هواكش، انواعي از ابزار، روكش سرنگ، آجرهاي سربي، شيشه سربي، كاذب جاذب)وسايل عمومي كار با مواد راديواكتيو نظير  -1

 .دسترس  كاركنان مي باشد

 .  مي شودجويا را مراجعه علت نيز وي همراه يا بيمار از درخواست، رويت ضمن و فراخوانده خانوادگي نام و نام با را بيمار كارشناس، -2

 (بيمار صحيح شناسايي دستورالعمل اساس بر( كند مي چك بند مچ روي از بستري بيماران مورد در -3

 . شود مي استفاده پزشك تشخيص سهولت جهت كليشه روي بر چپ و راست ماركرهاي از -4

 چنانچه و شود جلوگيري اضافي دوز ازدريافت تا شده پوشانده حفاظتي، شيلدهاي توسط ها قسمت ساير دارد، را مشخص عضو يك از راديوگرافي بيمار كه صورتي در -5



 36 

 .شود محافظت كامالً بايد نيز وي همراه . باشد داشته همراه به نياز توانايي عدم دليل به ، بيمار

 . ، از پاراوان سربي و روپوس سربي در هنگام گرفتن عکس استفاده مي شودپرتابل هاي انديکاسيون مورد در -6

. وسايل حفاظت شخصي شامل روپوش  سربي با محافظ تيروئيد، دستکش توسط مسئول مربوطه با هماهنگي مسئول بهداشت حرفه اي تهيه و در دسترس كاركنان مي باشد -7

 .مسئول بهداشت حرفه اي وجود وسايل مربوطه و نحوه  استفاده صحيح از وسايل حفاظت فردي الزم  توسط پرسنل مربوطه را بررسي و نظارت مي نمايد -8

 .دوره هاي آموزشي توسط مسئول فني واحد پرتو جهت كليه كاركنان در خصوص مباحث ايمني در برابر پرتو به صورت ساليانه برگزار مي گردد -9

 .تهيه و مورد استفاده پرسنل پرتوكار مي باشد...وسايل دوزيمتري شخصي مانند فيلم بچ، دوزيمترگايگرمولر -10

 .آزمايش ها و معاينات پزشکي اوليه حداكثر تا يکماه قبل از شروع به كار با اشعه توسط مسئو مربوطه انجام مي شود -11

حداكثر هر شش ماه يکبار، آزمايش ها و معاينه هاي پزشکي تشخيص داده شود كه ادامه كار با اشعه براي شخص زيان آور باشد الزم است توسط شخص مسئول و مسئول  -12

 .فيزيك بهداشت از ادامه كار با اشعه جلوگيري گردد

 شود مي ارسال اتمي انرژي سازمان مركز به بيمارستان از يکبار ماه .... هر بچ فيلم اين -13

 . شود مي گذاشته ستاره عالمت شخص آن نام كنار در ، باشد بيشتر مجاز حد از جذبي دوز دريافت كه صورتي درنتيجه بعد از بررسي عودت مي شود  -14

 . باشد كه توسط فرد مسئول پرتوكاران و ناظر مربوطه بررسي و پايش مي شودmsv/y 5ميانگين پتوگيري در سال براي پرسنل بايد كمتراز -15

در اتاق  پذيرش ، تابلوهاي هشداردهنده در مورد خطرات پرتوگيري خانم هاي باردار و خانم هاي متاهل در سنين بارداري نصب شده و وجود آن توسط ناظر واحد، پايش  -16

 .مي شود

 .در اتاق انتظار بيماران تابلوهاي هشداردهنده در مورد خطرات پرتوگيري نصب شده و وجود آن توسط ناظر پايش مي شود -17

 .بررسي كيفيت برنامه هاي حفاظتي و شرايط حفاظت توسط مسئول فني بخش پرتو و ناظر آن به صورت فصلي بررسي و پايش شده و به تيم مديران اجرايي گزارش مي شود -18

 

 

-تابلوهاي هشداردهنده- وسايل دوزيمتري- دوره هاي آموزشي- وسايل حفاظت شخصي- آزمايشات دوره اي امکانات و تسهيالت سياست بيمارستان منابع

 لباس سربي

 

مسئول فيزيك - مسئول بهداشت حرفه اي-مسئول فني واحد پرتو صاحبان فرآيند كليه كاركنان، مراجعين و بيماران- پرسنل پرتوكار ليست ذينفعان

 تصويربرداري واحد پرسنل-بهداشت
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آقاي مهاجر  تهيه كنندگان

 سيده طاهره قاسمي نژاد

سم

 ت

مسئول فيزيك -ناظر راديولوژي

بهداشت 

 مسئول بهبود كيفيت

 امضاء
 

قاسمي  تهيه كنندگان

 دخيلي

 مسئول بهداشت محيط سمت

 پرسنل راديولوژي

 امضا

 يداله رشيدي :تاييد كننده

 سيده طاهره قاسمي نژاد

 مدير بيمارستان سمت 

 مسئول بهبود كيفيت

 امضا

 امضا رياست بيمارستان سمت آقاي مسيح هاشمي :ابالغ كننده
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 LIC-PP-12-B: كد خط مشيپرستاران و ساير كاركنان باليني              /ارزش گذاري و فرهنگ گذاري رعايت اصول بهداشت دست در بين پزشکان : عنوان سند          

 مسئول كنترل عفونت :فرد پاسخگو پاراكلينيككليه بخش ها ي باليني و واحدهاي  :دامنه خط مشي كنترل  عفونت :نام بخش

تاريخ 

 :تدوين

 1    از  1    :تعداد صفحات 28/05/97 :تاريخ بازنگري بعدي 28/5/96 :تاريخ آخرين بازنگري 28/5/95

نحوه ارزيابي    10/6/96 :تاريخ آخرين ابالغ 10/6/95 :تاريخ ابالغ

 خط مش

 مشاهده-نظارتي

 

