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 91/ 4/10 :ابالغ  اولين  اريخ ت بيمار پذیرش فرآیندعنوان/موضوع : 

  1/5/93تاريخ  آخرين باز نگری :  

 5/93/ 31تاريخ آخرين ابالغ:

و کلنيک راپاو بالينی ی بخش ها : دامنه خط مشی و روش

 ن  ستاربيماش پذير

 

        M & L/ 001 کد خط مشی :

                                  اول : نسخه 5از  1   : صفحه

به دو صورت اورژانس يا الكتيو ،انجام می گيرد.اگر بيمار  است که ورود به واحد پذيرش بيمارستاناولين مراجعه بيمار  : عاريفت -1

 ممكن است ترخيص، به واحد پذيرش ارجاع می شود ،از طريق اورژانس  تشخيص ترياژ و مراحل مپس از انجابد حال باشد

 .تحت نظر يابستری گردد

 شی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:بيانيه خط م-2

درمان يا  مکارکنان واحد پذيرش درکليه شيفتها از سوی پزشک معالج وبيمارستان ،ازبيماران يا همراهان وی جهت انجا:چرايی 

نی رضايتنامه ها بسيار اقدامات درمانی مجوزهای الزم را اخذ می کنندلذا آگاهی کارکنان واحد پذيرش از قوانين وجنبه های قانو

 .ضروری است

خصوص انواع مراجعين به بيمارستان اعم از آگاهی وايجاد وحدت رويه بين کارکنان واحد جهت آشنايی از قوانين موجود درهدف:

 سرپايی،اورژانس وبستری ، حفظ ايمنی بيماران بدحال که از اتالف وقت اينگونه بيماران پيشگيری شود.

طبق ضوابط پذيرش  و سياست مشتری مداری، تالش براين است که کارکنان واحد ا آموزش مداوم به کارکناندراين مرکز بسياست:

 هرگونه خدمتی که مقدور باشد به بيماران ارائه نمايند.   جاری کشور

 رئيس اداره مدارك پزشكي مسئول پاسخگو:      مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

پرونده اورژانس مراجعين به بخش اورژانس وپرونده ،ر اساس مشاهده پرونده سرپایي مراجعين به درمانگاهروش ارزیابي ب

 بيماربستري

 : روش  اجرا )گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

 )پذيرش سرپايی(

 از بيمار سوال مي کند.نوع بيماري یا نام پزشك را  به هنگام  مراجعه بيمار به واحد پذیرش بيماران ، متصدي  پذیرش -4-1

در صورتيكه بيماردفترچه بيمه هاي طرف قراردادراداشته باشد،متصدي پذیرش مشخصات بيماررا در سيستم ثبت مي  -4-2

 کندوسپس بيماررا به واحد صندوق ارجاع مي نماید.

 پرونده سرپایي تهيه مي شود. توسط منشي درمانگاه براي بيماران ،چشم پزشكي،زنان وزایمان ،مغز واعصاب ،داخلي و... -4-3
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 91/ 4/10 :ابالغ  اولين  تاريخ  بيمار پذیرش فرآیندعنوان/موضوع : 

  1/5/93تاريخ  آخرين باز نگری :  

 5/93/ 31تاريخ آخرين ابالغ:

و کلنيک راپاو بالينی ی بخش ها : دامنه خط مشی و روش

 ن  ستاربيماش پذير

 

        M & L/ 001 کد خط مشی :

                                  اول : نسخه 5از  2: صفحه

 پس از ویزیت بيماروثبت پزشك پرونده سرپایي توسط منشي همان درمانگاه ،براي مراجعه بعدي  نگهداري وفایل مي شود. -4-4

 )پرونده اورژانس( 

 می دهد.رونده اورژانس به واحد پذيرش بيماران ارجاع جهت تشكيل پرا پرستار ترياژ پس از ترياژ بيمار ،بيمار /همراه بيمار -4-1

متصدي پذیرش با اخذ برگه مجوز صدور پرونده اورژانسي که پرستار اورژانس به بيمار/همراه بيمارداده ، درصورتيكه مدرك  -4-2

ار/همراه بيمار کليه از روي آن ودرصورت نداشتن مدارك شناسایي معتبر باتوجه به اظهارات بيم شناسایي معتبر موجود باشد

 ،درسيستم ثبت مي کند. مشخصات فردي وآدرس وتلفن ثابت منزل وهمراه وي را

متصدي پذیرش ازپرونده اورژانس پرینت تهيه کرده وسپس ازبيمار / همراه بيمار رضایتنامه هاي درمان واقدامات درماني  -4-3

 اخذ مي کند. واستفاده از اطالعات بيمار را در پشت برگه پرونده اورژانس

متصدي پذیرش کپي دفترچه بيمه بيماران بيمه اي را الصاق به پرونده اورژانس کرده وبيمار/همراه بيمار را به بخش اورژانس  -4-4

 راهنمایي مي نماید.

 ، براساس اظهارمنشي بخش اورژانس ، موظف است درصورتيكه بيمارتوانایي حرکت /همراه ندارد  متصدي پذیرش اورژانس -4-5

 جهت تهيه اطالعات هویتي بيماربربالين وي حاضرومشخصات الزمه را اخذ نماید.

 متصدي پذیرش مطلع است که موارد به شرح زیر جزء موارد اورژانس مي باشد،لذا اینگونه مراجعين در الویت قرار دارند. -4-6

اختالالت  -اغماء –سكته مغزي وقلبي  –قليه صدمات ناشي از حوادث وسوانح وسایل ن –زایمانها  –سوختگي ها  -)مسموميتها

 بيماریهاي نوزاداني که نياز به تعویض خون دارند. –تشنجات بيماریهاي عفوني خطرناك مانند مننژیتها  –تنفسي شدید وخفگي ها 

 :شامل بستري كردن بيماراورژانس ياالكتيو است.)پذيرش بستري(

 بستري اورژانس  -1 

دستوربستري بيمار اورژانسي باشد ،با توجه به بخش بستري که بيمارباید در آن بستري گرددبه  يكهمسوول پذیرش درصورت -4-1

صله با اخذ اویژه(بيماررا بالففهرست تخت هاي بخش مربوطه در رایانه مراجعه ،چنانچه تخت خالي موجود باشد )بخصوص بخشهاي 

 اطالعات از بيمار /همراه بيمار بستري مي نماید.
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 91/ 4/10 :ابالغ  اولين  تاريخ  بيمار پذیرش فرآیندوضوع : عنوان/م

  1/5/93تاريخ  آخرين باز نگری :  

 5/93/ 31تاريخ آخرين ابالغ:

و کلنيک راپاو بالينی ی بخش ها : دامنه خط مشی و روش

 ن  ستاربيماش پذير

 

        M & L/ 001 کد خط مشی :

                                  اول : نسخه 5از  3: صفحه

نبود مسئول پذیرش موضوع را با  موجودچنانچه بيمار با دستوربستري اورژانس مراجعه نمود وتخت خالي در بخش مربوطه  -4-2

 سوپروایزر باليني بيمارستان در ميان مي گذارد،

 وبيماربستري مي شود. رش اطالع مي دهد باليني موضوع را به مسئول پذی زراگر امكان خالي کردن تخت مهيا باشد سوپروای -4-3

به  اگر به هيچ عنوان تخت خالي موجود نباشد سوپروایزر باليني موضوع را با پزشك معالج درميان گذاشته وبراي اعزام بيمار -4-4

 .اقدام مي گرددمرکز دیگر

تا حد دربخش اورژانس ،به بالين بيمار مسئول پذیرش موظف است درمواردي که بيمار بدحال است وهمراه ندارد با مراجعه  -4-5

 را کسب نماید.ورضایتنامه ها  امكان مشخصات 

مسئول پذیرش ،درحد امكان چنانچه بيماردفترچه بيمه درماني داشته باشد دو برگ از صفحه اول دفترچه بيمه کپي گرفته  -4-4

ر سوال مي کندواگر بيمه مكمل داشته باشد در برگه وبه پرونده الصاق مي کند وهمچنين درخصوص بيمه مكمل از وي /همراه بيما

 پذیرش ثبت مي کند.

  بستري الكتيو -2

بستري کنترل ميكند و اگربيمار دستوربستري الكتيو داشته باشد مسئول پذیرش برگه دستوربستري را ازلحاظ تاریخ  -4-1

 بخش مربوطه ،بيمار پس از تهيه مدارك بستري مي شود. درصورت خالي بودن تخت در  ، ومربوط به تاریخ امروز باشد)بيمارالكتيو (

،نوع عمل وروزهاي  جراحي عملمسئول پذیرش دستوربستري را کنترل مي کند اگربيمار عمل جراحي داشته باشد، تاریخ -4-2

مشخصات بيمار را  و وتاریخ مراجعه ومدارك الزم جهت بستري را به اطالع بيمار رسانيده بررسي مي نمایدرا عمل جراح معالج بيمار

 سيستم ثبت مي نماید. F2در پنجره

بيمار در تاریخ معين به واحدپذیرش مراجعه ومسئول پذیرش مدارك را اخذ، از بيمار /همراه درخصوص سابقه بستري سوال  -4-3

مار/همراه بيمار و از سيستم نيز جویا مي شود.سپس پرونده بستري راپرینت گرفته ورضایتنامه ها را طبق مقرارت زیراز بي

 اخذميكند : 

یكي از مهمترین شرایط اخذ رضایت از بيمار /همرا بيمار  احراز هویت از روي مدارك معتبر شناسایي مثل کارت ملي  -الف

 ،شناسنامه ،گواهينامه ،پاسپورت و...مي باشد.
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 91/ 4/10 :ابالغ  اولين  تاريخ  بيمار پذیرش فرآیندعنوان/موضوع : 

  1/5/93ن باز نگری : تاريخ  آخري 

 5/93/ 31تاريخ آخرين ابالغ:

و کلنيک راپاو بالينی ی بخش ها : دامنه خط مشی و روش

 ن  ستاربيماش پذير

 

        M & L/ 001 کد خط مشی :

                                  اول : نسخه 5از  4: صفحه

شد از بيمار در غير این صورت از ولي به ترتيب ،پدر،جد پدري  رضایتنامه ها اخذ سال تمام رسيده با 18اگر بيمار به سن قانوني  -ب

 مي شود.

مسئول پذیرش براي اخذ رضایت درمان واقداماتي که برروي حقوق ناشي از ازدواج تاثير مي گذارد مانند عقيم سازي  –پ 

 لزامي است. ،هيسترکتومي ،سقط جنين و  ...عالوه بر رضایت بيمار ،رضایت همسر نيز ا

درصورت فوت پدر یا طالق، گواهي فوت و برگه قيوميت یا حضانت نامه مادر الزامي است ویك برگ از برگه مذکور کپي تهيه و  -ج

 ضميمه مدارك بيمار بستري مي گردد.

 یتنامه هامي باشد.درصورتيكه هر فرد دیگري غير از مادر قيم باشد با دردست داشتن مدارك قوه قضایيه، مجاز به امضاي رضا -د

مسئول پذیرش موظف است به هنگام بستري بيماران درخصوص داشتن سابقه قبلي بيمار اطالع کسب کرده و سپس سعي  -4-4 

 در پيدا کردن سابقه قبلي بيمار نماید.

ي سمت راست مسئول پذیرش درصورت داشتن سابقه بستري قبلي بيمار با الصاق برچسب دایره اي سبز رنگ در گوشه باال -4-5

 پرونده کليه کادر درمان را از این امر مطلع مي سازد.

کارکنان بخش با رویيت برچسب سبز رنگ ازداشتن سابقه بستري بيمار مطلع مي گردندودرصورت نياز به پرونده قبلي بيمار  -4-6

 منشي بخش کتبا درخواست پرونده قبلي را به مسئول بایگاني ارجاع مي دهد.

 ذیرش بيمار را جهت اخذ برگه ودیعه صندوق به واحد مذکور راهنمایي مي کند.مسئول پ -4-7

برگ اصلي وبرگه ودیعه صندوق بيمارستان،برگه رضایت آگاهانه را به اوراق بيمار اضافه کرده که  9مسئول پذیرش عالوه بر -4-8

 4وظيفه اخذ رضایت آگاهانه برعهده پزشك معالج مي باشد.

اي کليه بيماران بستري مچ بند هویتي که شامل مشخصات فردي ،نام پزشك ،تاریخ بستري ،شماره مسئول پذیرش بر -4-9

 پرونده بيمار،تاریخ پذیرش مباشد را پرینت تهيه کرده وبهمچ بيمار الصاق مي نماید.

يمه ، حتما دفترچه بيمه مسئول پذیرش به بيماران داراي دفترچه بيمه اي توصيه مي نمایند که جهت رویيت وکنترل مامور ب -4-10

 بيمار در تمام طول مدت بستري همراه بيمار باشد وسپس بيمار را به طرف بخش مربوطه راهنمایي مي کند.

 امكانات و تسهيالت مورد نياز:-5

  برگه درمانگاهي – پرونده اورژانس -اوراق اصلی پروندهبرگ  9رايانه ،  



 

 بسمه تعالی
 

           باد آبيمارستان شهدای يافت 
 دفتر بهبود کيفيت      
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 91/ 4/10 :ابالغ  اولين  تاريخ  بيمار پذیرش فرآیندعنوان/موضوع : 

  1/5/93تاريخ  آخرين باز نگری :  

 5/93/ 31تاريخ آخرين ابالغ:

و کلنيک راپاو بالينی ی بخش ها : دامنه خط مشی و روش

 ن  ستاربيماش پذير

 

        M & L/ 001 کد خط مشی :

                                  اول : نسخه 5از  5: صفحه

 رسی:کميته بر-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدارك پزشكي  رئيس اداره اقدس کبير زاده   مدیر بيمارستان   سيد ابراهيم هاشمي

  سرپرستار بخش اورژانس فریبا صارمي  مدیر پرستاري   زهرا قاسمي

  پذیرش بيمارانمسئول  حيدري معصومه  درمانگاهمسئول  منيره کوهساري

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مارستان مدیر بي   سيد ابراهيم هاشمي

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بيمارستان  یيس ر  سيد رضا مطهريدکتر 

پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي. انتشارات واژه . دانشكده پيراداده پردازي بهداشتي مقدسي . حميد . منابع :-7

 .1387 پرداز .

 

  



 

 بسمه تعالی
 

           باد آبيمارستان شهدای يافت 
 دفتر بهبود کيفيت      
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 تمااقدا منجاا جهت نستاربيما خلدا يگرد حدوا يا بخش به ،حدوا يا بخش يکاز ربيما دنبر بخشی بين لنتقاا رازمنظو تعاريف:-1

 .باشد می مانیدرتشخيصی و 

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (: -2

    نستاربيما در يگرد یها بخش به وملز رتصودر ربيما لنتقاا چرايی:

 ،  خطر مديريت  عايتر و ربيما سالمت حفظ ل،نتقاامرا در سريع دعملكر ه،شد منتقلربيما به صحيح سانیر خدمت هدف:

 بخش در  ربيما سريع شپذير ،   ربيما فیاگر،سكنا تی سی، فیاگر سونو موقع به منجاا جهت بخش از هشد دهفرستا ربيما شپذير

   ربيما گمیدرسر از یجلوگير و مقصد

 به زشموآ. 3،  يگرد یبخشها به رانبيما لنتقاايندافر  صحيح ایجرا. 2، لتحو و تحويل لعملراستود صحيح ایجرا. 1  :سياست 

    ربيما لنتقاا صحيح ندرو بر رتنظا. 4 ، رانبيما لنتقاا صخصو در هاونير

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3 

   شيفتبالينی  ريزواسوپرخگو: مسئول پاس

 روش اجرا ) گامهای اجرائی و مجری هر گام ( : – 4

 :  بالينی یها بخش بين لنتقاا الف(  

 .دشو می نوشته هندوپر در پزشک توسط يگرد بخش به ربيما لنتقاا رستود -4-1

 .  دشو می چک،تشيف لمسئو توسط يگرد بخش به ربيما لنتقاا ردمو در پزشک رستود -4-2

 .دشو می منجاا شيفت لمسئو توسط ربيما لنتقاا جهت مربوطه بخش با بخشی بين هماهنگی -4-3

 .دشو می تثبيت لنتقاا از قبل ربيما ضعيتو و هشد چک رپرستا توسط ربيما لنتقاا از قبل امبد بخش در ربيما حياتی عاليم -4-4

 .  دشو می دهماآ(  لنتقاا حين در حتمالیا دهستفاا جهت)ربيما لنتقاا جهت زمال اتتجهيز -4-5

 دشو می قيد ریپرستا ارشگز در يگرد بخش به لنتقاا لحظه تا شيفت ایبتدا از ربيما ضعيتو -4-6

  4/10/91 تاريخ ابالغ  :                     (بخشی بين لنتقاا) ربيما بخشی درون لنتقاا  عنوان/موضوع : 

  1/5/93تاريخ  آخرين باز نگری :                   

 31/5/93  تاريخ آخرين ابالغ :               

ری، ستاپر فتر،د بالينی یها بخش   دامنه خط مشی و روش :

   نسواورژا کلنيکراپا یحدهاوا

 

 M & L /002  کد خط مشی :

                                اول   : نسخه                                                                                          3از1 : صفحه



 

 بسمه تعالی
 

           باد آبيمارستان شهدای يافت 
 دفتر بهبود کيفيت      
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 داده لنتقاا پزشک رستود طبق ،مربوطه بخش به يلچرو يا ردنكاابر با( تخدما وینير) بر ربيما و لمسئو رپرستا توسط ربيما -4-7

 .دشومی

 .دشو می منجاا مقصد بخش شيفت لمسئو توسط ای هندوپر اتمستند و ربيما بالينی تحويل -4-8

 . دشو می داده پرسنل به لنتقاا ردمو در زمال یشهازموآ رسرپرستا توسط -4-9

 .  دشو می منجاا ريزواسوپر و رسرپرستا توسط لنتقاا صحيح ندرو بر رتنظا -4-10

 

 (:  ژیيولوراد– فیاگر سونو) نستاربيما کلينيکراپا یحدهاوا به ربيما  لنتقاا ب(

 .دشو می ثبت هندوپر در پزشک توسط ربيما فیاسونوگر و فیاگر تساخو در -4-1

 .دشو می کسردکا ثبت و چک رپرستا توسط ربيما فیاسونوگر و فیاگر ستاخو در-4-2

 ربيما ستاخودر و دشو می منجاا ژیيولوراد با زمال هماهنگی شيفت يا بخش ولمسو توسطربيما ضعيتو تثبيت رتصو در-4-3

HIS ددگر می . 

 .  دشو می دهماآ(  لنتقاا حين در حتمالیا دهستفاا جهت)ربيما لنتقاا جهت زمال اتتجهيز -4-4

 .  دشو می منتقل ژیيولوراد به هندوپر با( دنبو لبدحا رتصو در) رپرستا و(شتندا رتصو در)هیاهمرو بر ربيما توسط ربيما -4-5

 .دشو می هنددابرگر مربوطه بخش به لنتقاا تيم توسط هشد ستاخودر خدمت منجاا از پس ربيما -4-6

 
 بخشها : به عمل قتاا  از ربيما  لنتقاا ج(

 .  دگير می ستما مربوطه بخش با عمل قتاا منشی وی نمدآ شهو به و ربيما عمل متماا از پس -4-1

 .  نمايد می جعهامر عمل قتاا به ردنكاابر و بر ربيما با اههمر بخش رپرستا -4-2

 .  دگير می تحويل را ربيما وریيكار رپرستا از وچک را وی هندوپر و حياتی عاليم، عمل محل، تتصاال،ا ربيما ریهوشيا رپرستا -4-3

 .  دشو می منتقل بخش به هندوپر و رپرستا رحضو با و منتقل ردنكاابر به بر ربيما توسط ربيما مشكل معد رتصو در -4-4

 نکسيژا لکپسو،حياا سايل،ويلچررد،ونكاابر پرونده بيمار، سيستم رايانه ای  ،امكانات و تسهيالت مورد نياز :-5

 

  4/10/91 تاريخ ابالغ  :                     (بخشی بين لنتقاا) ربيما بخشی درون لنتقاا  عنوان/موضوع : 

  1/5/93خرين باز نگری :  تاريخ  آ                 

 31/5/93  تاريخ آخرين ابالغ :               
ری، ستاپر فتر،د بالينی یها بخش   دامنه خط مشی و روش :

   نسواورژا کلنيکراپا یحدهاوا

 

 M & L /002  کد خط مشی :

                                اول   : نسخه                                                                                          3از 2 : صفحه



 

 بسمه تعالی
 

           باد آبيمارستان شهدای يافت 
 دفتر بهبود کيفيت      
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 ميته بررسی:ک-6

 امضاء سمت نام ونام خانوادگی امضاء سمت نام ونام خانوادگی

  مدیرپرستاري زهراقاسمي  رئيس اداره مدارك پزشكي اقدس کبيرزاده

  سوپروایزر باليني منصوره باني  مسئول پذیرش معصومه حيدري

  سرپرستارزایشگاه زهراخوبرو  سوپروایزر آزمایشگاه سعيده ناظري

  سرپرستاراورژانس فریباصارمي  منشي آزمایشگاه ريزهرااکب

  سرپرستار دیاليز منورجليليان  سوپروایزر رادیولوژي نسيم افسري منش

  سوپروایزر اتاق عمل الهه بحري  منشي رادیولوژي مهنازمحمدي

  منشي اتاق عمل ابراهيم قمري  مسئول فيزیوتراپي دکترایمان مختاري

 

 تأييد کننده :

 امضاء سمت و نام خانوادگینام 

  مدیرپرستاري زهراقاسمي

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس  بيمارستان  دکتر سيد رضا مطهري

  نستاربيما سياست – لنتقاا و نقل لعملراستودمنابع :  -7

  4/10/91 تاريخ ابالغ  :                     (بخشی بين لنتقاا) ربيما بخشی درون لنتقاا  عنوان/موضوع : 

  1/5/93تاريخ  آخرين باز نگری :                   

 31/5/93  تاريخ آخرين ابالغ :               
ری، ستاپر فتر،د بالينی یها بخش   خط مشی و روش : دامنه

   نسواورژا کلنيکراپا یحدهاوا

 

 M & L /002  کد خط مشی :

                                اول   : نسخه                                                                                          3از 3 : صفحه



 

 بسمه تعالی
 

           باد آبيمارستان شهدای يافت 
 دفتر بهبود کيفيت      
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 --- تعاريف:-1

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (: -2

   ربيما  بمطلوو موقع به ترخيص وملز چرايی:

 ربيما وجخر بر مبنی تخانهوزار شاخص ءتقاار ر،بيما هیاهمر نیداسرگر از یجلوگير ، مرترخيصا در ضحوا و سريع دعملكر : فهد

 از دداریخو ،  دیعا ندگیز به برگشت در ربيما به کمک ،  نهااهمر و ربيما یضايتمندر يشافزا ،  ساعت 12 از کمتر نساورژا از

   نستاربيما راتکسو کاهش ،بستگیوا و طوالنی نشد یبستر

    اردادقر فطر یها بيمه نيناقو طبق ربيما ترخيص. 2ربيما ترخيص یها گايدالين و ها لعملراستود طبق رانبيما ترخيص. 1  :سياست

 ترخيص جهت ربيما دننمو دهماآ جهت رانپرستا زشموآ. 4  مانیدر یها بيمه نيناقو طبق ربيما ترخيص مهنگا اركمد خذا. 3

 زيابی:مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ار-3 

 ترخيصو اریحسابد لمسئو ،حدهاوا مسئولينمسئول پاسخگو: 

 روش اجرا ) گامهای اجرائی و مجری هر گام ( : – 4

 .   دنماي می ثبت  توسط ربيما هندوپر دررا عجاار يا ترخيص رستود معالج پزشک-4-1

 .  کند می چک را عجاار ترخيصيا رستود و دکن می وارد يیدارو ردکسکا در را پزشک راتستود خرينآ  ربيما لمسئورپرستا -4-2

 .هدد می تحويل ربيما به هراندوپر خالصه از برگه يکو تكميل  رامربوطه اوراق ساير و ربيما هندوپر خالصه پزشک -4-3

 .هدد می ربيما تحويل و نوشته را نظر ردمو متخصص يا مرکز به وی معرفی برگه پزشک ربيما عجاار رتصو در -4-4

  ،پزشک به یبعد جعهامر و ربيما به دارو دادن هنحو)  او نبستگا  و ربيما به  ترخيص از پس زمال یها هنمائیرا و ها زشموآ-4-5

 مفر قالب در... (   و یبعد جعهامر رتکاو معالج پزشک تلفن رهشما ، یبعد ژیيولوراد ستاخو،در یبعد جعهامر نماز  ، يیاغذ يمرژ

ر پرستا و پزشک توسط شفاهی تتوضيحا و(دشو می تحويل نسخه يک) هسيدر وی هیاهمر يا رابيم تاييد به که ربيما به زشموآ

 . ددگر می ئهارا

 . ددگر می ثبت ربيما هندوپر در  عجاار يا ترخيص يخرتا و ساعت -4-6

  4/10/91 :  تاريخ ابالغ                     ربيما عجاار و ترخيص   عنوان/موضوع : 

  1/5/93تاريخ  آخرين باز نگری :                   

 31/5/93  تاريخ آخرين ابالغ :               

 و اریحدحسابدوا ، بالينی یها بخش دامنه خط مشی و روش: 

   بيمه رموا ،ترخيص
 M & L /003  کد خط مشی :

                                اول   : نسخه                                                                                          4از1 : صفحه



 

 بسمه تعالی
 

           باد آبيمارستان شهدای يافت 
 دفتر بهبود کيفيت      
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 .نمايد می هندوپر ضميمه را زمال اتمستند و دهماآ ترخيص جهت را هندوپر ، لمسئو رپرستا -4-7

 می تحويل ریاحسابد يا ترخيص حدوا به منشی توسط ربيما هندوپر  ، ترخيص صمخصو فترد در ثبت و هندوپر تكميل از بعد -4-8

 . دشو

 با ربيما مطابقت باشد شتهاند رحضو هم نستاربيما در و باشد هنشد منجاا سشنارکا توسط ربيما بيمه تاييد تيكهرصو در -4-9

 .  دشو می هندوپر ضميمه و ثبت ای برگه در و منجاا مسئول شيفت ومنشیرپرستا توسط وی فترچهد

 معتبر ركمد باشد می لفعا غير اریحسابد حدوا که شب شيفت و تعطيل یهاوزر عصر شيفت در ربيما ترخيص رتصو در -4-10

 هندوپر.)دشو می ارینگهد واحدترخيص در ربيما هندوپر با اههمر و ثبت مربوطه فترد در و يافتدر کشيک ريزواسوپر توسط

 (ماند می مربوطه بخش در فوتی رانبيما و دهنكر كتر ترخيص از پس را بخش رانی کهبيما

 .دشو می داده هیاهمر يا ربيما به ريزواسوپر توسط اركمد خذا سيدر -4-11

 .نمايد می جعهامر ترخيص اریحسابد حدوا به بحسا تسويه جهت بعد روز /همراه بيمارربيما  -4-12

 .نمايد می تحويل راآن  سيدر و گرفته تحويل را خويش اركمد ترخيص برگه ئهارا و بحسا تسويه متماا از پس -4-13

 .   دشو می سانیر عطالا ربيما هیاهمر به ترخيص يندافر مهادا جهت -4-14

 .    دشو می ثبت لمسئو رپرستا توسط ترخيص حدوا به هندوپر لنتقاا نماز -4-15

 ، بخش توسط هشد منجاا تمااقدا کليه ر،بيما تمشخصا) ربيما ی  هندوپر نيكیولكترا فايل ،HIS  طريق از شيفت لمسئو -4-16

 .  کند می لساار ترخيص حدوا به را( مصرفی داروی و اتتجهيز و کلينيكیراپاتمااقدا ،قبتهاامر

 .  کند می  محاسبه را هندوپر یها هزينه و دگير می تحويل منشی از را هندوپر اریحسابد یمتصد -4-17

 .  کند می محاسبه را حیاجر عمل دارای یها هندوپر یها هزينه اریحسابد سشنارکا -4-18

 .کند می ربيما هندوپر ضميمهو دگير می تحويل همراه بيمار/منشی از  رابيمه اركمد  اریحسابد یمتصد -4-19

 .   دشو می معرفی ی رکادمد به،  ربيما... و تتخفيفا لعماا ياو ای بيمه اركمد دننبو کامل رتصودر -4-20

 .  کند می درصا رابيمار  قبضپس از محاسبه هزينه و اعمال تخفيفات  اریحسابد لمسئو -4-21

 .  هدد می عجاار صندوقبه نستاربيما ی هزينه ختداپر جهت  را ربيما اههمر، اریحسابد یمتصد -4-22

 .  کند می درصا   نسخه 2  در را وجخر برگهه،شد ختداپر قبض تحويل از پس اریحسابد لمسئو -4-23

  4/10/91 تاريخ ابالغ  :                     ربيما عجاار و ترخيص   عنوان/موضوع : 

  1/5/93تاريخ  آخرين باز نگری :                   

 31/5/93  تاريخ آخرين ابالغ :               

 و اریحدحسابدوا ، بالينی یها بخش دامنه خط مشی و روش: 

   بيمه رموا ،ترخيص
 M & L /003  کد خط مشی :

                                اول   : نسخه                                                                                          4از 2 : صفحه



 

 بسمه تعالی
 

           باد آبيمارستان شهدای يافت 
 دفتر بهبود کيفيت      
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 به نستاربيما از وجخر جهت آن دوم نسخه و بخش از  ربيما وجخر جهت بخش به هیاهمر توسط وجخر برگه از نسخه يک -4-24

 .دشو می حويلت نستاربيما ورودی در مستقر ننگهبا

 و  چک یخونريز نظر از را درن وجخر محل و رجخارستود طبق ربيما نبد از قبال را...و ها سوند و ها درن کليهرپرستا -4-25

 .کند می لکنتر فولی سوند وجخر از بعد ادرار طبيعی فعد به را ربيما نايیاتو

 .  دنماي می رجخا را  ربيما   Ivline   پرستار -4-26

   کند جمع را دخو شخصی تمتعلقا تمامی و بپوشد را دخو یلباسها تا کنند می کمک ربيما به تخدما يا ربهيا کمک -4-27

 وی به ربيما رپرستا توسط...( و فیاسونوگر ،عكس رتيپور ،مايشآز ، قلبارنو ،کوا) پزشكی اركمد فتوکپی وملز رتصو در -4-28

 .دشومی داده

 دشو می داده زشموآ ربيما به  ان از قبتامر ای همعد يا ادراری سوند نظير دشو می مرخص تیتصاالا با ربيما تيكهرصو در -4-29

 ساير يا و نسولينا يقرتز رستود حتماً دشو می ترخيص يگرد یهادارو بعضی يا و نسولينا رستود با ربيما که تیرصو در -4-30

 .   دميشو داده ربيما به اردمو

 .باشد می همشاهد و نظر تحت بخش کامل كتر تا  ربيما -4-31

 .    بينند می زشموآ ، يندآفر صحيح ایجرا جهت بخش در شاغل پرسنل تمامی -4-32

 . دشو می حصالا و یپيگير بيمه رموا سشنارکا توسط سیربر نماز در هندوپر در دموجو تشكاالا -4-33

 دارك ، ، فرم رسيد م HISکامپيوتر ونرم افزار امكانات و تسهيالت مورد نياز :-5

 

 

 

  4/10/91 تاريخ ابالغ  :                     ربيما عجاار و ترخيص   عنوان/موضوع : 

  1/5/93تاريخ  آخرين باز نگری :                   

 31/5/93  تاريخ آخرين ابالغ :               

 و اریحدحسابدوا ، بالينی یها بخش دامنه خط مشی و روش: 

   بيمه رموا ،ترخيص
 M & L /003  کد خط مشی :

                                اول   : نسخه                                                                                         4از 3 : صفحه



 

 بسمه تعالی
 

           باد آبيمارستان شهدای يافت 
 دفتر بهبود کيفيت      
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 کميته بررسی:-6

 امضاء سمت نام ونام خانوادگی امضاء سمت نام ونام خانوادگی

  مدیرپرستاري زهراقاسمي  سرپرستاراورژانس صارميفریبا

  سوپروایزر باليني منصوره باني  سرپرستار دیاليز منورجليليان

  سرپرستارزایشگاه زهراخوبرو  سوپروایزر اتاق عمل الهه بحري

     منشي اتاق عمل ابراهيم قمري

 

 تأييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رپرستاريمدی زهراقاسمي

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس  بيمارستان  دکتر سيد رضا مطهري

 بيمه  یلعملهاراستود – نستاربيما سياست - ریپرستا تخدما یها اردستاندا مرجع بکتامنابع :  -7

 

 

 

 

  4/10/91 تاريخ ابالغ  :                     ربيما عجاار و ترخيص   عنوان/موضوع : 

  1/5/93تاريخ  آخرين باز نگری :                   

 31/5/93  تاريخ آخرين ابالغ :               

 و اریحدحسابدوا ، بالينی یها بخش دامنه خط مشی و روش: 

   بيمه رموا ،ترخيص
 M & L /003  کد خط مشی :

                                اول   : نسخه                                                                                          4از  4 : صفحه



 

 بسمه تعالی
 

           باد آبيمارستان شهدای يافت 
 دفتر بهبود کيفيت      
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 تر پيشرفته تمااقدا به زنيا بدليل ، ربيما ایبر نسیاورژا و ليهاو تمااقدا منجاا از بعد آن در که یيندافر ربيما امعزا تعاريف:-1

 (پزشک رستود به توجه با)دشو می دهفرستا یمرکزمجهزتر به ربيما نمادر

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (: -2

   باالتر حسطو و مجهزتر تشخيصی و مانی در کزامر به ربيما لنتقاا وملز چرايی:

 ،  خطر يريتمد  عايتر و ربيما سالمت حفظ ،   امعزا مرا در سريع دعملكرو هشد امعزا ربيما به صحيح سانیر خدمت : فهد

  ربيما سريع شپذير ،   زنيا ردمو تشخيصی تمااقدا برخی منجاا جهت شهر سطح کلينيکراپا یحدهاوا به بخش از ربيما  لنتقاا

 گمیدرسر از یجلوگير و مقصد بخش در

    لتحو و تحويل لعملراتوسد  صحيح ایجرا. 3  رکا منجاا  ندصحيحرو بر رتنظا. 2   رانبيما لنتقاايندافر  صحيح ایجرا. 1  :سياست 

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3 

   بالينی ريزواسوپرمسئول پاسخگو: 

  روش اجرا ) گامهای اجرائی و مجری هر گام ( : – 4
 .  ددگر می ثبت/کارت اورژانس  هندوپر در دوشو می داده معالج پزشک توسط امعزا رستود -4-1 

 .  دشو می داده ربيما رپرستا و پزشک توسط زمال تطالعاا وی ی ادهخانو و ربيما به -4-2

   فرم شماره يک...(  و ربيما لحا حشر ر،بيما تمشخصا.)دشو می تكميل و ثبت  معالج پزشک توسط امعزا مفر -4-3

 گرفته هیاهمر و ربيما از که ضايتیر با اههمر ربيما لحا حشر گبر و امعزا هشد تكميل مفر امعزا به ضايتر معد رتصو در-4-4

 .  ددگر می هندوپر ضميمه دشو می

 ريزواسوپر)  ریپرستا فترد به ربيما لحا حشر گبر و امعزا هشد تكميل مفر ام،عزا به نهيااهمر و ربيما ضايتر رتصو در-4-5

 .  ددگر می لساار ربيما رپرستا توسط( شيفت

 به ستاد فكس می شود( 1)فرم شماره .ددگر می معالا يتاهد دستا به ريزواسوپر توسط ربيما لحا حشر -4-6

 .   يابد می مهادا مربوطه بخش در وی تكليف تعيين نماز تا ربيما نمادر -4-7

 .  دشو می منجاا بالينی ريزواسوپر توسط ربيما جهت شپذير خذا نماز تا زمال یپيگيريها -4-8

  4/10/91 اريخ ابالغ  :ت                  ربيما اعزام   عنوان/موضوع : 

  1/5/93اريخ  آخرين باز نگری :  ت               

 31/5/93  تاريخ آخرين ابالغ :               
 یبخشها) نستاربيما بالينی یها :   بخشدامنه خط مشی و روش

    ریپرستا فترد –( یبستر
 M & L /004  کد خط مشی :

                                اول   : نسخه                                                                                        3از1 : صفحه



 

 بسمه تعالی
 

           باد آبيمارستان شهدای يافت 
 دفتر بهبود کيفيت      
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 :شپذير معالا رتصو در   

 .دشو می معالا مربوطه بخش به ريزواسوپر توسط تبامر 

 .دشو می منجاا ترخيص حدوا و بخش در ربيما ترخيص يندافر 

 .به آمبوالنس خصوصی طرف قرارداد جهت اعزام آمبوالنس کددار /معمولی اطالع رسانی می نمايد ريزواسوپر  

 .دشو می منجاا ربيما رپرستا توسط مبوالنسآ به بيمار لنتقاا تكنسين آمبوالنس و به ربيما تحويل 

 . نمايد می رتنظا امعزا صحيح ندرو به ريزواسوپر 

   نستاربيما به "ادمجد آمبوالنس طرف قرارداد توسط رکا متماا از پس شوند می امعزا امور تشخيصی مجانا جهت نيكهرابيما  

 .  شوند می هنددابرگر

 : شپذير معد معالا رتصو در 

 .دشو می معالا مربوطه بخش به ريزواسوپر توسط تبامر 

 . دشو می معالاماعزا معد علت کرذبا هیاهمر و ربيما به ربيما لمسئو رپرستا توسط تبامر 

 .دشو می معالا معالج پزشک به ربيما لمسئو رپرستا توسط تبامر 

 .دشو می یپيگير مربوطه بخش در  ربيما نمادر مهادا 

 اورژانسی فیاسونوگر اعنوا) تشخيصی تمااقدا جهت( شهر سطح در)نستاربيما از رجخا  کلينيکراپا یحدهاوا به رانبيما لنتقاا 

 ... ( :    وMIRو CT،سكوپیوندآ ،مغز ارنو،

 ربيما زنيا ردمو(و... فک فیاگر،مغز ارنو تست عضله-عصب تست، پلردا فیاسونوگر،سكوپیوندا) تشخيصی تمااقدا م نجاا رستود. 1

 .دشو می نوشته هندوپر در معالج پزشک توسط

 .  دشو می کسردکا و چک رپرستا توسط پزشک راتستود. 2

/سوپروايزر  شيفت لمسئو توسط شهر سطح در نستاربيما با اردادقر فطر یحدهاوا با تشخيصی تمااقدا منجاا جهت هماهنگی. 3

 .  دشو می  منجااکشيک 

  4/10/91 تاريخ ابالغ  :                     ربيما اعزام   عنوان/موضوع : 

  1/5/93تاريخ  آخرين باز نگری :                   

 31/5/93  تاريخ آخرين ابالغ :               
) نستاربيما بالينی یها :   بخشدامنه خط مشی و روش

    ریپرستا فترد –( یبستر یبخشها
 M & L /004  کد خط مشی :

                                اول   : نسخه                                                                                          3از2 : صفحه



 

 بسمه تعالی
 

           باد آبيمارستان شهدای يافت 
 دفتر بهبود کيفيت      
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 عطالا بالينی ريزواسوپر به وی رپرستا توسط ربيما لنتقاا جهت نناآ رحضو و مبوالنس طرف قراردادآ با هماهنگی جهت تبامر. 4 

    .دشو می داده

 .دشو می منتقل مربوطه کلنيکراپا حدوا به مبوالنسآ با تكنسين های آمبوالنس طرف قرارداد توسط ربيما. 5

 .  دشو می گرفته تحويل مربوطه حدوا ازتكنسين های آمبوالنس  توسط تماادقا نتايج. 6

 .دشو می هنددابرگر نستاربيما به آمبوالنس توسط ربيما ر،کا متماا و زمال تشخيصی تمااقدا منجاا از پس. 7

   .دشو می داده تحويل بخش رپرستا به تكنسين آمبوالنس توسط هشد منجاا تمااقدا نتايج و ربيما. 8

 حياا تمكاناا با مبوالنسآ امكانات و تسهيالت مورد نياز :-5

 کميته بررسی:-6

 امضاء سمت نام ونام خانوادگی امضاء سمت نام ونام خانوادگی

  مدیرپرستاري زهراقاسمي  سرپرستاراورژانس فریباصارمي

  سوپروایزر باليني منصوره باني  سرپرستار دیاليز منورجليليان

  سرپرستارزایشگاه زهراخوبرو  ایزر اتاق عملسوپرو الهه بحري

     منشي اتاق عمل ابراهيم قمري

 

 تأييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی
  مدیرپرستاري زهراقاسمي

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی
  رئيس  بيمارستان  دکتر سيد رضا مطهري

 ر بيما لنتقاا و نقل لعملراستود  - نستارمابي سياست و تجربهمنابع :  -7

  4/10/91 تاريخ ابالغ  :                     ربيما اعزام   عنوان/موضوع : 

  1/5/93تاريخ  آخرين باز نگری :                   

 31/5/93  ن ابالغ :تاريخ آخري               
) نستاربيما بالينی یها :   بخشدامنه خط مشی و روش

    ریپرستا فترد –( یبستر یبخشها
 M & L /004  کد خط مشی :

                                اول   : نسخه                                                                                          3از3 : صفحه



 

 بسمه تعالی
 

           باد آبيمارستان شهدای يافت 
 دفتر بهبود کيفيت      
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 --- تعاريف:-1

 ين و سياست خط مشی (:بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدو -2

   حياا کد به سريع پاسخگويی وملز چرايی:

   ممكن نماز سريعترين در نسیاورژا اردمو در رانبيما به سيدگیر : فهد

  دگير می ارقر بخشها رختياا در و تنظيم ماهيانه رتصو به 99 کد برنامه. 2. باشد می نصب بخشها همه در 99 کد سيستم. 1 :سياست

 يندافر ایجرا بر رتنظا. 5 باشد می نصب بخشها در CPR يندافر. 4   دشو می داده نکنارکا به CPR  مينهز در زمال یها زشموآ. 3

   دشو می منجاا CPR پايش. 6   دشو می منجاا

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 شيفت  ريزواسوپرمسئول پاسخگو: 

  ائی و مجری هر گام ( :روش اجرا ) گامهای اجر – 4

 .می زند اصد را ربيما ری،هوشيا يابیارز رمنظو به ،يدا هشد ثهدحا عقوو محل وارد که هستيد کسی ليناو يكهترصودرپرستار -4-1

 .می نمايد99کد معالا و خواسته کمک رافو پاسخ معد رتصو درپرستار -4-2

 .می کند كپا اغستفرا و جیرخا ادمو دجوو از را آن و ابیيارز را ربيما يیاهو راه حياا تيم نسيدر تاپرستار -4-3

 .می کند دهستفاا ویيرا از اهو راه شتندا نگه زبا ایبرپرستار-4-4

 .می دهدمناسب ضعيتو ربيما به و می کند يابیارز را ربيما یتيدروکا نبض و تنفسپرستار -4-5

 .  نمايد خالی را اجمو تشک يا و هدد اررق ربيما يرز را CPR تخته می خواهد نفر ميندو ازپرستار -4-6

 .می دهدربيما به 100%  نکسيژامبوبگآ و ماسک روش به  يیاهو راه دنکر زبا ضمن و گرفته ارقر ربيما سر یباال پرستار -4-7

 و کشنسا، كشوولكترپ،انگوسكورال)  زنيا ردمو اتتجهيز کهمی خواهد دوم نفر از هيدد می مهادا راCPRکه حالی درپرستار-4-8

 .   کند دهماآ را...( 

 .نمايد تخلو را ربيما افطرامی خواهد  ربهيا کمک يا خدمه ازپرستار -4-9

 .يابد می مهادا تيم توسط آن حياا ، تيم رحضو محض بهپرستار -4-10

 

  4/10/91 تاريخ ابالغ  :                     حياا کد تعيين وفراخوانیعنوان/موضوع:

  1/5/93تاريخ  آخرين باز نگری :                   

 31/5/93  تاريخ آخرين ابالغ :               

 و بالينی یبخشها  - ریپرستا فتر:    ددامنه خط مشی و روش

   کلنيکراپا
 M & L /005  کد خط مشی :

                                اول   : نسخه                                                                                         4از1 : صفحه



 

 بسمه تعالی
 

           باد آبيمارستان شهدای يافت 
 دفتر بهبود کيفيت      
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 .می نمايد ریهمكا تيم با حياا لطو درپرستار -4-11

 :می کند ثبت هندوپر رادر دخو یها يافته و اتمشاهد کليهپرستار -4-12

a .می کند نبيا نمكاا حد تا را تجزئيا و قايعو متما کد لطو در  : 

b .ه،شد داده یها كشو ادتعد -ءحياا لطو قايعو متما و وعشر نماز ، تنفسی - قلبی يستا وزبر نماز ،تنفسی - قلبی يستا علت 

 ؟خير يا ستا شتهدانبض ربيما ياآ که ينا و نفيبريالسيود از بعدو قبل يتمیر يسد ،ها آن ژینرا ژول انميز ،ها ن آنماز

c .هادارو به ربيما پاسخ و ها آن تجويز عامل ،ها آن انميز ه،شد تجويز یهادارو کليه. 

d .و امکد هر منجاا نماز و هشد منجاا اریگذ لوله ه،شد شتهاگذ رکا ميكر پيس ی،مرکز يا محيطی یيدور خط جمله از قايعو متما 

 .امکد هر به ربيما تحمل انميز

e .نماز که ينا و لنتقاا ساعت ،مانیرد حدوا يا بخش منا ستا هشد منتقل یيگرد مانیدر حدوا يا بخش به ربيما که تیرصو در 

 ؟خير يا ندا شتهدا رحضو اش ادهخانولنتقاا

f .می کند ثبت و سیربر قيقهد 5 هر را رالفمو و تيدروکا یها نبض و قلبی يتمر و حياتی عالئم. 

g .قيقهد 5 هر را رمابي ادرار انميز و محيطی یيدهاور طريق از يافتیدر تمايعا ،قلبی یهااصد ،تنفسی یهااصد ری،هوشيا سطح 

 .کنيد ثبت وسی ربر

h .می کند شتددايا را هشد منجاا تمااقدا و همدآ پيش تمشكال کليه. 

 به لساار نسخه يک و هندوپر ضميمه نسخه يک)نماييد تكميل نسخه دو در را CPR محيافرا تعمليا متماازا پس -4-13

 (ریفترپرستاد

 دهستفاا پزشكی اتتجهيز دهمی خوا خدمه يا ربهيا کمک از.يدنمامی جايگزين را نساورژا لیاتر از هشد دهستفاا اتتجهيز -4-14

 . نمايند يیزدا گند و شستشو دمجد دنبو رکا به دهماآ جهت را هشد

 بخش به حياا منجاا از پس ستا هشد تنفسی قلبی يستا رچاد(کلنيکراپا یحدهاوا)بخش از رجخا در ربيما تيكهرصو در -4-15

 .دشو یم منتقل مربوطه

 .دشو می اربرگز شیزموآ ريزواسوپر توسط پيشرفته و پايه) نکنارکا کليه جهت CPR شیزموآ دوره -4-16

  4/10/91 تاريخ ابالغ  :                     حياا کد تعيين وفراخوانیعنوان/موضوع:

  1/5/93تاريخ  آخرين باز نگری :                   

 31/5/93  تاريخ آخرين ابالغ :               

 و بالينی یبخشها  - ریپرستا فتر:    ددامنه خط مشی و روش

   کلنيکراپا
 M & L /005  کد خط مشی :

                                اول   : نسخه                                                                                         4از 2 : صفحه



 

 بسمه تعالی
 

           باد آبيمارستان شهدای يافت 
 دفتر بهبود کيفيت      
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 .دشو می منجاا ريزواسوپر توسط CPR يندافر ایجرا بر رتنظا -4-17

 .  دشو می منجاا کيفيت دبهبو فترد توسط CPR پايش -4-18

 :   تيم یعضاا ایبر هشد تعريف یها مسئوليت

                                 (Airway & Breathing )تنفس و يیاهو راه اریبرقر مسئوليت ایبر =A&B 

                                         (Circulation)نخو دشگر اریبرقر و قلبی ژماسا مسئوليت ایبر =C 

                                         (Drugs &Fluids)هادارو از دهستفاا و ی،يدور خط گرفتن ایبر =D 

    E= تيم هبرر نظر طبق تمااقدا هماهنگی به کمک- ربيما ادهخانو با بطرا انعنو به CPR يگرد تمااقدا  
 

 نساورژا لیاتر،حياا سايل،و99 کد برنامه،99 کد سيتم امكانات و تسهيالت مورد نياز :-5

 کميته بررسی:-6

 امضاء سمت نام ونام خانوادگی امضاء سمت نام ونام خانوادگی

  مدیرپرستاري زهراقاسمي  سرپرستاراورژانس فریباصارمي

  سوپروایزر باليني منصوره باني  سرپرستار دیاليز نمنورجليليا

  سرپرستارزایشگاه زهراخوبرو  سوپروایزر اتاق عمل الهه بحري

  سوپروایزر کنترل عفونت فریباابراهيميان  متخصص بيهوشي دکتر فریدون فالح مهر

  پزشك عمومي دکتر مجيدناصري پور  متخصص قلب وعروق مهرك پورزاهددکتر

 

 

 

 

 

 

 

  4/10/91 تاريخ ابالغ  :                     حياا کد تعيين وفراخوانیعنوان/موضوع:

  1/5/93تاريخ  آخرين باز نگری :                   

 31/5/93  ابالغ :تاريخ آخرين                

 و بالينی یبخشها  - ریپرستا فتر:    ددامنه خط مشی و روش

   کلنيکراپا
 M & L /005  کد خط مشی :

                                اول   : نسخه                                                                                          4از3 : صفحه



 

 بسمه تعالی
 

           باد آبيمارستان شهدای يافت 
 دفتر بهبود کيفيت      
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 تأييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  متخصص بيهوشي دکتر فریدون فالح مهر

 

 

 

 نده :ابالغ کن

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس  بيمارستان  دکتر سيد رضا مطهري

 نستاربيما سياست – CPR 2010 یهنمارامنابع :  -7

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  4/10/91 تاريخ ابالغ  :                     حياا کد تعيين وفراخوانیعنوان/موضوع:

  1/5/93تاريخ  آخرين باز نگری :                   

 31/5/93  تاريخ آخرين ابالغ :               

 و بالينی یبخشها  - ریپرستا فتر:    ددامنه خط مشی و روش

   کلنيکراپا
 M & L /005  کد خط مشی :

                                اول   : نسخه                                                                                          4از 4 : صفحه



 

 بسمه تعالی
 

           باد آبيمارستان شهدای يافت 
 دفتر بهبود کيفيت      
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 .باشد می ربيما درد کنترلی تمااقدا تاثير اوممد يابیارز و سیربر درد مديريت از رمنظو تعاريف:-1

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (: -2

   ریپرستا پرسنل توسط رانبيما درد اداره و شناخت وملز چرايی:

   ربيما یضايتمندر و حتیرا سحساا يشافزا ،    ربيما درد لکنتر جهت صحيح تمااقدا منجاا : فهد

 هاونير دعملكر يابیارز. 2  ای دوره رتصو به هاونير زشموآ. 1  :سياست 

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 شيفت ولمسو/رسرپرستامسئول پاسخگو: 

 ائی و مجری هر گام ( :روش اجرا ) گامهای اجر – 4

 .  دشو می منجاا رپرستا توسط وی شكايت سیربر و درد ظلحا از ربيما ضعيتو يابیارز -4-1

 .  دشو می توجه رپرستا توسط کالمی غير ینشانهها به درد يابیارز در-4-2

 .دشو می عايتر رپرستا توسط وی خصوصی حريم و هشد همافر ساکت و آرام محيط ربيما جهت -4-3

 .  يدآ می عمل به زمال امقدا زنيا رتصو در و سیربر رپرستا توسط ادنسدا نظر از فولی سوند جمله از ربيما تتصاالا -4-4

 و عميق تنفس زشمور،آبيما نیروا حمايت،  درد محل ددرسر سکمپر، يشنزپو تغيير جملهاز مناسب ریپرستا تمااقدا -4-5

 .دوش می منجاا ر،بيما فكر افنحرا و ربيما توسط تعضال دننمو شل يا ضنقباا

 رتصو در و داده توضيح وی به دهسا نباز به را آن پزشک يا رپرستا كنا درد سيجروپر مهنگا در نکادکو درد لکنتر ردمو در-4-6

 .  نمايند صحبت وی با و دهبو دكکو رکنا در دشو می ستهاخو لدينوا از وملز

 صخصو در زشموآ رپرستا توسط ندا گرفته ارقر سينه قفسه و شكم ناحيه حیاجر عمل تحت نيكهرابيما درد لکنتر جهت -4-7

 .  دشو می داده سرفه و عطسه موقع در ستد با هشد عمل ناحيه حمايت

 .ددگر می امقدا رپرستا توسط آن سساابر ئیدارو رستود دجوو رتصو در -4-8

 .سدر می معالج پزشک عطالا به رپرستا توسط ربيما ضعيتدرد،و تسكين بر مبنی پزشک رستود دجوو معد رتصو در -4-9

 .ددگر می ثبت هندوپر در و اجرا رپرستا توسط راتتوسد -4-10

 .نمايد می ثبت هندوپر در را خويش اتمشاهد و منجاا را درد تسكين یشهارو به ربيما  پاسخ رپرستا -4-11

 

  4/10/91 تاريخ ابالغ  :                     درد مديريت نظر از رانبيما مستمر يابیارز    عنوان/موضوع : 

  1/5/93تاريخ  آخرين باز نگری :                   

 31/5/93  تاريخ آخرين ابالغ :               

   بالينی یبخشها کليه    دامنه خط مشی و روش:
  M & L /006  کد خط مشی :

                                اول   : نسخه                                                                                         2از1 : صفحه



 

 بسمه تعالی
 

           باد آبيمارستان شهدای يافت 
 دفتر بهبود کيفيت      
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 .بينند می زشموآ ريزواسوپر و بخش ولمسو توسط ای دوره رتصو به ریپرستا یهاونير -4-12

 .دشو می پايش بخش ولمسو توسط مستمر رتصو به ریپرستا پرسنل دعملكر -4-13

 مسكن و رمخد یهادارو امكانات و تسهيالت مورد نياز :-5

 کميته بررسی:-6

 امضاء سمت نام ونام خانوادگی امضاء سمت ام ونام خانوادگین

  مدیرپرستاري زهراقاسمي  سرپرستاراورژانس فریباصارمي

  سوپروایزر باليني منصوره باني  سرپرستار دیاليز منورجليليان

  سرپرستارزایشگاه زهراخوبرو  سوپروایزر اتاق عمل الهه بحري

     منشي اتاق عمل ابراهيم قمري

 

 تأييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدیرپرستاري زهراقاسمي

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس  بيمارستان  دکتر سيد رضا مطهري

   درد تسكين لعملراستودمنابع :  -7

 

 

 

  4/10/91 تاريخ ابالغ  :                     درد مديريت نظر از رانبيما مستمر يابیارز    عنوان/موضوع : 

  1/5/93خ  آخرين باز نگری :  تاري                 

 31/5/93  تاريخ آخرين ابالغ :               

   بالينی یبخشها کليه    دامنه خط مشی و روش:
  M & L /006  کد خط مشی :

                                اول   : نسخه                                                                                          2از 2 : صفحه



 

 بسمه تعالی
 

           باد آبيمارستان شهدای يافت 
 دفتر بهبود کيفيت      
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 (تلفنی يا ریحضو)ددگر نمی ثبت هندوپر در ابتدا نهما که باشد می اردیمو شفاهی راتستود از رمنظو تعاريف:-1

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (: -2

   پرسنل و ربيما بالتكليفی از یلوگيرج وملز چرايی:

   نناآ یضايتمندر يشافزا و رانبيما نمادر مرا در تسريع : فهد

 بخشها در شاغل یهاونير متما به رمذکو يندآفر سانیر عطالا ، ستا هشد تعريف بخشها در تلفنی راتستود خذا يندآفر :سياست 

 .   دارد دجوو نستاربيما و شبخ سطح در يندآفر ایجرا حسن بر رتنظا ،ستا هشد منجاا

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 شيفت ولمسو/ رسرپرستامسئول پاسخگو: 

  روش اجرا ) گامهای اجرائی و مجری هر گام ( : – 4

 پزشک که ينا از نطميناا و معالج پزشک به رپرستا توسط کامل لحا حشر معالا روبيما ایبر همدآ پيش مشكل صحيح لنتقاا -4-1

 . ستا شناخته را نظر ردمو ربيما

 .کند می دهستفاا فشفا تالاسو از تتفاهما ءسو از بجتناا جهت رپرستا -4-2

 تلفن پشت از پزشک راتستود ارتكر يا، تلفن يفنآ روی اصد دان ارقر) شيفت يگرد رپرستا رحضو در تلفنی راتستود -4-3

 .دشو می خذا پزشک از(ربيما لمسو رپرستا توسط

 .دشو می ثبت رپرستا پزشکتوسط رستود گبر در شفاهی يا تلفنی راتستود -4-4

 .دشو می نوشته يخرتا و ساعت دوشو می بسته خط توسط حتما و مضاا و مهر رپرستا دو توسط تلفنی هشد ثبت راتستود -4-5

 .ددگر می اجرا ربيما رپرستا توسط هشد داده راتستود -4-6

 .دشو می ثبت هم تكسرکا در هندوپر از غير به تلفنی اردمو -4-7

 .سدر می مربوطه پزشک عطالا به حاصله نتايج وملز رتصو در آن ایجرا و تلفنی راتستود منجاا از بعد -4-8

 .دشو می داده لنتقاا بعد شيفت رپرستا به بالينی تحويل مهنگا تلفنی راتستود گرفتن -4-9

 بر رحضو ليناو در.)کند می مضاا و مهر و را ستا داده تلفنی رتصو به که تیراستود ، مشخص نماز تمد يک در پزشک 4-10

 (ربيما بالين

 .    نمايد می لکنتر و سیربر را تلفنی رستود با یها هندوپر فیدتصا رطو به  بخش رسرپرستا -4-11

 . دمیشو داده زمال یشهازموآ لومسئ رپرستا به آنطبق هشد منجاا تمااقدا و تلفنی راتستود ثبتدر لشكاوزابر رتصودر -4-12

  4/10/91 تاريخ ابالغ  :                     شفاهی ئیدارو و قبتیامر راتستود ثبت عنوان/موضوع : 

  1/5/93تاريخ  آخرين باز نگری :                 

 31/5/93  تاريخ آخرين ابالغ :               

     بالينی یبخشها   دامنه خط مشی و روش:
  M & L /007  کد خط مشی :

                                اول   : نسخه                                                                                       2از1 : صفحه



 

 بسمه تعالی
 

           باد آبيمارستان شهدای يافت 
 دفتر بهبود کيفيت      
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 --- امكانات و تسهيالت مورد نياز :-5

 کميته بررسی:-6

 امضاء سمت نام خانوادگینام و امضاء سمت نام ونام خانوادگی

  مدیرپرستاري زهراقاسمي  سرپرستاراورژانس فریباصارمي

  سوپروایزر باليني منصوره باني  سرپرستار داخلي جراحي مهري سالمتي

  سرپرستارزایشگاه زهراخوبرو  سوپروایزر اتاق عمل الهه بحري

  1یو  سرپرستار آي سي کبري آرمان  2سرپرستارآي سي یو افخم سليماني

  سرگروه جراحي عمومي دکتر ابراهيم هرمزي  سرگروه مغز واعصاب دکتر سيدجوادطبائيان 

 

 تأييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  سرگروه جراحي عمومي دکتر ابراهيم هرمزي

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس  بيمارستان  دکتر سيد رضا مطهري

  ريپرستادر نویسي ارشگز بکتامنابع :  -7

 

 

  4/10/91 تاريخ ابالغ  :                     شفاهی ئیدارو و قبتیامر راتستود ثبت عنوان/موضوع : 

  1/5/93تاريخ  آخرين باز نگری :                 

 31/5/93  تاريخ آخرين ابالغ :               

     بالينی یبخشها   دامنه خط مشی و روش:
  M & L /007  کد خط مشی :

                                اول   : نسخه                                                                                       2از2 : صفحه



 

 بسمه تعالی
 

           باد آبيمارستان شهدای يافت 
 دفتر بهبود کيفيت      
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 ديعتقاوا باني،زفرهنگي فختال،ا حرکتي،کيدر ،یياشنو، ريگفتا تمشكال مانند ارديمو تباطيار نعامو رازمنظو تعاريف:-1

 .یباشدم

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (: -2

   نماید مي ربيما نمادر ندرو در لشكاا دیجاا آن لنباد به و موثر غير طتباار به منجر که نعيامو دنکر فبرطر وملز   چرايی:

   نناآ در دعتماا حس دیجاا با آن مهادا و نمادر مرا در نهيااهمر و ربيما کترمشا : فهد

 جعينامر کليه نمادر و شپذیر. 2  دخو تباطيوار ريفتار يها رتمها يتقاار مينهز در پرسنل به دادن زشموآ و گاهيآ. 1  :سياست 

 تباطيار مانع عهرنو با

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 بالينی شيفت  ريزاوسوپرمسئول پاسخگو: 

  روش اجرا ) گامهای اجرائی و مجری هر گام ( : – 4

 در شيزموآ ریزواسوپر و حدوا ولمسو توسط نددار تباطيار مانع عنو هر که ي ادفرا با ردبرخو هنحو مينهز در زمال يشهازموآ -4-1

 دشو مي داده پرسنل به بخشي خلدا تجلسا یا شيزموآ يها سکال غالب

    یابد رحضو بخش در وي نیكادنز از یكي دشو مي داده زهجاا باشد شتهدا جسمي معلوليت ربيما که تيرصو در -4-2

    دشو مي منجاا ربهيا کمك و رپرستا توسط ربيما قبتيامر تمااقدا هياهمر شتناند رتصو در -4-3

   دگير مي ارقر رويختياا در زنيا ردمو تمكاناا ربيما معلوليت به توجه با -4-4

 وي به را دخو رمنظو رهشاا نباز با کنند مي سعي پرسنل نمایند مي تكلم سيرفا غير بانيز با هياهمر یا ربيما که یطياشر در -4-5

   نمایند تفهيم

   ندارگذ مي امحترا نهيااهمر و رانبيما يشهاارز و داتعتقاا به پرسنل -4-6

   دشو مي پذیرفته نماید نمي وارد وي نمادر ندرو به اي خدشهدارد ربيما که تيداعتقاا گرا -4-7

 آن از ناشي اتخطر تمسخر گونه هر از دور به نماید وارد خللي ربيما نمادر در ستا ممكن صخا مسور وعقاید که ارديمو در -4-8

    کنيم مي متقاعد را وي و هشد داده توضيح هياهمر یاربيما ايبر

   دشو مي داده صختصاا امجز قتاا صخا یطاشر با رانبيما به  نمكاا رتصو در -4-9

 .دشو مي داده هياهمر به زمال يها زشموآ دارد هياهمر و نيست پذیر زشموآ ربيما تيكهرصو در -4-10

 تخدما به سترسید نعامو دنکر فبرطر  عنوان/موضوع : 

   قبتیامر

  4/10/91 تاريخ ابالغ  :               

  1/5/93تاريخ  آخرين باز نگری :                 

     بالينی یبخشها   دامنه خط مشی و روش: 31/5/93  :تاريخ آخرين ابالغ                
  M & L /008  کد خط مشی :

                                  اول : نسخه                                                                                       2از1 : صفحه



 

 بسمه تعالی
 

           باد آبيمارستان شهدای يافت 
 دفتر بهبود کيفيت      
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 .دشو مي هساندر( وملز رتصو در) رکادمد رویزواسوپر عطالا به شيفت ولمسو توسط تباطيار مانع با ربيما شپذیر -4-11

 --- امكانات و تسهيالت مورد نياز :-5

 کميته بررسی:-6

 امضاء سمت نام ونام خانوادگی امضاء سمت نام ونام خانوادگی

  مدیرپرستاري زهراقاسمي  سوپروایزر آموزشي سكينه نژاد فاضل

  سوپروایزر باليني منصوره باني  سرپرستاراورژانس فریباصارمي

  سرپرستارزایشگاه زهراخوبرو  سرپرستارداخلي جراحي مهري سالمتي 

  مسئول مددکاري نازنين بهراميان   مسئول پذیرش معصومه حيدري

 

 تأييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدیرپرستاري قاسميزهرا

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس  بيمارستان  دکتر سيد رضا مطهري

 بخشي رعتباا يهااردستاندا منابع :  -7

 

 

 تخدما به سترسید نعامو دنکر فبرطر  عنوان/موضوع : 

   قبتیامر

  4/10/91 تاريخ ابالغ  :               

  1/5/93:  تاريخ  آخرين باز نگری                

     بالينی یبخشها   دامنه خط مشی و روش: 31/5/93  تاريخ آخرين ابالغ :               
  M & L /008  کد خط مشی :

                                اول   : نسخه                                                                                       2ز2: صفحه



 

 بسمه تعالی
 

           باد آبيمارستان شهدای يافت 
 دفتر بهبود کيفيت      
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 --- تعاريف:-1

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (: -2

   نکنارکا و رانبيما بين در عفونت لنتقاا از یپيشگير وملز   چرايی:

       دهلوآ منطقه صحيح يیزدا گند : فهد

 مستمر رتنظا و يدزدبا. 3  بخشها جهت هکنند ضدعفونی ادمو تهيه. 2   ربهيا کمک و خدماتی یهاونير زشموآ. 1  :سياست 

 هاونير دعملكر ای دوره پايش. 4هاونير دبرعملكر

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 محيط شتابهد سشنارکاو تخدما ولمسومسئول پاسخگو: 

  :مهای اجرائی و مجری هر گام ( روش اجرا ) گا – 4

 .   شدمی پو را ها محافظ ساير وملز رتصو در و ستكشدبهداشتيار درابتدا و قبل از انجام هرکاری  -4-1

 .  شدمی پو فمصر ربا يک نگابالفاصله  دارد دجوو سلبا گیدلوآ خطر گرا بهداشتيار -4-2

  . شاندمی پورا موضع و دنمو پهن آن  روی را(  تنظيف)فمصرراب يک چهرپاپس از پوشيدن لباس محافظ  بهداشتيار -4-3

 .  ميكند صبر قيقهد10 قلاحد و يختهر%( 10 يتكسوا%  )10 قتر با سديم هيپوکلريت لمحلو  آن رویدرمرحله بعد  بهداشتيار -4-4

 .دازمی اند عفونی بالهز سطل خلدا و دهنمو جمع فطر دو از را فمصر ربا يک چهرپاسپس  بهداشتيار -4-5

 .می دهد منجاا را محل يیزدا گند%( 2 يتكسوا) سديم هيپوکلريت لمحلو بادرانتها بهداشتيار -4-6

 اجد را هستگاد یقسمتها تمامی زادنو ترخيص از پس بالفاصله رنكوباتوا هستگاد گیدلوآ رتصو درباکمک بهيار بهداشتيار -4-7

 1 فوسپترسا با شستشو از پس را ها تشک و 2 سافوسپت با را هستگاد جیرخا و خلیدا بدنه و شستشو از پس را ها سينی، دهنمو

 .نماييد خشک و بكشیآ سپسو دهنمو ور غوطه قيقهد 20 تمد به 2 فوسپترسا لمحلو در را اهو فيلتر و نماييد ضدعفونی

 تخدما و کمكی یهاورني جهت محيط شتابهد سشنارکا و عفونت لکنتر رپرستا توسط زنيا ردمو شیزموآ یها دوره -4-8

 .دشو میاجرا بصورت دوره ای 

 به تخدما ولمسو و محيط شتابهد سشنارکا و عفونت لکنتر رپرستا توسط ليست چک برابر هاونير دعملكر بر رتنظا -4-9

 .دشو می منجاا مستمر رتصو

 .دشو می منجاا ای دوره رتصو به محيط شتابهد سشنارکا و عفونت لکنتر رپرستا توسط هاونير دعملكر پايش-4-10

 لحتماا دارای منطقه سريع يیزداگند   عنوان/موضوع : 

   عفونی نمونه يا ربيما گیتوسطدلوآ

  4/10/91 تاريخ ابالغ  :               

  1/5/93تاريخ  آخرين باز نگری :                 

   کلنيکراپا و بالينی یبخشها    دامنه خط مشی و روش: 31/5/93  تاريخ آخرين ابالغ :               
  M & L /009  کد خط مشی :

                                  اول : نسخه                                                                                       2از1 : صفحه



 

 بسمه تعالی
 

           باد آبيمارستان شهدای يافت 
 دفتر بهبود کيفيت      
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 تنظيف چهرپا و زداگند ادمو،(كشستد و ماسک و نگا)دیفر حفاظت سايلو امكانات و تسهيالت مورد نياز :-5

 کميته بررسی:-6

 امضاء سمت نام ونام خانوادگی امضاء سمت نام ونام خانوادگی

  مدیرپرستاري زهراقاسمي  سوپروایزر کنترل عفونت فریباابراهيميان

  سوپروایزر باليني منصوره باني  سرپرستار دیاليز منورجليليان

  سرپرستارزایشگاه هراخوبروز  سوپروایزر اتاق عمل الهه بحري

  مسئول خدمات ابراهيم عرب  مسئول بهداشت محيط سيده زهراپورمند

 

 تأييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدیرپرستاري زهراقاسمي

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس  بيمارستان  دکتر سيد رضا مطهري

 محيط شتابهد لعملراتوسد منابع :  -7

 

 

 لحتماا دارای منطقه سريع يیزداگند   عنوان/موضوع : 

   عفونی نمونه يا ربيما گیتوسطدلوآ

  4/10/91 تاريخ ابالغ  :               

  1/5/93تاريخ  آخرين باز نگری :                 

   کلنيکراپا و لينیبا یبخشها    دامنه خط مشی و روش: 31/5/93  تاريخ آخرين ابالغ :               
  M & L /009  کد خط مشی :

                                  اول : نسخه                                                                                       2از 2: صفحه



 

 بسمه تعالی
 

           باد آبيمارستان شهدای يافت 
 دفتر بهبود کيفيت      
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 --- تعاريف:-1

 ه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:بياني -2

   رانبيما هندوپر اوراق در هااردستاندا عایتر وملز  چرايی:

   ها هندوپر زيسا اردستاند،   ا    ها هندوپر اتمستند در مبهاا هرگونه از يپيشگير : فهد

 رانيماب هندوپر در تطالعاا ثبت به زمجا ادفرا لعملراستود غبالا :سياست 

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

  معاون درمان مرکز مسئول پاسخگو: 

  روش اجرا ) گامهای اجرائی و مجری هر گام ( : – 4

 ساعت اول پذیرش توسط پزشك معالج تكميل گردد. 24فرم شرح حال ومعاینات بدني باید در  -4-1

 بيماري راروزانه تكميل مي نماید. منشي بخش سربرگ فرمهاي شرح حال وسير -4-2

توسط پزشك معالج شكایت اصلي بيمار تاریخچه بيماري فعلي بيماریهاي قبلي داروهاي درحال مصرف وسایر اعتيادات -4-3

 حساسيت وناسازگاري دارویي سوابق فاميلي معاینات بدني وبررسي هاي باليني رادربرگ شرح حال ثبت مي کند.

 درپشت برگ شرح حال تشخيص اوليه یاافتراقي وطرح درمان تكميل وبرگه مهروامضاء مي شود.توسط پزشك معالج -4-4

 منشي بخش سربرگ فرم سيربيماري بامشخصات بيمارراتكميل مي نماید.-4-5

پزشك معالج یادداشتهاي مربوط به پيشرفت بيماري که دربرگيرنده ي اظهارات مشخصي درباره جریان بيماري مي باشد -4-6

 به زينيا عمل منجاا از قبل باشند مي حياجر عمل کاندید نيكهرابيما جهت) راساس تاریخ وروزانه ثبت مهروامضاءمي نماید.راب

  .( باشد نمي ريبيما سير نوشتن

 پزشك معالج درفرم سيربيماري طرح درمان وفرآیند پاسخ بيماربه درمان راثبت مهروامضاءمي نماید. -4-7

رین یادداشت سيربيماري باید وضعيت بيماردرهنگام ترخيص پيگيري درمان وبرنامه هاي مراقبتي پزشك معالج درآخ – 4-8

 بيماررا ثبت مهروامضاءنماید.

 که هندوپر تصفحا متما در را وي هندوپر رهشما و گيادخانو منا م،نا ربيما هندوپر در تطالعاا ثبت به زمجا رانهمكا کليه-4-9

 .  مي نمایند راکنترل نمایند مي ثبت تطالعاا

  . نمایند مي ثبت و مشخص را هشد وارد تطالعاا از یك هر ثبت یخرتا و نماز هندوپر در تطالعاا ثبت به زمجا رانهمكا کليه-4-10

 حشر نوشتن ايبر لقبو قابل يها قلاحد    عنوان/موضوع : 

   ربيما به طمربو يها ارشگز و یكي فيز معاینهل،حا

  4/10/91 تاريخ ابالغ  :               

  1/5/93تاريخ  آخرين باز نگری :                 

 - ژيیولوراد – باليني يبخشها کليهدامنه خط مشی و روش: 31/5/93  تاريخ آخرين ابالغ :               

   پيافيزیوتر
  M & L /010  کد خط مشی :

                                  اول : نسخه                                                                                    3از1 : صفحه



 

 بسمه تعالی
 

           باد آبيمارستان شهدای يافت 
 دفتر بهبود کيفيت      
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 .  دشو مي درج تطالعاا هکنند ثبت مهر و مضاا ر،بيما يشها ارگز و هندوپر اتمستند متما نپایادر -4-11

 .  اردند دجوو تطالعاا هکنند ثبت يمضاا و ها نوشته نپایا و بين خالي يفضا هيچ -4-12

 ( گير غلط كال مانند)تطالعاا هکنند كپا و هکنند حصالا سيلهو عنو هيچ ران،بيما به طمربو يشها ارگز و اتمستنددر -4-13

 د.شو نمي دهستفاا

 يباال و هکشيد خط یك فقط آن روي تطالعاا هکنند ثبت ،باشد هشد نوشته هشتباا اي جمله ربيما هندوپر در تيكهرصو در -4-14

 با را گيردخو خط اردمو ادیگرتعدد مستند هر یا ريپرستا ارشگز و پزشك راتستود نپایا در و نویسد مي را متن هشد حصالا آن

 .نماید مي ثبت را خویش سمت و مهر ،مضاا سپسده ونمو کرذ اد،تعد

 .  دميگير ارقر ربيما هندوپر در ساعت 24 تمد فظر کثراحد یستژیولوراد توسط هشد تایيد يها داريتصویربر ارشگز -4-15

 و سيهاربر و قبتيامر و مانيدر راتستود و هشد منجاا یابيارز سساابر ربيما باليني تطالعاا و لحا حشر خذا از حاصل نتایج -4-16

 .  دشو مي ثبت ژيیولوراد ارشگز مفر در ژيیولوراد متخصص توسط زمال کلينيكيراپات مااقدا

 --- امكانات و تسهيالت مورد نياز :-5

 بررسی: کميته-6

 امضاء سمت نام ونام خانوادگی امضاء سمت نام ونام خانوادگی

  مدیرپرستاري زهراقاسمي  سوپروایزر باليني منصوره باني

  سرپرستارزایشگاه زهراخوبرو  سرپرستاراورژانس فریباصارمي

  سرگروه جراحي عمومي دکتر ابراهيم هرمزي  سوپروایزر اتاق عمل الهه بحري

  متخصص رادیولوژي دکتر علي جاللوند  مدارك پزشكياداره رئيس  ده اقدس کبيرزا

 

 

 

 

 

 حشر نوشتن ايبر لقبو قابل يها قلاحد    عنوان/موضوع : 

   ربيما به طمربو يها ارشگز و یكي فيز معاینهل،حا

  4/10/91 غ  :تاريخ ابال               

  1/5/93تاريخ  آخرين باز نگری :                 

 - ژيیولوراد – باليني يبخشها کليهدامنه خط مشی و روش: 31/5/93  تاريخ آخرين ابالغ :               

   پيافيزیوتر
  M & L /011  :کد خط مشی 

                                  اول : نسخه                                                                                       2از1 : صفحه



 

 بسمه تعالی
 

           باد آبيمارستان شهدای يافت 
 دفتر بهبود کيفيت      
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 تأييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  سرگروه جراحي ومعاون درمان مرکز دکتر ابراهيم هرمزي

 

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس  بيمارستان  دکتر سيد رضا مطهري

دکتر –ي مدیرکل دفترمدیریت بيمارستاني وتعالي خدمات باليني دستورالعمل مستند سازي پرونده هاي پزشكمنابع:  -7

 17/6/93 /د مورخ 11167/409بخشنامه شماره –سيداحمد تارا 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حشر نوشتن ايبر لقبو قابل يها قلاحد    عنوان/موضوع : 

   ربيما به طمربو يها ارشگز و یكي فيز معاینهل،حا

  4/10/91 تاريخ ابالغ  :               

  1/5/93تاريخ  آخرين باز نگری :                 

 - ژيیولوراد – باليني يبخشها کليهدامنه خط مشی و روش: 31/5/93  تاريخ آخرين ابالغ :               

   پيافيزیوتر
  M & L /010  کد خط مشی :

                                  اول : نسخه                                                                                      3از 3: صفحه



 

 بسمه تعالی
 

           باد آبيمارستان شهدای يافت 
 دفتر بهبود کيفيت      
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 --- تعاريف:-1

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (: -2

   زنيا رتصو در ننگهبا به سترسید هنحو با هاونير شنايیآ  چرايی:

   رانبيما و نکنارکا يمنیا ضريب يشافزا ،  شلوغی و محاازد از یجلوگير ،قت  و ننگهبا به سريع سترسید  : فهد

 نگهبانی به واحد 10کد صختصاا ،ها ونير زشموآ :سياست

 

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3 

  نستاربيما مدير مسئول پاسخگو: 

 

  روش اجرا ) گامهای اجرائی و مجری هر گام ( : – 4

 از پس و ينوتد نستاربيما تنتظامااحراست و لومسو توسط ههرما ایبتدا در نستاربيما (ننگهباناانتظامات) شيفت برنامه -4-1

 .دشو می انتظامات وکليه بخشها حدوا تحويل نستاربيما مدير تاييد

 .  دشو می نصب بخش تعالناا تابلو در رسرپرستا توسط بخش انتظامات شيفت برنامه -4-2

 .  دناردنظارت  قتو متما رتصو بهدراورژانس  ننگهبامسئول حراست وانتظامات برحضور  -4-3

 مسئول تاسيسات روزانه سالم بودن پيج درکليه قسمتها راکنترل می نمايد. -4-4

 بخش ننگهبا توسط تنتظاماا يگرد یهاونير،نساورژا در همدآ دجوو به مشكل لکنتر جهت بيشتر وینير به زنيا رتصو در -4-5

 .  شوند می نیاخوا(فر10کد) تلفن يا بيسيم ی سيلهو به

 .  ستا هشد داده صختصاا نگهبانی واحدسيار به   تلفن هستگاد و خط -4-6

 .  دشو می از مرکز تلفن اعالم(10کد) ننگهبا به بخشها از يک هر زنيا رتصو در -4-7

 .  يابد می رنظرحضو ردمو بخشدر قيقهد 3 از کمترودر قتو عسرا درتوسط مرکز تلفن يا اورژانس  10پس از اعالم کد  ننگهبا -4-8

                    .                                                                                                                            کنترل وبرنامه ريزی می نمايد را مربوطه شیزموآ یها دورهراندن گذ ننگهبانا کليهحراست برای واحد -4-9

 .بينند می زشموآ ورود وبد در حدوا ولمسو توسط ننگهبا به سترسید جهت تلفن از دهستفاا ردمو در هاونير همه -4-10

 10سيار، اختصاص کد  تلفن وتلفن  خط امكانات و تسهيالت مورد نياز :-5

  4/10/91 تاريخ ابالغ  :                  نگهباني سيستم انخوافر     عنوان/موضوع : 

  1/5/93تاريخ  آخرين باز نگری :                 

 31/5/93  تاريخ آخرين ابالغ :               

   بيمارستان يبخشها کليه     دامنه خط مشی و روش:
  M & L /011  کد خط مشی :

                                  اول : نسخه                                                                                       2از 1  : صفحه



 

 بسمه تعالی
 

           باد آبيمارستان شهدای يافت 
 دفتر بهبود کيفيت      
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 کميته بررسی:-6

 امضاء سمت نام ونام خانوادگی امضاء سمت نام ونام خانوادگی

  مدیرپرستاري زهراقاسمي  مدیربيمارستان سيدابراهيم هاشمي

  سوپروایزر باليني منصوره باني  رئيس اموراداري محسن حدادي

  سرپرستاراورژانس ميفریباصار  مسئول نگهباني حميدرضا شاه صفي

  سوپروایزر آزمایشگاه سعيده ناظري  مسئول مرکز تلفن محمد خرم نژاد

  سوپروایزر رادیولوژي نسيم افسري منش  مسئول تاسيسات محمدحسين آبك 

  مسئول کلينيك منيره کوهساري  2سرپرستارآي سي یو افخم سليماني

  رپرستارداخلي جراحيس مهري سالمتي  1سرپرستارآي سي یو کبري آرمان

 

 تأييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بيمارستانمدیر سيدابراهيم هاشمي

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس  بيمارستان  دکتر سيد رضا مطهري

   نستاربيما سياستمنابع:  -7

  4/10/91 تاريخ ابالغ  :                  نگهباني سيستم انخوافر     عنوان/موضوع : 

  1/5/93باز نگری :   تاريخ  آخرين               

 31/5/93  تاريخ آخرين ابالغ :               

   بيمارستان يبخشها کليه     دامنه خط مشی و روش:
  M & L /011  کد خط مشی :

                                  اول : نسخه                                                                                       2از2  : صفحه



 

 بسمه تعالی
 

           باد آبيمارستان شهدای يافت 
 دفتر بهبود کيفيت      
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 --- تعاريف:-1

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (: -2

   آن ءسو فمصر از يجلوگير و هارمخد فمصر لکنتر وملز  چرايی:

 به هميشگي سترسيد ء ، سو دهستفاا ثرا در رمخد يهادارو ارضعو از يجلوگير ،  مندزنيا ربيما به رمخد داروي یقرتز : فهد

   مندزنيا رانبيما جهت رمخد

 رمخد داروي لتحو و تحویل بر رتنظا ، رمخد مفر تكميل :سياست 

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 شيفت ولمسورسرپرستاو خانهارود مسئول فني مسئول پاسخگو: 

  روش اجرا ) گامهای اجرائی و مجری هر گام ( : – 4

 .دشو مي تجویز رمخد داروي و یابيارز پزشك توسط ندهد پاسخ رمخد غير يها مسكن به ربيما تيكهرصو در-4-1

 .ددگر مي کسردکا و چك رپرستا توسط پزشك رستود -4-2

 .دشو مي پر ربيما منا به رپرستا توسط رمخد برگه -4-3

 .دشو مي یقرتز رپرستا توسط و تامين شيفت ولمسو توسط(رمخد گنجه)  بخش يپود از ربيما زنيا ردمو رمخد داروي -4-4

 .دشو مي ءمضاا هکنند یقرتز رپرستا و معالج پزشك توسط رمخد برگه -4-5

 .کند مي رمخد برگه ضميمه را خالي پوکه و هنوشت بخش رمخد لتحو و تحویل فترد در را هشد فمصر رمخد شيفت ولمسو -4-6

 .نماید مي ثبت بخش مصرفي رمخد ثبت مفردر را ربيما تمشخصا رمخد فمصر از پس رپرستا -4-7

 .نماید مي HIS را هشد فمصر رمخد ربيما رپرستا -4-8

 .ددگر مي خانهودار يمتصد تحویلربهيا کمك توسط صبح روز هر خالي پوکه با اههمر هشد تكميل يها برگه -4-9

 مفر با تطابق از پس را بخشها در هشد فمصر رمخد يفرمها کليه صبح روز هر باليني ریزواسوپر یا ريپرستا تخدما مدیر -4-10

 . نماید مي ءمضاا و تایيد خانهدارو در بخش مصرفي رمخد ثبت

 .کند مي بایگاني وقصندوگا رادر پوکهو گهبر وخانهثبتردارومخدلتحووفترتحویلرادرد هشد فمصر رمخد خانهدارو يمتصد -4-11

 .هدد مي ربهيا کمك تحویل را پر رمخد، هشد تكميل رمخد برگه با آن تطابق و HIS  چك از پس خانهدارو يمتصد -4-12

 .هدد مي شيفت ولمسو تحویل را پر رمخد ربهيا کمك -4-13

 .اردگذ مي رمخد گنجه خلدا در را پر رمخد شيفت ولمسو -4-14

 به و ارينگهد رمخد گنجه در و سرنگ خلدا آن ضافها باشد ربيما زنيا از بيش بخش در هشد هکشيد رمخد تيكهرصو در- 4-15

 .دشو مي تحویل بعد شيفت

  4/10/91 تاريخ ابالغ  :                  رمخد يهادارو لکنتر و فمصر ،ستاخودر عنوان/موضوع :

  1/5/93تاريخ  آخرين باز نگری :                 

 31/5/93  تاريخ آخرين ابالغ :               
    خانهدارو - باليني يبخشها کليه     دامنه خط مشی و روش:

  M & L /012  کد خط مشی :

                                اول   : نسخه                                                                                      2از1 : صفحه



 

 بسمه تعالی
 

           باد آبيمارستان شهدای يافت 
 دفتر بهبود کيفيت      

 

 

39 
 

 .باشد مي شيفت ولمسو تحویل رمخد گنجه کليد -4-16

 و منا کرذ با خالي و پر يها پوکه و دشو مي لتحو و تحویل خانهدارو در هم و بخشها در هم هرشيفت نپایا در ها رمخد -4-17

 .دشو مي ءمضاا هرندگي تحویل و ههندد تحویل توسط فترد و دشو مي ثبت مربوطه فترد در آن ادتعد

 خویش حدوا در خانهدارو و بخش ولمسو توسط هشد فمصر يهارمخد ادتعد و هارمخد لتحو و تحویل فترد صبح روز هر -4-18

 .دشو مي چك

 .دبر مي دارو و اغذ نتومعا به هفته 3-2 هر خالي يها پوکه اههمر به را هشد تكميل رمخد يها برگه خانهدارو ولمسو -4-19

 .نماید مي تحویل پر رمخد هشد فمصر يها رمخد دلمعا آن تایيد و سيربر از پس دارو و اغذ نتومعا در مربوطه ولومس -4-20

 رمخد لتحو و تحویل فتر،د رمخد ارينگهد صمخصو گنجهر،مخد ستاخودر مفر امكانات و تسهيالت مورد نياز :-5

 کميته بررسی:-6

 امضاء سمت ادگینام ونام خانو امضاء سمت نام ونام خانوادگی

  مدیرپرستاري زهراقاسمي  سرپرستاراورژانس فریباصارمي

  سوپروایزر باليني منصوره باني  سرپرستار دیاليز منورجليليان

  سرپرستارزایشگاه زهراخوبرو  سوپروایزر اتاق عمل الهه بحري

 

 تأييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  ول فني داروخانهمسئ دکتر مهرنوش جاریاني 

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس  بيمارستان  دکتر سيد رضا مطهري

  نستاربيما سياست منابع: -7

   

  4/10/91 تاريخ ابالغ  :                  رمخد يهادارو لکنتر و فمصر ،ستاخودر عنوان/موضوع :

  1/5/93  تاريخ  آخرين باز نگری :               

 31/5/93  تاريخ آخرين ابالغ :               
    خانهدارو - باليني يبخشها کليه     دامنه خط مشی و روش:

  M & L /012  کد خط مشی :

                                اول   : نسخه                                                                                      2از2 : صفحه



 

 بسمه تعالی
 

           باد آبيمارستان شهدای يافت 
 دفتر بهبود کيفيت      
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 آن به يبستر تمد لطو در ربيما که باشد مي اي باليني غير و باليني تمااقدا کليه ئهارا اردستاندا تخدما از رمنظو تعاريف:-1

   دکر هداخو اپيد زنيا

 شی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:بيانيه خط مشی)چرايی خط م -2

   قتو عسرا در و بمطلو نحو به رانبيما زنيا ردمو تخدما ئهارا وملز   چرايی:

   رانبيما به هشد تعيين قبل از يیزر برنامه با بهتر تخدما ئهارا : فهد

 تخدما ئهارا بر رتنظا ،  قبل هما نیاپا در حدهاوا به آن معالا و ماهيانه رتصو به مختلف يحدهاوا يها برنامه تنظيم :سياست 

  تقااو متما در اردستاندا

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

  نستاربيما مدیر مسئول پاسخگو: 

  روش اجرا ) گامهای اجرائی و مجری هر گام ( : – 4

 .نددار لفعا رحضو انبحر مدیریت رتچا بقط انبحر قعامو و اداري تساعا در نکنارکا سایر و مدیریت ،یاستر -4-1

ت، خدمان،نندگا،رانگهبانيش،پذیرران،پرستا، نپزشكا)مختلف يحدهاوا و بخشها هیندآ هما يها برنامه هما هر نپایا در -4-2

 مربوطه لينومسو توسط نستاربيما سياست طبق لنكاآ یا شيفت رتصو به ...(و کلنيكراپا يحدهاوا تتاسيساام، عز، ا99کد

 .ددگر مي معالا بخشها به و تنظيم

 با باشند شتهاند رحضو نمكاا ليلد هر به چنانچه ليكن ،یافته رحضو رکا محل در تنظيمي برنامه طبق حدوا هر نکنارکا -4-3

 .نمایند مي جایگزین ونير مربوطهولمسو هماهنگي

 .   شوند مي شپذیر روز شبانه تقااو متما در نسياورژا رانبيما -4-4

 .شوند مي شپذیر روز شبانه از ساعت هر در نشازنيا ردمو بخش در خالي تخت دجوو رتصو در نساورژا غير رانبيما -4-5

 .  دشو مي منجاا عصر و صبح شيفت در نساورژا عير لعماا و.دشو مي منجاا ساعتي هر در نسياورژا لعماا -4-6

 .  دشو مي منجاا روز شبانهاز ساعت هر در نسياورژا اردمودریاليزود فياسونوگر ،سكنا تي سي،(پرتابل وثابت)فياگر،مایشآز -4-7

 .  دشو مي منجاا عصر و صبح شيفت در نساورژا غير دهسا يفيهااگر و تمایشاآز -4-8

 .    ددگر مي ئهارا یستژیولوررادحضو با صبح شيفت در( دشو مي منجاا 3/5 وبپر با که)  فياسونوگر تخدما -4-9

 .    ددگر مي ئهارا یستژیولوراد رحضو با صبح شيفت در تخصصي فياگریوراد تخدما -4-10

 تساعا متما در اردستاندا تخدما یهارا       عنوان/موضوع : 

   (غيرتعطيل و تعطيل از عما) هفته يهام روزتما در و روز شبانه

  4/10/91 تاريخ ابالغ  :               

  1/5/93تاريخ  آخرين باز نگری :                 

   نستاربيما يحدهاوا کليه      دامنه خط مشی و روش: 31/5/93  تاريخ آخرين ابالغ :               
  M & L /013  کد خط مشی :

                                اول   : نسخه                                                                                      2از1 : صفحه



 

 بسمه تعالی
 

           باد آبيمارستان شهدای يافت 
 دفتر بهبود کيفيت      
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 .   ددگر مي ئهارا یستژیولوراد رحضو با تعطيل غير عصر و صبح در نساورژا غير تي سي تخدما -4-11

 . دشو مي منجاا روز شبانه از ساعت هرددرستاومقصد نستاربيمااز شخذپذیرازاپزشكپسرستودمندطبقزنيا رانبيما امعزا -4-12

 .دشو مي منجاا شب و عصر در جمعا پزشك رستود طبق زنيا رتصو در و بحص شيفت در رانبيما پيافيزیوتر -4-13

 توسط زمال هماهنگي اردند دجوو نستاربيما درمشابهکهاردمووEEG،سكوپيونداقبيلازخدماتي به رانبيمازنيا رتصودر -4-14

 .دميشو هنددابرگروده بر مبوالنسآ با امعزا تيم اههمرربيماو منجاا نستاربيمااز رجخادرئهخدمتاراکزابامرریزواسوپرو بخش ولمسو

 .دشو مي منجاا مربوطه لينومسو توسط تخدما موقع به ئهارا بر رتنظا -4-15

 --- امكانات و تسهيالت مورد نياز :-5

 کميته بررسی:-6

 امضاء سمت نام ونام خانوادگی امضاء سمت نام ونام خانوادگی

  سرگروه بيهوشي ح مهردکتر فریدون فال  بيمارستانمدیر سيدابراهيم هاشمي

  نماینده پزشكان دکتر آزیتاکریمي  مدیرپرستاري زهراقاسمي

  معاون درمان مرکز دکتر ابراهيم هرمزي  سوپروایزر باليني منصوره باني

 

 تأييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی
  بيمارستانمدیر سيدابراهيم هاشمي

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت دگینام و نام خانوا
  رئيس  بيمارستان  دکتر سيد رضا مطهري

   تخانهوزار يها گایدالین – رستانبيما سياست منابع: -7

 

 تساعا متما در اردستاندا تخدما یهارا       عنوان/موضوع : 

   (غيرتعطيل و تعطيل از عما) هفته يهام روزتما در و روز شبانه

  4/10/91 تاريخ ابالغ  :               

  1/5/93:  تاريخ  آخرين باز نگری                

   نستاربيما يحدهاوا کليه      دامنه خط مشی و روش: 31/5/93  تاريخ آخرين ابالغ :               
  M & L /013  کد خط مشی :

                                اول   : نسخه                                                                                     2از2 : صفحه



 

 بسمه تعالی
 

           باد آبيمارستان شهدای يافت 
 دفتر بهبود کيفيت      

 

 

42 
 

  ---تعاريف:-1

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (: -2

   نستاربيما در يژیولوراد تخدما ئهارا هنحو و نماز از جعينامر و پرسنل گاهيآ وملز   چرايی:

  نکنارکا بالتكليفي از يجلوگير ،  رپایيس جعينامر و رانبيما گميدرسر از يجلوگير : فهد

   بخشها و ژيیولوراد در شاغل يهاونير توجيه ،  بخشها به سانير عطالا :سياست

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 شيفتباليني سوپروایزر و ژيیولوراد ولمسو مسئول پاسخگو: 

  روش اجرا ) گامهای اجرائی و مجری هر گام ( : – 4

 صبح يها شيفت در رانبيما تمامي جهت(و گرافي هاي رنگي انندد و نهاد فيایوگرراد بجز) فيایوگرراد تدماخ کليه -4-1

 .دشو مي منجاا تكنسين توسطوشب عصرو

 یستژیولوراد توسطعصر روزهاي یكشنبه وسه شنبه  يها شيفت در( دشو مي منجاا 3/5 وبپر با که)  فياسونوگر تخدما -4-2

 .    دشو مي منجاا

)سوپروایزر ريپرستا فترد با هماهنگ وباارجاع به مراکز دیگر  تعطيل يهاروز و قعامو سایر در نسياورژا فياسونوگر تخدما -4-3

 .  دشو مي ئهارا باليني شيفت(

 باهماهنگي سوپروایزر روز شبانه تساعا متمادر يبستر و نسياورژا رانبيما به فيایوگرراد و سكنا تي سي تخدما ئهارا -4-4

 .  دگير مي رتصوباليني )ازطریق سيستم ارجاع(

 .دشو مي منجاا تكنسين توسط روز شبانه تساعا تمامي در پرتابل يها فياگر -4-5

 .دشو مي منجاا ژيیولوراد ولمسو توسط سرپایي جعينامر و بخشها به مناسب سانير عطالا -4-6

   .شوند مي توجيه مربوطه بخش ولمسو وسطت رکا به وعشر وبد در بخشها و ژيیولوراد يهاونير کليه -4-7

 

 شبانه رتصو به داريبر تصویر تخدما یه: اراعنوان/موضوع 

  روز شبانه تقااو و هفته يهاروز متما روزیدر

  4/10/91 تاريخ ابالغ  :               

  1/5/93تاريخ  آخرين باز نگری :                 

   ژيیولوراد - باليني يبخشها کليه دامنه خط مشی و روش: 31/5/93  تاريخ آخرين ابالغ :               
  M & L /014  کد خط مشی :

                                اول   : نسخه                                                                                       2از1  : صفحه



 

 بسمه تعالی
 

           باد آبيمارستان شهدای يافت 
 دفتر بهبود کيفيت      
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 --- و تسهيالت مورد نياز :امكانات -5

 کميته بررسی:-6

 امضاء سمت نام ونام خانوادگی امضاء سمت نام ونام خانوادگی

  مدیرپرستاري زهراقاسمي  سرپرستاراورژانس فریباصارمي

  سوپروایزر باليني منصوره باني  سرپرستار دیاليز منورجليليان

  مسئول کلينيك اريمنيره کوهس  سوپروایزر رادیولوژي نسيم افسري منش

  معاون درمان مرکز دکتر ابراهيم هرمزي  سرگروه پزشكان اورژانس دکتر جسين جليل پور

 

 تأييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بيمارستانمدیر سيدابراهيم هاشمي

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  ان رئيس  بيمارست دکتر سيد رضا مطهري

  رستانبيما سياست منابع: -7

 

 

 تساعا متما در اردستاندا تخدما یهارا عنوان/موضوع : 

   (غيرتعطيل و تعطيل از عما) هفته يهام روزتما در و روز شبانه

  4/10/91 تاريخ ابالغ  :               

  1/5/93تاريخ  آخرين باز نگری :                 

   نستاربيما يحدهاوا کليه      دامنه خط مشی و روش: 31/5/93  خ آخرين ابالغ :تاري               
  M & L /014  کد خط مشی :

                                اول   : نسخه                                                                                    2از 2 : صفحه



 

 بسمه تعالی
 

           باد آبيمارستان شهدای يافت 
 دفتر بهبود کيفيت      
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  تعاريف:-1

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (: -2

   آن به نساآ سترسيد جهت نسياورژا يهادارو تهيه وملز   ايی:چر

   ربيما يضایتمندر یشافزا    بخش تحيا و نسياورژا يهادارو به نساآ سترسيد : فهد

  حياتي و دوت نتيآ يهادارو ليست تهيه :سياست

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 خانه دارو ولمسوو شيفت ولمسو رسرپرستاپاسخگو:  مسئول 

  روش اجرا ) گامهای اجرائی و مجری هر گام ( : – 4

 ارستاندا سساا بر حدوا آن در یيدارو گنجه و نساورژا لياتر نچيدما و غبالا نساورژا به یيدارو اردستاندا آخرین ویرایش -4-1

 .سته اشد منجاا جدید

 ولمسو توسط امجز رتصو به و تهيه آن سساابر نظر ردمو يهاودارو تهيه هربخش درتهادو نتيوآ حياتي يهادارو ليست -4-2

 .دشو مي تهيه بخش

 .دشو مي جایگزین و ستاخودر خانهدارو از بخش ولمسو توسط دهستفاا از پس حياتي يهادارو -4-3

 .دشو مي لتحو و تحویل شيفت ولمسو توسط شيفت هر ابتد ا و انتهاي در و دهبو کامل هميشه نساورژا لياتر -4-4

 .دشو مي داده هاونير به بخش ولمسو توسط آن يپود محل و حياتي يهادارو هميتا ردمو در زمال يشهازموآ -4-5

 نمایدمي پودخانهدردارو هميشه زمالارمقد بهو دهنمو ستاخورادر حياتي يهادارو بخشها ستاخودر سسااخانهبردارو ولمسو-4-6

 .باشد مي ها بخش یيدارو زنيا يپاسخگو نماز هر در و دهبو لفعا روزي شبانه رتصو به نستاربيما خانهدارو -4-7
 

 --- امكانات و تسهيالت مورد نياز :-5

 

 

  4/10/91 تاريخ ابالغ  :                   نسياورژا یيدارو تخدما یهارا عنوان/موضوع: 

  1/5/93تاريخ  آخرين باز نگری :                 

 31/5/93  تاريخ آخرين ابالغ :               

   خانهرودا - باليني يبخشها کليه  دامنه خط مشی و روش:
  M & L /015  کد خط مشی :

                                اول   : نسخه                                                                                      2از 1 : صفحه



 

 بسمه تعالی
 

           باد آبيمارستان شهدای يافت 
 دفتر بهبود کيفيت      
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 کميته بررسی:-6

 امضاء سمت نام ونام خانوادگی امضاء سمت نام ونام خانوادگی

  مدیرپرستاري زهراقاسمي  سرپرستاراورژانس فریباصارمي

  سوپروایزر باليني منصوره باني  سرپرستار دیاليز منورجليليان

  سرپرستارزایشگاه زهراخوبرو  سوپروایزر اتاق عمل الهه بحري

  مدیرداروخانه مجيد باکي  داروخانه مسئول فني دکتر مهرنوش جاریاني

 

 تأييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مسئول فني داروخانه دکتر مهرنوش جاریاني

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس  بيمارستان  دکتر سيد رضا مطهري

 نساورژا یيدارو اردستاندا –رستانبيما سياست منابع: -7

 

 

 

 

  4/10/91 تاريخ ابالغ  :                   نسياورژا یيدارو تخدما یهارا عنوان/موضوع: 

  1/5/93تاريخ  آخرين باز نگری :                 

 31/5/93  الغ :تاريخ آخرين اب               

   خانهدارو - باليني يبخشها کليه  دامنه خط مشی و روش:
  M & L /015  کد خط مشی :

                                اول   : نسخه                                                                                      2از 2 : صفحه



 

 بسمه تعالی
 

           باد آبيمارستان شهدای يافت 
 دفتر بهبود کيفيت      
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 .دشو مي داري نگه آن در ربيما يحياا جهت زمال سایلو و حياتي يهادارو که ستا متحرکي کمد نساورژا لياتر تعاريف:-1

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (: -2

   تقااو متما در نساورژا لياتر دنبو کامل وملز چرايی:

   حياا مندزنيا رانبيما به سریع سيدگي،ر   نماز ترین هکوتا در بخش تحيا يهادارو به سترسيد : فهد

 ، اردستاندا برا بر نساورژا لياتر تكميل ،شيفت هر در لياتر لتحو و تحویل ،بخشها  متما جهت نساورژا لياتر تهيه  :سياست

  نناآ دعملكر پایش و هاونير زشموآ

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 شيفت ولمسو/رسرپرستاپاسخگو:  مسئول 

  هر گام ( :روش اجرا ) گامهای اجرائی و مجری  – 4

 CPR قتاا در نساورژا بخش در)بخشها در مناسب محلدر نساورژا لياترسرپرستار/مسئول شيفت روزانه کنترل مي نمایدکه -4-1

 .باشد مي مستقر (

 همه در هشد غبالا بخشها همه به ريپرستا فترد توسط که نستاربيما اردستاندا برابر و باشد مي طبقه 4 داراي نساورژا لياتر -4-2

  .دشو مي منجاا بخش ولمسو توسط آن نچيدماو نیكسا رتصو به بخشها

 .ارداردقر بخشها همه رختياا در و هیددگر پچا و تهيه ريپرستا فترد توسط نساورژا لياتر لتحو و تحویل فترد -4-3

 .ددگر مي لتحو و تحویل شيفت دو ولمسو توسط شيفت تعویض مهنگا به نساورژا لياتر -4-4

 . دشو مي جایگزین شيفت ولمسو توسط هادکمبو بالفاصله لياتر دنبو ناقص رتوص در -4-5

 عطالا به را قصانو  نباشد شيفت ولمسو توسط جایگزیني نمكاا و باشد هشد نقص رچاد لياتر اتتجهيز از هریك چنانچه -4-6

 .دشو مي جایگزین سالم اتتجهيز نیشاا توسط بالفاصله و هساندر بخش ولمسو

 ولمسو توسط HIS از بعد ربيما ايبر مصرفي سایلو و هادارو و هشد کنترلليست چك طبق نساورژا لياتر CPR هر ناپای در -4-7

 .دشو مي جایگزین  شيفت

 هشد یيزداگند و شستشو  خدمه یا ربهيا کمك توسط دهستفاا از پس هقو اغچر و پنگوسكورال مانند مصرفي غير اتتجهيز -4-8 

 .دشو مي داده ارقر لياتر در خویش محل در و

 .باشد مي يبعد ربيما ايبر دهستفاا دهماآ  دامجد لياتر -4-9

 تمكاناا و هادارو دنبو روز به و کامل آماده ،عنوان/موضوع: 

   روز شبانه تقااو متما در نساورژالياتر

  4/10/91 تاريخ ابالغ  :               

  1/5/93تاريخ  آخرين باز نگری :                 

  باليني يبخشها کليه  دامنه خط مشی و روش: 31/5/93  تاريخ آخرين ابالغ :               
  M & L /016  کد خط مشی :

                                اول   : نسخه                                                                                      2از 1 : صفحه



 

 بسمه تعالی
 

           باد آبيمارستان شهدای يافت 
 دفتر بهبود کيفيت      
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 .دشو مي داده بخش ولمسو توسط ورود وبد در هاونير به نساورژا لياتر هميتا صخصو در زمال زشموآ -4-10

 .   دشو مي دگوشز هاونير به ريکا کم گونه هر همشاهد و چك بخش ولمسو توسط مستمر رتصو به نساورژا لياتر -4-11

 سناورژا لياتر ليست چك امكانات و تسهيالت مورد نياز :-5

 کميته بررسی:-6

 امضاء سمت نام ونام خانوادگی امضاء سمت نام ونام خانوادگی

  مدیرپرستاري زهراقاسمي  سرپرستاراورژانس فریباصارمي

  سوپروایزر باليني منصوره باني  سرپرستار دیاليز منورجليليان

  سرپرستارزایشگاه زهراخوبرو  سوپروایزر اتاق عمل الهه بحري

  1سرپرستار آي سي یو کبري آرمان   یرداروخانهمد مجيدباکي 

 

 تأييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  سرگروه متخصصين بيهوشي دکتر فریدون فالح مهر

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس  بيمارستان  دکتر سيد رضا مطهري

 رستانبيما سياست منابع: -7

 تمكاناا و هادارو دنبو روز به و کامل آماده ،  عنوان/موضوع: 

   روز شبانه تقااو متما در نساورژالياتر

  4/10/91 تاريخ ابالغ  :               

  1/5/93تاريخ  آخرين باز نگری :                 

  باليني يبخشها کليه  دامنه خط مشی و روش: 31/5/93  تاريخ آخرين ابالغ :               
  M & L /016  کد خط مشی :

                                اول   : نسخه                                                                                      2از 2 : صفحه



 

 بسمه تعالی
 

           باد آبيمارستان شهدای يافت 
 دفتر بهبود کيفيت      
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 --- تعاريف:-1

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (: -2

   وی نهااهمر خدمتو گيرندهی به الموا از حفاظت صخصو در سانیر عطالا ،  ربيما سائلو نشد دمفقو از یجلوگير چرايی:

 ایبر خالقیا بچورچا ديجاا ،  دخو قحقو از ربيما دننمو هگاآ ،  رانبيما لحا هفار جهت نستاربيما در منا محيط ديجاا : فهد

   ربیما الموا صخصو در اریمانتدا ،  ربيما قحقو ءتقاار و حمايت شناسائی ،  نستاربيما

 خدمت ی هگيرند الموا و سائلو ارینگهد :سياست

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3 

 پزشكی اركمد ولمسو – بخش رسرپرستاپاسخگو:  مسئول 

  روش اجرا ) گامهای اجرائی و مجری هر گام ( : – 4

 ستا هشد گرفته نظردر نياگمشد سرقت مقابلدر رانمايملکبيمااز حفاظت  جهت تیاتمهيد، نستاربيما در -4-1 

 ربيما عطالا بهدرابتدای پذيرش بيمار دراخو ارزشبا سائلو و مايملک ارینگهد و حفظ لقباددرخو مسئوليت  نستاربيما -4-2

 . ميرساند نشا ادهخانوو

 یيندافر،ميكند يتمسئول لقبوآورده، نستاربيما بهاو کهر،بيما شخصی الموا مياتما،هريک لقبان،درستاربيما هنگاميكه -4-3

 . ستا هشد تعيين،هدشدانخو هيددزد يادمفقوربيما شخصی سايلو ينكهازا نطميناوا او الموا محاسبه ایبر

 بنتخاا بهدرقا که نیرابيماو یبستر رانبيما،ندا هشد حیاجرروز نهما که نیرابيما،نساورژا رانبيما الموا شامل،يندافر ينا -4-4

 ميشوند،عاجزهستند نمايملکشا ردمودر یگير تصميماز کسانيكهونيستند نالشاموا دنسپر مانتا به گزينه

 دشو می ئهارا وی هیاهمر يا و ربيما به رسرپرستا توسط  زمال یها هنمائیر،رابيما ارزشبا سائلوو الموا شتناگذ مانتا جهت -4-5

 ی هگيرند الموا از حفاظت سانیر عطالا  ع: عنوان/موضو

   خدمت

  4/10/91 تاريخ ابالغ  :               

  1/5/93تاريخ  آخرين باز نگری :                 

   نگهبانی،ها بخش ی کليه  دامنه خط مشی و روش: 31/5/93  تاريخ آخرين ابالغ :               
  M & L /017  کد خط مشی :

                                اول   : نسخه                                                                                   3از 1 : هصفح



 

 بسمه تعالی
 

           باد آبيمارستان شهدای يافت 
 دفتر بهبود کيفيت      
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باحضور نيروی انتظامی مستقر  شپذير یمتصد توسط ربيما الموا و سايلو ندارند هیاهمر که نیرابيما جهت نساورژا در-4-6

 .دشو می گرفته تحويل و داریبر ليستدربيمارستان 

 ددگر می وی تحويل نسخه يک و هسيدرربيما ءمضاا به ، هشد تنظيم ی تجلسهرصو يا و هشد تهيه ليست -4-7

 ددگر می ریکادمد تحويل اری،نگهد و حفظ جهت ه،شد دهسپر تمانار،ابيما هیاهمر رحضو معد رتصودر-4-8

ونيروی  رپرستا توسط، یبستر نماز در ربيما سائلو از مكتوبی ليست هیاهمر شتناند رتصو،در یبستر یها بخش در -4-9

 دشو می تهيهانتظامی 

    ددگر می ربيما تحويل نسخه يک و هسيدر ربيما  ءمضاا به هشد تهيه ليست-4-10

 دشو می ارینگهد( هتائيدشد هیاهمر يا ربيما دخو)مطمئن شخص به تحويل تا منا نمكادر الموازا هیاهمر دننبو رتصودر -4-11

 ربيماو ثبت  رپرستا توسط ربيما ازملو و سايلو از ليستی( رهوشيا)ربيما دخو رحضو در اردند هیاهمر که ریبيما جهت -4-12

  ددگر می ربيما تحويل ليست از نسخه يک و کند می مضاا را مربوطه ليست

  يا و ربيما تحويل مددکاری توسط ليست طبق هشد دهسپر تماناا ، ربيما ترخيص مهنگا يا و ،هیاهمر ی جعهامر رتصودر -4-13

 ددگر می هشد تائيد هیاهمر

   ستا مكانپذيرا معتبر شناسائی ركمد ی ئهارا با هیاهمر تائيد -4-14

 ربيما سائلو و المو،امانتا ليست امكانات و تسهيالت مورد نياز :-5

   

 

 

 

 ی هگيرند الموا از حفاظت سانیر عطالا  عنوان/موضوع: 

   خدمت

  4/10/91 ريخ ابالغ  :تا               

  1/5/93تاريخ  آخرين باز نگری :                 

   نگهبانی،ها بخش ی کليه  دامنه خط مشی و روش: 31/5/93  تاريخ آخرين ابالغ :               
  M & L /017  کد خط مشی :

                                اول   : نسخه                                                                                      3از2 : صفحه



 

 بسمه تعالی
 

           باد آبيمارستان شهدای يافت 
 دفتر بهبود کيفيت      
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 کميته بررسی:-6

 امضاء سمت نام ونام خانوادگی امضاء سمت نام ونام خانوادگی

  مدیرپرستاري زهراقاسمي  سرپرستاراورژانس فریباصارمي

  سوپروایزر باليني منصوره باني  سرپرستار دیاليز منورجليليان

  سرپرستارزایشگاه زهراخوبرو  سوپروایزر اتاق عمل الهه بحري

  مسئول مددکاري نازنين بهراميان  مسئول درآمدوترخيص احمددستخوش

 

 تأييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بيمارستانمدیر سيدابراهيم هاشمي

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس  بيمارستان  دکتر سيد رضا مطهري

 تجربه بيمارستان  منابع: -7

 

 

 

 ی هگيرند الموا از حفاظت سانیر عطالاعنوان/موضوع: 

   خدمت

  4/10/91 تاريخ ابالغ  :               

  1/5/93تاريخ  آخرين باز نگری :                 

   نگهبانی،ها بخش ی کليه    دامنه خط مشی و روش: 31/5/93  تاريخ آخرين ابالغ :               
  M & L /017  کد خط مشی :

                                اول   : سخهن                                                                                     3از3 : صفحه



 

 بسمه تعالی
 

           باد آبيمارستان شهدای يافت 
 دفتر بهبود کيفيت      
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 --- تعاريف:-1

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (: -2

   نستاربيما يها سياست سساا بر پذیر سيبآ يها وهگر اسائيشن و حمایت وملز چرايی:

   پذیر سيبآ يها وهگر و رانبيما از حمایت،  وي به امحترا روبيما شخصيت حفظ، عجور بباار تكریم و سيدگير : فهد

   نستاربيما تمكاناا دننمو همافر، پذیر سيبآ يها وهگر از حمایت کلي يها سياست از ويپير :سياست

 ول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:مسئ-3

 مدیربيمارستانپاسخگو:  مسئول 

  روش اجرا ) گامهای اجرائی و مجری هر گام ( : – 4

 :  شامل پذیر سيبآ يها وهگر-4-1

 نکادکو   

 رداربا نناز   

 انناتوادفرا   

 انسالمند   

 نيروا رانبيما   

 هلهویا لمجهو خدمت نگيرندگا   

 جسميو هنيذ نمعلوال   

 سرپرست ونبد ادفرا    

 باشند مي خطر ضمعردر يیگرجمعيتهاود   

   مينماید حمایت( مانيودر یمني،افيزیكي،تياتجهيز) مناسبرطو به ده،پذیرنامبر سيبآ يههاوگراز نستاربيما -4-2

  4/10/91 تاريخ ابالغ  :                  پذیر سيبآ يها وهگر از حمایت   عنوان/موضوع: 

  1/5/93تاريخ  آخرين باز نگری :                 

 31/5/93  تاريخ آخرين ابالغ :               

   ها بخش ي کليه   دامنه خط مشی و روش:
  M & L /018  : کد خط مشی

                                اول   : نسخه                                                                                   3از 1 : صفحه



 

 بسمه تعالی
 

           باد آبيمارستان شهدای يافت 
 دفتر بهبود کيفيت      

 

 

52 
 

 ،ههاوگر یندرا ادفرا ینا قحقواز حمایت ايبرو هشد شناسایي،خطر ضمعرودرپذیر سيبآ رانبيما وهگرن،ستاربيما در -4-3

 . ميكند دیجاا را يیندافر

 دپذیر مي رتصو اه بخش مسئولين توسط فهد وهگر صخصو در تطالعاا آوري جمع و شناسائي -4-4 

 ميشوندرمنظو ینداینفردراباشندنيز يبستر نمازسادر یاعاطفي هنيذ ينيهااباناتو اديفرا غمایاا حالتدر رانبيما تيكهرصودر-4-5

 باشند مي نيز هيد نوبت و نمادر لویتاو ،داراي  هشد شناسائي پذیر سيبآ يها وهگر -4-6

 ستا هشد تعبيه دربخشهااریود افطرا يها هدنر سالمند و انناتو ادفرا لحا هفار جهت -4-7

  دگير مي رتصو خاصي تحتياطاا با، پذیر سيبآ يها وهگر جهت  پزشك توسط حياجر عمل منجاا  و نمادر-4-8

   ددگر مي خذا نهاا نیكادنز از ،حياجر لعماا منجاا و نمادر ي مهادا جهت ضایتنامهر ،پذیر سيبآ يها وگر جهت -4-9

 دارد  را  وي با دنبو اههمر و بخش به ورود ي زهجا،ا ربيما درما صبخصو هياهمر  نفر یك نکادکو  ارينگهد و حمایت جهت -4-10

 باشند مي  ربيما به سيبآ و ربيما طسقو از يجلوگير  جهت تخت افطرا دهنر  داراي لطفاا يها بخش يها تخت -4-11

 .باشد مي دموجو ها خشب در انسالمند و انناتو ادفرا جابجائي جهت یلچرو -4-12

 نمادر ي هزینه ینكها لمثا انبعنو گرفته رتصو تياتمهيد نيز،به مددکاري اطالع داده مي شود سرپرست ونبد ادفرا جهت -4-13

 ... و دشو مي تخفيف شامل نهاآ

 ءسو مقابلدر فظتمانندمحاد،ميشو هم فيزیكي يحرمتها هتكازترافر یمنيا يها زهحو شامل پذیر سيبآ وهگر از حمایت -4-14

 می باشد . زيسو تشا وزبر مهنگا یاکمكت،خدما ئهازارا عمتنا،انهرانگاا سهل قبتامر ده،ستفاا

  4/10/91 :  تاريخ ابالغ                  پذیر سيبآ يها وهگر از حمایت   عنوان/موضوع: 

  1/5/93تاريخ  آخرين باز نگری :                 

 31/5/93  تاريخ آخرين ابالغ :               

   ها بخش ي کليه   دامنه خط مشی و روش:
  M & L /018  کد خط مشی :

                                اول   : نسخه                                                                                   3از 2 : صفحه



 

 بسمه تعالی
 

           باد آبيمارستان شهدای يافت 
 دفتر بهبود کيفيت      
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 یلچرل،وطفاا و زاداننو تخت رکنا يها دهنرار،یود افطرا يها دهنر نياز :امكانات و تسهيالت مورد -5

 کميته بررسی:-6

 امضاء سمت نام ونام خانوادگی امضاء سمت نام ونام خانوادگی

  مدیرپرستاري زهراقاسمي  سرپرستاراورژانس فریباصارمي

  سوپروایزر باليني منصوره باني  مسئول تجهيزات پزشكي طيبه خاوري

  مسئول کلينيك منيره کوهساري  سرپرستارجراحي هري سالمتيم

  مسئول پذیرش معصومه حيدري  مسئول مددکاري نازنين بهراميان

 

 تأييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بيمارستانمدیر سيدابراهيم هاشمي

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس  بيمارستان  دکتر سيد رضا مطهري

 ربيما قحقو رمنشو، خدمت نگيرندگا عقاید و ها ارزش شيزموآ ي وهجز  منابع: -7

 

 

 

  4/10/91 تاريخ ابالغ  :                  پذیر سيبآ يها وهگر از حمایت   عنوان/موضوع: 

  1/5/93تاريخ  آخرين باز نگری :                 

 31/5/93  آخرين ابالغ :تاريخ                

   ها بخش ي کليه   دامنه خط مشی و روش:
  M & L /018  کد خط مشی :

                                اول   : نسخه                                                                                   3از 3 : صفحه



 

 بسمه تعالی
 

           باد آبيمارستان شهدای يافت 
 دفتر بهبود کيفيت      
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 .باشد مي نسياورژا و ديعا غير یطاشر انبحر از رمنظو تعاريف:-1

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (: -2

    برنامه شتندا و تخدما موقع به و بمطلو یهارا رمنظو به نيابحر یطاشر در پرسنل گيدماآ وملزچرايی:

 يپيشگير،  منابع سایر و اتتجهيز و پرسنل مناسب تمدیری ،  مينومصد و رانبيما به بموقع و بمطلو ، زمال تخدما ئهارا : فهد

    منابع  ررويهد و فتالا از يپيشگير ،  مينومصد جمعيت محاازد از ناشي ارضعو وزبر از

 ادفرا زشموآ،باشد مي نصب انمدیر فترد و بخشها در و ستا هشد حياطر نستاربيما در انبحر مدیریت مناسب رتچا   :سياست

 يهاونير رحضو اريضطرا یطاشر اردمو در ، دشو مي منجاا انبحر رتچا طبق بالیا و انبحر کميته سطتو لغيرمسئو و لمسئو

 نستاربيما رجخا از کمكي يهاونير نياخوافر اريضطرا یطاشر اردمو درو ستا هشد حياطر ريپرستا فترد توسط بخشها از کمكي

 . باشد مي نستاربيما سطح ،در یندآفر ايجرا حسن بر رتنظا و يیزر برنامه. 5   ستا هشد حياطر حدوا هر ولمسو توسط

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3 

  ونمتر باهمكاري  نستاربيما مدیرپاسخگو:  مسئول 

  روش اجرا ) گامهای اجرائی و مجری هر گام ( : – 4

 .    ستا هیددگر حياطرکميته مربوطه توسط اعضاء در بالیا و انبحر کميته توسط( نستاربيما در انبحر مدیریت)HICS رتچا -4-1

 .    ستا هیددگر درصا نستاربيما یاستر توسط رتچا ینا ادفرا ايبر مسئوليت غبالا-4-2

 .   ستا هشد نصب نستاربيما مختلف يها بخش درتوسط مسئول بحران  انبحر مدیریت رتچا-4-3

  . ستا هیددگرضاءتحویل توسط مسئول بحران به اع لمسئو ادفرا ظایفو حشر -4-4

 .   ستا هیددگرانجام  توسط مسئول بحران  نهاآ نجانشينا و لمسئو ادفرا ظایفو حتوجيه شر -4-5

  رابرگزارمي نماید. نستاربيما پرسنل زنيا ردمو يشهازموآمسئول بحران باهماهنگي مسئول آموزش ودفتربهبود کيفيت  -4-6

 .   مي نماید اربرگزرا  ريجا لسا در هاونير بيشتر گيدماآ جهت زمال يهارمانو اريبرگزمسئول بحران  -4-7

 .نماید مي سسترد در و دهماآ هميشهرا  نساورژا لياتر کلنيكراپا و باليني يبخشها درمسئول هربخش  -4-8

 .  دده مي منجاا نستاربيما لمعمو زنيا بر زادما مربوطه يهارنباا در مصرفي اتتجهيز و دارو يپودمدیرداروخانه  -4-9

 .  دکن مي ارمد واردرا اريضطرا قبر رموتو قبر قطع رتصو در راکنترل و زگاو آب هخيرذ منبع دجوومسئول تاسيسات  -4-10

  4/10/91 تاريخ ابالغ  :                  انبحر اردمو در هيد پاسخ عنوان/موضوع: 

  1/5/93تاريخ  آخرين باز نگری :                 

 31/5/93  :تاريخ آخرين ابالغ                

     نستاربيما يحدهاوا کليه دامنه خط مشی و روش:
  M & L /019  کد خط مشی :

                                اول   : نسخه                                                                                   3از 1 : صفحه



 

 بسمه تعالی
 

           باد آبيمارستان شهدای يافت 
 دفتر بهبود کيفيت      
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   نماید مي پود تتاسيسا و بخشها در السانتر نکسيژا بر وهعالرا مانومتر با پرتابل نکسيژا لکپسومسئول تجهيزات پزشكي  -4-11

 .  نماید مي نصب مختلف يحدهاوا و بخشها در مناسب محل دررا هشدرژشا نشاني تشآ يکپسولهامسئول آتش نشاني  -4-12

 .  ستا هشد مشخص آن مسير اریود روي برتوسط مسئول تاسيسات  هشد صبن فلش با بخشها اريضطرا وجخر راه-4-13

 یا ريپرستا فترد هماهنگي با مربوطه ولمسو توسط بخش هر خليدا ينهاابحر اردمو در کمكي يهاونير از دهستفاا برنامه -4-14

 .   ستا هشد حياطربحران  مدیریت

 پشتيباني وينير نياخوافر ضمن مربوطه ولمسو صبح شيفت در احدهوا و بخشها از هریك در انبحر دجوو رتصو در -4-15

 .   نماید مي معالا مدیریت یا ريپرستا فترد به را تبامر

 مي ریزواسوپر عطالا به را تبامر شيفت ولمسو شب و عصر شيفت در حدهاوا و بخشها از هریك در انبحر دجوو رتصو در -4-16

 .  دشو مي تامين نظر ردمو بخش جهت کمكي وينير نیشاا هماهنگي با و ساندر

 يیگرد بخش در ننشاا ربيما (ریزواسوپر)هماهنگي بدمنيجر با تخت دکمبو با باليني يبخشها از هریك جههامو رتصو در -4-17

 .شوند مي شپذیر

 .دشو مي دهستفاا پود يتختها از باهماهنگي سوپروایزردموجو يهاتتخ دننبو پاسخگو رتصو در -4-18

 دشو مي دهستفاا)منطقه امن( انبحر قعامو در فيزیكي يفضادپو وسایل وتجهيزات و انعنو بهکلينيك  نكس جنب کا از -4-19

 .باشد مي سوپروایزر تحویل آن کليدو

 .دشو مي منجاا ریزواسوپر توسط زمال يها هماهنگي متخصصين از هریك رحضو به زنيا رتصو در -4-20

 .  دشو مي هساندر تتاسيسا عطالا به توسط سوپروایزر تبامر آب یا قبر قطع، زيسو تشن،آکسيژا رفشا فتا رتصو در -4-21

 کوتاهترین در نیشاا و دشو مي هساندر شدار انمدیر عطالا به ریزواسوپر توسط تبامر باشد سيعو انبحر سطح چنانچه -4-22

 .هندد مي مهادا را انبحر مدیریت و یابند مي رحضو نستاربيما در نماز

 و تسهيالت مورد نياز :امكانات -5

 قبر رتوانرژآب، هخيرذ منبع، نکسيژا و زگا لکپسوات،تجهيز و دارو يپوان،دبحر مدیریت رتچا  

 

 

 

 

  4/10/91 تاريخ ابالغ  :                  انبحر اردمو در هيد پاسخ عنوان/موضوع: 

  1/5/93تاريخ  آخرين باز نگری :                 

 31/5/93  تاريخ آخرين ابالغ :               

     نستاربيما يحدهاوا کليه دامنه خط مشی و روش:
  M & L /019  کد خط مشی :

                                اول   : نسخه                                                                                      3از2 : صفحه



 

 بسمه تعالی
 

           باد آبيمارستان شهدای يافت 
 دفتر بهبود کيفيت      
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 ررسی:کميته ب-6

 امضاء سمت نام ونام خانوادگی امضاء سمت نام ونام خانوادگی

  مدیرپرستاري زهراقاسمي  سرپرستاراورژانس فریباصارمي

  سوپروایزر باليني منصوره باني  سرپرستار دیاليز منورجليليان

  سرپرستارزایشگاه زهراخوبرو  سوپروایزر اتاق عمل الهه بحري

  مسئول تاسيسات محمدحسين آبك  مسئول بحران فرشته عزیزي

 

 تأييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدیربيمارستان سيدابراهيم هاشمي

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس  بيمارستان  دکتر سيد رضا مطهري

 نستاربيما سياست – انبحر مدیریت يهنمارا  منابع: -7

 

 

 

 

  4/10/91 تاريخ ابالغ  :                  انبحر اردمو در هيد پاسخ   عنوان/موضوع: 

  1/5/93تاريخ  آخرين باز نگری :                 

 31/5/93  تاريخ آخرين ابالغ :               

   نستاربيما يحدهاوا کليه   دامنه خط مشی و روش:
  M & L /019  کد خط مشی :

                                اول   : نسخه                                                                                     3از3 : صفحه



 

 بسمه تعالی
 

           باد آبيمارستان شهدای يافت 
 دفتر بهبود کيفيت      
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 دکيفيتبهبو
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 بسمه تعالی
 

           باد آبيمارستان شهدای يافت 
 دفتر بهبود کيفيت      
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 فهرست

 

 صفحه                                                                          عنوان                                                                                                                        

 

 59....................ت وانتقادات ،شکایات ورضایتمندی بیماران وهمراهان..............................................................................دریافت ورسیدگی به پیشنهادا

 62.............................................................................................................دریافت ورسیدگی به پیشنهادات وانتقادات ،شکایات ورضایتمندی کارکنان.....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 بسمه تعالی
 

           باد آبيمارستان شهدای يافت 
 دفتر بهبود کيفيت      
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دريافت ورسيدگی به پيشنهادات وانتقادات ،شكايات عنوان/موضوع : 

 ورضايتمندی بيماران وهمراهان

 4/10/91   تاريخ ابالغ  :

 1/5/93    تاريخ آخرين بازنگری :

  کليه واحدهای مختلف بيمارستان  : دامنه خط مشی و روش   15/5/93:   غابالتاريخ  آخرين  

  QI/ 001کد خط مشی:

                                  اول : نسخه                                                                    2از  1:  صفحه

  : تعاريف -1

قص قوانين ومقررات عدم اجرای ضوابط دردستگاههای اجرايی وميزان کميت وکيفيتت ختدمات   درخواست احقاق حق ازنشكايت:  

 درمقايسه با استانداردهای ارائه خدمات عمومی است.

ابزاری موثر برای شناسايی وکشف نواقص واستخراج اطالعات مورد نياز از شكايات صوت گرفه درجهت ارتقاء  رسيدگی به شكايات :

 اشد.  کيفيت خدمات می ب

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

بمنظور رعايت حقوق بيمار وبرطرف نمودن موانع نارضايتی درارائه مطلوب خدمات بهداشتتی درمتانی کته وظيفته اصتلی      چرايی:

 زاهميت ويژه ای برخوردار است.بيمارستان می باشددريافت ورسيدگی به پيشنهادات انتقادات وشكايات ورضايتمندی بيماران ا

 ارتقاء ميزان رضايتمندی بيماران وهمراهان:  هدف

 جمع آوری فرمها وبررسی نقاط قوت وضعف: سياست

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 مسئول پاسخگو: رياست بيمارستان و            روش ارزيابی : بررسی مستندات  

 : جرايی و مجری هر گام (روش  اجرا )گامهای ا-4

واحدرسيدگی به شكايات زيرمجموعه رياست بيمارستان بوده وباابالغ رسمی رياست بيمارستان مشتغول ارائته ختدمات متی     -4-1

 باشد.

روشهای ارائه شكايات)تلفنی،مراجعه حضوری، کتبی ،الكترونيكی وپيامک( ونحوه دسترسی بته هريتک وهمچنتين فرآينتد      -4-2

يات توسط مسئول واحد درقالب پوستر وپمفلت درکليه بخشتها توزيتع وتابلوهتا درمعترض ديتد کليته بيمتاران        رسيدگی به شكا

 وهمراهان نصب می گردد.

صندوق های مخصوص جمع آوری شكايات توسط مسئول واحد رسيدگی به شكايات به مسئول هرواحتدتحويل تتادرورودی    -4-3

 بخش نصب گردد.

 سيدگی به شكايات روزانه جمع آوری می گردد وشكايات صندوقها ماهانه جمع آوری می گردد.شكايات توسط مسئول واحدر-4-4

 به محض دريافت شكايت کدرهگيری توسط مسئول رسيدگی به فردشاکی اعالم می گردد. -4-5

 شكايات درساعات اداری توسط مسئول رستيدگی بته شتكايات ودرستاعات غيتراداری توستط ستوپروايزر دفترپرستتاری        -4-6

موردبررسی قرارمی گيردونتايج اوليه رسيدگی به شكايات درساعات غيرارداری بمنظور اعالم نتيجه به فرد شاکی توسط سوپروايزر 

 شيفت دراسرع وقت به مسئول رسيدگی به شكايات ارسال می گردد.



 

 بسمه تعالی
 

           باد آبيمارستان شهدای يافت 
 دفتر بهبود کيفيت      
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 شكايات واصله توسط مسئول رسيدگی به شكايات باتوجه به علت شكايت به واحدهای ذيربط ارجاع می گردد. -4-7

نتايج حاصله ازهربخش توسط مسئول رسيدگی به شكايات درفرمهاودفاتر مربوطه ثبت وبه فردشاکی درمرحله اول بصتورت   -8-4

 فنی ودرمرحله دوم بصورت کتبی اعالم ميگردد.شفاهی ياتل

درصورتيكه مسئول رسيدگی به شكايات قادر به بررسی ووحل شكايات مطرح شده نباشدبه کميته تخصصتی رستيدگی بته     -9-4

ول شكايات بيمارستان که مشتمل بر رئيس بيمارستان /نماينده تام االختيار ايشان ،معاون مربوطه باتوجه به موضتوع شكايت،مستئ  

 بخش ومسئول حراست بيمارستان)باتوجه به ضرورت( است ارجاع می گردد.

درصورتيكه شكايت دردرون بيمارستان قابل حل نباشد به اداره بازرسی ارزيابی وپاسخگويی به شكايات دانشگاه ارجاع می  -4-10

 گردد.

دد وجهت حفظ محرمتانگی اطالعتات فترد    مسئول رسيدگی به شكايات نسبت به حفظ محرمانگی فرد شاکی متعهد می گر -4-11

 شاکی رسيدگی به هر شكايت براساس کدرهگيری انجام می گردد.

گزارش شكايات بانضمام ريسک های استخراج شده از شكايات واصله توسط مسئول رسيدگی به شكايات ماهانه به مستئول   -4-12

 دفتربهبود کيفيت ارسال می گردد.

رسيدگی به شكايات هرششماه يكبار بته اداره بازرستی ارزيتابی ورستيدگی ب ه شتكايات       گزارش شكايات توسط مسئول -4-13

 دانشگاه اعالم می گردد.

عملكردفرد موردشكايت توسط مسئول رسيدگی به شكايات ازطريق مسئول بخش مربوطه بصتورت دوره ای ارزيتابی متی     -4-14

 گردد.درصورت اصالح عملكرد فردموردشكايت تشويق می گردد.

 فرايتدرسيدگی به شكايات وروشهای اجرايی توسط دفتربهبودکيفيت بيمارستان ساالنه پايش وارزيابی می گردد.-4-15

درسهای آموخته شده از شكايات توسط مسئول رسيدگی به شكايات درقالب پمفلت پوستر بوردآموزشی خبرنامه و...هرسته  -4-16

 ماه يكبار به کليه بخشها اعالم می گردد.

مهای رضايتمندی بيماران وهمراهان توسط مسئول رسيدگی به شكايات بصورت روزانه توزيع وجمع آوری شده وبررستی  فر -4-17

 می گرددوآمار آن ماهانه به دفتربهبودکيفيت اعالم می گردد.

تتر  پيشنهادات بيماران وهمراهان توسط مسئول رسيدگی به شكايات روزانته جمتع آوری وبررستی شتده وماهانته بته دف      -4-18

 بهبودکيفيت جهت پيگيری اعالم می گردد.    

 

 کفرمهای مربوطه ،پمفلت ،صندوق، خط تلفن ،شماره پيام امكانات و تسهيالت مورد نياز :-5

 

 

دريافت ورسيدگی به پيشنهادات وانتقادات ،شكايات عنوان/موضوع : 

 اهانورضايتمندی بيماران وهمر

 4/10/91   تاريخ ابالغ  :

 1/5/93    تاريخ آخرين بازنگری :

  کليه واحدهای مختلف بيمارستان   : دامنه خط مشی و روش   15/5/93:   ابالغتاريخ  آخرين  

  QI/ 001کد خط مشی:

                                  اول : نسخه                                                                  3از  2:  صفحه



 

 بسمه تعالی
 

           باد آبيمارستان شهدای يافت 
 دفتر بهبود کيفيت      
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دريافت ورسيدگی به پيشنهادات وانتقادات ،شكايات عنوان/موضوع : 

 ورضايتمندی بيماران وهمراهان

 4/10/91   تاريخ ابالغ  :

 1/5/93    نگری :تاريخ آخرين باز

 کليه واحدهای مختلف بيمارستان  : دامنه خط مشی و روش   15/5/93:   ابالغتاريخ  آخرين  

 

  QI/ 001کد خط مشی:

                                  اول : نسخه                                                                   3از  3:  صفحه

 ته بررسی:کمي-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مسئول بهبود کيفيت وحيده آزادي  مدیربيمارستان سيدابراهيم هاشمي

  مسئول رسيدگي به شكایات زهراملكي  مدیرپرستاري زهراقاسمي

  مسئول حراست آقاي چيوائي  رئيس اموراداري محسن حدادي

  سوپروایزر اتاق عمل الهه بحري  سوپروایزر باليني زینت السادات جليلي ثابت

  سوپروایزر آزمایشگاه سعيده ناظري  رئيس امورمالي سيدعلي نقي موسوي

  سوپروایزر رادیولوژي نسيم افسري منش   مسئول بهداشت زهراپورمند

  ات پزشكيمسئول تجهيز طيبه خاوري  مسئول تاسيسات محمد حسين آبك

  سرپرستاراورژانس فریباصارمي  مسئول کلينيك منيره کوهساري

  رئيس اداره مدارك پزشكي اقدس کبيرزاده  مدیرداروخانه مجيدباکي

  مسئول خدمات ابراهيم عرب  مسئول انتظامات حميدرضاشاه صفي
 

 تاييد کننده :
 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

   ن درمان مرکزمعاو ابراهيم هرمزيدکتر 

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی
  يس  بيمارستان ئر رضا مطهری سيددکتر 

 ودستورالعمل های دانشگاه متبوعتجارب بيمارستان منابع :   -7

 4/10/91   غ  :تاريخ ابالدريافت ورسيدگی به پيشنهادات وانتقادات ،شكايات عنوان/موضوع : 



 

 بسمه تعالی
 

           باد آبيمارستان شهدای يافت 
 دفتر بهبود کيفيت      
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 1/5/93    تاريخ آخرين بازنگری : ورضايتمندی بيماران وهمراهان

 کليه واحدهای مختلف بيمارستان  : دامنه خط مشی و روش   15/5/93:   ابالغتاريخ  آخرين  

 

  QI/ 002کد خط مشی:

                                  اول : نسخه                                                                   3از   1:  صفحه

  : تعاريف -1

درخواست احقاق حق ازنقص قوانين ومقررات عدم اجرای ضوابط دردستگاههای اجرايی وميزان کميت وکيفيتت ختدمات   شكايت:  

 درمقايسه با استانداردهای ارائه خدمات عمومی است.

اطالعات مورد نياز از شكايات صوت گرفه درجهت ارتقاء  ابزاری موثر برای شناسايی وکشف نواقص واستخراج رسيدگی به شكايات :

 کيفيت خدمات می باشد.  

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

دراستای بازبينی ونظارت برعملكرد واحدها ازکارکنان بيمارستان واستفاده از نقطه نظرات وپيشنهادات ايشتان درراستتای   چرايی:

 يت ارائه خدماتبهبودکيف

 کارکنانارتقاء ميزان رضايتمندی :  هدف

 بررسی نتايج فرمهای نظرسنجی کارکنان ،رسيدگی به شكايات کارکنان: سياست

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 مسئول پاسخگو: رياست بيمارستان و            روش ارزيابی : بررسی مستندات  

 : اجرايی و مجری هر گام ( روش  اجرا )گامهای-4

مسئول رسيدگی به شكايات ماهانه فرم نظر سنجی کارکنان را درواحدهای مختلف توزيع وسپس فرمهای تكميل شده را جمع -4-1

 آوری می نمايد.

ی نتايج فرمهای نظرسنجی کارکنان ماهانه به دفتربهبودکيفيت جهت بررسی وطرح درکميته تكريم ارباب رجوع اعالم م -4-2

 گردد.

مراجعه حضوری، کتبی ،الكترونيكی وپيامک( ونحوه دسترستی بته    شكايات کارکنان از طريق روشهای ارائه شكايات )تلفنی -4-3

هريک وهمچنين فرآيند رسيدگی به شكايات توسط مسئول واحد درقالب پوستر وپمفلت درکليه بخشها توزيع وتابلوها درمعترض  

 ديد کليه کارکنان نصب می گردد.

صندوق های مخصوص جمع آوری شكايات توسط مسئول واحد رسيدگی به شكايات به مسئول هرواحتدتحويل تتادرورودی    -4-4

 بخش نصب گردد.

 شكايات توسط مسئول واحدرسيدگی به شكايات روزانه جمع آوری می گردد وشكايات صندوقها ماهانه جمع آوری می گردد.-4-5

 توسط مسئول رسيدگی به فردشاکی اعالم می گردد. به محض دريافت شكايت کدرهگيری -4-6



 

 بسمه تعالی
 

           باد آبيمارستان شهدای يافت 
 دفتر بهبود کيفيت      
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ترپرستتاری  شكايات درساعات اداری توسط مسئول رستيدگی بته شتكايات ودرستاعات غيتراداری توستط ستوپروايزر دف       -4-7

موردبررسی قرارمی گيردونتايج اوليه رسيدگی به شكايات درساعات غيرارداری بمنظور اعالم نتيجه به فرد شاکی توسط سوپروايزر 

 شيفت دراسرع وقت به مسئول رسيدگی به شكايات ارسال می گردد.

 ای ذيربط ارجاع می گردد.شكايات واصله توسط مسئول رسيدگی به شكايات باتوجه به علت شكايت به واحده -4-8

نتايج حاصله ازهربخش توسط مسئول رسيدگی به شكايات درفرمهاودفاتر مربوطه ثبت وبه فردشاکی درمرحله اول بصتورت   -4-9

 شفاهی ياتلفنی ودرمرحله دوم بصورت کتبی اعالم ميگردد.

ه نباشدبه کميته تخصصی رستيدگی بته   درصورتيكه مسئول رسيدگی به شكايات قادر به بررسی ووحل شكايات مطرح شد -4-10

شكايات بيمارستان که مشتمل بر رئيس بيمارستان /نماينده تام االختيار ايشان ،معاون مربوطه باتوجه به موضتوع شكايت،مستئول   

 بخش ومسئول حراست بيمارستان)باتوجه به ضرورت( است ارجاع می گردد.

نباشد به اداره بازرسی ارزيابی وپاسخگويی به شكايات دانشگاه ارجاع می درصورتيكه شكايت دردرون بيمارستان قابل حل  -4-11

 گردد.

مسئول رسيدگی به شكايات نسبت به حفظ محرمانگی فرد شاکی متعهد می گردد وجهت حفظ محرمتانگی اطالعتات فترد     -4-12

 شاکی رسيدگی به هر شكايت براساس کدرهگيری انجام می گردد.

م ريسک های استخراج شده از شكايات واصله توسط مسئول رسيدگی به شكايات ماهانه به مسئول گزارش شكايات بانضما -4-13

 دفتربهبود کيفيت ارسال می گردد.

گزارش شكايات توسط مسئول رسيدگی به شكايات هرششماه يكبار بته اداره بازرستی ارزيتابی ورستيدگی ب ه شتكايات       -4-14

 دانشگاه اعالم می گردد.

موردشكايت توسط مسئول رسيدگی به شكايات ازطريق مسئول بخش مربوطه بصتورت دوره ای ارزيتابی متی     عملكردفرد -4-15

 گردد.درصورت اصالح عملكرد فردموردشكايت تشويق می گردد.

 فرايتدرسيدگی به شكايات وروشهای اجرايی توسط دفتربهبودکيفيت بيمارستان ساالنه پايش وارزيابی می گردد.-4-16

آموخته شده از شكايات توسط مسئول رسيدگی به شكايات درقالب پمفلت پوستر بوردآموزشی خبرنامه و...هرسته  درسهای -4-17

 ماه يكبار به کليه بخشها اعالم می گردد.

پيشنهادات بيماران وهمراهان توسط مسئول رسيدگی به شكايات روزانته جمتع آوری وبررستی شتده وماهانته بته دفتتر        -4-18

 يری اعالم می گردد.    بهبودکيفيت جهت پيگ

 کفرمهای مربوطه ،پمفلت ،صندوق، خط تلفن ،شماره پيام امكانات و تسهيالت مورد نياز :-5

دريافت ورسيدگی به پيشنهادات وانتقادات ،شكايات عنوان/موضوع : 

 ورضايتمندی بيماران وهمراهان

 4/10/91   تاريخ ابالغ  :

 1/5/93    تاريخ آخرين بازنگری :

 های مختلف بيمارستانکليه واحد   : دامنه خط مشی و روش   15/5/93:   ابالغتاريخ  آخرين  

 

  QI/ 002کد خط مشی:

                                  اول : نسخه                                                                  3از  2:  صفحه



 

 بسمه تعالی
 

           باد آبيمارستان شهدای يافت 
 دفتر بهبود کيفيت      
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 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام خانوادگینام و 

  مسئول بهبود کيفيت وحيده آزادي  مدیربيمارستان سيدابراهيم هاشمي

  مسئول رسيدگي به شكایات زهراملكي  مدیرپرستاري زهراقاسمي

  مسئول حراست آقاي چيوائي  رئيس اموراداري محسن حدادي

  سوپروایزر اتاق عمل الهه بحري  ایزر بالينيسوپرو زینت السادات جليلي ثابت

  سوپروایزر آزمایشگاه سعيده ناظري  رئيس امورمالي سيدعلي نقي موسوي

  سوپروایزر رادیولوژي نسيم افسري منش   مسئول بهداشت زهراپورمند

  مسئول تجهيزات پزشكي طيبه خاوري  مسئول تاسيسات محمد حسين آبك

  سرپرستاراورژانس فریباصارمي  لينيكمسئول ک منيره کوهساري

  رئيس اداره مدارك پزشكي اقدس کبيرزاده  مدیرداروخانه مجيدباکي

  مسئول خدمات ابراهيم عرب  مسئول انتظامات حميدرضاشاه صفي
 

 تاييد کننده :
 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

   معاون درمان مرکز ابراهيم هرمزيدکتر 

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی
  يس  بيمارستان ئر رضا مطهری سيددکتر 

 ودستورالعمل های دانشگاه متبوعتجارب بيمارستان منابع :   -7

دريافت ورسيدگی به پيشنهادات وانتقادات ،شكايات عنوان/موضوع : 

 کارکنانورضايتمندی 

 4/10/91   تاريخ ابالغ  :

 1/5/93    تاريخ آخرين بازنگری :

 کليه واحدهای مختلف بيمارستان  : دامنه خط مشی و روش   15/5/93:   الغابتاريخ  آخرين  

 

   QI/ 002کد خط مشی:

                                  اول : نسخه                                                                   3از  3:  صفحه



 

 بسمه تعالی
 

           باد آبيمارستان شهدای يافت 
 دفتر بهبود کيفيت      
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 مدیریت پرستاری

 

   

  

 

 

 

 

 



 

 بسمه تعالی
 

           باد آبيمارستان شهدای يافت 
 دفتر بهبود کيفيت      
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 بسمه تعالی
 

           باد آبيمارستان شهدای يافت 
 دفتر بهبود کيفيت      
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 4/10/91تاريخ ابالغ  : پژوهشی های برنامه در پرستاری کادر مشارکت عنوان/موضوع :

 3/3/93تاريخ آخرين بازنگری : کليه کارکنان پرستاری   دامنه خط مشی و روش :

 /001NMکد خط مشی :                      1/4/93تاريخ  آخرين ابالغ : 

                                  اول : نسخه                                                                            2از  1  : صفحه

 --- تعاريف: -1

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

 شواهد بر مبتنی مراقبتی استانداردهای و سازمانی سياستهای گسترش يا و پيگيری مسئول پژوهشگر؛ نقش پرستاردر چرايی :

 احساس مددجویان؛ به واخالقی مطلوب ایمن، ارائه مراقبتی به نسبت مرتبط؛ مطالعات و پژوهشها انجام ضمن پرستارباشد ،  می

 .کند می پاسخگویی و مسئولیت

 

ستاری بايستی اعالم اهداف و روشهای مرتبط با مشارکت کارکنان در برنامه های پژوهشی ميباشد لذا کليه عملكردهای پر:  هدف

مبتنی بر شواهد باشد و کيفيت خدمات ، هزينه ،اثربخشی و ايمنی افراد و گروههای جامعه را که از خدمات مراقبتی برخوردار 

 ميشوند را در نظر داشته باشد.

 

 شگاه ايراندريافت نامه های پژوهشی ارسالی از دانشگاه ايران / ساير ارگانها پس از موافقت با واحد مرتبط دان سياست :

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 مشاهده  -مدیریت پرستاری  

 

 روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام ( :-4

منشی دفتر ریاست / مدیریت مرکز ، فرد پژوهشگر را به دفتر پرستاری / سوپروایزر آموزشی مرکز معرفی می نماید) در -4-1

ر از ارگانی غیر از سیستم اتوماسیون باشد با برگه معرفینامه به دفتر پرستاری / سوپروایزر آموزشی صورتیکه فرد پژوهشگ

 راهنمایی می گردد ( .

 سوپروایزر آموزشی فرد پژوهشگر را به سوپروایزر بالینی کشیک و واحد مربوطه معرفی می نماید.-4-2

 ، پرسشنامه ها را بین کارکنان واحد مربوطه توزیع می نماید. فرد پژوهشگر پس از توضیح در خصوص مورد پژوهشی خود-4-3

 فرد پژوهشگر پس از تکمیل پرسشنامه ها توسط کارکنان واحد مربوطه نسبت به جمع آوری آن اقدام می نماید.-4-4



 

 بسمه تعالی
 

           باد آبيمارستان شهدای يافت 
 دفتر بهبود کيفيت      
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 4/10/91تاريخ ابالغ  : پژوهشی های برنامه در پرستاری کادر مشارکتعنوان/موضوع : 

 3/3/93تاريخ آخرين بازنگری : کليه کارکنان پرستاری   :دامنه خط مشی و روش 

 /001NMکد خط مشی :                      1/4/93تاريخ  آخرين ابالغ : 

                                  اول : نسخه                                                                            2از  2  : صفحه

 ---امكانات و تسهيالت مورد نياز : -5

 کميته بررسی:-6 

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مديريت بيمارستان ابراهيم هاشمی  رياست بيمارستان  دکتر سيد رضا مطهری

  يزر آموزشیسوپروا سكينه نژاد فاضل  مديريت پرستاری زهرا قاسمی کاکرودی

  CCU/1سرپرستار   شكوفه اکبر شاهی  سوپروايزر بالينی منصوره بانی

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مديريت پرستاری زهرا قاسمی کاکرودی

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  ریاست بيمارستان  دکتر سيد رضا مطهري 

  تجارب بيمارستان -     منابع :-7

 

 



 

 بسمه تعالی
 

           باد آبيمارستان شهدای يافت 
 دفتر بهبود کيفيت      
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 آموزش(آموزشی پرستاری در برنامه های کادر مشارکتعنوان/موضوع : 

 ) کارکنان همراهان، بیمار، به

 10/91/ 4 تاريخ ابالغ  : 

 3/3/93تاريخ آخرين بازنگری:  

   1/4/93  تاريخ  آخرين ابالغ :   
 نس                                                                                       کلیه بخشهای بستری وکلینیک و اورژادامنه خط مشی و روش : 

  /002NM   کد خط مشی :

                                  اول  : نسخه   5از    1:  صفحه

 تعاريف: -1

و غیر حرفه ای ( با عناوین : توجیهی هر بخش ، کار با مجموعه های آموزشی : کتابچه های آموزشی جهت کلیه کارکنان ) حرفه ای 

 تجهیزات ، ایمنی و سالمت شغلی و بهداشت محیط ، احکام جهت بیماران ، دارویی و شرح وظایف کارکنان

 کارکنان حرفه ای : کارکنان پرستاری با مدرك لیسانس و باالتر 

 ینکارکنان غیر حرفه ای : کارکنان با مدرك فوق دیپلم به پائ

 حضور موثر : حضور تمام وقت در زمان اجرای کالس و در صورت لزوم شرکت در آزمون قبل و پایانی کالس طبق طرح درس

مشارکت فعاالنه : ارائه حداقل یک موضوع آموزشی و یا جزوه و یا پمفلت آموزشی مورد نیاز هر واحد ماهیانه توسط کلیه رده های 

 شاغل در هر بخش  

 .د جایگزین سرپرستار که در برنامه هر روز بخشها با عالمت ستاره مشخص می گردند مسئول شیفت : فر

 

 : بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (-2

 کارکنان همراهان، بیمار، به آموزشیکسان سازی روش انجام  چرايی:

 

کاهش تعداد دفعات مراجعه بیماران به مرکز درمانی به  -ارت کارکنان افزایش کارایی ، آگاهی ، عملکرد و مه -به روز رسانی  هدف:

جلب مشارکت و همکاری از همراهان بیماران در انجام مراقبت های  -علت کمبود اطالعات از بیماری ، روشهای درمانی و مراقبتی 

 ایت اجرای اصول ایمنی بیمارارتقا رع -افزایش رضایتمندی از ارائه خدمات  -افزایش اطالعات مراجعین  -در منزل 

 

بیمارستان ،اجرای دوره های آموزشی طبق نیاز سنجی  بهبود کیفیت برنامه و استراتژیک برنامه اهداف تحقق راستای در سياست:

 های انجام شده ، تمایل کارکنان ، دوره های آموزشی ادواری طبق دستورالعمل های ارسالی از معاونتهای دانشگاه با جلب مشارکت

از مدرسین داخل بیمارستانی ، دفتر آموزش بسیج جامعه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، مراکز آموزشی خارج 

 بیمارستانی با مجوز اجرای آموزش طبق جداول آموزشی اعالم شده توسط سامانه آموزش مداوم پزشکی . 



 

 بسمه تعالی
 

           باد آبيمارستان شهدای يافت 
 دفتر بهبود کيفيت      
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 زشآمو(آموزشی پرستاری در برنامه های کادر مشارکتعنوان/موضوع : 

 ) کارکنان همراهان، بیمار، به

 10/91/ 4 تاريخ ابالغ  : 

 3/3/93تاريخ آخرين بازنگری:  

   1/4/93  تاريخ  آخرين ابالغ :   
         کلیه بخشهای بستری وکلینیک و اورژانس                                                                               دامنه خط مشی و روش : 

  /002NM   کد خط مشی :

                                  اول  : نسخه   5از    2:  صفحه

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 مسئول پاسخگو: مدیرپرستاری 

های سالیانه و ادواری ، تعداد  روش ارزیابی : تعداد مجموعه های آموزشی بر اساس استاندارد توسط مسئولین بخشها با بازبینی 

تعداد تعامل های انجام شده با بیماران در منزل پس از ترخیص  -آموزشهای انجام شده در زمان ورود ، بستری و ترخیص بیماران 

تعداد پمفلت  -استفاده از چک لیست های عملکردی و مراقبتی موجود در بخش ها و برایندی در دفتر پرستاری  –در هر بخش 

میزان رضایتمندی کارکنان از اجرای  -ی مورد نیاز تهیه شده در هر بخش با اولویت به موارد بیماران پرخطر بستری و مراجعین ها

 دستورالعمل تشویقی کارکنان فعال در آموزش

 : روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

وپروایزر آموزشی نسبت به تهیه مجموعه های آموزشی مورد نیاز سرپرستاران با کمک رابطین آموزشی و با تائید نهایی س -4-1

 جهت آموزش به کارکنان در واحد خود اقدام می نمایند .

سرپرستاران با کمک رابطین آموزشی و با جلب مشارکت از کلیه کارکنان هر واحد و با تائید نهایی رئیس گروه پزشکی بخش  -4-2

ای آموزشی به بیماران اقدام نموده و نمونه ای از آن را به سوپروایزر آموزشی  تحویل می مربوطه نسبت به یکسان سازی مجموعه ه

 دهد .

سرپرستاران با کمک کارکنان نسبت به تعیین لیست بیماران پرخطر بستری در بخش ها جهت تداوم آموزشها پس از  -4-3

 ل با بیمار اقدام می نمایند.   ترخیص با صالحدید و اطالع به پزشک معالج بیمار جهت اجرای اصل تعام

پرستار / ماما / بهیار مسئول بیمار در کلیه بخشهای بستری با نظارت سرپرستار / مسئول شیفت در بدو بستری بیمار نسبت  -4-4

 به تکمیل فرم ارزیابی اولیه بیمار اقدام می نمایند

 اورژانس با نظارت سرپرستار / مسئول شیفت نسبت به اجرای پرستار / ماما / بهیار مسئول بیمار در کلیه بخشهای بستری و -4-5

 آموزش بدو ورود، در طول مدت بستری و هنگام ترخیص به کلیه بیماران / همراهان با در نظر گرفتن وضعیت آموزش پذیری اقدام

 می نمایند.

 



 

 بسمه تعالی
 

           باد آبيمارستان شهدای يافت 
 دفتر بهبود کيفيت      
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 آموزش(آموزشی پرستاری در برنامه های کادر مشارکتعنوان/موضوع : 

 ) کارکنان ن،همراها بیمار، به

 10/91/ 4 تاريخ ابالغ  : 

 3/3/93تاريخ آخرين بازنگری:  

   1/4/93  تاريخ  آخرين ابالغ :   
 کلیه بخشهای بستری وکلینیک و اورژانس                                                                                       دامنه خط مشی و روش : 

  /002NM   ی :کد خط مش

                                  اول  : نسخه   5از    3:  صفحه

پرستار ، ماما و بهیار مسئول بیمار در کلیه بخشهای بستری و اورژانس با نظارت سرپرستار نسبت به تکمیل برگه آموزش به  -4-6

ص به کلیه بیماران / همراهان با در نظر گرفتن وضعیت آموزش بیمار با توجه به نوع آموزش بدو ورود ، حین بستری و هنگام ترخی

 پذیری اقدام می نمایند.

پرستار / ماما / بهیار مسئول بیمار در کلیه بخشهای بستری و اورژانس در زمان ترخیص با نظارت سرپرستار / مسئول شیفت  -4-7

ایی های مراقبتی و درمانی طبق پمفلت های ارائه شده اقدام می نسبت به اخذ امضا از بیماران/ همراه بیمار در تائید دریافت راهنم

 نماید.

 سرپرستاران نسبت به اجرای دوره های آموزشی طبق تقویم تهیه شده سالیانه اقدام می نمایند.  -4-8

اخوانهای داری سوپروایزر آموزشی / سرپرستاران نسبت به اطالع رسانی و راهنمایی کارکنان جهت ثبت نام در کالسها و فر –4-9

 مجوز آموزشی داخل ، خارج بیمارستانی اقدام می نماید . 

سوپروایزر آموزشی / سرپرستار در راستای اجرای خط مشی تشویقی کارکنان نسبت به اعالم اسامی افراد مشارکت کننده  -4-10

 به صورت کتبی به مدیر پرستاری ماهانه اقدام می نماید.

ت به اعالم اسامی افراد مدرس داخل بیمارستانی و میزان ساعت ارائه مطالب جهت دریافت حق سوپروایزر آموزشی نسب -4-11

 سخنرانی به صورت کتبی جهت اطالع رسانی به معاونت پشتیبانی ، بودجه و برنامه  اقدام می نماید.

ارکنان ( و تاثیر آن توسط سرپرستاران با ارائه گزارشات ماهیانه از هر بخش در راستای اجرای آموزشها ) بیمار ، همراهان ، ک -4-12

 کمک رابطین آموزشی بخشها صورت می پذیرد.

رابط سالمت بیمارستان نسبت به اجرای آموزش طبق تقویم سالیانه آموزش بیمارستان به کلیه کارکنان مامایی و پرستاری ،  -4-13

سرپایی کلینیک مذکور در موضوعات آموزش مراقبتهای و با همکاری مامای کلینیک زنان و بارداری نسبت به آموزش مراجعین 

 دوران بارداری ، ترویج تغذیه با شیر مادر با تهیه مجموعه ها و پمفلت های آموزشی اقدام می نماید.

رابط سالمت بیمارستان / جایگزین رابط سالمت طبق برنامه زایشگاه ، عالوه بر آموزشهای انجام شده توسط مامای مسئول  -4-14 

یمار در زایشگاه روزانه نسبت به آموزش کلیه بیماران بستری در بخش زایشگاه و بیماران حامله در سایر بخشهای بستری در ب

 موضوعات آموزش مراقبتهای دوران بارداری ، ترویج تغذیه با شیر مادر  اقدام می نماید  

 



 

 بسمه تعالی
 

           باد آبيمارستان شهدای يافت 
 دفتر بهبود کيفيت      
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 آموزش(آموزشی پرستاری در برنامه های کادر مشارکتعنوان/موضوع : 

 ) کارکنان همراهان، بیمار، هب

 10/91/ 4 تاريخ ابالغ  : 

 3/3/93تاريخ آخرين بازنگری:  

   1/4/93  تاريخ  آخرين ابالغ :   
     کلیه بخشهای بستری وکلینیک و اورژانس                                                                                   دامنه خط مشی و روش : 

  /002NM   کد خط مشی :

                                  اول  : نسخه   5از    4:  صفحه

رابط سالمت بیمارستان / جایگزین رابط سالمت طبق برنامه زایشگاه ، روزانه نسبت به تعامل با بیماران ترخیصی و مراجعین  -4-15

خطر اقدام نموده و گزارش فعالیت را رابط سالمت ماهیانه به سوپروایزرآموزشی و سرپایی زایشگاه و کلینیک طبق لیست بیماران پر

 مسئول زایشگاه اعالم می نماید. 

 امكانات و تسهيالت مورد نياز : -5

 چک لیست تشویقی به کارکنان ، امکانات تکثیر و کپی و سمعی بصری ، اختصاص بودجه آموزشی جهت ارائه موضوعات آموزشی

 سی:کميته برر-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  متخصص اطفال دکتر آزیتا کریمی  معاون درمان دکتر ابراهیم هرمزی

  پزشک اورژانس دکتر حسین جلیل پور  متخصص قلب دکتر علی اصغر غدیر پور

  مدیر پرستاری سمی کاکرودیزهرا قا  متخصص زنان و زایمان دکتر فریبا سرداری

  سوپروایزر بالینی منصوره بانی  سوپروایزر آموزشی  سکینه نژادفاضل

  سرپرستار اورژانس فریبا صارمی  CCU/1سرپرستار بخش  شکوفه اکبرشاهی 

  رابط سالمت معصومه کرپی   مسئول زایشگاه پروانه اعالیی

  تارپرس اعظم بهرامی  ICU/1سرپرستار  کبری آرمان

 

 



 

 بسمه تعالی
 

           باد آبيمارستان شهدای يافت 
 دفتر بهبود کيفيت      
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 آموزش(آموزشی پرستاری در برنامه های کادر مشارکتعنوان/موضوع : 

 ) کارکنان همراهان، بیمار، به

 10/91/ 4 تاريخ ابالغ  : 

 3/3/93تاريخ آخرين بازنگری:  

   1/4/93  تاريخ  آخرين ابالغ :   
                                                                           کلیه بخشهای بستری وکلینیک و اورژانس             دامنه خط مشی و روش : 

  /002NM   کد خط مشی :

                                  اول  : نسخه   5از    4:  صفحه

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  معاون درمان دکتر ابراهیم هرمزی

 

 : ابالغ کننده

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئیس بیمارستان دکتر سيدرضا مطهري

 تجارب بیمارستان -     منابع :  -7

 سایت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی .   . دستورالعمل های آموزش کارکنان -

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 بسمه تعالی
 

           باد آبيمارستان شهدای يافت 
 دفتر بهبود کيفيت      
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 10/91/ 4 تاريخ ابالغ  :   مدیریتی پرستاری در برنامه های کادر مشارکتعنوان/موضوع : 

 3/3/93تاريخ آخرين بازنگری:  

   1/4/93  تاريخ  آخرين ابالغ :   

  بخشهای بستری وکلینیک و اورژانس                                                                                               دامنه خط مشی و روش : 

 /003NM  کد خط مشی :

                                  اول  : نسخه   2ز  ا  1:  صفحه

 تعاريف: -1

برنامه های مدیریتی پرستاری شامل : مدیریت نیرو ، تهیه چک لیست های ارزیابی ، خط مشی نویسی در واحدها ، برنامه های 

، شرکت در جلسات داخل و خارج آموزشی ، استانداردهای اعتبار بخشی و حاکمیت بالینی ، شرکت در کمیته های بیمارستانی 

 بیمارستانی جهت تعامل با معاونت ها و سازمانهای مرتبط ، 

 : بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (-2

کارامد و همسو با بیانیه ماموریت بیمارستان استفاده اثربخش و  بهبود کیفیت ، استراتژیک برنامه اهداف تحقق راستای در چرايی:

 از کارکنان و منابع در دسترس الزامی می باشد .

در راستای توسعه مهارت های مدیریتی ، صالحیت و کارآمدی کادر پرستاری ، با استفاده از دانش و تخصص و با جلب  هدف:

 امه ها فراهم شود . مشارکت کارکنان ،تغییرات منجر به ارتقا کیفیت مراقبت شناسائی ، و محیط کار مناسبی جهت اجرای این برن

شرکت نمایندگانی از کادر پرستاری در کمیته های بیمارستانی ، جلسات دوره ای با گروههای مختلف پرستاری ، نصب  سياست:

 صندوق جهت دریافت انتقادات و پیشنهادات کارکنان ، نظر سنجی دوره ای از کارکنان در خصوص روشهای مدیریتی 

 شی و روش ارزيابی:مسئول پاسخگوی اجرای خط م-3

 مسئول پاسخگو: مدیرپرستاری 

 روش ارزیابی : میزان ارتقا کیفیت خدمات ، میزان درصد رضایتمندی کارکنان از برنامه های مدیریتی  

 : روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4
مایندگانی از بخشها جهت شرکت در کمیته های دبیران کمیته های بیمارستانی با هماهنگی مدیر پرستاری اقدام به تعیین ن-4-1

 بیمارستانی بصورت میهمان می نمایند . 

 ریاست بیمارستان و مدیر پرستاری نسبت به برگزاری جلسات دور ه ای با کادر پرستاری اقدام می نمایند . -4-2

ارج بیمارستانی مرتبط اقدام می ریاست بیمارستان و مدیر پرستاری نسبت به معرفی کارکنان جهت شرکت در جلسات خ -4-3

 نمایند .

ریاست بیمارستان و مدیر پرستاری در راستای تشویق کارکنان و افزایش انگیزه از مسئولین واحدها در اجرای برنامه های  -4-4

 تشویقی ، تنبیهی و انضباطی نظرخواهی می نمایند .



 

 بسمه تعالی
 

           باد آبيمارستان شهدای يافت 
 دفتر بهبود کيفيت      
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 10/91/ 4 تاريخ ابالغ  :   مدیریتی پرستاری در برنامه های کادر مشارکتعنوان/موضوع : 

 3/3/93تاريخ آخرين بازنگری:  

   1/4/93  تاريخ  آخرين ابالغ :   

  بخشهای بستری وکلینیک و اورژانس                                                                                               دامنه خط مشی و روش : 

 /003NM  کد خط مشی :

                                  اول  : نسخه   2از    2:  صفحه

ومدیر پرستاری جهت ارتقاکیفیت خدمات باجلب مشارکت کارکنان،نظرسنجی های دوره ای انجام  ریاست بیمارستان-4-5

 میدهند. 

ر بخشی و حاکمیت بالینی از دانش ، تخصص مدیر پرستاری در اجرای برنامه های آموزشی ، ارزیابی ، استانداردهای اعتبا -4-6

 تجارب و نظرات کادر پرستاری بهره می گیرد .

