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MMIISS((رسالترسالت IIOONN((  
                

فت آباد با در نظر گرفتن ایمني بیماران و کارکنـان   بـه عنـوان بخشـي ازنظـام سـالمت د ر ارتقـاء بیمارستان شهدای یا 
 سالمت جامعه تالش مي نماید تا با برابری و عدالت ، همکاري در ارائه خـدمات ، احتـرام و تعهـد بـه حقـوق بیمـاران و

یــت خــدمات بهداشــتي و درمــاني در ســطح کارکنــان  در افــزایش ســطح  رضــایتمندی  بیمــار و مــراجعین و ارتقــاء کیف
  .دانشگاه پیشرو باشد

  

  
VVIISS((دورنمادورنما IIOONN((::  

  

   .پیشروباشیمطح دانشگاه سدر ورضایتمندی مراجعین درماني بهداشتی ودر ارائه مراقبت هاي        

  

  ::  ))VVAALLUUEESS((ارزش هاارزش ها

  برابری و عدالت

  همدلی و همکاری

  تکریم ارباب رجوع

  ارتقاءکیفیت خدمات
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  چه بیمارستانچه بیمارستانتاریختاریخ
  
توسط مرحـوم محمـدولي  ۱۳۴۰در سال . مي باشد ) وقفي(ین بیمارستان یك مرکز درماني جنرال با مالکیت دولتي ا

از نمــاي هــوایي بصــورت گســترده . فرمانفرماییــان در راســتاي ارائــه  خــدمات درمــاني بــه مــردم منطقــه وقــف گردیــد
کـل .واقـع شـده اسـت ۳ناحیـه  ۱۸جنوب غربي تهران منطقـه  ساختمان مجزا که در سطح افقي پراکنده بوده و در۴و

ـاختماني داراي .متـر مربـع مـي باشـد۱۳۰۰۰متـر مربـع وکـل مسـاحت زیـر بنـا ۲۵۰۰۰مساحت زمین  تعـداد طبقـات س
درب فرعي جنـوبي مـي باشـد کـه  ۱درب ورودي اصلي شرقي وغربي و ۲داراي .ط مي باشد۳ط ،۲ط ،۱ساختمانهاي 

ي شرقي وغربي براي تردد استفاده مي شود ودرب جنوبي بـراي مـوارد خـروج زبالـه هـاي درحال حاضر از  درب ها
  .بیمارستاني  استفاده مي گردد

بعنوان مرکز باز پروري معتادین زیر نظر انجمـن توانبخشـي ایـران تحـت عنـوان مرکـز توانبخشـي یافـت  ۱۳۵۴درسال 
  )سال تاسیس(آباد شروع به کار نمود

  .یمارستان عمومي زیر نظر سازمان منطقه اي بهداشت ودرمان استان تهران ادامه کار دادبعنوان ب ۱۳۵۸در سال 
  .بخشهاي ویژه مجروحین وجانبازان جنگ تحمیلي افتتاح گردید ۱۳۶۴و ۱۳۶۳در سالهاي 

  .این بیمارستان تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکي ایران قرار گرفت ۱۳۷۳در سال 
  .اقبت ویژه سي سي یو وآي سي یو افتتاح گردیدبخشهاي مر ۱۳۷۵و۱۳۷۴در سالهاي 

  . بخش همودیالیز شروع بکار نمود۱۳۸۲در سال 
  .بخش سوختگي افتتاح شد ۱۳۸۶درسال 
  .بخش ایزوله تنفسي بیمارستان افتتاح شد ۱۳۸۸در سال
  .این بیمارستان تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتي قرار گرفت  ۱۳۸۹در سال 
  . مورد بهره برداري قرار گرفت  ICU/2بخش ۱۳۹۰در سال 
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  بیمارستانبیمارستان  اطالعات کلیاطالعات کلی
  

 http://hospya.iums.ac.ir           :                  رسانی پایگاه اطالع

                   hosp_ yaftabad@ iums.ac.ir: الکترونیکی پست

   ربلوارالغدی  –میدان الغدیر  -یافت آباد   : آدرس بیمارستان

  ۶۶۷۸۳۱۲۰-۸                                                                                                                                                      :تلفن بیمارستان  

  ۶۶۷۸۶۵۰۵                                                                                                                                             :رسیدگي به شکایات  

  ۶۶۸۰۷۸۵۱                                                                                                                                                                       :دورنگار    

      ۱۴۰۰۰۳۳۹۱۷۶۹                                                                                                                                                                 :شناسه ملی 

  ۱۳۷۷۷۱۴۷۷۵                                                                                                                                                                   :کد پستی   

  تعدادتخت مصوبتعدادتخت مصوب
  .تخت مصوب مي باشد ۲۰۰این بیمارستان داراي تعداد 

  بیمه هاي طرف قراردادبیمه هاي طرف قرارداد

  تامین اجتماعي -١
  سالمت – ٢
  کمیته امداد-٣
  شهرداري  – ٤
  نیرو هاي مسلح  – ٥
  بیمه سینا – ٦
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  ::نقشه جغرافیایی بیمارستاننقشه جغرافیایی بیمارستان
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 ساختمان

۴ 

 
 

  ساختمان

۳ 
 

 
 
 

 ساختمان

۲ 

    غربی   درب 
  ۱ساختمان شماره

  کلینیک های تخصصی -:۱ورودی 
  رادیولوژی وسونوگرافی -                    

  اورژانس -:۲ورودی 
  خش جراحی مردان وزنانب -:۳ورودی 
  پذیرش ، صندوق وترخیص -:۴ورودی 

  

   ۲ساختمان شماره
  )2(آی سی یو  -:۱ورودی 

  انبار دارویی -                      
  بخش دیالیز -:۲ ورودی 
  تغذیه و سلف سرویس  - :۳ورودی 

سالن آمفی تئاتر و نمازخانه                  -                      
 مددکاری -                   -

  ساختمان اداری -: ۴ورودی 
  تاسیسات ،لنژری،دیالیز  -: ۵ورودی 

  

   ۳ساختمان شماره
   2و      1سی سی یو  -:۱ورودی 

 بخش قلب  - 
  1آی سی یو   - 
 بخش سوختگی  - 
 زایشگاه  - 
 اتاق عمل  - 

  اورژانس سوختگی-:۲ورودی 
  ایزوله تنفسی- :۳ورودی 

  

  ۴ساختمان شماره
  پاتولوژی گاه وآزمایش-:۱ورودی 
  مهدکودک -:۲ورودی 

  : ۵ساختمان شماره 
 داروخانه - 
 پذیرش عصروشب - 
 بوفه موادغذایی - 
  عینک فروشی - 

 
 ساختمان

۱ 

 تابلوی راهنمای مراجعین
)بهمراه خطوط راهنما(بیمارستان شهدای یافت آباد   
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  شرقی   درب
۵ساختمان  ١ 1  
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  نمودار سلسله مراتب سازمانينمودار سلسله مراتب سازماني
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  بیمارستانبیمارستاناری وپشتیبانی اری وپشتیبانی ادادمعرفی واحدهای معرفی واحدهای 
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  دفتر ریاست بیمارستاندفتر ریاست بیمارستان

  وریاست وزه مدیریتح  -۴ورودی  -۲۲ساختمانساختمان: : موقعیت مکاني موقعیت مکاني 
  سیدرضا مطهریآقای دکتر : رئیس بیمارستان 

  هاشمی سیدابراهیم : مدیر بیمارستان
   خانم بابا زاده: منشی ریاست 

   ۲۱۲-۲۱۰: لیشماره تلفن داخ    ۶۶۸۰۶۵۵۶  :ه تلفن مستقیم  ریاستشمار
  

  دفتر بهبود کیفیت دفتر بهبود کیفیت 
  اتاق بهبودکیفیتاتاق بهبودکیفیت––  ۲۲ساختمانساختمان: : موقعیت مکاني موقعیت مکاني 

  خانم آزادی خانم آزادی ::مسئول واحد مسئول واحد 
    ۳۰۱۳۰۱شماره تلفن داخلي شماره تلفن داخلي 

همـاهنگي بـین  ،تشکیل جلسات مرتبط ، بررسي فرایندهاي جاري در کلیه واحـدها : خدمات قابل ارائه توسط واحد
  اعتبار بخشي بیمارستان  استانداردهای اهنمایي کلیه واحدها جهت اجراي کیفیت  و ر  ءواحدها ، برنامه ریزي ارتقا

  
  دفتر پرستاری دفتر پرستاری 

    اتاق دفترپرستاری  – ۲ساختمان : موقعیت مکانی 
خـانم بـانی، خـانم شـفیعی، خـانم رضــایی،خانم خـانم بـانی، خـانم شـفیعی، خـانم رضــایی،خانم ::سـوپروایزران بـالینی سـوپروایزران بـالینی   قاسـمی کـاکرودیخـانم  ::مـدیر پرسـتاری مـدیر پرسـتاری 

  خانم ابراهیمیانخانم ابراهیمیان: : سوپروایزرکنترل عفونتسوپروایزرکنترل عفونت  خانم نژادفاضلخانم نژادفاضل: : زر آموزشیزر آموزشیسوپروایسوپروایجلیلی ثابت، آقای ساورعلیا   جلیلی ثابت، آقای ساورعلیا   
    خانم قریبخانم قریب: : مسئول ایمنی بیمارمسئول ایمنی بیمار

   ۳۱۰و  ۲۲۰و  داخلي  ۶۶۸۰۶۳۲۲شماره تلفن  مستقیم 
ــد ــط واح ــه توس ــل ارائ ــدمات قاب ــازماندهی،   :خ ــه ریزی،س ــاظ برنام ــتاری ازلح ــه کادرپرس ــوط ب ــه امورمرب ــازماندهی، کلی ــه ریزی،س ــاظ برنام ــتاری ازلح ــه کادرپرس ــوط ب ــه امورمرب کلی

  زش زش کنترل و آموکنترل و آمو،،هماهنگی ،نظارت هماهنگی ،نظارت 
  

  اداره امور مالياداره امور مالي
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    امورمالی واحد -۲۲ساختمانساختمان: : موقعیت مکاني موقعیت مکاني 
  علی نقی موسویعلی نقی موسوی: :   اداره امورمالیاداره امورمالیرئیس رئیس 

  ۲۱۴۲۱۴--۲۱۳۲۱۳: : شماره تلفن شماره تلفن 
انجام کلیه امور اداري مـالي بیمارسـتان ،  کارکنـان ،بیمـاران بسـتري و سـرپایي ، اخـذ : خدمات قابل ارائه توسط واحد

  ...........تباط با واحد ترخیص و مطالبات از سازمانهاي بیمه گر ،ار
  ، بیمه گری و صندوق، بیمه گری و صندوقترخیصترخیص

  واحدترخیص -۴ورودی  – ۱ساختمان -حیاط میاني بیمارستان:  موقعیت مکاني
  خانم جلیلوند : مسئول  
   ۲۵۴- ۳۰۷:شماره تلفن داخلي 

ي و سـرپایي از زمـان ورود تـا ، پیگیري کلیه امور مالي مرتبط به بیماران اعم از بسـتر:  خدمات قابل ارائه توسط واحد
  ..........ترخیص، ارتباط با واحدهاي بیمه طرف قرارداد به بیمارستان  و 

  
  امورادارياموراداري

  اموراداریاتاق  - ۲ساختمان: موقعیت مکاني
  حدادی محسن :  رئیس اموراداري 

   ۳۱۸: شماره تلفن داخلي
هاي زیرمجموعـه و وضـعیت اجـراي قـوانین اداري و برنامه ریزي و نظارت بـر واحـد:خدمات قابل ارائه توسط واحد  

  انجام امورمربوط به پاراف کلیه مکاتبات اداري 
  کارگزینيکارگزیني

  اتاق کارگزینی ۲در ساختمان : موقعیت مکاني
  حدادی محسن: مسئول واحد 
   ۲۱۸: شماره تلفن داخلي 

 تقاءشــغلي،  صــدوراحکام پرســنلي ، نجــام امــور اســتخدام ، انتقــال ، ماموریــت ، ارا: خــدمات قابــل ارائــه توســط واحــد
 .......گواهي اشتغال بکار و،بازنشستگي 

  
  و امور رفاهيو امور رفاهي  واحدحضور و غیابواحدحضور و غیاب
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  تاق کارگزینیا  -۴ورودی ا– ۲ساختمان: موقعیت مکاني
  خانم آقابابازاده   : مسئول 
   ۲۰۳: شماره تلفن داخلي 

 ،محاسـبه کـارکرد ماهیانـه پرسـنل  ،ت کارکنـانصدورکارت موقت حضور و غیاب جهـ: خدمات قابل ارائه توسط واحد
  انجام کلیه اموررفاهی مربوط به کارکنانطرح کارانه   واضافه کاروتهیه وتنظیم  لیست   کارکردپزشکان ،

  
  دبیرخانهدبیرخانه

   اتاق دبیرخانه -۴ورودی  – ۲ساختمان : موقعیت مکاني
  خانم محمدي : مسئول دبیرخانه

   ۲۱۱: شماره تلفن داخلي
ثبت  و تفکیك و ارسال و اسکن  نامه هاي وارده  و صادره ، ثبت و ارسـال نامـه هـاي :  بل ارائه توسط واحدخدمات قا

  پستي ، توزیع نامه ها 
  روابط عموميروابط عمومي--سمعي بصريسمعي بصري––کتابخانه کتابخانه 

  کتابخانه -۳ورودی -۲ساختمان : موقعیت مکاني
  خانم ناصریان : کتابخانه مسئول  

   ۲۲۴: شماره تلفن داخلي
سـمعي  انجام امورمربوط به واحد، مجالت کتب و امانت دادن ، استفاده ازاینترنت  :  بل ارائه توسط واحدخدمات قا

، ارتباط با روابط عمومی دانشگاه  بصورت تلفنـی و ایمیـل درپایـان اجـرا کالسـهای آموزشـی  ابط عموميوو ر  بصري
  جهت درج در مجله نقد و نقل... داخل بیمارستان و یا برگزاری مراسم های مربوط به اعیاد و 

  تدارکاتتدارکات
   اتاق تدارکات  -۴ورودی – ۲ساختمان: موقعیت مکاني

    تقی پور  علی اصغر  :مسئول تدارکات
   ۲۳۱: شماره تلفن داخلي

تعمیرکلیـه وسـایل ، پیگیـري انجـام جهـت کلیـه واحـدها خریدکلیه وسـایل مـورد نیـاز :  خدمات قابل ارائه توسط واحد
  وتجهیزات 
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  یساتیساتتاستاس
   )دیالیز( ۵ورودی  جنب -۲ساختمان:  موقعیت مکاني

  آبك    محمدحسین:مسئول تاسیسات 
   ۲۲۶و ۲۲۵: شماره تلفن داخلي

 نیازهاي تاسیساتي بیمارستان و رفع بررسي   جهت بازدید ازقسمتهاي مختلف:  خدمات قابل ارائه توسط واحد
  خدماتخدمات

  تاتاق خدما -۳ورودی  -۲ساختمان: موقعیت مکاني
  عرب    ابراهیم: خدمات مسئول 

   ۲۱۵: شماره تلفن داخلي
برنحـوه جمـع  نظـارت ، و محوطـه   ه واحـدهاشستشـوي کلیـو نظافـت : نظـارت برانجـام :  خدمات قابل ارائه توسط واحد

 لنژري ،شستشوي اتاقك زباله  و  آوري زباله
  

  لنژريلنژري
  واحدلنژری -۲زیرزمین ساختمان : موقعیت مکاني

  خانم پورمند : يلنژر مسئول
   ۲۳۶: شماره تلفن داخلي

توزیـع وتحویـل البسـه شسـته ، کثیـف بیمـاران و کلیه البسـه   پتوو ارسال جمع آوري :  خدمات قابل ارائه توسط واحد
 بخشها   به  شده وتمیز

  
  تغذیه و آشپزخانهتغذیه و آشپزخانه

  واحدتغذیه -۳ورودی -۲ساختمان : موقعیت مکاني
  م شفیعیخان:  مسئول  تغذیه و آشپزخانه  
    ۲۲۱و  ۲۲۲: شماره تلفن داخلي 

ـام :  خدمات قابل ارائه توسط واحد درخواست خرید مـواد غـذایي ، طـبخ موادغـذایي جهـت پرسـنل وبیمـاران ، انج
 مشاوره هاي تغذیه ورژیم درماني 

  انبارانبار
  اتاق انبار -جنب مددکاری ۲زیرزمین  ساختمان : موقعیت مکاني
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  رفعت  احمدرضا:انبار مسئول 
   ۲۲۳: شماره تلفن داخلي 

  آماده نمودن درخواست واحدها ،درخواست خرید  :  خدمات قابل ارائه توسط واحد
  نگهبانينگهباني

  درب ورودي شرقي و غربي : موقعیت مکاني 
  شاه صفي   حمیدرضا:مسئول نگهباني 

   ۲۴۰ و ۲۸۰: شماره تلفن داخلي
کنتـرل ، کنتـرل  بیمـاران و همراهـان  ، وسـایل نقلیـه و   انکارکنکنترل  ورود وخروج :  خدمات قابل ارائه توسط واحد
  مقیم نیروي انتظاميبا  همکاري، محوطه  بیمارستان  و درب ورودي بخشهاي بستري 