 ايجاد انگيزه در پرسنل در خصوص رعايت استانداردها/رعايت استانداردهاي بهداشت دست جهت پيشگيري از عفونت هاي بيمارستاني: اهداف بيانيه خط مشي

لزوم رعايت استانداردهاي مربوطه :  چرايي

 پايش و ظارت بر اجراي صحيح استانداردها/ آموزش پرسنل/ يادآوري شستن دست: سياست

 تعاريف
 

 

 

 روش اجرايي

 .ابالغ شده است (پزشکان، پرستاران، كاركنان باليني )گايدالين ها، پروتکل ها و استانداردهاي رعايت بهداشت دست جهت اجرا توسط واحد كنترل عفونت به كليه بخش ها -1

شاخص هاي رعايت بهداشت دست توسط واحد كنترل عفونت تعيين وبه صورت فصلي پايش شده و نتايج مربوطه در كميته هاي كنترل عفونت به اطالع مديران و اعضا رسانده  -2

. مي شود تا ايجاد انگيزه در پرسنل انجام گيرد

 .امکانات شستن دست در كليه بخش ها با پيگيري مسئولين بخش ها و واحدها  مهيا و در دسترس ، مي باشد و مسئول كنترل عفونت بر اين امر نظارت الزم را دارا است -3

 .دارد قرار راب هند حاوي ديسپنسر دستگاه بخشها ، دو تمامي در -4

 .آموزش بدو خدمت و ضمن خدمت كاركنان به صورت دوره اي ومستمر در بخش هاي باليني با نظارت مسئولين بخش ها و كنترل عفونت انجام مي شود -5

 . مي شودبرگزار يکبار ساالنه حداقل كاركنان، كليه براي كنترل عفونت، و بيمار ايمني آموزشي هاي كارگاه -6

 . است گرفته قرار درماني كاركنان كليه اختيار در دست بهداشت ابالغي دستورالعمل -7

بررسي علل عدم رعايت شستن دست در بخش ها به صورت ساليانه توسط سوپروايزر كنترل عفونت، انجام شده و موانع موجود توسط واحد كنترل عفونت پايش و لقدامات  -8
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 .اصالحي در خصوص حل مشکالت توسط ايشان و اعضا كميته كنترل عفونت اتخاذ مي گردد

 .ميزان دانش و نگرش كاركنان مراقبت هاي بهداشتي توسط مسئول كنترل عفونت به صورت فصلي پايش شده و اقدامات اصالحي در صورت لزوم اتخاذ مي گردد -9

به كاركنان مربوطه بازخورد نتايج پايش شستن دست، ميزان عفونتهاي بيمارستاني توسط مسئول كنترل عفونت ارائه  مي شود و بر اساس آن اقدامات اصالحي اتخاذ مي  -10

 .گردد

 .پوسترهاي نحوه شستن دست در باالي سينك دستشويي كليه بخش هاي باليني نصب شده است تا با مشاهده آن، شستن دست يادآوري شود -11

 .بروشورهاي علت و اهميت شستن دست و نحوه چگونگي آن توسط سوپروايزر كنترل عفونت تهيه و به بخش ها جهت مطالعه ارسال مي گردد -12

رابطين  كنترل عفونت در كليه بخشها بر نحوه صحيح شستن دست به صورت نامحسوس نظارت داشته و به صورت موردي تذكرات الزم در اين زمينه به فرد مربوطه ارائه مي  -13

 .شود

 

امکانات و  بهداشت ابالغي دستورالعمل منابع

 تسهيالت

گايدالين ها، پروتکل ها، - نرم كننده پوست-دستمال كاغذي-مايع صابون-امکانات شستن دست

بروشورهاي علت و - پوسترهاي نحوه شستن دست- شاخص ها و استانداردهاي رعايت بهداشت دست

 مسئول كنترل عفونت- اهميت شستن دست

 

ليست 

 ذينفعان

 بيمارستان باليني كاركنان- مسئول كنترل عفونت صاحبان فرآيند بيماران- كليه پزشکان، پرستاران و كاركنان  باليني و واحدهاي پاراكلينيك پزشکان

 

             زهرا طاهرزاده تهيه كنندگان

مريم بابا يي ماهاني  

 سيده طاهره قاسمي نژاد

 مسئول كنترل عفونت سمت

مديره پرستاري  

 مسئول بهبود كيفيت

 امضاء
 

 امضا پزشك كنترل عفونت  سمت زهرا حالجي تهيه كنندگان

 مريم بابائي  :تاييد كننده

 سيده طاهره قاسمي نژاد

 مدير پرستاري سمت 

 مسئول بهبود كيفيت

 امضا

 امضا رياست بيمارستان سمت آقاي مسيح هاشمي :ابالغ كننده
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 -B13 L PR-PP -:                                                           كد خط مشيخط مشي و روش راهنمايي و هدايت گيرندگان خدمت در سطح بيمارستان :                     عنوان سند

واحدهاي كلينيکي و -پشتيباني-  درماني هاي كليه بخش :دامنه خط مشي رعايت حقوق گيرنده خدمت :نام بخش

 پاراكلينيکي

مسئول حقوق گيرنده  :فرد پاسخگو

 خدمت

تاريخ 

 :تدوين

 3    از  1    :تعداد صفحات 1/6/97 :تاريخ بازنگري بعدي 1/6/96 :تاريخ آخرين بازنگري 18/9/91

نحوه ارزيابي خط    14/6/96 :تاريخ آخرين ابالغ 31/6/92 :تاريخ ابالغ

 :مشي

 نظارتي

 

 .ارائه اطالعات مطلوب به بيمار جهت پيشگيري از سر در گمي ايشان/ رعايت منشور حقوق بيمار: اهداف بيانيه خط مشي