 ---امكانات و تسهيالت مورد نياز : -5

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :
 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  ایزر بالینیسوپرو منصوره بانی  مدیر پرستاری زهرا قاسمی کاکرودی

  سوپروایزر کنترل عفونت فریبا ابراهیمیان  سوپروایزر آموزشی  سکینه نژادفاضل

  مسئول ایمنی بیمار ثریا رضایی  CCU/1سرپرستار  شکوفه اکبرشاهی 

  پرستار خدیجه خدادادپور  سرپرستار اورژانس فریبا صارمی

 

 تاييد کننده :
 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدیر پرستاری ا قاسمی کاکرودیزهر

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی
  رئیس بیمارستان دکتر سيدرضا مطهري

   منابع :  -7

 تجارب بیمارستان - 

 



 

 بسمه تعالی
 

           باد آبيمارستان شهدای يافت 
 دفتر بهبود کيفيت      
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 10/91/ 4 تاريخ ابالغ  :   برخوردهای تشویقی، تنبیهی و انضباطیعنوان/موضوع : 

 3/3/93تاريخ آخرين بازنگری:  

   1/4/93  خ  آخرين ابالغ : تاري  

  بخشهای بستری وکلینیک و اورژانس                                                                                                دامنه خط مشی و روش :

 

 /004NM  کد خط مشی :

                                اول   : نسخه                                                                          3از 1 : صفحه

  تعاريف : -1

تشویقی ریاست : دریافت تشویقی نقدی ای می باشد که در قبوض کارانه پرسنل بصورت جداگانه و با ذکر تشویقی ریاست درج می 

ریافتی تشویقی با توجه به پست سازمانی افراد و مسئولیت آنان گردد و در هر ماه به تعدادی از پرسنل داده می شود . میزان د

 متفاوت است و همچنین میزان کل آن براساس بودجه اختصاص داده شده در هر ماه متفاوت خواهد بود.  

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (: -2

کیفیت مراقبتها ، انجام فعالیتهای ایمن ، مطلوب و اخالقی و لزوم  تبعیت  با توجه به رسالت این مرکز در جهت ارتقا چرايی:

 کارکنان از مقررات ، استانداردها و سیاستهای مرتبط با حرفه و محیط خویش این خط مشی تهیه می گردد .  

ارشات مسئولین در خصوص اطالع کارکنان از تناسب و مطلوبیت عملکرد از طریق ایجاد رویکردی مستمر بدنبال دریافت گز هدف:

 چگونگی عملکرد / میزان تعامل با سایر همکاران ، بیماران و همراهان می باشد .

از طریق تهیه چک لیستهای ارزیابی عملکرد ، واحد رسیدگی به شکایات ، کمیته طرح تکریم ارباب رجوع ، بودجه  سياست:

کارکنان ساعی و پرتالش در مناسبتهای مختلف ، ارائه دستورالعمل  اختصاصی ماهیانه جهت تشویق نقدی ، تقدیر کتبی / نقدی از

 مرتبط در تشویق و تنبیه و موارد انضباطی در دفترچه توجیهی بیمارستان این خط مشی اجرا می گردد .

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 ابی : مشاهده  مدیر پرستاری          و              روش ارزی :مسئول پاسخگو

 : روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

 برخوردهای تشویقی :

مدیر پرستاری بر اساس معیارهای اعالم شده جهت دریافت تشویق نقدی رده های مدیریتی پرستاری ) سوپروایزر ، -4-1

 سرپرستار لیستی را در پایان هر ماه تهیه می نماید .

ان کلیه کارکنان پرستاری تحت نظر خود بر اساس معیارهای اعالم شده جهت دریافت تشویق نقدی سرپرستار بخش از می-4-2

 رده های غیر مدیریتی در کتابچه لیستی را در پایان هر ماه تهیه و به مدیر پرستاری معرفی می نماید.

را تهیه و تحویل دفتر ریاست  مدیر پرستاری پس از همفکری با سوپروایزران ، لیست نهایی دریافت تشویقی نقدی -4-3

 بیمارستان می دهد .

مدیر پرستاری در پایان هر ماه نسبت به درج تشویق بصورت ساعت تشویقی در اضافه کار ماهیانه در موارد : روز پرستار ، -4-4

 کلیه شیفتها ، تعطیالتروز ماما ، انجام وظیفه بصورت اضافه کاری در مواقعی نظیر : کمبود نیرو ، همکاری با سوپروایزران در 



 

 بسمه تعالی
 

           باد آبيمارستان شهدای يافت 
 دفتر بهبود کيفيت      
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 10/91/ 4 تاريخ ابالغ  :   برخوردهای تشویقی، تنبیهی و انضباطیعنوان/موضوع : 

 3/3/93تاريخ آخرين بازنگری:  

   1/4/93  تاريخ  آخرين ابالغ :   

                                                     بخشهای بستری وکلینیک و اورژانس                                             دامنه خط مشی و روش :

 

 /004NM  کد خط مشی :

                                اول   : نسخه                                                                         3از  2 : صفحه

نامه های بسیج جامعه پزشکی دانشگاه ، همکاری در برنامه های آموزشی ، نوروزی ، چهارشنبه آخر سال ، همکاری در اجرای بر 

 گزارش بازدیدهای انجام شده از کارشناسان معاونتهای دانشگاه اقدام می نماید .

مدیر پرستاری به دنبال کسب رضایتمندی عملکرد از طریق گزارش مسئولین / فرم های طرح تکریم ارباب رجوع جهت  -4-5

 واست تشویق کتبی از ریاست بیمارستان را می نماید . کارکنان درخ

 برخورهای تنبیهی :

مدیر پرستاری به دنبال کسب نارضایتی از عملکرد از طریق گزارش مسئولین / فرم های طرح تکریم ارباب رجوع با پرسنل  -4-6

 خاطی مذاکره می نماید .

وسط هر یک از کارکنان ، برخورد طبق قوانین اداری با فرد خاطی را از مدیر پرستاری به دنبال تکرار در کسب امتیاز منفی ت -4-7

 ریاست بیمارستان در خواست می نماید .   

 برخوردهای انضباطی :

ریاست بیمارستان در صورت عدم اصالح رفتارهای نامطلوب کارکنان پس از دریافت تذکر کتبی نسبت به معرفی فرد خاطی  -4-8

 ات اداری اقدام می نماید.به هیات رسیدگی به تخلف

 --- امكانات و تسهيالت مورد نياز:-5

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدیر پرستاري  زهرا قاسمي کاکرودي  مدیر بيمارستان ابراهيم هاشمي

  رئيس امور اداري  محسن حدادي  رئيس امور مالي علي نقي موسوي

  سوپروایزر باليني منصوره باني  سوپروایزر آموزشي سكينه نژاد فاضل

  مسئول رسيدگي به شكایات زهرا ملكي  رئيس کارگزیني ليال مسرور

 



 

 بسمه تعالی
 

           باد آبيمارستان شهدای يافت 
 دفتر بهبود کيفيت      
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 10/91/ 4 تاريخ ابالغ  :   برخوردهای تشویقی، تنبیهی و انضباطیعنوان/موضوع : 

 3/3/93تاريخ آخرين بازنگری:  

   1/4/93  خ  آخرين ابالغ : تاري  

  بخشهای بستری وکلینیک و اورژانس                                                                                                دامنه خط مشی و روش :

 

 /004NM  کد خط مشی :

                                اول   : نسخه                                                                         3از  3 : صفحه

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدیر پرستاري زهرا قاسمي کاکرودي

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس  بيمارستان  دکتر سيدرضا مطهري

 تجارب بيمارستان -                           منابع :-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 بسمه تعالی
 

           باد آبيمارستان شهدای يافت 
 دفتر بهبود کيفيت      
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 ارتباطات بين بخشي عنوان/موضوع :

 

 10/91/ 4 تاريخ ابالغ  :  

 3/3/93تاريخ آخرين بازنگری:  

   1/4/93  تاريخ  آخرين ابالغ :   

 دفتر پرستاري و روش :دامنه خط مشی 

 

 /005NM کد خط مشی :

                                  اول : نسخه 2 از 1 : صفحه

 --- تعاريف: -1

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

تكنيك هاي صحيح برقراري ارتباطات بين بخشي جهت اجراي کليه فرایندها ، حل مشكالت و رسيدن به اهداف مورد نظر  چرايی:

 ا مراقبت از مددجو مي باشد ،الزم است. که بطور مستقيم یا غير مستقيم در ارتباط ب

براي یكسان سازي و اجراي موثر کليه فرایندهاي ارتباطي بين بخشي ، نياز به تعامل با سایر اعضاي تيم درمان و گروههاي  هدف:

 پشتيباني مي باشد .

هاي اعتباربخشي ، معرفي کليه تشكيل کميته هاي بيمارستاني و تهيه خط مشي هاي مورد نياز کليه واحدها طبق سنجه  سياست:

 واحدهاي بيمارستان در کتابچه توجيهي 

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 روش ارزیابي : مشاهده وضعيت عملكرد         مسول پاسخگو: مدیر پرستاري         و    

 روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام (:-4

به ارائه گزارشات ارسالي از بازدید مسئولين/ سرپرستاران از مشكالت موجود در اجراي فرایندهاي  مدیرپرستاري نسبت -4-1

 مراقبتي پرستاري ) نيروي انساني ، تجهيزات پزشكي ، وسایل مصرفي و ....( به ریاست /مدیر بيمارستان اقدام مي نماید .

سالي از خارج از بيمارستان و مصوبات داخل بيمارستاني را به اطالع مدیر پرستاري هرگونه دستورالعمل ، بخشنامه و .....ار -4-2

 سوپروایزر / سرپرستار مي رساند . 

مدیر پرستاري ضمن شرکت در کميته هاي بيمارستاني نسبت به اعالم نظرات کارکنان و مشكالت موجود در اجراي اقدامات  -4-3

 پرستاري اقدام مي نماید .  

ز دریافت گزارشات در خصوص مشكالت اعالم شده در اجراي فرایندها از سایر واحدها نسبت به اخذ مدیر پرستاري پس ا -4-4

 جوابيه کتبي/ شفاهي از سوپروایزر/سرپرستار اقدام مي نماید .

 مدیر پرستاري نسبت به ارائه جوابيه در ارتباط با نامه هاي دریافتي به ریاست / مدیر بيمارستان اقدام مي نماید . -4-5

 --- امكانات و تسهيالت مورد نياز: -5

 



 

 بسمه تعالی
 

           باد آبيمارستان شهدای يافت 
 دفتر بهبود کيفيت      
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 ارتباطات بين بخشي عنوان/موضوع :

 

 10/91/ 4 تاريخ ابالغ  :  

 3/3/93تاريخ آخرين بازنگری:  

   1/4/93  تاريخ  آخرين ابالغ :   

 دفتر پرستاري و روش :دامنه خط مشی 

 

 /005NM کد خط مشی :

                                  اول : نسخه 2 از 2 : صفحه

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  سوپروایزر باليني منصوره باني  مدیر پرستاري زهرا قاسمي کاکرودي

  مسئول ایمني بيمار ثریا رضایي  سوپروایزر آموزشي سكينه نژادفاضل

  سوپروایزر باليني ليال شفيعي  سوپروایزر باليني زینت جليلي ثابت

  سوپروایزر کنترل عفونت فریبا ابراهيميان  سوپروایزر باليني محمد رضا ساور عليا

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدیر پرستاري زهرا قاسمي کاکرودي

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس  بيمارستان  سيدرضا مطهري دکتر

 تجارب بيمارستاني -منابع :   -7

 

 



 

 بسمه تعالی
 

           باد آبيمارستان شهدای يافت 
 دفتر بهبود کيفيت      
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 استانداردهاي حرفه اي و مراقبتي پرستاري عنوان/موضوع :

 

 10/91/ 4 تاريخ ابالغ  :  

 3/3/93تاريخ آخرين بازنگری:  

   1/4/93  تاريخ  آخرين ابالغ :   

 کليه پرسنل پرستاري و روش :دامنه خط مشی 

 

 /006NM خط مشی :کد 

                                  اول : نسخه 3از  1 : صفحه

منظور از استانداردهاي حرفه اي و مراقبتي پرستاري : کليه اقداماتي مي باشد که توسط پرستار ، ماما،کاردان و  تعاريف:-1

 مي گيرد . کارشناس اتاق عمل ، کاردان و کارشناس هوشبري، بهيار وکمك بهيار انجام

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

هدف از تدوین استانداردهاي حرفه اي ،ارتقا ، هدایت و رهبري عملكرد حرفه اي و ایجاد چارچوبي صحيح جهت کسب  چرايی:

 اطمينان از ارائه مراقبت پرستاري ایمن ،ارتقاي عملكرد مطلوب

سكها ،) رویدادهاي ناگوار و فاجعه آميز (با هدف حذف یا کاهش ميزان احتمال یا شدت پيامد بروز آنها در یادگيري از ری هدف:

آینده .چرا که  با هر سطحي از تجربه ، مهارت و آموزش ، انگيزه ممكن است خطا نمائيم چرا که در ماهيت انسان احتمال خطا وجود 

 دارد .

تشكيل تيم مدیریت خطا از افراد درگير و یا نزدیك به وقوع -نه افراد /فرایندهاتمرکزبربهبود عملكردسيستم ها سياست:

 رضایتمندي مراجعين، استفاده از گزارشات مسئولينستفاده از نظرات کارکنان ،سنجش نصب صندوقهاي نظرسنجي جهت ا،خطا

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 روش ارزیابي : بر اساس چك ليست ، مشاهده ،مصاحبه        مسول پاسخگو: مدیر پرستاري      و

 روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام (:-4

  .سرپرستاردرارزیابی احتمالی خطاکلیه رخداد هاازتوجه به رویکردسیستمی دردالیل بروزخطااستفاده می نماید/سوپروایزر-4-1

رد کارکنان در اجرای مراقبتهای حرفه ای پرستار طبق استاندارد بصورت برنامه سوپروایزر/ سرپرستار نسبت به کنترل عملک -4-2

 مدون اقدام می نماید .

 سوپروایزر آموزشی/سرپرستار نسبت به اجرای آموزشها طبق نیاز سنجی انجام شده اقدام می نماید . -4-3

 اطالعات موجود را انجام می دهد . سوپروایزر/ سرپرستار تحلیل دقیق و موشکافانه از خطا با استفاده از -4-4

 مدیر پرستاری نسبت به ارائه فعالیتهای انجام شده به ریاست  بیمارستان اقدام می نماید. -4-5

سوپروایزر / سرپرستار در جهت یكسان سازي و جلوگيري از بروز هر گونه اشتباه در انجام عملكردها / فرایندها نسبت به -4-6

 در کليه امور جاري و اطالع به کارکنان زیر مجموعه اقدام و مرتب به روز رساني مي نمایند . تهيه خط مشي هاي مربوطه

 دبير کميته ایمني نسبت به تهيه و ارائه برنامه بازدید هاي ایمني ماهيانه به کليه بخشها اقدام مي نماید.-4-7

به خطا ، نسبت به هماهنگي جهت تشكيل جلسه اقدام دبيرکميته ایمني بيمار در صورت بروز خطا / دریافت گزارش نزدیك  -4-8

 مي نماید.



 

 بسمه تعالی
 

           باد آبيمارستان شهدای يافت 
 دفتر بهبود کيفيت      
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دبير کميته ایمني بيمار پس از جمع آوري اطالعات از طریق گزارشات مكتوب و شفاهي ، نسبت به مصاحبه قبل از تشكيل  -4-9

 جلسه با  افراد درگير  اقدام مي نماید .

 آوري نظرات کارکنان از صندوقهاي نظرسنجي اقدام مي نماید .دبيرکميته ایمني بيمار نسبت به جمع -4-10

،نسبت به سنجش رضایتمندي از مراجعين و بيماران  مراقبتهاي حرفه اي پرستاري مسئولين بخش ها در ارتباط با اجراي -4-11

 اقدام مي نمایند .

 ار مي دهد .دبير کميته ایمني، تجارب جمع آوري شده را در اختيار کليه کارکنان قر-12 -4

هیات رسیدگی به ریاست بيمارستان در صورت دریافت گزارش از هر گونه آسيب به بيمار توسط کارکنان ، مراتب را به  -4-13

  تخلفات اداری اعالم می دارد .

 --- امكانات و تسهيالت مورد نياز: -5

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت م خانوادگینام و نا امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدیر بيمارستان  ابراهيم هاشمي  معاون درمان دکتر ابراهيم هرمزي

  سوپروایزر آموزشي سكينه نژادفاضل  مدیر پرستاري زهرا قاسمی کاکرودی

  سوپروایزر کنترل عفونت فریبا ابراهيميان  سوپروایزر باليني منصوره باني

  مسئول ایمني بيمار یا رضایيثر  سرپرستار اورژانس فریبا صارمي

  ICU/1سرپرستار  کبري آرمان  سرپرستار جراحي مهري سالمتي

  پرستار زهرا معصومي  CCU/2سرپرستار  هما نمازي

 

 استانداردهاي حرفه اي و مراقبتي پرستاري عنوان/موضوع :

 

 10/91/ 4 تاريخ ابالغ  :  

 3/3/93تاريخ آخرين بازنگری:  

   1/4/93  تاريخ  آخرين ابالغ :   

 کليه پرسنل پرستاري و روش :دامنه خط مشی 

 

 /006NM کد خط مشی :

                                  اول : نسخه 3از  2 : صفحه



 

 بسمه تعالی
 

           باد آبيمارستان شهدای يافت 
 دفتر بهبود کيفيت      

 

 

83 
 

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  معاون درمان دکتر ابراهيم هرمزي 

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت گینام و نام خانواد

  رئيس بيمارستان  دکتر سيدرضا مطهري

 منابع : -7

 .1391لوح هاي آموزشي ارسالي در موضوعات اعتباربخشي توسط معاونت محترم درمان دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي . -

 تجارب بيمارستاني -

 

 

 

 

 

 

 

 استانداردهاي حرفه اي و مراقبتي پرستاري عنوان/موضوع :

 

 10/91/ 4 تاريخ ابالغ  :  

 3/3/93تاريخ آخرين بازنگری:  

   1/4/93  ابالغ :  تاريخ  آخرين  

 کليه پرسنل پرستاري و روش :دامنه خط مشی 

 

 /006NM کد خط مشی :

                                  اول : نسخه 3از  3 : صفحه



 

 بسمه تعالی
 

           باد آبيمارستان شهدای يافت 
 دفتر بهبود کيفيت      
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 مراقبت پوست و حفاظت در برابر زخم های فشاری عنوان/موضوع :

 

 10/91/ 4 ابالغ  :تاريخ   

 3/3/93تاريخ آخرين بازنگری:  

   1/4/93  تاريخ  آخرين ابالغ :   

 کليه پرسنل پرستاري و روش :دامنه خط مشی 

 /007NM کد خط مشی :

                                  اول : نسخه 3از  1 : صفحه

 تعاريف:-1

ی که توسط تیم درمان و مراقبتی جهت محافظت از پوست صورت می گیرد ،اطالق مراقبت پوست : به مجموعه تدابیر و فرایندهای

 می گردد.

زخم بستر :آسیب یا از بین رفتن بافتهای سلولی ناشی از عدم وجود گردش خون به دلیل : فشار بر روی یک منطقه ، بیحرکتی ، 

عضالنی و عوامل متفرقه .  این زخم در ایتدا بصورت  اصطکاك، رطوبت ، سوءتغذیه ، بی اختیاری ادرار یا مدفوع، ادم ، وضعیت

 قرمزی و یا زخم کوچک دیده می شود.

 : بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (-2

از آنجا که زخم فشاری کمترین و معمولی ترین عارضه آن طوالنی شدن مدت اقامت مددجو در بیمارستان است رسیدگی و  چرايی:

وجه پرستار به بهداشت پوست و تعیین ضایعات ، میزان زخم و مشکالت عمومی بهداشتی نقش مهمی در کاهش ایجاد این عارضه ت

 دارد .

اجرای مداخالت مناسب درمانی و پرستاری در رفع نیازهای بهداشتی و مراقبت از پوست ، کاهش میزان بروز زخم بستر در  هدف:

 بخشهای بستری می باشد . 

ارتقا ء آگاهی بیمار و همراهان از طریق آموزش بیماریهای زمینه ای تشدید کننده ، اجتناب از عوامل مستعد کننده و  ت:سياس

چگونگی مراقبت در طی دوران بستری و زمان ترخیص، اجرای اقدامات مراقبتی در بخشها براساس تعیین نیازهای بهداشتی 

، رعایت اصول بهداشت فردی و ..... ، انجام فیزیوتراپی ، آموزش به کارکنان ،بازدیدهای بیماران ) تغییر پوزیشن ،ماساژ ، استحمام 

مدیریتی توسط مسئول بخش / ایمنی/ سوپروایزران و کنترل عفونت بیمارستان ،توجه به وضعیت پوست بیماران در بدو بستری و 

 زمان تحویل و تحول شیفتها .

 

 ارزيابی:مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش -3

 مسئول پاسخگو: مدیر پرستاری        و      روش ارزیابی : چک لیست ، مشاهده 

 



 

 بسمه تعالی
 

           باد آبيمارستان شهدای يافت 
 دفتر بهبود کيفيت      
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 مراقبت پوست و حفاظت در برابر زخم های فشاری عنوان/موضوع :

 

 10/91/ 4 تاريخ ابالغ  :  

 3/3/93تاريخ آخرين بازنگری:  

   1/4/93  تاريخ  آخرين ابالغ :   

 پرسنل پرستاري کليه و روش :دامنه خط مشی 

 /007NM کد خط مشی :

                                  اول : نسخه 3از  2 : صفحه

 : روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

پرستار در بدو بستری و در مدت اقامت در بيمارستان نسبت به معاينه عمومی از پوست به خصوص نقاطی که در معرض ديد  -4-1

 ستند اقدام می نمايد ..ني

پرستار در صورت  وجود زخم بستر در بدو بستری نسبت به قید مشخصات زخم بستر ) وسعت ، عمق ترشح ، محل دقیق (  -4-2

 در گزارش پرستاری پذیرش و کاردکس اقدام می نماید .

زخم بستر ) الغری یا چاقی مفرط ، بی پرستار برنامه های مراقبتی ذیل را در کلیه بیماران دارای عوامل مستعد کننده -4-3

 اختیاری ادراری ، سوء تغذیه، کم آبی ، خشکی زیاد در پوست و ...(  در کاردکس ثبت می نماید .

 استحمام بیماران براساس وضعیت بیمار  -

  تغيير وضعيت بيماران در معرض خطر زخم فشاری هر دو ساعت 

  بیمار روی ملحفه.در صورت نیاز به جا بجایی خودداری  از کشیدن 

 .صاف و خشک و بدون چروك نگه داشتن مالفه ها 

 .محافظت محل های مستعد زخم توسط پانسمان های شفاف ساده یا پوشش های مناسب دیگر طبق تجویز پزشک 

 .محافظت نواحی داخلی زانوها ، قوزکها و ساکروم با لوازمی مانند بالشهای نرم یا بالشتکهای آبی 

 ذیه ای و هیدراتاسیون کافی برای بیمار با نظر و موافقت پزشک.تامین نیازهای تغ 

 ) کنترل منظم عالئم حیاتی از نظر بروز کم حرکتی )افت فشار خون ، تب 

 . عدم استفاده چراغهای حرارتی یا الکل برای پیشگیری یا بهبود زخم 

 ا تغییر وضعیت .ماساژ نواحی سالم اطراف زخم ) به جز خود زخم( طبق برنامه تدوینی همراه ب 

 استفاده صحیح از تشک مواج 

 پرستار کلیه اقدامات مراقبتی و نتایج حاصله را در گزارش پرستاری ثبت می نماید.-4-4

پرستار نکات آموزشی در مورد اصول پیشگیری از زخم مجدد و نکات مربوطه مراقبتی را در زمان بستری و حین ترخیص به -4-5

 ه و در پرونده ثبت می کند .بیمار و همراهان آموزش داد

  تشک مواج، وسایل بهداشت فردیامكانات و تسهيالت مورد نياز :  -5

 



 

 بسمه تعالی
 

           باد آبيمارستان شهدای يافت 
 دفتر بهبود کيفيت      
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 مراقبت پوست و حفاظت در برابر زخم های فشاری عنوان/موضوع :

 

 10/91/ 4 تاريخ ابالغ  :  

 3/3/93تاريخ آخرين بازنگری:  

   1/4/93  تاريخ  آخرين ابالغ :   

 کليه پرسنل پرستاري : و روشدامنه خط مشی 

 /007NM کد خط مشی :

                                  اول : نسخه 3از  3 : صفحه

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  شی سوپروایزر آموز سکینه نژادفاضل  مدیر پرستاری زهرا قاسمی کاکرودی

  سوپروایزر بالینی منصوره بانی  سوپروایزر کنترل عفونت فریبا ابراهیمیان

  مسئول ایمنی بیمار ثریا رضایی  سوپروایزر بالینی لیال شفیعی

  ICU/2سرپرستار  افخم سلیمانی  سوپروایزر بالینی زینت السادت جلیلی ثابت

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدیر پرستاری  را قاسمی کاکرودیزه

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئیس بیمارستان دکتر سيدرضا مطهري

انتشارات تيمورزاده و  .تهران .هاي بيمارستاني پيشگيري و کنترل عفونت. افهمي، شيرین ،اصل سليماني، حسين  -   منابع :  -7

 ، 1379 .نشر طبيب

مجموعه مقاالت همایش باز آموزي کنترل عفونت .هاي بيمارستاني نقش آموزش در کنترل عفونتحسين. سليماني،  -

 . 1377 .تهران، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران .بيمارستاني

 .1381. نشر سالمي . اصول و فنون پرستاري پوتر و پريپوتر و پري . ترجمه اویسي ، سوسن و دیگران . -

 .1391. انتشارات حكيم هيدجي . اصول و فنون پرستاريوبهار ، منير.ن -



 

 بسمه تعالی
 

           باد آبيمارستان شهدای يافت 
 دفتر بهبود کيفيت      
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 درمان وریدی عنوان/موضوع :

 

 10/91/ 4 تاريخ ابالغ  :  

 3/3/93تاريخ آخرين بازنگری:  

   1/4/93  تاريخ  آخرين ابالغ :   

 کليه پرسنل پرستاري و روش :دامنه خط مشی 

 

 /008NM کد خط مشی :

                                  اول : نسخه 2از  1 : صفحه

 درمان وریدی شامل : جایگزینی مایعات و الکترولیت ، تجویز دارو ، تغذیه داخل وریدی و خون درمانی است . تعاريف :-1

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (: -2

های اساسی پرستار در عملکردهای روزانه او و حیطه ای دائما در حال گسترش می  انجام درمان وریدی یکی از مسئولیت چرايی:

باشد و از آنجا که پرستار در برابر همه تصمیمات و عملکردهای خود پاسخگو می باشد ، لذا این خط مشی جهت ارتقا آگاهی پرسنل 

 پرستاری تهیه می گردد .

 ن وریدی بصورت صحیح ، امن ، موثر و بی خطر جهت بیمار و پرستار.یکپارچه سازی عملکرد پرسنل در انجام درما هدف:

 تهیه چک لیست ارزیابی تزریق وریدی ، بازدید های نظارتی سوپروایزران و ایمنی بیمار ،  سياست:

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 چک لیست مسئول پاسخگو : پرستار             و              روش ارزیابی :

  روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

 به بالین بیمار می برد .  کرده و آماده درمان وریدی را پرستار وسایل -4-1

 پرستار قبل از شروع کار بیمار را  با دستبند هویتی شناسائی می کند . -4-2

 پرستار دستهای خود را طبق اصول استاندارد می شوید .  -4-3

 پرستار مایع تزریقی وریدی را  طبق دستور پزشک آماده می نماید. -4-4

و  تاریخ شروع، و زمان تاریخ قطرات، تخت،تعداد شماره بیمار، نام اطالعات شامل برچسبی محلول، حاوی ظرف به پرستار -4-5

 پرستار الصاق می نماید . منا  -در صورت اضافه نمودن دارو و ...  ذکر مواد افزوده  –نام و مقدار محلول  قطع، زمان

شروع و پایان ، واکنش های بیمار ، اقدام  زمان و پرستار در ثبت گزارش پرستار ی نسبت به ذکر ،نوع درمان وریدی ، تاریخ -4-6

 می نماید .

 پرستار آموزشهای الزم را به بیمار / همراه بیمار می دهد . -4-7

 ول احتیاطات همه جانبه اقدام می نماید .پرستار در کلیه مراحل نسبت به رعایت اص-4-8

 در دارو- سرم پایه - شده داده دستور وریدی استریل محلول -مناسب وریدی وسایل درمان  امكانات و تسهيالت مورد نياز :-5

 سواپ الکلی.  – سرم ست برای برچسب - لزوم صورت
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 درمان وریدی عنوان/موضوع :

 

 10/91/ 4 تاريخ ابالغ  :  

 3/3/93آخرين بازنگری: تاريخ  

   1/4/93  تاريخ  آخرين ابالغ :   

 کليه پرسنل پرستاري و روش :دامنه خط مشی 

 

 /008NM کد خط مشی :

                                  اول : نسخه 2از  2 : صفحه

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت گینام و نام خانواد امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  سرگروه پزشكان اورژانس دکتر حسين جليل پور  معاون درمان دکتر ابراهيم هرمزي

  سوپروایزر باليني منصوره باني   مدیر پرستاري زهرا قاسمي کاکرودي

  مسوول ایمني بيمار ثریا رضایي  سوپروایزر آموزشي سكينه نژادفاضل

  سرپرستار اورژانس فریبا صارمي  سرپرستار سوختگي حجت اسدي 

  پرستار اعظم بهرامي  CCU/1سرپرستار  کبري آرمان

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  معاون درمان دکتر ابراهيم هرمزي

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس  بيمارستان  دکتر سيدرضا مطهري

 منابع : -7

 . 1385. انتشارات سازمان نظام پرستاري جمهوري اسالمي ایران  . چاپ اول .  مات پرستارياستانداردهاي خد -

 .. 1390. انتشارات جكيم هيدجي . چاپ اول . مایع درماني وریدي براي پرستاران  خادمي ، مژگان و همكاران . -
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 درد تسكين مراقبت به مربوط تصميمات و فعاليتها عنوان/موضوع :

 

 10/91/ 4 :  تاريخ ابالغ  

 3/3/93تاريخ آخرين بازنگری:  

   1/4/93  تاريخ  آخرين ابالغ :   

 کليه پرسنل پرستاري و روش :دامنه خط مشی 

 

 /009NM کد خط مشی :

                                  اول : نسخه 3از  1 : صفحه

  تعاريف : -1

 و کارشناس اتاق عمل ، کاردان و کارشناس بيهوشي ، بهيار .کارکنان پرستاري : شامل پرستار ، ماما ، کاردان 

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (: -2

 به منظور ارتقاي فرآیند ارائه خدمات درماني و رعایت حقوق بيماران این خط مشي تهيه مي گردد . چرايی:

 تسكين درد بيماران مي باشد.ایجاد وحدت رویه در اقدامات درماني جهت  هدف:

( و راندهاي نظارتي وضعيت   12شماره  -با اطالع رساني دستورالعمل مراقبت هاي مدیریت شده ) راهنماي تسكين درد سياست:

 ثبت و گزارشات در پرونده این خط مشي اجرا مي گردد . 

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 ن بخش ها   و           روش ارزیابي : بر اساس چك ليست مسئول پاسخگو: سرپرستارا

  روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

 کليه کارکنان درماني و پرستاري درد بيمار را بررسي مي کنند. -4-1

 کليه کارکنان درماني و پرستاري در مورد شدت ، محل و طول مدت درد از بيمار سوال مي کنند. -4-2

کليه کارکنان پرستاري در صورت عدم وجود دستور تجویز مسكن در پرونده / کارت اورژانس ، مراتب را به اطالع پزشك  -4-3

 معالج /آنكال /اورژانس مي رسانند .

 پزشك با توجه به نياز نسبت به صدور دستور مسكن اقدام مي نماید . -4 -4

 دارویي / ترکيبي از هر دو با توجه به دستور پزشك استفاده مي کنند.  کليه کارکنان پرستاري از روشهاي دارویي /غير -4-5 

 دقيقه اي پس از تزریق 5کليه کارکنان پرستاري ، پس از اجراي دستور ، وضعيت تسكين / عدم تسكين درد را )فواصل  -4-6

 دقيقه اي در مورد مسكن هاي خوراکي و غير مخدر ( بررسي مي نماید . 15مخدرو 

کارکنان پرستاري ، در صورت استفاده از داروهاي مخدر تزریقي ، عوارض جانبي) دپرسيون تنفسي ، یبوست ، تهوع و  کليه -4-7

 استفراغ ( آن را در نظر گرفته و مورد توجه قرار مي دهند.
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 درد تسكين مراقبت به مربوط تصميمات و فعاليتها عنوان/موضوع :

 

 10/91/ 4 تاريخ ابالغ  :  

 3/3/93ين بازنگری: تاريخ آخر 

   1/4/93  تاريخ  آخرين ابالغ :   

 کليه پرسنل پرستاري و روش :دامنه خط مشی 

 

 /009NM کد خط مشی :

                                  اول : نسخه 3از  2 : صفحه

ه اطالع پزشك معالج /آنكال/اورژانس مي کليه کارکنان پرستاري در صورت عدم تسكين درد بنا به اظهار بيمار ، مراتب را ب -4-8

 رسانند. 

 کليه کارکنان پرستاري در صورت عدم کنترل درد ، به همراه پزشك روش بكار گرفته را بررسي مي کنند. -4-9

 کليه کارکنان پرستاري در گزارش پرستاري خود موارد ذیل را ثبت مي کنند :  -4-10

 رگامهاي برداشته شده جهت کنترل درد بيما -

 اطالعاتي را که به صورت ذهني و عيني از بيمار کسب کرده  -

 محل و کيفيت و طول مدت درد و هر فاکتور تسریع کننده یا تخفيف دهنده درد -

 ميزان کاهش درد یا عدم تسكين درد  -

 عوارض درمان دارویي   -

 --- امكانات و تسهيالت مورد نياز:-5

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت انوادگینام و نام خ

  مدیر پرستاري زهرا قاسمي کاکرودي  معاون درمان دکتر ابراهيم هرمزي

  سوپروایزر باليني منصوره باني  سوپروایزر آموزشي سكينه نژاد فاضل  

 

 ادامه تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  پرستار زهرا معصومي  پرستار فضه مهدوي 
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 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  معاون درمان دکتر ابراهيم هرمزي

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس  بيمارستان  دکتر سيدرضا مطهري

 منابع :  -7

 . 1385شارات سازمان نظام پرستاري جمهوري اسالمي ایران  . چاپ اول . . انت استانداردهاي خدمات پرستاري - 

و آموزش پزشكي .  عاونت سالمت وزارت بهداشت ، درمان.م ( 12راهنماي تسكين درد) دستورالعمل مراقبتهاي مدیریت شده.  -

1381 . 

 تجارب بيمارستان -
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 سرسوزن عدم درپوش گذاري مجدد سرنگ و عنوان/موضوع :

 

 10/91/ 4 تاريخ ابالغ  :  

 3/3/93تاريخ آخرين بازنگری:  

   1/4/93  تاريخ  آخرين ابالغ :   

 کليه پرسنل پرستاري و روش :دامنه خط مشی 

 

 /010NM کد خط مشی :

                                  اول : نسخه 3از  1 : صفحه

  تعاريف:-1

 رماني : شاغلين حرف پزشكي ، پرستاري ، امور تشخيصي و گروههاي خدماتي پشتيباني مي باشد .منظور از کليه کارکنان د

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

خطرات بالقوه و در صورت انجام اقدامات درماني و تشخيصي همراه با مصرف سرنگ و سرسوزن و به صورت غير ایمن چرايی:

انواع عفونتها هاي شایع در انتقال  یكي از روشو  نماید کنندگان، مصرف کنندگان خدمت و نيز جامعه اعمال مي علي را بر ارائهبالف

، فرورفتن  پوست از رويتماس سرسوزن، سرنگ و تماس انگشتان با یا سایر ویروسها از طریق  C  ،HIV، هپاتيت  Bمثل هپاتيت 

 ، مي باشد. سوزن و سرنگي که قبالً مصرف شده  سر سوزن بداخل بدن یا از طریق

) راهنماي ایمني تزریقات( براي یكسان 14اطالع رساني دستورالعملهاي مرتبط نظير :  مراقبت هاي مدیریت شده شماره  هدف:

 از طریق ارتقاء آگاهي و وضعيت عملكرد آنان کارکنان سازي عملكرد کارکنان ، کاهش احتمال آلودگي 

 سازماني نظير اطالع رساني جدید ترین دستورالعمل ها ، تهيه کتابچه هاي آموزشي مرتبط ،هاي درون  جاد هماهنگيای  سياست:

،  رسنلادواري پآموزش  ، مورد داروي تزریقي و عوارض احتمالي تزریقات تقاضاي بي اصالح نگرش جامعه در خصوصکمك به براي 

درماني ، تشخيصي واحدهاي جهت کليه به تعداد کافي و با ابعاد گوناگون  Safety Box تأمين و توزیعآموزش کارکنان در بدو ورود ،

، تهيه سرنگ و سرسوزن  واکسيناسيون واحدبراي (یا خود ایستا ) AD  * (Auto Disable)  تأمين و توزیع سرنگ،  و کلينيكي

،بازدیدهاي مدیریتي  )سرنگ و سرسوزن( یقاتتزرضایعات حاصله از  وسایل ویكبار مصرف جهت کليه واحدها ، بي خطر سازي 

 ایمني و سوپروایزر کنترل عفونت .

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 مسول پاسخگوي : مسئول بخش         و            روش ارزیابي : بر اساس مشاهده ، چك ليست تزریق ایمن

 روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام (:-4

 کليه کارکنان درماني ، در اجراي کليه پروسيجرهاي همراه با مصرف سرنگ و سرسوزن ، سعي در به حداقل رساندن حمل و-4-1
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 عدم درپوش گذاري مجدد سرنگ و سرسوزن عنوان/موضوع :

 

 10/91/ 4 تاريخ ابالغ  :  

 3/3/93تاريخ آخرين بازنگری:  

   1/4/93  تاريخ  آخرين ابالغ :   

 کليه پرسنل پرستاري و روش :منه خط مشی دا

 

 /010NM کد خط مشی :

                                  اول : نسخه 3از  2 : صفحه

 نقل و جابجایي سرنگ و سرسوزن هاي مصرف شده ،مي نمایند.

مصرف شده بالفاصله پس از  ( جهت جمع آوري سرنگ و سرسوزنهاي Safety Boxکليه کارکنان درماني از ظرف ایمن )   -4-2

 انجام پروسيجر استفاده مي نمایند .

کليه کارکنان درماني از سرپوش گذاري مجدد سرسوزن و خم کردن آن قبل از دفع خودداري مي نمایند. مگر در شرایط   -4-3

 . ABGخاص از جمله  اخذ نمونه خون جهت 

قبل از دفع خودداري مي نمایند. مگر در شرایط خاص از جمله کشت کليه کارکنان درماني از سرپوش گذاري مجدد سرسوزن -4-4

 خون،آزمایش فرمول شمارش خون .

 کليه کارکنان درماني هرگز سعي در جدا سازي سرسوزن از سرنگ نمي نمایند . -4-5

اشتن درپوش و کليه کارکنان درماني در موارد ضروري جهت گذاردن سرپوش سرسوزن از وسيله مكانيكي جهت ثابت نگهد -4-6

 جهت گذاردن درپوش سرسوزن استفاده مي نمایند. Scoopیا  از یك دست  به روش 

 امكانات و تسهيالت مورد نياز : -5

   (Safety Box ، ) سرنگ  AD  * (Auto Disable) ( یا خود ایستا،) 

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت گینام و نام خانواد امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدیر پرستاري زهرا قاسمي کاکرودي  پزشك کنترل عفونت دکتر علي ماستري فراهاني

  سوپروایزر آموزشي سكينه نژادفاضل  سوپروایزر باليني منصوره باني

  سوپروایزر کنترل عفونت فریبا ابراهيميان  مسئول ایمني بيمار ثریارضایي

  سرپرستار اورژانس فریبا صارمي  سوپروایزر آزمایشگاه سعيده ناظري
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 عدم درپوش گذاري مجدد سرنگ و سرسوزن عنوان/موضوع :

 

 10/91/ 4 تاريخ ابالغ  :  

 3/3/93تاريخ آخرين بازنگری:  

   1/4/93  تاريخ  آخرين ابالغ :   

 کليه پرسنل پرستاري و روش :دامنه خط مشی 

 

 /010NM کد خط مشی :

                                  اول : نسخه 3از  3 : صفحه

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  پزشك کنترل عفونت دکتر علي ماستري فراهاني

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس بيمارستان  دکتر سيدرضا مطهري

 منابع :-7

 . 1383آرویج . چاپ اول . دستورالعمل مراقبت هاي مدیریت شده ..  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي -

 .انتشارات تيمورزاده و نشر طبيب .تهران .هاي بيمارستاني پيشگيري و کنترل عفونت. افهمي، شيرین ،اصل سليماني، حسين  -

1379. 

، 6شماره  .1376اي عفوني و گرمسيري. ه مجله بيماري. زباله هاي عفوني بيمارستاناصل سليماني، حسين. پوررضا، ابوالقاسم.  -

 .سال دوم

مجموعه مقاالت همایش باز آموزي کنترل عفونت .هاي بيمارستاني نقش آموزش در کنترل عفونتسليماني، حسين.  -

  .1377 .تهران، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران .بيمارستاني

 تجارب بيمارستان . -
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 حویل شيفت به نوبت بعديعدم ت عنوان/موضوع :

 

 10/91/ 4 تاريخ ابالغ  :  

 3/3/93تاريخ آخرين بازنگری:  

   1/4/93  تاريخ  آخرين ابالغ :   

 دفتر پرستاري و روش :دامنه خط مشی 

 

 /011NM کد خط مشی :

                                  اول : نسخه 2از  1 : صفحه

 --- تعاريف: -1

 شی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:بيانيه خط م-2

جهت حصول اطمينان از تداوم و استمرار ارایه مراقبتهاي درماني بصورت مطلوب براي بيماران و ارتقا کيفيت خدمات چرايی: 

 بهداشتي و درماني این خط مشي تهيه مي گردد .

ليتهاي کليه واحدهاي مرتبط و ارائه گزارش از مشكالت و حوادث پيش تامين و حفظ تداوم ارائه مراقبت ها ، ثبت گزارش فعا هدف:

 آمده در طي شيفت  به ریاست / مدیر بيمارستان / مدیر پرستاري مي باشد .

با ارائه گزارش شفاهي و کتبي در پایان هر شيفت و با حضور سوپروایزران مسئول در همان شيفت ،تهيه کتابچه توجيهي  سياست:

 طالع سوپروایزران از دستورالعمل تحویل و تحول شيفت ، جهت آگاهي و ا

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 مسول پاسخگو: مدیر پرستاري    و      روش ارزیابي : مشاهده وضعيت عملكرد 

 

 روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام (:-4

در دفتر پرستاري نسبت به ارائه گزارشات شفاهي و کتبي از آمار تعداد بيماران سوپروایزران در ابتداي هر شيفت با حضور  -4-1

بستري در کليه بخشها ، تعداد تخت هاي خالي ، تعداد مراجعين سرپایي، نياز به اعزام و پذیرش بيماران و وقایع اتفاقيه در طي 

 شيفت اقدام مي نمایند.

روهاي مخدر موجود در دفتر پرستاري ، برگه هاي صدور گواهي فوت ) بزرگسال سوپروایزران نسبت به تحویل و ثبت آمار دا -4-2

 ، نوزاد(، کليدهاي واحدهاي مرتبط و.... اقدام مي نمایند .

 سوپروایزران در پایان هر شيفت نسبت به تكميل اینترنتي گزارش در سامانه پایش داده هاي مراقبتي اقدام مي نمایند . -4-3

 دستگاه دور نگار ، رایانه ، ت مورد نياز:امكانات و تسهيال -5
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 عدم تحویل شيفت به نوبت بعدي عنوان/موضوع :

 

 10/91/ 4 تاريخ ابالغ  :  

 3/3/93تاريخ آخرين بازنگری:  

   1/4/93  تاريخ  آخرين ابالغ :   

 دفتر پرستاري و روش :دامنه خط مشی 

 

 /011NM کد خط مشی :

                                  ولا : نسخه 2از  2 : صفحه

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  سوپروایزر باليني منصوره باني  مدیر پرستاري زهرا قاسمي کاکرودي

  مسئول ایمني بيمار ثریا رضایي  سوپروایزر آموزشي سكينه نژادفاضل

  سوپروایزر باليني ليال شفيعي کمش زواره  سوپروایزر باليني حمدرضا ساور عليام

  سوپروایزر کنترل عفونت فریبا ابراهيميان  سوپروایزر باليني زینت جليلي ثابت

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدیر پرستاري زهرا قاسمي کاکرودي

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت خانوادگینام و نام 

  رئيس بيمارستان دکتر رضا مطهري

 منابع :-7

 تجارب بيمارستاني - 
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 10/91/ 4 تاريخ ابالغ  :   استانداردهاي حرفه اي و مراقبتي پرستاري عنوان/موضوع :

 3/3/93تاريخ آخرين بازنگری:  

   1/4/93  تاريخ  آخرين ابالغ :   

 کنان پرستاريکليه کار و روش :دامنه خط مشی 

 

 /012NM کد خط مشی :

                                  اول : نسخه 3از  1 : صفحه

  تعاريف:-1

منظور از استانداردهاي حرفه اي و مراقبتي پرستاري : کليه اقداماتي مي باشد که توسط پرستار ، ماما،کاردان و کارشناس اتاق عمل 

 يار وکمك بهيار انجام مي گيرد .، کاردان و کارشناس هوشبري، به

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

هدف از تدوین استانداردهاي حرفه اي ،ارتقا ، هدایت و رهبري عملكرد حرفه اي و ایجاد چارچوبي صحيح جهت کسب  چرايی:

 باطمينان از ارائه مراقبت پرستاري ایمن ،ارتقاي عملكرد مطلو

یادگيري از ریسكها ،) رویدادهاي ناگوار و فاجعه آميز (با هدف حذف یا کاهش ميزان احتمال یا شدت پيامد بروز آنها در  هدف:

آینده .چرا که  با هر سطحي از تجربه ، مهارت و آموزش ، انگيزه ممكن است خطا نمائيم چرا که در ماهيت انسان احتمال خطا وجود 

 دارد .

تشكيل تيم مدیریت خطا از افراد درگير و یا نزدیك به وقوع خطا  -ر بهبود عملكرد سيستم ها / فرایندها  نه افرادتمرکز ب سياست:

 نصب صندوقهاي نظرسنجي جهت استفاده از نظرات کارکنان ، سنجش  رضایتمندي مراجعين ، استفاده از گزارشات مسئولين ،

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 مسول پاسخگو: هر یك از کارکنان پرستاري    و     روش ارزیابي : بر اساس چك ليست ، مشاهده ،مصاحبه

 روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام (:-4

سوپروایزر/ سرپرستار در ارزیابی احتمالی خطا کلیه رخداد ها از توجه به رویکرد سیستمی در دالیل بروز خطا استفاده می  -4-1

 ماید . ن

سوپروایزر/ سرپرستار نسبت به کنترل عملکرد کارکنان در اجرای مراقبتهای حرفه ای پرستار طبق استاندارد بصورت برنامه  -4-2

 مدون اقدام می نماید .

 سوپروایزر آموزشی/سرپرستار نسبت به اجرای آموزشها طبق نیاز سنجی انجام شده اقدام می نماید . -4-3

 وزشی/سرپرستار نسبت به اجرای آموزشها طبق نیاز سنجی انجام شده اقدام می نماید .سوپروایزر آم -4-3

 سوپروایزر/ سرپرستار تحلیل دقیق و موشکافانه از خطا با استفاده از اطالعات موجود را انجام می دهد . -4-4

 می نماید.مدیر پرستاری نسبت به ارائه فعالیتهای انجام شده به ریاست  بیمارستان اقدام  -4-5
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 10/91/ 4 تاريخ ابالغ  :   استانداردهاي حرفه اي و مراقبتي پرستاري عنوان/موضوع :

 3/3/93تاريخ آخرين بازنگری:  

   1/4/93  تاريخ  آخرين ابالغ :   

 کليه کارکنان پرستاري و روش :دامنه خط مشی 

 

 /012NM کد خط مشی :

                                  اول : نسخه 3از  2 : صفحه

سوپروایزر / سرپرستار در جهت یكسان سازي و جلوگيري از بروز هر گونه اشتباه در انجام عملكردها / فرایندها نسبت به -4-6

 تهيه خط مشي هاي مربوطه در کليه امور جاري و اطالع به کارکنان زیر مجموعه اقدام و مرتب به روز رساني مي نمایند .

 ته ایمني نسبت به تهيه و ارائه برنامه بازدید هاي ایمني ماهيانه به کليه بخشها اقدام مي نماید.دبير کمي-4-7

دبيرکميته ایمني بيمار در صورت بروز خطا / دریافت گزارش نزدیك به خطا ، نسبت به هماهنگي جهت تشكيل جلسه اقدام  -4-8

 مي نماید.

اطالعات از طریق گزارشات مكتوب و شفاهي ، نسبت به مصاحبه قبل از تشكيل دبير کميته ایمني بيمار پس از جمع آوري  -4-9

 جلسه با  افراد درگير  اقدام مي نماید .

 دبيرکميته ایمني بيمار نسبت به جمع آوري نظرات کارکنان از صندوقهاي نظرسنجي اقدام مي نماید .-4-10

،نسبت به سنجش رضایتمندي از مراجعين و بيماران  اي پرستاري مراقبتهاي حرفه مسئولين بخش ها در ارتباط با اجراي -4-11

 اقدام مي نمایند .

 دبير کميته ایمني، تجارب جمع آوري شده را در اختيار کليه کارکنان قرار مي دهد .-12 -4

ت رسیدگی به هیاریاست بيمارستان در صورت دریافت گزارش از هر گونه آسيب به بيمار توسط کارکنان ، مراتب را به  -4-13

  تخلفات اداری اعالم می دارد .

 --- امكانات و تسهيالت مورد نياز: -5

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدیر بيمارستان  سيدابراهيم هاشمي  معاون درمان بيمارستان دکتر ابراهيم هرمزي

  سوپروایزر آموزشي سكينه نژادفاضل  مدیر پرستاري کاکرودیزهرا قاسمی 

  سوپروایزر کنترل عفونت فریبا ابراهيميان  سوپروایزر باليني منصوره باني

  مسئول ایمني بيمار ثریا رضایي  پرستار فضه مهدوي
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 10/91/ 4 تاريخ ابالغ  :   استانداردهاي حرفه اي و مراقبتي پرستاري عنوان/موضوع :

 3/3/93تاريخ آخرين بازنگری:  

   1/4/93  تاريخ  آخرين ابالغ :   

 کليه کارکنان پرستاري و روش :دامنه خط مشی 

 

 /012NM کد خط مشی :

                                  اول : نسخه 3از  3 : صفحه

 

 
 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  معاون درمان بيمارستان دکتر ابراهيم هرمزي 

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس بيمارستان  دکتر سيدرضا مطهري

 منابع : -7

 .1391لوح هاي آموزشي ارسالي در موضوعات اعتباربخشي توسط معاونت محترم درمان دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي . -

 تجارب بيمارستاني -
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 امور مالي
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 فهرست

 

  صفحه                 عنوان 
 

                                                             102....................................................................................................رییس هر بخش در تنظیم بودجه ساالنه مربوط به بخش خود مشارکت فعال دارد  

   

                                                                                          104..............................................................................................................میزان تطبیق نتایج گزارش هاي مالي ساالنه با برنامه استراتژیك بیمارستان   
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رييس هر بخش در تنظيم بودجه ساالنه مربوط به بخش عنوان/موضوع : 

 خود مشارکت فعال دارد

 4/10/91تاريخ ابالغ  :

 1/5/93تاريخ آخرين بازنگری :    

 کل بيمارستان  روش : دامنه خط مشی و   10/5/93تاريخ  آخرين ابالغ :   

 

   F /001کد خط مشی:

                                  اول : نسخه                                                                 2از   :1صفحه

 --- تعاريف : -1

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

 نيازبيمارستان به تهيه وتدوين برنامه ی بودجه ساالنه جهت عقدتفاهم نامه مالی بادانشگاه   چرايی:

 برنامه ريزی درامور وپيش بينی اعتبارات وکمک به برنامه ريزی وتصميم گيری ها هدف :

 پيش بينی درآمدهاوبرآوردهزينه های سال بعد سياست :

 :مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی-3

   رييس امور مالی 

 روش  اجرا )گامهای اجرايی و مجری هر گام ( :-4

حسابداری کارشناسان توسط جاری سال و قبل سال ای هزينه اطالعات وریآگرد-4-1

حسابداری کارشناسان توسطآتی  سال های هزينه بينی پيش-4-2

سابداریح کارشناسان توسط مختلف ازمنابع شده بينی پيش های هزينه وردآبر-4-3

 حسابداری کارشناسان توسط بودجه کسری محاسبه-4-4

 مدوهزينهآدر کارشناسان توسطاستخراج داده ها -4-5 

 حسابداری ی اداره رئيس توسط اعتبارات کدگذاری -4-6

 حسابداری ورئيس ومديربيمارستان رئيس توسط بعد سال های درآمدهاوبرآوردهزينه بينی پيش-4-7

 مالي ي شده تنظيم هاي فایل مورد نياز :امكانات و تسهيالت -5
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رييس هر بخش در تنظيم بودجه ساالنه مربوط به بخش عنوان/موضوع : 

خود مشارکت فعال دارد

 4/10/91تاريخ ابالغ  :

 1/5/93تاريخ آخرين بازنگری :    

10/5/93تاريخ  آخرين ابالغ :     کل بيمارستان  دامنه خط مشی و روش :



 F /001 مشی:     کد خط

                                  اول : نسخه                                                                 2از   :2صفحه

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدیره پرستاري زهرا قاسمي  بيمارستان مدیر سيدابراهيم هاشمي

  مسئول بهبودکيفيت وحيده آزادي  ریيس امور مالي سيدعلي نقي موسوي

  مسئول تجهيزات پزشكي طيبه خاوري  مسئول اموراداري محسن حدادي

  مسئول تاسيسات وساختمان محمدحسين آبك  نماینده پزشكان دکتر ابراهيم هرمزي

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت و نام خانوادگی نام

  بيمارستان  مدیر سيدابراهيم هاشمي

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس  بيمارستان  دکتر سيدرضا مطهری 

 استانداردهاي اعتباربخشي وتجارب بيمارستان منابع :  -7
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---تعاريف : -1

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (-2

 بيمارستان عملياتی برنامه و استراتژيک برنامه با ساالنه مالی های گزارش نتايج تطبيق ميزان بررسی ی:يچرا

 ميزان خطا در برنامه های تدوين شده و عملكردين هدف از تدوين اين خط مشی تعيهدف:

 ی است که بازدهی بااليی دارندمواردت بااولويسياست:

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 رییس امور مالی

  روش  اجرا :-4

 گزارش های مالی درپایان هرسال توسط رئیس امورمالی تهیه می گردد.-4-1

 لیل آماری گزارش های مالی را جهت طرح درجلسه مدیران انجام می دهد.رئیس امورمالی تح -4-2

رئیس امورمالی تشکیل جلسه مربوطه را درپایان هرسال باحضورمدیران ارشد مرکز )تیم مدیریت اجرائی درکمیته -4-3

 راهبردی(دردفترریاست بیمارستان پیگیری می نماید.

 ارستان ودرصد تطبیق ودستابی به آنها درجلسه بحث وبررسی می گردد.گزارش های مالی بابرنامه استراتژیک بیم -4-4

 موانع ومشکالت وارائه پیشنهادات توسط  اعضاء درپایان جلسه ارائه وتصویب می گردد. -4-5

 دفتربهبودکیفیت براجرای مصوبات مذکور درمهلت تعیین شده نظارت می نماید.-4-6

 کامپيوتر–آزمونهاي آماري  –دقيق  اطالعاتامكانات و تسهيالت مورد نياز: -5

 

با برنامه ميزان تطبيق نتايج گزارش های مالی ساالنه  عنوان/موضوع: 

 استراتژيک بيمارستان

 4/10/91ابالغ  :تاريخ 

 1/5/93تاريخ آخرين بازنگری :    

    10/5/93تاريخ  آخرين ابالغ :  
 امور مالی:    دامنه خط مشی و روش

 

    F/002کد خط مشی :

                                 اول:نسخه                                                                     2از   :1صفحه



 

 بسمه تعالی
 

           باد آبيمارستان شهدای يافت 
 دفتر بهبود کيفيت      

 

 

105 
 

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  نماینده پزشكان دکتر آزیتاکریمي  يمارستانمدیر  ب سيدابراهيم هاشمي

  مسئول فني دکترمجيدناصري پور  رئيس امور مالي سيدعلي نقي موسوي

  متخصص بیهوشي دکتر فریدون فالح مهر  مدیرپرستاري زهراقاسمي

  متخصص جراحي عمومي/معاون درمان دکتر ابراهيم هرمزي  مسئول بهبود کيفيت وحيده آزادي

 

 نده :تاييد کن

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس  بيمارستان  دکتر سيدرضا مطهری 

 منابع :  -7

 تجارب بيمارستان-

 

 

 

 

 

ميزان تطبيق نتایج گزارش هاي مالي ساالنه با برنامه  عنوان/موضوع: 

استراتژیك بيمارستان

 4/10/91تاريخ ابالغ  :

 1/5/93تاريخ آخرين بازنگری :    

  10/5/93تاريخ  آخرين ابالغ :  
 امور مالی   : دامنه خط مشی و روش



    F/002  کد خط مشی:

                                  اول : نسخه                                                                     2از   :2صفحه
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 فهرست

 

 صفحه                 عنوان 
 

نه اي و روش هاي محرمانه بودن اطالعات حفظ امنیت سیستم،مشخص کردن سطوح دسترسي افرادوبخش هاي مختلف وکنترل ورود به سیستم رایا
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حفظ امنيت سيستم،مشخص کردن سطوح دسترسی عنوان/موضوع : 

افرادوبخش های مختلف وکنترل ورود به سيستم رايانه ای و روش های 

 محرمانه بودن اطالعات الكترونيكی

 91/ 4/10 تاريخ ابالغ  :

 1/5/93تاريخ آخرين باز نگری:

 15/5/93تاريخ  آخرين ابالغ :  
  سايت و کليه پرسنل واحدهای بيمارستان   وش :دامنه خط مشی و ر

 IT/001  کد خط مشی :

                                اول   : نسخه 2از  1 :  صفحه

محافظت وامنيت اطالعات يعنی حفظ اطالعات بيماران  اعم از سيستمهای دستی ورايانه ای، درچارچوبی که منشور .تعاريف :-1

رده است و شامل قوانين:دسترسی ،استفاده ، افشاء ، خواندن ،نسخه برداری يا ضبط ،خراب کردن ،تغيير يا حقوق بيمارتعيين ک

 دستكاری می باشد.

کنترل ورود به سيتم رايانه ای يعنی اينكه به هرکاربر براساس امورمربوطه درحيطه شرح وظايفش نام کاربری و کلمه عبورداده 

 زار به سيستم اوداده شود.شود.ونيز مجوز مربوط به نرم اف

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2 

 برای اين که اطالعات بطور شايسته ذخيره و محافظت گردد. چرايی:

اد محافظت از کليه  اطالعات ورودی  ، پيشگيری از امكان هر گونه مشاهده ، سوء استفاده وتغيير اطالعات از سوی افر هدف:

 غيرمرتبط وحفظ اسرار بيماران وبيمارستان می باشد.

اين مرکز بااستفاده از ابزارهای سطح بندی شده از اطالعات مراقبت می نمايد وکسانيكه با اطالعات وسوابق بيماران  سياست:

 ی داده می شود.سروکاردارند برحسب نوع شغل ونياز از محتويات و اطالعات بيماران مطلع ميگردند.وبه آنها نام کاربر

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

        ITمسوول پاسخگو: مسئول

 وتغيير کليه پسوردها به صورت ماهيانه HISروش ارزيابی : بر اساس  کنترل عملكرد کاربران در نرم افزار 

  : روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

 ی()محافظت وامنيت الكترونيك

امنيت شبكه راتامين مي  کامپيوترها،USB ( ومسدود کردن  KASPER SKYمسوول سایت ساالنه با نصب آنتي ویروس)  -4-1

  نماید.

 تهيه می کند.BACK UPمسوول سايت از طريق دو سرور داخل بيمارستانی ، هفته ای يكبار از کليه اطالعات  -4-2

 ( نسخه پشتيبانی تهيه می کند.DVD)Hard Externalويا مسوول سايت هفتگی با استفاده از  -4-3

مسوول سايت برای تعدادی از کاربران که به اينترنت دسترسی دارند،محدوديت ورود به برخی از سايتها که موجب حک  -4-4

 اطالعات سيستم می شوند ، را ايجاد کرده است.

 محافظت می شود.درب ورودی اتاق سايت توسط قفل رمز دار ودرب ميله ای دوم  -4-5
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حفظ امنيت سيستم،مشخص کردن سطوح دسترسی عنوان/موضوع : 

افرادوبخش های مختلف وکنترل ورود به سيستم رايانه ای و روش های 

 محرمانه بودن اطالعات الكترونيكی

 91/ 4/10 تاريخ ابالغ  :

 1/5/93تاريخ آخرين باز نگری:

 15/5/93تاريخ  آخرين ابالغ :  
  سايت و کليه پرسنل واحدهای بيمارستان   و روش :دامنه خط مشی 

 IT/001  کد خط مشی :

                                اول   : نسخه 2از  2 :  صفحه

 سرور داخل اتاق سايت توسط رك قفل دار محافظت می شود. -4-6

 را کاربر تعيين و خود وارد برنامه مربوطه می شود.مسئول سايت برای حفظ امنيت نام کاربری را به کاربرداده وکلمه عبور  -4-7

 مسوول سايت با توجه به نيازکاربراجازه دسترسی ، مشاهده و ياتغييررا  می دهد.-4-8

 DVD-  4   سرور -3       – هارد اکسترنال -2     -آنتي ویروس -1امكانات و تسهيالت مورد نياز :-5

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام خانوادگینام و 

  رئيس امورمالی سيدعلی نقی موسوی  مديربيمارستان   سيدابراهيم هاشمی

  رئيس اداره مدارك پزشكی اقدس کبيرزاده  مدير پرستاری  زهرا قاسمی

  مسئول سايت الهه نوری   رئيس اموراداری محسن حدادی

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت و نام خانوادگینام 

  مدیر بيمارستان  سيدابراهيم هاشمي  

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  ریيس  بيمارستان  دکترسيدرضامطهري

 تجارب بيمارستانیمنابع :-7
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 15/10/91     تاريخ ابالغ  : شناسه 2 با حداقل بیماران شناساییعنوان/موضوع : 

 1/5/93ن باز نگری:تاريخ آخري

 15/5/93تاريخ  آخرين ابالغ :  

 کلیه واحدهای درمانی وتشخیصیدامنه خط مشی و روش: 

 

    IT/002 کد خط مشی :

                                اول          : نسخه                                                                                          2از 1    : صفحه

 تعاريف: -1

باند شناسايی : جهت به حداقل رساندن اتفاقات ناخواسته ناشی از عدم شناسايی صحيح بيماران ،برای کليه بيماران بخش بستری 

بيمارستانی در دوره پذيرش در بيمارستان باند شناسايی تهيه می گرددکه مشخصات بيمار با رنگ مشكی بر روی زمينه باند 

 شناسايی به رنگ سفيد درج يا پرينت می شود.جنس باندهای شناسايی از مواد قابل انعطاف ،نرم است .

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

 محتمل است. آگاهی به کارکنان برای دقت وتوجه به هنگام شناسايی بيماران ، با توجه به مشابهاتی که امكان  وقوع آن  چرايی:

: روشهای اجرای کنترلی مرتبط با توجه به مشخصات فردی بيمار جهت جلوگيری از خطا به منظور يكپارچه سازی عملكرد هدف

 پرسنل در شناسايی هويت بيماران قبل از انجام هر اقدام تشخيصی در مانی می باشد.

 ار الصاق است وديگری شماره پرونده وکد قابل تفكيک است.اين مرکز بيماران را براساس مچ بند هويتی که به دست بيم سياست:

  مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 مسئول پاسخگو: مدير بيمارستان    و       روش ارزيابی بر اساس مشاهده در بازديدهای مديريتی

  روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام ( :-4

 ار ،مچ بند شناسايی توسط مسئول پذيرش تهيه و قبل از ورود بيمار به بخش به دستش الصاق ميشود.درهنگام پذيرش بيم – 1-4

صحت اطالعات مندرج در روی باند شناسايی بيمار در هنگام پذيرش با بيمار / يكی از بستگان درجه يک وی کنترل شده و –2-4 

 سپس بر روی نوار دستبند چاپ می شود.

 وی دريافت باند شناسايی را در پرونده به صورت کتبی امضا وتائيد می نمايد.بيمار يا همراه  –3-4

 مشخصات بيماران بر روی باند های شناسايی شامل موارد ذيل است:

 بخش –تاريخ پذيرش  –نام پزشک  -نام پدر -تاريخ تولد  --شماره پرونده بيمار   --نام ونام خانوادگی بيمار  -

 ی بيمارستان قبل از انجام کليه پروسيجرها ، دستبند هويتی بيمار را کنترل می نمايند .کليه کارکنان درمان -4-4

 پس از ترخيص بيمار  مچ بند بيمارتوسط منشی بخش به پرونده بستری / کارت اورژانس الصاق می گردد. -4-5

 خصات بيمار تهيه والصاق می گردد.با توجه به خط مشی های ضرب وشتم،کودك آزاری ،بيماران مجهول الهويه ،مچ بند مش-4-6
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 15/10/91  تاريخ ابالغ  : شناسه 2 با حداقل بیماران شناساییعنوان/موضوع : 

 1/5/93تاريخ آخرين باز نگری:

 15/5/93تاريخ  آخرين ابالغ : 

 کلیه واحدهای درمانی وتشخیصی  :   دامنه خط مشی و روش

 

    IT/002 کد خط مشی :

                                اول          : نسخه                                                                                          2از 2    : صفحه

 رايانه ، پرينتر مخصوص مچ بند.امكانات و تسهيالت مورد نياز:-5

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس اداره مدارك پزشكی اقدس کبيرزاده  مديربيمارستان  سيدابراهيم هاشمی

  سرپرستار جراحی  مهری سالمتی   مدير پرستاری  زهرا قاسمی

  سرپرستارآی سی يو افخم سليمانی  سوپروايزر اتاق عمل الهه بحری

  سرپرستار سی سی يو شكوفه اکبرشاهی  مسوول ايمنی بيمار ثريارضايی

  سرپرستاراورژانس فريباصارمی  مسئول سايت الهه نوری

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مديربيمارستان  سيدابراهيم هاشمی

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس  بيمارستان  دکتر سيدرضامطهري

 .1388.آبان  گايد الين شناسايی صحيح بيماران در بخش بستری و سرپايیمستوفيان ، فرناز . ع :مناب -7

 تجارب بیمارستان -
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 ترويج استفاده از واژه ها و تعاريف استاندارد عنوان/موضوع : 

 در بيمارستان 

 91/ 10/ 4  تاريخ ابالغ  :

 1/5/93تاريخ آخرين باز نگری:

                                                                                      سايت کامپيوتر       دامنه خط مشی و روش : 15/5/93تاريخ  آخرين ابالغ : 

         IT/003 کد خط مشی :

                            اول              : نسخه                                                                        2از1 :   صفحه

منظور از تعاريف استاندارد يكسان سازی اصطالحات مربوط به سيستم ها می باشد که جهت سهولت انجام کار و تعاريف: -1

 آشنايی پرسنل به واژه ها می باشد.

 ان(   ) سيستم اطالعات بيمارست    HIS:HOSPITAL INFORMATION YSTEMمانند تعريف ذيل:

  server  سرويس دهنده :  

   clientسرويس گيرنده:   

     :IP Adressمشخصه عددی کامپيوترهای موجود در شبكه

 :( بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی-2

 برای سهولت استفاده از واژه ها تعاريف استاندارد مشخص وتعرف می گردند. چرايی:

 ان سازی و يكپارچه بودن کليه اصطالحات در بيمارستان می باشد.هدف يكس هدف:

ويا اتوماسيون اداری ونيز تجهيزات   hisدراين بيمارستان تعدادی از اصطالحات به کليه پرسنلی که با نرم افزارهای  سياست:

 کامپيوتری و شبكه سروکاردارند آموزش داده شده است.

 ارزيابی: مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش-3

  ITمسئول پاسخگو: مسئول 

 روش ارزيابی بر اساس آموزش های پرسنل جديد الورود ونيز اضافه شدن نرم افزارها و سخت افزارهای جديد به بيمارستان

 روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام ( :-4

 ی انجام پذيرد.واحد سايت ملزم به بررسی واژه ها و تعاريف می باشد که در چه حوزه ا-4-1

 مسئول سايت مواردی که بايد دارای واژه و تعاريف باشد راتعيين می نمايد.-4-2

 مسئول سايت بيمارستان واژه های مذکور را در دسترس کليه واحد ها قرار می دهد.-4-3

 امكانات و تسهيالت مورد نياز:-5

 نرم افزارها و سخت افزارها
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 واژه ها و تعاريف استاندارد ترويج استفاده از عنوان/موضوع : 

 در بيمارستان 

 91/ 10/ 4  تاريخ ابالغ  :

 1/5/93تاريخ آخرين باز نگری:

                                                                                      سايت کامپيوتر       دامنه خط مشی و روش : 15/5/93تاريخ  آخرين ابالغ : 

         IT/003 خط مشی : کد

                            اول              : نسخه                                                                        2از 2 :   صفحه

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مسئول واحد کامپيوتر الهه          نوری  مدير بيمارستان يدابراهيم هاشميی س

  مسئول پذيرش معصومه حيدری  مديرپرستاری زهراقاسمی

  سرپرستاراورژانس فريباصارمی  مسئول درآمد صديقه جليلوند

  مسئول فنی آزمايشگاه دکترجوادجوادی  داروساز دکترجاريانی

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت م و نام خانوادگینا

  مدير بيمارستان سيدابراهيم هاشمی

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رييس  بيمارستان  دکترسيدرضامطهری

 منابع :-7

 تجارب وکميته های بيمارستان-
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روش های پشتيبانی از سيستم های نرم عنوان/موضوع : 

 تانافزاری و سخت افزاری بيمارس

 91/ 10/ 4  تاريخ ابالغ  :

 1/5/93تاريخ آخرين باز نگری:

                                                                                      واحدکامپيوتر           دامنه خط مشی و روش :     15/5/93تاريخ  آخرين ابالغ : 

        IT/004 کد خط مشی :

                                  اول        : نسخه                                                                        2از1:    صفحه

 تعاريف:  -1

HIS:HOSPITAL INFORMATION SYSTEM         )سيستم اطالعات بيمارستان ( 

 server  سرويس دهنده :  

          Backup   پشتيبان : 

       clientسرويس گيرنده:  

 ups : [ uniterruptibl power supplies ]منبع تغذيه بدون وقفه :   

منظور ازپشتيبانی سيستم های نرم افزاری گرفتن يک نسخه ديگر ازهمان برنامه به منظوراستفاده مجددهنگام بروز اختالل در 

خريد تجهيزات سخت افزاری درمواقع ايجادهرگونه اختالل و خرابی و سوختن برنامه می باشد.ونيز پشتيبان سخت افزار تهيه و

 قطعات سخت افزاری می باشد.

 چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:)بيانيه خط مشی-2

لذا از  ازآنجايی که اصلی ترين فرايند واحد سايت داشتن پشتيبان ازسيستم های نرم افزاری و سخت افزاری ميباشد چرايی:

 بااليی برخورداراست.  اهميت

هدف ازداشتن روشهای پشتيبانی ازسيستمهای نرم افزار و سخت افزار دربيمارستان استفاده مجدد از اطالعات در مواقع  هدف :

 .بروز اختالل می باشد 

موجود  دارد که درهنگام  واحد سايت بيمارستان روشهايی را درخصوص پشتيبان گيری از نرم افزارها و سخت افزارهایسياست: 

مخدوش شدن اطالعات بيماران بتواند اطالعات مذکور را بازيابی کند تا هيچ گونه خللی در امر خدمت رسانی به ارباب رجوع ايجاد 

 نشود.

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 صورت روزانه ويا هفتگی و ماهيانهروش ارزيابی: گاهی بو                       ITمسئول پاسخگو: مسئول 

 ( : روش  اجرا )گامهای اجرايی و مجری هر گام-4

 بيمارستان رااز طريق سرور انجام ميدهد.   HISگيری از کليه اطالعات   Backupمسئول سایت  -4-1

 



 

 بسمه تعالی
 

           باد آبيمارستان شهدای يافت 
 دفتر بهبود کيفيت      
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روش های پشتيبانی از سيستم های نرم عنوان/موضوع : 

 افزاری و سخت افزاری بيمارستان

 91/ 10/ 4  :  تاريخ ابالغ

 1/5/93تاريخ آخرين باز نگری:

                                                                                      واحدکامپيوتر           دامنه خط مشی و روش :     15/5/93تاريخ  آخرين ابالغ : 

        IT/004 کد خط مشی :

                                  اول        : نسخه                                                                        2از 2:  صفحه

به منظور پشتيبان گيری ذخيره می hard External وcd واحد کامپيوتر اطالعات مربوط به نرم افزار های خارج ازشبكه را در-4-2

 نمايد.

،در صورت بروز هر گونه اختالل در سخت افزار بيمارستان راازطريق Backupقطعات سخت افزاری به عنوان واحد کامپيوتر -4-3

 تدارکات خريداری می نمايد.

 ها نموده است. clientها و  serverجهت تغذيه   upsواحد سايت اقدام به خريد -4-4

 Server – client – hard – dvd- cd- hardware امكانات و تسهيالت مورد نياز:      -5

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مسئول سايت الهه          نوری  مدير بيمارستان سيدابراهيم هاشمی

  مسئول تدارکات علی اصغرتقی پور  رئيس امورمالی سيدعلی نقی موسوی
 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت م و نام خانوادگینا

  مدير بيمارستان 
 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رييس  بيمارستان  دکترسيدرضامطهری

 تجارب وکميته های بيمارستان -منابع :-7

 



 

 بسمه تعالی
 

           باد آبيمارستان شهدای يافت 
 دفتر بهبود کيفيت      
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روش های نگهداری و پشتيبانی منظم داده ها عنوان/موضوع : 

        ) (Backupيبان   و اطالعات الكترونيكی و تهيه نسخه پشت

 91/ 10/ 4  تاريخ ابالغ  : 

 1/5/93تاريخ آخرين باز نگری: 

                                                                                      واحدکامپيوتر             دامنه خط مشی و روش :    15/5/93تاريخ  آخرين ابالغ :  

           IT/005 : کد خط مشی

                                  اول        : نسخه                                                                           3از1          : صفحه

 تعاريف: -1

اطالعات وجلوگيری  که بمنظور حفاظت ازروش های نگهداری و پشتيبانی منظم داده ها و اطالعات الكترونيكی روش هايی هستند 

 از هرگونه اختالل و مخدوش شدن کليه اطالعات استفاده می گردد.

HIS:HOSPITAL INFORMATION SYSTEM          )سيستم اطالعات بيمارستان ( 

 server  سرويس دهنده :      

       clientسرويس گيرنده:      

 :( از تدوين و سياست خط مشی چرايی خط مشی ،هدف)بيانيه خط مشی-2

باتوجه به اينكه نگهداری  و پشتيبانی از کليه اطالعات الكترونيكی يكی ازامور حائز اهميت در واحد سايت می باشدلذا  چرايی:

 پشتيبان گيری درهر لحظه انجام می پذيرد. .

ت بيماران و گزارشات اداری و مالی می باشد هدف ازنگهداری وپشتيبانی اطالعات به صورت منظم محافظت از کليه اطالعا هدف:

 که درهر لحظه ای اززمان قابل گزارشگيری باشد. 

انجام پذير است تا  Serverاز طريق دو عدد  HISدراين بيمارستان نگهداری و پشتيبان گيری از کليه اطالعات مربوط به  سياست:

 ازيابی نمود.اينكه در مواقع مخدوش شدن اطالعات بتوان  آنها را مجددا ب

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 ITمسئول پاسخگو: مسئول 

انجام پذير است.وروش ديگر از طريق کپی کردندر  serverروش ارزيابی :يک روش به صورت اتومات در هرلحظه از طريق دوعدد 

 بصورت هفتگی می باشد.  dvdهارداکسترنال ويا 

 ( : رايی و مجری هر گامروش  اجرا :)گامهای اج-4

ديگری به عنوان   serverنگهداری مينمايد و   serverبيمارستان را در يک   HISواحد سايت کليه اطالعات مربوط به -4-1

 پشتيبان اطالعات درنظرگرفته است.

 سترنال انجام ميدهد.گيری اطالعات را عالوه بر دو سرور  به صورت هفتگی نيز ازطريق هارد اک  Backupواحد سايت عمل -4-2



 

 بسمه تعالی
 

           باد آبيمارستان شهدای يافت 
 دفتر بهبود کيفيت      
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روش های نگهداری و پشتيبانی منظم داده ها عنوان/موضوع : 

        ) (Backupو اطالعات الكترونيكی و تهيه نسخه پشتيبان   

 91/ 10/ 4  تاريخ ابالغ  : 

 1/5/93تاريخ آخرين باز نگری: 

                                                                                      ر            واحدکامپيوت دامنه خط مشی و روش :    15/5/93تاريخ  آخرين ابالغ :  

           IT/005 کد خط مشی :

                                  اول        : نسخه                                                                           2از2          : صفحه

های مذکور نام کاربری و کلمه عبور  درنظرگرفته تا کليه اطالعات به صورت  serverواحد سايت به منظور حفظ امنيت، جهت -4-3

 محرمانه باشد. 

 -Server-client-hard external         امكانات و تسهيالت مورد نياز:-5

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام خانوادگی نام و

  مسئول سايت الهه  نوری  مدير بيمارستان سيدابراهيم هاشمی

  رئيس اداره مدارك پزشكی اقدس کبيرزاده   مديرپرستاری زهراقاسمی

  سوپروايزر آزمايشگاه سعيده ناظری  رئيس امورمالی سيدعلی نقی موسوی

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدير بيمارستان سيدابراهيم هاشمی

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رييس  بيمارستان  دکترسيدرضامطهری

 تجارب وکميته های بيمارستانمنابع : -7



 

 بسمه تعالی
 

           باد آبيمارستان شهدای يافت 
 دفتر بهبود کيفيت      
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 91/ 10/ 4  تاريخ ابالغ  :  روش های خريدوانتخاب نرم افزارعنوان/موضوع : 

 1/5/93ريخ آخرين باز نگری:تا 

  15/5/93تاريخ  آخرين ابالغ :  
 مديريت، کامپيوتر،تدارکات،مالی                                                                                        واحدهای دامنه خط مشی و روش :

           IT/006 کد خط مشی :

                                  اول        : نسخه                                                                            2از1:   صفحه

 تعاريف: -1

منظور از روش های خريد و انتخاب نرم افزار درواحد کامپيوتر اين است که نيازهای سخت افزاری و نرم افزاری واحدها برآورد 

 قيقات و استعالمات مربوطه انجام وبعد از تاييد خريداری گردد. شودونيز تح

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

 ياتوجه به نياز واحدها به تجهيزات ونيز با پيشرفت تكنولوژی و تاسيس بخشهای جديد خريد انجام می گيرد. چرايی:

 ريد تجهيزات، ارتقا سيستمها درجهت پيشبرد اهداف متعالی می باشد .هدف از تعيين نرم افزار و خهدف: 

دراين بيمارستان روشهای انتخاب نرم افزار براساس نياز واحدها می باشد. وهمچنين خريد سخت افزارها براساس نياز به  سياست:

 .سخت افزارهای جديد انجام می پذيرد 

   مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 و              روش ارزيابی :بر اساس نياز واحدها و نيز ارتقا سيستمها           مسئول پاسخگو:  دکتر سيدرضامطهری

 ( : روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام-4

ليه تجهيزات مسئول واحد کامپيوترکليه نيازهای سخت افزاری و نرم افزاری واحدها را می سنجد و بمنظور بروز شدن ک-4-1

 بيمارستان گزارشی تهيه می نمايد .

مسئول واحد سايت همچنين موظف است درصورت ايجاد واحد جديد التاسيس دربيمارستان نيازهای سخت افزاری و نرم  -4-2

 افزاری را جهت خريدتجهزات  اعالم نمايد.

واحد خود نياز به تجهيزاتی داشته باشند طی همچنين مسئولين واحدها باتوجه به اينكه جهت انجام امور مربوط به  -4-3

 درخواستی  به واحد رياست و مديريت اعالم می نمايند. 

 موارد درخواستی طی کميته اداری و مالی با حضور رياست و مديريت بيمارستان بررسی می گردد. 4-4

کامپيوتر و تدارکات ومالی بررسی و خريداری در صورت تاييد تجهيزات و نرم افزارهای مورد نياز درخواستها از طريق واحد  -4-5

 گردد.

 

 



 

 بسمه تعالی
 

           باد آبيمارستان شهدای يافت 
 دفتر بهبود کيفيت      
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 91/ 10/ 4  تاريخ ابالغ  :  روش های خريدوانتخاب نرم افزارعنوان/موضوع : 

 1/5/93تاريخ آخرين باز نگری: 

  15/5/93تاريخ  آخرين ابالغ :  
                                                                      مديريت،کامپيوتر،تدارکات،مالی                   واحدهای دامنه خط مشی و روش :

           IT/006 کد خط مشی :

                                  اول        : نسخه                                                                            2از2:    صفحه

 ليست نيازهای واحد –بودجه مربوطه تسهيالت مورد نياز:      امكانات و -5

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مسئول سايت الهه          نوری  مدير بيمارستان سيدابراهيم هاشمی

  تدارکات مسئول علی اصغرتقی پور  مديرپرستاری زهراقاسمی

  رئيس اداره مدارك پزشكی اقدس کبيرزاده   رئيس امورمالی سيدعلی نقی موسوی

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدیر بيمارستان  سيدابراهيم هاشمی

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  ریيس  بيمارستان  سيدرضامطهریدکتر 

 

 منابع :-7

 تجارب بيمارستان -

 

 



 

 بسمه تعالی
 

           باد آبيمارستان شهدای يافت 
 دفتر بهبود کيفيت      
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کنترل رعايت الزامات واستانداردهای واحدفناوری عنوان/موضوع : 

 اطالعات درصورت برون سپاری خدمات اين واحد

 91/ 4/10 تاريخ ابالغ  :

 1/5/93تاريخ آخرين باز نگری:

های سايت وشرکتها وکليه پرسنل واحد   دامنه خط مشی و روش :   15/5/93تاريخ  آخرين ابالغ :  

  بيمارستان

 IT/007  کد خط مشی :

                                اول   : نسخه 3از  1 :  صفحه

 .تعاريف : -1

کنترل رعايت الزامات واستانداردها يعنی کليه اموری که بايددرواحد واحدفناوری اطالعات انجام شودبراساس قوانين 

پزشكی ايران باشد.ودرصورتی که تعداد از امور به واحدهای خارج ازبيمارستان  واستانداردهای تعيين شده ازطرف دانشگاه علوم

 سپرده شده باشدبايد تحت نظارت وکنترل واحد سايت کامپيوتر باشد.

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

 واستانداردها باشد.به دليل اينكه اقداماتی که بايد انجام شود برطبق ضوابط  چرايی  :

 بهبود رويه و عملكرد مطلوب واحد فناوری اطالعات دراثر نظارت بيشتر بر واحدها ی برون سپاری  . هدف:

را به شرکت های بيرونی واگذار می نماد.برای  ITواحد سايت با تاييد دانشگاه علوم پزشكی بخشی از کارهای مربوط به  سياست:

 ياورانبيمارستان به شرکت راHISمثال 

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 وش ارزيابی : بر اساس  کنترل ونظارت برکارهای واحدهای برون سپارو           ر          ITمسوول پاسخگو: مسئول

  : روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

 )محافظت وامنيت الكترونيكی(

موري که باید به شرکگتهاي دیگرواگذارگردد را به بيمارستان اعالم مي نماید ونيز قرارداد مربوطه را دانشگاه علوم پزشكي ا -4-1

  تنظيم مي نماید.

قرارداد را مطالعه نموده ونظرات خودرا راجع به قرارداد اعالم می نمايند تا  ITمديربيمارستان ومسئول قراردادها و مسئول  -4-2

 قرارداد نهايی گردد.

 رکت مذکور نماينده خودراجهت آموزش نرم افزار موردنظربه بيمارستان اعزام می نمايد.ش -4-3

 بعداز نصب نرم افزار آموزشهای الزم را به کاربران می دهد. ITمسئول واحد -4-4

صورت می درصورت نياز کاربران به تغييرات ويا اضافه نمودن مواردی به نرم افزار،ازطريق مسئول سايت باشرکت مكاتبه -4-5

 پذيرد.

 شرکت مذکوردر صورتی که موارد خواسته شده درحيطه قراردادباشدنسبت به رفع مشكالت اقدام می نمايد.-4-6

 



 

 بسمه تعالی
 

           باد آبيمارستان شهدای يافت 
 دفتر بهبود کيفيت      
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کنترل رعايت الزامات واستانداردهای واحدفناوری عنوان/موضوع : 

 اطالعات درصورت برون سپاری خدمات اين واحد

 91/ 4/10 تاريخ ابالغ  :

 1/5/93:تاريخ آخرين باز نگری

سايت وشرکتها وکليه پرسنل واحدهای    دامنه خط مشی و روش :   15/5/93تاريخ  آخرين ابالغ :  

  بيمارستان

 IT/007  کد خط مشی :

                                اول   : نسخه 2از  2 :  صفحه

رت حضوری مشكالت ودرخواستهای جديد را برطرف کارشناس مربوطه از شرکت مذکور به صورت تلفنی ويا ماهيانه به صو-4-7

 می نمايند.

 کابل -  4سوئيچ  -3       –سيستم  -2     -سرور -1امكانات و تسهيالت مورد نياز :-5

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس امور اداري  محسن حدادي   مدیر بيمارستان  سيدابراهيم هاشمي 

  مسئول بهبودکيفيت وحيده آزادي  مسئول سایت الهه نوري

     مترون بيمارستان  زهرا قاسمي 

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدیر بيمارستان  سيدابراهيم هاشمي  

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  ریيس  بيمارستان  رضا مطهريدکترسيد

 منابع :-7

 تجارب بيمارستانی -

 



 

 بسمه تعالی
 

           باد آبيمارستان شهدای يافت 
 دفتر بهبود کيفيت      
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اطالع رسانی درزمينه مراقبت ها وخدمات ارائه شده توسط عنوان/موضوع : 

 بيمارستان ونحوه ی دسترسی بيماران،خانواده هاوجمعيت

 91/ 4/10 تاريخ ابالغ  :

 1/5/93تاريخ آخرين باز نگری:

    15/5/93تاريخ  آخرين ابالغ :  
  سايت و کليه پرسنل واحدهای بيمارستان   دامنه خط مشی و روش :

 IT/008  کد خط مشی :

                                اول   : نسخه 2از  1 :  صفحه

 .تعاريف : -2

اين مرکزانجام می (ترتيبی اتخاذ دهدتابتواندکليه اموری که درITاطالع رسانی درزمينه مراقبتها وخدمات يعنی بيمارستان)واحد 

 .شود وخدماتی که پذيرفته می شود را از طريق پرتال بيمارستان ويا پمفلت ها اطالع رسانی نمايد

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

 برای آگاه کردن ارباب رجوع نسبت به خدماتی که دربيمارستان انجام می گيرد. چرايی:

 كه با اطالع رسانی صحيح ازطريق پرتال بيمارستانی بتوانيم رضايت ارباب رجوع را جلب نماييم.تا اين هدف:

اين بيمارستان برنامه درمانگاه پزشكان وکليه خدمات و بيمه های موردقرارداد رادرپرتال اطالع رسانی می نمايدتابتواند  سياست:

 نيازهای بيماران را برآورده نمايد.

 جرای خط مشی و روش ارزيابی:مسئول پاسخگوی ا-3

 و       روش ارزيابی : بر اساس  کنترل ونظارت بر اطالعات وارده در پرتال        ITمسوول پاسخگو: مسئول

  : روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

قرارداد،خدمات مورد ارائه،نقشه  بيمارستان کليه اطالعات موردنياز)اعم از برنامه درمانگاه ها،بيمه اي طرف ITمسئول  -4-1

 بيمارستان( را ازواحدها جمع آوري مي نماید 

 اطالعات  بعداز تاييد رياست و مديريت درپرتال ثبت می گردد. -4-2

 همچنين بيمارستان با تعبيه نمودن نوبت دهی اينترنتی در پرتال بيمارستان موجبات رضايت را ايجاد کرده است. -4-3

توسط واحد پرستاری و مدارك پزشكی بمنظور اطالع رسانی خدمات و نيز آموزش درخصوص مراقبت ها تهيه پمفلت هايی -4-4

 گرديده تا بيماران وهمراهان استفاده نمايند.

اطالعيه هايی درخصوص حضور پزشكان و ارائه خدمات و هزينه های درمان توسط واحد پذيرش و ترخيص نصب گرديده -4-5

 است.

 هيالت مورد نياز :امكانات و تس-5

       –اطالعات  -2     -سيستم -1
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اطالع رسانی درزمينه مراقبت ها وخدمات ارائه شده توسط عنوان/موضوع : 

 بيمارستان ونحوه ی دسترسی بيماران،خانواده هاوجمعيت

 91/ 4/10 تاريخ ابالغ  :

 1/5/93تاريخ آخرين باز نگری:

    15/5/93تاريخ  آخرين ابالغ :  
  سايت و کليه پرسنل واحدهای بيمارستان   نه خط مشی و روش :دام

 IT/008  کد خط مشی :

                                اول   : نسخه 2از  1 :  صفحه

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس امور اداري  محسن حدادي   مارستان مدیر بي سيدابراهيم هاشمي 

  مسئول بهبودکيفيت وحيده آزادي  مسئول سایت الهه نوري

  مسئول پذیرش معصومه حيدري  مترون بيمارستان  زهرا قاسمي 

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدیر بيمارستان  سيدابراهيم هاشمي  

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام خانوادگینام و 

  ریيس  بيمارستان  دکترسيدرضا مطهري

 منابع :-7

 تجارب بيمارستانی -
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 انسانی منابعمدیریت 
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 تعاريف:-1

 نيروهای ضريب کا وطرحی که تعهد به خدمت دارند. نيروهای مشمول قانون خدمت پزشكان وپيراپزشكان:

  خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (: بيانيه خط مشی)چرايی-2

تامين نيروهای انسانی مورد نياز جهت ارائه خدمات به مراجعين ، سازمانها وپرسنل وافزايش رضايتمندی  ازطريق قوانين  چرايی:

 ودستورالعملهای ابالغ شده وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشكی

 يكسان سازی نحوه اجرای دستورالعمل  هدف:

 پس از صدور ابالغ بكارگيری فرد از طريق دانشگاه فرآيند شروع بكار ايشان از طريق واحد کارگزينی اجرا می گردد. ست:سيا

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 مسئول پاسخگو: رياست بيمارستان        و              روش ارزيابی : بررسی پرونده پرسنلی 

  مهای اجرايی و مجری هر گام ( :روش  اجرا :)گا-4

 اعالم نياز به نيروهای انسانی دررده های مختلف پزشكی پرستاری پيراپزشكی اداری مالی خدماتی به معاونت محترم توسعه دانشگاه-4-1

 ومعاونت محترم درمان )جهت کادردرمانی( توسط رياست ومديريت بيمارستان انجام می گردد.  

 و از نيروی انسانی دانشگاه ارسال می گردد.مجوز يامعرفی نير -4-2

 ابالغ صادره ازدانشگاه بمنظور معرفی فرد دررديف اختصاص يافته دريافت می گردد. -4-3

 فرمهای مربوط به استخدام وتكميل پرونده توسط فردمعرفی شده درواحدکارگزينی تكميل می گردد. -4-4

 يشينه،  انجام آزمايشات عدم اعتياد ازطريق کارگزينی انجام می گردد.مكاتبات مربوط به اخذ تائيد تحصيلی وسوءپ -4-5

 شروع بكارفرد درواحد مربوطه توسط مسئول واحد اعالم می گردد. -4-6

 فرد به واحدحضوروغياب جهت دريافت کارت ورود وخروج مراجعه مينمايد. -4-7

 

   91/ 4/10تاريخ ابالغ :  جذب نيروعنوان/موضوع : 

               30/2/93تاريخ  آخرين باز نگری :  

     10/3/93تاريخ  آخرين ابالغ :  

 کليه واحدهای بيمارستاندامنه خط مشی و روش :

   HR/001    کد خط مشی :

 اول                                         : نسخه                                                                       2از     1   :  صفحه
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   91/ 4/10تاريخ ابالغ :  جذب نيروعنوان/موضوع : 

               30/2/93ين باز نگری :  تاريخ  آخر

     10/3/93تاريخ  آخرين ابالغ :  

 کليه واحدهای بيمارستاندامنه خط مشی و روش :

   HR/001    کد خط مشی :

                            اول              : نسخه                                                                       2از     2:     صفحه

شروع بكار فرد بپيوست يكبرگ حكم کارگزينی و يا قرارداد توسط کارگزينی به مديريت نيروی انسانی دانشگاه اعالم می  -4-7

 گردد.

 --- امكانات و تسهيالت مورد نياز: -5

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت وادگینام و نام خان امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مديربيمارستان سيدابراهيم هاشمی  رئيس اموراداری محسن حدادی

  رئيس امورمالی سيدعلی نقی موسوی  کارگزين سعيده سعيدی

  سوپروايزر آزمايشگاه سعيده ناظری  مديرپرستاری زهراقاسمی

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بيمارستان مدير  سيدابراهيم هاشمی

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

   رئيس بيمارستان دکترسيدرضامطهری

   : منابع -7

 ابالغ هاي شروع بكار ارسالي از مدیریت نيروي انساني دانشگاه و دستورالعمل داخلي رئيس بيمارستان
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 ---تعاريف:   -1

  بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (: -2

حضوروغياب بمنظوربررسی ميزان ساعات کارکرد پرسنل شاغل دربيمارستان می باشد که ساعات موظف کارکرد پرسنل   چرايی:

تخدامی کشورودستورالعملهای ابالغی وبمنظور نظم بخشيدن به بيمارستان برحسب نيازقسمتهای مختلف آن باستناد قوانين اس

مشخص ميگردد. گروههای مختلف ازجمله پزشكان پرستاران پرسنل پاراکلينيک ،اداری وپشتيبانی برحسب ميزان حضورمورد نياز 

صدورکارت حضوروغياب برای هرپرسنل وثبت ورودوخروج روزانه گواهی کارکرد حقوق واضافه کار دريافت می نمايند. ازطريق 

 دربرنامه نرم افزاربيمارستان طبق برنامه تنظيمی درپايان ماه گزارش کارکرد هرفرد ازطريق واحد حضور و غياب

 يكسان سازی نحوه اجرای دستورالعمل  هدف:

غياب اقدام به اعالم ساعت کتارکرد ماهيانته کليته پرستنل           در پايان هر ماه با توجه به ثبت تايمكس پرسنلی واحد حضور  سياست:

 می نمايد.

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی: -3

 مسئول پاسخگو: رياست بيمارستان           و           روش ارزيابی : بررسی پرونده پرسنلی 

  روش  اجرا : )گامهای اجرايی و مجری هر گام ( :-4

ل جديدالورود پس از طی مراحل کارگزينی جهت دريافت کارت موقت تايمكس به واحد حضوروغياب مراجعه می پرسن -4-1

 نمايند.

 شماره کارت نام ونام خانوادگی پرسنل وبخش مربوطه دربرنامه نرم افزار حضوروغياب ثبت ميگردد -4-2

ت هنگام ورود )شروع کار( وهنگام خروج )پايان کار( پرسنل می بايست هرروز کاری برطبق برنامه ماهانه تنظيمی هرقسم -4-3

 کارت خودرادردستگاه تايمكس ثبت نمايند

درپايان هرماه واحدحضوروغياب گزارش ساعات کارکرد پرسنل هربخش را به مسئول واحدمربوطه تحويل می نمايدتا ساعات  -4-4

 .کارکرد ازساعات موظف ماهانه کسر واضافه کارپرسنل محاسبه ميگردد 

 دستورالعملهای مربوطه امكانات و تسهيالت مورد نياز: -5

   91/ 4/10غ : تاريخ ابال : مقررات داخلی بيمارستان)حضوروغياب(عنوان/موضوع 

     30/2/93تاريخ  آخرين باز نگری :   

    10/3/93 تاريخ  آخرين ابالغ :  

 کليه واحدهای مختلف بيمارستاندامنه خط مشی و روش : 

 HR/002      کد خط مشی :

                                 اول         : نسخه                                                                       2از     1:     صفحه
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 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  غياب حضورو مسئول نازيال آقا بابازاده  مديربيمارستان دابراهيم هاشمیسي

  مسئول نگهبانی حميدرضاشاه صفی  اموراداری محسن حدادی

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدير بيمارستان  سيدابراهيم هاشمی

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

   رئيس بيمارستان رضامطهریدکترسيد

   : منابع -7

 1388. 947نامه مربوط به حضور و غياب کارکنان دولت صفحه  مجموعه قوانين و مقرارات استخدامی و اداری آئين

 

 

 

 

 

   91/ 4/10تاريخ ابالغ :  : مقررات داخلی بيمارستان)حضوروغياب(عنوان/موضوع 

     30/2/93تاريخ  آخرين باز نگری :   

    10/3/93 تاريخ  آخرين ابالغ :  

 کليه واحدهای مختلف بيمارستاندامنه خط مشی و روش : 

 HR/002      خط مشی :کد 

                                 اول         : نسخه                                                                       2از     2:    صفحه
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 91  / 10/ 30تاريخ ابالغ  :    ارزشيابی ساليانه برای تمام کارکنانعنوان/موضوع : 

  30/2/93 تاريخ  آخرين باز نگری :

  10/3/93 تاريخ  آخرين ابالغ :

کليه پرسنل رسمی وپيمانی طرحی و تعهد خدمت دامنه خط مشی و روش : 

 بيمارستان

 HR/003 کد خط مشی :

                                اول          : نسخه                                                                       2از     1:     صفحه

 تعاريف:  -1

ارزشيابی ساليانه عملكرد پرسنل توسط فرمهای تهيه شده دانشگاه انجام ميگردد که پس از تائيد باالترين امتيازات گروه تشتويقی    

 کسب می نمايند.

  بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

ل درطول مدت خدمت دارزيابی ساليانه پرسنل  انجام ميگردد که موجب پويايی سيستم ارزشيابی بمنظور ارتقاءکيفی پرسن چرايی:

وايجاد انگيزه  درکارکنان می باشد وبصورت تكميل فرمهای ساليانه ارزشيابی که آيتمهای الزمه امتيازبندی شده که پس 

 ازتائيددرپرونده پرسنلی ضبط ميگردد.

 ارزشيابی ساليانه برای تمامی کارکنان مشمول می باشد.يكسان سازی نحوه اجرای دستورالعمل  هدف:

 تكميل مدارك و فرم های ارزشيابی برای فرد ذينفع و ارسال به دانشگاه جهت تأييد در اداره ارزشيابی دانشگاه سياست:

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 يابی : بررسی پرونده پرسنلی مسئول پاسخگو: رياست بيمارستان        و        روش ارز

  روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام ( :-4

 نمايد  واحد کارگزينی  توزيع فرمها را تهيه و بين پرسنل و به مسئولين هرواحد توزيع می-4-1

 تحويل نمايد.هر کارمند موظف است که فرم مربوطه را تكميل و مستندات مربوطه را پيوست نموده و به مسئول واحد -4-2

 دهند. مسئولين هر واحد فرمهای تكميل شده را جمع آوری نموده و به واحد کارگزين تحويل می -4-3

 نمايند.  رياست و مديريت مرکز فرمها تائيد وامضاء می-4-4

انشگاه ارسال نمايد و به مديريت امور نيروی انسانی د واحد کارگزينی لسيت امتيازات به صورت نزولی تهيه و تنظيم می-4-5

 نمايد.  می

 نمايد.  واحد کارگزينی فرمهای ارزشيابی را  درپرونده پرسنلی افراد ضبط می-4-6

  امكانات و تسهيالت مورد نياز: -5

 فرمهای ارزشيابی ، کامپيوتر،پرينتر
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 91  / 10/ 30تاريخ ابالغ  :    ارزشيابی ساليانه برای تمام کارکنانعنوان/موضوع : 

  30/2/93 خرين باز نگری :تاريخ  آ

  10/3/93 تاريخ  آخرين ابالغ :

کليه پرسنل رسمی وپيمانی طرحی و تعهد خدمت دامنه خط مشی و روش : 

 بيمارستان

 HR/003 کد خط مشی :

                                ول  ا        : نسخه                                                                       2از     2:     صفحه

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدير پرستاری زهرا قاسمی کاکرودی  رئيس اموراداری محسن حدادی

  سوپروايزرآزمايشگاه سعيده ناظری  کارگزين ليال مسرور

  نماينده پزشكان دکتر آزيتاکريمی  ئيس امورمالیر علی نقی موسوی

  سوپروايزر راديولوژی نسيم افسری منش  پزشكی مدارك اداره رئيس اقدس کبيرزاده

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدير بيمارستان  سيدابراهيم هاشمی

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

   رئيس بيمارستان رضامطهریدکترسيد

   : منابع -7

و 11/11/88مورخ  22227به شماره  88و بخشنامه ارزشيابی عملكرد سال  10/5/91مورخ  10225/200نامه شماره  -

 27/1/90مورخ  437شماره  89ارزشيابی عملكرد سال 
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 ---تعاريف:  -1

  بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (: -2

گتردد کته بته موجتب آن مشتمول دريافتت حقتوق و مزايتای          پرسنل بعد از سی سال خدمت در سازمان بازنشست متی  چرايی:

رسنلی مشتمول استتفاده از مشتاغل ستخت و زيتان آور      شود. همچنين به لحاظ قانون مديريت خدمات کشوری پ بازنشستگی می

سال سابقه کار بدون ستقف  20سال شرط سن و اگر مونث باشند با  50سال سابقه خدمت و  25هستند در صورتی که مذکر باشند با 

ل خدمت سا 35توانند تا  گردند.در ضمن افرادباتحصيالت کارشناسی ارشد چنانچه خودشان درخواست دهند می سن بازنشست می

 تواند با سازمان همكاری نمايند. نمايند و پزشكان بعد سی سال خدمت تا زمانی که تمايل داشته باشند می

 يكسان سازی نحوه اجرای دستورالعمل بازنشستگی هدف:

 تكميل مدارك و فرم های مربوطه و ارسال آن به دانشگاه جهت ارجاع به سازمان بازنستگی سياست:

 جرای خط مشی و روش ارزيابی:مسئول پاسخگوی ا -3

 مسئول پاسخگو: رياست بيمارستان   و             روش ارزيابی : بررسی پرونده پرسنلی 

  روش  اجرا : )گامهای اجرايی و مجری هر گام ( :-4

بنی بر موافقت در صورت احراز شرايط بازنشستگی و يا رأی کميته مديريت تشكيالت و آموزش و بودجه برنامه ای دانشگاه م -4-1

 با بازنشستگی مشاغل سخت و زيان آور ابالغ بازنشستگی فرد صادر ميگردد.

 گيرد. ماه قبل از تاريخ بازنشستگی صورت می 2مكاتبه برای دريافت تأييديه از هيئت بدوی تخلفات اداری دانشگاه  -4-2

ماه قبل از تاريخ  2مديريت امور مالی دانشگاه مكاتبه برای دريافت نامه رضايت از نحوه خدمت و مدارك پاداش با   -4-3

 گيرد. بازنشستگی صورت می

 گردد. پرونده پرسنلی فرد به همراه مدارك تهيه شده توسط کارگزينی طبق چک ليست به دانشگاه ارسال می -4-4

 گردد. تعداد ذخيره مرخصی فرد جهت بازخريدن شدن به امور مالی واحد ارسال می-4-5

 گردد. ب توسط اداره امور مالی واحدصادر گرديده و به مديريت امور مالی دانشگاه ارسال میمفاصاحسا -4-6

 نمايند. دانشگاه پس از بررسی مدارك و تأييد آن مستندات را به  سازمان بازنشستگی ارسال می-4-7

 گردد. حكم بازنشستگی فرد توسط سازمان بازنشستگی صادر می -4-8

 دستورالعملهای  مربوطه رد نياز:امكانات و تسهيالت مو -5

 

   91/ 4/10تاريخ ابالغ :  : خاتمه خدمت )بازنشستگی(عنوان/موضوع 

  30/2/93 خرين باز نگری :تاريخ  آ

 10/3/93 تاريخ  آخرين ابالغ :

 کليه واحدهای مختلف بيمارستاندامنه خط مشی و روش : 

      HR/004  کد خط مشی :

                   اول                       : نسخه                                                                       2از     1:     صفحه



 

 بسمه تعالی
 

           باد آبيمارستان شهدای يافت 
 دفتر بهبود کيفيت      
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 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  کارگزين سعيده سعيدی  اموراداری محسن حدادی

     کارگزين ليال مسرور

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  امور اداری بيمارستان  محسن حدادی

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

   رئيس بيمارستان دکترسيدرضامطهری

   : منابع -7

. 1111ت بازنشستگی و وظيفه قانون استخدام کشوری صفحه قانون اصالح مقررا مجموعه قوانين و مقرارات استخدامی و اداری

1388 

 

 

 

 

   91/ 4/10تاريخ ابالغ :  : خاتمه خدمت )بازنشستگی(عنوان/موضوع 

  30/2/93 تاريخ  آخرين باز نگری :

 10/3/93 تاريخ  آخرين ابالغ :

 کليه واحدهای مختلف بيمارستاندامنه خط مشی و روش : 

      HR/004  کد خط مشی :

 اول                                         : نسخه                                                                       2از     2:     صفحه



 

 بسمه تعالی
 

           باد آبيمارستان شهدای يافت 
 دفتر بهبود کيفيت      
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 ---تعاريف:  -1

  بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (: -2

بتدو ورود بته ستازمان تتا زمتان قطتع رابطته استتخدامی بتا توجته بته نتوع استتخدام              حقتوق و مزايتای پرستنل از     چرايی:

،مشمولين قانون خدمت و پزشكان و پيراپزشكان،خريد خدمت( و حالتت اشتتغال فترد    2ماده  4و 3)رسمی،پيمانی،قرارداد تبصره 

با توجه به دستورالعمل افزايش ساليانه  گردد. اين احكام )شاغل،نيمه وقت بانوان و مرخصی بدون حقوق(توسط کارگزينی تعيين می

 حقوق و مزايا،ارتقا طبقه و گروه تغيير می نمايد.

 يكسان سازی نحوه اجرای دستورالعمل هدف:

 صدور احكام کارگزينی به وسيله نرم افزار سيستمی و امضا گرفتن از مسئولين مربوطه سياست:

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی: -3

 ل پاسخگو: رياست بيمارستانمسئو

  روش  اجرا : )گامهای اجرايی و مجری هر گام ( :-4

 نمايد. الف( معاونت مديريت توسعه و منابع دانشگاه دستور العمل افزايش ساليانه حقوق و مزايا را ابالغ می -4-1

 نمايد ب( کميته اجرای طرح طبقه بندی مشاغل شرايط ارتقا طبقه و رتبه رصادر می

 نمايد. مديريت امور نيروی انسانی دانشگاه ابالغ شروع بكار يا طرح فرد را صادر میج( 

واحد کارگزينی حكم فرد را در  سيستم آذرخش در چهار نسخه برای پرسنل رسمی،پيمانی طرحی و خريد خدمت که به  -4-2

که به امضای معاونت مديريت توسعه و منابع  2ه ماد 4و  3رسد و احكام پرسنل قراردادی تبصره  امضای رئيس و مدير بيمارستان می

 نمايد. دانشگاه ميرسدرا صادر می

 پس از صدور حكم ملزم به امضای قرارداد هستند.2ماده  4و  3پرسنل پيمانی و قراردادی تبصره  -4-3

 کارگزينی،امور اداری و امور مالی ملزم به پاراف تمامی احكام و قرارداد ها می باشند.-4-4

 نمايد. االترين مقام مسئول احكام و قراردادها را امضا میب-4-5

 نمايد. های مربوط را تفكيک و به واحدهای مذکور ارسال می واحد کارگزينی نسخه-4-6

 نمايد. امور مالی با توجه به آخرين حكم صادره و تاريخ اجرای حكم حقوق و مزايای پرسنل را پرداخت می -4-7

 دستورالعملهای دانشگاه متبوع،پرينتر، کامپيوتر د نياز:امكانات و تسهيالت مور -5

 

   91/ 30/10تاريخ ابالغ :  : تعيين حقوق و مزاياعنوان/موضوع 

 30/2/93  تاريخ  آخرين باز نگری :

 10/3/93  تاريخ  آخرين ابالغ :

 کليه واحدهای مختلف بيمارستاندامنه خط مشی و روش : 

   HR /  005  کد خط مشی :

                                اول          : نسخه                                                                       2از     1  :   صفحه



 

 بسمه تعالی
 

           باد آبيمارستان شهدای يافت 
 دفتر بهبود کيفيت      
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 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس امور مالی ی نقی موسویعل  اموراداری محسن حدادی

  مسئول حقوق ودستمزد ليالذوالقدر  کارگزين سعيده سعيدی

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدير بيمارستان  سيدابراهيم هاشمی

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

   رئيس بيمارستان دکترسيدرضامطهری

   : منابع -7

 1388. 1479فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوری صفحه  مجموعه قوانين و مقرارات استخدامی و اداری

 

 

 

 

 

   91/ 30/10تاريخ ابالغ :  : تعيين حقوق و مزاياعنوان/موضوع 

 30/2/93  تاريخ  آخرين باز نگری :

 10/3/93  تاريخ  آخرين ابالغ :

 کليه واحدهای مختلف بيمارستاندامنه خط مشی و روش : 

   HR /  005  کد خط مشی :

                                اول          : نسخه                                                                       2از     2  :   صفحه



 

 بسمه تعالی
 

           باد آبيمارستان شهدای يافت 
 دفتر بهبود کيفيت      
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 ---تعاريف:  -1

  بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (: -2

رازداری در زمينه اطالعات مالی و اداری تمامی کارکنان بيمارستان مگر در مواردی که بر استاس استتانداردها و قتوانين و     چرايی:

اند. مديريت نيروی انسانی ملزم به حفظ تمامی اطالعات پرسنل در راستای ايجاد امنيتت و نگهتداری از    مقررات، مجاز شمرده شده

 باشد. مشخصات فردی و اسناد مالی اداری می

 يكسان سازی نحوه اجرای دستورالعمل  هدف:

 صدور دستور رياست مبنی بر ايجاد کاربری برای پرسنل جديد کارگزينی سياست:

 وی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:مسئول پاسخگ -3

 مسئول پاسخگو: رياست بيمارستان     و            روش ارزيابی : مشاهده 

  روش  اجرا : )گامهای اجرايی و مجری هر گام ( :-4

ارائه درخواست مسئول واحد به مديريت مرکز جهت اختصاص دسترسی و رمز عبور جهت استفاده پرسنل جديد که در واحد -4-1

 ارگزينی شروع بكار نموده است.ک

 نمايد. . مديريت مرکز درخواست مذکور را به واحد سايت ارجاع می-4-2

نمايد که تمامی مسئوليت استفاده از دسترسی  .واحد سايت پس از ايجاد دسترسی و رمز عبور از پرسنل جديد تعهد اخذ می-4-3

 باشد. ايجاد شده با خود فرد می

نمايد تا امتياز استفاده از دسترسی فقط در اختيار خود فرد  دسترسی و رمز عبور اقدام به تغيير رمز میفرد پس از دريافت -4-4

 باشد.

 --- امكانات و تسهيالت مورد نياز: -5

 

 

:  رازداری در زمينه اطالعات مالی و اداری عنوان/موضوع 

تمامی کارکنان بيمارستان مگر در مواردی که بر اساس 

 اند. استانداردها و قوانين و مقررات، مجاز شمرده شده

   91/ 30/10بالغ : تاريخ ا

 30/2/93  تاريخ  آخرين باز نگری :

 واحد کارگزينیدامنه خط مشی و روش :   10/3/93  تاريخ  آخرين ابالغ :

        HR /  006  کد خط مشی :

                              اول            : نسخه                                                                       2از     1 :    صفحه



 

 بسمه تعالی
 

           باد آبيمارستان شهدای يافت 
 دفتر بهبود کيفيت      
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 کميته بررسی: -6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مسئول سايت الهه نوری  رئيس اموراداری محسن حدادی

  کارگزين سعيده سعيدی   کارگزين ليال مسرور

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدير بيمارستان  سيدابراهيم هاشمی

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

   رئيس بيمارستان دکترسيدرضامطهری

 

   : منابع -7

 تجربه بيمارستان

 

 

 

 

 

 

:  رازداری در زمينه اطالعات مالی و اداری عنوان/موضوع 

تمامی کارکنان بيمارستان مگر در مواردی که بر اساس 

 اند. قوانين و مقررات، مجاز شمرده شدهاستانداردها و 

   91/ 30/10تاريخ ابالغ : 

 30/2/93  تاريخ  آخرين باز نگری :

 واحد کارگزينیدامنه خط مشی و روش :   10/3/93  تاريخ  آخرين ابالغ :

        HR / 006  کد خط مشی :

                              اول            : نسخه                                                                       2از     2 :    صفحه



 

 بسمه تعالی
 

           باد آبيمارستان شهدای يافت 
 دفتر بهبود کيفيت      
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 ---تعاريف:  -1

  بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (: -2

ارائه خدمت رفاهی بيمارستان جهت بهرمندی و رفاه حال تمامی پرسنل در مواردی نظير سرويس،بيمه عمتر وحادثه،بيمته    چرايی:

 گيرد. جه به ضوابط مصوب در اختيار پرسنل قرار میتكميلی و... با تو

 يكسان سازی نحوه اجرای دستورالعمل ارايه خدمات رفاهی هدف:

 تكميل فرم های مربوطه و ارسال آن به دانشگاه سياست:

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی: -3

 بی : بررسی پرونده پرسنلی مسئول پاسخگو: رياست بيمارستان          و         روش ارزيا

  روش  اجرا : )گامهای اجرايی و مجری هر گام ( :-4

 دستور العمل ارائه خدمات رفاهی توسط معاونت توسعه مديريت منابع دانشگاه درطی سال به مراکز تابعه  ابالغ می گردد. -4-1

 رياست نامه راجهت اجرا ی دستورالعمل به اموراداری ارجاع می دهد. -4-2

 مسئول اموررفاهی اطالعيه های دريافتی راتكثير ودرواحدها وتابلوهای اعالنات توزيع می نمايد. -4-3

 مسئول اموررفاهی ليست و آمار مشمولين جهت ارائه خدمات راتهيه می نمايد. -4-3

 مسئول اموررفاهی آمار مربوطه رابه امور مالی ارسال می نمايد.  -4-4

 --- نياز  : امكانات و تسهيالت مورد -5

 

 

   91/ 30/10تاريخ ابالغ :  : ارايه خدمات رفاهیعنوان/موضوع 

 30/2/93  تاريخ  آخرين باز نگری :

   10/3/93  تاريخ  آخرين ابالغ :

 کليه واحدهای مختلف بيمارستان دامنه خط مشی و روش : 

             HR /   007کد خط مشی :

                               اول           : خهنس                                                                       2از     1:     صفحه



 

 بسمه تعالی
 

           باد آبيمارستان شهدای يافت 
 دفتر بهبود کيفيت      
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 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  س امورمالیرئي سيدعلی نقی موسوی  مديربيمارستان سيدابراهيم هاشمی

  مسئول امور رفاهی نازيال آقا بابازاده   رئيس اموراداری محسن حدادی

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدير بيمارستان  سيدابراهيم هاشمی

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

   رئيس بيمارستان دکترسيدرضامطهری

   : منابع -7

و پنجم و بخشنامه های صادره از معاونت توسعه مديريت و منابع  موعه قوانين و مقرارات استخدامی و اداری دفتر بيستمج

 دانشگاه و تجربه داخلی بيمارستان

 

 

 

 

   91/ 30/10تاريخ ابالغ :  : ارايه خدمات رفاهیعنوان/موضوع 

 30/2/93  تاريخ  آخرين باز نگری :

   10/3/93  تاريخ  آخرين ابالغ :

 کليه واحدهای مختلف بيمارستان دامنه خط مشی و روش : 

             HR /  007کد خط مشی :

                               اول           : نسخه                                                                       2از     2:     صفحه



 

 بسمه تعالی
 

           باد آبيمارستان شهدای يافت 
 دفتر بهبود کيفيت      
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 ---تعاريف:  -1

  ه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:بياني -2

انتصاب و ارتقاء شغلی کارمندان بايد با رعايت شرايط تحصيلی و تجربی الزم و پس از احراز شايستگی و عملكرد موفتق در   چرايی:

ت عنتاوين مقدماتی،ارشتد،خبره و   مشاغل قبلی آنان صورت گيرد. عنوان رتبه در حكم کارگزينی افراد بيانگر مسير ارتقا شغلی تح

 باشد. عالی می

 يكسان سازی نحوه اجرای دستورالعمل ارتقای شغلی برای تمامی کارکنان مشمول می باشد. هدف:

 تكميل مدارك و فرم های ارتقاء رتبه برای فرد ذينفع و ارسال به دانشگاه جهت طرح در کميته طبقه بندی مشاغل سياست:

 

 ای خط مشی و روش ارزيابی:مسئول پاسخگوی اجر -3

 مسئول پاسخگو: رياست بيمارستان     و           روش ارزيابی : بررسی پرونده پرسنلی 

  روش  اجرا : )گامهای اجرايی و مجری هر گام ( :-4

 نمايد.. بالغ میمعاونت  توسعه مديريت و منابع  دانشگاه دستور العمل اجرای ارتقای شغلی را به کليه واحدهای تحت پوشش ا -4-1

 نمايد. کارگزينی واحد  پرسنلی که شامل ارتقا ميگردند را بررسی و تعيين می -4-2

 نمايد. ای دانشگاه ارسال می برگی را تكميل و به مديريت تشكيالت،آموزش و بودجه برنامه 4کارگزينی فرم خالصه پرونده  -4-3

 کند. اسی را به  واحد اعالم میکميته مربوطه پس از بررسی و تأييد نظريه کارشن -4-4

 نمايد. واحد کارگزينی از تاريخ تأييد کميته اقدام به صدور حكم کارگزينی می-4-5

 چک ليست امكانات و تسهيالت مورد نياز :  -5

 

 

 

   91/ 30/10تاريخ ابالغ :  : ارتقاء شغلیعنوان/موضوع 

   30/2/93  تاريخ  آخرين باز نگری :  

   10/3/93  تاريخ  آخرين ابالغ :  

 پرسنل رسمی و پيمانی بيمارستاندامنه خط مشی و روش : 

 

 HR/008      کد خط مشی :

                                  اول        : نسخه                                                                       2از     1  :   صفحه



 

 بسمه تعالی
 

           باد آبيمارستان شهدای يافت 
 دفتر بهبود کيفيت      
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 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس اموراداری محسن حدادی  مديربيمارستان سيدابراهيم هاشمی

  کارگزين سعيده سعيدی  مديرمالی سيدنقی هاشمی

  رئيس اداره مدارك پزشكی اقدس کبيرزاده  سوپروايزرآموزشی سكينه نژادفاضل

  مسئول فنی  دکترمجيدناصری پور  سوپروايزرآزمايشگاه ناظری سعيده

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مديربيمارستان سيدابراهيم هاشمی

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

   رئيس بيمارستان دکترسيدرضامطهری

   : منابع -7

 1388.  1476و  868صفحه  - تخدامی و اداریمجموعه قوانين و مقرارات اس

 

 

 

 

 

   91/ 30/10تاريخ ابالغ :  : ارتقاء شغلیعنوان/موضوع 

   30/2/93  تاريخ  آخرين باز نگری :  

   10/3/93  غ :  تاريخ  آخرين ابال

 پرسنل رسمی و پيمانی بيمارستاندامنه خط مشی و روش : 

 

 HR/008      کد خط مشی :

                                  اول        : نسخه                                                                       2از     2  :   صفحه



 

 بسمه تعالی
 

           باد آبيمارستان شهدای يافت 
 دفتر بهبود کيفيت      
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 ---تعاريف:  -1

  بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (: -2

هيأت  11/11/88ه مورخ  43616/ت222168آئين نامه اجرايی قانون ارتقاء بهره وری موضوع مصوبه شماره  2در اجرای ماده  ايی:چر

محترم وزيران دستورالعمل کسر ساعت کار کارکنان بالينی شاغل در مراکز درمانی )بيمارستانها( کته شتامل پرستتاران ،بهيتاران،     

اسان اتاق عمل، کاردانها و کارشناسان هوشبری، ماماها و شاغلين فوريتهای پزشكی می باشتد، بته   کمک بهياران، کاردانها و کارشن

 اجراء می گردد. 3و تبصره  4شرح در ماده 

 يكسان سازی نحوه اجرای دستورالعمل افزايش بهره وری  برای تمامی کارکنان مشمول می باشد. هدف:

 ماهانه کارکنان و محاسبه ساعت ارفاقی اين قانون جهت استفاده ذينفعاندر اختيار قراردادن جدول ساعات کار  سياست:

 

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی: -3

 مسئول پاسخگو: رياست بيمارستان

 روش ارزيابی : مشاهده مستندات محاسبه ساعات کارکنان بالينی درمان 

  روش  اجرا : )گامهای اجرايی و مجری هر گام ( :-4

واحد کارگزينی ميزان سابقه کار، نوع شغل، و مدرك تحصيلی پرسنل درمان برای پرسنل رسمی و پيمانی با توجه به حكم  -4-1

 کارگزينی و پرسنل قرادادی را با توجه به تاريخ شروع کار در اين مرکز به واحد مربوطه اعالم می نمايد.

 سبت به محاسبه ساعت ارتقای بهره وری اقدام می نمايد.مسئول واحد مربوطه با توجه به مندرجات قانونی ن -4-2

مسئول واحد مربوطه مطابق با جدول ارسالی از معاونت درمان در خصوص کارکنان ارتقای بهروری ساعات کار کارکنان را  -4-3

 نمايد. محاسبه می

 بهره وریدستورالعمل معاونت محترم درمان مربوط به قانون  امكانات و تسهيالت مورد نياز: -5

 

 

 

   91/ 30/10تاريخ ابالغ :    :  افزايش بهروری کارکنانعنوان/موضوع 

   30/2/93  تاريخ  آخرين باز نگری :  

   10/3/93  تاريخ  آخرين ابالغ :  

پرسنل گروه بالينی درمان رسمی ، دامنه خط مشی و روش : 

 ستانپيمانی و قرادادی بيمار

       HR/009 کد خط مشی :

                                  اول        : نسخه                                                                       2از     1  :   صفحه



 

 بسمه تعالی
 

           باد آبيمارستان شهدای يافت 
 دفتر بهبود کيفيت      
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 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس امورمالی سيدعلی نقی موسوی  ریرئيس امورادا محسن حدادی

  کارگزين سعيده سعيدی  مديرپرستاری زهراقاسمی

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدير بيمارستان  سيدابراهيم هاشمی

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

   رئيس بيمارستان دکترسيدرضامطهری

 

   : منابع -7

 1388.  1476و  868صفحه  -مجموعه قوانين و مقرارات استخدامی و اداری 

 

 

 

 

 

   91/ 30/10تاريخ ابالغ :  :  افزايش بهروری کارکنانعنوان/موضوع 

   30/2/93  تاريخ  آخرين باز نگری :  

    10/3/93  تاريخ  آخرين ابالغ :  

پرسنل گروه بالينی درمان رسمی ،  دامنه خط مشی و روش : 

 پيمانی و قرادادی بيمارستان

     HR/009   کد خط مشی :

                                  اول        : نسخه                                                                       2از     2  :   صفحه



 

 بسمه تعالی
 

           باد آبيمارستان شهدای يافت 
 دفتر بهبود کيفيت      
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 ---تعاريف:  -1

  بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (: -2

کند که همتراه بتا    ای طراحی می سازمان به منظور ارتقاء سطح کارآيی و اثربخشی بيمارستان، نظام آموزش پرسنل به گونهچرايی: 

های الزم را جهت مشتارکت مستتمر پرستنل در فرآينتد      متناسب ساختن دانش، مهارت و نگرش پرسنل با شغل مورد نظر، انگيزه

های شغلی ختود اقتدام    ها و توانايی آموزش تأمين نمايد.و همچنين پرسنل موظفند همواره نسبت به توانمندسازی و افزايش مهارت

 نمايند.  

 يكسان سازی نحوه اجرای دستورالعمل  هدف:

درخواست مجوز برگزاری از معاونت درمان دانشگاه و برگتزاری کالستهای    بررسی آموزش های مورد نياز ساليانه پرسنل و سياست:

 مربوطه

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی: -3

 گواهی آموزشی کارکنان: روش ارزيابی               مسئول پاسخگو: رياست بيمارستان

  روش  اجرا : )گامهای اجرايی و مجری هر گام ( :-4

واحد آموززش های مورد نياز هر واحد را نياز سنجی و به مسول آموزش بيمارستان پيشنهاد و درخواست برگزاری مسئول هر  -4-1

 دهد.. دوره را می

 نمايد. واحد آموزش اقدام به برگزاری دوره آموزش می -4-2

 نمايد. واحد آموزش گواهی آموزشی را صادر می-4-3

 کند. ن ارسال میواحد آموزش گواهی آموزش يه معاون درما-4-4

 نمايد. معاونت درمان گواهی ها را به مديريت تشكيالت،آموزش و بودجه برنامه دانشگاه ارسال می -4-5

 کند. مديريت تشكيالت،آموزش و بودجه برنامه دانشگاه گواهی ها را پس از تأييد و ثبت در مديريت مذکور به واحد ارسال می-4-6

سنل تحويل داده و تصوير آن را جهت ضبط در پرونده پرسنلی به واحد کارگزينی تحويل هارا به پر واحد آموزش گواهی-4-7

 دهد. می

 نمايد. های آموزشی پرسنل بايگانی می های ارسال شده را در پرونده واحد  کارگزينی تصوير گواهی-4-8

 برنامه آموزشی ساالنه نياز سنجیامكانات و تسهيالت مورد نياز :  -5

:  توانمند سازی نيروی انسانی )آموزش و کسب اطمينان عنوان/موضوع 

وجود تسهيالت ومواد آموزشی متناسب بانيازهای آموزشی شناسايی شده 

) 

   91/ 30/10تاريخ ابالغ : 

 30/2/93تاريخ  آخرين باز نگری :   

 کليه واحدهای مختلف بيمارستان دامنه خط مشی و روش :  10/3/93تاريخ  آخرين ابالغ :   

 HR/010      کد خط مشی :

                                  اول        : نسخه                                                                          2از     1:     صفحه



 

 بسمه تعالی
 

           باد آبيمارستان شهدای يافت 
 دفتر بهبود کيفيت      
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 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 مضاءا سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس امورمالی سيدعلی نقی موسوی  مديربيمارستان سيدابراهيم هاشمی

  کارگزين ليالمسرور  مديرپرستاری زهراقاسمی

  مسئول بهبودکيفيت وحيده آزادی  سوپروايزر آموزش سكينه نژاد فاضل

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مديربيمارستان سيدابراهيم هاشمی

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

   رئيس بيمارستان دکترسيدرضامطهری

   : منابع -7

 1388. 1478و  1477صفحه موعه قوانين و مقرارات استخدامی و اداری مج

 

 

توانمند سازی نيروی انسانی )آموزش و کسب  : عنوان/موضوع 

اطمينان وجود تسهيالت ومواد آموزشی متناسب بانيازهای آموزشی 

 شناسايی شده (

   91/ 30/10تاريخ ابالغ : 

 30/2/93تاريخ  آخرين باز نگری :   

 کليه واحدهای مختلف بيمارستان دامنه خط مشی و روش :  10/3/93تاريخ  آخرين ابالغ :   

 HR/010      کد خط مشی :

                                  اول        : نسخه                                                                          2از     2:     صفحه



 

 بسمه تعالی
 

           باد آبيمارستان شهدای يافت 
 دفتر بهبود کيفيت      
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 تجهیزات پزشکی

 
 

 

 

 



 

 بسمه تعالی
 

           باد آبيمارستان شهدای يافت 
 دفتر بهبود کيفيت      
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 فهرست

 صفحه                                                                                                                                                                                                                   عنوان                                                              

 BME/001....................................................................................................................................148نگهداري و به روز رساني شناسنامه تجهیزات 

 BME/002...................................................................................................................................150کنترل کیفي تجهیزات پزشکي )کالیبراسیون(  

 BME/003....................................................................................152 اقتصاد سنجي و نظارت بر به روز بودن و افزایش بهره وري تجهیزات پزشکي  

 BME/004  .................................................................................................................................154 د مهندسي پزشکيآموزش فني کارکنان واح  

 BME/005.................................................................................................................156 آموزش فني کاربران براي استفاده صحیح و ایمن دستگاه  

 BME/006..................................................................158 اسقاط تجهیزات پزشکي مطابق با ضوابط ابالغي اداره کل تجهیزات پزشکي وزارت متبوع  

 BME/007..................................................160 غیر مصرفي مطابق ضوابط ابالغي اداره کل تجهیزات پزشکي وزارت متبوعانبارش تجهیزات پزشکي   

 BME/008............................................................................................................................................162 سرویس و تعمیرات تجهیزات پزشکي  

 BME/009.......................................................................................................165فراخوان )سیستمي براي جمع آوري تجهیزات پزشکي معیوب (   

 BME/010............................................................................................................. ....167 ه کل بیمارستانگزارش حوادث ناگوار هماهنگ با برنام  

 BME/011   ............................................................................................................................................................................169 ایمني بیمار  

 BME/012    ........................................................................................................................171 راهنماي دقیق نحوه استفاده از تجهیزات پزشکي

الت با رعایت دسترسي به خدمات تعمیر اضطراري یا برنامه ریزي جهت تامین تجهیزات پشتیبان در کوتاه ترین زمان ممکن و در طول شبانه روز و ایام تعطی

 BME/013   ...........................................................................................................................................................173 حداقل هاي مورد انتظار

 

 

 



 

 بسمه تعالی
 

           باد آبيمارستان شهدای يافت 
 دفتر بهبود کيفيت      
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 91/ 4/10 تاريخ ابالغ  : نگهداري و به روز رساني شناسنامه تجهيزاتعنوان/موضوع : 

                  30/2/93تاريخ  آخرين باز نگری :   

 10/3/93 تاريخ آخرين ابالغ:

واحد تجهيزات پزشكی و کليه بخشهای    ش :دامنه خط مشی و رو

 درمانی

      BME/001 کد خط مشی :

                                  اول : نسخه                                                                        2از  1:  صفحه

 --- تعاريف : -1

 ز تدوين و سياست خط مشی (:بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف ا-2

تجهيزات پزشكي هر بخش بيمارستان که در ليست اموال انها ثبت شده است در واحد تجهيزات پزشكي داراي شناسنامه چرايی: 

اي شامل اطالعاتي از جمله نام دستگاه ، مارك ، مدل ، سال نصب، کشور/کارخانه ، شماه اموال ، شماره سریال ، عملكرد، تاریخ 

 نمایندگي مي باشد.این شناسنامه داراي بخشي جهت ثبت اطالعات مربوط به تعمير و نگهداري تجهيزات است. نصب ،

 نگهداري و به روز رساني شناسنامه تجهيزاتهدف: 

 اطالع از موجودي تجهيزات بخش ها و نگهداري اطالعات خرابي و تعميرات جهت تحليل هاي بعديسياست: 

 مشی و روش ارزيابی: مسئول پاسخگوی اجرای خط-3

 اموال تحویلي هر بخش مي باشد. مسئول واحد تجهيزات پزشكي و روش ارزیابي بر اساس

 

 روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام ( :-4

واحد تجهيزات پزشكي شناسنامه تجهيزات هر بخش را در قالب فرم مربوطه تكميل مي کند)در فرم اطالعات از جمله نام  -4-1

 گاه ، مارك ، مدل ، کشور/کارخانه ، شماره اموال ، شماره سریال ، عملكرد ، سال نصب ، شرکت نمایندگي مي باشد(.دست

 و ...(اقدام مي کند. wordو Excelواحد تجهيزات پزشكي نسبت به تهيه فایل الكترونيك شناسنامه تجهيزات در نرم افزار ) -4-2

ات از جمله خرابي و جابجایي اموال تجهيزاتي بخش ها را ثبت کرده و در مستندات واحد تجهيزات پزشكي هرگونه تغيير -4-3

 موجود اعمال مي نماید.توجه : در صورت وجود نرم افزار تجهيزات پزشكي در بيمارستان این اطالعات در شبكه ثبت مي گردد.

 --- امكانات و تسهيالت مورد نياز :-5

 

 



 

 بسمه تعالی
 

           باد آبيمارستان شهدای يافت 
 دفتر بهبود کيفيت      
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 91/ 4/10 تاريخ ابالغ  : اني شناسنامه تجهيزاتنگهداري و به روز رسعنوان/موضوع : 

                  30/2/93تاريخ  آخرين باز نگری :   

 10/3/93 تاريخ آخرين ابالغ:

واحد تجهيزات پزشكی و کليه بخشهای    دامنه خط مشی و روش :

 درمانی

      BME/001 کد خط مشی :

                                  اول : نسخه                                                                        2از  2:  صفحه

 

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مسئول تجهيزات پزشكي  طيبه خاوري پاقلعه   مدیر بيمارستان  ابراهيم هاشمي 

  سوپروایزر آزمایشگاه سعيده ناظري  مدیر پرستاري  هرا قاسمي کاکرودي ز

  سرپرستاراورژانس فریباصارمي   

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدیر بيمارستان  ابراهيم هاشمي

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  ان ریيس  بيمارست دکتر سيد رضا مطهري

 تجارب بيمارستان منابع : -7

 

 



 

 بسمه تعالی
 

           باد آبيمارستان شهدای يافت 
 دفتر بهبود کيفيت      
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 91/ 4/10 تاريخ ابالغ  : کنترل کيفي تجهيزات پزشكيعنوان/موضوع : 

                  30/2/93تاريخ  آخرين باز نگری :   

 10/3/93 تاريخ آخرين ابالغ:

  واحد تجهيزات پزشكي و کليه بخشهاي درماني   دامنه خط مشی و روش :

    BME/002   کد خط مشی :

                                  اول : نسخه                                                                    2از  1 : صفحه

 ----- تعاريف : -1

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

طمينان تجهيزات پزشكي جهت درمان و یا تشخيص بيماري و یا سيستم هاي کمك با توجه به اهميت عملكرد قابل اچرايی: 

 درماني ، دستگاه ها باید به طور دوره اي کنترل کيفي گردند تا سالمت دستگاه تایيد گردد.

 کنترل کيفي تجهيزات پزشكيهدف: 

 اطمينان از عملكرد قابل اطمينان و اثر بخش تجهيزاتسياست: 

 

 جرای خط مشی و روش ارزيابی:مسئول پاسخگوی ا-3

 زمان بندي دوره اي کاليبراسيون تجهيزات مسئول واحد تجهيزات پزشكي باهمكاري   مسئول بخش  وروش ارزیابي بر اساس

 

 روش  اجرا )گامهای اجرايی و مجری هر گام ( :-4

کارشناس تجهيزات پزشكي جهت کنترل با توجه به ضوابط موجود ، هر دستگاه به طور دوره اي درزمان تعيين شده توسط  -4-1

 کيفي اقدام مي گردد.

 مسئول هر بخش قبل از تاریخ  انقضاي تاریخ کنترل کيفي دستگاه نسبت به درخواست کنترل کيفي اقدام مي کند. -4-2

ز واحد تجهيزات پزشكي  پس ازدرخواست مسئول بخش ،در خصوص کنترل کيفي  دستگاه هااز جانب شرکت داراي مجو -4-3

کنترل کيفي هماهنگي الزم را انجام مي دهد تا مورد بازبيني قرار گيرند و توسط شرکت مذکور روي دستگاه باید برچسب 

 کاليبراسيون نصب گردد.

واحد تجهيزات پزشكي پس از دریافت گواهي کنترل کيفي در صورتي که دستگاه تستي را پاس نكرده باشد هماهنگي الزم  -4-4

 انجام مي دهد.را جهت رفع مشكل 

 



 

 بسمه تعالی
 

           باد آبيمارستان شهدای يافت 
 دفتر بهبود کيفيت      
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 91/ 4/10 تاريخ ابالغ  : کنترل کيفي تجهيزات پزشكيعنوان/موضوع : 

                  30/2/93تاريخ  آخرين باز نگری :   

 10/3/93 تاريخ آخرين ابالغ:

واحد تجهيزات پزشكي و کليه بخشهاي    دامنه خط مشی و روش :

  درماني

    BME/002   کد خط مشی :

                                  اول : نسخه                                                                     2از  2  : صفحه

 --- امكانات و تسهيالت مورد نياز :-5

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدیر پرستاري  زهرا قاسمي کاکرودي   مدیر بيمارستان  هاشمي ابراهيم 

  مسئول تجهيزات پزشكي  طيبه خاوري پاقلعه   سوپروایزر باليني منصوره باني

  سوپروایزر رادیولوژي نسيم افسري منش  آزمایشگاه سعيده ناظري

 

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  ر بيمارستان مدی ابراهيم هاشمي

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  ریيس  بيمارستان  دکتر سيد رضا مطهري

 تجارب بيمارستان منابع : -7

 



 

 بسمه تعالی
 

           باد آبيمارستان شهدای يافت 
 دفتر بهبود کيفيت      
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اقتصادسنجي و نظارت بر به روز بودن وافزایش  بهره وري عنوان/موضوع : 

 تجهيزات

 91/ 4/10 تاريخ ابالغ  :

                  30/2/93تاريخ  آخرين باز نگری :   

 10/3/93 تاريخ آخرين ابالغ:
 واحد تجهيزات پزشكی و کليه بخشهای درمانی دامنه خط مشی و روش :

    BME/003   کد خط مشی :

                                  اول : نسخه                                                                       2زا1:    صفحه

 --- تعاريف : -1

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

بهتر است  خريد می گردد  با توجه به بودجه تعريف شده در رديف تجهيزات پزشكی و اولويت بندی نيازهای تجهيزاتی چرايی:

 رد. تجهيزات به روز بوده و بهترين بهره وری را از انها به عمل او

جهت بهره وری بيشتر از تجهيزات موجود می توان با اشراف داشتن به نياز های بخش های مختلف ، از تجهيزات قديمی )که  هدف:

 با تجهيزات جديد جايگزين شده اند( در قسمت های ديگر استفاده کرد و بودجه را جهت تامين  ساير تجهيزات هزينه کرد.

 يزات پزشكی بر اساس بودجه تخصيص يافتهاولويت بندی نيازهای تجه سياست:

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 نيازسنجی بخش ها مسئول واحد تجهيزات پزشكی   و  روش ارزيابی بر اساس

 روش  اجرا )گامهای اجرايی و مجری هر گام ( :-4

 درطول هرماه  ارسال می شود.اعالم نيازهای تجهيزاتی توسط مسئول بخش به واحدتجهيزات پزشكی  -4-1

 مسئول تجهيزات پزشكی اعالم نيازها را جهت تاييد در کميته خريد تجهيزات ماهانه  مطرح می کند. -4-2

 .اولويت بندی می نمايدپس ازتائيد با کمک مديريت پرستاری   نيازها رامسئول تجهيزات  -4-3

 ت ها تاييد می نمايد. مسئول امور مالی بودجه الزم راپس ازتعيين اولوي -4-4

 مسئول تدارکات خريد را پس ازتائيدامورمالی انجام می دهد. -4-5

 مسئول تجهيزات پزشكی پس ازخريد تجهيزات مذکور نظارت الزم رادرکميت وکيفيت کاال  انجام می دهد. -4-6

 . پس ازتائيدمسئول تجهيزات پزشكی ، مسئول انبار دستگاه را به بخش تحويل می دهد -4-7

 

 --- امكانات و تسهيالت مورد نياز:-5

 

 



 

 بسمه تعالی
 

           باد آبيمارستان شهدای يافت 
 دفتر بهبود کيفيت      
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اقتصادسنجي و نظارت بر به روز بودن وافزایش  بهره وري عنوان/موضوع : 

 تجهيزات

 91/ 4/10 تاريخ ابالغ  :

                  30/2/93تاريخ  آخرين باز نگری :   

 10/3/93 تاريخ آخرين ابالغ:
 ی و کليه بخشهای درمانیواحد تجهيزات پزشك دامنه خط مشی و روش :

    BME/003   کد خط مشی :

                                  اول : نسخه                                                                       2زا 2:    صفحه

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت ادگینام و نام خانو امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدیر پرستاري زهرا قاسمي کاکرودي  مدیر بيمارستان ابراهيم هاشمي

  مسئول انبار احمدرضارفعت  مسئول تجهيزات پزشكي طيبه خاوري پاقلعه

  مسئول تدارکات علي اصغرتقي پور  مسئول امورمالي علي نقي موسوي  

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدیر بيمارستان براهيم هاشميا

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رييس  بيمارستان دکتر سيد رضا مطهري

 تجارب بيمارستان منابع : -7

 

 

 

 



 

 بسمه تعالی
 

           باد آبيمارستان شهدای يافت 
 دفتر بهبود کيفيت      

 

 

154 
 

 91/ 4/10 تاريخ ابالغ  : پزشكي مهندسي واحد کارکنان فني اموزشعنوان/موضوع : 

                  30/2/93تاريخ  آخرين باز نگری :   

 10/3/93 تاريخ آخرين ابالغ:

 واحد تجهيزات پزشكی و کليه بخشهای درمانی   دامنه خط مشی و روش :

       BME/004کد خط مشی :

                                  اول : نسخه                                                                       2از  1 : صفحه

 --- تعاريف : -1

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

 توجه به تجهيزات موجود در بيمارستان پرسنل واحد باید از لحاظ فني اطالعاتي داشته باشند.با  :چرايی

 قابل انجام به شكل کارامد و سريع آشنايی کامل کارکنان واحد مهندسی پزشكی با مسائل فنی و کمک به انجام تعميرات :هدف

 نيازسنجی آموزشی کارکنان واحد و هماهنگی جهت برگزاری دوره های مورد نيازسياست: 

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 آزمون هاي دوره اي مسئول واحد تجهيزات پزشكي  و روش ارزیابي بر اساس

 : ر گام (روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری ه-4

واحد تجهيزات پزشكي با توجه به نوع دستگاه هاي موجود در بيمارستان و امكانات فني واحد ها نيازسنجي آموزشي پرسنل  -4-1

 را باهماهنگي مسئول بخش انجام مي دهد.

ارگان هاي ذیربط  واحد تجهيزات پزشكي بر اساس نيازسنجي انجام شده و امكانات آموزشي قابل ارائه به پرسنل فني توسط -4-2

 جهت آموزش باهماهنگي سوپروایزر آموزشي ودفتربهبودکيفيت برنامه ریزي مي کند.

 برنامه آموزشي  پس ازتهيه وتنظيم توسط مسئول تجهيزات پزشكي به کليه بخشها اطالع رساني مي گردد. -4-3

ظارت سوپروایزر آموزشي ودفتربهبودکيفيت مسئول تجهيزات پزشكي طبق برنامه اعالم شده ، کالسها ي اموزشي رابان -4-4

 اجرامي نماید.  

 ---امكانات و تسهيالت مورد نياز:-5

 

 



 

 بسمه تعالی
 

           باد آبيمارستان شهدای يافت 
 دفتر بهبود کيفيت      
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 91/ 4/10 تاريخ ابالغ  : پزشكي مهندسي واحد کارکنان فني اموزشعنوان/موضوع : 

                  30/2/93تاريخ  آخرين باز نگری :   

 10/3/93 تاريخ آخرين ابالغ:

 واحد تجهيزات پزشكی و کليه بخشهای درمانی   و روش :دامنه خط مشی 

       BME/004کد خط مشی :

                                  اول : نسخه                                                                      2از  2 : صفحه

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدیر پرستاري  زهرا قاسمي کاکرودي   مدیر بيمارستان  ابراهيم هاشمي 

  مسئول تجهيزات پزشكي  طيبه خاوري پاقلعه   مسئول دفتربهبودکيفيت وحيده آزادي

  سوپروایزر باليني منصوره باني  سوپروایزر آموزشي سكينه نژاد فاضل

 

 کننده : تاييد

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدیر بيمارستان  ابراهيم هاشمي

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  ریيس  بيمارستان  دکتر سيد رضا مطهري

 تجارب بيمارستان منابع : -7

 

 

 



 

 بسمه تعالی
 

           باد آبيمارستان شهدای يافت 
 دفتر بهبود کيفيت      
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بران برای استفاده صحيح و ايمن کار فنی آموزشعنوان/موضوع : 

 دستگاه ها

 91/ 4/10 يخ ابالغ  :تار

                  30/2/93تاريخ  آخرين باز نگری :   

 10/3/93 تاريخ آخرين ابالغ:
واحد تجهيزات پزشكی و کليه بخشهای  دامنه خط مشی و روش :

 درمانی

    BME/005   کد خط مشی :

                                  اول : نسخه                                                                      2از  1:  صفحه

 --- تعاريف : -1

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

توجه به اينكه کاربری صحيح دستگاه باعث کاهش استهالك آن می شود و خروجی دستگاه هماهنگ با شرايط بيمار می با  چرايی:

 موزش فنی کاربران از اهميت ويژه ای برخوردار است.باشد آ

 سالمت دستگاه ، ايمنی بيمار و پرسنل، کاهش هزينه ها هدف:

 ارائه آموزش مدون به کاربران دستگاه ها و نظارت بر حسن استفاده سياست:

 

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 آزمون های دوره ای  روش ارزيابی بر اساس  مسئول واحد تجهيزات پزشكی ،  مسئول بخش  و

 

 روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام ( :-4

شرکت نمايندگی با هر خريد جديد تجهيزات پزشكی از ايشان همراه با نصب و راه اندازی اموزش های الزم را به پرسنل می  -4-1

 .دهد

 رادر اختيار کاربران قرار می دهد. شرکت نمايندگی دفترچه راهنما دستگاه جديدالنصب -4-2

 شرکت نمايندگی دستورالعمل کاربری سريع رادر اختيار کاربران قرار می دهد.  -4-3

واحد تجهيزات پزشكی با کمک از پرسنل مجرب درمانی، آموزش ها را به طور دوره ای و يا با ورود پرسنل جديد برگزار می  -4-4

 مک گرفته می شود.( کند.)گاها از شرکت های نمايندگی ک

 ---امكانات و تسهيالت مورد نياز : -5



 

 بسمه تعالی
 

           باد آبيمارستان شهدای يافت 
 دفتر بهبود کيفيت      
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بران برای استفاده صحيح و ايمن کار فنی آموزشعنوان/موضوع : 

 دستگاه ها

 91/ 4/10 تاريخ ابالغ  :

                  30/2/93تاريخ  آخرين باز نگری :   

 10/3/93 تاريخ آخرين ابالغ:
ات پزشكی و کليه بخشهای واحد تجهيز دامنه خط مشی و روش :

 درمانی

    BME/005   کد خط مشی :

                                  اول : نسخه                                                                      2از  2:  صفحه

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت خانوادگی نام و نام امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدیر پرستاري زهرا قاسمي کاکرودي  مدیر بيمارستان ابراهيم هاشمي

  مسئول تجهيزات پزشكي طيبه خاوري پاقلعه  مسئول بهبودکيفيت وحيده آزادي

      

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدیر بيمارستان ابراهيم هاشمي

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت ام و نام خانوادگین

  ریيس  بيمارستان  دکتر سيد رضا مطهري

 تجارب بيمارستانمنابع:  -7

 



 

 بسمه تعالی
 

           باد آبيمارستان شهدای يافت 
 دفتر بهبود کيفيت      
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اسقاط تجهيزات پزشكي مطابق با ضوابط ابالغي اداره عنوان/موضوع : 

 کل تجهيزات پزشكي وزارت متبوع

 91/ 4/10 تاريخ ابالغ  :

                  30/2/93تاريخ  آخرين باز نگری :   

 10/3/93 تاريخ آخرين ابالغ:
واحد تجهيزات پزشكی و کليه بخشهای  دامنه خط مشی و روش :

 درمانی

     BME/006  کد خط مشی :

                                  اول : نسخه                                                                       2از  1:  صفحه

 --- اريف :تع -1

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

هتای الزم آتتی،    های انجام شده برای وسيله، هزينه سال (، گزارش هزينه 10با توجه به طول عمر دستگاه ) معموال باالی  چرايی:

 گيری گردد.مقرون به صرفه بودن تعميرات الزم است در خصوص اسقاط سازی دستگاه تصميم 

تامين اطمينان از ايمنی و عملكرد الزم دستگاه حين استفاده و کاهش هزينه های مرتبط با تعمير و نگهداری دستگاه و بروز  هدف:

 نگهداشتن تجهيزات

 

 براساس ضوابط اسقاط سازی اداره کل تجهيزات پزشكی  سياست:

 

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

و روش ارزيابی بر اساس چک ليست بازديدای دوره ای و يا گزارش های متمادی   تجهيزات پزشكي ،  مسئول واحد مسئول واحد

 خرابی دستگاه می باشد.

 : روش  اجرا )گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

 درزمان اختالل کارکردآن به واحدتجهيزات پزشكي اعالم مي کند.  مسئول بخش خرابي دستگاه را -4-1

مسئول تجهيزات پزشكی می تواند پس ازبررسی در صورت خرابی های متعدد و هزينه ساز شدن دستگاه و يا اتمام طول  -4-2

 عمر مفيد دستگاه اسقاط دستگاه را به مسئول اموال اعالم کند.

 آورد.مسئول اموال ظرف مدت يكهفته با واحداموال دانشگاه هماهنگی الزم راجهت اسقاط آن به عمل می  -4-3

 مسئول اموال پس ازهماهنگی بااموال دانشگاه ، دستگاه را به انبار مازاد انتقال می دهد. -4-4

 

 --- امكانات و تسهيالت مورد نياز :-5



 

 بسمه تعالی
 

           باد آبيمارستان شهدای يافت 
 دفتر بهبود کيفيت      
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اسقاط تجهيزات پزشكي مطابق با ضوابط ابالغي عنوان/موضوع : 

 اداره کل تجهيزات پزشكي وزارت متبوع

 91/ 4/10 تاريخ ابالغ  :

                  30/2/93رين باز نگری :  تاريخ  آخ 

 10/3/93 تاريخ آخرين ابالغ:
واحد تجهيزات پزشكی و کليه بخشهای    : دامنه خط مشی و روش

 درمانی

     BME/006  کد خط مشی :

                                اول   : نسخه 2از  2:    صفحه

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت و نام خانوادگی نام

  مدیر پرستاري  زهرا قاسمي کاکرودي   مدیر بيمارستان  ابراهيم هاشمي 

  مسئول تجهيزات پزشكي  طيبه خاوري پاقلعه   مسئول اموال محسن پاالش

  سوپروایزر اتاق عمل الهه بحري  سرپرستارجراحي مهري سالمتي

 

 ننده :تاييد ک

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدیر بيمارستان  ابراهيم هاشمي

 

 تجارب بيمارستان منابع : -7

 

 

 

 

 

 

 



 

 بسمه تعالی
 

           باد آبيمارستان شهدای يافت 
 دفتر بهبود کيفيت      
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انبارش تجهيزات پزشكی غير مصرفی مطابق ضوابط عنوان/موضوع : 

 ابالغی اداره کل تجهيزات پزشكی وزارت متبوع

 91/ 4/10 تاريخ ابالغ  :

                  30/2/93تاريخ  آخرين باز نگری :   

 10/3/93 تاريخ آخرين ابالغ:

 

و کليه بخشهای  واحد تجهيزات پزشكی    دامنه خط مشی و روش :

 درمانی

          BME/007 کد خط مشی :

                                  اول  : نسخه                                                                      2از  1:   صفحه

 --- تعاريف : -1

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی(:-2

از . برختوردار استت  زيادی تجهيزات ولوازم پزشكی و قطعات آنها از اهميت و حساسيت  شرعايت شرايط نگهداری و انبارچرايی: 

بر استاس تعتداد تجهيتزات و     از ضروريات است و می بايستدر بيمارستان طرفی تامين بموقع قطعات و لوازم پزشكی موردمصرف 

دفعات خرابی قابل رفع در بيمارستان، برآوردی از قطعات يدکی مورد نياز انجام و در بازه های زمانی مناسب درخواست آنها صتورت  

 گيرد.

 ا در انبارارائه به موقع تجهيزات با توجه به نياز بخشها و نگهداری صحيح از آنههدف: 

 انبارش صحيح تجهيزات پزشكی در انبار بيمارستان يا بخش مربوطهسياست: 

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 مسئول واحد تجهيزات پزشكی و   روش ارزيابی بر اساس موجودی انبار واحد تجهيزات

 : روش  اجرا )گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

زات پزشكی بر انبارش صحيح تجهيزات پزشكی در انبار بيمارستان يا بخشها بصورت روزانه وماهانه نظارت مسئول تجهي -4-1

 می کند.

انبار و مسئول بخش باهماهنگی مسئول  واحد تجهيزات پزشكی با توجه به موجودی و ميزان مصرف ماهانه اقالم  مسئول  -4-2

 م اتوماسيون اقدام می نمايد.طريق سيست نيمه مصرفی،  نسبت به درخواست آن از

پس از تهيه توسط تدارکات وتائيد کيفيت وکميت آن توسط مسئول تجهيزات پزشكی برنحوه انبارش آن طبق  -4-3

 دستورالعملها واستانداردها بانظارت مسئول تجهيزات پزشكی اقدام می گردد.  

 --- امكانات و تسهيالت مورد نياز :-5



 

 بسمه تعالی
 

           باد آبيمارستان شهدای يافت 
 دفتر بهبود کيفيت      
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يزات پزشكی غير مصرفی مطابق ضوابط انبارش تجهعنوان/موضوع : 

 ابالغی اداره کل تجهيزات پزشكی وزارت متبوع

 91/ 4/10 تاريخ ابالغ  :

                  30/2/93تاريخ  آخرين باز نگری :   

 10/3/93 تاريخ آخرين ابالغ:

 

و کليه بخشهای  واحد تجهيزات پزشكی    دامنه خط مشی و روش :

 درمانی

          BME/007 کد خط مشی :

                                  اول  : نسخه                                                                      2از  2:   صفحه

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدیر پرستاري  زهرا قاسمي کاکرودي   دیر بيمارستان م ابراهيم هاشمي 

  مسئول تجهيزات پزشكي  طيبه خاوري پاقلعه   مسئول انبار احمدرضارفعت

  مسئول زایشگاه پروانه اعالیي  سوپروایزر آزمایشگاه سعيده ناظري 

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  ن مدیر بيمارستا ابراهيم هاشمي

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  ریيس  بيمارستان  دکتر سيد رضا مطهري

 تجارب بيمارستان منابع : -7

 

 



 

 بسمه تعالی
 

           باد آبيمارستان شهدای يافت 
 دفتر بهبود کيفيت      
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 91/ 4/10 :تاريخ ابالغ   تعميرات تجهيزات پزشكیسرويس و عنوان/موضوع : 

                  30/2/93تاريخ  آخرين باز نگری :   

 10/3/93 تاريخ آخرين ابالغ:

واحد تجهيزات پزشكی و کليه بخشهای    : دامنه خط مشی و روش

  درمانی

     BME/008  کد خط مشی :

                                اول   : نسخه 3از  1:    صفحه

 ----- تعاريف : -1

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

به اينكه عملكرد دستگاه به علت خرابی دچار مشكل می شود، الزم است جهت حفظ عملكرد صحيح و ايمنی بيمار  با توجه چرايی:

 و کاربر دستگاه تعمير شود.

 تعمير تجهيزات پزشكی دارای ايراد هدف:

 تامين عملكرد بهينه و بدون ايراد تجهيزات پزشكی و حفظ ايمنی بيمار و کاربر سياست:

 اجرای خط مشی و روش ارزيابی:مسئول پاسخگوی -3

 مسئول واحد تجهيزات پزشكی باهمكاری مسوول بخش و روش ارزيابی بر اساس اعالم خرابی از سوی بخش

 : روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

تعمير به  مسئول بخش مربوطه پس از خرابی دستگاه به واحد مهندسی پزشكی خرابی آن را در قالب فرم درخواست -4-1

واحد تجهيزات پزشكی اعالم می کند.) اين خرابی توسط پرسنل درمانی و يا در بازديدهای دوره ای توسط واحد تجهيزات 

 تشخيص داده می شود.( 

 واحد مهندسی پزشكی دراسرع وقت  از دستگاه مورد نظر بازديد می کند. -4-2

 اگرقابل تعمير توسط واحد تجهيزات پزشكی  باشد : -4-3

 واحد مهندسی پزشكی پس از ارسال دستگاه به کارگاه تجهيزات پزشكی دستگاه را تعمير می کند. -4-3-1

 واحد تجهيزات پزشكی تحويل می گيرند.  از  بخش مربوطه دستگاه را در اسرع وقت -4-3-2

 اگر قابل تعمير توسط واحد تجهيزات پزشكی نباشد : -4-4

 به شرکت مربوطه اعالم می کند. واحد تجهيزات پزشكی بالفاصله خرابی دستگاه را -4-4-1

شرکت خدمات دهنده دراسرع وقت با توجه به اعالم خرابی در صورت امكان تعميرات را در داخل بيمارستان انجام  -4-4-2

 می دهد.



 

 بسمه تعالی
 

           باد آبيمارستان شهدای يافت 
 دفتر بهبود کيفيت      
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 91/ 4/10 تاريخ ابالغ  : تعميرات تجهيزات پزشكیسرويس و عنوان/موضوع : 

                  30/2/93تاريخ  آخرين باز نگری :   

 10/3/93 تاريخ آخرين ابالغ:

واحد تجهيزات پزشكی و کليه بخشهای    : دامنه خط مشی و روش

  درمانی

     BME/008  کد خط مشی :

                                اول   : نسخه 3از  2:    صفحه

رگه درخواست تعمير را به واحد تجهيزات پزشكی پس ازتعيين  نياز به ارسال دستگاه به شرکت خدمات دهنده ب -4-4-3

 واحد تدارکات ارجاع می دهد.

 مسئول بخش پس ازاعالم مسئول تجهيزات پزشكی دستگاه را به واحد تدارکات تحويل می دهد. -4-4-4

 واحد تدارکات  پس از دريافت دستگاه هماهنگی های اداری و مالی را جهت ارسال دستگاه به شرکت انجام می دهد. -4-4-5

 ارکات پس ازهماهنگی ، دستگاه را  به شرکت ارسال می کند. تد -4-4-6

 شرکت خدمات دهنده تعميرات را با هماهنگی واحد مهندسی پزشكی در اسرع وقت انجام می دهد. -4-4-7

واحد تدارکات پس از دريافت خبر آماده بودن دستگاه از شرکت مربوطه و انجام هماهنگی های مالی نسبت به تحويل -4-4-8

 گاه اقدام می کند.دست

 مسئول بخش پس از اطالع يافتن از ورود دستگاه به بيمارستان دستگاه را از واحد تدارکات تحويل می گيرد.-4-4-9

 سرپرستار بخش با هماهنگی واحد مهندسی پزشكی صحت تعميرات را تاييد می کند. -4-4-10

 --- امكانات و تسهيالت مورد نياز:-5

 

 کميته بررسی:-6

 کنندگان :تهيه 

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدیر پرستاري  زهرا قاسمي کاکرودي   مدیر بيمارستان  ابراهيم هاشمي 

  مسئول تجهيزات پزشكي  طيبه خاوري پاقلعه   سرپرستارآي سي یو کبري آرمان

  یزر آزمایشگاهسوپروا سعيده ناظري  مسئول زایشگاه پروانه اعالیي

 

 



 

 بسمه تعالی
 

           باد آبيمارستان شهدای يافت 
 دفتر بهبود کيفيت      
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 91/ 4/10 تاريخ ابالغ  : تعميرات تجهيزات پزشكیسرويس و عنوان/موضوع : 

                  30/2/93تاريخ  آخرين باز نگری :   

 10/3/93 تاريخ آخرين ابالغ:

واحد تجهيزات پزشكی و کليه بخشهای    : دامنه خط مشی و روش

  درمانی

     BME/008  کد خط مشی :

                                اول   : نسخه 3از  3:    صفحه

 

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدیر بيمارستان  ابراهيم هاشمي

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  ریيس  بيمارستان  دکتر سيد رضا مطهري

 

 تجارب بيمارستان منابع : -7

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 بسمه تعالی
 

           باد آبيمارستان شهدای يافت 
 دفتر بهبود کيفيت      
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فراخوان ) سيستمي براي جمع اوري تجهيزات پزشكي عنوان/موضوع : 

 معيوب(

 91/ 4/10 تاريخ ابالغ  :

                  30/2/93تاريخ  آخرين باز نگری :   

 10/3/93 تاريخ آخرين ابالغ:
واحد تجهيزات پزشكی و کليه بخشهای  دامنه خط مشی و روش :

 درمانی

    BME/009   کد خط مشی :

                                  اول : نسخه                                                                         2از  1  : صفحه

 --- تعاريف : -1

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

کاربران تجهيزات پزشكی در صورت بروز حادثه ناگوار ناشی از نقص ونی ايشان( و يا شرکتهای سازنده) يا نماينده قان  :چرايی

 وسيله، عملكرد نامناسب وسيله، خطای کاربری يا طراحی نامناسب مراتب را سريعا به اداره کل تجهيزات پزشكی گزارش دهند.

 فراخوان تجهيزات معيوب هدف:

 وان شدهجمع آوری و اصالح ايراد تجهيزات فراخ سياست:

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 گزارش عملكرد دستگاه مي باشد. مسئول واحد تجهيزات پزشكي ،  مسئول بخش و روش ارزیابي بر اساس

 

 روش  اجرا )گامهای اجرايی و مجری هر گام ( :-4

و يا شرکت خدمات دهنده با هماهنگی اداره کل  واحد تجهيزات پزشكی پس ازدريافت فراخوان از اداره کل تجهيزات پزشكی -4-1

 تجهيزات پزشكی نسبت به اعالم فراخوان به واحدهای درمانی اقدام می کند.

 بخش مربوطه بالفاصله با تكميل فرم فراخوان نسبت به عدم استفاده از دستگاه تا رفع مشكل اقدام می کند. -4-2

 الزم را جهت رفع مشكل مندرج در فراخوان انجام می دهد.واحد تجهيزات پزشكی دراسرع وقت هماهنگی  -4-3

 

 --- امكانات و تسهيالت مورد نياز :-5

 

 

 



 

 بسمه تعالی
 

           باد آبيمارستان شهدای يافت 
 دفتر بهبود کيفيت      
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فراخوان ) سيستمي براي جمع اوري تجهيزات پزشكي عنوان/موضوع : 

 معيوب(

 91/ 4/10 تاريخ ابالغ  :

                  30/2/93تاريخ  آخرين باز نگری :   

 10/3/93 تاريخ آخرين ابالغ:
واحد تجهيزات پزشكی و کليه بخشهای  دامنه خط مشی و روش :

 درمانی

    BME/009   کد خط مشی :

                                  اول : نسخه                                                                         2از 2  : صفحه

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مسئول تجهيزات پزشكي  طيبه خاوري پاقلعه   مدیر بيمارستان  ابراهيم هاشمي 

  سوپروایزر اتاق عمل الهه بحري  مدیر پرستاري  زهرا قاسمي کاکرودي 

      

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدیر بيمارستان  اهيم هاشميابر

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  ریيس  بيمارستان  دکتر سيد رضا مطهري

 تجارب بيمارستان منابع : -7

 

 



 

 بسمه تعالی
 

           باد آبيمارستان شهدای يافت 
 دفتر بهبود کيفيت      
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گزارش حوادث ناگوار هماهنگ با برنامه کل عنوان/موضوع : 

 بيمارستان

 91/ 4/10 تاريخ ابالغ  :

                  30/2/93تاريخ  آخرين باز نگری :   

 10/3/93 تاريخ آخرين ابالغ:
واحد تجهيزات پزشكي و کليه   :  دامنه خط مشی و روش

  بخشهاي درماني

     BME/010  کد خط مشی :

                                  اول : نسخه                                                                       2از  1:  صفحه

 --- تعاريف : -1

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

براي جلوگيري از خطرات احتمالي و یا تكرار نشدن وقایع ناگوار که مرتبط با تجهيزات پزشكي مي باشد باید از حوادث چرايی: 

 ناگوار احتمالي مطلع بود.

  ناگوار هماهنگ با برنامه کل بيمارستان اطالع رساني حوادثهدف: 

 جلوگيري از بروز و یا تكرار حوادث ناگوارسياست: 

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 مسئول واحد تجهيزات پزشكي باهمكاري  مسئول بخش و روش ارزیابي بر اساس گزارشات ارسالي از سوي مسئولين بخش

 

 يی و مجری هر گام ( :روش  اجرا )گامهای اجرا-4

 مسئول بخش حوادث ناگوار را به محض وقوع در قالب فرم مربوطه به دبير کميته حوادث ناگوار اطالع مي دهد. -4-1

 واحد تجهيزات پزشكي با هماهنگي کميته مربوطه به محض اطالع مراتب را به اداره کل تجهيزات پزشكي اعالم مي کند. -4-2

 از دستگاه را تا تعيين علت اصلي حادثه ناگوار متوقف مي کند. مسئول بخش استفاده -4-3

درصورت محرز شدن حادثه ناگوار دستگاه توسط مسئول تجهيزات پزشكي جمع آوري و جهت اقدامات اصالحي به  -4-4

 شرکت ذیربط ارسال مي شود.