  امور انتظامي امور انتظامي 
  واحد نگهباني درب شرقي واحد نگهباني درب شرقي : : موقعیت مکاني موقعیت مکاني 

  زیر نظر پاسگاه یافت آباد انجام وظیفه مي نمایند زیر نظر پاسگاه یافت آباد انجام وظیفه مي نمایند : : مسئول امور انتظامي مسئول امور انتظامي 
      ۳۰۲۳۰۲:    :    تلفن داخلي تلفن داخلي   شمارهشماره

  مهدکودكمهدکودك
  ۲ورودی  -۴ساختمان: موقعیت مکاني

  خانم میرزایي  : مسئول مهدکودك 
   ۲۶۹: شماره تلفن داخلي 

سـاله پرسـنل بیمارسـتان درشـیفت صـبح و  درشـیفت هـاي  ۶-۲نگهـداري فرزنـدان :  خدمات قابل ارائه توسط واحد
  عصرو شب

  
  مدارك پزشکيمدارك پزشکياداره اداره 

  اداره مدارک پزشکی -۴ورودی    – ۲اختمانس:  موقعیت مکاني
  خانم کبیرزاده  : مدارك پزشکي   رئیس اداره

   ۲۳۴و ۲۸۱: شماره تلفن داخلي 
بـه بایگاني وکدگذاري  و پیگیري رفع مـوارد نقـص پرونـده هـاي بیمـاران ، پاسـخگویي:  خدمات قابل ارائه توسط واحد

 ....ي و پزشکي قانون: کلیه مکاتبات کتبي خارجي  نظیر 
  پذیرشپذیرش

  واحدپذیرش-۴ورودی  -۱میانی ساختما ن حیاط : موقعیت مکاني
  خانم حیدري : مسئول  



 
  بیمارستان شهدای یافت آباد

 تدفتر بهبود کیفی        
 

  
 

15 
 

   ۲۴۳و ۲۱۹: شماره تلفن داخلي 
نوبـت دهـي جهـت بخـش  اورژانـس  ،  نوبـت دهـي جهـت کلینیـك هـاي تخصصـي : خدمات قابل ارائـه توسـط واحـد

  ري  و کارت اورژانس ، تعیین وقت عمل تشکیل پرونده بست، ،     بصورت حضوري وتلفني واینترنتي
  آمارآمار

  واحدمدارک پزشکی -۴ورودی -۲ساختمان :  موقعیت مکاني
  سرکارخانم طالقاني : مسئول  
    ۳۱۲: شماره تلفن داخلي 

 تهیه و  ارسال کلیه امور آماري بیمارستان :  خدمات قابل ارائه توسط واحد
  

  تجهیزات پزشکيتجهیزات پزشکي
  اتاق تجهیزات پزشکی -۴رودی و – ۲ساختمان : موقعیت مکاني

  خانم مهندس خاوري  : مسئول 
   ۲۶۴: شماره تلفن داخلي 

بررسي و انجام درخواست خرید وسایل وتجهیزات  و مشکالت تجهیـزات پزشـکي :  خدمات قابل ارائه توسط واحد
وزش نحــوه اســتفاده پیگیــري کالیبراســیون دســتگاهها ، انجــام بازدیــد روزانــه ازتجهیــزات بیمارســتان ، آمــ، ، واحــدها 

  ازدستگاهها 
  

  ناظردارویيناظردارویي
  اتاق ناظردارویی– ۲ساختمان : موقعیت مکاني

  خانم دکتر جاریانی : مسئول 
   ۲۶۴: شماره تلفن داخلي 

ـا : خدمات قابل ارائه توسط واحد نظـارت برقیمـت دارویـي، ، ، نظارت وکنترل کیفیـت  ، وضـعیت  و مصـرف کلیـه داروه
 اجراي سیاست هاي تجویز منطقي و مصرف دارو، ،   ئيگزارش مواردکمبودهاي دارو

  

  بهداشت محیطبهداشت محیط
  اتاق بهداشت محیط  -۴ورودی   -۲در  ساختمان : موقعیت مکاني

  خانم پورمند : ئول سم 
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   ۲۳۲: شماره تلفن داخلي 
ب نظارت برامور نظافت و بهداشت، نحوه جمع آوري و  دفع زباله ها و فاضال:  خدمات قابل ارائه توسط واحد

ــتان ــپزخانه بیمارس ــژري ، آش ــامیدني ، لن ــت ، ،   ،  آب آش ــام کش ــدمات ، انج ــنل خ ــتي پرس ــده بهداش ــه پرون تهی

  ازبخشهاي مختلف بیمارستان و آموزش بهداشت به کلیه رده هاي مختلف 

  

  مددکاريمددکاري

  ۳ورودی ۲ساختمان : موقعیت مکاني
  خانم بهرامیان  : مسئول 

   ۲۷۰: شماره تلفن داخلي 
رسیدگي به وضعیت بیماران بي سرپرست وبي خانمان و مکاتبه باسازمانهاي ذیـربط :  ائه توسط واحدخدمات قابل ار

    ، کمك درپرداخت هزینه این بیماران ، جذب کمك هاي خیرین
  

  مرکز کامپیوترمرکز کامپیوتر
   تاق مرکزکامپیوترا -۴ورودی    – ۲ساختمان: موقعیت مکاني

    خانم نوری:مسئول مرکز کامپیوتر 
  ۲۰۸- ۲۷۱: داخلي شماره تلفن 

، درخواسـت کمبودهـاي سـخت واحـدها انجام امور سخت افـزاري و نـرم افـزاري  :  خدمات قابل ارائه توسط واحد
  افزاري 

 
  تکریم ارباب رجوعتکریم ارباب رجوعو و   امورشکایاتامورشکایات 

  اتاق رسیدگی به شکایات -۴ورودی  -۲ساختمان:موقعیت مکاني
  خانم :  وتکریم ارباب رجوع امور شکایات  مسئول 
   ۲۱۶: ره تلفن داخليشما 

 بازدید از بخشها ومصـاحبه بـا، ،   رسیدگي به شکایات مراجعین وگزارش آن به ریاست:  خدمات قابل ارائه توسط واحد
  گزارش اجراي دستورالعمل طرح تکریم  ارباب رجوع  ،نظارت ،بازدید ازبخشها  و بیماران
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  . . می باشدمی باشد      ۲۷۹۲۷۹::وپیجوپیجو         اطالعات و         اطالعات                       ۹۹: : مرکز تلفنمرکز تلفنشماره داخلی شماره داخلی 

  
  معرفی بخشهای درمانی و بستریمعرفی بخشهای درمانی و بستری

  بخش اورژانسبخش اورژانس

   ٢ورودی  ١ساختمان : موقعیت مکاني 
  خانم دکترحسینی متخصص بیهوشی: مسئول اورژانس 

  جلیل پور حسین دکتر  :سرپرست پزشکان اورژانس 
  خانم صارمی: سرپرستار 

   ۳۰۴-۳۰۰: شماره تلفن داخلي
   عمل سرپایيجهت  تخت  ١ ،احیا   جهت  تخت ١ ،بستري و سرپایي  مراجعین جهت عدد  ١٠ :تعداد تخت 

بخش اورژانس دارای اتاقی جهت ایزوله بیماران،انجـام معاینـات جهـت بیمـاران بـاردار و در حـال اسـتقرار امکانـات 
  . رادیولوژی و آزمایشگاه می باشد 

  . هرشیفت اورژانس دارای یک منشی می باشد
    .می باشد   ٢٢٠وشماره داخلی  ر شیفت عصر و شب در بخش اورژانساتاق سوپروایزرد

  

  اتاق عمل جنرالاتاق عمل جنرال

  ٢طبقه  ١ورودی  ٣ساختمان شماره : موقعیت مکاني 
  متخصص جراحی عمومی هرمزیابراهیم دکتر: رئیس بخش

   بحری خانم: سوپروایزر اتاق عمل
   ۲۸۷-۲۸۶: شماره تلفن داخلي

   تخت ریکاوری ٤یک اتاق ریکاوری با تخت جهت اعمال جراحی و  ٦ی ادار
  . تجهیزات بیهوشی اعمال جراحی می باشد  کلیه  امکانات این اطاق عمل شامل

  

  درمانگاه هادرمانگاه ها
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  طبقه اول ١ورودی ١شماره ساختمان : موقعیت مکاني 
  مطهریسیدرضا دکتر:رئیس بخش

   زادی آ خانم:   مسئول
   ۳۰۳: شماره تلفن داخلي

واکسیناسـیون ، ، جراحی عمومی ، سـوختگي ، و فشار ، هولتر مانیتورینگ  اکو و تست ورزش قلب: کلینیک ها شامل 
ارتوپـدی ، عفـونی ، اطفـال ، روان طـب فیزیکـی ،گوش و حلق و بینی ، چشم پزشکی ، شـنوایی سـنجی ، فیزیـوتراپی ، 

ــونوگرافی ،  ــوژی ، س ــپیرومتری ، رادیول ــی ، اس ــکی ، داخل ــان ،پزش ــان و زایم ــزن ــی مغ ــاب داخل ــرح ، ز و اعص ــام ط انج
  مرکز بهداشت غرب همکاري  غربالگری و کنترل دیابت با 

  
  مردان و اطفالمردان و اطفالزنان ،زنان ،جراحی جراحی   ––بخش داخلی بخش داخلی 

  ٢طبقه  ٣ورودی  ١ساختمان :  موقعیت مکاني 
  ،متخصص جراحی عمومیدرشتیاحمدرضادکتر :رئیس بخش 

  خانم سالمتی :سر پرستار 
   عدد ٣٤تعداد تخت 

   ۲۹۵-۲۹۳: يشماره تلفن داخل
بیماران نیازمند به بستری در بیماریهای داخلی ، جراحی عمـومی ، ارتوپـدی ، چشـم پزشـکی ، گـوش و حلـق و بینـی و 
انواع مسمومیت ها و بیماران اطفال داخلی ، جراحی و عفـونی در موضـوعات مـرتبط تخصـص موجـود در ایـن بخـش 

در ایـن در بخـش مـردان تخـت  ٢اتـاق ایزولـه بـا خـانم و یـک تختـی جهـت بیمـاران  ١اتاق ایزولـه  ٢. بستری می گردند
موجـود نیـز امکانات استقرار مادران اطفال در کنار آنهـا .  بخش جهت بیماران با شرایط  خاص قابل استفاده می باشد 

  . می باشد 
  
  

  بخش زایشگاهبخش زایشگاه

  ١طبقه ١ورودی  ٣ساختمان : موقعیت مکاني 
  خانم دکتر سرداري: بخش  رئیس

  خانم اعالیيسرکار:ئول ماما مس
  خانم کرپي RIسالمت و  مامای رابط 

   ۳۱۵: شماره تلفن داخلي
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  ،  تخت بستری  ١٤وتخت معاینه مامایی  ١تخت زایمان و  ١تخت درد ٣ :تعداد تخت 
 مسـتقر  در بخـش اورژانـس  در اتـاق آمـوزشآموزش های ترویج تغذیه با شیر مادر و مراقبـت هـای دوران بـارداری 

  . خانم کرپی مسئول این کار می باشد .  گیرد می انجام 
  

  بخش دیالیزبخش دیالیز
  .٢و٥ورودی    – ٢زیر زمین ساختمان: موقعیت مکاني 

  متخصص داخلي  –م دکتر نجفي پور خان: رئیس بخش  
  خانم جلیلیان : سرپرستار 

   ۲۳۷: شماره تلفن داخلي
   عدد ١٠  تعداد تخت

در شـیفت شـب بـه صـورت آنکـالی مـی باشـد کـه اختصـاص بـه مـوارد  این بخش در شیفت صبح و عصر فعـال بـوده و
  .  اورژانس می باشد 

  
CCCCUU//11  

  طبقه اول١ورودی  ٣ساختمان : موقعیت مکاني 
  متخصص قلب  –دکتر غدیر پور : رئیس بخش  

  خانم اکبرشاهی : سرپرستار 
   ۲۷۶:شماره تلفن داخلي

   عدد  ٦تعداد تخت 
  مراقبت بخش ویژه امکان پذیر می باشد  در این بخش کلیه امکانات ارائه

  
CCCCUU//22  

  طبقه اول١ورودی  ٣ساختمان : موقعیت مکاني 
  متخصص قلب  –دکترفیضی:رئیس بخش 

  خانم نمازي: سرپرستار 
   ۲۷۴: شماره تلفن داخلي

   عدد  ٦تعداد تخت 
  در این بخش کلیه امکانات ارائه مراقبت بخش ویژه امکان پذیر می باشد
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  بخش قلببخش قلب

  طبقه اول١ورودی  ٣ساختمان : عیت مکاني موق
  متخصص قلب  – پورزاهددکتر : رئیس بخش 

  میناییسرکار خانم : سرپرستار 
   ۲۷۳: شماره تلفن داخلي

   عدد  ١٦تعداد تخت 
  

  جنرالجنرال  IICCUU//۱۱بخشبخش

  ١طبقه ١ورودی  ٣ساختمان : موقعیت مکاني 
  متخصص بیهوشي  –دکتر فالح مهر : رئیس بخش 

  م آرمانخان :سرپرستار 
   ۲۹۴: شماره تلفن داخلي

   عدد  ٦تعداد تخت 
بیماران این بخش بـا مشـکالتي غیـر از نیـاز بـه . جهت کلیه تخت ها کلیه امکانات مجزای یک تخت ویژه فراهم می باشد 
  .جراحي مفز و اعصاب با توجه به تخصص هاي موجود بستري مي گردند 

  
  جنرالجنرال  IICCUU//۲۲خشخشبب

  ١ورودی – ٢ساختمان : موقعیت مکاني 
  متخصص بیهوشي  –ارفعیدکتر : رئیس بخش 

  قریب نصیر محلهخانم : سرپرستار 
   ۲۸۵-۲۸۴: شماره تلفن داخلي

   عدد  ١٣تعداد تخت 
بیماران این بخش بـا مشـکالتي غیـر از نیـاز بـه . جهت کلیه تخت ها کلیه امکانات مجزای یک تخت ویژه فراهم می باشد 

  .تخصص هاي موجود بستري مي گردند  جراحي مفز و اعصاب با توجه به
  

  بخش حاد سوختگیبخش حاد سوختگی
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  همکفطبقه  ١ورودی  ٣ساختمان : موقعیت مکاني 
   جراحی عمومی   – خانم دکتر حسینی: رئیس بخش  

  آقای اسدی: سرپرستار 
   ۲۰۴: شماره تلفن داخلي

   عدد  ١٠تعداد تخت 
  . انیتورینگ در این بخش بستری می گردند بیماران با درصدهای پایین سوختگی و یا عدم نیاز به سیستم م

  
IICCUUسوختگیسوختگی  

  همکفطبقه  ١ورودی  ٣ساختمان : موقعیت مکاني 
  متخصص ترمیمي  –دکتر عمید : رئیس بخش 

  اسدي آقای :سرپرستار 
   ۲۰۵: شماره تلفن داخلي

   عدد ٤تعداد تخت 
  . کلیه امکانات یک بخش ویژه می باشد  داراي این بخش 

  
  ییاورژانس سوختگاورژانس سوختگ

         ٢ورودی  ٣ساختمان : موقعیت مکاني 
  متخصص  –دکتر عمید : رئیس بخش 

  خانم معصومی:سرپرستار 
  ۲۰۶: شماره تلفن داخلي

  عدد  ٣٤تعداد تخت 
  

  ایزوله تنفسیایزوله تنفسی
   همکفطبقه  ٣ورودی  ٣ساختمان : موقعیت مکاني 

  عفونیمتخصص  – فراهانیدکتر : رئیس بخش 
  عباسیخانم : سرپرستار 

   ۳۱۶: ه تلفن داخليشمار
   عدد  ٥تعداد تخت 



 
  بیمارستان شهدای یافت آباد

 تدفتر بهبود کیفی        
 

  
 

22 
 

  . تخت بستری با کلیه امکانات یک بخش ویژه می باشد  ٥این بخش دارای 
  

  آزمایشگاه و پاتولوژيآزمایشگاه و پاتولوژي
   ١ورودی  ٤ساختمان : موقعیت مکاني 

  تبریزی، پاتولوژیست جوادیجواددکتر : رئیس بخش 
   خانم ناظری: سوپروایزر 

   ۲۶۸-۲۶۷-۲۶۵: شماره تلفن داخلي
  این بخش با امکانات انجام آزمایشات در بیشتر موارد مي باشد 

  .مي باشدمستقر واحد نهمچنین واحد پاتولوژي نیز در ای
   

  رادیولوژي و سونوگرافيرادیولوژي و سونوگرافي
  ١ورودی ١ساختمان : موقعیت مکاني 

  ،رادیولوژیستجاللوندعلی دکتر : مسؤل فنی بخش 
  افسری منشخانم  :مسؤل بخش 

   ۳۱۳-۲۵۹: شماره تلفن داخلي
  .ساعته می باشد ٢٤این بخش  آماده انجام تمام گرافی های روتین از اندام ها ، تنه و مفاصل به طور 

   ٢٢٠الی  ١٦در روزهای فرد از ساعتسونوگرافی  فقط 
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   تحول نظام سالمتتحول نظام سالمتطرح طرح 