. افزايش اعتماد و اطمينان گيرنده خدمت به سيستم/ جلب رضايت مراجعين با ارائه اطالعات صحيح به ايشان/ لزوم رعايت حقوق بيمار : چرايي

 .ارائه راهنماييهاي الزم در بيمارستان/ استفاده از تابلوهاي راهنما/ اطالع رساني به نحو مطلوب و به ميزان كافي در زمان مناسب و متناسب باشرايط گيرنده خدمت: سياست

  تعاريف

 

 

 

 

 روش اجرايي

شركت نموده و اطالعات خود را در اين زمينه به روز  ((مهارتهاي رفتاري و ارتباطي))و  ((رعايت حقوق گيرنده خدمت))ساليانه كليه پرسنل جديدالورود در كالس هاي آموزشي-1

. مي نمايد

. تمامي پرسنل بخشها و واحد ها در كل بيمارستان مسئول راهنمايي و هدايت بيماران در قسمتهاي مختلف بيمارستان مي باشند-2

 جغرافيايي موقعيت از كافي اطالعات و آگاهي با و حوصله با و محترمانه لحني بادر ابتداي ورود مددجو به بيمارستان واحد حراست و نگهباني جهت راهنمايي بيماران -3

 . دهد مي قرار آنها اختيار در را كافي اطالعات و كرده راهنمايي االمکان حتي را مراجعين ، بيمارستان

 خصوص در وي همراه و بيمار به مراجعين درخواست صورت در پرونده، تشکيل و پذيرش زمان درواحد پذيرش در خصوص زمان درمانگاهها و حضور پزشك در بيمارستان و -4 

 .كند مي رساني اطالع احتمالي هاي هزينه و قرارداد طرف هاي بيمه بستري، و پذيرش روند

 .باشد مي نصب ترخيص و پذيرش واحد در اي تعرفه تخلفات به رسيدگي سامانه اطالعيه و بيمارستان هاي هزينه و ها بيمه راهنماي برگ-5
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 مراجعين تحويل را است پرونده شماره تولد، تاريخ پدر، نام خانوادگي، نام و نام مشخصات شامل كه بيمار شناسايي دستبند بيمار، جهت پرونده تشکيل از بعد پذيرش مسئول-6

 .كند مي هدايت نظر مورد بخش به را آنها و داده

 محل به را بيمارانESI   روش  به ترياژ انجام از بعد ترياژ واحد مسئول و شود مي ترياژ ترياژ، پرستار توسط ابتدا كنند مي مراجعه بيمارستان اورژانس به مستقيماً كه بيماراني-7

 پزشك و درخواست بيمار براي نظر مورد تخصصي سرويس نظر، تحت پرونده تشکيل با نياز صورت در و دهد مي كشيك پزشك و پرستار تحويل و كرده هدايت موردنظر مکان و

 .شود مي فراخوان مقيم يا آنکال متخصص

 از كاركنان و كنند مي معرفي محترمانه بالحني وي همراه و بيمار به را خود برخورد اولين در و دارند مناسب شناسايي اتيکت كاركنان و فراگيران كليه و پرستار ، پزشك-8

 دارند آگاهي بيمار به خود معرفي چگونگي و اهميت

 .كنند مي عمل آن برطبق و دارند آگاهي خود نقش با متناسب بيمار حقوق منشور از كاركنان كليه-9

 .دارند آگاهي ان از و كنند مي رعايت را پوشش ملي هاي استاندارد خدمت گيرندگان راهنمايي جهت كاركنان كليه-10

. واحد رسيدگي به شکايات مسئول راهنمايي و هدايت بيماران در خصوص ارائه شکايت و نحوه رسيدگي به آن مي باشد- 11

پزشك معالج بيمار به ايشان در خصوص روشها تشخيصي و درماني، نقاط ضعف و قوت هر روش، تشخيص سير بيماري، پيش آگهي و عوارض هر روش به نحو مقتضي و در حد درک -12

. بيمار اطالع رساني مي نمايد

. منشي هر بخش و درمانگاه در خصوص نحوه دسترسي به پزشك معالج و مراجعه به قسمتهاي مختلف راهنمايي الزم را ارائه مي نمايد-13

 .در بخش هاي بستري، پرستاران هر بخش در خصوص نحوه مراجعه به قسمتها ي مختلف ، نحوه پيگيري كارهاي مربوطه به بيمار و همراه وي راهنمايي الزم را ارائه مي نمايد-14

.  دهندمي ارائه بيمار مراقبت و درمان نوع بيماري ، روند خصوص در توضيحاتي فهم قابل و گويا و ساده زبان به و حين بستري بيمار پذيرش زمان پرستاران در-15

 گيرد مي قرار بيماران اختيار در مناسب آموزشي پمفلت بيمار شرايط به توجه با

 همراهي و بيمار به مقصد بيمارستان قبول مورد هاي بيمه و ها هزينه و رسد مي وي همراه و بيمار اطالع به امر اين ابتدا مجهزتر مراكز ساير به بيمار اعزام به نياز صورت در-16

 (سوپروايزر و پرستار توسط )شود مي رساني اطالع وي

 .پمفلت به بيماران اطالع رساني مي كند طريق از ومراجعين همراهان و بيماران به فشارخون و ديابت سرطان، بيماري سه از پيشگيري راستاي در بيمارستان-17

 . دارد قرار مراجعين ديد معرض در و شده نصب بيمارستان در بيمارستان، برسر درماني بودن بر مبني بيمارستان تابلوي-18

در ضمن بنر نام و تخصص پزشکان شاغل در ورودي .  تابلو هاي راهنما در قسمتهاي مختلف بيمارستان جهت راهنمايي مراجعين نصب و در معرض ديد گيرندگان خدمت مي باشد-19