 

 ----- امكانات و تسهيالت مورد نياز :-5

 

 



 

 بسمه تعالی
 

           باد آبيمارستان شهدای يافت 
 دفتر بهبود کيفيت      
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هماهنگ با برنامه کل  گزارش حوادث ناگوارعنوان/موضوع : 

 بيمارستان

 91/ 4/10 تاريخ ابالغ  :

                  30/2/93تاريخ  آخرين باز نگری :   

 10/3/93 تاريخ آخرين ابالغ:
واحد تجهيزات پزشكي و کليه   :  دامنه خط مشی و روش

  بخشهاي درماني

     BME/010  کد خط مشی :

                                  اول : نسخه                                                                       2از  2:  صفحه

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدیر پرستاري  زهرا قاسمي کاکرودي  مدیر بيمارستان  ابراهيم هاشمي 

  مسئول تجهيزات پزشكي  طيبه خاوري پاقلعه   سرپرستار جراحي مهري سالمتي

  سوپروایزر رادیولوژي نسيم افسري منش  سوپروایزراتاق عمل الهه بحري

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدیر بيمارستان  ابراهيم هاشمي

 

 ابالغ کننده :

 ضاءام سمت نام و نام خانوادگی

  ریيس  بيمارستان  دکتر سيد رضا مطهري

 تجارب بيمارستان منابع : -7
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 91/ 4/10 تاريخ ابالغ  : بيمار ايمنیعنوان/موضوع : 

                  30/2/93تاريخ  آخرين باز نگری :   

 10/3/93 تاريخ آخرين ابالغ:

واحد تجهيزات پزشكی و کليه بخشهای  دامنه خط مشی و روش :

 رمانید

     BME/011  کد خط مشی :

                                  اول : نسخه                                                                     2از  1 : صفحه

 --- تعاريف : -1

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

 ر يعنی جلوگيری از خطراتی که ممكن است از طرف تجهيزات پزشكی بيمار را تهديد کند.ايمنی بيماچرايی: 

 ارتقا ايمنی بيمارهدف:

بررسی ايمنی تجهيزات پزشكی با انجام آزمون های کنترل کيفی و کاليبراسيون به موقع تجهيزات و ارائه آموزش جهت سياست: 

 استفاده صحيح و تضمين ايمنی بيمار

 گوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:مسئول پاسخ-3

 مميزی بالينی  مسئول تجهيزات پزشكی باهمكاری مسئول بخش   و  روش ارزيابی بر اساس

 روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام ( :-4

 سرپرستار بخش درابتدای  هرشيفت از عملكرد صحيح دستگاه موجود در بخش اطمينان خاطر حاصل نمايد. -4-1

 سرپرستار باهماهنگی واحدتجهيزات پزشكی به پرسنل جديد نحوه کاربری دستگاه را به طور کامل  اموزش بدهند. -4-2

 واحد تجهيزات پزشكی  با هماهنگی بخش جهت سرويس وکاليبراسيون دوره ای برنامه ريزی می نمايد. -4-3

صله به مسئول تجهيزات پزشكی جهت رفع مشكل موارد ومشكالت دستگاهها وتجهيزات پزشكی توسط مسئول واحد بالفا -4-4

 اطالع داده شود.

موارد قابل طرح درکميته ايمنی بيمار توسط مسئول بخش ومسئول تجهيزات پزشكی جهت ارائه راه حل وتصميم گيری -4-5

 پيگيری وثبت می گردد.

 نی می گردد.دستورالعملهای صادره درخصوص ايمنی بيماربالفاصله به کليه بخشها اطالع رسا -4-6
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 91/ 4/10 تاريخ ابالغ  : بيمار ايمنیعنوان/موضوع :  

                  30/2/93تاريخ  آخرين باز نگری :   

 10/3/93 تاريخ آخرين ابالغ:

واحد تجهيزات پزشكی و کليه بخشهای  دامنه خط مشی و روش :

 درمانی

     BME/011  کد خط مشی :

                                  اول : نسخه                                                                     2از  2 : صفحه

 --- امكانات و تسهيالت مورد نياز:-5

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدیر پرستاري  زهرا قاسمي کاکرودي  ن مدیر بيمارستا ابراهيم هاشمي 

  سرپرستاراورژانس فریباصارمي  مسئول ایمني بيمار زهراقریب نصيرمحله

  سوپروایزرکنترل عفونت فریباابراهيميان  مسئول تجهيزات پزشكي طيبه خاوري پاقلعه

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  ن مدیر بيمارستا ابراهيم هاشمي

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  ریيس  بيمارستان  دکتر سيد رضا مطهري 

 تجارب بيمارستان منابع : -7
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راهنمای دقيق نحوه استفاده از تجهيزات عنوان/موضوع 

 پزشكی

 91/ 4/10 تاريخ ابالغ  :

                  30/2/93تاريخ  آخرين باز نگری :   

 10/3/93 خرين ابالغ:تاريخ آ
واحد تجهيزات پزشكی و کليه  دامنه خط مشی و روش :

 بخشهای درمانی

     BME/012  کد خط مشی :

                                  اول : نسخه                                                                     2از  1 : صفحه

 --- تعاريف : -1

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

 راهنمای دقيق نحوه استفاده از تجهيزات پزشكی به کاربر کمک می کند تا از چگونگی استفاده از دستگاه مطلع گردد. چرايی: 

 راهنمای دقيق جهت استفاده صحيح از تجهيزاتهدف:

يق واحد تجهيزات و الصاق آن روی دستگاه و يا در کنار آن توسط بخش  کاربر از نحوه با توجه به کاربری تهيه شده از طرسياست: 

 استفاده از تجهيزات مطلع می گردد.

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 مميزی بالينی  مسئول پاسخگو: مسئول تجهيزات پزشكی        و               روش ارزيابی بر اساس

 ا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام ( :روش  اجر-4

از طرف نماينده شرکت در هنگام نصب دستگاه در اختيار واحد تجهيزات قرار   تجهيزات پزشكی USER MANUALدفترچه   -4-1

 می گيرد.

( ، کارشناس تجهيزات ، طبق فرمت کاربری تجهيزات تهيه شده در بيمارستان که شامل عنوان ) مارك و مدل دستگاه-4-2-1

کاربرد و مشخصات ، روش استفاده صحيح ، نكات ايمنی ، روشهای تميز/ ضد عفونی / استريل کردن دستگاه می باشد، فرم را 

 تكميل نمايد.

کارشناس تجهيزات در صورت امكان از پرسنل درمان که در استفاده از دستگاه مهارت دارند در تهيه کاربری تجهيزات  -4-2-2

 استفاده می نمايد.

 کارشناس تجهيزات فرم تهيه شده را در اختيار بخش مربوطه قرار می دهد. -4-3
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راهنمای دقيق نحوه استفاده از تجهيزات عنوان/موضوع 

 پزشكی

 91/ 4/10 تاريخ ابالغ  :

                  30/2/93تاريخ  آخرين باز نگری :   

 10/3/93 تاريخ آخرين ابالغ:
جهيزات پزشكی و کليه واحد ت دامنه خط مشی و روش :

 بخشهای درمانی

     BME/012  کد خط مشی :

                                  اول : نسخه                                                                   2از  2 : صفحه

 مناسبی در کنار دستگاه قرار می دهد.مسئول بخش پس از دريافت فرم آن را روی دستگاه نصب کرده يا در محل  -4-4

  .کاربر در با توجه به نياز از آن استفاده می کند -4-5

 --- امكانات و تسهيالت مورد نياز:-5

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدیر پرستاري  کاکروديزهرا قاسمي   مدیر بيمارستان  ابراهيم هاشمي 

  مسئول تجهيزات پزشكي  طيبه خاوري پاقلعه   سرپرستار اورژانس فریبا صارمي

  ICUسرپرستار  افخم سليماني  سرپرستار اتاق عمل الهه بحري

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدیر بيمارستان  ابراهيم هاشمي

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت خانوادگی نام و نام

  ریيس  بيمارستان  دکتر سيد رضا مطهري 

 تجارب بيمارستان منابع : -7
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دسترسی به خدمات تعمير اضطراری يا برنامه عنوان/موضوع : 

ريزی جهت تامين تجهيزات پشتيبان در کوتاه ترين زمان ممكن و 

 نتظاردر طول شبانه روز و ايام تعطيالت با رعايت حداقل های مورد ا

 91/ 4/10 تاريخ ابالغ  :

                  2/3/93تاريخ  آخرين باز نگری :   

 10/3/93 :تاريخ آخرين ابالغ

واحد تجهيزات پزشكی و کليه بخشهای  دامنه خط مشی و روش :

 درمانی

     BME/013  :کد خط مشی 

                                  اول : نسخه 2از  1 : صفحه

 --- تعاريف : -1

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

با توجه به اينكه امكان خرابی دستگاه در هر زمان از شبانه روز  و در هر بخشی امكان دارد لذا بايد شرايطی فراهم شود تا   چرايی:

يا تجهيزات پشتيبان در اسرع وقت فراهم شود تا ايمنی بيمار به  در کوتاه ترين زمان ممكن نسبت به تعمير دستگاه اقدام شود و

 خطر نيفتد. 

دسترسی به خدمات تعمير اضطراری يا برنامه ريزی جهت تامين تجهيزات پشتيبان در کوتاه ترين زمان ممكن و در طول  هدف:

 شبانه روز و ايام تعطيالت با رعايت حداقل های مورد انتظار

رمت تعيين شده که دراختيار بخش ها قرار می گيرد ليست تجهيزات ضروری که در صورت خرابی در عملكرد با توجه به فسياست: 

 بخش اختالل ايجاد می کند به همراه بخشی که بتوان در کوتاه ترين زمان دستگاه مورد نياز را از آن تامين کرد لحاظ می شود.  

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 مميزی بالينی  ول پاسخگو: مسئول هر واحد              و              روش ارزيابی بر اساسمسئ

 روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام ( :-4

 کارشناس تجهيزات درابتدای سال فرم تهيه شده را در اختيار مسئولين بخش ها قرار می دهد.  -4-1

همراه بخش پشتيبان که در هنگام خرابی ، دستگاه از آنجا تامين می شود با هماهنگی  مسئول بخش تجهيزات ضروری را به -4-2

 آن بخش، در فرم، ليست می کند.

 و دفتر پرستاری و يک نسخه در واحد تجهيزات نگهداری می شود.  يک نسخه از آن در بخش جهت اطالع پرسنل -4-3

ت در مرکز تلفن ثبت می باشد .در آزمايشگاه و بخش هايی از اين جهت تعميرات اضطراری شماره تماس کارشناس تجهيزا-4-4

 برخی شرکت ها موجود است.  ON callقبيل شماره تماس 

 مسئول بخش پس از دريافت فرم آن را روی دستگاه نصب کرده يا در محل مناسبی در کنار دستگاه قرار می دهد. -4-5

  .رم  استفاده می کندکاربران واحدها   با توجه به نياز از آن ف -4-6

 درمواقع ضروری ودرصورت نياز به دستگاه بانظر مسئول تجهيزات پزشكی دستگاه بين بخش ها جابجامی گردد.-5-6
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دسترسی به خدمات تعمير اضطراری يا برنامه عنوان/موضوع : 

ريزی جهت تامين تجهيزات پشتيبان در کوتاه ترين زمان ممكن و 

 تعطيالت با رعايت حداقل های مورد انتظار در طول شبانه روز و ايام

 91/ 4/10 تاريخ ابالغ  :

                  2/3/93تاريخ  آخرين باز نگری :   

 10/3/93 :تاريخ آخرين ابالغ

واحد تجهيزات پزشكی و کليه بخشهای  دامنه خط مشی و روش :

 درمانی

     BME/013  :کد خط مشی 

                                  اول : نسخه                                                                    2از  2 : صفحه

  ---امكانات و تسهيالت مورد نياز:-5

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدیر پرستاري  زهرا قاسمي کاکرودي  تان مدیر بيمارس ابراهيم هاشمي سيد

  مسئول تجهيزات پزشكي  طيبه خاوري پاقلعه   سرپرستار اورژانس فریبا صارمي

  ICUسرپرستار  افخم سليماني  سرپرستار اتاق عمل الهه بحري

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدیر بيمارستان  ابراهيم هاشميسيد

 

 کننده : ابالغ

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  ریيس  بيمارستان  دکتر سيد رضا مطهري 

 تجارب بيمارستان منابع : -7
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 مدیریت دارویی
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 فهرست
 

 صفحه                                     عنوان                 
 177...................................داروخانه بسته است يا در مواردی که دارويی در انبار دارويی موجود نيست.دسترسی به دارو و لوازم مصرفی در زمانی که 

 180.....................................................................................................................................................حفظ ايمنی دارو و لوازم مصرفی در انبار

 183............................................................................................................................................................تحويل )حمل و نقل و آماده سازی(

 187..........................................................................................................................................................................................نسخه پيچی

 189..................................................................................................دفع پسماندهای داروهای سيتوتوکسيک با استفاده از تجهيزات ايمنی مناسب

 191......................................................اينكه چه کسی ميتواند درخواست دارو دهد وچه کسی ميتواند دارو را به بيمار يا نماينده پخش  تحويل دهد.

 multiple dose...................................................................................................................193وسايل يكبار مصرف يا داروهای  نحوه استفاده از

 drug use evaluation.........................................................................................................197(DUEارزيابی الگوی مصرف دارو در بيمارستان )

 199.........................................................................عناصر  يک دستور يا نسخه کامل دارويی وانواع دستورات دارويی مورد پذيرش و قابل استفاده

 202..............................................................................................................................................خود متوقف شونده دستورات دارويی خود به

 205................................................................................................................................................................................رفع کمبود دارويی

 207........................................................................................................کنترل رعايت الزامات  واستاندارد های بخش توسط تامين  کننده خارجی

 210............................................................................با در نظر گرفتن فرمولری اطالع رسانی در خصوص داروهای جديد در حيطه کاری بيمارستان

 212...........................................................................................................................................................آموزش دارويی بيمار و خانواده اش

 214.................................................................................................................برای بيماران سرپايی ارائه خدمات دارويی در تمام نوبت های کاری

 216..................................................................................................................برای بيماران بستری ارائه خدمات دارويی در تمام نوبت های کاری

 218................................................................ی که نياز به جمع آوری سريع دارو می باشد.بيمارستان دارای يک سيستم فراخوان دارويی در موارد

 220........................................................................................................................................................انهدام داروهای تاريخ مصرف گذشته

 223..........................................................................................................................................................نظارت بر موجودی دارويی بخش ها

 225.......................کند می ثبت بيمار پرونده در را نتيجه و داده انجام ويژه های بخش در حداقل را بيمار برای شده تجويز داروهای بازنگری داروساز

تجويز و عوارض  برای بيماران بستری ، داروساز از برچسب زدن صحيح و دادن اطالعات الزم به پرستاران و کارکنان پزشكی در مورد استفاده از دارو ، نحوه

 228..............................................................................................................................................................انبی اطمينان حاصل می نمايد.ج

 231.......................................................................................................مارائه اطالعات در خصوص دارو به بيماران سرپايی به زبان ساده و قابل فه
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دسترسی به دارو و لوازم مصرفی در زمانی که داروخانه  عنوان/موضوع :

 .بسته است يا در مواردی که دارويی در انبار دارويی موجود نيست

 1/11/92:     تاريخ ابالغ

 1/5/93تاريخ آخرين بازنگري: 

      15/5/93     تاريخ آخرين ابالغ :   
 کليه بخش های بالينی دامنه خط مشی و روش :

 /D 001 كد خط مشی :

                                  اول : نسخه                                                                      3از 1:   صفحه

 ---   تعاريف :-1

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

 با تهيه به موقع دارو ها و وسايل مصرفی مورد نياز بيمارستان موجب ارتقاء کيفيت خدمات درمانی به بيمارستان شويم . چرايی:

 مارستانتهيه به موقع دارو ها و وسايل مصرفی مورد نياز بي هدف:

افراد واجد شرايط و مسئول بتوانند با مراجعه به آن قسمت نيازمندی های بخش ها را  -دسترسی به دارو ولوازم مصرفی  سياست:

 مرتفع نمايند  .

 مسئول پاسخگوي اجراي خط مشی و روش ارزيابی:-3

 و مستندات روش ارزيابی : مشاهده             مدير داروخانه                                   و          مسئول پاسخگو : 

 روش  اجرا )گامهاي اجرايی و مجري هر گام ( :-4 

 در مواردي كه دارويی در انبار دارويی موجود نيست:الف : 

ه تهيته وبت   به صتورت روزانته   قبل از اتمام و داروخانه مرکزی  اروخانه سرپايی ليست کمبود های دارويی دتكنسين دارويی   -4-1

 مسئول انبار ارائه  می نمايند.

می  تهيهرا( قبل از اتمام) ليستی از کمبود های دارويی انبار مرکزی و بررسیرا دارويی موجودی انبار مسئول انبار روزانه -4-2

 نمايد.

 آنها را جهت تاييد به مدير داروخانه تحويل می دهد. مسئول انبار پس ازتهيه ليست کمبودها-4-3

روخانه پس از بررسی داروها و تاييد آنها ، درخواست دارويی را در صورت فوريت از طريق تلفن و در غير اين صورت مدير دا -4-4

 در روزهای يكشنبه و چهارشنبه به نمايندگان شرکت های دارويی ارائه می نمايد.

ستاعت   48داروها حداکثر ظرف مدت در صورت وجود  توسط مدير داروخانهارائه درخواست های دارويی به شرکت ها پس از  -4-5

 انبار دارويی تحويل خواهد شد.مسئول دارو به 

در صورت کمبود دارويی خاص در داروخانه و نياز فوری بخشهای بالينی مدير داروخانه جهتت تهيته آن از طريتق داروخانته      -4-6

 بيمارستان حضرت رسول پيگيری های الزم را به عمل می آورد.
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رسی به دارو و لوازم مصرفی در زمانی که داروخانه دست عنوان/موضوع :

 .بسته است يا در مواردی که دارويی در انبار دارويی موجود نيست

 1/11/92:     تاريخ ابالغ

 1/5/93تاريخ آخرين بازنگري: 

      15/5/93     تاريخ آخرين ابالغ :   
 کليه بخش های بالينی دامنه خط مشی و روش :

 /D 001 كد خط مشی :

                                  اول : نسخه                                                                        3از 2:   صفحه

 :است مركزي تعطيلدر زمانی كه داروخانه ب( 

 ينكه داروخانه سرپايی و بستری در کنار همباتوجه به اينكه داروخانه سرپايی به صورت شبانه روزی فعال است و به دليل ا -4-1

واقع شده اند، در صورت نياز  بخشها به دارو در هنگامی که مسئول بستری نباشد تكنسين دارويی شيفت  با دريافت رسيد ، دارای 

 امضا سرپرستار بخش مربوطه ، اقالم دارويی مورد نياز رابه سرپرستاربخش درخواست کننده  تحويل می دهند.

 مسئول بستری درروز بعد  رسيدهای دريافتی بخشها را درسيستم  ثبت خواهد نمود. -4-2

 --- امكانات و تسهيالت مورد نياز:-5

 

 كميته بررسی:-6
 

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مارستانمدير بي سيد ابراهيم هاشمی

 

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  انهمدير داروخ سيد مجيد باکی  مسئول فنی دکتر مهرنوش جاريانی

  انباردار رضا صالح صفت  تكنسين داروخانه  مستانه اشجاری

  سرپرستاراورژانس فريباصارمی  سوپروايزر بالينی منصوره بانی 

  1سرپرستار ای سی يو کبری آرمان  سوپروايزر اتاق عمل الهه بحری
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دسترسی به دارو و لوازم مصرفی در زمانی که داروخانه  عنوان/موضوع :

 .بسته است يا در مواردی که دارويی در انبار دارويی موجود نيست

 1/11/92:     تاريخ ابالغ

 1/5/93تاريخ آخرين بازنگري: 

      15/5/93     تاريخ آخرين ابالغ :   
 خش های بالينیکليه ب دامنه خط مشی و روش :

 /D 001 كد خط مشی :

                                  اول : نسخه                                                                        3از 3:   صفحه

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس  بيمارستان  دکتر سيد رضا مطهری

 

 تجارب بيمارستانی نابع :م -7
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 1/11/92 :    تاريخ ابالغ حفظ ايمنی دارو و لوازم مصرفی در انبارعنوان/موضوع : 

 1/5/93 تاريخ آخرين بازنگري:

   15/5/93  :  تاريخ آخرين ابالغ 

  کليه انبارداران دارويی  دامنه خط مشی و روش :

 /D 002 كد خط مشی :

                                  اول : نسخه                                                                     3زا 1 :  صفحه

  تعاريف :-1

 بندی قفسه دارای باشد، بتونی است بهتر ،محكم ديوارهای و کف ، بندی عايق سقف ديوار، با محصور فضاهای به: دارويی انبار  

 .شود می گفته دارويی انبار باشد، کنترل تحت رطوبت و حرارت درجه نظر از و شده محافظت مستقيم ورن برابر در که

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

يفيت بهبود مستمر کبمنظور جلوگيری از فسادداروها ولوازم مصرفی وهمچنين حفظ ايمنی بيمار وکارکنان درراستای  چرايی:

 درداروخانه الزم است.خدمات ارائه شده به مددجويان 

 می باشد.حفظ سرمايه های دارويی و در اختيار گذاشتن داروی سالم به مصرف کننده نهايی  هدف :

 : رعايت دستورالعمل های مربوطهسياست

 مسئول پاسخگوي اجراي خط مشی و روش ارزيابی:-3

 چک ليستروش ارزيابی :                    و               مسئول انبار دارويی مسئول پاسخگو : 

 روش  اجرا )گامهاي اجرايی و مجري هر گام ( :-4 

 مسئول انبار ماهانه براساس چک ليست کنترل ايمنی  تهيه شده، موارد مشروح ذيل راکنترل وثبت می نمايد: -4-1

ی ، نور ، دما، رطوبت ، توری پنجره، حفاظ فيزيكی پنجره ها و درب حفاظت کامل بيولوژيكی و فيزيكی ) حشرات و جانوران موذ  -

 ورودی انبار، سيستم دزدگير ( 

 از محل سقف يا پنجره ها يا محل تهويه های موجود در هنگام بارندگی ،آب به داخل انبار دارويی نفوذ ننمايد. -

 ذ انبار دارويی بايد دارای پرده باشند.با توجه به تاثير نور بر ترکيب شيميايی داروها پنجره ها و مناف -

تحت نظارت مستقيم نگهبان يا نظارت غير مستقيم آن ) از طريق دوربين های  چون بيمارستان شهدای يافت آباد انبار دارويی -

 برای آن فراهم گردد. بايد مدار بسته ( نمی باشند به منظور حفظ امنيت انبار ،امكانات سيستم دزدگير الكترونيک 

بيمه حريق، زلزله و حوادث غير مترقبه ) سيل، طوفان، ......... ( (جهت  قبل از انقضای تاريخ بيمه نامه مدير داروخانه ساالنه ) -4-2

     باهماهنگی مديريت بيمارستان اقدام می نمايد.

  انباررادرفرمهای مربوطه انجام ميدهد. ثبت رطوبت و دما انباردار  روزانه  -4-3
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 1/11/92 :    تاريخ ابالغ حفظ ايمنی دارو و لوازم مصرفی در انباروضوع : عنوان/م

 1/5/93 تاريخ آخرين بازنگري:

   15/5/93  :  تاريخ آخرين ابالغ 

  کليه انبارداران دارويی  دامنه خط مشی و روش :

  /D 002 كد خط مشی :

                                  اول : نسخه                                                                       3از 2 :  صفحه

می  از بهينه بودن وضعيت تهويه در انبار دارويی اطمينان حاصل با بررسی گزارش روزانه ثبت رطوبت و دما  مسئول انبار -4-4

استانداردهای تعيين شده ضروری است . رطوبت و   استفاده از سيستم های تهويه برای حفظ رطوبت و دمای انبار در حدنمايد.)

 درجه سانتی گراد( . 25% و دمای 70دمای انبار بايد در حد استاندارد رعايت گردد) رطوبت زير 

می کند به منظور کنترل وضعيت رطوبت و دما ، گزارش ثبت روزانه آنها تهيه و در پايان ماه در بايگانی انبار نگهداری انباردار  -4-5

 ا در زمان پايش قابل ارائه باشد. ت

را  پالت مناسب و قفسه بندی و چيدمان مطلوب اقالم و وجود وسايل حمل دارو و تجهيزاتمسئول انباريه صورت روزانه  -4-6

 .(ودشميبرای تحويل اقالم دارويی مورد نياز واحدهای تابعه جهت جابجايی از وسايل مناسب  حمل دارو استفاده ) کنترل می نمايد.

 . راکنترل می نمايداز لحاظ شرايط نگهداری و شمارش و تاريخ انقضاء ،  چيدمان مناسب اقالم دارويیمسئول انبار-4-7

در دربازه های وسيستم های تاسيساتی انباردارويی راتجهيزات ايمنی اطفاء حريق مسئول انبارباهماهنگی مسئول تاسيسات  -4-8

  رل می نمايد.کنت تعيين شده)هر سه ماه( زمانی 

انبار که توسط خدمات داروخانه به شرح زير انجام می گردد  بهداشت و نظافتمسئول انبار باهماهنگی مسئول خدمات  بر -4-9

 : نظارت می نمايد

o شودمي انجام صنعتی جاروبرقی توسط و خشک روش به انبار روزانه نظافت. 

o می گردد پاك ها شيشه و شوندمي گردگيری سقفها و ها قفسه ديوارها، ماهيانه نظافت در. 

o رودمی  ازبين خزندگان و جوندگان احتماالً يا حشرات اجتماع محل و درزها و خارج انبار محتويات ساليانه نظافت در. 

o گردندمی  نگهداری انبار در محفوظی و معين های محوطه در انبار نظافت وسايل کليه. 

)هرشش های موجود  طبق دستورالعملانبار معاينات پزشكی کارکنان انجام بر رفه ایمسئول بهداشت حمسئول انبار باهماهنگی -4-10

 ماه(نظارت  می نمايد.

به خصوص آموزش نحوة استفاده ،ها  با توجه به مسئوليت و وظيفه آنرا افراد شاغل در انبار  دوره ای آموزش مديرداروخانه  -4-11

را باهماهنگی دفتربهبودکيفيت برنامه ريزی  ه با حشرات و جوندگان و پرندگانهای مبارز آموزش روشو از امكانات اطفاء حريق 

  .نمايدمی وکنترل نموده وگواهی های آموزشی را درپرونده پرسنلی ايشان نگهداری 

 

 کپسول آتش نشانی -توری پنجره -يخچال-دستگاه تهويه )سرمايش وگرمايش( –قفسه  امكانات و تسهيالت مورد نياز:-5
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 1/11/92 :    تاريخ ابالغ حفظ ايمنی دارو و لوازم مصرفی در انبارن/موضوع : عنوا

 1/5/93 تاريخ آخرين بازنگري:

   15/5/93  :  تاريخ آخرين ابالغ 

  کليه انبارداران دارويی  دامنه خط مشی و روش :

 /D 002 كد خط مشی :

                                  اول : نسخه                                                                       3از 3 :  صفحه

 كميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  انباردار رضا صالح صفت  مسئول فنی دکتر مهرنوش جاريانی

  مسئول خدمات يم عربابراه  مدير داروخانه سيد مجيد باکی

  مسئول تاسيسات حسين آبک  تكنسين داروخانه آنيتا هادی

     مسئول بهداشت زهرا پورمند

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدير بيمارستان  سيد ابراهيم هاشمی

  منابع : -7

   ستورالعمل اجرايی ارتقاء وضعيت فيزيكی و فنی انبارهای دارويی در راستای هدف اختصاصید -

 دارو و غذا سازمان انبارداری بهينه روشهای دستورالعمل -

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بيمارستان رئيس   سيد رضا مطهریدکتر 
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 1/11/92:    تاريخ ابالغ تحويل )حمل و نقل و آماده سازی(عنوان/موضوع : 

 1/5/93تاريخ آخرين بازنگري : 

    15/5/93   تاريخ آخرين ابالغ:   

 و انبار دارويی داروخانه دامنه خط مشی و روش :

 /D 003  :كد خط مشی

                                  اول : نسخه                                                                        4از 1:   صفحه

 ---   تعاريف :-1

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

 .داروها  از هدر رفتن  داروها  جلوگيری کنيم نقل با تدوين  قوانين  حمل و چرايی:

 مصرفی لوازم و تجهيزات و داروها به آسيب از جلوگيریو داروها صحيحتدوين  قوانين  حمل ونقل  هدف:

 ی حواله داروطبق دارو و تحويل حمل هنگام احتياط و ايمنی اصول باکس و رعايت کلد در يخچالی داروهای تحويل سياست:

  مربوطه های قفسه در مصرفی لوازم و داروها قرادادن و صادرشده و چيدمان

 :مسئول پاسخگوي اجراي خط مشی و روش ارزيابی-3

 روش ارزيابی : مشاهده                 و                       مسئول انبارمسئول پاسخگو : 

 روش  اجرا )گامهاي اجرايی و مجري هر گام ( :-4 

 الف( سفارش دارو به شركت هاي دارويی:

بر اساس نقطه  را کمبود دارويی و تعداد آنها و ليست انجام می دهد روزانه راهای انبار مسئول انباردارويی بررسی قفسه -4-1

 تهيه می کند. سفارش ماهيانه

 ارائه می نمايد.جهت تأييد  اقالم دارويی مورد نياز را به مدير داروخانه ئول انباردارويی درخواستمس  -4-2

مسئول انبار در خصوص درخواست خريد کاال اقالم و تجهيزات غير روتين و جديد پس از دريافت درخواست اقالم مورد نياز  -4-3

 می کند.د درخواست خري عالم، اقدام به ا مدير داروخانهو تأييد 

   .دهد انجام میآن را  مدير داروخانه برآورد قيمت و تاييد  -4-4

 د. ده شرکت های داروئی و تجهيزات پزشكی سفارش می به رامدير داروخانه اجناس مورد نظر -4-5

 ب( تحويل داروي خريداري شده به انبار:

 ونقل حمل يا نمودن توزيع،انبار عمليات اجراء برای استفاده مورد های وماشين تجهيزاتمسئول انبار  مناسب بودن  -4-1 

 روی ديگر سوی از و سو يک از بنديها بسته وصحت پايداری روی منفی اثرات گونه هيچراکنترل می نمايدتا  دارويی محصوالت

 .نمايد محافظت محيطی آلودگی گونه هر از را ها محموله همچنين .نگذارد محصوالت کيفيت
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 1/11/92:    تاريخ ابالغ يل )حمل و نقل و آماده سازی(تحوعنوان/موضوع : 

 1/5/93تاريخ آخرين بازنگري : 

    15/5/93   تاريخ آخرين ابالغ:   

 و انبار دارويی داروخانه دامنه خط مشی و روش :

 /D 003  :كد خط مشی

                                  اول : نسخه                                                                        4از 2:   صفحه

 وبدون راحتی به دارويی مختلف های دسته که باشد ای گونه به ها ماشين وظرفيت حجممسئول انبارکنترل می نمايد تا -4-2

 رفته وبه راحتی تخليه گردد.گ قرار نآدر ديدگی آسيب ايجاد

 .د نماياز نظر کيفيت بررسی و تحويل می را و و تجهيزات اقالم و تاريخ مصرف و نوع جنس مسئول انبار در زمان تحويل دار-4-3

مسئول انبار در صورت وجود هر گونه مشكل در خصوص اقالم تحويلی طبق صورتجلسه ای که در زير فاکتور نوشته می شود  -4-4

 د . نماي مرجوع میرا  ظرميرسد اقالم مورد ن  ه(و به تأييد مسئول انبار )تحويل گيرنده( و نماينده شرکت )تحويل دهند

 د. کنو مطابق فرايند انبارداری چيده و کنترل می  می گيردپس از تطبيق و کنترل با فاکتور تحويل  را مسئول انبار جنس -4-5

چنين طبق شماره و تاريخ مسئول انبار پس از تأييد فاکتور شرکت اقدام به درج اقالم در کامپيوتر )بعنوان سند ورودی( و هم -4-5

  د.کناضافه می  انبار قبض انبار در دفتر ثبت و به موجودی

می در کامپيوتر درج را که ارسالی دارو و تجهيزات از واحدها   مسئول انبارجهت خروج اقالم و تجهيزات در ابتدا درخواست -4-6

را  حواله سند خروجی،ر اساس ميزان موجودی انبار پس از بررسی ب شود را در قسمت درخواستهای رسيده مشاهده می شود و 

 . دهدو از نظر تعداد آماده و تحويل واحد مربوطه می  می کند  تنظيم

انبار دار برگه های درخواست تحويل دارو از طرف بخشها و يا داروخانه وارد انبار شده است در دفتر انبار و کامپيوتر ثبت و  -4-7

موجودی کل انبار کسر می شود و حواله از انبار صادر می گردد کليه حواله های بخشها در پايان هر ماه پس از خروج اقالم از انبار 

 .و سپس به حسابداری تحويل می گرددپرينت گرفته شده به بخش مربوطه جهت تائيد ارائه 

 ورود كاال از انبار داروئی به داروخانه : ج( 

ظر اقالم و تعداد کاال بصورت مكانيزه بررسی و ليستی از اقالم که در داروخانه موجود تكنسين دارويی قفسه دارويی را از ن  -4-1

 نيستند و يا تعداد آنها بر حسب مصرف کم است تهيه و سپس ليست دارو تحويل مسئول داروخانه

 می گردد.

می   جاز تحويل انبار دارويیمسئول داروخانه سند خروجی سرپايی در کامپيوتر تنظيم و تكميل و پس از اخذ امضای م  -4-2

 نمايد.

 سند خروجی سرپايی در کامپيوتر تنظيم و تكميل و پس از اخذ امضای مجاز تحويل انبار می گردد.  -4-3

تكنسين دارويی داروهای درخواستی از انبار از نظر تعداد ، تاريخ انقضاء، سالم بودن و ... کنترل و تمامی اقالم به موجودی   -4-4

 سريايی افزوده می گردد. داروخانه

 

 



 

 بسمه تعالی
 

           باد آبيمارستان شهدای يافت 
 دفتر بهبود کيفيت      
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 1/11/92:    تاريخ ابالغ تحويل )حمل و نقل و آماده سازی(عنوان/موضوع : 

 1/5/93تاريخ آخرين بازنگري : 

    15/5/93   تاريخ آخرين ابالغ:   

 و انبار دارويی داروخانه دامنه خط مشی و روش :

 /D 003  :كد خط مشی

                                  اول : نسخه                                                                        4از 3:   صفحه

 تحويل دارو به بخش بستري : د(

ورود اطالعات داروهای درخواستی بيماران به تفكيک هر بيمار توسط پرستار بخش های بستری و اورژانس از طريق سيستم   -4-1

HIS برای بيماران اورژانس سرپايیلكترونيكی درخواست ها به داروخانه مرکزی برای بيماران بستری و به داروخانه و ارسال ا   

 د فرانشيز هنگام ترخيص بيمارکنپرونده دارويی بيمار در رايانه ثبت می  اتكنسين دارويی نسخ برای بيماران بستری ر -4-2

 صورت می گيرد.  وخانهصندوق داربستری و مطالبه قيمت دارو در واحد 

جداگانه پرينت و داروها بر اساس آن آماده و از  را داروهای بخشها شده ی  ليست ارسال بخش بستری تكنسين دارويی -4-3

 طريق خدمه هر بخش به بخش مربوطه ارسال می گردد.

  ترالی حمل دارو و وسايل مصرفی امكانات و تسهيالت مورد نياز:-5 

 كميته بررسی:-6

 ه کنندگان :تهي

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدير داروخانه سيد مجيد باکی  مسئول فنی دکتر مهرنوش جاريانی

  سوپروايزر بالينی منصوره بانی   مسئول انبار رضا صالح صفت

 

 

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  دير بيمارستان م سيد ابراهيم هاشمی



 

 بسمه تعالی
 

           باد آبيمارستان شهدای يافت 
 دفتر بهبود کيفيت      
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 1/11/92:    تاريخ ابالغ تحويل )حمل و نقل و آماده سازی(عنوان/موضوع : 

 1/5/93تاريخ آخرين بازنگري : 

    15/5/93   تاريخ آخرين ابالغ:   

 و انبار دارويی داروخانه دامنه خط مشی و روش :

 /D 003  :كد خط مشی

                                  اول : نسخه                                                                        4از 4:   صفحه

 

 منابع: -7

 انبارداری سازمان غذا و دارو بهينه روشهایدستورالعمل  -

- http://www.hospitalmanagment.ir 

 تجارب بيمارستانی -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس  بيمارستان  سيد رضا مطهریدکتر 



 

 بسمه تعالی
 

           باد آبيمارستان شهدای يافت 
 دفتر بهبود کيفيت      
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 1/11/92:    تاريخ ابالغ نسخه پيچیعنوان/موضوع : 

 1/5/93تاريخ آخرين بازنگري : 

    15/5/93   تاريخ آخرين ابالغ:   

 داروخانه دامنه خط مشی و روش :

 /D 004كد خط مشی : 

                                  اول : نسخه                                                                     3از 1:   صفحه

 ---   تعاريف :-1

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

ودارای اهميت ويتژه    باتوجه به اشتباهات بوجود آمده در خواندن داروهای نسخه شده برای بيمار تهيه اين خط مشی الزمچرايی: 

 می باشد.

و  بيمتار  استفاده صحيح از داروها در جهت بهبتود دستور ارائه صحيح داروها ،تحويل داروی مناسب در بسته بندی مناسب ،: هدف

  کيفيت خدمات ارائه شده به مددجويان می باشد. افزايش

  داروخانهنسخه پيچ  پرسنل  ی جهت آموزش برگزاری کالسهای سياست:

 سئول پاسخگوي اجراي خط مشی و روش ارزيابی:م-3

  روش ارزيابی : مشاهده            ومسئول فنی داروخانه             مسئول پاسخگو : 

 روش  اجرا )گامهاي اجرايی و مجري هر گام ( :-4 

وشته شده نو قبل از هر چيز نام  هبا گشاده رويی با آنها برخورد نمودمسئول پذيرش نسخه هنگام مراجعه بيمارياهمراه بيمار   -4-1

رساند . اين کار به منظور اطمينان از عدم اشتباه در تحويل نسخه در محل مطب پزشک می بر روی نسخه را به تأييد مراجعه کننده 

ساير مشخصات کلی نسخه ) شامل مشخصات سرنسخه، متن نسخه و مهر و همچنين و يا ساير داروخانه ها صورت می پذيرد . 

 .کنترل نمايدنيز بايد  راضای پايان نسخه ( ام

در مواردی که  پس ازتائيدنام بيمار ، نسخه پيچ نسخه بيمار را می خواند تااز موجودبودن داروها درداروخانه مطمئن گردد . -4-2

بازگو کردن تفسير  ود .شميبه مسئول فنی داروخانه گزارش  ،نسخه خوانا نبوده و يا داروی تجويزی با معيارهای معمول نمی خواند 

اشتباه بر روی نسخه می تواند باعث سلب اعتماد بيمار از پزشک و ايجاد مسائل قضايی و حقوقی برای داروخانه گردد. در چنين 

 مواردی بهتر است توسط مسئول فنی با پزشک معالج تماس گرفته شده و رفع ابهام گردد. 

بودن ، توسط مسئول پذيرش وارد سيستم نرم افزارداروخانه می گردد اطالعات نسخه پس از اطمينان از موجود  -4-3

  وبيمارياهمراه وی جهت پرداخت هزينه به صندوق داروخانه راهنمايی می گردد.

در شكل ، قدرت واحد و تعداد درخواستی را داروهای تجويز شده پس از ثبت داروها درسيستم نرم افزارداروخانه نسخه پيچ  -4-4

  و سبدداروی بيمار بهمراه نسخه را به قسمت تحويل دارو ارائه می دهد.  می نمايد آماده سازی

مسئول فنی داروخانه مقداروتعداد مصرف دارورا طبق دستورپزشک روی برچسب ها نوشته وبرروی داروها می  -5-4

 چسباند.دراين مرحله نيز داروهامجددا بانسخه بيمارتطبيق داده می شود.



 

 بسمه تعالی
 

           باد آبيمارستان شهدای يافت 
 دفتر بهبود کيفيت      
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 1/11/92:    تاريخ ابالغ سخه پيچینعنوان/موضوع : 

 1/5/93تاريخ آخرين بازنگري : 

    15/5/93   تاريخ آخرين ابالغ:   

 داروخانه دامنه خط مشی و روش :

 /D 004كد خط مشی : 

                                  اول : نسخه                                                                     3از 3:   صفحه

با نام نوشته را ، الصاق برچسب و بسته بندی دارو ، با صدا کردن نام بيمار ، نام وی مسئول فنی داروخانه بعدازآماده سازی  -6-4

 اطالعات الزم وتوصيه هاداده، به شكل خصوصی و محرمانه مورد مشورت قرار  رابيمار يا همراه وی  و شده روی نسخه تطبيق داده

 . مينمايدبه شكل شفاهی به وی گوشزد رازمان استفاده از دارو بخصوص در ارتباط با مصرف غذا و ساير داروهادرخصوص 

 پرينتر سوزنی-HISکامپيوتر مجهز به سيستم  :امكانات و تسهيالت مورد نياز-5 

 كميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت ینام و نام خانوادگ امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدير داروخانه سيد مجيد باکی  مسئول فنی دکتر مهرنوش جاريانی

  تكنسين داروخانه مستانه اشجاری  تكنسين داروخانه زينب دوستی

  تكنسين داروخانه  زهره غالمی  تكنسين داروخانه ندا شاهرخی

 

 

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدير بيمارستان  یسيد ابراهيم هاشم

       جارب بيمارستانیت منابع : -7

  اصول نسخه پيچی    -    

     -       http://fdo.kaums.ac.ir/ 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس  بيمارستان  دکتر سيد رضا مطهری



 

 بسمه تعالی
 

           باد آبيمارستان شهدای يافت 
 دفتر بهبود کيفيت      
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از  دفع پسماندهای داروهای سيتوتوکسيک با استفاده عنوان/موضوع :

 تجهيزات ايمنی مناسب

 1/11/92:    تاريخ ابالغ

 1/5/93تاريخ آخرين بازنگري : 

    15/5/93   تاريخ آخرين ابالغ:   
 کليه بيماران و کارکنان و بخش های درمانی دامنه خط مشی و روش :

 /D 005 كد خط مشی :

                                  اول : نسخه                                                                     3از 1:   صفحه

    تعاريف :-1

عواملی هستند که به طور مستقيم سلول را نابود می نمايند بته  ( 1)پيوست شماره داروهای سيتوتوکسيک  داروهای سيتوتوکسيک:

امتا متا در دفتع     ارند و تقسيم سلولی را مهار متی کننتد  طوری که بر مراحل مختلف سنتز و فعاليت اسيدهای نوکلئيک اثر می گذ

 در نظر می گيريم. سيتوتوکسيکپسماندهای دارويی کليه داروها را 

، شده اند  آلوده و شده تفكيک، در حين حمل ونقل آسيب ديده اند ،ضايعات دارويی شامل داروهايی هستند که منقضی شده اند 

 د.علت مشكل در فراورده ريكال شده ان به

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

می تواند عواقب و پيامدهای جبران ناپذيری بدنبال داشته باشد و مشكالت ايمنی  دارويینظر به آنكه دفع پسماندهای  چرايی :

ندها در خارج از بيمارستان می تواندباقی جدی به وجود آورد و از آنجا که اين مشكالت هم درون بيمارستان و هم پس از دفع پسما

 .ذا بايد مورد توجه خاص قرار گيرد ل بماند 

 چگونگی فراهم آوردن شرايط و امكانات خاص جهت امحا ضايعات دارويی با حداقل آلودگی های زيست محيطی می باشد. هدف :

زيست در مقابل  و محيط مت عمومی  حفظ سال ر ما دربيمارستان شهدای يافت آباد  اطمينان حاصل می کنيم به منظو سياست:

و....   مسموميت باروری پايين، مسموميت عضوی در دوزهای ،تراتوژنيسيته ،سرطانزايی :شاملدارويی اثرهای نامطلوب پسماندهای 

  رابيش از پيش رعايت نماييم.اصول دفع اين پسماندها 

 مسئول پاسخگوي اجراي خط مشی و روش ارزيابی:-3

 از طريق مشاهدهروش ارزيابی :                           ومسئول فنی                         پاسخگو :  مسئول

 روش  اجرا )گامهاي اجرايی و مجري هر گام ( :-4 

 شوند.می  )مواد جامد، نيمه جامد، پودر(مرتب و دسته بندی ويیراضايعات دتحت نظر مسئول فنی  -4-1

 يعات دارويی بايد جدا از ساير اقالم دارويی و مشخص باشد.محل نگهداری ضا -4-2

سپس ليستی از ضايعات که شامل نام محصول، شماره سری ساخت، تعداد ضايعات، علت ضايعات، دوره زمانی جمع آوری  -4-3

 گردد.می تدوين  مسئول فنیتوسط ضايعات و جمع کل ريالی ضايعات است، 

 را درکميته دارودرمان بيمارستان مطرح می نمايد.در مرکز  موجوديی ضايعات داروليست مسئول فنی  -4-4

( که دارای تائيديه از مجتمع فناوری پسماندبا شرکت پسماند دارويی طرف قرارداد )  در مرحله بعد بايد هماهنگی های الزم -4-5

 گيرد.می صورت  جهت اعزام کارشناستوسط مسئول بهداشت،  می باشدمحيط زيست و اداره کل امور دارو 



 

 بسمه تعالی
 

           باد آبيمارستان شهدای يافت 
 دفتر بهبود کيفيت      
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دفع پسماندهای داروهای سيتوتوکسيک با استفاده از  عنوان/موضوع :

 تجهيزات ايمنی مناسب

 1/11/92:    تاريخ ابالغ

 1/5/93تاريخ آخرين بازنگري : 

    15/5/93   تاريخ آخرين ابالغ:   
 کليه بيماران و کارکنان و بخش های درمانی دامنه خط مشی و روش :

 /D 005 : كد خط مشی

                                  اول : نسخه                                                                   3از 2:   صفحه

شود و  پس از اينكه بارگيری ضايعات با نظارت مسئول فنی صورت گرفت، ماشين بار توسط شرکت امحا کننده پلمپ می -4-6

 ل امحا انتقال می يابند.ضايعات به مح

 ای دارويیحمل پسمانده جهتگان و دستكش زباله مخصوص ، کيسه هایسطل و استفاده از  امكانات و تسهيالت مورد نياز:-5

 كميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدير داروخانه مجيد باکیسيد   مسئول فنی دکتر مهرنوش جاريانی

  سرپرستار مهری سالمتی  کارشناس بهداشت زهراپورمندسيده 

  سوپروايزر آزمايشگاه سعيده ناظری  سرپرستار افخم سليمانی

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدير بيمارستان  سيد ابراهيم هاشمی

 

 ابالغ کننده :

 امضاء متس نام و نام خانوادگی

  رئيس  بيمارستان  سيد رضا مطهریدکتر 

 .1387کتاب مبانی داروسازی بالينی و بيمارستانی، دکتر رستگار پناه و همكاران،    منابع : -7

  /http://fdo.kaum.ac.irوابسته              پسماندهای و پسماندهای پزشكی اجرايی مديريت روشهای و ضوابط -

 دارويی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكیراهنمای امحا ضايعات  -



 

 بسمه تعالی
 

           باد آبيمارستان شهدای يافت 
 دفتر بهبود کيفيت      
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ه کسی چه کسی ميتواند درخواست دارو دهد وچاينكه عنوان/موضوع : 

 .ميتواند دارو را به بيمار يا نماينده پخش  تحويل دهد

 1/11/92:    تاريخ ابالغ

 1/5/93تاريخ آخرين بازنگري : 

       15/5/93   تاريخ آخرين ابالغ:   
 بالينیو کليه بخشهای  داروخانه شی و روش :دامنه خط م

   /D 006 كد خط مشی :

                                  اول : نسخه                                                                        2از 1:   صفحه

 ---   تعاريف :-1

 و سياست خط مشی (:بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين -2

 .ه کسی ميتواند دارو را به بيمار يا نماينده پخش  تحويل دهدچو ه کسی ميتواند درخواست دارو دهدتدوين اين که چ چرايی:

 بهبود کيفيت خدمات بيمارستانی هدف:

ارو بدهند و چه مشخص می کنيم چه کسانی می توانند برای بيمار درخواست د بهبود کيفيت خدمات بيمارستانیجهت  سياست:

 کسانی می توانند دارو را جهت بخش ها از داروخانه تحويل بگيرند.

 مسئول پاسخگوي اجراي خط مشی و روش ارزيابی:-3

 مشاهدهروش ارزيابی :          و      مسئول فنی داروخانه   مسئول پاسخگو : 

 روش  اجرا )گامهاي اجرايی و مجري هر گام ( :-4 

داروهای درخواستی بيماران به تفكيک هر بيمار توسط پرستار بخش های بستری و اورژانس از طريق سيستم  ورود اطالعات -4-1

HIS  برای بيماران اورژانس سرپايیو ارسال الكترونيكی درخواست ها به داروخانه مرکزی برای بيماران بستری و به داروخانه 

 بصورت روزانه انجام می گردد.

هر بخش  اتخدمنيروی بر اساس آن آماده و از طريق  راجداگانه پرينت و داروهارا   ست داروهای بخشهاتكنسين دارويی لي -4-2

داروهای بخش اورژانس پس از پيچيده شدن توسط تكنسين داروخانه به همراه بيمار تحويل  د.کنبه بخش مربوطه ارسال می  روزانه

 داده می شود.

در پرونده دارويی بيمار در راه و نسخ مربوط به هر بخش کردن بستری قيمت گذاری برای بيمارارا تكنسين دارويی نسخ  -4-3

تسويه هنگام  صندوق داروخانهمطالبه قيمت دارو در واحد  ، از بخشها و اورژانس ترخيص بيمار بستری . برایدنمايرايانه ثبت می 

 صورت می گيرد. حساب

توسط سيستم کامپيوتری )ارسال دارو از بخش به داروخانه( برگشت داده کل داروها  ،پزشک دارويیدستور تغييردر صورت -4-4

 اصل دارو به داروخانه ارسال می گردد سپس توسط اپراتور کامپيوتر پرينت دارويی برگشتی اتخدمنيروی  می شود و توسط 
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ه کسی چه کسی ميتواند درخواست دارو دهد وچاينكه عنوان/موضوع : 

 .ر يا نماينده پخش  تحويل دهدميتواند دارو را به بيما

 1/11/92:    تاريخ ابالغ

 1/5/93تاريخ آخرين بازنگري : 

       15/5/93   تاريخ آخرين ابالغ:   
 بالينیو کليه بخشهای  داروخانه دامنه خط مشی و روش :

  /D 006كد خط مشی :

                                  اول : نسخه                                                                        2از 2:   صفحه

و تكنسين دارويی داروها را با پرينت چک می نمايد در صورت همخوانی در کامپيوتر تائيد شده و به موجودی داروخانه   دريافت

 .گرددمی  سراضافه و از حساب دارويی بيمار ک

 پرينتر -کامپيوتر  – HISسيستم  امكانات و تسهيالت مورد نياز:-5

 كميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدير داروخانه سيد مجيد باکی  مسئول فنی دکتر مهرنوش جاريانی

  2سرپرستارسی سی يو هما نمازی  1سرپرستار آی سی  يو کبری آرمان

  مترون زهرا قاسمی  رپرستاراورژانسس فريباصارمی 

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدير بيمارستان سيد ابراهيم هاشمی
 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس  بيمارستان  سيد رضا مطهریدکتر 

  منابع : -7

 تجارب بيمارستانی -

- http://www.hospitalmanagment.ir 
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نحوه استفاده از وسايل يكبار مصرف يا داروهای عنوان/موضوع : 

multiple dose  
 1/11/92:    تاريخ ابالغ

 1/5/93تاريخ آخرين بازنگري : 

    15/5/93   تاريخ آخرين ابالغ:   
 کليه بخشها و داروخانه دامنه خط مشی و روش :

 /D  007  كد خط مشی :

                                  اول : نسخه                                                                        4از 1:   صفحه

 مواد وجود علت به . شوند استفاده بار يک از بيش توانند می که هستند دارو حاوی ويالهای دوز، مولتيپل ويالهای   تعاريف :-1

  ها MDVودرواقع  است مانع بال سازنده کارخانه رالعمل دستو به توجه با ويالها اين جددازم استفاده ميكروبی ضد نگهدارنده

  .هستند نگهدارنده مواد حاوی ويالهای

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

امنيت  وبهداشت   multiple dose ,single doseبا  مشخص کردن دستورالعمل های مصرف تجهيزات  وداروهای  چرايی:

 بيمارستان را باال ببريم  و موجب کيفيت خدمات درمانی و ارتقاء رضايت مندی بيماران گرديم.

 امنيت  وبهداشت بيمارستان را باال ببريم  و موجب کيفيت خدمات درمانی و ارتقاء رضايت مندی بيماران گرديم. هدف:

ها  پرستاران  وپرسنل  داروخانه  با نحوه ی صحيح استفاده  از تجهيزات و داروها آشنا دستورالعمل هايی که بر اساس  ان سياست:

 ميگردند.

 مسئول پاسخگوي اجراي خط مشی و روش ارزيابی:-3

 مشاهدهروش ارزيابی :                      و                                 سر پرستار  بخش مسئول پاسخگو : 

 : مهاي اجرايی و مجري هر گام (روش  اجرا )گا-4 

 Hand Washing  ميدهد. دست را انجام ويالها شستن از ازاستفاده پرستار قبل-4-1

 .می نمايد توجه نگهداری و استفاده صحيح روش خصوص در سازنده کارخانه دستورالعمل پرستارقبل از استفاده به-4-2

 .است( ممنوع ويال از استفاده ، مصرف تاريخ پايان صورت می نمايد ) در دقت ويالها مصرف تاريخ پرستارقبل ازاستفاده به-4-3

 در معلق ذرات وجود و محلول فيت شفا عدم و رنگ ،تغيير ويال شكستگی نظير مواردی وجود پرستارقبل ازاستفاده به-4-4

 باشدممنوع نيافته پايان آن فمصر تاريخ اگر حتی ، ويال از استفاده مواردی چنين مشاهده صورت در توجه نموده و  محلول

 .است

 پوويدين ايدين  يا کلر يا ترکيبات70-60 الكل به آغشته پنبه با را ويال روی پالستيكی ،پوشش تزريق پرستار برای-4-5

 .شود خشک بگذاردتا و کرده تميز هگزيدين
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نحوه استفاده از وسايل يكبار مصرف يا داروهای عنوان/موضوع : 

multiple dose  
 1/11/92:    اريخ ابالغت

 1/5/93تاريخ آخرين بازنگري : 

    15/5/93   تاريخ آخرين ابالغ:   
 کليه بخشها و داروخانه دامنه خط مشی و روش :

 /D  007  كد خط مشی :

                                  اول : نسخه                                                                        4از 2:   صفحه

پوشش  روی نبايد وجه هيچ به سوزن کند استفاده استريل سوزن و سرنگ از بايد ازويال هرباراستفاده پرستاردر-4-6

 .است ميكروب ورود مستقيم راه چون بماند، باقی ويال سر پالستيكی

 امكان .بماند باقی سرنگ و شود عوض سرسوزن فقط اگر زيرا نمايد، استفاده بار يک فقط سرنگ يک پرستار می بايست از-4-7

 نما فعال غير را کتريها با قادرند که هستند هايی نگهدارنده حاوی دوز مولتيپل ويالهای... . و HBV و HIV  دارد انتقال وجود

 مكرر استفاده لذا است، مالز وقت ساعت 2 تا گاهی باکتريها، کردن فعال غير برای .ندارند روی ويروسها عمدتاً تاثيری و يند

 .دهد افزايش را آلودگی احتمال تواند، می اسپتيک شريط رعايت عدم و ويالها فاصله  گذاری از بدون

 امكان يخچال در ليدوکائين،نگهداری ويالهای مورد در ولی نمايد نگهداری يخچال در استفاده از بعد پرستار بايد ويالهارا -4-8

 نشود استفاده MDVويالهای  از است بهتر همودياليز نظير دربخشهايی).سازد می فراهم را اورئوس استاف های نيسم ارگا رشد

 .شود( بيمار يک به محدود و نباشد متعدد برای بيماران مكررويال استفاده صورت در و

 داروخانه يا در ويالها ينا که شرايطی در ولی بياندازد دور مصرف بار يک از بعدرا Single-doseپرستارمی بايست ويالهای -4-9

 مصرف شوند، کاری شيفت همان پايان تا فقط شدن باز ساعت و تاريخ ذکر با و اسپتيک شرايط تحت مرکزی قسمت يک

 .است امكانپذير مجدد استفاده

 . اندازد دورآن را ساعت 24 از بعد و نمايد ويال راثبت شدن باز ساعت و تاريخ Irrigationمايعات  پرستار ميبايست برای-4-10

 از کافی ميزان تزريق ازيدوپس نما استفاده استريل سرنگ از ويال سازی آماده برای پرستارمی بايست هنگام استفاده-11- 4

 .دهد تكان را آن کامالً در ويال مشاهده قابل جامد ذرات رفتن بين از تا ويال، يا و آمپول داخل به حالل مايع

 يكديگر از ها آن نمودن جدا بدون و آورده در ويال داخل از را سرنگ و سوزن سر نمودن مادهآ از بعدپرستار می بايست -4-12

 .نمايد دفع ايمن ظروف را در آن 

 جای مطمئنی در را آن و بگذارد را آن درپوش دستی يک روش به ، دنماي نمی تزريقرا دارو فوراٌ كهصورتي درپرستار -4-13

 .دهد قرار

 :بزند برچسب را ذيل موارد دارو ويال روی بر دوز مولتی های ويال نمودن آماده از پسپرستاربايد -4-14

 دارو نمودن آماده زمان و تاريخ  .1

 حالل حجم و نوع  .2
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نحوه استفاده از وسايل يكبار مصرف يا داروهای عنوان/موضوع : 

multiple dose  
 1/11/92:    تاريخ ابالغ

 1/5/93تاريخ آخرين بازنگري : 

    15/5/93   رين ابالغ:  تاريخ آخ 
 کليه بخشها و داروخانه دامنه خط مشی و روش :

 /D  007  كد خط مشی :

                                  اول : نسخه                                                                        4از 3:   صفحه

 نهايی غلظت .1

 دارو نمودن حل از پس انقضاء زمان و تاريخ  .2

 مسئول فرد نام .3

 :نماييد درج را ذيل ندارندمشخصات سازی آماده به نياز که دوزی مولتی دارويی های ويال برای

 .ايد نموده استفاده ويال از که ای اوليه زمان و تاريخ  .1

 مسئول فرد نام  .2

 :دفع نمايد بيمارستانی پسماندهای بهداشتی دفع ملدستورالع با مطابق ذيل موارد در را دوزی چند های ويالپرستاربايد -4-15

 .است شده خراب ويال محتوی يا و استرليتی که صورتی در-

 . )باشد آنتی ميكروبيال محافظ مواد دارای دارو که صورتی در حتی(است گذشته دارو انقضاء تاريخ که صورتی در-

 .باشد انبارنشده و نگاهداری مناسبی طرز به شدن باز از بعد دارو که صورتی در-

 انقضاء از پس يا و ويال دارويی کردن باز از بعد ساعت 24 نباشد، ميكروبيال آنتی محافظ مواد دارای دارو که صورتی در-

 . سازنده کارخانه توسط شده توصيه زمان

 تاريخ آن روی بر يا و شده آلوده سهواً نشده، انبار مناسبی طرز به دارو که صورتی در دارو، انقضاء تاريخ از نظر صرف-

 . باشد نشده درج توليد

 ---امكانات و تسهيالت مورد نياز: -5
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نحوه استفاده از وسايل يكبار مصرف يا داروهای عنوان/موضوع : 

multiple dose  
 1/11/92:    تاريخ ابالغ

 1/5/93تاريخ آخرين بازنگري : 

    15/5/93   تاريخ آخرين ابالغ:   
 کليه بخشها و داروخانه مشی و روش :دامنه خط 

 /D  007  كد خط مشی :

                                  اول : نسخه                                                                    4از 4:   صفحه

 كميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت انوادگینام و نام خ امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدير داروخانه سيد مجيد باکی  مسئول فنی دکتر مهرنوش جاريانی

  نماينده پزشكان دکتر آزيتا کريمی  سوپروايزر آموزشی سكينه نژادفاضل

  مترون زهرا قاسمی  سوپروايزر کنترل عفونت فريباابراهيميان

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدير بيمارستان  براهيم هاشمیسيد ا

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس  بيمارستان  سيد رضا مطهریدکتر 

:منابع -7   

 

 دانشگاه علوم پزشكی تهران بيمارستان شريعتی عفونت کنترلی دستورالعملها مجموعه -

- WHO& SIGN. WHO best practices for injections and related procedures toolkit. March 2010 

 /http://fdo.kaum.ac.irوابسته              پسماندهای و پسماندهای پزشكی اجرايی مديريت روشهای و ضوابط -

http://fdo.kaum.ac.ir/
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ارزيابی الگوی مصرف دارو در بيمارستان عنوان/موضوع : 

(DUE)drug use evaluation 

 1/11/93:    الغتاريخ اب

 1/5/93بازنگري :  آخرين تاريخ

      15/5/93   ن ابالغ :تاريخ آخري 
 بالينیو کليه بخشهای  داروخانه دامنه خط مشی و روش :

 D/008كد خط مشی : 

                                  اول : نسخه                                                                        2از 1:   صفحه

 می باشد. ارزيابی الگوی مصرف دارو در بيمارستانبه معنای  DUE   تعاريف :-1

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

وبه درمان  زودتر  بررسی  الگوی مصرف  دارو  در بيمارستان مصرف منطقی  وصحيح  دارو ها را  اجرا    با  چرايی خط مشی:

 .بيماران  کمک کنيم و موجب کيفيت خدمات درمانی و ارتقاء رضايت مندی بيماران گرديم

 بهينه سازی و ارائه مقرون به صرفه مراقبتهای دارويی هدف از تدوين:

جه  به مدت زمان  پروسه ای است  که در آن  با باز بينی  پرونده های بالينی  وداروهای  مصرف شده  با تو سياست خط مشی:

 .ميزان ونحوه  مصرف  داروها  در بيمارستان  مشخص می گرددبستری  بيمار 

 مسئول پاسخگوي اجراي خط مشی و روش ارزيابی:-3

 روش ارزيابی : چک ليست                     و                      داروساز بالينیمسئول پاسخگو : 

 

 جري هر گام ( :روش  اجرا )گامهاي اجرايی و م-4 

 .می کندداروهای مصرفی را بر اساس  اهميت مالی  يا بالينی  به چند  دسته  تقسيم  بندی  داروساز بالينی  -4-1

 .هدبصورت  بخش های مختلف  بيمارستان  يا نوع  دارو  انجام د  داين بررسی را ميتوان داروساز بالينی -4-2

ند  وميزان  می کد داروهای شيمی درمانی  وآنتی بيوتيک ها  با دقت  بيشتری  بررسی داروهای خاص  مانن بالينی داروساز -4-3

 . گرددمی مصرف  داروها  در بيمارستان  با استاندارد های  جهانی  مقايسه 

 

 چک ليست امكانات و تسهيالت مورد نياز:-5
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ارزيابی الگوی مصرف دارو در بيمارستان عنوان/موضوع : 

(DUE)drug use evaluation 

 1/11/93:    تاريخ ابالغ

 1/5/93بازنگري :  آخرين تاريخ

      15/5/93   ن ابالغ :تاريخ آخري 
 بالينیو کليه بخشهای  داروخانه دامنه خط مشی و روش :

 D/008كد خط مشی : 

                                  اول : نسخه                                                                        2از 2:   صفحه

 

 كميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدير داروخانه سيد مجيد باکی  مسئول فنی  جاريانیمهرنوش دکتر

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدير بيمارستان  م هاشمیسيد ابراهي

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس  بيمارستان  دکتر سيد رضا مطهری

 http://www.clinicalpharmacy.ir   منابع :  -7
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           باد آبيمارستان شهدای يافت 
 دفتر بهبود کيفيت      

 

 

199 
 

دارويی وانواع دستورات  کامل يا نسخه دستورعناصر  يک عنوان/موضوع : 

 ده دارويی مورد پذيرش و قابل استفا

 1/11/92:    تاريخ ابالغ

 1/5/93تاريخ آخرين بازنگري : 

                 15/5/93   تاريخ آخرين ابالغ:   

     

و بيماران مراجعه کننده  بيمارستان پزشكانکليه  دامنه خط مشی و روش :

 به داروخانه

      /D 010  كد خط مشی :

                                  اول : نسخه                                                                      3از 1:   صفحه

 ---  تعاريف :-1

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

بودن  آن بررسی ميكند موجب توجه به نسخه دارويی وانواع دستورات دارويی مورد پذيرش  وقابل استفاده   می کوشيم با  چرايی:

تر  تر و نسخه نوشته شده کامل هرچه نگارش نسخه منطقی ارتقاء کيفيت خدمات درمانی ورضايت مندی بيمار را فراهم نماييم .

 باشد، احتمال بروز خطاهای دارويی و مخاطرات ناشی از آن کمتر خواهد بود.

 ( در2ردها و ضوابط قانونی و علمی در نوشتن آن رعايت شده و ( همه استاندا1ای است که  يک نسخه منطقی، نسخه هدف:

طوری که پس از طی شدن مراحل  برگيرنده اطالعات شفاف و کاملی در مورد داروهای تجويز شده و نحوه مصرف آن باشد، به

ف درست، در فواصل پيچی داروساز، بيمار بتواند داروی درست خود را با مقدار درست از راه مصر نويسی پزشک و نسخه نسخه

 کار برد. طی دوره مصرف درست به مصرف درست و

با توجه به عناصر  يک دارو  ونسخه های دارويی مورد نظر انواع  دستورات دارويی  ونحوه پذيرش دارو  به بيمار  را مد نظر  سياست:

 .قرار دهيم

 مسئول پاسخگوي اجراي خط مشی و روش ارزيابی:-3

 مشاهدهروش ارزيابی :                           و                              بيمارستان پزشكانمسئول پاسخگو : 

  :روش  اجرا )گامهاي اجرايی و مجري هر گام (-4 

 نسخه بدون تاريخ، فاقد اعتبار قانونی است. نسخه را می نويسد. تاريخپزشک معالج   -4-1

 ارد، بيمار را با مشخصات دفترچه بيمه  تطابق می دهد.پزشک در مواردی که فرد دفترچه بيمه د -4-2

 پزشک تاريخ اعتبار دفترچه بيمه را چک می کند و در محل آن يادداشت می کند. -4-3

خانوادگی از  ويژه نام و نام درج مشخصات بيمار، بهرابرروی برگ نسخه يادداشت می نمايد.مشخصات کامل بيمارپزشک  -4-4

 رود، شمار می دارويی بههای  شرايط قطعی نسخه

خانوادگی درمانگر، مرتبه  های دارويی، بايد نام و نام در نسخه رادر برگ نسخه می نويسد.مشخصات کامل درمانگرپزشک  -4-5

 بيمارستان، منزل( وی درج   شماره نظام پزشكی، آدرس و شماره تلفن تماس )مطب، پزشكی )عمومی يا متخصص(، نوع تخصص، 
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دارويی وانواع دستورات  کامل يا نسخه دستورعناصر  يک : عنوان/موضوع 

 دارويی مورد پذيرش و قابل استفاده 

 1/11/92:    تاريخ ابالغ

 1/5/93تاريخ آخرين بازنگري : 

                 15/5/93   تاريخ آخرين ابالغ:   

     

نده و بيماران مراجعه کن بيمارستان پزشكانکليه  دامنه خط مشی و روش :

 به داروخانه

       /D 010  كد خط مشی :

                                  اول : نسخه                                                                       3از 2:   صفحه

خانوادگی، نوع تخصص و شماره  )نام و نامهای بيمه، غالبا مشخصات درمانگر به آنچه در مهر وی وجود دارد  شده باشد. اما در نسخه

  شود.  نظام پزشكی( محدود می

 بيماری رابرروی نسخه می نويسد. تشخيصپزشک  -4-6

در سمت  RXنويسی را با درج عالمت های دارويی از ساير دستورات پزشكی، فرايند نسخه به منظور افتراق نسخهپزشک  -4-7

 کند. چپ قسمت باالی نسخه آغاز می

 پزشک نام دارورابه زبان انگليسی وبطورکامل وخوانا برروی نسخه می نويسد و از مخدوش کردن آن خودداری می کند. -4-8

 (راروی نسخه می نويسد. شكل دارويی قبل يا بعد از نام دارو نوشته می شود.انتخاب راه مصرف داروپزشک شكل دارو ) -4-9

صورت داروساز موظف است  نمايد، چون در غيراين می رد نظر خودر را معينطور واضح، قدرت شكل دارويی مو پزشک به -4-10

 شكل دارويی با کمترين قدرت موجود در بازار را به بيمار ارايه کند.

 .نمايد می نوشته و از به کارگيری اعداد رومانی خودداریتعداد دارورابا استفاده از اعداد متعارف  پزشک  -4-11

کارگيری اختصتارات    االمكان از به حتی ،دمی نمايثبت راات مربوط به نحوه مصرف صحيح دارو در نسخه کليه اطالعپزشک   -4-12

طبتق  »کتارگيری عبتارت    در نوشتن دستورات دارويی از به کند.می التين خودداری شده و دستورات مصرف را به زبان فارسی قيد 

 خودداری شود.« دستور

 

 ک ليستچامكانات و تسهيالت مورد نياز: -5

 كميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

 مدير داروخانه سيد مجيد باکی  مسئول فنی  دکتر مهرنوش جاريانی

  متخصص جراحی دکتر ابراهيم هرمزی  پزشک اورژانس دکتر حسين جليل پور

  متخصص اطفال دکتر آزيتاکريمی  انمتخصص زنان زايم دکترفريباسرداری
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201 
 

دارويی وانواع دستورات  کامل يا نسخه دستورعناصر  يک عنوان/موضوع : 

 دارويی مورد پذيرش و قابل استفاده 

 1/11/92:    تاريخ ابالغ

 1/5/93تاريخ آخرين بازنگري : 

                 15/5/93   تاريخ آخرين ابالغ:   

     

و بيماران مراجعه کننده  بيمارستان پزشكانکليه  وش :دامنه خط مشی و ر

 به داروخانه

       /D 010  كد خط مشی :

                                  اول : نسخه                                                                       3از 3:   صفحه

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدير بيمارستان  سيد ابراهيم هاشمی

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس  بيمارستان  دکتر سيد رضا مطهری

               : منابع  -7

- http://healtheducation.com    

 دستورالعمل های وزارت بهداشت والزامات بيمه سازمانگر -
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 1/11/92:    تاريخ ابالغ دستورات دارويی خود به خود متوقف شوندهع : عنوان/موضو

 1/5/93تاريخ آخرين بازنگري : 

    15/5/93   تاريخ آخرين ابالغ:   

تمامی پزشكان،پرستاران و تمامی افرادی  دامنه خط مشی و روش :

 که با امور دارويی بيمار در ارتباط هستند.

 /D   011 : كد خط مشی

                                  اول : نسخه                                                                      3از 1 :  فحهص

    تعاريف :-1

 ک داروهای خود به خود متوقف شونده به داروهايی گفته می شود که پس از مدت زمان معينی ديگر نبايد ادامه يابند و بايد به پزش

 معالج اطالع داده شود.

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

باتوجه به درخواست های دارويی که برای بيماران بستری انجام می گرددکه ممكن است برای بيماردرشرايطی خاص  نياز به چرايی: 

 استفاده نباشد و می بايست متوقف گردد.

جلوگيری از اضافه درخواست های  دارويی ،حفظ سرمايه های دارويی در جهت بهبود مستمر بهبودی بيمار، افزايش سرعت   :هدف

 کيفيت خدمات ارائه شده به مددجويان می باشد.

   توسط بخش  متوقف شده به انبار وتک بيمار وارجاع داروهای درخواست  نسخ دارويی بيمار بصورت روزانه  انجام سياست :

 گوي اجراي خط مشی و روش ارزيابی:مسئول پاسخ-3

 مشاهده روش ارزيابی :                وسرپرستار هر بخش             مسئول پاسخگو : 

 روش  اجرا )گامهاي اجرايی و مجري هر گام ( :-4 

درخواست منتقل می شوند گريد بخش به سرپرستاربخش روزانه کنترل می نمايد بيمارانی که طبق دستور پزشک معالج -4-1

   داروهای بيمارمتوقف شود.

 درخواست داروهای  بيمارمتوقف گردد.   صيترخ قسمت به ماريب فرستادنسرپرستار بخش روزانه کنترل می نمايد هنگام -4-2

دستورات دارويی قبل  انجام ويزيت روزانه بيمار توسط پزشک معالج ویسرپرستاربخش روزانه کنترل می نمايد پس از -4-3

 رجديد طبق نظر پزشک معالج متوقف گردد.ازدستو

 متوقف بيمار يیدارو دستورات ادامه نوشتن دستور توقف مصرف دارو توسط پزشک سرپرستار بخش کنترل می نمايد هنگام -4-4

 .دنشو

 .شوند متوقف داروهای تمام ابدی يم انتقالی جراح بخش به ماريب که هنگامی سرپرستاربخش کنترل می نمايد -4-5
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 1/11/92:    تاريخ ابالغ دستورات دارويی خود به خود متوقف شوندهان/موضوع : عنو

 1/5/93تاريخ آخرين بازنگري : 

       15/5/93   تاريخ آخرين ابالغ:   

تمتامی پزشكان،پرستتاران و تمتامی     دامنه خط مشی و روش :

 افرادی که با امور دارويی بيمار در ارتباط هستند.

 /D   011كد خط مشی :

                                  اول : نسخه                                                                      3از 2 :  صفحه

سرپرستاربخش روزانه کنترل می نمايد تاداروهای متوقف شده وغيرقابل استفاده برای بيمار به داروخانه ارجاع گردد تا از -4-6

 ساب بيمارکسرگردد.صورتح

 سرپرستاربخش روزانه کنترل می نمايد داروهايی که بايد بعداز مدت معينی متوقف شوند رابه پزشک معالج يادآوری نمايد.-4-7

تنظيم می نمايد تا در مواقع لزوم  خود به خود متوقف شوندهرا بر اساس فهرست داروهای  HISمدير داروخانه سيستم -4-8

 .سيستم يادآوری کند

  :شوند متوقفی نيمع مدت از بعد ديبا کهی  داروها فهرست -4-9

 روز 7 از بعدی( موضعی داروها بجز) كروبهايم ضد 

 ساعت 72 از بعد ها تشنج ضد 

 7 از بعدی( موضعی داروها بجز) دهايكواستروئيکورت 

 روز

 روز 14 از بعدی روان اختالت و ضداضطرابی داروها 

 روز 14 از بعد آور خوابی داروها                          

 روز 7 از بعد(متادون بجز)مخدرها  

 روز 7 از بعد زرينبوالر لهيبوسی استنشاقی محلولها 

 روز 7 از بعدی خوراک ريغی ا هيتغذی داروهای تمام 

 روز 3 از بعدی( نيب وی چشم)عروق کننده تنگ 

 NSAID ی ها مهارکننده وCOXII روز 10 از بعد 

 روز از بعدی خوراک وی چشمی دهايكواستروئيکورت 

 روز30 از بعدی موضعی ها قارچ دض 

 و الزام موقع در ها آن مصرف دستور کهيی داروها 

 از بعد ديجد دستور عدم صورت در است  ضرورت

 روز 28

 ی حاوی  موضعی ها ونيلوس و پمادها ، کرمها

 روز 28 از بعد دهايكواستروئيکورت

 دهاياس ضد ، ها نيتاميوی مولت(ALMg - Mgoh2 )

 روز 30 از بعد نوفنياستام و
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 1/11/92:    تاريخ ابالغ دستورات دارويی خود به خود متوقف شوندهنوان/موضوع : ع

 1/5/93تاريخ آخرين بازنگري : 

    15/5/93   تاريخ آخرين ابالغ:  

تمامی پزشكان،پرستاران و تمامی افرادی  دامنه خط مشی و روش :

 مار در ارتباط هستند.که با امور دارويی بي

 /D  011كد خط مشی: 

                                  اول : نسخه                                                                      3از 3 :  صفحه

 --- امكانات و تسهيالت مورد نياز:-5

 كميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدير داروخانه سيد مجيد باکی  مسئول فنی دکتر مهرنوش جاريانی

  متخصص جراحی دکتر ابراهيم هرمزی  سوپروايزر بالينی منصوره بانی

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدير بيمارستان  سيد ابراهيم هاشمی

 

 نده :ابالغ کن

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس  بيمارستان  سيد رضا مطهریدکتر 

 منابع : -7

- www.healthpei.ca 

-  http://porsyar.com/ 
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 1/11/92:    تاريخ ابالغ رفع کمبود دارويیعنوان/موضوع : 

 1/5/93تاريخ آخرين بازنگري : 

    15/5/93   تاريخ آخرين ابالغ:   

 کليه بيماران و کارکنان و بخش های درمانی ی و روش :دامنه خط مش

     /D 012 كد خط مشی :

                                  اول : نسخه                                                                       2از 1:   صفحه

 ---   تعاريف :-1

 از تدوين و سياست خط مشی (: بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف-2

 درداخل بيمارستان وجلوگيری از کمبود دارويی نياز بيماران مورددارويی ارائه کليه خدمات  بمنظور چرايی:

ه خدمت گيرندگان و در جهت افزايش اطمينان از تامين دارو و لوازم مصرفی در تمام ساعات شبانه روز و برای کلي: هدف

 .ليه خدمات بالينی می باشدرضايتمندی مددجويان از ک

  توسط داروخانه تامين داروهای موردنياز بيمارانسياست: 

 مسئول پاسخگوي اجراي خط مشی و روش ارزيابی:-3

 از طريق مشاهدهروش ارزيابی : و                             مدير داروخانه         مسئول پاسخگو : 

 گام (:روش  اجرا)گامهاي اجرايی و مجري هر -4 

از طريق پر کردن برگه مخصوص نياز دارويی توسط سرپرستار بخش  اعالم نياز داروئی و لوازم مصرفی بخش ها به داروخانه -4-1

 انجام می شود.

 توسط مدير داروخانه از داروخانه بيمارستان حضرت رسول روزانه انجام می شود. نياز داروئی و لوازم مصرفی بخشپی گيری  -4-2

 ارسال می گردد. حضرت رسولگه مخصوص توسط مديرداروخانه از طريق فكس به داروخانه بيمارستان بر -4-3

 از بيمارستان حضرت رسول دريافت می شود. توسط مدير داروخانه درهمان روز  دارو از طريق پيک -4-4

 .تحويل می دهد داروی درخواست شده را درهمان روز به سرپرستار بخش مدير داروخانه -5-4

داروخانه بيمارستان حضرت رسول نباشد ، مدير داروخانه درهمان روز از طريق در صورتی که امكان تهيه دارو از طريق  -4-5

  داروخانه های ديگر جهت تهيه دارو اقدام خواهد کرد.

مسئول فنی در صورت کمبود دارو به صورت کشوری، اين کمبود به صورت کتبی به رئيس بيمارستان و مترون توسط  -4-6

 داروخانه اطالع رسانی می شود.

 ---امكانات و تسهيالت مورد نياز:-5
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 1/11/92:    تاريخ ابالغ رفع کمبود دارويیعنوان/موضوع : 

 1/5/93تاريخ آخرين بازنگري : 

    15/5/93   تاريخ آخرين ابالغ:   

 کليه بيماران و کارکنان و بخش های درمانی دامنه خط مشی و روش :

    /D 012كد خط مشی :

                                  اول : نسخه                                                                       2از 2:   صفحه

 كميته بررسی:-6 

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدير داروخانه سيد مجيد باکی  مسئول فنی جاريانیدکتر مهرنوش 

  تكنسين داروخانه آنيتا هادی  مسئول انبار رضا صالح صفت

     مترون زهرا قاسمی

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدير بيمارستان  سيد ابراهيم هاشمی

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس  بيمارستان  تر سيد رضا مطهریدک

 تجارب بيمارستانی منابع : -7
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کنترل رعايت الزامات  واستاندارد های بخش  عنوان/موضوع :

 توسط تامين  کننده خارجی

 1/11/92:    تاريخ ابالغ

 1/5/93تاريخ آخرين بازنگري : 

     15/5/93      تاريخ آخرين ابالغ: 
 کليه بخش های درمانی :دامنه خط مشی و روش 

  D/013كد خط مشی : 

                                  اول : نسخه                                                                     3از 1 :  صفحه

    تعاريف :-1

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

 درمان بخش در دولت گری تصدی کاهش و دولتی درمانی بهداشتی، واحدهای در خدمات ارائه سازی بهينه مشی:چرايی خط 

 خصوصی و تعاونی بخشهای به مذکور بخشهای وظايف از قسمتی واگذاری و بستری

 اقشار ایبر اشتغال ايجاد و همچنين دولتی های بيمارستان در دارويی رسانی خدمات وضعيت بهبود هدف از تدوين:

 خدمات ارائه در خلل هرگونه ايجاد عدم شرط به را خود داروخانه بيمارستان مندرج در دستورالعمل شرايط با سياست خط مشی:

 .مايدمی ن واگذار ( دولتی غير بخش) درمانی بهداشتی های شرکت و شرايط واجد افراد به مرکز، سرپايی و بستری بيماران به

 ط مشی و روش ارزيابی:مسئول پاسخگوي اجراي خ-3

 بازرسی های منظمروش ارزيابی :                                        و                              ناظر دارويی  مسئول پاسخگو : 

 روش  اجرا )گامهاي اجرايی و مجري هر گام ( :-4

 :خصوصی بخش به داروخانه واگذاري براي بيمارستان شرايط

 را الزم مستندات و کرده جدا بيمارستان حسابهای ساير از را داروخانه ای هزينه و درآمدی حسابهای بايد يمارستانب رئيس-4-1

 .دهد ارائه دانشگاه دارو و غذا معاونت به

 به شود، می گرفته نظر در سرپائی اورژانس، بستری، بعنوان که هايی داروخانه برای مشخص های مكان واگذاری، جهت -4-2

 .باشد شده گرفته نظر در انبار برای مجزا مكان و شده معرفی أجرمست

 و ضوابط بر منطبق بايد حداقل گردد واگذار خصوصی بخش به است قرار "انبار " و "داروخانه" عنوان به که محلهايی -4-3

  .شود هرساند دانشگاه دارو و غذا معاونت تاييد به الزم اقدامات انجام از قبل و بوده مربوطه مقررات

 هر به بدهی ريز و شده مشخص دقيقاً مصرفی تجهيزات و دارو پخش های شرکت به بيمارستان قبلی های بدهی وضعيت  4-4

 .باشد گرديده معلوم حساب تسويه نحوه و شرکت

 سرپايی، و بستری نسخ تعداد جمله از بيمارستان داروخانه مالی اطالعات واگذاری، جهت پايه قيمت محاسبه منظور به -4-5

 شفاف بطور بايد است نياز مورد مزايده در شرکت جهت متقاضيان پيشنهادی قيمت تعيين در که اطالعاتی ساير و ريالی گردش

 .شود رسانده متقاضيان همه واگذاری و کميته اطالع به

 پس شرايط وصخص در قرارداد خود طرف مراکز با الزم های هماهنگی رسانی، اطالع ضمن باشد می موظف بيمارستان -4-5

 .آورد عمل به را واگذاری از
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کنترل رعايت الزامات  واستاندارد های بخش  عنوان/موضوع :

 توسط تامين  کننده خارجی

 1/11/92:    تاريخ ابالغ

 1/5/93تاريخ آخرين بازنگري : 

     15/5/93      تاريخ آخرين ابالغ: 
 کليه بخش های درمانی دامنه خط مشی و روش :

  D/013ط مشی : كد خ

                                  اول : نسخه                                                                    3از 2 :  صفحه

 :بيمارستانی داروخانه واگذاري متقاضی عمومی شرايط

 )تابعيت ايرانی و رسمی ناديا به متدين اعتياد، عدم پيشينه، سوء عدم(عمومی صالحيت داشتن -4-1

 متقاضی و حقوقی های شخصيت موظف اعضای شرکت، عامل مدير و وظيفه نظام خدمت و قانونی خدمات تعهد نداشتن -4-2

 .باشند دولت کارکنان از نبايد حقيقی

 متقاضی بنام پزشكی موسسه تاسيس مجوز هيچگونه صدور عدم -4-3

 (بودن موجود درصورت)بيمارستانی ی داروخانه اولويت با دارويی مرتبط خدمات سوابق حسن گواهی ارائه -4-4

 .شود لحاظ خصوصی بخش های واگذاری در دولت کارکنان مداخله منع دستورالعمل -4-5

 در باشد داروسازان به مربوط شرکت سهام % 51 يا اعضا % 51 حداقل که صورتی در تعاونی های شرکت خصوص در -4-6

 .هستند واگذاری اولويت

 :باشند مراکز اينگونه داروخانه واگذاری متقاضی ميتوانند زير مدارك با حقيقی اشخاص -4-7

 داروسازی دائم پروانه داشتن -

 .باشد نشده صادر متقاضی نام به پزشكی موسسه تاسيس مجوز حاضر حال در -

 و حقيقی اشخاص.  است ضروری تقاضیم بودن شرايط واجد مورد در 20 ماده قانونی کميسيون تاييد مزايده، از قبل -4-8

 مراجع از فعاليت پروانه و الزم اخالقی و فنی های صالحيت بايست می باشند می خدمات ارائه متقاضی که غيردولتی حقوقی

 .باشند داشته ذيربط قانونی

 :مستاجر عملكرد بر نظارت نحوه

 برنامه ايجاد با را شده واگذار بيمارستانی داروخانه ملكردع بر نظارت کار و ساز است موظف دانشگاه دارو و غذا معاونت -4-1

 اختصاص امر اين به داروخانه عملكرد از %1 آن های هزينه منظورتأمين به و نمايد فراهم الزم افزاری نرم و افزاری سخت های

 .يابد می

 و بوده بيمارستان نماينده عنوان به یاجراي ضوابط در مندرج وظايف شرح اساس بر بيمارستانی، داروخانه ناظر داروساز -4-2

 طبق دانشگاه دارو و غذا معاونت با مستأجر عملكرد بر نظارت ودر داشت نخواهد مستاجر با مالی و اداری ارتباط هيچگونه

 .نمايد می همكاری ضوابط

 خصوصی های شرکت و مرتبط اصناف به را بيمارستانی داروخانه خدمات ارائه کيفی و کمی های نظارت تواند می دانشگاه -4-3

 .نمايد واگذار قانونی صالح ذی مراجع تأييد مورد
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کنترل رعايت الزامات  واستاندارد های بخش  عنوان/موضوع :

 توسط تامين  کننده خارجی

 1/11/92:    تاريخ ابالغ

 1/5/93تاريخ آخرين بازنگري : 

     15/5/93      تاريخ آخرين ابالغ: 
 کليه بخش های درمانی : دامنه خط مشی و روش

  D/013كد خط مشی : 

                                  اول : نسخه                                                                    3از 3 :  صفحه

 چک ليست امكانات و تسهيالت مورد نياز:-5

 كميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت ادگینام و نام خانو

  مدير داروخانه سيد مجيد باکی   مسئول فنی دکترمهرنوش جاريانی

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدير بيمارستان  سيد ابراهيم هاشمی

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  س  بيمارستان رئي سيد رضا مطهریدکتر 

از برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ايران در  192دستور العمل آيين نامه اجرايی ماده منابع : -7

 خصوص واگذاری داروخانه بيمارستانهای آموزشی و غير آموزشی دولتی
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اطالع رسانی در خصوص داروهای جديد در عنوان/موضوع : 

 با در نظر گرفتن فرمولری ری بيمارستانحيطه کا

 1/11/92:    تاريخ ابالغ

 1/5/94تاريخ بازنگري بعدي : 

  1/5/93تاريخ آخرين باز نگري :  
 کليه بخشها دامنه خط مشی و روش :

 D/014كد خط مشی : 

                                  اول : نسخه                                                                       2از 1:   صفحه

    تعاريف :-1

دکتر داروساز با مطالعه داروهای جديد  و بررسی اطالعات  دارو و شرايط  بيمارستان ، داروهای مناسبی  که وارد بازار دارويی شده 

 ين داروها  اقدام کنند.درصورت  نياز  پزشک  و بيمارستان  جهت تا مين ا وپزشكان  معرفی  را بهاند  

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

با مشخص کردن داروهای جديد  وارد شده  به بازار  دارويی ومعرفی آنها  به پزشكان روند بهبود  بيماران  تسريع کنيم   چرايی:

 وعوارض احتمالی داروها را کاهش دهيم .

 تسريع کنيم  وعوارض احتمالی داروها را کاهش دهيم .را ن  بهبود  بيمارا هدف:

دکتر داروساز با مطالعه داروهای جديد  و بررسی اطالعات  دارو و شرايط  بيمارستان ، داروهای مناسبی  که وارد بازار  سياست:

 ن داروها  اقدام کنند.دارويی شدده اند را به  پزشكان  معرفی  درصورت  نياز  پزشک  و بيمارستان  جهت تا مين اي

 مسئول پاسخگوي اجراي خط مشی و روش ارزيابی:-3

 مستنداتروش ارزيابی : و                                                مسئول پاسخگو : مسئول فنی داروخانه

 روش  اجرا )گامهاي اجرايی و مجري هر گام ( :-4

گيرد  وبا کسب  اطالعات کلی  می در جريان  جديدترين  داروهای بيمارستانی  قرار  دکتر دارو ساز  از طريق  مراکز  رسمی  -4-1

کادر درمان  را در اين زمينه  و ارائه بروشور والزم  از اين  داروها   با برگزاری  کالس ها ی علمی از طريق  کميته  آموزش  بيمارستان  

 مطلع  سازد .

در اختيار پس از مطرح شدن در کميته دارو و درمان ارستان  مناسب تشخيص داده شدند داروهايی که جهت  استفاده  در بيم -4-2

 مسئول خريد داروخانه  قرار  گيرد .

ليستی شامل قيمت ، در تعهد بيمه  بودن  يا خير ، توليدی داخل  يا وارداتی، شكل دارويی وساير  اطالعات  الزم  تهيه   -4-3

   نها  قرار گيرد.آر  وجهت  اطالع  پزشكان  در اختيا
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اطالع رسانی در خصوص داروهای جديد در عنوان/موضوع : 

 با در نظر گرفتن فرمولری حيطه کاری بيمارستان

 1/11/92:    تاريخ ابالغ

 1/5/94تاريخ بازنگري بعدي : 

  1/5/93تاريخ آخرين باز نگري :  
 کليه بخشها دامنه خط مشی و روش :

 D/014 كد خط مشی :

                                  اول : نسخه                                                                       2از 2:   صفحه

 - امكانات و تسهيالت مورد نياز:-5

 كميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدير داروخانه سيد مجيد باکی  مسئول فنی ر مهرنوش جاريانیدکت

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدير بيمارستان سيد ابراهيم هاشمی

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس  بيمارستان  سيد رضا مطهریدکتر 

 تجربيات بيمارستانیمنابع :  -7
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 1/11/92:    تاريخ ابالغ آموزش دارويی بيمار و خانواده اشعنوان/موضوع : 

 1/5/93تاريخ آخرين بازنگري : 

     15/5/93  تاريخ آخرين ابالغ:   

 کليه بخش های درمانی دامنه خط مشی و روش :

 D/015 كد خط مشی :

                                  اول : نسخه                                                                      2از 1 :  صفحه

    تعاريف :-1

 سالمت ارتقای بهداشتی و درمانی، آموزشهای شامل بيماری به مربوط آموزشی های فعاليت تمام برگيرنده در بيمار به آموزش

می  صورت مراقبتی خود کسب مهارت و خود بيماری مورد در آگاهانه تصميم گيری منظور به بيمار به کمک برای که است بالينی

 .گيرد

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2 

 عملكرد در اختالل با سازگاری -سالمتی به بازگشت -بيماری از پيشگيری و سالمتی ارتقاء و حفظ هدف :

 قرن در درمان به نسبت سالمتی اهميت آنها ترين مهم از يكی که سازد یم نمايان را آموزش ضرورت متعددی عوامل چرايی:

 هستند. سالمتی زمينه در نگرش تغيير و دانش کسب نيازمند افراد بنابراين است، کنونی

جمع بيمار  مورد در اطالعات آن در که است ارزشيابی و اجرا ريزی، برنامه بررسی، مراحل شامل بيمار به آموزش فرايند سياست: 

 قرار مورد ارزشيابی آن تاثير اجرا از پس و گردد می ريزی برنامه و تدوين آموزش برای طرحی سپس .شده بررسی و آوری

 .ميگيرد

 :مسئول پاسخگوي اجراي خط مشی و روش ارزيابی-3

 مستندات روش ارزيابی :                      وتكنسين دارويی                              مسئول پاسخگو :

  روش  اجرا )گامهاي اجرايی و مجري هر گام ( :-4

با توجه به بيماران بستری در  .کند می تعيين را آموزش محتوای بيمار يادگيری نيازهای مسئول فنی با توجه به :بررسی -4-1

 ازطريق مشاهده يادگيری هاینياز صورت می گيرد. بررسی بخشهای بيمارستان و مراجعه کننده به درمانگاه بيمارستان نياز سنجی

 . است ميسر نيز درمان طرح طی ها نياز بينی پيش يا و رفتاری جسمی، وضعيت مستقيم

 و روش آموزشی، محتوی های سرفصل يادگيری، اهداف يا نتايج شامل آموزشی طرح يک مسئول فنی : ريزی برنامه -4-2

  .جاد می کنداي را آموزش موثر ارزشيابی پيش بينی و آموزشی ابزارهای

 توجهمانند  يادگيری و آموزش اصول تمام از استفاده شامل توسط مسئول فنی انجام می شود که آموزش طرح اجرای:  اجرا -4-3
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 1/11/92:    تاريخ ابالغ آموزش دارويی بيمار و خانواده اشعنوان/موضوع : 

 1/5/93تاريخ آخرين بازنگري : 

     15/5/93  تاريخ آخرين ابالغ:   

 کليه بخش های درمانی دامنه خط مشی و روش :

 D/015 كد خط مشی :

                                  اول : نسخه                                                                       2از 2 :  صفحه

 می باشد. او نوادهخا و بيمار کردن سهيم مناسب، زمان ،بيمار توانايی و آمادگی به 

 انجام ميتواند مختلف طروق به ارزشيابی .کند می ارزشيابی را موفقيت بيمار عملكرد مشاهده با مسئول فنی:  ارزشيابی -4-4

 .است رفتاری صحت ارزشيابی روش ترين منطقی فراگير توسط رفتار نمايش است نظر مورد رفتاری اجرای در اينجا شود

 پمفلترد نياز: امكانات و تسهيالت مو-5

 كميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدير داروخانه سيد مجيد باکی  مسئول فنی دکتر مهرنوش جاريانی

     سوپروايزر آموزشی سكينه  نژادفاضل

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدير بيمارستان  راهيم هاشمیسيد اب

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس  بيمارستان  دکتر سيد رضا مطهری

 /http://www.mums.ac.ir  )مديريت پرستاری(جزوه آموزش به بيمار دانشگاه علوم پزشكی تهران منابع : -7

                                                                                        تجارب بيمارستانی -
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  ارائه خدمات دارويی در تمام نوبت های کاری عنوان/موضوع :

 برای بيماران سرپايی

 1/11/92:    تاريخ ابالغ

 1/5/93تاريخ آخرين بازنگري : 

ن و کارکنان و بخش های کليه بيمارا دامنه خط مشی و روش :    15/5/93   تاريخ آخرين ابالغ:   

 بيمارستان  درمانی

    /D 016 كد خط مشی :

                                  اول : نسخه                                                                       2از 1 :  صفحه

 ---   تعاريف :-1

 سياست خط مشی (: بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و-2

بيماران به دارو وغيرقابل پتيش  نياز ساعته به بيماران ارائه خدمات می دهد و باعنايت به  24ازآنجائيكه بيمارستان بصورت چرايی: 

 .می بايست درطول شبانه روز ارائه خدمات نمايدنيز داروخانه مراجعه کننده ، و بيماران اورژانسی بينی بودن وضعيت بيماران حاد 

ارائه خدمات دارويی در تمام ساعات شبانه روز و کمک به  تسريع فرآيند درمان بيماران  و در نهايتت افتزايش رضتايتمندی     هدف :

 مددجويان از کليه خدمات بالينی و غير بالينی می باشد.

 ارائه خدمات داروخانه درطول شبانه روز سياست:

 :مسئول پاسخگوي اجراي خط مشی و روش ارزيابی-3

 از طريق مشاهدهروش ارزيابی :                                   و                                 مدير داروخانهسئول پاسخگو : م

 روش  اجرا )گامهاي اجرايی و مجري هر گام ( :-4 

 روز فعال می باشد.ساعته و در طول شبانه  24داروخانه سرپايی جهت بيماران سرپايی و بخش اورژانس به صورت  -4-1

 داروخانه ی ماهانه ی برنامه ( به فعاليت می پردازند.24-48تكنسين های دارويی و صندوقدار به صورت شيفت در گردش) -4-2

 ميگردد نصب اعالنات تابلوی در ماه ابتدای در داروخانه مسئول توسط و تنظيم قبل ماه پايان در ساعته 24 بصورت

حضور دارد، و در بقيه ساعات به علت عدم حضور مسئول فنی تكنسين  16الی  8نه سرپايی از ساعت مسئول فنی در داروخا -4-3

 دارويی امور مربوط  به دستورات دارويی و چک کردن نسخ را )به جز مشاوره دارويی( انجام می دهد.

ز طريق تلفن هماهنگی های الزم انجام می حضور دارد و در مابقی ساعات در صورت لزوم ، ا 16الی  8مدير داروخانه از ساعت  -4-4

 شود.

تكنسين داروخانه سرپايی درصورت موجودنبودن دارويالوازم مصرفی درداروخانه به مديرداروخانه اطالع ميدهد تاپس از  -4-5

رای هماهنگی با داروخانه بيمارستان حضرت رسول و درصورت موجودنبودن هماهنگی با داروخانه های ديگر  بوسيله پيک ب

 داروخانه بيمارستان ارسال گردد.

  - امكانات و تسهيالت مورد نياز:-5
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  ارائه خدمات دارويی در تمام نوبت های کاری عنوان/موضوع :

 برای بيماران سرپايی

 1/11/92:    تاريخ ابالغ

 1/5/93تاريخ آخرين بازنگري : 

کليه بيماران و کارکنان و بخش های  دامنه خط مشی و روش :    15/5/93   تاريخ آخرين ابالغ:   

 بيمارستان  درمانی

    /D 016 كد خط مشی :

                                  اول : نسخه                                                                       2از 2 :  صفحه

 كميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدير داروخانه سيد مجيد باکی  مسئول فنی دکتر مهرنوش جاريانی

  تكنسين دارويی ندا شاهرخی  تكنسين دارويی زهره غالمی

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدير بيمارستان سيد ابراهيم هاشمی

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت و نام خانوادگینام 

  رئيس  بيمارستان  دکتر سيد رضا مطهری

 تجارب بيمارستانی منابع : -7
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  ارائه خدمات دارويی در تمام نوبت های کاری عنوان/موضوع :

 برای بيماران بستری

 1/11/92:    تاريخ ابالغ

 1/5/93تاريخ آخرين بازنگري : 

کليه بيماران و کارکنان و بخش های  دامنه خط مشی و روش :    15/5/93   تاريخ آخرين ابالغ:   

 بيمارستان  درمانی

    /D 017 كد خط مشی :

                                  اول : نسخه                                                                       2از 1 :  صفحه

 ---   تعاريف :-1

 خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (: بيانيه-2

بيماران به دارو وغيرقابل پتيش  نياز ساعته به بيماران ارائه خدمات می دهد و باعنايت به  24ازآنجائيكه بيمارستان بصورت چرايی: 

 .درطول شبانه روز ارائه خدمات نمايد می بايستنيز داروخانه مراجعه کننده ، و بيماران اورژانسی بينی بودن وضعيت بيماران حاد 

ارائه خدمات دارويی در تمام ساعات شبانه روز و کمک به  تسريع فرآيند درمان بيماران  و در نهايتت افتزايش رضتايتمندی     هدف :

 مددجويان از کليه خدمات بالينی و غير بالينی می باشد.

 ارائه خدمات داروخانه درطول شبانه روز سياست:

 :اسخگوي اجراي خط مشی و روش ارزيابیمسئول پ-3

 از طريق مشاهدهروش ارزيابی :                                   و                                 مدير داروخانهمسئول پاسخگو : 

 روش  اجرا )گامهاي اجرايی و مجري هر گام ( :-4 

 ميدهد. ارائه به بيماران بستریراداروولوازم مصرفی عصر 4ساعت  ات هرروز صبح 7:30ازساعت  داروخانه مرکزیتكنسين  -4-1

عصر پاسخگوی نيازهای دارويتی   4بيماران بستری بعداز ساعت منظور ارائه دارو ولوازم مصرفی  تكنسين داروخانه سرپايی به -4-2

  کليه بخشهای درمانی بيمارستان می باشد.

 شيفت در گردش به فعاليت می پردازند. تكنسين های دارويی و صندوقدار به صورت -4-3

 حضور دارد، اما مسئول فنی جداگانه جهت داروخانه بستری وجود ندارد. 16الی  8مسئول فنی در داروخانه سرپايی از ساعت  -4-4

زم انجام می حضور دارد و در مابقی ساعات در صورت لزوم ، از طريق تلفن هماهنگی های ال 16الی  8مدير داروخانه از ساعت  -4-5

 شود.

تكنسين داروخانه درصورت موجودنبودن دارويالوازم مصرفی درداروخانه به مديرداروخانه اطالع ميدهد تاپس از  -4-6

هماهنگی با داروخانه بيمارستان حضرت رسول و درصورت موجودنبودن هماهنگی با داروخانه های ديگر  بوسيله پيک 

 برای داروخانه بيمارستان ارسال گردد.
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  ارائه خدمات دارويی در تمام نوبت های کاری عنوان/موضوع :

 برای بيماران بستری

 1/11/92:    تاريخ ابالغ

 1/5/93تاريخ آخرين بازنگري : 

کليه بيماران و کارکنان و بخش های  دامنه خط مشی و روش :    15/5/93   تاريخ آخرين ابالغ:   

 بيمارستان  درمانی

    /D 017 كد خط مشی :

                                  اول : نسخه                                                                       2از 2:  صفحه

  - امكانات و تسهيالت مورد نياز:-5

 كميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدير داروخانه سيد مجيد باکی  مسئول فنی دکتر مهرنوش جاريانی

  سوپروايزر بالينی زينت السادات جليليان   سرپرستاراورژانس فريباصارمی 

  تكنسين دارويی مستانه اشجاری  تكنسين دارويی آنيتا هادی

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  ر بيمارستانمدي سيد ابراهيم هاشمی

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس  بيمارستان  دکتر سيد رضا مطهری

 تجارب بيمارستانی منابع : -7
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بيمارستان دارای يک سيستم فراخوان دارويی عنوان/موضوع : 

 در مواردی که نياز به جمع آوری سريع دارو می باشد.

 1/11/92:    تاريخ ابالغ

 1/5/93اريخ آخرين بازنگري : ت

 کليه بخش های بالينی داروخانه ودامنه خط مشی و روش :    15/5/93   تاريخ آخرين ابالغ:   

  D/ 018كد خط مشی : 

                                  اول : نسخه                                                                       2از 1:   صفحه

   تعاريف :-1

 درخواست به بنا ساخت سری شماره چند يا يک از داروهايی يا دارو عللی هر به صورتيكه در داروهای مرجوعی يا ريكال:

 شوند، آوری جمع دو هر يا و جهان ، ايران دارويی بازار از درمان و بهداشت وزارت يا واردکننده شرکت ، سازنده کارخانه

 شی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:بيانيه خط م-2

 دو به کننده مصرف برای سالمت تهديد و زايی خطر ميزان گرفتن نظر در با دارويی محصوالت ريكال اينكه به توجه با چرايی:

 باشد می اهميت بسيارحائز ريكال علميات انجام در عمل سرعت ميشوند، تقسيم عادی و فوری عمده، دسته

 کننده مصرف برای سالمت تهديد و زايی خطر ميزانکاهش  هدف:

 از بخشهای بيمارستان دار داروهای مشكل سريع آوری جمع عملياتتدوين  سياست:

 :مسئول پاسخگوي اجراي خط مشی و روش ارزيابی-3

 روش ارزيابی : مستندات       و        مسئول فنی داروخانه مسئول پاسخگو : 

 ي اجرايی و مجري هر گام ( :روش  اجرا )گامها-4

 توسط مسئول فنی. دريافت نامه ی اعالم مرجوعی از طريق فكس يا اتوماسيون اداری -4-1

به بخش جهت نماينده داروخانه اطالع رسانی به کليه سرپرستارهای بخشهای بالينی از طريق تماس تلفنی و  مراجعه  -4-2

 .مسئول فنی اطمينان از اطالع رسانی انجام شده

 توسط خدمه بخش به انبار داروخانه. مرجوع کردن داروهای ريكال به داروخانه -4-3

 تا شوند می داری نگه مناسب شرايط با محفوظی و معين مكان درتوسط مسئول انبار  شده جمع آوری داروهای -4-4

 دد.گر اتخاذ الزم تصميمات آنها مورد در

 اسيون اداریاتوم –فكس  امكانات و تسهيالت مورد نياز:-5

 

 



 

 بسمه تعالی                               
 

افت اباد بيمارستان شهدای ي
 ت      دفتر بهبود کيفي

 

 

219 
 

بيمارستان دارای يک سيستم فراخوان دارويی عنوان/موضوع : 

 در مواردی که نياز به جمع آوری سريع دارو می باشد.

 1/11/92:    تاريخ ابالغ

 1/5/93تاريخ آخرين بازنگري : 

 کليه بخش های بالينی داروخانه ودامنه خط مشی و روش :    15/5/93   تاريخ آخرين ابالغ:   

 D/018كد خط مشی : 

                                  اول : نسخه                                                                       2از 2:   صفحه

 

 كميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدير داروخانه سيد مجيد باکی  مسئول فنی اريانیدکتر مهرنوش ج

  مترون زهرا قاسمی   مسئول انبار رضا صالح صفت

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدير بيمارستان  هاشمیسيد ابراهيم 

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

   رئيس  بيمارستان دکتر سيد رضا مطهری

 منابع :  -7

  دارو و غذا سازمان انبارداری بهينه روشهای -

 تجربيات بيمارستانی -
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 1/11/92:    تاريخ ابالغ انهدام داروهای تاريخ مصرف گذشتهعنوان/موضوع : 

 1/5/93تاريخ آخرين بازنگري : 

     15/5/93                تاريخ آخرين ابالغ:   

 های درمانی کليه بخش دامنه خط مشی و روش :

 D/019كد خط مشی : 

                                  اول : نسخه                                                                       3از 1 :  صفحه

    تعاريف :-1

 ، بهشده اند  آلوده و شده تفكيک، ند در حين حمل ونقل آسيب ديده ا،ضايعات دارويی شامل داروهايی هستند که منقضی شده اند 

 علت مشكل در فراورده ريكال شده اند.

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

می تواند عواقب و پيامدهای جبران ناپذيری بدنبال داشته باشد و مشكالت ايمنی  دارويینظر به آنكه دفع پسماندهای  چرايی :

د آورد و از آنجا که اين مشكالت هم درون بيمارستان و هم پس از دفع پسماندها در خارج از بيمارستان می تواندباقی جدی به وجو

 .ذا بايد مورد توجه خاص قرار گيرد ل بماند 

 چگونگی فراهم آوردن شرايط و امكانات خاص جهت امحا ضايعات دارويی با حداقل آلودگی های زيست محيطی می باشد. هدف :

زيست در مقابل  و محيط مت عمومی  حفظ سال ما دربيمارستان شهدای يافت آباد  اطمينان حاصل می کنيم به منظور  سياست:

و....   مسموميت باروری پايين، مسموميت عضوی در دوزهای ،تراتوژنيسيته ،سرطانزايی :شاملدارويی اثرهای نامطلوب پسماندهای 

  پيش رعايت نماييم.رابيش از اصول دفع اين پسماندها 

 :مسئول پاسخگوي اجراي خط مشی و روش ارزيابی-3

 مشاهدهروش ارزيابی :                                  و                              فنی مسئول  مسئول پاسخگو :

 روش  اجرا )گامهاي اجرايی و مجري هر گام ( :-4

 شوند.می  )مواد جامد، نيمه جامد، پودر(رتب و دسته بندیم ويیراضايعات دتحت نظر مسئول فنی  -4-1

 محل نگهداری ضايعات دارويی بايد جدا از ساير اقالم دارويی و مشخص باشد. -4-2

سپس ليستی از ضايعات که شامل نام محصول، شماره سری ساخت، تعداد ضايعات، علت ضايعات، دوره زمانی جمع آوری  -4-3

 گردد.می تدوين  مسئول فنیتوسط ايعات است، ضايعات و جمع کل ريالی ض
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 1/11/92:    تاريخ ابالغ انهدام داروهای تاريخ مصرف گذشتهعنوان/موضوع : 

 1/5/93تاريخ آخرين بازنگري : 

     15/5/93                تاريخ آخرين ابالغ:   

 کليه بخش های درمانی دامنه خط مشی و روش :

 D/019كد خط مشی : 

                                  اول : نسخه                                                                       3از 2 :  هصفح

 

 را درکميته دارودرمان بيمارستان مطرح می نمايد.در مرکز  موجودضايعات دارويی ليست مسئول فنی  -4-4

( که دارای تائيديه از مجتمع فناوری پسماندبا شرکت پسماند دارويی طرف قرارداد )  الزمدر مرحله بعد بايد هماهنگی های  -4-5

 گيرد.می صورت  جهت اعزام کارشناستوسط مسئول بهداشت،  می باشدمحيط زيست و اداره کل امور دارو 

شود و  حا کننده پلمپ میپس از اينكه بارگيری ضايعات با نظارت مسئول فنی صورت گرفت، ماشين بار توسط شرکت ام -4-6

 ضايعات به محل امحا انتقال می يابند.

  امكانات و تسهيالت مورد نياز:-5

 ای دارويیحمل پسمانده جهتگان و دستكش زباله مخصوص ، کيسه هایسطل و استفاده از 

 

 كميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدير داروخانه سيد مجيد باکی  مسئول فنی دکتر مهرنوش جاريانی

  سرپرستار مهری سالمتی  کارشناس بهداشت زهراپورمندسيده 

  سوپروايزر آزمايشگاه سعيده ناظری  سرپرستار افخم سليمانی

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدير بيمارستان  سيد ابراهيم هاشمی

 

 



 

 بسمه تعالی                               
 

افت اباد بيمارستان شهدای ي
 ت      دفتر بهبود کيفي

 

 

222 
 

 1/11/92:    تاريخ ابالغ انهدام داروهای تاريخ مصرف گذشتهعنوان/موضوع : 

 1/5/93تاريخ آخرين بازنگري : 

     15/5/93                تاريخ آخرين ابالغ:   

 کليه بخش های درمانی دامنه خط مشی و روش :

 D/019كد خط مشی : 

                                  اول : نسخه                                                                       3از 3 :  صفحه

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس  بيمارستان  دکتر سيد رضا مطهری

  منابع : -7

 .1387کتاب مبانی داروسازی بالينی و بيمارستانی، دکتر رستگار پناه و همكاران،  -

  /http://fdo.kaum.ac.irوابسته              پسماندهای و پسماندهای پزشكی اجرايی مديريت روشهای و ضوابط -

 راهنمای امحا ضايعات دارويی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی -
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 1/11/92:    تاريخ ابالغ نظارت بر موجودی دارويی بخش هاعنوان/موضوع : 

 1/5/93بازنگري :  تاريخ آخرين

     15/5/93 تاريخ آخرين ابالغ:   

 کليه بخش های درمانی دامنه خط مشی و روش :

  D/020كد خط مشی : 

                                  اول : نسخه                                                                       2از 1 :  صفحه

    تعاريف :-1

 می باشد.و داروهای ترالی و داروهای مربوط به استوك دارويی بيماران بستری موجودی دارو: شامل داروهای 

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

 نظارت بر موجودی دارويی در بخش ها   هدف :

 ف در بخش ها و استفاده  نا صحيح از آنها انجام می شود. به منظور  پيشگيری از تجمع داروهای مازاد بر مصر چرايی:

در فواصل منظم  باز ديد و نسبت به رفع نواقص و کاستی  و داروهای ترالیموجودی و استوك دارويی بخش های بستری   سياست:

 های  موجود اقدام می شود.

 :مسئول پاسخگوي اجراي خط مشی و روش ارزيابی-3

 چک ليستروش ارزيابی :                      و                        نیمسئول ف مسئول پاسخگو :

 روش  اجرا )گامهاي اجرايی و مجري هر گام ( :-4

 تكنسين دارويی داروخانه بستری داروهای بيماران بستری را هر روز به صورت تک پيچ ارائه می کند. -4-1

 دارويی مختص همان بيمار قرار می دهد.پرستار مسئول داروهای هر بيمار را در جعبه  -4-2

نسخه ای از ليست استوك دارويی هر بخش به همراه تعداد آنها در داروخانه موجود می باشد که به تصويب کميته دارو درمان  -4-3

  مورد استفاده یداروهادارويی و يا داروهای ترالی ،در صورت نياز به استفاده از استوك  سرپرستار هر بخشبيمارستان رسيده است. 

 وارد می نمايد. HISدر سيستم  به طور دقيق را

 دارو را به تعداد مورد نياز از استوك دارويی خارج کرده  و در اختيار پرستار مسئول بيمار  قرار می دهد. سرپرستار هر بخش -4-4

گزينی داروهای استفاده شده در  نسبت به جاي HISدر صورت وجود درخواست در سيستم  تكنسين دارويی در ابتدای صبح -4-5

 استوك دارويی اقدام می نمايد.

مسئول فنی داروخانه هر ماه يک بار در بخش های بستری حاضر شده و بر استوك و موجودی دارويی بخش نظارت می  -4-7

 نمايد.
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 1/11/92:    تاريخ ابالغ نظارت بر موجودی دارويی بخش هاعنوان/موضوع : 

 1/5/93تاريخ آخرين بازنگري : 

     15/5/93  تاريخ آخرين ابالغ:   

 کليه بخش های درمانی دامنه خط مشی و روش :

 D/020كد خط مشی : 

                                  اول : نسخه                                                                       2از 2 :  صفحه

مراتب را به سوپروايزر يا  HISو عدم  وجود درخواست  در سيستم  ت مشاهده کسری در استوك دارو يیدر صورمسئول فنی  -4-7

 .مدير پرستاری اطالع می دهد

 مطابقت می دهد.به صورت رندوم  HIS  داروخانه داروهای موجود در جعبه بيماران را با آمار  مسئول فنی -4-8

ر کليه بخش ها و ترالی را عالوه بر موجود ی از لحاظ تاريخ انقضا نيز هر سه ماه يكبار داروخانه داروهای موجود د مسئول فنی -4-9

 کنترل می نمايد.

 .سرپرستار موجودی دارويی يا لوازم مصرفی بخش را به صورت  روزانه کنترل می نمايد -4-10

 -امكانات و تسهيالت مورد نياز: -5

 كميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت انوادگینام و نام خ

  مدير داروخانه سيد مجيد باکی  مسئول فنی دکتر مهرنوش جاريانی

     تكنسين دارويی آنيتا هادی

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدير بيمارستان  سيد ابراهيم هاشمی

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس  بيمارستان  دکتر سيد رضا مطهری

 تجارب بيمارستانی منابع : -7
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 برای شده تجويز داروهای بازنگری داروسازعنوان/موضوع : 

 در را نتيجه و داده انجام ويژه های بخش در حداقل را بيمار

 .کند می ثبت بيمار پرونده

 1/11/92:    تاريخ ابالغ

 1/5/93: تاريخ آخرين بازنگري 

 درمانی ويژه بخش های دامنه خط مشی و روش :     15/5/93 تاريخ آخرين ابالغ:   

 D/022كد خط مشی : 

                                  اول : نسخه                                                                       3از 1 :  صفحه

    تعاريف :-1

 يه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:بيان-2

مطابق استانداردهای روز دنيا ، تجويز دارو برای بيماران بستری در مراکز درمانی بايستی تحت نظارت و کنترل داروسازان  :چرايی

بيمار ، توالی تجويز يک دارو و بررسی  متخصص بالينی صورت گرفته تا تجويز دارو از لحاظ تداخالت دارويی ، نيمه عمر دارو در بدن

حساسيت های ناشی از استفاده داروها و همچنين ثبت و گزارش عوارض ناشی از تجويز داروها بدرستی صورت پذيرد و حتی رژيم 

 های غذايی اين بيماران از نظر تداخل با داروهای مصرفی و تغذيه مناسب بيمار تحت نظارت کامل قرار گيرد.

 ميزان ممكن کاهش يابد. حداقل به آنها از ناشی جانبی عوارض و بديا افزايش داروها کارايی ميزان :ينهدف از تدو

به خصوص در  صحيح دوزاژ تنظيم و(Therapeutic Drug Monitoring)  داروها فارماکوکينيكی پايش :سياست خط مشی

 .تغذيه جهت مناسب پروتكل ارائهبخشهای ويژه و 

 :راي خط مشی و روش ارزيابیمسئول پاسخگوي اج-3

 روش ارزيابی : مشاهده پرونده  بيمار                                  و                                داروساز بالينی مسئول پاسخگو :

 روش  اجرا )گامهاي اجرايی و مجري هر گام ( :-4 

 و است داده نشان زيادی فردی درون و فردی بين تغييرات آنها يکفارماکوکينت پارامترهای که داروهايی داروساز بالينی-4-1

 ونكومايسين، آمينوگليكوزيدها،) باشد می باريک ( Therapeutic Range) آنها درمانی غلظت محدودة همچنين

 وهایدار و والپروات سديم کاربامازپين، توئين، فنی مانند تشنج ضد داروهای تاکروليموس، سيروليموس، سيكلوسپورين،

 در پرونده هر بيمار بستری مشخص می کند. را ...(و تئوفيلين ديگوکسين، قبيل از ديگر

 اساس بر تا رادر مورد داروهايی مشخص شده انجام می دهد  TDM مؤثر درمانی غلظت به حصول جهت داروساز بالينی -4-2

 .گيرد انجام دارو صحيح دوزاژ تنظيم فارماکوکينتيكی، معادالت و مناسب زمان در پالسمايی غلظت

 همزمان بيماريهای يا و هستند کبدی نارسايی يا و کليوی نارسايی دچار بيماران که شرايطی در داروساز بالينی -4-3

 داروها فارماکوکينتيک پارامترهای برروی نحوی به که دارند را ... و قلبی نارسايی تيروئيد، اختالالت همانند ديگری
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 برای شده تجويز داروهای بازنگری ازداروسعنوان/موضوع : 

 در را نتيجه و داده انجام ويژه های بخش در حداقل را بيمار

 کند می ثبت بيمار پرونده

 1/11/92:    تاريخ ابالغ

 1/5/93تاريخ آخرين بازنگري : 

 درمانی ويژه بخش های دامنه خط مشی و روش :     15/5/93 تاريخ آخرين ابالغ:   

 D/022 كد خط مشی :

                                  اول : نسخه                                                                       3از 2 :  صفحه

 

 مختلف زمانهای در دارو پالسمايی غلظت اساس بر بايدرا  داروها دوز تنظيم ، گذارد می تأثير آنها کليرانس بخصوص 

 .دمی ده انجام جداگانه طور به فرد هر در دارو فارماکوکينتيک پارامترهای محاسبة با و

 برحسب جايگزين درمانهای زمينه در مشاوره درمانی،-دارو زمينة در پزشكان با مشاوره بايد بالينی داروساز -4-4

 احتمالی جانبی عوارضتيجه آن در ن کهرا انجام دهد  بيماران درمانی پايش و پيگيری نحوة زمينة در مشاوره بيمار، شرايط

 درتشخيص که مواردی زمينة در مشاوره بيمار، در مناسب درمانی دوزاژ انتخاب و بيمار در شده انتخاب درمانی-دارو

 و درمانی جديد های پروتكل ارائه زمينة در مشاوره ،مشخص خواهد شد Drug Induced Disease بيماری های افتراقی

 نيز انجام می گيرد. يماريهاب جديد های درمانی-دارو

 نياز مورد چربی و پروتئين مقدارکربوهيدرات، دقيق محاسبه و بيماران نياز مورد کالری دقيق ميزان محاسبة بالينی داروساز -4-5

 در بخصوص ،انجام می دهد جداگانه طور بهرا بيمار هر نياز مورد های ويتامين و trace elements ميزان همچنين و بيمار هر

 .باشد میParenteral Nutritionو Enteral Nutrition عمدة بخش دو شامل خود که ICU در بستری بيماران

 که باشد می TDx و HPLC دستگاه به نياز مختلف زمانهای در داروها پالسمايی غلظت گيری اندازه به TDM انجام جهت -4-6

 بوده TDx دستگاه زمينه اين در نياز مورد وسيله تنها لذا است موجود بيمارستان آزمايشگاه محل در HPLC دستگاه

 .نمايد می گيری اندازه را داروها پالسمايی غلظت FPIA (Fluresence Polarization Immunoassay ) روش با که

 کار جهت ضمن در .باشد می الزم نيز Bayesian Estimation انجام جهت Win Non Mix و NON MEN افزار نرم همچنين

 .است شيمی کارشناس نفر يک به نياز شده ذکر ستگاهد با

 

 Win Non Mi و NON MEN افزار نرم -TDxو HPLC دستگاه امكانات و تسهيالت مورد نياز:-5
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 برای شده تجويز داروهای بازنگری داروسازعنوان/موضوع : 

 در را نتيجه و داده انجام ويژه های بخش در حداقل را بيمار

 کند می ثبت بيمار پرونده

 1/11/92:    تاريخ ابالغ

 1/5/93تاريخ آخرين بازنگري : 

 درمانی ويژه بخش های دامنه خط مشی و روش :     15/5/93 تاريخ آخرين ابالغ:   

 D/022كد خط مشی : 

                                  اول : نسخه                                                                       3از 3 :  صفحه

 

 كميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدير داروخانه سيد مجيد باکی  مسئول فنی جاريانیدکترمهرنوش 

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رستان مدير بيما سيد ابراهيم هاشمی

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس  بيمارستان  دکتر سيد رضا مطهری

 دانشگاه علوم پزشكی مشهد mums.ac.ir.pdf.1798 منابع : -7
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برای بيماران بستری ، داروساز از برچسب زدن عنوان/موضوع : 

پزشكی در  صحيح و دادن اطالعات الزم به پرستاران و کارکنان

مورد استفاده از دارو ، نحوه تجويز و عوارض جانبی اطمينان 

 حاصل می نمايد.

 1/11/92:    تاريخ ابالغ

 1/5/93تاريخ آخرين بازنگري : 

     15/5/93      تاريخ آخرين ابالغ: 

 کليه بخش های درمانی دامنه خط مشی و روش :

  D/023كد خط مشی : 

                                  اول : نسخه                                                                       3از 1 :  صفحه

    تعاريف :-1

 درمان وريدی شامل : جايگزينی مايعات و الكتروليت ، تجويز دارو ، تغذيه داخل وريدی و خون درمانی است .

 ز تدوين و سياست خط مشی (:بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف ا-2

انجام درمان وريدی يكی از مسئوليت های اساسی پرستار در عملكردهای روزانه او و حيطه ای دائما در حال گسترش می هدف: 

باشد و از آنجا که پرستار در برابر همه تصميمات و عملكردهای خود پاسخگو می باشد ، لذا اين خط مشی جهت ارتقا آگاهی پرسنل 

 اری تهيه می گردد .پرست

 يكپارچه سازی عملكرد پرسنل در انجام درمان وريدی بصورت صحيح ، امن ، موثر و بی خطر جهت بيمار و پرستار.چرايی: 

 بازديد های نظارتی سياست: 

 :مسئول پاسخگوي اجراي خط مشی و روش ارزيابی-3

 مستنداتروش ارزيابی :  وپرستار هر بيمار               مسئول پاسخگو :

 روش  اجرا )گامهاي اجرايی و مجري هر گام ( :-4 

 به بالين بيمار می برد . کرده و آماده درمان وريدی را پرستار وسايل -4-1

 پرستار قبل از شروع کار بيمار را  با دستبند هويتی شناسائی می کند . -4-2

 را طبق اصول استاندارد می شويد پرستار دستهای خود -4-3

  تار مايع تزريقی وريدی را  طبق دستور پزشک آماده می نمايد.پرس -4-4

و  تتاريخ  شتروع،  و زمان تاريخ قطرات، تخت،تعداد شماره بيمار، نام اطالعات شامل برچسبی محلول، حاوی ظرف به پرستار -4-5

 رستار الصاق می نمايد .پ نام  -در صورت اضافه نمودن دارو و ...  ذکر مواد افزوده  –نام و مقدار محلول  قطع، زمان
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برای بيماران بستری ، داروساز از برچسب زدن عنوان/موضوع : 

صحيح و دادن اطالعات الزم به پرستاران و کارکنان پزشكی در 

مورد استفاده از دارو ، نحوه تجويز و عوارض جانبی اطمينان 

 حاصل می نمايد.

 1/11/92:    تاريخ ابالغ

 1/5/93تاريخ آخرين بازنگري : 

     15/5/93    تاريخ آخرين ابالغ: 

 کليه بخش های درمانی دامنه خط مشی و روش :

 D/023كد خط مشی : 

                                  اول : نسخه                                                                       3از 2 :  صفحه

شروع و پايان ، واکنش های بيمتار ، اقتدام    زمان و پرستار ی نسبت به ذکر ،نوع درمان وريدی ، تاريخ پرستار در ثبت گزارش -4-6

 می نمايد .

 پرستار آموزشهای الزم را به بيمار / همراه بيمار می دهد . -4-7

 مه جانبه اقدام می نمايد پرستار در کليه مراحل نسبت به رعايت اصول احتياطات ه -4-8

 سرم ست برای برچسب تسهيالت مورد نياز: امكانات و-5

 كميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدير داروخانه سيد مجيد باکی  مسئول فنی دکتر مهرنوش جاريانی

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  ر بيمارستان مدي سيد ابراهيم هاشمی

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس  بيمارستان  دکتر سيد رضا مطهری
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برای بيماران بستری ، داروساز از برچسب زدن عنوان/موضوع : 

صحيح و دادن اطالعات الزم به پرستاران و کارکنان پزشكی در 

نبی اطمينان مورد استفاده از دارو ، نحوه تجويز و عوارض جا

 حاصل می نمايد.

 1/11/92:    تاريخ ابالغ

 1/5/93تاريخ آخرين بازنگري : 

     15/5/93    تاريخ آخرين ابالغ: 

 کليه بخش های درمانی دامنه خط مشی و روش :

 D/023كد خط مشی : 

                                  اول : نسخه                                                                       3از 3 :  صفحه

 منابع : -7

 .1389برادی کلی ،بانتون .اصول درمان وريدی.ترجمه دکتر زهره پارسايكتا و همكاران،تهران، نشر جامعه نگر،  -

 . 1390انتشارات جكيم هيدجی . چاپ اول .  مژگان و همكاران . مايع درمانی وريدی برای پرستاران . خادمی ، -
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ارائه اطالعات در خصوص دارو به بيماران  عنوان/موضوع :

 سرپايی به زبان ساده و قابل فهم

 1/11/92:    تاريخ ابالغ

 1/5/93تاريخ آخرين بازنگري : 

     15/5/93تاريخ آخرين ابالغ:  
 داروخانه دامنه خط مشی و روش :

 D/024كد خط مشی : 

                                  اول : نسخه                                                                       3از 1 :  صفحه

    تعاريف :-1

فراهم کردن اطالعات دارويی بصورت شفاهی يا يادداشت برای بيمار يا همراهش و يا توضيح روشهای خاص مصرف، عوارض نابجا، 

 خاص و اصالح روش زندگی  تعريف شود.  مطرز نگهداری ،رژي

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

بيمار بفهمد دارو را چگونه بايد استفاده کند و همچنين در کنار مصرف دارو چگونه بايد عادات خود را اصالح کند تا دارو  چرايی:

 حداکثر تأثير خود را بگذارد. 

 های الزم از طرف دکتر داروساز و پايبندی بيمار به رعايت دستورات دارويی. آموزش هدف:

معلومات و مهارتهای الزم برای يک ارتباط موثر با بيمار، با استفاده از روشهای کالمی و بدون ،داروساز در نقش يک مشاور  سياست:

 کالم را داشته باشد.

 مسئول پاسخگوي اجراي خط مشی و روش ارزيابی:-3

 روش ارزيابی : مشاهده                                  و مسئول فنی                                     سئول پاسخگو : م

 روش  اجرا )گامهاي اجرايی و مجري هر گام ( :-4 

 .معرفی داروساز به بيمار و توضيح اينكه چه نقشی دارد -4-1

 شامل: آنها ح در مورد يكايکنشان دادن داروها به بيمار و توضي -4-2

  نام و توصيف دارو 

  شكل دارويی 

  نحوه مصرف 

  طول درمان 

  توصيه های خاص يا روش آماده کردن دارو 

  مقدار مصرف 

 و منع مصرف ها و طريقه مواجهه با آنها   عوارض جانبی ، تداخالت دارويی 
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ارائه اطالعات در خصوص دارو به بيماران سرپايی عنوان/موضوع : 

 به زبان ساده و قابل فهم
 1/11/92:    تاريخ ابالغ

 1/5/93تاريخ آخرين بازنگري : 

     15/5/93                تاريخ آخرين ابالغ:   
 داروخانه دامنه خط مشی و روش :

 D/024كد خط مشی : 

                                  اول : نسخه                                                                       3از 2 :  صفحه

  شرايط نگهداری 

  اطالعات مربوط به بسته بندی مجدد 

  فراموش کردن يک وعده مصرف دارو 

انتقال اطالعات دارويی : که طی آن فقط داروساز صحبت ميكند و اطالعات کلی، کوتاه و مختصر دارويی را برای استفاده  -4-3

 دهد.رائه میصحيح بيمار ا

جزئی تر دارو را مطابق با  پرستتد و اطتتالعاتتبادل اطالعات دارويی : که طی آن داروستتاز سئواالتی از بيتتمار می -4-4

 انتقال می دهد. وضعيت بيمار به او

طالعات مفهومی مربوط فعال و با همكاری بيمار، ا  آموزش دارويی: که طی آن داروساز با توجه به مصرف خاص دارو، به صورت -4-5

 دهد.به مصرف دارو را به او آموزش می

مشاوره دارويی : که طی آن داروساز و بيمار يک مكالمه دقيق با هم دارند که افزايش مهارتهای بيمار در حل مشكالتش با  -4-6

 کند.دارو نيز حداکثر کارآيی دارو را فراهم می

 -امكانات و تسهيالت مورد نياز: -5

 بررسی: كميته-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدير داروخانه سيد مجيد باکی  مسئول فنی دکتر مهرنوش جاريانی

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدير بيمارستان  سيد ابراهيم هاشمی
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 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس  بيمارستان  دکتر سيد رضا مطهری

 USPفارماکوپه آمريكا  منابع : -7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خصوص دارو به بيماران سرپايی  ارائه اطالعات درعنوان/موضوع : 

 به زبان ساده و قابل فهم
 1/11/92:    تاريخ ابالغ

 1/5/93تاريخ آخرين بازنگري : 

     15/5/93                تاريخ آخرين ابالغ:   
 داروخانه دامنه خط مشی و روش :

 D/024كد خط مشی : 

                                  اول : نسخه                                                                       3از 3 :  صفحه
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 مدیریت اطالعات سالمت
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 91/ 4/10 ابالغ  :اولين تاريخ  محافظت وامنيت ،سيستمهای ذخيره وبازيابی اطالعاتعنوان/موضوع : 

   1/7/93تاريخ  آخرين باز نگری :

 10/7/93تاريخ آخرين ابالغ:

  سايت بيمارستان  و اداره مدارك پزشكي : دامنه خط مشی و روش

 HIM/001 کد خط مشی :

                                اول   : نسخه 3از  1 :  صفحه

 : تعاريف-1

ايانه ای، درچارچوبی که منشور حقوق سيستمهای دستی ور بيماران  اعم ازاطالعات  حفظامنيت اطالعات يعنی محافظت و

:دسترسی ،استفاده ، افشاء ، خواندن ،نسخه برداری يا ضبط ،خراب کردن ،تغيير يا دستكاری بيمارتعيين کرده است و شامل قوانين

 می باشد.

مان وسهل ترين روش به به معنای نگهداری وبازيابی به معنای اينكه هر زمان به اطالعات بيماران  نياز شد ،درکوتاهترين زذخيره 

  دسترسی داشته باشيم.، راناطالعات بيما

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2 

 برای اين که اطالعات بطور شايسته ذخيره ، بازيابی و محافظت گردد. ی:يچرا

اهده ، سوء استفاده وتغيير اطالعات از سوی افراد محافظت از کليه  اطالعات ورودی  ، پيشگيری از امكان هر گونه مش هدف:

 .غيرمرتبط وحفظ اسرار بيماران وبيمارستان می باشد

برحسب نوع شغل ونياز از  ومراقبت می نمايد سيستمی اين مرکز بااستفاده از ابزارهای سطح بندی شده از اطالعات  است:يس

ت احتياطات الزمه از اطالعات کاغذي )بایگاني مدارك پزشكي (مراقبت مي ونيز با رعای محتويات و اطالعات بيماران مطلع ميگردند

 نمایند.

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 مسوول پاسخگو: رئيس اداره مدارك پزشكی

 وبايگانی مدارك پزشكی HISکنترل رندوم عملكرد کاربران در نرم افزار  روش ارزيابی : بر اساس 

  : )گامهای اجرايی و مجری هر گام (روش  اجرا :-4

 )محافظت وامنيت الكترونيكی(الف:

  د.نمایتامين مي راامنيت شبكه  ،کامپيوترهاUSB ( ومسدود کردن  KASPER SKY )مسوول سایت با نصب آنتي ویروس -4-1

 تهيه می کند.BACK UPمسوول سايت از طريق دو سرور داخل بيمارستانی ، هفته ای يكبار از کليه اطالعات  -4-2

 ( نسخه پشتيبانی تهيه می کند.DVD)Hard Externalمسوول سايت هفتگی با استفاده از  -4-3
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 91/ 4/10 ابالغ  : اولين تاريخ محافظت وامنيت ،سيستمهای ذخيره وبازيابی اطالعاتعنوان/موضوع : 

  1/7/93تاريخ  آخرين باز نگری : 

 10/7/93تاريخ آخرين ابالغ:

  اداره مدارك پزشكی و سايت بيمارستان   : مشی و روش دامنه خط

 HIM/001    کد خط مشی :

                                اول   : نسخه 3از  2 : صفحه

 

مسوول سايت برای تعدادی از کاربران که به اينترنت دسترسی دارند،محدوديت ورود به برخی از سايتها که موجب حک  -4-4

 ستم می شوند ، را ايجاد کرده است.اطالعات سي

 درب ورودی اتاق سايت توسط قفل رمز دار ودرب ميله ای دوم محافظت می شود. -4-5

 سرور داخل اتاق سايت توسط رك قفل دار محافظت می شود. -4-6

 د برنامه مربوطه می شود.خود وار داده وکلمه عبور را کاربر تعيين وبه کاربر رامسئول سايت برای حفظ امنيت نام کاربری  -4-7

 مسوول سايت با توجه به نيازکاربراجازه دسترسی ، مشاهده و ياتغييررا  می دهد.-4-8

 ب: )محافظت وامنيت سيستمهای دستی(

 ترمينال ديجيت سريالدر قفسه های ريلی طبق روش  ،آنها را يماران بستریبمسوول بايگانی پس از تحويل گرفتن پرونده  -4-1

 مان مشخص ذخيره ميكند.،به مدت ز

 مسوول بايگانی ، پرونده اورژانس، بخش اورژانس و زايشگاه رااز منشی بخش تحويل وطبق تاريخ در زونكن ذخيره می کند.  -4-2 

  ، با مجوز کتبی اجازه مطالعه را به درخواست کننده گان مجاز می دهد. پرونده بيماران بستری پس ازتحويل مسوول بايگانی -4-5

جهت با نظر کارشناس مربوطه ونيزسيستم اعالم حريق نصب  4عدد کپسول آتش نشانی در  4حفظ امنيت بايگانی جهت  -7-

  گرديده.

 برای محافظت از اطالعات کاغذی استانداردهای دما ،رطوبت و محل نگهداری بايگانی مدارك پزشكی رعايت می شود. -4-6

پنجره ها دارای حفاظ آهنی ،دوربين مداربسته برای کنترل ورود وخروج نصب ، بايگانی مدارك پزشكیجهت حفظ امنيت  -4-7

 شده.

 امكانات و تسهيالت مورد نياز :-5

 سيستم اعالم حريق -6     کپسول آتش نشانی -DVD       5-  4       سرور -3       هارد اکسترنال -2         آنتي ویروس -1
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 91/ 4/10 ابالغ  : اولين تاريخ يستمهای ذخيره وبازيابی اطالعاتمحافظت وامنيت ،سنوان/موضوع : ع

 1/7/93تاريخ  آخرين باز نگری :  

 10/7/93تاريخ آخرين ابالغ:

  سايت بيمارستاناداره مدارك پزشكی و  : دامنه خط مشی و روش

  HIM/001   کد خط مشی :

                                اول   : نسخه 3از  3 :  صفحه

 

 کميته بررسی:-6

 

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدارك پزشكي  رئيس اداره اقدس کبير زاده   مدیر بيمارستان   سيد ابراهيم هاشمي

  مسئول مدارك پزشكي رقيه بدرخاني   مترون بيمارستان  زهرا قاسمي کاکرودي

   سوپروایزر باليني منصوره باني   مسئول سایت ريالهه نو

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مارستان مدیر بي   سيد ابراهيم هاشمي

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بيمارستان  یيس ر سيد رضا مطهريدکتر

 تجارب بيمارستانیمنابع :-7
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اطالعات)درون سازمانی شرايط ومعيارهای دسترسی به : عنوان/موضوع 

 ،برون سازمانی(

 91/ 4/10 ابالغ  : اولين تاريخ

    1/7/93     تاريخ  آخرين باز نگری :

  1/7/93 0تاريخ آخرين ابالغ:            
  واحد های بيمارستان کليه : دامنه خط مشی و روش

 HIM/002    کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه 3از  1:   صفحه

 : تعاريف -1

 ی مثلپزشكی بيماران برای متقاضيان پروندهمنظور ازدسترسی به مدارك پزشكی دراختيارگذاشتن بخشی ياتمامی اطالعات  

افشاء آنها واينكه چه اطالعاتی در مورد چگونگی  معيار به معنای ضوابط روشن بيمار،پزشک ،پزشكی قانونی ،دادگاهها و... می باشد.

، تا چه اندازه ای ، در چه زمانی ودر چه مكانی بايددر اختيار چه کسی وبا چه سطح اختياراتی گذاشته شود. منظور از افراد مجاز : 

 نهای بيمه گر می باشد.سال( وعاقل ، ولی قانونی بيمار ، وکيل بيمار،سازمانهای قضايی وقانونی ، سازما 18پزشک ،بيمار بالغ )باالتر از 

  بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

حفظ اسرار  : ايجادراهبردهاو مهيا نمودن شرايط قانونی برای حق دسترسی به اطالعات برای افراد مجاز . استيس هدف ،یيچرا

اين مرکز بارعايت معيارهای قانونی ، از دسترسی افراد در ر برابر دسترسی های غير مجاز است .واطالعات پزشكی بيماران د

  غيرمجاز وهرگونه دخل وتصرف بدون رضايت کتبی بيماران جلوگيری می گردد.

  مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 مسئول پاسخگو: رييس اداره مدارك پزشكی      

 : روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

 )درون سازماني(ف: ال 

  کليه کارکنان بيمارستان مجاز به پاسخگويی تلفنی ، درخصوص اطالعات )شخصی وبيماری(بيماران ، نمی باشند. -4-1

 مسئول مدارك سطح دسترسی افراد مختلف ،به پرونده پزشكی بيمار را تعيين کرده وبه کارکنان اعالم می نمايد.-4-2

 روافراد درجه اول وی)پدر/مادر/فرزند/همسر( اجازه تهيه رونوشت از پرونده را می دهد.مسوول بايگانی فقط به بيما -4-3

  مسوول بايگانی از ارئه پرونده بيمار،به ساير کارکنان درمانی که در روند درمان بيماردخالتی نداشته اند،ممانعت می کند. -4-4

عالوه بر درخواست کتبی پژوهشگر ،اخذدستور کتبی هشگران ،هنگام واگذاری اطالعات پرونده به پژومسوول بايگانی در  -4-5

 .رييس بيمارستان ، رابه روييت رييس اداره مدارك پزشكی نيز  می رساند

مسئول بايگانی درزمان تحويل اصل پرونده يا تصوير آن به متقاضيان واحد های اداری)حسابداری (يا بخش های بستری  -4-8

واحد/پزشک معالج و تكميل فرم مربوطه و با اطالع وهماهنگی مسئول مدارك پس از اخذ  درخواست کتبی از مسوول 

 .پزشكی به اين امرمبادرت می نمايد
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اطالعات)درون شرايط ومعيارهای دسترسی به عنوان/موضوع : 

 سازمانی،برون سازمانی(

 91/ 4/10 :ابالغ   اولين تاريخ

    1/7/93     تاريخ  آخرين باز نگری :

  10/7/93ابالغ:            تاريخ آخرين
  واحد های بيمارستان کليه : دامنه خط مشی و روش

 HIM/002    کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه 3از  2:   صفحه

 ب: )بيماران /بستگان بيماران(

گرفته وبه افراد ،توسط مسئول بايگانی مورد ارزيابی قراررونوشت از اوراق پرونده بيماران برای اخذ بيمار /بستگان درخواست -4-1

 درجه يک بيمار وخود بيمار با ارائه کارت شناسايی داده می شود.

فرم  اخذ کارت شناسايی ودريافت پس از، مسوول بايگانی  ازسوی بيمار/وکيل بيماردرصورت درخواست مطالعه پرونده بيمار -4-2

به فرد متقاضی )در مكان مطالعه پرونده در محل بايگانی (می  اجازه مطالعه را،  س بيمارستانرئي و کسب دستوردرخواست مطالعه 

 .دهد

 شامل دادگاه ها،ادارات بيمه ،کالنتري و.... )برون سازمانی(

واز در در تمام مواردی که به اطالعات پرونده نياز می گردد ، مسئول بايگانی براساس اصل نياز به دانستن عمل می نمايد -4-1

 اختيار گذاشتن اطالعات اضافه تر از نياز خودداری  مينمايد

نظام پزشكی (درخواست شود،مسئول بايگانی –پزشكی قانونی  –درصورتی که اصل پرونده توسط مراجع قانونی )دادگاه  -4-2

مه رسمی تحويل ورسيد دريافت ازکليه اوراق کپی تهيه وداخل پوشه پرونده ميگذارد واصل پرونده پس از برگ شماری طی ناابتدا

 می گردد.

درصورت درخواست رونوشت از پرونده بيمار ،مسوول بایگاني بر اساس اصل نياز به دانستن عمل مي نماید واز در اختيار  -4-3

 گذاشتن اطالعات اضافه تر از نياز خودداري مي کند.

 ، فرم تحويل پرونده . برگه درخواست مطالعه پرونده –پرونده  کپی از برگه درخواستامكانات و تسهيالت مورد نياز :-5

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدارك پزشكي  رئيس اداره اقدس کبير زاده   مدیر بيمارستان  سيد ابرهيم هاشمي

  سوپروایزر آموزشي  د فاضل سكينه نژا  نماینده پزشكان دکتر آزیتا کریمي

  مسوول بایگاني سميه لك  مترون بيمارستان زهرا قاسمي

  مسوول واحد ترخيص صدیقه جليلوند  سوپروایزر باليني منصوره باني
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اطالعات)درون شرايط ومعيارهای دسترسی به عنوان/موضوع : 

 سازمانی،برون سازمانی(

 91/ 4/10      ابالغ  : اولين تاريخ

    1/7/93     يخ  آخرين باز نگری :تار

  1/7/93 0تاريخ آخرين ابالغ:            
  واحد های بيمارستان کليه : دامنه خط مشی و روش

 HIM/002    کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه 3از  3:   صفحه

 

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدیر بيمارستان  سيد ابراهيم هاشمي  

 

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  ریيس  بيمارستان  دکتر سيد رضا مطهري

 . 1387.ناشر واژه پرداز.  داده پردازی بهداشتی .حميد ،مقدسی  منابع :  -7
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 91/ 4/10 ابالغ  : اولين تاريخ ي بيمار رعایت محرمانگي اطالعات موجود در پرونده عنوان/موضوع :

 1/7/93تاريخ  آخرين باز نگری :  

 10/7/93تاريخ آخرين ابالغ: 

     يدرمان واحدهايکليه :  دامنه خط مشی و روش

 HIM/003 کد خط مشی :

                               اول    : نسخه 2از  1 : صفحه

راد حق دارند نحوه، زمان و چگونگي دادن اطالعات به دیگران و یا سازمان ها و تشكيالت اف محرمانه یعني : : تعاريف -1

بيمارستاني را خود تعيين کنند. بعد اطالعاتي حفظ حریم بيماران به عدم انتشار اطالعات خصوصي افراد اشاره کرده و جنبه بحث 

بهداشتي در طول دوران بستري را مطرح مي کند و تاکيد انگيز افشاگري اطالعات خصوصي بيمار توسط پزشك و سایر حرف تيم 

 .مي کند که نباید حریم اطالعاتي بيمار خدشه دار شود

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

ولين وکارکنان .لذا  مسواز آنجا که اصالت و حفاظت اطالعات یكي از سطوح حفظ حریم محافظتي در بيمارستان است  چرايی:

  اطالعات بيماران باشند. حفظدرماني  باید آگاهانه موظف به 

 ایجاد وآموزش اصول محرمانگي به کليه کارکنان مرکز براي دادن فضایي امن به بيماران وحفظ اسرار آنها. هدف:

،اطالعات واسرار بيماران حفظ دراین مرکز با آموزش متناوب به کليه کارکنان ،به خصوص کارکنان اداره مدارك پزشكي سياست:

 وتحت شرایط قانوني واگذار مي گردد.

  ریيس اداره آمار ومدارك پزشكي مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 روش  اجرا )گامهای اجرايی و مجری هر گام ( :-4

 اضااست ،توسط مسئول بایگاني افشا مي شود.زمان واگذاري اطالعات به مراجع قانوني ميزاني از اطالعات بيمار که مورد تق-4-1

 مسئول بایگاني پس از تحویل پاسخ نامه به ارباب رجوع پشت رونوشت نامه از دریافت کننده نامه رسيد مي گيرد. -4-2

 کليه کادر درمان به درخواست تلفني درخصوص کسب اطالعات از بيماران ،پاسخ نمي دهند.)بجز بيماران اورژانس( -4-3

 و...که به اسرار بيماران مربوط مي گردد ، را نمي نویسند.HIV  منشي بخش ها روي پوشه پرونده بيمار مواردي مثل هپاتيت ، -4-4

 ماند. مي محرمانه باقي  اطالعات بيمارانو  کارکنان آزمایشگاه نتایج آزمایشات را بدون اجازه بيمار به سایرین فاش نكرده،-4-5

 با دستور کتبي رئيس بيمارستان مجاز به ارائه پرونده به سایر پزشكان مرکز مي باشد.  مسئول بایگاني  فقط  -4-6

توسط رئيس اداره مدارك پزشكي به کليه کارکنان اداره مدارك پزشكي  آموزش داده شده که درباره وضعيت بيماران با سایر کارکنان  -4-7

 .بيمارستان ،گفتگو نكنند

ه توسط پرستار آموزش ،در بخش تحویل بيمار/ولي بيمار شده وپشت برگه آموزش به بيمار رسيد پس از ترخيص برگه خالصه پروند -4-9

  دریافت مي شود.

4-10-  
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 91/ 4/10 ابالغ  :اولين تاريخ   اطالعات موجود در پرونده ي بيمار رعایت محرمانگي عنوان/موضوع :

   1/7/93تاريخ  آخرين باز نگری :

 10/7/93تاريخ آخرين ابالغ:

     يدرمان واحدهايکليه :  ه خط مشی و روشدامن

                 HIM/003   کد خط مشی :

                               اول    : نسخه 2از  2    : صفحه

 - برگه درخواست مطالعه پرونده امكانات و تسهيالت مورد نياز:-5

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء متس نام و نام خانوادگی

   رئيس اداره مدارك پزشكي اقدس کبير زاده   مدیر بيمارستان    سيد ابراهيم هاشمي

  مسئول مدارك پزشكي رقيه بدرخاني   مترون بيمارستان  زهرا قاسمي

  سوپروایزر باليني منصوره باني  سوپروایزر آموزشي سكينه نژاد فاضل

 

 ده :تاييد کنن

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مارستان مدیر بي   سيد ابراهيم هاشمي

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بيمارستان  یيس ر  سيد رضا مطهريدکتر 

 تجارب بيمارستان -1  منابع : -7

 .1388حقوقي .  مسئوليت پزشكي. انتشاراتعباسي .محمود.  -2
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 : تعاريف -1

وامحاء پرونده عبارت است ازمعدوم ر فرعی از اصلی پرونده پزشكی بيما فرمهای برداشتنتفكيک وعبارت است از  خالصه برداری

 . کردن هر گونه اوراق راکدی که با رعايت مفاد قانون اسناد ملی ايران و ساير مقررات،ارزش نگهداری نداشته باشد

 نيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:بيا-2

ستورالعمل برای خالصه دباتوجه به باالبودن حجم پذيرش بيماران ومحدود بودن فضای فيزيكی بايگانی با رعايت  :هدف ،یيچرا

حا نموده و در نتيجه از فضای ( اقدام به ام 30/2/1392،15646/700) ها بخشنامهآخرين  پرونده پزشكی بيمار طبق وامحای برداری

 مفيد بايگانی استفاده بهينه شده و دسترسی سريع پرونده ها  نيز ميسرمی باشد. 

جهت خالصه برداری وامحای پرونده ها پس رامطابق با قوانين کشوربيمارستان سيستم ورويه هايی پزشكی بخش مدارك  است:يس

  ن به انجام می رساند.ومطابق آاز سپری شدن دوره قانونی در نظر گرفته 

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 مشاهدهکنترل  روش ارزيابی : براساسو                              اداره مدارك پزشكی مسئول پاسخگو: رييس

 : روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4 

 نی نگهداری پرونده موضوع امحا را در کميته مدارك پزشكی مطرح می کند.مسئول مدارك پزشكی با توجه به جدول زما -4-1

که با رعايت کليه قوانين نسبت به امحا اقدام نموده به رئيس اداره مدارك پزشكی تفويض اختيار  "رئيس بيمارستان کتبا -4-2

 شود.

اخذ می  مجوز را ه وپس از طی مراتب قانونیمسئول مدارك پزشكی جهت اخذ مجوز امحا با کارشناس اسناد دانشگاه مكاتب -4-3

 کند.

می  نگهداریوساير پرونده هارا طبق مدت زمان قانونی بخشنامه ها بايگان پرونده های مجروحين جنگی را برای هميشه   -4-4

 کند.

پاتولوژی،برگه فوت را از  بايگان هنگام خالصه برداری ،برگه های خالصه پرونده،شرح عمل ،اوراق زايمانی وپرونده نوزاد،جواب -4-5

 پرونده جدا کرده وبه همديگر الصاق می نمايد ،سپس براساس تاريخ بستری ،در يک زونكن نگهد اری می کند.

پذيرش، شرح حال،سير بيماری ،مشاوره،مراقبت قبل وبعداز عمل ،بيهوشی،گزارشات پرستاری ،دستورات  فرمهای بايگان -4-6

 ی به نگهداری نيست ،داخل گونی می ريزد.را که نياز فرمهاپزشک ،وساير

توسط بايگان مشخصات فردی بيمار شامل نام ونام خانوادگی ،نام پدر،سن ،جنس،تاريخ بستری وترخيص وهمچنين شماره  -4-7

 سريال که روی پرونده ثبت شده بود،را در دفتر ثبت می نمايد.

پس از يک دوره پرونده های پزشكی وامحای  خالصه برداریعنوان/موضوع : 

 زمانی تعيين شده

 4/10/91 ابالغ  : اولين تاريخ

 1/7/93تاريخ  آخرين باز نگری :  

 10/7/93تاريخ آخرين ابالغ:
 بايگانی مدارك پزشكی   دامنه خط مشی و روش :

 HIM/004کد خط مشی :

                                 اول   : نسخه 2از  1:  صفحه
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از يک دوره  پس پرونده های پزشكی وامحای خالصه برداریعنوان/موضوع : 

 زمانی تعيين شده

 4/10/91 ابالغ  : اولين تاريخ

 1/7/93تاريخ  آخرين باز نگری :  

 10/7/93تاريخ آخرين ابالغ:
 اداره مدارك پزشكی   دامنه خط مشی و روش :

   HIM/004 کد خط مشی :

                                 اول   : نسخه 2از  2:  صفحه

 در دفتر مخصوص امحاء شده ها ثبت می کند.را شده شماره سريال ثبت کرده واين شماره امحاء  روی پروندهبايگان   -4-8

توسط ريس اداره مدارك پزشكی تعداد اوراق برآورد شده وبه اتفاق کارشناس اسناد دانشگاه وسازمان اسناد ملی ،موارد  -4-9

 صورتجلسه وامضاء می گردد.

ت فروش اوراق امحا شده با يكی ازشرکتهای مقوا سازی قرارداد بسته وسپس مبالغ آن به حساب  امور رييس امور اداری جه -4-10

 مالی دانشگاه واريز می شود.

 گونی-دفاترايندکس با راهنما  -زونكن امكانات و تسهيالت مورد نياز :-5

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نوادگینام و نام خا امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدارك پزشكي  رئيس اداره اقدس کبير زاده   مدیر بيمارستان   سيد ابراهيم هاشمي

  مسئول مدارك پزشكي رقيه بدرخاني  سرپرست امور اداري محسن حدادي
 
 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مارستان مدیر بي   سيد ابراهيم هاشمي

 

 : ابالغ کننده

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بيمارستان  یيس ر  سيد رضا مطهريدکتر 

مديريت اطالعات بهداشتی  -3-1381-مديريت اطالعات بهداشتی .مصطفی لنگری زاده .انتشارات ديباگران تهران  -1منابع : -7

 1382سال –رداز صدوقی،احمدی ،اسدی وجاللی فرد،انتشارات واژه پ-)مديريت يک منبع استراتژيک (

 26/04/1392مورخ  8173/1/2/8جدول زمانی خالصه برداری وامحا اوراق پرونده پزشكی بيماران طبق بخشنامه 
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 جدول زماني مصوب عنوان اسناد راکد
سال پس از آخرین مراجعه بستري بیمار وخالصه برداري  15 پرونده هاي بیماران بستري تصادفي -1

 پرونده
سال( و خالصه برداری 18سال پس از رسیدن به سن قانونی) 10 سال بیمارستانهای سراسر کشور 18بستری زیر  پرونده بیماران-2

 پرونده

پرونده بیماران بستری مربوط به موارد نزاع،خودکشی،تجاوز،مسمومیت و -3
 تمامی آسیب های عمدی

 سال پس از آخرین مراجعه بیمارو خالصه برداری پرونده 15

بیماران بستری بیماریهای نوظهورمانند بیماران مبتال به ایدز و  پرونده های-4
HIVمثبت 

 سال پس از آخرین مراجعه بیمارو خالصه برداری پرونده 15

پرونده بیماران بستری مربوط به بیماریهای شغلی و افراد حادثه دیده در حین -5
 کار

 سال پس از آخرین مراجعه بیمارو خالصه برداری پرونده 15

پرونده های بیماران بستری فوتی مربوط به بیماریهای شغلی و افراد حادثه -6
 دیده در حین کار

 سال پس از فوت بیمار و خالصه برداری پرونده 10

 سال پس از آخرین مراجعه و خالصه برداری پرونده 5 پرونده های اورژانسی سرپایی موارد خاص قانونی-7

 سال پس از آخرین مراجعه بیمار و خالصه برداری پرونده 10 سال بیمارستانهای سراسر کشور)عادی( 18پرونده بیماران بستری باالی -8

 سال پس از فوت و خالصه برداری پرونده 8 سال 18پرونده بیماران بستری فوت شده زیر -9

 هسال پس از فوت و خالصه برداری پروند10 سال)عادی(18پرونده بیماران بستری فوت شده باالی -10

پرونده های بستری فوتی بیماریهای نوظهور مانند بیماران مبتال به ایدز و  -11
HIVمثبت 

 سال پس از فوت بیمار و خالصه برداری پرونده10

 سال پس از آخرین مراجعه و خالصه برداری پرونده10 پرونده های بستری بیماران سوختگی-12

 ل پس از فوت بیمار و خالصه برداری پروندهسا 5 پرونده های بستری فوتی بیماران سوختگی-13

پرونده بیماران بستری نیروی انتظامی و نظامی از جمله سربازان در حین -14
 ماموریت

 سال پس از آخرین مراجعه بیمار و خالصه برداری پرونده20

پرونده های بیماران بستری فوتی مربوط به موارد نزاع، خودکشی، تجاوز، -15
 آسیب های عمدی مسمومیت و تمامی

سال پس از فوت بیمار و خالصه برداری پرونده 10  

سال پس از آخرین مراجعه و خالصه برداری پرونده 3 پرونده های سرپایی درمانگاه های زیرمجموعه بیمارستان-16  

سال پس از آخرین مراجعه و خالصه برداری پرونده15 پرونده های بستری بیماران روانی-17  

سال پس از فوت بیمار و خالصه برداری پرونده 10 ای بستری بیماران تصادفی فوت شده پرونده ه-18  

پرونده های جراحی سرپایی-19 سال پس از آخرین مراجعه بیمار و خالصه برداری پرونده 5   
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سازماندهی درونی پرونده های پزشكی )مشخص بودن عنوان/موضوع : 

 ترتيب محتويات پرونده بيمار(

 91/ 4/10 :ابالغ   ليناو تاريخ

 1/7/93تاريخ  آخرين باز نگری : 

 10/7/93:  ابالغتاريخ  آخرين 
  رئيس اداره مدارك پزشكی  : دامنه خط مشی و روش

   HIM/005 کد خط مشی :

                                  اول : نسخه                                                                     2از1:  صفحه

براساس استاندارد،تفكيک وخارج سازی اوراق تكميل  منظور از سازماندهی  مرتب کردن پرونده پزشكی بيماران : تعاريف -1

 نشده غير از اوراق اصلی ورعايت ترتيب وترکيب داده های  پرونده می باشد. 

 ی (:بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مش-2

ترتيب دادن اوراق پرونده پزشكی با توجه به نوع بيماری و ترتيب توالی زمان مراجعه بيماربه موسسه درمانی جهت مطالعه  ی:يچرا

 نتيجه گيری از روند درمان بيماران. پزشكان ،محققان و...دستيابی به اطالعات پيشرفت بيماری و

 پزشكی بيماران با توجه به نوع بيماری وبخش بستری.فرايند مرتب کردن پرونده آگاهی کارکنان از  هدف:

 با توجه به نوع بيماری ، مشكل بيمارو تاريخ ثبت مستندات پرونده مرتب می شود.دراين مرکز  سياست:

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:- 3 

 مسوول پاسخگو: رئيس اداره مدارك پزشكی روش ارزيابی :مشاهده

 : )گامهای اجرايی و مجری هر گام (روش  اجرا :-4

 بايگان کليه اتصاالت پرونده از قبيل منگنه،سوزن و...باز می کند. -4-1

 بايگان طبق اصول ترتيب استاندارد پرونده هر بخش ورعايت تاريخ از اولين روز بستری به بعد ،اوراق را مرتب می نمايد -4-2

 نترل کمی وکيفی پرونده پزشكی راانجام می دهد.بايگان درحين مرتب کردن اوراق پرونده ک -4-3

 بايگان پس از مرتب کردن پرونده پزشكی بيمار، گوشه سمت راست باالی پرونده را منگنه کرده وسپس پانچ می نمايد. -4-4

 بايگان با توجه به دوشماره آخر شماره پرونده بيمار، رنگ پوشه را انتخاب وپرونده را پوشه می کند.  -4-5

 بايگان مشخصات فردی ونوبت بستری بيمار را روی پوشه ثبت کرده وجهت کنترل کمی وکيفی )نقص گيری(اقدام می کند. -4-6

  امكانات و تسهيالت مورد نياز :-5

 ماژيک -5رنگ  10پوشه پرونده استاندارد در  -4پانچ بزرگ  -3منگنه بزرگ  -2سوزن کش  -1
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های پزشكی)مشخص بودن سازماندهی درونی پرونده عنوان/موضوع : 

 ترتيب محتويات پرونده بيمار(

 91/ 4/10   ابالغ  : اولين تاريخ

   1/7/93تاريخ  آخرين باز نگری :  

   10/7/93:   ابالغتاريخ  آخرين 
 مسئول سايت بيمارستان   : دامنه خط مشی و روش

        HIM/005 کد خط مشی :

                                  اول : نسخه 2از  2:  صفحه

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدارك پزشكي  رئيس اداره اقدس کبير زاده   مدیر بيمارستان   سيد ابراهيم هاشمي

  مسئول مدارك پزشكي  رقيه بدرخاني  مسئول بایگاني  سميه لك

 

 د کننده :تايي

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مارستان مدیر بي   سيد ابراهيم هاشمي

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بيمارستان  یيس ر  سيد رضا مطهريدکتر 

 تجارب بيمارستان  منابع :-7
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 ترتيب قرارگيري اوراق پرونده بخش داخلی

 برگ پذیرش وخالصه ترخیص -
 برگ خالصه پرونده -
 برگ شرح حال -
 برگ سیر بیماري -
 برگ مشاوره -
 برگ دستورات پزشك -
 برگ گزارش پرستار -
 برگ کنترل عالئم حیاتي -
 برگ نمودار عالئم حیاتي -
 برگ اکوکاردیوگرافي -
 آزمایشات -
 اوراق نوار قلب -
 سونوگرافي  -
 سایر اوراق بالیني )برگه کنترل قند خون و...( -
 ربرگه ارزیابي تغذیه بیما -
 برگه آموزش بیمار -
 صورتحساب -
 اوراق مربوط به پرونده اورژانس -
 سایر اوراق شناسایي ،بیمه اي ،مالي و... -

 توجه :چنانچه بيمار فوت شده باشد گواهی فوت روي پرونده قرار می گيرد.

 ترتيب قرارگيري اوراق پرونده بخش جراحی

 برگ پذیرش و خالصه ترخیص -
 کپي گواهي فوت -
 برگ خالصه پرونده -
 برگ شرح حال -
 برگ سیر بیماري -
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 برگ مشاوره -
 اوراق مربوط به جراحي -
 برگ دستورات پزشك -
 برگ گزارش پرستار -
 برگ کنترل عالئم حیاتي -
 برگ نمودار عالئم حیاتي -
 برگ اکوکاردیوگرافي -
 آزمایشات -
 اوراق نوار قلب -
 سونوگرافي -
 غیره(  ، چارت قندخون، برگ همودیالیز و MRIسایراوراق بالیني )سي تي اسکن،  -
 پرونده بخش اورژانس -
 برگ ارزیابي تغذیه -
 برگ آموزش بیمار -
 صورتحساب  -
 سایر اوراق -
 چك لیست ارزیابي پرونده -

 توجه :چنانچه بيمار فوت شده باشد گواهی فوت روي پرونده قرار می گيرد.
 ترتيب قرارگيري اوراق پرونده بخش زايمان

 برگ پذیرش و خالصه ترخیص -
 برگ خالصه پرونده -
 شرح حالبرگ  -
 برگ سیر بیماري -
 برگ مشاوره -
 اوراق مراقبت قبل اززایمان -
 (2(،)1اوراق زایمان ) -
اوراق مربوط به اعمال جراحي)مراقبت قبل از عمل جراحي ، بیهوشي، شرح عمل، بعداز عمل  -

 جراحي(
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 اوراق مراقبت بعد از زایمان -
 برگ دستورات پزشك -
 برگ گزارش پرستار -
 برگ کنترل عالئم حیاتي -

 مودار عالئم حیاتيبرگ ن -
 آزمایشات -
 اوراق نوار قلب -
 سونوگرافي  -
 سایر اوراق بالیني مادر -
 اوراق مربوط به نوزاد -
 صورتحساب -
 برگ آموزش بیمار -
 چك لیست ارزیابي پرونده -
 سایر اوراق -
 توجه :چنانچه مادر /نوزاد فوت شده باشد گواهی فوت روي پرونده قرار می گيرد. -

 
   نده بخش سوختگیترتيب قرارگيري اوراق پرو  

 برگ پذیرش وخالصه ترخیص -
 نمودار سطح سوختگي  -
 برگ خالصه پرونده -
 برگ شرح حال -
 برگ سیر بیماري -
 برگ مشاوره -
 اوراق مربوط به جراحي)مراقبت قبل از عمل جراحي ، بیهوشي، شرح عمل، بعداز عمل جراحي( -
 برگ دستورات پزشك -
 برگ گزارش پرستار -
 برگ کنترل عالئم حیاتي -
 مودار عالئم حیاتيبرگ ن -
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 برگ آزمایشات -
 اوراق نوار قلب -
 اکوکاردیوگرافي -
 سونوگرافي  -
 سایر اوراق بالیني -
 برگه آموزش بیمار  -
 برگ ارزیابي تغذیه -
 صورتحساب -
 پرونده بخش اورژانس -
 سایراوراق اضافي -
 چك لیست ارزیابي پرونده -

 رد.توجه :چنانچه بيمار فوت شده باشد گواهی فوت روي پرونده قرار می گي
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پرونده پزشكی حداکثر  بررسی کمی وکيفی ورفع نقصعنوان/موضوع : 

 روز پس از ترخيص 14ظرف 

 91/ 4/10 :ابالغ  اولين تاريخ 

       1/7/93تاريخ  آخرين باز نگری :

 10/7/93تاريخ آخرين ابالغ:
 اداره مدارك پزشكی ومنشی بخشها : دامنه خط مشی و روش

 HIM/00   6:کد خط مشی 

                                  اول : نسخه 2 از 1 :  صفحه

  : تعاريف -1

که قبل از تحويل به بايگانی مدارك پزشكی مورد تحليل پرونده ای که فاقد اوراق و اطالعات الزم باشد ،ناقص ناميده می شود

 قرار می گيرد.طبق استانداردهای اعتبابخشی بيمارستان ها  وبررسی کمی از لحاظ تعداد اوراق وثبت کامل مستندات مورد بررسی

 که پس از اين مدت بايد نواقص برطرف شود.می باشد روز 14مدت زمان نگهداری پرونده ناقص 

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (: -2

قابل  و مستندات کامل ،گويا آگاهی برای داشتنايجاد رموارد متعددنظر به اهميت بهره گيری از پرونده بالينی کامل بيمار د چرايی: 

 می باشد. الزامی  استناد برای استفاده کليه ذينفعان پرونده بيماران بستری

 .روز پس از ترخيص 14کنترل ورفع نقص وتكميل پرونده های پزشكی حداکثر ظرف يكسان سازی روشهای هدف:

ومنشی اتش دارای نقص وخطاست،از طريق برگه وجود نقص برروی پرونده مطلع می گرددفردی که مستنددر اين مرکز  سياست:

 بخشها مسوول مستقيم رفع نواقص پرونده بيماران می باشند.

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 نده ها به دو روش :کنترل نقص پروروش ارزيابی و              و       مسوول پاسخگو: رئيس اداره مدارك پزشكی

 کنترل کمی وکيفی در بايگانی مدارك پزشكی -2  بر اساس چک ليست  مميزی حين ترخيص -1

 : روش  اجرا )گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

 قبل از ترخيص  بيمار پرونده پزشكی رادر بخش کنترل ودرصورت داشتن نقص  قابل رفع ،اقدام می کند.  ، منشی بخش -4-1

جهت کنترل به روييت مسوول  منشی بخش قبل از ترخيص تعداد اوراق ونواقص پرونده را در برگه چک ليست ثبت و سپس -4-2

  پذيرش)مسوئل ارزيابی پرونده قبل از ترخيص( می رساندودر نهايت بيمار ترخيص می گردد.