ستورالعملهای  طرح تحول نظام سـالمت همکار محترم با توجه به الزام بیمارستانهای دولتی در اجرای د                          
اطالع رسانی میشود خواهشمند " ، مطالب در هشت  بسته  تحویل بیمارستان گردیده که خالصه موارد ضروری ذیال

  . است بسته تفضیلی مطالعه شود
دســتورالعمل اســت  هــدف از اجــرای ایــن دســتورالعملها شــامل کــاهش پرداخــت  ۸دســتورالعملهای ابالغــی شــامل  

کـل هزینـه بسـتری در بیمارسـتانهای وابسـته بـه % ۱۰تقیم بیماران بستری شده واجد بیمه پایه سـالمت بـه میـزان مس
وزارت بهداشــت ، درمــان و آمــوزش پزشــکی و جلــوگیری از ارجــاع بیمــاران بــرای خریــد دارو ،  تجهیــزات و لــوازم 

  .مصرفی پزشکی و خدمات تشخیصی درمانی به خارج از بیمارستان میباشد 
  
در خصوص  بیماران فاقد بیمه ، مراکز ارایه دهنده خدمت مکلف به معرفی بیمار به سازمان بیمه سـالمت جهـت   -    

  .فراهم سازی ساز و کار بیمه نمودن افراد می باشد
  

  :خدمات تشخیصی درمانی خارج از پوشش بیمه پایه بجز موارد ذیل تحت پوشش این برنامه میباشد 
 قدامات تشخیصی درمانی زیبایی هزینه جراحی و ا  
  اتاق ایزوله یک تخته محسوب نشده و مشمول برنامه میباشد(هزینه اقامت در اتاق یک تخته  (  
 هزینه اقامت درVIP  
  هزینه خدمات ناشی از ضرب و جرح 
  کلیه خود کشی ها شامل این طرح می شود ۷طبق اطالعیه شماره   (هزینه خدمات ناشی از خود کشی( 
 تی که برای بیماران تحت مراقبت در بخش بستری یا تحت نظر اورژانس بیمارستان ارایه میشود فـارغ خدما

  .از میزان ساعت اقامت مشمول این برنامه است 
  ویزیت و سایر اقدامات تشخیصـی سـرپایی بـدون تحـت نظـر قـرار دادن بیمـار مشـمول حمایـت ایـن برنامـه

  .نیست 
 قـانون  ۳۷، کماکـان مشـمول آیـین نامـه اجرایـی بنـد ب مـاده  حمایت از مصـدومین حـوادث ترافیکـی

  .برنامه پنجم توسعه کشور خواهد بود و در این برنامه پوشش ندارد 
  کلیه دارو ها ، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشـکی بیمـاران بسـتری توسـط بیمارسـتان  تـامین مـی گـردد و

  .ن هدایت نخواهد شد بیماران بستری برای تهیه این اقالم به خارج بیمارستا
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  در صورتیکه بیمارستان امکان ارایه خدمات را نداشته باشد بر اساس زنجیره  ارجاع بین بیمارستانی مصـوب
  ستاد اجرایی دانشگاه عمل خواهد نمود  

  بعهده بیمارستان ارجاع دهنده است ) آمبوالنس (مسئولیت و هزینه های نقل و انتقال بیماران.  
  تاکید برارتقاء خدمات هتلینگ در بیمارستانهای تحت پوشش مد نظر قرار گرفته است ۵در دستورالعمل. 
   اسـت لـذا  ۱۳۹۳تا پایان سال % ۱۰در دستورالعمل هفتم از جمله بارزترین اهداف کاهش میزان سزارین تا

تی رایگـان میشـودو حـق به منظور تشویق مادران باردار به انجام زایمان طبیعی ، فرانشیز زایمان طبیعی در مراکز دول
  الزحمه پزشک بیهوشی در زایمان طبیعی بی درد موضعی پرداخت میشود 

  اتباع خارجی در صورت عدم ارایـه بیمـه بایـد هزینـه زایمـان طبیعـی خـود را بـر اسـاس تعرفـه دولتـی مصـوب
  هیئت وزیران پرداخت نمایند 

 ـان طبیعـی داشـته انـد را نـدارد بابـت بیمارستان حق دریافت هـیچ گونـه وجهـی از مـادران بـارداری کـه ز ایم
  .را ندارد اعتبار الزم جهت تامین این امر از محل این برنامه تامین میگردد... هزینه اقالم بهداشتی ، مصرفی و 

  بیمارستان هـای دولتـی مکلـف هسـتند شـرایط فیزیکـی اتـاق زایمـان را بـه صـورت اتاقهـای یکنفـره بـا امکـان
از طرف معاونت درمـان وزارت بهداشـت بـه بیمارسـتان بودجـه مـورد نظـر " زند و متعاقبامراقبت یک به یک فراهم سا

 .تخصیص داده خواهد شد
بسته تحول نظام سـالمت ، بـه اطـالع مـی رسـاند مفـاد بسـته مـذکور در صـفحه تمام دستورالعملهای جهت آشنائی با 

  : اصلی سایت معاونت درمان به نشانی 

VCT.Iums,ac.irل نظام سالمت موجود می باشد با عنوان تحو.  
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  منشور حقوق  بیمار در ایران منشور حقوق  بیمار در ایران 

  .کسي که خود را به ارائه دهنده خدمت جهت دریافت خدمات بهداشتي درماني معرفي مي کند:بیمار

ـارات خاصـي:حقوق را بـراي افـراد بـه رسـمیت مـي  مجموعه قواعد و مقـررات حـاکم بـر یـك جامعـه کـه امتیـازات  و اختی
  .د شناس

محـور بـه شـرح  ٥این حقـوق در ایـران شـامل .  حقوق در تمام زبانها به معني آنچه راست وسزاوار است تعریف میشود
  .زیر مي باشد 

  دریافت مطلوب خدمات سالمت حق بیمار استدریافت مطلوب خدمات سالمت حق بیمار است: : محور اولمحور اول
   .ها، اعتقادات فرهنگي و مذهبي باشد شایسته شان و منزلت انسان و با احترام به ارزش ١       – ١
   .ي صداقت،  انصاف،ادب و همراه با مهرباني باشد بر پایه    ۲ -  ۱ 

  .فارغ از هرگونه تبعیض از جمله قومي، فرهنگي، مذهبي، نوع بیماري و جنسیتي باشد  ٣ – ١
  .بر اساس دانش روز باشد  ٤ – ١ 

  .مبتني بر برتري منافع بیمار باشد  ٥  - ١
    .باشد  عدالت و اولویت هاي درماني بیمارانتوزیع منابع سالمت مبتني بر   ٦  - ١ 

  .مبتني بر هماهنگي ارکان مراقبت اعم از پیشگیري، تشخیص، درمان و توانبخشي باشد  ٧  - ١
و رنــج و محــدودیت هــاي غیــر   بــه همــراه تــامین کلیــه امکانــات رفــاهي پایــه و ضــروري و بــه دور از تحمیــل درد  ٨  -  ١

  .ضروري باشد
ـاران روانـي،  پذیر جامعه از جمله کودکان،زنان باردار هاي آسیب اي به حقوق گروه ویژه توجه    ۹  - ۱ ، سـالمندان، بیم

  .زندانیان، معلوالن ذهني و جسمي و افراد بدون سرپرست داشته باشد
  .در سریعترین زمان ممکن و با احترام به وقت بیمار باشد   ١٠  -  ١
  .ي چون زبان، سن و جنس  گیرندگان خدمت باشدبا در نظر گرفتن متغیرهای  ١١  -  ١
در مــوارد . ي آن صــورت گیــرد ، بــدون توجــه بــه تــأمین هزینــه)اورژانــس(هــاي ضــروري و فــوري  در مراقبت  ١٢  -  ١ 

   .بر اساس ضوابط تعریف شده باشد) الکتیو(غیرفوري
، الزم اسـت  خـدمات مناسـب ممکـن نباشـد ، در صورتي که ارائه ) اورژانس(هاي ضروري و فوري  در مراقبت   ١٣  -  ١

  .ي خدمات ضروري و توضیحات الزم، زمینه انتقال بیمار به واحد مجهز فراهم گردد پس از ارائه
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در مراحل پایاني حیات که وضعیت بیماري غیر قابل برگشت و مرگ بیمار قریب الوقوع میباشـد بـا هـدف حفـظ    ١٤  - ١
ـاطفي منظور از آ. آسایش وي ارائه گردد سایش کاهش درد و رنج بیمار، توجه به نیازهاي رواني، اجتماعي، معنـوي و ع

بیمـاردر حـال احتضـار حـق دارد در آخـرین لحظـات زنـدگي خـویش بـا . باشـد اش در زمان احتضار مي وي و خانواده
   .خواهد همراه گردد فردي که مي

 ناپـذیر  الوقوع اجتناب شـود کـه مـرگ قریـب طـالق مياحتضار به وضعیت بیماري غیر قابـل عـالج و غیـر قابـل برگشـت ا -
  .است

  : : اقدامات انجام شده در این مرکز در راستاي این محور عبارتند از اقدامات انجام شده در این مرکز در راستاي این محور عبارتند از 
انجام اقدامات درماني در زمان و طبق دستورالعمل هـا ي  الزم جهـت کلیـه بیمـاران اعـم از اینگـه بـا همـراه مراجعـه  -

  هویه باشند نموده اند یا به صورت تنها یا مجهول ال
  نیازمند با تشخیص واحد مربوطه کلي  هزینه هاي بیماران / همکاري مددکاري در تقبل قسمتي -
  حضور همراهان در بخش زایشگاه  بدون پرداخت هزینه  جهت صدور کارت همراه -
بخـش نیـاز امکان رایگان نمودن هزینه حضور همراه جهت بیماراني که بي بضاعت هستند و یا به تشـخیص مسـئول  -

  به حضور همراه مي باشد 
  امکان حضور همراه جهت بیماراني که داراي وضعیت مناسب روحي نمي باشند  -
  ه با صالحدید پزشك معالج و حتي خوداظهاري بیمار یژامکان حضور همراه حتي در بخش هاي و  -
  مراقبت هاي درماني و پرستاري فوري جهت بیماران تصادفي  -

    ..ات باید به نحو مطلوب و به میزان کافي در اختیار بیمار قرار گیردات باید به نحو مطلوب و به میزان کافي در اختیار بیمار قرار گیرداطالعاطالع: : محور دوممحور دوم
  : محتواي اطالعات باید شامل موارد ذیل باشد   ١   – ٢
  مفاد منشور حقوق بیمار در زمان  پذیرش  ١  -  ٢  - ٢
ـاني و غیـر درمـا ضوابط و هزینه   ٢  -  ١  -  ٢ ني و ضـوابط بیمـه و هاي قابـل پـیش بینـي بیمارسـتان اعـم از خـدمات درم

  معرفي سیستم هاي حمایتي در زمان پذیرش
اي اعضـاي گـروه پزشـکي مسـئول ارائـه مراقبـت از جملـه پزشـك، پرسـتار و  ي حرفـه نام، مسؤولیت و رتبـه   ٣  -  ١  -  ٢

  ها با یکدیگر اي آن دانشجو و ارتباط حرفه
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هـر روش و عـوارض احتمـالي آن ، تشـخیص بیمـاري، هاي تشخیصي و درماني و نقاط ضعف و قوت  روش  ٤  -  ١  -  ٢
گهي و عوارض آن و نیز کلیه   گیري بیمار گذار در روند تصمیم ي اطالعات تأثیر پیش آ

  ي دسترسي به پزشک معالج و اعضاي اصلي گروه پزشکي در طول درمان نحوه  ٥   -   ١  -  ٢
  .ي اقداماتي که ماهیت پژوهشي دارند کلیه   ۶   -  ۱  -  ۲
  هاي ضروري براي استمرار درمان ارائه آموزش   ٧   -   ١  -  ٢
  : اطالعات باید به صورت ذیل باشد  ي ارائه نحوه    ٢ – ٢
هـاي فـردي وي  باید در زمان مناسب و متناسب با شرایط بیمار از جمله اضـطراب و درد و ویژگي   اطالعات   ١  -  ٢  - ٢

  :که در اختیار وي قرار گیرد، مگر این از جمله زبان، تحصیالت و توان درک
در ایـن صـورت انتقـال  . (ي اطالعـات فـوق سـبب آسـیب بـه بیمـار گـردد ي ارائـه بـه واسـطه درمان   در شروع  تأخیر  -

   )اطالعات پس از اقدام ضروري، در اولین زمان مناسب باید انجام شود
کـه در ایـن صـورت بایـد خواسـت بیمـار  امـر امتنـاع نمایـد ، از ایـن  رغم اطـالع از حـق دریافـت اطالعـات بیمار علـي  -

  .که عدم اطالع بیمار، وي یا سایرین را در معرض خطر جدي قرار دهد محترم شمرده شود، مگر این
را  ي بالیني خود دسترسـي داشـته باشـد و آن  شده در پرونده ي تصویر اطالعات ثبت تواند به کلیه یمار ميب   ٢  -  ٢  -  ٢

  .نموده و تصحیح اشتباهات مندرج در آن  را درخواست نماید دریافت
  : : اقدامات انجام شده در این مرکز در راستاي این محور عبارتند از اقدامات انجام شده در این مرکز در راستاي این محور عبارتند از 

 مفاد منشور حقوق بیمار در کلیه بخش هاي درماني جهت اطالع بیماران و همراهان معرض دید بودن در -
  ري در واحد ترخیص بیمارستان میزان هزینه هاي معمول اعمال جراحي و بستاعالم -
  انجام امور بیمه خویش فرما و معرفي روزانه بیماراني که تحت هیچ پوشش بیمه اي نیستند توسط واحد مددکاري -
حضور روزانه مامور بیمه تامین اجتماعي جهت انجام امور تائید و صدور مجوز بسـتري  بیمـاران تحـت پوشـش ایـن --

  بیمه 
  ر ده هاي شاغل در بیمارستان  ط کلیهالصاق کارت مشخصات توس-
  آموزش به بیماران و همراهان در کلیه بخش ها -
ارتباط با بیماران حتي پس ازترخیص  و راهنمایي آ نها در انجام امور مراقبتي و درمـاني  و ثبـت در دفتـري بـه همـین  -

  منظور در بخش ها
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جهت ارتباط در هر ساعت شبانه روز و اخـذ راهنمـایي  اعالم شماره تلفن هاي بخشها در کلیه پمفلت هاي آموزشي -
  هاي تلفني 

مشـکوك بـه عارضـه یـا بیمـاري هسـتند مراجعه نموده اند و   سرپایی  به بخش اورژانس تماس با بیمارني که به صورت -
  طبق دستورالعمل مرکز بهداشت غرب....نظیر هاري و 

پیگیري امور بهداشتي در پس از ترخیص جهت  به ارني که نیازر بیماموارتباط با مرکز بهداشت غرب جهت پیگیري  -
  بیماران و خانواده هاي آنان وجود دارد 

و –طبق آخرین دستورالعمل هاي بیمارسـتان دوسـتدار ایمنـي -ارتباط رابط سالمت با منزل بیماراني که بیمار پرخطر -
  آنهاراهنمایي هاي الزم به 

 –رپایي زایشـگاه در سـاعات عـدم حضـور پزشـك زنـان در کلینیـك مربوطـه تشکیل کارت اورژانس جهت مراجعین س-
   –عصرو شب و تمام ساعت ایام تعطیل 

تشکیل کالسهاي آموزشي مراقبتهاي دوران بارداري و ترویج تغذیه با شـیر مـادر جهـت کلیـه بیمـاران بـاردار مراجعـه -
  به کلینیك زنانکننده 

  تلف و رایج در منطقه و معرفي آنان به واحد ها تشکیل گروه هاي آشنا به زبانهاي مخ-   
در صورتي که در هر مرحله درمان بیمار و یا همراهان اعالم نمایند که مشخصات بیمار داراي صحت الزم نمـي باشـد -

  نسبت به تغییر طبق دستورالعمل مربوطه اقدام مي پذیرد 
  ..ت خدمات سالمت باید محترم شمرده شودت خدمات سالمت باید محترم شمرده شودگیري آزادانه بیمار در دریافگیري آزادانه بیمار در دریاف  حق انتخاب و تصمیمحق انتخاب و تصمیم: : محور سوممحور سوم--
  :باشد گیري درباره موارد ذیل مي محدوده انتخاب و تصمیم      ١  -  ٣
  ي خدمات سالمت در چارچوب ضوابط کننده پزشك معالج و مرکز ارائه  انتخاب     ١ -  ١ – ٣
  و نظر خواهي از پزشک دوم به عنوان مشاور  انتخاب    ٢  -  ١  -  ٣   

گیري وي تـأثیري در تـداوم و  هـاي زیسـتي بـا اطمینـان از اینکـه تصـمیم یا عـدم شـرکت در پژوهش شرکت   ٣  -  ١  -  ٣
   .نحوه دریافت خدمات سالمت ندارد

گاهي از عـوارض احتمـالي ناشـي از پـذیرش یـا رد آن مگـر در   قبول یا  ٤  -  ١  -  ٣ رد درمان هاي پیشنهادي پس از آ
  .دهد ردي که امتناع از درمان شخص دیگري را در معرض خطر جدي قرار ميموارد خودکشي یا موا
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گیري  در مــورد اقــدامات درمــاني آتــي در زمــاني کــه بیمــار واجــد ظرفیــت تصــمیم  اعــالم نظــر قبلــي بیمــار  ٥  -  ١  -  ٣
ت مـوازین قـانوني بـا رعایـ  گیري وي عنوان راهنماي اقدامات پزشکي در زمان فقدان ظرفیت تصمیم باشد ثبت و به مي