 .بيمارستان نصب مي باشد

 . باشد مي موجود تابلو روي بر بيمارستان ورودي در بيمارستان مختلف هاي مکان  نقشه-20
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 . شود مي منتهي واحد كدام به رنگ هر دهد مي نشان كه دارد وجود بيمارستان اصلي ورودي در ها بخش راهنماي خطوط  تابلوي-21

 و بخشها راهروي داخل و بيمارستان سراسر در رنگي خطوط اين . باشد مي مشخص واحد دهنده نشان رنگ هر و شده كشي خط زمين سطح روي بر رنگي راهنماي  خطوط-22

 . باشد مي افراد هدايتگر و دارد وجود واحدها

 يك فاصله از كه است شده نصب مراجعين ديد معرض در و اورژانس در و بخش هر اصلي راهروي بيمارستان، اصلي ورودي در بيمار حقوق منشور مراجعين اطالع  جهت-23

 . باشد مي خواندن قابل متري

 . دارد قرار ديد معرض در و شده نصب بخش هر در شکايات به رسيدگي  فلوچارت-24

 و شود رويت قابل نيز شب در كه است گرفته قرار مناسب هاي محل در است شده واقع بيمارستان قسمت كدام در واحد هر دهد مي نشان كه مراجعين كننده هدايت  تابلوهاي-25

 . كند مي هدايت را مراجعين

 .بروشور منشور حقوق بيمار در هر اتاق نصب مي باشد-26

 

 تجربه  ،خدمت ي گيرنده وعقايد ارزشها آموزشي ي جزوه و بيمار حقوق منشور منابع

 بيمارستان

كالس هاي - راهنمايي هاي الزم- تابلوهاي راهنما- پمفلت آموزشي امکانات و تسهيالت

 نظرسنجي فرم-بنر نام و تخصص پزشکان-  آموزشي

 

ليست 

 ذينفعان

واحد پذيرش و -واحد حراست و نگهباني-  درماني و پشتيباني هاي تمامي كاركنان كليه بخش صاحبان فرآيند مراجعين- بيماران

 -پرستاران هر بخش- منشي هر بخش- واحد رسيدگي به شکايات- ترخيص

 

تهيه 

 كنندگان

 سيده طاهره قاسمي نژاد

 خانم يوسف زاده

 مسئول بهبود كيفيت سمت

 مسئول درمانگاه

 امضاء
 

 خانم اسماعيلي تهيه كنندگان

آقاي يداهلل رشيدي 
 

 مسئول پذيرش  سمت

مديريت 
 

 امضا

 آقاي يداهلل رشيدي : تاييد كننده

 سيده طاهره قاسمي نژاد

 مديريت سمت 

 مسئول بهبود كيفيت

 امضا

 امضا رياست بيمارستان سمت آقاي مسيح هاشمي : ابالغ كننده
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 -B14 L PR-PP -:       كد خط مشيخط و مشي و روش رعايت و حفظ حريم خصوصي گيرنده خدمت                                       :                                                           عنوان سند

رعايت حقوق گيرنده  :نام بخش

 خدمت

مسئول رعايت حقوق  :فرد پاسخگو  باليني و پاراكلينيك  هاي كليه بخش :دامنه خط مشي

 گيرنده خدمت

 2    از  1    :تعداد صفحات 1/4/97 :تاريخ بازنگري بعدي 1/4/96 :تاريخ آخرين بازنگري 18/9/91 :تاريخ تدوين

نحوه ارزيابي خط    14/4/96 :تاريخ آخرين ابالغ 31/6/92 :تاريخ ابالغ

 :مشي

 نظارتي

 

 حفظ حريم خصوصي و اسرار بيمار/ شناسايي، حمايت و ارتقاء حقوق بيمار/ ايجاد چارچوب اخالقي براي بيمارستان:  اهداف بيانيه خط مشي

 خدمت گيرنده خصوصي حريم حفظ با خدمت ي ارائه/ بيمار حقوق از حمايت ،لزوم:  چرايي

 حريم رعايت/ بيمار بهداشتي ي پرونده اطالعات نگهداشتن محرمانه/ ندارند مداخله به نياز درماني و تشخيصي مراحل در كه خدمت ي گيرنده بدن از مناطقي پوشاندن:  سياست

 انساني ارزشهاي وتعالي خصوصي حريم رعايت جهت در نيروها آگاهي افزايش و آموزش/ پرده و پاراوان از استفاده با ها تخت مناسب

 باشد مي جامعه در موجود اعتقادي ارزشهاي و جهاني استانداردهاي با متناسب هاي رفتار با همراه مناسب و امن محيطي طراحي خصوصي حريم از منظور تعاريف

 

 

 

 

 روش اجرايي

 .ميشود ارائه پرسنل  كليهتوسط (رازداري اصل و رعايت خلوت حق )گيرندةخدمت  خصوصي حريم حفظ به با احترام سالمت خدمات -1

 . گردد مي حفظ و كنترل پرستار توسط بيماران پوشش مختلف بخشهاي يا پاراكلينيکي واحدهاي به بيماران به انتقال هنگام -2

 . است بيماران بدن از قسمتي كردن برهنه به نياز كه اقداماتي در بخصوص . شود مي نگهداشته محفوظ پرده يا و پاروان با نياز صورت در تخت هر اطراف فضاي -3

 . آيدمي عمل به ممانعت معاينه هنگام ضروري غير افراد تجمع از و شود مي داشته نگه محفوظ ديگران ديد از بيمار معاينه هنگام -4

 ،حفظ فرهنگي و ،اجتماعي عرفي رعايت اصول قبيل از مواردي و خدمت گيرنده خصوصي حريم حفظ به احترام با سالمت خدمات ارائه و بيمار با مواجهه هنگام پرسنل -5

 .مي نمايند فراهم امن محيطي ،بيمار براي دست از اين و مواردي معاينات انجام جهت اجازه كسب و الزم فاصله