 کنند.قص ،اقدام به رفع آن می ا ن پرونده ودرصورت داشتن منشی بخش پس از ترخيص بيمار به واحد ترخيص مراجعه -4-3

 روزپس از ترخيص ،اقدام به رفع نواقص نمايد.   14،موظف است درطی مدت  منشی بخش -4-4

 پرونده بيمار را پس از رفع نقص تحويل واحد در آمد و بيمه گری می نمايد. منشی بخش -4-5

 را تحويل مسوول بايگانی مدارك پزشكی می دهد.منشی بخش پس از اتمام مراحل بيمه گری ، پرونده تكميل شده  -4-6
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پرونده پزشكی حداکثر  بررسی کمی وکيفی ورفع نقص عنوان/موضوع : 

 روز پس از ترخيص 14ظرف 

 91/ 4/10 :ابالغ   اولين تاريخ

       1/7/93تاريخ  آخرين باز نگری :

 10/7/93تاريخ آخرين ابالغ:
 كی ومنشی بخشهااداره مدارك پزش : دامنه خط مشی و روش

 HIM/006 :کد خط مشی 

                                  اول : نسخه 2 از 2 :  صفحه

مسوول بايگانی پرونده را با چک ليست الصاقی به پرونده مجددا کنترل نموده درصورت تكميل بودن برگه چک ليست را  -4-7

 ع نقص نموده ودر نهايت کامل تحويل بايگانی نمايد.امضا ،ودرصورتيكه ناقص باشد به منشی پس داده تا رف

  چك ليست کنترل پرونده بيماران ترخيص شدهامكانات و تسهيالت مورد نياز :-5

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدارك پزشكي  رئيس اداره اقدس کبير زاده   مدیر بيمارستان   سيد رضا مطهري

  مسئول بایگاني سميه لك  نماینده پزشكان دکتر آزیتا کریمي 

  سوپروایزر آموزشي سكينه نژاد فاضل  مترون بيمارستان زهرا قاسمي

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدير بيمارستان   سيد ابراهيم هاشمی

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت خانوادگی نام و نام

  بيمارستان  یيس ر سيد رضا مطهريدکتر 

 . 1387. دانشكده پيراپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي.  داده پردازي بهداشتيحميد .  مقدسي. -   منابع : -7
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 91/ 4/10  ابالغ  : اولين تاريخ ي بيمارستاني مورد نياز مدیریت طراحي وبروز رساني فرمهاعنوان/موضوع : 

         1/7/93تاريخ  آخرين باز نگری :

 10/7/93تاريخ آخرين ابالغ:

  واحد هاي بيمارستان کليه : دامنه خط مشی و روش

    HIM/007   کد خط مشی :

                                  اول : نسخه 2از  1:  صفحه

براي تشكيل پرونده ي پزشكي واطالع از نوع بيماري ،جمع آوري اطالعات فرمهاي بيمارستاني: برگه ومدارکي است که : تعاريف -1

 آماري وتحقيقات پزشكي مورد استفاده قرار مي گيرند.

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (: -2

،توانایي طراحي وویرایش یگاه داده هامدارك پزشكي ،بدليل برخورداري از بينش اطالعاتي وآگاهي ا زخصایص پاکارشناس  چرايی :

براي آشنایي و آگاهي مسوولين کليه واحدها به روال تهيه ودرخواست فرمهاي مورد نياز  لذا، انواع فرمهاي بيمارستاني را دارد.

 وپرهيز از ناهماهنگي این خط مشي ثبت شده.

 ي باشد. ر آن ميایجاد یك رویه واحد براي کنترل ساختار فرمها وچاپ وتكث هدف:

است ودرصورتيكه فرم جدیدي نياز باشد  بيمارستانيیكي از وظایف کميته مدارك پزشكي نظارت بر طراحي فرم هاي  سياست:

دراین مرکز بدون هماهنگي واطالع مسئول مدارك پزشكي هيچگونه فرمي  .مي شود بررسيفرم درخواست  و دراین کميته مطرح

 لي پرونده چنانچه پيشنهادي بود کتبا با معاونت درمان مكاتبه خواهد شد.برگ اص 18درخصوصتهيه وچاپ نمي شود.

  مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 ابي بر اساس مشاهدهیروش ارزو                  س اداره مدارك پزشكييئمسئول پاسخگو: ر

 : روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

 ارسال مي کنند.به ریاست یا مدیریت بيمارستان  رادرخواست تهيه فرم  دهامسوولين واح-4-1

 ریاست یا مدیریت بيمارستان درخواست تهيه فرم را به رئيس اداره مدارك پزشكي ارجاع مي دهند. -4-2

 دهد.ام مي براساس داده هایي که از سوي درخواست کننده مطرح شده انجرا طراحي فرم رئيس اداره مدارك پزشكي ،  -4-3

و استفاده از اصطالحات کاذب وغير ضروري وتكراري  نداشتن آیتم هاي ،عنوان  رئيس اداره مدارك پزشكي فرم را از نظر  -4-4

 استاندارد بررسي و کنترل مي کند.

  مي دهد.براي کنترل به فرد درخواست کننده عودت را انجام و  طراحي اوليه فرم رئيس اداره مدارك پزشكي -4-5

 مي کند.درکميته مدارك پزشكي مطرح  فرم را طي مراحل پيشگفتپس از  رئيس اداره مدارك پزشكي -4-6

تحویل فرد  راویرایش نهایي نموده و فرمرئيس اداره مدارك پزشكي  پس از تایيد فرم توسط اعضاي کميته مدارك پزشكي ، -4-7

  دهد.درخواست کننده مي 
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 91/ 4/10  :ابالغ   اولين تاريخ فرمها ي بيمارستاني مورد نياز  بروز رسانيومدیریت طراحي عنوان/موضوع : 

         1/7/93تاريخ  آخرين باز نگری :

 10/7/93تاريخ آخرين ابالغ:

  واحد هاي بيمارستان کليه : دامنه خط مشی و روش

 /HIM   007کد خط مشی :

                                  اول : نسخه 2از  2:  صفحه

 .نتر یانه ، پریارامكانات و تسهيالت مورد نياز :-5

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

   رئيس اداره مدارك پزشكي اقدس کبير زاده   مدیر بيمارستان   سيد ابراهيم هاشمي

  نماینده پزشكان دکتر آزیتا کریمي   مترون بيمارستان  زهرا قاسمي

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مارستان مدیر بي   سيد ابراهيم هاشمي 

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بيمارستان  یيس ر  سيد رضا مطهري دکتر 

 منابع : -7

. انتشارات واژه پرداز  .دانشكده پيراپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي . شتيداده پردازي بهدا .دکتر مقدسي .حميد - 

 .1387.چاپ اول

  بيمارستان اربتج -
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مفقودشده  پزشكي اطالعات پرونده هاي بازیابيپيگيري وعنوان/موضوع : 

  وآسيب دیده

 4/10/91 ابالغ  :اولين تاريخ 

  1/7/93تاريخ  آخرين باز نگری : 

   10/7/93آخرين ابالغ: تاريخ   
  کليه واحدهاي بيمارستان : دامنه خط مشی و روش

   HIM/008  کد خط مشی :

                                  اول : نسخه 2از  1:  صفحه

  : تعاريف -1

خيره شده درسایر قسمتهایي که اطالعات ذ با توجه به،  )اوراق پرونده پاره ،کثيف یا..( ببيند آسيب گم شود یا پرونده اي چنانچه

  نمود.آن اقدام بازیابي اطالعات مي توان نسبت به  اطالعات در آن واحد توليد وذخيره شده )اعم از سيستم دستي یا رایانه اي(

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

ران توسط گروههاي ذینفع ،بيمارستان سيستم هایي رابراي جلوگيري باعنایت به استفاده هاي متعدد از پرونده بيماچرايی :

 در نظر گرفته است . ازمفقود شدن یا تخریب وسرقت پرونده 

 .مي باشد وکنترل تعداد پرونده تشكيل وتحویل شده به بایگاني پزشكيجلوگيري از ضایع شدن حقوق ذینفعان پرونده هدفف: هد

ازمفقود شدن یا تخریب وجهت جلوگيري هستند پزشكي بيمارران مسئول حفظ پرونده پرستا منشي بخش و دربخشها سياست:

راتا جایي  برگه ها چنانچه اوراق پرونده  به هرعلتي ازبين برود ،از بخشهاي مختلفبایستي تمهيداتي رابكارگيرند. وسرقت پرونده 

روي فهرست اصلي پرونده ها ،پرونده هاي که تحویل نشده نمایيم. در واحد بایگاني هر سه ماه یكبار از مي  احيا باشد که مقدور

 ليست وپيگيري مي شود.

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 ابي بر اساس مشاهده یروش ارز و              ئيس اداره مدارك پزشكيمسئول پاسخگو: ر

 : روش  اجرا )گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

 ام تحویل گرفتن پرونده پزشكي از پرسنل واحد ترخيص ، وجود برگه هاي اصلي وفرعي را کنترل مي نماید.بایگان هنگ -4-1

و  ویا آسيب ببيند رئيس اداره مدارك پزشكي مورد را در کميته مدارك پزشكي مطرح چنانچه برگه اي ازپرونده مفقودشده -4-2

 گردد.اقدام مي  جایگزیننسبت به تهيه برگه  ویا رایانه ايسپس با استفاده از اطالعات مندرج در سيستم هاي دستي 

اطالعات اوليه ودموگرافيك  مسوول پذیرش مسئول بایگاني باهماهنگي چنانچه برگه پذیرش وخالصه ترخيص بيمار گم شود -4-3

 گردد. برنامه پذیرش در کامپيوتر پرینت گرفته وبقيه برگه توسط سایر مستند سازان تكميل مي  بيمار را از

 اقدام نماید. فرم دراسرع وقت احياءنسبت به  منشي بخش از وي مي خواهد تا ،باشد مربوط به پرستاري اگربرگه مفقود  -4-4

چنانچه برگه اي از پرونده کثيف یا پاره شده باشد ،مسئول بایگاني با توجه به برگه از مستند سازان برگه درخواست مي کند  -4-5

 ذکر مي گردد."بازنویسي شد"ي برگه با توجه به سایر اوراق پرونده اقدام نمایندودر تمام صفحات کلمه نسبت به دوباره نویس
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 پزشكي اطالعات پرونده هاي بازیابيپيگيري وعنوان/موضوع : 

  مفقودشده وآسيب دیده

 4/10/91 ابالغ  : اولين تاريخ

                        1/7/93تاريخ  آخرين باز نگری : 

 مارستانيه واحدهاي بيکل : دامنه خط مشی و روش    10/7/93اريخ آخرين ابالغ:ت

 HIM/008 کد خط مشی :

                                  اول : نسخه 2از  2:  صفحه

 رابا   برگه،  واحد کلينك مذکورمسوول مسئول بایگاني باهماهنگي  چنانچه برگه آسيب دیده از اوراق پاراکلينيك باشد ، -4-6

 جواب ازمایش ،گزارش رادیولوژي ،گزارش پاتولوژي و....(.کند ) مثل احيا مي استفاده از سيستم دستي یا رایانه اي 

 اگر برگه مفقود شده یا آسيب دیده مربوط به پزشك معالج باشد ،مسئول بایگاني ازوي درخواست بازنویسي مي نماید. -4-7

از بين رفته مقدور نباشد ،در کميته مدارك پزشكي مطرح وبااجازه ریاست بيمارستان  حياي اطالعاتچنانچه به هيچ طریقي ا -4-8

 مواردراطي صورتجلسه اي متشكل از مستند سازان آن برگه  ،با ذکر علت در پرونده پزشكي بيمار ثبت مي نمایيم.

 خشها وواحدهاي پاراکلينيكدفاتر موجود در ب – سيستم رایانه اي امكانات و تسهيالت مورد نياز :-5

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس اداره مدارك پزشكي اقدس کبير زاده  مدیر بيمارستان   سيد ابراهيم هاشمي

  مسئول بایگاني سميه لك   مترون بيمارستان  زهرا قاسمي

  مسئول مدارك پزشكي  رقيه بدرخاني  نماینده پزشكان کریميدکتر آزیتا 

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مارستان مدیر بي   سيد ابراهيم هاشمي

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بيمارستان  یيس ر  سيد رضا مطهريدکتر 

 تجارب بيمارستان  -منابع : -7
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کنترل ومطابقت پرونده هاي ورودي به واحد مدیریت عنوان/موضوع : 

 اطالعات سالمت با فهرست بيماران پذیرش شده

 91/ 4/10 :ابالغ  اولين تاريخ 

  1/7/93تاريخ  آخرين باز نگری :  

 10/7/93تاريخ آخرين ابالغ:
بایگاني مدارك پزشكي ،واحد ترخيص ومنشي  : دامنه خط مشی و روش

 بخشها

       HIM/009 کد خط مشی :

                                  اول : نسخه 2از  1   : صفحه

 : تعاريف -1

 .فرایندي است که طي آن واحد مدیریت اطالعات سالمت، وجود یا عدم وجود پرونده پزشكي بيمار در واحد راکنترل مي نماید

 ياست خط مشی (:بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و س-2

بيمارستان موظف است سيستمي را جهت نگهداري پرونده هاي پزشكي در نظر گيرد که طي آن  امنيت وصحت پرونده چرايی : 

 تضمين واز نابودی ومفقود شدن آن جلوگيری شود.

 آگاهي دادن به کارکنان اداره مدارك پزشكي  از روال تحویل گرفتن پرونده پزشكي بيماران.هدف:

ساعت قبل بستري شده اند( ودر  24هر روز از رایانه گزارش فهرست اصلي بيماران گرفته مي شود )بيماراني که دراین مرکز :تسياس

زمان تحویل گرفتن پرونده از منشي بخشها در این فهرست تاریخ تحویل از منشي ثبت مي شودونيزهرسه ماه ليست پرونده هایي 

 ویل داده نشده به واحد ترخيص ودرآمد ابالغ وپيگيري مي گردد. که به واحد بایگاني مدارك پزشكي تح

       مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 )بایگاني در زونكن(. بيماران روزانه و  روش ارزیابي بر اساس مشاهده فهرست اصليرئيس اداره مدارك پزشكي مسئول پاسخگو: 

 : هر گام (روش  اجرا )گامهای اجرايی و مجری -4

برنامه رایانه اي رایاوران فهرست اصلي بيماران بستري  1321مسئول بایگاني درابتداي کار روزانه با استفاده از گزارش شماره  -4-1

 ساعت قبل را گزارش گيري وپرینت مي گيرد. 24شده در 

 يماران بایگاني مي کند.مسئول بایگاني هرروز صبح برگه پرینت گرفته شده را در زونكن مخصوص فهرست ب -4-2

مسوول بایگاني موقع تحویل گرفتن پرونده پزشكي بيمار از منشي بخش ها ،در ستون تاریخ تحویل ،زمان تحویل گرفتن  -4-3

 پرونده را ثبت مي نماید.

گاني تحویل نشده مسئول بایگاني هر سه ماه یكبار با مراجعه به زونكن فهرست اصلي بيماران ،ليست پرونده هایي که به بای -4-4

 راتهيه وجهت پيگيري طي نامه اي به ریاست محترم بيمارستان اعالم مي نماید.

مسئول بایگاني باثبت تاریخ تحویل در برگه فهرست اصلي بيماران ،در زمان درخواست پرونده از سوي سایرین ،به وجود یا  -4-5

 عدم وجود پرونده در بایگاني مدارك پزشكي پي خواهد برد.

پس از ترخيص مسئول بایگاني با توجه به برچسب سبز رنگ ،از پوشه کردن پرونده خودداري کرده وپرونده را به سابقه قبلي  -4-6 

 الصاق مي نماید.
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کنترل ومطابقت پرونده هاي ورودي به واحد مدیریت اطالعات عنوان/موضوع :  

 سالمت با فهرست بيماران پذیرش شده

 91/ 4/10 ابالغ  : اولين تاريخ

  1/7/93تاريخ  آخرين باز نگری :

   10/7/93تاريخ آخرين ابالغ:
 بایگاني مدارك پزشكي ،واحد ترخيص ومنشي بخشها : دامنه خط مشی و روش

       HIM/009  کد خط مشی :

                                  اول : هنسخ                                                                           2از  2   : صفحه

 رايانه ، برچسب سبز رنگ .امكانات و تسهيالت مورد نياز: -5

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  پزشكي  مدارك رئيس اداره اقدس کبير زاده   مدیر بيمارستان   سيد ابراهيم هاشمي

  مسئول مدارك پزشكي رقيه بدرخاني  مدیر پرستاري   زهرا قاسمي

  ترخيصمسئول  سميه رضایي   بایگانيمسئول  سميه لك

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مارستان مدیر بي   سيد ابراهيم هاشمي

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بيمارستان  یيس ر  د رضا مطهريسيدکتر 

 تجارب بيمارستان -1 منابع :-7
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 . دانشكده پيراپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي. انتشارات واژه پرداز .داده پردازي بهداشتي مقدسي . حميد .  -2 

1387. 

انتخاب وپياده سازی سيستم بايگانی پرونده های بستری عنوان/موضوع 

ی متناسب با نياز واحد مديريت سالمت )از جمله فضای ،اورژانس وسرپاي

 بايگانی ،تعداد پذيرش وترخيص ودرخواست پرونده پزشكی(

 91/ 4/10 :ابالغ   اولين تاريخ

 1/7/93تاريخ  آخرين باز نگری : 

  بايگانی مدارك پزشكی  : دامنه خط مشی و روش     10/7/93تاريخ آخرين ابالغ:  

             HIM/010 کد خط مشی :

                                  اول : نسخه                                                                     3از  1:  صفحه

 : تعاريف -1

ا مطالعات به معنی روش طبقه بندی ،تنظيم ونگهداری مدارك وپرونده هايی که به نحوی با بهداشت ،درمان وي:  بايگانیسيستم 

 وتحقيقات پزشكی مرتبط است ونيز باکمترين هزينه ونيروی انسانی درسريعترين زمان ممكن قابل بازيابی باشد.

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (: -2

 .می باشد و... مورد نياز بايگانیفضای روش بايگانی پرونده های بيماران بستری،سرپايی واورژانس، محاسبه  برای تعيين چرايی :

برآورد فضا با توجه به تعداد بيمارپذيرش و ترخيص شده در سال ،رعايت مدت زمان نگهداری پرونده ها طی بخشنامه وزارت  هدف:

 متبوع ونيزانتخاب روشی که سهولت دسترسی ، بازيابی و پاسخگويی به مراجعين رادربر داشته باشد.

متر مربع نگهداری می شود که با توجه به تعداد  180فضايی به مساحت  نده ها ی جاری ونيمه جاری، درپرو در اين مرکزسياست:

سال در بايگانی  جاری قابل نگهداری بوده وفضای در نظرگرفته شده،  15پرونده ترخيصی در سال ،پرونده هابه مدت  7000حدود 

نفردرخواست کننده اعم از ارباب رجوع 100است و ماهيانه ميانگين  نی()ايراترمينال ديجيتکافی به نظر ميرسد .سيستم بايگانی 

پرونده )نيمه جاری (،تحويل اين مرکز می باشد واين 65000داخلی وخارجی دارد.پرونده های بيمارستان شهيد دکتر رهنمون با 

پرونده های راکد اين مرکز شامل پرونده های نفر مراجعه کننده دارد.15پرونده ها نيز به روش سريال بايگانی شده وماهيانه ميانگين 

 نفر مراحعه کننده دارد. 2جانبازان است که ماهيانه ميانگين 

        مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 مشاهده روش ارزيابی بر اساسو                              رئيس اداره مدارك پزشكیمسئول پاسخگو:   
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 : روش  اجرا )گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

 برآورد کرده است.نفر 600ر طول يكماه را تعداد پذيرش وترخيص د (،mm 5/7حجم يک پرونده را )مسوول واحد بايگانی  -4-1

بعالوه تعداد فوت  مورد از کل بستريهای يكماه(120مجدد بيماران)بطور متوسط مسئول بايگانی با محاسبه تعداد پذيرش  -4-2

نياز برای ومرخص شده در طول يكسال را تقسيم بر تعداد پرونده هادر يک متر نموده ومتراژ مورد  درماه( مورد 15ميانگين )شده

 متر اعالم نموده است.95يكسال را 

  متر بر آورد1422سال  15مسئول مدارك پزشكی باتوجه به  عددبدست آمده برای يكسال،حجم مورد نياز بايگانی رابرای -3-4

 متر قفسه بايگانی می باشد. 200طبقه می باشدلذا نياز به  7با محاسبه تعداد قفسه های ريلی که  کرده که 

مورد در طول يكماه است  100تعداد درخواست پرونده داخل وخارج بيمارستانی که حدود سئول مدارك پزشكی با توجه به م -4-4

 وچون بايگانی وپاسخگويی به مكاتبات توسط يک نفر انجام می شود لذا سيستم بايگانی ترمينال ديجيت) سريال(را مناسب ميداند. 

مور مالی ،پرونده اورژانس تكميل شده را تحويل بايگانی مدارك پزشكی نموده وبايگان منشی بخش اورژانس پس از اتمام ا -4-5

 مدارك پزشكی کليه پرونده های اورژانس رابه ترتيب تاريخ در زونكن مخصوص فايل می نمايد.

 ل می شود. توسط منشی درمانگاه پرونده های سرپايی تشكيل وپس از تكميل توسط پزشک داخل درمانگاه مربوطه فاي -4-6

 امكانات و تسهيالت مورد نياز : -5

 پرونده درمانگاههای مختلف. –پرونده اورژانس  -اوراق پرونده بيماران بستری 

 

انتخاب وپياده سازی سيستم بايگانی پرونده های بستری :  عنوان/موضوع

،اورژانس وسرپايی متناسب با نياز واحد مديريت سالمت )از جمله فضای 

 بايگانی ،تعداد پذيرش وترخيص ودرخواست پرونده پزشكی(

 91/ 4/10 ابالغ  :اولين تاريخ 

       1/7/93تاريخ  آخرين باز نگري : 

 10/7/93تاريخ آخرين ابالغ:
  بايگانی مدارك پزشكی  ش: دامنه خط مشی و رو

        HIM/010   کد خط مشی :

                                  اول : نسخه 3از 2:  صفحه
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 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مسئول مدارك پزشكي رقيه بدرخاني  مدیر بيمارستان  سيد ابراهيم هاشمي

  مسئول بایگاني  سميه لك  مترون بيمارستان  زهرا قاسمي 

  مسئول درمانگاه کوهساريمنيره   پزشكي  رئيس اداره مدارك اقدس کبيرزاده

 
 
 

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدیر بيمارستان  سيد ابراهيم هاشمي

 

 

 

 

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بيمارستان  یيس ر   دکتر سيد رضا مطهري

 منابع : -7

 1379علمي دانشگاه علوم پزشكي مازندران. يزات بایگاني پزشكي .عضو هيتفضا وتجه -باال غفاري .آزیتا -1

 

 

 

انتخاب وپياده سازی سيستم بايگانی پرونده های بستری عنوان/موضوع : 

،اورژانس وسرپايی متناسب با نياز واحد مديريت سالمت )از جمله فضای 

 داد پذيرش وترخيص ودرخواست پرونده پزشكی(بايگانی ،تع

 91/ 4/10 ابالغ  : اولين تاريخ

       1/7/93تاريخ  آخرين باز نگری : 

 10/7/93تاريخ آخرين ابالغ:
  بايگانی مدارك پزشكی  ش: دامنه خط مشی و رو

        HIM/010   کد خط مشی :

                                  اول : نسخه 3از 3:  صفحه
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تغيير واصالح مشخصات هویتي بيمار در صورت نياز )به  عنوان/موضوع :

،  عنوان مثال در زماني که مشخص گردد بيمار درزمان پذیرش،به هر دليلي

 مشخصات هويتی اصلی خود رابه درستی اعالم نكرده است(

 4/10/91 ابالغ  : ليناو تاريخ

  1/7/93تاريخ  آخرين باز نگری : 

    واداره مدارك پزشكی  يدرمان واحدهايکليه :  دامنه خط مشی و روش 10/7/93تاريخ آخرين ابالغ:

              HIM/011 کد خط مشی :

                               اول    : نسخه 2از  1 : صفحه

که شامل نام، نام خانوادگي ،نام پدر،شماره شناسنامه  استهویتي ودموگرافيك  اطالعاتبيماران شامل مشخصات  : تعاريف -1

،تاریخ تولد،محل تولد،کدملي ،محل صدورشناسنامه ،جنسيت،وضعيت تاهل،مذهب ،شغل،محل کار ،آدرس ،تلفن،مشخصات 

ر مانند شناسنامه ،کارت ملي ،گواهينامه و...اخذ مي که از روي مدارك معتبمي باشد، همراه بيمار ،آدرس وتلفن همراه بيمار

 گردد.

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

تغيير مشخصات بيماران یك امرغير قانوني بوده که در شرایط خاص وپس از بررسي مدارکي که براي اثبات آن ارائه مي چرايی :

 مي شود. دهد،جهت احقاق حق بيمار انجام

آگاهي و ایجاد یك وحدت رویه در کل بيمارستان براي پرهيز از دوباره کاریها وسرگرداني بيماران درزماني که بيمار تقاضاي  هدف:

 اصالح مشخصات خود را دارد. 

 گردد.در این مرکز تصحيح مشخصات با درخواست کتبي بيمار/ولي بيماروتایيد سرپرستاربخش/پزشك معالج انجام مي سياست :

  مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 و       روش ارزیابي بر اساس پرونده بيمارانيكه مشخصاتشان اصالح شده است.       ئيس اداره مدارك پزشكيمسئول پاسخگو: ر

 روش  اجرا )گامهای اجرايی و مجری هر گام ( :-4

منشي بخش  ،اگر اشتباه از سوي کارکنان پذیرش باشد، شناسایي معتبر وي درصورت مغایرت مشخصات پرونده بيمار با کارت -4-1

 تكميل و تحویل مسئول پذیرش داده که مشخصات بيمار  تغيير مي دهد.درخواست تصحيح مشخصات را  برگه

بخش برگه  درصورتيكه اشتباه از طرف بيمار باشد برگه درخواست  اصالح مشخصات توسط بيمار/ولي بيمار تكميل ومنشي -4-2

 وکپي مدارك شناسایي را به روئيت وامضا سرپرستار/پزشك معالج مي رساند.

 تطبيق و فرم راامضاء مي کند.با خود بيمار سرپرستار بخش با توجه به کارت شناسایي معتبر بيمارمشخصات را پزشك معالج/-4-3

 رئيس اداره مدارك پزشكي مي رساند. وامضاي وئيتمنشي بخش برگه درخواست را به همراه رونوشت ازکارت شناسایي به ر -4-4

 منشي بخش فرم درخواست را جهت تصحيح مشخصات وپرینت مجدد برگه پذیرش ،تحویل مسئول واحد پذیرش مي نماید. -4-5

 منشي بخش فرم درخواست تصحيح مشخصات وبرگه پذیرش جدید را ضميمه پرونده بستري مي نماید. -4-6
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ير واصالح مشخصات هویتي بيمار در صورت نياز )به تغيعنوان/موضوع : 

،  عنوان مثال در زماني که مشخص گردد بيمار درزمان پذیرش،به هر دليلي

 مشخصات هويتی اصلی خود رابه درستی اعالم نكرده است(

 91/ 4/10 ابالغ  :اولين تاريخ 

 1/7/93تاريخ  آخرين باز نگری :  

     بخشهایي درمانيکليه :  خط مشی و روش دامنه 10/7/93تاريخ آخرين ابالغ:

                 HIM/011   کد خط مشی :

                               اول    : نسخه 2از  2    : صفحه

 فرم تصحيح مشخصات امكانات و تسهيالت مورد نياز:-5

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

و نام نام  امضاء سمت نام و نام خانوادگی

 خانوادگی

 امضاء سمت

  مسوول پذیرش معصومه حيدري  مدیر بيمارستان    سيد ابراهيم هاشمي

  سوپروایزر آموزشي سكينه نژاد فاضل  مدیر پرستاري  زهرا قاسمي

  سوپروایزر باليني منصوره باني   رئيس اداره مدارك پزشكي اقدس کبير زاده 

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت ینام و نام خانوادگ

  مارستان مدیر بي   سيد ابراهيم هاشمي

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بيمارستان  یيس ر  سيد رضا مطهريدکتر 

 1388حقوقي .  مسئوليت پزشكي. انتشاراتعباسي .محمود.  -2تجارب بيمارستان   -1  منابع : -7
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از واحد  ومحتويات آن نده پزشكی ثبت وکنترل خروج پروعنوان/موضوع : 

 مديريت اطالعات سالمت

 91/ 4/10 ابالغ  :اولين تاريخ 

  1/7/93 تاريخ  آخرين باز نگری :

 10/7/93تاريخ آخرين ابالغ:
  تمامي واحد هاي درماني بيمارستان :   دامنه خط مشی و روش

 HIM/012:کد خط مشی 

                                  اول        : نسخه                                                                       3از 1       : صفحه

.خروج  پس ازثبت خارج مي گرددخارج کردن پرونده از بایگاني بطور معمول ممنوع است وتحت قوانين وشرایط خاص : تعاريف -1

  خارج بيمارستان انجام مي گيردکه هرکدام داراي ضوابط خاص خود مي باشد. -2ستاني داخل بيمار -1دوصورت : پرونده از واحد به 

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

مجازاطالعات بيماران )اعم از داخلي یاخارجي(که نياز به استفاده از پرونده هاي پزشكي  ارائه آگاهی به کليه کاربران:چرايی  

شدن آن مفقود حقوق بيمار رعایت ، ازتخریب یاقوانين خاص براي این مورد بكاربرده تا  ادارند. لذا درچنين مواقعي ابزارها ور

  جلوگيري شود 

 .مي باشدونيزحفظ اوراق پرونده پزشكي ایجاد وثبت رویه یكسان براي کاهش سردرگمي متقاضيان پرونده هدف  :

، بااطالع مسئول مدارك پزشكي وج پرونده از بایگاني )داخل بيمارستان (،طي درخواست کتبي خر متقاضياندراین مرکز سياست :

 در زونكن مخصوص مشخصات فرد مجاز را ثبت مي نماید. مي گيرندوبایگانرعایت کليه قوانين ،پرونده را امانت و

 

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3 

 ارزيابی رندوم زونكن پرونده هايی که از بايگانی خارج شده است. روش ارزيابی :ارك پزشكي  و  اداره مدریيس  مسئول پاسخگو:

 (: )داخل بيمارستانی  روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام-4

 ید.طي درخواست کتبي پرونده /پرونده ها را از مسئول بایگاني درخواست مي نماجهت ادامه درمان ، درمانگاه،منشي  -4-1

 .)بعلت کمبود پرسنل مسئول بایگاني پرونده /پرونده ها را طبق ليست درخواستي تحویل و از منشي امضا دریافت مي کند -4-2

 برگ شماري نمي شود(پرونده پزشكي بيماران 

 گرداند. منشي درمانگاه، پرونده هایي را که به درمانگاههاارسال شده ، همانروز به بایگاني مدارك پزشكي باز مي -4-3

 .س ازرفع نياز ،پرونده را به بایگاني عودت مي دهندوپپرونده را دریافت  درخواست کتبي سرپرستاربخشارائه  بامنشي بخش  -4-4

 مسول درآمد وبيمه گري طي درخواست کتبي پرونده هایي که براي امور بيمه گري نياز دارد از بایگان تحویل مي گيرد.  -4-5

 وپرونده هایي که عودت داده نشده پيگيري مي شود.، خروج پرونده از بایگاني کنترل زونكن هفتگي مسئول بایگاني  -4-6

 مسئول بایگاني ليست کليه پرونده هایي که از بایگاني خارج مي شوند را داخل یك زونكن نگهداري وهفتگي کنترل ميكند.  -4-7
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از  ويات آنومحت ثبت وکنترل خروج پرونده پزشكی نوان/موضوع  : ع

 واحد مديريت اطالعات سالمت

 91/ 10/ 4 ابالغ  : اولين تاريخ

       1/7/93تاريخ  آخرين باز نگری :   

     10/7/93تاريخ آخرين ابالغ:
  تمامي واحد هاي درماني بيمارستان   ش:دامنه خط مشی و رو

 HIM/012    :کد خط مشی 

                                  اول        : نسخه                                                                        3از 2      : صفحه

 )خارج از بيمارستان(

را به رویت ریيس خروج اصل پرونده از بيمارستان ،برگه درخواست با امضا رئيس بيمارستان درخواست هنگام بایگاني مسئول  -4-1

 ي مي رساند.اداره مدارك پزشك

وبرگه واز کل پرونده رونوشت تهيه ودرپوشه پرونده بجاي اصل پرونده فایل مي شودبایگان کليه اوراق را برگ شماري کرده  -4-2

 درخواست اصل پرونده به داخل زونكن پرونده هایي که از بایگاني خارج مي شد ،الصاق شده تا در دیدرس بایگان باشد.

 به مرجع درخواست کننده اصل پرونده ،اوراق درخواستي را آماده وتعداد اوراق را کتبا اعالم مينماید. بایگان طي نامه پاسخ-4-3

 اداره درخواست کننده ارسال ورسيد دریافت مي گردد .نامه پاسخ داده شده  به  به همراهاصل پرونده  توسط نامه رسان مرکز -4-4

 ه بود ،مسئول مدارك پزشكي طي مكاتبه اصل پرونده را درخواست مي نماید.پس از یكماه اصل پرونده عودت داده نشداگر -4-5

 زونكن ليست پرونده هایي که از بایگاني خارج شده است.،کارت جایگزین پرونده ،برگه درخواست پرونده  : امكانات و تسهيالت-5

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت ادگینام و نام خانو امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدارك پزشكي رئيس اداره  اقدس کبير زاده   مدیر بيمارستان   سيد ابراهيم هاشمي

  مسئول مدارك پزشكي رقيه بدرخاني  مدیر پرستاري   زهرا قاسمي

   سوپروایزر باليني منصوره باني   مسئول بایگاني معصومه اکبري
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از  ومحتويات آن زشكی ثبت وکنترل خروج پرونده پنوان/موضوع: ع

 واحد مديريت اطالعات سالمت

 91/ 10/ 4 ابالغ  : اولين تاريخ

       1/7/93تاريخ  آخرين باز نگری :   

     10/7/93تاريخ آخرين ابالغ:
  تمامي واحد هاي درماني بيمارستان: دامنه خط مشی و رو

 HIM/012    :کد خط مشی 

                                  اول        : نسخه                                                                        3از 3:     صفحه

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مارستان مدیر بي سيد ابراهيم هاشمي

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بيمارستان  یيس ر  سيد رضا مطهريدکتر 

 تجربه بيمارستان  -1منابع :
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نحوه ی همكاری در گرد آوری داده ها ،کنترل صحت آمارهای عنوان/موضوع : 

دريافتی از بخش ها وواحد های مختلف بيمارستان،تحليل شاخصهای بيمارستانی با 

 فيتتوجه به نيازهای درون سازمانی وبرون سازمانی باواحد بهبود کي

 91/ 4/10 ابالغ  : اولين تاريخ

  1/7/93 تاريخ  آخرين باز نگری :

 10/7/93تاريخ آخرين ابالغ:
  تمامي واحد هاي درماني بيمارستان :   دامنه خط مشی و روش

 HIM/013:کد خط مشی 

                                  اول        : نسخه                                                                       2از1:     صفحه

جمع آوري ميداني داده ها از بخشهاي مختلف بيمارستاني ،توسط منشي بخشها وتطابق آمارهاي بخشها با هم  : تعاريف -1

 نداردها را مي ناميم. بيمارستان ،تهيه نمودارها وجداول مقایسه اي ،تهيه شاخصها و مقایسه آنها با استا HISوگزارشهاي سيستم 

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

اطالع رساني به منشي بخشها جهت تكميل ، ارائه روزانه وبه موقع اطالعات در جداول طراحي شده ودقت در ارائه صحيح :چرايی  

  اطالعات به واحد آماربيمارستاني.

ي دریافتي ،بررسي سطح کيفي وکمي خدمات بهداشتي ارائه شده درسطح بيمارستان ،دانشگاه پایش وکنترل داده ها هدف  :

 وکشور براي محاسبه اختالف تا استانداردها ونزدیك شدن به سطح استاندارد ودستيابي به اهداف غایي سازمان. 

ي بخشها قرار مي گيردسپس صحت دراین مرکز جداول گردآوري داده ها توسط کارشناس آمار تهيه ودراختيارمنش سياست :

آمارهاي تحویل شده توسط کارشناس آمار کنترل واقدام به تهيه جداول ونمودارهاي مقایسه اي وشاخصهاي آماري ميگردد. وروزانه 

 ،ماهيانه وساليانه به اطالع مراجع ذیربط رسانيده مي شود..

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3 

 : بررسی گزارشات آمار ونمودارهای آماری اداره مدارك پزشكي       و     روش ارزیابيریيس :مسئول پاسخگو

 :  روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام-4

 آمار روزانه را هر روز ،حتي روزهاي تعطيل در فرم تهيه شده در سيستم رایانه اي وارد مي کند. منشي بخش -4-1

 تصادفي هرروز آمار روزانه وارد شده یك بخش را از روي سيستم کنترل مي کند.کارشناس آمار بصورت -4-2

 کارشناس آمار در پایان هرماه آمارها را از کليه بخشها ي بستري ،کلينيك وپاراکينيك جمع آوري وکنترل نهایي مي کند. -4-3

 توسط کارشناس آمار کليه آمار ها وارد فرمهاي خاص مي گردد. -4-4

  آمار نمودارهاي مقایسه اي بصورت ماهيانه ،فصلي ،شش ماهه وساليانه تهيه ودراختيار مدیریت قرار مي دهد. مسئول -4-5

  مسئول آمارشاخصهاي آماري رابا فرمول مخصوص محاسبه ودرصورت اختالف زیاد با استاندارد به مدیریت گزارش مي کند. -4-6
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را بصورت ماهيانه ،ششماهه و.. به معاونت درمان ودانشگاه جهت تهيه شاخصهاي ارسال مي  مسئول آمار اطالعات آماري -4-7

 نماید.

  مسئول آمار اطالعات  کليه آیتم هاي آماربيمارستاني را بصورت ماهيانه در سایت وزارتخانه )آواب( تكميل مي نماید.-4-8

 بيمارستان باشد )اعم از داخل وخارج بيمارستان(پاسخگو است.مسئول آماربه کليه مكاتباتي که در خصوص اطالعات آماري -4-9

   اینترنت –فرم هاي کاغذي وگزارشات سيستمي آمار  : امكانات و تسهيالت-5

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدارك پزشكي رئيس اداره  کبير زاده اقدس   مدیر بيمارستان   سيد ابراهيم هاشمي

  مسئول آمار بيمارستان مریم طالقاني  مدیر پرستاري   زهرا قاسمي

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مارستان مدیر بي سيد ابراهيم هاشمي

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  ارستان بيم یيس ر  سيد رضا مطهريدکتر 

 منابع :-7

 تجربه بيمارستان  

 

ها ،کنترل صحت نحوه ی همكاری در گرد آوری داده نوان/موضوع : ع

آمارهای دريافتی از بخش ها وواحد های مختلف بيمارستان،تحليل 

شاخصهای بيمارستانی با توجه به نيازهای درون سازمانی وبرون 

 سازمانی باواحد بهبود کيفيت

 91/ 10/ 4 ابالغ  : اولين تاريخ

       1/7/93تاريخ  آخرين باز نگری :   

     10/7/93تاريخ آخرين ابالغ:

  تمامي واحد هاي درماني بيمارستان :   دامنه خط مشی و روش

 HIM/013    :کد خط مشی 

                                  اول        : نسخه                                                                       2از2          : صفحه
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 91/ 4/10 :ابالغ  اولين  تاريخ  بيمار اورژانسي ،سرپایي ،بستريپذیرش عنوان/موضوع : 

  1/7/93تاريخ  آخرين باز نگری :  

 10/7/93تاريخ آخرين ابالغ:

 کليه واحد هاي درماني  : دامنه خط مشی و روش

       HIM/014 کد خط مشی :

                                  اول : نسخه 5از  1   : هصفح

به دو صورت اورژانس يا الكتيو ،انجام می گيرد.اگر بيمار  است که ورود به واحد پذيرش بيمارستاناولين مراجعه بيمار  : تعاريف -2

تحت  ممكن است ترخيص، ی شود ،به واحد پذيرش ارجاع ماز طريق اورژانس  تشخيص ترياژ و مراحل مپس از انجابد حال باشد

 .نظر يابستری گردد

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

درمان يا  مکارکنان واحد پذيرش درکليه شيفتها از سوی پزشک معالج وبيمارستان ،ازبيماران يا همراهان وی جهت انجا:چرايی 

ی کنندلذا آگاهی کارکنان واحد پذيرش از قوانين وجنبه های قانونی رضايتنامه ها بسيار اقدامات درمانی مجوزهای الزم را اخذ م

 .ضروری است

خصوص انواع مراجعين به بيمارستان اعم از آگاهی وايجاد وحدت رويه بين کارکنان واحد جهت آشنايی از قوانين موجود درهدف:

 ز اتالف وقت اينگونه بيماران پيشگيری شود.سرپايی،اورژانس وبستری ، حفظ ايمنی بيماران بدحال که ا

طبق ضوابط پذيرش  و سياست مشتری مداری، تالش براين است که کارکنان واحد دراين مرکز با آموزش مداوم به کارکنانسياست:

 هرگونه خدمتی که مقدور باشد به بيماران ارائه نمايند.   جاری کشور

 رئيس اداره مدارك پزشكي مسئول پاسخگو:      بی:مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيا-3

پرونده اورژانس مراجعين به بخش اورژانس وپرونده ،روش ارزیابي بر اساس مشاهده پرونده سرپایي مراجعين به درمانگاه

 بيماربستري

 : روش  اجرا )گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

 )پذيرش سرپايی(

 نوع بيماري یا نام پزشك را از بيمار سوال مي کند. احد پذیرش بيماران ، متصدي  پذیرشبه هنگام  مراجعه بيمار به و -4-1

در صورتيكه بيماردفترچه بيمه هاي طرف قراردادراداشته باشد،متصدي پذیرش مشخصات بيماررا در سيستم ثبت مي  -4-2

 کندوسپس بيماررا به واحد صندوق ارجاع مي نماید.

 راي بيماران ،چشم پزشكي،زنان وزایمان ،مغز واعصاب ،داخلي و...پرونده سرپایي تهيه مي شود. توسط منشي درمانگاه ب -4-3

 پس از ویزیت بيماروثبت پزشك پرونده سرپایي توسط منشي همان درمانگاه ،براي مراجعه بعدي  نگهداري وفایل مي شود. -4-4
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 )پرونده اورژانس( 

 می دهد.جهت تشكيل پرونده اورژانس به واحد پذيرش بيماران ارجاع را پرستار ترياژ پس از ترياژ بيمار ،بيمار /همراه بيمار -4-1

/همراه بيمارداده ، درصورتيكه مدرك متصدي پذیرش با اخذ برگه مجوز صدور پرونده اورژانسي که پرستار اورژانس به بيمار -4-2

از روي آن ودرصورت نداشتن مدارك شناسایي معتبر باتوجه به اظهارات بيمار/همراه بيمار کليه  شناسایي معتبر موجود باشد

 ،درسيستم ثبت مي کند. مشخصات فردي وآدرس وتلفن ثابت منزل وهمراه وي را

ه کرده وسپس ازبيمار / همراه بيمار رضایتنامه هاي درمان واقدامات درماني متصدي پذیرش ازپرونده اورژانس پرینت تهي -4-3

 واستفاده از اطالعات بيمار را در پشت برگه پرونده اورژانس اخذ مي کند.

متصدي پذیرش کپي دفترچه بيمه بيماران بيمه اي را الصاق به پرونده اورژانس کرده وبيمار/همراه بيمار را به بخش اورژانس  -4-4

 راهنمایي مي نماید.

 براساس اظهارمنشي بخش اورژانس ، موظف است درصورتيكه بيمارتوانایي حرکت /همراه ندارد ،  متصدي پذیرش اورژانس -4-5

 جهت تهيه اطالعات هویتي بيماربربالين وي حاضرومشخصات الزمه را اخذ نماید.

 ورژانس مي باشد،لذا اینگونه مراجعين در الویت قرار دارند.متصدي پذیرش مطلع است که موارد به شرح زیر جزء موارد ا -4-6

اختالالت  -اغماء –سكته مغزي وقلبي  –صدمات ناشي از حوادث وسوانح وسایل نقليه  –زایمانها  –سوختگي ها  -)مسموميتها

 نياز به تعویض خون دارند. بيماریهاي نوزاداني که –تشنجات بيماریهاي عفوني خطرناك مانند مننژیتها  –تنفسي شدید وخفگي ها 

 :شامل بستري كردن بيماراورژانس ياالكتيو است.)پذيرش بستري(

 بستري اورژانس  -1 

دستوربستري بيمار اورژانسي باشد ،با توجه به بخش بستري که بيمارباید در آن بستري گرددبه  مسوول پذیرش درصورتيكه -4-1

صله با اخذ اویژه(بيماررا بالف،چنانچه تخت خالي موجود باشد )بخصوص بخشهاي فهرست تخت هاي بخش مربوطه در رایانه مراجعه 

 اطالعات از بيمار /همراه بيمار بستري مي نماید.

نبود مسئول پذیرش موضوع را با  موجودچنانچه بيمار با دستوربستري اورژانس مراجعه نمود وتخت خالي در بخش مربوطه  -4-2

 ر ميان مي گذارد،سوپروایزر باليني بيمارستان د

 وبيماربستري مي شود. باليني موضوع را به مسئول پذیرش اطالع مي دهد  زراگر امكان خالي کردن تخت مهيا باشد سوپروای -4-3

 91/ 4/10 ابالغ  : ليناو تاريخ بيمار اورژانسي ،سرپایي ،بستريپذیرش عنوان/موضوع : 

  1/7/93تاريخ  آخرين باز نگری :

   10/7/93تاريخ آخرين ابالغ:

 کليه واحد هاي درماني : دامنه خط مشی و روش

          HIM/014   کد خط مشی :

                                  اول : نسخه                                                                           5از  2   : صفحه



 

 بسمه تعالی                               
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به  ي موجود نباشد سوپروایزر باليني موضوع را با پزشك معالج درميان گذاشته وبراي اعزام بيماراگر به هيچ عنوان تخت خال -4-4

 .اقدام مي گرددمرکز دیگر

تا حد دربخش اورژانس ،مسئول پذیرش موظف است درمواردي که بيمار بدحال است وهمراه ندارد با مراجعه به بالين بيمار  -4-5

 کسب نماید. راورضایتنامه ها  امكان مشخصات 

مسئول پذیرش ،درحد امكان چنانچه بيماردفترچه بيمه درماني داشته باشد دو برگ از صفحه اول دفترچه بيمه کپي گرفته  -4-4

وبه پرونده الصاق مي کند وهمچنين درخصوص بيمه مكمل از وي /همراه بيمار سوال مي کندواگر بيمه مكمل داشته باشد در برگه 

 پذیرش ثبت مي کند.

  بستري الكتيو -2

بستري کنترل ميكند و اگربيمار دستوربستري الكتيو داشته باشد ومربوط مسئول پذیرش برگه دستوربستري را ازلحاظ تاریخ  -4-1

 درصورت خالي بودن تخت در بخش مربوطه ،بيمار پس از تهيه مدارك بستري مي شود.  ، به تاریخ امروز باشد)بيمارالكتيو (

،نوع عمل وروزهاي  جراحي عملدستوربستري را کنترل مي کند اگربيمار عمل جراحي داشته باشد، تاریخ مسئول پذیرش -4-2

مشخصات بيمار را  وتاریخ مراجعه ومدارك الزم جهت بستري را به اطالع بيمار رسانيده و بررسي مي نمایدرا عمل جراح معالج بيمار

 سيستم ثبت مي نماید. F2در پنجره

ریخ معين به واحدپذیرش مراجعه ومسئول پذیرش مدارك را اخذ، از بيمار /همراه درخصوص سابقه بستري سوال و بيمار در تا -4-3

 از سيستم نيز جویا مي شود.سپس پرونده بستري راپرینت گرفته ورضایتنامه ها را طبق مقرارت زیراز بيمار/همراه بيمار اخذميكند : 

بيمار /همرا بيمار  احراز هویت از روي مدارك معتبر شناسایي مثل کارت ملي  یكي از مهمترین شرایط اخذ رضایت از -الف

 ،شناسنامه ،گواهينامه ،پاسپورت و...مي باشد.

سال تمام رسيده باشد از بيمار در غير این صورت از ولي به ترتيب ،پدر،جد پدري  رضایتنامه ها اخذ  18اگر بيمار به سن قانوني  -ب

 مي شود.

رش براي اخذ رضایت درمان واقداماتي که برروي حقوق ناشي از ازدواج تاثير مي گذارد مانند عقيم سازي مسئول پذی –پ 

 ،هيسترکتومي ،سقط جنين و  ...عالوه بر رضایت بيمار ،رضایت همسر نيز الزامي است. 

 

 91/ 4/10 ابالغ  : اولين تاريخ بيمار اورژانسي ،سرپایي ،بستريپذیرش عنوان/موضوع : 

  1/7/93تاريخ  آخرين باز نگری :

   10/7/93الغ:تاريخ آخرين اب

 کليه واحد هاي درماني : دامنه خط مشی و روش

          HIM/014   کد خط مشی :

                                  اول : نسخه                                                                           5از  3   : صفحه
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درصورت فوت پدر یا طالق، گواهي فوت و برگه قيوميت یا حضانت نامه مادر الزامي است ویك برگ از برگه مذکور کپي تهيه و  -ج

 ضميمه مدارك بيمار بستري مي گردد.

 ایتنامه هامي باشد.درصورتيكه هر فرد دیگري غير از مادر قيم باشد با دردست داشتن مدارك قوه قضایيه، مجاز به امضاي رض -د

مسئول پذیرش موظف است به هنگام بستري بيماران درخصوص داشتن سابقه قبلي بيمار اطالع کسب کرده و سپس سعي  -4-4 

 در پيدا کردن سابقه قبلي بيمار نماید.

الي سمت راست مسئول پذیرش درصورت داشتن سابقه بستري قبلي بيمار با الصاق برچسب دایره اي سبز رنگ در گوشه با -4-5

 پرونده کليه کادر درمان را از این امر مطلع مي سازد.

کارکنان بخش با رویيت برچسب سبز رنگ ازداشتن سابقه بستري بيمار مطلع مي گردندودرصورت نياز به پرونده قبلي بيمار  -4-6

 منشي بخش کتبا درخواست پرونده قبلي را به مسئول بایگاني ارجاع مي دهد.

 پذیرش بيمار را جهت اخذ برگه ودیعه صندوق به واحد مذکور راهنمایي مي کند.مسئول  -4-7

برگ اصلي وبرگه ودیعه صندوق بيمارستان،برگه رضایت آگاهانه را به اوراق بيمار اضافه کرده که  9مسئول پذیرش عالوه بر -4-8

 4وظيفه اخذ رضایت آگاهانه برعهده پزشك معالج مي باشد.

اي کليه بيماران بستري مچ بند هویتي که شامل مشخصات فردي ،نام پزشك ،تاریخ بستري ،شماره پرونده مسئول پذیرش بر -9-

 بيمار،تاریخ پذیرش مباشد را پرینت تهيه کرده وبهمچ بيمار الصاق مي نماید.

يمه ، حتما دفترچه بيمه مسئول پذیرش به بيماران داراي دفترچه بيمه اي توصيه مي نمایند که جهت رویيت وکنترل مامور ب -4-10

 بيمار در تمام طول مدت بستري همراه بيمار باشد وسپس بيمار را به طرف بخش مربوطه راهنمایي مي کند.

 امكانات و تسهيالت مورد نياز:-5

  برگه درمانگاهي – پرونده اورژانس -اوراق اصلی پروندهبرگ  9رايانه ،  

 

 91/ 4/10 ابالغ  : اولين تاريخ بيمار اورژانسي ،سرپایي ،بستريپذیرش عنوان/موضوع : 

  1/7/93يخ  آخرين باز نگری :تار

   10/7/93تاريخ آخرين ابالغ:

 کليه واحد هاي درماني : دامنه خط مشی و روش

          HIM/014   کد خط مشی :

                                  اول : نسخه                                                                           5از  4   : صفحه
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 کميته بررسی:-

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدارك پزشكي  رئيس اداره اقدس کبير زاده   مدیر بيمارستان   سيد ابراهيم هاشمي

  سرپرستار بخش اورژانس صارمي فریبا  مدیر پرستاري   زهرا قاسمي

  پذیرش بيمارانمسئول  معصومه حيدري  درمانگاهمسئول  منيره کوهساري

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مارستان مدیر بي   سيد ابراهيم هاشمي

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  ستان بيمار یيس ر  سيد رضا مطهريدکتر 

 منابع :-7

 .1387 دانشكده پيراپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي. انتشارات واژه پرداز . داده پردازي بهداشتي. مقدسي . حميد . 

 

 

 

 91/ 4/10 ابالغ  : اولين تاريخ ایي ،بستريبيمار اورژانسي ،سرپپذیرش عنوان/موضوع : 

  1/7/93تاريخ  آخرين باز نگری :

   10/7/93تاريخ آخرين ابالغ:

 کليه واحد هاي درماني : دامنه خط مشی و روش

          HIM/014   کد خط مشی :

                                  اول : نسخه                                                                           5از  5   : صفحه
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  هیالهو مجهول مارانيب ثبت مشخصات :عنوان/موضوع 

 

 10/91/ 4   ابالغ  : اولين تاريخ

                     1/7/93تاريخ  آخرين باز نگری :  

 10/7/93تاريخ آخرين ابالغ:

   مارستانيه واحدهاي بيکل  : دامنه خط مشی و روش

 

   HIM/015  :کد خط مشی 

                                  اول        : نسخه 3از  1          : صفحه

  تعاريف:-1

عنوان نمي کند،یا ممكنست یك کودك سرراهي ، یك فرد  را دخو فردي مشخصات :یا به فردي اطالق ميشود که  مجهول الهویه ،

 نداشته باشد. وجود وي تیهو دیيتا بر مبني مستنداتيرواني یا سالخورده با از دست دادن حافظه باشد که 

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

در راستاي اجرا و رعایت اصول اخالقي  هیالهو مجهولپذیرش تا ترخيص بيماران  در فرایند کنترلي و اجرائي هاي روشبا هدف ارائه 

 و دستورالعملهاي ایمني بيمار 

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 مسوول فني شيفت صبح : دکتر فریدون فالح مهر 

 دکتر حسين زارعي –مسوولين فني  عصر و شب : دکتر مجيد ناصري پور 

 پرونده بيماران مجهول الهویهابي بر اساس مشاهده یزروش ار

 :روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

 ، جهت تهيه صورتجلسه اطالع داده مي شود.روي انتظامي ين ، ك ،مددکارييزر کشیبه سوپروا توسط منشي بخش اورژانس -4-1

 ل و امضاييمنشي بخش تكمنوشته و سپس توسط نسخه  2ه در یماران مجهول الهويفرم صورتجلسه بمسوولپذیرش توسط  -4-2

 افراد ذیل : پزشك اورژانس )شيفت (ریيس ، مدیر  و سوپروایزر )شيفت (، مسئول بخش اورژانس )شيفت (و مسئول

مي   ارمددک لیتحو نسخه دوموگذاشته  پرونده دررا  سپس نسخه اصلي پذیرش )شيفت (و نيروي انتظامي مستقر در آن درج شود .

 شود . 
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  هیالهو مجهول مارانيب ثبت مشخصات بيماران :عنوان/موضوع 

 

 10/91/ 4   ابالغ  : اولين تاريخ

  1/7/93تاريخ  آخرين باز نگری :  

 10/7/93تاريخ آخرين ابالغ:

   مارستانيه واحدهاي بيکل  : دامنه خط مشی و روش

 

  HIM/015    کد خط مشی :

                                  اول        : نسخه 3از  2          : صفحه

چنانچه بيمار درعصروشب بستري شده باشد ،منشي بخش جهت پيگيري امور بيمار، وجود بيمارمجهول الهویه رادرساعات  -4-3

 اداري به اطالع مددکار بيمارستان مي رساند

شياء قيمتي و جواهرات ، مدارك و غيره ..با ذکر نوع ، رنگ و تعداد در فرم توسط منشي بخش متعلقات بيمار اعم از البسه ، ا -4-4

 صورتجلسه ثبت و تحویل واحد مددکاري گردد )همراه با نسخه  دوم صورتجلسه (.

 متصدي توسطمشخصات آورنده بيمار )نام و نام خانوادگي ، آدرس و تلفن ، آدرس محل یافتن بيمار ، امضاء و اثر انگشت ( -4-5

 در فرم مذکور ثبت شود.  رشیذپ

 اجازه بستري بيمار پس از دستور پزشك مبني بر بستري ، توسط سوپروایزر کشيك داده مي شود .-4-6

 توسط پزشك معالج سن تقریبي بيمار تعيين وبه اطالع متصدي پذیرش رسانيده مي شود.-4-7

لهویه و سن تقریبي  تهيه و بر روي مچ دست بيمار بسته مي مشخصات خانم / آقا، مجهول ا ديقدستبند شناسایي بيمار با  -4-8

 شود .

 در رابطه با تعيين هویت بيمار توسط مددکار /نماینده حقوقي و قضایي بيمارستان به مراجع ذیصالح اطالع داده مي شود . -4-9

 انجام امور مربوط به ترخيص بيمار / فوت توسط مددکاربيمارستان انجام مي گيرد. -4-10

در هر مرحله از فرایند مذکور ، اگر احراز هویت بيمار صورت گرفت ، توسط مسوول بخش به واحد پذیرش اطالع رساني مي  -4-11

 شود.

  امكانات و تسهيالت مورد نياز: -5

 فرم صورتجلسه مخصوص بيماران مجهول الهویه
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  هیالهو مجهول مارانيب يیشناساخط مشي  :عنوان/موضوع 

 

 10/91/ 4   :الغ  اباولين تاريخ 

                     1/7/93تاريخ  آخرين باز نگری : 

 10/7/93تاريخ آخرين ابالغ:

   مارستانيه واحدهاي بيکل  : دامنه خط مشی و روش

 

 HIM/015     کد خط مشی :

                                  اول        : نسخه                                                                     3از 3          : صفحه

 كميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  سرپرستار اورژانس فريبا صارمی  مدير بيمارستان سيد ابراهيم هاشمی

  رئيس اداره مدارك پزشكی دس کبيرزادهاق  مسوول فنی شيفت صبح دکتر فريدون فالح مهر

  مددکار اجتماعی نازنين بهراميان  مدير پرستاری زهرا قاسمی

  مسوول فنی  عصر و شب دکتر حسين زارعی  مسوول فنی  عصر و شب دکتر مجيد ناصری پور

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدیر بيمارستان  سيد ابراهيم هاشمي

 

 ابالغ كننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  ریاست بيمارستان دکتر سيد رضامطهري

، مجله علمي سازمان نظام  هیماران مجهول الهويمستند سازي اطالعات بکبيرزاده ،آذر و محسني ساروي ، بنيامين . -منابع : -7

 .423-428،ص  4، شماره  24، دوره  1385پزشكي جمهوري اسالمي ایران . 
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 دستورالعمل تكميل برگه صورتجلسه بيمار مجهول الهويه

 

برای ثبت نام ونام خانوادگی بيمار ،در محل نام بيمار جنسيت ونام خانوادگی )مجهول الهويه ( ذکر گردد.)مثال:زن مجهول  -1

 الهويه(

 برای تخمين سن تقريبی از پزشک مسئول شيفت اورژانس کمک بخواهيد. -2

 در گزينه آدرس بيمار ،محل يافتن بيمار ثبت شود.بهتر است  -3

 آدرس ،مشخصات هويتی )از روی کارت هويت معتبر(وشماره تلفن آورنده بيمار را قيد کنيد. -4

 نام مرکز نيروی انتظامی ،فرد اطالع دهنده به مرکز انتظامی ،تاريخ وساعت تماس ونام مامور را قيد کنيد. -5

 جمع آوری وتحويل واحد مددکاری گردد."بيمار را دقيقاهرگونه اموال ومتعلقات  -6

 در فرم صورتجلسه مشخص کنيد که چه افرادی در تنظيم صورتجلسه حضور داشته اند. -7

 

 ثبت وضعيت ظاهری بيمار از جمله : -8

 چاق،الغر،کوتاه،بلند -الف

ندان طال يا مصنوعی باذکر نام دندان،ريش وسبيل با ذکر د -اسكار،خالكوبی،خال،ماه گرفتگی باذکر محل آنها.                   ج-ب

 هرگونه عالمت ويژه يا نقص عضوباذکر محل آن. -وجود ورنگ وشكل آن.                                               د

 ثبت متعلقات بيمار با ذکر تعداد ونوع آن:  -9

 جواهرات با ذکر نوع وتعداد. -ب                 البسه با ذکر رنگ،محلی يارسمی وغيره .....      -الف

 هرگونه متعلقات ديگر قيد شود. -اوراق احتمالی                                                                د -ج

 عكس بيمار هنگام پذيرش . -10

 اثر انگشت بيمار )سبابه راست درصورت نداشتن دست ،شصت پای راست ( -11

 اگر در رابطه با تعيين هويت بيمار در روزنامه ها اطالعيه ای داده شد،نام روزنامه وتعداد دفعات اطالعيه در پرونده ذکرشود. -12

وضعيت ترخيص بيمار )هميشه يک بيمار مجهول الهويه يک فرد تصادفی يا آسيب ديده نيست،بلكه ممكن است يک کودك  -13

با از دست دادن حافظه باشد(.لذا احيانا درصورت :فوت ،به پرورشگاه انتقال يافت ،به مرکز سرراهی ،يک فرد روانی يا سالخورده 

 ( انتقال يافت،فرارکرد.xنگهداری ) 
 

 

 اداره مدارك پزشكی--91تير ماه 
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 91/ 4/10 ابالغ  :اولين تاريخ  اخذ رضایت آگاهانه از بيماران عنوان/موضوع :

   93/ 1/7تاريخ  آخرين باز نگری :

 10/7/93تاريخ آخرين ابالغ:

     يدرمان واحدهايکليه :  دامنه خط مشی و روش

              HIM/016 کد خط مشی :

                               اول    : نسخه 2از  1 : صفحه

 : تعاريف -1

کليه خطرات عمل ،راه هاي و تهاجمي در خصوص بيمار قبل از تن دادن به هر گونه اقدامات درماني از مدرکي است که  رضایت نامه 

 معالج مي باشد.پزشك  اخذ مي شودو مسووليت دادن این آگاهي به عهدهجایگزین آن روشهاي درماني و

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

آگاهانه از بيماران به منظور رعایت حقوق گيرندگان  این خط مشي آگاهي کارکنان و پزشكان از نحوه گرفتن رضایتهدف ازتدوین 

براي انجام هر گونه اقدام درماني /  اخذ رضایت آگاهانه از بيمارانخدمت و وحدت رویه در کل بيمارستان مي باشد.در این مرکز 

  تهاجمي مطابق ليست ضميمه خط مشي الزاميست .

   مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 کنترل رندوم اخذ رضایت پرونده هاي بيماران بستري بصورت فصليو    روش ارزیابي بر اساس    رئيس بيمارستانمسئول پاسخگو:  

 روش  اجرا )گامهای اجرايی و مجری هر گام ( :-4

 ضيح مي دهد .هایي که نياز به اخذ رضایت نامه دارند به بيماران تورمورد کليه اعمال جراحي وپروسيجرپزشك معالج د -4-1

پس از کسب آگاهي واطالعات کافي درمورد روش درماني یا تشخيصي ،رضایت نامه را مطالعه وبا امضا وي بيمار/ ولي قانوني  -4-2

 واثر انگشت ،آن را تایيد مي نماید.

داشته  را مسوول پذیرش/مسوول شيفت کنترل مي کند که بيماردرهنگام اخذ رضایت نامه ،صالحيت تصميم گيري -4-3

 ( .سال سن داشته واز نظر عقلي ورواني سالم باشد18باشد)حداقل 

رضایت از اولياي پس از کنترل مدارك الزم ، درصورتيكه بيمار به هر دليلي ،صالحيت تصميم گيري ندارد،مسوول پذیرش  -4-4

اخذ مي را  رند،یا نمایندگان قانوني آنها(سرپرستان)کساني که مطابق قانون حضانت بيماررابه عهده دا/ بيمار )پدر،جد یا جد پدري(

 کند.

مسوول پذیرش/  ، سرپرستان بيمار ميسر نباشد /والدین/ در مواقعي که نياز به اقدام اورژانس باشد ودسترسي به همسر -4-5

مي ضا پزشك معالج ،متخصص بيهوشي وپرسنل پرستاري بخش) بعنوان شاهد (ام و از  هکردصورتجلسه موارد را مسوول شيفت 

 گيرد.
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 91/ 4/10 ابالغ  :اولين تاريخ  اخذ رضایت آگاهانه از بيمارانعنوان/موضوع : 

  1/7/93تاريخ  آخرين باز نگری : 

 10/7/93تاريخ آخرين ابالغ:

     يدرمان واحدهايکليه :  دامنه خط مشی و روش

 HIM/016   :کد خط مشی 

                               اول    : نسخه 2از  2    : صفحه

 فرم اخذ رضایت آگاهانه . امكانات و تسهيالت مورد نياز:-5

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مسوول پذیرش معصومه حيدري  مدیر بيمارستان    سيد ابراهيم هاشمي

   رئيس اداره مدارك پزشكي اقدس کبير زاده   ري مدیر پرستا  زهرا قاسمي

  سوپروایزر باليني منصوره باني  نماینده پزشكان بيمارستان دکتر آزیتا کریمي

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مارستان مدیر بي   سيد ابراهيم هاشمي

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بيمارستان  یيس ر  سيد رضا مطهريدکتر 

 منابع : -7

 تجارب بيمارستان.  -1

 .1388انتشارات حقوقي .  مسئوليت پزشكي.عباسي .محمود. -2    -2
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 91/ 4/10 ابالغ  : اولين تاريخ کليه اوراق پرونده درزمان ترخيصارزيابی چک ليست عنوان/موضوع : 

  1/7/93تاريخ  آخرين باز نگری : 

 10/7/93ابالغ: تاريخ آخرين 

  و کليه بخشهای بستری اداره مدارك پزشكی : دامنه خط مشی و روش

  HIM/017کد خط مشی :

 اول                                   : نسخه                                                                       2 از 1:   صفحه

  : تعاريف -1

و  .اين بررسی وتحليل کمینشان می دهد را نظارت دقيق ومستمر از کامل بودن مستندات پرونده:برگه ای که چک ليست پرونده 

 مستندات انجام می شود وبطور کلی پس از ترخيص بيمار است. "کامل بودن  "مبتنی بر ويژه گی  کيفی

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

  را برای منشی بخش ومميز پرونده سهل تر کند.کنترل رعايت استانداردهای کمی وکيفی پرونده شی که رو چرايی:

 وتعيين ميزان انتظارات از يک پرونده کامل. کليه اوراق پرونده درزمان ترخيصآشنايی کارکنان از نحوه مميزی هدف:

ونده را با توجه به محتويات کنترل وتكميل نموده وسپس ترخيص بيمار منشی بخش برگه چک ليست پردراين مرکز قبل از سياست:

می رساندونيز مجددا هنگام تحويل پرونده در واحد بايگانی طبق اين برگه پرونده کنترل می سئول پذيرش م برای مميزی به روييت 

 گردد.

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 بر اساس چک ليست روزانه به صورت کنترل  : روش ارزيابیو                       مسوول پاسخگو: رئيس اداره مدارك پزشكی

 : روش  اجرا )گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

از نظر کمی و کيفی  با استفاده از برگه چک ليست  منشی بخش پرونده را ترخيص بيمار ،صدور دستور پزشک مبنی بر پس از  -4-1

 د الزمه را ثبت وسپس برگه راامضا می کند.نموده و موارکنترل نهايی 

 می رساند.ترخيص به روئيت مسئول پذيرش  قبل از ارزيابياوليه جهت پرونده بيمار رامنشی بخش ، -4-2

 نمايد.کنترل می پرونده بيمار را طبق جک ليست کليه آيتم های کمی وکيفی ، مسئول پذيرش  -4-3

 .قبل از تحويل واحد بايگانی می باشد موظف به رفع آنها منشیست ثبت وامضاکرده ،برگه چک ليدررا نواقص مسئول پذيرش -4-4

 اقدام می کند. نقايص ، پس از ترخيص بيمار منشی بخش پرونده را از واحد ترخيص پس گرفته ونسبت به رفع  -4-5

 منشی بخش پرونده بيمار را پس از تكميل به واحد درآمد تحويل می دهد . -4-6

ز اتمام فرايند مالی ،مسئول واحد درآمد، پرونده را از روی دفتر مخصوص پرونده ها تحويل بايگانی مدارك پزشكی پس ا -4-7

 منمايد. 
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 91/ 4/10 ابالغ  : اولين تاريخ کليه اوراق پرونده درزمان ترخيص ارزيابیچک ليست عنوان/موضوع : 

 1/7/93تاريخ  آخرين باز نگری :  

 1/7/93 0تاريخ آخرين ابالغ:

 و کليه بخشهای بستری اداره مدارك پزشكی : دامنه خط مشی و روش

 HIM/017   کد خط مشی :

 اول                                   : نسخه                                                                       2 از 2:   صفحه

چک ليست پرونده را از منشی تحويل گرفته وچنانچه نقصی برطرف نشده باشد ،پرونده جهت مسئول بايگانی از روی برگه  -4-8

 رفع نقص مجدد به منشی بخش برگردانده می شود.

 منشی بخش  پس از رفع نقص کامل پرونده ،پرونده را تحويل مسئول بايگانی می نمايد. -4-9

 جزوه ميزان انتظارات از پرونده کامل بستري –رونده برگه چك ليست نواقص پ امكانات و تسهيالت مورد نياز :-5

 كميته بررسی:-6

 تهيه كنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس اداره مدارك پزشكی  اقدس کبير زاده   مدير بيمارستان  سيد ابراهيم هاشمی

  سوپروايزر آموزشی اضل سكينه نژاد ف  مترون بيمارستان زهرا قاسمی

  مسوول بايگانی سميه لک  مسئول پذيرش معصومه حيدری

 

 تاييد كننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدير بيمارستان  سيد ابراهيم هاشمی  

 

 ابالغ كننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رييس  بيمارستان  دکتر سيد رضا مطهری

 ارب بيمارستانتج -منابع : -7
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ساعت توسط پرسنل  24بازيابي پرونده هاي پزشكي در تمام :عنوان/موضوع 

  ديده  آموزش

 91/ 4/10 ابالغ  : اولين تاريخ

  1/7/93تاريخ  آخرين باز نگری : 

 10/7/93تاريخ آخرين ابالغ:
 وكليه واحد هاي درماني اداره مدارك پزشكی : دامنه خط مشی و روش

  HIM/018کد خط مشی :

 اول                                   : نسخه                                                                       2 از 1:   صفحه

 قبلی ساعت، به معنای اينكه هر زمان پزشكان معالج نياز به مطالعه پرونده 24قابل بازيابی بودن پرونده پزشكی در : تعاريف -2

  در اختيار آنان قرار گيرد. ،داشته باشندان بيمار

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

در ساعات  آگاهی کليه کارکنان اداره مدارك پزشكی ودرمان از روال تهيه وتحويل پرونده پزشكی بيمار:و هدف یيچرا

 تعطيل،جهت کمک به درمان بيماران.

بعد ازظهرباز است ودر ساير ايام دو نفر از کارکنان بايگانی که منزلشان جنب  5اين مرکز درايام غير تعطيل تا  نیبايگااست:يس

 بيمارستان می باشد آنكال بايگانی می باشند.

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 مسوول پاسخگو: رئيس اداره مدارك پزشكی

  بصورت رندوم . دو نفر، احضارتلفنی اين: روش ارزيابی

 : روش  اجرا )گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

 مسئول مدارك پزشكی جهت بازيابی سريع وآسان پرونده ها ، روش چيد مان پرونده ها را به روش سريال انتخاب کرده است. -4-1

 دارد. بعد از ظهر در بايگانی حضور  5متصدی بايگانی مدارك پزشكی هرروز تا ساعت  -4-2

رئيس اداره مدارك پزشكی طی نامه کتبی آدرس وشماره تلفن دو نفر از کارکنان بايگانی که منزلشان جنب بيمارستان می  -4-3

 باشد را به دفتر پرستاری معرفی کرده تا هر زمان نياز به پرونده باشد با يكی از اين دو نفر تماس گرفته شود.

ليد درب ورودی بايگانی به خدمه اين واحد )بدليل نزديكی منزل به بيمارستان (تحويل توسط رئيس اداره مدارك پزشكی ک -4-4

 شده است که در مواقع ضروری قادر باشد به اين واحد  ورود نمايد.  

مسئول مدارك پزشكی به تعدادی از کارکنان واحد پذيرش درخصوص استخراج پرونده بيماران طبق روش سريال آموزش  -4-5

چنانچه دسترسی به خانمها بدرخانی ولک مقدور نباشد ،کليد بايگانی را از خدمه ساختمان مديريت )منزل خدمه مديريت داده اند و

 نزديک بيمارستان است( تهيه و با کمک متصدی پذيرش شيفت ،پرونده درخواستی بازيابی می گردد.
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ساعت توسط  24بازيابي پرونده هاي پزشكي در تمام  :عنوان/موضوع 

 ديده  نل آموزشپرس

 91/ 4/10 ابالغ  :اولين تاريخ 

 1/7/93تاريخ  آخرين باز نگری :  

 1/7/93 0تاريخ آخرين ابالغ:
 وكليه واحدها ي درمانيپزشكی اداره مدارك  : دامنه خط مشی و روش

 HIM/018   کد خط مشی :

 اول                                   : نسخه                                                                       2 از 2:   صفحه

پرسنلی که پرونده را در ساعات غير اداری وايام تعطيل پرونده را از بايگانی استخراج وتحويل بخش می دهند ، کليه  -4-6

 ت تكميل می کند.مشخصات وآيتم های مربوط به خروج پرونده از بايگانی را که درزونكن مربوطه موجود اس

  امكانات و تسهيالت مورد نياز : -5

 كميته بررسی:-6

 تهيه كنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس اداره مدارك پزشكی  اقدس کبير زاده   مدير بيمارستان  سيد ابراهيم هاشمی

  مسئول مدارك پزشكی یرقيه بدرخان  مترون بيمارستان زهرا قاسمی

  مسوول بايگانی سميه لک  مسئول پذيرش معصومه حيدری

 

 تاييد كننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدير بيمارستان  سيد ابراهيم هاشمی  

 

 ابالغ كننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رييس  بيمارستان  دکتر سيد رضا مطهری

 ب بيمارستانتجار -منابع : -7
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 د حقوق گيرنده خدمتواح
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 فهرست

                                                                                                                                                                                             عنوان                                                                                                                        

 صفحه 
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اظت گيرنده خدمت در برابر حمالت فيزیكي و حف عنوان/موضوع :

 صدمات روحي

 2/10/91تاريخ ابالغ  :

 01/05/93تاريخ  آخرين باز نگری :

 کليه واحدهای بيمارستاندامنه خط مشی و روش : 15/05/93 تاريخ آخرين ابالغ:

 

 PR/001کد خط مشی :

 اولنسخه: 3از1صفحه:

 ---تعاريف: -1

 :خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (چرايی )بيانيه خط مشی-2

منظور افزايش رضايت مندی بيماران شرايطی محيا می گرددتا حقوق گيرنده خدمت در برابر حمالت فيزيكی و صدمات  به : چرايی

 روحی حفاظت شود.

  تصدما و تحمال گونههر  از یجلوگير ،نستاربيما ایبر خالقیا بچورچا ديجاا ر،بيما قحقو از حمايتسالمت بيماران، :هدف

   خدمت ی هگيرند حتمالیا

پل  10،حضور نيروهای نگهبان در شيفت کاری مختلف و اختصاص کد  نستاربيما در  مستقر نتظامیا  نسانیا وینير رحضو: تسسيا

  ارتباطی بين  ايستگاه پرستاری وواحد نگهبانی ازطريق سيستم پيج در کليه بخشها

   :شی و روش ارزيابیی اجرای خط ممسئول پاسخگو-3

 بخش رسرپرستا و ستاحر لمسئو ت،نتظاماا لمسئوباهماهنگی  رئيس بيمارستان 

  ( : گامهای اجرايی و مجری هر گامروش  اجرا )-4

 تنتظاماا.باشد  می مستقر، منيتا  يشافزوا حفاظت جهت، ساعته 24 رتبصو نستاربيما در نتظامیا وینير نسانیا وینير -4-1

 . کند محافظت، را نکنارکاو يگرد  رانبيما، نکنندگا دتعيا توسط فيزيكی یهتکحرمتها مقابلدر ستاموظف نستاربيما

 ورد.آ می بعمل یجلوگير ها بخش خلدا به سناشنا يا كمشكو ادفرا هرگونه ورود ازنگهبان بخش -4-2

   .باشد می( ها خشب تمامی در)بستهارمد سيستم به مجهز نظم ديجاا و  لکنتر جهت  واحدحراست  -4-3

 .دشو می داده عطالا ، نگهبانی به نکنارکا توسط ، همشاهد رتصودر  كمشكو ادفرا و كمشكو اردمو ی کليه -4-4

 و حمايت ، رحضون جهت ستاربيما در مستقر نتظامیا وینير و نگهبانی بهپرستاری  پرسنل  جرحی وممصد ورود محض به -4-5

 .دشو می داده عطالا(    دننمو تجلسهرصو) ثهدحا علت سیربر
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حفاظت گيرنده خدمت در برابر حمالت فيزیكي و  عنوان/موضوع :

 صدمات روحي

 2/10/91تاريخ ابالغ  :

 01/05/93تاريخ  آخرين باز نگری :

 کليه واحدهای بيمارستاندامنه خط مشی و روش : 15/05/93 تاريخ آخرين ابالغ:

 

 PR/001کد خط مشی :

 اولخه:نس 3زا  2 صفحه:

    .هندد می عطالا 10ازطريق اعالم کد نگهبانیواحد به ، بيمارستان  پرسنل،بيماروياهمراهان  اعنز و یگيردر اردمو در -4-6

   . نمايند می لکنتر را  عضااو و دهکر اپيد رحضو ، نظر ردمو بخش در 10بالفاصله پس از اعالم کد ننگهباو نتظامیا وینير -4-7

 پشتيبانی جهت مستقر نتظامیا وینير توسط یکالنتر به تبامر یگيردر ی مهادا يا تهديد مپيا هرگونه فتيادر رتصودر -4-8

 .دشو می ارشگز

ساالنه ازطرف واحدآموزش   خدمت نگيرندگا عقايد و ها ارزش حفظ و  ربيما قحقو عايتر صخصودر شیزموآ یها سکال-4-9

  . دشو می اربرگز  ننگهبانا و پرسنل ی  کليه جهتودفتربهبودکيفيت 

تهيه و نصب مصاديق توهين به پرسنل و اطالع رسانی به مراجعه کنندگان در کليه بيمارستان توسط مسئول تكريم انجام می  -4-10

 گردد.

مسئول  رسيدگی به شكايات عالوه برمراجعه حضوری،تلفنی ،پيامكی اقدام به تهيه صندوقهای پيشنهادات و شكايات در  -4-11

 دگی به حقوق بيماران درکليه قسمتهای بيمارستان می نمايد.جهت رسي

تشكيل کميته به صورت مكرر دردفتررياست باحضورکليه مسئولين در جهت کاهش مشكالت ارباب رجوع و حفاظت از -4-12

 حقوق گيرندگان خدمت 
 ثهدحا علت تجلسهرصوم پيج ، تلفن ، سيست ،بستهارمد بيندور امكانات و تسهيالت مورد نياز و چك ليست کنترل آن :-5

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدیرپرستاري زهراقاسمي  مدیر بيمارستان سيدابراهيم هاشمي

  مسئول تكریم ارباب رجوع ورسيدگي به شكایات  زهراملكي  مسئول حراست آقاي چيوائي

  نماینده نيروي انتظامي سروان اسماعيل روحي  مسئول نگهباني رضاشاه صفيحميد

 

 

 



 

 بسمه تعالی                               
 

افت اباد بيمارستان شهدای ي
 ت      دفتر بهبود کيفي

 

 

290 
 

حفاظت گيرنده خدمت در برابر حمالت فيزیكي و  عنوان/موضوع :

 صدمات روحي

 2/10/91تاريخ ابالغ  :

 01/05/93تاريخ  آخرين باز نگری :

 يمارستانکليه واحدهای بدامنه خط مشی و روش : 15/05/93 تاريخ آخرين ابالغ:

 

 PR/001کد خط مشی :

 اولنسخه: 3زا 3صفحه:

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

   مدیر بيمارستان سيدابراهيم هاشمي

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس بيمارستان دکترسيدرضامطهري

 

 تجربيات بيمارستانر،بيما قحقو رمنشو، تخدم نگيرندگا بخشیرعتباا یها سنجه منابع :-7
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پذيرش همراه و فراهم نمودن امكانات رفاهی همچون غذا و عنوان/موضوع :

 تسهيالت الزم برای استراحت و خواب

 10/91/ 2تاريخ ابالغ  :

 01/05/93تاريخ آخرين بازنگری :

 واحدهای بيمارستان  کليه دامنه خط مشی و روش : 15/05/93   : ابالغتاريخ  آخرين 

 PR/002کد خط مشی :

 اولنسخه: 2از  1صفحه:

 ---تعاريف: -1

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

 به منظور ارتقا و فراهم آوردن امكانات رفاهی بيماران اين خط مشی تهيه می گردد. چرايی:

ر  و  بيماق حقوء تقاو ارحمايت ،شناسائی ن،  بوجود آمدن شرايط سالمت بيمار باستاربيماای خالقی برب اچورچاد يجاا هدف:

 افزايش رضايتمندی می باشد.

 نهاابه همرت  سانی جهت تسهيالع رطال،اهی(اهمرر و خدمت) بيمان جهت گيرندگازم الت تسهيالی ئه ارا سياست:

 مسئول پاسخگوي اجراي خط مشی و روش ارزيابی:-3

 سئول هر بخش                     روش ارزيابی: بر اساس مشاهدهمسئول پاسخگو:م

 روش  اجرا :)گامهاي اجرايی و مجري هر گام ( :-4

شته اه دامعتمد همردفرت،جمله معايناازحل تشخيصی امردرميدهدتازه جااخدمت ةبه گيرند/سرپرستارن ستاربيماکارکنان -4-1

 .ست انظر گرفته ن وی درسای آسترسی هال  و دحاه فارماتی جهت اقد، استاراهمين و درباشد 

مر اين اينكه امگرباشد.دك کواه همرن مادرحل امرم تمادك درلدين کوازوايكی  سرپرستاربه گيرنده خدمت اجازه ميدهد تا -4-2 

 .پزشكی باشدی تها ورضرف برخال

 .د می گيررت صون هاابا همری دجل، عين حا، در ستانه رد دوبرخوو همدلی د و يجااتوسط پرسنل د،عتمااحس  -4-3

و لفظی ی گيرو درخشن و ميز آتهديد ر گفتار و فتارهرگونه ر از بيمااه همرر و با بيمارد برخودر کارکنان بيمارستان /پرستار -4-4

 .دنماينمی د داری خود شود  فردی در عتمااحس بی د يجاافيزيكی که باعث 

  شود.ار داده قرر تخت بيمار  کناتوسط خدمات صندلی)  تاشو(  2يا  1ر بيمااه همرحت استراجهت سرپرستارکنترل می نمايد  -4-5

   رافراهم نموده اند.بخش ها در )تلفن(ر با  بيماون بيرس از تمابيمارستان تسهيالت  مسئولين  -4-6

   دهند. قرارمی،مند زنياران بيمار ختيا،  در ايلچروم ،ولزرت صودرسرپرستار  کارکنان بيمارستان /-4-7

   .ددئه می گراه وی اراهمرر و به بيمادربدوورودزمان بستری وزمان ترخيص ران توسط پرستازم الی هازش موآ -4-8

  .د نظرگرفته شودرهمجنس و همگن اه همرران،بيمااه بخش ها جهت همردر /سرپرستارتالش می نمايند ن ستاربيماکارکنان  -4-9

ل  و حاه فارجهت ن( ،يگاش )رابجوو  آتلفن عمومی ، خانهزنما، بوفهن : همچو تیتسهيال ت ومكاناابيمارستان  مسئولين -4-10

 .ستا نمودهمهيا ر بيمااه سترسی همرد
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و بخش ها  ط نضباو احفظ نظم ی ستادر راقابل فهم و شن ، روکافی ت با توضيحال  و کنتر را ن هااهمروج خرورود و نگهبان  -4-11 

 اقدام می نمايد. باهماهنگی سرپرستاره  عمدت مشكالو تفاهم ء سوی از يرجلوگ

 .شام ( جهت همراهان بيمار و وسايل يكبار مصرف را انجام  می دهند –ناهار  –مسئول  تغذيه برنامه غذايی )صبحانه -4-12

 نان و همراه بيماران در نظر می گيرد. مدير بيمارستان  واحد نمازخانه خواهران و برادران را جهت نيازهای عبادی کارک -4-13

 مسئول شيفت ،برنامه ريزی مالقات روزانه بيماران را با هماهنگی واحد مرکز  انجام می دهد.  -4-14

 بوفهو خانه تلفن عمومی  زتخت نمار صندلی کناامكانات و تسهيالت مورد نياز : -5

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء تسم نام و نام خانوادگی

  مدير پرستاری زهرا قاسمی  مدير بيمارستان  سيد ابراهيم هاشمی  

  بخشسرپرستار  مهری سالمتی  مسئول طرح تكريم ارباب رجوع زهرا ملكی

  مسئول نگهبانی حميدرضاشاه صفی   مسئول تغذيه فاطمه شفيعی

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت ینام و نام خانوادگ

  مدير بيمارستان  سيد ابراهيم هاشمی  

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رييس  بيمارستان  دکتر سيدرضامطهری 

 تجارب بيمارستانمنابع : -7

 

 

 

پذيرش همراه و فراهم نمودن امكانات رفاهی همچون غذا و عنوان/موضوع :

 تسهيالت الزم برای استراحت و خواب

 10/91/ 2تاريخ ابالغ  :

 01/05/93ی :تاريخ آخرين بازنگر

 کليه واحدهای بيمارستان  دامنه خط مشی و روش : 15/05/93   : ابالغتاريخ  آخرين 

 PR/002کد خط مشی :

 اولنسخه: 2از  2صفحه:



 

 بسمه تعالی                               
 

افت اباد بيمارستان شهدای ي
 ت      دفتر بهبود کيفي

 

 

293 
 

 10/91/ 4تاريخ ابالغ  : انتقال آن  :  نظارت بر خارج ساختن عضو از اهدا کننده وعنوان/موضوع 

 01/05/93:آخرين بازنگري ختاري

 15/05/93 : ابالغتاريخ  آخرين  

 کليه واحدها                دامنه خط مشی و روش :

 PR/003    :كد خط مشی 

 :اولنسخه  3از1 صفحه:

 ---تعاريف: -1

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی،هدف از تدوين و سياست خط مشی(: -2

 اطالع رسانی دقيق به مراکز درمانی اهداء عضوءعضو  لنتقاا و اءهدا تاخدمیجهتتوسعهیيزربرنامه چرايی:

 ها(زشناسائینيااری،مدیمشترکمک به بيماران نيازمند)هدف :

 جهت زمال اتتمهيد و ئطاشر ديجاا خدمات، عضو، کسب تمهيدات الزم جهت توسعه اهداء معرفی افراد متقاضی به سازمان سياست:

 ی مربوطههانستاربهبيما هشد یمغز گمر ادفرا لنتقاا

 رئيس بيمارستان  مسئول پاسخگوي اجراي خط مشی و روش ارزيابی:-3

 روش  اجرا )گامهاي اجرايی و مجري هر گام ( :-4

 د.نمیشو منجاا مستقيمرتبصو اردند دیبررکان،ستاربيما ه،درکننداهدازاساختنعضورجخا

 :  مراحل اهدای عضو

 ( به صورت تلفنی و يا ويزيت بازرسين اهدای عضوGCS<5مغزی)شناسايی موارد مشكوك به مرگ  -4-1

 تماس با شماره های ذيل در واحد فراهم آوری اعضاء و نسوج پيوندی 

 09120851127آقای دکتر هادی صادق:       09120851126خانم حضرتی:      09120851125خانم مومنی پور: 

مار جهت معاينه دوازده زوج ساقه مغز، تهيه اولين نوار مغز و انجام تست های حضور کورديناتور)هماهنگ کننده( بربالين بي -4-2

 آتروپين و آپنه با حضور پزشک مقيم بخش های مراقبت های ويژه يا اورژانس و بررسی قابليت اهدای ارگان ها

مرکز پيوند و يا کورديناتور اعالم وضعيت مرگ مغزی به خانواده بيمار و پيشنهاد اهدای عضو به ايشان توسط روانشناس  -4-3

 رضايت گير
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 10/91/ 4تاريخ ابالغ  : انتقال آن  :  نظارت بر خارج ساختن عضو از اهدا کننده وعنوان/موضوع 

 01/05/93:آخرين بازنگري تاريخ

 15/05/93 : ابالغتاريخ  آخرين  

 کليه واحدها                دامنه خط مشی و روش :

 PR/003    :كد خط مشی 

 :اولنسخه  3از 2صفحه:

4-4-  Management بيمار تا زمان اخذ رضايت انتقال جهت حفظ ارگان های مورد مرگ مغزی تا زمان اخذ رضايت به اهدای عضو 

 اخذ رضايت انتقال از خانواده بيمار مشكوك به مرگ مغزی -4-5

پيوند اعضا توسط يک متخصص بيهوشی، کورديناتور و انتقال بيمار مشكوك به مرگ مغزی به بخش مراقبت ويژه ی مرکز -4-6

 تكنسين، به وسيله آمبوالنس مجهز به وسايل مراقبت ويژه

ساعت و انجام نوار مغز  24تا  12مراقبت از بيمار مشكوك به مرگ مغزی در بخش مراقبت ويژه ی مرکز پيوند اعضاء به مدت  -4-7

 ساعت از نوار مغز اول 6دوم، به فاصله 

گروه پزشک معتمد وزارت بهداشت )متخصص جراحی اعصاب، داخلی اعصاب، داخلی و  4اييد نهايی مرگ مغزی توسط ت -4-8

 بيهوشی(

 تشكيل جلسه پزشكی قانونی با حضور نماينده قوه قضائيه . اخذ رضايت اهدای عضو از ولی دم متوفی -4-9

 بررسی نهايی ارگان های قابل پيوند -4-10

 زارت بهداشت و مسئول تخصيص عضو جهت مشخص نمودن تيم های گيرنده عضوهماهنگی با و -4-11

انتقال متوفی به صورت رايگان توسط مرکز پيوند اعضاء، به هر نقطه ای از کشور که خانواده برای مراسم تدفين، مدنظر  -4-12

 داشته باشند.

توفی، جهت تقديم دسته گل و قرائت متن لوح تقديری حضور يكی از پرسنل مراکز پيوند اعضاء در يكی از مراسم ترحيم م -4-15

که از طرف مرکز پيوند اعضاء جهت تشكر از اين حرکت خداپسندانه آماده شده است)البته در صورتی که خانواده تمايل داشته 

 باشند(.

 ----  : تتسهيالت ومكاناا-5
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 10/91/ 4تاريخ ابالغ  : آنانتقال   :  نظارت بر خارج ساختن عضو از اهدا کننده وعنوان/موضوع 

 01/05/93:آخرين بازنگري تاريخ

 15/05/93 : ابالغتاريخ  آخرين  

 کليه واحدها                دامنه خط مشی و روش :

 PR/003    :كد خط مشی 

 :اولنسخه  3از 2صفحه:

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت وادگینام و نام خان امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مسئول  ICU1  کبری آرمان  مسئول تكريم ارباب رجوع زهرا ملكی

  مديرپرستاری زهراقاسمی   سوپروايزر بالينی منصوره بانی

  ICUرئيس بخش  فريدون فالح مهر  سوپروايزر آموزشی سكينه نژادفاضل

  مدير بيمارستان سيدابراهيم هاشمی  ICU2 مسئول  افخم سليمانی

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدير بيمارستان سيدابراهيم هاشمی

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس بيمارستان دکتر سيدرضا مطهری

 اداره پيوند و بيماری های خاص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكیمنابع :-7
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ده از تلفن همراه توسط گيرندگان خدمت و کارکنان در استفا :عنوان/موضوع

 قسمت های مختلف بيمارستان

 10/91/ 4تاريخ ابالغ  :

 01/05/93:آخرين بازنگري تاريخ

 15/05/93 : ابالغتاريخ  آخرين  
                                                                                                                                                کليه گيرندگان خدمت                                   -کليه کارکنان بيمارستان  دامنه خط مشی و روش :

 PR/004 :کد خط مشی 

  2از1:صفحه

 ---تعاريف: -1

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

 :اجرای مقرات داخلی بيمارستان در خصوص عدم استفاده از تلفن همراه در فضای درمان بيمارايیچر

 نکنارکادعملكردر لختالازا یجلوگيرسالمت بيمارو  هدف:

 اههمر تلفن از دهستفاا در نيناقو و ينازمو عايتر و : نصب تابلوهای هشدار دهندهسياست

 : مسئولين واحدهاابیمسئول پاسخگوي اجراي خط مشی و روش ارزي-3

 روش  اجرا )گامهاي اجرايی و مجري هر گام ( :-4

های تلفن  کليه کارکنان بالين در زمان حضور در بخش به دليل رسيدگی بيشتر به بيمار و همچنين کاهش مخاطرات سيگنال-4-1

 همراه بر تجهيزات پزشكی بخش اقدام به خاموش کردن دستگاه موبايل خود نمايند .

ليه کارکنان بالينی در صورت مشاهده استفاده از تلفن همراه توسط همراهان بيمار در بخش تذکرات الزم را در خصوص عدم ک -4-2

استفاده از اين دستگاه به وی داده و مضرات استفاده از آن در بخش را به وی توضيح دهند و توجه وی را به تابلو هشدار دهنده 

 .نصب شده در اين خصوص جلب نمايند 

 .  باشدابيصدرتيابصوو شخامونالمكاابايستیحتیرمحلکادر نکنارکااهتلفنهمر-4-3

 .  ستا عممنوههندزوآزاردغيرمجایهنگهاازآ دهستفاا-4-4

 .  ستزامجاقمافولفقتمسئواباموو ورتضرمهنگادرفقطرکاو تجلسامهنگااهپاسخگوئیبهتلفنهمر-5-4

 .  مینماينددداریخورانهمكااههمری رهگرفتنشمااز نالمكااحتیرانهمكاونهنخافتلیمتصد-6-4

 .میباشدعممنورمحلکادر...  و ثنظيربلوتوتمااقداسايرو داریفيلمبر-7-4

 .بخشهانصبمیباشددر اهتلفنهمراز دهستفااعايتر یهارشووبر-8-4

 وتابلوهای هشداردهندهشی زموآ یهارشووبرامكانات و تسهيالت مورد نياز :-5 
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راه توسط گيرندگان خدمت و کارکنان در استفاده از تلفن هم :عنوان/موضوع

 قسمت های مختلف بيمارستان

 10/91/ 4تاريخ ابالغ  :

 01/05/93:آخرين بازنگري تاريخ

 15/05/93 : ابالغتاريخ  آخرين  
                                                                                                                                   کليه گيرندگان خدمت                                                -کليه کارکنان بيمارستان  دامنه خط مشی و روش :

 PR/004 :کد خط مشی 

  2از 2 :صفحه

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  نماينده پزشكان آزيتاکريمی  مدير بيمارستان سيدابراهيم هاشمی

  مديرپرستاری زهراقاسمی   رئيس اموراداری محسن حدادی

  رئيس امورمالی علی نقی موسوی  مسئول ايمنی بيمار ثريارضايی

  مسئول بهداشت حرفه ای حامداکبری   مسئول بهبودکيفيت وحيده آزادی

  مسئول تكريم ارباب رجوع زهرا ملكی  اداره مدارك پزشكی رئيس اقدس کبيرزاده

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدير بيمارستان سيدابراهيم هاشمی

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس  بيمارستان دکتر سيدرضا مطهری

 تجارب بيمارستانمنابع : -7
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افت اباد بيمارستان شهدای ي
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حروف اختصاری مجاز و چگونگی استفاده از آنان در ضوع:عنوان/مو

 مستندات به ويژه در پرونده بيمار و با در نظر گرفتن ايمنی وی

 10/91/ 04تاريخ ابالغ  :                      

 01/05/93تاريخ  آخرين باز نگري :                    

 15/05/93تاريخ آخرين ابالغ :                    
 کليه بخشهای بالينیدامنه خط مشی و روش :

 PR/005کد خط مشی :

 اولنسخه:                       3از 1صفحه:

 ---تعاريف: -1

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

 وفحردبررشنايیباکاآ دد.لزومرگبه منظور حفظ حريم خصوصی بيمار و رعايت حقوق بيماران اين خط مشی تهيه مي چرايی:

 ربيماهندوپردر ریختصاا

 وفحراز نمادر تيم سريع وصحيح و ايمنی بيماران )درك ریختصاا وفصحيححردبررکاايجاد وحدت رويه پرسنل درهدف:

 ه(می باشد.ندوپراتمستنددر هشددهبرربهکاریختصاا

 ربيماهندوپراتمستنديابیوارز نکنارکازشموبا اطالع رسانی دستورالعمل اجرايی ،آ سياست:

 مسئول پاسخگوي اجراي خط مشی و روش ارزيابی: -3

 روش ارزيابی: بر اساس مشاهده              سرپرستاران بخش ها :مسئول پاسخگو

 گامهاي اجرايی و مجري هر گام ( :)روش  اجرا -4

 .دارد ارقر حدوا آن نناکريدکاد ضمعر در و تهيه رسرپرستا هربخشتوسط دیبررکا و يجرا راتختصاا ليست-4-1

 قابل تيم همه ایبر و دهبو كمشتر همه بين که مینمايند دهستفاا تیراختصاازا نمادر تيم ه،ندوپردر تشاارگز ثبت مهنگا-4-2

 .باشد بخشدر هیوگر يا دفر مختص آنمعنی و درك ينكها نه باشد درك

 میکند ديجاا لختالا  (ارشگز) نظر ردمو مپيا لنتقاا در ينكها بدليل كغيرمشتر راتختصاا و تصطالحاا و هاواژه از دهستفاا-4-3

 میباشد. عممنو

 .کننددهستفازامجاراتختصاازاحدهاوا دادن ننشاایهستندبرزمجاریپرسنلپرستا-4-4

 .مینمايد دداریخو اردستانداغير ریختصاا عالئمدنبرربكااز ربيما هندوپر در تشاارگز درج مهنگاردرپرستا-4-5

 .میکند دهستفاا ربيما اتمستند يا و هندوپر در سپس و مینمايد هجی قيقد را آن راتختصاازا دهستفاا ماهنگردرپرستا-4-6
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حروف اختصاری مجاز و چگونگی استفاده از آنان در عنوان/موضوع:

 مستندات به ويژه در پرونده بيمار و با در نظر گرفتن ايمنی وی

 10/91/ 04تاريخ ابالغ  :                      

 01/05/93تاريخ  آخرين باز نگري :                    

 15/05/93تاريخ آخرين ابالغ :                    
 کليه بخشهای بالينیدامنه خط مشی و روش :

 PR/005کد خط مشی :

 اولنسخه:                       3از 2صفحه:

 .داردنظردرهميشه رافهم قابل و وروان دهسارشنگا و مايدمین بجتناا وریغيرضر تصطالحاا دبررکارازپرستا-4-7

 .نمايد دهستفاا راتختصاا از حياتی عالئم لکنتر و خونی یهاآوردهفر و تمايشاآز عنو نوشتن جهت ستزامجا رپرستا-4-8

 تشاارگز ثبت ایبر دخو نمازسا و قبتیامر یهانمازسااریگذرعتباا كمشتر نباکميسيو مطابق تصطالحاازا فقطرانستاپر-4-9

 .ميكنند دهستفاا

 .نمیباشندربهبيمازشموآبرگهدرپزشكی راتختصاازا دهستفاابه زمجا مانیدردرپرسنلکا-4-10

 و تصطالحاازا دهستفاا مهنگادر میکنند ثبت را هندوپر اتمستند و هندوپر ارشگز که شيفت لمسئو يا روسرپرستا-4-11

 . دنمیشو نوشته(یيگرردهمكا) یيگرد شخص توسط و يندمینما امقدا آننوشتن به شخصا اتمستند در راتختصاا

ر/سوپروايزر آموزشی سرپرستا توسط راتختصاا از دهستفاا هنحو صخصودر زمال یشهازموآ نکنارکا رکا به وعشر وبد در-4-12

 .دمیشو داده

 زمال یهازشموآ اترختصاا ناصحيح دبررکا همشاهد رتصوودر سیربر مستمر رتبهصو رسرپرستا توسط هندوپر اتمستند-4-13

 .دمیشو داده

سوپروايزر آموزشی/ بالينی وسرپرستار پرونده بستری بيماران را در بخش های مختلف بررسی و گزارش نويسی پرستاران را  -4-14

 کنترل می نمايد.

 يجهربخشرا تصطالحااليستامكانات و تسهيالت مورد نياز :-5

 

 کميته بررسی:-6

 

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نوادگینام و نام خا

  مسئول بهبودکيفيت وحيده آزادی  مدير پرستاری زهرا قاسمی

  مسئول طرح تكريم ارباب رجوع زهرا ملكی  سوپروايزر آموزشی سكينه نژاد فاضل

  رئيس اداره مدارك پزشكی اقدس کبيرزاده  سوپروايزر بالينی منصوره بانی
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حروف اختصاری مجاز و چگونگی استفاده از آنان در :عنوان/موضوع

 مستندات به ويژه در پرونده بيمار و با در نظر گرفتن ايمنی وی

 10/91/ 04تاريخ ابالغ  :                      

 01/05/93تاريخ  آخرين باز نگري :                    

 15/05/93تاريخ آخرين ابالغ :                    
 کليه بخشهای بالينینه خط مشی و روش :دام

 PR/005کد خط مشی :

 اولنسخه:                       3از3صفحه:

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدير پرستاری زهراقاسمی

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رييس  بيمارستان دکتر سيدرضامطهری

 تجارب بيمارستاننابع :م -7
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 ایمنی بیمار
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 فهرست  

 صفحه                                                                                                                                                                                                      عنوان

ستورالعمل انجام بازدیدمنظم  مدیریتی بمنظورارتقای فرهنگ ایمنی بیمار شناسایی خطرات موجود درسیستم واعمال مداخله جهت ارتقای فرصتها براساس د
 303...................................................................................................بازدیدهای مدیریتی ایمنی بیمار............................................................................

 305...................................................................نها.آاطمینان ازانجام ضد عفونی منا سب ومطلوب تمام وسایل پزشکی با قابلیت استفاده مجدد قبل از کاربرد 

 307یاپروسیجرهای استریل...................................................... یری ازتاخیر در انجام عمل جراحیطمینان ازضد عفونی واستریلیزاسیون فوری به منظور جلوگا

 309..............................................................................................شناسه که هیچ یک شامل شماره اتاق یاتخت نباشد2اطمینان از شناسایی بیماران حداقل با 

(بطورمنظم بازنگری می شوند وبالفاصله قبل از چک مجدد به اطالع پزشک معالج رسانیده می شوند وبیمارستان از panic valueاینکه موارد بحرانی )اطمینان از 
 311این خصوص اطمینان حاصل می نماید..............................................................................اي ارتباطي الزم جهت اطالع رساني سریع در کانال هبازبودن 

 313....................................................................اطالع رساني و اعالم نتایج معوقه تست هاي پاراکلینیک به بیماران و مراقبان آنان بعد از ترخیص از بیمارستان 

 315.......................................................................متبوع وزارت مصوب 88 /3 / 12 مورخ س 2 / 2075 شماره نامه بخش با مطابق ها دست بهداشت رعایت

 317...................................................... پرخطر ی ها بخش و واحدها بر خاص تاکید با تجهیزات تمامی مناسب استریلیزاسیون و نیضدعفو تمیزی، از اطمینان

 319........میگردد تایید و ثبت پرونده در و گرفته انجام پرستاری کارشناس دو حضور با خوني هاي فرآورده و خون ایمن تزریق با رابطه در پزشک دستورات اجرای

 322..................................میگردد تایید و ثبت پرونده در و گرفته انجام پرستاری کارشناس دو حضور با مخدرها تمام که این با رابطه در پزشک دستورات اجرای

 325.............................میگردد تایید و ثبت پرونده در و گرفته انجام رستاریپ کارشناس دو حضور با وریدی دیگوکسین اینکه با رابطه در پزشک دستورات اجرای

 327............................................یگرددم تایید و ثبت پرونده در و گرفته انجام پرستاری کارشناس دو حضور با انسولین اینکه با رابطه در پزشک دستورات اجرای

  329...میگردد وتایید ثبت ودرپرونده گرفته انجام پرستاری دوکارشناسرحضو با وریدی ها یبیوتیک یآنت دوز اولین تزریق اینکه با رابطه در پزشک تدستورا اجرای

 331...... .....................رددگ می تائید و ثبت پرونده در و گرفته انجام پرستاری کارشناس دو حضور با وریدی کامل تغذیه اینکه با رابطه در پزشک دستورات اجرای

 333...............................یگرددم تایید و ثبت پرونده در و گرفته انجام پرستاری کارشناس دو حضور با کودکان های دوز اینکه با رابطه در پزشک دستورات اجرای

 335..................................................میگردد تایید و ثبت پرونده در و گرفته انجام یپرستار کارشناس دو حضور با KCL اینکه با رابطه در پزشک دستورات جرای

 337....................................میگردد تایید و ثبت پرونده در و گرفته انجام پرستاری کارشناس دو حضور با پروستول میزو اینکه با رابطه در پزشک دستورات اجرای

 339.............................................میگردد تایید و ثبت پرونده در و گرفته انجام پرستاری کارشناس دو حضور با منیزیوم اینکه با رابطه در پزشک دستورات اجرای

 341.........................جهانی بهداشت سازمان سوی از شده ئهارا ها رهنمود از استفاده با آلفا F2 پروستاگالندین داروی اینکه با رابطه در پزشک دستورات اجرای
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انجام بازديد مديريتی بمنظور ارتقای فرهنگ ايمنی بيمار  عنوان/موضوع :

شناسايی خطرات موجوددرسيستم واعمال مداخله جهت ارتقتای فرصتتها   

 براساس دستورالعمل بازديدهای مديريتی ايمنی بيمار

 1/8/93 تاريخ ابالغ  :

  1/5/93 تاريخ  آخرين باز نگري :  

  1/6/93تاريخ آخرين ابالغ: 

 کليه واحدهای بيمارستان  دامنه خط مشی و روش :

 saf /  001کد خط مشی : 

                                  اول : نسخه 2از  1 : صفحه

 ---تعاريف:-1

 است خط مشی (:بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سي-2

 خلهامد لعماو ا سيستمدر  دموجو اتخطر شناسايی ر،بيما يمنیا فرهنگ یتقاار رمنظو به مديريتی منظم یها يدزدبا  منجاا:يیاچر

   ها فرصت یتقاارجهت

   قصانو فعر جهتدر  شتال   کند می تهديدرا  ربيما يمنیا که اردیمو شناسائی : فهد

   ربيما يمنیا مديريتی  يدزدبای  برنامه تنظيم:سياست 

 مسئول پاسخگوي اجراي خط مشی و روش ارزيابی:-3

 ربيما يمنیا لمسئو سشنارکا: پاسخگو دفر 

 

 روش  اجرا :)گامهاي اجرايی و مجري هر گام ( :-4

 دشو می  معالا ها بخش بهو  تنظيم ينوردفردر  کيفيت دبهبو فترد لمسئو توسط ها بخشاز  يدزدبای  برنامه -4-1

 .  دشو می سانیر عطالا تلفنیو  طالعيها رتصو به يمنیا سشنارکا توسط بخش هر يدزدبا منجااز ا قبلروز  سه -4-2

   دشو می اربرگز يدزدبا تيم توسط منظم ربطو يدهازدبا -4-3

 می لساار دبهبو فترد ولمسو هبو  تنظيم يمنیا سشنارکا توسط تيم دیپيشنها یهارهكارا با اههمر ،يدهازدبا ارشگز يدزدبااز  بعدروز  -4-4

 .دشو

 دشو می لساار مربوطه بخش به کيفيت دبهبو فترد ولمسو توسط ارشگز ،سیربراز  پس -4-5

 .  باشد می ارشگزدر  هشد مشخص دفری  هبعهد یپيگير قابل اردمو ایجرا -6 -4

 .دشو می پايشو  سیربر ربيما نیيما سشنارکا توسط ريكبا هما 3 هر هشد ارشگز اردمو فعدر ر حدهاوا دعملكر -4-7

 بازديدها ساالنه  برنامه:  تتسهيالو  تمكاناا -5  
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انجام بازديد مديريتی بمنظور ارتقای فرهنتگ ايمنتی    عنوان/موضوع :

بيمار شناسايی خطرات موجوددرسيستم واعمال مداخله جهتت ارتقتای   

 فرصتها براساس دستورالعمل بازديدهای مديريتی ايمنی بيمار

 1/8/93 يخ ابالغ  :تار

  1/5/93 تاريخ  آخرين باز نگري :  

  1/6/93تاريخ آخرين ابالغ: 

 کليه واحدهای بيمارستان  دامنه خط مشی و روش :

 saf /  001کد خط مشی : 

                                  اول : نسخه 2از  2 : صفحه

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت وادگینام و نام خان

  مدير پرستاری  زهراقاسمی  مدير بيمارستان   سيدابراهيم هاشمی

  سوپروايزر بالينی منصوره بانی   محيطکارشناس  بهداشت  سيده زهراپورمند

  سوپروايزر کنترل عفونت فريباابراهيميان  کارشناس بهداشت حرفه ای حامداکبری

  مسئول ايمنی بيمار ثريارضايی  مسئول دفتربهبودکيفيت آزادی  وحيده

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدير بيمارستان  سيدابراهيم هاشمی

 

 کننده : ابالغ

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بيمارستان  رئيس  دکترسيدرضامطهری

 ربيما يمنیا يريتیمد یيدهازدبا لعملراستود : منابع -7
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اطمينان ازانجام ضد عفونی منا ستب ومطلتوب تمتام     عنوان/موضوع :

 نها.آوسايل پزشكی با قابليت استفاده مجدد قبل از کاربرد 
 

 1/8/93 تاريخ ابالغ  :

  1/5/93 تاريخ  آخرين باز نگري :  

  1/6/93تاريخ آخرين ابالغ: 

 رستانکليه واحدهای بيما  دامنه خط مشی و روش :

 saf /  002کد خط مشی : 

                                  اول : نسخه 2از  1 : صفحه

 تعاريف:-1

(:برطرف کردن کليه مواد اضافه نظير گردو غبار خون ،مخاط و ... از روی وسايل که عموماً با آب و يک ماده شوينده انجام می  cleaningشستشو )

 شود .

(:برطرف نمودن بسياری يا همه ميكروارگانيسم های پاتوژن نظير باکتری ها،قارچ ها ،انگل ها و ويروس ه به جز اندوسپور Disinfectionگندزدايی)

 باکتری ها از روی وسايل می باشد.

 ضد عفونی کننده های مورد استفاده در اين مرکز :

  درجه  70الكل 
  هيپوکلريت سديم 
  ساياسپتHP 
  ساياسپتHI 
  سپتی سيدين 
  سپتس توربو 

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

با توجه به اهميت کنترل عفونت های بيمارستانی حفظ بهداشت و عاری نمودن محيط و ابزار پزشكی مورد استفاده برای بيماران از  چرايی:

 اهميت ويژه ای برخوردار است . 

 در تمامی واحدها برای ضدعفونی محيط و ابزار و تجهيزات بيمارستان می باشد.  تهيه برنامه مشخص و هماهنگ هدف:

 برگزاری کالسهای آموزشی نحوه ضدعفونی ابزار و وسايل و تجهيزات بيمار ، تهيه مواد ضدعفونی کننده  سياست:

 مسئول پاسخگوي اجراي خط مشی و روش ارزيابی:-3

 روش ارزيابی : بر اساس مشاهدهو                             : مسئول هر واحد مسئول پاسخگو

 روش  اجرا :)گامهاي اجرايی و مجري هر گام ( :-4

 کمک پرستار از خاموش بودن دستگاه و تجهيزات بيمار اطمينان حاصل می نمايد.  -4-1
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اطمينان ازانجام ضد عفونی منا ستب ومطلتوب تمتام     عنوان/موضوع :

 نها.آده مجدد قبل از کاربرد وسايل پزشكی با قابليت استفا
 

 1/8/93 تاريخ ابالغ  :

  1/5/93 تاريخ  آخرين باز نگري :  

  1/6/93تاريخ آخرين ابالغ: 

 کليه واحدهای بيمارستان  دامنه خط مشی و روش :

 saf /  002کد خط مشی : 

                                  اول : نسخه 2از 2 : صفحه

می           ار برای انجام شستشو و ضدعفونی تجهيزات بيمار از وسايل حفاظت فردی )پيش بند ، دستكش و ماسک (استفادهکمک پرست -4-2

 نمايد.

 کمک پرستار نسبت به غبار روبی و برطرف نمودن آلودگيهای ظاهری دستگاه و تجهيزات بيمار اقدام می نمايد. -4-3
 بوط به تجهيزات را طبق دستورالعمل رقيق می نمايد.کمک پرستار ماده ضدعفونی کننده مر -4-4
 کمک پرستار تجهيزات بيمار را با استفاده از ماده ضدعفونی کننده ، ضدعفونی می کند. -4-5

 کمک پرستار پس از خشک نمودن دستگاه و تجهيزات مربوط به بيماراز صحت کارکرد آن اطمينان حاصل می نمايد.  -4-6

 مواد ضدعفونی کننده ، وسايل حفاظت فردی .ت مورد نياز :امكانات و تسهيال-5  

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدير پرستاری  زهراقاسمی  مدير بيمارستان   ابراهيم هاشمی

  ينیسوپروايزر بال منصوره بانی   کارشناس  بهداشت  زهراپورمند
 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدير بيمارستان  سيدابراهيم هاشمی
 

 کننده : ابالغ

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بيمارستان  رئيس  دکترسيدرضامطهری

 دستورالعملهای ضدعفونی وسايل پزشكیمنابع: -7
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 وریاسيون فيزاستريل اطمينان از ضدعفونی و عنوان/موضوع :

 بمنظورجلوگيری از تاخيردر انجام عمل جراحی ياپروسيجرهای استريل

 1/8/93 تاريخ ابالغ  :

  1/5/93 تاريخ  آخرين باز نگري :  

  1/6/93تاريخ آخرين ابالغ: 

 

  اتاق عمل : دامنه خط مشی و روش

 saf / 003     کد خط مشی :
 

                                   اول : نسخه                                                                     2از 1  : صفحه

 ---تعاريف : -1
 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (: -2

شد ونتوان وسيله الزم را در اين مدت خراب با CSRتوجه به اينكه ممكن است جراحی اورژانسی پيش بيايد ودستگاه اتوکالو بخش با چرايی:

 زمان استريل کرد تمامی تكنسين های اتاق عمل بايد  طرز کار با دستگاه اتوکالو موجود در اتاق عمل را بدانند.

 استريل کردن وسايل تک پيچ يا ستهای کوچكيست که نياز فوری به آنها داريم.هدف:

 برای يادگيری طرز کارکرد دستگاه اتوکالو اتاق عمل الزام يادگيری تمامی تكنسينهای اتاق عملسياست:

 مسئول پاسخگوي اجراي خط مشی و روش ارزيابی:-3

 اتاق عمل   مسئول بخشمسئول پاسخگو: 

 بر اساس دستورالعمل کارکرد اتوکالو مطابق روشی که شرکت سازنده ارايه داده است.:روش ارزيابی 

 ام ( :روش  اجرا :)گامهاي اجرايی و مجري هر گ-4

 پرستار اتاق عمل در صورتی که نياز به استريل کردن به صورت فوری بود از دستگاه اتوکالو ميزی استفاده ميكند.-4-1

پرستار اتاق عمل برای استريل کردن ستهای کوچک  پک شده پارچه ای و وسايل تک پيچی که نياز فوری به استريل شدن آنهاست از اين -4-2

 .دستگاه استفاده ميكند

 ليتر آب مقطر پر ميكند. 4پرستار اتاق عمل ابتدا محفظه بااليی دستگاه را که جای آب مقطر است با حداکثر -4-3

دستگاه که در قسمت زيری  دستگاه قرار دارد را ميزند و  ONپرستار اتاق عمل ابتدا دوشاخه دستگاه را به برق وصل ميكند و سپس دکمه -4-4

 دستگاه را روشن ميكند.

 پرستار اتاق عمل بالفاصله پس از ديدن عالمت مثبت روی دستگاه در اتوکالو را باز ميكند.-4-5

 پرستار اتاق عمل ستهای کوچک و ابزار تک پيچ استريل شده را درون قفسه ای که داخل قرار دارد ميگذارد.-4-6

نار هم قرار ميدهد تا هوا بخوبی عبور کند وهمچنين ابزار و پرستار اتاق عمل چيدمان ابزار ووسايل را بخوبی انجام ميدهد وابزار را ک-4-7

 وسايل سنگين تر را در قسمت پايين و ابزار کوچكتر را در قسمت باالتر قرار ميدهد.

 را که جهت انتخاب برنامه مناسب فشار ميدهد.  PROGRAmپرستار اتاق عمل پس از بستن در دستگاه کليد -4-8

   UNIVERSAL PROGRAM  WARPPED   برنامه  progrAMت پرستار اتاق عمل در قسم-4-9

 دقيقه وسايل را استريل ميكند. 50را انتخاب ميكند که در طول  
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 وریيزاسيون فاستريل اطمينان از ضدعفونی و عنوان/موضوع :

 بمنظورجلوگيری از تاخيردر انجام عمل جراحی ياپروسيجرهای استريل

 

 1/8/93 تاريخ ابالغ  :

  1/5/93 ين باز نگري :  تاريخ  آخر

  1/6/93تاريخ آخرين ابالغ: 

 

  اتاق عمل : دامنه خط مشی و روش

 saf / 003  کد خط مشی :
 

                                   اول : نسخه                                                                     2از2  : صفحه

 عمل پس از طی شدن مدت زمان استريل  و آالرم دستگاه و به محض ديدن عالمت مثبت درب دستگاه  را باز ميكند.پرستار اتاق -4-10

 پرستار اتاق عمل با استفاده از دستگيره يا پارچه ستها ر ا خارج ميكند.-4-11

 برق جدا ميكند. پرستار اتاق عمل پس از اتمام کار در اتوکالو را بسته و دستگاه راخاموش ميكند واز -4-12

 امكانات و تسهيالت مورد نياز:  -5 

 بروشور طرز کارکرد  دستگاه-سه راهی وصل به برق-آب مقطر–دستگيره يا پارچه مخصوص -دستگاه اتوکالو

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس گروه جراحی دکتر ابراهيم هرمزی   ارستانمديربيم سيدابراهيم هاشمی

  سرپرستار اتاق عمل خانم بحری  مدير پرستاری   زهراقاسمی

  سوپروايزر کنترل عفونت فريباابراهيميان  کارشناس اتاق عمل الهام داوودی

  سوپروايزر بالينی منصوره بانی  مسئول ايمنی ثريارضايی

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت وادگینام و نام خان

  رئيس گروه جراحی دکتر ابراهيم هرمزی 
 

 کننده : ابالغ

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بيمارستان  رئيس  دکترسيدرضامطهری

 تگاهتجربه همكاران در استفاده از اين دس-راهنمای طرز استفاده از دستگاه اتوکالو که توسط شرکت ارايه شدهمنابع :  -7
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که هيچ يک شناسه 2شناسايی بيماران حداقل بااطمينان ازضوع : عنوان/مو

 شامل شماره اتاق يا تخت نباشد

 

 1/8/93 تاريخ ابالغ  :

  1/5/93 تاريخ  آخرين باز نگري :  

 1/6/93تاريخ آخرين ابالغ: 

  :   تمامی واحد های بيمارستان دامنه خط مشی و روش

 saf /004  کد خط مشی :

                                  اول        : نسخه                                                                        2از1     : صفحه
به منظور به حداقل رسانيدن اتفاقات ناخواسته ناشی از عدم شناسايی صحيح بيماران ،الزامی است که کليه بيماران بخش بستری تعاريف : -1

 تانی در دوره پذيرش در بيمارستان داراری باند شناسايی جهت دريافت اقدامات درمانی ،تشخيصی ومراقبتی باشند.بيمارس

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

ه، من جمله در فرايند تجويز دارو ها عدم شناسايی صحيح بيماران درمراکز بهداشتی درمانی منجر به بروز اقدامات ومراقبت های درمانی اشتبا

نی ،اعمال جراحی ،انتقال خون ،اقدامات آزمايشگاهی وتحويل نوزاد به مادر وخانواده  می شود، لذا بايد روشهايی رااتخاذ نمود که امنيت جا

كان حذف اشتباهات ناشی از عدم بيماران به خطر نيفتد. با توجه به زيان ناشی از عدم شناسايی صحيح بيمار ،ضروريست کاهش ودرصورت ام

شناسايی صحيح بيماران در زمان ارائه خدمات درمانی ،تشخيصی ومراقبتی نقطه ثقل بهبود برنامه های ايمنی بيمار در بيمارستانها ومراکز 

ه بخش به دست بيمار بيمار ببهداشتی درمانی قرارگيرد.دراين مرکزباند های شناسايی بيماران توسط  کارکنان واحد پذيرش تهيه وقبل از ورود 

 بسته می شود 

 مسئول پاسخگوي اجراي خط مشی و روش ارزيابی:-3

 باارزيابی رندوم مچ بند بيماران  مدير پرستاری  

 روش  اجرا :)گامهاي اجرايی و مجري هر گام ( :-4

 دهد. ه ودر اختيار بيمار قرار میمسئول پذيرش ،باند شناسايی را تهي وبيمار با دستور بستری به واحد پذيرش مراجعه   -1

 صحت اطالعات مندرج درروی باندشناسايی بيماردرهنگام پذيرش بابيمار ويادرصورت ضرورت يكی ازبستگان درجه يک وی کنترل ميشود. -2

 رتاييد کند.مسئول پذيرش/مسئول شيفت دريافت باند شناسايی را درپرونده بيماربا رسيد بصورت کتبی وامضا بيمار /همراه بيما -3

 برای بيماران بستری  ، شناسه اول کد هويتی و شماره پرونده است . -4

توسط کليه کارکنان درمانی، در موارد تشابه نام و نام خانوادگی بيمار با بررسی نام پدر يا تاريخ تولد درج شده بر روی مچ بند تفكيک  -5

 شوند. می

 کنترل می شود.  "ه الصاق شده به پرونده مجدداتوسط مسئول بايگانی مچ بند بيمار مرخص شد -5

 ---امكانات و تسهيالت : -5

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس اداره مدارك پزشكی اقدس کبير زاده   مدير بيمارستان  سيدابراهيم هاشمی

  مسئول پذيرش بيماران معصومه حيدری  اری مدير پرست زهرا قاسمی 

  مسئول دفتر بهبود کيفيت  منصوره بانی   ايمنی بيمارمسئول  ثريارضايی
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 شناسه 2شناسايی بيماران حداقل باعنوان/موضوع : 

 

 1/8/93 تاريخ ابالغ  :

  1/5/93 تاريخ  آخرين باز نگري :  

  :   تمامی واحد های بيمارستان وشدامنه خط مشی و ر 1/6/93تاريخ آخرين ابالغ: 

 saf /004  کد خط مشی :

                                  اول        : نسخه                                                                        2از 2     : صفحه
 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدير بيمارستان  هاشمیابراهيم سيد

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رييس  بيمارستان  دکتر سيد رضا مطهری 

 منابع : -7

 عضو هيت علمی داشكده پيراپزشكی دانشگاه علم پزشكی شهيد- 1387-کتاب داده پردازی بهداشتی -مقدسی .حميد  -
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( بطور  panic value اينكه مواردبحرانی )ن از اطمينا عنوان/موضوع :

منظم بازنگری می شوند وبالفاصله قبل ازچک مجدد به اطالع پزشک 

کانال های ارتباطی الزم  معالج رسانيده می شودوبيمارستان از بازبودن 

  دراينخصوص اطمينان حاصل مينمايد.جهت اطالع رسانی سريع 

 1/8/93 تاريخ ابالغ  :

  1/5/93 ن باز نگري :  تاريخ  آخري

 1/6/93تاريخ آخرين ابالغ: 

 

 

 

 کليه واحدهای بيمارستان  و روش :دامنه خط مشی 

 saf /005  کد خط مشی :

                                  اول : نسخه 3از  1 : صفحه
 ---تعاريف: -1

 :بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (-2

با توجه به نقش کليدی بيمارستانها در درمان ، مراقبت و کاهش شدت آسيبهای مصدومين ، بيمارستانها بايد ترغيب شوند در صورت  ی:يچرا

 وقوع رويداد غير مترقبه آمادگی خويش را جهت مقابله با شرايط بحرانی حفظ کنند 

خدمات مناسب به بيماران و مديريت بحران بيمارستانی و فراهم نمودن  کليه واحدهای مرکز در شرايط بحرانی جهت ارائه  آمادگی هدف:

 سيستم های پاسخ دهی فوری . 
، تهيه ليست اعضای کميته بحران و جانشينان آنها و شماره تماس ، ابالغ شرح  EOCدر نظر گرفتن اتاق سوپروايزر به عنوان اتاق  سياست:

عاونت بحران دانشگاه ، مديريت بحران ، شهرداری ، آتش نشانی  ، هالل احمر، مخابرات ، پزشكی وظايف اعضا به آنان ، درخواست همكاری با  م

، مرکز بهداشت غرب تهران و تهيه آدرس و شماره تماس آنان ، تهيه جليقه و کارت شناسايی برای اعضای کميته بحران ،  18قانونی منطقه 

 .و پيجر درخواست تابلوهای هشدار دهنده مناطق امن و ناامن

 مسئول پاسخگوي اجراي خط مشی و روش ارزيابی:-3

 روش ارزيابی : مشاهده و بررسی مستندات و                : مسئول کميته بحرانمسول پاسخگو

 روش  اجرا )گامهاي اجرايی و مجري هر گام (: -4

ندهی پرسنل و اعضای جانشين درنمودارهای تشكيالتی ، دبير کميته بحران با نظارت فرماندهی حادثه ) رياست مرکز (نسبت به سازما -4-1

 ابالغ شرح وظايف به آنان  اقدام می نمايد.

دبير کميته بحران ماهيانه بر اساس چک ليست های موجود وضعيت موجود بيمارستان را از نظر مخاطرات داخلی و خارجی ارزيابی می  -4-2

 نمايد. 

 مرکزاقدام به تحليل منابع و مشكالت موجود و محتمل بيمارستان  می نمايد.دبير کميته بحران در کميته بحران  -4-3

 دبير کميته بحران با نظارت فرماندهی حادثه ) رياست مرکز ( نسبت به تدوين سامانه فرماندهی حادثه مبتنی بر مخاطره اقدام می نمايد -4-4

 وزش اعضای کميته بحران اقدام می نمايد.دبير کميته بحران با همكاری سوپروايزر آموزشی نسبت به آم -4-5

 دبير کميته بحران با نظارت فرماندهی حادثه ) رياست مرکز (نسبت به اجرای مانوردور ميزی و عملياتی به صورت ساالنه اقدام می نمايد. -4-6

 قدام می نمايد.دبير کميته بحران نسبت به ارائه گزارش در کميته بحران مرکز درخصوص مانورهای انجام شده ا -4-7
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( بطور  panic value اينكه مواردبحرانی )اطمينان از  عنوان/موضوع :

منظم بازنگری می شوند وبالفاصله قبل ازچک مجدد به اطالع پزشک 

کانال های ارتباطی  معالج رسانيده می شودوبيمارستان از بازبودن 

  يد.دراينخصوص اطمينان حاصل مينماالزم جهت اطالع رسانی سريع 

 1/8/93 تاريخ ابالغ  :

  1/5/93 تاريخ  آخرين باز نگري :  

 1/6/93تاريخ آخرين ابالغ: 

 

 

 

 کليه واحدهای بيمارستان  و روش :دامنه خط مشی 

 saf /005  کد خط مشی :

                                  اول : نسخه 3از  2 : صفحه
ندهی حادثه ) رياست مرکز ( و همكاری اعضای کميته بحران نسبت به بازبينی برنامه بحران مرکز اقدام دبير کميته بحران با نظارت فرما -4-8

 می نمايد.

جهت  18دبير کميته بحران نسبت به اطالع رسانی و هماهنگی با شهرداری ، مديريت بحران ، آتش نشانی و شرکت برق منطقه  -4-9

 نمايد. هماهنگيهای الزم در مواقع بحران اقدام می

 ---امكانات و تسهيالت مورد نياز: -5

 کميته بررسی:-6 

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدير بيمارستان ابراهيم هاشمیسيد  معاون درمان دکتر ابراهيم هرمزی 

  مدير پرستاری زهراقاسمی  نماينده پزشكان دکتر آزيتا کريمی

  سوپروايزر بالينی منصوره بانی  سوپروايزر آموزشی سكينه نژاد فاضل

  دبير کميته بحران فرشته عزيزی  مسئول ايمنی بيمار ثريا رضايی

  رئيس امور اداری محسن حدادی  حراستمسئول  آقای چيوائی

  مسئول خدمات ابراهيم عرب  مسئول روابط عمومی هادی الماسی

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدير بيمارستان  ابراهيم هاشمیسيد

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رييس  بيمارستان  دکتر سيد رضا مطهری 

 تجارب بيمارستان منابع : -7
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 به پاراکلينيكی های تست معوقه نتايج اعالم و رسانی اطالع عنوان/موضوع :
  ترخيص از بعد آنان پزشک معالج بيماران و

 1/8/93 تاريخ ابالغ  :

  1/5/93 تاريخ  آخرين باز نگري :  

 کليه واحدهای بيمارستان دامنه خط مشی و روش : 1/6/93تاريخ آخرين ابالغ: 

 

 saf/006  کد خط مشی : 

                                  اول : نسخه 2از  1 : صفحه
  ---تعاريف: -2

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

جهت اجرای صحيح فرايند مذکور و استمرار مراقبت های مطلوب و عدم وارد شدن هر نوع آسيب يا عوارض غيرقابل جبران برای بيمار  چرايی:

 در راستای رعايت اصول ايمنی بيمار اين خط مشی تهيه می گردد .

ان و يكپارچه سازی عملكرد کارکنان و اجرای موثر فرايند مذکور و جلوگيری از اتالف وقت و هزينه بيمار و تكميل روند درمان برای يكس هدف:

 وی

 ارائه و اطالع رسانی خط مشی مربوط ، قرار دادن دفتر تعامل با بيمار در هر بخش . سياست:

 مسئول پاسخگوي اجراي خط مشی و روش ارزيابی:-3

 روش ارزيابی : مشاهده وضعيت عملكرد و                : سرپرستار هر بخش ومسول پاسخگ

 روش  اجرا )گامهاي اجرايی و مجري هر گام (:-4

نام بيماری که جواب تست های پاراکلينيكی و پاتولوژی و گرافی و ... وی آماده نيست را در دفتر   پرستار مسئول بيمار در زمان ترخيص -4-1

 ر ثبت می نمايد.تعامل با بيما

 منشی بخش از روی دفتر تعامل با بيمارمسئول پيگيری نتايج تست های معوقه می باشد. -4-2

 به بيمار/همراهان آموزش می دهد که جواب تست های معوقه را پيگيری نمايند.  پرستار مسئول بيمار در زمان ترخيص -4-3

 پس از دريافت نتايج جهت ادامه درمان به وی مراجعه نمايند.پزشک معالج به بيمار/ همراهان توضيح می دهد که -4-4

منشی بخش پس از دريافت جواب تستهای معوقه و ...  بيمار ، مراتب را در دفتر فوق الذکر ثبت و به رويت سرپرستار / پرستار مسئول  و -4-5

 پزشک معالج بيمار می رساند.

 ه و ... بيمار در پرونده بستری وی اقدام می نمايد.منشی بخش نسبت به بايگانی نتايج تستهای معوق-4-6

 سرپرستار روزانه نسبت به کنترل دفتر تعامل با بيمار اقدام می نمايد. -4-7

 ---ز: اامكانات و تسهيالت مورد ني -5

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس آزمايشگاه دکتر جواد جوادی تبريزی  معاون درمان يم هرمزیدکتر ابراه

  مدير پرستاری زهرا قاسمی  رئيس راديولوژی دکتر علی جاللوند

  سوپروايزر بالينی منصوره بانی  مسئول ايمنی بيمار ثريارضايی
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 نده :تاييد کن

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  معاون درمان دکتر ابراهيم هرمزی

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس بيمارستان دکتر سيد رضا مطهری

 تجارب بيمارستانی  منابع :-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 به پاراکلينيكی های تست معوقه نتايج اعالم و رسانی اطالع عنوان/موضوع :
  ترخيص از بعد آنان پزشک معالج ان وبيمار

 1/8/93 تاريخ ابالغ  :

  1/5/93 تاريخ  آخرين باز نگري :  

 کليه واحدهای بيمارستان دامنه خط مشی و روش : 1/6/93تاريخ آخرين ابالغ: 

 

 saf /006کد خط مشی : 

                                  اول : نسخه 2از 2 : صفحه
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 وزارت مصوب پروتكل طبق دستها بهداشت رعايت عنوان/موضوع :
 پزشكی آموزش و درمان شتبهدا

 1/8/93 تاريخ ابالغ  :

  1/5/93 تاريخ  آخرين باز نگري :  

 1/6/93تاريخ آخرين ابالغ: 

  

  کليه واحدهای بيمارستان  : دامنه خط مشی و روش

 saf /007 کد خط مشی :
 

                                   اول : نسخه                                                                       3از  1 : صفحه

 تعاريف : -1

 انديكاسيونهای شستن دست : 

 قبل و بعد از تماس مستقيم دستها با بيماران  -
 بعد از درآوردن دستكش استريل و يا غيراستريل از دست  -
 خم و ... در بيماران بعد از تماس با مايعات يا ترشحات بدن و يا پوست آسيب ديده و يا پانسمان ز -
 درصورتی که حين مراقبت ، دستها پس از تماس با ناحيه آلوده با موضع تميز بدن بيمار تماس خواهد يافت  -
 بعد از تماس با اشيا محيطی مجاور و نزديک بيمار  -
 دستها به طور آشكار کثيف باشند  -
 ايعات بدن باشد دستها بصورت مشهود آلوده به مواد پروتئينی نظير خون و يا ساير م -
 دستها در معرض تماس احتمالی با ارگانيسم آلوده باشد  -
  قبل از خوردن غذا ، بعد از استفاده از توالت -

 
 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

طريق شستن دستها به طريق صحيح ، خطر  از آنجايی که اهميت دستها در انتقال عفونت های بيمارستانی کامالٌ مشخص است و از چرايی:

 انتقال عفونتها به حداقل می رسد اين خط مشی تهيه می گردد .

،  بيمارستانی های کاهش عفونت در تمهيدات ترين اوليه از يكی و موازين ترين با توجه به اين که رعايت بهداشت دست بعنوان اساسی هدف:

شود. لذا به منظور يكپارچه سازی عملكرد کليه کارکنان اين خط مشی تنظيم شده  می محسوب نبيمارا افزايش ايمنی و ميكروبی ضد مقاومت

 است .

با توزيع استيكرهای آموزشی ، اجرای کالسهای آموزشی دوره ای جهت کارکنان ، اعالم زنگ شستشوی دست ، تهيه محلول  سياست:

يدهای نظارتی توسط مسئولين و بازديدهای ايمنی اين خط مشی اجرا می شستشوی استاندارد ، تهيه چک ليستهای عملكردی و اجرای بازد

 گردد .

 مسئول پاسخگوي اجراي خط مشی و روش ارزيابی:-3

 ، چک لیستهای نظارتی اساس مشاهده: سوپروایزر کنترل عفونت  و    روش ارزیابی : بر  مسئول پاسخگو

 : روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

 .نمایند  خارج می را دستبند و ساعت انگشتر، ها دستهر یک از کارکنان قبل از شستن -4-1

 .دهند انجام می صابونمایع  آب واز استفاده باهر یک از کارکنان شستشوی بهداشتی دست را  -4-2

 ستفاده می نمایند .پس از شستشوی دست از دستمال کاغذی / خشک کن برقی جهت خشک نمودن دستها ا هر یک از کارکنان -4-3

 استفاده می نمایند. الکل حاوی هر یک از کارکنان در صورت عدم وجود آلودگی واضح بر روی دستها از محلولهای ضدعفونی -4-4
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 وزارت مصوب پروتكل طبق دستها بهداشت رعايت عنوان/موضوع :
 پزشكی آموزش و درمان بهداشت

 1/8/93 تاريخ ابالغ  :

  1/5/93 ي :  تاريخ  آخرين باز نگر

 1/6/93تاريخ آخرين ابالغ: 

  

  کليه واحدهای بيمارستان  : دامنه خط مشی و روش

 saf /007 کد خط مشی :
 

                                   اول : نسخه                                                                       3از  2 : صفحه
 واحدها و سوپروایزر کنترل عفونت بر وضعیت رعایت دستورالعمل بهداشت دست نظارت و کنترل می نمایند. مسئولین-4-5

 الکل حاوی محلول ضدعفونی دست، دستمال کاغذی / دستگاه خشک کن برقیصابون ، مایع آب ، امكانات و تسهيالت :-5

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  پزشک کنترل عفونت دکتر علی ماستری فراهانی  معاون درمان دکتر ابراهیم هرمزی

   سوپروایزر بالینی منصوره  بانی  مدیر پرستاری  زهراقاسمی 

  مسئول ایمنی بیمار ثریارضایی   سوپروایزرکنترل عفونت  فریبا  ابراهیمیان 

  مسئول خدمات ابراهیم عرب  رشناس بهداشت محیطکا سیده زهرا پورمند

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  پزشک کنترل عفونت دکتر علی ماستری فراهانی

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بيمارستان  یيس ر دکتر سيدرضامطهري

 منابع :-7

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  . بیمارستانی عفونتهای مراقبت نظام وریکش راهنمای، حسین .  اصل معصومی -

 .1385 ها، بیماری مدیریت مرکز .تهران

 .1379 .انتشارات تيمورزاده و نشر طبيب .تهران .هاي بيمارستاني پيشگيري و کنترل عفونت. افهمي، شيرین ،اصل سليماني، حسين  -

 .1383شت جهاني . ترجمه جوادي ، عباسعلي . پيشگيري از عفونتهاي بيمارستاني .انتشارات سلمان . راهنماي عملي سازمان بهدا -

 . 1383ونزل ، آرپی . ترجمه محلوجی ، خدیجه . راهنمایی برای مهار عفونت در بیمارستان . موسسه انتشاراتی همراه . چاپ اول. -

 تجارب بیمارستان  -
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 استريليزاسيون و ضدعفونی تميزی، از اطمينان عنوان/موضوع :
 پرخطر های بخش و ها واحد بر خاص تاکيد با تجهيزات تمامی مناسب

 1/8/93 ريخ ابالغ  :تا

  1/5/93 تاريخ  آخرين باز نگري :  

    1/6/93تاريخ آخرين ابالغ: 
 

 کليه بخشها دامنه خط مشی و روش :

 saf /008کد خط مشی : 

                                اول   : نسخه                                                                      2از 1 : صفحه
 ---تعاريف :-1
 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

بسيار شايع می باشد در حاليكه اين امر کامالٌ  قابل در مراکز درمانی و بهداشتی آلودگی وسايل و تجهيزات پزشكی و مراقبتی از بيمار  چرايی:

 پيشگيری است . 

 کاهش ميزان درصد عفونت های بيمارستانی . بهبود کيفيت مراقبت و کاستن هزينه ها . هدف:

وايزر کنترل تهيه و توزيع محلولهای گندزدا طبق مصوبات کميته کنترل عفونت بيمارستان ، آموزشهای چهره به چهره توسط سوپر سياست: 

عفونت /کارشناس بهداشت محيط /سوپروايزر اتاق عمل بصورت مستمر،تهيه و توزيع بروشورهای آموزشی، بازديدهای نظارتی توسط مسئولين 

. 

 مسئول پاسخگوي اجراي خط مشی و روش ارزيابی:-3

 روش ارزيابی : بر اساس مشاهده مسئول بخش        : مسئول پاسخگو

 هاي اجرايی و مجري هر گام ( :روش  اجرا :)گام-4

 اقدام می نمايند. CSRکارکنان اتاق عمل / کمک پرستار در بخش نسبت به شستشو با برس و ضدعفونی وسايل استفاده شده و ارسالی به -4-1

 اقدام می نمايند. CSRکارکنان لنژری نسبت به شستشو و ضدعفونی اقالم پارچه ای ارسالی به  -4-2

از پذيرفتن وسايل و اقالم پارچه ای که آلودگی واضح دارند خودداری نموده و جهت رفع  CSR ق عمل / کمک پرستار واحد کاردان اتا -4-3

 آلودگی به واحد مربوطه عودت می دهد.

 ، ابزار و وسايل را برای استريل نمودن به نحو صحيح بسته بندی می نمايند.CSR کاردان اتاق عمل / کمک پرستار واحد  -4-4

تست بيولوژيک ) اسپور تست ( را به صورت هفتگی در نزديكی درب اتوکالو قرار می دهد و پس از  CSRکاردان اتاق عمل/کمک پرستار  -4-5

 پايان يک سيكل جهت انكوبه به آزمايشگاه انتقال می دهد.

 

 

 ---امكانات و تسهيالت :-5
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 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  پزشک کنترل عفونت دکتر علی ماستری فراهانی  معاون درمان دکتر ابراهیم هرمزی

   سوپروایزر بالینی منصوره  بانی  مدیر پرستاری  زهراقاسمی 

  مسئول ایمنی بیمار ثریارضایی   رکنترل عفونت سوپروایز فریبا  ابراهیمیان 

  مسئول خدمات ابراهیم عرب  کارشناس بهداشت محیط سیده زهرا پورمند

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  پزشک کنترل عفونت دکتر علی ماستری فراهانی

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بيمارستان  یيس ر مطهريدکتر سيدرضا

 

 تجارب بيمارستان منابع :-7

 

 

 

 

 

 

 
 

 ناستريليزاسيو و ضدعفونی تميزی، از اطمينان عنوان/موضوع :
 پرخطر های بخش و ها واحد بر خاص تاکيد با تجهيزات تمامی مناسب

 کليه بخشها دامنه خط مشی:

 1/8/93 ريخ ابالغ  :تا

  1/5/93 تاريخ  آخرين باز نگري :  

    1/6/93تاريخ آخرين ابالغ: 
 

  

 saf /008کدخط مشی: 
  

   

                                 اول   : نسخه 2از  2صفحه: 
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 اجرای دستورات پزشک دررابطه با تزريق ايمن خون و عنوان/موضوع :

باحضوردوکارشناس پرستاری انجام گرفته درپرونده ثبت  فرآورده های خونی

 وتائيد می گردد

 1/8/93 ريخ ابالغ  :تا

  1/5/93 تاريخ  آخرين باز نگري :  

    1/6/93تاريخ آخرين ابالغ: 
 کليه بخشها دامنه خط مشی و روش : 

 saf /009کد خط مشی : 

                                اول   : نسخه                                                                                         3از 1: صفحه
 تعاريف:-1

ر در شيفت : منظور يک نفر از رده های پرستار، ماما، کاردان و کارشناس هوشبری،کاردان و کارشناس اتاق عمل ، و بهيار می باشد نفر دوم حاض

 .در صورت تک نفره بودن در شيفت ، نفر دوم با انتخاب سوپروايزر شيفت خواهد بود .

 هوشبری/ بهيار می باشد .کارشناس پرستار/ ماما /کاردان و منظور از پرستار در اجرای اين خط مشی : 

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2 

با توجه به وجود سيستم نظارت کشوری  بر سالمت خون و فرآورده های آن در تمام مراحل ) از زمان خونگيری از اهداکنندگان تا  چرايی:

لزوم گردآوری و تجزيه و تحليل داده های مربوط به اثرات ناخواسته انتقال خون و اعالم خطر به  پيگيری دريافت کنندگان خون و فرآورده ها(،

 منظور تصحيح و اقدامات الزم برای جلوگيری از وقوع مجدد آنها اين خط مشی تهيه می گردد.

مراقبت های مرتبط جهت جلوگيری از خطا  يكپارچه سازی عملكرد پرسنل در اجرای روش استاندارد تزريق خون و فراورده های خونی و هدف:

 در راستای رعايت اصول ايمنی بيمار  می باشد .

اجرای دوره های آموزشی جهت کارکنان درمانی ، استفاده از مطالب آموزشی در کتابچه های توجيهی دفتر پرستاری ،توزيع فرم های  سياست:

و گزارش عوارض ناخواسته احتمالی بعد از تزريق خون و فراورده های آن ،  درخواست خون و فراورده های خونی و ثبت گزارش حين تزريق

 توزيع پوسترهای آموزشی مرتبط ، راندهای نظارتی و کنترلی اجرای صحيح دستورالعملها و تكميل برگه ها می باشد .

 مسئول پاسخگوي اجراي خط مشی و روش ارزيابی:-3

 روش ارزيابی : چک ليست و مشاهدهو     راورده های خونی :پرستار تزريق کننده خون و ف مسئول پاسخگو

  روش  اجرا :)گامهاي اجرايی و مجري هر گام ( :-4

قبل از اجرای تزريق خون و فراورده های خونی دستور پزشک معالج را مجدداٌ به همراهی نفر دوم حاضر در شيفت کنترل می  پرستار -4-1

 نمايد .

 ريق خون و فراورده های خونی از آماده بودن وسائل و تجهيزات اطمينان حاصل می نمايد .قبل از اجرای تز پرستار -4-2

 می صورت بيمار از آگاهانه کتبی رضايتنامه اخذ از پس و معالج پزشک کتبی دستور به توجه با خونی پرستار تزريق خون و فراورده های -4-3
 . گيرد

 پدر نام و خانوادگی نام و نام که می نمايد درخواست از وی بيمار صورت هوشيار بودندر  خونی تزريق خون و فراورده های از پرستار قبل–4-4
  .نمايد ادا کالمی بصورت را خود

 می دهد. بيمار مطابقت پرونده يا و شناسايی باند روی بر مندرج مشخصات با بيمار را نام خانوادگی و نام سپس پرستار-4-5

 شناسايی روی دستبند بر مندرج اطالعات خون انتقال از قبل باشد، نمی کالمی بيان به قادر / / نوزاد ار بيهوشبيم که صورتی پرستار در –4-6
 مطابقت می دهد. پرونده مشخصات با را بيمار

ن و فراورده فرم ارسالی تحويل خو مشخصات را با خون واحد برچسب روی بر و نوع فرآورده خون مندرج  RHخونی ، گروه ، پرستار شماره –4-5

 می دهد. های خونی مطابقت



 

 بسمه تعالی                               
 

افت اباد بيمارستان شهدای ي
 ت      دفتر بهبود کيفي

 

 

320 
 

 اجرای دستورات پزشک دررابطه با تزريق ايمن خون و عنوان/موضوع :

 باحضوردوکارشناس پرستاری انجام گرفته ودرپرونده  فرآورده های خونی

 ثبت وتائيد می گردد

 1/8/93 ريخ ابالغ  :تا

  1/5/93 تاريخ  آخرين باز نگري :  

    1/6/93تاريخ آخرين ابالغ: 
 کليه بخشها دامنه خط مشی و روش : 

 saf /009کد خط مشی : 

                                اول   : نسخه                                                                       3از 2: صفحه
  می نمايد لخته بررسی و يا نشت ، هموليز رنگ، تغيير ، آسيب گونه هر عاليم از نظر تاريخ انقضاء ، را خونی فرآورده / خون پرستار کيسه– 4-6 

کيسه خون / فراورده خونی  را به آزمايشگاه  6-4پرستار در صورت هرگونه مغايرت اطالعاتی و يا حضور حتی يک مورد از موارد بند  -4-7

 عودت می دهد.
 . می نمايد کنترل انتقال از شروع قبل را حرارت درجه و خون فشار و نفست نبض، : شامل بيمار پايه حياتی پرستار عاليم -4-8

 قطره در دقيقه (می نمايد. 10نموده و از طريق ست خون اقدام به تزريق خون به صورت آهسته )  بررسی بيماررا وريدی پرستار راه -4-9

 يق خون  رعايت می نمايد.پرستار زمان تزريق کليه فرآورده های خونی را طبق دستورالعمل تزر -4-10

 تهوع، ، سردرد، پشت درد لرز، نظر از را نموده و بيمار ثبت و کنترل يكبار دقيقه 5 هر را بيمار حياتی عاليم اول دقيقه 15 پرستار در -4-11
 .نمايد کنترل می جلدی بثورات و پنه تاکی هيپوتانسيون، کاردی، تاکی استفراغ،

 ساعت کنترل و ثبت می نمايد. 24ساعت تا  4و پس از اتمام انتقال نيز هر  يكبار دقيقه 30 هر فرآيند پايان تا را اربيم حياتی پرستار عاليم -4-12

 .را قطع و مراتب را به اطالع پزشک معالج می رساند  خون جريان ، ناخواسته های واکنش مشاهده صورت پرستار در -4-13

 جه به نظر پزشک معالج می باشد .ادامه و انجام اقدامات درمانی با تو -4-14

خونی، هر گونه مشكل ، عوارض ظاهر شده و اقدامات تكميلی را طبق چک ليست   فرآورده خون و واحد خاتمه شروع، زمان ، پرستار تاريخ-4-15

 .نمايد ثبت می بيمار گزارش نويسی درپرونده

ای پايش تزريق خون و فراورده خونی را تكميل و در صورت بروز عوارض پرستار در تمام موارد تزريق خون و فراورده های خونی فرمه-4-16

 ناشی از تزريق ، فرم گزارش عوارض ناخواسته احتمالی بعد از تزريق خون و فراورده های آن را ، تكميل می نمايد .
 امكانات و تسهيالت مورد نياز: -5

 ست خون ، پايه سرم ، سرم فيزيولوژی .گان،دستكش ،محافظ صورت

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  متخصص بيهوشی دکتر حميرا حسينی  نماينده پزشكان دکتر آزيتا کريمی 

  رئيس گروه جراحی دکتر ابراهيم هرمزی  مدير پرستاری  زهراقاسمی

  نماينده پزشكان اورژانس جليل پور دکتر حسين  سرپرستاراورژانس فريباصارمی

  سوپروايزر بالينی منصوره بانی  پرستار زهرا معصومی

  مسئول ايمنی بيمار ثريا رضايی  کارشناس اتاق عمل  مريم اکباتانی

     کارشناس آزمايشگاه سعيده ناظری
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 اجرای دستورات پزشک دررابطه با تزريق ايمن خون و عنوان/موضوع :

باحضوردوکارشناس پرستاری انجام گرفته ودرپرونده  های خونیفرآورده 

 ثبت وتائيد می گردد

 1/8/93 ريخ ابالغ  :تا

  1/5/93 تاريخ  آخرين باز نگري :  

    1/6/93تاريخ آخرين ابالغ: 
 کليه بخشها دامنه خط مشی و روش : 

 saf /009کد خط مشی : 

                                اول   : نسخه                                                                        3از 3: صفحه
 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  معاون درمانرئيس گروه جراحی و  دکتر ابراهيم هرمزی

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بيمارستان رئيس دکتر سيد رضا مطهری

       دستورالعمل معاونت درمان  منابع :-7
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اجرای دستورات پزشک دررابطه بااينكه تمام  عنوان/موضوع :

 ثبت درپرونده وگرفته  انجام پرستاری کارشناس دومخدرها باحضور 
 .گردد  می

 1/8/93 ريخ ابالغ  :تا

  1/5/93 تاريخ  آخرين باز نگري :  

 1/6/93خ آخرين ابالغ: تاري
 بيمارستانبالينی کليه بخشهای  دامنه خط مشی و روش :

 saf /010 کد خط مشی :

                                  اول : نسخه                                                                             3از  1 : صفحه
 تعاريف :  -2

 ر ، حداقل شامل موارد ذيل هستند : داروهای پر خط

 مخدرها تمام 
 وريدی ديگوکسين 
 انسولين 
 وريدی های بيوتيک آنتی دوز اولين 
 وريدی کامل تغذيه ترکيبات 
 دوزی چند های ويال از کودکان دوزهای 
 خونی ههای فرآورد و خون 
 پتاسيم کلرور  
 از بيمار شرايط از دقيق آگاهی از پس فرايندی بيمار ، پرستار طی ايمنی نه گانه های حل راه خصوص در بهداشت جهانی سازمان توصيه مطابق
 پزشک دستورات براساس و کرده حاصل اطمينان تجويز روش درست بودن از و نموده محاسبه را دارو دوز مجدداً وزن، و  )درکودکان( سن جمله
 ثبت و انجام پرستاری کارشناس دو توسط پرخطر، داروهای خصوص در رويیدا دستورات اجرای و محاسبه نمايد. فرايند می اجرا را شده ثبت موارد

 .گردد تأييد می کارشناس در قسمت داروئی برگه گزارش پرستاری پرونده بيمار، دو هر امضای درج با و شود می

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (: -2

 ، تجويز تهيه ، هنگام به داروئی اين که خطاهای و  نستاربيما درپرخطر یهادارو يقرتزاز  ناشی اتمخاطراز  یپيشگير وملز با توجه به چرايی:
شايعتر می باشد اين خط مشی تهيه  بيمار به آن دادن و دارو تجويز هنگام به خطا بروز ميزان و دهند می رخ آن پايش و بيمار به دارو دادن و توزيع

  می گردد.
 رعايت اصول  ايمنی بيمار و کارکنان . منظور به روش صحيح به صحيح رویدادن دا هدف:

 در اختيار قرار دادن چک ليست دارو دادن ، اطالع رسانی در خصوص داروهای پر خطر ،  سياست:

 مسئول پاسخگوي اجراي خط مشی و روش ارزيابی:-3

 مسئول ايمنی بيمارسرپرستار /مسئول شيفت باهمكاری  

  :)گامهاي اجرايی و مجري هر گام ( :روش  اجرا -4

 :هستند ذيل موارد شامل حداقل خطرناك داروهای
  مخدرها کليه

 وريدی ديگوکسين
 انسولين

 وريدی ی بيوتيكها آنتی دوز اولين
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اجرای دستورات پزشک دررابطه بااينكه تمام  عنوان/موضوع :

 ثبت درپرونده وگرفته  انجام پرستاری کارشناس دومخدرها باحضور 
 .گردد  می

 1/8/93 ريخ ابالغ  :تا

  1/5/93 تاريخ  آخرين باز نگري :  

 1/6/93تاريخ آخرين ابالغ: 
 کليه بخشهای بيمارستان دامنه خط مشی و روش :

 saf /010 کد خط مشی :

                                  اول : نسخه                                                                             3از   2 : صفحه
 وريدی کامل تغذيه ترکيبات
  (بيمار ايمنی گانه نه های حل راه خصوص در بهداشت جهانی سازمان توصيه مطابق( منيزيم سولفات

 ميزوپرستول
 آلفا F2 پروستاگالندين

 خونی یها ه فرآورد و خون
 (بيمار ايمنی گانه نه های حل راه خصوص در داشتبه جهانی سازمان توصيه مطابق( پتاسيم کلرور

 دوزی چند ها ويال از کودکان دوزهای

   د.شو می منجاا رپرستادو  توسط هارمخد يقرتز با بطهدر را پزشک رستود چک-4-1

 .دميگير منجاا رپرستادو  توسطی دارو اجرو ا محاسبه يندافر-4-2

      .دگير می رتصو رپرستادو  توسطرستود طبقآن  يقرتزو  ربيما بالين بردارو  دننمو دهماآ-4-3

  .        دميشو نوشته رپرستادو  هر سمداروا یجلو ریپرستا ارشگز مفر ساعت نستودر  -4-4

 .دشومینوشتهربيمارپرستا توسط ریپرستا ارشگز برگه يیدارو تمااقدا قسمت(دريددگر يقرتز رپرستادو رباحضورمخد)داروی جمله-4-5

 .دشو می منجادوم ا رپرستا توسط قفو ردمو ءمضاا و مهر-4-6

 .دشو می منجارامخد ثبت صمخصو مفردر  هباقيمانددوز  ثبت همچنينو   ربيما کامل تمشخصا با اههمر هشد دهستفاا رمخد ثبت-4-7

 .دشو می منجاا رسرپرستا توسط، رپرستادو  توسط پرخطر یهادارو ایجرا بر مستمر رتنظا-4-8

 توسط ليست چک برابرو  دهنمو تنظيم ریپرستا فترد که بخشها پايش برنامه طبق ر،پرستادو  توسط پرخطر یهادارو ایرجا پايش -4-9

 .دشو می منجاا ريزواسوپر

 .دشو می منجاا کيفيت دبهبو فترد توسط هما شش هر ر،پرستادو  توسط پرخطر یهادارو ایجرا پايش -4-10

 رستارنيروی انسانی پ: تتسهيالو  تمكاناا-5

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  متخصص بيهوشی دکتر حميرا حسينی  نماينده پزشكان دکتر آزيتا کريمی 

  سوپروايزر بالينی منصوره بانی  مدير پرستاری  زهراقاسمی

  مسئول ايمنی بيمار ثريا رضايی  سرپرستاراورژانس فريباصارمی

  سرپرستار ای سی يو کبری آرمان  سوختگی پرستار زهرا معصومی

  سرپرستار جراحی مهری سالمتی  سرپرستارسی سی يو شكوفه اکبرشاهی

 



 

 بسمه تعالی                               
 

افت اباد بيمارستان شهدای ي
 ت      دفتر بهبود کيفي
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اجرای دستورات پزشک دررابطه بااينكه تمام  عنوان/موضوع :

 ثبت درپرونده وگرفته  انجام پرستاری کارشناس دومخدرها باحضور 
 .گردد  می

 1/8/93 ريخ ابالغ  :تا

  1/5/93 تاريخ  آخرين باز نگري :  

 1/6/93تاريخ آخرين ابالغ: 
 کليه بخشهای بيمارستان دامنه خط مشی و روش :

 saf /010 کد خط مشی :

                                  اول : نسخه                                                                             3از 3 : صفحه
 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  معاون درمان دکتر ابراهيم هرمزی

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس بيمارستان دکتر سيد رضا مطهری

       دستورالعمل معاونت درمان  منابع :-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 بسمه تعالی                               
 

افت اباد بيمارستان شهدای ي
 ت      دفتر بهبود کيفي
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 يگوکسيند با بطهدر را پزشک راتستود ایجراعنوان/موضوع:

 یيدور

 1/8/93 ريخ ابالغ  :تا

  1/5/93 تاريخ  آخرين باز نگري :  

 بالينیکليه بخشهای  دامنه خط مشی و روش : 1/6/93تاريخ آخرين ابالغ: 

 saf /011 کد خط مشی :

                                  اول : نسخه 2از   1 : صفحه
 ---تعاريف:-1

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:  -3
   نستاربيما درپرخطر یهادارو يقرتزاز  ناشی اتمخاطراز  یپيشگير وملز:يیاچر

   پرخطر یهادارو جانبی ارضعو کاهشو   رانبيما يمنیا يشافزا : فهد

 ایجرا پايش ،رپرستادو  رحضو پرخطربا یهادارو ایجرا بر رتنظا ،بالينی یبخشها همهدر  رپرستادو  رحضو با پرخطر یهادارو ایجرا :سياست

  رپرستادو  رحضو با پرخطر یهادارو

 مسئول پاسخگوي اجراي خط مشی و روش ارزيابی:-3

 شيفت ولمسور،سرپرستا:پاسخگو دفر 

  روش  اجرا :)گامهاي اجرايی و مجري هر گام ( :-4

 .              دشو می منجاا رپرستادو  توسط یيدور يگوکسيند يقرتز با بطهدر را پزشک رتوسد چک -4-1

 .دميگير منجاا رپرستادو  توسطی دارو اجرو ا محاسبه يندافر -4-2

 .  دشو می قلبی ينگرمانيتو ربيما -4-3

 .       دگير می رتصو رپرستادو  وسطت ستوميكر طريق رازستود طبقآن  يقرتزو  ربيما بالين بردارو  دننمو دهماآ-4-4

          دميشو نوشته رپرستادو  هر سمداروا یجلو ریپرستا ارشگز مفر ساعت نستودر  -4-5

 نوشته ربيما رپرستا توسط ریپرستا ارشگز برگه يیدارو تمااقدا قسمت(در يددگر يقرتز رپرستادو  رحضو با یيدور يگوکسين) دجمله -4-6

 .دشو می

 .دشو می منجادوم ا رپرستا توسط قفو ردمو ءمضاو ا مهر -4-7

 .دشو می منجاا رسرپرستا توسط، رپرستادو  توسط پرخطر یهادارو ایجرا بر مستمر رتنظا -4-8

 توسط ليست چک برابرو  دهنمو تنظيم ریپرستا فترد که بخشها پايش برنامه طبق ر،پرستادو  توسط پرخطر یهادارو ایجرا پايش -4-9

  رزيواسوپر

 .دشو می منجاا

 .دشو می منجاا کيفيت دبهبو فترد توسط هما شش هر ر،پرستادو  توسط پرخطر یهادارو ایجرا پايش -4-10

 نيروی انسانی پرستار : تتسهيالو  تمكاناا-5

 

 

 

 

 



 

 بسمه تعالی                               
 

افت اباد بيمارستان شهدای ي
 ت      دفتر بهبود کيفي
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 يگوکسيند با بطهدر را پزشک راتستود ایجراعنوان/موضوع:

 یيدور

 1/8/93 ريخ ابالغ  :تا

  1/5/93 ري :  تاريخ  آخرين باز نگ

 بالينیکليه بخشهای  دامنه خط مشی و روش : 1/6/93تاريخ آخرين ابالغ: 

 saf /011 کد خط مشی :

                                  اول : نسخه 2از   2 : صفحه
 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  متخصص بيهوشی دکتر حميرا حسينی  نماينده پزشكان دکتر آزيتا کريمی 

  سوپروايزر بالينی منصوره بانی  مدير پرستاری  زهراقاسمی

  مسئول ايمنی بيمار ثريا رضايی  سرپرستاراورژانس فريباصارمی

  سرپرستار ای سی يو کبری آرمان  سوختگی پرستار زهرا معصومی

  سرپرستار جراحی مهری سالمتی  رپرستارسی سی يوس شكوفه اکبرشاهی

  سرپرستارزايشگاه زهراخوبرو  سوپروايزر اتاق عمل الهه بحری

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  معاون درمان دکتر ابراهيم هرمزی

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  ارستانرئيس بيم دکتر سيد رضا مطهری

         دستورالعمل معاونت درمانمنابع :-7

 

                     

                                                                                                                                    

  

 

 

 

         

 



 

 بسمه تعالی                               
 

افت اباد بيمارستان شهدای ي
 ت      دفتر بهبود کيفي
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انسولين باحضور  با طهبدر را پزشک راتستود ایجراعنوان/موضوع:

 دوکارشناس پرستاری

 1/8/93 ريخ ابالغ  :تا

  1/5/93 تاريخ  آخرين باز نگري :  

 بالينیکليه بخشهای  دامنه خط مشی و روش : 1/6/93تاريخ آخرين ابالغ: 

 saf /012 کد خط مشی :

                                  اول : نسخه 2از   1 : صفحه
 ---: يفرتعا-1

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:  -2
   نستاربيما درپرخطر یهادارو يقرتزاز  ناشی اتمخاطراز  یپيشگير وملز:يیاچر 

   پرخطر یهادارو جانبی ارضعو کاهشو   رانبيما يمنیا يشافزا : فهد

   ،رپرستادو  رحضو با پرخطر یهادارو ایجرا بر رتنظا ،بالينی یبخشها ههمدر  رپرستادو  رحضو با پرخطر یهادارو ایجرا  :سياست 

  رپرستادو  رحضو با پرخطر یهادارو ایجرا پايش 

 مسئول پاسخگوي اجراي خط مشی و روش ارزيابی:-3

 شيفت ولمسور،سرپرستا:پاسخگو دفر

  روش  اجرا :)گامهاي اجرايی و مجري هر گام ( :-4

 .              دشو می منجاا رپرستادو  توسط نسولينا يقرتز با بطهرادر  پزشک رستود چک -4-1

   دميگير منجاا رپرستادو  توسطی دارو  اجرو ا محاسبه يندافر -4-2

 .       دگير می رتصو رپرستادو  توسطآن  يقرتزو  ربيما بالين بردارو  دننمو دهماآ -4-3

 .    دميگير منجاا يیاغذ هعداز و قبل ساعت نيم پزشک رستود سساا بر يقرتز -4-4

 .  دشو می حاصل نطميناا ربيما تغذيهاز  نسولينا يقرتز رتصودر  -4-5

 .    دميشو منجاا معالج پزشک به عطالا سساا بر مانیدر تمالحظاو  چک ربيما BS بالفاصله هيپوگليسمی عالئم شتندا رتصودر  -4-6

          دميشو نوشته رپرستادو  هر سموادار یجلو ریپرستا ارشگز مفر ساعت نستودر  -4-7

 .دشو می نوشته ربيما رپرستا توسط ریپرستا ارشگز برگه يیدارو تمااقدا قسمت(در يددگر يقرتز رپرستادو  رحضو با نسولين) اجمله -4-8

 .دشو می منجادوم ا رپرستا توسط قفو ردمو ءمضاو ا مهر -4-9

 .دشو می منجاا رسرپرستا توسط، رپرستادو  توسط طرپرخ یهادارو ایجرا بر مستمر رتنظا -4-10

 توسط ليست چک برابرو  دهنمو تنظيم ریپرستا فترد که بخشها پايش برنامه طبق ر،پرستادو  توسط پرخطر یهادارو ایجرا پايش -4-11

 .دشو می منجاا ريزواسوپر

 .دشو می منجاا کيفيت دبهبو فترد توسط هما شش هر ر،پرستادو  توسط پرخطر یهادارو ایجرا پايش -4-12

  

 

 

 

 

 

 



 

 بسمه تعالی                               
 

افت اباد بيمارستان شهدای ي
 ت      دفتر بهبود کيفي
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انسولين باحضور  با بطهدر را پزشک راتستود ایجراعنوان/موضوع:

 دوکارشناس پرستاری

 1/8/93 ريخ ابالغ  :تا

  1/5/93 تاريخ  آخرين باز نگري :  

 بالينیکليه بخشهای  دامنه خط مشی و روش : 1/6/93تاريخ آخرين ابالغ: 

 saf /012 کد خط مشی :

                                  اول : نسخه 2از   2 : صفحه
 :  تتسهيالو  تمكاناا -5

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  متخصص بيهوشی دکتر حميرا حسينی  نماينده پزشكان دکتر آزيتا کريمی 

  سوپروايزر بالينی منصوره بانی  پرستاری مدير  زهراقاسمی

  مسئول ايمنی بيمار ثريا رضايی  سرپرستاراورژانس فريباصارمی

  سرپرستار ای سی يو کبری آرمان  سوختگی پرستار زهرا معصومی

  سرپرستار جراحی مهری سالمتی  سرپرستارسی سی يو شكوفه اکبرشاهی

  سرپرستارزايشگاه بروزهراخو  سوپروايزر اتاق عمل الهه بحری

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  معاون درمان دکتر ابراهيم هرمزی

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس بيمارستان دکتر سيد رضا مطهری

   بخشی رعتباا یها سنجه منابع :-7

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     



 

 بسمه تعالی                               
 

افت اباد بيمارستان شهدای ي
 ت      دفتر بهبود کيفي
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 نتیدوز آ ليناو با بطهدر را پزشک راتستود ایجرا عنوان/موضوع:

   ریپرستا سشنارکادو  رحضو با یيدور یها بيوتيک

 1/8/93 ريخ ابالغ  :تا

  1/5/93 تاريخ  آخرين باز نگري :  

 بالينیکليه بخشهای  دامنه خط مشی و روش : 1/6/93تاريخ آخرين ابالغ: 

 saf /013 کد خط مشی :

                                  اول : نسخه 2از   1 : صفحه
 ---تعاريف:-1

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (: -2
   نستاربيما درپرخطر یهادارو يقرتزاز  ناشی اتاطرمخاز  یپيشگير وملز:يیاچر

   پرخطر یهادارو جانبی ارضعو کاهشو   رانبيما يمنیا يشافزا : فهد

  ، رپرستادو  رحضو با پرخطر یهادارو ایجرا بر رتنظا، بالينی یبخشها همهدر  رپرستادو  رحضو با پرخطر یهادارو ایجرا  :سياست 

  رپرستادو  رحضو اب پرخطر یهادارو ایجرا پايش

 مسئول پاسخگوي اجراي خط مشی و روش ارزيابی:-3

 شيفت ولمسور،سرپرستا:پاسخگو دفر 

  روش  اجرا :)گامهاي اجرايی و مجري هر گام ( :-4

 .              دشو می منجاا رپرستادو  توسط یيدور یبيوتيكها نتیدوز اول آ يقرتز با بطهدر را پزشک رستود چک-4-1

   دميگير منجاا رپرستادو  توسطی  اجرو ا محاسبه يندافر -4-2

 .     .       دگير می رتصو( ستوميكر)هندزسا شرکت لعملراستود طبق رپرستادو  توسطآن  يقرتزو  ربيما بالين بردارو  دننمو دهماآ -4-3

          دميشو نوشته رپرستادو  هر سمداروا یجلو ریپرستا ارشگز مفر ساعت نستودر  -4-4

 توسط ریپرستا ارشگز برگه يیدارو تمااقدا قسمت(در يددگر يقرتز رپرستادو  رحضو با یيدور بيوتيک نتیدوز آ لين) اوجمله -4-5

 .دشو می نوشته ربيمارپرستا

 .دشو می منجادوم ا رپرستا توسط قفو ردمو ءمضاو ا مهر -4-6

 .دشو می منجاا رسرپرستا توسط، رپرستادو  توسط پرخطر یهادارو ایجرا بر مستمر رتنظا -4-7

 توسط ليست چک برابرو  دهنمو تنظيم ریپرستا فترد که بخشها پايش برنامه طبق ر،پرستادو  توسط پرخطر یهادارو ایجرا پايش -4-8

 .دشو می منجاا ريزواسوپر

 .دشو یم منجاا کيفيت دبهبو فترد توسط هما شش هر ر،پرستادو  توسط پرخطر یهادارو ایجرا پايش -4-9

                                                                                                         ---:  تتسهيالو  تمكاناا -5

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  متخصص بيهوشی دکتر حميرا حسينی  كاننماينده پزش دکتر آزيتا کريمی 

  سوپروايزر بالينی منصوره بانی  مدير پرستاری  زهراقاسمی

  مسئول ايمنی بيمار ثريا رضايی  سرپرستاراورژانس فريباصارمی

  سرپرستار ای سی يو کبری آرمان  سوختگی پرستار زهرا معصومی



 

 بسمه تعالی                               
 

افت اباد بيمارستان شهدای ي
 ت      دفتر بهبود کيفي
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 نتیدوز آ ليناو با بطهدر را پزشک راتستود ایجرا عنوان/موضوع:

   ریپرستا سشنارکادو  رحضو با یيدور یها بيوتيک

 1/8/93 ريخ ابالغ  :تا

  1/5/93 تاريخ  آخرين باز نگري :  

 بالينیکليه بخشهای  دامنه خط مشی و روش : 1/6/93تاريخ آخرين ابالغ: 

 saf /013 کد خط مشی :

                                  اول : نسخه 2از   1 : صفحه
 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  معاون درمان دکتر ابراهيم هرمزی

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس بيمارستان دکتر سيد رضا مطهری

                                                                             

   بخشی رعتباا یها سنجه:  عمناب -7
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 تغذيه تترکيبا با بطهدر را پزشک راتستود ایجرا عنوان/موضوع:

   ریپرستا سشنارکادو  رحضو با(  TPN)یيدور کامل

 1/8/93 ريخ ابالغ  :تا

  1/5/93 تاريخ  آخرين باز نگري :  

 لينیباکليه بخشهای  دامنه خط مشی و روش : 1/6/93تاريخ آخرين ابالغ: 

 saf /014 کد خط مشی :

                                  اول : نسخه 2از   1 : صفحه
 ---تعاريف:-1

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (: -2

   نستاربيما درپرخطر یهادارو يقرتزاز  ناشی اتمخاطراز  یپيشگير وملز:يیاچر

   پرخطر یهادارو جانبی ارضعو کاهشو   رانبيما يمنیا يشافزا : فهد

 ایجرا پايش ،رپرستادو  رحضو با پرخطر یهادارو ایجرا بر رتنظا،بالينی یبخشها همهدر  رپرستادو  رحضو با پرخطر یهادارو ایجرا  :سياست 

  رپرستادو  رحضو با پرخطر یهادارو

 مسئول پاسخگوي اجراي خط مشی و روش ارزيابی:-3 

 شيفت ولمسور،سرپرستا:سخگوپا دفر 

  روش  اجرا :)گامهاي اجرايی و مجري هر گام ( :-4

 .              دشو می منجاا رپرستادو  توسط TPN با بطهدر را پزشک رستود چک -4-1

 .دميگير منجاا رپرستادو  توسطی دارو اجرو ا محاسبه يندافر -4-2

IVLine-3-4 دشو می اربرقرربيما جهت یيدور ملکا تغذيه رمنظو به ،مناسبو  ختصاصیا. 