  .گیرنده جایگزین بیمار قرار گیرد مد نظر ارائه کنندگان خدمات سالمت و تصمیم
  :انتخاب و تصمیم گیري شامل موارد ذیل میباشد  شرایط   ٢  -  ٣
گاهانه ، مبتني بر دریافت اطالعـات کـافي و جـامع  و تصمیم  انتخاب     ١  -  ٢  - ٣ ذکور در مـ(گیري بیمار باید آزادانه و آ

  .باشد) بند دوم
  .گیري و انتخاب داده شود پس از ارائه اطالعات، زمان الزم و کافي به بیمار جهت تصمیم   ٢  -  ٢  -  ٣

  : : اقدامات انجام شده در این مرکز در راستاي این محور عبارتند از اقدامات انجام شده در این مرکز در راستاي این محور عبارتند از 
نجي و کسب رضایت و اطالع بـه بیمـار با نظرس تکمیلی انتخاب پزشك با نظر بیمار مي باشد و انجام هر گونه اقدامات -

  و همراهان در مورد هزینه وامکانات آن مرکز مي باشد 
انجام مشاوره جهت بیماران فقط با صالحدید پزشك معالج بیمار و حتي امکان حضور مشاور از خارج بیمارسـتان و  -

  به انتخاب بیمار وهمراهان نیز مقدورمي باشد
ای دستورات درمانی یا ادامه درمان را به کادر درمانی ندهد ، مراتب بـه سـوپروایزر در صورتي که بیمار اجازه اجر -

  . مسئول گزارش تا پیگیریهای الزم انجام شود
  ..ارائه خدمات سالمت باید مبتني بر احترام به حریم خصوصي بیمار و رعایت اصل رازداري باشدارائه خدمات سالمت باید مبتني بر احترام به حریم خصوصي بیمار و رعایت اصل رازداري باشد: : محور چهارممحور چهارم

ي اطالعات مربوط بـه بیمـار الزامـي اسـت مگـر در مـواردي کـه قـانون آن را  یهرعایت اصل رازداري راجع به کل     ١  -  ٤
  .استثنا کرده باشد

. ي مراحــل مراقبــت اعــم از تشخیصــي و درمــاني بایــد  بــه حــریم خصوصــي بیمــار احتــرام گذاشــته شــود در کلیــه   ٢  - ٤
  .هم گرددي امکانات الزم جهت تضمین حریم خصوصي بیمار فرا ضروري است بدین منظورکلیه

شـوند میتواننـد  فقط بیمار و گروه درماني و افراد مجاز از طرف بیمار و افرادي که به حکم قانون مجاز تلقـي مي  ٣  -  ٤
  .به اطالعات دسترسي داشته باشند

 همراهـي یکـي از. بیمار حق دارد در مراحل تشخیصي از جمله معاینات، فرد معتمد خود را همراه داشـته باشـد   ٤  -  ٤
   .هاي پزشکي باشد والدین کودك در تمام مراحل درمان حق کودك مي باشد مگر اینکه این امر بر خالف ضرورت

  : : اقدامات انجام شده در این مرکز در راستاي این محور عبارتند از اقدامات انجام شده در این مرکز در راستاي این محور عبارتند از 
  رعایت اصل رازداري جز اصول آموزشي ابتدایي جهت کلیه کارکنان قرار گرفته است -
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  ي بیمار با ایجاد پرده یا پارتیشن و یا پاراوان  صورت مي پذیردرعایت اصل حریم خصوص-
ـالج و یـا - امکان استفاده از اطالعات  پرونده بیماران فقط با درخواست کتبي بیماران و یـا درخواسـت کتبـي پزسـك مع

  مقدور مي باشد ... پزشکي قانوني و : در پاسخ به  مکاتبات  از سازمانهاي خارج از بیمارستان 
کامال الزامي مي باشد و اولویت در این امر با مادر بیمار مي باشـد و  سال  ١٢زیر  ور همراه جهت بیماران کودكحض-

   در این خصوص وجهي نیز پرداخت نمي گردد
  ..دسترسي به نظام کارآمد رسیدگي به شکایات حق بیمار استدسترسي به نظام کارآمد رسیدگي به شکایات حق بیمار است: : محور پنجممحور پنجم

د که موضوع این منشور است، بدون اخـتالل در کیفیـت هر بیمار حق دارد در صورت ادعاي نقض حقوق خو  ١  -  ٥
   .دریافت خدمات سالمت به مقامات ذي صالح شکایت نماید

گاه شوند   ٢  -  ٥   .بیماران حق دارند از نحوه رسیدگي و نتایج شکایت خود آ
مقررات در کوتـاه  باید پس از رسیدگي و اثبات مطابق  خسارت ناشي از خطاي ارائه کنندگان خدمات سالمت   ٣  -  ٥

  .ترین زمان ممکن جبران شود
ي حقـوق  گیري باشـد، اعمـال کلیـه در اجراي مفاد این منشـور در صـورتي کـه بیمـار بـه هـر دلیلـي فاقـد ظرفیـت تصـمیم

چـــه  البتـــه چنان. ي قـــانوني جـــایگزین خواهـــد بـــود گیرنده ي تصـــمیم بـــر عهـــده -مـــذکور در ایـــن منشـــور -بیمـــار
ـانع درمـان بیمـار شـود، پزشـك ميي جـایگزی گیرنده تصمیم توانـد از طریـق مراجـع ذیـربط  ن بـر خـالف نظـر پزشـك، م

   .گیري را بنماید درخواست تجدید نظر در تصمیم
گیري است، امـا میتوانـد در بخشـي از رونـد درمـان معقوالنـه تصـمیم  چنانچه بیماري که فاقد ظرفیت کافي براي تصمیم

  .شودبگیرد، باید تصمیم او محترم شمرده 
  : : اقدامات انجام شده در این مرکز در راستاي این محور عبارتند از اقدامات انجام شده در این مرکز در راستاي این محور عبارتند از 

تشکیل واحد رسیدگي به شکایات به همین نام و معرفي مسئول آن جهت مراجعین و اعالم شـماره تمـاس مسـتقیم -

  جهت پیگیري نتایج از شکایت آنانبا این واحد

  واعالم  برنامه ریزي هاي اصالحي  در همین کمیته ثبت و اعالم نتایج حاصل در کمیته  تکریم ارباب رجوع-
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  منشوراخالقي بیمارستان منشوراخالقي بیمارستان 
  

ما کارکنان بیمارسـتان درراسـتاي رسـالت ارتقاءسـطح سـالمت جامعـه، ارائـه خـدمات بهداشـتي درمـاني                            
  .وتوانبخشي مطلوب را سرلوحه کار خودقرارمي دهیم

 
ـایت بیمـار راز وظـایف مهـم احترام به بیمار ،رعای)١ ت منشورحقوق بیمار، تـالش درجهـت سـالمت بیمـار و جلـب رض

  .خودمیدانیم 
 
برخورد مسئوالنه نسبت به مراجعین ،همراه باخوشرویي ،صداقت ،صمیمیت وشکیبایي ،حفظ اسرار ارباب رجـوع )٢

م امورمحولـه ، رعایـت حقـوق ،پرهیزاز مظاهر فساد اداري ،وقت شناسي ،داشتن جدیت ، پشتکارودلسـوزي درانجـا
  .دیگران ، عدل وانصاف ازشاخصهاي رفتاري ماخواهدبود

 
عملکرد درچارچوب مقررات ، حفظ حرمت سازمان ، عدم سوءاستفاده ازمقام وموقعیت ، رعایت احترام ونزاکت )٣

اداري ، ارائـه ، رعایت سلسله مراتب اداري مراعات نظم وانضـباط ،آراسـتگي ظـاهري درچـارچوب شـئونات اسـالمي و
  . اطالعات مستند وشفاف براي پاسخگویي راکامال مدنظر قرارخواهیم داد

 
کوشش وتالش مستمردرمسیراستقراروتقویت ارزشهاي اخالقي اسالمي واجتمـاعي درمحـیط کـار، ایجـاد فضـاي )٤

ز وظـایف شـرعي خـود سرشار از صمیمیت و اعتماد و اجتناب از تبعیض ، شایعه سازي ، تهمت ، غیبـت و خبرچینـي را ا
  .مي دانیم

 
، در مسـیر اعـتالي علمـي و بکـارگیري بهینـه ازفـن آوریهـاي جدیـد ، بمنظور ارائه خدمات مطلوب و قابل دسـترس)٥

  .نهایت سعي خود را خواهیم نمود
 
د پیشنهادات و انتقادات سازنده ارباب رجوع براي عرضه هرچه بهتر خدمات و افزایش سطح رضامندي یقیناً مـور)٦

  .توجه خاص ما قرار خواهد گرفت
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  ایمني بیمار ایمني بیمار 
 بیمـاران کلیـه اسـت الزامـی ، بیمـاران صـحیح شناسـایی عـدم از ناشـی ناخواسـته اتفاقات رسانیدن حداقل منظوربه هب

 درمـانی اقـدامات دریافـت جهـت شناسـایی بانـد داراي بیمارسـتان پـذیرش در دوره در بیمارسـتانی بسـتري  بخش
  .باشند مراقبتی و ،تشخیصی

 اقـدام انجـام از کسـب اطمینـان جهـت درمـانی کارکنان مسئولیت از بیماران توسط شناسایی باندهاي از استفاده )۱
 . کاهد نمی صحیح بیمار روي بر صحیح

 پـذیرش هنگام در و بخش به بیمار ورود از قبل و تهیه پذیرش بخش توسط بیماران شناسایی باندهاي الزامیست) ۲
 . گیرد قرار آنان راختیا بیمار در

 از یکـی ضـرورت صـورت در یـا و بیمـار بـا پـذیرش هنگـام بیمـاردر شناسایی باند روي در مندرج اطالعات صحت) ۳
 . شود می کنترل وي یک بستگان درجه

 .نماید تأیید امضاء و کتبی بصورت پرونده در را شناسایی باند دریافت بیمار ضروریست)۴
 . باشد می بیماران غالب دست مچ روي بر یمارانب شناسایی باند مناسب محل) ۵

 : است ذیل موارد شامل شناسایی باندهاي روي بر بیماران شناسه)۶ 
  بیمار پرونده شماره،  پدر نام / تولد تاریخ،   بیمار خانوادگی نام و نام

 . نشود استفاده وي شناسه عنوان به بیمار, وتخت اتاق شماره از هیچگاه )۷
 بانـد مراقبتـی یـا و تشخیصـی ، درمـانی خـدمت یـک ارائـه منظـور بـه درمـانی تـیم اعضـاي از یـک هر که صورتی در )۸

 بانـد بسـتن بـه نسـبت رأسـاً  درمـانی فرآینـد اتمـام از پـس سـریعاً  ضروریست ، نمود باز بیمار یک بازوي از شناسایی را
 . نماید بیماراقدام بر بازوي شناسایی

 آنـان گردنـد وظیفـه مواجـه ، اسـت شناسـایی بانـد فاقـد کـه بیمـاري با درمانی تیم نانکارک از یک هر که صورتی در )۹
  نمایند اقدام بیمار مچ دست  بر آن بستن و شناسایی باند تهیه به نسبت که نماید می ایجاب

 اییشناسـ هـاي بانـد از مراقبت و دائمی داشتن دست بر ضرورت درباره بیماران به پذیرش هنگام در الزامیست )۱۰
 بررسی را شناسایی باند روي بر مندرج مشخصات شود یادآوري و شود داده آموزش بیمارستان در مدت بستري در

 ازایشـان و داده اطـالع خود معالج پزشک یا و پرستار به نماید نمی مطابقت آنان مشخصات با که صورتی و در نموده
 . نمایند را آن درخواست اصالح

چـک  از وبعـد کـرده تهیـه شناسـایی بانـد سـه نـوزاد بـراي زایمانیا اتایق عمـل ، بلوك ترك از قبلو نوزاد تولد بعد از) ۱۱
 . ببندید نوزاد پاي مچ هر دو یك مچ دست و به نوزاد مشخصات با مجدد

 : است الزامی نوزاد شناسایی باند روي بر ذیل موارد نوشتن
  مادر پرونده ، شماره تولد زمان تولد، نوزاد، تاریخ مادر،جنسیت خانوادگی ونام نام
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 . کنید قید را... آنها کلمات قل اول و یا دوم و  شناسایی باند روي بر قلواست سه یا و قلو دو نوزاد که در صورتی
صـورتی  در . شـود بررسـی پرسـتاري کارکنـان از یکی توسط روزانه معاینات درطی باید نوزادان شناسایی باندهاي)۱۲
او  محـل مربـوط  و کـرده تهیه شناسایی جدید باند یک نوزاد براي ، گردد مفقود نوزادي ساییشنا باندهاي از یکی که

 . ببندید
 و والـدین از شـده یاد موارد پرسش با ، باشد نمی هوشیار یا و است ذهنی معلول ویا کودك بیمار که صورتی در )۱۳

 . نمایید شناسایی صحیح بطور را او بیمار یک درجه یا وابستگان
  . باید ذکر گردد بیمار معالج پزشک توسط بیمار  -تغییر بستري  -بیمارستانی داخل انتقال برگه)۱۴
 لیسـت و خطـر پـر داروهـاي لیسـت داراي بیمارستان الزامیست دارویی ناخواسته اتفاقات وقوع کاهش بمنظور)۱۵

 باشد خطرناك دارویی واکنشهاي متقابل
  حل ایمنی بیمارحل ایمنی بیمار  راه راه ) )   ۹۹( ( نه نه 

  به داروهای با نام و تلفظ مشابه جهت جلوگیری از خطای دارویی توجه -۱
  توجه به مشخصات فردی بیمار جهت جلوگیری از خطا  -۲
  ارتباط موثر در زمان تحویل بیمار  -۳
  انجام پروسیجر صحیح در محل  صحیح بدن بیمار  -۴
  کنترل غلظت محلول های الکترولیت  -۵
  رمراحل انتقالی ارایه خدمات اطمینان از صحت دارو درمانی د -۶
  اجتناب از اتصاالت نادرست سوند و لوله ها  -۷
  استفاده صرفا یکباره از وسایل تزریقات  -۸
 بهبود بهداشت دست برای جلوگیری از عفونت مرتبط با مراقبت های سالمتی  -۹

  )  Never Events(      مواردي که هرگز نباید اتفاق بیفتدمواردي که هرگز نباید اتفاق بیفتد
  وقایع جراحي) الف 

 انجام جراحي بر روي قسمت اشتباهي ازبدن. ۱
  انجام جراحي بر روي بیمار اشتباه. ۲
  انجام جراحي با روش و رویه غلط بر روي بیمار. ۳
  جا گذاشتن اشیاء خارجي دربدن بعدازجراحي یا سایر روش هاي درماني . ۴
  طبیعي وضعیت سالمتي   مرگ درحین عمل یا بالفاصله بعدازعمل جراحي دربیمار با.۵
  اشتباه) اسپرم و تخمک(تلقیح مصنوعی با اهداکننده های . ۶

  :وقایع مرتبط با تجهیزات و تولیدات) ب 
 مرگ یا ناتواني جدي بیمار بدنبال استفاده از داروها و تجهیزات آلوده در تسهیالت مراقبتي -١
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شده قبلي و یا دستگاههائي با عملکـرد  مرگ یا ناتواني جدي بیماربدنبال استفاده از دستگاهها وتجهیزات مصرف - ۲
  . متفاوت با آنچه مورد انتظار است 

  مرگ یا ناتواني جدي بیمار بدنبال آمبولي هواي داخل عروقي در مراکز ارائه خدمات مراقبتي و سالمتي -۳
  :وقایع مراقبتي بیمار) ج 

 ترخیص نوزاد به شخص اشتباه -۱
 )ساعت بیمار  ۴بیش از(فقودشدن مرگ یا ناتواني جدي بیمار بدنبال م -۲
  خودکشي یا قصدخودکشي منجربه ناتواني جدي درحین ارائه خدمات مراقبتي -۳
  وقایع مرتبط با مدیریت مراقبتي) د 
 مرگ یا ناتواني جدي بیمارمرتبط با خطاي درماني -١
هـاي خـوني نـاهمگون و  مرگ یا ناتواني جـدي بیمـارمرتبط بـا واکـنش همولیتیـك بعلـت تجـویز خـون یـا فـراورده -۲

  )تزریق گروه خون اشتباه ( ناسازگار 
  مرگ یا ناتواني جدي مادر در زایمان طبیعي یا وضع حمل حاملگي هاي کم خطر موقع ارائه خدمات مراقبتي -۳
 . مرگ یا ناتواني جدي بیمار مرتبط با هیپوگلیسمي که موقع ارائه خدمات مراقبتي شروع شود  -۴
 مرتبط با نارسائي وشکست درشناخت ودرمان یرقان نوزادي)  Kernicterusکرینکتروس ( مرگ یا ناتواني جدي  -۵
 بعداز پذیرش جهت خدمات بالیني ۴یا  ۳زخم بستر درجه  -۶
  مرگ یا ناتواني جدي بیماربعلت درمان نخاعی -۷
  