 . آيد مي بعمل ممانعت مالقات غير ساعتهاي در زنان بخش به آقايان ورود از -6

 .شود مي استفاده حريم خصوصي حفظ جهت ها بخش در ها تخت اطراف سقفي هاي پرده يا و پاراوان از و شود مي رعايت ها تخت گيري قرار در مناسب حريم  -7
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 .وانتقال،رعايت مي شود ها ونقل درمان و باليني،آزمايشات،روشها وجوابهاي سئوال هنگام ،خصوصا پرستاران و پزشکان توسط ، بيمار خصوصي حريم -8

 وي همراه يا به بيمار زدن در طريق از را الزم رساني اطالع حتما اتاق به ورود از قبل ، بيمار اتاق در بودن بسته صورت در بيمارستان انتظامات كادر و خدمات كليه -9

 .دهند مي انجام

 با). باشد درخواست بيمار،امکانپذيرمي درصورت، (بانوان ويژه به)بيماران به ارائۀ خدمات براي همگن از پرسنل ويژه، استفاده مراقبت بخشهاي خصوص به بخشها درهمۀ -10

 .(ومصدومين باشد گيرندةخدمت به فوري رساني كمك براي همگن،نبايدمانعي ازپرسنل استفاده كه اصل اين رعايت

 مسئول مداخله ندارند،توسط به نيازي ودرماني تشخيصي درمراحل كه خدمت گيرندة ازبدن مناطقي شدن عمل، از پوشانده اتاق و پاراكلينيك و باليني هاي بخش در -11

 .شود مي حاصل بخش، اطمينان

ميباشد  كودک درمان حق مراحل تمام در كودک ازوالدين يکي همراهي. باشد داشته خود را همراه معاينات،فرد معتمد ازجمله تشخيصي درمراحل دارد حق بيمار -12

 .باشد و كليه پرسنل از آن آگاهي داشته و انجام مي دهند پزشکي ضرورتهاي امربرخالف اين مگراينکه

 .شود نمي افشا و شده تلقي قرارميگيرد از طرف كليه پرسنل محرمانه درمان تحت كه خاص فرد يك به مربوط بهداشتي اطالعات -13

باشد و كليه پرسنل در همه زمان ها موظف به رعايت  استثنا كرده آنرا قانون كه مگردرمواردي است بيمارالزامي به مربوط اطالعات ي كليه به راجع رازداري اصل رعايت -14

 .آن مي باشند

 .باشند داشته دسترسي بيمار اطالعات به ميتوانند ميشوند تلقي مجاز قانون حکم به كه بيمار و افرادي مجاز از طرف و افراد درماني بيمار و گروه فقط -15

شود و كليه پرسنل از آن آگاه بوده وموظف به رعايت آن  افشاء وي يابيماري بيمارستان نبايددرباره اطالعاتي ندارد،هيچگونه رضايت وي نماينده بيمار يا كه در مواردي -16

 .هستند

 . دهد مي انجام عادي فرد يك مانند فرد مرگ زمان تا احتضار حال در بيمار براي را بهداشتي درماني تشخيصي اقدامات كليه درمان تيم-17

 . شود مي داده مالقات اجازه برادر و ،خواهر مادر پدر، شامل وي نزديکان به توسط مسئول بخش و نگهبانان احتضار،  حال در بيماران براي-18

 جدا بيماران ساير از پاراوان يا و پرده با يا گرفته قرار مداوا تحت بيماران ساير از مجزا فضايي در بيمار شود مي سعي االمکان حتي بيمار خصوصي حريم حفظ جهت-19

 . شود

 .شود مي منتقل سردخانه به (همگن كاركنان توسط بيمار اتصاالت كليه جداكردن از بعد )شرعي موازين طبق بيمار جسد-20

  .دهند مي انجام را سونداژ عمل همگن افراد الزاما ميبايست دارد مثانه سوند به احتياج بيمار صورتيکه در-21

 .شود مي انجام همگن پرستاري كادر از نفر يك همراهي به بخش به ريکاوري اتاق از زن بيماران انتقال-22

 كاربرد به نياز كه مواردي در باشد، مي ممنوع همراه تلفن وسيله به بيمار همراهان و باليني غير و باليني كاركنان توسط پزشکي اسناد و بيماران از برداري عکس-23
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 .باشد مي مجاز بيمارستان بصري سمعي واحد دوربين بوسيله ايشان قانوني ولي يا و بيمار از كتبي اجازه با است آموزشي

 

 

 سقفي هاي پرده يا و پاراوان- آموزش بيماران- بيمار اموال نگهداري جهت كمد امکانات و تسهيالت خدمت گيرندگان عقايد و ها ارزش اموزشي ي جزوه منابع

 

ليست 

 ذينفعان

 مختلف هاي رده فراگيران – ها بخش روساي و مسئولين – پرسنل كليه صاحبان فرآيند -بيماران و خانواده ايشان

 

تهيه 

 كنندگان

 مريم بابائي    

 سيده طاهره قاسمي نژاد 

 زهره تنباكوكاري

زهرا شالي 

معصومه كرمي 

 هاجر فرجود ي

 مترون سمت

مسئول آموزش 

سرپرستار 
 "

 "

" 

 امضاء
 

 فرحروز جوادي تهيه كنندگان

مريم رضامند 

نرگس معدن دار 

زليخا عربگري 

 

مسئول بلوک  سمت

 سرپرستار
" 

مسئول رعيت 

حقوق گيرنده 

خدمت 
 

 

 

 امضا

 مريم بابائي : تاييد كننده

 سيده طاهره قاسمي نژاد

 مدير پرستاري سمت 

 مسئول بهبود كيفيت

 امضا

 امضا رياست بيمارستان سمت آقاي مسيح هاشمي : ابالغ كننده
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 -B15 L PR-PP -: كد خط مشي                                     حمايت از گروه ها ي آسيب پذير و جمعيت هاي در معرض خطر : عنوان سند                                   