 .       دگير می رتصو رپرستادو  توسط رستود طبقآن  نيوزنفوو ا ربيما بالين بردارو  دننمو دهماآ -4-4

          دميشو نوشته رپرستادو  هر سمداروا یجلو ریپرستا ارشگز مفر ساعت نستودر  -4-5

 .دشو می نوشته ربيما رپرستا توسط ریپرستا ارشگز برگه يیدارو تمااقدا قسمت(در ديدگر يقرتز رپرستادو  رحضو با TPN) جمله -4-6

 .دشو می منجادوم ا رپرستا توسط قفو ردمو ءمضاو ا مهر -4-7

 .دشو می منجاا رسرپرستا توسط، رپرستادو  توسط پرخطر یهادارو ایجرا بر مستمر رتنظا -4-8

 توسط ليست چک برابرو  دهنمو تنظيم ریپرستا فترد که بخشها پايش برنامه طبق ر،ستاپردو  توسط پرخطر یهادارو ایجرا پايش -4-9

 .دشو می منجاا ريزواسوپر

 .دشو می منجاا کيفيت دبهبو فترد توسط هما شش هر ر،پرستادو  توسط پرخطر یهادارو ایجرا پايش -4-11

 

                 --:  تتسهيالو  تمكاناا-5
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 تغذيه تترکيبا با بطهدر را پزشک راتستود ایجرا :عنوان/موضوع

   ریپرستا سشنارکادو  رحضو با(  TPN)یيدور کامل

 1/8/93 ريخ ابالغ  :تا

  1/5/93 تاريخ  آخرين باز نگري :  

 بالينیکليه بخشهای  دامنه خط مشی و روش : 1/6/93تاريخ آخرين ابالغ: 

 saf /014 کد خط مشی :

                                  اول : نسخه 2از   1 : صفحه
 

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  متخصص بيهوشی دکتر حميرا حسينی  نماينده پزشكان دکتر آزيتا کريمی 

  سوپروايزر بالينی منصوره بانی  مدير پرستاری  زهراقاسمی

  مسئول ايمنی بيمار ثريا رضايی  سرپرستاراورژانس فريباصارمی

  سرپرستار ای سی يو کبری آرمان  سوختگی پرستار زهرا معصومی

  سرپرستار جراحی مهری سالمتی  سرپرستارسی سی يو شكوفه اکبرشاهی

  سرپرستارزايشگاه زهراخوبرو  سوپروايزر اتاق عمل الهه بحری

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت ام و نام خانوادگین

  معاون درمان دکتر ابراهيم هرمزی

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس بيمارستان دکتر سيد رضا مطهری

                                                                             

       بخشی رعتباا یها سنجه:  منابع -7
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  یهادوز با بطهدر را پزشک راتستود ایجرا عنوان/موضوع:

   ریپرستا سشنارکادو  رحضو بادوزی  چند یها ليااز و نکادکو

 1/8/93 ريخ ابالغ  :تا

  1/5/93 تاريخ  آخرين باز نگري :  

 بالينیکليه بخشهای  دامنه خط مشی و روش : 1/6/93غ: تاريخ آخرين ابال

 saf /015 کد خط مشی :

                                  اول : نسخه 2از   1 : صفحه
 ---تعاريف:-1

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (: -2

   نستاربيما درپرخطر یهادارو يقرتزاز  ناشی اتمخاطراز  یپيشگير وملز:يیاچر

   پرخطر یهادارو جانبی ارضعو کاهشو   رانبيما يمنیا يشافزا : فهد

 پايش پايش ،رپرستادو  رحضو با پرخطر یهادارو ایجرا بر رتنظا،بالينی یبخشها همهدر  رپرستادو  رحضو با پرخطر یهادارو ایجرا  :سياست 

  رپرستادو  رحضو با پرخطر یهادارو ایجرا

 مسئول پاسخگوي اجراي خط مشی و روش ارزيابی:-3 

 شيفت ولمسور،سرپرستا:پاسخگو دفر 

  روش  اجرا :)گامهاي اجرايی و مجري هر گام ( :-4

 .              دشو می منجاا رپرستادو  توسطدوزی  چند یيالهااز و نکادکو یهادوز با بطهدر را پزشک رستود چک -4-1

   دميگير منجاا رپرستادو  توسطی دارو  اجرو ا محاسبه يندافر-4-2

 .       دگير می رتصو رپرستادو  توسطآن  يقرتزو  ربيما بالين بردارو  دننمو دهماآ -4-3

          دميشو نوشته رپرستادو  هر سمداروا یجلو ریپرستا ارشگز مفر ساعت نستودر  -4-4

 رپرستا توسط ریپرستا ارشگز برگه يیدارو تمااقدا قسمت(در يددگر يقرتز رپرستاو د رحضو بادوزی آن(  چند ليادارو از و منا)) جمله -4-5

 .دشو می نوشته ربيما

 .دشو می منجادوم ا رپرستا توسط قفو ردمو ءمضاو ا مهر-4-6

 .دشو می منجاا رسرپرستا توسط، رپرستادو  توسط پرخطر یهادارو ایجرا بر مستمر رتنظا -4-7

 توسط ليست چک برابرو  دهنمو تنظيم ریپرستا فترد که بخشها پايش برنامه طبق ر،پرستادو  توسط پرخطر یهادارو ایجرا پايش -4-8

 .دشو می منجاا ريزواسوپر

 . دشو می منجاا کيفيت دبهبو فترد توسط هما شش هر ر،پرستادو  توسط پرخطر یهادارو ایجرا پايش -4-9
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    نيروی انسانی:  تتسهيالو  تمكاناا-5

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  متخصص بيهوشی دکتر حميرا حسينی  نماينده پزشكان دکتر آزيتا کريمی 

  بالينی سوپروايزر منصوره بانی  مدير پرستاری  زهراقاسمی

  مسئول ايمنی بيمار ثريا رضايی  سرپرستاراورژانس فريباصارمی

  سرپرستار آی سی يو کبری آرمان  سوختگی پرستار زهرا معصومی

  سرپرستار جراحی مهری سالمتی  سرپرستارسی سی يو شكوفه اکبرشاهی

  سرپرستارزايشگاه زهراخوبرو  سوپروايزر اتاق عمل الهه بحری

 

 نده :تاييد کن

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  معاون درمان دکتر ابراهيم هرمزی

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس بيمارستان دکتر سيد رضا مطهری

                                                                             

       بخشی رعتباا یها سنجه:  منابع -7

 

 

 

 

 

                                                                       

  یهادوز با بطهدر را پزشک راتستود ایجرا عنوان/موضوع:

   ریپرستا سشنارکادو  رحضو بادوزی  چند یها ليااز و نکادکو

 1/8/93 ريخ ابالغ  :تا

  1/5/93 تاريخ  آخرين باز نگري :  

 بالينیکليه بخشهای  دامنه خط مشی و روش : 1/6/93تاريخ آخرين ابالغ: 

 saf /015 کد خط مشی :

                                  اول : نسخه 2از   2 : صفحه
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 پتاسيم ورکلر با بطهدر را پزشک راتستود ایجرا عنوان/موضوع:

   ریپرستا سشنارکادو  رباحضو

 1/8/93 ريخ ابالغ  :تا

  1/5/93 تاريخ  آخرين باز نگري :  

 بالينیکليه بخشهای  امنه خط مشی و روش :د 1/6/93تاريخ آخرين ابالغ: 

 saf /016 کد خط مشی :

                                  اول : نسخه 2از   1 : صفحه
 ---تعاريف:-1

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (: -2
   نستاربيما درپرخطر یهادارو يقرتزاز  ناشی اتمخاطراز  یپيشگير وملز:يیاچر

   پرخطر یهادارو جانبی ارضعو کاهشو   رانبيما يمنیا يشافزا : فهد

 پايش پايش ،رپرستادو  رحضو با پرخطر یهادارو ایجرا بر رتنظا،بالينی یبخشها همهدر  رپرستادو  رحضو با پرخطر یهادارو ایجرا  :سياست 

  رپرستادو  رحضو با پرخطر یهادارو ایجرا

 گوي اجراي خط مشی و روش ارزيابی:مسئول پاسخ-3 

 شيفت ولمسور،سرپرستا:پاسخگو دفر 

  روش  اجرا :)گامهاي اجرايی و مجري هر گام ( :-4

 .              دشو می منجاا رپرستادو  توسطربيما جهت پتاسيم ورکلراز  دهستفاا با بطهدر را پزشک رستود چک -4-1

 .دميگير منجاا رپرستاو د توسطی دارو اجرو ا محاسبه يندافر -4-2

 .       دگير می رتصو رپرستادو  توسط روستود طبقوی  مسر بهآن  ودنفزو ا ربيما بالين بردارو  دننمو دهماآ -4-3

          دميشو نوشتهدارو  یجلو رپرستادو  هر سما ریپرستا ارشگز مفر ساعت نستودر  -4-4

 ربيما رپرستا توسط ریپرستا ارشگز برگه يیدارو تمااقدا قسمت(در يددگر ضافها مسر هب رپرستادو  رحضو با پتاسيم ورکلر) جمله -4-5

 .دمیشو نوشته

 .دشو می منجادوم ا رپرستا توسط قفو ردمو ءمضاو ا مهر -4-6

 .دشو می منجاا رسرپرستا توسط، رپرستادو  توسط پرخطر یهادارو ایجرا بر مستمر رتنظا -4-7

 توسط ليست چک برابرو  دهنمو تنظيم ریپرستا فترد که بخشها پايش برنامه طبق ر،پرستادو  توسط رخطرپ یهادارو ایجرا پايش -4-8

 .دشو می منجاا ريزواسوپر

 دشو می منجاا کيفيت دبهبو فترد توسط هما شش هر ر،پرستادو  توسط پرخطر یهادارو ایجرا پايش -4-9

  کلروپتاسيم ،نيروی انسانی:  تتسهيالو  تمكاناا-5

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  متخصص بيهوشی دکتر حميرا حسينی  نماينده پزشكان دکتر آزيتا کريمی 

  سوپروايزر بالينی منصوره بانی  مدير پرستاری  زهراقاسمی

  يمنی بيمارمسئول ا ثريا رضايی  سرپرستاراورژانس فريباصارمی

  سرپرستار ای سی يو کبری آرمان  سوختگی پرستار زهرا معصومی
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 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  معاون درمان دکتر ابراهيم هرمزی

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس بيمارستان دکتر سيد رضا مطهری

                                                                             

       بخشی رعتباا یها سنجه:  منابع -7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  یهادوز با بطهدر را پزشک راتستود ایجرا عنوان/موضوع:

   ریپرستا سشنارکادو  رحضو بادوزی  چند یها ليااز و نکادکو

 1/8/93 ريخ ابالغ  :تا

  1/5/93 تاريخ  آخرين باز نگري :  

 بالينیکليه بخشهای  دامنه خط مشی و روش : 1/6/93تاريخ آخرين ابالغ: 

 saf /016 کد خط مشی :

                                  اول : نسخه 2از   2 : صفحه
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ماهه اول  استفاده از ميزوپرستول در ختم بارداری سهعنوان/موضوع : 

 و دوم

 1/8/93 ريخ ابالغ  :تا

  1/5/93 تاريخ  آخرين باز نگري :  

 زايشگاه  :دامنه خط مشی و روش 1/6/93تاريخ آخرين ابالغ: 

 

 saf /017 کد خط مشی :

                                  اول        : نسخه       2از  1   : صفحه

  : تعاريف -1

با توجه به عوارض جراحی و  هت ختم بارداری در سه ماهه اول و دوم استفاده ميشود.(  به عنوان دارويی ساده و ارزان ج(PGE1از ميزوپرستول 

جايگزين ختم بارداری  بيمار در بيمارستان، و صرف وقت و هزينه، در دهه اخير، روش های طبی  طوالنی مدت  بيهوشی، نياز به بستری شدن

ميكروگرم متفاوت است. نكته مهم در مصرف اين  600تا  20و شرايط حاملگی از روش های جراحی شده اند. دوز موثر دارو بسته به نوع استفاده 

ميكروگرمی  200و  100های  رصقدارو انتخاب دوز درمانی مناسب برای دستيابی به اثرات مطلوب همراه با حداقل عوارض جانبی است. 

 .ستميزوپروستول به شكل، واژينال، رکتال، زيرزبانی يا جويدنی قابل استفاده ا

  بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (: -2

 جهت متسع کردن سرويكس جهت خروج محصوالت بارداریچرايی:

 جلوگيری از انجام مداخالت غير ضروری و جراحیهدف:

 کاهش مرگ ومير مادر ناشی خونريزی و پارگی رحم و چسبندگی رحم و ...سياست:
 ی خط مشی و روش ارزيابی:مسئول پاسخگوی اجرا-3

 روش ارزيابی بر اساس چک ليستو                                 مسئول پاسخگو: پزشک معالج

  روش  اجرا :)گامهاي اجرايی و مجري هر گام ( :-4

 مامای مسئول بيمار بستری شده را پذيرش ميكند.-4-1

 زوپروستول را صادر ميكند. دستور استفاده از ميپس ازويزيت بيمار پزشک معالج -4-2

پزشک يا مامای مسئول بيماراولين دوز ميزوپروستول را با توجه به دستور پزشک که در مورد دوز و نحوه ی مصرف اين دارو است را -4-3

 استفاده ميكند.
 ت حاملگی انجام ميدهد.مامای مسئول دوز های بعدی ميزوپرستول را با توجه به دستور پزشک با کنترل خونريزی و خروج محصوال-4-4

مامای مسئول بعد از مشاهده ی خونريزی و خروج محصوالت بارداری  پزشک معالج را در جريان ميگذارد تا در مورد نياز به مراحل ديگر -4-5

 درمان تصميم گيری کند.

 
 ميزوپرستول امكانات و تسهيالت مورد نياز: -5
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ماهه اول  در ختم بارداری سه استفاده از ميزوپرستولعنوان/موضوع : 

 و دوم

 1/8/93 ريخ ابالغ  :تا

  1/5/93 تاريخ  آخرين باز نگري :  

 زايشگاه  :دامنه خط مشی و روش 1/6/93تاريخ آخرين ابالغ: 

 

 saf /017 کد خط مشی :

                                  اول        : نسخه      2از2  : صفحه

 

 :کميته بررسی-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  متخصص زنان وزایمان دکتر شيرین باباخاني  رئيس گروه زنان  دکتر فریبا سرداري

  ماما فرزانه گنج خانلو  مدیر پرستاري  زهرا قاسمي 

  ارمسئول ایمني بيم ثریا رضایي  مسئول زایشگاه  زهراخوبرو

 

 کننده : تائيد

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس  بيمارستان  دکتر فریباسرداري

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس  بيمارستان  دکتر سيد رضا مطهري

 

 منابع : -7

 1381رزاده /طبيب /مامایي ویليامز/ترجمه ي نسرین بزار بنایي/تهران/موسسه فرهنگي انتشاراتي تيمو
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 تزریق سولفات منیزیوم در بیمارستانعنوان/موضوع : 

 

 1/8/93 ريخ ابالغ  :تا

  1/5/93 تاريخ  آخرين باز نگري :  

 و پزشکان ICUزایشگاه و  :دامنه خط مشی و روش 1/6/93تاريخ آخرين ابالغ: 

 

 saf /018 کد خط مشی :

                                  اول        : نسخه                                                                        2از 1          : صفحه

  : تعاريف -1

 Bp≥140/90پراکالمپسی:مادربارداری باسن حاملگی باالی بیست هفته با وجود عالیم پروتیین درادرار،

سی سی میباشداستفاده 30تا20گرم که معادل 6تا4هت تزریق وریدی دوز اولیه تزریف به میزان %سوتفات منیزیومج20سولفات منیزیوم :ازویال 

 سی سی می باشد استتفاده می شود.5/12گرم که معادل 5%درتزریق عضالنی به میزان 50می شود.وازویال 

 نکته:درصورت وجود ترومبوسیتوپنی،تزریق عضالنی توصیه نمی شود.  

گلوکنات کلسیم 10ccازدست رفتن رفلکس پاتال(تزریق سولفات منیزیوم راقطع و-شدن باسولفات منیزیوم)وجوداپنهOver Dozنکته: درصورت 

 دقیقه به صورت وریدی تزریق نماییددرصورت عدم پاسخ نیازبه ونتیالتورمیباشد. 2رادرمدت

ی گرم دردسی لیتردوزسولفات اولیه تجویزشده میل 2/1نکته:درصورت کاهش رفلکس پاتالودپرسیون تنفسی ودرصورت کراتنین باالتر از 

 ودوزهای بعدی نصف میگردد.

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (: -2

 جلوگیری ازتشنج مادرباردارمبتالبه پراکالمپسی.چرايی:

 جلوگیری از بروز عوارض مغزی وعصبی ناشی از فشارخون باالدرمادرباردار.هدف:

 کاهش مرگ ومیر مادر ناشی از فشارخون باال. سياست:

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 روش ارزیابی بر اساس چک لیست                     مسئول پاسخگو: پزشک معالج

  روش  اجرا :)گامهاي اجرايی و مجري هر گام ( :-4

 د.بیمار را می گیرIv، یا پرستار مسئول مامای مسئول-4-1

 پزشک معالج دستور تزریق سولفات منیزیوم راصادرمینماید.-4-2

% راباسرعت 20گرم وریدی از محلول 6تا4پزشک یا مامای مسئول بیماراولین دوزتزریق سولفات منیزیوم راباحضور پزشک که به میزان -4-3

 %)دو تزریق عضالنی به50نیزیوم گرم سولفات م10گرم در دقیقه و سپس به یکی از دوصورت زیر ادامه می یابد1حداکثر 

 سی سی سرم رینگر در ساعت ترجیحا از طریق پمپ انجام میدهد.100گرمسولفات منیزیوم در2گرم در هر باتکس (و/انفوزیون  5میزان  4

النی پس از از % را به صورت عض50گرم از محلول5مسئول،یا پرستارمسئول تزریق دوزهای بعدی سولفات منیزیم را که به میزان  مامای-4-4

ساعت  4سی سی هر  100اطمینان از شرایط زیر که شامل وجود رفلکس پاتال،نبود دپرسیون تنفسی ،وجود برون ده ادراری به حجم بیش از 

 انجام میدهد.

 

 

 

 



 

 بسمه تعالی                               
 

افت اباد بيمارستان شهدای ي
 ت      دفتر بهبود کيفي

 

 

340 
 

 تزریق سولفات منیزیوم در بیمارستانعنوان/موضوع : 

 

 1/8/93 ريخ ابالغ  :تا

  1/5/93 تاريخ  آخرين باز نگري :  

 و پزشکان ICUزایشگاه و  :دامنه خط مشی و روش 1/6/93تاريخ آخرين ابالغ: 

 

 saf /018 کد خط مشی :

                                  اول        : نسخه                                                                        2از 2          : صفحه

ساعت بعدازاخرین تشنج 24ساعت بعداززایمان / 24ساعت به مدت 4،تزریق دوزهای بعدی امپول سولفات منیزیوم راهر مامای مسئول-4-5

  ادامه میدهد. 

 سی سی گلوکونات کلسیم را که انتی دوت امپول سولفات منیزیم میباشد را باالی سر مددجو اماده میگذارد.10مامای مسئول یا پرستار -4-6

  ،انژیوکت،سرم رینگر،میکروست 10cc%امپول سولفات منیزیوم ،سرنگ 50%و20ویال       هيالت مورد نياز:امكانات و تس -5

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  نمتخصص زنان وزایما دکتر شيرین باباخاني   زنانرئيس گروه  فریبا سرداريدکتر 

  ماما سكينه وقاري طبري  مدیر پرستاري  زهرا قاسمي 

  مسئول ایمني بيمار ثریارضایي  مسئول زایشگاه  زهراخوبرو

 

 : تائيدکننده

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

   ئيس گرروه زنان ر دکتر فریبا سرداري

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بيمارستان  ئيس ر دکتر سيدرضامطهري

 منابع :  -7

انتشارات پارسوي صدیق ، فرزانه.  مطلق  ، محمداسماعيل. راهنماي کشوري ارائه خدمات مامایي وزایمان بيمارستان هاي دوستدار مادر. -

 رب بيمارستاناتج-    1390هنر.چاپ دوم.
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 درختم بارداري در سه ماهه PGf2 alfaاستفاده از عنوان/موضوع : 

 اول و دوم 

 1/8/93 ريخ ابالغ  :تا

  1/5/93 تاريخ  آخرين باز نگري :  

  زایشگاه :دامنه خط مشی و روش  1/6/93تاريخ آخرين ابالغ: 

 

 saf /019 کد خط مشی :

                                  اول        : نسخه         2از  1:      صفحه

   : تعاريف -1

با توجه به عوارض جراحي و بيهوشي،  نوان دارویي ساده و ارزان جهت ختم بارداري در سه ماهه اول و دوم استفاده ميشود.به ع PGf2 alfaاز 

جایگزین روش هاي ختم بارداري  بيمار در بيمارستان، و صرف وقت و هزینه، در دهه اخير، روش هاي طبي  طوالني مدت  نياز به بستري شدن

  در مصرف این دارو انتخاب دوز درماني مناسب براي دستيابي به اثرات مطلوب همراه با حداقل عوارض جانبي است. جراحي شده اند. نكته مهم

  بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (: -2

 جهت دیالتاسيون سرویكس جهت خروج محصوالت بارداريچرايی:

 ي و جراحيجلوگيري از انجام مداخالت غير ضرورهدف:

 کاهش مرگ ومير مادر ناشي خونریزي و پارگي رحم و چسبندگي رحم و ...سياست:

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 روش ارزیابي بر اساس چك ليستو                                 مسئول پاسخگو: پزشك معالج

  روش  اجرا :)گامهاي اجرايی و مجري هر گام ( :-4

 ماماي مسئول بيمار بستري شده را پذیرش ميكند.-4-1

 را صادر ميكند.  PGf2 alfaپزشك معالج دستور استفاده از  -4-2

پزشك یا ماماي مسئول بيماراولين دوز ميزوپروستول را با توجه به دستور پزشك که در مورد دوز و نحوه ي مصرف این دارو است را -4-3

 استفاده ميكند.

 را با توجه به دستور پزشك با کنترل خونریزي و خروج محصوالت حاملگي انجام ميدهد. PGf2 alfaئول دوز هاي بعدي ماماي مس-4-4

ماماي مسئول بعد از مشاهده ي خونریزي و خروج محصوالت بارداري  پزشك معالج را در جریان ميگذارد تا در مورد نياز به مراحل دیگر -4-5

 درمان تصميم گيري کند.

  PGf2 alfa مكانات و تسهيالت مورد نياز:ا -5 

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  متخصص زنان وزایمان دکتر شيرین باباخاني  رئيس گروه زنان  دکتر فریبا سرداري

  ماما فرزانه گنج خانلو  مدیر پرستاري  زهرا قاسمي 

  مسئول ایمني بيمار ثریا رضایي  مسئول زایشگاه  زهرا خوبرو
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 درختم بارداري در سه ماهه PGf2 alfaاستفاده از عنوان/موضوع : 

 اول و دوم 

 1/8/93 ريخ ابالغ  :تا

  1/5/93 تاريخ  آخرين باز نگري :  

  زایشگاه :دامنه خط مشی و روش  1/6/93تاريخ آخرين ابالغ: 

 

 saf /019 :کد خط مشی 

                                  اول        : نسخه                2از  2   : صفحه

 

 

 کننده : تائيد

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس  گروه زنان   دکتر فریباسرداري

 
 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رستان رئيس  بيما دکتر سيد رضا مطهري

 

 1381مامایي ویليامز/ترجمه ي نسرین بزار بنایي/تهران/موسسه فرهنگي انتشاراتي تيمورزاده /طبيب /منابع :  -7
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 بهداشت حرفه ای
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 4/10/92        :تاريخ ابالغ   معاینات پزشکی قبل از استخدام عنوان/موضوع :

 15/3/93 بازنگری:آخرين تاريخ 

                     1/4/93:   ابالغتاريخ آخرين  

  کلیه واحدهای بیمارستان  : دامنه خط مشی و روش

 

 OC/ 001 کد خط مشی :

                                  اول  : نسخه                                                                       2از 1  : صفحه

 ---تعاريف: -1

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

 درجهت ارتقاءسالمت جامعه می بایست دراین راستا برنامه ریزی نماید. باتوجه به رسالت بیمارستان چرايی:

پایش سالیانه سالمت بر  -به کار گماردن فرد بر مبنای نظریه پزشک طب کار  -آگاهی از سالمت افراد جدید الورود به واحد  هدف:

 پیشگیری از ابتال افراد به بیماری های شغلی -مبنای آزمایشات پیش از استخدام

 ازطریق انجام معاینات پیش از استخدام ياست:س

 

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 پرونده های پزشکی روش ارزیابی : مشاهده       و            مسئول پاسخگو: کارشناس بهداشت 

 روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام ( : -4

فرد جدید الورود او را به مراکز و شرکتهای دارای مجوز طب کار جهت انجام معاینات پیش کارگزینی پس از بررسی مدارك هر  -4-1

 .نمایدمی  معرفی  از استخدام

 شود.می فرد جدیدالورود به صورت ناشتا برای انجام آزمایشات خون و ادرار در محل آزمایشگاه حاضر  -4-2

 راکه درفرم معاینات موجوداست انجام می دهد.کی کلیه آزمایشات پاراکلینی آنفرد جدیدالورود پس از -4-3

 ر نهایت با نظریه خود پرونده را تکمیل می گردد.دپس ازانجام کلیه آزمایشات پزشک طب کار  -4-5

 کارگزینی پرونده معاینات پیش از استخدام هر فرد را تحویل می گیرد. -4-6

 جهت نگهداری در سوابق فرد تحویل می دهد.کارگزینی این مدارك را به مسئول و سرپرستار هر بخش -4-8

 

 



 

 بسمه تعالی                               
 

افت اباد بيمارستان شهدای ي
 ت      دفتر بهبود کيفي

 

 

346 
 

 4/10/92        :تاريخ ابالغ   معاینات پزشکی قبل از استخدام عنوان/موضوع :

 15/3/93 بازنگری :آخرين تاريخ 

  1/4/93  :   ابالغتاريخ آخرين  

  کلیه واحدهای بیمارستان  : دامنه خط مشی و روش

 

 OC/ 001 کد خط مشی :

                                  اول  : نسخه                                                                       2از2  : صفحه

 :امكانات و تسهيالت مورد نياز -5

 کاغذ -مدارك شخص مورد درخواست -دستگاه رایانه-

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی ءامضا سمت نام و نام خانوادگی

  کارگزینی سن حدادیمح  مدیر بیمارستان سید ابراهیم هاشمی

  کارشناس بهداشت  زهراپورمند  مدیر دفتر پرستاری زهرا قا سمی

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدیر بیمارستان سید ابراهیم هاشمی

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت انوادگینام و نام خ

  ریاست بیمارستان  سید رضا مطهری دکتر 

 تجارب بیمارستان -منابع : -7
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 4/10/92        :تاريخ ابالغ   اجرا و ثبت برنامه ايمن سازی عنوان/موضوع :

 15/3/93 تاريخ آخرين باز نگری:

   1/4/93                    :ابالغ تاريخ آخرين  

 کليه واحدهای بيمارستان  : روش دامنه خط مشی و

 

 OC/ 002 کد خط مشی :

                                  اول  : نسخه                                                                      2از 1  : صفحه

 ---تعاريف: -1

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

 : باتوجه به رسالت بيمارستان درجهت ارتقاءسالمت جامعه می بايست دراين راستا برنامه ريزی نمايد.چرايی

کاهش زمان مرخصی پرسنل به  -جلوگيری از انتقال بيماری از فرد بيمار به فرد سالم  -پيشگيری از ابتال افراد به بيماری هدف:

 ارستانارتقاء فرهنگ ايمنی شغلی در بيم -علت بيماری

 ازطريق اجرا  و ثبت برنامه ايمن سازی سياست:    

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 وضعیت عملکرد روش ارزیابی : مشاهده و                           مسئول پاسخگو: کارشناس بهداشت 

 روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام ( : -4

 آماده می کند. راابتدای هرسال  چک ليستی از مخاطرات، عوامل زيان آور و بيماری شغلی بهداشت کارشناس -4-1

 تكميل می کند.ودر کليه بخشهای بيمارستان بررسی رابهداشت اين چک ليست  کارشناس -4-2

 مطرح می کند.هرماهه بهداشت در کميته حفاظت فنی و بهداشت کار مخاطرات واحدها را  کارشناس -4-3

مديريت و تاسيسات و بهداشت محيط و مهندسی پزشكی و مسئول کنترل عفونت در کميته  بر مبنای نظر خود راهكارها را  -4-4

 بررسی و پيشنهادات الزم ارائه  می دهند.

تفع تجهيزات پزشكی بر مبنای اينكه احتمال دارد در واحدی نياز به تعويض قطعه يا تجهيزات داشته باشد آن را مرکارشناس  -4-5

 کند.می 

 تاسيسات بر مبنای اينكه احتمال دارد در واحدی نياز به تعميرات داشته باشد اين مسئوليت را تقبل می کند.مسئول  -4-6

مسئول کنترل عفونت بر مبنای اينكه احتمال دارد در واحدی شيوع بيماری خاصی وحود داشته باشد با راهكار بررسی و اجرا  -4-7

 می گردد.
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 4/10/92        :تاريخ ابالغ   اجرا و ثبت برنامه ايمن سازی ضوع :عنوان/مو

 15/3/93 تاريخ آخرين باز نگری:

   1/4/93                    آخرين ابالغ:  تاريخ 

 کليه واحدهای بيمارستان  : دامنه خط مشی و روش

 

 OC/ 002 کد خط مشی :

                                  اول  : نسخه                                                                      2از 2  : صفحه

بهداشت هم در کنار اينها پمفلت های آموزشی در خصوص برنامه ايمن سازی را  آماده کرده و در اختيار کليه  کارشناس-4-8

 واحدها قرار می دهد.

 :امكانات و تسهيالت مورد نياز -5

 کاغذ -مدارك شخص مورد درخواست -رایانه دستگاه-

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مديرپرستاری زهرا قاسمی  مدير بيمارستان سیدابراهیم هاشمی

  بهداشت محيط زهرا پورمند  تجهيزات پزشكیمسئول  خاوریطيبه 

  سوپروايزر کنترل عفونت فريباابراهيميان  ئول ايمنی بيمارمس ثريارضايی

     تاسيساتمسئول  حسين آبک
 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدير بيمارستان سید ابراهیم هاشمی
 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  ریاست بیمارستان  سیدرضا مطهری دکتر 

 تجارب بیمارستان -ع : مناب-7
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 4/10/92        :تاريخ ابالغ   روش جابه جايی بار و اجسام سنگين يا حساس عنوان/موضوع :

 15/3/93 تاريخ آخرين باز نگری :

                      1/4/93:  ابالغتاريخ آخرين  

 کليه واحدهای بيمارستان  : دامنه خط مشی و روش

 

 OC/ 003 کد خط مشی :

                                  اول  : نسخه                                                                       2از 1  : صفحه

 ---تعاريف: -2

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

 امعه می بايست دراين راستا برنامه ريزی نمايد.باتوجه به رسالت بيمارستان درجهت ارتقاءسالمت ج چرايی:

پيشگيری از برگشت بار و اجسام سنگين و آسيب به همكاران  -پيشگيری از مشكالت اسكلتی عضالنی برای کارکنان  هدف:

 آموزش اصول صحيح حمل بار -ارتقا فرهنگ ايمنی در بيمارستان -کناری

 نظارت  -ازطريق آموزش سياست:     

 سخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:مسئول پا-3

 وضعیت عملکرد روش ارزیابی : مشاهده و                   مسئول پاسخگو : کارشناس بهداشت 

 روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام ( : -4

 انجام می دهد. اقدامات مقتضی را ساالنه برنامه ريزی نموده و بهداشت جهت برگزاری دوره های آموزش کارشناس -4-1

 بهداشت پمفلت آموزشی ايمنی حمل بار که شامل موارد زير است را در اختيار افراد قرار می دهد: کارشناس -4-2

 زانو زدن کنار جسم سنگين 

 .بلند کردن بار بطوريكه هيچ چرخشی در راستای ستون مهره ها ديده نشود 

 انحنای ستون مهره ها به حالت طبيعی است و خمش يا چرخشی  حمل بار سنگين بطوريكه بار نزديک به بدن قرار دارد و

 در اين ناحيه ديده نمی شود و بدن به سمت بار سنگين خم نشده است.

 .قراردادن بار سنگين در محل مناسب به نحوی که قوس کمری در حالت طبيعی قرار دارد 

 انجام دهيد و از خم کردن کمر خودداری نماييد. اگر بايد بار را روی زمين قرار دهيم با خم کردن زانوها اين کار را 

از طرفی افراد جديدالورود از طرف سوپروايزر بخش و مسئول خدمات و تاسيسات ونيز ساير مسئولين به واحد بهداشت  -4-3

 حرفه ای معرفی می گردند. 

 نيز شرکت کنند.کليه پرسنل جديدالورود که پمفلت را دريافت کردند بايستی در دوره آموزشی فصلی -4-4
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 4/10/92        :تاريخ ابالغ   روش جابه جايی بار و اجسام سنگين يا حساس عنوان/موضوع :

 15/3/93 تاريخ آخرين باز نگری:

                      1/4/93:  ابالغتاريخ آخرين  

 کليه واحدهای بيمارستان  : دامنه خط مشی و روش

 

 OC/ 003 کد خط مشی :

                                  اول  : نسخه                                                                       2از 2  : هصفح

 

 :امكانات و تسهيالت مورد نياز -5

 کاغذ -مدارك شخص مورد درخواست -دستگاه رایانه-

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء متس نام و نام خانوادگی

  مديرپرستاری  زهرا قاسمی  مدير بيمارستان سید ابراهیم هاشمی

  بهداشت محيط زهرا پورمند  مسئول خدمات ابراهيم عرب

     مسئول ايمنی بيمار ثريارضايی

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رستانمدير بيما سید ابراهیم هاشمی

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  ریاست بیمارستان  سیدرضا مطهری دکتر 

 تجارب بیمارستان -منابع : -7
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ممنوعيت گذاردن درپوش سرنگ و سرسوزن بعد از استفاده  عنوان/موضوع :
(No Recapping) 

 4/10/92        :تاريخ ابالغ  

 15/3/93 بازنگری : آخرين  تاريخ

  1/4/93:  ابالغتاريخ آخرين  
 کليه واحدهای درمانی   : دامنه خط مشی و روش

 

 OC/ 004 کد خط مشی :

                                  اول  : نسخه                                                                      2از 1  : صفحه

 ---- تعاريف: -1

 خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:بيانيه -2

 باتوجه به رسالت بيمارستان درجهت ارتقاءسالمت جامعه می بايست دراين راستا برنامه ريزی نمايد. چرايی:

گ ايمنی ارتقاء فرهن-جلوگيری از انتقال بيماری از فرد بيمار به پرسنل درمانی و پرستاران  -جلوگيری از حادثه شغلی   هدف:

 پيشگيری از عفونت های بيمارستانی-شغلی در بيمارستان 

 نظارت  -ازطريق آموزش سياست:    

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 وضعیت عملکرد روش ارزیابی : مشاهده و                        مسئول پاسخگو: کارشناس بهداشت 

 ری هر گام ( : روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مج-4

واحد بهداشت در ابتدا از پرسنل درمانی و پرستاران و اتاق عمل در خصوص رعايت ايمنی سرنگ به صورت شفاهی نياز  -4-1

 سنجی می کند.

 واحد بهداشت پمفلت ايمنی سرنگ و جعبه ايمنی را آماده می کند. -4-2

 هد.واحد بهداشت اين پمفلت را در اختيار مديريت قرار می د -4-3

 واحد بهداشت پس از تاييد مديريت در محل مناسب نصب می کند. -4-4

 واحد بهداشت يک نسخه از پمفلت آموزشی ايمنی سرنگ و جعبه ايمنی در اختيار کليه بخشهای درمانی قرار ميدهد.-4-5

ايد کمک به کاهش خونريزی يک پرسنل درمانی در صورتيكه در اثر بی احتياطی سر سوزن با دستش برخورد کرد آن شخصا ب -4-6

 از محل اوليه زخم نمايد.

 شخص حادثه ديده پس از آن بايستی محل زخم را با صابون و آب ولرم بشويد. -4-7

پرستار کنترل  -شخص حادثه ديده پس از شستشو بايستی مراجعه به يكی از اعضای تيم کنترل عفونت )سوپروايزر بالينی -4-8

 عفونت( کند.

ه ديده در صورتی که واکسيناسيون عليه هپاتيت انجام نداده باشد  بايستی به آزمايشگاه مراجعه کرده  ميزان شخص حادث -4-9

 تيتر آنتی بادی خود را آزمايش کند.

يا واکسيناسيون بر عليه هپاتيت انجام داده باشد U/ml 10 شخص حادثه ديده در صورتی که ميزان تيتر آنتی بادی بيش از -4-10

 اشد.نگران نب
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ممنوعيت گذاردن درپوش سرنگ و سرسوزن بعد از استفاده  عنوان/موضوع :
(No Recapping) 

 4/10/92        :تاريخ ابالغ  

 15/3/93 بازنگری : آخرين  تاريخ

  1/4/93:  ابالغتاريخ آخرين  
 کليه واحدهای درمانی   : دامنه خط مشی و روش

 

 OC/ 004 کد خط مشی :

                                  اول  : نسخه                                                                     2از 2  : صفحه

شخص حادثه ديده در  صورتی که ميزان تيتر آنتی بادی اش کم و يا عدم انجام  واکسيناسيون بر عليه هپاتيت بايستی يک  -4-11

 وبولين شخصا تهيه و تزريق نماييد و سريعا جهت تلقيح واکسن هپاتيت اقدام گردد.دوز مورد نياز آمپول ايمنوگل

 :امكانات و تسهيالت مورد نياز -5

 صابون -دستگاه کپی -کاغذ –تيتر آنتی بادی  -دستگاه رايانه-

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مديرپرستاری زهرا قاسمی  مدير بيمارستان  د ابراهیم هاشمیسی

  کارشناس بهداشت  زهراپورمند  کنترل عفونتسوپروايزر  فريبا ابراهيميان

  سوپروايزر آزمايشگاه علی گودرزی   خدمات ابراهيم عرب 

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  تان مدير بيمارس سید ابراهیم هاشمی

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  ریاست بیمارستان  سیدرضا مطهری دکتر 

 

 تجارب بیمارستان -منابع : -7
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 فرآيند مكتوب برای تكميل فرم های اتفاقات و  عنوان/موضوع :

 حو ادث ناخواسته

 4/10/92        :تاريخ ابالغ  

 15/3/93 تاريخ آخرين باز نگری:

  کليه واحدهای بيمارستان  : دامنه خط مشی و روش   1/4/93  :ابالغريخ آخرين تا 

 

 OC/ 005 کد خط مشی :

                                  اول  : نسخه                                                                       2از 1  : صفحه

 ---تعاريف: -1

 چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:بيانيه خط مشی)-2

 باتوجه به رسالت بيمارستان درجهت ارتقاءسالمت جامعه می بايست دراين راستا برنامه ريزی نمايد. چرايی:

جلوگيری از  -جلوگيری از صدمات جانی يا مالی برای بيمار -ثبت آمار حوادث ناخواسته  -پيشگيری و کاهش حوادث  هدف:

 انی يا مالی برای پرسنل، محيط و مرکزصدمات ج

 ازطريق مكتوب کردن اتفاقات و حوادث ناخواسته سياست:     

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 وضعیت عملکرد روش ارزیابی : مشاهده و                مسئول پاسخگو: کارشناس بهداشت 

 م ( : روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گا-4

آماده و به همراه نامه ای به صتورت مكتتوب بته    درابتدای هرسال بهداشت چک ليست اتفاقات و حوادث ناخواسته را  مسئول -4-1

 مديريت بيمارستان ارسال می کند.

 مديريت بيمارستان چک ليست را به کليه واحدها ابالغ می کند. -4-2

 جدد فرمها را  تحويل می گيرد.بهداشت پس از پرکردن توسط هر واحد م مسئول -4-3

 بهداشت فرمها را بررسی و به صورت آناليز آماری در می آيد. مسئول -4-4

 بهداشت راهكارهای کاهش آن را به صورت مكتوب ارائه می دهد. مسئول -4-5

 ررسی می کند.در کميته حفاظت فنی با حضور کليه مسئولين بخش ارائه و برابهداشت راهكارهای ارائه شده  مسئول -4-6

 خدمات يا تاسيسات در صورت موافقت مديريت بيمارستان جهت رفع مشكالت مسئول  می گردد. مسئول -4-7

 :امكانات و تسهيالت مورد نياز -5

 دستگاه کپی -کاغذ -دستگاه رایانه-
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 فرآيند مكتوب برای تكميل فرم های اتفاقات و عنوان/موضوع :

 حو ادث ناخواسته 

 4/10/92        :تاريخ ابالغ  

 15/3/93 تاريخ آخرين بازنگری:

  کليه واحدهای بيمارستان  : دامنه خط مشی و روش                     1/4/93:   ابالغتاريخ آخرين  

 

 OC/ 005 کد خط مشی :

                                  اول  : نسخه                                                                       2از 2  : صفحه

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مديرپرستاری  زهرا قاسمی  نماينده پزشكان دکتر آزيتا کريمی

  مسئول تاسيسات محمدحسين آبک  مديربيمارستان سيدابراهيم هاشمی

  کارشناس بهداشت  زهراپورمند  مسئول خدمات يم عربابراه

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مديربيمارستان سيدابراهيم هاشمی

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  ریاست بیمارستان  سیدرضا مطهری دکتر 

 تجارب بیمارستان -منابع : -7

 

 

 

 



 

 بسمه تعالی                               
 

افت اباد بيمارستان شهدای ي
 ت      دفتر بهبود کيفي

 

 

355 
 

 4/10/92        :تاريخ ابالغ   مالحظات کارکنان در طی دوره حاملگی :عنوان/موضوع 

 15/3/93 تاريخ آخرين باز نگری:

                      1/4/93:  ابالغتاريخ آخرين  

  نکليه واحدهای بيمارستا  : دامنه خط مشی و روش

 

 OC/ 006 کد خط مشی :

                                  اول  : نسخه                                                                       2از 1  : صفحه

 ---تعاريف: -1

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

 يد.باتوجه به رسالت بيمارستان درجهت ارتقاءسالمت جامعه می بايست دراين راستا برنامه ريزی نما چرايی:

ارتقاء  -هماهنگی همكاران با افراد باردار -تامين سالمت مادر و کودك  -مهيا کردن شرايط مناسب تر برای افراد باردار هدف:

 فرهنگ ايمنی بهداشت در بيمارستان

 ازطريق تدوين برنامه های مستند برای پرسنل باردار سياست:     

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 وضعیت عملکرد روش ارزیابی : مشاهده و         مدیربیمارستان        سئول پاسخگو: م

 روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام ( : -4

سوپروايزر و مسئول بخشها بايستی شرايط مناسب برای صبحانه خوردن بمنظور اجتناب از هيپوگليسمی و حالت تهوع ) برای  -4-1

تكته   4سمی )افت ناگهانی قند خون( خوردن يک صبحانه کامل بسيار موثر است. ايده آل ترين صتبحانه شتامل   اجتناب از هيپوگلي

 گرم غالت، يک نوشيدنی سبک مانند چای يا قهوه و يک ليوان شير است،(  را فراهم آورند. 60کوچک نان يا حدود 

 ( بنوشند.ليتر آب در روز 5/1خانمهای باردار آب به مقدار کافی )حدود  -4-2

خانمهای باردار بدليل تغييرات هورمونی و تنگ شدن عروق  می توانند با انجام حرکات کششتی روزانته بخصتوص در ناحيته      -4-3

 زانوها و پاها در رفع خستگی و کاهش فشار روی اين ناحيه  کمک موثری به سالمتی شان انجام دهند.

 ل سنگين خودداری کنند. خانمهای باردار حتی االمكان از برداشتن وساي-4-4

خانمهای باردار در هنگام کار توجه به وضعيت کمر به دليل اضافه وزن  بسيار مهم است و قتدم زدن هتای کوتتاه در فواصتل      -4-5

 زمانی اندك باعث کاهش فشار روی ستون مهره ها می گردد.

 غناطيس حفاظت نشده می باشد خودداری کنند.خانمهای باردار از تردد و کار در محيطی که دارای اشعه های الكتروم -4-6

سانتی متر استفاده کنند و از پوشتيدن کفتش    3خانمهای باردار در هنگام کار بايستی از کفش راحت با پاشنه ی پهن حدود  -4-7

 های تخت و پاشنه بلند اجتناب نمايند.

 دستگاه کپی -کاغذ -دستگاه رایانه-:امكانات و تسهيالت مورد نياز -5



 

 بسمه تعالی                               
 

افت اباد بيمارستان شهدای ي
 ت      دفتر بهبود کيفي
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 4/10/92        :تاريخ ابالغ   مالحظات کارکنان در طی دوره حاملگی ان/موضوع :عنو

 15/3/93 تاريخ آخرين باز نگری:

                      1/4/93:  ابالغتاريخ آخرين  

  نکليه واحدهای بيمارستا  : دامنه خط مشی و روش

 

 OC/ 006 کد خط مشی :

                                  اول  : نسخه                                                                       2از 2  : صفحه

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مديرپرستاری  زهرا قاسمی  مدير بيمارستان  سید ابراهیم هاشمی

  کارشناس بهداشت  زهراپورمند  رئيس امور اداری حدادی محسن 

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدير بيمارستان  سید ابراهیم هاشمی

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  ریاست بیمارستان  سید رضا مطهری دکتر 

 تجارب بیمارستان -منابع : -7

 

 

 

 

 

 



 

 بسمه تعالی                               
 

افت اباد بيمارستان شهدای ي
 ت      دفتر بهبود کيفي
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 4/10/92        :تاريخ ابالغ   دستورالعمل مديريت خطر در اتفاقات ناخواسته وان/موضوع :عن

 15/3/93 تاريخ آخرين باز نگری:

                           1/4/93:  ابالغتاريخ آخرين  

                 

  کليه واحدهای بيمارستان  : دامنه خط مشی و روش

 

 OC/ 007 کد خط مشی :

                                  اول  : نسخه                                                                       2از 1  : صفحه

 ------تعاريف: -1

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

 جامعه می بايست دراين راستا برنامه ريزی نمايد. باتوجه به رسالت بيمارستان درجهت ارتقاءسالمتچرايی: 

شناسايی نقاط  -جلوگيری از صدمات جانی يا مالی برای پرسنل، محيط و مرکز -جلوگيری از صدمات جانی يا مالی برای بيمار  هدف:

 -وادث مرتبط با بيمارانبررسی و پيگيری ح -ايجاد هماهنگی و انجام فعاليتهای مديريت خطر احتمالی -حادثه ساز و اصالح آنها 

 انجام اقدامات اصالحی

 ازطريق ارزيابی خطر و اعالم نقاط خطر به کليه بخشها سياست:

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 وضعیت عملکرد روش ارزیابی : مشاهده و                             مسئول پاسخگو: کارشناس بهداشت 

 های اجرايی و مجری هر گام ( : روش  اجرا :)گام-4

 را انجام می دهد.ارزيابی و شناسايی ريسک  ماهانه  بهداشت کارشناس -4-1

 اولويت بندی می کند. RPNبهداشت خطرات را بر مبنای شاخص  کارشناس -4-2

 مطرح می کند. ماهانه بهداشت خطرات احتمالی و راهكاری آن را در کميته مديريت خطر کارشناس -4-3

 بهداشت پس از مشورت کردن با کميته مديريت خطر راهكارها را به صورت دستورالعمل در می آورد. کارشناس -4-4

 مديريت دستورالعمل مديريت خطر را به کليه واحدها ابالغ می گردد. -4-5

 

 :امكانات و تسهيالت مورد نياز -5

 دستگاه کپی -کاغذ -دستگاه رایانه-

 



 

 بسمه تعالی                               
 

افت اباد بيمارستان شهدای ي
 ت      دفتر بهبود کيفي
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 4/10/92        :تاريخ ابالغ   ل مديريت خطر در اتفاقات ناخواستهدستورالعم عنوان/موضوع :

 15/3/93 تاريخ آخرين باز نگری:

                         1/4/93:  ابالغتاريخ آخرين  

                   

  کليه واحدهای بيمارستان  : دامنه خط مشی و روش

 

 OC/ 007 کد خط مشی :

                                  اول  : نسخه                                                                       2از 2  : صفحه

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدیر پرستاری زهرا قاسمی  نماينده پزشكان دکتر آزيتا کريمی

  کارشناس بهداشت  زهراپورمند  مسئول ايمنی بيمار ثريارضايی

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مديربيمارستان سيدابراهيم هاشمی

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  ریاست بیمارستان  سید رضا مطهری دکتر 

 

 تجارب بیمارستان -منابع : -7

 

 

 

 

 



 

 بسمه تعالی                               
 

افت اباد بيمارستان شهدای ي
 ت      دفتر بهبود کيفي
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موارد کاربرد و راهنمای عملی استفاده  صحيح از  عنوان/موضوع :

وسايل حفاظتی نظير: گان، ماسک، محافظ چشم، دستكش، کفش و 

 روپوش

 4/10/92        :تاريخ ابالغ  

 15/3/93 تاريخ آخرين باز نگری:

                                    1/4/93:  ابالغتاريخ آخرين  

        
  کليه واحدهای بيمارستان  : منه خط مشی و روشدا

 

 OC/ 008 کد خط مشی :

                                  اول  : نسخه                                                                       2از 1  : صفحه

 ---تعاريف: -1

 ياست خط مشی (:بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و س-2

 باتوجه به رسالت بيمارستان درجهت ارتقاءسالمت جامعه می بايست دراين راستا برنامه ريزی نمايد. چرايی:

کاهش مرخصی ها به علت  -ارتقاء فرهنگ ايمنی بهداشت در بيمارستان  -کاهش اثرات عوامل زيان آوری در محيط کار  هدف:

 حادثه شغلی

 راختيار قراردادن و نظارت کردند -ازطريق نيازسنجی سياست:

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 وضعیت عملکرد روش ارزیابی : مشاهده و                              مسئول پاسخگو: کارشناس بهداشت 

 روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام ( : -4

مكلفند   قانون  اين 85  ماده  موضوع  واحد های  کليه  و مسئوالن  نون کار  )کارفرمايانقا 90اين خط مشی همسو با اجرای ماده  -4-1

را   الزم  و امكانات  در محيط کار وسايل  کارگران  و بهداشت  و سالمت  حفاظت  تامين  برای  فنی حفاظت  عالی  شورای  مصوبات  بر اساس

و   حفاظتی  مقررات  رعايت  بياموزند و در خصوص  آنان  الذکر را به فوق  کاربرد وسايل  و چگونگی  قرار داده  و در اختيار آنان  تهيه

  دستورالعملهای و اجرای  فردی  و بهداشت  حفاظتی  از وسائل  و نگهداری  استفاده  به  نمايند. افراد مذکور نيز ملزم  نظارت  بهداشتی

 ( می باشد. ميباشند  کارگاه  مربوط به

 بهداشت بازديد و بررسی و نيازسنجی کليه بخشها به وسايل حفاظت فردی را انجام می دهد. لمسئو -4-2

 د.نمايبهداشت پس از آماده کردن ليست وسايل حفاظت فردی مورد نياز به صورت مكتوب به مديريت اعالم می  مسئول -4-3

 مديريت پس از تاييد به واحد انبار ارجاع می دهد. -4-4

 ت مورد درخواست را در خريداری کرده و به واحد بهداشت حرفه ای اعالم می کند.انبار ليس -4-5

واحد بهداشت حرفه ای در نهايت با نظارت خود و واحد انبار کليه وسايل حفاظت فردی را در اختيار واحدهای مورد نظر قرار  -4-6

 می دهد.

 را به واحدها تحويل می دهد. واحد بهداشت حرفه ای نيز پمفلت آموزشی وسايل حفاظت فردی -4-7

  واحد بهداشت حرفه ای نظارت مستمر بر استفاده از وسايل حفاظت فردی کليه واحدها را به عهده دارد. -4-8



 

 بسمه تعالی                               
 

افت اباد بيمارستان شهدای ي
 ت      دفتر بهبود کيفي
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موارد کاربرد و راهنمای عملی استفاده  صحيح از  عنوان/موضوع :

وسايل حفاظتی نظير: گان، ماسک، محافظ چشم، دستكش، کفش و 

 روپوش

 4/10/92        :  تاريخ ابالغ

 15/3/93 تاريخ آخرين باز نگری:

                                        1/4/93:  ابالغتاريخ آخرين  

    
  کليه واحدهای بيمارستان  : دامنه خط مشی و روش

 

 OC/ 008 کد خط مشی :

                                  اول  : نسخه                                                                       2از 2: صفحه

 :امكانات و تسهيالت مورد نياز -5

 روپوش -کفش  -دستکش -محافظ چشم -ماسک -گان -دستگاه کپی -کاغذ -دستگاه رایانه

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 اءامض سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدیر پرستاری زهرا قاسمی  نماينده پزشكان دکتر آزيتا کريمی

  کارشناس بهداشت  زهراپورمند  مسئول ايمنی بيمار ثريارضايی

  مسئول خدمات ابراهيم عرب  سوپروايزر کنترل عفونت فريبا ابراهيميان

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مارستانمديربي سيدابراهيم هاشمی

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  ریاست بیمارستان  سید رضا مطهری دکتر 

 تجارب بیمارستان -منابع : -7

 



 

 بسمه تعالی                               
 

افت اباد بيمارستان شهدای ي
 ت      دفتر بهبود کيفي
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 4/10/92        :تاريخ ابالغ   راهنمای الزامات کارکنان در صورت تماس با خون عنوان/موضوع :

 15/3/93 تاريخ آخرين باز نگری:

                        1/4/93:  بالغاتاريخ آخرين  

                    

  کليه واحدهای بيمارستان  : دامنه خط مشی و روش

 

 OC/ 009 کد خط مشی :

                                  اول  : نسخه                                                                     3از 1  : صفحه

 ---تعاريف: -1

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

 باتوجه به رسالت بيمارستان درجهت ارتقاءسالمت جامعه می بايست دراين راستا برنامه ريزی نمايد. چرايی:

ارتقاء فرهنگ ايمنی بهداشت  -خون کاهش اثرات بيماری در اثر تماس با  -جلوگيری از انتقال بيماری های با راه انتقال خون هدف:

 معرفی راه های درمان در دقايق اوليه تماس با خون -در بيمارستان

 نظارت  -ازطريق آموزشسياست:      

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

  وضعیت عملکردروش ارزیابی : مشاهده و                        مسئول پاسخگو: کارشناس بهداشت

 روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام ( : -4

صوص آشناسازی پرسنل در معرض بیماری های با راه انتقال خون در اختیار    واحد کنترل عفونت پمفلت های آموزشی در  -4-1

 کلیه واحدها قرار دهد.

 ممکن کاهش می یابد. به کمترین تعدادپرسنل اتاق عمل در زمان جراحی  -4-2

 .ارمندان اتاق عمل باید با اصول احتیاطهای استاندارد آشنا باشندک-4-3

 نند.که زخم باز داشته باشد در اعمال جراحی شرکت نک پرسنلی -4-4

 بپوشند. در برخی از اعمال جراحی دو دستکش روی همپرسنل اتاق عمل بایستی -4-5

 را انجام می دهند.جراحی های طوالنی و خطر آفرین  بررسی دستکشها و گان به صورت پیاپی در طولپرسنل اتاق عمل  -4-6

 استفاده کنند.کمتر از تیغ جراحی  پرسنل اتاق عمل در اتاق عمل  -4-7

 تنها مجاز به جابه جایی ابزار برنده می باشد. پرستار اسکراب -4-8

 پرسنل اتاق عمل نباید هیچ وسیله برنده ای را در فضای جراحی رها کنند. -4-9

ص حادثه دیده در صورت برخورد با خون و مایعات و بافتهای بدن حتما فرم حادثه پر شده  و به مسئول بخش تحویل می شخ -4-10

 دهد.

شخص حادثه دیده در صورتی که واکسیناسیون علیه هپاتیت انجام نداده باشد  بایستی به آزمایشگاه مراجعه کرده  میزان  -4-11

 تیتر آنتی بادی خود را آزمایش کند



 

 بسمه تعالی                               
 

افت اباد بيمارستان شهدای ي
 ت      دفتر بهبود کيفي
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 4/10/92        :تاريخ ابالغ   راهنمای الزامات کارکنان در صورت تماس با خون عنوان/موضوع :

 15/3/93 تاريخ آخرين باز نگری:

                        1/4/93:  ابالغتاريخ آخرين  

                    

  کليه واحدهای بيمارستان  : دامنه خط مشی و روش

 

 OC/ 009 کد خط مشی :

                                  اول  : نسخه                                                                     3از 2  : صفحه

یا واکسیناسیون بر علیه هپاتیت انجام داده باشد U/ml 10 شخص حادثه دیده در صورتی که میزان تیتر آنتی بادی بیش از  -4-12 

 نباشد.نگران 

شخص حادثه دیده در صورتی که میزان تیتر آنتی بادی اش کم و یا عدم انجام  واکسیناسیون بر علیه هپاتیت بایستی یک  -4-13

 دوز مورد نیاز آمپول ایمنوگلوبولین شخصا تهیه و تزریق نمایید و سریعا جهت تلقیح واکسن هپاتیت اقدام گردد.

 :امكانات و تسهيالت مورد نياز -5

 تیتر آنتی بادی -دستگاه کپی -کاغذ -تگاه رایانهدس

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدیر پرستاری زهرا قاسمی  نماينده پزشكان دکتر آزيتا کريمی

  داشت کارشناس به زهراپورمند  سوپروايزر کنترل عفونت فريبا ابراهيميان

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  نماينده پزشكان دکتر آزيتا کريمی

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  ریاست بیمارستان  سید رضا مطهری دکتر 

 تجارب بیمارستان -منابع : -7



 

 بسمه تعالی                               
 

افت اباد بيمارستان شهدای ي
 ت      دفتر بهبود کيفي
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ايمنی   -راهنمای رعايت الزامات بهداشتی  عنوان/موضوع :

 رکنان در صورت تماس با خون و مايعات و بافت های بدنکا

 4/10/92        :تاريخ ابالغ  

 15/3/93 تاريخ آخرين باز نگری:

                                            1/4/93:  ابالغتاريخ آخرين  
  کليه واحدهای بيمارستان  : دامنه خط مشی و روش

 

 OC/ 010 کد خط مشی :

                                  اول  : نسخه                                                                      3از 1  : هصفح

 ---تعاريف: -1

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

 ی بايست دراين راستا برنامه ريزی نمايد.باتوجه به رسالت بيمارستان درجهت ارتقاءسالمت جامعه م چرايی:

کاهش اثرات بيماری در اثر تماس با خون و  -جلوگيری از انتقال بيماری های با راه انتقال خون و مايعات و بافت های بدن هدف:

س با خون و معرفی راه های درمان در دقايق اوليه تما -ارتقاء فرهنگ ايمنی بهداشت در بيمارستان -مايعات و بافت های بدن

 مايعات و بافت های بدن

 نظارت  -ازطريق آموزش سياست:    

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 روش ارزيابی : مشاهده وضعيت عملكرد و                             مسئول پاسخگو: کارشناس بهداشت 

 روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام ( : -4

کنترل عفونت پمفلت های آموزشی در خصوص آشناسازی پرسنل در معرض بيماری هتای بتا راه انتقتال ختون در      وپروايزرس -4-1

 اختيار کليه واحدها قرار دهد.

 ممكن کاهش يابد. به کمترين تعدادپرسنل اتاق عمل در زمان جراحی  -4-2

 .باشند کارمندان اتاق عمل بايد با اصول احتياطهای استاندارد آشنا -4-3

 نند.که زخم باز داشته باشد در اعمال جراحی شرکت نك پرسنلی  -4-4

 بپوشند. در برخی از اعمال جراحی دو دستكش روی همپرسنل اتاق عمل بايستی  -4-5

 را انجام می دهند.بررسی دستكشها و گان به صورت پياپی در طول جراحی های طوالنی و خطر آفرين پرسنل اتاق عمل  -4-6

 استفاده کنند.کمتر از تيغ جراحی  پرسنل اتاق عمل در اتاق عمل  -4-7

 تنها مجاز به جابه جايی ابزار برنده می باشد. پرستار اسكراب -4-8

 .پرسنل اتاق عمل نبايد هيچ وسيله برنده ای را در فضای جراحی رها کنند -4-9

ی بدن حتما فرم حادثه پر شده  و به مسئول بخش تحويل می شخص حادثه ديده در صورت برخورد با خون و مايعات و بافتها -4-10

 .دهد
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ايمنی   -راهنمای رعايت الزامات بهداشتی  عنوان/موضوع :

 کارکنان در صورت تماس با خون و مايعات و بافت های بدن

 4/10/92        :تاريخ ابالغ  

 15/3/93 تاريخ آخرين باز نگری:

                                            1/4/93:  ابالغتاريخ آخرين  
  کليه واحدهای بيمارستان  : دامنه خط مشی و روش

 

 OC/ 010 کد خط مشی :

                                  اول  : نسخه                                                                      3از 2  : صفحه

يده در صورتی که واکسيناسيون عليه هپاتيت انجام نداده باشد  بايستی به آزمايشگاه مراجعه کرده  ميزان شخص حادثه د -4-11

 تيتر آنتی بادی خود را آزمايش کند.

يا واکسيناسيون بر عليه هپاتيت انجام داده باشد U/ml 10 شخص حادثه ديده در صورتی که ميزان تيتر آنتی بادی بيش از  -4-12

 د.نگران نباش

شخص حادثه ديده در صورتی که ميزان تيتر آنتی بادی اش کم و يا عدم انجام  واکسيناسيون بر عليه هپاتيت بايستی يک  -4-13

 .دوز مورد نياز آمپول ايمنوگلوبولين شخصا تهيه و تزريق نماييد و سريعا جهت تلقيح واکسن هپاتيت اقدام گردد

 تیتر آنتی بادی -دستگاه کپی -کاغذ -رایانهدستگاه :امكانات و تسهيالت مورد نياز -5

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدیر پرستاری زهرا قاسمی  نماينده پزشكان دکتر آزيتا کريمی

  کارشناس بهداشت  زهراپورمند  مسئول ايمنی بيمار ثريارضايی
 

 ننده :تاييد ک

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  نماينده پزشكان دکتر آزيتا کريمی

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  ریاست بیمارستان  سید رضا مطهری دکتر 

 تجارب بیمارستان -منابع : -7
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نحوه صحيح ريختن مايعات از ظرفی به ظرف  عنوان/موضوع :

 عات شيميايی و خون(ديگر )برای مثال ماي

 4/10/92        :تاريخ ابالغ  

 15/3/93 تاريخ آخرين باز نگری:

                                            1/4/93:  ابالغتاريخ آخرين  
  کليه واحدهای بيمارستان  : دامنه خط مشی و روش

 

 OC/ 011 کد خط مشی :

                                  اول  : نسخه                                                                       2از 1  : صفحه

 ---تعاريف: -1

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

 ی نمايد.باتوجه به رسالت بيمارستان درجهت ارتقاءسالمت جامعه می بايست دراين راستا برنامه ريز چرايی:

آموزش نحوه -ارتقاء فرهنگ ايمنی بهداشت در بيمارستان -جلوگيری از ايجاد حادثه شغلی -جلوگيری از انتقال بيماری  هدف:

 صحيح انتقال مايعات

 نظارت  -ازطريق آموزش سياست:    

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 وضعیت عملکرد روش ارزیابی : مشاهده و                        مسئول پاسخگو: کارشناس بهداشت 

 روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام ( : -4

کنترل عفونت پمفلت های آموزشی در خصوص آشناسازی پرسنل در معرض بيمتاری هتای بتا راه انتقتال ختون و      سوپروايزر -4-1

 مايعات بيولوژيكی در اختيار کليه واحدها قرار دهد.

بهداشت پمفلت های آموزشی در خصوص آشناسازی پرسنل در معرض حادثه شغلی ناشی از انتقال مايعات خطرنتاك   ئولمس -4-2

 و شيميايی در اختيار کليه واحدهای ذيربط قرار دهد.

 کنند.کليه پرسنلی که در جريان انتقال هستند بايستی لباس کار مناسب به همراه چكمه و پيش بند و عينک محافظ استفاده -4-3

 .بايد با اصول احتياطهای استاندارد آشنا باشند کليه پرسنل خدمات -4-4

 کليه پرسنل بايد بدانند انتقال مايعات بايستی در مكانی صورت گيرد که احتمال شستشوی آن فراهم باشد.-4-5

ده  و به مسئول بخش تحويل می شخص حادثه ديده در صورت برخورد با خون و مايعات و بافتهای بدن حتما فرم حادثه پر ش -4-6

 دهد.

 شخص حادثه ديده در صورتی که واکسيناسيون عليه هپاتيت انجام نداده باشد  بايستی به آزمايشگاه مراجعه کرده   -4-7

 ميزان تيتر آنتی بادی خود را آزمايش کند.

ناسيون بر عليه هپاتيت انجام داده باشد يا واکسيU/ml 10 شخص حادثه ديده در صورتی که ميزان تيتر آنتی بادی بيش از -4-8

 نگران نباشد.
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نحوه صحيح ريختن مايعات از ظرفی به ظرف  عنوان/موضوع :

 ديگر )برای مثال مايعات شيميايی و خون(

 4/10/92        :تاريخ ابالغ  

 15/3/93 تاريخ آخرين باز نگری:

                                            1/4/93:  ابالغتاريخ آخرين  
  کليه واحدهای بيمارستان  : دامنه خط مشی و روش

 

 OC/ 011 کد خط مشی :

                                  اول  : نسخه                                                                       2از 2  : صفحه

تيتر آنتی بادی اش کم و يا عدم انجام  واکسيناسيون بر عليه هپاتيت بايستی يک شخص حادثه ديده در صورتی که ميزان  -4-9

 دوز مورد نياز آمپول ايمنوگلوبولين شخصا تهيه و تزريق نماييد و سريعا جهت تلقيح واکسن هپاتيت اقدام گردد.

 بادیتیتر آنتی  -دستگاه کپی -کاغذ -دستگاه رایانه:      امكانات و تسهيالت مورد نياز -5

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدیر پرستاری زهرا قاسمی  نماينده پزشكان دکتر آزيتا کريمی

  کارشناس بهداشت  زهراپورمند  مسئول ايمنی بيمار ثريارضايی
 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  نماينده پزشكان دکتر آزيتا کريمی
 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  ریاست بیمارستان  سید رضا مطهری دکتر 

 تجارب بیمارستان -منابع : -7
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استفاده صحيح از برگه های اطالع رسانی در  عنوان/موضوع :

 (MSDS)خصوص ايمنی مواد 

 4/10/92        :تاريخ ابالغ  

 15/3/93 تاريخ آخرين باز نگری:

                                            1/4/93:  ابالغتاريخ آخرين  
 کليه بخشها  : دامنه خط مشی و روش

 

 OC/ 012 کد خط مشی :

                                  اول  : نسخه                                                                       2از 1  : صفحه

 ---تعاريف: -1

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

 باتوجه به رسالت بيمارستان درجهت ارتقاءسالمت جامعه می بايست دراين راستا برنامه ريزی نمايد. چرايی  :

آشنايی افراد قبل از  -کاهش اثرات مخرب به تاسيسات -المتی انسان کاهش اثرات زيان آور و مخرب به محيط زيست، س هدف:

پيشگيری مهمتر از "شفاف سازی شعار  -انجام  واکنش صحيح افراد بعد از  تماس با مواد شيميايی  -استفاده از مواد شيميايی

 "درمان است

 مواد و در اختيار هر واحد قرار دادن MSDSازطريق آماده کردن  سياست:

 ول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:مسئ-3

 وضعیت عملکرد ش ارزیابی : مشاهده مدیربیمارستان                 و             رومسئول پاسخگو: 

 روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام ( : -4

 ر ميگيرد.واحد بهداشت ليست مواد شيميايی مورد استفاده در بيمارستان را از واحد  انبا -4-1

 مواد را گردآوری و در واحد بهداشت نگهداری می کند.  MSDSواحد بهداشت بر مبنای نوع مواد شيميايی مصرفی  -4-2

موادی را که معاونت بهداشت و  درمان دانشگاه ايران در سايت قرار داده است را در زونكن مخصوص  MSDSواحد بهداشت  -4-3

 پرينت داده و نگهداری می کند.

 مواد را در اختيار  انبار و واحدهای مصرف کننده مواد شيميايی قرار می دهد. MSDSواحد بهداشت  -4-4

 را به پرسنل در معرض تماس با مواد شيميايی آموزش می دهد. MSDSواحد بهداشت نحوه استفاده  -4-5

ته به صورت ماهيانه توسط واحد بهداشت  جمع واحد بهداشت فرمهای حادثه آماده شده را در اختيار کليه واحد ها قرار گرف -4-6

 آوری و حادثه های مرتبط با مواد شيميايی جهت بررسی ثبت می گردد.

راهكار در  واحد بهداشت سوابق حوادث ناشی از مواد شيميايی را بررسی و در صورتی که تكرار  گرديده است جهت ارائه -4-7

 ور دارند عنوان می گردد.کميته حفاظت فنی که مديريت بيمارستان نيز حض
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استفاده صحيح از برگه های اطالع رسانی در  عنوان/موضوع :

 (MSDS)خصوص ايمنی مواد 

 4/10/92        :تاريخ ابالغ  

 15/3/93 تاريخ آخرين باز نگری:

                                            1/4/93:  ابالغتاريخ آخرين  
 کليه بخشها  : دامنه خط مشی و روش

 

 OC/ 012 کد خط مشی :

                                  اول  : نسخه                                                                       2از 2  : صفحه

 دستگاه کپی -کاغذ -دستگاه رایانه:    امكانات و تسهيالت مورد نياز -5

 کميته بررسی:-6

 ندگان :تهيه کن

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدیر پرستاری زهرا قاسمی  مديربيمارستان سيدابراهيم هاشمی

  کارشناس بهداشت  زهراپورمند  مسئول ايمنی بيمار ثريارضايی

  مسئول خدمات ابراهيم عرب  سوپروايزر آزمايشگاه سعيده ناظری
 

 

 

 

 

 

 

 کننده :تاييد 

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مديربيمارستان سيدابراهيم هاشمی
 

 

 

 

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  ریاست بیمارستان  سید رضا مطهری دکتر 

 تجارب بیمارستان -منابع : -7
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مواجهه با عوامل فيزيكی )صدا، نور، ارتعاش، شرايط  عنوان/موضوع :

 ، پرتوها، ميدان مغناطيسی و....(جوی

 4/10/92        :تاريخ ابالغ  

 15/3/93 تاريخ آخرين باز نگری:

                                  1/4/93:  ابالغتاريخ آخرين  

          

  کليه واحدهای بيمارستان  : دامنه خط مشی و روش

 

 OC/ 013 کد خط مشی :

                                  اول  : نسخه                                                                      3از 1  : صفحه

 ---تعاريف: -1

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

 ا برنامه ريزی نمايد.باتوجه به رسالت بيمارستان درجهت ارتقاءسالمت جامعه می بايست دراين راست چرايی:

پيشگيری از کاهش -کاهش خسارات مالی و جانی در بيمارستان  -کاهش اثرات زيان آور عوامل فيزيكی به نيروی انسانی  هدف:

کاهش خستگی در مدت زمان انجام -افزايش بهره وری و راندمان کاری بيمارستان  -تمرکز کليه پرسنل در معرض عوامل فيزيكی 

 کار

 ازطريق اندازه گيری عوامل زيان آور محيط کار :سياست     

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 وضعیت عملکرد روش ارزیابی : مشاهده و                     : کارشناس بهداشت مسئول پاسخگو

 روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام ( : -4

 شرکت های اندازه گيری عوامل زيان آور محيط کار شرکت مناسب را انتخاب کند. بهداشت بايستی از ميان کارشناس -4-1

تدارکات از شرکت پيمانكار درخواست می کند که برای ارزيابی اوليه و اندازه گيری عوامل زيتان آور محتيط کتار بته     مسئول  -4-2

 بيمارستان بيايند.

 شت انجام می دهد.شرکت پيمانكار اندازه گيری را با نظارت واحد بهدا -4-3

شرکت پيمانكار سنجش ها را با استاندارد تطبيق داده و آنهايی که باالتر از حد استاندارد است را در گزارش به صورت مكتوب  -4-4

 بيمارستان اعالم می کند. مديريت به

از حد استاندارد است بته صتورت    واحد بهداشت پس از دريافت گزارش اندازه گيری واحدهايی که عوامل زيان آور آنها باالتر -4-5

 اولويت راهكار ارائه می دهد.

واحد بهداشت پس از جمع آوری راهكارهای الزم و ضروری در کميته حفاظت فنی که با حضور مديريت و  اعضای کميته است  -4-6

 مطرح می کند.
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مواجهه با عوامل فيزيكی )صدا، نور، ارتعاش،  عنوان/موضوع :

 ، ميدان مغناطيسی و....(شرايط جوی، پرتوها

 4/10/92        :تاريخ ابالغ  

 15/3/93 تاريخ آخرين باز نگری:

                                            1/4/93:  ابالغتاريخ آخرين  
  کليه واحدهای بيمارستان  : دامنه خط مشی و روش

 

 OC/ 013 کد خط مشی :

                                  اول  : نسخه                                                                      3از2  : صفحه

مديريت در صورت موافقت راهكارها به تاسيسات و انبار نامه نگاری را انجام می دهند تا اين واحدها در صدد رفتع آن عامتل    -4-7

 زيان آور تالش کنند.

رض خطر در صورتی که راهكارها هزينه بر بود و اجرائی نبود بايستی در معرض زمان کمتری در تمتاس بتا   کليه پرسنل در مع -4-8

 عامل زيان آور باشد. )انجام فرآيند کار چرخشی(

شرکت پيمانكار طب کار که انجام معاينات دوره ای را در بيمارستان انجام می دهند نيز تاثير زيتادی در شناستايی عوامتل و     -4-9

 متی افراد دارد.سال

 در بيمارستان استفاده کنند در صورتی که راهكاری وجود نداشت. PPEکليه پرسنل بايستی از وسايل حفاظت فردی  -4-10

واحد بهداشت پمفلت آموزشی برای پرسنل در خصوص مقابله با عوارض نامطلوب محيط کار گردآوری و در اختيار واحتدهای   -4-11

 ذيربط قرار می دهد.

 :كانات و تسهيالت مورد نياز ام-5

 دستگاه کپی -کاغذ -دستگاه رایانه

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدیر پرستاری زهرا قاسمی  مدير بيمارستان سيد ابراهيم هاشمی

  اس بهداشت کارشن زهراپورمند  مسئول ايمنی بيمار ثريا رضايی

  سوپروايزر راديولوژی نسيم افسری منش  مسئول تاسيسات حسين آبک
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ايمنی   -راهنمای رعايت الزامات بهداشتی  عنوان/موضوع :

 کارکنان در صورت تماس با خون و مايعات و بافت های بدن

 4/10/92        :تاريخ ابالغ  

 15/3/93 تاريخ آخرين باز نگری:

                                            1/4/93:  ابالغخرين تاريخ آ 
  کليه واحدهای بيمارستان  : دامنه خط مشی و روش

 

 OC/ 010 کد خط مشی :

                                  اول  : نسخه                                                                      3از 3  : صفحه

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدير بيمارستان سيد ابراهيم هاشمی

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  ریاست بیمارستان سید رضا مطهریدکتر 

 

 تجارب بیمارستان -منابع : -7
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کنان در صورت بيماری کارکنان )الزامات کار عنوان/موضوع :

 ابتال به انواع بيماری ها(

 4/10/92        :تاريخ ابالغ  

 15/3/93 تاريخ آخرين باز نگری:

                                            1/4/93:  ابالغتاريخ آخرين  
 کليه واحدهای بيمارستان   : دامنه خط مشی و روش

 

 OC/ 014 کد خط مشی :

                                  اول  : نسخه                                                                       2از 1  : صفحه

 ---تعاريف: -1

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

 راين راستا برنامه ريزی نمايد.باتوجه به رسالت بيمارستان درجهت ارتقاءسالمت جامعه می بايست د چرايی :

حفظ جان و سالمتی پرسنل از نظر حقوق مادی و معنوی افراد و از نظر اقتصادی،  -ارتقاء سالمت و ايمنی نيروی انسانی  هدف:

 کمک به بهبود سريع تر پرسنل بيمار  -جلوگيری از انتقال بيماری های قابل سرايت -مديريت زمان و.. 

 آموزش -ی و درمان سريع بيماریازطريق پيشگير سياست:

 

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 وضعیت عملکرد روش ارزیابی : مشاهده و                                 : کارشناس بهداشت مسئول پاسخگو

 روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام ( : -4

آموزشی در خصوص انواع بيماری ها که فصلی يا شغلی متی باشتد را آمتاده کترده و در     کنترل عفونت پمفلت های  سوپروايزر -4-1

 اختيار کليه واحدها قرار دهد.

 خدمات به صورت مستمر ضدعفونی گردد. پرسنلکليه بخشها بايستی توسط  -4-2

 ماسک تنفسی استفاده کنند.ازکارکنان بيمار که در بيمارستان شاغل هستند بايستی  -4-3

در صورتی که بيماری توسط يكی از پرسنل مشاهده گردد که قبال پمفلت آموزشی آن آماده نگرديده استت، بايستتی واحتد     -4-4

 کنترل عفونت سريعا تهيه و در اختيار بيماران  قرار دهد.

 .بيماران راروزانه کنترل می نمايندجلوگيری از انتقال بيماری جداسازی بمنظوربخشها سرپرستارکليه  -4-5

 :امكانات و تسهيالت مورد نياز -5

 دستگاه کپی -کاغذ -دستگاه رایانه
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بيماری کارکنان )الزامات کارکنان در صورت  عنوان/موضوع :

 ابتال به انواع بيماری ها(

 4/10/92        :تاريخ ابالغ  

 15/3/93 تاريخ آخرين باز نگری:

                                            1/4/93:  ابالغتاريخ آخرين  
 کليه واحدهای بيمارستان   : دامنه خط مشی و روش

 

 OC/ 014 کد خط مشی :

                                  اول  : نسخه                                                                       2از 1  : صفحه

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت و نام خانوادگینام 

  مدیر پرستاری زهرا قاسمی  نماينده پزشكان دکتر آزيتا کريمی

  کارشناس بهداشت  زهراپورمند  مسئول ايمنی بيمار ثريارضايی

  مسئول خدمات ابراهيم عرب  سوپروايزر کنترل عفونت فريبا ابراهيميان

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت م و نام خانوادگینا

  نماينده پزشكان دکتر آزيتا کريمی

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  ریاست بیمارستان  سید رضا مطهری دکتر 

 

 تجارب بیمارستان -منابع : -7
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پیشگیری از آسیب های بهداشتی وبیماریهای  عنوان/موضوع :

 نیدل استیکشغلی کارکنان درمواجهه با

 10/91/ 4 تاريخ ابالغ  :

 3/3/93تاريخ  آخرين باز نگری : 

 1/4/93 ابالغ  : آخرين تاريخ

    کلیه واحدهای بیمارستان:  دامنه خط مشی و روش

 OC/ 015 : کد خط مشی

                                  اول : نسخه 3از  1 : صفحه

 ---تعاريف: -1

 :رايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی ()چبيانيه خط مشی-2

ساير کارکنان و به بيماران وخطر انتقال عفونت  با مخاطرات شغلی متعددی مواجهند که عالوه برحرف پزشكی، کارکنان  چرايی:

 مراقبتور  خط مشی ، استرسهای روانی ، آسيبهای بيولوژيكی ، شيميايی و فيزيكی را نيز شامل می گردد. بدين منظاعضاء خانواده 

 بيمارستانی تهيه می گردد. عفونتهای مقابل در پرسنل از

 های بيمارستانی و عواقب حاصله  کاهش عفونت در کارکنان ،ها  کاهش موارد مواجهه و ابتال به بيماری هدف:

يماری / حادثه / آسيب، بازرسی برقراری سيستم مراقبت از کارکنان در مواقع بروز بکارکنان، رايگان واکسيناسيون انجام  سياست:

دوره ای محيط کار از نظر مخاطرات توسط کارشناس بهداشت محيط  ، برنامه های آموزشی ، تشكيل پرونده های بهداشتی برای 

 کليه کارکنان، تشكيل کميته های کنترل عفونت به صورت ماهيانه ، بازديدهای دوره ای توسط اعضای کميته ايمنی 

 :خط مشی و روش ارزيابی اجرای یمسئول پاسخگو-3

 : چک لیست ، مشاهدهروش ارزیابی : پزشک کنترل عفونت                 و            مسئول پاسخگو

 : گامهای اجرايی و مجری هر گام (روش  اجرا :)-4 

صورت بروز آسیب وحوادث برقراری نظام مراقبت از کارکنان در سوپروایزر کنترل عفونت / کارشناس بهداشت در راستای   -4-1

 جهت کارکنان فرد را به مرکز مشاوره بهداشت غرب معرفی می نماید. شغلی )مانند مواجهه با سوزن آلوده و مخاطرات محیط کار

سوپروایزر آموزشی / سوپروایزر کنترل عفونت / کارشناس بهداشت  با اجرای  برنامه آموزشی و اجرای آموزش ساالنه و -4-2

، بیماریهای واگیر و  انواع ایزوالسیون ، احتیاطات همه جانبه ،  شستن دست ،تزریقات ایمن لیه کارکنان در زمینهمستمر جهت ک

 و ... جهت کارکنان برگزار می نمایند . غیر واگیر

امات انجام آمار مواجهه شغلی و نتایج نهایی اقد ، وضعیت در کمیته کنترل عفونتماهانه با حضورسوپروایزر کنترل عفونت  -4-3

 .نمایدمی گرفته را مطرح 

سوپروایزر کنترل عفونت روزانه بر نحوه تهیه ، توزیع و استفاده از وسایل محافظت فردی ، ظروف سفتی باکس ، داروهای  -4-4

 مورد نیاز نظارت و کنترل می نماید.
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پیشگیری از آسیب های بهداشتی وبیماریهای  عنوان/موضوع :

 جهه بانیدل استیکشغلی کارکنان درموا

 10/91/ 4 تاريخ ابالغ  :

 3/3/93تاريخ  آخرين باز نگری : 

 1/4/93 ابالغ  : آخرين تاريخ

    کلیه واحدهای بیمارستان:  دامنه خط مشی و روش

 OC/ 015 : کد خط مشی

                                  اول : نسخه 3از  2 : صفحه

استفاده  و همه جانبهاحتیاطات  ،  شستن دست ،تزریقات ایمنت روزانه نسبت به کنترل رعایت اصول سوپروایزر کنترل عفون -4-5

 و گندزداها توسط کلیه کارکنان به طور مستمر نظارت می نماید . حفاظتی  از وسایل و تجهیزات

 .می اندازند Safety boxدربالفاصله  را ..و .. شده مصرف های سرسوزنکارکنان درمانی کلیه اجسام تیز و برنده مانند : تیغ ،  -4-6

  گذاری سرپوش از و دست نزده سرسوزن به تزریق، از بعد دست در سوزن نوك رفتن فرو از جلوگیری برایکارکنان درمانی -4-7

 .نمایندمی  اجتناب سرسوزن مجدد

آن را بسته و جهت معدوم سازی به روزدرب  5/ پس از  Safety boxحجم  3/ 4 از  بیشکمک پرستار در صورت اشغال  -4-8

 . اطالع بهداشتیار می رساند

صحت کارکرد دستگاه امحاء طبق دستورالعمل موجود توسط مسئول بهداشت روزانه با اندیکاتورهای بیولوژیک و شیمیایی -4-9

 کنترل و ثبت می شود.

 :امكانات و تسهيالت مورد نياز -5

Safety box  بخش ایزوله  اتاق ایزوله /ان ،ماسک ، عینک ، شیلد حفاظت صورت ، دستکش، ، وسایل حفاظت فردی نظیر گ ،

 HIVو داروهای ضد Bو بصری ، ایمنوگلوبولین هپاتیت  سمعیامکانات 

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدیر پرستاری  زهرا قاسمی   عفونت  پزشک کنترل دکتر علی ماستری فراهانی 

  سوپروایزر بالینی منصوره بانی  سوپروایزر آموزشی سکینه نژاد فاضل

  سوپروایزر کنترل عفونت  فریبا ابراهیمیان  کارشناس  بهداشت محیط  زهرا پورمند

  مسئول ایمنی بیمار ثریارضایی  سوپروایزر اتاق عمل الهه بحری
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پیشگیری از آسیب های بهداشتی  عنوان/موضوع :

 وبیماریهای شغلی کارکنان درمواجهه بانیدل استیک

 10/91/ 4 تاريخ ابالغ  :

 3/3/93تاريخ  آخرين باز نگری : 

 1/4/93 ابالغ  : آخرين تاريخ

    کلیه واحدهای بیمارستان:  دامنه خط مشی و روش

 OC/ 015 : کد خط مشی

                                  اول : نسخه 3از  3 : صفحه

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  پزشک کنترل عفونت  دکتر علی ماستری فراهانی 

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بیمارستان ئیس ر دکتر سيد رضا مطهري 

 منابع : -7

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی   .بیمارستانی عفونتهای مراقبت نظام کشوری راهنمای، حسین .  اصل معصومی -

 .1385 ها، بیماری مدیریت مرکز .درمانی تهران

انتشارات تيمورزاده و نشر  .تهران .هاي بيمارستاني پيشگيري و کنترل عفونت. افهمي، شيرین ،اصل سليماني، حسين  -

 .1379 .طبيب

.انتشارات سلمان .  پيشگيري از عفونتهاي بيمارستاني. ترجمه جوادي ، عباسعلي .  راهنماي عملي سازمان بهداشت جهاني -

1383. 

. موسسه انتشاراتی همراه . چاپ  راهنمایی برای مهار عفونت در بیمارستانونزل ، آرپی . ترجمه محلوجی ، خدیجه .  -

 . 1383اول.

 تجارب بیمارستان -
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 بهداشت محیط
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 فهرست 
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لکه زدایی و ضدعفونی مواد خطرناك از قبیل مایعات بدن  : نوان/موضوعع

 ،مواد شیمیایی و غیره

 4/10/91تاريخ ابالغ  :

 1/5/93بازنگری:آخرين تاريخ 

 10/5/93:  ابالغتاريخ  آخرين  

  نواحدهای بیمارستا کلیه : دامنه خط مشی و روش

 

  H/001 ی :     کد خط مش

                                  اول : نسخه                                                                          3از 1:  صفحه

 تعاريف: -1

ایل که عموماً با آب و یک ماده (:برطرف کردن کلیه مواد اضافه نظیر گردو غبار خون ،مخاط و ... از روی وس cleaningشستشو )

شوینده انجام می شود . شستشو برای تمامی وسایلی که نیاز به گندزدایی و سترون سازی دارند نیز صورت میگیرد زیرا بطور موثری 

ع موجب کاهش میکروارگانیسم های موجود بر روی وسایل آلوده گردیده و در نتیجه مراحل بعدی )گندزدایی یا سترون سازی(سری

 تر و موثر تر انجام می شود . 

(:برطرف نمودن بسیاری یا همه میکروارگانیسم های پاتوژن نظیر باکتری ها،قارچ ها ،انگل ها و ویروس ه Disinfectionگندزدایی)

ود بر به جز اندوسپور باکتری ها از روی وسایل می باشد.این مرحله تحت تاثیر عوامل مختلفی نظیر شستشو ،مقدار مواد آلی موج

روی وسیله ،نوع و مقدار آلودگی با میکروارگانیسم ه ،غلظت و مدت زمان تماس با مواد ضدعفونی کننده ،شکل و وضعیت وسیله 

 ماده ضدعفونی کننده است .  PHپزشکی ،دما و 

ها ،اسپور باکتری ها (:برطرف نمودن و نابودکردن همه اشکال حیاتی میکروارگانیسم ها نظیر باکتری Sterilizationسترون سازی )

 ،مایکوباکتریوم ها ،ویروس ها ،قارچ ها و انگل ها

 

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

با توجه به تنوع خدمات ارائه شده به بیماران ، محیط تمامی واحدها شامل کف ، سطوح و ابزار در معرض انواع آلودگی های  چرايی:

ل ویروس ها ، قارچ ها ، خون و ترشحات بدن بیماران قرار دارد لذا شستشو و ضدعفونی محیط درمان از اهمیت بسیاری مختلف شام

 برخوردار می باشد .

 تعیین روش و چارچوب یکسان به منظور ضدعفونی و لکه زدایی در کلیه واحدها هدف:

زدایی ، نحوه رقیق سازی محلولها و توجهات مربوطه در حین آموزش مستمر کارکنان در زمینه روشهای ضدعفونی و لکه   سياست:

 انجام کار  ، استفاده از وسایل محافظت فردی .

 تهیه مواد ضدعفونی کننده ، کنترل و نظارت در بازدیدهای دوره ای.

 مسئول پاسخگوي اجراي خط مشی و روش ارزيابی:-3

 زیابی از طریق مشاهده روش ارو                کارشناس بهداشت محیط بیمارستان
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لکه زدایی و ضدعفونی مواد خطرناك از قبیل مایعات بدن  : عنوان/موضوع

 ،مواد شیمیایی و غیره

 4/10/91تاريخ ابالغ  :

 1/5/93بازنگری:آخرين تاريخ 

 10/5/93:  ابالغتاريخ  آخرين  

  واحدهای بیمارستان کلیه : دامنه خط مشی و روش

 

  H/001 ی :     کد خط مش

                                  اول : نسخه                                                                          3از 2:  صفحه

 روش  اجرا :)گامهاي اجرايی و مجري هر گام ( : -4

 ه ولکه دار   آلود محلبر روی دقیقه 5رای مدت را بمایع ضدعفونی کننده آب ژاول بهداشتیار هنگام تمیزکردن محل آلوده  -4-1

 ریزد. می

 می نماید.محصور  دقیقه 10با حوله کاغذی یا کاغذ به مدت  را محل آلودگیبهداشتیار بعداز ریختن آب ژاول بالفاصله  -4-2

 د.رنگ می اندازدر کیسه زرد  را برداشته و کاغذ دقیقه ، بالفاصله  10بهداشتیار پس ازطی زمان  -4-3

 شستشو می دهد.با آب و مواد شوینده  آلوده را محلپس از دورانداختن کاغذ ،  بهداشتیار -4-4

با استفاده از تی و محلول ضدعفونی کننده سایاسپت  آلوده را محلبهداشتیار پس از شستشوی محل باآب وموادشوینده ،  -4-5

HP 2% .ضدعفونی می نماید 

 امكانات وتسهيالت موردنياز: -5

 HPمحلول ضدعفونی سایاسپت  موادشوینده، ،غذ یاحوله کاغذی، سطل زباله عفونی)زردرنگ (کا

 

 كميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

نام و نام  امضاء سمت نام و نام خانوادگی

 خانوادگی

 امضاء سمت

  مدیر پرستاری زهرا قاسمی  پزشک کنترل عفونت  دکتر علی ماستری فراهانی 

  سوپروایزر کنترل عفونت فریبا ابراهیمیان  روایزر بالینیسوپ منصوره بانی

  مسئول خدمات ابراهیم عرب   کارشناس بهداشت محیط سیده زهرا پورمند
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لکه زدایی و ضدعفونی مواد خطرناك از قبیل مایعات بدن  : عنوان/موضوع

 ،مواد شیمیایی و غیره

 

 4/10/91تاريخ ابالغ  :

 1/5/93بازنگری:آخرين تاريخ 

  واحدهای بیمارستان کلیه : دامنه خط مشی و روش 10/5/93:  ابالغتاريخ  آخرين  

 

  H/001 ی :     کد خط مش

                                  اول : نسخه                                                                          3از 3:  صفحه

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  پزشک کنترل عفونت  دکتر علی ماستری فراهانی 

 

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئیس بیمارستان  سید رضا مطهریدکتر 

  تجارب بیمارستان-    :  منابع-7
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یی که نظافت و گندزدایی تمامی بیمارستان،بخش ها : عنوان/موضوع

 بیماران در آن حضور دارند وتجهیزات مراقبت از بیمار

 10/91/ 4  تاريخ ابالغ  :

 1/5/93 تاريخ آخرين بازنگری :

 10/5/93:  ابالغتاريخ  آخرين  

 واحدهای بیمارستان کلیه  : دامنه خط مشی و روش

 H/ 002   کد خط مشی :

                                  اول : نسخه 3از  1:  صفحه

 تعاريف:-1

(:برطرف کردن کلیه مواد اضافه نظیر گردو غبار خون ،مخاط و ... از روی وسایل که عموماً با آب و یک ماده  cleaningشستشو )

 شوینده انجام می شود .

ا ،انگل ها و ویروس ه (:برطرف نمودن بسیاری یا همه میکروارگانیسم های پاتوژن نظیر باکتری ها،قارچ هDisinfectionگندزدایی)

 به جز اندوسپور باکتری ها از روی وسایل می باشد.

 ضد عفونی کننده های مورد استفاده در این مرکز :
  درجه  70الکل 
  هیپوکلریت سدیم 
  سایاسپتHP 

  سایاسپتHI 
  سپتی سیدین 
 سپتس توربو 

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

با توجه به اهمیت کنترل عفونت های بیمارستانی حفظ بهداشت و عاری نمودن محیط و ابزار پزشکی مورد استفاده برای  ی:چراي

 بیماران از اهمیت ویژه ای برخوردار است . 

 برنامه مشخص و هماهنگ در تمامی واحدها برای ضدعفونی محیط و ابزار و تجهیزات بیمارستان می باشد.  تهیه هدف:

  برگزاری کالسهای آموزشی نحوه ضدعفونی ابزار و وسایل و تجهیزات بیمار ، تهیه مواد ضدعفونی کننده ت:سياس

 :خط مشی و روش ارزيابی اجرایی مسئول پاسخگو-3

 مشاهدهروش ارزیابی : بر اساس و        مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی : مسئول هر واحد

 : ر گام (گامهای اجرايی و مجری هروش  اجرا :)-4

 کمک بهیارقبل از انجام گندزدایی تجهیزات  از خاموش بودن دستگاه و تجهیزات بیمار اطمینان حاصل می نماید.  -4-1

کمک بهیار برای انجام شستشو و ضدعفونی تجهیزات بیمار از وسایل حفاظت فردی )پیش بند ، دستکش و ماسک (استفاده  -4-2

 می نماید.

استفاده ازماده  ضدعفونی کننده نسبت به غبار روبی و برطرف نمودن آلودگیهای ظاهری دستگاه و کمک بهیار قبل از -4-3

 تجهیزات بیمار اقدام می نماید.

 کمک بهیار پس از غبارروبی تجهیزات ،ماده ضدعفونی کننده مربوط به تجهیزات را طبق دستورالعمل رقیق می نماید. -4-4

 % ضدعفونی می کند.2با غلظت  HIبا استفاده از ماده ضدعفونی کننده سایاسپت  کمک بهیار تجهیزات بیمار را -4-5

 کمک بهیار پس ازرقیق نمودن ماده ، روی ظرف حاوی ماده ضدعفونی کننده تاریخ تولید و انقضاء آن را می نویسد،تاریخ -4-6
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 روز پس از درست کردن محلول می باشد. 14ض)انقضاء(ماده ضدعفونی کننده تعوی

کمک بهیار درزمان ضدعفونی تجهیزات در صورتیکه متوجه شد محلول کدر است حتی اگر هنوز به تاریخ انقضاء نرسیده  -4-7

 باشد باید محلول را تعویض کند.

 بوط به بیماراز صحت کارکرد آن اطمینان حاصل می نماید. کمک پرستار پس از خشک نمودن دستگاه و تجهیزات مر -4-8 

 بهداشتیار بخش روزانه نظافت و ضدعفونی تمام بخش از سطوح و دیوارها را به انجام می دهد.  -4-9

استفاده می کنند.) وایتکس با  HPبهداشتیار برای ضدعفونی روزانه کف و سطوح بیمارستان از وایتکس و محلول سایاسپت -4-10

 % (2% و سایاسپت با غلظت 1قت ر

 مواد ضدعفونی کننده ، وسایل حفاظت فردی .:امكانات و تسهيالت مورد نياز -5

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  محیطمسئول بهداشت  سیده زهرا پورمند  بیمارستان مدیر   سید ابراهیم هاشمی

  مسئول خدمات ابراهیم عرب  سوپروایزر بالینی منصوره بانی 
 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بیمارستان مدیر  سید ابراهیم هاشمی
 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بیمارستان  یسری سید رضا مطهریدکتر 

 .انتشارات تیمورزاده و نشر طبیب.تهران.های بیمارستانی پیشگیری و کنترل عفونت .افهمی، شیرین .ین اصل سلیمانی، حس -منابع : -7

1379.  

 

نظافت و گندزدایی تمامی بیمارستان،بخش هایی که  : عنوان/موضوع

 ن حضور دارند وتجهیزات مراقبت از بیماربیماران در آ

 10/91/ 4  تاريخ ابالغ  :

 1/5/93 تاريخ آخرين بازنگری :

 10/5/93:  ابالغتاريخ  آخرين  

 واحدهای بیمارستان کلیه  : دامنه خط مشی و روش

 H/ 002   کد خط مشی :

                                  اول : نسخه 2از  2:  صفحه
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 کنترل و آب بهداشتی و کیفی وکنترل ذخیره تامین، : عنوان/موضوع

 بیمارستان کشی لوله شبکه بهداشتی

 10/91/ 4  تاريخ ابالغ  :

 1/5/93 تاريخ آخرين باز نگری:

 10/5/93 :ابالغ خرينتاريخ  آ 

 واحدهای بیمارستان کلیه  : دامنه خط مشی و روش

 

   H /003 کد خط مشی :

                                  اول : نسخه 2از  1:  صفحه

 تعاريف:-1

های میکربی و شامل برداشت مقداری از آب مصرفی بمنظور انجام تست انجام می شود و  نمونه برداری از آب بطور ماهانه 

 آب با استفاده از کیت های موجود بطور روزانه انجام می گردد . PHکلر سنجی و پایش  . استشیمیایی 

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

در از آب آلوده ت هــای قابل سرایـ کارکنان حرفه های پزشکی، در معرض خطر مواجهه با بیمارینظر به این که  چرايی:

، خطر انتقال عفونت از کارکنان به بیماران، سایر کارکنان و اعضاء های عفونی  بدنبال ابتال به بیماری و باشنـد بیمارستان می

 ، این خط مشی تهیه می گردد. ها وجود دارد خانواده آن

 تامین آب آشامیدنی سالم و بهداشتی در محیط بیمارستان   هدف:

 در این مرکز انجام می گردد. 1053و  1011ابی مستمر کیفیت آب مصرفی بر اساس استانداردهای ارزی سياست: 

 :خط مشی و روش ارزيابی اجرایی مسئول پاسخگو-3

 و   روش ارزیابی : بر اساس چک لیست   کارشناس بهداشت محیط مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی : 

 : ( گامهای اجرايی و مجری هر گامروش  اجرا :)-4

 هماهنگی می نماید.با مدیریت در مورد انجام نمونه گیری آب کارشناس بهداشت محیط قبل ازانجام نمونه گیری فصلی  -4-1

درخواست ارسال پیش فاکتور مربوط  در خصوص با آزمایشگاه معتمد پس ازهماهنگی بامدیریت  کارشناس بهداشت محیط -4-2

 هماهنگی می کند. به هزینه آزمایش

پس ازهماهنگی باکارشناس بهداشت به بیمارستان مراجعه و نمونه برداری آب را انجام می کارشناس آزمایشگاه معتمد  -4-3

 دهد.

با واحد مالی و آزمایشگاه بمنظور پرداخت صورتحساب و دریافت جواب آزمایش کارشناس بهداشت پس ازنمونه گیری  -4-4

 معتمد هماهنگی مینماید.

بهداشت و حفاظت کار "و  "کنترل عفونت "کمیته های ماه یکبار در  3ت نتایج حاصل از پایش را هر بهداشکارشناس  -4-5

 مطرح می نماید."

 ماه یکبار به مرکز بهداشت غرب ارسال می کند. 3بهداشت محیط نتایج حاصل از پایش را هر کارشناس  -4-6

 مد محیط زیستوجود آزمایشگاه معت:       امكانات و تسهيالت مورد نياز -5
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 کنترل و آب بهداشتی و کیفی وکنترل ذخیره تامین، : عنوان/موضوع

 بیمارستان کشی لوله شبکه بهداشتی

 10/91/ 4  تاريخ ابالغ  :

 1/5/93 تاريخ آخرين باز نگری:

 10/5/93 :ابالغ تاريخ  آخرين 

 واحدهای بیمارستان کلیه  : دامنه خط مشی و روش

 

   H /003 کد خط مشی :

                                  اول : نسخه 2از  2:  صفحه

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  پزشک کنترل عفونت دکتر علی فراهانی  بیمارستان مدیر   سید ابراهیم هاشمی

  مدیر مالی ی موسویآقا  مدیر پرستاری  زهرا قاسمی

  سوپروایزر کنترل عفونت  فریبا ابراهیمیان  سوپروایزر بالینی  منصوره بانی 

  مسئول تاسیسات حسین آبک  کارشناس  بهداشت محیط سیده زهرا پورمند
 

 کننده : تاييد

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بیمارستان  مدیر دکتر سيد ابراهيم هاشمي

 

 ه :ابالغ کنند

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بیمارستان  یسری دکتر سيد رضا مطهري

 منابع :-7

انتشارات تیمورزاده و نشر .تهران.های بیمارستانی پیشگیری و کنترل عفونت .اصل سلیمانی، حسین و افهمی، شیرین -

 .12تا  3ص  .1379 .طبیب

مجموعه مقاالت همایش باز آموزی کنترل عفونت  .ستانی های بیمار سلیمانی، حسین. نقش آموزش در کنترل عفونت -

  .1377اردیبهشت . 35ـ39ص  .دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران .تهران .بیمارستانی
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 4/10/91تاريخ ابالغ  : بفاضال نهایی دفع و کیفی کنترل جمع آوری، سیستم : عنوان/موضوع

 1/5/93تاريخ آخرين باز نگری:

 10/5/93:  آخرين ابالغتاريخ  

  واحدهای بیمارستان کلیه : دامنه خط مشی و روش

 

     H /004 : کد خط مشی

                                  اول : نسخه                                                                        2از  1:  صفحه

 :تعاريف -1

 ام کار در بیمارستانجاست از تمامی مایعات زائد ناشی از انفاضالب عبارت    

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

با توجه به اهمیت حفاظت از محیط زیست و همچنین پیشگیری از آلودگی کارکنان ، بیمارستان و آبهای زیرزمینی بی  چرايی:

 از ورود به محیط الزامی است . قبل ، خطر سازی پسآب بیمارستان

یکپارچه سازی اجرای دستورالعملهای سازمان حفاظت از محیط زیست و وزارت بهداشت در خصوص دفع صحیح پسآب  هدف:

 بیمارستان 

پایش مستمر و کنترل کیفی عملکرد سیستم تصفیه فاضالب بیمارستان و گزارش موارد به ریاست و مدیریت.الزم به ذکر  سياست: 

 ت بهسازی سیستم تصفیه فاضالب موجود بیمارستان در دست اقدام می باشد.اس

 :خط مشی و روش ارزيابی اجرایی مسئول پاسخگو-3

 و   روش ارزیابی : بر اساس مشاهده    کارشناس بهداشت محیط مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی : 

 : گامهای اجرايی و مجری هر گام (روش  اجرا :)-4

 هماهنگ می نماید. با آزمایشگاه معتمد محیط زیست بمنظور انجام نمونه برداری داشت محیط بصورت فصلی کارشناس به-4-1

انجام نمونه برداری و هماهنگی با ریاست و مدیریت و قبل ازکارشناس بهداشت محیط نسبت به  دریافت پیش فاکتور هزینه -4-2
 م می نماید. اقدا هزینه بعدازنمونه برداری  امور مالی جهت پرداخت

نمونه برداری از پسآب بیمارستان را انجام پس ازهماهنگی باکارشناس بهداشت کارشناس آزمایشگاه معتمد محیط زیست  -4-3
 می دهد.

 کارشناس بهداشت محیط نتایج آزمایشات را دریافت و به ریاست مرکز ، معاونت بهداشت و معاونت درمان گزارش می دهد. -4-4
 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       

 

 

387 
 

 :امكانات و تسهيالت مورد نياز -5 

 . آزمایشگاه معتمد محیط زیست

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدیر پرستاری زهرا قاسمی   بیمارستانمدیر  سید ابراهیم هاشمی

  کارشناس  بهداشت محیط سیده زهرا پورمند  مسئول تاسیسات محمدحسین آبک

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بیمارستان مدیر  سید ابراهیم هاشمی

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  تان ریاست بیمارس  سیدرضا مطهریدکتر 

 تجارب بیمارستان -منابع :  -7

 

 

 4/10/91تاريخ ابالغ  : بفاضال نهایی دفع و کیفی کنترل جمع آوری، سیستم : عنوان/موضوع

 1/5/93تاريخ آخرين باز نگری:

 10/5/93:  آخرين ابالغتاريخ  

  واحدهای بیمارستان کلیه : دامنه خط مشی و روش

 

     H /004 : کد خط مشی

                                  اول : نسخه                                                                        2از  2:  صفحه



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 91/ 4/10:    تاريخ ابالغ کنترل حشرات و جانوران موذیعنوان/موضوع : 

 1/5/93 تاريخ آخرين باز نگری:

                      10/5/93: خ آخرين ابالغ تاري 

  واحد های بیمارستان کلیه : دامنه خط مشی و روش

 

   H /005      کد خط مشی :

                                  اول : نسخه                                                                       2از 1:   صفحه

 تعاريف: -1

 ، شپش ، ساس ، کک ، حیوانات خانگی ، عقرب ، مار ، سوسک و ... خانگی مگسحشرات و جانوران موذی  : 

 

 خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:بيانيه خط مشی)چرايی  -2

که   بزرگ چندان های اپیدمی ایجاد با توجه به اهمیت نقش حشرات و جانوران موذی در انتقال انواع بیماریهای عفونی و چرايی:

 می نماید ، این خط مشی تهیه می شود. مواجه جدی خطر با را انسان هزاران جان

 بارزه با حشرات و جانوران موذی در بیمارستان تهیه برنامه مشخص بمنظور م هدف:

 تدوین برنامه زمانبندی شده بمنظورسمپاشی تمامی واحدها و بهسازی محیط .   سياست:

 

 مسئول پاسخگوي اجراي خط مشی و روش ارزيابی:-3

 رش مسوولین واحدهاروش ارزیابی : بر اساس مشاهده و گزا  و    مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی : کارشناس بهداشت محیط 

 

 روش  اجرا :)گامهاي اجرايی و مجري هر گام ( : -4

بازدیدهای دوره ای خود نیاز به بهسازی نقاط خطر احتمالی محل تجمع حشرات و زمان با  همکارشناس بهداشت محیط  -4-1

 جوندگان و سمپاشی را بررسی و نتایج آن را به مدیریت بیمارستان اعالم می نماید. 

به مسوولین آنها اعالم می یک هفته قبل سمپاشی واحدها ی مختلف بیمارستان را  ی زمانبرنامه ارشناس بهداشت محیط ک -4-2

 نماید.

مراحل  درحین سمپاشی )توسط شرکت مربوطه(بر میزان رقت سموم وقبل ازانجام سمپاشی کارشناس بهداشت محیط  -4-3

  انجام سمپاشی نظارت می نماید.



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 91/ 4/10:    تاريخ ابالغ کنترل حشرات و جانوران موذی عنوان/موضوع :

 1/5/93 تاريخ آخرين باز نگری:

                      10/5/93: خ آخرين ابالغ تاري 

  واحد های بیمارستان کلیه : دامنه خط مشی و روش

 

   H /005      کد خط مشی :

                                  اول : نسخه                                                                        2از 2:   صفحه

 كميته بررسی:-5

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  پزشک کنترل عفونت دکتر علی ماستری فراهانی  مدیر بیمارستان سید ابراهیم هاشمی

  سوپروایزر کنترل عفونت فریباابراهیمیان  مدیر پرستاری قاسمیزهرا 

  مسئول خدمات ابراهیم عرب   کارشناس بهداشت محیط سیده زهرا پورمند

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدیر بیمارستان  سید ابراهیم هاشمی

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئیس بیمارستان  ر سیدرضا مطهری دکت

 منابع : -7

 .1389.   جزوه آموزشی مبارزه با حشرات و جوندگان موذیسلیمانی ، حسین .  -

 تجارب بیمارستان . -

 

 

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 آشپزخانه و غذایی مواد کیفی و بهداشتی کنترل و نظارت : عنوان/موضوع

ذایی خام یا شامل دریافت و خرید مواد غذایی،آماده سازی و انتقال مواد غ

 فراآوری شده،نگهداری غذای آماده یا باقیمانده،توزیع غذا

 4/10/91تاريخ ابالغ  :

 1/5/93تاريخ آخرين باز نگری:

  واحدهای بیمارستان کلیه : دامنه خط مشی و روش 10/5/93: آخرين ابالغ تاريخ   

    H / 006  : کد خط مشی

                                  اول : نسخه                                                                        3از  1:  صفحه

 :تعاريف-1

از آنجایی که وقوع یک مسمومیت غذایی در بیمارستان می تواند زندگی بیماران و دیگر :  بهداشت مواد غذایی در بیمارستانها

استفاده می کنند و گاه دچار ضعف سیستم ایمنی هم می باشند به خطر اندازد ، رعایت افرادی را که به نحوی از غذای بیمارستان 

 بهداشت مواد غذایی در بیمارستان بسیار مهم می باشد. 

 عبارتند از : مهمتر ین علل ایجاد بیماریهای ناشی از غذا 

  فرآیند طوالنی مدت آماده سازی غذا 

 ذخیره سازی در دمای نامناسب 

 در یخچال  بطور خیلی آهسته پیش از قرار دادن آن  سرد کردن غذا 

 .عدم گرم کردن مجدد غذا تا دمایی که در آن باکتریهای مولد مسمومیت غذایی از بین می روند 

 استفاده از غذای آلوده 

  عدم پخت کافی گوشت ، محصوالت گوشتی و طیور 

 یخ زده  ازحالت انجماد گوشت و مرغ  عدم تخصیص مدت زمان کافی برای خروج 

 نگهداری غذا در دمای کمتر از  c  °63 

 عدم نگهداری غذای پخته دریخچال در ظروف در بسته یا نگهداری آنها بصورت باز در مجاورت با غذای خام          

 پخت گوشت ، محصوالت گوشتی و طیور بیش از مقدار مورد نیاز                                                          

 تهیه و توزیع غذا  وجود بیماری مسری در دست اندرکاران 

 کارگران بخش تغذیه  عدم رعایت بهداشت توسط 

 ا ستفاده از وسایل و تجهیزات آلوده 

 کلیه غذاها باید با توجه به اصول ایمنی غذا و ضوابط بهداشتی تهیه گردند وکمیته از موارد فوق الذکر نتیجه گیری می گردد که

 .ونت بیمارستان مسئول پیشگیری ،کشف و تحقیق در مورد وقوع بیماریهای غذایی می باشدکنترل عف

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

بیماریهای ناشی از غذا در بخشهای بیمارستان ممکن است بیماران ، کارکنان و مالقات کنندگان را تحت تأثیر قرار دهد   چرايی:

 ویا به نحوی از طریق آنها شیوع یابد وحتی ممکن است از انتقال غذا از فضایی دیگر به بیمارستان صورت گیرد.

 

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 و غذایی مواد کیفی و بهداشتی کنترل و نظارت : عنوان/موضوع

شامل دریافت و خرید مواد غذایی،آماده سازی و انتقال مواد  آشپزخانه

 غذای آماده یا باقیمانده،توزیع غذاغذایی خام یا فراآوری شده،نگهداری 

 4/10/91تاريخ ابالغ  :

 1/5/93تاريخ آخرين باز نگری:

  واحدهای بیمارستان کلیه : دامنه خط مشی و روش 10/5/93: آخرين ابالغ تاريخ   

    H / 006  : کد خط مشی

                                  اول : نسخه                                                                        3از  2:  صفحه

تهیه دستورالعمل یکپارچه و مدون بمنظور انجام اقدامات بهداشتی و کنترلی اجرای ایمن  خرید ، پخت و توزیع مواد غذایی  هدف:

یک ضرورت در مجموعه فعالیت های  نوانع به  باید غذایی مسمومیت از پیشگیری بدلیل این مشکالت ، برای بیمار و کارکنان . 

 نی تلقی شود. بیمارستا 

  اطالع رسانی دستورالعمل های تدوین شده به واحد تغذیه و نظارت بر اجرای بهینه دستورالعمل ها . سياست:

 :خط مشی و روش ارزيابی اجرایی مسئول پاسخگو-3 

 و   روش ارزیابی : بر اساس مشاهده      تغذیه ری کارشناسبهداشت محیط باهمکا کارشناسمسئول پاسخگوی اجرای خط مشی : 

 : گامهای اجرايی و مجری هر گام (روش  اجرا :)-4

کارشناس بهداشت محیط با همکاری واحد تغذیه و کنترل عفونت نسبت به برگزاری مستمر کالس های آموزشی برای -4-1

 د.اقدام می نمایطبق جدول زمانبندی شپزخانه آکارکنان واحد 

کارشناس بهداشت محیط بهمراه کارشناس تغذیه هنگام دریافت مواد خوراکی به چگونگی حمل و شرایط وسیله نقلیه  -4-2

  نظارت میکند.

کارشناس بهداشت محیط و تغذیه از راننده وسیله نقلیه بخصوص وسیله حمل گوشت ومواد پروتئینی مجوز وزارت بهداشت  -4-3

 د از رؤیت یک نسخه آن را بایگانی می نمایند. جهت را تحویل می گیرد و بع

کارشناس بهداشت محیط درصورت عدم رفع موارد نقص طی گزارشی مکتوب مواردرابه ریاست بیمارستان جهت پیگیری -4-4

  اعالم مینماید.

 بر تهیه ، پخت و توزیع غذا کنترل و نظارت می نماید. بصورت روزانه ومستمر کارشناس بهداشت محیط-4-5

 کارشناس بهداشت محیط در نگهداری و انبار مواد غذایی در شرایط مطلوب نظارت دارد.-4-6

کارشناس بهداشت باهمکاری مسئول تغذیه بر عدم نگهداری مواد شوینده و غیر خوراکی در انبار مواد غذایی خشک نظارت -4-7

 می کند.

 سردخانه نظارت دارد. کارشناس بهداشت محیط در چگونگی نگهداری مواد غذایی در -4-8 

 مواد غذایی پروتیینی و گوشت در یردخانه مجزا نگهداری می شوند. -4-9



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 .پرسنل آشپزخانه روزانه دوبار در دو شیفت صبح و عصر دمای سردخانه ها راثبت می کنند -4-10 

 کارشناس بهداشت محیط بر عدم نگهداری غذای باقیمانده در سردخانه نظارت می کند.-4-11

ررات آشپزخانه ازجمله ممانعت ازورودوخروج افرادمتفرقه را نظارت  ومسئول بهداشت براجرای مق کارشناس تغذیه -4-12

 میکنند.

 کارشناس بهداشت محیط موارد نقص را پیگیری و بازرسی مجدد انجام می دهد. -4-13

 ---:امكانات و تسهيالت مورد نياز -5

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت ینام و نام خانوادگ امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدیر پرستاری زهرا قاسمی  بیمارستان مدیر  سید ابراهیم هاشمی

  سوپروایزر کنترل عفونت فریبا ابراهیمیان  سوپروایزر بالینی منصوره بانی

  کارشناس تغذیه فاطمه شفیعی  کارشناس  بهداشت محیط سیده زهرا پورمند

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بیمارستان مدیر  سید ابراهیم هاشمی

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  ریاست بیمارستان   سیدرضا مطهریدکتر 

 .1379، انتشارات نور دانش،بهداشت مواد غذایی. آالن،زاده  فرج -منابع :  -7

 آشپزخانه و غذایی مواد کیفی و بهداشتی کنترل و نظارت : عنوان/موضوع

شامل دریافت و خرید مواد غذایی،آماده سازی و انتقال مواد غذایی خام یا 

 یمانده،توزیع غذافراآوری شده،نگهداری غذای آماده یا باق

 4/10/91تاريخ ابالغ  :

 1/5/93تاريخ آخرين باز نگری:

  واحدهای بیمارستان کلیه : دامنه خط مشی و روش 10/5/93: آخرين ابالغ تاريخ   

    H / 006  : کد خط مشی

                                  اول : نسخه                                                                        3از  3:  صفحه



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 91 /10/ 4  :تاريخ ابالغ   ها بخش بهداشتی شرایط کنترل و نظارت : عنوان/موضوع

 1/5/93 : آخرين بازنگریتاريخ 

 10/5/93:  ابالغتاريخ  آخرين  

 واحدهای بیمارستان کلیه  : دامنه خط مشی و روش

 

 H / 007   کد خط مشی :

                                  اول : نسخه 2از  1:  صفحه

 تعاريف:-1

که عموماً با آب و یک ماده شوینده انجام می نظیر گردو غبار خون ،مخاط و ... فه(:برطرف کردن کلیه مواد اضا cleaningشستشو )

 شود .

یروس ه (:برطرف نمودن بسیاری یا همه میکروارگانیسم های پاتوژن نظیر باکتری ها،قارچ ها ،انگل ها و وDisinfectionگندزدایی)

 می باشد.به جز اندوسپور باکتری ها 

 ستفاده در این مرکز :ضد عفونی کننده های مورد ا

  درجه  70الکل 

  هیپوکلریت سدیم 

  سایاسپتHP 

  سایاسپتHI 

  سپتی سیدین 

 توربو  یسپت 

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2
ی رویه و خط مشی به دلیل ضرورت محیط بهداشتی پاك در تامین ایمنی و سالمت بیماران و کارکنان،بیمارستان باید دارا چرايی:

 مشخص جهت تامین فضای بهداشتی مناسب باشد.

 . تعیین چارچوب مشخص و منطقی به منظور تامیت محیط پاك و بهداشتی می باشد هدف:

بهداشتیاران به منظور نهادینه شدن و استمرار روند ضدعفونی و تامین بهداشت واحدهای مختلف تحت آموزش مستمر  سياست:

  رد آنها مورد ارزیابی قرار می گیرد.قرار گرفته و عملک

 :خط مشی و روش ارزيابی اجرایی مسئول پاسخگو-3

 مشاهدهروش ارزیابی : بر اساس و      مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی : کارشناس بهداشت محیط باهمکاری مسئول خدمات

 : گامهای اجرايی و مجری هر گام (روش  اجرا :)-4

 هرماه برنامه نظافت مربوط به هر  بخش را تنظیم نموده و در اختیار بخش ها می گذارد. مسئول خدمات درابتدای -4-1

 مسئول خدمات درابتدای هرماه دستکش و سایر وسایل حفاظت فردی را در اختیار پرسنل بهداشتیار قرار می دهد. -4-2

 

 ز بخش ها را تهیه و در اختیار آنها قرار می دهد.مسئول بهداشت درابتدای هرماه  مواد شوینده و ضدعفونی کننده مورد نیا -4-3



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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مسئول بهداشت بصورت روزانه درموردچگونگی استفاده ازمواد ضدعفونی کننده به پرسنل بهداشتیار آموزش الزم را -4-4

 یدهد.م

 مسئول بهداشت روزانه ازنحوه نظافت وکنترل شرایط بهداشتی  تمام بخش ها بازدید می نماید. -4-5

 مسئول بهداشت روزانه گزارش نواقص بهداشتی دیده شده در بخش هارا به مسئول واحدومسئول خدمات  گزارش میدهد.-4-6

 مسئول بهداشت روزانه رفع نواقص بهداشتی دیده شده را پی گیری می کند و از مسئولین مربوطه نتیجه را اخذ مینماید. -4-7

 د ضدعفونی کننده ، وسایل حفاظت فردی .موا:     امكانات و تسهيالت مورد نياز -5

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدیر پرستاری زهرا قاسمی  بیمارستان مدیر   سید ابراهیم هاشمی

  مسئول بهداشت محیط سیده زهرا پورمند  سوپروایزر آزمایشگاه سعیده ناظری

  سوپروایزر رادیولوژی نسیم افسری منش   مسئول خدمات ابراهیم عرب
 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بیمارستان مدیر  سید ابراهیم هاشمی
 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بیمارستان  یسری سید رضا مطهریدکتر 

انتشارات تیمورزاده و نشر .تهران.های بیمارستانی پیشگیری و کنترل عفونت .افهمی، شیرین .ن اصل سلیمانی، حسیمنابع :-7

 تجارب بیمارستان      -               .1379 .طبیب

 91 /10/ 4  تاريخ ابالغ  : ها بخش بهداشتی شرایط کنترل و نظارت : عنوان/موضوع

 1/5/93 :آخرين بازنگریتاريخ

 10/5/93:  ابالغتاريخ  آخرين  

 واحدهای بیمارستان کلیه  : دامنه خط مشی و روش

 

 H / 007   کد خط مشی :

                                  اول : نسخه 2از  2:  صفحه



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
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 10/91/ 4  تاريخ ابالغ  : مسری های بیماری برابر در حفاظت موازین مراعات : عنوان/موضوع

 1/5/93 تاريخ آخرين باز نگری:

 10/5/93:  ابالغآخرين تاريخ   

 واحدهای بیمارستان کلیه  : دامنه خط مشی و روش

 

 H / 008  کد خط مشی :

                                  اول : نسخه 2از  1:  صفحه

 تعاريف:-1

 بیماری مسری : بیماری هایی که از جانداری به جاندار  دیگر سرایت می کنند.

 خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:بيانيه خط مشی)چرايی -2

 به دلیل ضرورت کاهش بیماری های مسری در جامعه و حفظ سامتی کارکنان و مراجعینچرايی:

 جلوگیری از گسترش و انتقال بیماری و ممانعت از ابتالی سایرینهدف:

 ردیجداسای افرادی بیمار یا مشکوك به بیماری های مسری،تامین وسایل حفاظت ف: سياست

 

 :خط مشی و روش ارزيابی اجرایی مسئول پاسخگو-3

روش ارزیابی : بر اساس    و  مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی : سوپروایزر کنترل عفونت باهمکاری کارشناس بهداشت محیط  

 مشاهده

 : گامهای اجرايی و مجری هر گام (روش  اجرا :)-4

ن مسری راکه نیازبه فضای مستقل دارند باسرپرستارهربخش کنترل وهماهنگ سوپروایزرکنترل عفونت روزانه موارد بیمارا -4-1

 می نماید.

 سرپرستاربخش بیماران مسری راجداسازی وبه اتاق ایزوله بخش منتقل می کند. -4-2

از سوپروایزر کنترل عفونت وکارشناس بهداشت استفاده از وسایل  حفاظت فردی دربرابربیماریهای مسری  جهت پیشگیری -4-3

 انتقال بیماری را بصورت روزانه کنترل می نمایند.

پرستاران ، بهیاران وپزشکان وبهداشتیاران وهمراهان قبل از ورود به این اتاق می بایست ازوسایل حفاظت فردی استفاده -4-4

 نمایند.

 سرپرستاربخش برمحدودیت ورود به این اتاق  درطول دوره درمان نظارت می نماید.  -4-5

 سایل مصرفی وتجهیزات این بیماران روزانه طبق دستورالعملهای کنترل عفونت شستشو نظافت وضدعفونی می گردد. و -4-6

مسئول بهداشت در بازدیدهای روزانه بر استفاده کارکنان از وسایل خفاظت فردی  ورعایت دستورالعملها ی مربوطه بیماران  -4-7

 مسری نظارت می کند.

  وسایل حفاظت فردی ، موادضدعفونی: رد نياز امكانات و تسهيالت مو-5
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 10/91/ 4  تاريخ ابالغ  : مسری های بیماری برابر در حفاظت موازین مراعات : عنوان/موضوع

 1/5/93 تاريخ آخرين باز نگری:

 10/5/93:  ابالغتاريخ  آخرين  

 واحدهای بیمارستان کلیه  : دامنه خط مشی و روش

 

 H / 008  کد خط مشی :

                                  اول : نسخه 2از  2:  صفحه

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدیر پرستاری زهرا قاسمی  بیمارستان مدیر   سید ابراهیم هاشمی

  مسئول بهداشت محیط یده زهرا پورمندس  سوپرووایزر کنترل عفونت فریبا ابراهیمیان 

  سوپروایزر آزمایشگاه سعیده ناظری  مسئول خدمات ابراهیم عرب
 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بیمارستان مدیر  سید ابراهیم هاشمی
 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

   بیمارستان یسری سید رضا مطهریدکتر 

 منابع :-7

انتشارات تیمورزاده و نشر .تهران.های بیمارستانی پیشگیری و کنترل عفونت .افهمی، شیرین .اصل سلیمانی، حسین  -

  .1379 .طبیب

 تجارب بیمارستان -

 

 

 

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
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 های آالینده کاهش و پیشگیری جهت الزم تمهیدات : عنوان/موضوع

 هابخش بهداشتی شرایط کنترل و نظارتساز و ساخت از ناشی

 10/91/ 4  تاريخ ابالغ  : 

 1/5/93 تاريخ آخرين باز نگری: 

 10/5/93:  آخرين ابالغتاريخ  

 واحدهای بیمارستان کلیه  : دامنه خط مشی و روش

 

 H / 009   کد خط مشی :

                                  اول : نسخه  3از  1:  صفحه

 تعاريف:-1

 بازسازی یا توسعه بیمارستان ساخت و ساز:هر گونه عملیات

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

 به دلیل اهمیت سالمت کارکنان و مراجعین بیمارستان در زمان کارهای عمرانی در بیمارستانچرايی:

 حفظ سالمت کارکنان و مراجعیت در زمان کارهای عمرانی و ساخت وساز در بیمارستانهدف:

 جداسای قسمتی از بیمارستان که در حال ساخت و ساز می باشد،کاهش تردد افراد متفرقه سياست:

 :خط مشی و روش ارزيابی اجرایی مسئول پاسخگو-3

روش ارزیابی : بر اساس و        مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی : کارشناس بهداشت محیط باهمکاری مسئول فنی بیمارستان

 مشاهده

 : گامهای اجرايی و مجری هر گام (:) روش  اجرا-4

قبل از اقدام به ساخت وساز اطالع رسانی به مسئول بخش یاواحدموردنظر توسط مدیریت بیمارستان جهت بازسازی محل -4-1

 انجام می پذیرد.

ئول واحد سپس جابجایی محل مورد نظر )بیماران ،وسایل وتجهیزات (به محل جایگزین توسط مسئول خدمات وبانظارت مس-4-2

 انجام می گیرد.

پس ازتخلیه کامل ،  محل  مورد نظربااستفاده از جداکننده های مناسب )پارتیشن ،دیوارموقت، گونی ،نایلون و...( توسط  -4-3

پیمانکاران بانظارت مسئول تاسیسات جداسازی ،محصورومشخص  می شود واطالعیه ای مبنی برانجام عملیات ساختمانی درآن 

 ردد.محل نصب میگ

کارشناس بهداشت محیط وکنترل عفونت بیمارستان ومسئول خدمات بصورت روزانه از محل موردنظربازدید نموده وانتشار  -4-4

 آلودگی های صوتی ومحیطی راکنترل می نمایند وموارد موردنیازرامتذکر می شوند.

زانه پسماندهای ساختمانی نظارت کارشناس بهداشت وکنترل عفونت ومسئول خدمات برجمع آوری حمل وخروج رو -5-4

 وکنترل می نمایند .
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 های آالینده کاهش و پیشگیری جهت الزم تمهیدات : عنوان/موضوع

 بخشها بهداشتی شرایط کنترل و نظارتساز و ساخت از ناشی

 10/91/ 4  تاريخ ابالغ  : 

 1/5/93 تاريخ آخرين باز نگری: 

 10/5/93:  آخرين ابالغتاريخ  

 واحدهای بیمارستان کلیه  : مشی و روشدامنه خط 

 

 H / 009   کد خط مشی :

                                  اول : نسخه  2از  2 : صفحه

 نصب تابلویااطالعیه – محل  دیوارکشی:امكانات و تسهيالت مورد نياز -5

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت ام خانوادگینام و ن امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدیر پرستاری زهرا قاسمی  بیمارستان مدیر   سید ابراهیم هاشمی

  مسئول بهداشت محیط سیده زهرا پورمند  مسئول تاسیسات حسین آبک 

  کارشناس کنترل عفونت  فریباابراهیمیان   مسئول خدمات ابراهیم عرب

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بیمارستان مدیر  سید ابراهیم هاشمی

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بیمارستان  یسری سید رضا مطهریدکتر 

 منابع :-7

انتشارات تیمورزاده و نشر .تهران.های بیمارستانی پیشگیری و کنترل عفونت .افهمی، شیرین .اصل سلیمانی، حسین  -

  .1379 .طبیب

 رستانتجارب بیما -

-  
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 استعمال دخانیات : عنوان/موضوع

 

 4/10/91تاريخ ابالغ  :

 1/5/93 آخرين باز نگری: تاريخ

 10/5/93:  ن ابالغ تاريخ  آخري 

  واحدهای بیمارستان کلیه : دامنه خط مشی و روش

 

   H / 010 : کد خط مشی

                                  اول : نسخه                                                                         2از1:  صفحه

 ---:تعاريف -1

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

با توجه به اهمیت سالمتی کارکنان و بیماران و همچنین تاثیر محیط سالم بر نشاط و سالمت کارکنان ومراجعین ،اجرای  چرايی:

 .  مه کاری مستمر در راستای ممنوعیت استعمال دخانیات در بیمارستان اجباری استبرنا

 ارائه چارچوب مشخص بمنظور محدود نمودن استعمال دخانیات بویژه در بخش های بستری  هدف:

رض استعمال مواد ، توزیع پمفلتهای آموزشی با محتوای عوا ممنوعیت استعمال دخانیات در بیمارستاننصب تابلو و عالیم  سياست:

 دخانی ، تذکر موارد عدم رعایت ممنوعیت استعمال دخانیات توسط کارکنان و انتظامات 

 

 :خط مشی و روش ارزيابی اجرایی مسئول پاسخگو-3 

 و     روش ارزیابی : بر اساس مشاهده       مسئولین واحدهامسئول پاسخگوی اجرای خط مشی : 

 

 : مجری هر گام (گامهای اجرايی و روش  اجرا :)-4

کالس های مستمر آموزشی در مورد خطرات استعمال دخانیات برای کارشناس بهداشت محیط  هرسال نسبت به برگزاری -4-1
 کارکنان اقدام می نماید.

در واحدهای مختلف  نصب تابلو و پوسترهای ممنوعیت استعمال دخانیاتکارشناس بهداشت محیط درطول سال پیگیری و -4-2

  ان را انجام می دهد.بیمارست

 را کنترل و نظارت  اجرای بهینه دستورالعمل عدم استعمال مواد دخانی در بیمارستانکارشناس بهداشت و انتظامات ، روزانه  -4-3
 می نمایند.

 ---:امكانات و تسهيالت مورد نياز -5
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 استعمال دخانیات : عنوان/موضوع

 

 4/10/91تاريخ ابالغ  :

 1/5/93 گری:آخرين باز ن تاريخ

 10/5/93:  ن ابالغ تاريخ  آخري 

  واحدهای بیمارستان کلیه : دامنه خط مشی و روش

 

   H / 010 : کد خط مشی

                                  اول : نسخه                                                                         2از1:  صفحه

 سی:کميته برر-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدیر پرستاری زهرا قاسمی  بیمارستان مدیر  سید ابراهیم هاشمی

  کارشناس  بهداشت محیط سیده زهرا پورمند  سوپروایزر بالینی منصوره بانی

  مسئول خدمات ابراهیم عرب   مسوول انتظامات حمید رضا شاه صفی

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بیمارستان مدیر  سید ابراهیم هاشمی

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  ریاست بیمارستان   سیدرضا مطهریدکتر 

 دستورالعمل های اداره سالمت و محیط کار وزارت بهداشت  -منابع :   -7
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 توسط بخش استانداردهای و الزامات رعایت کنترل وضوع :عنوان/م

 پیمانکار

 7/92/ 1         تاريخ ابالغ  :

 1/5/93تاريخ آخرين باز نگری: 

 10/5/93:  ابالغ تاريخ  آخرين  

 رختشویخانه  دامنه خط مشی و روش :

 

 H / 011:  کد خط مشی 

                                  اول        : نسخه 2از  1          : صفحه

 ---تعاريف:-1

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

 کمی و کیفی در بهداشت بیمارستان،کاهش عفونت های بیمارستانیبه منظور ارتقاء  چرايی: 

 ارتقاء کیفیت خدمات داده شده،کاهش هزینه ها و زمان هدف:

 ند اجرای قراردادها توسط پیمانکاراننظارت بر روسياست:

 

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 روش ارزیابی : مشاهده  و                   رئیس امور اداریمسئول پاسخگوی اجرای خط مشی : 

 

 : روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

اردهای موردنیاز درواحدلنژری را طی بازدید حضوری ازمحل لنژری وبخشهای کارشناس بهداشت روزانه الزامات واستاند -4-1

 بستری کنترل می نماید.

کارشناس بهداشت درصورت مشاهده عدم رعایت الزامات واستانداردها مراتب راابتدا بصورت شفاهی به پرسنل لنژری  -4-2

 طبق مفاد قرارداد فی مابین تذکر داده می شود. اعالم می نماید ودرصورت عدم اصالح موارد بصورت کتبی به پیمانکار

پس از تایید انجام صحیح وبموقع  امور لنژری بیمارستان  )طبق قرارداد( توسط  مسئول بهداشت ، امورمالی اقدام پرداخت   -4-3 

 مبلغ قرارداد می نماید.

 

 ---:مورد نيازامكانات و تسهيالت  -5
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                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       

 

 

402 
 

 توسط بخش استانداردهای و تالزاما رعایت کنترلعنوان/موضوع :

 ان درصورت برون سپاریپیمانکار

 

 7/92/ 1         تاريخ ابالغ  :

 1/5/93تاريخ آخرين باز نگری: 

 رختشویخانه  دامنه خط مشی و روش : 10/5/93:  ابالغ تاريخ  آخرين  

 

 H / 011:  کد خط مشی 

                                  اول        : نسخه 2از   2          : صفحه

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدیر دفتر پرستاری زهرا قاسمی  مدیر بیمارستان  سید ابراهیم هاشمی  

  مسئول امور اداری محسن حدادی  سوپروایزر کنترل عفونت فریبا ابراهیمیان

  مسئول خدمات  ابراهیم عرب  کارشناس  بهداشت محیط یده زهرا پورمندس

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدیر بیمارستان  سید ابراهیم هاشمی  

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  ریاست بیمارستان    سید رضا مطهریدکتر 

 منابع :-7

 رستانتجربه بيما-

 

 

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
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 مدیریت پسماند
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                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
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 4/10/92        :تاريخ ابالغ                            و تفكيک پسماند جداسازی عنوان/موضوع :

 1/6/93تاريخ آخرين باز نگری :  

 10/6/93تاريخ  آخرين ابالغ:  

 کليه بخش ها  : دامنه خط مشی و روش

 

 WM/001 کد خط مشی :

                                  اول  : نسخه                                                                                                      2از 1  : صفحه

 : تعاريف-1

 پسماند:به مواد جامد تولید شده ناشی از انجام کار در بیمارستان بعنوان پسماند تلقی می گردد .

 تفکیک : به معنای جداسازی است .

  شی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:چرايی خط م بيانيه خط مشی)-2  

 کاهش عفونت های بیمارستانی چرايی:       

 حفظ سالمتی پرسنلهدف:  

 ده از سطل های زباله به تفکیک نوع پسمانداآموزش کارکنان،استف سياست:      

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3 

 روش ارزیابی : مشاهده و                       مسئول پاسخگو: سرپرستار هر بخش

 : روش  اجرا )گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

 بهداشتیاران بسته به نوع پسماند سطل زباله مورد نظر را در بخش ها جاگذاری می نمایند. -ا-4

 ر بخش ها قرار می دهند. بهداشتیاران سطل زباله پدالی  زرد رنگ با کیسه زرد رنگ را جهت دورریزی پسماندهای عفونی د-4-2

 .بهداشتیاران سطل زباله آبی با کیسه مشکی را جهت دورریزی پسماندهای عادی در بخش ها قرار می دهند -4-3

 شیمیایی در بخش ها قرار می دهند.-بهداشتیاران سطل زباله سفید با کیسه سفید رنگ را جهت دورریزی پسماندهای دارویی -4-4

 

 ی باکس را جهت استفاده برای وسایل نوك تیز و برنده در بخش ها قرار می دهند.کمک بهیاران سفت -4-5



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
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 انقضاء و نام بخش می باشد سفتی باکس حاوی برچسب با مشخصات کامل از جمله تاریخ باز شدت،تاریخ -4-6

 .سفتی با کس پر شده در آن را بسته و سفتی باکس دیگری جایگزین می کنند 4/3کمک بهیاران زمانی که  -4-7

 سطل زباله زرد رنگ،سطل زباله سفید،سطل زباله آبی، سفتی باکس -:مورد نيازالت امكانات و تسهي -5

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت انوادگینام و نام خ

  مدیر پرستاري زهرا قاسمي  مدیر بيمارستان سيد ابراهيم هاشمي

  کارشناس بهداشت محيط زهرا پورمند  سوپروایزر کنترل عفونت فریبا ابراهيميان

     مسوول بهداشتياران ابراهيم عرب

 

 تاييد کننده : 

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدیر بيمارستان سيد ابراهيم هاشمي

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بيمارستان ئيس ر دکتر سيد رضا مطهري

 تجارب بیمارستان -منابع :  -7

 

 4/10/92        :تاريخ ابالغ                            جداسازی و تفكيک پسماند عنوان/موضوع :

 1/6/93تاريخ آخرين باز نگری :  

 10/6/93تاريخ  آخرين ابالغ:  

 ها کليه بخش  : دامنه خط مشی و روش

 WM/001 کد خط مشی :

                                  اول  : نسخه                                                                                                      2از 2  : صفحه



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 4/10/92        :تاريخ ابالغ   جمع آوری پسماند عنوان/موضوع :

                     1/6/93 ن باز نگری : تاريخ آخري

   10/6/93 تاريخ آخرين ابالغ:

 کليه بخش ها  : دامنه خط مشی و روش

 

 WM/002 کد خط مشی :

                                  اول  : نسخه                                                                       2از 1  : صفحه

 ولید شده ناشی از انجام کار در بیمارستان بعنوان پسماند تلقی می گردد .پسماند: مواد جامد تتعاريف : -1

  چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (: بيانيه خط مشی)-2

 کاهش عفونت های بیمارستانی چرايی: 

 ارتقاء وضعیت بهداشت محیط بیمارستان، جلوگیری از تجمع پسماندها در داخل بخش ها  هدف: 

 آموزش کارکنان، نظارت بر روند کار بهداشتیاران سياست: 

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:- 3     

 روش ارزیابی : مشاهده و                        مسئول پاسخگو: مسئول بهداشتیاران

 : روش  اجرا )گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

 .مع آوری پسماندهای بخش ها می کنندبهداشتیارات هرروز صبح اقدام به ج -4-1

 بهداشتیاران در جمع اوری پسماندها ضواط مربوط به تفکیک پسماند را رعایت میکنند. -4-2

 بهداشتیاران برای جمع آوری پسماندها از کیسه هایی بار نگ متفاوت بسته به نوع پسماند استفاده می کنند. -4-3

 وی اطالعات الزم از جمله نوع پسماند،نام بخش و تاریخ جمع آوری را می چسبانند.بهداشتیاران روی کیسه ها برچسب حا -4-4

 در مورد جمع آوری پسماندهای نوك تیز و برنده از سفتی باکس استفاده می شود. -4-5

ن،تاریخ کمک پرستاران کار نظارت بر سفتی باکس ها را از نظر داشتن برچسب حاوی اطالعات نوع پسماند و تاریخ باز شد -4-6

 انقضاء و نام بخش بر عهده دارند.

پر شد درب آن را از این نظر که محکم بسته باشد چک کرده و بعد با سفتی  4/3کمک پرستاران زمانیکه سفتی باکس تا  -4-7

 باکسخالی جایگزین میکنند.

 بهداشتیاران سفتی باکس ها را جمع آوری می کنند.  -4-8

 دستکش،ماسک،کیسه های جمع آوری پسماند -امكانات و تسهيالت مورد نياز: -5
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                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
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 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  يمدیر پرستار زهرا قاسمي  مدیر بيمارستان سيد ابراهيم هاشمي

  کارشناس بهداشت محيط زهرا پورمند  سوپروایزر کنترل عفونت فریبا ابراهيميان

     مسوول بهداشتياران ابراهيم عرب

 

 تاييد کننده : 

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدیر بيمارستان سيد ابراهيم هاشمي

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بيمارستان ئيس ر هريدکتر سيد رضا مط

 منابع :  -7

 تجارب بیارستان -

 

 

 

 

 

 4/10/92        :تاريخ ابالغ   جمع آوری پسماند عنوان/موضوع :

                     1/6/93ن باز نگری : تاريخ آخري

   10/6/93 تاريخ آخرين ابالغ:

 کليه بخش ها  : دامنه خط مشی و روش

 

 WM/002 کد خط مشی :

                                  اول  : نسخه                                                                       2از 2  : صفحه



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 4/10/92        :تاريخ ابالغ   بيمارستان داخل در پسماند نقل و حملعنوان/موضوع : 

           1/6/93تاريخ آخرين باز نگری :  

           10/6/93تاريخ آخريت ابالغ: 

 کليه بخش ها  : دامنه خط مشی و روش

 

 WM/003 مشی : کد خط

                                  اول  : نسخه                                                                        2از 1  : صفحه

 : تعاريف -1

 . به مواد جامد تولید شده ناشی از انجام کار در بیمارستان بعنوان پسماند تلقی می گردد

 ) چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (: بيانيه خط مشی-2  

 کاهش عفونت های بیمارستانیچرايی: 

 ارتقاء وضعیت بهداشت محیط بیمارستان، جلوگیری از تجمع پسماندها    در داخل بخش هاهدف: 

 آموزش کارکنان سياست:

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3 

 مشاهده : روش ارزیابی و                             تیارانمسئول بهداشمسئول پاسخگو: 

 : روش  اجرا )گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

 بعد زا جمع آوری پسماند ها،آن ها را وزن می کنند.بهداشتیارات هرروز صبح  -4-1

 زباله منتقل می کنند.بهداشتیاران بعد از توزین پسماندها، آنها را با بین های مخصوص حمل به اتاقک  -4-2

 بهداشتیارات بسته به نوع پسماندها آنها را در محل مورد نظر مخصوص همان پسماند در اتاقک زباله قرار می دهند. -4-3

 بهداشتیاران برای حمل پسماندها از وسایل حفاظت فردی استفاده می کنند. -4-4

 :مورد نيازامكانات و تسهيالت  -5

 حمل پسمانددستکش،ماسک، بین های  -

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 4/10/92        :تاريخ ابالغ   بيمارستان داخل در پسماند نقل و حملعنوان/موضوع : 

           1/6/93تاريخ آخرين باز نگری :  

           10/6/93تاريخ آخريت ابالغ: 

 کليه بخش ها  : دامنه خط مشی و روش

 

 WM/003 کد خط مشی :

                                  اول  : نسخه                                                                        2از 2  : صفحه

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدیر پرستاري زهرا قاسمي  مدیر بيمارستان سيد ابراهيم هاشمي

  کارشناس بهداشت محيط زهرا پورمند  سوپروایزر کنترل عفونت با ابراهيميانفری

     مسوول بهداشتياران ابراهيم عرب

 

 تاييد کننده : 

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدیر بيمارستان سيد ابراهيم هاشمي

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بيمارستان  ئيسر دکتر سيد رضا مطهري

 منابع :  -7

 تجارب بیمارستان -

 

 

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 4/10/92        :تاريخ ابالغ   بيمارستان از پسماندها خروج و انتقالعنوان/موضوع : 

   1/6/93تاريخ آخرين باز نگری :

                     10/6/93تاريخ آخريت ابالغ: 

  کليه واحدهای بيمارستان  : دامنه خط مشی و روش

 

 WM/004 د خط مشی :ک

                                  اول  : نسخه                                                                       2از 1  : صفحه

 تعاريف :-1

 پسماند: به مواد جامد تولید شده ناشی از انجام کار در بیمارستان بعنوان پسماند تلقی می گردد .

  چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (: بيانيه خط مشی)-2  

 کاهش عفونت های بیمارستانی چرايی:  

 ارتقاء وضعیت بهداشت محیط بیمارستان، جلوگیری از تجمع پسماندها در داخل بیمارستان  هدف:    

 آموزش کارکنان، هماهنگی با شهرداری جهت انتقال پسماندها سياست:       

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3 

 مشاهده : روش ارزیابی                                                  ,                مسئول بهداشتیارانمسئول پاسخگو: 

 : روش  اجرا )گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

 اله منتقل می شوند.پسماندهای عفونی بعد از بی خطرسازی به اتاقک زب -4-1

 روزانه پسماندهای غیر عفونی توزین شده را به خارج از بیمارستان منتقل می کند. 18شهرداری منطقه  -4-2

ریاست و مدیر بیمارستان جهت خروج پسماندهای عفونی و نوك تیز امحاء شده با شرکت معتمد محیط زیست قراراداد  -4-4

 منعقد می نمایند.

یاران جهت خروج پسماندهای عفونی و نوك تیز و برنده با شرکت معتمد محیط زیست هماهنگی الزم را مسئول بهداشت -4-3

 انجام می دهد. 

 شرکت متمد محیط زیست به صورت منظم اقدام به خروج پسماندهای عفونی بیمارستان می نماید. -4-4

 شیمیایی قرارداد منعقد می نماید.-ی داروییبیمارتان با شرکت انحصاری مجتمع صنعتی رفاه جهت خروج پسماندها -4-5

 -مسئول بهداشت محیط بیمارستان هر ماه با شرکت انحصاری مجتمع صنعتی رفاه جهت تحویل پسماندهایی دارویی -4-6

 شیمیایی

 هماهنگی الزم را انجام داده و پسماندها را ماهیانه به شرکت مربوطه تحویل می نماید.



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 4/10/92        :تاريخ ابالغ   بيمارستان از پسماندها وجخر و انتقالعنوان/موضوع : 

   1/6/93تاريخ آخرين باز نگری :

                     10/6/93تاريخ آخريت ابالغ: 

  کليه واحدهای بيمارستان  : دامنه خط مشی و روش

 

 WM/004کد خط مشی : 

                                  اول  : نسخه                                                                      2از 2  : صفحه

 :مورد نيازامكانات و تسهيالت  -5

 دستکش،ماسک،ماشین حمل پسماند -

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدیر پرستاري زهرا قاسمي  رستانمدیر بيما سيد ابراهيم هاشمي

  کارشناس بهداشت محيط زهرا پورمند  سوپروایزر کنترل عفونت فریبا ابراهيميان

     مسوول بهداشتياران ابراهيم عرب

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدیر بيمارستان سيد ابراهيم هاشمي

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت ینام و نام خانوادگ

  بيمارستان ئيس ر دکتر سيد رضا مطهري

 منابع :  -7

 تجارب بیمارستان -

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 و تيز پسماندهای خطرسازی بی و اوری جمع عنوان/موضوع :

 برنده

 10/92/  4 :تاريخ ابالغ  

  1/6/93 تاريخ آخرين باز نگری :  

 10/6/93تاريخ آخرين ابالغ: 
 هاکليه بخش   : دامنه خط مشی و روش

 

 WM/005 کد خط مشی :

                                  اول  : نسخه                                                                       2از 1  : صفحه

 ---: تعاريف -1

  چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (: بيانيه خط مشی)-2

 های بیمارستانیکاهش عفونت  چرايی:      

 ارتقاء وضعیت بهداشت محیط بیمارستان،حفظ سالمت کارکنان  هدف:  

 استفاده از دستگاه بی خطرسازی،قراراداد با شرکت کوشا،نظارت بر کار اپراتور دستگاه امحاء زباله سياست:      

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3 

 مشاهده : روش ارزیابی و                       بهداشت محیطمسئول پاسخگو: مسئول 

 : روش  اجرا )گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

 کمک پرستاران جهت جمع آوری پسماندهای نوك تیز و برنده از سفتی باکس استفاده می کنند. -4-1

وع پسماند،تاریخ باز شدن،تاریخ کمک پرستاران کار نظارن بر سفتی باکس و داشتن برچسب حاوی اطالعاتی از جمله ن -4-2

  انقضاء و نام بخش را برعهده دارند.

پر شد درب آن را از این نظر که محکم بسته باشد چک کرده و بعد با سفتی  4/3کمک پرستاران زمانیکه سفتی باکس تا -4-3

 باکس خالی جایگزین میکنند.

 اقک زباله منتقل می نمایند.بهداشتیاران سفتی باکس ها را جمع آوری می کنندو به ات -4-4

 پسماندهای تیز وبرنده را به اتاقک امحاء زباله منتقل می کنند.بهداشتیارات هرروز صبح  -4-5

 اپراتور دستگاه بعد از اینکه دستگاه امحاء آماده شد پسماندها را در دستگاه جاگذاری می کند. -4-6

دستگاه امحاء روزانه را انجام می دهد و اندیکاتور آن در زونکن مختص  اپراتور دستگاه امحاء زباله روزانه تست شمیایی -4-7

 پسماند بایگانی می شود.

شرکت خاك آزمانگین طبق قرارداد به صورت ماهیانه جهت تست بیولوژیکی از دستگاه اقدام و نتیجه را به این مرکز ارسال  -4-8

 می نماید. 

 

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 و تيز ماندهایپس خطرسازی بی و اوری جمع  عنوان/موضوع : 

 برنده

 10/92/  4 :تاريخ ابالغ  

  1/6/93 تاريخ آخرين باز نگری :  

 10/6/93تاريخ آخرين ابالغ: 
 کليه بخش ها  : دامنه خط مشی و روش

 

 WM/005 کد خط مشی :

                                  اول  : نسخه                                                                       2از 2  : صفحه

 :مورد نيازالت امكانات و تسهي -5

اتاقک مختص دستگاه،دستگاه امحاء زباله،اپراتور جهت کار با دستگاه، تست نمونه گیری کیفی)تست بیولوژیکی(،تست شیمیایی 

 روزانه

 کميته بررسی:-6

 

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت ام خانوادگینام و ن امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدیر پرستاري زهرا قاسمي  مدیر بيمارستان سيد ابراهيم هاشمي

  کارشناس بهداشت محيط زهرا پورمند  سوپروایزر کنترل عفونت فریبا ابراهيميان

     مسوول بهداشتياران ابراهيم عرب

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  دیر بيمارستانم سيد ابراهيم هاشمي

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بيمارستان ئيس ر دکتر سيد رضا مطهري

 تجارب بیمارستان -منابع :  -6

7-  



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 پسماندهای خطرسازی بی و اوری جمع عنوان/موضوع :

 عفونی

 10/92/       4 :تاريخ ابالغ  

  16/6/93تاريخ آخرين باز نگری :   

 10/6/93غ: تاريخ آخرين ابال
 کليه بخش ها  : دامنه خط مشی و روش

 

 WM/006 کد خط مشی :

                               اول     : نسخه                                                                       3از 1  : صفحه

 ---: تعاريف -1

  ين و سياست خط مشی (:چرايی خط مشی ،هدف از تدو بيانيه خط مشی)-2  

 کاهش عفونت های بيمارستانی چرايی:       

 ارتقاء وضعیت بهداشت محیط بیمارستان،حفظ سالمت کارکنان و جلوگیری از انتقال عفونت و شیوع بیماریها  هدف:   

 اه امحاء زبالهاستفاده از دستگاه بی خطرسازی،قراراداد با شرکت کوشا،نظارت بر کار اپراتور دستگ سياست:       

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3 

 مشاهده : روش ارزیابی بهداشت محيط         و             مسئول پاسخگو: مسئول 

 : روش  اجرا )گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

 ده می کنند.بهداشتیاران جهت جمع آوری پسماندهای عفونی از ظروف زرد با کیسه زرد استفا -4-1

پر شد درب آن را محکم بسته باشد چک کرده و بعد با  4/3بهداشتیاران زمانیکه کیسه زرد حاوی پسماندهای عفونی تا  -4-2

 بین مخصوص زباله عفونی به اتاقک زباله منتقل می کنند.

 پسماندهای عفونی را به اتاقک امحاء زباله منتقل می کنند.بهداشتیارات هرروز صبح  -4-3

 پراتور دستگاه بعد از اینکه دستگاه امحاء آماده شد پسماندها را در دستگاه جاگذاری می کند. -4-4

 بهداشتیاران بعد از بی خطرسازی پسماندهای عفونی را به اتاقک زباله منتقل می کنند. -4-5

 د.شهرداری هرروز جهت انتقال پسماندهای عفونی به خارج از بیمارستان اقدام می نمای -4-6

اپراتور دستگاه امحاء زباله روزانه تست شمیایی دستگاه امحاء روزانه را انجام می دهد و اندیکاتور آن در زونکن مختص  -4-7

 پسماند بایگانی می شود.

شرکت خاك آزمانگین طبق قرارداد به صورت ماهیانه جهت تست بیولوژیکی از دستگاه اقدام و نتیجه را به این مرکز ارسال  -4-8

 ی نماید.  م



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 پسماندهای خطرسازی بی و اوری جمع عنوان/موضوع :

 عفونی

 10/92/       4 :تاريخ ابالغ  

  16/6/93تاريخ آخرين باز نگری :   

 10/6/93تاريخ آخرين ابالغ: 
 کليه بخش ها  : دامنه خط مشی و روش

 

 WM/006 کد خط مشی :

                               اول     : نسخه                                                                       3از 2  : صفحه

 :مورد نيازامكانات و تسهيالت  -5

اتاقک مختص دستگاه،دستگاه امحاء زباله،اپراتور جهت کار با دستگاه، تست نمونه گیری کیفی)تست بیولوژیکی(،تست شیمیایی  

 روزانه

 کميته بررسی:-6

 ه کنندگان :تهي

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدیر پرستاري زهرا قاسمي  مدیر بيمارستان سيد ابراهيم هاشمي

  کارشناس بهداشت محيط زهرا پورمند  سوپروایزر کنترل عفونت فریبا ابراهيميان

  اشتيار اتاقك ربالهبهد ابراهبم محمدیان  مسوول بهداشتياران ابراهيم عرب

 

 تاييد کننده : 

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدیر بيمارستان سيد ابراهيم هاشمي

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بيمارستان ئيس ر دکتر سيد رضا مطهري

 منابع :  -7

 تجارب بيمارستان -



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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  ندهایپسما خطرسازی بی و اوری جمع عنوان/موضوع :

 دارويی و شيميايی

 10/92/  4 :تاريخ ابالغ  

  1/6/93تاريخ آخرين باز نگری : 

 10/6/93تاريخ آخرين ابالغ: 
 کليه بخش ها  : دامنه خط مشی و روش

 

 WM/007 کد خط مشی :

                                  اول  : نسخه                                                                     2از 1  : صفحه

 ---: تعاريف -1

  چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (: بيانيه خط مشی)-2  

 کاهش عفونت های بیمارستانی چرايی:  

 ارتقاء وضعیت بهداشت محیط بیمارستان،حفظ سالمت کارکنان و جلوگیری از انتقال عفونت و شیوع بیماریها  هدف:  

 استفاده از دستگاه بی خطرسازی،قراراداد با شرکت کوشا،نظارت بر کار اپراتور دستگاه امحاء زباله ياست:س  

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3 

 مشاهده : روش ارزیابی و                        بهداشت محیطمسئول پاسخگو: مسئول  

 : ر گام (روش  اجرا )گامهای اجرايی و مجری ه-4

 بهداشتیاران جهت جمع آوری پسماندهای عفونی از ظروف سفید با کیسه سفید استفاده می کنند. -4-1

پر شد درب آن را محکم بسته باشد چک  4/3بهداشتیاران زمانیکه کیسه سفید حاوی پسماندهای دارویی و شیمیایی تا  -4-2

 دارویی و شیمیایی منتقل می کنند.کرده و بعد با بین مخصوص به اتاقک مخصوص پسماندهای 

مسئول بهداشت محیط با شرکت معتمد محیط زیست جهت انتقال پسماندهای دارویی و شیمیایی به خارج ار بیمارستان -4-3

 هماهنگی الزم را انجام می دهد.

 یمارستان منقل می کند.شرکت مجتمع فن آوری پسماند به صورت ماهیانه پسماندهای دارویی و شیمیایی را به خارج از ب -4-4

 شهرداری هرروز جهت انتقال پسماندهای عفونی به خارج از بیمارستان اقدام می نماید. -4-6

اپراتور دستگاه امحاء زباله روزانه تست شمیایی دستگاه امحاء روزانه را انجام می دهد و اندیکاتور آن در زونکن مختص  -4-7

 پسماند بایگانی می شود.

آزمانگین طبق قرارداد به صورت ماهیانه جهت تست بیولوژیکی از دستگاه اقدام و نتیجه را به این مرکز ارسال  شرکت خاك -4-8

 می نماید.  

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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  پسماندهای خطرسازی بی و اوری جمع عنوان/موضوع :

 دارويی و شيميايی

 10/92/  4 :تاريخ ابالغ  

  1/6/93تاريخ آخرين باز نگری : 

 10/6/93تاريخ آخرين ابالغ: 
 کليه بخش ها  : دامنه خط مشی و روش

 

 WM/007 کد خط مشی :

                                  اول  : نسخه                                                                      2از 2  : صفحه

باله،اپراتور جهت کار با دستگاه، تست نمونه گیری اتاقک مختص دستگاه،دستگاه امحاء ز:مورد نيازامكانات و تسهيالت  -5

 کیفی)تست بیولوژیکی(،تست شیمیایی روزانه

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدیر پرستاري زهرا قاسمي  مدیر بمارستان سيد ابراهيم هاشمي

  کارشناس بهداشت محيط زهرا پورمند  وایزر کنترل عفونتسوپر فریبا ابراهيميان

     مسوول بهداشتياران ابراهيم عرب

 

 تاييد کننده : 

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدیر بيمارستان سيد ابراهيم هاشمي

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بيمارستان ئيس ر دکتر سيد رضا مطهري

 تجارب بیمارستان -بع : منا -8

9-  



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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نگه داری موقت پسماند در بيمارستان با  عنوان/موضوع :

رعايت اصول و شرايط بهداشتی اتاقک نگه داری موقت پسماند 

 در بيمارستان

 4/10/92        :تاريخ ابالغ  

 1/6/93تاريخ آخرين باز نگری :   

 يه واحدهای بيمارستان کل  : دامنه خط مشی و روش 10/6/93تاريخ آخرين ابالغ: 

 

 WM/008 کد خط مشی :

                                  اول  : نسخه                                                                       3از 1 : صفحه

 

 : تعاريف-1

 پسماند تلقی می گردد .پسماند: به مواد جامد تولید شده ناشی از انجام کار در بیمارستان بعنوان 

اتاقک زباله: محل نگه داری موقت پسماندهای عفونی و غیرعفونی،تا زمان معین جهت حمل توسط شهرداری و شرکت معتمد 

 محیط زیست.

 شرایط اتاقک نگه داری پسماندهای بیمارستان به شرح زیر می باشد:

 تابلوی گویا و واضح-

 .درب حتماً باید دارای قفل باشد-

 بودن از محل تردد، آشپزخانه و سیستم تهویه بیمارستاندور -

 فضای کافی برای نگهداری.-

 تهویه مناسب-

 .بهسازی بودن کف، سقف و دیوارها-

 وجود شير آب گرم و سرد. -

 وجود محل مناسب برای شست و شوی بين ها و ... -

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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  چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (: بيانيه خط مشی)-2  

 کاهش عفونت های بيمارستانی: چرايی   

 داخل بیمارستان:  ارتقاء وضعیت بهداشت محیط بیمارستان، جلوگیری از تجمع پسماندها در هدف   

 آموزش کارکنان، هماهنگی با شهرداری و شرکت معتمد محيط زيست جهت انتقال پسماندها: سياست         

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3    

 مشاهده : روش ارزیابی مسئول بهداشتياران      و               مسئول پاسخگو: 

 : و مجری هر گام ( روش  اجرا )گامهای اجرايی-4

 بهداشتیاران پسماندهای عفونی را بعد از جمع آوری در کیسه زرد به اتاقک زباله منتقل می کنند. -4-1

 بهداشتیاران پسماندهای عفونی را در اتاقک زباله در جای مخصوص خود قرار می دهند. -4-2

 ه های مشکی به اتاقک زباله منتقل می کنند.بهداشتیاران پسماندهای غیر عفونی را بعد از جمع آوری در کیس-4-4

 بهداشتیاران پسماندهای غیرعفونی را در اتاقک زباله د رجای مخصوص خود قرار می دهند.  -4-3

 بهداشتیاران روزانه اتاقک زباله را شتشو و ضدعفونی می کنند. -4-4

 عفونی می کنند.بهداشتیاران روزانه بین های مستقر در اتاقک زباله را شستشو و ضد -4-5

 مسئول بهداشت روزانه اتاقک زباله راچک می کند. -4-6

 شیمیایی قرارداد منعقد می تماید.-بیمارتان با شرکت انحصاری مجتمع صنعتی رفاه جهت خروج پسماندهای دارویی -4-6

 -اندهایی داروییمسئول بهداشت محیط بیمارستان هر ماه با شرکت انحصاری مجتمع صنعتی رفاه جهت تحویل پسم -4-7

 شیمیایی

نگه داری موقت پسماند در بيمارستان با  عنوان/موضوع :

ط بهداشتی اتاقک نگه داری موقت پسماند رعايت اصول و شراي

 در بيمارستان

 4/10/92        :تاريخ ابالغ  

 1/6/93تاريخ آخرين باز نگری :   

 کليه واحدهای بيمارستان   : دامنه خط مشی و روش 10/6/93تاريخ آخرين ابالغ: 

 

 WM/008 کد خط مشی :

                                  اول  : نسخه                                                                      3از 2  : صفحه



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 هماهنگی الزم را انجام داده و پسماندها را ماهیانه به شرکت مربوطه تحویل می نماید.