  :وقایع مرتبط با محیط) ه 
 وك الکتریسیته درحین مراقبت هاي درمانيمرگ یا ناتواني جدي بیمارهمراه ش -۱
  هرگونه حادثه اي دراثرانتقال اشتباه لوله هاي اکسیژن یا گازهاي دیگربه بیماریا آلودگي این لوله ها -۲
  هرگونه مرگ یا ناتواني جدي بعلت سوختگي ناشي ازهرمنبعي درحین مراقبت هاي درماني -۳
  sدرمحافظ ونگهدارنده هاي اطراف تخت  هرگونه مرگ یا ناتواني جدي بعلت اختالل -۴
  هرگونه مرگ یا ناتواني جدي بعلت افتادن. ۵
  :وقایع جنائي) و 
داروسـاز و دیگـر ارائـه دهنـدگان خـدمات  هرگونه اصراردستورات درمانی توسط شخصیت هاي پزشك ، پرسـتار ، -۱

 درماني داراي پروانه کار
  سوء استفاده وتجاوز جنسي از بیمار -۲
                                                             ربودن بیمار. ۴                 گ یا جراحت مهم بیماریا پرسنل ناشي از سوء استفاده وتجاوز فیزیکي مر -۳
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 دیریت خطرم

تری بــه  قیــقســازند تــا نگــاه د ها را مجبــور می ها و ســازمان امــا قــوانین رقــابتی، شــرکت. خطــر اجتنــاب ناپــذیر اســت
ـارآیی عملیـــاتی و مزیـــت رقابتی اســـتراتژی شـــان را افـــزایش  های مـــدیریت خطـــر داشـــته باشـــند وبـــدین طریـــق کــ

توانیـد بـه کمـك مـدیریت خطـر بـه طـور  شـما می. شـود مدیریت اثربخش خطر سبب بهبود اتخـاذ تصـمیم می.دهند
ـاهش چشمگیری با استفاده از تکنولوژی اطالعات از اتالف بودجـه در زمینـه  ـاری ک تکنولـوژی اطالعـات و دوبـاره ک

  .دهید

  تکامل مدیریت خطر

توانــد ســبب از دســت دادن نیــروی  امــروزه شکســت در مــدیریت خطــر می. خطــر محــرك بســیار قدرتمنــدی اســت
های درآمــدزایی و از همــه بــدتر از  ای، از دســت دادن شــرکای تجــاری، از دســت دادن بــازار یــا فرصــت انسـانی حرفــه

کنـد، امـا اگـر خطـر بدرسـتی  هر سازمانی با خطر دست و پنجه نـرم می. عملیات کسب و کار شود دست دادن کامل
در حالیکه نقش مدیریت خطـر در محـیط کسـب و کـار .تواند به مزیت رقابتی تبدیل گردد درك و مدیریت شود، می

ی سـنتی مـدیریت خطـر بـر ها اسـتراتژی. ای نیسـت امروزی منحصر به فرد است، مدیریت خطر به تنهایی مساله تـازه
. حداقل رساندن احتمال و هزینه روی دادن آنها متمرکـز هسـتند کنترل خطرات شناخته شده و ناشناخته با هدف به

  .شود با این تعریف خطر فقط تهدید محسوب می

  .دانند که مدیریت خطر، محافظت از آینده تصمیمات فعلی شما است های موفق به خوبی می سازمان

ایـن دیـدگاه جدیـد نـه تنهـا خطـر را . داننـد ا مدیریت خطر را به عنـوان عامـل فعـال کننـده کسـب و کـار میه سازمان
تواند اهرمی برای سـاخت محصـوالت جدیـد، خـدمات  که می نماید  داند، بلکه فرصت جدیدی تلقی می تهدید نمی

های موفـق،  امـروزه سـازمان. هـای جدیـدی بـرای رقابـت در بـازار باشـد های جدیـد کسـب و کـار و راه جدید، مدل
سازند که مدیریت خطر را با خطر متوازن نماید تا بـدین ترتیـب نـوآوری افـزایش یابـد و در بـازار  هایی را می استراتژی

  .ای برای سازمان ایجاد گردد جایگاه ویژه

  :ها باید سه اصل را مد نظر داشته باشند گذاری در فرصت ها به منظور سرمایه سازمان

های مـالی،  تصمیمات اتخـاذ شـده بایـد در زمینـه. دیریت خطر باید از دیدگاه سازمانی مورد بررسی قرار گیردم :اول
ای باشد که از یك سو خطر را بـه حـداقل برسـاند  ریزی خطر بهتر است به گونه برنامه. فروش و بازاریابی صورت گیرد



 
  بیمارستان شهدای یافت آباد

 تدفتر بهبود کیفی        
 

  
 

36 
 

توانند  بین خطراتی که تـاثیر منفـی بـر کسـب و  بهتر می ها بدین ترتیب سازمان. و از سوی دیگر نوآوری را فعال سازد
  .آورند توازن برقرار نمایند های جدیدی را به وجود می تکار دارند و خطراتی که فرص

وری و خالقیـت  هایی کـه تهدیـد خطـر را بـدون محـدود نمـودن بهـره ها باید بـه راه کارهـا و اسـتراتژی سازمان :دوم
. ها سعی دارنـد احتمـاالت منفـی مربـوط بـه خطـر را کـاهش دهنـد اکثر سازمان. باشند نمایند، توجه داشته کنترل می

ـایی سـازمان اغلب استراتژی ها  سـازمان. سـازند را در زمینـه رقابـت، محـدود می  های محدود کننـده غیرضـروری توان
  .ها باید نوع خطر را شناسایی نمایند شان به فرصت گیری از خطرات و تبدیل برای بهره

، فراینـدهای  هـای سـازمان های تیم ای که مهارت ای به خطرات داشته باشند، به گونه ها باید توجه ویژه سازمان :سوم
های منـتج از سـازمان تکنولـوژی اطالعـات را مـورد آزمـایش قـرار  هـا و محصـوالت و زیـر سـاخت تحت نفوذ ایـن تیم

و تکنولوژی، زیربنـای مـدیریت  ین افراد، فرایندها اشتراك ب. این موارد در مدیریت خطر حائز اهمیت هستند. دهند
  . خطر هستند

  ز مدیریت غیرفعاالنه تا مدیریت فعاالنها

ــابی فرصــت تصــمیم ــوب می گیری بهتــر، ارزی حصــول .شــوند ها و پشــتیبانی اجرایــی از مزایــای مــدیریت خطــر محس
مر اسـت کـه بـرای موفقیـت در ایـن پشتیبانی اجرایی برای اهداف مدیریت خطر تکنولـوژی اطالعـات، فراینـدی مسـت

  :های زیر مثمرثمر خواهند بود ها گام زمینه با توجه به نوع سازمان

درك این مطلـب کـه چـه دیـدگاهی در زمینـه خطـر . در هنگام تدوین برنامه مدیریت خطر :بررسی فرهنگ شرکت -
فعلـی خطـر چـه تـاثیری بـر رشـد شود یا موفقیت؟ سطوح  آیا اغلب خطر منجر به شکست می. در سازمان وجود دارد

در برابــر تــاثیر منفــی خطــر   پــذیری در بــازار دارنــد؟ راه کارهــایی را در نظــر بگیریــد کــه از ســازمان نــوآوری یــا رقابت
  .محافظت نماید

نیازهـای خـاص سـازمان را در . سناریوی خطرات تکنولوژی اطالعات را به اصـطالحات کسـب و کـار تبـدیل نماییـد -
یی و سـناریوی تکنولـوژی اطالعـات را بـه مفـاهیم هزینـه، درآمـد، سـود و اثـر بخشـی رقابـت تفسـیر سطح کالن شناسا

  .ریزی خطر لحاظ نمایید نیازهای مشتریان و شرکای کسب و کار را دریابید و آنها را در برنامه. نمایید
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اغلـب کنتـرل . فسـیر نماییـدهایی را که برای رسیدن به اهداف مدیریت خطر باید در نظر گرفـت، ت فعاالنه کشمکش -
کنند تا تصمیمات بهتـری  ها به شما کمك می تواند تحویل به موقع را به تعویق بیندازد، کشمکش بیش از حد خطر می

  .اتخاذ نمایید  را برای سازمان

  .های غیرفعاالنه و فعاالنه و بودجه مورد نیاز برای هر یك را کشف نمایید استراتژی -

در سـایر . هایی نیاز است گذاری شوند و برای رفعشان به سرمایه بب لطمه زدن به سازمان میبرخی از عوامل خطر س
  .های خطر جبران شوند سناریوهای خطر باید تیمی برنامه را مدیریت نماید تا هزینه

. نماینـد ها خطر را بدرسـتی مـدیریت مـی اندکی از سازمان :درك حوزه رقابتی و عوامل خطر تاثیر گذار بر رقبایتان -
  .کند درك جایگاه سازمان برای رقابت اثر بخشی، ارزش استراتژیك سرمایه گذاری در مدیریت خطر را تشریح می

  . شوند گذاری در فرایندهای دراز مدتی که سبب بهبود می سرمایه -

  .شوند های اندك حاصل می گذاری هایی که حتی با سرمایه توجه به بهبود -

  خود ارزیابی 

هـدف از خـود ارزیـابی درك نیازهـای اطالعـاتی . هـای رسـمی مـدیریت خطـر اسـت بی نقطـه آغـاز فعالیتخود ارزیـا
  :های زیر کمك گرفت توان از پرسش بدین منظور می. بحرانی و منابع ورودی است

ــونی پروژه - ــت؟ وضــعیت کن ــان چیس ــه پروژه -هایت ــب را  چ ــن مطل ــه ای ــتند؟ چگون ــرفت هس ــایی در مرحلــه پیش ه
  اید؟ چه تدابیری برای حذف خطـرات اندیشـیده -هایی در خطر هستند؟ منابع خطر کدامند؟ چه پروژه -دانید؟ می

  توان در آینده از اینگونه خطرات اجتناب نمود؟ چگونه می -

  

  های نهایی  شناسایی پروژه

های کوچك و بزرگ و  هبه منظور جلوگیری از سربار فرایند در پروژ. ها به مدیریت فعاالنه خطر نیاز ندارند همه پروژه
  . بررسی نمود  ها را با توجه به میزان اهمیت شان برای سازمان حتی پایلوت، باید اینگونه پروژه
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 وسعه طرح مدیریت خطرت

  :به محض شناسایتی پروژه، شش گام زیر مبنای یك طرح مدیریت فعاالنه خطر خواهند بود

بـه منظـور اتخـاذ تصـمیم . از توسـعه طـرح ضـروری اسـتشناسایی عوامـل خطـر پـروژه، بـیش  -شناسایی خطرات -۱
بندی عوامل خطرآفرین، توجه نمود تا بتـوان  بودند و طبقه  های پیشین با آنها مواجه صحیح باید به خطراتی که پروژه

  .علل خطر را پیدا کرد

در هنگام مواجـه بـا مدیریت اثر بخش خطر نیازمند تهیه مخزنی از اطالعات پروژه  -توسعه خطر مبتنی بر دانش -۲
ـای مـرتبط و اقـدامات صـورت گرفتـه اســت خطـرات، پروژه ایـن مخـزن ابزارهـای سـریع و مـوثری بـرای شناســایی . ه

  .دارد ها را بروز نگاه می دهد و بدین ترتیب اطالعات مربوط به پروژه ها ارائه می خطرات پروژه

لذا بایـد عوامـل خطـر را بـرای هـر پـروژه مشـخص . شوند ها با همه خطرات مواجه نمی همه پروژه -تحلیل خطر -۳
  .نماییم

خاصـی وجـود   توان برای تحلیل خطرات از فرمولی استفاده نمود تـا دریـابیم کـه چـرا ایـن عوامـل بـرای پـروژه لذا می
ـاید تـاثیر آن خطـر در  ۱۰۰تا  ۰برای مثال احتمال اینکه خطری رخ دهد در مقیاس . دارند خواهد بـود، در حالیکـه ش

  .اس دیگری تعریف شودمقی

در اینحالت باید طرحی بـرای نظـارت، . شود بندی و تحلیل می پس از شناسایی هر خطر، خطر طبقه -توسعه طرح -۴
ــعه یابــد انــدازه ــرایط اقتضــایی را نیــز در نظــر بگیــرد . گیری و رفــع هــر یــك از خطــرات توس شــاید . ایــن طــرح بایــد ش
مـثال زمـان تلـف شـده، بودجـه صـرف شـده، تعـداد (ا در ایـن فراینـد های منتسب بـه هـر خطـر، تکامـل خطـر ر متریك

تـوان متریـك هـایی  افزارهـا می گیری از تکنولوژی جدید در نرم برای مثال در خطر بهره. گیری نمایند اندازه) ها باگ
  . های کد رادر نظر گرفت نظیر تعداد باگ

بنـدی و زمـان حـذف آنهـا را تعیـین  رات را اولویتتـوان خطـ با پیگیری روند پیشرفت پـروژه می -نظارت بر خطر -۵
هـای  تکامل هر خطر مبتنی بـر متریك. ای و منظمی در این باره انجام شود های دوره شاید بهتر باشد بازنگری. نمود

شـود و بایـد تـیم پـروژه را تشـویق نمـود تـا خطـرات جدیـدی را کـه در خـالل  سازی می گیری و مستند مربوطه اندازه
توان به سرعت آنها را تحلیل و نظـارت  با شناسایی خطرات جدید می. دهند، شناسایی نمایند وژه روی میپیشرفت پر

  .نمود
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هـای مهمـی را  مدیریت و تمام افراد سازمان در سراسر فرایند به طور مستمر از خطـرات درس -فراگیری از خطر -۶
هات روی ندهند و با تحلیل علـل خطـرات مـی تواننـد آنهـا کند تا دوباره اشتبا فرا می گیرند و این امر به آنها کمك می

بدین ترتیب سازمان عملیات خود را در طول زمان بهینه می سازد تا به تدریج علـل خطـرات را از بـین . را تقلیل دهند
  . ببرد

  زارش دهی خطرات به مدیریت گ  

بـرای مثـال، . ح تلورانس خطر اسـتگزارش دهی خطرات به مدیریت نیازمند درك واضح نیازهای اطالعاتی و سطو
یـا قـرارداد کلیـدی بـین   Service Level Agreementsیـا  SLAشاید بهتر باشد که کار را با گزارش دهی تاثیر خطـرات بـر 

توانـد  نمـودار زیـر بیـانگر ایـن مطلـب اسـت کـه سـازمان چگونـه می. کسب و کار و تکنولوژی اطالعـات، آغـاز نمـاییم
در ایـن مثـال، هـر نقطـه در نمـودار یکـی از خطـرات اصـلی در پـروژه را نشـان . داشته باشـددیدگاه صحیحی از خطر 

های بحرانی به صورت کشمکش در حوزه پروژه، بودجه، کیفیت و زمان نگاشـت  بعالوه هر خطر به پروژه. دهد می
  .شده است

  حصول اطمینان از موفقیت 

، مسـلما خطـر از مـوارد بسـیار مهـم در تکنولـوژی  و بهتـر سـریعتر  ،با توجه به تقاضا برای انجـام پـروژه بـا منـابع کمتـر
هایی کــه بـه طـور اثــر بخـش خطــر را درك و  بـا ایــن وجـود، سـازمان. اطالعـات و مـدیریت کســب و کـار خواهـد بــود

مــدیریت فعاالنــه خطــر، توجــه بــه مــواردی اســت کــه .شــوند منــد می های بیشــتری بهره از فرصــت. مــدیریت نماینــد
بـدین ترتیـب سـازمان بـه . بخشـد ها را بهبـود می گیری مـدیریت خطـر تصـمیم. نموده است آنها توجه نمیبه  سازمان

  .تواند آینده دلخواه خود را خلق نماید یابد و می چهارچوب استراتژیکی دست می

  :اصلی برای موفقیت در کاهش یا حذف خطر عبارتند از عنصرپنج 

  درك نقش فرانید در ارزیـابی و مـدیریت خطـر -ری سطح مدیریت ارشدگی گیری از مدیریت خطر در تصمیم بهره -
ــا فرهنــگ ســازمان ســازی فعالیت یکپارچه -   برقــراری ارتبــاط بــین خطــر و موفقیــت ســازمان -هــای مــدیریت خطــر ب
 خطر  تولرانسهمکاری بامدیریت ارشد برای درك سطوح  -
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  ))SSUURRVVEEIILLLLAANNCCEE((نظام مراقبت عفونت  بیمارستاني نظام مراقبت عفونت  بیمارستاني 

ــام مرا ــورت نظ ــه ص ــتي ب ــاي بهداش ــات و داده ه ــیر اطالع ــل و تفس ــه، تحلی ــع آوري، تجزی ــت از جم ــارت اس ــت عب قب
  . و توصیف یك واقعه بهداشتي) Monitoring(طي فرآیند پایش ) جاري(سیستماتیك و فعال 

مـود، بـه توان از بروز حـدود یـك سـوم مـوارد عفونـت بیمارسـتاني جلـوگیري ن با برقراري نظام مراقبت بیمارستاني مي
. کـاهش داد% ۵۰تـوان مـوارد ایـن نـوع عفونـت را  عنوان مثال با برقراري نظام مراقبت از عفونت زخـم جراحـي، مي