رعايت حقوق گيرنده  :نام بخش

 خدمت

 مديريت  بيمارستان :فرد پاسخگو  درماني و  مددكاري هاي كليه بخش :دامنه خط مشي

 3    از  1    :تعداد صفحات 7/6/97 :تاريخ بازنگري بعدي 7/6/96 :تاريخ آخرين بازنگري 7/8/93 :تاريخ تدوين

نحوه ارزيابي    21/6/96 :تاريخ آخرين ابالغ 15/8/93 :تاريخ ابالغ

 :خط مشي

 نظارتي

 

 حمايت از بيماران و گروه هاي آسيب پذير/ حفظ شخصيت بيمار و احترام به وي/ رسيدگي و تکريم ارباب رجوع:  اهداف بيانيه خط مشي

 بيمارستان هاي سياست اساس بر پذير آسيب هاي گروه شناسائي و حمايت لزوم:  چرايي

 بيمارستان امکانات نمودن فراهم/  پذير آسيب هاي گروه از حمايت كلي هاي سياست از پيروي: سياست

 بي افراد رواني، باردار، بيماران هاي ،خانم سالمند، نابينايان افراد ، كودكان ناتوان، افراد لهويه، ا مجهول وافراد سرپرست بي وجسمي، معلوالن ذهني  معلوالن :پذير آسيب هاي گروه تعاريف

 خطر معرض در هاي جمعيت و ديگر سرپرست

 

 

 روش اجرايي

 افراد / معلوالن جسمي و ذهني/ گيرندگان خدمت مجهول الهويه/ بيماران رواني/سالمندان/  افراد ناتوان/زنان باردار/ كودكان  شاملپذير آسيب هاي بيمارستان از گروه -1

 ..كند مي  حمايت )مددكاري درماني، ايمني، تجهيزاتي،( مختلف طريق به بدون سرپرست

 .و به واحد مددكاري معرفي مي نمايند شناسند مي را پذير آسيب گروههاي بخش پرستاران و پزشکان -2

 ساعت 24گروه هاي آسيب پذير شناسايي شده توسط مسئول شيفت يا بخش، توسط  مددكاري در شيفت صبح ويزيت شده و اقدامات الزم جهت ايشان با توجه به شرايط در كمتر از  -3

 .اول بستري، انجام مي گردد

در روزهاي تعطيل در بخش هاي بستري، گروه هاي آسيب پذير شناسايي شده توسط مسئول شيفت يا بخش، در صورت نياز به  خدمات اورژانسي به سوپروايزر اطالع رساني مي  -4

 .شود تا اقدامات الزم جهت ايشان با توجه به شرايط انجام مي گردد

 .دهد مي انجام را الزم اقدامات و كرده برقرار ارتباط حمايتي سازمانهاي با بيماران مشکالت حل جهت اجتماعي مددكار  -5
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 . مي شودانجام الزم مساعدت و بررسي بيمارستان مديران و مددكاري پرسنل تشخيص با پذير آسيب بيماران درمان هزينه و بيمه -6

 ساعت 6، در شيفت صبح ، به مددكاري انجام شده  و و اقدامات الزم جهت ايشان با توجه به شرايط در كمتر از اورژانسگروه هاي آسيب پذير شناسايي شده توسط مسئول شيفت  -7

 .اول بستري، انجام مي گيرد

، در شيفت عصر و شب و روزهاي تعطيل ، به سوپروايزر اطالع رساني مي شود تا اقدامات الزم جهت ايشان با اورژانسگروه هاي آسيب پذير شناسايي شده توسط مسئول شيفت  -8

 .توجه به شرايط انجام مي گردد

 .شود مي انجام عادي بيماران روند طبق بيماران با ارتباط و درماني امور كليه و مربوطه ماموران حمايت تحت بستري زنداني بيماران -9

 .شود مي استفاده سالمندان و اطفال تزريقات جهت سرنگ پمپ و انفوزيون پمپ مانند سالم و مناسب تجهيزات از -10

 .شود مي استفاده باشد، دار حفاظ و نرده مانند مناسب امکانات كه ... و ذهني مانده عقب بيماران و سالمندان و اطفال جهت مناسب هاي تخت از -11

 . شود مي استفاده مناسب حفاظ و متري اكسي پاس و مانيتورينگ دار، اكسيژن برانکارد مانند مناسب تجهيزات و وسايل از بيماران انتقال در -12

 .شود مي اجرا زايشگاه در پرخطر مادران هاي دستورالعمل راستا اين در .شوند مي بررسي مامايي نظر از و ويزيت ماما توسط بيمارستان به كننده مراجعه باردار بيماران كليه -13

 و شود خودداري عفوني بيماران كنار در آنها كردن  بستري از االمکان حتي كه شود مي سعي باشد زنان از غير به ديگر بخشهاي در باردار زنان بستري به نياز كه صورتي در -14

 .باشند دور X اشعه برخورد مانند كار محيط فيزيکي خطرات از

  .هستند همگن همگي زنان و زايشگاه بخشهاي كاركنان و باشد مي جنس هم پرستاران با باردار زنان از مراقبت وظيفه -15

 .باشند و پرسنل بخش ، اورژانس، صندوق و پذيرش از آن آگاه بوده و انجام مي دهند مي  دهي نوبت و درمان اولويت ،داراي شده شناسائي پذير آسيب هاي گروه -16

 .گردد مي اخذ ، توسط واحد پذيرش انها نزديکان از جراحي، اعمال انجام و درمان ي ادامه جهت رضايتنامه پذير، آسيب هاي گرو جهت -17