 دستکش،ماسک،ماشین حمل پسماند -:مورد نيازالت امكانات و تسهي -5

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدیر پرستاري زهرا قاسمي  مدیر بيمارستان سيد ابراهيم هاشمي

  شناس بهداشت محيطکار زهرا پورمند  مسوول بهداشتياران ابراهيم عرب

 

 تاييد کننده : 

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدیر بيمارستان سيد ابراهيم هاشمي

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بيمارستان ئيس ر دکتر سيد رضا مطهري

 منابع :  -7

 تجارب بیمارستان -

 

نگه داری موقت پسماند در بيمارستان با  عنوان/موضوع :

رعايت اصول و شرايط بهداشتی اتاقک نگه داری موقت پسماند 

 در بيمارستان

 4/10/92        :تاريخ ابالغ  

 1/6/93تاريخ آخرين باز نگری :   

 يه واحدهای بيمارستان کل  : دامنه خط مشی و روش 10/6/93تاريخ آخرين ابالغ: 

 

 WM/008 کد خط مشی :

                                  اول  : نسخه                                                                      3از 3  : صفحه



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 نتقالا و نگهداری ظروف کليه کنترل عنوان/موضوع :

 پسماندها

 4/10/92:تاريخ ابالغ  

                  1/6/93تاريخ آخرين باز نگری :  

    10/6/93تاريخ آخرين ابالغ : 
 کليه بخش ها  : دامنه خط مشی و روش

 

  WM/009 کد خط مشی :

                                  اول  : نسخه                                                                       2از 1  : صفحه

 : تعاريف  -1

 به مواد جامد تولید شده ناشی از انجام کار در بیمارستان بعنوان پسماند تلقی می گردد .

  چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (: بيانيه خط مشی)-2  

 بهداشت بیمارستان کاهش عفونت های بیمارستانی،ارتقاء سطح چرايی:     

 کاهش هزینه ها و جلوگیری از فرسوده شدن ظروف نگهداری و حمل      پسماند هدف: 

 ظروف نگهداری و حمل پسماندآموزش کارکنان، شستشو و گندزدايی مستمر  سياست: 

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3    

 مشاهده : روش ارزیابی             و           مسئول بهداشتیارانمسئول پاسخگو: 

 : روش  اجرا )گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

بهداشتیاران روزانه بعد از تخلیه و انتقال پسماندها به خارج از بیمارستان ظروف نگهداری و حمل پسماندرا شستشو و  -4-1

 گندزدایی می کنند.

 اند انها را واورنه و در معرض آفتاب قرار داده تا خشک شوند.بهداشتیاران بعد از شستشوی ظروف نگهداری پسم -4-2

 واحد بهداشت در صورت مستعمل بودن سطل ها،اقدام به تعویض انها می نماید.  -4-2

 :مورد نيازالت امكانات و تسهي -5

 دستکش،ماسک،چکمه، مواد شوینده)وایتکس،دکونکس(، شیر آب گرم وسرد -



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 انتقال و نگهداری فظرو کليه کنترل عنوان/موضوع :

 پسماندها

 4/10/92:تاريخ ابالغ  

                  1/6/93تاريخ آخرين باز نگری :  

    10/6/93تاريخ آخرين ابالغ : 
 کليه بخش ها  : دامنه خط مشی و روش

 

  WM/009 کد خط مشی :

                                  اول  : نسخه                                                                       2از 2  : صفحه

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدیر پرستاري زهرا قاسمي  مدیر بيمارستان سيد ابراهيم هاشمي

  کارشناس بهداشت محيط ا پورمندزهر  سوپروایزر کنترل عفونت فریبا ابراهيميان

     مسوول بهداشتياران ابراهيم عرب

 

 تاييد کننده : 

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدیر بيمارستان سيد ابراهيم هاشمي

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بيمارستان ئيس ر دکتر سيد رضا مطهري

 منابع :  -7

 ستانتجارب بیمار -

 

 

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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برنامه نظارت بر عملكرد دستگاه بی خطرساز  عنوان/موضوع :

 پسماند

 4/10/92        :تاريخ ابالغ  

                      1/6/93تاريخ آخرين باز نگری : 

 10/6/93تاريخ آخرين بالغ : 
 کليه بخش ها  : دامنه خط مشی و روش

 

 WM/010 کد خط مشی :

                                  اول  : نسخه                                                                       3از 1  : صفحه

 : تعاريف -1

 پسماند:به مواد جامد تولید شده ناشی از انجام کار در بیمارستان بعنوان پسماند تلقی می گردد .

 حاء زباله پایش گویند.پایش: به مراحل نظارت و ارزیابی عملکرد دستگاه ام

 .پایش بیولوژیکی3.پایش شیمیایی                         2.پایش مکانیکی                        1انواع پایش:

پایش مکانیکی: شامل مشاهده و ثبت شاخص های فیزیکی فرایند سترون سازی یا گندزدایی،نشان داده شده توسط درجه ها و 

 ده از دستگاه است. ثبات ها در هربار استفا

 پایش شیمیایی: آزمون بوویدیک:به طور روزانه بعد از شروع کار دستگاه

پایش بیولوژیک:برای پایش بیولوژیکی دستگاه از ویال استئارترموفیلوس استفاده می شود که به صورت ویال می باشد و نمونه 

 .برداری توسط شرکت معتمد محیط زیست انجام می شود

  چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (: مشی) بيانيه خط-2  

 کاهش عفونت های بیمارستانی چرايی:   

 سالمتی پرسنل و جلوگیری از شیوع بیماریها حفظهدف:   

 آموزش کارکنان،استفاده از سطل های زباله به تفکیک نوع پسماند،نظارت بر کار اپراتور دستگاه،پایش دستگاه سياست:   

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3      

 روش ارزیابی : مشاهده و                   مسئول پاسخگو: مسئول بهداشت محیط     

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 : هر گام ( روش  اجرا )گامهای اجرايی و مجری-4

اپراتور آموزش دیده دستگاه امحاء زباله از طرف شرکت معتمد محیط زیست در بیمارستان مسئول کار با دستگاه امحاء می  -ا-4

 باشد.

 اپراتور روزانه فشار و دمای دستگه را کنترل می کند. -4-2

 ل می دهد.مسئول بهداشت اندیکاتور شیمیایی را روزانه جهت پایش به اپراتور تحوی -4-3

 اپراتور روزانه بعد از شروع کار دستگاه همراه با هر سیکل یک عدد از اندیکاتورهای شیمیایی را در دستگاه قرار می دهد. -4-4

 تغیر رنگ اندیکاتور عملکرد دستگاه را نشان می دهد. -4-5

 .ت هماهنگی الزم را انجام می دهدمسئول بهداشت جهت پایش بیولوژیکی به صورت ماهیانه با شرکت معتمد محیط زیس -4-6

مسئول بهداشت بعد از دریافت نتایج پایش از طرف شرکت،فرم خود اظهاری را به صورت ماهیانه تکمیل و به پیوست نتایج به  -4-7

 معاونت درمان ارسال می نماید.

د محیط زیست هماهنگی الزم را مسئول بهداشت جهت نمونه گیری از دستگاه امحاء زباله به صورت فصلی با شرکت معتم -4-8

 انجام می دهد.

 مسئول بهداشت جهت پایش دستگاه به صورت ماهیانه با شرکت مذکور هماهنگی الزم را انجام می دهد. -4-9

 مسئول بهداشت جهت کالیبراسیون دستگاه امحاء به صورت سالیانه اقدام الزم راانجام می دهد. -4-10

 :زمورد نياالت امكانات و تسهي -5

 سطل زباله زرد رنگ،سطل زباله سفید،سطل زباله آبی، سفتی باکس -

 

 

برنامه نظارت بر عملكرد دستگاه بی خطرساز  عنوان/موضوع :

 پسماند

 4/10/92        :تاريخ ابالغ  

                      1/6/93تاريخ آخرين باز نگری : 

 10/6/93تاريخ آخرين بالغ : 
 کليه بخش ها  : دامنه خط مشی و روش

 

 WM/010 کد خط مشی :

                                  اول  : نسخه                                                                       3از 2  : صفحه



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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برنامه نظارت بر عملكرد دستگاه بی خطرساز  عنوان/موضوع :

 پسماند

 4/10/92        :تاريخ ابالغ  

                      1/6/93تاريخ آخرين باز نگری : 

 10/6/93تاريخ آخرين بالغ : 
 کليه بخش ها  : دامنه خط مشی و روش

 

 WM/010 کد خط مشی :

                                  اول  : نسخه                                                                       3از 3  : صفحه

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدیر پرستاري زهرا قاسمي  مدیر بيمارستان سيد ابراهيم هاشمي

  کارشناس بهداشت محيط زهرا پورمند  سوپروایزر کنترل عفونت فریبا ابراهيميان

  اپراتور دستگاه امحاء عليرضا حاجوي  مسوول بهداشتياران ابراهيم عرب

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدیر بيمارستان هيم هاشميسيد ابرا

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بيمارستان ئيس ر دکتر سيد رضا مطهري

 منابع :  -7

 تجارب بیمارستان -

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 محيط بهداشت اصول عملی و علمی آموزش عنوان/موضوع :

 کارکنان به

 4/10/92        :تاريخ ابالغ  

                     1/6/93تاريخ آخرين باز نگری :  

 10/6/93تاريخ آخرين ابالغ : 
 بيمارستان کليه واحدهای  : دامنه خط مشی و روش

 

 WM/011  کد خط مشی :

                                  اول  : نسخه                                                                       2از 1  : صفحه

 ---: عاريفت -1

  چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (: خط مشی) بيانيه-2 

 ارتقاء سطح کمی و کیفی خدمات بهداشتی بیمارستان چرايی:  

 ارتقاء سطح علمی کارکنان  هدف:  

 آموزش تئوری و عملی به کارکنان،نظارت بر روند اجرای دستورالعمل ها توسط تمام پرسنل سياست:  

 ول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:مسئ-3

 روش ارزیابی : مشاهده و                 بهداشت محیط مسئول مسئول پاسخگو: 

 : روش  اجرا )گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

 واحد بهداشت محیط  نیازسنجی آموزشی پرسنل را انجام می دهد. -4-1

 با توجه به نیازسنجی آموزشی تدوین و به پرسنل آموزش داده می شود.واحد بهداشت محیط برنامه آموزشی را -4-2

 واحد بهداشت محیط بسته به نوع شغل مباحث جداگانه ای را به کارکنان آموزش می دهد. -4-3

واحد بهداشت محیط عملکرد کارکنان را بعد از آموزش به روشهای متفاوت از جمله آزمون کتبی،پرسش و پاسخ یا آزمون  -4-4

 .عملی مورد ارزیابی قرار می دهد

 کامپیوتر ،  وسایل آموزشی موردنیاز بسته به نوع آموزشامكانات و تسهيالت مورد نياز:-5

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 محيط بهداشت اصول عملی و علمی آموزش عنوان/موضوع :

 کارکنان به

 4/10/92        :تاريخ ابالغ  

                     1/6/93تاريخ آخرين باز نگری :  

 10/6/93اريخ آخرين ابالغ : ت
 بيمارستان کليه واحدهای  : دامنه خط مشی و روش

 

 WM/011  کد خط مشی :

                                  اول  : نسخه                                                                       2از 2  : صفحه

 کميته بررسی:-6

 :تهيه کنندگان 

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدیر پرستاري زهرا قاسمي  مدیر بيمارستان سيد ابراهيم هاشمي

  مسئول بهداشت محيط زهرا پورمند  سوپروایزر کنترل عفونت فریبا ابراهيميان

 

 تاييد کننده : 

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدیر بيمارستان ميسيد ابراهيم هاش

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بيمارستان ئيس ر دکتر سيد رضا مطهري

 منابع :  -7

 

 تجارب بیمارستان -

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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واحد مديريت  استانداردهای و الزامات رعايت کنترل عنوان/موضوع :

 پيمانكار پسماند توسط

 7/92/ 1   تاريخ ابالغ  :

 1/6/93ز نگری: تاريخ آخرين با

 10/6/93:  ابالغ تاريخ  آخرين  

 اتاقک زباله و دستگاه امحاء  دامنه خط مشی و روش :

 

 WM/012:  کد خط مشی 

                                 اول      : نسخه 3از  1          : صفحه

 ---تعاريف:-

 خط مشی (:بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست -2

 به منظور ارتقاء کمی و کيفی در بهداشت بيمارستان،کاهش عفونت های بيمارستانی چرايی: 

 ارتقاء کیفیت خدمات داده شده،کاهش هزینه ها و زمان هدف:

 نظارت بر روند اجرای قراردادها توسط پیمانکارانسياست:

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 روش ارزیابی : مشاهده  و               ئیس امور اداری و مسئول بهداشتمسئول پاسخگو: ر

 : روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

 کارشناس بهداشت روزانه الزامات واستانداردهای موردنیاز درواحدمدیریت پسماند را طی بازدید حضوری کنترل می نماید. -4-1

اهده عدم رعایت الزامات واستانداردها مراتب راابتدا بصورت شفاهی به پیمانکار اعالم می کارشناس بهداشت درصورت مش -4-2

 نماید ودرصورت عدم اصالح موارد بصورت کتبی به ریاست بیمارستان اطالع داده می شود.

هداشت ، امورمالی پس از تایید انجام صحیح وبموقع  امور مدیریت پسماند بیمارستان  )طبق قرارداد( توسط  مسئول ب -4-3 

 اقدام پرداخت  مبلغ قرارداد می نماید.

 مسئول بهداشت به صورت روزانه بر روند کار اپراتور دستگاه زباله که از طرف شرکت تعیین شده است نظارت می کند. -4-4

 .نظارت می کند مسئول بهداشت بر روند انتقال پسماندهای بیمارستانی و جلوگیری از تجمع پسماندها در بیمارستان -4-5

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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واحد مديريت  استانداردهای و الزامات رعايت کنترل عنوان/موضوع :

 پيمانكار پسماند توسط

 7/92/ 1   تاريخ ابالغ  :

 1/6/93تاريخ آخرين باز نگری: 

 10/6/93:  ابالغ تاريخ  آخرين  

 اتاقک زباله و دستگاه امحاء  دامنه خط مشی و روش :

 

 WM/012:  کد خط مشی 

                                 اول      : نسخه 2از  2          : صفحه

 :مورد نيازالت امكانات و تسهي -5

قرارداد با شرکت مجتمع فن اوری پسماند جهت انتقال پسماندهای شیمیایی ،قرارداد با شهرداری جهت انتقال پسماندهای عفونی 

،اپراتور دستگاه امحاء زباله،قرارداد با شرکت معتمد محیط زیست یش دستگاه امحاء زبالهقرارداد با شرکت کوشا جهت پا،و دارویی 

 جهت نمونه برداری از دستگاه امحاء زباله و انجام تست های بیولویکی دستگاه

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدیر دفتر پرستاری زهرا قاسمی  مدیر بیمارستان  شمی  سید ابراهیم ها

  مسئول امور اداری محسن حدادی  سوپروایزر کنترل عفونت فریبا ابراهیمیان

  مسئول خدمات  ابراهیم عرب  کارشناس  بهداشت محیط سیده زهرا پورمند
 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدیر بیمارستان  سید ابراهیم هاشمی  
 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  ریاست بیمارستان    سید رضا مطهریدکتر 

 تجربه بیمارستان-منابع :-7
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 4/10/92        :تاريخ ابالغ                        جمع آوری لباسها و ملحفه های کثيف عنوان/موضوع :

 1/6/93تاريخ آخرين باز نگری : 

 10/6/93تاريخ  آخرين ابالغ: 

 کليه بخش ها  : دامنه خط مشی و روش

 

 L/001 کد خط مشی :

                                                                       2از 1  : صفحه

  

                                  اول  : نسخه                       

 : تعاريف-1

ملحفه های کثيف ملحفه هايی هستند که  با بيمار در تماس بوده مثل ملحفه های تخت اما آغشته  ملحفه هاي کثیف:

  به خون و ترشحات نيستند.

  شی (:چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط م بيانيه خط مشی)-2

لباس ها و     بهداشت و جلوگيری از انتشار عفونت ناشی از گرد و غبار ملحفه ها و  با توجه به لزوم رعايت چرايی:

 ن اين روش اجرائی تنظيم شده است .سالمتی بيمارا    حفظ 

ت ، جلوگیری از بهداشارتقای سطح  یکسان سازی عملکرد ،به منظورمربوطه جهت اطالع رسانی به کلیه کارکنان هدف:  

 عفونتهای بیمارستانی.

 2اختیار قرار دادن در           ت و بهداشتی ملحفه ها و لباسها،جهت جمع آوری درسکمک پرستاران  آموزش بهداشتیاران وسياست:  

 ترالی ) تمیز و کثیف ( جهت حمل لباس برای هر بخش .                          عدد 

 خط مشی و روش ارزيابی: مسئول پاسخگوی اجرای-3 

 مشاهده : روش ارزیابی و                            مسئول هر بخشمسئول پاسخگو: 

 : روش  اجرا )گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

بهداشتياران / کمک پرستاران بخش، مطابق با برنامه زمانبندی مشخص البسه و ملحفه های کثيف را در بين های -4-1

 نمايند. ع آوری میمخصوص جم

بهداشتياران در شيفت صبح ، بين های حاوی البسه و ملحفه های کثيف را به واحد لنژری مرکز جهت شستشو می  -4-2

 آورند.

 بين های حمل البسه کثيف و تميز به صورت مجزا می باشند و از تداخل البسه عفونی و غيرعفونی جلوگيری می شود. -4-3

 

 بین های مجزا جهت حمل البسه کثیف و تمیز .:مورد نيازامكانات و تسهيالت  -5
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 4/10/92        :تاريخ ابالغ                        جمع آوری لباسها و ملحفه های کثيف عنوان/موضوع :

 1/6/93تاريخ آخرين باز نگری : 

 10/6/93تاريخ  آخرين ابالغ: 

 کليه بخش ها  : دامنه خط مشی و روش

 

 L/001 :کد خط مشی 

                                                                       2از 2  : صفحه

  

                                  اول  : نسخه                       

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

نام و نام  امضاء سمت نام و نام خانوادگی

 انوادگیخ

 امضاء سمت

  مدیر پرستاري زهرا قاسمي  مدیر بيمارستان يد ابراهيم هاشميس

  محيط  مسئول بهداشت زهرا پورمند  سوپروایزر کنترل عفونت فریبا ابراهيميان

     مسئول بهداشتياران ابراهيم عرب

 

 تاييد کننده : 

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدیر بيمارستان سيد ابراهيم هاشمي

 

 کننده :ابالغ 

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بيمارستان ئيس ر دکتر سيد رضا مطهري

 منابع :  -7

 تجارب بيمارستان -
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 4/10/92        :تاريخ ابالغ                            ها و ملحفه تفكيک لباس عنوان/موضوع :

 1/6/93تاريخ آخرين باز نگری :    

 10/6/93تاريخ  آخرين ابالغ:  

 کليه بخش ها  : دامنه خط مشی و روش

 

 L/002 کد خط مشی :

                                                                       2از 1  : صفحه

  

                                  اول  : نسخه                           

 تعاريف:-1

 .لباس يا ملحفه ای است که به خون يا ترشحات بدن بيمار آغشته است لباس و ملحفه عفونی:     

 باشد. لباس يا ملحفه ای است که با بدن بيمار در تماس بوده اما خونی يا آغشته به ترشح نمیلباس و ملحفه غير عفونی:      

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

 .به وجود البسه و ملحفه های عفونی اين خط مشی تنظيم شده است با توجهچرايی:     

 هدف آلوده نشدن ملحفه های  غير عفونی و جلوگيری از انتشار  عفونت بيمارستانی..هدف:     

 جداسازی البسه و ملحفه های عفونی از غير عفونی.سياست:     

 :خط مشی و روش ارزيابی اجرایی مسئول پاسخگو-3

 مشاهده : روش ارزیابی و                           کارشناس بهداشت محیطو: مسئول پاسخگ

 : گامهای اجرايی و مجری هر گام (روش  اجرا :)-4

 های زرد رنگ در بسته قرار می دهند. های عفونی را  در کیسه بهداشتیاران هر بخش لباسها و ملحفه – 4-1

ه جداسازی ملحفه ها و لباس ها مجدداً چک کرده سپس آنها را به صورت مجزا پرسنل لنژری ابتدا لباسها را از نظر نحو-4-2

کیلویی به صورت مجزا 60دهد. ملحفه ها و لباسهای عفونی با ماشین لباسشوئی مخصوص شستشوی عفونی  شستشو می

 شستشو می شوند.

 کیلویی شست و شو می دهند. 60ونی های غیر عفونی را با ماشین لباسشویی غیرعف پرسنل لنژری  لباس ها و ملحفه -4-3

 کیلویی ا ستفاده می کنند. 45پرسنل لنژری به منظور شستشوی البسه پرسنل از ماشین لباسشویی -4-4

 :امكانات و تسهيالت مورد نياز -5

 وجود بین های مجزا برای البسه و ملحفه های عفونی و غیرعفونی
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436 
 

 4/10/92        :تاريخ ابالغ                            ها و ملحفه تفكيک لباس عنوان/موضوع :

 1/6/93تاريخ آخرين باز نگری :    

 10/6/93تاريخ  آخرين ابالغ:  

 کليه بخش ها  : دامنه خط مشی و روش
 

 L/002 کد خط مشی :

                                                                       2از 2  : صفحه

  

                                  اول  : نسخه                           

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

نام و نام 

 خانوادگی

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت

سید ابراهیم 

 هاشمی  

مسئول بهداشت و  سیده زهراپورمند  مدیر بیمارستان 

 لنژری
 

  پرسنل لنژری عزیز رحیمی  ر پرستاریمدیر دفت زهرا قاسمی

فریبا 

 ابراهیمیان

  مسئول خدمات  ابراهیم عرب  کنترل عفونتسوپروایزر

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدیر بیمارستان  سید ابراهیم هاشمی  

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بیمارستان  ریاست سید رضا مطهریدکتر 

 منابع : -7

       تجربه بیمارستان         -

   بخشنامه و دستورالعملهای ابالغ شده-
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روش های خاص برای جابه جايی لباس ها و  عنوان/موضوع :

ملحفه های آغشته به مواد آلوده ،خطرناك يا مايعات بدن و 

ه در حين کار با لباس ها و ملحف  رعايت موازين کنترل عفونت

 های آلوده

 4/10/92        :تاريخ ابالغ                            

 1/6/93تاريخ آخرين باز نگری :    

 10/6/93تاريخ  آخرين ابالغ:  

 کليه بخش ها  : دامنه خط مشی و روش

 L/003 کد خط مشی :

                                  اول  : نسخه                                                                                                    2از 1 صفحه

  : تعاريف-1
 مایعات بدن:شامل خون و ترشحات بدن بیمار است.   

 ها هستند که با بدن بیمار تماس داشته اند. لباس و ملحفه آلوده:آن دسته از لباس ها و ملحفه    

  يی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:چرا بيانيه خط مشی)-2

باتوجه به لزوم رعایت بهداشت وجلوگیری ازانتشار عفونت وحفظ سالمتی بیماران این روش  اجرائی تنظیم شده است  چرايی:

. 

 ممانعت از انتقال عفونت های بیمارستانی و باال بردن سطح ایمنی وبهداشت. هدف:

 2مک پرستاران جهت جمع آوری درست و بهداشتی ملحفه ها و لباسها ، در اختیار قرار دادن ک آموزش بهداشتیاران و سياست:

 عدد ترالی ) تمیز و کثیف ( جهت حمل لباس برای هر بخش .

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3       

 هده  مشا: روش ارزیابی کارشناس بهداشت محيط       و            مسئول پاسخگو: 

 : روش  اجرا )گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

(می باشند  لباس ها و ملحفه های آغشـته بـه   Latexبخش که مجهز به ماسک، و دستکش التکس ) کمک پرستاران-4-1 

می  مواد آلوده ویاترشحات بدن راداخل کیسه های زرد رنگ گذاشته وپس ازگره زدن با ترالی و در بسته به بخش لنژری منتقل

 شوند.

ملحفه های آغشته به مواد آلوده را به صورت مجزا از سایر البسه وملحفه هـا قـرار مـی     کمک پرستاران هر بخش البسه -4-2

 دهند و در بین های محجزا جمع آوری می شوند.

و ملحفه به لنـژری   البسه آغشته به موادآلوده را در بین های مجزا از سایر بین های حمل البسه کمک پرستاران ملحفه و -4-3

 منتقل می کنند.

بهداشتیاران مستقر در لنژری نیز در بعد زا تحویل گرفتن البسه و ملحفه ها آنها را به صورت تفکیک شده در بین هـای   -4-4

 عفونی و غیرعفونی قرار می دهند.

 می دهند.بهداشتیاران البسه و ملحفه های عفونی را با دستگاه تمام اتوماتیک عفونی شستشو  -4-5



 

 بسمه تعالی                                                           
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 بهداشتیاران در تمام مراحل شستشو از لباس مخصوص ،ماسک،عینک،دستکش و چکمه استفاده می کنند. -4-6

روش های خاص برای جابه جايی لباس ها و  عنوان/موضوع :

ملحفه های آغشته به مواد آلوده ،خطرناك يا مايعات بدن و 

ملحفه در حين کار با لباس ها و   رعايت موازين کنترل عفونت

 های آلوده

 4/10/92        :تاريخ ابالغ                            

 1/6/93تاريخ آخرين باز نگری :    

 10/6/93تاريخ  آخرين ابالغ:  

 کليه بخش ها  : دامنه خط مشی و روش

 L/003 کد خط مشی :

                                                                      2از 2  : صفحه
   

                                  اول  : نسخه                           

 بین های مجزا جهت حمل البسه کثیف و تمیز .:مورد نيازامكانات و تسهيالت  -5

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

ناااام و ناااام   امضا سمت نام و نام خانوادگی

 خانوادگی

 امضاء سمت

  مدیر پرستاري زهرا قاسمي  مدیر بيمارستان ید ابراهیم هاشمی  س

  مسئول بهداشت و لنژري زهرا پورمند  سوپروایزر کنترل عفونت فریبا ابراهيميان

     مسئول بهداشتياران ابراهيم عرب

 

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدیر بيمارستان سید ابراهیم هاشمی  

 

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بيمارستان  ئيس ر دکتر سيد رضا مطهري

 تجارب بيمارستان -منابع :  -7
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 دفتر بهبود کيفيت                                       

 

 

439 
 

در  کاربرد صحيح مواد شوينده و گندزدا عنوان/موضوع :

 رختشويخانه

 4/10/92        :تاريخ ابالغ                             

 1/6/93: تاريخ آخرين باز نگری      

 10/6/93تاريخ  آخرين ابالغ:   
 رختشويخانه  : دامنه خط مشی و روش

 L/004 کد خط مشی :

                                                                       2از 1  : صفحه

  

                                  اول  : نسخه                            

 عاريف:ت -1

گند زدایی : عبارت است از نابود کردن عوامل بیماری زا برروی محیط بی جان نظیر البسه و . . . توسط عامل گندزدا که این 

 عوامل یا به شکل فیزیکی می باشند ) استفاده از حرارت (یا به شکل شیمیایی )استفاده ازوایتکس(.

 ياست خط مشی (:بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و س-2

به دلیل نیاز به استفاده از مواد شوینده جهت شستشوی البسه و ملحفه ها و  و باال بردن سطح ایمنی، این روش چرايی:

 اجرایی تنظیم شده است.

به منظور استفاده صحیح و مناسب و کافی مواد شوینده و نیز رقیق سازی پاك کننده به میزان مورد نیاز جهت شتسشو  هدف:

 سه و ملحفه هاالب

 کمک پرستاران و در اختیار گذاشتن مواد شوینده. آموزش بهداشتیاران و سياست: 

 

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 روش ارزیابی : مشاهده و                           مسئول پاسخگو: کارشناس بهداشت محیط

 ( :  روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام-4

بهداشتیاران دستگاه لبسشویی عفونی را برای البسه و ملحفه های خونی و آغشته به مایعات بدن به کاذ می برند که  -4-1

 تمام اتوماتیک می باشد.

وایتکس استفاده می کنند و در مرحله  cc 2000کیلو البسه و ملحفه  30بهداشتیاران لنژری برای لباسهای عفونی به ازای -4-2

 محلول ضدعفونی کننده وانی شاین استفاده میشود. cc 2500بعد 

 تبصره:الزم به ذکر است در صورت آلودکی زیاد البسه گاها این مراحل تکرار یا مقدار شوینده افزایش می یابد.

یا  بهداشتیاران از دستگاه لباسشویی غیرعفونی تمام اتوماتیک برای البسه و ملحفه هایی که فاقد آلودگی  )خون -4-3

 مایعات بدن( می باشد،استفاده می کنند.

بهداشتیاران از دستگاه لباسشویی غیرعفونی تمام اتوماتیک برای البسه و ملحفه هایی که فاقد آلودگی  )خون یا  -4-3

 مایعات بدن( می باشد،استفاده می کنند.



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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در  کاربرد صحيح مواد شوينده و گندزدا عنوان/موضوع :

 رختشويخانه

 4/10/92        :تاريخ ابالغ                     

 1/6/93تاريخ آخرين باز نگری :      

 10/6/93تاريخ  آخرين ابالغ:   
 رختشويخانه  : دامنه خط مشی و روش

 L/004 کد خط مشی :

                                  اول  : نسخه                                                                                              2از 2  : صفحه

 بهداشتیاران لنژری برای لباسهای غیرعفونی نیز به همین طریق عمل می کنند.-4-4

 تفاوت شستشو در روند البسه عفونی با غیر عفونی در زمان صرف شده برای شستشو و درجه حرارت می باشد.-4-5

 درجه بوده برای شستشوی البسه غیرعفئنی یا غیر خونی می باشد. 40 دقیقه و 36که   Aبرنامه -4-6

 درجه بوده برای شستشوی لباسهای عفونی و خونی می باشد 72دقیقه با دمای  54که  Bبرنامه -4-7

 عینک،ماسک،دستکش،مواد شوینده)وایتکس،وانی شاین( -:امكانات و تسهيالت مورد نياز -5

 کميته بررسی:-6

 :تهيه کنندگان 

نام و نام 

 خانوادگی

نام و نام  امضاء سمت

 خانوادگی

 امضاء سمت

  و لنژریبهداشت مسئول  سیده زهرا پورمند  مدیر بیمارستان سید ابراهیم هاشمی  

  مسئول بهداشتیاران ابراهیم عرب  مدیر دفتر پرستاری زهرا قاسمی

     سوپروایزر کنترل عفونت فریبا ابراهیمیان
 

 : تاييد کننده

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدیر بیمارستان سید ابراهیم هاشمی  
 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  ریاست بیمارستان سید رضا مطهریدکتر 

 تجارب بيمارستان -منابع : -7

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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شستن،خشک کردن و دوخت و رفوی عنوان/موضوع : 

 لباسها و ملحفه ها

 4/10/92        :تاريخ ابالغ                              

 1/6/93تاريخ آخرين باز نگری :      

 10/6/93تاريخ  آخرين ابالغ:   
 رختشويخانه  : دامنه خط مشی و روش

 L/005 کد خط مشی :

                                                                       2از 1  : صفحه

  

                                  اول  : نسخه                             

 ---تعاريف:-1

  چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (: بيانيه خط مشی)-2

 ارتقای کیفیت خدمات و کاهش عفونتهای بیمارستانی و کاهش هزینه ها چرايی: 

ها  هزینه های بیمارستان و حفظ آراستگی لباس ها و ملحفه ررفه جویی دهدف ازاجرای این روش حفظ بهداشت وص هدف: 

 می باشد.

 : آموزش بهداشتیاران و در اختیار قرار دادن چرخ خیاطی و اطو.سياست  

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3 

  مشاهده روش ارزيابی :و                               مسئول پاسخگو: مسئول لنژری.

 : روش  اجرا )گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

 بهداشتیاران لنژری لباسها و ملحفه ها را با  دستگاه شستشوی تمام اتوماتیک با برنامه مشخص شستشو می دهند. -4-1

 درجه بوده برای شستشوی البسه غیرعفئنی یا غیر خونی می باشد. 40دقیقه و  36که   Aبرنامه  -4-1-1

 درجه بوده برای شستشوی لباسهای عفونی و خونی می باشد. 72دقیقه با دمای  54که  Bبرنامه  -4-1-2

 است. Dryingدقیقه می باشد و فقط شامل مرحله  10که C  برنامه -4-1-3

از  بهداشتیاران لباسها و ملحفه ها را پس از شستشو به صورت مرطوب از ماشین خارج می کنند و در طول روز یا شب -4-2

 نگهداشتن مرطوب آنها در ماشین جلوگیری می شود.

 کمک بهیاران لباسها یی را که به هر دلیل پارگی دارد ،برای تعمیر به خیاط خانه بیمارستان تحویل می دهند. -4-2

 می نمایند.مسئول لنژری ملحفه ها و لباسهائی را که پارگی آنها به گونه ای باشد که قابل تعمیر نباشد اسقاط  اعالم -4-3

 مسئول لنژری ملحفه ها و لباسهائی را که مستهلک می باشند  از رده خارج و اسقاطی اعالم می کنند. -4-4

 بهداشتیاران لنژری جهت اتوی ملحفه ها از دستگاهاتوی غلطکی استفاده می کنند. -4-5

 .هندد به بخش ها تحویل می را ی شستشو داده شدهبهداشتیاران البسه و ملحفه ها -4-6

یک دستگاه لباسشویی عفونی تمام اتوماتیک ،یک دستگاه لباسشویی غیرعفونی تمام  -:مورد نيازامكانات و تسهيالت  -5

اتوماتیک،یک دستگاه لباسشویی کارکنان،یک دستگاه آبگیر لباس کارکنان،دو دستگاه خشک کن،یک دستگاه لباسشویی 

 ی جهت اتوی ملحفه ها،یک دستگاه اتوپرس جهت اتوی البسه،یک دستگاه اتوی غلطکالبسه  نوزاد،چرخ خیاطی



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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شستن،خشک کردن و دوخت و رفوی عنوان/موضوع : 

 لباسها و ملحفه ها

 4/10/92        :تاريخ ابالغ                              

 1/6/93تاريخ آخرين باز نگری :      

 10/6/93تاريخ  آخرين ابالغ:   
 رختشويخانه  : دامنه خط مشی و روش

 L/005 کد خط مشی :

                                                                       2از 2  : صفحه

  

                                  اول  : نسخه                             

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

ام و نام ن امضا سمت نام و نام خانوادگی

 انوادگیخ

 امضا سمت

  مدیر پرستاري زهرا قاسمي  مدیر بيمارستان سید ابراهیم هاشمی  

  مسئول بهداشت و لنژري زهرا پورمند  سوپروایزر کنترل عفونت فریبا ابراهيميان

     مسوول بهداشتياران ابراهيم عرب

 

 تاييد کننده : 

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدیر بيمارستان یم هاشمی  سید ابراه

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بيمارستان ئيس ر دکتر سيد رضا مطهري

 تجارب بيمارستان -منابع :      -7

 

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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کنترل کيفيت شامل اندازه گيری درجه حرارت عنوان/موضوع : 

 آب

 4/10/92        :تاريخ ابالغ                  

 1/6/93خرين باز نگری : اريخ آت

 10/6/93تاريخ  آخرين ابالغ:                   
 رختشويخانه  : دامنه خط مشی و روش

 L/006 کد خط مشی :

 ن                                                                                           2از 1  : صفحه

                                  اول  : سخه

 تعاريف:-1

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

 .به منظور کنترل کيفيت خدمات ارائه شده در واحد رختشويخانه از جمله تنظيم دمای آب چرایی : 
 اء کيفيت خدمات داده شده،نگهداری از دستگاهها و ارتقشستشو و تميز شدن هر چه بهتر البسه و ملحفه ها هدف: 
 آموزش بهداشتياران جهت  کار با دستگاهها.سیاست:در اختیار قرار دادن دفترچه دستگاهها و  

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 مشاهده : روش ارزیابی کارشناس بهداشت محيط                و                   مسئول پاسخگو:  

 : :)گامهای اجرايی و مجری هر گام ( روش  اجرا-4

در این مرکز تنظیم درجه حرارت مناسب جهت لباسشوئی با استفاده از تایمر آن و بسته به نوع آلودگی لباسها و ملحفه  -4-1

 چنانچه آب با درجه حرارت پایین تر استفاده شــــود میآلودگی متفاوت می باشد  و  به منظور حذف میکروارگانیسم و ها 

 انجام میگیرد . از سفید کننده ها با غلظت مناسب استفاده کرد ست حتماًیبا

با توجه به اینکه دستگاه های شستشو تمام اتوماتیک می باشند،پس از قرار دادن لباسها و ملحفه های کثیف در  -4-2

یج تعبیه شده بر روی آن درجه نشوند، با استفاده از گ بیش از حد پر ماشین های لباسشوییلباسشوئی ها به گونه ای که 

 .حرارت مناسب جهت شستشو را می توان مشاهده کرد که بسته به انتخاب نوع برنامه دما متفاوت است

 خونی می باشد.غیردرجه بوده برای شستشوی البسه غیرعفونی یا  40دقیقه و  36که   Aبرنامه  -4-3

 عفونی و خونی می باشد.     ای شستشوی لباسهای درجه بوده بر 72دقیقه با دمای  54که  Bبرنامه  -4- 4

 است. Dryingدقیقه می باشد و فقط شامل مرحله  10که C  برنامه -4-5

 :مورد نيازامكانات و تسهيالت  -5

 کتابچه راهنمای کار با دستگاهها  

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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کنترل کيفيت شامل اندازه گيری درجه عنوان/موضوع : 

 حرارت آب

 4/10/92        :تاريخ ابالغ                              

 1/6/93تاريخ آخرين باز نگری :      

 10/6/93تاريخ  آخرين ابالغ:   
 رختشويخانه  : دامنه خط مشی و روش

 L/006 کد خط مشی :

                                                                       2از 2  : صفحه

  

                                  اول  : نسخه                             

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدیر دفتر پرستاری زهرا قاسمی  مدیر بیمارستان  سید ابراهیم هاشمی  

  مسئول خدمات ابراهیم عرب  و لنژریبهداشت  مسئول سیده زهرا پورمند

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدیر بیمارستان  سید ابراهیم هاشمی  

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  ریاست بیمارستان  سید رضا مطهریدکتر 

  منابع :-7

 کتابچه دستکاه  -  

 تجارب بیمارستان-  

 

 

 

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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ذخيره،توزيع و تحويل لباسها و ملحفه های ع : عنوان/موضو

 تميز

 4/10/92        :تاريخ ابالغ                      

 1/6/93تاريخ آخرين باز نگری :       

 10/6/93تاريخ  آخرين ابالغ:   
 رختشويخانه  : دامنه خط مشی و روش

 L/007 کد خط مشی :

                                                                       2از 1  : صفحه

  

                                  اول  : نسخه                     

 تعاريف: -3

البسه و ملحفه تمیز:فاقد هر گونه آلودگی بوده و تمام مراحل شستشو را بسته به نوع آلودگی با دستگاه شستشوی عفونی یا 

 .یر عفونی گذرانده است

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

 با توجه به لزوم حفظ سالمتی پرسنل و بیماران این روش اجرایی تنظیم شده است. چرايی: 

 تامین احتیاج به موقع بخشها از نظر ملحفه و لباسها. هدف:  

  تمیز و ثبت موجودی. در اختیار قرار دادن قفسه ها و محل نگهداری البسهسياست:  

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 مشاهده : روش ارزیابی و                  مسئول لنژریمسئول پاسخگو : 

 روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام ( : -4

 طو کشی می کنند.بهداشتیاران لنژری البسه و ملحفه های تمیز و خشک شده را بوسیله اطوی بخار ا -4-1

بهداشتیاران ملحفه و البسه های تمیز هر بخش را در اتاق جداسازی نگهداری  و پس از اطو کشی تا شده ودر جای  -4-2

 مناسب و دور از بخش شستشو و تفکیک لباسها نگهداری و ذخیره میشود .

و ملحفه های کثیف، لباسهای تمیز شده  بهداشتیاران طبق جدول زمانبندی انجام شده، هنگام تحویل گرفتن لباسها -4-3

 دوره قبل را تحویل مسئول بخش ها میدهند.

بهداشتیاران لنژری لباسها و ملحفه های تمیز را شمارش و در  دفتر مخصوص تحویل ثبت گردیده می کنند  و سپس  -4-4

 تحویل خدمات بخشها می دهند .

 :امكانات و تسهيالت مورد نياز -5

 تاطو،قفسه،دفتر ثب

 

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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ذخيره،توزيع و تحويل لباسها و ملحفه های  عنوان/موضوع :

 تميز

 4/10/92        :تاريخ ابالغ                   

 1/6/93تاريخ آخرين باز نگری :      

 10/6/93تاريخ  آخرين ابالغ:   
 رختشويخانه  : دامنه خط مشی و روش

 L/007 کد خط مشی :

                                  اول  : نسخه                                                                                          2از 2  : صفحه

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مسئول بهداشت و لنژری هرا پورمندسیده ز   مدیر بیمارستان سید ابراهیم هاشمی  

  مسئول خدمات ابراهیم عرب   مدیردفتر پرستاری زهرا قاسمی 

     سوپروایزر کنترل عفونت فریبا ابراهیمیان

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدیر بیمارستان سید ابراهیم هاشمی  

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  ریاست بیمارستان سید رضا مطهریدکتر 

 منابع : -7

 تجربه بيمارستان-

 

 

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 4/10/92        :اريخ ابالغ  ت                       تامين مواد شويندهعنوان/موضوع : 

 1/6/93تاريخ آخرين باز نگری :      

 10/6/93تاريخ  آخرين ابالغ:   

 نهرختشويخا  : دامنه خط مشی و روش

 L/008 کد خط مشی :

                                                                       2از 1  : صفحه

  

                                  اول  : نسخه                      

 تعاريف:-1

ب و یک ماده شوینده انجام که عموماً با آاط و ...نظیر گردو غبار خون ،مخ (:برطرف کردن کلیه مواد اضافه cleaningشستشو )

 می شود.

 وانی شاین: ماده ای حاوی کلر جهت ضدعفونی البسه و ملحفه ها که در برطرف کردن لکه ها نیز مؤثر می باشد.

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

 پیشگیری از عفونت های بیمارستانی به منظور ارتقاء بهداشت بیمارستان و چرايی:

 به منظور شستشو و ضدعفونی البسه و ملحفه ها هدف:

 در اختیار دادن ماده شوینده به مقدار کافیسياست:

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 مشاهده : روش ارزیابی و مسئول تدارکات          و          مسئول خدماتمسئول پاسخگو : 

 : روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

 دهند.     مینژری به مسئول بهداشتیاران قبل از تمام شدن ماده شوینده بهداشتیاران ل -4-1

 درخواست ماده شوینده به مقدار الزم را می دهد. بهداشتیارانمسئول  -4-2

  .مسئول تدارکات پی گیری خرید مواد شوینده را برعهده دارد -4-3

 پس از خریداری مواد شوینده به مسئول بهداشتیارات تحویل داده می شود -4-5

 تادراختیار بهداشتیاران لنژری قرار داده شود.

 استفاده می کنند. بهداشتیاران از مواد شینده جهت شستشوی البسه و ملحفه های عفونی و غیر عفونی -4-6

 :مورد نيازامكانات و تسهيالت  -5

 آب ژاول،    وانی شاین ماده شوینده-
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 4/10/92        :اريخ ابالغ  ت                        تامين مواد شويندهعنوان/موضوع : 

 1/6/93تاريخ آخرين باز نگری :      

 10/6/93تاريخ  آخرين ابالغ:   

 رختشويخانه  : دامنه خط مشی و روش

 L/008 کد خط مشی :

                                                                      2از 2  : صفحه

   

                                  اول  : نسخه                      

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مسئول خدمات  براهیم عربا  مدیر بیمارستان  سید ابراهیم هاشمی  

     مدیر دفتر پرستاری زهرا قاسمی

     لنژریبهداشت   مسئول سیده زهرا پورمند

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدیر بیمارستان  سید ابراهیم هاشمی  

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بیمارستان  ریاست سید رضا مطهریدکتر 

 منابع :-7

 کتابچه دستکاه -

 تجربه بیمارستان-

 

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       

 

 

449 
 

 ماشين نگهداری خدمات و سرويس برنامه عنوان/موضوع :

 قطعات شامل موجود های کن ها کن خشک و رختشويی های

 ای دستگاهها دوره خدمات و سرويس طی معاينه مورد

 4/10/92        :تاريخ ابالغ                        

      1/6/93تاريخ آخرين باز نگری :                         

  رختشويخانه  : دامنه خط مشی و روش 10/6/93تاريخ آخرين ابالغ :                             

 L/009  کد خط مشی :

                                                                       2از 1  : صفحه

            

                                  اول  : نسخه                         

 تعاريف:-1

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

 به منظور بهره برداری مناسب از دستگاهها و کاهش هزینه ها چرايی: 

 ارتقاء کیفیت خدمات داده شده هدف: 

و نظارت بر روند چک  آموزش کارکنان،هماهنگی با شرکت مورد مجتمع صنعتی رفاه جهت چک مستمر دستگاهها :سياست 

 نظارتی دستگاهها لیست 

 

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 مشاهده : روش ارزیابی ژری          و            مسئول لنمسئول پاسخگو: 

 : ايی و مجری هر گام (روش  اجرا :)گامهای اجر-4

 شرکت مجتمع تولیدی صنعتی رفاه ماهیانه از دستگاهها   بازدبد به عمل می آورد. -4-1

 شرکت مجتمع صنعتی رفاه چک لیست مربوط به پایش دستگاهها را ماهیانه تکمیل می نماید .  -4-2

 مسئول لنژری در صورت بروز مشکل سریعا با شرکت مذکور تماس می گیرد. -4-3

 نماینده شرکت مجتمع صنعتی رفاه آموزش های الزم در خصوص کار با دستگاهها را به پرسنل لنژری می دهد. -4-4

 :مورد نيازامكانات و تسهيالت  -5

 قراردادبا شرکت تولیدی صنعتی رفاه
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 ماشين نگهداری خدمات و سرويس برنامه عنوان/موضوع :

 قطعات شامل موجود های کن ها کن خشک و رختشويی های

 ای دستگاهها دوره خدمات و سرويس طی معاينه مورد

 4/10/92        :تاريخ ابالغ                        

               1/6/93تاريخ آخرين باز نگری :                         

  رختشويخانه  : دامنه خط مشی و روش 10/6/93تاريخ آخرين ابالغ :                   

 L/009  کد خط مشی :

                                                                       2از 2  : صفحه

            

                                  اول  : نسخه                         

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

و نام نام  امضاء سمت نام و نام خانوادگی

 خانوادگی

 امضاء سمت

  مدیر دفتر پرستاری زهرا قاسمی  مدیر بیمارستان    سید ابراهیم هاشمی

  سوپروایزر کنترل عفونت فریبا ابراهیمیان  و لنژری بهداشت مسئول  سیده زهرا پورمند

     مسئول بهداشتیاران ابراهیم عرب

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدیر بیمارستان    سید ابراهیم هاشمی

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  ریاست بیمارستان    سید رضا مطهریدکتر 

 منابع :-7

 کتابچه دستکاه  -

 تجربه بیمارستان-
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   استانداردهای و الزامات رعايت کنترل عنوان/موضوع :

 پيمانكار واحد رختشويخانه توسط

 4/10/92  :تاريخ ابالغ                   

              1/6/93تاريخ آخرين باز نگری :                   

 10/6/93تاريخ آخرين ابالغ :                       
 رختشويخانه  : دامنه خط مشی و روش

 

 L/010  کد خط مشی :

                                  اول  : نسخه                                                                                           2از 1  : صفحه

 ---تعاريف:-1

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2
 کمی و کیفی در بهداشت بیمارستان،کاهش عفونت های بیمارستانیبه منظور ارتقاء  چرايی: 

 ارتقاء کیفیت خدمات داده شده،کاهش هزینه ها و زمان دف:ه 

 نظارت بر روند اجرای قرارداد توسط شرکت مجتمع صنعتی رفاهسياست: 

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 روش ارزیابی : مشاهده مسئول لنژری          و              : مسئول پاسخگو

 : يی و مجری هر گام (روش  اجرا :)گامهای اجرا-4

 رئیس امور اداری با هماهنگی ریات و مدیریت بیمارستان با شرکت مجتمع صنعتی رفاه قرارداد منعقد می نماید. -4-1

 رئیس امور اداری تمام شرایط و ضوابط بیمارستان را در قرارداد بیان می نماید. -4-2

 دهی و پایش دستگاهها در بیمارستان حضور یابد.شرکت مذکور موظف است در هر ماه یکبار جهت سرویس  -4-3

 اپراتور شرکت مذکور چک لیست مربوط به پایش دستگاهها را ماهیانه تکمیل و تحویل واحد بهداشت داده می شود. -4-4

 توسط پیمانکارم رعایت ضوابط مندرج در قرارداد مسئول لنژری در صورت عد -4-5       

 ميدارد.است و مدیریت بیمارستان اعالم زارش مربوطه را به ریگ       

 قرارداد با شرکت تولیدی صنعتی رفاه:مورد نيازامكانات و تسهيالت  -5

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  یمدیر دفتر پرستار زهرا قاسمی  مدیر بیمارستان  سید ابراهیم هاشمی  

  مسئول خدمات  ابراهیم عرب  سوپروایزر کنترل عفونت فریبا ابراهیمیان

     کارشناس  بهداشت محیط سیده زهرا پورمند
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   استانداردهای و الزامات رعايت کنترل عنوان/موضوع :

 پيمانكار واحد رختشويخانه توسط

 4/10/92  :اريخ ابالغ  ت                 

          1/6/93يخ آخرين باز نگری :  تار                 

 10/6/93تاريخ آخرين ابالغ :                        
 رختشويخانه  : دامنه خط مشی و روش

 

 L/010  کد خط مشی :

                                  ولا  : نسخه                                                                                        2از 1  : صفحه

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدیر بیمارستان  سید ابراهیم هاشمی  

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  ریاست بیمارستان    سید رضا مطهریدکتر 

 منابع :-7

 کتابچه دستكاه-

 تجربه بيمارستان-
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پيشگيری از عفونت های منتقله از  کنترل عنوان/موضوع :

راه خون در ميان کارکنان رختشويخانه شامل دفع اجسام 

 تيز و برنده

 4/10/92        :تاريخ ابالغ                        

                1/6/93تاريخ آخرين باز نگری :                        

 رختشويخانه  : دامنه خط مشی و روش 10/6/93   تاريخ آخرين ابالغ :                    

 L/011 کد خط مشی :

                                  اول        : سخه                         2از  1          : صفحه

 --- : تعاريف-1

  ی (:چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مش بيانيه خط مشی)-2

 پیشگیری از انتقال عفونت های بیمارستانی چرايی:

 ممانعت از انتقال عفونت های بیمارستانی و باال بردن سطح ایمنی وبهداشت. هدف:

آمـوزش کارکنـان در   کمک پرستاران جهت جمع آوری درست و بهداشتی ملحفه ها و لباسها ،  آموزش بهداشتیاران و سياست:

 صورت نیدل استیک شدن

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3    

 مشاهده  : روش ارزیابی کارشناس بهداشت محيط و سرپرستار هر بخش       و         مسئول پاسخگو: 

 : روش  اجرا )گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

 ه سفتی باکس بیندازند.موظف می باشند کاه اجسام نوك تیز و برنده را پس از استفاده بکارکنان هر بخش  -4-1

قبل از تحویل البسه و ملحفه هـا از  (می باشند Latexبخش که مجهز به ماسک، و دستکش التکس ) کمک پرستاران-4-2 

 وجود اجسام تیز وبرنده در آنها مطمئن می شوند.

شفاهی داده می شـود   در صورت رؤیت اجسام نوك تیز و برنده در البسه و ملحفه هر بخش،به سرپرستار آن بخش تذکر -4-3

 و در صورت تکرار مراتب جهت اطالع به ریاست بیمارستان گزارش می شود.

بهداشتیاران رختشویخانه هنگام تحویل البسه و ملحفه ها قبل از جاگذاری آنها در دسـتگاه شستشـو از عـدم وجـود      -4-4

 اجسام تیز و برنده در میان البسه و ملحفه مطمئن می شوند.

 ران در هنگام کار ملزم به پوشیدن دستکش و سایر لوازم حفاظت فردی می باشند.بهداشتیا-4-5

بهداشتیاران در صورت تماس با اجسام نوك تیز و برنده یا نیدل استیک شدن سریعا با مراجعـه حضـوری بـه مسـئول      -4-6

 کنترل عفونت گزارش دهند. 

 هد.مسئول کنترل عفونت اقدامات پس از مواجه را انجام می د-4-7
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پيشگيری از عفونت های منتقله از راه  کنترل عنوان/موضوع :

خون در ميان کارکنان رختشويخانه شامل دفع اجسام تيز و 

 برنده

 4/10/92        :تاريخ ابالغ                        

            1/6/93تاريخ آخرين باز نگری :                        

 رختشويخانه  : دامنه خط مشی و روش 10/6/93   تاريخ آخرين ابالغ :                         

 

 L/011 کد خط مشی :

                                  اول        : نسخه                         2از  2          : صفحه

 تمیز .بین های مجزا جهت حمل البسه کثیف و :مورد نيازامكانات و تسهيالت  -5

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضا سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدیر پرستاري زهرا قاسمي  مدیر بيمارستان سید ابراهیم هاشمی  

  بهداشت محيط مسئول زهرا پورمند  سوپروایزر کنترل عفونت فریبا ابراهيميان

     رانمسوول بهداشتيا ابراهيم عرب

 

 تاييد کننده : 

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدیر بيمارستان سید ابراهیم هاشمی  

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بيمارستان  ئيس ر دکتر سيد رضا مطهري

 

 تجارب بيمارستان -منابع :  -7
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تغذیه   
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 : تعاريف -1

گوشت ها، حبوبات و . . . می باشند که در اکثر متوارد  بايتد دارای آرم استتاندارد،    سبزيجات، لبنيات،  شامل اقالم مختلفی نظيرمواد غذايی: 

 پروانه ساخت، تاريخ توليد و تاريخ انقضاء باشند.

 : دوين و سياست خط مشی (هدف از ت ،چرايی خط مشی ) بيانيه خط مشی  -2

 اهميت نوع و کيفيت مواد غذايی در ميزان کيفيت غذا و در نتيجه ميزان رضايتمندی مشتريان )پرسنل، بيماران و همراهان( :يیچرا

 تهيه مواد غذايی با کيفيت مطلوب و مورد تائيد کارشناس تغذيه و کارشناس بهداشت محيط هدف:

طبخ و توزيع غذا برای مشتريان )پرسنل، بيماران و همراهان ( بتا نظتارت کارشتناس تغذيته و کارشتناس      تهيه، به مناقصه گذاردن  ست:ياس

 بهداشت محيط

 : مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی  -3

 مشاهده و مستندات روش ارزيابی:                    وکارشناس تغذيه                     مسئول پاسخگو:

 و مجری هر گام ( :گامهای اجرايی  اجرا ) روش   -4 

ليست خريد بر اساس برنامه غذايی ماهانه تنظيم شده توسط کارشناس تغذيه )با توجه به قرارداد آشپزخانه و آناليز غذايی( و موجودی  -4-1

س تغذيه به مسئول خريتد پيمانكتار   انبار مواد غذايی توسط سرآشپز تهيه و به نماينده پيمانكار ارائه می گردد و پس از تائيد کارشنا

 تحويل می گردد.

مسئول خريد پيمانكار اقدام به خريد مواد غذايی مورد نياز می نمايد که اين مواد غذايی بايد توسط وسيله نقليه مناسب و در شترايط   -4-2

و نگهداری آنها الزم است نظير: لبنيات، بهداشتی به بيمارستان منتقل شوند. )در رابطه با کليه موادی که زنجيره سرد در حمل و نقل 

 گوشتها و . . .  از ماشينهای يخچال دار استفاده می شود.(

پس از ورود مواد غذايی خريداری شده به بيمارستان در صورت تائيد کارشناس تغذيه و کارشناس بهداشت محيط اين اقالم مجاز بته   -4-3

 انبار يا سردخانه ها می باشند و در صورت عدم تائيد عودت داده می شوند.ورود به آشپزخانه جهت آماده سازی يا ورود به 

کارشناس تغذيه مشخصات اقالم غذايی خريداری شده نظير: تاريخ ورود، نوع، وزن، تاريخ توليد، تاريخ انقضاء و . . . را در چک ليستت   -4-4

 کنترل خريد يادداشت می نمايد.

 ---امكانات و تسهيالت :   -5

 1/5/91تاريخ ابالغ:                                             دريافت و خريد مواد غذايی عنوان/ موضوع :

           1/6/93تاريخ آخرين بازنگری:  بهداشت محيط                            واحد تغذيه و  دامنه خط مشی و روش :

                         1/7/93تاريخ آخرين ابالغ:                                                                            Nut/ 001کد خط مشی : 

 اولنسخه:                                                                                                       2از   1صفحه : 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 رسی :رکميته ب  – 6     

 

 

 

 تجربيات بيمارستان و ويرايش نخست کتابچه مديريت خدمات غذايی در بيمارستانهای کشورمنابع :  –7

 1/5/91تاريخ ابالغ:                                             دريافت و خريد مواد غذايی / موضوع :عنوان

           1/6/93تاريخ آخرين بازنگری:                              بهداشت محيط واحد تغذيه و دامنه خط مشی و روش :

                         1/7/93تاريخ آخرين ابالغ:                                                                             Nut/ 001کد خط مشی : 

 اولنسخه:                                                                                                       2از  2صفحه : 

 نندگان :تهيه ک

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  نماينده پيمانكار سياوش انصاری  کارشناس تغذيه فاطمه شفيعی

     کارشناس بهداشت محيط سيده زهرا پورمند

 د کننده :تائي

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدير بيمارستان سيد ابراهيم هاشمی

 غ کننده :ابال

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بيمارستان رئيس دکتر سيدرضا مطهری



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 : تعاريف -1

بر روی مواد غذايی صورت می  آماده سازی: يكی از اصلی ترين مراحل در تهيه غذا می باشد که شامل کليه اقداماتی است که قبل از طبخ غذا

 گيرد و دقت، سرعت و داشتن فنون آماده سازی از الزامات اين مرحله است.

ستاعت قبتل از استتفاده در     12- 24ديفراست: يخ زدايی مواد غذايی منجمد ديفراست ناميده می شود که بدين منظور ماده غذايی منجمتد  

د استفاده قرار می گيرد، اين روش باعث کمترين تغيير در ميزان مواد مغتذی موجتود در   سردخانه باالی صفر قرار داده می شود و سپس مور

 ماده غذايی می گردد.

+ درجه سانتی گراد، جهت ديفراست مواد غذايی منجمد و نگهداری اقالمی که بايد در 4سردخانه باالی صفر: سردخانه ايست با دمای تقريبی 

 تخم مرغ، مربا، خرما، زرشک، کشمش و . . .بار، لبنيات، دمای پائين نگهداری شوند نظير: تره 

درجه سانتی گراد، جهت نگهداری مواد غذايی که بايد در دمای زير صتفر نگهتداری    -10سردخانه زير صفر: سردخانه ايست با دمای تقريبی 

 شوند نظير: گوشت، مرغ، ماهی، سبزيجات خرد يا سرخ شده، کره و . . .

درجه سانتيگراد، بدور از هرگونه رطوبت يا مواد رطوبت زا و آتش زا، دارای جريان  13- 19شک: مكانيست با دمای تقريبی انبار مواد غذايی خ

  قند و . . . ،یروغن، نمک، رب گوجه فرنگ رينظ یاقالمهوا و تهويه مطلوب جهت نگهداری 

 : هدف از تدوين و سياست خط مشی ( ،چرايی خط مشی ) بيانيه خط مشی  -2

 اهميت مرحله آماده سازی مواد غذايی در ميزان کيفيت غذا و در نتيجه ميزان رضايتمندی مشتريان )پرسنل، بيماران و همراهان( :يیچرا

 ا رعايت اصول مربوطه طی مراحل مختلف اين امر بويژه مرحله آماده سازی مواد غذايی تهيه و طبخ غذا ب هدف:

بتا نظتارت کارشتناس تغذيته و کارشتناس       و همراهان( ماراني)پرسنل، بو توزيع غذا برای مشتريان تهيه، طبخ به مناقصه گذاردن  ست:ياس

 بهداشت محيط بر مراحل مختلف کار

 : مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی  -3

  مشاهده مسئول پاسخگو: کارشناس تغذيه                       و                      روش ارزيابی:

 1/5/91تاريخ ابالغ: آماده سازی و انتقال مواد غذايی خام يا فرآوری شده           عنوان/ موضوع :

           1/6/93تاريخ آخرين بازنگری:                                     بهداشت محيطواحد تغذيه و  دامنه خط مشی و روش :

                         1/7/93تاريخ آخرين ابالغ:                                                                                 Nut/ 002کد خط مشی : 

 اولنسخه:                                                                                                             3از  1صفحه : 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 يی و مجری هر گام ( :گامهای اجرا روش  اجرا )  -4

 بهداشت محيطکارشناس توسط مسئول خريد پيمانكار به شكل خام خريداری می گردند و پس از تائيد کارشناس تغذيه و  يیغذا تمامی مواد

 توسط پرسنل آشپزخانه به آشپزخانه انتقال داده می شوند و بر حسب نوع مواد غذايی مراحل مختلفی بمنظور 

ت مختلفی برای انواع مواد غذايی با روشهای آماده سازی متفاوت مورد استفاده قرار می گيرنتد، نظيتر: چترخ گوشتت،     آماده سازی )تجهيزا

 پوست کن، خالل کن و . . .( در نظر گرفته شده است که اين مراحل عبارتند از:

ماده ای کته زودتتر وارد   می گيرند، بدين معنی که  رابر حسب تاريخ ورود مورد استفاده قر يیالزم به ذکر است که در تمامی موارد مواد غذا*

 شده است زودتر مورد استفاده قرار می گيرد.

گوشت و ماهی منجمد )با بسته بندی کارتونی( و مرغ تازه )با بسته بندی نايلونی(: انتقال بسته ها به سردخانه زير صفر توسط پرستنل   -4-1

آشپزخانه گوشت، مرغ يا ماهی را از روز قبل به منظور ديفراست از سردخانه زير صفر به  آشپزخانه تا هنگام نياز و بهنگام نياز: پرسنل

سردخانه باالی صفر منتقل می نمايند و هنگام استفاده، آشپز مراحل پاکسازی )جداسازی پوست و ضايعات مرغ، زوائد گوشت و . . . (، 

 ام می دهد.خردکردن، شست و شو، چرخ کردن در صورت لزوم و . . . را انج

سبزی: سبزی بصورت پاك شده وارد آشپزخانه می گردد، سپس نيروی خدماتی آشپزخانه شست و شوی سبزی را طبق دستتورالعمل   -4-2

تدوين شده توسط کارشناس تغذيه انجام ميدهد و پس از خشک شدن سبزی، سرآشپز مراحل خردکردن، سترخ کتردن در صتورت    

وی بسته سبزی )شامل نوع سبزی و تاريخ بسته بندی( را انجام ميدهد و سپس بستته هتا را در   لزوم، بسته بندی و برچسب گذاری ر

 سردخانه زير صفر قرار می دهد.

تره بار )شامل گوجه، بادمجان، لوبيا سبز، کدو، سيب زمينی و . . .(: لوبيا سبز توسط پرسنل آشپزخانه پاك، شسته، خرد و سپس بسته  -4-3

)شامل تاريخ بسته بندی( می گردد و در سردخانه زير صتفر قترار داده ميشتود، بادمجتان توستط پرستنل       بندی و برچسب گذاری 

آشپزخانه پوست گيری، شسته و پس از خشک شدن سرخ می گردد و در کانيترهای استيل قرار داده شده و به سردخانه زيتر صتفر   

ينی از سردخانه باالی صفر چيده می شتوند و در زمتان استتفاده    انتقال می يابد و مابقی اقالم توسط پرسنل آشپزخانه در قسمت مع

 بسته به نوع مصرف آشپز مراحلی نظير پوست کندن،شستن،  خرد کردن و . . . را بمنظور آماده سازی اين مواد غذايی انجام می دهد.

 1/5/91تاريخ ابالغ: آماده سازی و انتقال مواد غذايی خام يا فرآوری شده           عنوان/ موضوع :

           1/6/93تاريخ آخرين بازنگری:                                     واحد تغذيه و بهداشت محيط دامنه خط مشی و روش :

                         1/7/93تاريخ آخرين ابالغ:                                                                                 Nut/ 002کد خط مشی : 

 اولنسخه:                                                                                                   3از  2صفحه : 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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در سردخانه زير  لبنيات )شامل ماست، شير، پنير و کشک(: توسط پرسنل آشپزخانه در محل تعيين شده در سردخانه باالی صفر )کره -4-4

 صفر( چيده می شوند.

برنج و حبوبات: توسط پرسنل آشپزخانه در انبار مواد غذايی چيده ميشوند و بهنگام استفاده آشتپز مراحتل پتاك کتردن، شستتن و       -4-5

 خيساندن را بمنظور آماده سازی انجام می دهد.

ی بقيه افراد( پس از تحويل به آشپزخانه توسط متصدی توزيع غتذا بتر   نان: هر روز صبح نان )سنگک برای بيماران ديابتی و لواش برا -4-6

 روی ميز مخصوص نگهداری و آماده سازی نان به تعداد الزم برش داده شده و بسته بندی می گردد.

ن شده در انبار مواد ساير مواد غذايی: اقالمی نظير روغن، نمک، رب گوجه فرنگی، قند و . . . توسط پرسنل آشپزخانه در مكانهای تعيي -4-7

غذايی خشک و اقالمی نظير تخم مرغ، مربا، خرما، زرشک، کشمش و . . . در مكانهای تعيين شده در سردخانه باالی صفر چيتده متی   

 شوند. 

 امكانات و تسهيالت :  -5

 و . . . یريگ وهيخرد کن، پوست کن، خالل کن، آبم ی: چرخ گوشت، سبزرينظ یزاتيتجه  

 رسی :کميته بر  – 6

 

 1/5/91بالغ: تاريخ اآماده سازی و انتقال مواد غذايی خام يا فرآوری شده             عنوان/ موضوع :

           1/6/93تاريخ آخرين بازنگری:                                     بهداشت محيطواحد تغذيه و  دامنه خط مشی و روش :

                         1/7/93تاريخ آخرين ابالغ:                                                                                   Nut/ 002کد خط مشی : 

 اولنسخه:                                                                                                     3از  3صفحه : 

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  نماينده پيمانكار صاریسياوش ان  کارشناس تغذيه فاطمه شفيعی

     کارشناس بهداشت محيط سيده زهرا پورمند



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 منابع :  –7

 تجربيات بيمارستان و ويرايش نخست کتابچه مديريت خدمات غذايی در بيمارستانهای کشور

 

 

 

 1/5/91تاريخ ابالغ:   آماده سازی و انتقال مواد غذايی خام يا فرآوری شده           عنوان/ موضوع :

           1/6/93تاريخ آخرين بازنگری:                                     بهداشت محيطواحد تغذيه و  دامنه خط مشی و روش :

                         1/7/93بالغ: تاريخ آخرين ا                                                                                  Nut/ 002کد خط مشی : 

 اولنسخه:                                                                                                     3از  3صفحه : 

 د کننده :ييتا

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدير بيمارستان سيد ابراهيم هاشمی

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بيمارستان رئيس دکتر سيدرضا مطهری



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 : تعاريف -1

و يا قسمتهايی جويدن و بلع غذا نيستند ، قادر به )که هوشيار نبوده ICUدر بخش خصوصا محلول گاواژ: محلولی است که برای بيماران بستری 

معده ای وارد بتدن بيمتار متی      –از دستگاه گوارش فوقانی شان قادر به فعاليت نمی باشد.( مورد استفاده قرار می گيرد و از طريق لوله بينی 

 .گردد

 ن سريع و غير متعارف در اثر بيماریکاشكسی: الغری و کاهش وز

 : هدف از تدوين و سياست خط مشی ( ،مشی چرايی خط ) بيانيه خط مشی  -2

 ICUاهميت محلول گاواژ بعنوان غذای بيمار بستری در بخش  ی:يچرا

 کمک به حفظ وضعيت تغذيه ای مطلوب بيمار و پيشگيری از وقوع کاشكسی هدف:

 مناسب و بهداشتی بودن محلولتهيه محلول گاواژ آماده بمنظور اطمينان از تامين کالری مورد نياز بيمار در حجم و غلظت  است:يس

 : مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی  -3

  مشاهده و                    روش ارزيابی:                  کارشناس تغذيهمسئول پاسخگو: 

 گامهای اجرايی و مجری هر گام ( : روش  اجرا )  -4 

دن شرايط وی کارشناس تغذيه ارزيابی تخصصی وضعيت تغذيه را انجام می دهتد و بتا   بعلت ويژه بو ICUپس از پذيرش بيمار در بخش  -4-1

 ساعت را مشخص می نمايد.  24نظر پزشک معالج بيمار حجم محلول گاواژ الزم برای بيمار طی 

نظر از داروخانته  محلول گاواژ آماده در بسته بندی های مشخص و مطابق نياز بر حسب درخواست کارشناس تغذيه توسط بخش متورد  -4-2

 بيمارستان تحويل گرفته می شود.

 محلول گاواژ توسط پرستار بخش برای بيماران مورد استفاده قرار می گيرد. -4-3

 1/5/91ابالغ:  تاريخآماده سازی محلول گاواژ                                                      عنوان/ موضوع :

           1/6/93تاريخ آخرين بازنگری:                                   ICUواحد تغذيه و بخشهای  دامنه خط مشی و روش :

                         1/7/93تاريخ آخرين ابالغ:                                                                                 Nut/ 003کد خط مشی : 

 اولنسخه:                                                                                                              2از  1صفحه : 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 پايش روتين بيماران توسط کارشناس تغذيه صورت می گيرد. -4-4

 محلول گاواژ آماده )ميالتک(       امكانات و تسهيالت :  -5

 کميته بررسی :  – 6     

 

 

 

 منابع :  –7

ه بيماران تجربيات بيمارستان و ويرايش سوم فرآيندهای ارائه مشاوره تغذيه و رژيم درمانی و مجموعه فرمها و دستورالعمل های ارزيابی تغذي

 بستری در بيمارستان

 1/5/91تاريخ ابالغ: آماده سازی محلول گاواژ                                                    عنوان/ موضوع :

           1/6/93تاريخ آخرين بازنگری:                                 ICUيه و بخشهای واحد تغذ دامنه خط مشی و روش :

                         1/7/93تاريخ آخرين ابالغ:                                                                              Nut/ 003کد خط مشی : 

 اولنسخه:                                                                                                          2از  2صفحه : 

 :تهيه کنندگان 

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  ICU1 سرپرستار بخش کبری آرمان  کارشناس تغذيه فاطمه شفيعی

  ICU2 سرپرستار بخش افخم سليمانی  متخصص بيهوشی دکتر فريدون  فالح مهر

     مسئول داروخانه مجيد باکی

 د کننده :ييتا

 امضاء تسم نام و نام خانوادگی

  مدير بيمارستان سيد ابراهيم هاشمی

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بيمارستان رئيس دکتر سيدرضا مطهری



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 : تعاريف -1

پسماند غذا: بخشی از مواد غذايی خريداری شده و طبخ شده است که يا سرو نشده و يا بعد از سرو خورده نشده و در ظرف غذا باقی مانتده  

 است.

 ال سرو نشده است.غذای دور ريز سرو نشده: غذايی است که يا در ترالی غذا باقی مانده و يا در آشپزخانه و به هر ح

 غذای دور ريز سرو شده: غذايی است که خورده نشده و بعد از سرو در ظرف غذا باقی مانده است. 

 : هدف از تدوين و سياست خط مشی ( چرايی خط مشی ، ) بيانيه خط مشی  -2

 امنيت و سالمت غذا در سالمت و رضايت مشتريان )پرسنل، بيماران و همراهان(اهميت  ی:يچرا

 گيری از ايجاد و انتشار آلودگی و فساد غذايی جلو ف:هد

کارشناس و  هيکارشناس تغذمستمر با نظارت  و همراهان( ماراني)پرسنل، ب انيمشتر یغذا برا عيطبخ و توز ه،يبه مناقصه گذاردن ته است:يس

  طيبهداشت مح

 : مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی  -3

 مشاهده  و                    روش ارزيابی:تغذيه                   کارشناسمسئول پاسخگو: 

 گامهای اجرايی و مجری هر گام ( : روش  اجرا )  -4 

 غذاهای آماده يا نيمه آماده خريداری نمی گردند و تمام غذاها توسط پرسنل آشپزخانه تحت نظارت مستمر کارشناس تغذيه تهيه می گردند.

ده پس از انتقال به سطل زباله توسط فرد مصرف کننده غذا )در بخشها و رستوران( دور ريخته می شود ولتی در متورد   غذای دور ريز سرو ش

+ درجه سانتی گراد نگهداری و سپس سرو نمود 60ساعت در دمای باالی  2 – 4غذای سرو نشده با نظر کارشناس تغذيه ميتوان غذا را به مدت 

 آشپزخانه بعنوان پسماند غذا به سطل زباله آشپزخانه انتقال پيدا می کند و دور ريخته می شود.و در غير اين صورت توسط پرسنل 

 1/5/91تاريخ ابالغ: نگهداری غذای آماده يا غذاهای باقيمانده                            عنوان/ موضوع :

           1/6/93تاريخ آخرين بازنگری:                           واحد تغذيه                                      دامنه خط مشی و روش :

                         1/7/93تاريخ آخرين ابالغ:                                                                                Nut/ 004کد خط مشی : 

 اولنسخه:                                                                                                             2از  1صفحه : 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 ---امكانات و تسهيالت :   -5

 کميته بررسی :  – 6     

 

 

 منابع :  –7

 کشور یمارستانهايدر ب يیخدمات غذا تيريت کتابچه مدنخس شيرايو و مارستانيب اتيتجرب

 1/5/91تاريخ ابالغ: نگهداری غذای آماده يا غذاهای باقيمانده                          عنوان/ موضوع :

           1/6/93تاريخ آخرين بازنگری:                          واحد تغذيه                                     دامنه خط مشی و روش :

                         1/7/93تاريخ آخرين ابالغ:                                                                              Nut/ 004کد خط مشی : 

 اولنسخه:                                                                                                          2از  2صفحه : 

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  يمانكارنماينده پ سياوش انصاری  کارشناس تغذيه فاطمه شفيعی

     کارشناس بهداشت محيط سيده زهرا پورمند

 د کننده :ييتا

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدير بيمارستان سيد ابراهيم هاشمی

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بيمارستان رئيس دکتر سيدرضا مطهری



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 : تعاريف -1

 باشد که در صتورت عتدم رعايتت اصتول     یم (و همراهان بيماران  ،پرسنلمشتريان )تحويل به کشيدن غذا در ظروف و به معنی  :زيع غذاوت

 .گردد مشكل و ايجاد نارضايتی بروز منجر بهميتواند  مربوطه

چرخدار و از جنس استيل که دارای چندين محفظه جهت قرارگيری ظروف حاوی غذا می باشد و از  ترالی گرمكن دار حمل غذا: وسيله ايست

آن جهت انتقال غذاها از آشپزخانه به بخشها استفاده می شود. اين وسيله مجهز به المنت است و با وصل شدن به برق باعث گرم نگه داشتته  

 شدن غذاها می شود.

 : هدف از تدوين و سياست خط مشی ( مشی ،چرايی خط  ) بيانيه خط مشی  -2 

)پرستنل،  بيمتاران و    مشتتريان با توجه به اهميت تغذيه صحيح در سالمتی و رضايتمندی افراد توزيع صحيح و اصولی غتذا جهتت    ی:يچرا

  امری ضروری می باشد.همراهان( 

  بمنظور حفظ سالمتی و افزايش رضايتمندی هان( )پرسنل،  بيماران و همرامشتريان ن اصول جهت توزيع صحيح غذا برای ييتع هدف:

از طريق برون ستپاری آشتپزخانه بيمارستتان تحتت      )پرسنل،  بيماران و همراهان(مشتريان مناسب جهت  يیتوزيع وعده های غذا است:يس

 نظارت مستقيم کارشناس تغذيه

 : مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی  -3

 مشاهده  و                    روش ارزيابی:تغذيه                    شناس مسئول پاسخگو: کار

 گامهای اجرايی و مجری هر گام ( : روش  اجرا )  -4 

 الف( توزيع غذا برای بيماران:

ار دارد، شماره بخشها قربيماران که در اختيار تمامی منشی بخش هر روز صبح بر اساس کاردکس پرونده هر بيمار در برگه آمار غذای  -1-الف

 نمايد. بيمار را يادداشت می يیتخت، نام ونام خانوادگی و نوع رژيم غذا

 صبح( آمار مذکور را از تمامی بخشها تحويل گرفته و در اختيار کارشناس تغذيه قرار می 10متصدی توزيع غذا هر روز )قبل از ساعت  -2-الف

 دهد.

گتردد و طبتق    و استانداردهای مربوطه توسط پرسنل آشپزخانه تهيه میذيه کارشناس تغن شده توسط ييتع يیغذا طبق برنامه غذا -3-الف

( تحتت  و ختورش پالستيكی )برای سرو ستوپ  کاسه های ن شده توسط کارشناس تغذيه در ظروف يكبار مصرف فومی و ييتعداد تع

 ارت کارشناس تغذيه کشيده می شود.نظ

)بعلتت دوری ايتن بختش از ستاير      ICU2يز )بعلت اتمام جلسه دياليز در آن زمان( و بخش توزيع غذا ابتدا غذای بخش ديالمتصدی  -4-الف

 بخشها( را از طريق حمل غذاها در سينی توزيع می نمايد.

 1/5/91تاريخ ابالغ:         توزيع غذا                                                                 عنوان/ موضوع :

           1/6/93ی: تاريخ آخرين بازنگر                       واحد تغذيه و بخشهای بيمارستان دامنه خط مشی و روش :

                         1/7/93تاريخ آخرين ابالغ:                                                                           Nut/  005کد خط مشی :  

 اولنسخه:                                                                                                         3از  1صفحه : 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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بخشها توزيع  را در ترالی گرمكن دار حمل غذا چيده و به ترتيب مشخص شده توسط کارشناس تغذيه در  متصدی توزيع غذا، غذاها -5-الف

 می نمايد.

 ع غذا برای پرسنل:يتوزب(     

غالبا اين آمار ثابتت و قابتل   ای مربوطه با توجه به آمار روزانه )ن شده توسط کارشناس تغذيه و استانداردهييتع يیغذا طبق برنامه غذا  -1-ب 

 ( توسط پرسنل آشپزخانه تهيه می گردد..پيش بينی است

جهت دريافت  ذيه بر اساس شيفت کاری ژتون غذا را از اتاق نماينده پيمانكار دريافت و بوسيله دستگاه کارتخوان تغ بيمارستان پرسنل  -2-ب  

 ن شده مراجعه می نمايند.ييغذا به قسمتهای تع

 گيرد.تحت نظارت کارشناس تغذيه صورت می ( نفر از آشپزها )برای قسمت خانمها و آقايان 2غذا به وسيله  توزيع  -3-ب  

 ستگاه کارتخوان تغذيهدامكانات و تسهيالت :  -5

 کميته بررسی :  – 6     

 

 1/5/91تاريخ ابالغ:           توزيع غذا                                                                 عنوان/ موضوع :

           1/6/93تاريخ آخرين بازنگری:                          واحد تغذيه و بخشهای بيمارستانمشی و روش : دامنه خط 

                         1/7/93تاريخ آخرين ابالغ:                                                                             Nut/  005کد خط مشی :  

 اولنسخه:                                                                                                          3از  2:  صفحه

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مسئول سايت الهه نوری  کارشناس تغذيه فاطمه شفيعی

  نماينده پيمانكار سياوش انصاری  مدير دفتر پرستاری زهرا قاسمی

     حضور و غياب مسئول نازيال آقابابازاده



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 کشور یمارستانهايدر ب يیخدمات غذا تيرينخست کتابچه مد شيرايو و مارستانيب اتيتجربمنابع :  –7

 

 

 

 

 

 

 1/5/91تاريخ ابالغ:                                    توزيع غذا                                    عنوان/ موضوع : 

           1/6/93تاريخ آخرين بازنگری:                       واحد تغذيه و بخشهای بيمارستان دامنه خط مشی و روش :

                         1/7/93تاريخ آخرين ابالغ:                                                                           Nut/  005کد خط مشی : 

 لاونسخه:                                                                                                       3از  3صفحه : 

 د کننده :ئيتا

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدير بيمارستان سيد ابراهيم هاشمی

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بيمارستان رئيس دکتر سيدرضا مطهری



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 : تعاريف -1

 ميان وعده: غذاها و يا بطور کلی خوراکی هايی که ما بين وعده های غذايی خورده می شوند ميان وعده ناميده می شوند.

 : هدف از تدوين و سياست خط مشی ( ،چرايی خط مشی ) بيانيه خط مشی  -2

 يان وعده ها در تامين بخشی از انرژی و مواد مغذی مورد نياز بيماران نقش م ی:يچرا

 توزيع ميان وعده جهت برخی بيماران بمنظور تامين انرژی و مواد مغذی مورد نياز ايشان  هدف:

 رسنل آشپزخانهتدوين برنامه هفتگی توزيع ميان وعده برای برخی بيماران توسط کارشناس تغذيه و اجرای اين برنامه توسط پ است:يس

 : مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی  -3

 مشاهده  ابی:يروش ارز                      وکارشناس تغذيه                         مسئول پاسخگو:

 و مجری هر گام ( :گامهای اجرايی  روش  اجرا )  -4 

ی، زايشگاه و دياليز توسط کارشناس تغذيه تنظيم می گتردد. )بختش زايشتگاه:    برنامه هفتگی ميان وعده برای بيماران بخش سوختگ  -4-1

بختش ديتاليز: چتای و     –بخش سوختگی: فرنی، شير برنج، عدسی، خوراك لوبياچيتی، آب هويج و شير و خرما   -فرنی و شير برنج 

 بيسكوئيت برای نوبت عصر، برای نوبت صبح بخش دياليز صبحانه سرو می گردد.(

 روز صبح پس از توزيع صبحانه متصدی توزيع غذا تعداد بيماران بخشهای سوختگی و زايشگاه را به سرآشپز اعالم می نمايد. هر -4-2

سرآشپز به تعداد اعالم شده و طبق برنامه تدوين شده ميان وعده مورد نظر را طبخ می نمايد و در صورتی که ميان وعده نياز به طتبخ   -4-3

 ويج، بيسكوئيت  و . . . متصدی توزيع غذا ميان وعده را آماده می نمايد.نداشته باشد مثل آب ه

- 15ميان وعده بخش زايشگاه و سوختگی را توزيع می نمايد و هر روز عصر ساعت  9:30 – 10متصدی توزيع غذا هر روز صبح ساعت  -4-4

 ميان وعده بخش دياليز را توزيع می نمايد. 14:30

 ---امكانات و تسهيالت :  -5

 1/5/91تاريخ ابالغ:                     گرم و مناسب  یغذاها ايوعده ها  انيم عيتوزعنوان/ موضوع : 

           1/6/93تاريخ آخرين بازنگری:                              یو همراه و ماريب یسرو غذا برا یقبل و پس از ساعت عاد

                         1/7/93تاريخ آخرين ابالغ:                          شهای بيمارستانواحد تغذيه و بخدامنه خط مشی و روش : 

  اولنسخه:                                                                               Nut/  006کد خط مشی : 

                                                                                                       2از   1صفحه : 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 کميته بررسی :  – 6     

 

 

 کشور یمارستانهايدر ب يیخدمات غذا تيرينخست کتابچه مد شيرايو و مارستانيب اتيتجربمنابع :   –7

 1/5/91تاريخ ابالغ:                     گرم و مناسب  یغذاها ايوعده ها  انيم عيتوزعنوان/ موضوع : 

           1/6/93تاريخ آخرين بازنگری:                              یو همراه و ماريب یسرو غذا برا یقبل و پس از ساعت عاد

                         1/7/93تاريخ آخرين ابالغ:                          ی بيمارستانواحد تغذيه و بخشها دامنه خط مشی و روش :

  اولنسخه:                                                                              Nut/  006کد خط مشی : 

                                                                                                       2از   2صفحه : 

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  سرپرستار بخش زايشگاه پروانه اعاليی  کارشناس تغذيه فاطمه شفيعی

  نماينده پيمانكار اوش انصاریسي  سرپرستار بخش دياليز منور جليليان

     سرپرستار بخش سوختگی حجت اسدی

 د کننده :ييتا

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدير بيمارستان سيد ابراهيم هاشمی

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بيمارستان رئيس دکتر سيدرضا مطهری



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 : تعاريف -1

دمات و مراقبت از بيماران عفونی و يا مشكوك به عفونت طراحی می شود و بايد مجهز به سرويس بهداشتی، اتاق ايزوله: اين اتاق برای ارائه خ

 حمام و رختكن مجزا با کف و ديوارهای کامال قابل شست وشو و دارای يک پيش ورودی باشد. 

 : هدف از تدوين و سياست خط مشی ( ،چرايی خط مشی ) بيانيه خط مشی  -2

 رائه خدمات غذايی صحيح به تمامی بيماران با توجه به شرايط خاص بيماراناهميت ا :يیچرا

 توزيع غذای بيماران بخشهای ويژه، سوختگی، دياليز و ايزوله در زمان مناسب و با دمای مطلوب   هدف:

 تدوين اصول جهت توزيع غذا در بخشهای ويژه، سوختگی، دياليز و ايزوله توسط کارشناس تغذيه  :سياست

 : مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی  -3

 مشاهده  و                      روش ارزيابی:                        کارشناس تغذيهمسئول پاسخگو: 

 و مجری هر گام ( :گامهای اجرايی  روش  اجرا )  -4 

جوراب، شلوار، روپوش و کتاله ستفيد بهمتراه ماستک و      جهت حضور در بخشها بمنظور توزيع غذا شامل دمپايی،متصدی توزيع غذا پوشش 

 دستكش التكس يكبار مصرف می باشد.

پوشش يكبار مصرف شامل: روکفشی، گان و کاله قرار داده شده است و متصدی توزيع غذا  ، سوختگی و ايزولهICUدر قسمت ورودی بخشهای 

باشد و بعد از خروج از بخش روکفشی را خارج نموده، دستكش ختود را   قبل از ورود به بخشهای مذکور ملزم به پوشيدن حداقل روکفشی می

 تعويض می نمايد و دستها را می شويد.

بخشها قرار دارد، شتماره  بيماران که در اختيار تمامی منشی بخش هر روز صبح بر اساس کاردکس پرونده هر بيمار در برگه آمار غذای  -4-1

 نمايد. بيمار را يادداشت می يیذاتخت، نام ونام خانوادگی و نوع رژيم غ

صبح( آمار مذکور را از تمامی بخشها تحويل گرفته و در اختيتار کارشتناس تغذيته قترار      10متصدی توزيع غذا هر روز )قبل از ساعت  -4-2

 ميدهد.

 1/5/91تاريخ ابالغ: یبخشها ،یعفونی و واحدها زولهيا یخدمات غذا جهت اتاقها تيريمدعنوان/ موضوع : 

       1/6/93 تاريخ آخرين بازنگری:  ی کهپوشش کارکنان مرتبط از جمله موارد ی)شامل  تمام زياليو د ونديپ ،یسوختگ ژه،يو 

       1/7/93تاريخ آخرين ابالغ:     ( و . . . مارانيب ريآنها از ظروف سا یغذا و جداساز  دهند، ظروف یم ماريکه غذا را به ب

             اولنسخه:                                                واحد تغذيه و بخشهای بيمارستاندامنه خط مشی و روش : 

                                                                               Nut/  007ط مشی : کد خ

                                                                                                       3از  1صفحه : 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       

 

 

473 
 

ن شده توسط کارشناس تغذيه و استانداردهای مربوطه توسط پرسنل آشپزخانه تهيه ميگردد و طبق تعتداد  ييتع يیغذا طبق برنامه غذا -4-3

 رت کارشناس تغذيه کشيده می شود.اتحت نظبرای تمامی بيماران در ظروف يكبار مصرف فومی ن شده توسط کارشناس تغذيه ييتع

)بعلت دوری اين بخش از ساير بخشها(  ICU2توزيع غذا ابتدا غذای بخش دياليز )بعلت اتمام جلسه دياليز در آن زمان( و بخش متصدی  -4-4

 .را از طريق حمل غذاها در سينی توزيع می نمايد

بخشها توزيع می  ا چيده و به ترتيب مشخص شده توسط کارشناس تغذيه در را در ترالی گرمكن دار حمل غذ متصدی توزيع غذا، غذاها -4-5

 نمايد.

 ---امكانات و تسهيالت :   -5

 کميته بررسی :  – 6     

 

 

 1/5/91تاريخ ابالغ:  یبخشها ،یعفونی و واحدها زولهيا یخدمات غذا جهت اتاقها تيريمدعنوان/ موضوع : 

       1/6/93تاريخ آخرين بازنگری:   ی کهپوشش کارکنان مرتبط از جمله موارد ی)شامل  تمام زياليو د ونديپ ،یسوختگ ژه،يو 

       1/7/93تاريخ آخرين ابالغ:     ( و . . . مارانيب ريآنها از ظروف سا یغذا و جداساز  دهند، ظروف یم ماريکه غذا را به ب

             اولنسخه:                                               حد تغذيه و بخشهای بيمارستانوادامنه خط مشی و روش : 

                                                                               Nut/  007کد خط مشی : 

                                                                                                       3از  2صفحه : 

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  ICU1سرپرستار بخش  کبری آرمان  کارشناس تغذيه فاطمه شفيعی

  ICU2سرپرستار بخش  افخم سليمانی  سوپروايزر کنترل عفونت فريبا ابراهيميان

  سرپرستار بخش ايزوله مهناز عباسی  سرپرستار بخش سوختگی حجت اسدی

  نماينده پيمانكار سياوش انصاری  سرپرستار بخش دياليز منور جليليان



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 کشور یمارستانهايدر ب يیخدمات غذا تيرينخست کتابچه مد شيرايو و مارستانيب اتيتجربمنابع :   –7

 

 

 

 

 1/5/91تاريخ ابالغ:  یبخشها ،یعفونی و واحدها زولهيا یخدمات غذا جهت اتاقها تيريمدعنوان/ موضوع : 

       1/6/93تاريخ آخرين بازنگری:   ی کهپوشش کارکنان مرتبط از جمله موارد ی)شامل  تمام زياليو د ونديپ ،یسوختگ ژه،يو 

       1/7/93ين ابالغ: تاريخ آخر    ( و . . . مارانيب ريآنها از ظروف سا یغذا و جداساز  دهند، ظروف یم ماريکه غذا را به ب

             اولنسخه:                                               واحد تغذيه و بخشهای بيمارستاندامنه خط مشی و روش : 

                                                                               Nut/  007کد خط مشی : 

                                                                                                       3از  3صفحه : 

 کننده : ئيدتا

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدير بيمارستان سيد ابراهيم هاشمی

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رستانبيما رئيس دکتر سيدرضا مطهری



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 : تعاريف -1

باشد منطقه خطر ساز اطالق ميشود، نظير: مجاورت گاز، سردخانه زير صفر، باالبر  افراد به هر محلی که تهديد کننده سالمت  مناطق خطرساز:

 . . .اجسام، مجاورت دستگاههای برقی و 

 : هدف از تدوين و سياست خط مشی ( چرايی خط مشی ، ) خط مشیبيانيه   -2 

ايمنی و سالمت پرسنل آشپزخانه در ميزان کارائی ايشان  ودر نتيجه  ميزان  رضتايتمندی  اهميت نوع محيط آشپزخانه و  با توجه به ی:يچرا

 ه سزايی برخوردار است. پرسنل و بيماران، رعايت اصول مربوط به ايمنی و سالمت پرسنل آشپزخانه از اهميت ب

مربوط به ايمنی و سالمت پرسنل آشپزخانه جهت افزايش کارائی پرسنل آشپزخانه و در نتيجه افزايش رضايتمندی پرسنل ن اصول ييتع هدف:

 و بيماران

 مربوط به ايمنی و سالمت پرسنل آشپزخانه تدوين اصول است:سي

 : مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی  -3

  مشاهده و                    روش ارزيابی:                    کارشناس تغذيهمسئول پاسخگو: 

  گامهای اجرايی و مجری هر گام ( : روش  اجرا )  -4 

دوره  کارت بهداشت، گواهی اصناف و معايناتواهی های معتبر مربوط به سالمت )تمامی پرسنل آشپزخانه جهت اشتغال در آشپزخانه گ  -4-1

 ای( را دارا می باشند.

(،  شلوار، کاله، دمپايی، ماسک، دستتكش و . . .  پيش بند،روپوش،اصول بهداشتی مربوط به آشپزخانه مثال: استفاده از پوشش مناسب )   -4-2

 بهداشت و کارشناس شست و شوی صحيح دست، استحمام قبل و بعد از شيفت کاری  و مواردی از اين قبيل  توسط کارشناس تغذيه

 بصورت دوره ای به پرسنل آشپزخانه آموزش داده می شود.محيط 

اصول مربوط به نحوه کار با وسايل برقی يا حرارتی نظير اجاق گاز، چرخ گوشت، سبزی خردکن و . . . و ملزوماتی نظير باالبر و کپسول   -4-3

 رسنل آشپزخانه آموزش داده می شود.آتش نشانی توسط کارشناس تغذيه يا مسئول تاسيسات بصورت دوره ای به پ

هر گونه اشكال در اجرای اين اصول يا مشكالت تجهيزاتی در زمينه ايمنی پرسنل آشپزخانه طی بازديدهای روزانه کارشناس تغذيته    -4-4

 يگيرد.صورت م و نماينده پيمانكار جهت رفع مشكل اقدامات و پيگيری های الزم توسط کارشناس تغذيه بالفاصله و يیشناسا

 1/5/91تاريخ ابالغ: ايمنی و سالمت کارکنان                                                   عنوان/ موضوع :

           1/6/93اريخ آخرين بازنگری: ت       تاسيسات و محيط واحد تغذيه، بهداشتدامنه خط مشی و روش : 

                         1/7/93تاريخ آخرين ابالغ:                                                                           Nut/  008کد خط مشی :  

 اولنسخه:                                                                                                         2از  1صفحه : 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 ---: امكانات و تسهيالت   -5

 کميته بررسی :  – 6     

 

 

 

 تجربيات بيمارستانمنابع :  –7

 1/5/91تاريخ ابالغ: ايمنی و سالمت کارکنان                                                    عنوان/ موضوع :

           1/6/93تاريخ آخرين بازنگری:         و تاسيسات محيط واحد تغذيه، بهداشتدامنه خط مشی و روش : 

                         1/7/93تاريخ آخرين ابالغ:                                                                            Nut/  008کد خط مشی :  

 اولنسخه:                                                                                                          2از  2صفحه : 

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مسئول تاسيسات محمدحسين آبک  کارشناس تغذيه فاطمه شفيعی

  نماينده پيمانكار سياوش انصاری  کارشناس بهداشت محيط سيده زهرا پورمند

 د كننده :ييتا

 امضاء سمت خانوادگی نام و نام

  مدير بيمارستان سيد ابراهيم هاشمی

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بيمارستان رئيس دکتر سيدرضا مطهری



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 : تعاريف -1

مكان مستعدی )نظير آشپزخانه( ط داشته باشد آتش ارتبا ياگاز  ،هر مكانی که با برقو  اشدب ايمنی به معنی مصونيت و پيشگيری از آسيب می

 .برای بروز حادثه است و در نتيجه رعايت اصول ايمنی در آن از اهميت بسزايی برخوردار است

ای ناخواستته انجتام ميگيترد و    ، کنترل و يا هدايت آتش هبا آتش بوسيله خاموش کردن آتش نشانی: مجموعه اقداماتی است که برای مقابله

 .اموال و حفاظت از محيط زيست است ، جلوگيری از آسيب بهظت از سالمت افرادهدف آن حفا

را با فشار بتر روی آتتش متی     و اغلب گاز دی اکسيد کربن استبرای خاموش نمودن آتش  ی قابل حمل دستیدستگاهکپسول آتش نشانی: 

 .افكند

 : هدف از تدوين و سياست خط مشی ( چرايی خط مشی ، ) بيانيه خط مشی  -2

 می گردد. کاهش احتمال خطر و پيشگيری از آسيبهای جانی و مالی ناشی از بروز حادثه و آتش سوزی باعثرعايت اصول ايمنی  ی:يچرا

  شناسايی مكانها و عوامل خطرساز و راههای مقابله با اين عوامل بمنظور پيشگيری از بروز حادثه و خسارات ناشی از آن هدف:

 رلی و اجرائی در رابطه با ايمنی آشپزخانهتدوين روشهای کنت است:يس

 : مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی  -3

 بازديد دوره ای و             روش ارزيابی:               کارشناس تغذيه مسئول پاسخگو: 

 گامهای اجرايی و مجری هر گام ( : روش  اجرا )  -4 

 ز طرف رئيس بيمارستان بعنوان مسئول تغذيه در بحران منصوب می گردد.کارشناس تغذيه با صدور ابالغ ا  -4-1

کالس آموزشی مديريت بحران و اطفاء حريق حداقل يكبار در سال توسط مسئول کميته مديريت بحران با همكتاری ستتاد متديريت      -4-2

 م در اين زمينه را کسب می نمايند.بحران منطقه برگزار ميگردد و پرسنل آشپزخانه با شرکت در اين کالس آگاهی های  الز

نظير رعايت اصولی نظير: باز گذاشن پننجره های توری دار بمنظتور جريتان   کالس آموزشی اصول ايمنی در آشپزخانه )شامل مواردی  -4-3

ستنل آشتپزخانه   و . . .( نيز حداقل يكبار در سال توسط کارشناس تغذيه برای پراستفاده از هواکشها بهنگام طبخ غذا  ، داشتن هوا

 برگزار می گردد.

 مسئول تاسيسات پس از بررسی واحد تغذيه، مكانها و عوامل خطر ساز را اعالم می نمايد.  -4-4

 1/5/91تاريخ ابالغ:      یو آتش نشان یايمنی آشپزخانه شامل پيشگيری از آتش سوز عنوان/ موضوع :

           1/6/93تاريخ آخرين بازنگری:       واحد تغذيه، کميته مديريت بحران و واحد تاسيسات   دامنه خط مشی و روش :

                         1/7/93تاريخ آخرين ابالغ:                                                                                        Nut/  009کد خط مشی :  

 اولنسخه:                                                                                                                       3از  1صفحه : 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 بررسی کرده و از سالم بتودن آن اطمينتان حاصتل متی    بصورت دوره ای پرسنل تاسيسات لوله ها و شير های گاز و سيم های برق را   -4-5

تغذيه و از طريق ايشان به مسئول تاسيسات  کارشناستوسط پرسنل آشپزخانه به  بالفاصله وز آسيب مراتب امرنمايند، در صورت بر

 گزارش ميشود.جهت پيگيری و رفع مشكل 

جعبه کمكهای اوليه شامل مواردی نظير چسب زخم، باند، بتادين و . . . در محلی از آشپزخانه که قابل دسترس همگان باشد نصب متی   -4-6

دد تا در مواقعی نظير بريدگی های جزئی پرسنل آشپزخانه از اين ملزومات استفاده نمايند و مشكل رفع گتردد. در صتورتی کته    گر

 جراحت عميق تر باشد فرد جهت اقدامات الزم به اورژانس بيمارستان منتقل می گردد.

ار به گونه ای نصب ميكنند که قابل دسترسی برای تمتام  پرسنل تاسيسات کپسول آتش نشانی را در فاصله مناسب از زمين روی ديو  -4-7

و طبق برنامه زمانبندی شده توسط مسئول تاسيسات، پرسنل تاسيسات کپسول آتش نشانی را کنترل و در صورت لتزوم   افراد باشد

 شارژ می نمايند.

بوطه در محل جهت اقدامات الزم حاضتر متی   وضعيت بحرانی اعالم می گردد و اعضای مر 44در صورت وقوع آتش سوزی با اعالم کد  -4-8

 گردند.

 کپسول آتش نشانی، جعبه کمكهای اوليهامكانات و تسهيالت :  -5

 کميته بررسی :  – 6     

 

 

 1/5/91تاريخ ابالغ:      یو آتش نشان یايمنی آشپزخانه شامل پيشگيری از آتش سوز عنوان/ موضوع :

           1/6/93تاريخ آخرين بازنگری:       ن و واحد تاسيسات  واحد تغذيه، کميته مديريت بحرادامنه خط مشی و روش : 

                         1/7/93تاريخ آخرين ابالغ:                                                                                        Nut/  009کد خط مشی :  

                اولنسخه:                                                                                                                     3از  2صفحه : 

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مسئول تاسيسات حسين آبک  کارشناس تغذيه فاطمه شفيعی

  نماينده پيمانكار سياوش انصاری  مسئول کميته مديريت بحران ته عزيزیفرش



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 جربيات بيمارستانتمنابع :  – 7

 

 

 

 

 

 

 1/5/91تاريخ ابالغ:      یو آتش نشان یايمنی آشپزخانه شامل پيشگيری از آتش سوز عنوان/ موضوع :

           1/6/93تاريخ آخرين بازنگری:       واحد تغذيه، کميته مديريت بحران و واحد تاسيسات   دامنه خط مشی و روش :

                         1/7/93تاريخ آخرين ابالغ:                                                                                          Nut/  009 کد خط مشی :

                    اول نسخه:                                                                                                                    3از   3صفحه : 

 د کننده :ييتا

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدير بيمارستان سيد ابراهيم هاشمی

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بيمارستانرئيس  دکتر سيدرضا مطهری



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 : تعاريف -1

 مشتريان: منظور مصرف کنندگان غذای بيمارستان است که شامل پرسنل، بيماران و همراهان ايشان می باشد. 

 : هدف از تدوين و سياست خط مشی ( چرايی خط مشی ، ) بيانيه خط مشی  -2 

 نتيجه ميزان رضايتمندی مشتريان  اهميت نوع و کيفيت مواد غذايی در ميزان کيفيت غذا و در ی:يچرا

 تهيه مواد غذايی با کيفيت مطلوب و مورد تائيد کارشناس تغذيه و کارشناس بهداشت محيط هدف:

 تهيه، طبخ و توزيع غذا برای مشتريان با نظارت کارشناس تغذيه وکارشناس بهداشت محيطبه مناقصه گذاردن  است:يس

 : ارزيابی مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش  -3

 مشاهده و             روش ارزيابی:                    کارشناس تغذيهمسئول پاسخگو: 

 گامهای اجرايی و مجری هر گام ( : روش  اجرا )  -4 

ه و بتا  نشتد به بخش خصوصی، تهيه کنندگان وسايل مصرفی و مواد غذايی مستقيماً انتختاب   تهيه، طبخ و توزيع غذابا توجه به برون سپاری 

. همچنين حسب گزارشتات نارضتايتی واصتله قبلتی يتا اخيتر       به طور غير مستقيم انتخاب می شوند، تهيه کنندگان تعيين و کنترل کيفيت

از پيمانكار می خواهد تا نسبت به خريد محصول از هر شرکت  کارشناس تغذيه، غذا و دارومشتريان يا اعالم ممنوعيت مصرف از سوی معاونت 

 اقدام نمايد. معتبر ديگر

 ---امكانات و تسهيالت :   -5

 کميته بررسی :  – 6

 

 1/5/91تاريخ ابالغ:              انتخاب تهيه کنندگان وسايل مصرفی و مواد غذايی  عنوان/ موضوع :

           1/6/93تاريخ آخرين بازنگری:                                                                واحد تغذيه دامنه خط مشی و روش :

                         1/7/93تاريخ آخرين ابالغ:                                                                                 Nut/  010ی :  کد خط مش

 اولنسخه:                                                                                                              2از  1صفحه : 

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  نماينده پيمانكار سياوش انصاری  کارشناس تغذيه فاطمه شفيعی



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 کشور یمارستانهايدر ب يیخدمات غذا تيرينخست کتابچه مد شيرايو و مارستانيب اتيتجرب منابع :  – 7

 

 

 

 

 

 

 1/5/91تاريخ ابالغ:               انتخاب تهيه کنندگان وسايل مصرفی و مواد غذايی  عنوان/ موضوع :

           1/6/93تاريخ آخرين بازنگری:                                                                واحد تغذيه دامنه خط مشی و روش :

                         1/7/93تاريخ آخرين ابالغ:                                                                                 Nut/  010کد خط مشی :  

 اولنسخه:                                                                                                              2از  2صفحه : 

 د کننده :ييتا

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدير بيمارستان میسيد ابراهيم هاش

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بيمارستانرئيس  دکتر سيدرضا مطهری



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 : تعاريف -1

اما به تتدريج   اده غذايی در اصل فاقد آلودگی استبه اين معنی که م ،آلودگی ثانويه: مهمترين بخش آلودگی مواد غذايی آلودگی ثانويه است

 شود.آلوده مي حمل و نقل و تهيه غذا، فرآوری. در حين  . . در اثر ورود ميكروب ها، تخم يا الرو، انگل ها، مواد شيميايی و

 : هدف از تدوين و سياست خط مشی ( چرايی خط مشی ، ) بيانيه خط مشی  -2

 اهميت رعايت اصول بهداشتی توسط کارکنان شاغل در زمينه تهيه، توزيع و جابجايی مواد غذايی ی:يچرا

 ن( جلوگيری از ايجاد آلودگی ثانويه و انتقال آن به مشتريان )پرسنل، بيماران و همراها هدف:

 تهيه، طبخ و توزيع غذا برای مشتريان با نظارت کارشناس تغذيه و کارشناس بهداشت محيطبه مناقصه گذاردن  است:يس

 : مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی  -3

 مشاهده و             روش ارزيابی:                    کارشناس تغذيهمسئول پاسخگو: 

 های اجرايی و مجری هر گام ( :گام روش  اجرا )  -4 

مربوط به آشپزخانه در قالب کتابچه ايمنی و بهداشت آشپزخانه )که توسط کارشناس تغذيه بتا   بهداشتی های دستور العمل -4-1

همكاری واحد بهداشت محيط، کنترل عفونت و تاسيسات بيمارستان تهيه گرديده است.( جهت اجترا در اختيتار پرستنل    

 اده می شود.آشپزخانه قرار د

بهداشت، گواهی شرکت در دوره اصناف و معاينات دوره ای افرادی که جهت کار در آشپزخانه به کار کارت کارشناس تغذيه  -4-2

مسری( تا  یبيمار )بيمار مذکور و ادامه کار افراد معتبرگرفته ميشوند را چک می نمايد و از شروع به کار افراد فاقد مدارك 

 ممانعت به عمل می آورد.   )مورد تأييد پزشک معالج(زمان بهبودی کامل 

 کارشتناس تغذيته،  توسط  يیغذا مواد يیو جابجا عيتوز ه،يته اصول بهداشتی مربوط به بهداشت فردی واصول در خصوص  -4-3

 شود.پرسنل آشپزخانه آموزش داده ميبه بصورت دوره ای کنترل عفونت سوپروايزر بهداشت محيط و کارشناس 

، ملبس بودن بته لبتاس کتار مناستب و     بموقعموظف به استحمام  پرسنل آشپزخانهراستای رعايت بهداشت فردی کليه  در -4-4

 می باشند. مذکوربهداشتی  های . و رعايت دستور العمل . کاله، دستكش، پيش بند، ماسک و . تميز،

و  عيت توز ه،يت تهپزخانه حين مراحل مختلف کارشناس تغذيه و کارشناس بهداشت محيط بصورت روتين عملكرد پرسنل آش -4-5

را تحت نظر داشته و مشكالت را بصورت مكتوب به نماينده پيمانكار و مدير بيمارستتان گتزارش متی     يیغذا مواد يیجابجا

 نمايند و گاها بصورت شفاهی نيز به خود پرسنل مستقيما تذکرات الزم را می دهند.  

 1/5/91تاريخ ابالغ:                    یاصول بهداشتی برای تمام کارکنان تينحوه رعا عنوان/ موضوع :

           1/6/93تاريخ آخرين بازنگری:   .                                    دنقش دارن يیغذا مواد يیو جابجا عيتوز ه،يکه در ته

                         1/7/93ابالغ:  تاريخ آخرينو بهداشت محيط                                    واحد تغذيه دامنه خط مشی و روش :

 اولنسخه:                                                                                  Nut/  011کد خط مشی : 

                                                                                                            2از  1صفحه : 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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و ناديده گرفتن تذکرات نسبت به جريمته   ذکوربهداشتی م هایدر صورت عدم رعايت اصول بهداشت فردی و دستور العمل -4-6

 .مالی پيمانكار اقدام ميشود

 ---امكانات و تسهيالت :   -5

 کميته بررسی :  – 6     

 

 

 کشور یمارستانهايدر ب يیخدمات غذا تيرينخست کتابچه مد شيرايو وکتابچه ايمنی و بهداشت آشپزخانه، تجربيات بيمارستان منابع :  – 7

 1/5/91تاريخ ابالغ:                    یتی برای تمام کارکناناصول بهداش تينحوه رعا عنوان/ موضوع :

           1/6/93تاريخ آخرين بازنگری:   .                                     دنقش دارن يیغذا مواد يیو جابجا عيتوز ه،يکه در ته

                         1/7/93تاريخ آخرين ابالغ:            و بهداشت محيط                          واحد تغذيه دامنه خط مشی و روش :

 اولنسخه:                                                                                   Nut/  011کد خط مشی : 

                                                                                                             2از  2صفحه : 

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت وادگینام و نام خان

  سوپروايزر کنترل عفونت فريبا ابراهيميان  کارشناس تغذيه فاطمه شفيعی

  نماينده پيمانكار سياوش انصاری  کارشناس بهداشت محيط سيده زهرا پورمند

 د کننده :ييتا

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  ارستانمدير بيم سيد ابراهيم هاشمی

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بيمارستانرئيس  دکتر سيدرضا مطهری



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 : تعاريف -1
ا ديگر ميكروارگانيسم های بيماريزای موجود در سطوح مختلف مثل تجهيزات، متواد  قارچ يا ويروس ياز بين بردن باکتری، : ضد عفونی کردن

 غذايی و . . .

 : مشی ( هدف از تدوين و سياست خط چرايی خط مشی ، ) بيانيه خط مشی  -2

 اهميت رعايت اصول مربوط به نحوه شست و شو و ضدعفونی اقالم مورد کاربرد در آماده سازی غذا در سالمت و کيفيت غذا ی:يچرا

 جلوگيری از انتقال آلودگی به مشتريان )پرسنل، بيماران و همراهان( از طريق غذا هدف:

 تريان با نظارت کارشناس تغذيه و کارشناس بهداشت محيطتهيه، طبخ و توزيع غذا برای مشبه مناقصه گذاردن  است:يس

 : مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی  -3
 مشاهده و             روش ارزيابی:                    کارشناس تغذيهمسئول پاسخگو: 

 گامهای اجرايی و مجری هر گام ( : روش  اجرا )  -4 
مربوط به آشپزخانه در قالب کتابچه ايمنی و بهداشت آشپزخانه )که توسط کارشناس تغذيه بتا   دستور العمل های بهداشتی -4-1

پرستنل  گرديده است.( جهت اجترا در اختيتار    ، کنترل عفونت و تاسيسات بيمارستان تهيهمحيط همكاری واحد بهداشت
 آشپزخانه قرار داده می شود.

و نماينتده پيمانكتار    کارشناس تغذيته توسط  د کاربرد در آماده سازی غذااقالم مورمسئول شستشو و ضدعفونی هر يک از  -4-2
 مشخص ميشود .

به پرسنل آشپزخانه تفهيم می گتردد و   و نماينده پيمانكار کارشناس تغذيه توسط پرسنل آشپزخانهاز  کيهر فهيشرح وظ -4-3
 امضای وی می رسد. برگه حاوی شرح وظايف هر فرد پس از تفهيم و مطالعه توسط شخص مورد نظر به

 طبق دستتورالعمل مربوطته   اقالم مورد کاربرد در آماده سازی غذای هر يک از شستشو و ضدعفون حيدر خصوص نحوه صح -4-4
آموزشهای الزم ارائه می  پرسنل آشپزخانهعفونت به  کنترلسوپروايزر بهداشت محيط و کارشناس  تغذيه، کارشناستوسط 
 گردد.

پرستنل  توستط   طبتق دستتورالعمل مربوطته     اقالم متورد کتاربرد   یشستشو و ضدعفون ،غذا یماده سازهر مرحله از آ در -4-5
 .شود یانجام م آشپزخانه

بعمتل آورده و   ديت بازدغذا از مراحل کتار   یآماده سازمختلف در طول مراحل کارشناس تغذيه و کارشناس بهداشت محيط  -4-6
واقص توستط پرستنل آشتپزخانه )در    نسبت به رفع نت و مدير بيمارستان، کتبی مشكالت به نماينده پيمانكار ضمن گزارش 
 .دنينما یاقدام م زين صورت لزوم(

 1/5/91تاريخ ابالغ:                      که یمواردنحوه شست و شو و ضدعفونی همه  عنوان/ موضوع :

           1/6/93تاريخ آخرين بازنگری:      .                                                                           دنشو یغذا به کار گرفته م یدر آماده ساز 

                         1/7/93تاريخ آخرين ابالغ:  نترل عفونت          ، بهداشت محيط و کواحد تغذيه دامنه خط مشی و روش :

 اولنسخه:                                                                                Nut/  012کد خط مشی :  

                                                                                                             2از  1صفحه : 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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ناديده گرفتن تذکرات نسبت به جريمته   و ذکوربهداشتی م هایدر صورت عدم رعايت اصول بهداشت فردی و دستور العمل -4-7

 .شود مالی پيمانكار اقدام می

 ---امكانات و تسهيالت :   -5

 کميته بررسی :  – 6     

 

 

در  يیختدمات غتذا   تيرينخست کتابچه مد شيرايو وپزخانه، کتابچه ايمنی و بهداشت آشپزخانه، تجربيات بيمارستان قرارداد آشمنابع :  – 7

 کشور یمارستانهايب

 1/5/91تاريخ ابالغ:                      که ینحوه شست و شو و ضدعفونی همه موارد عنوان/ موضوع :

           1/6/93تاريخ آخرين بازنگری:                                                  .                               دنشو یغذا به کار گرفته م یدر آماده ساز 

                         1/7/93تاريخ آخرين ابالغ:  ، بهداشت محيط و کنترل عفونت          واحد تغذيه دامنه خط مشی و روش :

 اولنسخه:                                                                                Nut/  012کد خط مشی :  

                                                                                                             2از  2صفحه : 

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  سوپروايزر کنترل عفونت فريبا ابراهيميان  کارشناس تغذيه فاطمه شفيعی

  نماينده پيمانكار سياوش انصاری  کارشناس بهداشت محيط سيده زهرا پورمند

 د کننده :ييتا

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدير بيمارستان سيد ابراهيم هاشمی

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بيمارستانرئيس  دکتر سيدرضا مطهری



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 : تعاريف -1

ر سطوح مختلف مثل تجهيزات، متواد  ا ديگر ميكروارگانيسم های بيماريزای موجود دقارچ يا ويروس ياز بين بردن باکتری، : ضد عفونی کردن

 غذايی و . . .

 : هدف از تدوين و سياست خط مشی ( چرايی خط مشی ، ) بيانيه خط مشی  -2

 اهميت رعايت اصول مربوط به نظافت آشپزخانه بعنوان محل تهيه، طبخ و توزيع غذا در سالمت غذا ی:يچرا

 ان )پرسنل، بيماران و همراهان( از طريق غذاجلوگيری از انتقال آلودگی از آشپزخانه به مشتري هدف:

 تهيه، طبخ و توزيع غذا برای مشتريان با نظارت کارشناس تغذيه و بهداشت محيطبه مناقصه گذاردن  است:يس

 : مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی  -3

 اهده و مستنداتمش و             روش ارزيابی:               کارشناس تغذيهمسئول پاسخگو: 

 گامهای اجرايی و مجری هر گام ( : روش  اجرا )  -4 

 دستور العمل های بهداشتی مربوط به آشپزخانه در قالب کتابچه ايمنی و بهداشت آشپزخانه )که توسط کارشتناس تغذيته     -4-1

اجرا در اختيتار پرستنل    ( جهت.، کنترل عفونت و تاسيسات بيمارستان تهيه گرديده استمحيط با همكاری واحد بهداشت

 .آشپزخانه قرار داده می شود

بتا   یتحتت نظتارت و همتاهنگ    مانكاريکار توسط پ ازيکننده مورد ن یو ضدعفون ندهيمواد شو و ، ملزوماتی مورد نيازروين   -4-2

ش آمتوز بيمارستان تتامين متی گتردد، در ضتمن     کنترل عفونت سوپروايزر  و طيبهداشت محکارشناس  کارشناس تغذيه،

کننتده توستط    یو ضتدعفون  ندهيشومواد با استفاده از  هيکردن واحد تغذ زيتم حيدر خصوص نحوه صح پرسنل آشپزخانه

 افراد مذکور صورت می گيرد.

 یبا همتاهنگ کارشناس تغذيه توسط  )شامل برنامه نظافت روزانه، هفتگی و ماهانه( هيواحد تغذ یبرنامه شستشو و ضدعفون -4-3

  تدوين می گردد و اين برنامه توسط پرسنل آشپزخانه اجرا می گردد. و کنترل عفونت طيواحد بهداشت مح

 ديبازد بصورت روتين از وضعيت بهداشتی آشپزخانه و ساير قسمتهای مربوطهکارشناس بهداشت محيط کارشناس تغذيه و  -4-4

ن، نسبت به رفتع نتواقص توستط پرستنل     بعمل آورده و ضمن گزارش کتبی مشكالت به نماينده پيمانكار و مدير بيمارستا

 .ندينما یاقدام م زيآشپزخانه )در صورت لزوم( ن

اقتدام   مانكتار يپ یمال مهي، نسبت به جرگرفتن تذکرات دهيشده و ناد نيو برنامه تدو یبهداشت هایدستور العمل تيدر صورت عدم رعا -4-5

 . شوديم

 نظير رنگ آميزی و . . .( در مواقع لزوم توسط کارشناس تغذيه صورت می گيرد.) آشپزخانه و ساير قسمتهای مربوطه طيمح یبهساز -4-6

 1/5/91تاريخ ابالغ:     تميز کردن واحد تغذيه                                          عنوان/ موضوع :

           1/6/93تاريخ آخرين بازنگری:    داشت محيط                   و به واحد تغذيه دامنه خط مشی و روش : 

                         1/7/93تاريخ آخرين ابالغ:                                                              Nut/  013کد خط مشی :  

                                                                                          اولنسخه:                                                                                              2از  1صفحه : 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 ---امكانات و تسهيالت :   -5

 کميته بررسی :  – 6     

 

 

در  يیختدمات غتذا   تيرينخست کتابچه مد شيرايو وقرارداد آشپزخانه، کتابچه ايمنی و بهداشت آشپزخانه، تجربيات بيمارستان منابع :  – 7

 کشور یمارستانهايب

 1/5/91تاريخ ابالغ:  تميز کردن واحد تغذيه                                          عنوان/ موضوع :

           1/6/93تاريخ آخرين بازنگری: و بهداشت محيط                     واحد تغذيهدامنه خط مشی و روش : 

                         1/7/93تاريخ آخرين ابالغ:                                                          Nut/  013کد خط مشی :  

                                                                                          اولنسخه:                                                                                          2از  2صفحه : 

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  سوپروايزر کنترل عفونت ميانفريبا ابراهي  کارشناس تغذيه فاطمه شفيعی

  نماينده پيمانكار سياوش انصاری  کارشناس بهداشت محيط سيده زهرا پورمند

 د کننده :ييتا

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدير بيمارستان سيد ابراهيم هاشمی

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  انبيمارسترئيس  دکتر سيدرضا مطهری



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 ---: تعاريف  -1

 : هدف از تدوين و سياست خط مشی ( چرايی خط مشی ، ) بيانيه خط مشی  -2

 اهميت نو و بهداشتی بودن وسايل و ظروف آماده سازی و طبخ غذا در سالمت غذا ی:يچرا

تريان )پرستنل،  جلوگيری از انتقال آلودگی غذايی ناشی از طريق وسايل پخت بدليل مستعمل و غير بهداشتی بودن اين ظروف به مش هدف:
 بيماران و همراهان( 

توسط کارشناس تغذيه و انجام پيگيری های الزم جهت جتايگزين نمتودن    یبهداشت ريپخت و ظروف مستعمل و غ ليوساشناسايی  است:يس
      اقالم مذکور با انواع جديد

 : مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی  -3

 مشاهده و                          روش ارزيابی:                                کارشناس تغذيهمسئول پاسخگو: 

 گامهای اجرايی و مجری هر گام ( : روش  اجرا )  -4 

 ريت پخت و ظروف مستتعمل و غ  ليوساکارشناس تغذيه حين بازرسی های روتين روزانه و با توجه به گزارشات واصله از سوی سرآشپز  -4-1
 اسايی می نمايد. را شن یبهداشت

صورت نياز به خريد اقالم جديد کارشناس تغذيه درخواست خويش را با مدير بيمارستان مطرح می نمايد و در صورت موافقت ايشان در  -4-2
 درخواست را در سيستم وارد می نمايد.

 می دهد.مسئول انبار برگه درخواست را پرينت گرفته و پس از امضاء به کارشناس تغذيه تحويل  -4-3

 کارشناس تغذيه پس از امضای برگه درخواست آن را به مسئول دفتر مديريت تحويل می دهد. -4-4

پس از امضای درخواست توسط مدير بيمارستان آن را به مسئول امور مالی بيمارستان تحويل ميدهتد و پتس از    تيريمسئول دفتر مد -4-5
 يد درخواست مورد نظر اقدام می نمايد.امضا توسط ايشان کارپرداز بيمارستان نسبت به خر

کارپرداز کاالی خريداری شده را به انبار تحويل ميدهد و مسئول انبار هم با صدور حواله کاالی مذکور را به کارشناس تغذيه تحويل متی   -4-6
 نمايد.

 .دينما یمستعمل اقدام م يلهواحدتدارکات نسبت به خروج وس ، کارشناس تغذيه با هماهنگیديجديله وس افتيپس از در -4-7

 1/5/91تاريخ ابالغ:          یبهداشت ريپخت و ظروف مستعمل و غ ليبه موقع وسا ضيتعو عنوان/ موضوع :

           1/6/93تاريخ آخرين بازنگری:  ، انبار، مديريت، مالی و تدارکات                         واحد تغذيهروش : دامنه خط مشی و 

                         1/7/93تاريخ آخرين ابالغ:                                                                                         Nut/  014کد خط مشی :  

                                                                                          اولنسخه:                                                                                                                          2از  1صفحه : 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 ---امكانات و تسهيالت :   -5

 کميته بررسی :  – 6     

 

 

 کشور یمارستانهايدر ب يیخدمات غذا تيرينخست کتابچه مد شيرايو وتجربيات بيمارستان منابع :  – 7

 

 1/5/91تاريخ ابالغ:          یبهداشت ريپخت و ظروف مستعمل و غ ليبه موقع وسا ضيتعو عنوان/ موضوع :

           1/6/93تاريخ آخرين بازنگری:  ، انبار، مديريت، مالی و تدارکات                            واحد تغذيه دامنه خط مشی و روش : 

                         1/7/93تاريخ آخرين ابالغ:                                                                                  Nut/  014شی :  کد خط م

                                                                                          اولنسخه:                                                                                                            2از  2صفحه : 

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مسئول امور مالی علی نقی موسوی  تغذيه کارشناس فاطمه شفيعی

  مسئول تدارکات علی اصغر محمد تقی پور  مسئول انبار احمدرضا رفعت

     مسئول دفتر مديريت زهرا بابا زاده

 د کننده :ييتا

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدير بيمارستان سيد ابراهيم هاشمی

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت ینام و نام خانوادگ

  بيمارستانرئيس  دکتر سيدرضا مطهری



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 : تعاريف -1

موجود در سطوح مختلف مثل تجهيزات، متواد   زایيماريب یها سميكروارگانيم گريد اي روسيو ايقارچ  ،یبردن باکتر نيکردن: از ب یضد عفون

 غذايی و . . .

 : هدف از تدوين و سياست خط مشی ( چرايی خط مشی ، ) بيانيه خط مشی  -2

 اهميت تخته های سبزی و گوشت در ميزان سالمت غذا ی:يچرا

 جلوگيری از انتقال آلودگی غذايی ناشی از تخته های گوشت و سبزی به مشتريان )پرسنل، بيماران و همراهان(  هدف:

 طيبهداشت محکارشناس و  هيبا نظارت کارشناس تغذ انيمشتر یغذا برا عيطبخ و توز ه،يذاردن تهبه مناقصه گ است:يس

 : مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی  -3

 مشاهده  بی:ياروش ارز                          و                               کارشناس تغذيه مسئول پاسخگو:

 گامهای اجرايی و مجری هر گام ( : روش  اجرا )  -4 

بتا   )که توسط کارشناس تغذيه مربوط به آشپزخانه در قالب کتابچه ايمنی و بهداشت آشپزخانه  بهداشتی های دستور العمل -4-1

جهت اجترا در اختيتار پرستنل     (.، کنترل عفونت و تاسيسات بيمارستان تهيه گرديده استمحيط همكاری واحد بهداشت

 ار داده می شود.آشپزخانه قر
توسط کارشناس تغذيته و کارشتناس بهداشتت     و گوشت یسبز یهنگام استفاده از تخته ها یاصول بهداشت تينحوه رعادر خصوص  -4-2

 محيط به پرسنل آشپزخانه آموزش داده می شود.

 یبتا آب اقتدام مت    زيت م یشستشو نسبت به پرسنلتخته کار،  یشده بر رو یشسته و ضد عفون جاتيقبل از قرار دادن گوشت و سبز -4-3

 .ندينما

نسبت به شستشوی تخته ها بتا آب و شتوينده مناستب     ل گوشت و سبزيها از روی تخته کار، پرسنلپس از عمليات خردکردن و انتقا -4-4

تخته کار استتفاده  تا روز بعد از  كهيدر صورتده و آثاری از آلودگی باقی نماند و اقدام می نمايند به نحوی که هيچ قسمتی فراموش نش

 سطح تخته ها را نمک پاشی می نمايند.شود  ینم

 ديت بازد بصورت روتين از وضعيت بهداشتی آشپزخانه و ساير قسمتهای مربوطهکارشناس بهداشت محيط  کارشناس کارشناس تغذيه و -4-5

رفع نواقص توسط پرستنل آشتپزخانه )در    بعمل آورده و ضمن گزارش کتبی مشكالت به نماينده پيمانكار و مدير بيمارستان، نسبت به

 .ندينما یاقدام م زيصورت لزوم( ن

 1/5/91تاريخ ابالغ: نحوه رعايت اصول بهداشتی هنگام استفاده از تخته های             عنوان/ موضوع :

       1/6/93تاريخ آخرين بازنگری:                                                                                                سبزی و گوشت         

                                1/7/93تاريخ آخرين ابالغ:                                                                      واحد تغذيه دامنه خط مشی و روش :

                                                                                                     اولنسخه:                                                                                   Nut/  015کد خط مشی :  

                                                                                                                       2از  1صفحه : 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 ---امكانات و تسهيالت :   -5

 کميته بررسی :  – 6     

 

 

 کشور یمارستانهايدر ب يیخدمات غذا تيرينخست کتابچه مد شيرايو وتجربيات بيمارستان منابع :  – 7

 1/5/91تاريخ ابالغ:   نحوه رعايت اصول بهداشتی هنگام استفاده از تخته های             عنوان/ موضوع :

       1/6/93تاريخ آخرين بازنگری:                          سبزی و گوشت                                                                                

                                1/7/93تاريخ آخرين ابالغ:                                                                       واحد تغذيه دامنه خط مشی و روش :

                                                                                                     اولنسخه:                                                                                    Nut/  015کد خط مشی :  

                                                                                                                       2از  2صفحه : 

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  نماينده پيمانكار سياوش انصاری  کارشناس تغذيه فاطمه شفيعی

     کارشناس بهداشت محيط سيده زهرا پورمند

 د کننده :ييتا

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدير بيمارستان سيد ابراهيم هاشمی

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بيمارستانرئيس  دکتر سيدرضا مطهری



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 ---:  تعاريف -1

 : هدف از تدوين و سياست خط مشی ( چرايی خط مشی ، ) بيانيه خط مشی  -2

 اهميت توجه به ارزشها و اعتقادات بيمار در جلب رضايت وی  ی:يچرا

 افزايش سطح رضايتمندی بيماران هدف:

، در صورت امكان  دادن حق انتخاب و مطلوب یکاف یا هي، ارائه اطالعات تغذيیارائه خدمات مطلوب غذا ر،مايمنشور حقوق ب تيرعا است:يس

  مارانيب يیغذا اتيبه شكا یدگيرس ، رعايت حريم خصوصی و اصل رازداری وميحسب نوع رژ برغذا 

 : مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی  -3

 مشاهده  و                          روش ارزيابی:                               کارشناس تغذيهئول پاسخگو: مس

 گامهای اجرايی و مجری هر گام ( : روش  اجرا )  -4 

 .مار  توجيه می نمايدرعايت منشور حقوق بي را در  خصوص توجه به ارزشها و اعتقادات بيماران و پرسنل واحد تغذيهتغذيه  کارشناس -4-1

 سعی می گردد که تا حد امكان خدمات غذايی مطلوب توسط پيمانكار تحت نظارت کارشناس تغذيه صورت گيرد. -4-2

 تا حد امكان اطالعات تغذيه ای کافی و مطلوب توسط کارشناس تغذيه به بيماران ارائه می گردد. -4-3

توسط  توسط کارشناس تغذيه حق انتخاب غذا داده می شود که اجرای اين امرم تجويزی حسب نوع رژيبر به بيماران در صورت امكان  -4-4

 تحت نظارت کارشناس تغذيه صورت می گيرد.پيمانكار 

 حفظ می گردد و اصل رازداری رعايت می گردد. و متصديان توزيع غذا کارشناس تغذيهحريم خصوصی بيماران توسط  -4-5

رسنجی کتبی و شفاهی از بيماران در زمينه خدمات واحد تغذيه و يا شكايت مطرح شده توسط بيماران به کارشناس تغذيه بر اساس نظ -4-6

مسئولين بخشها به مشكالت مطرح شده رسيدگی می نمايد و تا حد امكان مشكالت را رفع می نمايد و در صتورتی کته امكتان رفتع     

 نمايد.مشكل وجود ندارد بيمار را در خصوص موانع موجود توجيه می 

 ---امكانات و تسهيالت :   -5

 1/5/91تاريخ ابالغ:                                        توجه به ارزشها و اعتقادات بيمار عنوان/ موضوع :

           1/6/93تاريخ آخرين بازنگری: و بخشهای بيمارستان                      واحد تغذيهدامنه خط مشی و روش : 

                         1/7/93تاريخ آخرين ابالغ:                                                                    Nut/  016کد خط مشی :  

                                                                                          اولنسخه:                                                                                                    2از  1صفحه : 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 کميته بررسی :  – 6     

 

 

 

 منابع :  – 7

 کشور یمارستانهايدر ب يیخدمات غذا تيرينخست کتابچه مد شيرايو ويات بيمارستان تجرب

 

 1/5/91تاريخ ابالغ:                                             توجه به ارزشها و اعتقادات بيمار عنوان/ موضوع :

           1/6/93تاريخ آخرين بازنگری:  و بخشهای بيمارستان                         واحد تغذيه دامنه خط مشی و روش : 

                         1/7/93تاريخ آخرين ابالغ:                                                                         Nut/  016کد خط مشی :  

                                                                                          اولنسخه:                                                                                                         2از  2صفحه : 

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  يمانكارنماينده پ سياوش انصاری  کارشناس تغذيه فاطمه شفيعی

  مسئول شكايات وپيشنهادات زهراملكی  مسئول دفتر پرستاری زهرا قاسمی

 د کننده :ييتا

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدير بيمارستان سيد ابراهيم هاشمی

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بيمارستانرئيس  دکتر سيدرضا مطهری



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 : تعاريف -1

له به مناقصه گری که مکيفيت مورد نظر )طبق اسناد مناقصه( که در آن تعهدات موضوع معاکميت و يندی است رقابتی برای تأمين آفرمناقصه: 

 کمترين قيمت مناسب را پيشنهاد کرده باشد، واگذار می شود.

 : هدف از تدوين و سياست خط مشی ( ی ،چرايی خط مش ) بيانيه خط مشی  -2

اهميت نحوه عملكرد شرکت برنده در مناقصه تهيه، طبخ و توزيع غذا بعنوان تامين کننتده غتذای مشتتريان )پرستنل، بيمتاران و       ی:يچرا

 همراهان(

 اجرای صحيح مفاد مندرج در قرارداد آشپزخانه هدف:

  يط بر کميت و کيفيت عملكرد پيمانكار نظارت کارشناس تغذيه و کارشناس بهداشت مح است:يس

 : مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی  -3

 مشاهده و مستندات و                          روش ارزيابی:                               کارشناس تغذيهمسئول پاسخگو: 

 گامهای اجرايی و مجری هر گام ( : روش  اجرا )  -4 

 امه غذايی ماهانه با توجه به آناليز غذايی و فصول و مناسبتهای مختلف توسط کارشناس تغذيه تدوين می گردد. برن -4-1

بتر    روتتين  جام بازرستی هتای  با ان بر عملكرد پيمانكار توسط کارشناس تغذيه و کارشناس بهداشت محيطنظارت و کنترل  -4-2

ش مربوطه بصورت مكتوب به نماينده پيمانكار )جهت اطتالع و اقتدام   صورت می گيرد و گزارغذا  عي، طبخ و توزهينحوه ته

 الزم( و مدير بيمارستان ارائه می گردد.

 چک ليست های کنترلی توسط کارشناس تغذيه تكميل می گردند. -4-3

 کارشناس تغذيه رسيدگی می گردد.توسط از سوی مشتريان )پرسنل، بيماران و همراهان( واصله  اتيشكا به -4-4

در و  در صورت وجود مشكل، توسط کارشناس تغذيه بصورت شفاهی يا کتبی به نماينتده پيمانكتار تتذکر داده متی شتود      -4-5

 کارشناس تغذيه طبق قرارداد جريمه مالی درخواست می گردد.طبق قرارداد توسط صورت لزوم 

 

 1/5/91تاريخ ابالغ:                              واحد  یالزامات و استانداردها تينحوه کنترل رعا  عنوان/ موضوع :

       1/6/93تاريخ آخرين بازنگری:                                                                                                            یخارج مانكاريتوسط پ

       1/7/93تاريخ آخرين ابالغ: ، بهداشت محيط، امور قراردادها و مديريت        واحد تغذيهدامنه خط مشی و روش : 

                                                                                            Nut/  017کد خط مشی :  

                                                                                          اولنسخه:                                                                                                                        2از  1صفحه : 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 ---امكانات و تسهيالت :   -5

 کميته بررسی :  – 6     

 

 

 

 منابع :  – 7

 کشور یمارستانهايدر ب يیخدمات غذا تيرينخست کتابچه مد شيرايوقرارداد آشپزخانه و 

 

 1/5/91تاريخ ابالغ:                              واحد  یالزامات و استانداردها تينحوه کنترل رعا  عنوان/ موضوع :

       1/6/93تاريخ آخرين بازنگری:                                                                                                            یخارج مانكاريتوسط پ

       1/7/93تاريخ آخرين ابالغ: ادها و مديريت        ، بهداشت محيط، امور قراردواحد تغذيهدامنه خط مشی و روش : 

                                                                                            Nut/  017کد خط مشی :  

                                                                                          اولنسخه:                                                                                                                        2از  2صفحه : 

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت گینام و نام خانواد امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مسئول امور قراردادها محسن پاالش  کارشناس تغذيه فاطمه شفيعی

  نماينده پيمانكار سياوش انصاری  کارشناس بهداشت محيط سيده زهرا پورمند

 د کننده :ييتا

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدير بيمارستان سيد ابراهيم هاشمی

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت ادگینام و نام خانو

  بيمارستانرئيس  دکتر سيدرضا مطهری



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 : اريفتع -1

و نقتاط کنتترل     : مجموعه الزامات مربوط به سيستم مديريت بهداشت مواد غذايی است که به معنی تجزيه و تحليتل خطتر  HACCPتعريف 

 اصل اساسی به شرح زير می باشد: 7بحرانی می باشد و شامل 

 ور پيشگيریاقدامات الزم به منظ ، تجزيه وتحليل خطرات و تعيينمشخص نمودن تمامی خطرات بالقوه -1

، آلودگی را حذف يا کنترل کرد. اين نقاط شامل يند که می توان با کنترل آنهاآيا مراحلی از فر نقاطيعنی  :(CCPتعيين نقاط کنترل بحرانی )-2

 ت.وحتی هنگام فروش به مشتری اس ، از ماده خام تا محصول نهائیيا غذا توليد ماده غذائی مراحلکليه 

متد نظتر   يند پختن آبرای فر حداقل دما و زمان مورد نياز قی ازتلفي پختن ماده غذايیبرای  مثال: CCPرانی برای هر تعيين حد يا حدود بح-3

 د.گرد هر گونه عامل مضر اطمينان حاصلتا از حذف  است

 لتعيين چگونگی و روش استفاده از دما و زمان برای پخت محصو مثال :CCPهر برقراری سيستم پايش وکنترل برای  -4

 ادهمجدد يتا معتدوم کتردن مت     پخت : مثال تحت کنترل نيست CCPانجام اقدامات اصالحی درمواردی که سيستم پايش مشخص کند که  -5

 در صورتيكه حداقل دمای الزم برای پخت اعمال نشده باشد.، غذائی

رای اطمينان هنده کارائی دما و زمان ثبت شده، بدکه نشان شيوه هايی : مثالHACCPتعيين روشهايی به منظور تائيد عملكرد کارای سيستم  -6

 مانند آزمايشات ميكروبی، پخت باشد قسمتاز عملكرد مناسب 

پايش  اطالعات مكتوب از خطرات و روشهای کنترل آنها، قسمتاين : مستندسازی روشها وثبت و بايگانی مناسب برای اصول وکاربردآنها -7

 ده برای تصحيح مشكالت احتمالی را در برمی گيرد.نيازهای ايمنی و اقدامات الزم انجام ش

 مانند استفاده از مقاالت چاپ شده و معتبر ميكروب شناستی  ،باشد کارشناسیبايد بر اساس نظرات  قسمتهاهر کدام از اين  :نكته

 در مورد دما و زمان الزم برای کنترل پاتوژنهای مولد بيماريهای غذائی 

 : هدف از تدوين و سياست خط مشی ( مشی ، چرايی خط ) بيانيه خط مشی  -2

 نقش غذا در سالمت مشتريان )پرسنل، بيماران وهمراهان( ی:يچرا

 پيشگيری از به مخاطره افتادن سالمت مشتريان )پرسنل، بيماران وهمراهان( از طريق غذا هدف:

 رزيابی نقاط بحرانی توسط کارشناس تغذيهمكاتبه با شرکتهای مشاور، شرکت در دوره های آموزشی مربوطه و تعيين و ا است:يس

 : مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی  -3

 مشاهده و مستندات و                          روش ارزيابی:                               کارشناس تغذيهمسئول پاسخگو: 

 1/5/91تاريخ ابالغ:                                                                           HACCPاستقرار مراحل مرتبط با  عنوان/ موضوع :

       1/6/93تاريخ آخرين بازنگری: واحد تغذيه، بهداشت محيط و کنترل عفونت                      دامنه خط مشی و روش :

       1/7/93ابالغ:  تاريخ آخرين                                                                                     Nut/  018کد خط مشی :  

                                                                                          اولنسخه:                                                                                                                      4از  1صفحه : 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 گامهای اجرايی و مجری هر گام ( : روش  اجرا )  -4

پس از اخذ تعهد توسط کارشتناس   واحد تغذيه بيمارستان، در HACCPتعيين دامنه کارکرد  غذايی و مديريت کيفيت مواد اصولپس از تنظيم 

 صورت می گيرد:اقدامات زير  HACCP ولجهت استقرار اصتغذيه از مديريت بيمارستان 

بيمارستتان و شترکت    و مسئول کنترل عفونتت  کارشناس بهداشت محيطمتشكل از کارشناس تغذيه، کارشناس  HACCPتشكيل تيم  -4-1

  HACCPحداقل يكی از اعضاء )ترجيحا کارشناس تغذيه( در دوره های آموزشی مرتبط با سيستم 

 ويتهای کاری تيم برای استقرار، اجرا و حفظ سيستم توسط تيمتعيين حوزه مطالعه و اول -4-2

عتواملی   ،ل( به لحاظ ساختمان )فرموالسيون(، ترکيبات، مواد خام و عناصر تشكيل دهنده، نوع فرآوریشرح فرآورده )توصيف محصو -4-3

ه هتای  گترو  ی )عمر مفيد(، روش استفاده وندگار، مدت زمان مانگهداری و توزيع، شرايط که بر ايمنی تأثير دارند، سيستم بسته بندی

 فرآورده های غذايی توسط تيم مصرف کننده

تعيين هدف مصرف )مشخص کردن موارد استفاده ( توسط تيم که به لحاظ کاربرد بيمارستانی محصول از جمله مصرف کنندگان نهتايی   -4-4

 باشند. ، بيماران و سالمندان و همچنين عموم مردم میزنان باردار  گروه های آسيب پذير جامعه شامل: نوزادان، کودکان، آن

مهمی نظيتر   ر گذار بر ايمنی محصول و اطالعاتتهيه نمودار جريان کار )نمودار جريان توليد و نقشه تجهيزات( شامل تمام مراحل تأثي -4-5

 مختلف توسط تيم نواحیدما و زمان و نشان دهنده سطح بهداشت 

بته منظتور    فراغتت  ، نظافتت و  به با متصديان در زمانهای عملياتار در محل توسط تيم با بازبينی دقيق و مصاحتأييد نمودار جريان ک -4-6

اطمينان از اينكه اطالعات مهمی از قلم نيافتاده باشد. )در صورتيكه در نمودار جريان توليد و نقشه تجهيزات اشتكالی وجتود داشتت    

 ( می شود.اصالح 

، بررسی اقتدامات الزم  مربوط به هر مرحله، تجزيه و تحليل خطراتفيزيكی(   ،)بيولوژيكی، شيميايیات بالقوه فهرست کردن تمام خطر -4-7

 (1)اصل  برای کنترل خطرات شناسايی شده توسط تيم

 (2)اصل  تعيين نقاط کنترل بحرانی  توسط تيم -4-8

 (3)اصل  تعيين محدوده های بحرانی توسط تيم -4-9

 یارجتاع مت   هيت و جهت اجترا بته بختش تغذ    هيتهتيم توسط  HACCPبا استقرار مراحل مرتبط  یدر راستا یبهداشت یادستور العمله -4-10

 (4)اصل  تيمتوسط  یکنترل نقاط بحران ستيچک ل هيته -11-4.گردد

 1/5/91تاريخ ابالغ:                                                                          HACCPاستقرار مراحل مرتبط با  عنوان/ موضوع :

       1/6/93تاريخ آخرين بازنگری: واحد تغذيه، بهداشت محيط و کنترل عفونت                     دامنه خط مشی و روش :

       1/7/93تاريخ آخرين ابالغ:                                                                                     Nut/  018کد خط مشی :  

                                                                                          اولنسخه:                                                                                                                     4از  2صفحه : 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 (4)اصل  تعيين سيستم پايش توسط تيم -4-12

 (5)اصل  تعيين اقدامات اصالحی توسط تيم -4-13

  (6)اصل  تعيين شيوه های تأييد توسط تيم -4-14

بته  اعضتای تتيم    توستط  HACCPدر راستای استقرار مراحل مرتبط  ی و محدوده های بحرانیاصول بهداشت تيدر خصوص نحوه رعا -4-15

 شود. یداده مآموزش  نهپرسنل آشپزخا

با استفاده از چک ليست کنتترل نقتاط بحرانتی از    روتين کارشناسان تغذيه و کارشناس کارشناس بهداشت محيط بصورت  -4-16

نماينده پيمانكار ( گزارش متی نماينتد و    و مشكالت را بصورت مكتوب به مدير بيمارستان )و پايش بعمل آورده  جريان کار

 يز به خود پرسنل مستقيما تذکرات الزم را می دهند.  گاها بصورت شفاهی ن

، ناديده گرفتن تذکرات و ورود به محدوده هتای بحرانتی و   پرسنلدر صورت عدم رعايت دستور العملهای بهداشتی توسط  -4-17

 . شودنسبت به جريمه مالی پيمانكار اقدام ممكن است وصول شكايات مستدل، ضمن اصالحات 

و  توسط اعضای تيم از آشپزخانه بعمل می آيد HACCPای و بررسی شكايات واصله به منظور تأييد سيستم مميزی دوره  -4-18

مربوطته   بعنوان اقدامات اصتالحی توستط واحتدهای    HACCPبا  در راستای استقرار مراحل مرتبط . . . هر نوع بهسازی و

 .صورت ميگيرد

 HACCPمستند سازی کلی سوابق  -4-19

 HACCPرنامه بازنگری ب -4-20

 و قرارداد آشپزخانه HACCP، مشاور چک ليست کنترل نقاط بحرانی ،HACCPدستور العمل استقرار سيستم امكانات و تسهيالت :   -5

 کميته بررسی :  – 6     

 

 1/5/91تاريخ ابالغ:                                                                          HACCPاستقرار مراحل مرتبط با  عنوان/ موضوع :

       1/6/93تاريخ آخرين بازنگری: واحد تغذيه، بهداشت محيط و کنترل عفونت                     دامنه خط مشی و روش :

       1/7/93ريخ آخرين ابالغ: تا                                                                                    Nut/  018کد خط مشی :  

                                                                                          اولنسخه:                                                                                                                     4از  3صفحه : 

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مسئول امور قراردادها ن پاالشمحس  کارشناس تغذيه فاطمه شفيعی

  نماينده پيمانكار سياوش انصاری  کارشناس بهداشت محيط سيده زهرا پورمند

     سوپروايزر کنترل عفونت فريبا ابراهيميان



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 منابع :  – 7

 HACCPآموزش مفاهيم، نيازمنديها و اصول سيستم 

 

 
 
 
 
 

 
 

 1/5/91ريخ ابالغ: تا                                                                 HACCPاستقرار مراحل مرتبط با  عنوان/ موضوع :

       1/6/93تاريخ آخرين بازنگری: واحد تغذيه، بهداشت محيط و کنترل عفونت                     دامنه خط مشی و روش :

       1/7/93تاريخ آخرين ابالغ:                                                                                     Nut/  018کد خط مشی :  

                                                                                          اولنسخه:                                                                                                                     4از  4صفحه : 

 د کننده :ييتا

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدير بيمارستان سيد ابراهيم هاشمی

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بيمارستانرئيس  دکتر سيدرضا مطهری



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 و ساختمان  تاسیسات
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 فهرست
 

 صفحه            عنوان 

 
 502......................................................................................................................نگهداشت سیستم گرمایش وسرمایش وتهویه بیمارستان 

  504.........................................................................................................................برق شهری وبرق اظطراری(UPSنگهداشت سیستم برق)

 506.....................................................................................................................................ایمنی تاسیسات وتجهیزات الکتریکی ومکانیکی

 508.......................................................................................................................................................رعایت ایمنی درزمینه گازهای طبی

 510.........................................................................................................توسط پیمانکارخارجیکنترل رعایت الزامات واستانداردهای بخش 

 512 ...................................................................کنترل دوره ای سیستم اطالع رسانی )بلندگو،پیج(واستفاده ازسیستم جایگزین درموارد لزوم

  514  .......................................................................................................................................اطمینان از رعایت ایمنی درسطوح ودیوارها

   516 ..............................................................................................................................انجام فرایندسرویس های دوره ای ......................

    518 ..............................................................................................................................................................................فراینددرخواست

  520 ...................................................................................................................................................................نظام ثبت کامل خدمات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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  نگهداشت سيستم گرمایش سرمایش وتهویه بيمارستان: عنوان/موضوع

 

 1/10/91تاريخ ابالغ  :

 1/4/93تاريخ بازنگری بعدی :

                  1/5/93تاريخ  آخرين باز نگری :  

 کليه قسمتهای بيمارستان:     دامنه خط مشی و روش

 B&F     001 /کد خط مشی :

                                  اول        : نسخه        2از    1   : حهصف

تعمير ونگهداری انواع تاسيسات شامل : موتورخانه)چيلرمرکزی ، ديگهای آب گرم وبخار، پمپ نگهداشت سيستم : تعاريف: -1

های آب وفاضالب ، فن کوئل ورادياتور( سختی گير( سيستمهای تهويه مطبوع)هواسازها( مكانيكال)انواع لوله  های گردش و

 والكتريكال)پست برق ، تابلوهای برق ، ژنراتور، روشنايی ،کليدوپريز(

 : بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی(-2

 بازدهی وطول عمر بيشتر تاسيسات    چرايی:

 كتريكال ومكانيكالتامين سيستم گرمايش وسر مايش ونور و تهويه وال      هدف:

 کاهش هزينه های بيمارستان وصرفه جويی درمصرف انرژی   سياست:

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 مسئول تاسيسات 

 روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام ( : -4

 ه کنترل می نمايد.بيمارستان را طبق چک ليست  های مربوط مسئول شيفت تاسيسات روزانه تاسيسات -4-1

پرسنل فنی تاسيسات تعمير قطعات معيوب ورفع موارد نقص و خرابی ها ی گزارش شده مسئول شيفت راروزانه انجام -2 -4

 ميدهند. 

 مسئول تاسيسات روزانه بخش ها را از نظر تاسيسات موجود  راند و در دفتر  ثبت می نمايد.     -4-3

 سخگويی به درخواستهای تعميرات وتاسيساتی بخشها می باشد.مسئول شيفت روزانه مسئول پا -4-4 

درصورت عدم رفع نقص توسط پرسنل فنی تاسيسات مراتب توسط مسئول تاسيسات به مديريت بيمارستان گزارش  -4-5

 ميگردد.

بيمارستان مسئول تاسيسات باشرکت های ذيربط  جهت اعزام کارشناس و رفع موارد نقص احتمالی باهماهنگی مديريت  -4-6

 مكاتبه می نمايد.

 

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 نگهداشت سيستم گرمایش سرمایش وتهویه بيمارستان : عنوان/موضوع

 

 1/10/91تاريخ ابالغ  :

 1/4/93تاريخ بازنگری بعدی :

              1/5/93تاريخ  آخرين باز نگری :  

        

 کليه قسمتهای بيمارستان:     دامنه خط مشی و روش

 B&F     001 /کد خط مشی :

                                  اول        : نسخه        2از   2   : صفحه

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  تكنسين تاسيسات احمدپاکنژاد  مسئول تاسيسات محمدحسين آبک

  تكنسين تاسيسات عباس شكری   بيمارستان مدير سيدابراهيم هاشمی

  مديرپرستاری زهراقاسمی   رئيس امور اداری محسن حدادی

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدير بيمارستان سيدابراهيم هاشمی

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس بيمارستان   سيدرضامطهریدکتر

 

 تجربه بيمارستانمنابع : -7

 

 

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 1/10/91تاريخ ابالغ  : اضطراری( و برق شهری برق UPSنگهداشت سيستم برق) : عنوان/موضوع

 1/4/93تاريخ بازنگری بعدی :

                  1/5/93تاريخ  آخرين باز نگری :  

 کليه بخشهای بيمارستان:   دامنه خط مشی و روش

      B&F/002 کد خط مشی :

                                  اول        : نسخه                                                                         2از 1          : صفحه

 تعاريف: -1

 يوپی اس:دستگاهی است که ازنوسانات برق که موجب خرابی دستگاهها وتجهيزات الكتريكی است جلوگيری می کند.

 ثانيه بطوراتوماتيک وصل وبرق راتوليدمی نمايد.10برق اظطراری : مولدجريان برق می باشدکه درمواقع قطع برق شهری پس از 

 

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2
برق شهری که موجب خرابی وگرانی دستگاهها وتجهيزات بيمارستان ونوسانات فاده با توجه يه حساسيت محل است  چرايی:

 ( مورد نياز می باشد. و برق اضطراری UPSوجود هردو ی موارد)دستگاههای حساس می شود

 با ال بردن امكانات و عمر دستگاه ها    هدف : 

 يوپی اس بعلت  نوسانات برق شهری وجلوگيری ازخرابی تجهيزات ودستگاهها   مجهز نمودن اين مرکز به اين سيستم  سياست :

 وصل خواهدشد.ثانيه  10تاحدود حداقل پس ازقطع برق شهری برق اضطراری )ديزل ژنراتور( که مجهزنمودن مرکز به 

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 مديربيمارستان

 : روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

 نموده است.ص در داخل بخش ها مشخرا UPSپريز های مسئول تاسيسات -4-1

 حاصل می نمايد. اطمينان upsاز سالم بودن دستگاه مسئول تاسيسات /مسئول شيفت -4-2

 راتكميل می نمايد. ups وضعيت چک ليست روزانه ازمسئول تاسيسات /مسئول شيفت  -4-3

 تكميل می نمايد.ودن جهت آماده به کار براچک ليست روزانه از دستگاه ديزل ژنراتور مسئول تاسيسات /مسئول شيفت  -4-4

رها روزانه کنترل ه های تجهيزات پزشكی و کامپيوتجهت دستگاراموجود UPSکاربران از پريز های مسئول بخش استفاده  -4-5

 می نمايد.

 ---امكانات وتسهيالت: -5



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 1/10/91تاريخ ابالغ  : اضطراری( شهری وبرق برق UPSنگهداشت سيستم برق) : عنوان/موضوع

 1/4/93ی بعدی :تاريخ بازنگر

 1/5/93تاريخ  آخرين باز نگری :  

  تاسيسات:   دامنه خط مشی و روش

     B&F/002  کد خط مشی :

                                  اول        : نسخه                                                                         2از 2          : صفحه

 ---امكانات وتسهيالت: -5

 :کميته بررسی-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  سوپروایزر باليني منصوره باني  مدیربيمارستان هاشمی سيدابراهيم

  ITمسئول  الهه نوري  مسئول تاسيسات حسين آبک

  سوپروایزر آزمایشگاه سعيده ناظري  سوپروايزر راديولوژی نسيم افسری منش

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مديريت بيمارستان  هاشمی سيدابراهيم

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رياست بيمارستان مطهریسيدرضادکتر

 دستورالعمل های دفترفنی دانشگاهمنابع :  -7

 1/10/91تاريخ ابالغ  :الكتريكی   نی تاسيسات وتجهيزاتايم : عنوان/موضوع



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 ومكانيكی

 
 1/4/93تاريخ بازنگری بعدی :

                      1/5/93تاريخ  آخرين باز نگری :  
 کليه قسمتهای بيمارستان:  دامنه خط مشی و روش

 B&F     003 /کد خط مشی :

                                  ولا        : نسخه        2از    1   : صفحه

 ---تعاريف: -1

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

ايمنی تاسيسات وتجهيزات بمنظور جلوگيری از خطرات جانی ومالی )پرسنل وبيماران وهمراهان( ناشی از عدم کارکرد  چرايی:

يل برق گرفتگی آتش سوزی نشت آب وبخار انفجارکپسول ترکيدن لوله گرفتگی اوله صحيح دستگاهها ووسايل تاسيساتی ازقب

 های فاضالب و........دارای اهميت بااليی می باشد.

 حفظ جان ومال پرسنل بيماران وهمراهان    هدف:

  اجرای صحيح دستورالعمل های ايمنی مربوطه ايمن سازی تاسيسات وتجهيزات ازطريق  سياست:

 اسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:مسئول پ-3 

 مدير بيمارستان

 : روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

می  اخذ را هنگام خريدوراه اندازی دستگاه ها  دستورالعملهای ايمنی از آتش نشانی وشرکتهای سازنده مسئول تاسيسات -1-4

 نمايد.

  آنها راتائيد می نمايند. ومسئول ايمنی وتجهيزات پزشكی ومديريت بيمارستانتدوين را دستورالعملها  مسئول تاسيسات  -2-4

وجهت تخصيص وتامين اعتبار توسط  تهيهدستگاهها وتجهيزات را بودجه مربوط به ايمن سازی برآورد  مسئول تاسيسات  -3-4

 امورمالی به مديريت بيمارستان ارائه می نمايد.

ايمن تبار مربوطه توسط امورمالی بيمارستان باتائيد مديريت بيمارستان امورمربوط به مسئول تاسيسات پس ازتائيد اع -4-4

 می دهد. انجام را سازی دستگاهها وتاسيسات

 

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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الكتريكی   ايمنی تاسيسات وتجهيزات : عنوان/موضوع

 ومكانيكی

 

 1/10/91تاريخ ابالغ  :

 1/4/93تاريخ بازنگری بعدی :

 کليه قسمتهای بيمارستان:  دامنه خط مشی و روش                      1/5/93تاريخ  آخرين باز نگری :  

 B&F     003 /کد خط مشی :

                                  اول        : نسخه        2از    2  : صفحه

 انجام می دهد.به منظور کنترل ايمنی دستگاهها وتاسيسات   را  بازديد های دوره ایمسئول تاسيسات  -5-4

 مسئول تاسيسات موارد ايمنی وموردنياز را  دردفتر ايمنی جهت کنترل ثبت می نمايد.--6-4

 ---امكانات وتسهيالت: -5

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  شناس بهداشت کار زهراپورمند  مديربيمارستان سيدابراهيم هاشمی

  مسئول آتش نشانی ابراهيم عرب  مسئول تاسيسات  محمدحسين آبک

  رييس امور اداری  محسن حدادی  تجهيزات پزشكی مسئول طيبه خاوری

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مديربيمارستان  سيدابراهيم هاشمی

 

 ابالغ کننده :

 مضاءا سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس بيمارستان  سيدرضامطهریدکتر

  تجربه بيمارستانمنابع : -7



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 رعايت ايمنی درزمينه گازهای طبی : عنوان/موضوع

 

   1/10/91       تاريخ ابالغ  :

 1/4/93  تاريخ بازنگری بعدی :

  1/5/93تاريخ  آخرين باز نگری :   

  تاسيسات و تجهيزات پزشكی:  دامنه خط مشی و روش

 B&F/ 004      کد خط مشی :

                                  اول        : نسخه 2از   1          : صفحه

 تعاريف:-1

گازهای طبی شامل اکسيژن ازت وگازهای بيهوشی می باشند که يابصورت لوله کشی دربخشهااستفاده می شوند يابصورت کپسول 

 های قابل جابجايی وانتقال

 خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:بيانيه -2

گازهای طبی درجهت درمان بيماران مورداستفاده قرارمی گيرند که درصورت عدم رعايت ايمنی برای آنها می توانند چرايی:  

 . برای بيماروپرسنل خطرآفرين بوده دچارآتش سوزی وياخفگی و.. گردند

 ان ازخطرات احتمالی  ناشی حفظ جان  پرسنل وبيمار    هدف :

 ايمن سازی درزمينه گازهای طبی  ازطريق اجرای صحيح دستورالعمل های مربوطه سياست:

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3 

 مديربيمارستان

 : روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

 تهيه می شود.ابتدای هرسال  سات دستورالعمل ايمنی گازهای طبی توسط مسئول تاسي -4-1

 چک ليست روزانه از وضعيت ايمنی  گازهای طبی توسط مسئول تاسيسات تهيه می شود. -4-2

 به عمل می آيد.طبق چک ليست توسط مسئول شيفت کنترل وبازديد روزانه از گازهای طبی دربخش های مختلف  -4-3

 بررسی ميگردد. روزانه رشناس تجهيزات پزشكی موارد ومشكالت موجود توسط مسئول تاسيسات وکا -4-4

 ارائه می گردد.)موارد ومشكالت( درهمان روز گزارش مسئول تاسيسات به مديريت بيمارستان ازوضعيت موجود  -4-5

 اقدامات اصالحی بمنظورايمن سازی انجام درهمان روز توسط مديريت ومسئول تاسيسات وکارشناس تجهيزات پزشكی   -4-6

 گردد. می



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 رعايت ايمنی درزمينه گازهای طبی : عنوان/موضوع

 

   1/10/92       تاريخ ابالغ  :

 1/4/93  تاريخ بازنگری بعدی :

  1/5/93تاريخ  آخرين باز نگری :   

  تاسيسات و تجهيزات پزشكی:  دامنه خط مشی و روش

 B&F/ 004      کد خط مشی :

                                  اول        : نسخه 2از   2          : صفحه

 ---امكانات وتسهيالت: -5

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مديربيمارستان سيدابراهيم هاشمی  مسئول تاسيسات  محمدحسين آبک 

  س امور اداریرئي محسن حدادی  تكنسين تاسيسات مهدی يوسفی

  تجهيزات پزشكی مسئول طيبه خاوری  تكنسين تاسيسات مجتبی عزيزی

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مديربيمارستان سيدابراهيم هاشمی

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس بيمارستان  سيدرضامطهریدکتر 

 رستانتجربه بيمامنابع : -7

 

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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کنترل رعایت الزامات واستانداردهاي بخش : عنوان/موضوع

 توسط پيمانكارخارجي

 1/10/91      :تاريخ ابالغ

 93/ 1/4 تاريخ بازنگری بعدی :

   اداری ،   دانشگاه  تاسيسات ،:   دامنه خط مشی و روش     1/5/93  تاريخ  آخرين باز نگری : 

     B&F / 005  کد خط مشی :

                                  اول        : نسخه                                                                         2از 1:   فحهص

 ---تعاريف:-1

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2
 موجود درقراردادهای منعقده وتائيد لوازم مصرفی درتائيدکيفيت کاربمنظور بررسی پيشرفت کار طبق نقشه های   چرايی:

 اطمينان از اجرای صحيح تعهدات پيمانكاران    هدف : 

 برون سپاری درساخت وسازها )صرفه جويی درزمان ،  نيرو و منابع مالی (   سياست :

 :مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی-3

 مديربيمارستان

 : ا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام (روش  اجر-4
پس از ابالغ دفترفنی دانشگاه مبنی برتعيين پيمانكاروارسال نسخه قرارداد بانقشه های مربوطه جهت انجام کارهای عمرانی  -4-1

 ل موردوفنی بيمارستان اززمان حضورپيمانكاروشروع پروژه نظارت برپيشرفت کار ونحوه انجام کار ونوع وميزان مصالح ووساي

 استفاده طبق مفادقرارداد ونقشه های مربوطه بصورت روزانه توسط مسئول تاسيسات وپرسنل شيفت بازديد وکنترل می گردد.  

 موارد رابه مسئول تاسيسات  دردفتر نظارت برکارروزانه درصورت بروز خطا وياعدم رعايت مفادقرارداد مسئول هر شيفت  -4-2

 ايد.پيمانكاران ثبت وگزارش می نم

 جهت رفع مشكالت احتمالی به مديريت بيمارستان گزارش می نمايد.درهمان روز مسئول تاسيسات موارد را -4-3

 ازطرف مديريت بيمارستان  موارد به نماينده پيمانكارکه درمحل کارگاه مستقردربيمارستان می باشد جهت انجام اصالح -4-4

 اعالم می گردد. 

ام هرمرحله از پروژه اقدام به تهيه صورت وضعيت خود می نمايد وآنرابه تائيد  بيمارستان  رسانده نماينده پيمانكار دراتم -4-5

 تاجهت تائيد نهايی  به دفترفنی دانشگاه  ارسال گردد .

ناظرخودرابه محل بيمارستان اعزام می نمايد تاموارد صورت پس ازوصول صورت وضعيت ارسالی ، دفترفنی کارشناس -4-6

 ررسی و تائيد نمايد. وضعيت راب

پرداخت امورمالی بيمارستان به  ، دفتر فنی دانشگاه درهرمرحلهصورت وضعيت توسط کارشناسان تائيد پس از  -4-7

 .انجام می گرددپيمانكار

 

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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کنترل رعایت الزامات واستانداردهاي بخش  : عنوان/موضوع

 توسط پيمانكارخارجي

 1/10/91      تاريخ ابالغ:

 93/ 1/4 ی بعدی :تاريخ بازنگر

   اداری ،   دانشگاه  تاسيسات ،:   دامنه خط مشی و روش     1/5/93  تاريخ  آخرين باز نگری : 

     B&F / 005  کد خط مشی :

                                  اول        : نسخه                                                                         2از  2:    صفحه

پس ازپايان پروژه جلسات کارگروه باحضور کارشناسان دفترفنی دانشگاه تشكيل می گردد تاپس تائيد ، پروژه جهت بهره  -4-8

 برداری تحويل موقت گردد.

اسان دفترفنی پس ازبهره برداری واطمينان از عملكرد پيمانكار  باحضورکارشنوپس از گذشت مدت تعيين شده درقراردا د -4-9

 آزادسازی می گردد.توسط امورمالی دانشگاه درمحل بيمارستان پروژه تحويل نهايی ميگردد وضمانت حسن انجام کارپيمانكار 

 ---امكانات وتسهيالت: -5

 :کميته بررسی-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس امور اداري محسن حدادي  ساتمسئول تاسي حسين آبک

  رئيس امورمالي سيد علي موسوي   مدیربيمارستان سيدابراهيم هاشمی

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مديريت بيمارستان  سيدابراهيم هاشمی

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  نرياست بيمارستا سيدرضامطهریدکتر

 دستورالعمل های دفترفنی دانشگاهمنابع :  -7

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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کنترل دوره ای سيستم اطالع رسانی  : عنوان/موضوع

 )بلندگو،پيج(واستفاده ازسيستم جايگزين درموارد لزوم

 1/10/91تاريخ ابالغ  :

 1/4/93تاريخ بازنگری بعدی :

  کليه بخشهای بيمارستان:   روش دامنه خط مشی و                  1/5/93تاريخ  آخرين باز نگری :  

 /B&F      006کد خط مشی :

                                  اول        : نسخه                                                                         2از 1          : صفحه

 تعاريف:-1

درسطح بيمارستان ازمرکز تلفن پيامها  ص و اطالعيه هااشخانمودن مطلع اص و سيستم پيج:در صورت نياز به اعالم کدهای خ 

 اعالن وپخش  می گردد.