سیســتم مراقبــت عفونــت . بــدیهي اســت بــا کــاهش مــوارد عفونــت، از اتــالف منــابع مــالي نیــز جلــوگیري خواهــد شــد
ش دهد یا اینکه به صورت دوره اي به مراقبت اقـدام هاي خاصي را پوش تواند تمام بیمارستان یا بخش بیمارستاني مي

ت همچنین مراقبت مي. نماید هاي بیمارسـتاني صـورت  ها در زمینه کنترل عفونت و انواع عفونت تواند براساس اولویّ
برقراري نظام مراقبت پس از ترخیص بیمار از اهمیت خاصي برخـوردار بـوده و بـه حساسـیت سیسـتم مراقبـت . گیرد

هــدف اصــلي برنامــه کنتــرل عفونــت، کــاهش خطــر اکتســاب عفونــت بیمارســتاني و در نتیجــه محافظــت از .افزایــد مي
  . و عیادت کنندگان است) و دانشجویان(بیماران، کارکنان بیمارستان 

ــه ایــن هــدف، تشــکیالتي در بیمارســتان ها پدیــد آمــده اســت کــه بــه آن کمیتــه کنتــرل عفونــت  بــه منظــور رســیدن ب
کمیته کنترل عفونـت در بیمارسـتان مسـئولیت برنامـه ریـزي و . مي گویند) Infection Control Committee(بیمارستاني 

  ارزیابي کلیه امور مربوط به کنترل عفونت را بر عهده دارد

  آموزشآموزش

یکي از وظایف اصـلي کمیتـه کنتـرل عفونـت بیمارسـتاني، تـدوین برنامـه هـاي آموزشـي اسـت و در ایـن میـان پرسـتار 
ـاد . ت نقش اساسي در جهت اجراي برنامه هاي آموزشي داردکنترل عفون این وظیفه در بیمارستان شـهداي یافـت آب

جهت تماس با ایشان مي توانید با شـماره . واگذار شده است  –سوپروایزر منترل عفونت  –بر عهده خانم ابراهیمیان 
 ۶۶۷۸۳۱۲۰ -۲۸تلفــن مســتقیم و  ۶۶۸۰۶۳۲۲. ( هــاي دفتــر پرســتاري و یــا دفتــر بهبــود کیفیــت تمــاس حاصــل نمائیــد 

 ) ۲۲۰و  ۳۱۰و  ۲۲۸داخلي 

  



 
  بیمارستان شهدای یافت آباد

 تدفتر بهبود کیفی        
 

  
 

41 
 

  ::گروه های شغلی با خطر بیشتر گروه های شغلی با خطر بیشتر 

بیهوشـی  -پرسـتاران -پاتولوژیسـت هـا -کمک جراحـان -کارمندان بانک خون -تکنسینهای آزمایشگاه -جراحان 
بـه بیمـاران، سـایر کارکنـان و اعضـاء  بدنبال ابتال به بیماري، خطر انتقال عفونت از کارکنان  کارکنان خدماتي  –دهندگان

و سـایر ) اسـتاندارد(هـاي عمـومي  بـدین لحـاظ واکسیناسـیون کارکنـان، رعایـت احتیاط.. هـا وجـود دارد خانواده آن
ـا جداسـازي بیمـاران و نیـز شسـتن دسـت ها توسـط کارکنـان شـاغل در بیمارسـتان، بـه  قوانین مربوط به ایزوالسیون ی

ــه کــاهش عفونت  هــا و  بــه بیماريمــوارد مواجهــه و ابــتال کــاهش هــاي بیمارســتاني و عواقــب حاصــله منجــر  در نتیج
  : گیرد مي اقدامات ذیل صورت جهت رسیدن به  این هدف  .گردد مي

  انجام معاینات پزشکي قبل از استخدام کارکنان -
  انجام معاینات پزشکي دوره اي کارکنان-
  هاي واگیر سازي کارکنان برعلیه بیماري ایمن-
و  )HIVمانند مواجهه بـا سـوزن آلـوده بـه (برقراري نظام مراقبت از کارکنان در صورت بروز آسیب و حوادث شغلي -

  مخاطرات محیط کار
  هاي بیماریزاي بیمارستاني تدوین برنامه هاي آموزشي به منظور پیشگیري از مواجهه با میکروارگانیسم-

 : توجه 

 باشد تشکیل پرونده پزشکي جهت کارکنان ميیکي از اقدامات سودمند در بیمارستان 

  سازي کارکنان شاغل در بیمارستانسازي کارکنان شاغل در بیمارستان  ایمنایمن

در اولین فرصت نسبت به تشکیل پرونده بهداشـتی  در واحـد کنتـرل عفونـت و   دعوت میشودهمکار جدید از شما 
درمــاني  بــه جهــت  انجــام ایــن امــر کلیــه پرســنمل .  اقــدام فرماییــد  Ab،HBS Ag،HIVAg،HCVAgانجــام آزمایشــات

 مراجعه نمایند  –محیط  تسوپروایزر کنترل عفونت  و سایرین به مهندس بهداش

  .در محل درمانگاه انجام میشودو به صورت رایگان میباشد  Bایمنسازي کارکنان با واکسن هپاتیت 
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شـیده شـدن شـیده شـدن دستورالعمل نحوه برخورد در هنگام مواجهه با فرورفتن سرسـوزن یـا اجسـام نـوک تیـز بـه دسـت یـا پادستورالعمل نحوه برخورد در هنگام مواجهه با فرورفتن سرسـوزن یـا اجسـام نـوک تیـز بـه دسـت یـا پا««
  »»ترشحات آلوده و خون به چشمترشحات آلوده و خون به چشم

                        و صابون ولرم شستشوي زخم با آب :الف 
  کمك به جلوگیري از خونریزي در محل اولیه زخم:ب 
  خودداري از مالش موضعي ناحیه و شستشوي ان با مقدار زیاد آب :ج 
  گزارش فوري سانحه به سوپر وایزر: د 
ات توسط سوپروایزر و تشکیل پرونده بهداشتي کارکنـان و اطـالع بـه مسـئول مرکـز و طـرح ثبت رسمي در گزارش:ه 

  سانحه در کمیته کنترل عفونت و پیگیري از طریق مراجع براي تشکیل پرونده و پیگیري مورد 
  زایي بیماری بررسي میزان خطر :و 
زان خطر الزامي نیسـت فـرد مـورد تمـاس ویروس ایدز آشکار باشد بررسي می در صورتیکه آلودگي منبع تماس با -١

  تحت مراقبتهاي درماني قرار گیرد )یك ساعت اول    ترجیحاً (قرار گرفته میبایست در حداقل زمان ممکن 
سي سـي خـون فـرد مـورد  ۵-۱۰  در صورتیکه آلودگي منبع تماس با عفونت ویروس ایدز و هپاتیت مشخص باشد -۲

  شود مي خیره تماس قرار گرفته به منظور پیگیري ذ
  :در صورتیکه آلودگي منبع تماس با عفونت هپاتیت بي ،سي و ایدز نا مشخص باشد -۳

  سي سي خون منبع تماس جهت بررسي این موارد اخذ و مورد آزمایش قرار گیرد  ۱۰-۵
تحـت نظـر  ایـن اقـدامات بایـد(از تماس شغلي با خون آلوده به بیماري با وضعیت نا معلوم پس اقدامات اورژانس  -۴

  )پزشك انجام گیرد 
  شدن جهت پیگیري درماني پس از اقدامات اولیه به کجا مراجعه نماییمشدن جهت پیگیري درماني پس از اقدامات اولیه به کجا مراجعه نماییم  NNEEEEDDLLEE  SSTTIICCKKدر صورت در صورت 

  ۰۲۱-۲۲۶۸۸۰۰(  مرکز مشاوره بیماري هاي رفتاري شمیرانات ( 
   ۰۲۱-۲۳۰۳۷۹۲( مرکز مشاوره بیماري هاي رفتاري دکمه چی( 
 ۰۲۱-۳۳۳۳۷۰۰۰( مرکز مشاوره بیماري هاي رفتاري بوعلی( 
  ۰۲۹۱-۲۲۸۰۰۳۹(مرکز مشاوره بیماري هاي رفتاري ورامین(  
   مرکــز  –بعــد از بلــوار اســتادمعین  -انتهــاي خیابــان شــهید دســتغیب  -)۶۶۰۳۸۹۲۲(مرکــز بهداشــت والفجــر

 بهداشت غرب تهران 
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  نحوه شستشوی دست 

  



 
  بیمارستان شهدای یافت آباد

 تدفتر بهبود کیفی        
 

  
 

44 
 

  نحوه ضدعفونی دست 
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  آتش نشاني آتش نشاني 

یکي از نیازهاي اساسي هر خانه یا اداره اي ، کپسول آتش نشاني است ؛ اگر با این وسیله آشـنایي داشـته باشـیم ، مـي 
آتش نتیجه یك واکنش شیمیایي است که معمـوالً میـان اکسـیژن . توانیم با استفاده درست از آن حریق را مهار نماییم

سوخت اتفاق مي افتد؛ بلکه براي این که واکنش احتراق اتفاق بیفتـد بایـد مـاده سـوختني بـه حـدي  اتمسفر و یك نوع
یکي از راههاي کنترل آتش ، سردکردن ماده سوختي تا زیر نقطه اشتعالش . گرم شود که به دماي احتراق خود برسد

براي حذف اکسـیژن بایـد بـه وسـیله  .است و آب یکي از بهترین راهها براي این کار است تا سیکل سوختن قطع شود
اي آتش را خفه کنید تا هوا به آن نرسد که بهترین راه پوشاندن آتش بـا یـك پتـوي سـبك و یـا ریخـتن مـواد غیـر قابـل 

  .حذف ماده سوختني یکي دیگر از روشهاي کنترل آتش است . اشتعال از قبیل شن روي آتش است
   

  

  

  

  ::آنآن  کپسول آتش نشانی و اجزا تشکیل دهندهکپسول آتش نشانی و اجزا تشکیل دهنده

کپسول های آتش نشانی، استوانه های فلزی محکمی هستند که با آب یا یك نـوع مـاده خفـه کننـده پـر شـده 
. اند و وقتی اهرمی را که باالی این استوانه است فشار دهید ، ماده با فشار زیادی از کپسول خارج می شـود 

ی کپسول متصل و یـك شـیر فنـری نیـز در این کپسول ها یك لوله ، مخزن تحت فشار کپسول را به قسمت باال
در بـاالی سـیلندر، سـیلندر کوچـك دیگـری وجـود . ارتباط میان لوله را با دهانه خروجی مسدود کـرده اسـت

دارد که با گاز فشرده ای مانند دی اکسید کربن پر شده اسـت و یـك شـیر جلـوی انتشـار دی اکسـید کـربن را 
  .می گیرد
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  ::تش نشانیتش نشانیروش کلی استفاده از یک کپسول آروش کلی استفاده از یک کپسول آ

این اهـرم یـك میلـه . برای استفاده از کپسول آتش نشانی باید ضامن کپسول را کشیده و اهرم آن را فشار داد
گاز فشـرده شـده بـر اثـر فشـار . را فشار می دهد تا شیر فنری را به پایین فشار دهد و مسیر خروجی را باز کند

جـود در کپسـول بـا نیـروی قابـل مالحظـه ای از کم محیط رها می شود  این امر موجب می شود که مـواد مو
روش درست استفاده کردن از کپسـول آتـش نشـانی ایـن . مخزن به دهانه خروجی منتقل شده ، خارج شود

اگـر فقـط شـعله هـا را . است که آن را مستقیماً روی سـوخت هـدف گیـری و روی تمـامی سـوخت پخـش کنیـد
 .هدفگیری کنید ، نتیجه مطلوبی نمی گیرید
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  واع کپسول های آتش نشانیواع کپسول های آتش نشانیانان

  کپسول آتش نشانی برپایه آبکپسول آتش نشانی برپایه آب  --  ١١

ه شـکل صـحیحی بـه کـار گرفتـه نشـود مـی  آب یکی از آشناترین مواد برای خاموش کردن آتش است ؛ اما اگر ـب
با یك دستگاه خاموش کننده آتش که بـه وسـیله آب کـار مـی کنـد مـی تـوان . تواند از آتش نیز خطرناك تر باشد

ب آن چوب ، کاغذ یا مقواست خاموش کنید ؛ اما اگر آتش به وسیله الکتریسیته به وجود آمـده آتشی را که مسب
رای کنتـرل آن نیسـت زیـرا آب  باشد و یا این که مایعات قابل اشتعال سبب آتش شده باشند ، آب روش مؤثری ـب

عال بـه وسـیله آب بـه همچنـین مایعـات قابـل اشـت. می تواند جریان برق را هدایت کند و سبب برق گرفتگی شود
 .اطراف پخش می شوند و سبب گسترش آتش سوزی می شوند

  ((CCOO22))  ـ کپسول آتش نشانی برپایه گاز دی اکسید کربنـ کپسول آتش نشانی برپایه گاز دی اکسید کربن  ٢٢

ا . از محبوب ترین مواد خاموش کننده آتش دی اکسید کربن خالص استیکی  ش نشـانی کـه ـب در کپسـول آـت
. عی تحت فشار باال در سیلندر نگهـداری مـی شـود دی اکسید کربن کار می کند، دی اکسید کربن به شکل مای

د دی اکسـید . وقتی محفظه باز می شود ، دی اکسید کربن منبسط می شود و در اتمسفر به شکل گاز در می آـی
در رستوران هـا از . بنابراین جایگزین اکسیژن اطراف ماده سوختنی می شود . کربن سنگین تر ازاکسیژن است

 .ده می شود ، زیرا آلودگی برای مواد غذایی و وسایل آشپزی ایجاد نمی کننداین نوع کپسول ها استفا

  کپسول آتش نشانی برپایه پودرکپسول آتش نشانی برپایه پودر  --  ٣٣

بهترین انواع مواد خاموش کننده آتش ، کفهـای خشـك شـیمیایی یـا پودرهـا هسـتند کـه بیشـتر از بـی کربنـات 
درجـه  ٧٠کربنات پتاسیم وقتی به دمـای  بی. سدیم، بی کربنات پتاسیم یا مونو آمونیوم فسفات ساخته می شوند

ن دی اکسـید کـربن روی . سانتی گراد مي رسد شروع به تجزیه شدن کرده و دی اکسید کربن آزاد می کنـد اـی
لحظات ( از کپسول های آتش نشانی تنها در آتش سوزی های مختصر.  آتش را می پوشاند و آن را خفه می کند

در . زیرا حاوی مقدار کمی از مواد خـاموش کننـده آتـش هسـتند. رفتمی توان بهره گ )ابتدایی شروع حریق
و یـا ماشـین ) چرخـدار(آتش سوزی های بزرگتر نیاز به تجهیزات بزرگتری از قبیل کپسولهای آتش نشانی بزرگ 

ه هـر  آتش نشانی و افرادی متخصص است که بدانند هر آتشی باید به وسیله چه چیزی فرو نشانده شـود ؛ امـا ـب
ش نشـانی مـی توانـد حال ا ك کپسـول آـت د ، ـی گر یك آتش سوزی ناگهانی در منزل یا محیط کارتان به وجود آـی

  .گرانبهایی برای زندگی شما محسوب شود نجات دهنده فوق العاده
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گروه 
 خاموش کننده مناسب روش اطفاء ویژگي ها مثال نوع آتش آتش

A  
مواد خشك و 

 یا جامدات

ــوپ ــذ-چـــ  -کاغـــ
ــه -الســتیك -پارچ

ــتیكپال -فــرش-س
ـــون ــــاف-توتـ -الی

 ... .نفتالین و 

ـــع ـــي، موق ـــات کربن ـــر ترکیب ــوختن   اکث سـ
کـه ممکـن . گازهاي سمي تولیـد مـي کننـد

. اســت شـــعله دار و یـــا درون ســـوز باشـــند
ـتر یـا  معموال پس از سوختن از خود خاکس

 .مواد دیگر به جا مي گذارند

  سردکردن

  جدا سازي

 خفه کردن

ــواع کپســولهاي آبــي و در  ان
ي کــه آتــش بــرون ســوز زمــان

بــوده یــا حجــم آن کــم باشــد 
 استفاده از کپسول پودري

B  
مایعات قابل 

 اشتعال

ــزین ــل-بن -گازوئی
ـــــت ـــر-نفـــ -تینـــــ
ــــریس ــــل-گ -الک

ــــر ـــ ـــــتن-ات ــ -اس
 ... .گلیسیرین و 

اکثر مایعات نفتي موقع سـوختن دود 
سیاه رنگ ونسبتا سمي تولیـد میکننـد 
ــي از آنهـــا بـــه آتشــــهاي  ــش ناشـ آتـ

اینکه سبکتر  سطحي معروفند،به علت
ـــي  ـــناور م ــتند روي ان ش از آب هسـ
ـــي  ـــترش م ـــب گس ـــد وآب موج مانن

 .شود

  خفه کردن 

 دا سازي

ــا  ــودري و ی ــولها پ ــواع کپس ان
 کپسولهاي کف ساز

C  
گازهاي قابل 

 اشتعال

ــــان ـــــان-متـــ -اتــ
ــان ـــان-بوتـ -پروپ
-اکسیژن-استیلن

 ... .هیدروژن و 

با کمترین گرما مشتعل مي شـوند،درحجم 
ار میکننـد،ترکیب اکسـیژن زیاد ایجـاد انفجـ

خالص بـا چربـي یـك واکـنش گرمـازا اسـت 
موجب انفجار ویا اشـتعال مـي شود،شـعله .