 .دارد را وي با بودن همراه و بخش به ورود ي ، اجازه بيمار مادر بخصوص همراه نفر يك كودكان نگهداري و حمايت جهت -18

 .باشند مي بيمار به آسيب و بيمار سقوط از جلوگيري جهت تخت اطراف نرده اطفال داراي هاي بخش هاي تخت -19

 .ويلچر  استفاده مي كنند  ازها بخش در سالمندان و ناتوان افراد كمك بهياران موظفند در جابجائي -20

 .حضور دارند آنها بالين بر همراه نفر يك و شده حمايت بيمارستان توسط نيز جسمي و ذهني معلولين سالمند، افراد -21

 

 پزشك، پرستار، – مناسب تخت و برانکارد و انفوزيون پمپ واكر، عصا، ويلچر، امکانات و تسهيالت -پذير آسيب هاي گروه از حمايت كلي هاي سياست- سياست بيمارستان منابع

 اجتماعي مددكار ماما،
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ليست 

 ذينفعان

 مددكار – پرستاران – پزشکان – بيمارستان مديران صاحبان فرآيند جمعيت آسيب پذير و خانواده ايشان

 اجتماعي

 

تهيه 

 كنندگان

 سيده طاهره قاسمي نژاد

زليخا عرب گري 

 زهره تنباكوكاري

زهرا شالي 

معصومه كرمي 

 نسيم نصيرپور

 مسئول بهبود كيفيت سمت

مددكار 

سرپرستار 
 "

 "

 

 مسئول مالي

 امضاء
 

 رويا مشکاتي تهيه كنندگان

مريم رستمي 

فاطمه خنجري 

 هاجر فرجود ي

مسئول بخش  سمت

 زنان

ماما مسئول 

سرپرستار 
 "

" 

 امضا

 آقاي يداهلل رشيدي : تاييد كننده

 سيده طاهره قاسمي نژاد

 مدير بيمارستان سمت 

 مسئول بهبود كيفيت

 امضا

 امضا رياست بيمارستان سمت آقاي مسيح هاشمي : ابالغ كننده
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 LLu-PP-16-B: كد خط مشيمديريت مادران پرخطر                                                                                                                  :                                         عنوان سند                   

مسئول مادران پرخطر : فرد پاسخگو بخش  زنان و بلوک زايمان :دامنه خط مشيبلوک زايمان : نام بخش

تاريخ 

: تدوين

 3    از  1   : تعداد صفحات 7/5/97: تاريخ بازنگري بعدي 7/5/96: تاريخ آخرين بازنگري 7/8/93

نحوه ارزيابي    21/5/96: تاريخ آخرين ابالغ 15/8/93: تاريخ ابالغ

خط مش 

شاخص هاي آماري 

 

ارتقا ايمني مادران - انجام زايمان سالم و بدون عوارض-سالم نوزادتولد  – بارداري عوارض رساندن حداقل به- شناسايي زودرس مادران پرخطر:اهدافبيانيه خط مشي 

ارتقا ئ ايمني وحفظ جان وسالمت مادر وجنين : چرايي

انجام اقدامات درماني مورد نياز توسط پزشکان  جهت اين مادران در حين بارداري و پس -تعيين ديده بان در بخش هاي مرتبط وكلينيکها جهت شناسايي زود رس مادران پرخطر: سياست

انجام پيگيريهاي الزم در خصوص مادران فوق  در حين بستري و پس از ترخيص -از بارداري

 اكالمپسي، پره سرراهي، جفت بارداري، شکم حاد پيلونفريت، بارداري، ديابت بارداري، در خون فشار زودرس، زايمان هاي تشخيص با كه شود مي گفته مادراني به :پرخطر مادرتعاريف 

 ترومبوز ناشناخته، تب شديد، آمنيوس اليگو هيدر و شديد هيدرآمنيوس پلي رحمي، داخل تأخير رشد(  .. و تنفسي قلبي،( سيستميك بيماريهاي چندقلويي، ، hellp اكالمپسي، سندرم

.  مي باشدناف بند پروالپس و شوک دكولمان، عفوني، سقط ترم، پست حاملگي رحم، از خارج حاملگي شديد، واستفراغ تهوع تروما، شديد، آنمي عمقي، وريد

 . است درمان به نياز فوريت براساس آنها بندي تقسيم و بيماران انتخاب براي كلي روش: ترياژ

 

 

روش اجرايي 

  .است شده تشکيل  بيمارستان مترون توسط مربوطه بخشهاي در تيم يك پرخطر هاي بارداري مستمر پايش از اطمينان جهت-1

.  توسط كليه پرسنل بخش هاي زنان، بلوک زايمان و كليلينيك مامايي شناسايي مي شوند و به پزشك ارجاع مي شوند ذيل شرح به خطر پر  مادران-2

 زايمان/ رحم  پارگي/ سپسيس درمان/ سزارين  با مرتبط هاي عفونت از پيشگيري/ اكالمپسي براي تشنج ضد/ زايمان از پس شديد خونريزي درمان / زايمان از پس خونريزي از پيشگيري 

 شديد پيامد به مرتبط عوارض ساير / رحم پارگي / شديد  سيستميك عفونت يا سپسيس/ اكالمپسي پره / زايمان از پس شديد  خونريزي: شامل  زايمان و بارداري شديد عوارض/ زودرس
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 به و هيستركتومي مانند )الپاراتومي / خونريزي كنترل براي راديولوژي مداخالت(/ ICU )ويژه هاي مراقبت بخش در پذيرش / خوني  محصوالت از استفاده : حياتي مداخالت / مادري

 قبلي بارداري: مرتبط و اي زمينه شرايط و علل/ هيستركتومي  ارگانها، گانه چند اختالل ، عصبي كبدي، انعقادي، خوني كليوي، تنفسي، عروقي، قلبي عملکرد اختالل (/ سزارين جز