 :بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (-2 

 با توجه به نياز مراکز به اين سيستم مورد استفاده قرار می گيرد.  چرايی:

 دهای مورد نياز بخش ها و دستيابی آسان به پرسنلپايين آوردن زمان اعالم ک   هدف : 

 مجهز نمودن اين مرکز به اين سيستم جهت باال بردن کيفيت ارائه خدمات  سياست :

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 سئول تاسيسات و روش ارزيابی : بازديد روزانه و چک ليست کنترلیم

 : جری هر گام (روش  اجرا :)گامهای اجرايی و م-4

 پيج قسمتهای مختلف بيمارستان راکنترل می نمايد. سالم بودن سيستممسئول تاسيسات/مسئول شيفت  روزانه  -4-1

 راکنترل می نمايد. سراسری بودن صدای پيچ و مناسب بودن سطح صدا ی آنمسئول تاسيسات/مسئول شيفت  روزانه   -4-2

 راکنترل می نمايد.فراهم بودن سيستم جايگزين در کنار سيستم آماده به کار  مسئول تاسيسات/مسئول شيفت  روزانه -4-3

  ثبت می نمايد. به صورت مرتب در چک ليستراکنترل سيستم مسئول تاسيسات/مسئول شيفت  روزانه   -4-4

ع مشكل مسئول تاسيسات /مسئول شيفت درصورت قطع سيستم پيج دريكی ازقسمتهای بيمارستان بالفاصله جهت رف -4-5

اقدام نموده ودرصورت عدم تعميردرداخل بيمارستان به نماينده شرکت طرف قرارداد جهت حضوردرمحل اطالع می دهد و تا 

 حصول نتيجه پيگيری های الزم رابعمل می آورد. 

 ---امكانات وتسهيالت: -5

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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کنترل دوره ای سيستم اطالع رسانی  : عنوان/موضوع

 جايگزين درموارد لزوم )بلندگو،پيج(واستفاده ازسيستم

 1/10/91تاريخ ابالغ  :

 1/4/93تاريخ بازنگری بعدی :

  کليه بخشهای بيمارستان:   دامنه خط مشی و روش                  1/5/93تاريخ  آخرين باز نگری :  

   /B&F      006 کد خط مشی :

                                  اول        : نسخه                                                                         2از 2          : صفحه

 :کميته بررسی-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس اموراداري محسن حدادي  مدیربيمارستان هاشمی سيدابراهيم

  مسئول مرکزتلفن محمدخرم نژاد  اریمديرپرست زهراقاسمی

  مسئول تاسيسات محمدحسين آبك  رئيس امورمالي علي نقي موسوي 

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدير بيمارستان  هاشمی سيدابراهيم

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بيمارستان رئيس مطهریسيدرضادکتر

 دستورالعمل های دفترفنی دانشگاهمنابع :  -7

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 1/10/91تاريخ ابالغ  : دیوارها و سطوح در ایمني رعایت از اطمينان : عنوان/موضوع

 1/4/93تاريخ بازنگری بعدی :

                       1/5/93تاريخ  آخرين باز نگری :  

 تاسيسات :   دامنه خط مشی و روش

 B&F/007      کد خط مشی :

                                  اول    : نسخه                                                                         2از 1          : صفحه

     ---  :تعاريف-1

 :بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (-2

 و استانداردها در ساختمان برای جلوگيری از مخاطرات اجرای موارد ايمن سازی چرايی : 

 به حداقل رساندن موارد تخريب و صدمات احتمالی به بيماران و پرسنل   هدف : 

 اجرای مقاوم سازی در کليه نقاط و گرفتن تاييديه های مربوط  سياست :

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 مديربيمارستان

 : :)گامهای اجرايی و مجری هر گام ( روش  اجرا-4

 می نمايند.بازديد دوره ایاز کليه سطوح به صورت  تاسيساتپرسنل  -4-1

 تكميل می نمايند. به صورت دوره ایراچک ليست های مربوطه تاسيسات پرسنل  -4-2

 می دهند. گزارش تاسيسات /مسئول شيفت در صورت بروز مشكالت به مسئول تاسيسات پرسنل  -4-3

مسئول بخش نيزدرصورت بروز مشكل بالفاصله مراتب راجهت بررسی ورفع مشكل به مسئول تاسيسات /مسئول شيفت  -4-4

 اطالع می دهد.

 می نمايند.  برنامه ريزیباهماهنگی مديريت بيمارستان جهت انجام تعميرات مسئول تاسيسات  -4-5

 ---امكانات وتسهيالت: -5

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 1/10/91تاريخ ابالغ  : دیوارها و سطوح در ایمني ایترع از اطمينان:  عنوان/موضوع

 1/4/93تاريخ بازنگری بعدی :

                       1/5/93تاريخ  آخرين باز نگری :  

  تاسيسات:   دامنه خط مشی و روش

     B&F/007  کد خط مشی :

                                  ولا    : نسخه                                                                         2از 2          : صفحه

 :کميته بررسی-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدیرپرستاري زهراقاسمي  مدیربيمارستان هاشمی سيدابراهيم

  سرپرستاراورژانس ميفریباصار  مسئول تاسيسات حسين آبک

  سرپرستارجراحي مهري سالمتي   تكنسين تاسيسات احمدپاکنژاد

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مديريت بيمارستان  هاشمی سيدابراهيم

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رياست بيمارستان مطهریسيدرضادکتر

 رالعمل های دفترفنی دانشگاهدستومنابع :  -7

 

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 های دوره ای انجام فرايندسرويس :عنوان/موضوع

 

    1/10/91خ ابالغ: تاري

 1/4/93 بازنگری:آخرين  تاريخ

                     1/5/93:   ابالغتاريخ  آخرين  

 پرسنل تاسيسات    : دامنه خط مشی و روش

 B&F     008 /:کد خط مشی 

                                  اول        : نسخه 2از  1          : صفحه

 تعاريف: -1

سرويس های دوره ای شامل بازديد ،کنترل سالمت ودقت دستگاهها وتجهيزات  درزمانهای مشخص متی باشتد ودرصتورت نيتاز     

داختل بيمارستتان توستط پرستنل     اقدامات اصالحی ازقبيل روغن کاری رسوب زدايی تعويض قطعه ياتعمير آن می باشد کته يادر 

 آموزش ديده تاسيسات انجام می شود يااز طريق شرکتهای مربوطه که خدمات پشتيبانی ارائه می نمايند.

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

ها می باشند وازکارافتادن آنها باعتث متی   باتوجه به اينكه دستگاهها ووسايل تاسيساتی بيمارستان مربوط به تمام قسمت چرايی :

 شود کارتمام قسمتها مختل گردد وتهيه آنها وراه اندازی آنها مستلزم صرف هزينه های کالن وزمان بسيارطوالنی است 

بمنظور کارايی  وطول عمر بيشتر دستگاهها وتجهيزات وجلوگيری از اتالف زمان ومنابع متالی سرويستهای دوره ای دارای    هدف:

 هميت بوده ودرزمانهای الزم برای هردستگاه انجام  می پذيرد.  ا

 وارتقاء سيستم هاي  تاسيساتي بيمارستان حفظ منابع موجود سياست:

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3 

 مسئول پاسخگو : مسئول تاسيسات         و             روش ارزيابی : مشاهده

 : اجرايی و مجری هر گام ( روش  اجرا :)گامهای-4

 مسئول تاسيسات برنامه زمانبندی سرويسهای دوره ای دستگاههای مختلف بيمارستان را ساالنه تهيه می نمايد. -4-1

مسئول تاسيسات درمورد سرويسهای دوره ای که مربوط به شرکتهای پشتبانی کننده سيستمهاست طبق برنامه زمانبنتدی   -4-2

 می نمايدوجهت انجام سرويس دورهای ازآنها دعوت می کند به بيمارستان مراجعه نمايند . باشرکت مربوطه مكاتبه

مسئول تاسيسات درمورد سرويسهای دوره ای که توسط پرسنل آموزش ديده تاسيسات انجام ميگردد طبق برنامه  -4-3

 زمانبندی انجام ودردفترمربوط به سرويسهای دوره ای ثبت گردد را کنترل می نمايد.

 ---امكانات وتسهيالت: -5

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 های دوره ای سرويس انجام فرايند : عنوان/موضوع

 

 1/10/92 تاريخ ابالغ  :

 1/4/93بازنگری :آخرين تاريخ 

 1/5/93:   ابالغتاريخ  آخرين  

  پرسنل تاسيسات    : دامنه خط مشی و روش

     B& F / 008  : کد خط مشی

                                  اول        : نسخه     2از  2      : صفحه

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مديريت بيمارستان سيدابراهيم هاشمی  مسئول تاسيسات محمدحسين آبک

  رئيس امور اداری آقای محسن حدادی  تكنسين تاسيسات عباس شكری

     تكنسين تاسيسات احمد پاکنژاد

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مديريت بيمارستان سيدابراهيم هاشمی

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس بيمارستان دکتر سيدرضامطهری

 تجربه بيمارستان منابع :-7

 

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 نجام سرويس های تعميرفرايند درخواست وا : عنوان/موضوع

 

      1/10/91تاريخ ابالغ  :

 93/ 4/ 1   تاريخ بازنگری بعدی :

                    1/5/93تاريخ  آخرين باز نگری :    

 کليه واحدهای بيمارستان:     دامنه خط مشی و روش

 B&F / 009      کد خط مشی :

                                  لاو        : نسخه           2از  1:     صفحه

 ---تعاريف:  -1

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

 رفع مشكالت تاسيساتی بخشهای مختلف بيمارستان  چرايی :

  برق گاز تلفن سرمايش وگرمايش آب  تامين نيازهای تاسيساتی هدف:

  راسرع وقتارائه هرچه بهترخدمات  د  سياست:

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3 

 مسئول تاسيسات

 روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام ( :-4

 نيازهای تاسيساتی مشكالت وخرابی ها بصورت روزانه توسط پرسنل  به مسئول واحدگزارش می شود     -4-1

 ی نمايد.مسئول واحدمشكالت رابه واحدتاسيسات اعالم م -4-2

 مسئول تاسيسات موارد رابررسی و اولويت بندی می نمايد. -4-3

 بنابه تخصص پرسنل فنی تاسيسات درخواستها  توسط مسئول تاسيسات تقسيم کار می شود . -4-4

 پرسنل تاسيسات به واحددرخواست کننده مراجعه وبازديد می نمايند. -4-5

 ودردفترمربوطه ثبت می نمايند    زجهت تعميرات راازانبار تاسيسات دريافت کردهپرسنل تاسيسات  قطعات ياوسايل موردنيا -4-6

کارهای انجام شده توسط پرسنل تاسيسات دردفتر گزارشات روزانه تاسيسات ثبت شده و مسئول واحددرخواست کننده  -4-7

 پس ازرفع مشكل آن را امضاءوتائيد می نمايد. 

 ---امكانات وتسهيالت: -5



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 فرايند درخواست وانجام سرويس های تعمير : ععنوان/موضو

 

      1/10/91تاريخ ابالغ  :

 93/ 4/ 1   تاريخ بازنگری بعدی :

                    1/5/93تاريخ  آخرين باز نگری :    

 کليه واحدهای بيمارستان:     دامنه خط مشی و روش

 B&F / 009      کد خط مشی :

                                  اول        : نسخه           2از  2:     صفحه

 کميته بررسی:-6
 

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مديربيمارستان سيدابراهيم هاشمی  مسئول تاسيسات  محمدحسين آبک 

  مور اداریرئيس ا محسن حدادی  تكنسين تاسيسات احمدپاکنژاد

  مسئول تدارکات علی اصغرمحمدتقی پور  مسئول امورمالی علی نقی موسوی 

 

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مديربيمارستان سيدابراهيم هاشمی

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس بيمارستان سيدرضامطهریدکتر

 مارستانتجربه بي منابع :-7

 

 

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 نظام ثبت کامل خدمات : عنوان/موضوع

 

     1/10/91     تاريخ ابالغ  :

 1/4/93تاريخ بازنگری بعدی :

                     1/5/93تاريخ  آخرين باز نگری :   

 واحدتاسيسات :  دامنه خط مشی و روش

 B&F /010      کد خط مشی :

                                  اول        : نسخه 2از  1          : صفحه

 - --تعاريف: -1

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

بمنظور مديريت واحدتاسيسات ، ارزيابی عملكرد ، برنامه ريزی ، نيازسنجی ، کارسنجی ، پيگيری موارد موردنيازو     چرايی :

 درخواست شده و ارائه شده( توسط واحدثبت ميگردد .تامين اعتبار کليه خدمات )

  باالبردن سطح رضايتمندی گيرندگان خدمت      هدف:

 ارتقائ کيفيت ارائه خدمات    سياست:

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3  

 مسئول تاسيسات 

 : روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

 گردد. بصورت روزانه به واحد تاسيسات اعالم میتوسط مسئول واحد واحد درخواستهای هر  -4-1

 گردد . مسئول تاسيسات ومسئول هرشيفت دردفتر درخواست واحدها ثبت می توسطپس ازاعالم موارد  -4-2

 توسط مسئول تاسيسات يامسئول شيفت تفكيک وبرنامه ريزی  واولويت بندی می شود . ی واصله درخواستها -4-3

 روزانه  درخواستهايی که نياز به بودجه خاص وياتغييرات اساسی باشند به دفتر مديريت طی گزارش مسئول تاسيسات -4-4

 .می شود بصورت کتبی ياشفاهی ارائه 

 .توسط مسئول شيفت بين پرسنل تاسيسات تقسيم کارمی شودروزانه درخواستهايی که قابل انجام می باشند  -4-5

 .گردد واست واحد ياانجام خدمت مربوطه  توسط پرسنل ازمسئول واحد دردفتر مربوطه امضا اخذمیپس از انجام درخ -4-6
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 ---امكانات وتسهيالت: -5

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مديربيمارستان سيدابراهيم هاشمی  سات مسئول تاسي محمدحسين آبک 

  رئيس امور اداری محسن حدادی  تكنسين تاسيسات مجتبی عزيزی 

  مديرپرستاری زهراقاسمی  تكنسين تاسيسات مهدی يوسفی

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مديربيمارستان سيدابراهيم هاشمی

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت وادگینام و نام خان

  رئيس بيمارستان  سيدرضامطهریدکتر 

 

 نظام ثبت کامل خدمات : عنوان/موضوع

 

     1/10/91     تاريخ ابالغ  :

 

 1/4/93تاريخ بازنگری بعدی :

                     1/5/93تاريخ  آخرين باز نگری :   

 واحدتاسيسات :  دامنه خط مشی و روش

 B&F /010      کد خط مشی :

                                  اول        : نسخه 2از  2          : صفحه
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 تجربه بيمارستانمنابع : -7

 

 

 

 

 تدارکاتواحد 
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 فهرست

 

 صفحه                                                                                                                                                         عنوان                                                                                                                        

 

 524..........................................................................................خرید ..................................................................................................

 526................................................................................................................................................................تامین و تهیه لوازم مصرفي

 528.............................................................................................................................................................................................توزیع

 530..............................................................................................................................................................................تعمیرونگهداری

 532.................................................................................................................................................................................اسقاط ومازاد

 534..........................................................................................................................................................................................فروش

 536..................................................................کنترل رعایت الزامات و استانداردهای واحد واگذار شده به پیمانکار خارجی)برون سپاری(

 

 

 

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       

 

 

524 
 

 4/10/91   تاريخ ابالغ  : خريدعنوان/موضوع : 

 1/5/93تاريخ آخرين بازنگری :    

 10/5/93اريخ  آخرين ابالغ :  ت

 كليه واحدهاي مختلف بيمارستاندامنه خط مشی و روش : 

 PR/001      کد خط مشی :

                                  اول        : نسخه                                                                       2از     1:     صفحه

 :تعاريف -1

 در سريعترين زمان ممكن نازلترين قيمت  كيفيت و بهترينخريد كليه لوازم مورد نياز بيمارستان با 

  بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

  .مي باشندو ملزومات اداري      درماني ابزار و تجهيزاتمراجعين نيازمند  ارائه خدمات به بيماران و واحدهاي مختلف بيمارستان بمنظور چرايی:

درماني و  واحدهاموردنيازكاال ، تجهيزات و موادمصرفي و مهيا ساختن مختلف بيمارستان درماني جلوگيري از وقفه درگردش كار بخشهاي  هدف :

  اداري

 خريد متمركز ازطريق واحدتداركات وكنترل بهينه مصرف  باتائيد رياست و مديريت بيمارستان سياست:

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 مدير بيمارستانسيد ابراهيم هاشمي ، 

  روش  اجرا : )گامهای اجرايی و مجری هر گام ( :-4
 انجام ميگردد. ازطريق نرم افزار تداركات بيمارستان توسط  مسئولين هرواحد درخواست كاال -4-1

 قرار ميگردد. سيبرر مسئولين فني مورددرخواست ها توسط  -4-2

 ميگردد. درخواست ها توسط مديريت بيمارستان تائيدو به انبار ارسال -4-3

 ميگردد. توسط انباردار بررسي،  موجودبودن درخواستهاي ارسالي واحدها درانبار -4-4

 .تكميل ميگردد  داردرصورت نبودن كاال درانبار فرم درخواست خريد توسط انبار -4-5

)مسئول تداركات ، مسئولين فني، رئيس مالي، مدير و رياست مركز(  در كميته خريد كه افراد شركت كننده در آن درخواست خريد -4-6

 ميباشند مطرح و درصورت نياز تصيم گيري خريد انجام مي پذيرد .

 انجام ميگردد.تائيد و تامين اعتبار درخواست خريد توسط رئيس امورمالي  -4-7

 انجام ميگردد. بيمارستان و رياست درخواست خريد توسط مديرتائيد نهايي و امضاء -4-8

 اداره تداركات انجام مي شود.خريد كاالبه پايين ترين قيمت وكيفيت مناسب  توسط  -4-9
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 داده مي شود. وسط كارپرداز تحويلبيمارستان تمركزي به انباربعد از خريد  كاال -4-10

 داده مي شود. نظركيفيت وتعداد توسط مسئول انبار مطابقت از كاال درخواستمشخصات  كاالي خريداري شده با-4-11

 حاضر مي شود. مسئول درخواست كننده براي تائيد نهايي كاال در انبار -4-12

 مي شود. دراص انبار توسط انباردار در صورت تائيد كاال برگ رسيد-4-13

 مي شود. دراحواله خروج كاال در دو نسخه از انبار براي واحد درخواست كننده ص-4-14

 امضاء مي گردد.مسئول واحد  توسطكاال به واحد درخواست كننده تحويل و حواله  -4-15

 ه مي شود.ري شده فرستادكاالي خريدا ، تداركات جهت روكش سند اداره به به همراه فاكتور و درخواست رسيد انبار -4-16

 كامپيوتر،نرم افزار تداركاتامكانات وتسهيالت موردنياز: -5

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی
  انبارمسئول  احمد رضا رفعت  مسئول تداركات ابراهيم جوادي

  مسئول تاسيسات محمدحسين آبك   اموراداريسرپرست   محسن حدادي

  مسئول تجهيزات پزشكي طيبه خاوري  سرپرست امورمالي  علي نقي موسوي 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدير بيمارستان  سيد ابراهيم هاشمي

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس بيمارستان  سيد رضا مطهريدكتر

 و كتاب آئين نامه معامالتي دانشگاه و بخشنامه هاتجربه بيمارستان منابع : -7

 

 4/10/91   تاريخ ابالغ  : خريدعنوان/موضوع : 

 1/5/93تاريخ آخرين بازنگری :    

 10/5/93تاريخ  آخرين ابالغ :  

 كليه واحدهاي مختلف بيمارستانروش :  دامنه خط مشی و

       PR /001کد خط مشی :

                                  اول        : نسخه                                                                        2از     2:     صفحه
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 4/10/91   تاريخ ابالغ  : تامين و تهيه لوازم مصرفيعنوان/موضوع : 

 1/5/93تاريخ آخرين بازنگری :    

 10/5/93تاريخ  آخرين ابالغ :  

 كليه واحدهاي مختلف بيمارستاندامنه خط مشی و روش : 

 PR/002      د خط مشی :ک

                                  اول        : نسخه                                                                                2از     1:     صفحه

 تعاريف:  -1

جهت بهبود وضعيت درمان بيماران و برطرف كردن دقدقه  ربوطهتامين وتهيه : تامين وتهيه كليه نيازهاي بيمارستان ازطرق منابع مختلف م

 همكاراني كه كار درمان انجام ميدهند.

  بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

 ضروري مي باشد.مراجعين  مصرفي موردنياز واحدها بمنظورجلوگيري ازوقفه درارائه خدمات به بيماران و مواد : تهيه كاال و چرايی

 تدوين رفع نيازهاي تجهيزاتي وموادمصرفي واحدها مي باشد :  ازهدف

 مي باشد.و تهيه فرمهاي مصوب  مركزباتوجه به تامين اعتبارمربوطه وصرفه وصالح  بيمارستان كاالهاي ضروري تجهيزات و تهيه  سياست :

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 مديربيمارستاناشمي ، سيد ابراهيم ه

  روش  اجرا : )گامهای اجرايی و مجری هر گام ( :-4
 .تامين وتهيه نيازهاي بيمارستان از چندطريق انجام ميگردد

 به بوع درخصوص تامين نيازهاي تجهيزات پزشكي ياكتب علمي پس ازدرخواست كتبي بيمارستان واختصاص سهميهتم و دانشگاه وزارت -4-1 

 تهيه كاالي موردنياز مي نمايد. اقدام به مركز

كاالهاي مورد نياز راخريداري وبه  بصورت وجوه نقدي درساخت پروژه ها يا پرداخت هاي نقدي جهت مصارف درماني خاص  خيرين -4-2

 بيمارستان ارسال مي نمايند.

كاالهاي موردنياز درخواست شده راپس ر مالي تداركات بيمارستان پس ازدرخواست واحدها  وتائيد مديريت و تامين اعتبار امومسئول  -4-3

 ازتائيد خريداري مي نمايد.

مي دراص از طرف بيمارستان قبض اهدايي داده ومسئول انبار تحويل به انباررا پس ازتهيه ردنياز اارگانها ياافراد بصورت كاالهاي اهدايي مو -4-4

 نمايد.

از  معاونت پشتيباني ، دفتر حقوقي و امور وخدمات پس از كسب مجوزهاي الزم  ازطريق عقدقرارداد باشركتهاي ارائه كننده كاال -4-5

 قراردادهاي دانشگاه

بخشهاي بيمارستان ازطريق جابجايي اموال با هماهنگي مديريت و مسئول اموال وپس از تكميل فرم انتقال اموال وانجام تغييرات الزم  -4-6

 ستان كاالي موردنياز خودراتامين مي نمايند.درليست اموال هرواحد توسط امين اموال بيمار
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 4/10/91   تاريخ ابالغ  : تامين و تهيه لوازم مصرفيعنوان/موضوع : 

 1/5/93تاريخ آخرين بازنگری :    

 10/5/93تاريخ  آخرين ابالغ :  

 كليه واحدهاي مختلف بيمارستاندامنه خط مشی و روش : 

 PR/002      کد خط مشی :

                                  اول        : نسخه                                                                                2از     1  :   صفحه

 كاال درخواست –قبض انبار  -هاي مربوطهفرم امكانات وتسهيالت موردنياز: -5

 کميته بررسی:-6
 

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت انوادگینام و نام خ

  انبار مسئول  احمد رضا رفعت  مسئول تداركات ابراهيم جوادي
  مديره دفتر پرستاري زهرا قاسمي كاكرودي  سرپرست امور اداري محسن حدادي

  مسئول تجهيزات پزشكي مهندس طيبه خاوري  سرپرست امور مالي علي نقي موسوي

 ده :تاييد کنن

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدير بيمارستان  سيد ابراهيم هاشمي

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بيمارستان  رييس سيد رضا مطهريدكتر

 

  و آيين نامه معامالتي دانشگاه و بخش نامه ها  تجربه بيمارستانمنابع : -7
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 4/10/91   ابالغ  : تاريخ توزيععنوان/موضوع : 

 1/5/93تاريخ آخرين بازنگری :    

  10/5/93تاريخ  آخرين ابالغ :  

 انبار وكليه بخشهاي مختلف بيمارستاندامنه خط مشی و روش : 

  /003PRکد خط مشی :

                                  اول        : هنسخ                                                                       2از     1:     صفحه

 تعاريف: -1

 كليه تجهيزات مورد نياز و لوازم مصرفي بيمارستان بايد از طريق انبار مركزي بين بخش هاي مركز با كمترين زمان و ثبت اطالعات كاالهاي

 تحويلي توزيع گردد.

  خط مشی (:بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست -2

  در مركز مشخص نمودن چگونگي دستيابي واحدها به كاالهاي خريداري شده چرايی:

 و كاالهاي مصرفي پرت كاالها ،كنترل ميزان مصرف واحدها و مديريت صحيح مواد و ايجاد رويه واحد وجلوگيري از بي نظمي ، هدف:

 طهوتكميل فرمهاي مربو انبارواحد از طريق توزيع متمركز  سياست:

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 مدير بيمارستانسيد ابراهيم هاشمي ، 

  روش  اجرا : )گامهای اجرايی و مجری هر گام ( :-4
 د.گردثبت مي نرم افزاري بيمارستان بصورت ماهانه منشي هر واحد  در سيستم توسط درخواست كاالها -4-1

 د.يرمي گقرار در كارتابل انبار و مدير بيمارستان  نهايي توسط سپس  و ط سرپرست هر واحد تائيدتوسابتدا درخواستهاي ثبت شده -4-2

 طبق ليست توسط انباردار آماده ميگردد.بعد از فرايند تائيد كاالهاي درخواست شده -4-3

 ه انبارمركزي بيمارستان مراجعه نمايند. واحد توسط انبار دار اطالع داده ميشود كه براي دريافت درخواست كاالهاي خود بمسئول  به-4-4

 منتقل مي گردد.  مربوطه  به واحد و شده انبار تحويل گرفته كاالها توسط نماينده واحد از-4-5

 درخواست كنترل ميگردد.برگه كاالها توسط مسئول واحد طبق -4-6

 تحويل ميگردد.مركزي  بارامضاء  و به ان (نسخه  2در )برگه درخواست حواله كاال توسط مسئول واحد -4-7

 هاي مربوطهفرم  -كامپيوترامكانات وتسهيالت موردنياز: -5
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 4/10/91   تاريخ ابالغ  : توزيععنوان/موضوع : 

 1/5/93تاريخ آخرين بازنگری :    

  10/5/93تاريخ  آخرين ابالغ :  

 انبار وكليه بخشهاي مختلف بيمارستاندامنه خط مشی و روش : 

 PR/003    :کد خط مشی 

                                  اول        : نسخه                                                                       2از     2:     صفحه

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  ماليامور سرپرست ي علي نقي موسو  مسئول انبار عتاحمدرضا رف

  مسئول تداركات ابراهيم جوادي  سرپرست امور اداري محسن حدادي

  انباردار حسين مماني  مدير دفتر پرستاري زهرا قاسمي كاكرودي

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدير بيمارستان  سيد ابراهيم هاشمي

 کننده :ابالغ 

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رييس بيمارستان  دكتر سيد رضا مطهري

 

 آئين نامه معامالتي، بخش نامه ها و تجربه بيمارستانمنابع : -7
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 4/10/91   تاريخ ابالغ  : و نگهداري تعميرعنوان/موضوع : 

 1/5/93تاريخ آخرين بازنگری :    

                                          10/5/93تاريخ  آخرين ابالغ :  

 كليه واحدهاي مختلف بيمارستاندامنه خط مشی و روش : 

 PR/004      کد خط مشی :

                                  اول        : نسخه                                                                       2از     1:     صفحه

 تعاريف:  -1

ل جهت صرفه جوئي در منابع مالي و همچنين ارائه خدمات بهتر بيمارستان به بيماران ، مركز نسبت به تعمير تجهيزات و دستگاههاي معيوب قاب

 تعمير اقدام مينمايد

  بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

رفع عيب واختالل درعملكرد وسايل، دستگاهها  وتجهيزات موجود  ،قفه درارائه خدمات واحدهاي مختلف بيمارستانبمنظورجلوگيري ازوچرايی :

 انجام ميگردد. تعميرات تاسيساتي(ازطريق شركتهاي ارائه دهنده خدمات ،پزشكي ،در بيمارستان )اداري

  كارايي  تجهيزات ، دستگاهها و وسايل موجود دربيمارستانهدف: 

 انجام مي پذيرد درمرحله بعد توسط شركتهاي ارائه دهنده خدمات و بيمارستانتعمير توسط تكنسينهاي داخل  اولويت :سياست

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 مدير بيمارستان، سيد ابراهيم هاشمي

  روش  اجرا : )گامهای اجرايی و مجری هر گام ( :-4
 دستگاهها ازطريق مسئول واحدبه مديريت بيمارستان اعالم ميگردد.خرابي وسايل تجهيزات و-4-1

ارجاع به واحدهاي ذيربط جهت بررسي مشكل )تاسيسات ،تجهيزات پزشكي، مركز كامپيوتر حسب موورد( درصوورت تعميردرداخول توسوط     -4-2

 ارشناسان به علوت نداشوتن تخصوص وياقطعوات    توسط ك مركز كارشناسان وتكنسين هاي بيمارستان  انجام ميگردد .درصورت عدم تعميردرداخل

 به شركتهاي مربوطه ارسال ميگردد. و امين اموال مديريت پس ازهماهنگي الزم  با مورد نياز

مكاتبه باشركتهايي كه متعهد به ارائه خدمات) گارانتي( ياخدمات پوس ازفوروش يانگهوداري بابيمارسوتان دارنود جهوت اطوالع واقودام الزم         -4-3

 شكل انجام ميگردد.بمنظوررفع م

نماينده به بيمارستان جهت رفع عيب درخصوص برخي ازدستگاههاي غير قابل انتقال  اعزام ميگردد  و يا وسايل قابل انتقال  به شوركت هوا   -4-4

 جهت تعمير مانند پرينتر يابرخي از وسايل تجهيزات پزشكي ارسال ميگردد.

 مربوطه،مسئول تداركات،امين اموال ورئيس اموراداري امضاء ميگردد. فرم خروج اموال جهت تعمير توسط مسئول واحد-4-5

 .ميگرددمربوطه تائيد  واحد ، توسط مسئولين فني و مسئولصحت عملكرد دستگاه پس ازتعمير-4-6

 تكميل ميگردد. سرپرست بخش يا مسئول فنيفرم درخواست تعميركاال توسط -4-7

 را تائيد مي نمايد. داركاتمسئول تمسئول تداركات قسمت مربوط به -4-8

 تداركات ارسال ميگردد. اداره توسط ،تهيه و به امورمالي بمنظور پرداخت هزينه  تعمير  رياست و مديريتصورتجلسه تعميركاال با تائيد  -4-9



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 فرم درخواست تعمير : امكانات وتسهيالت موردنياز-5 

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مديرپرستاري زهراقاسمي  امور مالي سرپرست علي نقي موسوي

  تجهيزات پزشكي طيبه خاوري  امين اموال محسن پاالش
  ITمسئول  الهه نوري  مسئول تداركات م جواديابراهي

  سوپروايزر آزمايشگاه سعيده ناظري   مسئول تاسيسات حسين آبك

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدير بيمارستان  سيد ابراهيم هاشمي

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  ارستان رييس بيم دكتر سيد رضا مطهري

 

 و بخشنامه هاتجربه بيمارستان منابع : -7

 

 

 

 

 

 4/10/91   تاريخ ابالغ  : و نگهداري  تعميرعنوان/موضوع : 

 1/5/93تاريخ آخرين بازنگری :    

                      10/5/93ابالغ :  تاريخ  آخرين 

 كليه واحدهاي مختلف بيمارستاندامنه خط مشی و روش :   

 PR/004      کد خط مشی :

                                  اول        : نسخه                                                                       2از     2:     صفحه



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 4/10/91   تاريخ ابالغ  : اسقاط ومازادعنوان/موضوع : 

 1/5/93تاريخ آخرين بازنگری :    

                      10/5/93تاريخ  آخرين ابالغ :  

   و انبار  امورمالي،اموراداريدامنه خط مشی و روش : 

 PR/005      کد خط مشی :

                                  اول        : نسخه                                                                       2از     1:     صفحه

 تعاريف:  -1

 )عمر مفيد آنها به پايان رسيده است( ستوديگرقابل استفاده ني اندفرسوده شده خراب يا كه  و دستگاههايي قطعات، وسايل ،  كاالهااسقاط:

 اسقاط اعالم ميگردند. و...(بعنوان ، چدن، دستگاهروي،مس ،آهن  ،)كاغذ هاجهت بازيافت مواد سازنده آن

 ولي هنوز قبالً زمينه  استفاده از آنها فراهم بوده است نيازبيمارستان نمي باشندو يا كه مورد ي پزشكيوسايل اداري ، مصرفي ودستگاهها مازاد:

مازاداعالم  بهينه از اينگونه تجهيزاتجهت استفاده  است. لذاقابل استفاده هم در ديگر مراكز كه نيازمند اينگونه تجهيزات و امكانات مي باشند 

 د.نميگرد

  بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

مازاد سازمان مي يا بصورت اسقاط  منابع مالي بيت المال اموالوجلوگيري از هدررفتن  و تجهيزات منابعفضا ، بمنظور استفاده بهينه از  چرايی:

 گردد. جايگزين آنها مي  روزه ب و وسايل نو و باشند ازسيستم خارج

 خروج وسايل وتجهيزات غيرقابل استفاده ازبيمارستان  هدف:

 .به متقاضياندستورالعملهاي موجودزاد طبق فروش وسايل اسقاط يادراختيارگذاشتن وسايل ما  سياست :

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 ، مدير بيمارستان سيد ابراهيم هاشمي

  روش  اجرا : )گامهای اجرايی و مجری هر گام ( :-4

 الف ( اسقاط
 جمع آوري وليست مي گردد.ت توسط مسئول خدماكليه وسايل اسقاطي بانظارت اموراداري وامين اموال بيمارستان -4-1

معاونت توسعه مديريت ومنابع دانشگاه جهت تعيين قيمت في مواد وصدورمجوز فروش آنها ازطريق مزايده)باالترين قيمت پيشنهادي(  با  -4-2

 .توسط امين اموال مكاتبه ميگردد 

 درطول مهلت زماني  تعيين شده توسط اموراداري و اطالع رساني به خريداران )متقاضيان(جهت رويت اجناس وارائه قيمت پيشنهادي-4-3

 مسئول خدمات ومسئول اموال بيمارستان انجام مي شود .

 مركز، امين اموال امورمالي ،نماينده دانشگاه ،اموراداري ،دعوت از اعضاء )حراست جلسه بازگشايي پاكتهاي قيمت پيشنهادي متقاضيان  و -4-4

 تعيين ميگردد.مديريت ورياست ( توسط اموراداري 

 پاكتها باحضوراعضاء بازگشايي شده و برنده تعيين و صورتجلسه تهيه ميگردد. -4-5

 به برنده جهت پرداخت مبلغ پيش پرداخت به امورمالي بيمارستان توسط اموراداري  اطالع رساني ميگردد. -4-6

اموال بيمارستان بمنظور توزين اجناس بااعزام نماينده اي از بانظارت امين پس ازپرداخت مبلغ تعيين شده خروج اجناس ازبيمارستان  -4-7

 بيمارستان انجام مي پذيرد.

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 ميگردد. ارائهبيمارستان  )امين اموال(به امورمالي توسط خريدار  رسيدهاي توزين )باسكول ( -4-8

 واريز  ميگردد.درمهلت تعيين شده توسط خريدار به شماره حساب بيمارستان ،مبالغ برحسب جمع كل وزن اقالم مابه التفاوت  -4-9

 .مي نمايدمكاتبه و صورتجلسه فروش اجناس اسقاط شده راارسال  باامورمالي دانشگاهپس ازاتمام كار فروش امين اموال  -4-10

 ب(مازاد
 مكاتبه بادانشگاه درخصوص وسايل مازاد توسط اموراداري انجام ميگردد. -4-1

 ميگردد. ارسالازطرف  دانشگاه اطالعيه ي  به كليه مراكز بمنظور اطالع رساني  واعالم نياز  -4-2

 ي اموال دانشگاه با بيمارستان جهت تحويل گرفتن وسايل درخواستي مكاتبه مي نمايد.مراكز موردنياز باهماهنگ  -4-3

 صورتجلسه تحويل اقالم  توسط اموراداري وامين اموال تهيه مي گردد. -4-4

 مجوزخروج كاال ازسوي مديريت بيمارستان باهماهنگي اموراداري ونگهباني  صادرمي گردد.  -4-5

 تلفن - مربوطه اطالعيهفرم ها و -اتوماسيون ادارياز: امكانات وتسهيالت موردني-5

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مسئول خدمات ابراهيم عرب  امورماليسرپرست  علي نقي موسوي

  يمسئول نگهبان حميد رضا شاه صفي  اموراداريسرپرست  محسن حدادي

     امين اموال  محسن پاالش

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدير بيمارستان  سيد ابراهيم هاشمي

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بيمارستان  يسري سيد رضا مطهريدكتر

 ستانيآئين نامه معامالتي دانشگاه ، بخشنامه ها و تجربه بيمارمنابع :-7

 

 4/10/91   تاريخ ابالغ  :            اسقاط ومازادعنوان/موضوع : 

 1/5/93تاريخ آخرين بازنگری :               

                                        10/5/93تاريخ  آخرين ابالغ :             

   و انبار  امورمالي،اموراداري دامنه خط مشی و روش :   

 PR/005      کد خط مشی :

                                  اول        : نسخه                                                                                  2از     2:     صفحه



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 4/10/91   تاريخ ابالغ  :  فروشعنوان/موضوع : 

 1/5/93تاريخ آخرين بازنگری :     

                                        10/5/93تاريخ  آخرين ابالغ :        

 اموراداري،  امورمالي و انباردامنه خط مشی و روش : 

   PR/006 کد خط مشی :

                                  اول : نسخه                                                                             2از  1:  صفحه

 تعاريف:  -1

 با توجه به اينكه هر تجهيزاتي داراي عمر مفيد مي باشد و بعد از گذشت اين پروسه زماني تجهيزات به عنوان اموال اسقاط محسوب مي گردند

 با فروش آنها منابع مالي براي مركز فراهم مي گردد و همچنين فضاهاي اشغال شده پاكسازي مي گردد.كه 

  بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

باشد يا مقدار زيادي از آنها  بمنظورجلوگيري ازانباشت كاالهاي كه دربيمارستان به آنها نياز نمي باشد يا تاريخ انقضاءآنها نزديك ميچرايی: 

 درانبار موجوداست )بيشتر از نيازبيمارستان( بااخذ مجوز از دانشگاه به فروش ميرسد.

 خارج نمودن كاالهايي كه مورد نياز نمي باشدواستفاده بهينه از فضا وامكانات موجود و فراهم كردن منابع مالي.هدف: 

  كنترل موجودي واموالسياست: 

 گوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:مسئول پاسخ-3

 سيد ابراهيم هاشمي ، مدير بيمارستان

 روش  اجرا : )گامهای اجرايی و مجری هر گام ( : -4
 مسئول قسمتهاي مختلف وسايلي كه موردنياز آنها نمي باشد رابه مسئول اموال بيمارستان اعالم مي نمايند .-4-1

 رستان اعالم ودستورات الزمه را كسب مي نمايد.مسئول اموال مراتب رابه مديريت بيما -4-2

 مسئول اموال با معاونت توسعه دانشگاه جهت اخذ مجوز فروش مكاتبه مي نمايد. -4-3

 وسايل قابل فروش اطالع رساني مي گرددتامتقاضيان وسايل  رارويت نموده وپيشنهاد قيمت خودرا به اموراداري ارسال نمايند . -4-4

ن شده ازطرف دانشگاه و باالترين مبلغ پيشنهادي دريافت شده وسايل به  متقاضيان فروخته مي شود و به حساب دانشگاه طبق قيمت تعي -4-5

 واريز مي گردد. 

 صورتجلسه فروش تهيه و يك نسخه به امورمالي دانشگاه ارسال مي گردد. -4-6

  

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       

 

 

535 
 

 4/10/91   تاريخ ابالغ  : فروشعنوان/موضوع :  

 1/5/93گری :    تاريخ آخرين بازن

                                        10/5/93تاريخ  آخرين ابالغ :  

 اموراداري،  امورمالي و انباردامنه خط مشی و روش :   

  PR/006کد خط مشی :

                                  اول        : نسخه                                                                       2از     2:     صفحه

 اطالعيه ومجوزهاي الزم–صورتجلسه فروش  -ليست اقالم وقيمتهاامكانات وتسهيالت موردنياز:-5

 کميته بررسی:-6
 

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مسئول انبار رضا رفعتاحمد  سرپرست اموراداري محسن حدادي

  مسئول تداركات ابراهيم جوادي  مسئول اموال محسن پاالش

  مدير بيمارستان سيد ابراهيم هاشمي  سرپرست امورمالي علي نقي موسوي

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدير بيمارستان  سيد ابراهيم هاشمي 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت گینام و نام خانواد

  رييس بيمارستان  دكترسيد رضا مطهري

 

  تجربه بيمارستان آئين نامه معامالتي دانشگاه، بخش نامه ها ومنابع : -7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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كنترل رعايت الزامات و استانداردهاي واحد واگذار عنوان/موضوع : 

 شده به پيمانكار خارجي)برون سپاري(
 4/10/91   تاريخ ابالغ  :           

 1/5/93تاريخ آخرين بازنگری :               

و امور قراردادها و امورمالي   ،اموراداريدامنه خط مشی و روش :                                         10/5/93تاريخ  آخرين ابالغ :                  

 دانشگاه

 PR/007 کد خط مشی :

 نسخه: اول                                                                                       2از  1:  صفحه

 تعاريف:  -1
قانون اساسي با موضوع خصوصي سازي)برون سپاري( به منظور كوچك سازي بدنه دولت و واگذاري خدمات به بخش هاي  44با توجه به اصل 

 خصوصي.

  ن و سياست خط مشی (:بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوي-2

هدر رفتن منابع مالي موسسات دولتي و ايجاد رقابت بين بخش هاي خصوصي و همچنين با واگذاري مديريت بخش  بمنظورجلوگيري ازچرايی: 

 ها به بخش خصوصي با هدف باال بردن كيفيت و تسريع در ارائه خدمات.

  وصي.واگذار نمودن واحد هاي زيانده مركز به بخش هاي خصهدف: 

  قانون اساسي 44اصل  رعايتسياست: 

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 ، مدير بيمارستان سيد ابراهيم هاشمي

  روش  اجرا : )گامهای اجرايی و مجری هر گام ( :-4
 . مديريت بيمارستان انجام مي گردد اعالم بخش زيانده يا بخش هايي كه شرايط واگذاري را دارند به معاونت پشتيباني دانشگاه توسط-4-1

 اخذ مجوز واگذاري واحدهاي اعالم شده توسط مديريت از دانشگاه انجام مي گردد. -4-2

 انجام مراحل واگذاري با هماهنگي واحد برون سپاري و امور حقوقي دانشگاه ازطريق مديريت ومسئول قراردادها انجام مي گردد. -4-3

 ومي پس ازصدورمجوز در روزنامه كثيراالنتشارتوسط روابط عمومي دانشگاه انجام مي گردد.انتشارآگهي مناقصه عم -4-4

 نمايندگان موسسات شركت كننده در مناقصه عمومي مراجعه و فرم هاي اوليه رادرزمان مقرر تكميل و مبلغي با عنوان ضمانت نامه -4-5

  واريزمي نمايند.

 ه به ليست خدمات و لوازم خواسته شده به دانشگاه توسط نمايندگان آنهاتحويل مي گردد.پاكات پيشنهادي قيمت شركت ها با توج-4-6

 برگزارمي گرددوبرنده مشخص مي شود. جلسه بازگشايي پاكات مناقصه در مكان دانشگاه علوم پزشكي ايران -4-7

د قرارداد در زمان تعيين شده به مركز اعالم مي شركت برنده شده در مناقصه توسط واحد برون سپاري دانشگاه جهت انجام مقدمات عق -4-8

 گردد.

 تكميل مي شود. قرارداد توسط طرفين تكميل وامضاءمي گرددو مدارک خواسته شده با توجه به قرارداد في مابين -4-9



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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انتقال اموال و تجهيزات از طريق مسئول اموال بيمارستان به شركت برنده شده در مناقصه طبق ليست در دونسخه كه به تائيد هر دو  -4-10

 د رسيده است انجام مي گردد.طرف قراردا

 شروع به كار شركت برنده شده در مناقصه و همچنين هماهنگي هاي اوليه با مركز انجام مي شود. -4-11

 پس ازعقدقرارداد ناظر قرارداد طبق چك ليست وبابارديدهاي منظم ودوره اي بركارطرف قرارداد)پيمانكار(نظارت مي كند.-4-12

 بازديدها وچك ليستها رابه صورت دوره هاي به مديريت بيمارستان ارسال مي كند.ناظر قرارداد نتايج -4-13

 ناظر قرارداد -قرارداد  -مجوزهاي موردنيازامكانات وتسهيالت موردنياز:  -5 

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مسئول تغذيه خانم شفيعي  راداريامو سرپرست محسن حدادي

  مسئول تداركات ابراهيم جوادي  امور قراردادهامسئول  محسن پاالش

  مدير بيمارستان سيد ابراهيم هاشمي  امورمالي سرپرست علي نقي موسوي

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدير بيمارستان   سيد ابراهيم هاشمي

 :ابالغ کننده 

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رييس بيمارستان  سيد رضا مطهريدكتر

 

  تجربه بيمارستان آئين نامه معامالتي دانشگاه، بخش نامه ها ومنابع : -7

 

 

كنترل رعايت الزامات و استانداردهاي واحد واگذار شده عنوان/موضوع : 

 به پيمانكار خارجي)برون سپاري(
 4/10/91   تاريخ ابالغ  :           

 1/5/93تاريخ آخرين بازنگری :               

 امور قراردها و دانشگاه و امورمالي ، اموراداري دامنه خط مشی و روش :                                                  10/5/93تاريخ  آخرين ابالغ :                  

   PR/007کد خط مشی :

 نسخه : اول                                                                                       2از     2:     صفحه



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 دفتر بهبود کيفيت                                       

 

 

540 
 

 4/10/91 تاريخ ابالغ  : پذيرش  و مراحل ارائه خدمت به بيمارعنوان/موضوع : 

 1/5/93 : بازنگری آخرين تاريخ

    10/5/93: ابالغ تاريخ  آخرين 

 واحد راديولوژی  : ه خط مشی و روشدامن

 R / 001  :کد خط مشی

                                  اول : نسخه                                                                    2از  1:  صفحه

 --- : تعاريف -1

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

کارهای خود را از زمان ورود به واحد راديولوژی تا زمان خروج خود از آن واحد اطالع داشته بيمار می بايست ازروند انجام  چرايی:

 باشد.

ايجادنظم و تسريع در ارائه ی خدمت  به بيماران اين خط مشی تهيه  در بخش راديولوژی  و سونوگرافی به منظور آگاهی ،هدف :

 شده است.

واحد راديولوژی فرايندهای  پذيرش و ارائه ی خدمت مربوط به راديولوژی و سونوگرافی را در قسمت پذيرش راديولوژی  سياست:

 به طوريكه در ديد بيماران باشد نصب کرده است.

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 سوپروايزر راديولوژی

 : روش  اجرا )گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

منشی راديولوژی پس از مراجعه بيمارخدمات مربوطه را وارد سيستم راديولوژی می کند و در برخی گرافی ها از جمله گرافی  -4-1

 کمر و شكم با آمادگی برای روز ديگر به بيمار وقت می دهد.

عابر بانک داشته باشد از  پس ازورود اطالعات دربرنامه پذيرش ، بيمارجهت پرداخت  هزينه خدمات در صورتيكه کارت -4-2

 داخل بخش استفاده می نمايد و در غير اين صورت منشی بخش راديولوژی بيمار را به صندوق ارجاع می دهد. posدستگاه 

پس ازپرداخت هزينه وارائه قبض آن به واحدراديولوژی توسط بيمارياهراه وی، بيمار جهت انجام گرافی و سونوگرافی خود  -4-3

 اند )الويت با بيماران بستری و اورژانسی می باشد(.در نوبت می م

دقيقه 5دقيقه و جواب سونوگرافی خود 10پس ازانجام گرافی توسط کارکنان راديولوژی،  بيمار برای دريافت گرافی خود  -4-4

 منتظر می ماند.

 امه درمان راهنمايی می شود.  بيمار پس ازدريافت جواب توسط پزشک ياکارکنان راديولوژی به پزشک معالج خود جهت اد-4-5

 

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
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 4/10/91 تاريخ ابالغ  : پذيرش  و مراحل ارائه خدمت به بيمارعنوان/موضوع : 

 1/5/93 : بازنگری آخرين تاريخ

    10/5/93: ابالغ تاريخ  آخرين 

 واحد راديولوژی : دامنه خط مشی و روش

 R / 001  :کد خط مشی

                                  اول : نسخه                                                                    2از  2:  صفحه

  امكانات و تسهيالت مورد نياز :-5

، فيلم راديولوژی ، داروی ظهور و ثبوت ، دستگاه پروسسور ، ژل و رول سونوگرافی و فرايندهای  دستگاه راديولوژی و سونو گرافی

 واحد راديولوژی.نصب شده در 

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  ديولوژیکاردان را مريم فراهانی  راديولوژی متخصص  علي جاللونددکتر 

  راديولوژی کاردان معصومه برزگر  يسوپروايزر راديولوژ افسري منشنسيم 

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  راديولوژی متخصص  علي جاللونددکتر 

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بيمارستان  ئيس ر  سيدرضا مطهريدکتر 

 تجارب بيمارستان  -منابع :         -7

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 91/ 10/  4 تاريخ ابالغ  : ارزيابی سطوح پرتوگيری پزشكان و کارکنان: عنوان/موضوع 

 1/5/93  بازنگری:آخرين تاريخ 

 10/5/93   : ابالغتاريخ  آخرين  

 واحد راديولوژی  ش: دامنه خط مشی و رو

 R / 002      کد خط مشی :

                                  اول : نسخه                                                                        2از1 : صفحه

 : تعاريف -1

 رسد. زی از اشعه است که هنگام انجام گرافی به تكنسين میوسطوح پرتوگيری ميزان د

 Film badgeوسيله ای است جهت اندازه گيری ميزان اشعه دريافتی تكنسين: 

                                                                                                                                                                     )چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (: بيانيه خط مشی-2

:از طريق متخصصين انرژی اتمی، ميزان اشعه جذب شده توسط تكنسين و پزشک به منظور جلوگيری از بروز بيماری های چرا يی

 تخمين زده می شود. CBCها و آزمايش  Film badgeکانسر از طريق بررسی  پوستی و انواع

ميزان اشعه دريافتی توسط پزشک و پرسنل بخش راديولوژی بايد توسط متخصصان انرژی اتمی اندازه گيری شود .اگر از هدف:

                                                                        حد مجاز بيشتر باشد توسط سازمان انرژی اتمی بيشتر بررسی می شود.                     

ماه يكبارتوسط واحد 6هر CBCها را به انرژی اتمی ارسال ميكند و آزمايش Film badge:مسئول فيزيک بهداشت بخش سياست

 آزمايشگاه برای پزشک و پرسنل راديولوژی انجام می شود

  شی و روش ارزيابی:مسئول پاسخگوی اجرای خط م-3 

 متخصص راديولوژی

 : روش  اجرا:)گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

 ها را براي بخش ارسال مي کند. Film badgماه یكبار  2. سازمان انرژي اتمي هر 4-1

ر و یا قفسه نزدیك به کم "روي روپوش خود،در مناسبترین محل )معموالدرابتداي شيفت کاري خود ها را Film badg.پرسنل 4-2

 باید زیر  روپوش سربي قرار بگيردFilm Badgeهنگام استفاده از روپوش سربي  سينه(نصب مي کنند.

 رابه سازمان انرژي اتمي جهت بررسي دقيق ارسال مي نمایدfilm badgeماه بعد، 2، مسئول فيزیك بهداشت بخش .4-3

 های جديد ارسال مينمايد. Film Badgنتايج را دو ماه بعد با  سازمان انرژی اتمی.  4-4

 را انجام می دهند. CBCپرسنل بخش هر شش ماه يكبار آزمايش  .4-5

 film badgeداشتن  امكانات و تسهيالت :-5
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 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 91/ 10/  4 تاريخ ابالغ  : ارزيابی سطوح پرتوگيری پزشكان و کارکنان: عنوان/موضوع 

 1/5/93  بازنگری:آخرين تاريخ 

     10/5/93 : ابالغتاريخ  آخرين  

 واحد راديولوژی  ش: دامنه خط مشی و رو

 R / 002   :کد خط مشی 

                                  اول : نسخه                                                                        2از 2 : صفحه

 

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت ینام و نام خانوادگ

  کاردان راديولوژی مريم فراهانی   متخصص رادیولوژي علي جاللونددکتر 

  کاردان راديولوژی مرضيه مصطفايی  سوپروایزر رادیولوژي م افسري منشينس

     مسئول بهداشت زهراپومند

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

   متخصص رادیولوژي علي جاللوند دکتر

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بيمارستان  ئيس ر دکتر سيد رضا مطهری 

 منابع : -7

 .1380رادیوبيولوژي براي رادیولوژیست . پرو فسور اریك ج.هال .  -

-  



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 91/ 10/ 4خ ابالغ  :  تاري پرتودهی بيماران باردارعنوان/موضوع : 

  5/93/  1    خ آخرين بازنگری :تاري

 10/5/93:  ابالغتاريخ  آخرين  

 واحد راديولوژی:   دامنه خط مشی و روش

 R / 003  کد خط مشی :

                                اول          : نسخه                                                                        2از1:    صفحه

  : تعاريف -1

 وسايلی از جنس سرب می باشند که برای حفاظت بيمار و پرتوشناس در برابر پرتو استفاده می شوند :حفاظ های سربی

KVکيلو ولت: 

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

ايد نهايت دقت خود را به کار گيرند تا کمترين اشعه به کاردان و کارشناس راديولوژی حين انجام گرافی از خانم باردار بچرايی:

 جنين برسد.

 پرتودهی به خانم باردار دقت بسيار زيادی نياز دارد تا کمترين اشعه به جنين برسدهدف:

ايد در بخش تصوير برداری تمام خانم های در سن بارداری، باردار تلقی می شوند.اگر خانمی ترديد دارد که باردار است ب سياست:

کاردان و کارشناس راديولوژی گرافی از خانم  ابتدا آزمايش انجام دهد.اگر مطمئن شود که باردار نيست گرافی اش انجام می شود.

بايد از حفاظ های سربی برای  "بارداررا فقط در موارد اورژانسی با درخواست کتبی پزشک معالج انجام می دهد.در اين مواقع حتما

 .بيمار  استفاده شود

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 پزشک راديولوژی   

 1: روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

.منشی بخش راديولوژی بيمار را با درخواست کتبی پزشک پذيرش می کند.در اين درخواست پزشک بايد قيد کند که ميداند 4-1

 بيمارش باردار است.

بايد روی ناحيه ای که جنين وجود دارد روپوش سربی "اس راديولوژی هنگام انجام گرافی از خانم باردار حتما.کاردان و کارشن4-2

 قرار دهد.

 جهت انجام گرافی از خانم باردار استفاده کنند. KV.کاردان و کارشناس راديولوژی بايد از بيشترين 4-3

 

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
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 91/ 10/ 4  خ ابالغ  :تاري پرتودهی بيماران باردارعنوان/موضوع : 

  5/93/  1    تاريخ آخرين بازنگری :

 10/5/93:  ابالغتاريخ  آخرين  

 واحد راديولوژی: دامنه خط مشی و روش

 

 R / 003  کد خط مشی :

                                اول          : نسخه                                                                        2از 2:    صفحه

 روپوش سربی،تيروئيد بند،پاراوان سربی امكانات و تسهيالت :-5

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  کاردان رادیولوژي اکرم فتاحي   متخصص رادیولوژي علي جاللونددکتر 

  کارشناس رادیولوژي آزاده کريمی  زر رادیولوژيسوپروای م افسري منشينس

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

   متخصص رادیولوژي علي جاللونددکتر 

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بيمارستان  یيس ر  دکتر سيد رضا مطهري

 منابع :-7

 1380.  راديولوژيستي براي رادیوبيولوژ .پرو فسور اریك ج.هال  -
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سالمتی از نظر اشعه)به خصوص استفاده از شيلدهای : عنوان/موضوع 

 محافظتی برای بيماران و کارکنان(

 91/ 10/ 4  تاريخ ابالغ  :

 1/5/93  بازنگری: آخرين  تاريخ

  10/5/93:  ابالغ تاريخ  آخرين 
  واحد راديولوژی :   دامنه خط مشی و روش

   R / 004  : شیکد خط م

                                اول   : نسخه                                                                        2 از  1 :    صفحه

  : تعاريف -1

 وسيله ای است سربی جهت محافظت عضو از اشعه: شيلد 

 ياست خط مشی (:بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و س-2

از طريق حفاظ های سربی محافظت شوند.تا مبتال به بيماری های پوستی و  Xتمام کارکنان و بيماران بايد در برابر اشعه  چرايی:

 انواع کانسر ها نشوند.

 تا کمترين آسيب را بخاطر جذب اشعه ببينند. محافظت شوند Xتمام کارکنان و بيماران بايد در برابر اشعه  هدف:

مسئولين محترم بيمارستان انواع حفاظ های سربی از جمله روپوش سربی،پاراوان سربی،تيروييد بند،دستكش سربی و  ياست:س

 عينک مربوط به فلوروسكوپی در اختيار بخش قرار داده اند.

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 متخصص راديولوژی

 :هر گام (روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری -4

 .کارشناس رادیولوژي باید از پاراوان و روپوش سربي هنگام انجام گرافي پرتابل استفاده نمایند.4-1

 .کارشناس رادیو لوژي باید از شيلد گنادها هنگام انجام گرافي لگن ،ران و مفصل ران در کودکان استفاده نماید..4-2

 سربي هنگام اکسپوز در اتاق رادیوگرافي استفاده نماید. .کارشناس رادیولوژي باید ازشيلد تيروئيدوروپوش4-3

 . کارشناس رادیولوژي باید هنگام انجام گرافي از خانم باردار از روپوش سربي براي او استفاده نمایند.4-4

  امكانات و تسهيالت :-5

 روپوش سربی ، پاراوان سربی و انواع حفاظ های سربی)تيروئيد بند،حفاظ گنادهاو ....(

 

 

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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سالمتی از نظر اشعه)به خصوص استفاده از شيلدهای محافظتی : عنوان/موضوع 

 برای بيماران و کارکنان(

 91/ 10/ 4  تاريخ ابالغ  :

 1/5/93 تاريخ آخرين بازنگری :

 10/5/93  :  ابالغ تاريخ  آخرين 
  واحد راديولوژی :   دامنه خط مشی و روش

   R / 004  : کد خط مشی

                                اول   : نسخه                                                                        2 از 2 :    صفحه

 

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  کاردان رادیولوژي مصطفایيمرضيه    متخصص رادیولوژي علي جاللونددکتر 

  مسئول بهداشت زهراپورمند  سوپروایزر رادیولوژي م افسري منشينس

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

   متخصص رادیولوژي علي جاللونددکتر 

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بيمارستان  ئيس ر  سيد رضا مطهريدکتر 

 منابع :-7

 .1380رادیوبيولوژي براي رادیولوژیست . پرو فسور اریك ج.هال .  -

 

 

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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پيشگيری از تكرار غير ضروری موارد تصوير برداری با عنوان/موضوع : 

 افزايش مهارت کارکنان

 91/ 4/10  تاريخ ابالغ  :

 93/ 5/ 1   بازنگری: آخرين  تاريخ

 10/5/93:  ابالغ  تاريخ  آخرين 
 واحد راديولوژی   : مشی و روشدامنه خط 

   R / 005ی:  کد خط مش

                                  اول  : نسخه                                                                        2از1:    صفحه

 : تعاريف -1

 Fixatorثابت نگه دارنده: 

 تدوين و سياست خط مشی ( )چرايی خط مشی ،هدف ازبيانيه خط مشی-2

 جهت پيشگيری از رسيدن پرتوی بيشتر به بيمار و پرسنل می بايد دفعات انجام گرافی را تا حد امكان کاهش داد                        چرايی: 

                                هدف از اين خط مشی به حداالقل رساندن اشعه ی دريافتی توسط پرسنل و بيماران است.                     هدف:

 کاهش داد                       و پرسنل می بايد دفعات انجام گرافی را تا حد امكان 

برای رسيدن  به اين هدف می بايست دستگاه ها از وضعيت مساعدی برخوردار باشند و کتاب های مرجع در بخش وجود  سيا ست:

 داشته باشد.

 خط مشی و روش ارزيابی:مسئول پاسخگوی اجرای -3

 متخصص  راديولوژی

 : روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

 .. کارکنان باید در زمينه رشته تخصصي خود به اندازه ي کافي مطالعه داشته باشند4-1

 پرسنل دانسته هاي خود را در اختيار همدیگر قرار دهند و از تجربيات یكدیگر استفاده نماند.4-2

 .تكنولوژیست ها باید آشنایي کامل به روش هاي استفاده از دستگاههاي رادیوگرافي داشته باشند.4-3

 .کالس هاي آموزشي توسط سوپروایزر رادیولوژي براي پرسنل بخش برگزار گردد.4-4

 استفاده نمایند. Fixatorژي هنگام انجام گرافي از کودکان مي بایست از و.کارشناس رادیول4-5

 و تسهيالت : امكانات-5

 دستگاه های مجهز،کتاب مرجع

  

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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پيشگيری از تكرار غير ضروری موارد تصوير برداری با عنوان/موضوع : 

 افزايش مهارت کارکنان

 91/ 4/10  تاريخ ابالغ  :

 93/ 5/ 1   بازنگری: آخرين  تاريخ

 10/5/93:  ابالغ  تاريخ  آخرين 
 واحد راديولوژی   : دامنه خط مشی و روش

   R / 005ی:  کد خط مش

                                  اول  : نسخه                                                                        2از 2  :    صفحه

 

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  کارشناس رادیولوژي آزاده کریمي فيروزجایي   متخصص رادیولوژي ي جاللوندعلدکتر 

  کاردان رادیولوژي مريم فراهانی  سوپروایزررادیولوژي م افسري منشينس

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

   متخصص رادیولوژي علي جاللونددکتر 

 

 ابالغ کننده :

 امضاء تسم نام و نام خانوادگی

  بيمارستان  ئيس ر  سيدرضا مطهریدکتر 

 منابع :-7

 تجربيات بيمارستان  -

-  

 

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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پاسخگويی به سئواالت فنی و مشكالتی که تكنسين ها عنوان/موضوع : 

و کارکنان بخش تصويربرداری در حين انجام کار با آن مواجه می شوند)در 

 تمامی ساعات شبانه روز  و همه روزهای هفته(

 91/ 10/ 4 الغ  :تاريخ اب

  5/93/ 1  تاريخ آخرين بازنگری :

 واحد راديولوژی   :دامنه خط مشی و روش 10/5/93  : ابالغتاريخ  آخرين 

   R / 006   کد خط مشی :

                                  اول : نسخه                                                                        2از1:   صفحه

 ----- : تعاريف -1

 ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (: بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی-2

سوپروايزر راديولوژی در تمامی ساعات شبانه روز بايد پاسخگوی سئواالت فنی و مشكالتی که تكنسين ها و کارکنان  :چرايی

وند باشند تا کار بيماران به بهترين نحو و در کمترين زمان ممكن انجام بخش تصويربرداری در حين انجام کار با آن مواجه می ش

 .شود

پرسنل راديولوژی جهت ارائه خدمات بهتر به بيماران و جلوگيری از ايجاد مشكل برای بيمار و تسريع در روند رفع مشكالت  هدف:

 د.وکتب تخصص موجودمی باشپزشک و سوپروايزر راديولوژی طريق سوال ازکار از 

 تمامی کتاب های تخصصی داخل بخش موجود می باشد.و سوپروايزر بخش در تمامی ساعات پاسخگوی پرسنل می باشد.  : سياست

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 سوپروايزر راديولوژی

 : روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

می توانند از کتاب های داخل بخش استفاده نمايند و اگر  ساعت  24درطول كنيكی مشكل ت درهنگام مواجه باپرسنل بخش  -4-1

 سئوال نمايند.يامتخصص راديولوژی سوپروايزر بخش طريق تماس تلفنی يابصورت حضوری ازموثر واقع نشد می توانند از 

پروايزر بخش و يا شرکت مربوطه که ميتوانند از سوساعت  24درطول پرسنل بخش اگر مشكل کار با دستگاه داشته باشند  -4-2

 تمامی شماره ها در بخش موجود است به طور تلفنی سئوال نمايند.

  امكانات و تسهيالت :-5

 ،داشتن خط تلفن  مستقيم در بخش،وجود ليست يادفترچه شماره های تلفنکتاب های مرتبط با راديولوژی

 

 

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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که تكنسين ها پاسخگويی به سئواالت فنی و مشكالتی عنوان/موضوع : 

و کارکنان بخش تصويربرداری در حين انجام کار با آن مواجه می شوند)در 

 تمامی ساعات شبانه روز  و همه روزهای هفته(

 91/ 10/ 4 تاريخ ابالغ  :

  5/93/ 1  تاريخ آخرين بازنگری :

 واحد راديولوژی   :دامنه خط مشی و روش 10/5/93: ابالغتاريخ  آخرين 

    R / 006   :کد خط مشی 

                                  اول : نسخه 2از  2:   صفحه

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  کارشناس رادیولوژي آزاده کریمي   متخصص رادیولوژي علي جاللونددکتر 

  کاردان رادیولوژي  احمدرضا پویا  زر رادیولوژيسوپروای م افسري منشينس

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

   متخصص رادیولوژي علي جاللونددکتر 

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بيمارستان  ئيس ر  سيدرضا مطهريدکتر 

 تجارب بيمارستان  -منابع :   -7

 

 

 

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 10/91/ 4  تاريخ ابالغ  : مواد حاجبضوع : عنوان/مو

 1/5/93  بازنگری :آخرين تاريخ 

 10/5/93:  ابالغتاريخ  آخرين  

 واحد رادیولوژي    :دامنه خط مشی و روش

   :  R/007مشیکد خط 

                                  لاو : نسخه                                                                     2از   1 : صفحه

 : تعاريف -1

 ماده حاجب ماده اي است که براي انجام گرافي هاي به اصطالح رنگي به بيمار خورانده،تزریق و یا تنقيه مي شود. 

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

د ميتواند از لحاظ فيزیولوژیكي سيستم گوارشي و ... را به خوبي بررسي ماده حاجب به دليل ساختار شيميایي که دار چرايی:

 نماید.

نظر فيزیولوژیكي زماده حاجب براي انجام برخي گرافي ها با نظارت رادیولوژیست استفاده ميشود تا عضو یا اندام مورد نظر ا هدف:

 بررسي شود.

 ارستان انجام نمی شود.در حال حاضر گرافی رنگی در بخش راديولوژی اين بيم سياست:

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 پزشک راديولوژی

 : روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

،باريم انما و بسياری ديگر  IVP.کارشناس راديولوژی ومنشی بخش درهنگام نوبت دهی جهت انجام گرافی رنگی درموارد 4-1

 گاه گوارش(به بيمار آمادگی قبلی )خوردن روغن کرچک و ناشتا بودن( را می دهند.ازگرافيهای رنگی ازدست

. کارشناس راديولوژی درهنگام نوبت دهی شرح حالی  از بيمار جهت اطمينان از اينكه بيماربه ماده حاجب حساسيت نداشته 4-2

 باشد را می گيرد.)برخی بيماران به ماده حاجب حساسيت دارند.(

امضا جهت اخذ  بيمار و همراهش  درروز مراجعه )پذيرش(به  را  تهاجمی  فرم رضايت نامه انجام گرافیديولوژی منشی را. 4-3

 می کند.ارائه 

 گرافی بيمار را با حضور پزشک راديولوژيست انجام می دهد.پس ازامضاء فرم ، .کارشناس راديولوژی  4-4

 الكل،پنبه،سرنگ،گارو و ....امكانات و تسهيالت : -5

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 10/91/ 4  تاريخ ابالغ  : مواد حاجبعنوان/موضوع : 

 1/5/93  بازنگری :آخرين تاريخ 

 10/5/93:  ابالغتاريخ  آخرين  

 واحد رادیولوژي    :دامنه خط مشی و روش

   :  R/007مشیکد خط 

                                  اول : نسخه                                                                     2از  2 : صفحه

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

کارشناس  معصومه برزگر   متخصص رادیولوژي علي جاللونددکتر 

 رادیولوژي

 

  ن راديولوژیکاردا احمدرضاپويا  سوپروایزر رادیولوژي افسري منش نسيم

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدير بيمارستان سيد ابراهيم هاشمی

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بيمارستان  ئيس ر  سيد رضا مطهريدکتر 

 منابع : -7

  .1384ماده حاجب . فضل اله . -تورچيان -

 

 

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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ف های موجود ميان گزارش های بررسی اختالعنوان/موضوع : 

 (( varianceتصويربرداری و تشخيص های بالينی

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :

 1/5/93   بازنگری :آخرين تاريخ 

   10/5/93:   ابالغتاريخ  آخرين  
 کليه واحدهای درمانی  : دامنه خط مشی و روش

  R / 008  :کد خط مشی

                                  اول : نسخه                                                                    2از  1:  صفحه

  : تعاريف -1

 اختالف ، تفاوت واريانس :

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

 تشخيص های بالينیبه حداقل رساندن اختالفات موجود بين گزارش های تصويربرداری و  چرايی:

 تيم پزشكی بايد به يک نتيجه ی يكسان در مورد تشخيص و درمان بيماری ،در کوتاهترين زمان برسند.هدف:

 پزشک راديولوژی پرونده ی پزشكی بيمار را مطالعه کرده و از او شرح حال می گيرد. سياست:

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 متخصص راديولوژی

 : روش  اجرا )گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

 پزشک راديولوژی از بيمار ) سرپايی و بستری ( در زمان انجام سونو گرافی شرح حال می گيرد. -4-1

 پزشک راديولوژی پرونده بستری بيمار را در زمان گزارش سونو گرافی و گرافی مطالعه می نمايد. -4-2

سرپايی مراجعه نمايد ، پزشک راديولوژی در زمان تحويل گزارش گرافی به بيمار از وی شرح در صورتی که بيمار به صورت  -4-3

 حال می گيرد.

 پزشک راديولوژی پس ازگرفتن شرح حال گزارش گرافی / سونوگرافی بيمار را با تشخيص بالينی وی مقايسه می نمايد. -4-4

ميان گزارش های تصويربرداری و تشخيص های پزشک راديولوژی پس از مقايسه در صورت وجود اختالف  -4-5

 تكرار می کند. "، گرافی / سونو گرافی بيمار را مجددا (variance)بالينی

 ميان گزارش های تصويربرداری و تشخيص هایپزشک راديولوژی پس از تكرار گرافی/ سونوگرافی درصورت  وجود اختالف  -4-6

و .... ( راپيشنهاد  MRIشورت می نمايد و روشهای تشخيصی ديگر ) سی تی اسكن ، ، با پزشک معالج بيمار م (( varianceبالينی

 می دهد.

 

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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بررسی اختالف های موجود ميان گزارش های عنوان/موضوع : 

 (( varianceتصويربرداری و تشخيص های بالينی

 4/10/91    تاريخ ابالغ  :

 1/5/93     بازنگری :آخرين تاريخ 

 10/5/93:  تاريخ  آخرين ابالغ 
 کليه واحدهای درمانی  : دامنه خط مشی و روش

 R / 008    کد خط مشی:

                                  اول : نسخه                                                                    2از  2:  صفحه

  امكانات و تسهيالت مورد نياز :-5

  ، فيلم راديولوژی ، داروی ظهور و ثبوت ، دستگاه پروسسور ، ژل و رول سونوگرافی . سونو گرافی دستگاه راديولوژی و

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  کاردان راديولوژی اکرم فتاحی  متخصص راديولوژی  دکتر علی جاللوند

  راديولوژی شناسکار مجيدمرادی  سوپروايزر راديولوژی منشنسيم افسری 

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  راديولوژی متخصص  علي جاللونددکتر 

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بيمارستان  ئيس ر دکتر سيدرضا مطهری 

  تجارب بيمارستان -منابع :         -7
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 دفتر بهبود کيفيت                                       
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راهنمای طبابت بالينی حداقل در پنج مورد از حاالت وخيم و : عنوان/موضوع 

 شايع در مراجعه کنندگان

 91/ 10/ 4 تاريخ ابالغ  :

 1/5/93  بازنگری:آخرين تاريخ 

   10/5/93:  ابالغ  تاريخ  آخرين 
  واحد راديولوژی :   دامنه خط مشی و روش

   R / 009  : کد خط مشی

                                اول   : نسخه                                                                        2از1:    صفحه

 گرافی نازوفارنگس ،گرافی از لوزه می باشد.: تعاريف -1

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

 اردی که باعث مراجعه بيشتر بيماران به واحد راديولوژی می شود اين خط مشی تعريف شده است.جهت شناسايی مو: چرايی

هدف از تدوين اين خط مشی آماده کردن  تجهيزات و وسايل راديولوژی  مورد نياز برای بيمارانی که علت مراجعه شان  هدف:

 درصد بيشتری از  علل مراجعه به اين بخش را شامل می شود.

يمارستان تجهيزات الزم از جمله دستگاه راديولوژی  ثابت و پرتابل و سونوگرافی مناسب را در اختيار واحد راديولوژی ب:سياست

رادیولوژي ارائه شده مي توان شایعترین حاالت در مراجعه کنندگان را قرار داده است.و از طريق گرفتن آمار ماهانه از نوع خدمات  

لوزه در کودکان  ،بزرگي  ريویمشكالت واحد رادیولوژي بيمارستان انواع شكستگي ها،مشخص نمود.شایعترین موارد در 

 آرتروز می باشد مشكالت قلبی و،

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 پزشک راديولوژی

 : روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

 يمار را پذيرش می کند.ه واحدراديولوژی باگشاده رويی بهنگام مراجعه بيمار ب منشی واحد راديولوژی-4-1 

تكنسين راديولوژی هنگام گرفتن گرافی  ازبيماری با مشكل شكستگی می بايست نهايت دقت را به کار ببرد که استخوان  -4-3

نوشته باشد  شكسته شده بی حرکت بماند و در صورتيكه عضو مورد نظر در آتل باشد در صورتيكه پزشک در درخواست گرافی

                                            بدون آتل،قبل از انجام گرافی بيمار بايد آتل را باز نمايد.                                                                     

تيكه بيمار بسيار کوچک باشد و نتواند هنگام گرفتن گرافی  از کودکی  گرافی نازوفارنگس ،در صور راديولوژی تكنسين -4-4

خودش به تنهايی داخل اتاق راديوگرافی بماندکاردان يا کارشناس راديولوژی حين انجام گرافی روپوش سربی به همراه بيمار داده 

ازاومی خواهد بيمار را هنگام انجام گرافی ثابت نگه دارد .   و  

يماربا مشكل قلبی ،بدون اتالف وقت واورژانسی می بايست  اينكار را انجام تكنسين راديولوژی هنگام گرفتن گرافی از ب-4-5 

 دهد.

 کارشناس و يا کاردان راديولوژی هنگام گرفتن گرافی از بيماری با مشكل آرتروز ، می بايست چهار پايه در اختيار بيمار  -4-6
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و  راهنمای طبابت بالينی حداقل در پنج مورد از حاالت وخيم: عنوان/موضوع 

 شايع در مراجعه کنندگان

 91/ 10/ 4 تاريخ ابالغ  :

 1/5/93  بازنگری:آخرين تاريخ 

   10/5/93:  ابالغ  تاريخ  آخرين 
  واحد راديولوژی :   دامنه خط مشی و روش

   R / 009  : کد خط مشی

                                اول   : نسخه                                                                        2از 2:    صفحه

 دهد تا بيمار راحت تر روی تخت راديولوژی قرار بگيرد.قرار 

 ريوی گرافی بگيرد، حتما از ماسک استفاده نمايد. مشكل با بيماری ازهنگام گرفتن گرافی  راديولوژی کاردان يا و کارشناس -4-7

،پرينتر،دستگاه راديولوژی ثابت،دستگاه راديولوژی پرتابل،دستگاه سونوگرافی،وجود چهار پايه رايانه امكانات و تسهيالت :-5

 کنار تخت،وسايل حفاظتی سربی

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  ن رادیولوژيکاردا مرضيه مصطفایي   پزشك رادیولوژي علي جاللونددکتر 

  کارشناس راديولوژی آزاده کريمی  سوپروایزر رادیولوژي م افسري منشينس

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

   پزشك رادیولوژي علي جاللونددکتر 

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بيمارستان  یيس ر  سيد رضا مطهريدکتر 

 تجربيات بيمارستان:منابع -7

 

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       

 

 

558 
 

-پاسخ های اورژانس)مانند يک موقعيت ايست قلبی: عنوان/موضوع 

 تنفسی(

 91/ 10/  4 تاريخ ابالغ  :

 1/5/93آخرين بازنگری:  تاريخ 

       10/5/93 : ابالغتاريخ  آخرين  
 واحد راديولوژی   :دامنه خط مشی و روش

  R / 010   کد خط مشی :

                                  اول  : نسخه                                                                        2از 1  :    صفحه

 ---- : تعاريف -1

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

ارد اورژانس پاسخ  دهند تا بتوانند بيشترين و صحيح ترين پرسنل راديولوژی با حفظ خونسردی و سرعت عمل بايد به موچرايی :

                                                 کمک را به بيمار بكنند.                                                                                                       

 پاسخ های صحيح و سريع به موارد اورژانس دهند تا کمترين آسيب به بيمار برسد. پرسنل راديولوژی می بايستهدف:

 "مسئولين بيمارستان برای عملی شدن اين مسئله کپسول اکسيژن و ترالی اورژانس در اختيار بخش قرار داده اندو سريعاسياست:

 برگزارمی گردد. ، همچنين آموزش ساالنه کارکنان در خصوص احيای پايه اعالم خواهد شد 99کد 

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 متخصص راديولوژی

 : روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

 را اعالم می نمايند. 99سريعآ کد به محض وقوع مورداورژانسی کارکنان بخش راديولوژی -4-1

 نس را بر بالين بيمار قرار می دهند.ترالی اورژاپس ازاعالن کدکارکنان بخش راديولوژی  -4-2

 .کارکنان بخش راديولوژی تا رسيدن گروه کد عمليات احيا پايه را شروع می نمايند -4-3

 کارکنان بخش رادیولوژي پس از رسيدن گروه کد هماهنگي وهمكاري کامل رابااعضاي تيم احيابعمل مي آورند.-4-4

 

 امكانات و تسهيالت :-5

 ترالی اورژانس تلفن جهت اعالن کد،
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-پاسخ های اورژانس)مانند يک موقعيت ايست قلبی: عنوان/موضوع 

 تنفسی(

 91/ 10/  4 تاريخ ابالغ  :

 1/5/93آخرين بازنگری:  تاريخ 

    10/5/93:  ابالغتاريخ  آخرين  
 واحد راديولوژی :دامنه خط مشی و روش

  R / 010      کد خط مشی :

                                  اول  : نسخه                                                                        2از 2  :    صفحه

 

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  ردان راديولوژیکا مرضيه مصطفايی  متخصص راديولوژی  دکتر علی جاللوند

  کاردان راديولوژی احمدرضاپويا  سوپروايزر راديولوژی نسيم افسری منش

 

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدير بيمارستان  سيدابراهيم هاشمی

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس  بيمارستان  دکتر سيد رضا مطهری 

 ابع :من -7

 تجربيات بيمارستان  -
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در تمام ساعات شبانه روز و در  تصويربرداری ارايه خدماتعنوان/موضوع : 

 تمام روزهای هفته)اعم از تعطيل و غير تعطيل(

 4/10/91   تاريخ ابالغ  :

 1/5/93    تاريخ آخرين بازنگری :

 10/5/93:  ابالغتاريخ  آخرين  
 ولوژیواحد رادي  : دامنه خط مشی و روش

 

    R / 011کد خط مشی:

                                  اول : نسخه                                                                    2از  1:  صفحه

 ---- : تعاريف -1

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

شيفت های کاری خود که توسط سوپروايزر راديولوژی تنظيم شده است مطلع بوده و مطتابق آن در بختش   پرسنل بايد از چرايی:

 حضور داشته باشند.

هدف از تدوين اين خط مشی آگاهی کارکنان راديولوزی از برنامه کاری خود به صورت ماهانته جهتت ختدمت رستانی بته      : هدف

 دی هر چه بيشتر گيرندگان خدمت می باشد .بيماران بدون محدوديت زمانی و برای کسب رضايتمن

ساعته و بخش سونوگرافی در عصر روزهای يكشنبه و سته شتنبه آمتاده ارائته      24در اين مرکز  بخش راديولوژی به طور : سياست

 با تعيين وقت قبلی می باشد.  IVPخدمت می باشد. انجام گرافی های کمر و 

 

 ابی:مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزي-3

 سوپروايزر راديولوژی 

 : روش  اجرا )گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

شتان تنظتيم   ايبا هماهنگی ساعته و 24بصورت کارکنان را  ماه آينده برنامه کاریسوپروايزر واحد راديولوژی درپايان هرماه  -4-1

 می نمايد.

وبته ارائته ختدمات راديولتوژی      تهای مختلف حضور می يابندکليه کارکنان راديولوژی بر اساس برنامه تنظيم شده در شيف -4-2

 .براساس شرح وظايف خود می پردازند

کارکنان در صورت عدم امكان حضور در هر شيفت ، پس از هماهنگی بتا ستوپروايزر واحتد راديولتوژی ، فترد ديگتری را        -4-3

 جايگزين می نمايند.

  امكانات و تسهيالت مورد نياز :-5

 ر .رايانه ، پرينت
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در تمام ساعات شبانه روز و در  تصويربرداری ارايه خدماتعنوان/موضوع : 

 تمام روزهای هفته)اعم از تعطيل و غير تعطيل(

 4/10/91   تاريخ ابالغ  :

 1/5/93    تاريخ آخرين بازنگری :

   10/5/93:   ابالغتاريخ  آخرين  
 واحد راديولوژی  : دامنه خط مشی و روش

 

    R / 011:کد خط مشی

                                  اول : نسخه                                                                    2از  2:  صفحه

 

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  کاردان رادیولوژي یيمصطفامرضيه    دیولوژيمتخصص را علي جاللونددکتر 

  کارشناس راديولوژی مجيد مرادی  سوپروایزر رادیولوژي افسري منش مينس

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

   متخصص رادیولوژي علي جاللونددکتر 

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  يس  بيمارستان ئر رضا مطهری سيددکتر 

 منابع : -7

 تجارب بيمارستان  -
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 4/10/91   تاريخ ابالغ  : استفاده از يوپی اسعنوان/موضوع : 

 1/5/93    تاريخ آخرين بازنگری :

   10/5/93:   ابالغتاريخ  آخرين  

 کليه واحدهای بيمارستان  : دامنه خط مشی و روش

 

    R / 011کد خط مشی:

                                  اول : نسخه                                                                   2 از 1:  صفحه

 .باعث جلوگيری از نوسان برق دردستگاه ها می گردددارد و ذخيره يوپی اس برقپريز درصورت قطع برق  : تعاريف -1

 وين و سياست خط مشی (:بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تد-2

 UPSبا توجه به نوسانات و قطع برق و هزینه های سنگین خرابی دستگاهها و تجهیزات بیمارستانی ، الزم است سیستم  چرايی:

  در مرکز نصب گردد .

 آگاهی کارکنان مرکز ازنحوه کاربرد و استفاده از این سیستم هدف:

 اس مجهز نمودن دستگاههای برقی به یوپی  سياست: 

 ثانیه فعال می شود.( 10مجهز به سیستم برق اضطراری است که در صورت قطعی برق در عرض همچنین این بیمارستان )

 

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 : مدیربیمارستان مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی 

  اساس مشاهدهروش ارزیابی : بر 

 

 : مجری هر گام (روش  اجرا :)گامهای اجرايی و -4

رادیولوژی )تجهیزات پزشکی وکامپیوترها( با نوشته شدن کلمه  پریزهای یوپی اس جهت استفاده دستگاههای الکتریکی -4-1

 یوپی اس درباالی آنها  درواحدرادیولوژی توسط مسئول تاسیسات مشخص شده است .

زشکی وکامپیوترها( به پریزهای یوپی اس را روزانه کنترل سوپروایزر رادیولوژی اتصال دستگاههای الکتریکی) تجهیزات پ -4-2

 می نماید.

 کنترل می نماید. مسئول تاسیسات صحت عملکرد پریزهای یوپی اس راطبق چک لیست ماهانه  -4-3

 پرسنل واحدرادیولوژی روزانه جهت استفاده ازدستگاههای الکتریکی واحد تنهاازپریزهای یوپی اس استفاده می نمایند.-4-4

 

 یوپی اس پریزهایامكانات و تسهيالت : -5
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 4/10/91   تاريخ ابالغ  : استفاده از يوپی اسعنوان/موضوع : 

 1/5/93    تاريخ آخرين بازنگری :

   10/5/93:   ابالغتاريخ  آخرين  

 کليه واحدهای بيمارستان  : دامنه خط مشی و روش

 

    R / 011کد خط مشی:

                                  اول : نسخه                                                                    2از  2:  صفحه

 

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رادیولوژی سوپروایز نسیم افسری منش   مدیر بیمارستان سید ابراهیم هاشمی

  مسئول تاسیسات حسین آبک  مسئول تجهیزات پزشکی  مهندس طیبه خاوری

  مسئول مرکزکامپیوتر الهه نوری  مدیرپرستاری  زهراقاسمی کاکرودی

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدیر بیمارستان سیدابراهیم هاشمی

 

 ابالغ کننده :

 امضاء متس نام و نام خانوادگی

  بيمارستان  یيس ر دکتر سيد رضا مطهري

 منابع :-7

 تجارب بیمارستان  -
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توسط تامين پی افيزيوتر تخدما بهسترسی د چگونگیعنوان/موضوع : 

  ری يا قراردادی(کننده داخلی يا خارجی )برون سپا

 4/10/91  :تاريخ ابالغ

 1/11/93    تاريخ آخرين بازنگری :

   10/11/93:   ابالغتاريخ  آخرين  
 واحدفيزيوتراپی  : دامنه خط مشی و روش

 

    PHY/ 001 کد خط مشی:

                                  اول : هنسخ                                                                    2از  1:  صفحه

 ---- : تعاريف -1

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

   پیافيزيوتر تخدما از دهستفاا هنحو با رانبيما و پرسنل کليهشنايی آ چرايی:

 می باشد.پی  افيزيوتر به عجاار هنحو در پرسنل و انربيماگمی درسر از یجلوگيرهدف از تدوين اين خط مشی : هدف

   پیافيزيوتر تخدما بهسترسی د چگونگیسانی ر عطالا : سياست

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 پی  افيزيوترحد وا لمسئو 

 : روش  اجرا )گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

حد وا به روزانتتتتتتتتته  نوبتخذ ا جهتند دار مربوطه متخصص پزشک ازپی افيزيوترست اخودر که ربيماهی اهمر يا ربيما -4-1

 .نمايدمی جعه امر مستقيماپی افيزيوتر

 .شوند می عجاارپی افيزيوترحد وا به توسط سرپرستاربخش  ها بخش در یبستر رانبيما -4-2

 جهتپيست افيزيوتر تا دشو می لساارمربوطه بخشمسئول  توسطند دارپی افيزيوتر ورهمشا که یبستر رانبيما ليست -4-3

 .دشو حاضر نيستندپی افيزيوترحد وا به لنتقاا به درقا کهنی رابيما بالين برپی افيزيوتر منجاا

توسط واحتد حقتوق    نستاربيما سالن و محوطه درپی افيزيوترحد وا به رانبيماحت راستيابی د جهتهنما را یتابلوها کليه -4-4

 ست.ا هشد نصب گيرنده خدمت

 .دده میپذيرشلويت او ترتيب بهند دارپی افيزيوترخدمات  به ریفو زنيا کهنی رابيما به ل فيزيوتراپی /فيزيوتراپ مسئو -5-4
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توسط تامين پي اوتریزيف تخدما بهسترسي د چگونگيعنوان/موضوع : 

 کننده داخلي یا خارجي )برون سپاري یا قراردادي(

   4/10/91 :تاريخ ابالغ  

 1/11/93   : تاريخ آخرين بازنگری

    10/11/93:  ابالغتاريخ  آخرين  
  واحدفيزيوتراپی : دامنه خط مشی و روش

 

    PHY/ 001 کد خط مشی:

                                  اول : نسخه                                                                    2از  2:  صفحه

 هنمارا يتابلو ت مورد نياز :امكانات و تسهيال-5

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مسئول فيزیوتراپي دکترایمان مختاري  مدیرپرستاري زهراقاسمي 

  فيزیوتراپ مهدي قنبري  مسئول کلينيك منيره کوهساري

  مسئول بخش سوختگي آقاي اسدي  يمسئول بخش جراح خانم سالمتي

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدیر بيمارستان آقاي هاشمي

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  يس  بيمارستان ئر رضا مطهری سيددکتر 

 تجارب بيمارستان منابع :   -7
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 تعاريف : -1

 وملز رتصو دريگر د نمكا بهمانی در نمكا يک از ربيمايمن ا و صحيح لنتقاا

  بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2 

 جابجايیوحفظ ايمنی بيماران در هنگام   رانبيما يیجابجا حیصح هنحو با پرسنلي یشناآ چرايی:

 می باشد. وپيشگيری از آسيب های احتمالی حين انتقال بيماران  رانبيمايمن ا و صحيح لنتقاا و جابجايیهدف هدف:

  سياست:

  وپيشگيری از آسيب های احتمالی حين انتقال بيماران رانبيمايمن ا و صحيح لنتقاا و جابجايیانجام  

  مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 مسئول پاسخگو: مسئول فيزيوتراپی

 ، مشاهده در راندهای نظارتی نحوه جابجايی بيمارانروش ارزيابی : چک ليست  

 : روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

 .  دشو می داده زشموآپيست افيزيوتر توسط ربيما و نهااهمر ،پرسنل کليه به جابجايی صحيح یها روش. 1-4

 ست.  ا هشد ديجاا بخش ورودی در ربيما جابجايی در تسهيل ایبر اردستاندا یها پله ومپ ر. 2-4

   توسط يزيوتراپ روزانه کنترل می گردد. نمادر تخت هر رکنا مناسب كمتحر یها پله وجود.3-4

 .  دشو می دهستفاا ربيما حمل ایبر ردنكاابر يايلچر و از زنيا رتصو در. 4-4

 ست.  ا هشد نصب و تهيهپی افيزيوترحد وا در ربيما صحيح جابجايی هنحو ردمو درشی زموآکت اتر. 5-4

 

 

 

 4/10/91تاريخ ابالغ  :   رانمايب حيحص وانتقال ونقل ييجابجا عنوان/موضوع : 

 1/4/93 بازنگری:آخرين تاريخ 

 1/5/93:   ابالغتاريخ  آخرين  

 واحدفيزيوتراپی  : دامنه خط مشی و روش

    PHY/ 002   کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                       3از 1 : صفحه
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 يلچرو ، ردنكاابر ك،متحر پله :امكانات و تسهيالت مورد نياز -5 

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مسئول فيزیوتراپي دکترایمان مختاري  مدیرپرستاري زهراقاسمي 

  فيزیوتراپ مهدي قنبري  مسئول کلينيك منيره کوهساري

  مسئول بخش سوختگي آقاي اسدي  مسئول بخش جراحي خانم سالمتي

 

 

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدیر بيمارستان دابراهيم هاشميسي

 

 

 

 

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بيمارستان  ئيس ر دکتر سيدرضا مطهري

 نستاربيما سياست منابع :-7

  

 

 4/10/91تاريخ ابالغ  :   رانبيما صحيح وانتقال ونقل جابجايی عنوان/موضوع : 

 1/4/93 بازنگری:آخرين تاريخ 

 1/5/93:   ابالغتاريخ  آخرين  

 واحدفيزيوتراپی  : دامنه خط مشی و روش

      PHY/ 002 کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                       3از 2 : صفحه
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 شامل راپی افيزيوترحد وا در دهستفاا حين در برقی اتتجهيز باگرفتگی قبر از یجلوگيرتمااقدا مجموعهايمنی :  : تعاريف -4

 .  دميشو

  بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

سالم بودن دستگاهها و حفظ ایمني از  اطمينان حصولو  گرفتگی قبر از یجلوگير یههارا از پرسنلشنايی آجهت  چرايی:

 بيماران این خط مشي تهيه مي گردد .

  ها آن عمر لطويش افزا و اتتجهيز صحيح ریانگهد  وپرسنلو ربيما برایخطرمل اعو فحذتامين و حفظ ايمنی بيماران ،  هدف:

ارکنان در همان شيفت ،تهيه دستوالعمل ونحوه کار باتجهيزات و کنترل سالمت تجهيزات درشروع هر شيفت توسط ک سياست:

 اطالع کارکنان نصب آن درکنار هر دستگاه جهت 

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 مشاهده ودستورالعملاساس روش ارزیابي : بر           مسئول پاسخگو :مسئول بخش فيزیوتراپي

  ی و مجری هر گام (روش  اجرا :)گامهای اجراي-4

       حاصل نطميناا قبر یپريزها تمامی دنبو دار ارت از /مسئول ساختمان/مسئول بهداشت حرفه ای  روزانه حدوا لمسئو- 1-4

 .نمايد می

يا وبی اخر نظر از برقی اتتجهيز یسيمهاو تتصاالا تمامی/مسئول ساختمان/مسئول بهداشت حرفه ای  حدوا لمسئو. 2-4

 .دشو یم چک كستهالا

و در ميشوند هکاليبر يا و ای دورهيس وسر شرکت مربوطه و با هماهنگی مسئول تجهيزات پزشكیتوسط برقی اتتجهيز کليه. 3-4

 صورت خرابی پس ازاطالع توسط ايشان پيگيری انجام می گردد.

ط مسئول فيزيوتراپی /مسئول توس بآ ياتی ارحر یسيستمها یگيرارقر محل بانها آفاصله و برقی اتتجهيز یگيرارقر محل. 4-4

 . دشو میعايت ر مربوطه لصوا وسی ربرقت د بهتاسيسات روزانه 

 . دشو می چکمانگر در توسط نآ رکاصحت ، ربيماهر به هستگاد لتصاا از قبل. 5-4

 .دشو می داده زشموآ برقی اتتجهيز از صحيح دهستفاا و ارینگهد یشهارو. 6-4 

گرددوتوسط مسئول فيزيوتراپی می نصب آن رکنا درتوسط مسئول تجهيزات پزشكی  اتجهيزت از دهستفاالعمل راستود. 7-4 

 .روزانه آنراکنترل می کند

 .ددگر می دآوریيا رانبيماکليه  بهمانگر در توسطقبل از انجام فيزيوتراپی  دهستفاا ردمو اتتجهيز ردمو دريمنی ا تنكا. 8-4

 خطر مقابل در ايمنی)برقی اتتجهيزيمنی ا   عنوان/موضوع :

 (  گرفتگی قبر

 4/10/91        تاريخ ابالغ  :           

  1/4/93 :تاريخ آخرين باز نگري           

 1/5/93 :ابالغتاريخ آخرين            

 اول                                   : نسخه           

 واحدفيزيوتراپي   دامنه خط مشی و روش :

    PHY/ 003  كد خط مشی :
 

                                                                        2از 1  : صفحه
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 سه راهی محافظ-وجود ارت در دستگاهها-دستورالعمل دستگاهها امكانات و تسهيالت مورد نياز:-5

 کميته بررسی:-6

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدیر بيمارستان اشميسيدابراهيم ه

 تجارب بيمارستان منابع :      -7

 مقابل در نیايم)برقی اتتجهيزيمنی ا     عنوان/موضوع :

 (  گرفتگی قبر خطر

 4/10/91        تاريخ ابالغ  :           

  1/4/93 :تاريخ آخرين باز نگري           

 1/5/93 :ابالغتاريخ آخرين            

 اول                                   : نسخه           

 واحدفيزيوتراپي   دامنه خط مشی و روش :

    PHY/ 003  كد خط مشی :
 

                                                                        2از 2  : صفحه

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت ام خانوادگینام و ن امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مسئول فيزیوتراپي دکترایمان مختاري  مدیرپرستاري زهراقاسمي 

  فيزیوتراپ مهدي قنبري  مسئول کلينيك منيره کوهساري

  مسئول تجهيزات پزشكي مهندس خاوري  سوپروایزر باليني منصوره باني

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس  بيمارستان دکتر سيدرضا مطهري
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 --- تعاريف : -1

  بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

   اتتجهيز ازست در و بهينه دهستفاا جهت پرسنل يافتنگاهی آ چرايی:

   دموجو اتتجهيز مهنگازود نشد دهفرسو از یجلوگير هدف:

ت ، بازديدهای روزانه کارکنان فيزيوتراپی از تجهيزات جهت اين خط مشی از طريق آموزش کارکنان ، فراهم نمودن امكانا سياست:

  اجرا مي گردد.  ها آن ارینگهد و اتتجهيز صحيح دبررکا

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی: -3

 واحدفيزيوتراپی مسئول مسئول پاسخگو:

 روش ارزيابی : مشاهده ، چک ليست ودستورالعمل تجهيزات 

  های اجرايی و مجری هر گام (روش  اجرا :)گام-4

 می نمايند. ثابتت را اتجهيز و قرارداده يمنا و مناسبضعيت و در را اتتجهيزمسوول واحد فيزیو تراپي وفيزیوتراپ  1-4.

 می دهند. زشموآ وبيماران حدوا پرسنل به را اتتجهيز از صحيح دهستفاا هنحومسوول واحد فيزیو تراپي وفيزیوتراپ . 2-4

 می گردد.يس ومرتب سربه صورتمربوطه  شرکتتوسط اتزتجهي. 3-4

 می گردد. هکاليبر هندزسا شرکت توسط وتجهيزاتها هستگاد ساالنه. 4-4

 مينمايند. یجلوگير اتتجهيز به حد از بيش و مضاعف رفشا از مسوول واحد فيزیو تراپي وفيزیوتراپ. 5-4

 مينمايند.ها چک آن دنبو خطر بی و ارتشتن دا نظر از را قبر یپريزها روزانهمسوول واحد فيزیو تراپي وفيزیوتراپ .6-4

 مينمايد.نصب  هستگاد روی بر و تهيه را اتتجهيز از يک هر رکا روشمسوول واحد فيزیو تراپي . 7-4

 اتتجهيزسيب آ از یجلوگير رمنظو به قبر تنوسانا فحذ ایبراز سه راهی محافظ مسوول واحد فيزیو تراپي وفيزیوتراپ .8-4

 استفاده می نمايند.

 4/10/91        تاريخ ابالغ  :              ها آن ارینگهد و اتتجهيز صحيح دبررکا  عنوان/موضوع :

  1/4/93 :نگري تاريخ آخرين باز           

 1/5/93 :ابالغتاريخ آخرين            

 اول                                   : نسخه           

 واحدفيزيوتراپي   دامنه خط مشی و روش :

    PHY/ 004  كد خط مشی :
 

                                                                        2از 1  : صفحه
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  سه راهی محافظ-وجود ارت در دستگاهها-دستورالعمل دستگاهها امكانات و تسهيالت مورد نياز:-5

 کميته بررسی:-6

 ان :تهيه کنندگ

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مسئول فيزیوتراپي دکترایمان مختاري  مدیرپرستاري زهراقاسمي 

  فيزیوتراپ مهدي قنبري  مسئول کلينيك منيره کوهساري

  مسئول تجهيزات پزشكي مهندس خاوري  سوپروایزر باليني منصوره باني

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدیر بيمارستان سيدابراهيم هاشمي

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس  بيمارستان  دکتر سيدرضا مطهري

 منابع :  -7

 

 تجارب بيمارستان - 

 4/10/91        تاريخ ابالغ  :              ها آن ارینگهد و اتتجهيز صحيح دبررکا  عنوان/موضوع :

  1/4/93 :تاريخ آخرين باز نگري           

 1/5/93 :ابالغتاريخ آخرين            

 اول                                   : نسخه           

 واحدفيزيوتراپي   مشی و روش : دامنه خط

   PHY/ 004  كد خط مشی :
 

                                                                        2از 2  : صفحه



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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  نهروزا ثبتفتر د در رانبيماسامی ا ثبت تعاريف :-1

  بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

   پیافيزيوترحد وا بهجعين امر صحيح تطالعاا بهسترسی د وملز چرايی:

   نهروزا فهرست ساسا بر ریماآ ومانی در نتايج از دهستفاا هدف:

 اجرا می گردد. زمال تمشخصا سايرکر ذ با سرپايی و یبستر رانبيما کليهسامی ا ثبتاين خط مشی جهت  سياست:

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی: -3

  پیافيزيوترحد وا لمسئومسئول پاسخگو: 

 روش ارزيابی : مشاهده  

 ر گام ( :روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری ه-4

 ثبت می نمايد. وکامپيوتر نهروزا فهرستفتر د دررا سرپايیجعين امرسامی ا یپافيزيوتر منشی -1-4

 ثبتنه  روزا ثبتفتر د در اعالم ميگردد بخش   توسط کهپی افيزيوتر بهمند زنيا یبستر رانبيماسامی ا یپافيزيوتر منشی -2-4

 .دمينماي

 مينمايد. ثبتهی د نوبت شپذيرفتر د در راپیافيزيوتر نمتقاضياسامی ا یپافيزيوتر منشی -3-4

 دفتر -کامپيوترامكانات و تسهيالت مورد نياز : -5

 4/10/91       تاريخ ابالغ  :              رانبيما ازنه روزا فهرست تهيه   عنوان/موضوع :

  1/4/93 :تاريخ آخرين باز نگري           

 1/5/93 :ابالغتاريخ آخرين            

 اول                                   : نسخه           

 واحدفيزيوتراپي   دامنه خط مشی و روش :

    PHY/ 005 كد خط مشی :
 

                                                                       2از 1  : صفحه



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام خانوادگینام و 

  مسئول فيزیوتراپي دکترایمان مختاري  مدیرپرستاري زهراقاسمي 

  فيزیوتراپ مهدي قنبري  مسئول کلينيك منيره کوهساري

  منشي فيزیو تراپي خانم مقدم  سوپروایزر باليني منصوره باني

 

    تجارب بيمارستان . منابع :-7

 

    رانبيما ازنه روزا فهرست تهيه   عنوان/موضوع :

 واحدفيزيوتراپي   دامنه خط مشی و روش :

 

 4/10/91       تاريخ ابالغ  :           

  1/4/93 :تاريخ آخرين باز نگري           

 1/5/93 :ابالغتاريخ آخرين            

    PHY/ 005  كد خط مشی : اول                                   : نسخه           
 

                                                                        2از 2  : صفحه

 تاييد کننده :

 امضاء سمت ینام و نام خانوادگ

  مدیر بيمارستان سيدابراهيم هاشمي

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس بيمارستان  دکتر سيدرضا مطهري



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 --- تعاريف : -1

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (: -2

ي و درماني جهت حصول اطمينان از ارایه مراقبتهاي درماني بصورت مطلوب براي بيماران و ارتقا کيفيت خدمات بهداشت چرايی:

 این خط مشي تهيه مي گردد .

    دستيابي به نكاتي مهم در رابطه با شكایت اصلي بيمار جهت ارائه خد ما ت بهتر هدف:

 با تهيه خط مشي مربوط سياست:

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 ساس مشاهده روش ارزیابي : بر ا           پیافيزيوترحد وا لمسئو   :مسئول پاسخگو

  روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

 نماید.  عايتر ،رابخش یهااردستاندا و تماالزاناظر قرداد بصورت ماهانه کنترل مي نمایدکه  واحد فيزیو تراپي   -4-1

ه خدمات  مربوطه رابه مسئول کلينيك/دفترپرستاري   بصورت ماهانه کنترل مي نمایدکه  واحد فيزیو تراپي بصورت روزان-4-2

 بيماران سرپایي /بستري ارائه نماید.

استانداردهای بصورت دوره اي  کنترل وبازدید مي نمایدکه  واحد فيزیو تراپي دفتربهبودکبفبت طبق چک ليست -4-3

 نماید. اعتباربخشی رااجرا

راپي دستورالعملهاي بهداشتي مربوطه مسئول بهداشت محيط / حرفه اي بصورت ماهانه کنترل مي نمایدکه واحدفيزیوت -4-4

 رااجرانمایند.

مسئول رسيدگي به شكایات ضمن کنترل صندوقهاي پيشنهادات وشكایات موارد مربوط به واحدفيزیوتراپي راپيگيري مي -4-5

 نماید. 

 یهااردستاندا و تماالزاعايت ر لکنتر   عنوان/موضوع :

 (  ریپاس ونبر اردمو درجی )رخا هءکنند توسطتأمين ،بخش

 واحدفيزيوتراپي   دامنه خط مشی و روش :

 4/10/91       تاريخ ابالغ  :           

  1/4/93 :تاريخ آخرين باز نگري           

 1/5/93 :ابالغتاريخ آخرين            

 اول                                   : نسخه           

    PHY/ 006  كد خط مشی :

 

                                                                        2از 1  : صفحه



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 --- امكانات و تسهيالت مورد نياز:-5

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  سئول فيزیوتراپيم دکترایمان مختاري  مدیربيمارستان سيدابراهيم هاشمي

  فيزیوتراپ مهدي قنبري  مدیرپرستاري زهراقاسمي 

  مسئول کلينيك منيره کوهساري  سوپروایزر باليني منصوره باني

  مسئول رسيدگي به شكایات زهراملكي   مسئول بهبودکيفيت وحيده آزادي

 

 

 تجارب بيمارستان  -منابع :        -7

 

 یهااردستاندا و تماالزاعايت ر لکنتر  عنوان/موضوع :   

(  ریسپا نوبر اردمو درجی )رخا هءکنند توسطتأمين ،بخش

 واحدفيزيوتراپی   دامنه خط مشی و روش :

 4/10/91       تاريخ ابالغ  :           

  1/4/93 :تاريخ آخرين باز نگري           

 1/5/93 :ابالغتاريخ آخرين            

 اول                                   : نسخه           
   PHY/ 006  كد خط مشی :

 

                                                                        2از 2  : صفحه

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بيمارستان مدیر سيدابراهيم هاشمي

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس  بيمارستان  دکتر سيدرضا مطهري



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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  برای پیافيزيوتر بخشبه راحت سترسید:امكان عنوان/موضوع 

 وجود دارد. لمعلو ادفرا

 4/10/91تاريخ ابالغ  :

 1/4/93تاريخ آخرين بازنگری: 

 1/5/93تاريخ  آخرين ابالغ :   
 واحدفيزيوتراپي   دامنه خط مشی و روش :

    PHY/ 007  کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                        2از 1 : صفحه

  پیافيزيوترحد وا به لمعلو ادفراحت راسترسی د جهت زنيا ردمو تمااقدا مجموعه تعاريف :-1

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (: -2

حصول اطمينان از ارايه مراقبتهای  وپی افيزيوترحد وا به معلولين نساآسترسی د برایيطی اشر دننموهم افرجهت  چرايی:

 اران و ارتقا کيفيت خدمات بهداشتی و درمانی اين خط مشی تهيه می گردد .درمانی بصورت مطلوب برای بيم

   پیافيزيوترحد وا به معلولين نساآسترسی د هدف:

 حدواين ا به معلولينحت راسترسی د و جابجايی رمنظو به مربوطبا تهيه خط مشي  سياست:

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 و          روش ارزیابي : بر اساس مشاهده            پیافيزيوترحد وا لمسئو مسئول پاسخگو:

  روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

 توسطپی افيزيوترحد وا بهسترسی د جهت لمعلو ادفرا ایبر( ردنكاابر ويلچر و ك،متحر پله) زنيا ردمو اتتجهيز تهيه -4-1

 پزشكی انجام می گردد. باهماهنگی مسئول تجهيزاتحدوا لمسئو

 می گردد. ديجااتوسط مسئول واحدباهماهنگی مسئول ساختمان  حدواصلی ا درب ورودی در مناسبمپ ر -2-4

 ميدهند.ارقر معلولينحت راسترسی د همكف جهت طبقه رادر پی افيزيوتر مسئولين مرکز واحد -3-4

 جهت بيماران نظارت می کند. پیافيزيوترحد وا در فرنگیلت اتومسئول بهداشت بروجود  -4-4

 ازطرف مسئول فيزيوتراپی اجرامی گردد. پیافيزيوترحد وا در معلولين جابجايی ایبر ه اهمر دوقل احد رحضو زهجاا -5-4

 ویلچر -دستشویي فرنگي امكانات و تسهيالت مورد نياز:-5

 

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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  برای پیافيزيوتر بخشبه راحت سترسیدامكان عنوان/موضوع : 

 جود دارد.و لمعلو ادفرا

 4/10/91تاريخ ابالغ  :

 1/4/93تاريخ آخرين بازنگری: 

 1/5/93تاريخ  آخرين ابالغ :   
 واحدفيزيوتراپي   دامنه خط مشی و روش :

    PHY/ 007  کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                        2از 2 : صفحه

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مسئول فيزیوتراپي دکترایمان مختاري  مدیربيمارستان سيدابراهيم هاشمي

  فيزیوتراپ مهدي قنبري  مدیرپرستاري زهراقاسمي 

  مسئول کلينيك منيره کوهساري  ر بالينيسوپروایز منصوره باني

 

 

 

 تجارب بيمارستان  -منابع :        -7

 

 

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدیر بيمارستان سيدابراهيم  هاشمي

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس  بيمارستان  دکتر سيدرضا مطهري 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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نياز به خدمات خارج از ساعات اداری وروزهای تعطيل با  :عنوان/موضوع 

 رعايت حداقل های مورد انتظار تدوين شده است 

 4/10/91   تاريخ ابالغ  :

 1/5/93تاريخ آخرين بازنگری :    

 واحدفيزيوتراپي   دامنه خط مشی و روش :   10/5/93تاريخ  آخرين ابالغ :   

    PHY/ 008 کد خط مشی:

                                  اول : نسخه                                                                    2از  1:  صفحه

 --- تعاريف : -1

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

جهتت استتمرار ختدمت رستاني در هتر شترایط و        قتو عسرا در و بمطلو نحو به رانبيما زنيا ردمو تخدما ئهارا وملز: چرايی:

 پيشگيري از ایجاد وقفه در ارائه خدمات مراقبت و درمان این خط مشي تهيه مي گردد .

   رانبيما به هشد تعيين قبل از یيزر برنامه با ت فيزيوتراپیخدما ئهارا هدف :

 تقااو متما در اردستاندا تخدما ئهارا بر رتنظا سياست : 

 

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 مديربيمارستان

 روش  اجرا )گامهای اجرايی و مجری هر گام ( :-4

مسئول واحد فيزیوتراپي نظارت برارائه خدمات به بيماران سرپایي درشيفت صبح راطبتق نوبتت دهتي قبلتي  وزمانبنتدي       -4-1

 مي دهد.براساس دستورپزشك معالج وتعرفه هاي مصوب انجام 

مسئول واحد فيزیوتراپي نظارت برارائه خدمات به بيماران بستري بخشها راروزانه  باهمتاهنگي سرپرستتاربخش براستاس     -4-2

 دستورپزشك معالج وتعرفه هاي مصوب  انجام مي دهد.

تعطيتل را براستاس   مسئول واحدفيزیوتراپي باهماهنگي سوپروایزر نظارت بر  ارائه خدمات درساعات غيتراداري وروزهتاي   -4-3

 دستورپزشك معالج وتعرفه هاي مصوب انجام مي دهد.

 .دشو می منجاا مربوطه لينومسو توسط تخدما موقع به ئهارا بر رتنظا -4-4

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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نياز به خدمات خارج از ساعات اداری وروزهای تعطيل با عنوان/موضوع : 

 رعايت حداقل های مورد انتظار تدوين شده است

 4/10/91   تاريخ ابالغ  :

 1/5/93تاريخ آخرين بازنگری :    

   10/5/93تاريخ  آخرين ابالغ :   
 واحدفيزيوتراپي   دامنه خط مشی و روش :

    PHY/ 008 کد خط مشی:

                                  اول : نسخه                                                                    2از  2:  صفحه

 --- امكانات و تسهيالت مورد نياز :-5

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مسئول فيزیوتراپي دکترایمان مختاري  مدیربيمارستان سيدابراهيم هاشمي

  مسئول کلينيك منيره کوهساري  مدیرپرستاري زهراقاسمي 

  فيزیوتراپ مهدي قنبري  سوپروایزر باليني نصوره بانيم

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدیر بيمارستان سيدابراهيم هاشمي

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس  بيمارستان  دکتر سيدرضا مطهری 

 تجارب بيمارستان منابع :   -7

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 ایشگاهواحدآزم
 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 فهرست

 صفحه                                             عنوان 

 585..................................................................................................ارائه خدمات شبانه روزي آزمایشگاهي در تمام روزهاي هفته اعم از تعطیل و غیر تعطیل

 587..........................................................داده می شوند  )آنکال پزشك توسط مثال عنوان به( شفاهي صورت به که دارویي و مراقبتي دستورات ثبت چگونگي

 590..............................................................................................................................................................شرایط و روش جمع آوري نمونه هاي مختلف

 594.................................................................................................................آمادگي بیمار قبل از نمونه گیري ) ناشتا بودن ، پرهیز غذائي یا داروئي خاص (

گاهي بیمار از نحوه صحیح جمع آوري نمونه براي آزمایشاتي که خود بیمار نمونه را جمع آوري مي کند   596.....ساعته ، اسپرموگرام ، خون مخفي در مدفوع( 24) ادرار آ

 601...............................................................................................................................رد یا قبول نمونه هائي که از خارج از آزمایشگاه  پذیرش مي شوند .

مونه ( و آمار نفهرست آزمایشات ارجاع به خارج از بیمارستان ، آزمایشگاهي که نمونه جهت آزمایش به آنجا ارجاع مي شود ، زمان چرخه کاري ) آماده شدن 
 604..........................................................................................................................................دوره اي ) حداقل ماهانه ( از هر کدام ازآزمایشات ارجاعي

 607........................................................................................................................زمایشگاه ارجاعمالك انتخاب و نحوه کسب اطمینان مستمر از کیفیت آ

 611.......................................................................................قراردادي که ارتباط و مسئولیت دو آزمایشگاه ارجاع دهنده و ارجاع شونده را مشخص نماید .

بسته بندي استاندارد و شرایط انتقال نمونه هاي مختلف ( تعیین زمان چرخه کاري ، نحوه و مدت زمان بایگاني   مدیریت نمونه هاي ارجاعي ) برچسب گذاري ،
 614........................................................................................................................................................................................گزارش هاي دریافت شده

 618......................................آزمایشهامدیریت فهرست آزمایش هائي که توسط آزمایشگاه انجام مي شوند و آمار دوره اي ) حداقل ماهانه ( از تعداد هر یك از 

جمع آوري و انتقال نمونه از نمونه گیري به بخش فني با ثبت زمان هاي مربوطه ، شرایط و مدت زمان نگهداري نمونه پس از  مدیریت نمونه ها در آزمایشگاه )
 620......................................................................................................................................................................نحوه امحاء نمونه ها ...( انجام آزمایش ،

آزمایشگاهها ... ) اطمینان از مدیریت  چگونگي جمع آوري و ارسال نمونه ها از مراکز خارج از آزمایشگاه به عنوان مثال از بخش هاي بالیني ، کلینیك ها ، سایر 
 629......................................................................................صحیح نمونه هائي که در خارج از آزمایشگاه جمع آوري شده و به آزمایشگاه ارسال مي شوند (

 633...........................................................................................انجام مي شود ) در همه نوبتهاي کاري (نحوه انجام آزمایشهائي که درآزمایشگاه بیوشیمي  

 637........................................................................................انجام مي شود ) در همه نوبتهاي کاري ( هماتولوژینحوه انجام آزمایشهائي که درآزمایشگاه 

 640...............................................نحوه انجام آزمایشهائي که در بخش میکروب شناسي ، آنالیز ادرار و انگل شناسي انجام مي شود ) در همه نوبتهاي کاري (

 644.................................................................ولوژي و هورمون انجام مي شود) در همه نوبتهاي کاري (نحوه انجام آزمایشهائي که در آزمایشگاه سروایمون
 649.................................... و پنتیك انجام مي شود ) در همه نوبت هاي کاري ( و تفسیر نتایج در مواقع مقتضي QDSانجام آزمایشهائي که در بخش پاتولوژي ، 

 654...........................................................................کنترل کیفیت انجام آزمایشهاي مختلف در بخش بیوشیمي در همه نوبت هاي کاري و تفسیر نتایج آنها

 661....................................................مه نوبت هاي کاري و تفسیر نتایج آنهانحوه کنترل کیفیت انجام آزمایشهاي مختلف در بخش هماتولوژي و انعقاد در ه
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 665.......................نحوه کنترل کیفي انجام آزمایشات مختلف در بخش میکروب شناسي ، آنالیز ادرار و انگل شناسي در همه نوبت هاي کاري و تفسیر نتایج آنها

 669....................................................یت انجام آزمایشهاي مختلف در بخش ایمونولوژي و هورمون در همه نوبتهاي کاري و تفسیر نتایج آنهانحوه کنترل کیف

بخشهاي آزمایشگاهي و همه نوبت هاي تفسیر نتایج و شناسائي خطاها قبل از گزارش نتایج در تمام   نظارت بر اجراي منظم و مدون برنامه کنترل کیفیت داخلي ،
 673..............................................................................کاري و شرکت مستمر در برنامه ارزیابي خارجي کیفیت و تفسیر نتایج آن براي برطرف شدن مشکالت

ف شامل آزمایشهائي که در آزمایشگاه انجام مي شود و آزمایشهائي که به آزمایشگاههاي دیگر نحوه نظارت بر تعیین و تغییر محدوده مرجع آزمایشهاي مختل 
 677......................................................................................................................................................................................................ارجاع مي گردد 

گاهي کارکنان مرتبط از نح وه گزارش دهي فوري معین و مدون بودن محدوده هشدار یا مقادیر بحراني نتایج آزمایشهاي مختلف ) مطابق با نظر پزشکان بالیني ( آ
 680..............................................................................................................................................نتایجي که در محدوده هشدار یا بحراني قرار مي گیرند 

 683.........................................نظارت و اطمینان از باز بودن کانالهاي ارتباطي الزم بین آزمایشگاه و بخش هاي بالیني جهت اطالع رساني سریع موارد بحران

فواصل تکرار یك   زمایشها ،تفسیر نتایج و ارائه توصیه هاي الزم در موارد مقتضي ) ارائه توصیه به پزشکان و کادر درماني در مورد تفسیر نتایج آزمایش ، انتخاب آ
 686.............................................................................................................................................................. تداخالت در نتیجه آزمایش ها ... (  آزمایش ،

 690..........................( روند اطالع رساني و  اقدامات بعدي در برخورد با نتایج غیر طبیعي   ) تکرار آزمایش یا توصیه جهت انجام آزمایش هاي تأییدي یا تکمیلي ،

قرارداد با شرکت هاي پشتیبان تجهیزات آزمایشگاهي ، خدمات   سوابق قراردادهاي خدماتي آزمایشگاه ) قرارداد با تأمین کنندگان کیت ها و اقالم مصرفي ،
 693.....................................................................................................................................................................................................مشاوره اي و ...(

 697..................................................................................................برنامه آزمایشگاه در حوادث غیر مترقبه و اپیدمي ها و شرایط ناخواسته مشخص است .

 700 .............................................................................ترخیص از بعد آنان پزشک معالج بیماران و به پاراکلینیکي هاي تست معوقه نتایج اعالم و رساني اطالع

 702................................................................................................................................................................................................استفاده از یوپی اس

 704...................................................................................ستان ارائه نشونددسترسی آسان به خدمات پارا کلینیکی در صورتی که این خدمات در خود بیمار
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 ---تعاريف:-1

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (: -2

ايشگاه تنظيم شده است مطلع بوده و مطابق آن در بخش مپرسنل بايد از شيفت های کاری خود که توسط سوپروايزر آز چرايی:

 حضور داشته باشند .

مايشگاه از برنامه کاری خود به صورت ماهانه جهت خدمت رسانی به بيماران بدون محدوديت زمانی و : آگاهی کارکنان آزهدف

 برای کسب رضايتمندی هر چه بيشتر گيرندگان خدمت می باشد .

  ساعته آماده ارائه خدمت می باشد . 24در اين مرکز آزمايشگاه به طور سياست:

 بی:مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيا-3

 روش ارزيابی : چک ليست و مشاهدهو        سوپروايزر آزمايشگاهمسئول پاسخگو: 

 روش اجرا ) گامهای اجرائی و مجری هر گام ( : – 4

تنظيم بصورت شبانه روزی )اعم ازتعطيل وغيرتعطيل( واحدرا با هماهنگی پرسنلسوپروايزر آزمايشگاه ماهانه برنامه کاری  -4-1

 می نمايد .

 ابند .ي حضور می)صبح ،عصر،شب(بر اساس برنامه تنظيم شده در شيفت های مختلف روزانه يه کارکنان آزمايشگاه کل -4-2

ی با سوپروايزر آزمايشگاه فرد ديگری را جايگزين می گکارکنان در صورت عدم امكان حضور در هر شيفت ، پس از هماهن-4-3

 نمايند .

الغ شده توسط مسئول مافوق درطول مدت حضوربه ارائه خدمات مشغول می کارکنان آزمايشگاه طبق شرح وظايف اب-4-4

 باشند.

 سوپروايزر آزمايشگاه روزانه برنحوه ارائه خدمات توسط پرسنل آزمايشگاه بصورت شبانه روزی نظارت می نمايد.-4-5

 کليه تجهيزات آزمايشگاهی پرسنل ورايانه ، پرينتر و   امكانات و تسهيالت مورد نياز :-5

شبانه روزی آزمايشگاهی در  ارائه خدماتعنوان/موضوع : 

 تمام روزهای هفته اعم از تعطيل و غير تعطيل

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :                  

  1/5/93تاريخ  آخرين باز نگری :                   

 31/5/93  تاريخ آخرين ابالغ :               
  کليه بخشها : دامنه خط مشی و روش

 

 Lab/001  کد خط مشی :

                                اول   : نسخه                                                                                          2از1 : صفحه
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شبانه روزی آزمايشگاهی در  ارائه خدماتعنوان/موضوع : 

 تمام روزهای هفته اعم از تعطيل و غير تعطيل

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :                  

  1/5/93تاريخ  آخرين باز نگری :                   

 31/5/93  تاريخ آخرين ابالغ :               
  بخشهاکليه  : دامنه خط مشی و روش

 

 Lab/001  کد خط مشی :

                                اول   : نسخه                                                                                          2از 2 : صفحه

 کميته بررسی:-6

 امضاء سمت تهيه کنندگان امضاء سمت تهيه کنندگان

  مسئول کنترل کيفي فاطمه بخشي  مسئول فني ي تبریزيدکتر جواد جواد

  مدير پرستاری زهرا قاسمی  سوپروایزر سعيده ناظري

  مدیر بيمارستان سيد ابراهيم هاشمي  رابط اعتباربخشي فریبا قدیمي آسيابر

  رئيس امور اداري محسن حدادي  مسئول پذیرش زهرا اکبري کدوسرائي

 

 کننده : تأييد

 امضاء سمت م خانوادگینام و نا

  مسئول فني آزمایشگاه دکتر جواد جوادي تبریزي

 

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بيمارستان  ئيس ر دکتر سيد رضا مطهري

 منابع :  -7

 رينمجموعه ای از مستندات سيستم مديريت کيفيت در آزمايشكاه پزشكی تدوين و گردآوری دکتر حسين دارآف -

 تجارب بيمارستان -
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 که دارويی و مراقبتی دستورات ثبت چگونگی عنوان/موضوع :

داده   )آنكال پزشک توسط مثال عنوان به( شفاهی صورت به

 می شوند

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :                   

          1/5/93تاريخ  آخرين باز نگری :                    

 کليه پزشكان و کارکنان پرستاری :  دامنه خط مشی و روش          31/5/93اريخ آخرين ابالغ : ت                   

 

   LAB/002 کد خط مشی :

                                  اول : نسخه                                                                                          3از 1 : صفحه

جهت اطالع رسانی وضعيت بيمار به پزشک معالج انجام می گردد و دستورات داده شده نيز  شفاهی تلفنی / دستورتعاريف :  -1

 گردد. امضا مربوطه مهر و  پزشک توسط ساعت 24 ظرف بايستی دستورات اجراست ولی الزم به ذکر است که تمامی قابل
 

  از تدوين و سياست خط مشی (:بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف -2

با توجه به درگيريهای قانونی و قضايی ايجاد شده جهت مسئولين  و کارکنان اين مرکز در خصوص چگونگی ثبت  :یچراي

 دستورات مراقبتی و داروئی به صورت شفاهی ، اين خط مشی تهيه می گردد.

اقبتی و دارويی شفاهی برای کليه کارکنان درمانی در يكسان سازی و اطالع رسانی فرايند چگونگی ثبت دستورات مر هدف:

 راستای رعايت اصول ايمنی بيمار می باشد . 

و ارسال زشكان ، دفتر سوپروايزر و بخشها با تنظيم برنامه آنكالی ماهيانه متخصصين، اطالع رسانی اين برنامه به کليه پ است:سي

گاه و کنترل اين برنامه در ابتدای شيفت توسط سوپروايزر کشيک ، آموزش يک نسخه از برنامه فوق به معاونت محترم درمان دانش

 اين سياست اجرا می گردد. در راندهای مديريتی دستورالعمل اخذ دستورات شفاهی ، کنترل پرونده های بستری و سرپايی 
 

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 : پرستار مسئول بيمارمسئول پاسخگو

 : چک ليست ، گزارشات سوپروايزران ، مشاهده در بازديدهای مسئولين و کنترل پرونده هارزيابی روش ا
 

 : روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

پرستار برای گرفتن دستور تلفنی از پزشک ، از تلفن آيفون دار استفاده می نمايد تا پرستار دوم هم به عنوان شاهد از  -4-1

 مطلع شود.دستورات 

گردد) در غير اينصورت از پزشک  مطمئن دستورات صحيح درك از تا می کند تكرار پزشک برای تلفنی را پرستار دستور -4-2

 .می خواهد که دستورات داده شده را مجدد تكرار نمايد(
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 که دارويی و مراقبتی دستورات ثبت چگونگی عنوان/موضوع :

داده   )آنكال پزشک توسط مثال عنوان به( شفاهی صورت به

 می شوند

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :                   

          1/5/93تاريخ  آخرين باز نگری :                    

 کليه پزشكان و کارکنان پرستاری :  دامنه خط مشی و روش          31/5/93تاريخ آخرين ابالغ :                    

 

   LAB/002کد خط مشی : 

                                  اول : نسخه                                                                                           3از 2 : صفحه

 

تاريخ تماس  پزشک همراه با درج علت تماس، زمان و دستورات برگه در را تلفنی / شفاهی پرستار مسئول بيمار دستورات -4-3

 را ثبت و سپس مهر و امضا می نمايد.

  خود تائيد می نمايد. پرستار دوم به عنوان شاهد دستورات ثبت شده را با مهر و امضا -4-4
ساعت پس از صدور دستور تلفنی / شفاهی ، مهر و امضا پزشک معالج را  24منشی /سرپرستار/پرستار موظف است تا  -4-5

 کسب نمايد .

  تبصره:

منشی /سرپرستار/پرستار موظف است با توجه به حضور يک روز در هفته برخی از پزشكان در اين مرکز ، تا قبل از ترخيص  -1

 بيمار نسبت به اخذ مهر و امضا از وی اقدام نمايد .

 

  ز:مورد نياامكانات و تسهيالت -5

آنكالی ) دوم (ماهيانه جهت پزشكان متخصص گروه قلب ، تلفنچی ، برنامه آنكالی ) اول (ماهيانه کليه پزشكان متخصص ، برنامه 

 زنان و بيهوشی  ،تلفن آيفون دار .

 

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  نماينده پزشكان  دکترآزيتا کريمی  معاون درمان دکتر ابراهيم هرمزی

  مسوول ايمنی بيمار  ثريارضايی  پرستاریمدير  زهرا قاسمی

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :                    که دارويی و مراقبتی دستورات ثبت چگونگی عنوان/موضوع :



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       

 

 

589 
 

داده   )آنكال پزشک توسط مثال عنوان به( شفاهی صورت به

 می شوند
          1/5/93تاريخ  آخرين باز نگری :                    

          31/5/93تاريخ آخرين ابالغ :                    
 کليه پزشكان و کارکنان پرستاری :  دامنه خط مشی و روش

 

   LAB/002کد خط مشی : 

                                  اول : نسخه                                                                                           3از 3 : صفحه

 

 تهيه کنندگان :ادامه 

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  پرستار خديجه خدادادپور  سوپروايزر بالينی منصوره بانی

  رئيس امور اداری محسن حدادی  سرپرستار اورژانس فرببا صارمی

     سوپروايزر آموزشی سكينه نژادفاضل

 

 تاييد کننده : 

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  معاون درمان دکتر ابراهيم هرمزي

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بيمارستان  ئيس ر دکتر سيد رضا مطهري

 -:  منابع  -7

 .  26/12/81/س . مورخ 175350/2. نامه شماره  عملكرد پزشكان آنكال(. 13دستورالعمل مراقبتهای مديريت شده ) -

 تجارب بيمارستان  -
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 4/10/91 تاريخ ابالغ  :                شرایط و روش جمع آوري نمونه هاي مختلفعنوان/موضوع : 

     1/5/93تاريخ  آخرين باز نگری :                 

 31/5/93تاريخ آخرين ابالغ :                 

 يه بخشهای بالينی بيمارستانکل : دامنه خط مشی و روش

 

 Lab/003    کد خط مشی :

                                  اول : نسخه                                                                                          4از   1 : صفحه

ه ، کاردان آزمايشگاه ، پرستار ، بهيار و يا ديپلمه آموزش ديده می منظور از مسئول نمونه گيری کارشناس آزمايشگا :تعاريف-1

  باشد

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (: -2

وسايل و مواد مورد نياز جهت نمونه گيری و ويژگيهای مربوط به ظرف جمع آوری نمونه بسته به نوع نمونه و آزمايش مورد نظر 

و دارای تنوع فراوان است . نحوه جمع آوری نمونه با در نظر گرفتن محل آناتوميک نمونه ، نوع نمونه ، سن و غيره  متفاوت بوده

متفاوت است . به انضمام اين که حجم نمونه مورد نياز برای انجام آزمايش بايد به اندازه ای باشد که انجام آزمايش و تكرار احتمالی 

 ميلی ليتر است . 3-2. اين حجم برای نمونه های خون يا پالسما حداقل  آن به راحتی امكان پذير باشد

  مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 چک ليست و مشاهدهمسئول پاسخگو: مسئول فنی آزمايشگاه           و      روش ارزيابی : 

 روش اجرا ) گامهای اجرائی و مجری هر گام ( : – 4

از ظرف پالستيكی يا بطری شيشه ای   CALCIUM . URINEگيری  در زمان نمونه گيری برای آزمايش  مسئول نمونه -4-1

 شسته شده با اسيد استفاده می کند .

 از لوله های سترون شده استفاده می نمايد .  CSFمسئول نمونه گيری در زمان نمونه گيری برای آزمايش  -4-2

در صورت لزوم لوله ها را   CRYOFIBRINOGEN. PLASMAگيری برای آزمايش مسئول نمونه گيری در زمان نمونه  -4-3

 درجه سلسيوس گرم می کند .   37قبل از نمونه گيری تا 

از لوله درب قرمز ) لخته ( شسته شده با اسيد   IRON. SERUMمسئول نمونه گيری در زمان نمونه گيری  برای آزمايش  -4-4

 استفاده می کند .

به بيمار   CREATININ CLEARANCE URINEونه گيری آزمايشگاه در زمان نمونه گيری جهت آزمايش مسئول نم -4-5

آموزش می دهد تا ادرار خود را ساعت هشت صبح تخليه کرده و دور بريزد . سپس تمامی ادرار از جمله نمونه آخر که هشت صبح 

 آوری ، نمونه درون يخچال قرار داده شود .فردای آن روز می شود را داخل ظرف تخليه کند . در طی دوره جمع 
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 4/10/91 تاريخ ابالغ  :                شرایط و روش جمع آوري نمونه هاي مختلفعنوان/موضوع : 

     1/5/93تاريخ  آخرين باز نگری :                 

 31/5/93تاريخ آخرين ابالغ :                 

 های بالينی بيمارستانکليه بخش : دامنه خط مشی و روش

 

 Lab/003    کد خط مشی :

                                  اول : نسخه                                                                                          4از  2 : صفحه

ز همه بيماران نمونه وريدی می گيرد به غير از نوزادان که ا  FBSمسئول نمونه گيری در زمان نمونه گيری برای آزمايش  -4-6

 ممكن است نمونه از پاشنه پا  گرفته شود .

بيماران حامله به صورت غير ناشتا از آنها نمونه گيری ميكند   GCTمسئول نمونه گيری در زمان نمونه گيری  برای آزمايش -4-7

ها می دهد و پس از يک ساعت مجدداً از آنها نمونه می گيرد و در گرم گلوکز به صورت خوراکی جهت مصرف به آن 50سپس 

 و  PLASMAباشد آزمايش غربالگری ديابت مثبت تلقی شده و آزمايش اضافه تر )  MG/DL 140صورتی که نتيجه بيشتر از 

GLUCOSE POST LIAD   ( . انجام می دهد )G  LOAD 100  س از بلع گلوکز ( .و نمونه گيری ناشتا ، يک ، دو و سه ساعت پ 

گرم گلوکز به  75پس از يک نمونه گيری ناشتا  )  GTTمسئول نمونه گيری  در زمان نمونه گيری جهت انجام آزمايش  -4-8

گرم به ازای هر کيلوگرم وزن در اطفال ( به بيمار ميدهد و يک و دو ساعت بعد نمونه گيری صورت می گيرد .  75/1بالغين و 

ت نشسته قرار گيرد و به غير از آب چيزی مصرف نكند . فعاليت فيزيكی بايد حداقل باشد و به بعضی پيشنهاد بيماربايد در وضعي

 می دهند بيمار در حالت خوابيده بماند . استفراغ يا اسهال ممكن است نتايج آزمايش را تغيير دهد .

خونگيری را قبل از ساير نمونه هائی که به لوله   IRON . SERUMمسئول نمونه گيری  در زمان نمونه گيری جهت آزمايش  -4-9

 های ضدانعقاد احتياج دارند انجام ميدهد .

نمونه آن را از خون و بافت   KIDNEY STONE ANALYSISمسئول نمونه گيری در زمان نمونه گيری جهت آزمايش   4-10

جهت پيداکردن سنگ ريزه ها يا سنگ از فيلتر پاك کرده و در يک ظرف خشک و نميز قرار می دهد . در صورت لزوم ادرار را 

عبور ميدهد . برای تميز کردن هيچ گاه از پارچه يا دستمال استفاده نمی کند ، چرا که الياف موجود در آنها در روش 

 اسپكتروسكوپی مادون قرمر تداخل ايجاد ميكند .

  NISSERIA GONORRHEA CULTURE AND SMEARمسئول نمونه گيری در زمان نمونه گيری جهت آزمايش  -4-11

جهت جمع آوری ترشحات پيشرابراهی مرد توسط سواپ داخل پيشابراهی و پس از حرکت دادن به سمت سوراخ خروجی جهت 

 ظاهر شدن اگزودا انجام می دهد .
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 4/10/91 تاريخ ابالغ  :                شرایط و روش جمع آوري نمونه هاي مختلفعنوان/موضوع : 

     1/5/93تاريخ  آخرين باز نگری :                 

 31/5/93تاريخ آخرين ابالغ :                 

 کليه بخشهای بالينی بيمارستان : دامنه خط مشی و روش

 

 Lab/003    کد خط مشی :

                                  اول : نسخه                                                                                          4از   3 : صفحه

 

مسئول نمونه گيری در زمان نمونه گيری جهت گرفتن نمونه های آنورکتال از کريپت ها درست بعد از حلقه مقعدی و توسط  -4-12

بعد از داخل شدن سواپ آن را سواپ رکتال آن را انجام می دهد . مشاهده مستقيم از طريق آنوسكوپی مفيد خواهد بود . 

 بعد آن را خارج می نمايد . 15-30چرخانده و 

مسئول نمونه گيری در زمان نمونه گيری برای آزمايش اوروفارنژيال و لوزه از طريق سواپ و ترجيحاً با ديد مستقيم اين کار  -4-13

 را انجام می دهد .

در صورت امكان از   POTASSIUM SERUM OR PLASMAايش مسئول نمونه گيری در زمان نمونه گيری برای آزم -4-14

سوزن های خيلی کوچک استفاده نمی کند . از استاز و در صورت امكان از تورنيكه استفاده نميكند . بيمار نيز نبايد مشت خود را 

ن را يكی دو دقيقه بعد از گره کند چرا که باعث افزايش پتاسيم می شود . اگر نمونه گير از تورنيكه استفاده می کند نمونه خو

 اينكه دست آزاد شد و تورنيكه برداشته شد می گيرد و خون را به آرامی داخل لوله ازمايش تخليه می کند تا سبب ليز نشود .

نمونه را در لوله های از قبل سرد شده   SERUM  ،PROLACYINمسئول نمونه گيری در زمان نمونه گيری جهت آزمايش -4-15

 ا ده صبح می گيرد .و بين هشت ت

پزشک معالج در زمان نمونه گيری از بيمار جهت تهيه نمونه مايعات بدن از آنجائی که آزمايش اين مايعات معموالً در بخش  -4-16

های مختلف آزمايشگاه انجام می شو د و يک اشتباه شايع فرستادن مقادير ناکافی از مايع بدن به آزمايشگاه است . برای اين 

 ميلی ليتر مطلوب خواهد بود که به صورت منقسم در ظرف های مناسب ارسال می کند . 50جم منظور ح

 ميلی ليتر نمونه می گيرد . CSF  3-1پزشک معالج در زمان نمونه گيری از بيمار جهت تست  -4-17

راکتومتر به برای رف  SPECTIFIC GRAVITY . URINEمسئول نمونه گيری در زمان نمونه گيری جهت آزمايش  -4-18

   بيمار ميگويد که چند قطره ادرار بگيرد ولی برای ساير روش ها به او توضيح ميدهد که مقادير بيشتری از ادرار مورد نياز است .
 

 امكانات و تسهيالت مورد نياز :-5

 %70، پنبه ، اتانل تورنيكه ، سرنگ در سايزهای مختلف ، سواپ استريل ، سواپ رکتال ، ظرف های مخصوص نمونه های مختلف 
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 4/10/91 تاريخ ابالغ  :                شرایط و روش جمع آوري نمونه هاي مختلفعنوان/موضوع : 

     1/5/93تاريخ  آخرين باز نگری :                 

 31/5/93تاريخ آخرين ابالغ :                 

 کليه بخشهای بالينی بيمارستان : دامنه خط مشی و روش

 

 Lab/003    کد خط مشی :

                                  اول : نسخه                                                                                          4از   4 : صفحه

 کميته بررسی:-5

 امضاء سمت تهيه کنندگان امضاء سمت تهيه کنندگان

  مسئول کنترل کيفي فاطمه بخشي  مسئول فني بریزيدکتر جواد جوادي ت

  نمونه گير محمد مولوي  سوپروایزر سعيده ناظري

  نمونه گير مریم حاجي آقازاده   رابط اعتباربخشي فریبا قدیمي آسيابر

  معاون درمان بيمارستان دکترابراهيم هرمزي  مسئول پذیرش زهرا اکبري کدوسرائي

  نماینده پزشكان آزیتاکریمي   يمدیرپرستار زهراقاسمي 

 

 کننده : تأييد

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مسئول فني آزمایشگاه دکتر جواد جوادي تبریزي

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بيمارستان  ئيس ر دکتر سيد رضا مطهري

 منابع :  -7

 گاه پزشكیاصول مستند سازی و مستندات در آزمايش -

 تجارب بيمارستانی -

 

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       

 

 

594 
 

آمادگی بيمار قبل از نمونه گيری ) ناشتا بودن عنوان/موضوع : 

 ، پرهيز غذائی يا داروئی خاص (

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :                  

 1/5/93  : آخرين بازنگریتاريخ                 

  31/5/93  :   ابالغتاريخ  آخرين                 
 کليه واحدهای بيمارستان : دامنه خط مشی و روش

 

 Lab/004  کد خط مشی :

                                اول   : نسخه                                                                                   2از  1 : صفحه

 ---تعاريف : – 1

 ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (: بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی -2

تغيرهای مختلفی نتايج آزمايش ها را تحت تأثير قرار می دهند که اين امر حتی در صورت انجام صحيح و دقيق آزمايش مچرايی:

 در مرحله انجام می تواند رخ دهد . 

تفسير صحيح و استفاده بهينه در شناسائی اين متغيرها و به دنبال آن استاندارد نمودن روش های آزمايشگاهی جهت هدف:

آزمايشگاه ضروری است . گروهی از متغيرها که درمرحله قبل از آزمايش می توانند بر روی آزمايش موثر باشند عبارتند از : ناشتا 

ان نمونه بودن ، جمع آوری ، جابجائی و نقل و انتقال نمونه ، عوامل غير بيولوژيک ) نظير وضعيت بيمار در طی نمونه گيری و زم

گيری ( ، عوامل فيزيولوژيک نظير سن ، فعاليت در بستر بودن ، نوع غذای مصرفی ، مصرف الكل ، سيكل ماهيانه ، چاقی ، داروهای 

حاملكی ،  نژاد ، جنس ، سيگارکشيدن ، زمان نمونه گيری و تغييرات دوره ای ) ريتم سيرکادين ( که موجب   ضد بارداری خوراکی ،

 ساعت در خون می گردد . 24اد طی تغيير غلظت مو

( هستند که عمدتاً مربوط به   POST EXAMINATIONگروهی ديگر از متغيرها مربوط به فرايندهای پس از انجام آزمايش ) 

 نحوه گزارش دهی هستند که رعايت آنها جهت دستيابی به گزارش آزمايش صحيح ضروری است .

ا ، آموزش شفاهی آمادگی برای انجام آزمايش و جمع آوری نمونه به افراد بيسواد و : جمع آوری دستورالعمل های نمونه هسياست

 اختيار بيماران قبل از نمونه گيریکم سواد ، تهيه پمفلت در مورد چگونگی تهيه نمونه و قراردادن آنها در 

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

چک ليست و مشاهده و مراجعه به کتاب مستندات در آزمايشگاههای  ارزيابی:روش  , نمونه گيري مسئول مسئول پاسخگو:

 پزشكی

  گامهای اجرائی و مجری هر گام ( :)روش اجرا  – 4

آزمایشگاه روشهاي استاندارد در نحوه آماده سازي بيماران را از کتاب مرجع کشت و آناليز و راهنماي آماده سوپروایزر  -4-1

 ارشناسان مرجع سالمت تهيه شده است تهيه مي کند . سازي بيماران که توسط ک

  .سوپروايزر آزمايشگاه پمفلتهای تهيه شده را در اختيار مسئول نمونه گيری قرار می دهد 4-2
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 نمونه گير آزمايشگاه پمفلت ها رابسته به نوع آزمايش در اختيار بيماران قرار می دهد . 4-3

ونه و نمونه گير آزمايشگاه در صورت بی سواد يا کم سواد بودن بيمار و يا اگر بيماری توضيح بيشتری بخواهد قبل از دادن نم-4-4

 يا آماده شدن برای انجام آزمايش روش ها را به صورت شفاهی برای بيمار توضيح می دهد .

 ---امكانات و تسهيالت مورد نياز :-5

 کميته بررسی:-6

 امضاء سمت تهيه کنندگان امضاء سمت تهيه کنندگان

  معاون درمان  دکترابراهيم هرمزي  مسئول فني دکتر جواد جوادي تبریزي

  مدیرپرستاري زهراقاسمي  سوپروایزر ناظري سعيده

  سوپروایزر باليني منصوره باني   رابط اعتباربخشي فریبا قدیمي آسيابر

  نمونه گير مریم حاجي آقازاده   مسئول پذیرش زهرا اکبري کدوسرائي

  نمونه گير محمد مولوي  مسئول کنترل کيفي فاطمه بخشي

 

 کننده : تأييد

 امضاء سمت ادگینام و نام خانو
  مسئول فني آزمایشگاه دکتر جواد جوادي تبریزي

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی
  بيمارستان  ئيس ر دکتر سيد رضا مطهري

 منابع :  -7

 مجموعه ای از مستندات سيستم مديريت کيفيت در آزمايشكاه پزشكی تدوين و گردآوری دکتر حسين دارآفرين -

 

 

آمادگی بيمار قبل از نمونه گيری ) ناشتا بودن عنوان/موضوع : 

 ، پرهيز غذائی يا داروئی خاص (

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :                  

 1/5/93  : آخرين بازنگریتاريخ                 

  31/5/93  :   ابالغتاريخ  آخرين                 
 کليه واحدهای بيمارستان : دامنه خط مشی و روش

 

 Lab/004  کد خط مشی :

                                اول   : نسخه                                                                                   2از  2 : صفحه
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آگاهي بيمار از نحوه صحيح جمع آوري نمونته  نوان/موضوع : ع

بيمار نمونه را جمتع آوري متي کنتد )     خودبراي آزمایشاتي که 

 ساعته ، اسپرموگرام ، خون مخفي در مدفوع 24ادرار 

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :                

          1/5/93 تاريخ  آخرين باز نگری :                

          31/5/93تاريخ آخرين ابالغ :                 
 بيمارستان کليه واحدهای : دامنه خط مشی و روش

 

 Lab/005  کد خط مشی :

                                اول   : نسخه                   5از  1: صفحه

ردان آزمایشگاه ، پرستار ، بهيار و یا دیپلمه آموزش دیده مي منظور از مسئول نمونه گيري کارشناس آزمایشگاه ، کا تعاريف : – 1

 باشد .

 چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:بيانيه خط مشی) -2

براي انجام برخي آزمایشات الزم است که نمونه توسط خود بيمار و نه در آزمایشگاه گرفته شود و تمهيدات خاصي براي :چرايی

گرفته شود مثالً  نمونه در ظرف خاصي تهيه گردد ، از مصرف برخي داروها و یا مواد خوراکي پرهيز شود ، ظرف  تهيه نمونه در نظر

نمونه حاوي مواد نگهدارنده خاصي باشد و یا اگر بيمار وضعيت خاصي دارد مثالً اگر بيمار عادت ماهانه است یا به بيماري خاصي 

تناب ورزد . برخي آزمایشات رژیم داروئي خاصي دارند مثالً جهت اندازه گيري مثالً سرماخوردگي دارد از دادن نمونه اج

آلدوسترون سرم یا ادرار قبل از انجام آزمایش بایستي هيپوکالمي اصالح گردد و در صورت استفاده از داروهاي ضد فشار خون و 

 زمایش با نظر پزشك قطع گردند و ...دیورتيك حداقل از دو هفته قبل ) ترجيحاً چهار تا شش هفته قبل ( از انجام آ

   آگاه سازي بيمار جهت جمع آوري نمونه صحيحهدف:

جمع آوري دستورالعمل هاي نمونه ها ، آموزش شفاهي آمادگي براي انجام آزمایش و جمع آوري نمونه به افراد بيسواد و  سياست:

 اختيار بيماران قبل از نمونه گيريدر  کم سواد ، تهيه پمفلت در مورد چگونگي تهيه نمونه و قراردادن آنها

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 نمونه گيري مسئول: مسئول پاسخگو

 : چك ليست و مشاهده و مراجعه به کتاب مستندات در آزمایشگاههاي پزشكيروش ارزیابي

  روش اجرا } گامهای اجرائی و مجری هر گام ( : – 4

ساعته در اختيار بيمار قرار مي دهد و در صورتي که حجم ادرار بيمار  24ري ظرف جهت جمع آوري ادرار مسئول نمونه گي -4-1

 باال باشد دو ظرف در اختيار بيمار قرار مي دهد . 

ساعت ادرار را در  24مسئول نمونه گيري به بيمار مي گوید که اولين ادرار صبحگاهي را دور بریزد و بعد از آن به مدت  -4-2

 رفي که از طرف آزمایشگاه در اختيارش قرار ميدهد جمع آوري نماید .ظ
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آگاهي بيمار از نحوه صحيح جمع آوري نمونته  عنوان/موضوع : 

بيمار نمونه را جمتع آوري متي کنتد )     خودبراي آزمایشاتي که 

 ساعته ، اسپرموگرام ، خون مخفي در مدفوع 24ادرار 

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :                

          1/5/93 تاريخ  آخرين باز نگری :                

          31/5/93تاريخ آخرين ابالغ :                 
 بيمارستان کليه واحدهای : دامنه خط مشی و روش

 

 Lab/005  کد خط مشی :

                                اول   : نسخه                   5از  2: صفحه

مسئول نمونه گيري به بيمار مي گوید که در صورت وجود مواد نگهدارنده ، در ظرف آزمایشگاهي ادرار نكند چرا که ممكن  -4-3

 است باعث سوختگي آلت شود .

 مسئول نمونه گيري به بيمار مي گوید که مواظب باشد مواد نگهدارنده روي بدنش نریزد . -4-4

ار مي گوید که اگر داروي خاصي مصرف مي کند حتماً در مورد داروهاي مصرفي خود قبل از نمونه مسئول نمونه گيري به بيم -4-5

 گيري با آزمایشگاه مشورت نماید .

) بررسي خون مخفي در مدفوع ( ظرف مخصوصي که تميز ، دردار و فاقد مواد   OBمسئول نمونه گيري در مورد آزمایش  -4-6

 نه در اختيار بيمار قرار مي دهد .  نگهدارنده است جهت جمع آوري نمو

به خانمهائي که عادت ماهيانه هستند توصيه مي کند تا سه روز پس از پایان دوره از  OBمسئول نمونه گيري جهت انجام  -4-6

 انجام این آزمایش اجتناب ورزند .

سير یا شقاق مبتالست و خونریزي از بيمار مي خواهد در صورتي که بيمار به بوا OBمسئول نمونه گيري جهت انجام  -4-7

 واضحي از این ضایعات مشاهده مي گردد قبل از انجام آزمایش به آزمایشگاه اطالع دهد .

از بيمار مي خواهد در صورتي که به علل مختلف دچار خونریزي از لثه ها یا مخاط  OBمسئول نمونه گيري جهت انجام  -4-8

 ز این ناحيه سبب مثبت شدن کاذب آزمایش مي گردد .دهان است آزمایش ندهد چرا که بلع خون ا

به بيمار توصيه مي کند دو تا سه روز پيش از آزمایش و در طي جمع آوري نمونه از  OBمسئول نمونه گيري جهت انجام  4-9

رب و خوردن غذاهاي داراي گوشت قرمز ) بهتر است گوشت مرغ و ماهي نيز مصرف نگردد( ، سبزیجات خام بخصوص شلغم ، ت

 خربزه ، ترب کوهي خودداري کند . گل کلم ، پرتقال ، موز ، انگور ، طالبي یا گرمك ، تربچه ، قارچ ، کلم بروکلي ،

از بيمار مي خواهد حداقل از هفت روز قبل از انجام آزمایش از مصرف داروهاي  OBمسئول نمونه گيري جهت انجام  -4-10

  ایندومتاسين ، دیكلوفناك سدیم ،  اروهاي ضدالتهاب غيراستروئيدي مانند ایبوپروفن ،سایر د  ساليسيالت دار مانند آسپيرین ،

ترکيبات آهن دار ، ترکيبات یددار ، دیورتيك هاي تيازیدي و   ، آنتي اسيدها ، Cکلشي سين ، ویتامين   داروهاي استروئيدي ،

الزم به ذکر است که با توجه به تنوع داروهاي مصرفي و امكان رزنين اجتناب ورزد ، در غير این صورت به آزمایشگاه اطالع دهد . 

 آنها با نتایج آزمایش بهتر است مصرف هر گونه دارو قبل از انجام این آزمایش به اطالع پزشك معالج رسانده شود . تداخل
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آگاهي بيمار از نحوه صحيح جمع آوري نمونته  عنوان/موضوع : 

را جمتع آوري متي کنتد )     بيمار نمونه خودبراي آزمایشاتي که 

 ساعته ، اسپرموگرام ، خون مخفي در مدفوع 24ادرار 

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :                

          1/5/93 تاريخ  آخرين باز نگری :                

 ارستانبيم کليه واحدهای : دامنه خط مشی و روش          31/5/93تاريخ آخرين ابالغ :                 

 

 Lab/005  کد خط مشی :

                                اول   : نسخه                   5از  3: صفحه

از بيمار مي خواهد که نمونه را سریعاً به آزمایشگاه تحویل دهد ، در غير این صورت  OBمسئول نمونه گيري جهت انجام  -4-11

درجه سلسيوس ( نگهداري کند و از قرار دادن نمونه ها در محيط گرم  2-8در دماي یخچال )  تا زمان رساندن نمونه به آزمایشگاه

 و یا در مجاورت نور خورشيد خودداري کند .

از بيمار مي خواهد که نمونه را با تأخير نياورد ، چرا که این کار ميتواند بر نتایج آن  OBمسئول نمونه گيري جهت انجام  -4-12

 ته باشد .تأثير منفي داش

 از بيمار مي خواهد که مراقب باشد نمونه مدفوع با ادرار یا سایر مواد آلوده نشود . OBمسئول نمونه گيري جهت انجام  -4-13

مسئول نمونه گيري جهت انجام آزمایش اسپرموگرام از بيمار مي خواهد که نمونه را پس از سه تا پنج روز پرهيز از نزدیكي  -4-14

 کند و از دادن نمونه هائي که پيش از دو روز و پس از هفت روز از آخرین نزدیكي جمع آوري شده اجتناب ورزند .یا انزال تهيه 

مسئول نمونه گيري جهت انجام آزمایش اسپرموگرام از بيمار مي خواهد که اگر سه روز پيش از انجام آزمایش تب دارد از  -4-15

 را تحت تأثير قرار مي دهد . دادن نمونه خودداري کند ، چرا که تب نتيجه

مسئول نمونه گيري جهت انجام آزمایش اسپرموگرام از بيمار مي خواهد که اگر وازکتومي انجام داده است باید دو ماه پس  -4-16

ساعت پيش از انجام آزمایش نباید نزدیكي صورت پذیرد یا مایع مني به هر دليلي دفع  48از انجام آن آزمایش بدهد و در طي 

 ود .ش

مسئول نمونه گيري جهت انجام آزمایش اسپرموگرام از بيمار مي خواهد که جهت جمع آوري نمونه از ظرف شيشه اي یا  -4-17

درجه سلسيوس گرم شده وفاقد ترکيبات دترجنت یا سایر مواد سمي  20-40خشك و با دهانه گشاد که در دماي   پالستيكي تميز ،

 است استفاده نماید .

ل نمونه گيري جهت انجام آزمایش اسپرموگرام از بيمار مي خواهد که تمامي نمونه را در طرف مخصوص بریزد ، زیرا مسئو -4-18

 چنانچه فقط قسمتي از نمونه در اختيار آزمایشگاه قرار داده شود باعث حصول نتایج غير واقعي خواهد شد .

مار مي خواهد قبل از ریختن نمونه به داخل ظرف با در دست مسئول نمونه گيري جهت انجام آزمایش اسپرموگرام از بي -4-19

 درجه سانتي گراد ( برساند . 37گرفتن ظرف دماي آن را تقریباً به درجه حرارت بدن ) 
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آگاهي بيمار از نحوه صحيح جمع آوري نمونته  عنوان/موضوع : 

بيمار نمونته را جمتع آوري متي کنتد              خودبراي آزمایشاتي که 

 ساعته ، اسپرموگرام ، خون مخفي در مدفوع( 24 ) ادرار

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :                

          1/5/93 تاريخ  آخرين باز نگری :                

          31/5/93تاريخ آخرين ابالغ :                 
 بيمارستان کليه واحدهای : دامنه خط مشی و روش

 

 Lab/005  کد خط مشی :

                                اول   : نسخه                   5از   4: صفحه
 

مسئول نمونه گيري جهت انجام آزمایش اسپرموگرام از بيمار مي خواهد ترجيحاً نمونه را در آزمایشگاه تهيه کند و چنانچه -4-20

یل دهد . بعد از یك ساعت نمونه قابل پذیرش نيست . لذا در این امر ممكن نباشد در ظرف مدت نيم ساعت به آزمایشگاه تحو

 هنگام تحویل نمونه به آزمایشگاه از بيمار مي خواهد که زمان دقيق جمع آوري آن را اعالم نماید .

 مسئول نمونه گيري جهت انجام آزمایش اسپرموگرام به بيمار توضيح مي دهد که بهترین مني نمونه اي است که از طریق -4-21

 تحریك مصنوعي و بدون استفاده از صابون تهيه مي شود .

مسئول نمونه گيري جهت انجام آزمایش اسپرموگرام از بيمار مي خواهد که نمونه را از داخل کاندوم تهيه نكند ، چرا که  -4-22 

 کاندوم حاوي مواد اسپرم کش ميباشد و براي انجام تست مناسب نيست .

ت انجام آزمایش اسپرموگرام از بيمار مي خواهد که از قرار دادن نمونه در دماي کمتر از صفر درجه مسئول نمونه گيري جه -4-23

درجه  37درجه سانتي گراد اجتناب ورزد و نمونه را تا زمان تحویل به آزمایشگاه در دماي نزدیك به حرارت بدن )  40و باالتر از 

  سانتي گراد ( نگهداري کند ) مثالً در زیر بغل ( .
 

 

  امكانات و تسهيالت مورد نياز :-5

 ظروف مخصوص نگهداري ادرار بيست و چهار ساعته ، مدفوع و اسپرم ، ميكروسكوپ ، اتوآناالیزر بيوشيمي 

 کميته بررسی:-6
 

 امضاء سمت تهيه کنندگان امضاء سمت تهيه کنندگان

  مدیرپرستاري زهراقاسمي  مسئول فني دکتر جواد جوادي تبریزي

  سوپروایزر باليني منصوره باني  سوپروایزر ه ناظريسعيد

  سوپروایزر آموزشي سكينه نژادفاضل   رابط اعتباربخشي فریبا قدیمي آسيابر

  نمونه گير محمد مولوي  مسئول پذیرش زهرا اکبري کدوسرائي

     مسئول کنترل کيفي فاطمه بخشي
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آوري نمونته  آگاهي بيمار از نحوه صحيح جمع عنوان/موضوع : 

بيمار نمونه را جمتع آوري متي کنتد )     خودبراي آزمایشاتي که 

 ساعته ، اسپرموگرام ، خون مخفي در مدفوع 24ادرار 

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :                

          1/5/93 تاريخ  آخرين باز نگری :                

          31/5/93تاريخ آخرين ابالغ :                 
 بيمارستان کليه واحدهای : دامنه خط مشی و روش

 

 Lab/005  کد خط مشی :

                                اول   : نسخه                   5از   5: صفحه

 

 کننده : تأييد

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مسئول فني آزمایشگاه دکتر جواد جوادي تبریزي

 

 ه :ابالغ کنند

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بيمارستان  ئيس ر دکتر سيد رضا مطهري

 منابع :  -7

 مجموعه اي از مستندات سيستم مدیریت کيفيت در آزمایشكاه پزشكي تدوین و گردآوري دکتر حسين دارآفرین -

 مارستانتجارب بي -
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 رد یا قبول نمونه هائي که از خارج ازعنوان/موضوع : 

 آزمایشگاه  پذیرش مي شوند .

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :                

   1/5/93 تاريخ  آخرين باز نگری :                  

 کليه بخشهای بالينی بيمارستان : دامنه خط مشی و روش 31/5/93تاريخ آخرين بازديد :                 

 

 Lab/006    کد خط مشی :

                                  اول : نسخه                   3 از 1 : صفحه

از بيمار گرفته می شود يا از محل خارج از  معيارهای رد يا قبول نمونه های مختلف که در محل خارج از آزمايشگاه تعاريف:-1

سئول فنی آزمايشگاه موظف است آزمايشگاه گرفته می شود  در بخش راهنمای نمونه گيری به طور مشروح بيان گرديده  و م

 مطابق نكات مندرج در اين بخش راهنمای ويژه ای برای کارکنان پذيرش و نمونه گيری در آزمايشگاه تدوين نمايد .

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (: -2

که اين امر حتی در صورت انجام صحيح و دقيق آزمايش  معيارهای مختلفی نتايج آزمايشات را تحت تأثير قرار می دهند چرايی:

 ( می تواند رخ دهد .  examinationدر مرحله انجام آزمايش ) 

آزمايشگاهی جهت تفسير صحيح و استفاده بهينه از داده شناسائی اين متغيرها و به دنبال آن استاندارد نمودن روش های  هدف:

 preنجر به قبول يا رد نمونه شود . گروهی از متغيرها که در مرحله قبل از آزمايش ) های آزمايشگاهی ضروری است و می تواند م

– examination   می توانند بر روی نتايج آزمايش موثر باشند عبارتند از : جمع آوری ، جابجائی و نقل و انتقال نمونه ، عوامل )

يک ) نظير وضعيت بيمار در طی نمونه گيری و زمان نمونه گيری ( ، غير بيولوژيک  ) نظير خطا در شناسائی بيمار ( ، عوامل بيولوژ

داروهای  عوامل فيزيولوژيک نظير سن ، فعاليت ، در بستر بودن ، نوع غذای مصرفی ، مصرف الكل ، سيكل ماهيانه ، چاقی ،

ای ) ريتم سيرکادين ( که موجب گيری و تغييرات دوره ضدبارداری خوراکی ، حاملگی ، نژاد ، جنس ، سيگارکشيدن ، زمان نمونه 

 ساعت در خون می گردد . 24تغيير غلظت مواد طی 

( هستند که عمدتاً مربوط به نحوه   post- examinationگروهی ديگر از متغيرها مربوط به فرايندهای پس از انجام آزمايش ) 

 ست .گزارش دهی هستند که رعايت آنها جهت دستيابی به گزارش آزمايش صحيح ضروری ا

 دادن اطالعات کافی جهت گرفتن نمونه خارج از آزمايشگاه به کليه مراجعين و انجام صحيح و استاندارد آزمايشاتسياست: 

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 روش ارزيابی : چک ليست و مشاهدهمسئول فنی آزمايشگاه   و           مسئول پاسخگو:  

 های اجرائی و مجری هر گام ( :روش اجرا ) گام – 4

ورود با تطبيق عكس الصاق شده در دفترچه با فرد مراجعه کننده از هويت وی اطمينان حاصل می مسئول پذيرش در بدو  -4-1

 . نمايد . در مواردی که برگه درخواست آزمايش به صورت آزاد ) خارج از دفترچه بيمه ( است بايد تمهيدات الزم به کار گرفته شود

 ارتباط و هماهنگی سازمان يافته بين فرد پذيرش کننده و نمونه گير جهت اطمينان از هويت فرد الزامی است .

 

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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رد یا قبول نمونه هائي که از خارج از عنوان/موضوع : 

 آزمایشگاه پذیرش مي شوند .

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :                

   1/5/93  تاريخ  آخرين باز نگری :                

 کليه بخشهای بالينی بيمارستان : دامنه خط مشی و روش 31/5/93تاريخ آخرين بازديد :                 

 

 Lab/006    کد خط مشی :

                                  اول : نسخه                   3 از 2 : صفحه
 

ترسي به وي در مواردي نظير تكرار نمونه گيري یا نياز به اطالعات تكميلي مسئول پذیرش شماره تماس بيمار را جهت دس -4-2

 اخذ مي نماید .

مسئول پذيرش در هنگام پذيرش تمام اطالعات الزم از جمله مشخصات هويتی بيمار شامل نام و نام خانوادگی ، سن ،  -4-3

اعتبار مطابق اطالعات موجود در دفترچه بيمه را در رايانه جنسيت ، و نام پزشک معالج ، نوع بيمه ، شماره دفترچه بيمه و تاريخ 

 ثبت می نمايد . در صورت دارا نبودن دفترچه اين اطالعات از بيمار اخذ شده و در رايانه ثبت می گردد .

ط به مسئول پذيرش در زمان پذيرش تمامی آزمايشات درخواستی را مطابق درخواست پزشک معالج يا با توجه به بند مربو -4-4

 پذيرش بيماران بدون نسخه در اين روش اجرائی در رايانه ثبت می کند .

مسئول پذيرش در زمان پذيرش موظف است در صورتی که اطالعات بالينی مطابق برگه های درخواستی ارائه شده توسط   -4-5

ده باشد جهت رويت مسئول فنی به وزارت بهداشت ) مانند نمونه های سيتولوژی و پاتولوژی ( توسط پزشک معالج تكميل گردي

 وی ارائه دهد . در غير اين صورت مسئول پذيرش موظف است اين برگه ها را تكميل و در اختيار مسئول فنی قرار دهد . 

مسئول پذيرش در زمان پذيرش موظف است اطالعات مربوط به بخش های بالينی شامل هورمون ، بيوشيمی و غيره مطابق  -4-6

 ن در آزمايشگاه با توجه به نوع آزمايشات بيمار را از وی اخذ نمايد .برگه های مدو

موظف است مطابق با موارد مشروحه در دستورالعمل نمونه گيري ) بند آماده  در زمان نمونه گيريمسئول نمونه گيري   -4-7

ساعته ،  24انند جمع آوري ادرار سازي بيمار ( اطالعات مربوط به شرایط و نحوه آماده سازي بيمار در آزمایشهاي مختلف م

را ( ، سواپ رکتال ، اسپرموگرام و غيره   GLUCOSE TOLERANCE TEST= GTTآزمایش خون مخفي ، آزمایش تحمل گلوکز ) 

تدوین نموده و قبل از نمونه گيري در اختيار مراجعين قرار دهد و در زمان نمونه گيري فرد نمونه گير باید از رعایت شرایط فوق 

 مينان حاصل نماید .اط

مسئول نمونه گيري در زمان نمونه گيري طرف مناسب جهت جمع آوري نمونه در خارج از آزمایشگاه در اختيار مراجعين  -4-8

 قرار مي دهد . 

ميلي ليتر نمونه را که بصورت منقسم در ظرف هاي مناسب توسط  50مسئول نمونه گيري در زمان تحویل نمونه مایعات بدن  -4-9

 زشك معالج ارسال شده اند را تحویل مي گيرد پ

 

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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رد یا قبول نمونه هائي که از خارج از عنوان/موضوع : 

 آزمایشگاه پذیرش مي شوند .