 .هیدروژن بي رنگ است

 دا سازيج

انـــــواع کپســـــولهاي آبـــــي و 
ــع  ــي مواقـ ــودري و در بعضـ پـ

 کپسولهاي گازي

D  
فلزات قابل 

 اشتعال

ــیم ـــدیم -لیتــ  -ســ
-منیـــزیم-پتاســـیم

زیرکــانیم و -تیتــانیم
. ... 

ــدیم بـــا آب در لیتـــی م بـــا آب جـــوش وسـ
ودر سـطح آب .هردمایي واکنش مي دهد

 تولید شعله مي کند،
 انواع کپسولهاي پودري جدا سازي

E   برق و
 الکتریسیته

ــه ادوات برقـــي  کلی
کابل ها وسـیمهاي 

 ......برق و

. حریـــق الکتریکـــي مطلـــق وجـــود نـــدارد
معمــوال در اثــر دو جریــان و یــا در اثــر گــرم 

جریـان . ایجاد مي شـودشدن بیش از حد 
برق به راحتي از آب یا کف آتش نشاني مي 

 .گذرد

  قطع جریان برق

 خفه کردن

انواع کپسولهاي گازي و 
 انواع کپسولهاي پودري

F مواد منفجره 

ـاروت ـــــ  - C.4 بـــــ
T.N.T -  آمفــــــو- 

ـــت ـــتن-دینامی  -پ
 ... .نیتروسلولز و 

چنانچــه ضــربه، فشــار و گرمــاي مناســب در 
. منفجــر مــي گــردد یــك لحظــه ایجــاد شــود

ــي  ٤و ســي. تــي.ان.تــي ــا آتــش منفجــر نم ب
ــــوند ــــي . ش ــــده و م ـــه در آن ذوب ش بلکـ
دینامیت نیز در آتش ذوب میشود . سوزند

  .و در حین سوختن تق تق مي کند

 جدا سازي
ـــي  انـــــواع کپســـــولهاي آبــ

 وانواع کپسولهاي پودري
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  مدیریت بحرانمدیریت بحران

  

ارجـاع بـه پزشـکي / یـین تکلیـف نهـایي جهـت صـدور جـواز دفـن در مورد بیماران فوتي در بخش هـاي بسـتري تع-

در صـورت عـدم حضـور مراتـب همـاهنگي توسـط پزشـك مربوطـه . مربوطـه میباشـد معـالجقانوني  بـر عهـده پزشـك 

ـاي .پرستار مربوطه توسط پزشك نامبرده اطالع داده مي شود/صورت مي پذیرد و به بخش   این مـورد در بخـش ه

ICUك بیهوشي در ابتدا هماهنگي مي شود با هماهنگي با پزش.  

  

 ژانس وجـود نـدارد   که امکان صدور گواهي توسط پزشکان اور فوتي هاي بخش اورژانسصدور گواهي در مورد -

  .با متخصصین پزشکي قانوني تماس گرفته شود

  

  .تماس گرفته شود ۵۵۵۲۲۳۲۲ –۵۵۵۱۸۸۱۸با شماره تلفن    HOME LESSدر مورد ترخیص بیماران -

  

جهت مقابله با بحرانهای خرابی نجهیزات پزشکی در بخش هـا بخصـوص در شـیفتهای عصـر و شـب و یـا تعطـیالت  -

الزامی است که کلیه بخشها بصورت از هر کدام از تجهیزات موجود را در انبار بخش داشته و روزانـه صـحت کـارکرد 

  آن را چک نموده و د ردفتر مربوطه ثبت نمایند 

  

ها به صالحدید مسئول مربوطه در انبـار دارویـی بخـش ، نسـبت بـه نگهـداری داروهـای مهـم بـا الزم است بخش  -

  کنترل تاریخ انقضا را داشته باشند 
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  ویژگي هاي فرهنگي و بومي منطقهویژگي هاي فرهنگي و بومي منطقه                                                  

اي خـانوادگي زندیـه و ساکنان این منطقه را در قدیم مردمي با بافت زندگي سنتي و بـا لهجـه اکثریـت تـرك و نـام هـ      
لف از افراد تـرك زبـان ، فـارس ، مـازني ، گیلـك و تولي با مهاجرت هاي انجام شده بافتي مخ. کلهر تشکیل مي دادند 

بـا توجـه بـه انجـام مناسـبت هـا واعیـاد مـذهبي در ایـن منطقـه بـا توجـه بـه حضـور افـراد . کرد زبان را مي توانید ببینید 
در . در ایـن منطقــه در ایـن ایـام مراسـم هـاي مربوطـه بــا نظـم خاصـي انجـام مـي شــود قـدیمي تـر در تکایـا و مسـاجد 

اکثر بیمـاران ایـن . نزدیکي این منطقه کارخانه هاي مشهوري نظیر شوکا ، کارتون سازي ، ایران دیزل را مي توان دید 
بـا شـدت بسـیارمي  –کانیکي مراکز و در محل مغازه هاي تراشکاري و مبیمارستان مربوط به حوادث حین کار در این 

نزدیکي این بیمارستان به بزرگراه آزادگان بیماران مراجعه کننده شامل حـوادث ترافیکـي نیـز به دلیل همچنین . د نباش
 .مـی باشـند  زیاداسـتفاده مـی کننـد بسـیار سـالمتتعداد افرادی که از دفترچه های بیمه تامین اجتماعی و . مي باشد 

فـرادي کـه ا          میسـر نمـي گـردد ، حتمـا ازبیماراني که  به دلیل تفاوت گویشي امکان ارتبـاط  جهت ارتباط گفتاري  با
  .توسط واحد  بهبود کبفیت معرفي مي گردند  استفاده نمائید 

  

  لیست کارکنان آشنا به زبان و گویشهای مختلف در این مرکزلیست کارکنان آشنا به زبان و گویشهای مختلف در این مرکز

 ::ترکی ترکی  - 

لیلیــان ، نــادره مرنــدی ،  مهــری ســالمتی ، اعظــم بهرامــی ، ســمیرا فریبــا ابراهیمیــان ، افــروز عــدلی ، منــور ج :خانمهــا  

اکرم عبدي ، فاطمه آمره ، فاطمه بطشی ، بتـول بابـایی ، سـمیه قیاسـی ،  اسفندیاري ، افسانه موسوي ، کبري ابراهیمي ،

 .آمنه کریمي نیا  پروین اینانلو ، سیده رقیه حاج سید رضایي ، فتانه زماني ، نرگس رباني ،

  .سعید موسوی  ،رسول سلیم خانی ، بابك ملکي ، ناصر موسوی  :یان آقا 

 

  ::مازندرانی مازندرانی  - 

 .فرشته عزیزي ، خدیجه خدادادپور الهه بحری ، محدثه طبری پور ، اشرف احمدی ، :خانمها

 ، حسن آقااحمدي ،  رضا اسماعیل دوستعلیامحمد رضا ساور  :آقایان 

  ::گیلکی گیلکی  - 
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 .مرجان راه انجام  ،زهرا قاسمی کاکرودی :خانمها

 حسن آقااحمدي :آقایان 

 

 : :  کردیکردی - 

  زهره تقوي مهر خدیجه نوری ، :خانمها 

 قباد کالنتری ،  حسن آقااحمدي :آقایان   

 

  ::لری لری  - 

 سمیه لک زهره تقوي مهر ، رویا رسایی ، :خانمها 

 قباد کالنتری ، بابك ملکي ، حسن آقااحمدي ، :آقایان   

 

  ::انگلیسی انگلیسی  - 

 ز عدلی انزابی ، اعظم بهرامی ،  فرشته عزیزي ، معصومه اکبریافرو :خانمها

  حسن آقااحمدي  :آقایان 

 

 خانمها سمیرا اسفندیاري ، افسانه موسوي  ::استانبولی استانبولی  - 

  

 محمد صالحی ، حسن آقااحمدي:آقایان    ::افغانی افغانی  - 

 

 آقای  مرتضي جلو خاني: :  عربیعربی - 
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  قوانین مربوط به رعایت استاندارد پوششقوانین مربوط به رعایت استاندارد پوشش

  حجاب و شعائر اسالمي توسط کلیه کارکنان خانم و آقا  ـ رعایت.۱ 

  .عدم استفاده از پوشش های نامناسب که دور از شان حرفه ما میباشد

  شلوار کوتاه یا پوشیدن کفش یا دمپایی بدون جوراب صحیح نمی باشد

  .ـ کارکنان درماني تحت هیچ شرایطی بدون یونیفرم به بخش وارد نشوند۲

  :به قرار زیر می باشددرمانی  واداری  ـ  پوشش پرسنل  ۳

  استفاده از روپوش جهت ویزیت بیماران الزامي مي باشد: پزشکان  
  سرمه ای و کفش مشکی) مانتو ، شلوار و مقنعه ( خانم ها یونیفرم : پرستاران 
  آقایان یونیفرم روپوش سفید ، شلوار سرمه ای و کفش مشکی: پرستاران 

  و مقنعه سرمه ای) ، شلوار ، کفش سفید  روپوش( یونیفرم : بهیاران
  مشکی ،  روپوش سفید ) مقنعه و شلوار ، کفش ( یونیفرم : ماما

  جهت انجام وظیفه در زایشگاه رعایت پوشش مانتو و شلوار و مقنعه سبز و دمپایی جلوبسته مشکی الزامی است 
  روپوش و شوار کرم رنگ و کفش و جوراب سفید: پرستارانکمک 

ـام خـروج ازیونیفرم آبی با رعایت حجاب اسالمی و فقط در اتاق عمل اس: اق عملپرسنل ات اتـاق تفاده نمایند و در هنگ
  .عمل از این فرم استفاده نگردد

  مشکی، کفش و جوراب  و مقنعه قهوه ایروپوش و شلوار : منشی بخش
رنگ هاي غیر معمـول در خـانم هـا و ( یند اعم از خانم یا آقا حتما از پوشش هاي مناسب  استفاده نما: کارکنان اداري 

  ) یا آستین کوتاه در آقایان مورد قبول نمي باشد 
  .الصاق کارت شناسائی بر روی سینه الزامی است

  ـ  در زمان انجام وظیفه استفاده از زیور آالت و آرایش ممنوع مي باشد  ۴

 ت و رعایـت ضـوابط و معیارهـاي کـاري ارزیـابیـ  پرسنل ماهیانه توسط مسئولین مربوط براساس نحوه ارائه خـدما ۵

  .می گردند
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  ی کارکنانی کارکناناداري و مالاداري و مالبرخی از قوانین برخی از قوانین 

ـاس قـانون مـدیریت خـدمات ) ۲ماده ۳رسمي ،پیماني،قراردادتبصره(اداري عت کارکرد ماهیانه پرسنلسا براس
  .مي باشد) ساعت۱۷۶(ساعت درهفته ۴۴کشوري 

  .ساعت مي باشد۱۹۲براساس قانون کار اداري و پشتیباني  ۲ماده ۴ساعت کارکردماهیانه پرسنل قراردادتبصره
ــــه ــارکرد ماهیان ــ ــاعت ک ــ ــــه س ـــتاري کلی ــنل پرسـ ــ ــــم از  پرس ــــره(: اع ــمي ،پیماني،قراردادتبص ــ ـــاده  ۳رس و ۲مـ

  براساس قانون ارتقا بهره وري کارکنان پرستاري مي باشد) ۲ماده ۴قراردادتبصره
  مرخصي هامرخصي ها

  مرخصي کمتر از یك روز(پاس ساعتي(  
جزء مرخصي استحقاقي محسوب مي گردد و در پایان سال جمع ساعات مرخصي ساعتي از مرخصـي اسـتحقاقي  -۱

  .ساعت در سال مي باشد ۷۲و مدت آن . کسر مي گردد
و رضایت مسئول واحدانجام ) تکمیل نمودن فرم مربوطه(استفاده از مرخصي ساعتي با درخواست کتبي شخص  -۲

در واحـدهاي پرسـتاري ایـن مـورد .از بیمارستان مي بایست تحویل واحد نگهباني شـودمي پذیرد که هنگام خروج 
در شـیفت هـاي . یك نسخه تحویل وي مي گردد نسخه تهیه مي گردد و پس از اطالع و کسب امضا سوپروایزر  ۲در 

  .زامي است تعطیل و عصر ور شب این امر جهت کلیه رده ها ي غیر پرستاري اخذ امضا و موافقت سوپروایزر ال
  ساعت مي باشد ۳حداکثر مرخصي ساعتي در یك روز   -۳

 مرخصي استحقاقي  
مسـئول واحـد  کتبي و رضایت و تائیـد) تکمیل فرم مربوطه(استفاده از مرخصي استحقاقي با درخواست کتبي شخص 

  .انجام مي پذیرد و پس از تائید مي بایست به واحد حضور و غیاب تحویل گردد
   .روز مي باشد ۳۰اقي در طول سال مدت مرخصي استحق

  . روز مرخصی استحقاقی استفاده نمائید  ۵/۲در طی هر ماه می توانید از 
روز مـي  ۱۵با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوري ذخیره مرخصي کلیه پرسنل اعم از رسـمي و پیمـاني حـداکثر 

روز  ۱۵ت نیـاز بـه خـدمات فـرد بـه مـدت در صـور ۲مـاده  ۳مرخصي اسـتفاده نشـده پرسـنل قـراردادي تبصـره .باشد
 .مطابق با قانون کار مي باشد ۲ماده  ۴مرخصي استفاده نشده پرسنل قراردادي تبصره . ذخیره مي گردد

موظـف بـه اسـتفاده از کـل مرخصـي در ) طرحـي و ضـریب کـا (پرسنل مشمول قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان 
  .طول مدت خدمت مي باشند

 .محاسبه نمي گردد ۲ماده  ۳مرخصي استحقاقي پرسنل رسمي ، پیماني و قراردادي تبصره  روزهاي تعطیل در
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مـاه  ۱ماه در طي یك سال خواهد بود از این میزان  ۲جهت کارکنان شاغل در بخش هاي سوختگي میزان مرخصي 
رسـنل غیـر از رسـمي و ذخیـره مرخصـي جهـت پ. روز قابل ذخیره مي باشد  ۱۵و فقط   و نیم حتماٌ باید استفاده گردد

  .پیماني طبق دستورالعمل مي باشد 

 مرخصي استعالجي 
  .ماه در صورت تائید از مرخصي استعالجي استفاده نمایند ۴کلیه پرسنل در طول سال مي توانند حداکثر بمدت   -۱
ارستان مـورد روز با اطالع و رضایت مسئول واحد و پس از تائید پزشك معتمد بیم ۳مرخصي استعالجي حداکثر   -۲

  .قبول مي باشد
مرخصي استعالجي حداکثر یك هفته با اطالع و رضایت مسـئول و تائیـد پزشـك معتمـد و طـرح در کمیتـه تصـمیم   -۳

  .گیري مور قبول مي باشد
ارائه مدارك بیماري بانضمام فیش پرداختي فرد جهت تائیدبـه کمیسـیون  مرخصي استعالجي بیش از یك هفته با   -۴

  .ونت درمان ارجاع مي گرددپزشکي معا
بـه ) ساعت ۲۴حداکثر ظرف مدت (قابل ذکر است جهت استفاده از مرخصي استعالجي الزامي است در اسرع وقت 

به موقع بـه  بدیهي است تبعات ناشي از عدم اطالع رساني   مسئول واحد مربوطه و واحد کارگزیني اطالع داده شود
 .و مسئول مربوطه مي باشد  عهده فرد

بق دستورالعمل ارسالی از سازمان تامین اجتماعی رعایت موارد فوق جهت پذیرش استعالجی هـا از بیمـه شـدگان ط
  : تحت پوشش به شرح زیر می باشد 

اســتراحت هــای پزشــکی قابــل قبــول خواهــد بــود کــه از تــاریخ حــداکثر ظــرف یــک هفتــه از تــاریخ تجــویزی بــه ) الــف
پس مجددا یاد آوری می گردد که برگه استعالجی فرد حداکثر ظـرف . ند واحدهای اجرائی سازمان تحویل داده شو

ساعت به مسئول واحدباید تحویل گردد جهت مساعدت به بیمه شدگان بیمار و رعایت مهلت تعیین شـده  ۲۴مدت 
  .فوق ، ارائه استراحت پزشکی از سوی خانواده ، کارفرما و همکاران بیمه شده بال مانع می باشد 

ماره نظام پزشکی ، نوع تخصص و آدرس پزشک تجویز کننده استراحت در برگه استعالجی بایـد مشـخص نام، ش) ب
  .باشد 

  .ضروری است در گواهی استراحت مدت زمان ،علت بیماری ،مدت بستری در بیمارستان ضروری است )ج
ریت بیمارسـتان پذیرفتـه نمـی استراحتهای تجویزی در سربرگ بیمارستانها بدون داشتن برگه بستری و یا تائید مـدی)د

  .شود 
مدت تعیین شده و تاریخهـای شـروع و پایـان اسـتراحت پزشـکی در برگـه هـای اسـتعالجی بایـد فاقـد هرگونـه قلـم ) ه