 ، رواني و طبي هاي بيماري از ناشي عوارض ، زنان غير جراحي از ناشي  عوارض  حاملگي، به مربوطه هاي عفونت ، فشارخون اختالالت ، زايمان و زنان خونريزي ، نافرجام و ناموفق

  /تصادفات و تروما عوارض ديگر يا و زايمان و زنان بيماري

 مي ارزيابي زايمان بلوک ترياژ مسئول توسط ماماي بتدا ا نمايد مي مراجعه زايمان بلوک به زايمان از پس روز 42 تا بارداري ابتداي از زماني محدوده در باردار مادر كه هنگامي- 3

 .گردد مي تکميل ترياژ وفرم مشخص ايشان براي درماني اقدامات به نياز سطح و شود

 اورژانس در ترياژ پرستارمسئول توسط بتدا ا نمايد مي مراجعه بيمارستان اورژانس به زايمان از پس روز 42 تا بارداري ابتداي از زماني محدوده در باردار مادر كه هنگامي-4

 وفرم مشخص ايشان براي درماني اقدامات به نياز سطح و منتقل فاصله بال مادر ، جابجايي امکان صورت در و شود مي هماهنگ مادر نتقال ا جهت زايمان بلوک وبا شود مي ارزيابي

 . گردد مي در بلوک زايمان تکميل ترياژ

 متخصص نوزادان اعالم شده و 88 كد نياز صورت در يا ، مادران 99 كد بالفاصله ، شود بندي سطح (ترياژ1 سطح(بخش حيات اقدامات به فوري نياز با پرخطر مادران جزء مادر اگر-5

. انکال در صورت نيازفراخوان مي شوند و اقدامات الزم به ايشان ارائه مي گردد ساير متخصصين و ، نوزادان مقيم زنان

 زنان متخصص اطالع به ترياژ ماماي توسط اوليه ارزيابي از بعد بالفاصله وضعيت باشد ( ترياژ 3 و2 سطح) بخش حيات فوري اقدامات به نياز بدون پرخطر مادران جز مادر اگر-6

. ومادر توسط متخصص زنان مقيم ويزيت مي شوند شود مي رسانده

 توسط شده اجرا تلفني دستورات متخصص حضور محض بهدر صورتي كه پزشك زنان مقيم در اتاق عمل باشند، دستورات ايشان به صورت تلفني توسط ماما مسئول اخذ و اجرا شده و -7

 . گردد مي مکتوب پزشك

.  در پرونده بستري بيماران ثبت مي نمايدپزشك دستورات  قسمتيا ترياژ فرم در را الزم دستورات متخصص پزشك-8

. شود مي استفاده توسط پزشك و ماماي مسئولمادر دوستدار بيمارستان مامايي خدمات كشوري راهنماي از آن ي اداره جهت پرخطر مادران مراقبت در-9

.  مي شودانجام ما ما توسط عمل اتاق به مادر وانتقال آمادگي جهت الزم اقدامات اورژانس جراحي به نيازمادر صورت در-10

 . شود مي انجام خون وبانك ،سوپروايزر پزشك ، ماما توسط وترزيق وتهيه درخواست جهت الزم اقدامات خوني هاي فرآورده به مادر نياز صورت در-11

 . گردد مي ثبت پرونده در ماما و پزشك توسط درماني اقدامات تمام-12

 .ميگردد منتقل زنان بخش در پرخطر مادران اتاق به مادر،به دستور پزشك   بعد از ثابت شدن وضعين نباشد الوقوع قريب زايمان و دارد بستري به نياز مادر كه درصورتي-13

. ساليانه دوره اموزشي غربالگري و مديريت  مادران پرخطر جهت كاركنان مرتبط با هماهنگي كميته زايمان طبيعي برگزار مي شود-14

تعداد مادران  ،  تعداد مادران مبتال به پره اكالمپسي مراجعه كننده به بلوک ،میزان مرگ و میر پره ناتال ، میزان مرگ و میر مادران باردار : شامل پرخطر بارداريهاي مستمر پايش و مراقبت ي ها  شاخص-15
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 طبيعي زايمان كميته در و پايش زايمان بلوک مسئول توسط ماهيانه درصد عدم انطباق در مديريت مادران پرخطر ، درصد خونريزي هاي بعد از زايمان و درمان آن، مبتال به ديابت مراجعه كننده به بلوک

 .شود مي مطرح

 .ميشود انجام پيشگيري جهت مداخله لزوم صورت در و مطرح موربيديتي و مورتاليتي هاي كميته در بارداري شديد  عوارض-16

 .ميشود راهنمايي و گيري پي خطر پر رابط توسط ، احتمالي عوارض نظر از مددجو درمان مراحل اتمام از پس-17

 

 كتاب جلد سه-مادر دوستدار بيمارستان استاندارد بوكلت-ترياژ دستورالعمل -باردار مادر پذيرش دستورالعملمنابع 

 -ويرايش آخرين ويليامز زايمان بارداري

 باليني، پرونده مراجعين، ثبت دفتر ترياژ، فرمامکانات و تسهيالت 

 استريل دستکش فشارسنج، سونيکيت،

 

 ماما - مسئول ماما – زنان متخصصصاحبان فرآيند - نوزادان تازه متولد شده- مادران باردارليست ذينفعان 

 

فرح روز جوادي تهيه كنندگان 

مريم بابا يي ماهاني  

سيده طاهره قاسمي نژاد 

مسئول بلوک سمت 

مديره پرستاري  

مسئول اموزش 

 امضاء

 

امضا رئيس بخش بلوک سمت دكتر الله ميرزايي تهيه كنندگان 

 امضامدير بيمارستان سمت  مريم بابا يي ماهاني   :تاييد كننده

 امضارياست بيمارستان سمت آقاي مسيح هاشمي  :ابالغ كننده

 

 

 

 

 