خـوردگی بـوده و در صـورت مخـدوش بـودن مـی بایســت در همـان برگـه مـورد تائیدمجـدد  پزشـک  تجـویز کننــده 
  .استراحت واقع گردد 
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م بیماری در صورتی قابل پرداخت خواهد بود که مدت عـدم اشـتغال بکـار بیمـه شـده بواسـطه غرامت دستمزد ایا)و
  .بیماری ، با کسر روزهای شروع تا پایان استراحت آنها ، در لیست های ارسالی توسط کارفرما منطبق باشد 

 مرخصي استعالجي زایمان  
مربوطـه بانضـمام کپـي شناسـنامه فرزنـد از تـاریخ ماه با ارائـه گـواهي پزشـك  ۶مرخصي استعالجي زایمان به مدت  -۱

  .زایمان مي باشد
بیمه سازمان تامین اجتماعي مـي باشـند در زمـان اسـتفاده از مرخصـي اسـتعالجي و  تحت پوشش  کلیه پرسنل که -۲

و حقـوق ایشــان در ایــن مـدت بــه عهــده  زایمـان مشــمول  پرداخــت حقـوق و مزایــا از محــل بیمارسـتان نمــي باشــند 
  .ن بیمه تامین اجتماعي  مي باشدسازما

 )پاس شیر(مرخصي ساعتي مادران داراي فرزند شیرخوار 
سـالگي فرزنـد بـا  ۲پایـان   پرسنل مشمول این قانون مي توانند از مرخصي پاس ساعتي به مـدت یکسـاعت در روز تـا

  .نمایندارائه گواهي از متخصص اطفال و به شرط عدم استفاده از مهدکودك بیمارستان استفاده 
 اشعه مرخصي پرسنل کار با 

  .ماه مرخصي استحقاقي مي باشند ۲پرسنل مشاغل مشمول قانون حق استفاده از اشعه داراي 

 مرخصي بدون حقوق  
  رئیس بیمارستان الزامي است  جهت استفاده از مرخصي بدون حقوق درخواست کتبي شخص و رضایت مسئول و

 .سال مي باشد ۳وق بدون حق  حداکثر مدت استفاده از مرخصي
ـاز  پس از دو ماه استفاده از مرخصي بدون حقوق دستگاه مجاز مي باشد ردیف سازماني فرد مذکور را در صورت نی

 .دیگري اختصاص دهد به فرد 
 .بدون حقوق استفاده نمایند  به ازاي هر سال سابقه یکماه از مرخصي  پرسنل پیماني مي توانند

  :مشروح زیر قابل استفاده مي باشدبدون حقوق در موارد   مرخصي
 ادامه تحصیل -
 تبعیت از همسر-
  ماه مرخصي استعالجي ۴بدنبال استفاده از   به دلیل بیماري و-

 سایر مرخصی ها  
در برخی موارد نظیر حضور در شیفتهای صبح در ایام ماه مبارک رمضان و آلودگی هوا بنا به بخشنامه های ارسالی  -

ی مزایا به صورت ساعات مرخصـی عـالوه بـر مرخصـی هـای سـالیانه جهـت پرسـنل لحـاظ مـی از معاونت درمان برخ
  ل مورد مصرف قرار گیرند ساگردد که این مرخصی ها شامل ذخیره نمی باشند و حتماٌ باید تا پایان 
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  درخروج تعجیلتعجیل          وو    تاخیر درورود تاخیر درورود 
  .داشته باشدرا سایر پرسنل با ) وم در صورت لز(  همکاران و  از هر پرسنل انتظار می رود همکاری با .١
  .هر پرسنل بایستي  براساس برنامه تنظیمی انجام وظیفه می نماید .٢
  .تاخیر بیش از یک ساعت از ساعت کاری کسر می گردد و در صورت تکرار طبق مقررات رفتار خواهد شد .٣
ـاس اول در مـاه مـی توانیـد اسـتفا) پـاس( سـاعت مرخصـی ۴با توجه به ساعات کار ماهیانـه از  .۴ ده نمائیـد، از پ

  .وقت و آخر وقت نمی توان بدون هماهنگی  استفاده کرد
 .در صورت داشتن غیبت بدون اطالع طبق قوانین مصوب رفتار خواهد گردید.   ۵
  .از هر پرسنل انتظار می رود نهایت همکاری را با سایر پرسنل داشته باشد   .۶
ز بر وظایف حرفه ای خـود باشـیم و در سـاعات اسـتراحت تعییـین در ساعات مشخص شده جهت کار، کامالً متمرک.۷

  .شده جهت  استراحت و تعامالت اجتماعی استفاده کنیم
هر پرسنلی جهت حفظ وسایل شخصی در رختکن قفل آویز باید داشته باشد ذکر نام و نام خانوادگی بـرروی کمـد .۸

  .بودن کمد خود مطمئن شویددر رختکن الزامی می باشد و قبل از خروج از رختکن از قفل 
بـرای صـرف ناهـار و شـام مـی توانیـد از ناهـارخوری . ساعت صرف ناهار نـیم سـاعت و چـای ربـع سـاعت مـی باشـد.۹

 .استفاده  نمائید
 :ساعت حضور در شیفت ها به شرح زیر می باشد  .۱۰

  )ین روز تعطیل باشد یا نباشد خواه ا(  ۷ – ۱۳ه شیفت صبح در پنج شنبه ها ولی ساعت انجام وظیف ۷-۱۴شیفت صبح 
خواه این روز تعطیـل باشـد ( ۳۰/۱۲ – ۲۰ولی ساعت انجام وظیفه شیفت عصر در پنج شنبه ها  ۳۰/۱۳-۲۰شیفت عصر 

 )یا نباشد 
  ۷-۲۰شیفت صبح و عصر 

   ۳۰/۱۹ -۸شیفت شب 
خواهـد بـود و در صـورت در تمام ساعات روز تعطیل و عصر و شب مسئولیت بیمارستان با سوپروایزر بیمارسـتان .۱۱

  . بروز هر گونه مشکل با سوپروایزر هماهنگی نمائید
  ااحقوق و مزایحقوق و مزای

ریــال تعیــین ) ۸۰۵(بــه میــزان  ۱۳۹۱ضــریب حقــوق شــاغلین مشــمول قــانون مــدیریت خــدمات کشــوري بــراي ســال 
  .گردیده است 

ه درصـد تعیـین کل کشـور پـانزد ۱۳۹۱سقف افزایش حقوق کارمندان طبق ماده واحده قانون بودجه سال  .١
 .گردیده است
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 ۰اعالم میگردد" عیدي پایان سال مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوري متعاقبا .٢
ـانون در ) شاغلین(حداقل حقوق و فوق العاده مستمر  .٣ براي کارمندان دستگاه هـاي اجرایـي مشـمول ایـن ق

حداکثر حقوق و فوق العاده هاي  و)۳۹۲۱۵۰۰(به میزان سه میلیون و نهصدو بیست ویك هزار و پانصد ریال ۹۱سال 
 .مستمر این قبیل کارمندان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین مي شود

ـا رعایـت  .۴ پرداخت فوق العاده اضافه کار ساعتي به کارمندان دستگاه هاي اجرائي مشمول این تصویب نامه ب
سـالمي ایـران در سـقف اعتبـار مصـوب دسـتگاه مجـاز قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري ا)۵۰(ماده )ز(بند 

 .است 
 .امتیاز حق شغل و شاغل پرسنل براساس جداول مربوطه محاسبه میگردد .۵

  
  
  

  اضافه کاراضافه کار
قـانون مـدیریت خـدمات  ۶۸مـاده  ۹در خصوص نحوه محاسبه اضافه کار پرسنل بر مبنای دستور العمـل اجرائـی بنـد 

  .نل درمانی قانون بهروری نیز اجرامی گرددجهت پرس .کشوری قابل پرداخت می باشد 
  
  
  

  پرداخت کارانه پرداخت کارانه 
  .کارانه  صورت می پذیردجهت کارکنان ماهیانه پرداخت مالی دستورالعمل ارسالی  با کسب میزان  امتیازطبق 

  جایگاه خدمتامتیاز  - ۱
  امتیاز مدرک تحصیلی -۲
  رضایت مسئولامتیاز  -۳
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  ) :) :ندان در رتبه هاي شغليندان در رتبه هاي شغليتطبیق وضع کارمتطبیق وضع کارم((رتقای شغلی  رتقای شغلی  اا

ـاوین در رتبـه هـاي  ۱۳۸۸کارمنـداني کـه قبـل از سـال ) الف داراي عنـاوین ارشـد، خبـره و عـالي بـوده انـد باهمـان عن
  .جدول حق شغل قرار میگیرند

کارمنداني که در قانون نظام هماهنگ مشابه قانون اعضاي هیـات علمـي بـوده انـد در صـورت  دارابـودن ردیـف )ب
  .دانشیار  به ترتیب  همتراز رتبه هاي ارشد ، خبره و عالي قرار مي گیرند -۳استادیار  -۲بي مر -۱:هاي

سـال ۶در رتبه مقدماتي قرار مـي گیرنـد و بـه ازاي هـر "کارمنداني  که مشمول بندهاي الف و ب نمي باشند ، بدوا) پ
غیرمربــوط بــه یــك رتبــه بــاالتر ارتقــاء مــي ســال تجربــه  ۱۰ســابقه خــدمت تمــام وقــت بــا تجربــه مربــوط و مشــابه       ویــا 

کارمنـدان مشـمول ایـن بنـد در مشـاغل کـارداني حــداکثر تـا رتبـه پایـه ودر مشـاغل سـطح کارشناسـي و بــاالتر، .یابنـد
  .حداکثر تا رتبه ارشد ارتقاء مي یابند

  
  
  
  
  
  امکانات رفاهيامکانات رفاهي 
 .سرویس ایاب وذهاب براي کلیه پرسنل -1
 .راي کلیه پرسنلسرو غذاي گرم در تمام شیفتها ب -2
 .مهدکودك براي کلیه پرسنل -3
 .بیمه تکمیلي درمان جهت استفاده کلیه پرسنل رسمي ،پیماني وقراردادي -4

 .مشمول قانونماه براي کلیه پرسنل ۶پرداخت هزینه لیاس هر -۱۱
  .دایر بودن اینترنت پرسرعت براي استفاده کلیه پرسنل درکتابخانه مرکز -۱۲ 

  .هزینه بستري وخدمات پاراکلینیك جهت کلیه پرسنل%۵۰ك وتخفیف ویزیت رایگان کلینی-۱۳
  
  
  



 
  بیمارستان شهدای یافت آباد

 تدفتر بهبود کیفی        
 

  
 

59 
 

          مسیرهای سرویس ایاب وذهاب کارکنانمسیرهای سرویس ایاب وذهاب کارکنان
  
 مسیر تهرانپارس-۱

متري امیـري ، خ کمیـل ، کـارون ، مالـک اشـتر ،امـام خمینـی ،میـدان حـر ،  خ  ۱۶ازبیمارستان ، سه راه آذري ، : رفت 
  میدان امام حسین ، میدان شهداءجمهوري ،پل حافظ ، پیچ شمیران ، 

  
میــدان شــهداء ، میــدان امــام حســین ، میــدان انقــالب ، میــدان آزادي ، شــیر پاســتوریزه ، میــدان الغــدیر ، : برگشــت 

  بیمارستان
  
  میدان  شهیدمحالتیمسیر -۲

بي ، اتوبـان آهنـگ ،  م از بیمارسـتان ، بلـوار الغـدیر ، بزرگـراه آزادگـان ، م بسـیج ، پایانـه خـاوران ، خ نبـرد جنـو: رفت 
  شهریور و اتوبان آهنگ ۱۷شهید محالتي ، تقاطع خ 

  
شهریور و اتوبان آهنگ ، م شهید محالتي ، خ شاه آبادي ، اتوبان خاوران ، م بسـیج ، بزرگـراه  ۱۷تقاطع خ : برگشت 

  .بعثت ، م بهمن ، بزرگراه تندگویان ، بزرگراه آزادگان ، بلوار الغدیر ، بیمارستان 
  
  مسیر میدان نور -۳

از بیمارستان ، شیر پاسـتوریزه ، بلـوار گلهـا ، تهرانسـر، درب غربـي اسـتادیوم ، دهکـده ، بلـوار رسـالت ، بلـوار : رفت 
  تعاون ، جنت آباد ، پیامبر،مجاهد کبیر ، تقاطع ستاري و باهنر، بزرگراه همت ، تقاطع جنت آباد و همت

  
اه همـت ، تقـاطع سـتاري و بـاهنر، خ مجاهـد کبیـر ، خ پیـامبر ، آیـت اللـه تقاطع جنـت آبـاد و همـت ، بزرگـر: برگشت 

کاشاني ،شهر زیبا ، بلوار تعاون ، رسالت ،  دهکده ، درب شرقي استادیوم ،تهرانسر ، بلوار گل ها ، خ شهداي صـنایع 
  شهریور ،بلوار الغدیر ، بیمارستان  ۱۷فلزي ، 

  
  ستارخان  -مسیر میدان توحید-۴

متـري فـتح ، میـدان فـتح ،  ۶۵شهریور ، خ فرخـي ،  ۱۷یمارستان ، میدان الغدیر ،بلوار الغدیر شمالي ، بلوار از ب: رفت 
  .محمد علي جناح ، خ شهید گالب ، خ خسرو جنوبي ، خ ستارخان ، میدان توحید میدان آزادي ،
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دقیه ، میـدان آزادي ، میـدان محمـد علـي جنـاح ، فلکـه صـا میدان توحید ، خ ستارخان ،، خ شـهید گـالب ، : برگشت 
  فتح ، شیر پاستوریزه ، بلوار الغدیر ، بیمارستان

  
  مسیر اسالمشهر -۵

از بیمارستان ، بزرگراه آزادگان ، کمر بندي ، باغ فیض ، زرافشان ، اسالمشهر ، حاج محمود ، مهدیـه ، سـعیدیه : رفت 
  ،  سه راه آدران

  
حــاج محمــود ، اسالمشــهر ،زرافشــان ،بــاغ فــیض ،کمربنــدي ، بزرگــراه ســه راه آدران ،ســعیدیه ، مهدیــه ، : برگشــت 

  آزادگان، بیمارستان
  
  مسیر خاني آباد  -۶

، جــاده ) یـاران(از بیمارسـتان ، بلـوار الغـدیر ،خ حسـیني ،م زاهـدي، خ وحـدت، خ حیـدري جنـوبي ، خ بهرامـي : رفـت 
  خ ماهان ، خ صمدي ، خ مهران ، تقاطع مهران و جوانه ساوه ، پاسگاه نعمت آباد ، عبدل آباد ، بلوار شکوفه ، انتهاي

  
تقاطع مهران ، جوانه ، خ مهران ،خ صمدي ،بلوار شقایق ، خ ماهان ، بلوار شکوفه ، عبدل آبـاد ، جـاده سـاوه ، : برگشت 

  خ پژاند ، ابتداي حیدر جنوبي ، خ حسیني ، میدان الغدیر ، بلوارالغدیر،بیمارستان
  
   مسیر میدان قزوین-۷

از بیمارستان ، میدان الغدیر ، بلوارمعلم ، چهارراه یافت آباد ، سه راه آذري ، خ قـزوین ، هـالل احمـر ، میـدان : رفت 
  رازي ، میدان قزوین

  
میدان قزوین ، خ آقاباالزاده ، خ محبوب مجاز ، خ خرمشهر ، سه راه اکبرآباد ، خ کمالي ، خ مرتضـوي ، خ : برگشت 

  ، چهارراه یافت آباد ، بلوار معلم ، میدان الغدیر ،بیمارستانجیحون ، میدان آذري 
  
  مسیر جمهوري -۸

مهرآبـاد جنـوبي ، میـدان فـتح ، خ امـام خمینـي ، خ کـارون ، خ  شـیر پاسـتوریزه ،، بلوار الغـدیراز بیمارستان ، : رفت 
  هاشمي ،  خ رودکي ، میدان جمهوري
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ن ، خ قصرالدشـت ، خ امـام خمینـي ، خ هرمـزان ، سـي متـري جـي ، ، خ آذر بایجـا)تقاطع باستان (خ کلهر : برگشت 
  میدان فتح ، میدان معلم ، میدان الغدیر ، بیمارستان

  
 سرویس عصرکاران  -۹

  از بیمارستان ، خ معلم ، چهارراه یافت آباد ، سه راه آذري ، میدان آزادي ، میدان انقالب، میدان امام حسین: رفت 
  

  ین ، میدان انقالب ، میدان آزادي ، بیمارستانمیدان امام حس: برگشت 
  

 ) ۱(سرویس شب کاران  -۱۰
  از بیمارستان ، خ معلم ، چهارراه یافت آباد ، سه راه آذري ، میدان آزادي ، میدان انقالب، میدان امام حسین: رفت 

  
  میدان امام حسین ، میدان انقالب ، میدان آزادي ، بیمارستان: برگشت 

  
  )  ۲(کاران سرویس شب -۱۱

  از بیمارستان ، اتوبان آزادگان ، سه راه افسریه ، خاوران ، میدان خراسان: رفت 
  

  میدان خراسان ، خاوران ، سه راه افسریه ، ترمینال جنوب ، اتوبان آزادگان ، بیمارستان: برگشت 