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :                

   1/5/93 تاريخ  آخرين باز نگری :                  

 کليه بخشهای بالينی بيمارستان : دامنه خط مشی و روش 31/5/93تاريخ آخرين بازديد :                 

 

 Lab/006    کد خط مشی :

                                  اول : نسخه                   3 از 3 : صفحه

  ی گيرد .ميلی ليتر نمونه ارسال شده توسط پزشک معالج را تحويل م CSF 3-1مسئول نمونه گيری هنگام تحويل نمونه  -4-10

 امكانات و تسهيالت مورد نياز :-5

 سواپ استریل ، سواپ رکتال ، ظرف هاي مخصوص نمونه هاي مختلف  ، رایانه   

 کميته بررسی:-6

 امضاء سمت تهيه کنندگان امضاء سمت تهيه کنندگان

  رئيس امورمالي سيدعلي نقي موسوي  مدیربيمارستان سيدابراهيم هاشمي

  مدیرپرستاري زهراقاسمي  ایزرآزمایشگاهسوپرو سعيده ناظري

  سوپروایزر کنترل عفونت فریباابراهيميان  رابط اعتباربخشي فریبا قدیمي آسيابر

  نمونه گير مریم حاجي آقازاده   مسئول پذیرش زهرا اکبري کدوسرائي

 

 کننده : تأييد

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  ي آزمایشگاهمسئول فن دکتر جواد جوادي تبریزي

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بيمارستان  ئيس ر دکتر سيد رضا مطهري

 منابع :  -7

 اصول مستند سازی و مستندات در آزمايشگاه پزشكی -

 

 

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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فهرستتت آزمایشتتات ارجتتاع بتته ختتارج از عنوان/موضااوع : 

ارجاع  بيمارستان ، آزمایشگاهي که نمونه جهت آزمایش به آنجا

مي شود ، زمان چرخه کاري ) آماده شدن نمونته ( و آمتار دوره   

 اي ) حداقل ماهانه ( از هر کدام ازآزمایشات ارجاعي

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :                  

          1/5/93 تاريخ  آخرين باز نگری :                

          31/5/93تاريخ آخرين ابالغ :                 

 بيمارستان کليه واحدهای : دامنه خط مشی و روش

 

 LAB/007  کد خط مشی :

                                اول   : نسخه                   3از  1: صفحه

مكانات انجام منظور از آزمایشگاه ارجاع آزمایشگاهي است که نمونه هائي که در آزمایشگاه مبدا به دليل نبودن ا تعاريف : – 1

 نميشوند به این آزمایشگاه ارسال مي شود که در اینجا آزمایشگاه مرکز آموزشي و درماني فيروزگر است .

 )چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:بيانيه خط مشی -2

از به انجام آنها از طرف مسئول با توجه به گستردگی آزمايشات و تنوع روش ها و نياز روزافزون به آزمايشات تخصصی ني  :چرايی

فنی احساس می گردد . از طرفی انجام تمام آزمايشات در يک آزمايشگاه حتی مراکز تخصصی به دليل عدم صرفه اقتصادی امكان 

 پذير نمی باشد و لذا ارجاع نمونه ها به آزمايشگاههای ديگر يک ضرورت است . 

ظور حفظ حقوق بيماران و ارتقاء کيفيت و جلوگيری از روابط صرفاً اقتصادی بر اين اساس آزمايشگاه مرجع سالمت به من :هدف

بنا بر اين  ضرورت ها هر آزمايشگاه  اقدام به مطالعه و تدوين الزامات  ارجاع نمونه های بالينی که در ادامه بيان می گردد نمود .

ههای مرجع و مشاور برای مواقع الزم در تمامی موظف است يک روش اجرائی مستند و موثر جهت ارزيابی و انتخاب آزمايشگا

زمينه ها اعم از هيستوپاتولوژی ، سيتولوژی و آزمايشهای بالينی داشته باشد . آزمايشگاههای ارجاع بايد توانائی الزم را برای 

انجام آزمايش را به کار برآوردن نيازها داشته باشند و روش های مناسب برای فرايندهای قبل از آزمايش ، انجام آزمايش و پس از 

 گيرند . از طرفی آزمايشگاههای ارجاع بايد دارای زروش مدون برای تعريف چگونگی ارتباط با آزمايشگاههای ارجاع کننده باشد .

، دی اکسين ، الكتروفورز IgE  ،Magnesium  ،Transferin  ،Vit D3  ،GGT  ،BK smearآزمايشگاه اين بيمارستان تستهای 

 ANTICCP  ،CA125-AFP  ،CEA  ،ANA dsDNA  ،ADA، ليپاز ،  CEA-CA125  ، CA19-9، پروتئين بنس جونز ، متانول ، پروتئين 

را به ازمايشگاه فيروزگر ارجاع  CH50  ،IgG  ،IgM  ،FDP، آنتی کارديوليپين ،  C4  ،C3مايع پلور ، مورفين ، نمونه لوله تراشه ، 

 ميكند .

از بخش ها و ارسال آنها به آزمایشگاه ارجاع جهت رفاه بيمار و سهولت دسترسي او به کليه خدمات ي نمونه جمع آور سياست:

 پاراکلينيك مورد نياز با کيفيت باال و حداقل زمان مورد انتظار

: چك ليست و روش ارزیابيفني   و       مسئول: مسئول پاسخگومسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 مراجعه به کتاب مستندات در آزمایشگاههاي پزشكي مشاهده و

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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فهرستتت آزمایشتتات ارجتتاع بتته ختتارج از عنوان/موضااوع : 

بيمارستان ، آزمایشگاهي که نمونه جهت آزمایش به آنجا ارجاع 

مي شود ، زمان چرخه کاري ) آماده شدن نمونته ( و آمتار دوره   

 اي ) حداقل ماهانه ( از هر کدام ازآزمایشات ارجاعي

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :                  

          1/5/93 تاريخ  آخرين باز نگری :                

          31/5/93تاريخ آخرين ابالغ :                 

 بيمارستان کليه واحدهای : دامنه خط مشی و روش

 

 LAB/007  کد خط مشی :

                                اول   : نسخه                   3از   2: صفحه

  گامهای اجرائی و مجری هر گام ( : )روش اجرا  – 4

 پرستار بخش پس از درخواست پزشک ، درخواست آزمايش را وارد سيستم کامپيوتر می نمايد . -4-1

 تحويل می گيرد .مسئول نمونه گيری آزمايشگاه حداکثر در حداقل زمان ممكن نمونه را از پرستار بخش  -4-2

مسئول ارجاع آزمايشگاه بالفاصله پس از دريافت نمونه مشخصات بيمار و نوع آزمايش را در دفتر ارجاع و فرم مخصوص  -4-3

 ارجاع آزمايشگاه ثبت می نمايد .

ونه را با پيک به مسئول ارجاع بالفاصله پس از ثبت نمونه در دفتر ارجاع  و پس از هماهنگی با مسئول آزمايشگاه مرجع نم -4-4

 آزمايشگاه ارجاع ارسال می کند .

 مسئول ارجاع آزمايشگاه پس از يک هفته جواب آزمايشات را توسط پيک از آزمايشگاه مرجع تحويل می گيرد . -4-5

 مسئول فنی آزمايشگاه بالفاصله پس از تحويل جواب آزمايشات از آزمايشگاه مرجع آنها را تأييد می کند . – 4-6

 مسئول جوابدهی ازمايشگاه پس از تآييد مسئول فنی برگه های جواب را به منشی های بخش های بستری تحويل می دهد . -4-7
 

 

  کامپيوتر ، پيک موتوری امكانات و تسهيالت مورد نياز :-5

 کميته بررسی:-6
 

   تهيه کنندگان امضاء  تهيه کنندگان

  مدیربيمارستان م هاشميسيدابراهي  مسئول فني دکتر جواد جوادي تبریزي

  مدیرپرستاري زهراقاسمي    سوپروایزر سعيده ناظري

  رئيس امورمالي سيدعلي نقي موسوي  رابط اعتباربخشي فریبا قدیمي آسيابر

  مسئول ارجاع فاطمه بخشی   مسئول پذیرش زهرا اکبري کدوسرائي

 

 

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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فهرستتت آزمایشتتات ارجتتاع بتته ختتارج از عنوان/موضااوع : 

تان ، آزمایشگاهي که نمونه جهت آزمایش به آنجا ارجاع بيمارس

مي شود ، زمان چرخه کاري ) آماده شدن نمونته ( و آمتار دوره   

 اي ) حداقل ماهانه ( از هر کدام ازآزمایشات ارجاعي

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :                

          1/5/93 تاريخ  آخرين باز نگری :                

          31/5/93تاريخ آخرين ابالغ :                 

 بيمارستان کليه واحدهای : دامنه خط مشی و روش

 

 LAB/007  کد خط مشی :

                                اول   : نسخه                   3از   3: صفحه

 

 کننده : تأييد

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مسئول فني آزمایشگاه ي تبریزيدکتر جواد جواد

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بيمارستان  ئيس ر دکتر سيد رضا مطهري

 منابع :  -7

 مجموعه اي از مستندات سيستم مدیریت کيفيت در آزمایشكاه پزشكي تدوین و گردآوري دکتر حسين دارآفرین -

 مارستانتجارب بي -

 

 

 

 

 

 

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       

 

 

607 
 

مالك انتخاب و نحوه کسب اطمينان مستمر از ع : عنوان/موضو

 کيفيت آزمايشگاه ارجاع

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :                

          1/5/93 تاريخ  آخرين باز نگری :                

ه  و آزمايشگاه ارجاع دهند : دامنه خط مشی و روش          31/5/93تاريخ آخرين ابالغ :                 

 آزمايشگاه ارجاع

 

 LAB/008  کد خط مشی :

                                اول   : نسخه                   4از  1 : صفحه

 --- تعاريف : – 1

 )چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:بيانيه خط مشی -2

عقد قرارداد بايستی معيارهای انتخاب آزمايشگاه ارجاع را بر اساس  مسئول فنی آزمايشگاه ارجاع دهنده قبل از هر گونه :چرايی

نياز تدوين نموده و بر اساس اين معيارها ارزيابی های الزم را در اين مورد انجام دهد . اين معيارها می تواند در حيطه کيفيت 

قرار گيرد و مسئول فنی آزمايشگاه ارجاع  خدمات آزمايشگاهی ، کارايی ارائه خدمات توسط آزمايشگاه ارجاع و هزينه اثر بخشی

دهنده بايستی ارزيابی مذکور را به صورت يک فرايند پيوسته و در دوره های زمانی مشخص انجا م دهد و تمامی سوابق ارزيابی ها 

 را نگه دارد .

 ارجاع کسب اطمينان از کيفيت آزمايشات:هدف

استانداردهاي جاري آزمایشگاههاي باليني و صالحيت آن آزمایشگاه در انجام  ارزیابي انطباق عملكرد آزمایشگاه ارجاع با سياست:

 آزمایشهاي درخواست شده .

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

: چك ليست و مشاهده و مراجعه به کتاب مستندات در آزمایشگاههاي روش ارزیابيفني     و         مسئول: مسئول پاسخگو

 پزشكي

  روش اجرا } گامهای اجرائی و مجری هر گام ( : – 4

مسئول فنی آزمايشگاه ارجاع دهنده قبل از عقد قرارداد با آزمايشگاه ارجاع از نظرات دريافت کنندگان خدمات مانند  -4-1

 رد .بيماران و پزشكان يا ساير ازمايشگاههايی که نمونه های خود را به آن ازمايشگاه ارسال می نمايند بهره می گي

مسئول فنی آزمايشگاه ارجاع دهنده همزمان با ارسال نمونه های بيماران به ازمايشگاه ارجاع نمونه های کنترل با مقادير  -4-2

 مشخص را در نوبت های متعدد به ازمايشگاه ارجاع ارسال و نتايج به دست آمده را ارزيابی می کند .

بخشی از يک نمونه را به يک آزمايشگاه مرجع يا مورد اعتماد ديگر بطور  مسئول فنی آزمايشگاه ارجاع دهنده  ماهانه -4-3

 همزمان می فرستد و نتايج به دست آمده را مقايسه می کند .

: در صورتی که از ارسال نمونه برای اطمينان از عملكرد ازمايشگاه ارجاع استفاده می شود ، آزمايشگاه ارجاع دهنده  1يادآوری 

 را برای اعتبار روش بعمل آورد ) مثالً اطمينان از پايداری نمونه ای که ارسال می کند ( بايد مالحظات الزم



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       

 

 

608 
 

مالك انتخاب و نحوه کسب اطمينان مستمر از عنوان/موضوع : 

 کيفيت آزمایشگاه ارجاع

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :               

          1/5/93 تاريخ  آخرين باز نگری :                

آزمايشگاه ارجاع دهنده  و  : دامنه خط مشی و روش          31/5/93تاريخ آخرين ابالغ :                 

 آزمايشگاه ارجاع

 

 Lab/008  کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                            4از  2 : صفحه

 

مسئول فنی آزمايشگاه ارجاع دهنده نتيجه شرکت آزمايشگاه ارجاع در برنامه های معتبر ارزيابی خارجی کيفيت را  -4-4

 بالفاصله ارزيابی می کند .

ند و سوابق مسئول فنی آزمايشگاه ارجاع دهنده به طور مستمر از آزمايشگاه ارجاع بازديد به عمل می آورد و به بررسی رو -4-5

 فعاليت های مرتبط ) ارزيابی سيستم کيفيت در آزمايشگاه ارجاع ( می پردازد .

مميزی يا بازرسی يكی از بهترين و جامع ترين روش های ارزيابی کيفيت خدمات در آزمايشگاه ارجاع می باشد . آزمايشگاه ارجاع 

 نحوه انجام خدمات را در محل آزمايشگاه بدهد . در صورت درخواست آزمايشگاه ارجاع دهنده بايد اجازه بازديد از

 اين ارزيابی می تواند شامل همه يا قسمتی از موارد ذيل باشد :

نظافت عمومی را مورد  مسئول فنی آزمايشگاه ارجاع دهنده تسهيالت و امكانات  شامل فضا ی فيزيكی ، تأسيسات ، -  4-5-1

 بررسی قرار می دهد .

يشگاه ارجاع کننده صالحيت مسئول فنی ، کارکنان و مشاوران آزمايشگاه ارجاع ، گواهی نامه ها و مسئول فنی آزما  -4-5-2

 سوابق آموزشی در زمينه بكارگيری تكنيک های خاص آزمايشگاهی را  مورد ارزيابی قرار می دهد .

 تجهيزات :  -4-5-3

ايشهايی که انجام می شود و دامنه عملكرد و حجم آزمايش مسئول فنی آزمايشگاه ارجاع دهنده  از تناسب تجهيزات با آزم –الف 

 های پذيرش شده بايد اطمينان حاصل می کند .

مسئول فنی آزمايشگاه ارجاع دهنده از موجود بودن برنامه مدون مربوط به سرويس ، نگهداری و کنترل کيفی دوره ای  –ب 

 برنامه ها را مورد ارزيابی قرار می دهد .تجهيزات اطمينان حاصل نموده  و سوابق مربوط به انجام اين 

مسئول فنی آزمايشگاه ارجاع دهنده اطمينان حاصل می کند که روش های اجرائی انجام آزمايش و همچنين روش های  -4-5-4

 اجرائی قبل و بعد انجام آزمايش  به حد کفايت تعريف و مكتوب شده و به کارکنان مرتبط تفهيم گرديده باشد .

 اليت ها و برنامه های کنترل کيفيت انجام آزمايش فع -4-5-5
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مالك انتخاب و نحوه کسب اطمينان مستمر از عنوان/موضوع : 

 کيفيت آزمایشگاه ارجاع

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :               

          1/5/93 تاريخ  آخرين باز نگری :                

آزمايشگاه ارجاع دهنده  و  : دامنه خط مشی و روش          31/5/93تاريخ آخرين ابالغ :                 

 آزمايشگاه ارجاع

 

 Lab/008  کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                             4از  3 : صفحه

نجام برنامه کنترل کيفی داخلی در آزمايشگاه ارجاع که می بايست توسط سوابق مربوط به انجام برنامه کنترل سوابق مربوط به ا

 کيفی داخلی در آزمايشگاه ارجاع که می بايست  توسط مسئول فنی آزمايشگاه ارجاع دهنده  مورد ارزيابی قرار گيرد شامل : 

 مورد ارزيابی قرار گيرد شامل :

از کيفيت و مناسب بودن مواد ، معرفها و کيت هاي مورد استفاده در انجام آزمایش  آزمايشگاه ارجاع دهنده مسئول فنیالف : 

 اطمينان حاصل مي نماید . 

بكارگيري روش هاي صحيح و مورد تأیيد جهت انجام آزمایش اطمينان حاصل مي  مسئول فنی آزمايشگاه ارجاع دهنده ازب : 

 نماید 

کافي در هر سري کاري اطمينان حاصل ميكند مناسب به تعداداستفاده از کنترل هاي  اه ارجاع دهنده ازمسئول فنی آزمايشگت:

از مشخص و مكتوب بودن نحوه تفسير نتایج کنترل کيفي داخلي و استفاده از آن در  مسئول فنی آزمايشگاه ارجاع دهنده.ث : 

 جهت رفع خطاهاي آزمایشگاهي اطمينان حاصل مي کند . 

 شرکت آزمایشگاه ارجاع در برنامه ارزیابي خارجي کيفيت  -4-5-6

باید سوابق شرکت در برنامه آزمون مهارت حرفه اي ارزیابي خارجي کيفيت در زمينه مسئول فنی آزمايشگاه ارجاع دهنده  –الف 

 هاي مرتبط را  که در آزمایشگاه ارجاع نگهداري ميشود را بخواهد .

باید از آزمایشگاه ارجاع بخواهد برنامه مستندي براي بازنگري و تفسير نتایج آزمون  رجاع دهنده مسئول فنی آزمايشگاه ا  –ب 

مهارت حرفه اي ارزیابي خارجي کيفيت داشته  و سوابق اقدامات اصالحي انجام شده در جهت رفع خطاهاي کشف شده از این 

 طریق موجود باشد .

زمایشگاه ارجاع بخواهد در صورتي که در برنامه اعتباربخشي داوطلبانه شرکت آز بایدا مسئول فنی آزمايشگاه ارجاع دهنده –پ 

 دسترس قرار دهد طالعات مربوط به این برنامه ها وگواهي مربوطه که توسط مراکزنظارتي معتبر صادر شده رادر،امي نماید

جملع سوابق آموزشي کارکنان ، سوابق  مسئول فني آزمایشگاه ارجاع دهنده کليه مستندات مربوط به موارد فوق از - 4-5-7

کنترل و نگهداري تجهيزات ، سوابق فعاليت هاي کنترل کيفي داخلي و خارجي و همچنين سوابق مربوط به ثبت خطاها و موارد 

اید عدم انطباق و اقدامات انجام شده در جهت برطرف نمودن خطاها را در آزمایشگاه ارجاع مالحظه مي کند و آزمایشگاه ارجاع ب

 در
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مالك انتخاب و نحوه کسب اطمينان مستمر از عنوان/موضوع : 

 کيفيت آزمایشگاه ارجاع

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :               

          1/5/93 تاريخ  آخرين باز نگری :                

           31/5/93تاريخ آخرين ابالغ :                 

مايشگاه ارجاع دهنده  و آز : دامنه خط مشی و روش

 آزمايشگاه ارجاع

 

 Lab/008  کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                             4از  4 : صفحه

 صورت درخواست وي آنها را به وي ارائه دهد .

فني آزمایشگاه ارجاع دهنده از آزمایشگاه ارجاع مي خواهد که در صورت داشتن لوح کيفيت آن را ارائه دهد ) مسئول   -4-5-8

لوح کيفيت نشان دهنده پایبندي آن آزمایشگاه به حداقل استاندارد حرفه اي آزمایشگاهي است و مي تواند معيار خوبي براي 

 گردد (اطمينان از کيفيت عملكرد آزمایشگاه ارجاع محسوب 

مسئول فني آزمایشگاه ارجاع دهنده سوابق گزارشات مميزي انجام شده از آزمایشگاه ارجاع که توسط مميزین اداره  -4-5-9

 امور آزمایشگاههاي دانشگاه متبوع انجام شده را درخواست مي کند 

  کامپيوتر ، پيک موتوری امكانات و تسهيالت مورد نياز :-5
 

 کميته بررسی:-6
 

   تهيه کنندگان امضاء  ندگانتهيه کن
  مسئول کنترل کيفي فاطمه بخشي  مسئول فني دکتر جواد جوادي تبریزي

  نمونه گير محمد مولوي   سوپروایزر سعيده ناظري
  نمونه گير مریم حاجي آقازاده   رابط اعتباربخشي فریبا قدیمي آسيابر

  ل ارجاعمسئو فاطمه بخشی   مسئول پذیرش زهرا اکبري کدوسرائي
 

 کننده : تأييد

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی
  مسئول فني آزمایشگاه دکتر جواد جوادي تبریزي

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی
  بيمارستان  ئيس ر دکتر سيد رضا مطهري

 منابع :  -7

 ي تدوین و گردآوري دکتر حسين دارآفرینمجموعه اي از مستندات سيستم مدیریت کيفيت در آزمایشكاه پزشك -
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و مسئوليت دو آزمايشگاه  قراردادی که ارتباطعنوان/موضوع : 

 ارجاع دهنده و ارجاع شونده را مشخص نمايد .  

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :                

          1/5/93 تاريخ  آخرين باز نگری :                

آزمايشگاه ارجاع دهنده  و  : دامنه خط مشی و روش           31/5/93ين ابالغ : تاريخ آخر                

 آزمايشگاه ارجاع

 

 LAB/009  کد خط مشی :

                                اول   : نسخه                   3از  1 : صفحه

 --- تعاريف : – 1

 و سياست خط مشی (:)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين خط مشی بيانيه -2

مسئول فنی آزمايشگاه ارجاع دهنده قبل از هر گونه عقد قرارداد بايستی معيارهای انتخاب آزمايشگاه ارجاع را با  :چرايی

اطمينان از کيفيت خدمات آزمايشگاه ارجاع و توانائی ارائه اين خدمات قبل از عقد هر گونه قرارداد و اجرای فرايند ارجاع ، 

جاع کننده بايستی از کيفيت خدمات آزمايشگاه ارجاع و توانائی در ارائه اين خدمات توسط آزمايشگاه ارجاع آزمايشگاه ار

 اطمينان حاصل نمايد . 

تعهدات و مسئوليت های دو طرف ) آزمايشگاه ارجاع دهنده و آزمايشگاه ارجاع ( بطور شفاف و   در اين قرارداد وظايف ، :هدف

باشد . اين قرارداد می بايست در فواصل زمانی معين ) مثالً ساالنه ( مورد بازنگری قرار گرفته و در  جامع تعيين و و مشخص شده

 صورت لزوم اصالح و سپس تمديد گردد .

شتن شرايط و صالحيت پذيرش در انجام آزمايشهای سيتو لوژی ، پاتولوژی و ژنتيک مطابق با استانداردهای ارزيابی دا سياست:

 سالمت آزمايشگاه مرجع

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 مسئول فنیمسئول پاسخگوئی اجرای خط مشی : 

 چک ليست و مشاهده و مراجعه به کتاب مستندات در آزمايشگاههای پزشكیروش ارزيابی: 

  روش اجرا } گامهای اجرائی و مجری هر گام ( : – 4

ارجاع شونده در زمان عقد قرارداد دو طرف قرارداد را که عبارت از آزمايشگاه مسئول فنی آزمايشگاه ارجاع دهنده و   -4-1

 ارسال کننده و ارجاع هستند به طور دقيق همراه با آدرس مشخص می کنند .

مسئول فنی آزمايشگاه ارجاع دهنده در زمان عقد قرارداد جهت کسب اطمينان از نتايج آزمايش در آزمايشگاه ارجاع و  -4-2

ترسی آزمايشگاه ارجاع دهنده اين مدارك را مكتوب می گرداند . در اين خصوص بايد نحوه کنترل کيفی انواع نحوه دس

 آزمايشهائی که توسط آزمايشگاه ارجاع صورت می گيرد مشخص و نحوه دسترسی آزمايشگاه ارسال کننده به آنها تعيين گردد .
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زمايشگاه و مسئوليت دو آ قراردادی که ارتباط عنوان/موضوع :

 ارجاع دهنده و ارجاع شونده را مشخص نمايد .

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :                

          1/5/93 تاريخ  آخرين باز نگری :                

آزمايشگاه ارجاع دهنده  و  : دامنه خط مشی و روش           31/5/93تاريخ آخرين ابالغ :                 

 ارجاع آزمايشگاه

 

 Lab/00 9  کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                             3از  2 : صفحه

و شرايط انتقال نمونه و مسئول فنی آزمايشگاه ارجاع دهنده در زمان عقد قرارداد اطمينان حاصل می نمايد که نحوه  -4-3

مسئول يامسئولين آن درتمام مسيرانتقال مشخص است ودرقراردادمسئوليت مفقودشدن نمونه يا از بين رفتن آن به طور آشكار 

 قيد گردد .

 مسئول فنی آزمايشگاه ارجاع دهنده در زمان عقد قرارداد معيارهای رد نمونه را از آزمايشگاه ارجاع می خواهد . -4-4

زمان مورد انتظار براي آماده شدن نتایج به طور جداگانه براي  مسئول فنی آزمايشگاه ارجاع دهنده در زمان عقد قرارداد -4-5

 تمام آزمایشهاي درخواستي و با توجه به چرخه کاري را تعيين مي کند .

از ارسال و پس از انجام آزمایش و شرایط نگهداري نمونه پس  مسئول فنی آزمايشگاه ارجاع دهنده در زمان عقد قرارداد -4-6

 مسئوليت هر یك از آزمایشگاهها را در این مورد به طور مشخص ذکر مي نماید .

شرایط ارسال پاسخ و مدت زمان بایگاني گزارش هاي دریافت  مسئول فنی آزمايشگاه ارجاع دهنده در زمان عقد قرارداد -4-7

 شده از آزمایشگاه ارجاع را مشخص مي کند .

نحوه ثبت مشخصات بيماران ، نمونه هاي ارسالي و نوع آزمایش  مسئول فنی آزمايشگاه ارجاع دهنده در زمان عقد قرارداد -4-8

 هاي درخواستي را مشخص مي کند .

  کامپيوتر ، پيک موتوری امكانات و تسهيالت مورد نياز :-5
 

 کميته بررسی:-6

   تهيه کنندگان امضاء  تهيه کنندگان

  مدیربيمارستان سيدابراهيم هاشمي  مسئول فني جوادي تبریزي دکتر جواد

  رئيس امورمالي سيدعلي نقي موسوي   سوپروایزر سعيده ناظري

  مدیرپرستاري زهراقاسمي  رابط اعتباربخشي فریبا قدیمي آسيابر

  رئيس اموراداري محسن حدادي  مسئول پذیرش زهرا اکبري کدوسرائي

     جاعمسئول ار فاطمه بخشی 
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                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
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 کننده : تأييد

 امضاء سمت انوادگینام و نام خ
  مسئول فني آزمایشگاه دکتر جواد جوادي تبریزي

 

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بيمارستان  ئيس ر دکتر سيد رضا مطهري

 منابع :  -7

 مجموعه اي از مستندات سيستم مدیریت کيفيت در آزمایشكاه پزشكي تدوین و گردآوري دکتر حسين دارآفرین -

 مارستانتجارب بي -

 

 

 

 

 

 

 

 

و مسئوليت دو آزمايشگاه  قراردادی که ارتباط عنوان/موضوع :

 ارجاع دهنده و ارجاع شونده را مشخص نمايد .

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :                

          1/5/93 تاريخ  آخرين باز نگری :                

           31/5/93تاريخ آخرين ابالغ :                 
آزمايشگاه ارجاع دهنده  و  : دامنه خط مشی و روش

 آزمايشگاه ارجاع

 

 Lab/009  :کد خط مشی 

                                 اول  : نسخه                                                                              3از  3   : صفحه



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
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  مديريت نمونه های ارجاعی ) برچسب گذاری ،عنوان/موضوع : 

بسته بندی استاندارد و شرايط انتقال نمونه های مختلف ( تعيين 

زمان چرخه کاری ، نحوه و متدت زمتان بايگتانی گتزارش هتای      

 دريافت شده 

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :                

          1/5/93 تاريخ  آخرين باز نگری :                

           31/5/93تاريخ آخرين ابالغ :                 

 
آزمايشگاه ارجاع دهنده  و آزمايشگاه  : دامنه خط مشی و روش

 ارجاع

 LAB/010 کد خط مشی :

                                اول   : نسخه                   4از  1 : صفحه

 --- تعاريف : – 1

 )چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:مشی بيانيه خط -2

نمونه های ارسالی به آزمايشگاه ارجاع بايد برچسب گذاری شوند به گونه ای که کيفيت نمونه حفظ شده و الزامات مربوط  :چرايی 

قال اطالع داشته باشد تا از بروز هر گونه اشتباهی جلوگيری شود به نمونه ها حفظ شود و فرد مسئول انتقال نمونه روش صحيح انت

، روشهای انتقال ايمن باشند تا شخص و محيط دچار ضايعه نشوند . تعيين چرخه کاری از طرف آزمايشگاه ارجاع کننده با توجه به 

ات در نظر گرفته می شود تا در الزامات آن آزمايشگاه صورت گرفته و همچنين مدت زمان معينی برای بايگانی جواب آزمايش

 صورت مفقود شدن جواب يا نياز به بازبينی مجدد در اختيار آزمايشگاه ارجاع کننده قرار گيرد .

شتن شرايط و صالحيت پذيرش در انجام آزمايشهای سيتو لوژی ، پاتولوژی و ژنتيک مطابق با استانداردهای ارزيابی دا سياست:

 آزمايشگاه مرجع سالمت

 ل پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:مسئو-3

 مسئول فنیمسئول پاسخگوئی اجرای خط مشی : 

 چک ليست و مشاهده و مراجعه به کتاب مستندات در آزمايشگاههای پزشكیروش ارزيابی: 

  گامهای اجرائی و مجری هر گام ( : )روش اجرا  – 4

ونه های آزمايشگاهی مسئوليت بسته بندی ايمن نمونه ها و انتقال مسئول فنی آزمايشگاه ارجاع دهنده در زمان تحويل نم -4-1

نمونه تا تحويل به نماينده آزمايشگاه ارجاع را به عهده می گيرد . بديهی است از زمان تحويل نمونه به نماينده آزمايشگاه ارجاع و 

 حفظ نمونه و مالحظات ايمنی مربوط به عهده آزمايشگاه ارجاع می باشد .

مسئول فنی آزمايشگاه ارجاع دهنده در زمان تحويل نمونه های آزمايشگاهی توجه می کند که بسته بندی نمونه ها طبق  -4-2

اصول صحيح و مطابق دستورالعمل مشخص و مكتوب صورت گيرد . فرد مسئول بسته بندی و فردی که بر مناسب بودن نحوه بسته 

 طابق دستورالعمل نحوه صحيح و ايمن بسته بندی نمونه های آزمايشگاهی ( بندی نظارت دارد بايد مشخص شده باشد ) م
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مديريت نمونه های ارجاعی ) برچسب گذاری  عنوان/موضوع :

بسته بندی استاندارد و شرايط انتقال نمونته هتای مختلتف (      ،

تعيين زمان چرخه کاری ، نحوه و مدت زمتان بايگتانی گتزارش    

 های دريافت شده

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :                

          1/5/93 تاريخ  آخرين باز نگری :                

           31/5/93تاريخ آخرين ابالغ :                 

 

آزمايشگاه ارجاع دهنده  و  : دامنه خط مشی و روش 

 آزمايشگاه ارجاع

 Lab/010  کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                            4از  2 : صفحه

 قبل از ارجاع نمونه های آزمايشگاهی فرد مسئول اين کاررا به وضوح تعريف ميكند  مسئول فنی آزمايشگاه ارجاع دهنده -4-3

زمان تحويل نمونه های آزمايشگاهی به آزمايشگاه ارجاع دقت می کند که تماميت  مسئول فنی آزمايشگاه ارجاع دهنده در -4-4

و کيفيت نمونه های بيماران را حفظ نمايد . به اين منظور عواملی مانند زمان انتقال ، شرايط و دمای مناسب برای انتقال و همچنين 

ت مربوط به نمونه های خاص ) مثالً برای انتقال نمونه های فريز ظرف مناسب برای انتقال و ... می بايست در نظر گرفته شود . الزاما

 شده و ... ( بايد کامالً مشخص و مكتوب باشند و فرد مسئول انتقال نمونه از روش صحيح انتقال آگاهی کامل داشته باشد .  

ه شدن نتايج به طور جداگانه برای زمان مورد انتظار برای آماد مسئول فنی آزمايشگاه ارجاع دهنده در زمان عقد قرارداد -4-5

 تمام آزمايشهای درخواستی و با توجه به چرخه کاری را تعيين می کند .

درزمان انتقال نمونه ها به آزمايشگاه ارجاع توجه دارد که روش انتقال نمونه ها به  مسئول فنی آزمايشگاه ارجاع دهنده -4-6

افراد جامعه و محيط حفظ گردد . روش حمل ايمن نمونه بايد مطابق  ن آزمايشگاه ،نحوی باشد که ايمنی فرد انتقال دهنده ، کارکنا

با دستور العمل مكتوب شده انجام پذيرد . اگر از خدمات پيک استفاده می شود بايد مسئول انتقال نمونه از اين دستورالعمل 

 آگاهی کامل داشته باشد .

قرارداد با آزمايشگاه ارجاع ميزان دفعات انتقال نمونه توسط آزمايشگاه  در هنگام مسئول فنی آزمايشگاه ارجاع دهنده -4-7

 ارجاع دهنده را تعيين می کند .

شرايط ارسال پاسخ و مدت زمان بايگانی گزارش های دريافت  مسئول فنی آزمايشگاه ارجاع دهنده در زمان عقد قرارداد -4-8

 شده از آزمايشگاه ارجاع را مشخص می کند .

-Turn-Aroundدر زمان عقد قرارداد با آزمايشگاه ارجاع زمان چرخه کاری يا )  ئول فنی آزمايشگاه ارجاع دهندهمس  -4-9

Time   ياTAT  را تعيين می کند . گرچه زمان جوابدهی آزمايشات مختلف متفاوت است ولی در هر حال زمان گزارش دهی بايد )

 يج بايد به آزمايشگاه ارجاع دهنده اطالع داده شود .مشخص بوده و تأخير پيش بينی نشده در گزارش ننا

 اگر انجام بعضی آزمايشهای اختصاصی محدود به روزهای مشخصی از هفته است برای محاسبه زمان چرخه کاری اين اطالعات بايد
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مديريت نمونه های ارجاعی ) برچسب گذاری  عنوان/موضوع :

نته هتای مختلتف (    بسته بندی استاندارد و شرايط انتقال نمو  ،

تعيين زمان چرخه کاری ، نحوه و مدت زمتان بايگتانی گتزارش    

 های دريافت شده

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :                

          1/5/93 تاريخ  آخرين باز نگری :                

          31/5/93تاريخ آخرين ابالغ :                 

ايشگاه ارجاع دهنده  و آزم : دامنه خط مشی و روش

 آزمايشگاه ارجاع

 Lab/010  کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                   4از 3 : صفحه

در دسترس آزمايشگاه ارجاع دهنده قرار گيرد . کوتاه بودن زمان چرخه کاری می تواند يكی ديگر از معيارهای انتخاب آزمايشگاه 

 رجاع باشد .ا

در زمان عقد قرارداد با آزمايشگاه ارجاع آن آزمايشگاه را ملزم به اطالع رسانی به  مسئول فنی آزمايشگاه ارجاع دهنده -4-10

موقع به آزمايشگاه ارجاع دهنده در مواردی نظير فقدان نمونه ، مناسب يا کافی نبودن نمونه با اطالعات مرتبط با آن ، نياز به نمونه 

مجدد برای تكرار آزمايش ، تأخير در آماده شدن نتايج به داليل فنی و گزارش فوری نتايجی که در محدوده بحرانی قرار  گيری

 دارند به بيمار و پزشک درخواست کننده می نمايد .

شات آزمايشگاه در زمان ارسال نمونه ها به آزمايشگاه ارجاع تعيين می کند که گزار مسئول فنی آزمايشگاه ارجاع دهنده -4-11

 حداقل حاوی اطالعات زير باشد :

 نام آزمايشگاه ارجاع دهنده و نام و نشانی آزمايشگاه ارجاع -الف

 حداقل اطالعات الزم برای شناسائی بيمار ) مثل نام و نام خانوادگی ، سن ، جنس و شماره پذيرش ( –ب 

 نوع نمونه مورد بررسی  -پ

 شنوع آزمايش و روش انجام آزماي –ت 

 واحد اندازه گيری و محدوده مرجع مناسب با سن و جنس و يا ديگر محدوده های تشخيصی درمانی –ث 

در زمان عقد قرارداد با آزمايشگاه ارجاع آن آزمايشگاه را ملزم می کند که نسخه ای  مسئول فنی آزمايشگاه ارجاع دهنده -4-12

ز گزارش آزمايش يا فايل نرم افزاری آن بايد در بايگانی آزمايشگاه ارجاع از سوابق مربوط به مستندات پذيرش و ارسال نتايج و ني

 تا مدت زمان مشخص نگهداری شود ) برای مستندات کاغذی حداقل دو سال پيشنهاد می شود (

زم : در صورتی که اطمينان از انجام صحيح روند فعاليت های فوق به تشخيص آزمايشگاه ارجاع دهنده يا ارجاع مستل 1نكته 

 آموزش کارکنان باشد اين کار با هماهنگی مسئولين فنی دو آزمايشگاه انجام و سوابق آن نگهداری شود .
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قال : آزمايشگاه ارجاع برای اطمينان از کيفيت انجام امور مرتبط به ارجاع نمونه به ارجاع نمونه ) مديريت نمونه ، شرايط انت 2نكته 

، ثبت و نگهداری نتايج ( در آزمايشگاه ارجاع دهنده می تواند با هماهنگی آزمايشگاه ارجاع دهنده نسبت به مميزی اين 

 فعاليتهااقدام نموده و سوابق آن را نگهداری کند .

  کامپيوتر ، پيک موتوری امكانات و تسهيالت مورد نياز :-5
 

 کميته بررسی:-6

   کنندگان تهيه امضاء  تهيه کنندگان

  مسئول کنترل کيفي فاطمه بخشي  مسئول فني دکتر جواد جوادي تبریزي

  نمونه گير محمد مولوي   سوپروایزر سعيده ناظري

  نمونه گير مریم حاجي آقازاده   رابط اعتباربخشي فریبا قدیمي آسيابر

  مسئول ارجاع فاطمه بخشی   مسئول پذیرش زهرا اکبري کدوسرائي
 

 کننده : تأييد

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی
  مسئول فني آزمایشگاه دکتر جواد جوادي تبریزي

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بيمارستان  ئيس ر دکتر سيد رضا مطهري

 دکتر حسين دارآفرینمجموعه اي از مستندات سيستم مدیریت کيفيت در آزمایشكاه پزشكي تدوین و گردآوري  -منابع :  -7

 مارستانتجارب بي -

مديريت نمونه های ارجاعی ) برچسب گذاری  عنوان/موضوع :

بسته بندی استاندارد و شرايط انتقال نمونته هتای مختلتف (      ،

ش تعيين زمان چرخه کاری ، نحوه و مدت زمتان بايگتانی گتزار   

 های دريافت شده

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :               

          1/5/93 تاريخ  آخرين باز نگری :                

           31/5/93تاريخ آخرين ابالغ :                 

   

آزمايشگاه ارجاع دهنده  و  : دامنه خط مشی و روش   

 آزمايشگاه ارجاع

 Lab/010  کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                           4از  4 : صفحه
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مديريت فهرست آزمتايش هتائی کته توستط     عنوان/موضوع : 

آزمايشگاه انجام می شوند و آمار دوره ای ) حتداقل ماهانته ( از   

 تعداد هر يک از آزمايشها

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :                

          1/5/93 تاريخ  آخرين باز نگری :                

           31/5/93تاريخ آخرين ابالغ :                 

  

 

 کليه بخشهای بيمارستان : دامنه خط مشی و روش

 LAB/011 کد خط مشی :

                                اول   : نسخه                   2از  1 : صفحه

 --- تعاريف : – 1

در آزمايشگاهها فهرستی از تمام آزمايش هائی که ف از تدوين و سياست خط مشی (:)چرايی خط مشی ،هدمشی بيانيه خط -2

توسط آزمايشگاه پذيرش می شوند اعم از آزمايش هائی که در محل انجام می گيرد يا آزمايش هائی که طبق ضوابط و 

آزمايشگاه تدوين می شوند و  استانداردهای تعيين شده جهت ارسال به مراکز طرف قرارداد پذيرش می شوند از طرف مديران

آزمايش هائی که در محل انجام می گيرد در اين فهرست به طور جداگانه مشخص می شوند . در اين فهرست می توان به منظور 

بهره وری و سهولت بيشتر شماره های بين المللی و شماره های پذيرش را نيز وارد نموده و در اختيار کارکنان پذيرش قرار داد . به 

انضمام اين که آمار دوره ای تعداد هر آزمايش و تعداد مراجعين به آزمايشگاه و همچنين درآمد ماهيانه آزمايشگاه تعيين می گردد 

. 

 مسئول فنی آزمايشگاه مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 پزشكیچک ليست و مشاهده و مراجعه به کتاب مستندات در آزمايشگاههای : روش ارزيابی

  گامهای اجرائی و مجری هر گام ( : )روش اجرا  – 4

مسئول پذيرش آزمايشگاه در زمان پذيرش ورودی های فرايند پذيرش را تعيين می کند . اين ورودی می تواند شامل  -4-1

می تواند متفاوت بوده و درخواست آزمايش ، نمونه تهيه شده يا هر دو باشد . انواع نمونه ها بسته به ساختار و ماهيت آزمايشگاه 

 همچنين درخواست آزمايش می تواند کتبی ، شفاهی ، تلفنی ، الكترونيكی يا به اشكال ديگر باشد .

 مسئول پذيرش آزمايشگاه در زمان پذيرش فرايند انجام آزمايش را از نظر قابليت پذيرش و انجام آن بررسی می کند .  -4-2

پذيرش  فهرستی از آزمايشهای قابل انجام را که توسط مسئول آزمايشگاه تهيه شده  مسئول پذيرش آزمايشگاه قبل از -4-3

تعريف شده است .يكی از مستندات مرتبط ) زير مجموعه ( روش  58تحويل می گيرد . اين فهرست در اين آزمايشگاه با کد 

ا يا درخواستها و همچنين پذيرش مشروط آنها اجرايی پذيرش است . همچنين آزمايشگاه بايد معيارهايی برای رد يا قبول نمونه ه

 داشته باشد .

مسئول پذيرش آزمايشگاه در زمان پذيرش به منظور بهره وری و سهولت بيشتر شماره های بين المللی و شماره های  -4-4

 پذيرش را نيز وارد نموده و در اختيار کارکنان پذيرش قرار می دهد .



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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يش هتائی کته توستط    مديريت فهرست آزما  عنوان/موضوع :

آزمايشگاه انجام می شوند و آمار دوره ای ) حتداقل ماهانته ( از   

    تعداد هر يک از آزمايشها

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :  

          1/5/93 تاريخ  آخرين باز نگری :                

           31/5/93تاريخ آخرين ابالغ :                 

 کليه بخش های درمانی بيمارستان : دامنه خط مشی و روش 

 Lab/011  کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                             2 از 2 : صفحه

تعداد و مبلغ کل اخذ شده از بيماران را در اختيار  مسئول پذيرش آزمايشگاه ماهانه ليستی از آزمايشات انجام شده ، -4-5

 مسئول فنی قرار می دهد که در فايلی بايگانی می شود .

 رایانه و پرینتر امكانات و تسهيالت مورد نياز :-5
 

 کميته بررسی:-6

   تهيه کنندگان امضاء  تهيه کنندگان

  يمارستانمدیرب سيدابراهيم هاشمي  مسئول فني دکتر جواد جوادي تبریزي

  رئيس امورمالی سيدعلی نقی موسوی   سوپروایزر سعيده ناظري

  مدیرپرستاري زهراقاسمي  رابط اعتباربخشي فریبا قدیمي آسيابر

  مسئول کنترل کيفی فاطمه بخشی  مسئول پذیرش زهرا اکبري کدوسرائي
 

 کننده : تأييد

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مسئول فني آزمایشگاه یزيدکتر جواد جوادي تبر

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بيمارستان  ئيس ر دکتر سيد رضا مطهري

 منابع :  -7

 مجموعه اي از مستندات سيستم مدیریت کيفيت در آزمایشكاه پزشكي تدوین و گردآوري دکتر حسين دارآفرین -

 مارستانتجارب بي -

-  



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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جمتع آوری و   نمونه ها در آزمايشگاه )مديريت عنوان/موضوع : 

انتقال نمونه از نمونه گيری به بخش فنتی بتا ثبتت زمتان هتای      

مربوطه ، شرايط و مدت زمتان نگهتداری نمونته پتس از انجتام      

 نحوه امحاء نمونه ها ...( آزمايش ،

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :                

          1/5/93 تاريخ  آخرين باز نگری :                

           31/5/93تاريخ آخرين ابالغ :                 

  
 کليه بخش های درمانی بيمارستان : دامنه خط مشی و روش

 LAB/012 کد خط مشی :

                                اول   : نسخه                   9از 1 : صفحه

 --- تعاريف : – 1

 چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:)مشی بيانيه خط -2

نمودن روش های آنها و به دنبال آن استاندارد نتايج آزمايش ها تحت تأثير متغيرهای گوناگونی است که شناسائی  چرايی:

، حين و پس آزمايشگاهی جهت تفسير و استفاده بهينه از داده های آزمايشگاهی ضروری است . اين متغيرها شامل مراحل قبل از 

از آزمايش می باشند . در سال های اخير با توجه به تأکيد بر اجرای روش های کنترل کيفی در کليه بخش های آزمايشگاه در 

خطاهای حين آزمايش به حداقل رسيده است و  مرحله حين آزمايش و به دنبال آن برگزاری دوره های آموزشی در اين خصوص ،

عد آزمايش بسيار پررنگ شده است . با توجه به اهميت متغيرهای قبل از آزمايش سعی شده است لذا تأثير متغيرهای قبل و ب

مجموعه ای از دستورالعمل های کاربردی در خصوص مديريت نمونه بيان گردد که اين موارد شامل نحوه جمع آوری انواع نمونه 

بجائی و نقل و انتقال نمونه ، شرايط نگهداری و موارد رد نمونه های بالينی شامل خون و ساير مايعات بدن ، آماده سازی نمونه ، جا

 می باشد .

 رعايت اصول صحيح به جهت به حداقل رساندن عواملی که می تواند نتايج آزمايش را تحت تأثير قرار دهد . سياست:

  مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 چک ليست و مشاهده و مراجعه به کتاب مستندات در آزمايشگاههای پزشكیی: روش ارزيابو         مسئول فنی آزمايشگاه

 گامهای اجرائی و مجری هر گام ( :)روش اجرا  – 4

مسئول فنی آزمايشگاه قبل از شروع به کار آزمايشگاه يک اتاق مجزا ، تميز و ساکت را جهت نمونه گيری اختصاص می دهد  -4-1

 تشوئی بوده و در صورت عدم دسترسی به آب بايد محلول های تميز کننده دست موجود باشد . . اين اتاق بهتر است مجهز به دس

 مسئول نمونه گيری قبل از نمونه گيری تمهيدات الزم را در جمع آوری نمونه داخل آزمايشگاه در نظر می گيرد . -4-2

ر کوتاهترين زمان ممكن به آزمايشگاه ارسال می مسئول نمونه گيری پس از نمونه گيری نمونه ها را در ظروف دربسته د - 4-3

به جز نمونه هائی که بايد با حفظ زنجيره سرما نگهداری و   کند . انتقال نمونه ها می بايست در شرايط دمای اتاق صورت گيرد ،

درجه  22باالتر از  منتقل شوند  . انتقال سريع نمونه از محل نمونه گيری به آزمايشگاه در شرايطی که دمای محل نمونه گيری

 است از اهميت زيادی برخوردار است .سلسيوس 

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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جمع آوری و  مديريت نمونه ها در آزمايشگاه )  عنوان/موضوع :

انتقال نمونه از نمونه گيری به بخش فنی بتا ثبتت زمتان هتای     

مربوطه ، شرايط و مدت زمان نگهتداری نمونته پتس از انجتام     

 (نحوه امحاء نمونه ها ... آزمايش ،

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :               

          1/5/93 تاريخ  آخرين باز نگری :                

           31/5/93تاريخ آخرين ابالغ :                 

 
 کليه بخش های درمانی بيمارستان : دامنه خط مشی و روش

 Lab/012  کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                            9از 2 : صفحه

 

مسئول نمونه گيری بعد از نمونه گيری بايد نمونه های خون را در لوله های درپوش دار و در وضعيت قائم نگه دارد . اين امر   -4-4

 ين کاهش به هم خوردگی محتوای لوله می گردد و احتمال ايجاد هموليز را نيز کاهش می دهد سبب تسريع فرايند انعقاد و همچن

مسئول نمونه گيری بعد از نمونه گيری در طول مدت انتقال و نگهداری نمونه بايد آنها را در ظروف درپوش دار قرار دهد .  -4-5

نظير کلسيم يونيزه و  PHدست دادن دی اکسيد کربن و افزايش عدم وجود درپوش باعث خطا در نتايج برخی متغيرها به دليل از 

 اسيد فسفاتاز ) افزايش ميابند ( می گردد .

مسئول نمونه گيری بعد از نمونه گيری حمل و نقل آن را به آرامی انجام می دهد تا امكان آسيب به گلبولهای قرمز را به  -4-6

با عملكرد برخی دستگاههائی می شود که به روش نوری پارامترها را اندازه حداقل رساند . وجود هموليز در نمونه سبب تداخل 

 گيری می کنند .

مسئول نمونه گيری بعد از نمونه گيری نمونه ها را در مجاورت نور خورشيد قرار نميدهد . اين امر بخصوص در مورد   -4-7

و  تاکاروتن بسيار اهميت   B6، و   Aويتامين   بيلی روبين ،ترکيباتی که به نور خورشيد يا اولتراويوله بسيار حساس هستند نظير 

دارد . ظرف حاوی اين نمونه ها جهت محافظت از نور بايد در پوششی از کاغذ آلومينيوم پيچيده شده يا در ظرف شيشه ای قهوه 

 ای نگهداری شوند .

در شرايط خاصی تحويل می گيرد .در صورتی که در  مسئول نمونه گيری در زمان تحويل نمونه از خارج از آزمايشگاه آن را -4-8

مرکزی فقط نمونه گيری انجام می گيرد نمونه های خون بايد حداکثر تا دو ساعت پس از نمونه گيری با رعايت تمهيدات الزم نظير 

ه زنجيره سرد دارد ( به شرايط پايداری متغيرهای مورد آزمايش و رعايت اصول ايمنی در دمای اتاق ) مگر در موارد خاص که نياز ب

آزمايشگاه منتقل شوند . در صورتی که نتوان در محدوده زمانی فوق نمونه خون را ارسال نمود بايد پس از جداسازی سرم و پالسما 

 درجه سلسيوس نگهداری و با رعايت پايداری نمونه به آزمايشگاه ارسال کرد . 2-8آن را در دمای 

نمونه گيری نمونه خون پس از دريافت و کامل شدن مرحله لخته آن را جهت سانتريفيوژ تحويل  مسئول نمونه گيری بعد از -4-9

دقيقه پس از نمونه گيری می  5-30می دهد . در صورتی که خون در لوله فعال کننده لخته جمع آوری شده باشد در طی مدت 

 تواند

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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جمع آوری و  مديريت نمونه ها در آزمايشگاه ) عنوان/موضوع :

نتقال نمونه از نمونه گيری به بخش فنی بتا ثبتت زمتان هتای     ا

مربوطه ، شرايط و مدت زمان نگهتداری نمونته پتس از انجتام     

 نحوه امحاء نمونه ها ...( آزمايش ،

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :                

          1/5/93 تاريخ  آخرين باز نگری :                

           31/5/93آخرين ابالغ : تاريخ                 

 

 کليه بخش های درمانی بيمارستان : دامنه خط مشی و روش          

 Lab/012  کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                          9از   3 : صفحه

تريفيوژ گردد . نمونه در لوله حاوی ماده ضدانعقاد سريعاً قابل سانتريفيوژ می باشد . جهت اندازه گيری بعضی متغيرها نظير سان

سرب ، سيكلوسپورين و هموگليوبين گليكوزيله خون کامل مورد استفاده قرار می گيرد ، ولی اگر نمونه اشتباهاً سانتريفيوژ شود 

آن را با همان شرايط به بخش مربوطه ارسال نمود . نمونه هائی که بايد در شرايط سرما نگهداری  مشكلی ايجاد نشده و ميتوان

درجه سلسيوس ( تا آماده شدن جهت سانتريفيوژ بايد در اين درجه حرارت باقی بمانند . سانتريفيوژ يخچال دار در  2-8شوند ) 

 اين خصوص پيشنها می گردد .

سانتی متر  10مان نمونه گيری جهت جمع آوری نمونه ادرار ظرف تميز دهان گشاد با قطر حداقل مسئول نمونه گيری در ز -4-10

با اندازه مناسب و غير قابل نشت در اختيار بيمار قرار می دهد . بهتر است ظرف جمع آوری ادرار يک بار مصرف بوده و در غير اين 

بل ذکر است که نمونه ادرار نبايد به مدفوع الوده باشد . جهت کشت ادرار صورت عاری از هر گونه آلودگی با مواد شوينده باشد . قا

ظرف نمونه بايد حتماً استريل باشد  . برای نمونه گيری از نوزادان و اطفال بايد از کيسه های ادراری استفاده شود . جهت بررسی 

ع آوری ) در دمای اتاق ( مورد بررسی قرار گيرد . های معمول و ميكروبيولوژيک نمونه ادرار بايد حداکثر تا دو ساعت پس از جم

پس از اين مدت ترکيبات شيميائی ادرار تغيير کرده و عناصر تشكيل دهنده آن شروع به تخريب می کنند . سيلندرها ، گلبولهای 

ی که ارزيابی سديمان قليائی بسيار مستعد ليز هستند . هنگام  PHقرمز و گلبولهای سفيد در نمونه های با وزن مخصوص پائين و 

ادراری مد نظر است بايد مراحل آماده سازی ادرار هر چه سريع تر صورت گيرد . جهت تهيه رسوب ادرار بايد نمونه در ظروف 

سانتريفيوژ گردد . در بررسی های ميكروبيولوژيک در صورتی که نتوان نمونه را به سرعت   g 400دقيقه در  5درپوش دار به مدت 

سلسيوس نگهداری کرده و يا می توان از  2-8ساعت در دمای  24اه منتقل نمود و آزمايش کرد می توان آن را به مدت به آزمايشگ

 نگهدارنده های باکتريو استاتيک نيز استفاده نمود .

اطالعات  مسئول نمونه گيری در زمان نمونه گيری ادرار طرف محتوی نمونه را به درستی برچسب گذاری می کند که شامل  -4-11

 مورد نياز شامل : نام بيمار زمان نمونه گيری ، نام نگهدارنده ، در موارد خاص نام نمونه ) کاتتر و ... ( می باشد . همچنين در صورتی

 که نمونه از محل ديگری ارسال گردد بايد نحوه نگهداری و زمان دريافت نيز ذکر گردد . 

ميلی ليتر باشد . در اطفال  12حداقل حجم مورد نياز ی ادرار به بيمار توضيح ميدهد گير مسئول نمونه گيری در زمان نمونه -4-12

 و نوزادان حجم کمتر نيز ممكن است مورد بررسی قرار گيرد و لی بايد حتماً در برگه گزارش ذکر گردد .

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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جمع آوری و  مديريت نمونه ها در آزمايشگاه )  عنوان/موضوع :

به بخش فنی بتا ثبتت زمتان هتای      انتقال نمونه از نمونه گيری

مربوطه ، شرايط و مدت زمان نگهتداری نمونته پتس از انجتام     

 نحوه امحاء نمونه ها ...( آزمايش ،

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :                

          1/5/93 تاريخ  آخرين باز نگری :                

           31/5/93تاريخ آخرين ابالغ :                 

 
 کليه بخش های درمانی بيمارستان : دامنه خط مشی و روش

 Lab/012  کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                          9از   4 : صفحه

يری ادرار اتفاقی از بيمار می خواهد که اولين ادرار صبحگاهی را به منظر مناسب بودن گ مسئول نمونه گيری در زمان نمونه -4-13

PH  . و غلظت بگيرد . بدين منظور قبل از جمع آوری ادرار فرد چند ساعت نبايد ادرار خود را تخليه کرده باشد 

که اولين نمونه صبح پس از بيدار شدن را گيری ادرار صبحگاهی از بيمار می خواهد  مسئول نمونه گيری در زمان نمونه -4-14

 جمع آوری نمايد .

گيری ادرار زمان دار از بيمار می خواهد که در يک زمان مشخصی از شبانه روز آن را  مسئول نمونه گيری در زمان نمونه -4-15

 تهيه نمايد مثالً نمونه ناشتا دو ساعت پس از غذا يا بالفاصله پس از ماساژ پروستات

ليتر در  3ساعته ظرف پالستيكی و دهان گشاد به گنجايش تقريبی  24گيری ادرار  ئول نمونه گيری در زمان نمونهمس -4-16

ساعته از بيمار می خواهد که ابتدا اولين ادرار صبحگاهی را دور بريزد و در  24اختيار بيمار قرار می دهد . جهت جمع آوری ادرار 

نه جمع آوری نمايد . در ضمن روی برچسب  ظرف عالوه بر نام و نام خانوادگی ، تاريخ ساعت بعدی ادرار را در ظرف نمو 24طی 

ساعت شروع و پايان نمونه گيری و در صورت استفاده از مواد نگهدارنده  نام ماده نگهدارنده را نيز ذکر می کند . به انضمام اينكه  

 در يخچال يا درون يخ نگهداری کند .از بيمار می خواهد که در طول مدت نمونه گيری ظرف نمونه را 

روز قبل از نمونه گيری آنتی بيوتيک ،  15مسئول نمونه گيری قبل از گرفتن نمونه مدفوع به بيمار توضيح می دهد که نبايد  -4-17

نه داروی ملين ، هيدروکسيد منيزيم يا هر گوروغن کرچک  ترکيبات کائولين ،  سولفات باريم ،  داروهای ضد تک ياخته  ، بيسموت ،

 مصرف کرده باشد

 به تعداد دفعات نمونه گيری بر اساس درخواست پزشگ توجه می کند . مسئول نمونه گيری قبل از گرفتن نمونه مدفوع -4-18

 مسئول نمونه گيری در زمان گرفتن نمونه مدفوع روزانه فقط يک نمونه را تحويل می گيرد . -4-19

 ن نمونه گيری از گرفتن نمونه بيمارانی که بيش از سه روز بستری بوده اند اجتناب می ورزد .مسئول نمونه گيری در زما  -4-20

مسئول نمونه گيری در زمان گرفتن نمونه مدفوع از نوزادان و اطفال از سواپ رکتال استفاده می کند . البته اين کار معموالً   -4-21

 . برای تشخيص ويروس ها و عوامل انگلی توصيه نمی شود 

مسئول نمونه گيری قبل از گرفتن نمونه مدفوع از بيمار می خواهد تا دو ساعت پس از گرفتن نمونه آن را به آزمايشگاه  -4-22

 برساند و در صورت تأخير بيش از اين آن را در يخچال نگهداری نمايد .

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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جمع آوری و  مديريت نمونه ها در آزمايشگاه )  عنوان/موضوع :

نمونه گيری به بخش فنی بتا ثبتت زمتان هتای     انتقال نمونه از 

مربوطه ، شرايط و مدت زمان نگهتداری نمونته پتس از انجتام     

 نحوه امحاء نمونه ها ...( آزمايش ،

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :                

          1/5/93 تاريخ  آخرين باز نگری :                

           31/5/93تاريخ آخرين ابالغ :                 

 
 کليه بخش های درمانی بيمارستان : دامنه خط مشی و روش

 Lab/012  کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                           9از   5 : صفحه

از پزشک آن را به صورت کامالً استريل که به روش پونكسيون نخاعی جمع  CSFز گرفتن نمونه مسئول نمونه گيری پس ا -4-23

ميكروبيولوژيک و آناليز سلول تحويل می گيرد . لوله ای که جهت آزمون های  لوله جهت آزمايشات شيميائی ، 4تا  3آوری شده در 

وری شود و نيازی به ماده ضدانعقاد ندارد زيرا لخته نمی شود . باکتری شناسی استفاده می شود بايد درپوش دار و استريل جمع آ

حداکثر زمان گردش کاری نبايد بيش از يک ساعت به طول انجامد . نقل و انتقال نمونه در دمای اتاق صورت می گيرد . در صورت 

 خواهد بود .ساعت پايدار  3نياز به حمل نمونه تا مسافت دور استفاده از يخدان ضروری است و نمونه تا 

مسئول نمونه گيری پس از گرفتن نمونه مايعات سروز ) مايع جنب يا مايع صفاقی ( از پزشک می تواند آنها را در يک لوله  -4-24

جمع کرده و در محل نمونه گيری يا در آزمايشگاه به لوله های مختلف تقسيم می کند . قبل از تقسيم و شمارش سلولی مايعات 

ضدانعقاد پيشنهادی در خصوص شمارش و افتراق سلول است . نمونه ها در ظروف استريل  EDTAمخلوط شوند .  سروز بايد کامالً

 درجه سلسيوس قابل نگهداری هستند . 2-6ساعت در دمای  24تا 

ر سه لوله ميلی ليتر ( و در دمای اتاق آن را د 3-5حجم مناسب  مسئول نمونه گيری پس از گرفتن نمونه مايع سينوويال ) -4-25

 توزين می کند . لوله ای که جهت آزمون های باکتری شناسی استفاده می شود بايد درپوش دار و استريل باشد . 

 استفاده می شود . جهت شمارش سلول چند قطره نيز کافی است .   EDTAجهت شمارش سلول و تشخيص افتراقی از هپارين يا 
 

در صورت عدم انجام آزمايش نمونه منجمد  CH50ساعت ناشتا باشد ، نمونه  8 ی ترجيحاًبرای نمونه گلوکز و پروتئين بيمار بايست

 ميلی ليتر نمونه دارند . 1نياز به  C4و  C3شود و نمونه های 

ن قبل از نمو نه برداری از گلو و لوزه ها از بيمار می خواهد تا دهان خود را باز نمايد و با ابسالنگ زبا مسئول نمونه گيری -4-26

وی را به پائين فشار داده و برای مشاهده نواحی ملتهب و اگزودا از چراغ قوه استفاده می کند . سواپ استريل داکرونی يا آلژينات 

کلسيم را جندين بار بر روی نواحی ملتهب و اگزودای حلق می کشد و توجه دارد که سواپ با سطح داخلی حفره دهانی تماس پيدا 

ساعت پس از نمونه گيری مورد آزمايش قرار نگيرد در يک لوله استريل سرپوش دار حاوی مخيط  1-2طی  نكند . چنانچه سواپ در

انتقال باکتريائی يا ويروسی قرار می دهد ) انتهای سواپ که با انگشت در تماس است را می شكند و درپوش را در جای خود قرار 

 می دهد ( .
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                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
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جمع آوری و  يشگاه )مديريت نمونه ها در آزما  عنوان/موضوع :

انتقال نمونه از نمونه گيری به بخش فنی بتا ثبتت زمتان هتای     

مربوطه ، شرايط و مدت زمان نگهتداری نمونته پتس از انجتام     

 نحوه امحاء نمونه ها ...( آزمايش ،

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :                

          1/5/93 تاريخ  آخرين باز نگری :                

           31/5/93تاريخ آخرين ابالغ :                 

 
 کليه بخش های درمانی بيمارستان : دامنه خط مشی و روش

 Lab/012  کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                          9از   6 : صفحه

در زمان نمونه گيری از انتهای بينی و نازوفارنكس يک سواپ انعطاف پذير استريل را وارد سوراخ بينی  مسئول نمونه گيری -4-27

سانتی متر وارد  6=5در افراد بالغ سواپ را حدود   کرده و از نازوفارنكس نمونه تهيه می نمايد . سر بيمار را کمی به عقب می برد ،

ا مطمئن شود که سواپ وارد ناحيه خلفی فارنكس شده است . در همان وضعيت سواپ را جند ثانی نگه داشته و سپس بينی کرده ت

 به آرامب می چرخاند . از هر سوراخ بينی دو سواپ می گيرد که يكی جهت گسترش مستقيم و ديگری جهت کشت استفاده شود .

ز بيمار می خواهد که صبح ناشتا در فضای باز يک نفس عميق کشيده و با در زمان نمونه گيری خلط ا مسئول نمونه گيری  -4-28

سرفه های عميق خلط را درون ظرف در حالی که طرف نزديک لبهايش قرار دارد تخليه کند سپس درب آن را بسته و در کيسه 

ع شده در زمان های مختلف ميلی متر باشد ، در ضمن چون تعداد باسل دغ 3-5نايلونی قرار دهد . بهتر است حجم خلط بين 

متفاوت می باشد حتماً بايد سه نمونه تهيه گردد . جهت ساير عوامل باکتريائی يک نمونه کافی است اما جهت نمونه مايكوباکتريوم 

ساعت در دمای محيط و ويروس ها در  24و قارچها سه نمونه جداگانه صبحگاهی مناسب می باشد . نمونه های باکتريائی تا مدت 

 درجه سلسيوس قابل انتقال می باشند . 4-8يط  انتقالی مناسب در دمای مح

ئول نمونه گيری قبل از نمونه برداری از چشم توجه دارد که بيمار دارو يا قطره ای استفاده نكرده باشد . ) قابل ذکر مس -4-29

 (است که نمونه برداری از تراشه های قرنيه بايد توسط پزشک متخصص چشم صورت گيرد 

ئول نمونه گيری قبل از نمونه برداری از چشم نمونه های گرفته شده از ترشحات قرنيه و ملتحمه را از نظر اينكه از مس -4-30

 چشم چپ يا راست تهيه شده برچسب گذاری می کند و جمع آوری نمونه ها را در شرايط استريل انجام می دهد .

 پ های ملتمه چشم به ترتيب ذيل عمل می کند :ئول نمونه گيری در زمان جمع آوری سوامس -4-31

 ست اطراف چشم را با يک ماده ضدعفونی کننده ماليم تميز می کند .پو –الف 

 سواپ استريل آلژينات کلسيم يا نخی را در سرم استريل مرطوب کرده و به طور دورانی بر روی ملتحمه می مالد . –ب 

 انتقالی مناسب قرار می دهد .سواپ را در لوله درپيچ دار حاوی محيط  –پ 

 بر روی لوله مذکور عالوه بر نام بيمار ، نوع نمونه و زمان جمع آوری نمونه را نيز ذکر می کند . –ت 

از سواپ ملتحمه چشم دو گسترش بر روی يک الم تهيه می کند و اين کار را در محل نمونه برداری انجام می دهد ) جهت  –ث 

 ت که گسترش ها در محل نمونه برداری و قبل از انتقال تهيه شود ، گسترش ها برچسب گذاری شده شناسائی کالميديا مهم اس

 و 
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                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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جمع آوری و  مديريت نمونه ها در آزمايشگاه )  عنوان/موضوع :

انتقال نمونه از نمونه گيری به بخش فنی بتا ثبتت زمتان هتای     

مربوطه ، شرايط و مدت زمان نگهتداری نمونته پتس از انجتام     

 نحوه امحاء نمونه ها ...( ايش ،آزم

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :                

          1/5/93 تاريخ  آخرين باز نگری :                

           31/5/93تاريخ آخرين ابالغ :                 

 
 کليه بخش های درمانی بيمارستان : دامنه خط مشی و روش

 Lab/012  کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                           9از   7 : صفحه

 نبايد در دمای يخچال نگهداری شده يا منجمد گردند (

ی پاتوژن آنها را در دمای محيط در محيط ئول نمونه گيری بعد از نمونه برداری از چشم جهت شناسائی باکتريهامس  -4-32

درجه سلسيوس قرار می دهد و گسترش های تهيه شده و در هوا خشک شده را در دمای  2-8انتقالی مناسب  در دمای بين 

 محيط در جعبه الم منتقل می کند .

بيشتری به خرج می دهد . ابتدا ئول نمونه گيری قبل از نمونه برداری از خون جهت ضدعفونی محل نمونه گيری دقت مس  -4-33

% يا کلرهگزيدين گلوکونات ضدعفونی کرده و پس از خشک شدن 1-10% تميز کرده سپس با محلول بتادين 70موضع را با الكل 

موضع مجدداً جهت حذف يد و کلرهگزيدين با الكل تميز می کند . کلرهگزيدين گلوکونات جهت نوزادان دوماهه و بزرگ تر و 

دقيقه به محيط کشت  1گساالن دارای حساسيت نسبت به يد پيشنهاد می گردد . به دنبال خونگيری خون را در عرض همچنين بزر

 % ضدعفونی می کند . 1-10% و سپس با محلول بتادين 70تلقيح ميكند . درب شيشه های کشت خون را نيز قبل از تلقيح با الكل 

محيط کشت ، محيط کشت را چندين با رتكان داده و بالفاصله به آزمايشگاه ئول نمونه گيری پس از تلقيح خون به مس -4-34 

ميلی ليتر  20ميلی ليتر در  1-3درجه سلسيوس قرار می دهد . حجم خونی که از کودکان می گيرد  35انتقال داده و در انكوباتور 

 ت خون رقيق می کند .ميلی ليتر از محيط کش 50ميلی ليتر خون در  5-10محيط کشت خون و در بزرگساالن 

پزشک متخصص اورولوژی در زمان نمونه گيری از مجاری تناسلی مردان با دو سواپ استريل از ترشحات چرکی نمونه  -4-35

برداری می کند . يكی از سواپ ها جهت تهيه گسترش و ديگری جهت کشت مورد استفاده قرار می گيرد در صورتی که ترشحی 

سانتی متر درون مجرا وارد شده و قبل از بيرون آوردن در مجرا می چرخاند . در  2-3نازك به اندازه  چرکی مشهود نباشد با سواپ

 صورتی که آزمايش با تأخير انجام شود سواپ را در محيط انتقالی نگه می دارد .

ميكند . سپس ا از پزشک متخصص زنان قبل از نمونه گيری از سرويكس  تمامی ترشحات را از دهانه خارجی رحم پاگ  -4-36

استفاده می کند . بعد از آن با يک سواپ   LUBRICANTبدون استفاده از مواد  يک اسپكولوم که با آب گرم مرطوب شده 

سانتی متر درون دهانه رحم شده و چند ثانيه در محل چرخانده  تا ترشحات جذب سواپ گردند ، سپس  2-3استريل تا حدود 

را خارج کرده و در لوله در پوش دار استريل قرار می دهد . سواپ بايد فوراً در محيط کشت  بدون تماس با سطح واژن سواپ

 مناسب کشت داده شود و يا اينكه با کمک محيط انتقالی به آزمايشگاه ارسال می کند 
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جمع آوری و  مديريت نمونه ها در آزمايشگاه )  عنوان/موضوع :

بتا ثبتت زمتان هتای      انتقال نمونه از نمونه گيری به بخش فنی

مربوطه ، شرايط و مدت زمان نگهتداری نمونته پتس از انجتام     

 نحوه امحاء نمونه ها ...( آزمايش ،

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :                

          1/5/93 تاريخ  آخرين باز نگری :                

           31/5/93تاريخ آخرين ابالغ :                 

 
 کليه بخش های درمانی بيمارستان : منه خط مشی و روشدا

 Lab/012  کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                           9از   8 : صفحه

ت واژن با استفاده از اسپكولوم ) بدون استفاده از مواد پزشک متخصص زنان قبل از نمونه گيری از ترشحا -4-37

LUBRICANY  ، يكی را جهت تهيه   ( و سواپ استريل از فورنيكس خلفی نمونه می گيرد . نمونه را با سه سواپ می گيرد

ه گسترش گسترش مرطوب در لوله درپوش دار محتوی سرم فيزيولوژی استريل قرار داده و دو تای ديگر را جهت کشت و تهي

مستقيم در اختيار آزمايشگاه قرار می دهد . در صورت مشكوك بودن به نايسريا نمونه را پس از تهيه  سريعاً در دمای اتاق به 

 داکرون يا ريون استفاده می کند . 

ذا از سواپ آزمايشگاه ارسال می کند . سواپ های آلژينات کلسيم و بعضی سواپ های پنبه ای مهار کننده نايسريا هستند ، ل

 داکرون يا ريون استفاده می کند .

زباله در آزمايشگاه پس از اتمام آزمايشات ظروف شيشه ای و پالستيكی محتوی کيت ها ، حالل ها و   ئول امحاءمس -4-38

 نشانگرها به شرط عدم آلودگی به مواد عفونی يا پرتوزا را  پس از شستشو با پسماندها ی جامد دفع می کند .

زباله در آزمايشگاه پس از اتمام آزمايشات پسماندهای عفونی را که شامل محيط های کشت ميكروب   ئول امحاءمس  -4-39

 شناسی می باشد ابتدا با اتوکالو استريل کرده و سپس به بخش امحاء زباله می فرستد .

برنده را که شامل سوزن ها ، سرنگ های زباله در آزمايشگاه پس از اتمام آزمايشات پسماندها ی تيز و   ئول امحاءمس -4-40

 SAFTYمصرفی ، شيشه ها و المهای مصرفی ، ظروف شيشه ای شكسته ، الستيک های نوك تيز ، چوب و فلزات هستند داخل 

BOX  . ريخته و به بخش زباله سوز و امحاء زباله می فرستد 

سه های نايلونی حاوی پسماندهای پرتوزا را که دارای عالمت زباله در آزمايشگاه پس از اتمام آزمايشات کي  ئول امحاءمس -4-41

 هشدار دهنده وجود پرتو بر رويشان می باشد در محل مناسبی دور از دسترس افراد عادی و در اتاق قفل شده نگهداری می کند 

، مواد شيميائی از جمله  زباله در آزمايشگاه پس از اتمام آزمايشات آسيب شناسی شامل بلوك های بافتی  مسئول امحاء -4-42

گزيلول و الكل ، الم های سيتولوژی و پاتولوژی به مدت يک سال بايگانی شده و سپس به بخس زباله سوز بيمارستان جهت امحاء 

 فرستاده می شود .

 --- امكانات و تسهيالت مورد نياز :-5
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 کميته بررسی:-6
 

  امضاء تهيه کنندگان امضاء  يه کنندگانته

  مسئول کنترل کيفي فاطمه بخشي  مسئول فني دکتر جواد جوادي تبریزي

  نمونه گير محمد مولوي   سوپروایزر سعيده ناظري

  نمونه گير مریم حاجي آقازاده   رابط اعتباربخشي فریبا قدیمي آسيابر

  مسئول ارجاع بخشی فاطمه   مسئول پذیرش زهرا اکبري کدوسرائي

 

 کننده : تأييد

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مسئول فني آزمایشگاه دکتر جواد جوادي تبریزي

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بيمارستان  ئيس ر دکتر سيد رضا مطهري

 منابع :  -7

 یشكاه پزشكي تدوین و گردآوري دکتر حسين دارآفرینمجموعه اي از مستندات سيستم مدیریت کيفيت در آزما -

 مارستانتجارب بي -

 

 

 

 

جمع آوری و  مديريت نمونه ها در آزمايشگاه )  عنوان/موضوع :

نمونه از نمونه گيری به بخش فنی بتا ثبتت زمتان هتای     انتقال 

مربوطه ، شرايط و مدت زمان نگهتداری نمونته پتس از انجتام     

 نحوه امحاء نمونه ها ...( آزمايش ،

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :                

          1/5/93 تاريخ  آخرين باز نگری :                

           31/5/93ابالغ : تاريخ آخرين                 

 
 کليه بخش های درمانی بيمارستان : دامنه خط مشی و روش

 Lab/012  کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                          9از    9 : صفحه
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چگونگی جمع آوری و ارسال نمونه ها از مراکز عنوان/موضوع : 

خارج از آزمايشگاه به عنوان مثال از بخش های بالينی ، کلينيک 

ها ، ساير آزمايشگاهها ... ) اطمينان از متديريت صتحيح نمونته    

ز آزمايشگاه جمع آوری شده و به آزمايشتگاه  هائی که در خارج ا

 ارسال می شوند (

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :  

          1/5/93 تاريخ  آخرين باز نگری :                

           31/5/93تاريخ آخرين ابالغ :                 

 

 کليه بخش های درمانی بيمارستان : دامنه خط مشی و روش

 LAB/013 :کد خط مشی 

                                اول   : نسخه                   4از  1 : صفحه

 --- تعاريف : – 1

 )چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:مشی بيانيه خط -2

های بالينی يک  گاهی اوقات بخش يا همه آزمايشات پذيرش شده در يک آزمايشگاه يا آزمايشات مربوط به بخش :چرايی

بيمارستان به آزمايشگاهی فرستاده می شود که به آن آزمايشگاه ارجاع گويند . اين آزمايشگاه بايد بتواند کارائی خود را در انجام 

در   شيوه انتقال نمونه ) اين امر نشان دهد مواردی که اين کارائی را نشان می دهد شامل دامنه ای از آزمايشهائی که انجام می دهد ،

تسهيالت ويژه برای ارائه نتايج مثالً  ارائه به صورت   زمان چرخه کاری ، مواردی که انتقال نمونه ها به عهده اين آزمايشگاه است ،

 الكترونيک و نجوه تفسير و گزارش دهی نتايج آزمايش می باشد . 

 زمايشگاهتناسب کيفيت و کارائی خدمات ارائه شده با نيازهای خاص آن آ توجه به سياست:

 مسئول فنی آزمايشگاه مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 چک ليست و مشاهده و مراجعه به کتاب مستندات در آزمايشگاههای پزشكی روش ارزيابی:

  گامهای اجرائی و مجری هر گام ( : )روش اجرا  – 4

يشگاه ارجاع دهنده فهرست مكتوب تمام آزمايشگاههای ارجاع مسئول فنی آزمايشگاه ارجاع در زمان پذيرش نمونه از آزما -4-1

 دهنده طرف قرارداد و يا بخش های بستری بيمارستان و آزمايشات مورد پذيرش مربوط به هر کدام را دريافت می کند .

ی آماده سازی مسئول فنی آزمايشگاه ارجاع در زمان پذيرش نمونه از آزمايشگاه ارجاع دهنده دستور العمل جامعی برا -4-2

صحيح و مناسب بيماران قبل از جمع آوری نمونه و شرايط نمونه گيری برای نمونه های خاص آماده نموده و در اختيار آزمايشگاه 

 ارجاع دهنده و يا بخش های بستری خود بيمارستان قرار ميدهد .اين دستورالعمل شامل موارد ذيل است :

 م ( مورد نياز برای آزمايشهای مورد نظرکيفيت نمونه ) مثالً تعداد و حج -الف

 نحوه صحيح جمع آوری نمونه  –ب 

 نوع و ميزان ضدانعقادها يا مواد نگهدارنده ) در صورت لزوم ( –ت 
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چگونگی جمتع آوری و ارستال نمونته هتا از     :  عنوان/موضوع 

مراکز خارج از آزمايشگاه به عنوان مثال از بخش های بتالينی ،  

آزمايشگاهها ... ) اطمينان از مديريت صحيح  کلينيک ها ، ساير

نمونه هائی که در خارج از آزمايشتگاه جمتع آوری شتده و بته     

 آزمايشگاه ارسال می شوند (

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :                

          1/5/93 تاريخ  آخرين باز نگری :                

           31/5/93تاريخ آخرين ابالغ :                 

 

 کليه بخش های درمانی بيمارستان : دامنه خط مشی و روش

 Lab/013  کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                            4از  2 : صفحه

 

 اطالعات مورد نياز روی برچسب نمونه شيوه مناسب برچسب گذاری و  –ث 

 اطالعات بالينی مورد نياز –ج 

مسئول فنی آزمايشگاه ارجاع  چنانچه در زمان عقد قرارداد انتقال نمونه بين دو آزمايشگاه را به عهده گرفته باشد در زمان  -4-3

 و محيط را به دقت رعايت می کند . انتقال و تحويل  نمونه اصول حفظ تماميت و کيفيت نمونه و ايمنی فرد حمل کننده

مسئول فنی آزمايشگاه ارجاع در زمان عقد قرارداد با آزمايشگاه ارجاع دهنده  يا بخش های بستری خود بيمارستان  -4-4

ع معيارهای واضحی برای نمونه های غيرقابل قبول داشته و شرايط مربوط به رد نمونه را مستند کرده و در اختيار آزمايشگاه ارجا

 دهنده يا بخش های بستری بيمارستان خودش قرار می دهد .

يا بخشهای بستری خود بيمارستان  به  مسئول فنی آزمايشگاه ارجاع در زمان پذيرش نمونه از آزمايشگاه ارجاع دهنده -4-5

، مناسب يا کافی بودن  موقع و به طريق مناسب نسبت به اطالع رسانی به آزمايشگاه ارجاع دهنده در مواردی نظير فقدان نمونه

تأخير در آماده شدن نتايج به داليل فنی و گزارش   نمونه يا اطالعات مرتبط با آن ، نياز به نمونه گيری مجدد برای تكرار آزمايش ،

 فوری نتايجی که در محدوده بحرانی قرار دارند به بيمار و پزشک درخواست کننده اقدام می نمايد .

و يا بخشهای بستری بيمارستان نحوه  اه ارجاع در زمان عقد قرارداد با آزمايشگاه ارجاع دهندهمسئول فنی آزمايشگ -4-6

پذيرش آزمايش را به وضوح مشخص می کند و هرگونه تغيير در الزامات مربوط به پذيرش نمونه را پيشاپيش به آزمايشگاه ارجاع 

 دهنده اطالع می دهد .

 مان گزارش آزمايشات به هر صورت که تهيه شود حداق اطالعات زير را ارائه می دهد :مسئول فنی آزمايشگاه ارجاع در ز -4-7

 نام آزمايشگاه ارجاع دهنده و نام و نشانی آزمايشگاه ارجاع –الف 

 سن ، جنس و شماره پذيرش حداقل اطالعات الزم برای شناسائی بيمار مثل نان و نام خانوادگی ، –ب 

 نوع نمونه مورد بررسی –پ 
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چگونگی جمتع آوری و ارستال نمونته هتا از     :  عنوان/موضوع 

مراکز خارج از آزمايشگاه به عنوان مثال از بخش های بتالينی ،  

کلينيک ها ، ساير آزمايشگاهها ... ) اطمينان از مديريت صحيح 

نمونه هائی که در خارج از آزمايشتگاه جمتع آوری شتده و بته     

 آزمايشگاه ارسال می شوند (

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :                  

          1/5/93 تاريخ  آخرين باز نگری :                

           31/5/93تاريخ آخرين ابالغ :                 

 

 کليه بخش های درمانی بيمارستان : دامنه خط مشی و روش

 Lab/013  کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                          4از  3 : صفحه

 

 نوع آزمايش و روش انجام آزمايش –ت 

 واحد اندازه گيری و محدوده مرجع متناسب با سن و جنس و يا ديگر محدوده های تشخيصی درمانی –ث 

يا بخشهای بستری خود بيمارستان   ن پذيرش نمونه از آزمايشگاه ارجاع دهندهدر زما مسئول فنی آزمايشگاه ارجاع -4-8

محدوده بحرانی را برای آزمايشات در موارد مقتضی تعريف می کند . در صورتی که نتيجه آزمايش در محدوده بحرانی قرار گرفت 

 رفته و اطالع می دهد .فوراً با آزمايشگاه ارجاع دهنده و يا مسئولين بخشهای بستری بيمارستان تماس گ

يا بخشهای بستری خود بيمارستان  از يک سيستم ارتباطی مشخص و  در زمان پذيرش نمونه از آزمايشگاه ارجاع دهنده -4-9

مورد قبول استفاده می کند . اين سيستم توانائی برآوردن الزامات مورد نياز آزمايشگاه ارجاع دهنده را دارد . ارتباط بين 

نحوه ارتباط و فرد يا افراد مسئول برقراری  جاع و آزمايشگاه يا بخش ارجاع دهنده بايد به هنگام و به موقع است ، آزمايشگاه ار

مناسب يا کافی نبودن نمونه ،   ارتباط نيز تعيين شده اند . سيستم ارتباطی خصوصاً در اطالع رسانی در مواردی نظير فقدان نمونه ،

تأخير در آماده شدن به داليل فنی و گزارش فوری نتايجی که در محدوده بحرانی قرار   ر آزمايش ،نياز به نمونه مجدد برای تكرا

 دارند اهميت ويژه پيدا می کند .

يا بخشهای بستری خود بيمارستان   در زمان پذيرش نمونه از آزمايشگاه ارجاع دهنده مسئول فنی آزمايشگاه ارجاع -4-10

الم نتايج و برگه گزارش دارد که در آن مشخص شده که گزارشات از چه طريق و به چه کسانی سياست مكتوبی در خصوص نحوه اع

در آزمايشگاه ارجاع دهنده يا بخشهای بستری تحويل داده می شوند . اين سياست مطابق با آنچه در قرارداد فيمابين مورد توافق 

 قرار گرفته بود برای آزمايشگاه ارجاع دهنده روشن می گردد .

برای اصالح و تغيير نتايجی که قبالً گزارش  در زمان عقد قرارداد با  آزمايشگاه ارجاع دهنده مسئول فنی آزمايشگاه ارجاع -4-11

 تغيير در نتايج ممكن است در صورت تكرار آزمايش يا انجام آزمايش به روش ديگر اتفاق بيفتد ( سياست و روش  کرده است )

از و نحوه کار تعيين و مكتوب شده اند و به اطالع آزمايشگاه ارجاع دهنده يا بخشهای بستری مشخصی دارد . فرد مسئول و مج

 خود بيمارستان می رساند .
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چگونگی جمتع آوری و ارستال نمونته هتا از     :  عنوان/موضوع 

مراکز خارج از آزمايشگاه به عنوان مثال از بخش های بتالينی ،  

طمينان از مديريت صحيح کلينيک ها ، ساير آزمايشگاهها ... ) ا

نمونه هائی که در خارج از آزمايشتگاه جمتع آوری شتده و بته     

 آزمايشگاه ارسال می شوند (

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :  

          1/5/93 تاريخ  آخرين باز نگری :                

           31/5/93تاريخ آخرين ابالغ :                 

 

 کليه بخش های درمانی بيمارستان : دامنه خط مشی و روش

 Lab/013  کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                             4 از 4 : صفحه

نسخه ای از سوابق مستندات مربوط به  اه ارجاع دهندهدر زمان عقد قرارداد با  آزمايشگ مسئول فنی آزمايشگاه ارجاع -4-12

پذيرش و ارسال نتايج و نيز گزارش آزمايش يا فايل نرم افزاری آن را در بايگانی آزمايشگاه ارجاع تا مدت زمان مشخصی نگهداری 

 برای مستندات کاری حداقل دو سال پيشنهاد می شود (  می کند  )

 تجهيزات آزمایشگاهي  پرینتر ،  رایانه ، امكانات و تسهيالت مورد نياز :-5

 کميته بررسی:-6

   تهيه کنندگان امضاء  تهيه کنندگان

  مدیربيمارستان سيدابراهيم هاشمي  مسئول فني دکتر جواد جوادي تبریزي

  مدیرپرستاري زهراقاسمي   سوپروایزر سعيده ناظري

  نمونه گير اده مریم حاجي آقاز  رابط اعتباربخشي فریبا قدیمي آسيابر

  مسئول ارجاع فاطمه بخشی   مسئول پذیرش زهرا اکبري کدوسرائي

  نمونه گير محمد مولوي  مسئول کنترل کيفي فاطمه بخشي
 

 کننده : تأييد

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی
  مسئول فني آزمایشگاه دکتر جواد جوادي تبریزي

 

 ابالغ کننده :

 امضاء تسم نام و نام خانوادگی
  بيمارستان  ئيس ر دکتر سيد رضا مطهري

 مجموعه ای از مستندات سيستم مديريت کيفيت در آزمايشكاه پزشكی تدوين و گردآوری دکتر حسين دارآفرين -منابع :  -7

 تجارب بيمارستان -

-  
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نحتوه انجتام آزمايشتهائی کته درآزمايشتگاه      عنوان/موضوع : 

 های کاری (بيوشيمی انجام می شود ) در همه نوبت

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :                 

          1/5/93 تاريخ  آخرين باز نگری :                

            31/5/93تاريخ آخرين ابالغ :                 

 

 کليه بخش های درمانی بيمارستان : دامنه خط مشی و روش

  LAB/014 کد خط مشی :

                                اول   : نسخه                   4از  1 : صفحه

 --- تعاريف : – 1

 )چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (: مشی بيانيه خط -2

 زمايشها بمنظوريكسان سازی روشها واطمينان از انجام صحيح آچرايی : 

 با نيازهای خاص آن آزمايشگاه تناسب کيفيت و کارائی خدمات ارائه شده توجه به سياست:

 مسئول فنی آزمايشگاه مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 چک ليست و مشاهده و مراجعه به کتاب مستندات در آزمايشگاههای پزشكی روش ارزيابی:

  گامهای اجرائی و مجری هر گام ( :)روش اجرا  – 4

ايش  سرم های بخش بيوشيمی را از نمونه گيری  به صورت شبانه روزی تحويل مسئول بخش بيوشيمی قبل از انجام آزم -4-1

 گرفته سپس ليست مربوط به بخش را از رايانه گرفته وجود يا عدم وجود نمونه ها را با مطابقت دادن با ليست اعالم می کند .

ها  CUPسرسمپلرها و تميز بودن  مسئول بخش بيوشيمی قبل از انجام آزمايش از صحت عملكرد سمپلرها و نو بودن -4-2

 اطمينان حاصل می کند .

 مسئول بخش بيوشيمی قبل از انجام آزمايش از صحت و کيفيت کيت ها و محلولهای دستگاه اطمينان حاصل می نمايد . -4-3

وضعيت سيستم و  مسئول بخش بيوشيمی قبل از انجام آزمايش به بررسی تميزی ميز کار و ثبت ساعت و تاريخ و نام کاربر و 4-4

 می پردازيد .  LOG BOOKدستگاه در شروع کار در دفتر 

مربوط به دستگاه اتوآنااليزر می  Sopمسئول بخش بيوشيمی قبل از انجام آزمايش به آماده سازی دستگاه مطابق دفترچه  -4-5

 پردازد .

ت مطابق بروشور کيت ها و با استفاده دفترچه مسئول بخش بيوشيمی قبل از انجام آزمايش محلولهای الزم برای انجام تس -4-6

Sop . مربوط به تست های بيوشيمی و توجه به تاريخ انتضای کيت ها آماده می کند 

به  SOPمسئول بخش بيوشيمی قبل از انجام آزمايش سرم کنترل ها را از فريزر بيرون می آورد و اطالعات مربوط را مطابق  -4-7

 دستگاه آنااليزر می دهد .

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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نحتوه انجتام آزمايشتهائی کته درآزمايشتگاه      عنوان/موضوع : 

 بيوشيمی انجام می شود ) در همه نوبتهای کاری (

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :                 

          1/5/93 تاريخ  آخرين باز نگری :                

            31/5/93تاريخ آخرين ابالغ :                 

 

 کليه بخش های درمانی بيمارستان : ط مشی و روشدامنه خ

  LAB/014 کد خط مشی :

                                اول   : نسخه                   4از  2 : صفحه

مسئول بخش بيوشيمی قبل از انجام آزمايش در مدت زمانی که جوابهای کنترل از پرينتر خارج شود تمام سرمهای بخش  -4-8

وشيمی را از روی شماره مرتب کرده و شماره ها را با ليست کار چک کرده و از بودن تمام آنها اطمينان حاصل می کند و در بي

صورت عدم وجود سرمی حتماً علت را پيگيری و به سوپروايزر اطالع می دهد تا اقدامات صحيح انجام گيرد . در ضمن مورد به 

 ب آن را در دفتر نامنطبق اصالحی و پيشگيرانه قيد می کند .همراه اقدام اصالحی انجام شده متعاق

مسئول بخش بيوشيمی قبل از انجام آزمايش پس از مطابقت دادن روی لوله ها و کنار شماره ها روی ليست کاری به ترتيب  -4-9

 ها می ريزد . CUPسرم ها را شماره گذاری می کند و سپس از هر سرم به ميزان الزم برای تست های درخواستی در 

را از نظر فيبرين دار بودن و يا هموليز يا ليمپيک بودن   CUPمسئول بخش بيوشيمی قبل از انجام آزمايش سرم های داخل  -4-10

چک می کند و در صورت دارا بودن اين خصوصيات مورد را حتماً به اطالع سوپروايزر می رسانند تا در صورت نياز و با تأييد 

آن در دفترچه نامنطبق گيری مجدداً تكرار گردد و در ضمن مورد به همراه اقدام اصالحی انجام شده متعاقب مسئول فنی نمونه 

 اصالحی و پيشگيرانه ثبت گردد .

بعد از انجام آزمايش تمام مواردی که نياز به تكرار پيدا می کنند در دفتر کاری ثبت تكراری ها )  مسئول بخش بيوشيمی -4-11

TEKT973  می کند . ( ثبت 

مسئول بخش بيوشيمی پس از آماده شدن جوابهای کنترل سريعاً موارد را در قسمت آمار و کنترل کيفی کامپيوتر وارد و  -4-12

شروع می کند و در صورتی که کار با برنامه   Sopدر صورت تأييد ران کاری از نظر کنترل کيفی کاررا بر روی نمونه بيماران مطابق 

و در صدد   قت نداشت و خطا داشت ابتدا علت را بررسی می نمايد . )) خطاهای راندم خطاهای سيستماتيک ((کنترل کيفی مطاب

رفع آن برميايد و پس از انجام اقدامات مربوطه مجدداً کار را با دادن نمونه کنترل چک می کند و در صورتی که مطمئن شد مورد 

از می کند و ضمناً مورد خطا را همراه با روش استفاده شده جهت برطرف کردن آن خطا برطرف شده کار را بر روی نمونه بيماران آغ

 ( ثبت می کند .   NAP974در دفتر نامنطبق اصالحی و پيشگيرانه ) سند 

بعد از آماده شدن جوابهای بيماران جواب تست ها را در ليست کار وارد نموده و جوابهای  مسئول بخش بيوشيمی -4-13

Abnormal  کار جتدداًبه دستگاه داده وچک می کندونهايتاً بعدازآماده شدن جوابهاآنهاراواردکامپتيوترنموده و در پايان   رام

ع می يک ناقصی کلی از بخش گرفته و در صدد هر چه کامل تر کردن آن برمی آيد و مواردی راکه ناقص می ماند به سوپروايزر اطال

 دهد.



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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ئی کته درآزمايشتگاه   نحتوه انجتام آزمايشتها   عنوان/موضوع : 

 بيوشيمی انجام می شود ) در همه نوبتهای کاری (

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :                 

          1/5/93 تاريخ  آخرين باز نگری :                

            31/5/93تاريخ آخرين ابالغ :                 

 

 بيمارستان کليه بخش های درمانی : دامنه خط مشی و روش

  LAB/014 کد خط مشی :

                                اول   : نسخه                   4از  3 : صفحه

مسئول بخش بيوشيمی بعد از انجام آزمايش جوابهائی را که در محدوده بحرانی قرار می گيرد را دارد دفتر مربوطه نموده و  -4-14

 ر اطالع می دهد .مورد را سريعاً به سوپروايز

مسئول بخش بيوشيمی در هر زمان در صورت بروز هر گونه نقص فنی در سيستم با مهندس دستگاه جهت برطرف شدن  -4-15

 مورد تماس گرفته و هماهنگ می کند . سه دفتر را در اين زمينه تكميل می کند که به شرح ذيل می باشد :

A – ، سرويس و کاليبراس دفتر درخواست تعمير ( يون دستگاهDTSK975 . که توسط مسئول بخش پر می شود ) 

B -   ( دفتر گزارش سرويس و تعمير دستگاهGTS976 . که توسط مهندس دستگاه پر می شود ) 

C –  سند ( دفتر تأييديه صحت عملكرد دستگاهTSA977  که پس از تعمير و يا سرويس دستگاه توسط مسئول بخش پر می )

 شود 

به مدت دو هفته در فريزر  تب و سرم ها را در جعبه های مخصوصخش بيوشيمی پس از خاتمه کار ميز کار را مرمسئول ب -4-16

ها را جهت شستشو در  CUPاوت زباله های آزمايشگاهی سرم ها را اوت می کند و   SOPذخيره نموده و بعد از اين مدت طبق 

 ثبت می کند .  LOG BOOKايان کار را در دفتر يزد و ساعت پ% کنار دستگاه می ر5ظرف حاوی هيپوکلريت 

مسئول بخش بيوشيمی در ضمن کار کليه فرمانهای ايمنی را رعايت نموده و در صورت بروز هر گونه حادثه مخاطره آميز  -4-17

 ايمنی اقدامات الزم را اجرا کرده و مسئول ايمنی را در جريان قرار می دهد .

نمونه که با کيت قبلی انجام شده را با   5انجام آزمايش در صورت باز کردن کيت جديد بايد  مسئول بخش بيوشيمی قبل از -4-18

 کيت جديد چک کند . 

 مسئول بخش بيوشيمی قبل از انجام آزمايش تاريخ تمام کيت های بازشده و يا محلول های ساخته شده را کنترل می کند . -4-19

کار در اين بخش با کليه اصول حفظ و نگهداشت تجهيزات آشنا بوده و کليه اصول مسئول بخش بيوشيمی قبل از شروع به  -4-20

 ( HNT978روزانه ، هفتگی و ماهانه را به کار برده و ضمناً در دفتر حفظ و نگهداشت تجهيزات ) 

  

 امكانات و تسهيالت مورد نياز :-5

 يم فتومتر تجهيزات آزمایشگاهي مانند اتوآناالیزر ، فل  پرینتر ،  رایانه ، 

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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نحتوه انجتام آزمايشتهائی کته درآزمايشتگاه      عنوان/موضوع : 

 بيوشيمی انجام می شود ) در همه نوبتهای کاری (

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :                

          1/5/93 تاريخ  آخرين باز نگری :                

            31/5/93تاريخ آخرين ابالغ :                 

 

 کليه بخش های درمانی بيمارستان : دامنه خط مشی و روش

  LAB/014 کد خط مشی :

                                اول   : نسخه                   4از  4 : صفحه

 

 کميته بررسی:-6

   تهيه کنندگان امضاء  تهيه کنندگان

  ئول کنترل کيفيمس فاطمه بخشي  مسئول فني دکتر جواد جوادي تبریزي

  کارشناس آزمايشگاه منصوره باجالن   سوپروایزر سعيده ناظري

  کارشناس آزمایشگاه  حسين سليماني   رابط اعتباربخشي فریبا قدیمي آسيابر

     مسئول بخش بيوشيمي فاطمه بخشي 

 

 کننده : تأييد

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  فني آزمایشگاهمسئول  دکتر جواد جوادي تبریزي

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بيمارستان  ئيس ر دکتر سيد رضا مطهري

 

 منابع :  -7

 مجموعه ای از مستندات سيستم مديريت کيفيت در آزمايشكاه پزشكی تدوين و گردآوری دکتر حسين دارآفرين -

 تجارب بيمارستان -

 

 

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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ايشتهائی کته در آزمايشتگاه    نحوه انجتام آزم عنوان/موضوع : 

 هماتولوژی انجام می شود ) در همه نوبتهای کاری (

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :                

          1/5/93 تاريخ  آخرين باز نگری :                

            31/5/93تاريخ آخرين ابالغ :                 

  

 ی درمانی بيمارستانکليه بخش ها : دامنه خط مشی و روش

 LAB/015 کد خط مشی :

                                اول   : نسخه                   3از  1 : صفحه

  ---تعاريف : – 1

 )چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:مشی بيانيه خط -2

ر است و کنترل کيفی در اين بخش باعث به حداقل درخواست آزمايش توسط پزشک بررسی وضعيت پاتولوژيک بيما:چرايی

رسيدن خطاها و در نتيجه تشخصص صحيح و درمان به موقع توسط پزشک است . از آنجائيكه بخش هماتولوژی و بانک خون از 

در بخش  اهميت باالئی برخوردار است ، در نتيجه کنترل و ثبت تمامی کارهای انجام شده ضريب خطا را به حداقل خواهد رساند .

درخواست خون يک نفر نيروی انسانی جهت اين بخش تعريف شده است . دستگاهای اين بخش از  15بانک خون برای حداقل 

سمپلرها بايد کاليبره بوده و دقت عمل بخصوص در گزارش گروه های خونی در درجه اول  سانتريفوژ ، جمله سل کانتر ، بالد گس ،

 اهميت قرار گيرد .

 تناسب کيفيت و کارائی خدمات ارائه شده با نيازهای خاص آن آزمايشگاه بهتوجه  سياست:

 مسئول فنی آزمايشگاه مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 چک ليست و مشاهده و مراجعه به کتاب مستندات در آزمايشگاههای پزشكی: روش ارزيابی

  گامهای اجرائی و مجری هر گام ( : )روش اجرا  – 4

مسئول بخش هماتولوژی قبل از شروع کار وسايل مورد نياز مثل گاز ، دستكش ، الم ، پيپت سديمان ، رنگ هماتولوژی ،  -4-1

 متانل ، لوله هماتوکريت ، خميرو ... را آماده می کند .

کانتر اطمينان حاصل  مسئول بخش هماتولوژی قبل از شروع کار از موجودی اليز و ايزوتون و ساير محلولهای دستگاه سل -4-2

 می نمايد .

 مسئول بخش هماتولوژی سرويس های روزانه ، هفتگی ، دو هفته يک بار و ماهانه برای دستگاه سل کانتر انجام می دهد . -4-3

 مسئول بخش هماتولوژی بعد از اتمام کار روی ميروسكوپ و دستگاه سل کانتر را با کاور می پوشاند . -4-4

اتولوژی در هر سری کاری جهت تكرار نمودن آزمايشاتی که دستگاه قادر به شمارش آنها نباشد به روش مسئول بخش هم -4-5

 دستی انجام می دهد .

 مسئول بخش هماتولوژی در هر سری کاری سانتريفوژ هماتوکريت را جهت جلوگيری از خالی شدن نمونه ها تميز می کند .  -4-6

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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ئی کته در آزمايشتگاه   نحوه انجتام آزمايشتها  عنوان/موضوع : 

 هماتولوژی انجام می شود ) در همه نوبتهای کاری (

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :                

          1/5/93 تاريخ  آخرين باز نگری :                

            31/5/93تاريخ آخرين ابالغ :                 

  

 انی بيمارستانکليه بخش های درم : دامنه خط مشی و روش

 LAB/015 کد خط مشی :

                                اول   : نسخه                   3از  2 : صفحه

 مسئول بخش هماتولوژی در هر سری کاری مقدار هموگلوبين و هماتوکريت را به روش دستی و دستگاهی چک می کند . -4-7

 ستاندارد داخلی جهت دستگاه سل کانتر جهت ثبت نتايج استفاده می کند .مسئول بخش هماتولوژی روزانه از ا -4-8

 مسئول بخش هماتولوژی قبل از انجام آزمايش گروه خون کاشی هماتولوژی را تميز می کند . -4-9

ج می مسئول بخش هماتولوژی در هر سری کاری دقت الزم را در انجام آزمايش گروه خون و قرائت نتيجه آزمايش به خر -4-10

 دهد . معموالً دو نفر جوابها را کنترل می کنند .

مسئول بخش هماتولوژی در هر سری کاری دقت الزم را در رنگ آميزی الم خون محيطی و رعايت زمان الزم به خرج می  -4-11

 دهد .

 نی می کند .مسئول بخش هماتولوژی المهای رنگ آميزی شده در هر سری کاری را به مدت حداقل يک ماه بايگا -4-12

مسئول بخش هماتولوژی المهای مربوط به ماالريا و تب باز گرد کنه ای را در هر سری کاری به مدت يک ماه بايگانی می  -4-13

 کند 

مسئول بخش هماتولوژی در هر سری کاری قبل از انجام آزمايش شرايط آزمايش سديمانتاسيون از قبيل ضدانعقاد مناسب  -4-14

 و زاويه پايه سديمان را رعايت می کند . ، تميز بودن ميز 

 انجام شده در هر سری کاری را به مدت يک روز در يخچال نگه می دارد .  CBCمسئول بخش هماتولوژی ويال های  -4-15

 مسئول بخش هماتولوژی در هر سری کاری ثبت دقيق نام بيماران را در دفتر هماتولوژی انجام می دهد . -4-16

ش هماتولوژی بعد از انجام آزمايش در هر سری کاری ثبت دقيق جواب آزمايشات را در برگه جواب انجام می مسئول بخ -4-17

 دهد .

در   ESRمسئول بخش هماتولوژی در هر سری کاری به مرتب نمودن بخش کاری ) تميز نمودن ميكروسكوپ ، لوله های  -4-18

 اطاق شستشو و ... (

 ايان هر ماه به تهيه آمار ماهانه به طور مرتب می پردازد .مسئول بخش هماتولوژی در پ -4-19

 امكانات و تسهيالت مورد نياز :-5

 سل کانتر ، دستگاه اندازه گيري بالد گس ، سدیمان ریدر ، کوآگولومتر  پرینتر ،  ایانه ، ر 
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نحوه انجتام آزمايشتهائی کته در آزمايشتگاه     عنوان/موضوع : 

 همه نوبتهای کاری (هماتولوژی انجام می شود ) در 

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :                

          1/5/93 تاريخ  آخرين باز نگری :                

            31/5/93تاريخ آخرين ابالغ :                 

  

 کليه بخش های درمانی بيمارستان : دامنه خط مشی و روش

 LAB/015 کد خط مشی :

                                اول   : نسخه                   3از  3 : صفحه

 کميته بررسی:-6
 

   تهيه کنندگان امضاء  تهيه کنندگان
  کاردان آزمايشگاه علی فيوزی اختياری  مسئول فنی دکتر جواد جوادی تبريزی

  کاردان آزمايشگاه علی گودرزی   سوپروايزر سعيده ناظری
  مسئول بانک خون سعيده ناظری  رابط اعتباربخشی آسيابر فريبا قديمی

     مسئول کنترل کيفی فاطمه بخشی
 

 کننده : تأييد

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی
  مسئول فني آزمایشگاه دکتر جواد جوادي تبریزي

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی
  ان رئيس  بيمارست دکتر سيد رضا مطهری

 

کتاب کنترل کيفيت در آزمايشگاههای پزشكی نوشته دکتر فريده رضی ، دکتر پريسا داهيم و ... انتشارات نويد  -1منابع :  -7

 1388شيراز سال 

 کتابجه برنامه ارزيابی خارجی کيفيت آزمايشگاههای تشخيص طبی -2

3– Http://percian.persiantd.com/archive/inddex.php 

 انتشارات تهران –اصول مديريت کيفيت در آزمايشگاه بالينی دکتر درگاهی  -4

 دستورالعمل فنی تهيه و کنترل کيفيت محيط های کشت آزمايشگاه رفرانس -5

 

 

 

 

http://percian.persiantd.com/archive/inddex.php
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نحوه انجام آزمايشهائی که در بخش ميكتروب  عنوان/موضوع : 

آناليز ادرار و انگل شناسی انجام متی شتود ) در همته    شناسی ، 

 نوبتهای کاری (

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :  

          1/5/93 تاريخ  آخرين باز نگری :                

            31/5/93تاريخ آخرين ابالغ :                 

 کليه بخش های درمانی بيمارستان : دامنه خط مشی و روش

 LAB/016خط مشی :کد 

                                اول   : نسخه                   4زا 1 : صفحه

 --- تعاريف : – 1

 )چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:مشی بيانيه خط -2

 تناسب کيفيت و کارائی خدمات ارائه شده با نيازهای خاص آن آزمايشگاه توجه به سياست:

 مسئول فنی آزمايشگاه سئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:م-3

 چک ليست و مشاهده و مراجعه به کتاب مستندات در آزمايشگاههای پزشكی روش ارزيابی:

  گامهای اجرائی و مجری هر گام ( :)روش اجرا  – 4

المل و اسيد سولفوساليسيليک   الم ، ار ، نوار قنذ ،مسئول بخش آناليز ادرار قبل از شرع کار وسايل بخش مربوطه ) نوار ادر  -4-1

 را آماده می کند .

 در هر سری کاری قبل از شروع کار نام دقيق بيماران را در دفتر ثبت می کند .  بخش آناليز ادرار مسئول  -4-2

 گذاری می کند .لوله ها را جهت جلوگيری از خطای کاری شماره  در هر سری کاری بخش آناليز ادرار مسئول  -4-3

 ثانيه بعد از نوارزدن ادرار ظاهر و رنگ ادرار را گزارش می نمايد .  30 بخش آناليز ادرارمسئول   -4-4

 سانتريفوژ می کند . 1500دقيقه در دور  5بعد ريختن نمونه های ادرار داخل لوله ها آنها را  بخش آناليز ادرارمسئول  -4-5

 صورت مستمر دور سانتريفوژها را با تاکو متر اندازه گيری می کند . به بخش آناليز ادرارمسئول  -4-6

بعد سانتريفوژ کردن قسمت روئی ادرار را جهت ريختن اسيد سولفوساليسيليک و تشخيص  بخش آناليز ادرارمسئول  -4-7

 پروتئين جدا می کند .

آرامی جهت تشخيص ميكروسكوپی مخلوط می کند بعد ريختن قسمت روئی ادراررسوب ادرار را به بخش آناليزادرارمسئول -4-8

. 

 بعد از انجام آزمايش جواب دقيق آزمايشات را در دفتر و برگه جواب ثبت می کند . بخش آناليز ادرارمسئول  -4-9

 بعد انجام آزمايش لوله ها و وسايل استفاده شده را به اتاق شستشو می برد . بخش آناليز ادرارمسئول  -4-10

 روزانه بعد از انجام آزمايش  بخش مربوطه را جهت شروع کار در روز بعدی مرتب می کند . بخش آناليز ادرار مسئول -4-11
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نحوه انجام آزمايشهائی که در بخش ميكتروب  عنوان/موضوع : 

شناسی ، آناليز ادرار و انگل شناسی انجام متی شتود ) در همته    

 نوبتهای کاری (

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :  

          1/5/93 تاريخ  آخرين باز نگری :                

            31/5/93تاريخ آخرين ابالغ :                 

 کليه بخش های درمانی بيمارستان : دامنه خط مشی و روش

 LAB/016کد خط مشی :

                                اول   : نسخه                    4از 2 : صفحه

% تميز و رويش را با کاور می 70روزانه بعد از اتمام کار ميكروسكوپ را با پنبه تميز و الكل  بخش آناليز ادرارمسئول  -4-12

 پوشاند

 بعد از ديدن المها زير ميكروسكوپ آنها را در ظرف ساولن رقيق شده می اندازد . بخش آناليز ادرارمسئول   -4-13

 بل از شروع کار وسايل ) الم ، المل ، سرم فيزيو لوژی ، اپليكاتور ... ( را آماده می کند .مدفوع قبخش آناليز مسئول  -4-14

 مدفوع قبل از انجام آزمايش نام بيمار را بطور دقيق ثبت می کند .بخش آناليز مسئول  -4-15

د . در اين روش شانس بيشتری مدفوع از روش فرمل اتر جهت تغليظ نمونه های مدفوع استفاده می کنبخش آناليز مسئول  -4-16

 جهت پيدا کردن تخم های انگل از روش مستقيم وجود دارد .

 مدفوع بعد از انجام آزمايش الم های مدفوع را در ظرف ساولن می اندازد .بخش آناليز مسئول   -4-17

 ت می کند .مسئول بخش آناليز مدفوع بعد از انجام آزمايش جوابها را در دفتر و در برگه جواب ثب -4-18

 مسئول بخش ميكروب روزی دو بار دمای انكوباتوررا روی منحنی ثبت می کند . -4-19

 % تميز می کند .70مسئول ميكروب شناسی قبل از شروع کار ميكروسكوپ و زير هود ميكروب را با پنبه و الكل  -4-20

ا از نظر وجود ميكروارگانيسم ها و جنس و گونه مسئول ميكروب شناسی روزانه نمونه های بالينی کشت داده شده را ر -4-21

 باکتريها مورد بررسی قرار می دهد .

 مسئول ميكروب شناسی در صورت مثبت بودن کشت ها تست آنتی بيوگرام انجام می دهد . -4-22

کوك بود جهت مسئول ميكروب شناسی در هر سری کاری در صورتی که نمونه هموفيلوس آنفلوآنزا يا سويه های استرپتو -4-23

 تست آنتی بيوگرام از محيط مولر خوندار و در غير اين صورت از مولر هينتون آگار استفاده می کند .

مسئول ميكروب شناسی قبل از تهيه گسترش روی محيط مولر مقداری از کلنی باکتری را از روی پليت بالد آگار برداشته  -4-24

تريل حل می کند تا سوسپانسيون ميكروبی حاصل شود و آن را برای چهار تا پنج اس TSBو در مقدار کمی تريپتوکيس سوی براث 

 ساعت انكوبه می نمايد سپس کدورت آن را با استاندارد نيمه مک فارلن تنظيم می کند .

ی مسئول ميكروب شناسی بعد از تهيه سوسپانسيون ميكربی با سواپ استريل از رويش برداشته و گسترش يكنواختی رو -4-25 

 محيط مولر هينتون تهيه می کند .
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نحوه انجام آزمايشهائی که در بخش ميكتروب  عنوان/موضوع : 

شناسی ، آناليز ادرار و انگل شناسی انجام متی شتود ) در همته    

 نوبتهای کاری (

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :  

          1/5/93 تاريخ  آخرين باز نگری :                

            31/5/93ريخ آخرين ابالغ : تا                

 کليه بخش های درمانی بيمارستان : دامنه خط مشی و روش

 LAB/016کد خط مشی :

                                اول   : نسخه                   4از3 : صفحه

تون ديسک های آنتی بيوتيک را روی محيط دقيقه بعد از تهيه گسترش روی محيط مولر هين 15مسئول ميكروب شناسی  -4-26

 ساعت آن ها را انكوبه می نمايد . 18-24می گذارد و با يک پنس استريل اين کار را انجام می دهد و سپس به مدت 

بعد از انكوبه شدن محيط ها جهت مطالعه ديسک ها پليت های مولر را از انكوباتور خارج  18-24مسئول ميكروب شناسی  -4-27

 و با توجه به جداول ديسک ها که برای هر مارکی اختصاصی است آنها را مطالعه می کند .کرده 

مسئول ميكروب شناسی در هر سری کاری قبل از کشت نمونه های بالينی بيماران و يا تست های افتراقی بيماران اقدام به  -4-28

 بازار نيز موجود می باشند .ساختن محيط های کشت می کند ، البته محيط های کشت بصورت آماده در 

 مسئول ميكروب شناسی  -4-29

مسئول ميكروب شناسی جهت کنترل کيفی محيط های ساخته شده چند عدد از پليتهای حاوی محيط کشت را بصورت  -4-29

 کنترل شوند .درجه قرار می دهد تا از نظر وجود آلودگی مورد بررسی قرار گرفته و  37ساعت در انكوباتور  24انتخابی به مدت 

 مسئول بخش ميكروب بعد از ساختن  -4-30

 تجهيزات آزمایشگاهي  پرینتر ،  رایانه ، امكانات و تسهيالت مورد نياز :-5
 

 کميته بررسی:-6
 

   تهيه کنندگان امضاء  تهيه کنندگان

  مسئول کنترل کيفي فاطمه بخشي  مسئول فني دکتر جواد جوادي تبریزي

  نمونه گير محمد مولوي   یزرسوپروا سعيده ناظري

  نمونه گير مریم حاجي آقازاده   رابط اعتباربخشي فریبا قدیمي آسيابر

  مسئول ارجاع فاطمه بخشی   مسئول پذیرش زهرا اکبري کدوسرائي
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نحوه انجام آزمايشهائی که در بخش ميكتروب  عنوان/موضوع : 

شتود ) در همته   شناسی ، آناليز ادرار و انگل شناسی انجام متی  

 نوبتهای کاری (

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :  

          1/5/93 تاريخ  آخرين باز نگری :                

            31/5/93تاريخ آخرين ابالغ :                 

 کليه بخش های درمانی بيمارستان : دامنه خط مشی و روش

 LAB/016کد خط مشی :

                                اول   : نسخه                   4از 4 : صفحه

 

 کننده : تأييد

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی
  مسئول فني آزمایشگاه دکتر جواد جوادي تبریزي

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بيمارستان  ئيس ر دکتر سيد رضا مطهري

 از مستندات سيستم مديريت کيفيت در آزمايشكاه پزشكی تدوين و گردآوری دکتر حسين دارآفرين مجموعه ای -منابع :  -7

 تجارب بيمارستان -
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نحوه انجتام آزمايشتهائی کته در آزمايشتگاه     عنوان/موضوع : 

سروايمونولوژی و هورمون انجام می شود) در همه نوبتهای کاری 

) 

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :                 

  1/5/93 تاريخ  آخرين باز نگری :                

 کليه بخش های درمانی بيمارستان : دامنه خط مشی و روش          31/5/93تاريخ آخرين ابالغ :                 

 LAB/017 کد خط مشی :

                                اول   : نسخه                   5از  1 : صفحه

 --- تعاريف : – 1

 )چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:مشی بيانيه خط -2

های  ريزد. اين ماده روی سلول ريز ساخته شده و به داخل جريان خون می ای شيميايی است که در غدد درون هورمون ماده چرايی:

ها توسط ارتباطات پيچيده اعضای دستگاه  دهد. مقدار هورمون هدف گيرنده دارد و با نشستن روی آن اعمال سلول را تغيير می

های استروييدی مانند  شود.در بدن انسان دو نوع کلی هورمون وجود دارد: هورمون درونريز با هم و با دستگاه عصبی تنظيم می

های  دارد و گيرنده های هدف قرار های امينو اسيدی در روی سلول های هورمون هورمونهای جنسی و آمينو اسيدی. گيرنده

های استروييدی در درون سيتوپالسم و يا روی هسته قرار دارند.اين بخش )بخش هورمون شناسی( نيز يكی از مهمترين  هورمون

بخش های آزمايشگاه می باشد که با استفاده از تجهيزات مدرن و کيت های معتبر، طيف وسيعی از هورمون ها و شاخص های 

معروفترين هورمونهای بدن عبارتند از انسولين، گلوکاگون، هورمون .قيق مورد آزمايش قرار می گيرندسرطان با روش بسيار د

رشد، هورمونهای تيروئيد، پاراتورمون، کلسی تونين، کورتيزول، هورمونهای جنسی مانند تستوسترون، استروژن و پروژسترون، 

 وسين، پروالکتين و ... رنين، آلدوسترون، آنژيوتانسين، هورمون ضد ادراری، اکسی ت

 تناسب کيفيت و کارائی خدمات ارائه شده با نيازهای خاص آن آزمايشگاه توجه به سياست:

 مسئول فنی آزمايشگاه مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 چک ليست و مشاهده و مراجعه به کتاب مستندات در آزمايشگاههای پزشكی روش ارزيابی:

  گامهای اجرائی و مجری هر گام ( : ) روش اجرا – 4

مسئول بخش هورمون شناسی روزانه سرم های بخش را از نمونه گيری همراه با ليست مربوط به بخش تحويل می گيرد و  -4-1

کند  وجود يا عدم وجود هر يک از نمونه ها  را چک کرده و نمونه ها را با ليست مطابقت داده و علت عدم وجود آنها را پيگيری می

 در ضمن مورد به همراه اقدام اصالحی انجام شده متعاقب آن را در دفتر نامنطبق اصالحی و پيشگيرانه قيد می کند . .

مسئول بخش هورمون شناسی روزانه قبل ازانجام آزمايش ازصحت عملكردسمپلرهاونو بودن سرسمپلرهااطمينان حاصل -4-2

 ميكند .

 ز انجام آزمايش از صحت و کيفيت کيت ها اطمينان حاصل می نمايد .مسئول بخش هورمون شناسی قبل ا -4-3
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نحوه انجتام آزمايشتهائی کته در آزمايشتگاه     عنوان/موضوع : 

سروايمونولوژی و هورمون انجام می شود) در همه نوبتهای کاری 

) 

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :                 

  1/5/93 تاريخ  آخرين باز نگری :                

 کليه بخش های درمانی بيمارستان : دامنه خط مشی و روش          31/5/93تاريخ آخرين ابالغ :                 

 LAB/017 کد خط مشی :

                                اول   : نسخه                   5از  2 : صفحه

ش به بررسی تميزی ميز کار و ثبت ساعت و تاريخ و نام کاربر و وضعيت مسئول بخش هورمون شناسی قبل از انجام آزماي 4-4

 می پردازيد .  LOG BOOKسيستم و دستگاه در شروع کار در دفتر 

مسئول بخش هورمون شناسی روزانه قبل از شروع آزمايش اطمينان حاصل می کند که کليه استانداردها ، معرفها و نمونه  -4-5

 درجه سانتی گراد ( رسيده اند .  22-28ها به دمای اتاق ) 

مسئول بخش هورمون شناسی روزانه  قبل از انجام آزمايش سرم ها را از نظر فيبرين دار بودن و يا هموليز يا ليمپيک بودن  -4-6

ييد چک می کند و در صورت دارا بودن اين خصوصيات مورد را حتماً به اطالع سوپروايزر می رسانند تا در صورت نياز و با تأ

آن در دفترچه نامنطبق مسئول فنی نمونه گيری مجدداً تكرار گردد و در ضمن مورد به همراه اقدام اصالحی انجام شده متعاقب 

 اصالحی و پيشگيرانه ثبت گردد .

ا مسئول بخش هورمون شناسی روزانه پس از مطابقت دادن روی لوله ها و کنار شماره ها روی ليست کاری به ترتيب سرم ه -4-7

 را شماره گذاری می کند و سپس از هر سرم به ميزان الزم برای تست های درخواستی را در جاهک ها می ريزد .

بعد از انجام آزمايش تمام مواردی که نياز به تكرار پيدا می کنند در دفتر کاری ثبت مسئول بخش هورمون شناسی روزانه  -4-8

 ( ثبت می کند .  TEKT973تكراری ها ) 

 قبل از انجام آزمايش کل استانداردها را با سرو ته کردن به آرامی مخلوط می نمايد . سئول بخش هورمون شناسی روزانهم -4-9

قبل از انجام آزمايش چاهک های مورد نياز برای انجام آزمايش را برداشته و بقيه  مسئول بخش هورمون شناسی روزانه -4-10

درجه  2-8ه رطوبت گير در کيسه آلومينيومی قرار داده درب آن را بسته و در دمای چاهک ها را با جسب پليت پوشانده و همرا

 سانتی گراد نگه می دارد .

در ابتدای انجام تست مقدار مورد نياز استاندارد و نمونه را در چاهک های مورد نظر  مسئول بخش هورمون شناسی روزانه -4-11

 ( در چاهک ها می ريزد .  Duplicateيا )  می ريزد . البته از هر نمونه به صورت دوتائی

توجه : چاهک اول به عنوان بالنک در نظر گرفته می شود . در اين چاهک نمونه و استاندارد نمی ريزد . بقيه مراحل با چاهک ها 

  يكسان می باشد .

 کونژوگه را به هر چاهک اضافهبعد ريختن استاندارد و نمونه مقدار تعيين شده از  مسئول بخش هورمون شناسی روزانه -4-12
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نحوه انجتام آزمايشتهائی کته در آزمايشتگاه     عنوان/موضوع : 

سروايمونولوژی و هورمون انجام می شود) در همه نوبتهای کاری 

) 

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :                 

  1/5/93 تاريخ  آخرين باز نگری :                

 کليه بخش های درمانی بيمارستان : دامنه خط مشی و روش          31/5/93بالغ : تاريخ آخرين ا                

 LAB/017 کد خط مشی :

                                اول   : نسخه                   5از  3 : صفحه

 ثانيه پليت را روی ميز به آرامی تكان می دهد . 30نموده و برای مدت 

دقيقه  20پس از تكان دادن پليت چاهک ها را با چسب مخصوص پوشانده و مدت  خش هورمون شناسی روزانهمسئول ب  -4-13

 در دمای اتاق انكوبه می نمايد .

پس از انكوبه کردن پليتها محتويات چاهكها را با وارونه کردن پليتها يا آسپيره  مسئول بخش هورمون شناسی روزانه -14 -4

ميكروليتر محلول شستشو می شويد . اگر شستشو به صورت  300مرتبه و هر مرتبه با  5پس چاهكها را کردن خارج می نمايد . س

 دستی انجام شود در انتهای شستشو به آرامی پليت را بر روی دستمال رطوبت گير می زند .

رنگزا را درون همه چاهكها پس از شستشوی پليتها مقدار معين محلول آماده به کار  مسئول بخش هورمون شناسی روزانه -4-15

 می ريزد 

دقيقه در دمای اتاق و در تاريكی پليتها را انكوبه  15بعد از ريختن مواد رنگزا مدت  مسئول بخش هورمون شناسی روزانه -4-16

 می نمايد .

ف کننده واکنش به بعد از انكوبه کردن پليتها در تاريكی مقدار معين از محلول متوق مسئول بخش هورمون شناسی روزانه -4-17

 ثانيه به آرامی پليتها را تكان داده که محتويات داخل چاهک ها تغييير رنگ دهند . 20کليه چاهک ها اضافه کرده و به مدت 

پس از تغيير رنگ محتيات داخل چاهكها مقدار جذب نوری را در طول موج تعييين  مسئول بخش هورمون شناسی روزانه -4-18

 دقيقه بعد از متوقف کردن واکنش می خواند . 15حداکثر تا   Point to Pointاستغاده از متد شده برای هر تست با 

بعد از آماده شدن جوابهای بيماران جواب تست ها را در ليست کار وارد نموده و جوابهای  مسئول بخش هورمون شناسی -4-19

Abnormal   عد از آماده شدن جوابها آنها را وارد کامپتيوتر نموده و در را مجتدداً به دستگاه داده و چک می کند و نهايتاً  ب

 پايان   

کار يک ناقصی کلی از بخش گرفته و در صدد هر چه کامل تر کردن آن برمی آيد و مواردی را که ناقص می ماند به سوپروايزر 

 اطالع می دهد .
 

در محدوده بحرانی قرار می گيرد را دارد دفتر مربوطه  مسئول بخش هورمون شناسی بعد از انجام آزمايش جوابهائی را که -4-20

 نموده و مورد را سريعاً به سوپروايزر اطالع می دهد .
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نحوه انجتام آزمايشتهائی کته در آزمايشتگاه     عنوان/موضوع : 

سروايمونولوژی و هورمون انجام می شود) در همه نوبتهای کاری 

) 

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :                 

  1/5/93 تاريخ  آخرين باز نگری :                

 کليه بخش های درمانی بيمارستان : دامنه خط مشی و روش          31/5/93تاريخ آخرين ابالغ :                 

 LAB/017 کد خط مشی :

                                اول   : نسخه                   5از  4 : صفحه

مسئول بخش هورمون شناسی در هر زمان در صورت بروز هر گونه نقص فنی در سيستم با مهندس دستگاه االيزاريدر  -4-21

 جهت برطرف شدن مورد تماس گرفته و هماهنگ می کند . سه دفتر را در اين زمينه تكميل می کند که به شرح ذيل می باشد :

A – ، سرويس و کاليبراسيون د دفتر درخواست تعمير ( ستگاهDTSK975 . که توسط مسئول بخش پر می شود ) 

B -   ( دفتر گزارش سرويس و تعمير دستگاهGTS976 . که توسط مهندس دستگاه پر می شود ) 

C –  سند ( دفتر تأييديه صحت عملكرد دستگاهTSA977  که پس از تعمير و يا سرويس دستگاه توسط مسئول بخش پر می )

 شود 

رمون شناسی روزانه پس از خاتمه کار ميز کار را مرتب و سرم ها را در جعبه های مخصوص به مدت دو مسئول بخش هو -4-22

اوت زباله های آزمايشگاهی سرم ها و پليتها را اوت می کند و ساعت   SOPهفته در فريزر ذخيره نموده و بعد از اين مدت طبق 

 ثبت می کند .  LOG BOOKپايان کار را در دفتر 

ئول بخش هورمون شناسی روزانه در ضمن کار کليه فرمانهای ايمنی را رعايت نموده و در صورت بروز هر گونه حادثه مس -4-23

 مخاطره آميز ايمنی اقدامات الزم را اجرا کرده و مسئول ايمنی را در جريان قرار می دهد .

 ت های بازشده را کنترل می کند .مسئول بخش هورمون شناسی روزانه قبل از انجام آزمايش تاريخ تمام کي -4-24

مسئول بخش بيوشيمی قبل از شروع به کار در اين بخش با کليه اصول حفظ و نگهداشت تجهيزات آشنا بوده و کليه  -4-25

 ( ثبت می کند . HNT978اصول روزانه ، هفتگی و ماهانه را به کار برده و ضمناً در دفتر حفظ و نگهداشت تجهيزات ) 

 درجه سانتي گراد و سانتریفوژ ( 37تجهيزات آزمایشگاهي ) االیزا ریدر ، اتو   پرینتر ،  رایانه ، سهيالت مورد نياز :امكانات و ت-5

 کميته بررسی:-6
 

   تهيه کنندگان امضاء  تهيه کنندگان

  کاردان آزمايشگاه سيده زهرا نورحسينی  مسئول فني دکتر جواد جوادي تبریزي

  کارشناس آزمايشگاه سيده آزاده موسوی   سوپروایزر سعيده ناظري

  مدیر پرستاري زهرا قاسمي  رابط اعتباربخشي فریبا قدیمي آسيابر
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  رئيس امور اداری محسن حدادی   مسئول کنترل کيفي فاطمه بخشي

نحوه انجام آزمايشتهائی کته در آزمايشتگاه    عنوان/موضوع : 

نوبتهای کاری  سروايمونولوژی و هورمون انجام می شود) در همه

) 

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :                 

  1/5/93 تاريخ  آخرين باز نگری :                

 کليه بخش های درمانی بيمارستان : دامنه خط مشی و روش          31/5/93تاريخ آخرين ابالغ :                 

 LAB/017 کد خط مشی :

                                اول   : نسخه                   5از  5 : صفحه

 

 کننده : تأييد

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

   مسئول فني آزمایشگاه دکتر جواد جوادي تبریزي

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بيمارستان  ئيس ر دکتر سيد رضا مطهري

 منابع :-7

فيت در آزمايشگاههای پزشكی نوشته دکتر فريده رضی ، دکتر پريسا داهيم و ... انتشارات نويد شيراز کتاب کنترل کي -1

 1388سال 

 کتابجه برنامه ارزيابی خارجی کيفيت آزمايشگاههای تشخيص طبی -2

3 – /archive/inddex.phpHttp://percian.persiantd.com 

 انتشارات تهران –اصول مديريت کيفيت در آزمايشگاه بالينی دکتر درگاهی  -4

 

 

 

 

 

 

http://percian.persiantd.com/archive/inddex.php
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انجام آزمايشتهائی کته در بختش پتاتولوژی ،      عنوان/موضوع :

QDS      و پنتيک انجام می شود ) در همته نوبتت هتای کتاری ( و

 تفسير نتايج در مواقع مقتضی

 4/10/91 :تاريخ ابالغ                 

          1/5/93 تاريخ  آخرين باز نگری :               

 کليه بخش های درمانی بيمارستان : دامنه خط مشی و روش          31/5/93تاريخ آخرين ابالغ :                 

  LAB/018 کد خط مشی :

                                اول   : نسخه                   5از  1 : صفحه

 --- تعاريف : – 1

 )چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:مشی بيانيه خط -2

مطالعه و شناسايی اختالالت عملی و تغييرات ستاختاری بافتت هتا      در اصل به معنای آسيب شناسی است و بهپاتولوژی :چرايی

پيتدايش  بررسی علل    هاست و به عنوان شاخه ای از علم پزشكی به بيماری طور کلی آسيب شناسی عبارت از مطالعه به .پردازد می

هتای مختلتف بتدن ايجتاد      بديهی است در هنگام بروز يک بيماری، تغييراتی در بافت  پردازد. ها و عوارض ناشی از آنها می بيماری

د. لذا پاتولوژی علمی است که راجع به تغييرات ده شود که در واقع مطالعه همين تغييرات مبنا و اساس پاتولوژی را تشكيل می می

گويند که بته   ( می  pathogenesis )   به چگونگی اين تغييرات پاتوژنزيز  .نمايد بحث و گفتگو می  مختلف بدن در هنگام بيماری

   شود. دو گروه تشريحی و بالينی تقسيم می

 ه با نيازهای خاص آن آزمايشگاهتناسب کيفيت و کارائی خدمات ارائه شد توجه به سياست:

 مسئول فنی آزمايشگاه مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 چک ليست و مشاهده و مراجعه به کتاب مستندات در آزمايشگاههای پزشكی روش ارزيابی:

  گامهای اجرائی و مجری هر گام ( :)روش اجرا  – 4

ئم بيماری را در خون ، مايع نخائی ، خلط ، ترشحات واژن در بخش های مختلف مسئول پاتولوژی در هر سری کاری عال -4-1

 ميكروب شناسی ، بيوشيمی ، سرم شناسی بررسی می نمايد .

جهتت حفتظ   "اين مرحلته صترفا  تكنيسين پاتولوژی در هر سری کاری فيكساسيون بافتها ی ارسال شده را انجام می دهد  -4-2

بالفاصتله درون متاده    را . نمونه جراحتی شتده  دهد   آن انجام می  (Autolysis) وگيری از اتوليز ساختمان فيزيكی بافت و برای جل

کار بترده   ی بهمحلول ها  PH . برای اين کار بايد نوع بافت، درجه حرارت دوران پروسه، زمان فيكساسيون و می دهد فيكساتيو قرار 

 متی کنتد  فيكساتيو را بايد طوری انتخاب در مجموع ماده   . کند ( gel  ه جامد ). فيكساسيون تبديل به مواد نيمارد شده را در نظر د

% 10آميزی آن خللی ايجاد نكند. برای انجام اين کار فيكساتيوهای مختلفی وجود دارد ولی فرمالين  که در بافت و همچنين در رنگ

کته   طوری )فرم آلدئيد( بستگی به حجم و نوع نمونه دارد به . زمان ماندن نمونه در فرمالينمی گيردبه کار  رمعمول ترين فيكساتيو

 هر
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انجام آزمايشتهائی کته در بختش پتاتولوژی ،      عنوان/موضوع :

QDS      و پنتيک انجام می شود ) در همته نوبتت هتای کتاری ( و

 تفسير نتايج در مواقع مقتضی

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :               

          1/5/93 باز نگری :تاريخ  آخرين                

 کليه بخش های درمانی بيمارستان : دامنه خط مشی و روش          31/5/93تاريخ آخرين ابالغ :                 

  LAB/018 کد خط مشی :

                                اول   : نسخه                   5از  2 : صفحه

 دهند.  ساعت در فرمالين قرار می 24ها را  نمونه "کند ولی معموال مالين داخل بافت نفوذ میميلی متر فر 7/2ساعت 4 

بترای اجترای ايتن    دهتد  بعد از فيكساسيون نمونه برداری يا پاس دادن را انجام متی   تكنيسين پاتولوژی در هر سری کاری -4-3

مونه بزرگتر از حد معمول باشد مواد آبگير مانند گزيلول، الكتل و ...  مناسب باشد. چنانچه ن "مرحله، نمونه بايد از لحاظ اندازه کامال

د. بترای هتر   تواند در آن نفوذ کند و چنانچه خيلی کوچک باشد تهيه نمونه و به دنبال آن برش و تهيه الم و... مشكل خواهد ش نمی

  حالت، ابعاد، ضتخامت، رنتگ، ترشتحات و...    . اين مشخصات شامل:ميكند  طور کامل گزارش ات بافت را بهمشخص ها کدام از نمونه

وستيله متداد    برداری را به ها از يكديگر و شناسايی آنها بايد شماره نمونه همراه با سال نمونه طور برای جداکردن نمونه است. همين

( ميتز پتاس   1ل )روی کاغذ نوشته و همراه با بافت داخل ظروف مخصوص گذاشته و نمونه را برای مراحل بعدی آماده کترد.در شتك  

 شود. همراه با وسايل مربوطه مشاهده می

بعد پاس دادن آبگيری و آغشتگی را با استفاده از دستگاهی بنام تيشتو پروسستور )    تكنيسين پاتولوژی در هر سری کاری -4-4

Tissue Processor  سه وظيفه آبگيری ، ( انجام می دهد . اين دستگاه دارای دوازده ظرف است که حاوی دوازده محلول است که

 ليتر است . 1شفاف کردن و آغشتگی با پارافين را به عهده دارد . حجم کلی هر ظرف 

شتامل فرمتالين    1ساعت در فرمالين قرار می دهد . ظرف  3نمونه برش داده شده  را   تكنيسين پاتولوژی در هر سری کاری -4-5

 % است .10

کته حتاوی آب    2ساعت در ظرف شماره  1آب مقطر است که نمونه را   2رف شماره ظ  تكنيسين پاتولوژی در هر سری کاری  -4-6

 قرار می دهد .  مقطر است

کته  های ستوم تتا ششتم     ظرفبعد قرار دادن نمونه در آب مقطر آن را در ظرف های  تكنيسين پاتولوژی در هر سری کاری -4-7

ظترف  % و 90الكتل   5%، ظرف شتماره  80الكل  4%و ظرف شماره 70الكل  3  ظرف شماره ،قرار می دهد  الكل )متانول( است شامل

گيری به آرامی انجام شتود. زمتان قترار گترفتن      ها اين است که آب % است. علت صعودی انتخاب کردن اين الكل96الكل  6شماره 

ولی به علتت هزينته بتاالتر، از    کند  ها يک ساعت است. به طور کلی اتانول بهتر از متانول آبگيری می نمونه در هر کدام از اين الكل

 متانول استفاده  



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       

 

 

651 
 

انجام آزمايشتهائی کته در بختش پتاتولوژی ،      عنوان/موضوع :

QDS      و پنتيک انجام می شود ) در همته نوبتت هتای کتاری ( و

 تفسير نتايج در مواقع مقتضی

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :               

          1/5/93 تاريخ  آخرين باز نگری :               

 کليه بخش های درمانی بيمارستان : دامنه خط مشی و روش          31/5/93تاريخ آخرين ابالغ :                 

  LAB/018 کد خط مشی :

                                اول   : نسخه                   5از 3 : صفحه

خوبی خوبی انجام  هم دارد. اين مرحله بسيار مهم است و چنانچه آبگيری با الكل به شود. در عين حال متانول خاصيت رنگبری می

 نشود مراحل بعدی نيز دچار اشكال شده و سبب چروکيدگی بافت ها خواهد شد . 

ل حتاوی الكت  کته   8و7هتای   شمارهبعد از قرار دادن نمونه در متانول آن را ظرف های  تكنيسين پاتولوژی در هر سری کاری -4-8

 می انجامد . گيری آنها به طول ساعت آب4که در مجموع قرار می دهد   % است100متانول مطلق 

کته  قترار متی دهتد     شامل گزيلول است که 10و 9ظروف  بعد از آب گيری نمونه را در تكنيسين پاتولوژی در هر سری کاری -4-9

 فه شفاف سازی بافت و خارج کردن الكل از آن را به عهده دارد .وظي

کته حتاوی حتاوی      12و  11بعد از مرحله شفاف سازی بافت نمونه را در ظرف شتماره   تكنيسين پاتولوژی در هر سری کاری -4-10

درجه سانتی گتراد ( برستد . بترای     60پارافين است  قرار می دهد . پارافين در دمای آزمايشگاه جامد است و بايد به دمای ذوب ) 

 لمنتی است که باعث توليد حرارت در ظرف و ذوب شدن پارافين می شود . بعد از اينكه نمونه  همين منظور دو ظرف آخر دارای ا

داخل پارافين مذاب قرار گرفت اين ماده داخل بافت نفوذ کرده و بافت به حالت آغشتگی می رسد . پارافين در شكاف و درز بافتت  

برش با ميكروتوم خواهد شد . ماده آغشتگی بتا متاده غالتب     نفوذ می کند و در دمای آزمايشگاه بافت سفت و سخت شده و قابل

های روشن و خاموش و بتاال و   (، دکمه Timer های خودکار تنظيم زمان ) دستگاه تيشو پروسسور مجهز به دکمهگيری يكی است . 

و تعيتين ستيكل دستتگاه    های تنظيم برنامه  هايی برای اطمينان از روشن بودن دستگاه و همچينين دکمه پائين و چرخشی و چراغ

 . کشد که يک سيكل کامل شود ساعت طول می 18حدود  "است تا معموال

گيتری بايتد    برای قالببعد از سفت شدن بافتها با پارافين آنها را قالب گيری می کند . تكنيسين پاتولوژی در هر سری کاری -4-11

به آن اضافه کرد. از  10به  1ور ذوب کرده و مقداری موم به نسبت درجه سانتی گراد داخل ف 60ماده آغشتگی )پارافين( را در دمای 

ها بسيار شكننده خواهند شد. پس از  شود. در صورتيكه فقط از پارافين استفاده شود قالب گيری محكم استفاده می موم برای قالب

آميتزی و در نهايتت مونتتاژ الم و المتل      گيری، برش و رنگ شود که شامل قالب ها وارد مسير جديدی می اين مرحله کار روی نمونه

گيری قرار داده، روی آن محلتول   های آبگيری شده را به وسيله پنست داخل ظرف مخصوص قالب گيری بايد نمونه است. برای قالب

 موم و  
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انجام آزمايشتهائی کته در بختش پتاتولوژی ،      عنوان/موضوع :

QDS      ) و و پنتيک انجام می شود ) در همته نوبتت هتای کتاری

 تفسير نتايج در مواقع مقتضی

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :               

          1/5/93 تاريخ  آخرين باز نگری :               

 کليه بخش های درمانی بيمارستان : دامنه خط مشی و روش          31/5/93تاريخ آخرين ابالغ :                 

  LAB/018 کد خط مشی :

                                اول   : نسخه                   5از  4 : صفحه

ناميتده    هتا  ها قرار داد. اين عمل در اصطالح کوله کردن نمونه ها را روی آن پارافين ريخت و بعد از گذشت چند دقيقه شماره نمونه

  گيرد.  ها تا شروع زمان برش داخل يخچال قرار می تر شدن اين مرحله قالب شود و نياز به دقت کافی دارد. برای کامل می

بعد قالب گير نمونه ها را برای برش آماده می کند و اين کار را با دستتگاه ميكروتتوم    تكنيسين پاتولوژی در هر سری کاری -4-12

اغ مطالعته و قلتم المتاس    انجام می دهد . برای شروع اين مرحله به چند دستگاه نياز است که شامل ميكروتوم ، تيشو فلوت ، چتر 

 است 

از ميكروتوم برای تهيه برشهای نازك از بافت که به صورت بلوك در آمده استفاده می کند . تيشو فلوت ظرفی است کته در آن آب  

ريخته می شود و قسمتی از زير يا اطرافش محل قرارگيری گرمكن دستگاه است . چتراغ را طتوری قترار متی دهتد کته بتر روی        

 حاطه داشته باشد از قلم الماس هم برای نوشتن استفاده می کند .دستگاهها ا

بعد تهيه بلوك ها اقدام به رنگ آميزی می کند که شامل دو نوع روتين و اختصاصتی   تكنيسين پاتولوژی در هر سری کاری -4-13

دقيقته   5کته در هتر ظترف    حمام گزيلول موجود است  3ائوزين است .  –است . روش معمول روتين است که روش هماتوکسيلين 

دقيقه در آن قرار داده و شستشو می دهد  1-2ظرف الكل درجه بندی دارد که هر نمونه را  4نمونه ها را قرار می دهد . بعد گزيلول 

نه و بالفاصله در ظرف هماتوکسيلين قرار می دهد . سپس نمونه ها را با آب شسته و بافتهای اضافی اطراف را پاك می کند . بعد نمو

را وارد کربنات کلسم می کند که رنگ آميزی زمينه بافت را به عهده دارد . بعد نمونه را در ظرف ائوزين قرار می دهتد کته باعتث    

ظرف الكل بتا درجته بنتديهای     4قرمز شدن سيتوپالسم می شود . در مرحله بعد باز هم شستشو با آب را انجام داده مجدداً داخل 

 3-5ثانيه . آخر از همه از دو ظرف گزيلول برای شفاف کردن بافت ها استفاده متی کنتد حتدود     3-5مختلف قرار می دهد حدود 

 دقيقه .

بعد از رنگ آميزی بافتها الم و المل را مونتاژ می کند . برای اين کار المها را خشتک   تكنيسين پاتولوژی در هر سری کاری -4-14 

و قطره چسب مخصوص ريخته با پنس روی الم قرار می دهد . بعد اطراف الم را کتامالً  کرده و بعد الملی را که قبالً روی آن يک تا د

 تميز کرده و اجازه می دهد تا در دمای آزمايشگاه خشک شود . 

در پايان کار شماره ها را روی برچسب نوشته و با دقتت روی الم هتا متی چستباند .      تكنيسين پاتولوژی در هر سری کاری -4-15

 ا همراه با برگه درخواست آنها در اختيار پاتولوژيست برای تشخيص نهائی قرار می دهد ها ر سپس الم
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انجام آزمايشتهائی کته در بختش پتاتولوژی ،      عنوان/موضوع :

QDS      و پنتيک انجام می شود ) در همته نوبتت هتای کتاری ( و

 تفسير نتايج در مواقع مقتضی

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :               

          1/5/93 تاريخ  آخرين باز نگری :               

 کليه بخش های درمانی بيمارستان : دامنه خط مشی و روش          31/5/93تاريخ آخرين ابالغ :                 

  LAB/018 کد خط مشی :

                                اول   : نسخه                   5از  5 : صفحه

 تيشو پروسسور ، ميكروتوم ، موم و پارافين ، تيشو فلوت و قلم الماس  پرینتر ،  رایانه ، امكانات و تسهيالت مورد نياز :-5
 

 کميته بررسی:-6
 

 امضاء  تهيه کنندگان امضاء  تهيه کنندگان

  مسئول کنترل کيفی فاطمه بخشی  مسئول فني دکتر جواد جوادي تبریزي

  تكنيسين پاتولوژی سيده زينب جليليان    زرسوپروای سعيده ناظري

     رابط اعتباربخشي فریبا قدیمي آسيابر

 

  کننده : تأييد

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مسئول فني آزمایشگاه دکتر جواد جوادی تبريزی

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بيمارستان  ئيس ر دکتر سيد رضا مطهري

 منابع :  -7

1- Theory and Practical of Histological Techniques 

 تجارب بيمارستاني -2

3-  
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کنترل کيفيت انجتام آزمايشتهای مختلتف در    عنوان/موضوع : 

 بخش بيوشيمی در همه نوبت های کاری و تفسير نتايج آنها

 

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :               

          1/5/93 از نگری :تاريخ  آخرين ب               

            31/5/93تاريخ آخرين ابالغ :                 

 کليه بخش های درمانی بيمارستان : دامنه خط مشی و روش 

  LAB/019 کد خط مشی :

                                اول   : نسخه                   7از  1 : صفحه

 --- تعاريف : – 1

 )چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:مشی بيانيه خط -2

هدف از درخواست آزمايش توسط پزشک برای بيمار بررسی وضعيت پاتوفيزيولوژيک وی به منظور تشخيص علت بيماری و 

جام آزمايشات وجود پيگيری درمان وی می باشد . نتايج آزمايش وقتی می تواند به پزشک در اين موارد کمک نمايد که خطا در ان

نداشته و يا به حداقل رسيده باشد و يا تأثير اين خطاهای احتمالی بر نتيجه نهائی ناچيز بوده و پاسخ آزمايش تنها نشان دهنده 

وضعيت فيزولوژيک بيمار باشد  . برای رسيدن به نتيجه درست و قابل قبول و به حداقل رسانيدن خطاهای آزمايش يک روش 

امه تضمين کيفيت ضروری است . عوامل بسياری عملكرد آزمايشگاه را تحت تأثير قرار می دهند که برخی از آنها صحيح برای برن

 عبارتد از :

 ( تغييرات بيولوژيک در بدن فرد1

 ( مواد مداخله گر مثل داروها2

 داری نمونه ها ( مانند جمع آوری ، انتقال ، آماده سازی و نگه Preanahytic( متغيرهای پيش از آزمايش ) 3

 ( Analytic( متغيرهای  حين انجام آزمايش ) 4

 (  Postanalytic( متغيرهای پس از انجام ازمايش )  5

(  Analytic( و حين انجام آزمايش )  Preanalyticتمامی اين فعاليتها بايستی طوری انجام که سه بخش پيش از انجام آزمايش ) 

 ( را شامل گردد . Postanalyticو پس از انجام آزمايش ) 

( ايجاد می شود که  Preanalyticبسياری از مشكالت مهمی که در آزمايشگاهها رخ می دهد در بخش پيش از انجام آزمايش ) 

  آماده نبودن بيمار برای انجام آزمايش ) عدم رعايت رژيم غذائی خاص ،  مثال هائی از آن عبارتند از : درخواست آزمايش نامناسب ،

مصرف داروها و ... ( رعايت نكردن دستورهای الزم برای آزمايش ) مانند مواردی که در مورد جمع آوری   بدنی زياد يا کم ، فعاليت

ساعته يا آزمايش خون مخفی در مدفوع به بيمار توصيه می شود ( ، نمونه گيری ناصحيح ) ظرف يا نگهدارنده  24نمونه ادرار 

گيری ، بستن تورنيكه به مدت طوالنی ، اندازه سوزن ، شرايط خوابيده و ايستاده و ... ( ، نامناسب ، آلودگی در زمان نمونه 

 برچستب 
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کنترل کيفيت انجتام آزمايشتهای مختلتف در    عنوان/موضوع : 

 بخش بيوشيمی در همه نوبت های کاری و تفسير نتايج آنها

 

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :               

          1/5/93 آخرين باز نگری :تاريخ                 

            31/5/93تاريخ آخرين ابالغ :                 

 کليه بخش های درمانی بيمارستان : دامنه خط مشی و روش 

  LAB/019 کد خط مشی :

                                اول   : نسخه                   7از  2 : صفحه

 آماده سازی و نگهداری نامناسب ) سانتريفيوژ يا دمای نامناسب نگهداری و ... ( غلط ،گذاری  -

 کنترل کيفيت آزمايشات بيوشيمی به منظور رسيدن به نتيجه درست و قابل قبول و به حداقل رساندن خطاهای آزمايش  سياست:

 مسئول فنی آزمايشگاه مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 چک ليست و مشاهده و مراجعه به کتاب مستندات در آزمايشگاههای پزشكیيابی: روش ارز

  گامهای اجرائی و مجری هر گام ( : )روش اجرا  – 4

 مسئول بخش بيوشيمی قبل از انجام آزمايش کنترل کيفی انجام می دهد که مشتمل بر چهار بخش است . -4-1

 کنترل پرسنل -1

 واد مصرفیکنترل معرفها ، کيت ها و م – 2

 کنترل دستگاهها و وسائل – 3

 (  SOPکنترل روش کار )  – 4

مسئول بخش بيوشيمی قبل از انجام آزمايش نمونه کنترلی ) به عنوان نماينده يک گروه از نمونه های بيماران ( را مورد  -4-2

تعريف شده مقايسه می کند . برای مثال اگر آزمايش قرار داده و نتايح آن را با مقدار مورد انتظار که اغلب به صورت يک محدوده 

نتيجه نمونه کنترلی خارج از محدوده مورد انتظار قرائت شد ، احتمال وجود خطا در سيستم آزمايش مطرح شده و  طبيعتاً نتايج 

 بيماران نيز غير قابل قبول شناخته می شود .

س و کاليبراسيون برنامه زمان بندی شده تهيه و سوابق مسئول بخش بيوشيمی جهت کار با دستگاهها ساالنه برای سروي -4-3

 مكتوب انجام آن را نگه می دارد .

مسئول بخش بيوشيمی قبل از کار با اتوآنااليزر سنجش عمل پروب ها را انجام ميدهد ) مثالً برای تست پروتئين در   -4-4

ين قرار می گيرد و پراکندگی نتايج حاصل بر حسب بار مورد اندازه گيری پروتئ 30( سپس يک نمونه کنترل   RAسيستم های 

CV . نبايد  بيش از مقدار خطای مجاز ادعا شده توسط سازنده کيت باشد % 

مسئول بخش بيوشيمی قبل کار با انكوباتور برای بررسی پايداری دمای انكوباتور تستی انجام می دهد که به تغييرات دما  -4-5

قرار می دهد و پرکندگی نتايج   ALTبار مورد اندازه گيری  30. سپس يک نمونه کنترل را   ALTحساس است مثل اندازه گيری 

 % نبايد بيش از مقدار خطای مجاز ادعا شده توسط سازنده کيت باشد .CVحاصل بر حسب 
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کنترل کيفيت انجتام آزمايشتهای مختلتف در    عنوان/موضوع : 

 آنهابخش بيوشيمی در همه نوبت های کاری و تفسير نتايج 

 

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :               

          1/5/93 تاريخ  آخرين باز نگری :               

            31/5/93تاريخ آخرين ابالغ :                 

 کليه بخش های درمانی بيمارستان : دامنه خط مشی و روش 

  LAB/019 کد خط مشی :

                                اول   : نسخه                   7از 3 : صفحه

مسئول بخش بيوشيمی قبل از انجام آزمايش برای بررسی انتقال ناخواسته معرف در دستگاه اتوآنااليزر از دو تستی که  -4-6

NADH   را اندازه گيری می کنند استفاده می نمايد . به طور مثالLDH   وALT  کاهش  که يكی افزايش و ديگریNADH   را

 اندازه گيری می کنند .

 مسئول بخش بيوشيمی قبل از انجام آزمايش متغيرها را کنترل می کند و اين کار را به دو روش انجام می دهد : -4-7

 ( استفاده از نمونه کنترل و تعميم نتايج آن به جواب آزمايشهای بيماران1

 ايشهای مضاعف و ... (( استفاده از نتايج بيماران ) دلتا چک ،  آزم 2

مسئول بخش بيوشيمی قبل از انجام آزمايش کنترل کيفی آماری انجام می دهد و نمونه کنترلی به عنوان نماينده ای از يک   -4-8

گروه از نمونه های بيماران مورد آزمايش قرار می گيرد و نتايج آن با مقادير مورد انتظار که اغلب به صورت يک محدوده بيان می 

دد مقايسه می گردد . اگر نتايج آزمايش نمونه کنترل در اين محدوده باشد نتايج آزمايشهای بيماران نيز قابل قبول می باشد و گر

 لی اگر نتيجه نمونه کنترلی در اين محدوده قرار نگيرد جواب های بيماران نيز مورد اعتماد نبوده و اين نتايج هم قابل قبول نيست .

 شيمی قبل از انجام آزمايش از کنترل ليوفيليزه يا مايع استفاده می کند . مسئول بخش بيو -4-9

مسئول بخش بيوشيمی قبل از انجام آزمايش جهت کنترل داخلی کيفيت حتی االمكان از دو غلظت مختلف از کنترل   -4-10

ارجح می باشد . مانند ( DECISION LEVEL استفاده می کند . انتخاب غلظت های نزديک به محدوده تصميم گيری بالينی ) 

ميلی گرم در دسی ليتر برای گلوکز . برخی پيشنهاد می نمايند غلظت کنترل ها طوری انتخاب شود که محدوده  200و  126غلظت 

( را پوشش دهد . برای مثال اگر سازنده ادعا کرده است که   REPORTABLE RANGEقابل گزارش در روش آزمايشگاهی ) 

و  40ميلی گرم در دسی ليتر است می توان کنترل هايی با غلظت تقريبی  400تا  30ی کيت اندازه گيری گلوکز محدوده گزارش ده

 ميلی گرم در دسی ليتر را انتخاب نمود .  380

مسئول بخش بيوشيمی روزانه برای مقايسه نتايج آزمايش نمونه های کنترل شده از نمودارهای کنترلی استفاده می کند .  -4-11

نمودارهای کنترلی غلظت به دست آمده از سرم کنترل با محدوده مشخص عالمت گذاری شده و به صورت تصويری و ساده  در

نمايش داده می شود . اگر نتايج در داخل محدوده قرار داشته باشند شرايط آزمايش تحت کنترل بوده و اطمينان داده می شود که 

در داخل محدوده قرار نگرفته باشد نشان دهنده مشكل دار بودن سيستم بوده و سيستم درست کار می کند ، ولی اگر نتايج 

 برای محاسب و به دست آوردن اين محدوده ، نمونه کنترل بايستی به دفعات با اين روش  عملكرد سيستم بررسی شود .بايستی 
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کنترل کيفيت انجتام آزمايشتهای مختلتف در    عنوان/موضوع : 

 های کاری و تفسير نتايج آنها بخش بيوشيمی در همه نوبت

 

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :               

          1/5/93 تاريخ  آخرين باز نگری :               

            31/5/93تاريخ آخرين ابالغ :                 

 کليه بخش های درمانی بيمارستان : دامنه خط مشی و روش 

  LAB/019 کد خط مشی :

                                اول   : نسخه                   7از  4 : صفحه

مورد بررسی قرار گيرد و سپس با استفاده از اين اطالعات ميانگين و انحراف معيار محاسبه شده و توسط اطالعات به آزمايش 

 دست آمده اين محدوده تعيين می شود .

به صورت روزانه دست به اجرای کنترل داخلی کيفيت می زند به ترتيب ذيل   نجام آزمايشمسئول بخش بيوشيمی قبل از ا -4-12

: 

 % CVمشخص نمودن عدم دقت مجاز با توجه به شرايط آزمايشگاه بر حسب  – 14-12-1

 انتخاب نمونه کنترلی مناسب حتی االمكان در دو غلظت -24-12-2

 به يكی از طريق زير :  بار 20خوانش نمونه کنترلی به تعداد  – 34-12-3

A  هفته ( 4در مدت  ) آوردروز کاری و با تكرار آزمايش بدست می  20( اين تعداد خوانش را در مدت 

B  روز کاری انجام می دهد  10( آزمايش را به صورت دو تائی در 

C  را به دست می آورد . بار تكرار در روز اين مقادير 4روز کاری با  5( در صورت عدم امكان روش های فوق را در 

 به صورت روزانه ميانگين انجراف معيار و ضريب انحراف را محاسبه ميكند   مسئول بخش بيوشيمی قبل از انجام آزمايش - 4-13

% ( بدست آمده را با  CVيا  SDقابليت تكرار پذيری )  به صورت روزانه  مسئول بخش بيوشيمی قبل از انجام آزمايش - 4-14

 6زی که قبالً تعيين نموده است مقايسه می نمايد . اگر نتايج در محدوده خطای مجاز قرار داشت کار را مطابق بند عدم دقت مجا

 ادامه 

را اجرا می کند. در صورتی  4تا  1می دهد در غير اين صورت عامل ايجاد خطا را شناسائی کرده ، پس از رفع مشكل مجدداً مراحل 

 ده فراورده و يا دستگاه تماس می گيرد .که مشكل رفع نشد با توليد کنن

برای هر غلظت از نمونه کنترلی با استفاده از ميانگين و  به صورت روزانه  مسئول بخش بيوشيمی قبل از انجام آزمايش - 4-15

 انحراف معيار چارت کنترلی رسم می کند .

غلظت متفاوت آزمايش می کند و مقادير آن را در مسئول بخش بيوشيمی در هر سری کاری دو نمونه کنترلی را در دو   -4-16 

سری کاری به مدت زمان يا تعداد نمونه ای گفته   NCCLS  )CLS (روی منحنی مربوطه عالمت گذاری می کند . بر طبق تعريف 

 می شود که طی آن صحت و دقت سيستم اندازه گيری ثابت باشد .

 روز کاری چارت کنترلی رسم می کند به ترتيب زير : 20و در محدوده مسئول بخش بيوشيمی  قبل از انجام آزمايش   -4-17

در  5تا  1بار ميانگين و انحراف معيار را محاسب می کند  ) مراحل  20بعد از آزمايش نمونه های کنترلی حداقل به تعداد  –الف 

 بخش اجرای کنترل داخلی کيفيت (

دستی يا نرم افزار يک چارت کنترل کيفی رسم می نمايد ، بطوری که  به طور مسئول بخش بيوشيمی قبل از انجام آزمايش -ب

 را در بر می گيرد .  MEAN+-4SDها مقادير نمونه کنترلی بوده و محدوده  Yمحور 
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کنترل کيفيت انجتام آزمايشتهای مختلتف در    عنوان/موضوع : 

 بخش بيوشيمی در همه نوبت های کاری و تفسير نتايج آنها

 

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :               

          1/5/93 تاريخ  آخرين باز نگری :               

            31/5/93تاريخ آخرين ابالغ :                 

 کليه بخش های درمانی بيمارستان : دامنه خط مشی و روش 

  LAB/019 کد خط مشی :

                                اول   : نسخه                   7از  5 : صفحه

بار يا بيشتر  2اگر تعداد کنترل هائی که در هر سری کاری استفاده می شود   مسئول بخش بيوشيمی قبل از انجام آزمايش -پ 

را به عنوان محدوده قابل قبول انتخاب می نمايد ، اما اگر در هر سری کاری فقط يک نمونه  -+3SD   MEANباشد محدوده 

 را مالك قرار ميدهد  MEAN+-2SDيش شود محدوده آزما

ميانگين و محدوده مورد قبول خود را به صورت خطوط افقی ترسيم نموده و  مسئول بخش بيوشيمی قبل از انجام آزمايش -ت 

چارت عالمت خطوط عمودی را زمان انجام آزمايش در نظر می گيرد . در هر سری کاری کنترل ها را آزمايش نموده و نتايج را روی 

 گذاری می نمايد .

تا زمانی که نتايج مورد انتظار با توجه به محدوده انتخاب شده قرار داشته  مسئول بخش بيوشيمی قبل از انجام آزمايش -ث 

 باشند نتايج را تحت کنترل در نظر می گيرد و اگر نتايج از اين محدوده خارج شدند نتايج خارج از کنترل در نظر می گيرد .

  ميلی گرم در دسی ليتر است . 4و انحراف معيار  200ل : چارت کنترلی در مورد کلسترول با ميانگين مثا

مسئول بخش بيوشيمی بعد از انجام آزمايش دست به تفسير چارت کنترلی يا قوانين چندگانه وستگارد می زند . اين  -4-18

  ذب نتايج طراحی شده است .قوانين به منظور احتمال تشخيص خطا و کاهش دادن موارد رد کا

بار آزمايش نموده و ميانگين  20مسئول بخش بيوشيمی قبل از انجام آزمايش برای استفاده از قوانين فوق نمونه کنترلی را  -4-19

 و انحراف معيار را محاسبه می نمايد  ، سپس در هر سری کاری نمونه های کنترلی را آزمايش می نمايد .

وشيمی بعد از انجام آزمايش دست به اقدامات اصالحی می زند . او توجه دارد که بدون توجه به نوع روشی =  مسئول بخش بي20=4

که برای تفسير نتايج به کار می برد برخورد با نتايجی که خارج از محدوده مورد انتظار هستند نشان دهنده اين است که نتايج 

د گزارش شوند و قبل از هر چيزی بايستی مشكل را جستجو کرده و آن را بيماران از کيفيت مناسبی برخوردار نيستند و نباي

 برطرف نمايد.

مسئول بخش بيوشيمی بعد از انجام آزمايش گاهی برای انجام کنترل کيفی از نتايج بيماران به عنوان مكملی برای روش  -4-21

و اهداف کنترل کيفی را به طور کامل تأمين نمی  های معمول کنترل کيفيت استفاده می کند . اگرچه اين روش ها زمان بر است

نمايد ولی گاهی موفق به شناسائی خطاهائی می شود که در روش های معمول کنترل کيفيت قابل تشخيص نيستند .برای اين امر 

 هر بيمار بطور انفرادی و نيز نتايج يک گروه از بيماران مورد بررسی قرار می گيرند .

 می بعد از انجام آزمايش به بررسی نتايج بيماران می پردازد به دو روش :مسئول بخش بيوشي -4-22

 مسئول بخش بيوشيمی بعد از انجام آزمايش نتايج آزمايشگاهی را با عالئم بالينی هماهنگ می کند .  -4-22-1
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کنترل کيفيت انجتام آزمايشتهای مختلتف در    عنوان/موضوع : 

 سير نتايج آنهابخش بيوشيمی در همه نوبت های کاری و تف

 

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :               

          1/5/93 تاريخ  آخرين باز نگری :               

            31/5/93تاريخ آخرين ابالغ :                 

 کليه بخش های درمانی بيمارستان : دامنه خط مشی و روش 

  LAB/019 کد خط مشی :

                                اول   : نسخه                   7از  6 : صفحه

مسئول بخش بيوشيمی بعد از انجام آزمايش به بررسی هماهنگی با ساير نتايج آزمايشگاهی می پردازد . اگر يک گروه  -4-22-2

با هم بررسی نمايد مانند ارتباط ميزان از آزمايشات در زمان و مكان واحد انجام شوند مسئول اين بخش می تواند ارتباط آنها را 

TSH  وT4  برای اين کار نمونه ها را در دولوله ريخته و دو بار آزمايش می کند . اين روش در مواردی که کنترل های پايدار .

 تجاری در دسترس نمی باشند و يا به عنوان مكمل روشهای معمول کنترل کيفيت کاربرد دارد .

می بعد از انجام آزمايش گاهی  نتايج جديد هر بيمار را با نتايج قبلی همان بيمار مقايسه می کند . مسئول بخش بيوشي -4-23

 برخی خطاها مانند جابجائی نمونه يا جواب مشخص می گردند .

انجام می دهد . در اين روش آزمايشات مربوط به   LIMIT CHECKSمسئول بخش بيوشيمی بعد از انجام آزمايش گاهی  -4-24

 يمارانی که مقادير برخی پارامترهای آنها در محدوده ای قرار دارد که در شرايط فيزيولوژيک امكان ندارد دوباره انجام می گردد .ب

مسئول بخش بيوشيمی بعد از انجام آزمايش به بررسی هماهنگی نتايج آزمايشگاه با تشخيص نهائی می پردازد . اين  -4-25

گر انجام گرفته و ميزان موارد منفی و مثبت کاذب نتايج آزمايشگاهی را بر اساس تشخيص نهائی مطالعات اغلب به صورت گذشته ن

 بررسی می کند . اين روش کنترل کيفيت نتايج آزمايشگاه را در دراز مدت کنترل می کند .

 مسئول بخش بيوشيمی هر شش ماه يک بار يخچال اتوآنااليزر را کاليبره می کند . -4-26

ل بخش بيوشيمی ماهانه تانک آب مقطر و تيوبش را تميز می کند . در هيتاچی اين سيستم خودگار است . آب بايد مسئو -4-27

 استريل باشد .

مسئول بخش بيوشيمی قبل از انجام آزمايش المپ دستگاه آنااليزر را چک می کند زيرا نوسان برق در جواب تست ها  -4-28

 تأثير می گذارد .
 

 الت مورد نياز :امكانات و تسهي-5

 سرم کنترل تجهيزات آزمایشگاهي ، کيت هاي آزمایشگاهي ،  پرینتر ،  رایانه ، 
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کنترل کيفيت انجتام آزمايشتهای مختلتف در    عنوان/موضوع : 

 بخش بيوشيمی در همه نوبت های کاری و تفسير نتايج آنها

 

 4/10/92 تاريخ ابالغ  :               

          1/5/93 آخرين باز نگری : تاريخ                

            31/5/93تاريخ آخرين ابالغ :                 

 کليه بخش های درمانی بيمارستان : دامنه خط مشی و روش 

  LAB/019 کد خط مشی :

                                اول   : نسخه                   7از  7 : صفحه
 

 سی:کميته برر-6

   تهيه کنندگان امضاء  تهيه کنندگان

  مسئول کنترل کيفي فاطمه بخشي  مسئول فني دکتر جواد جوادي تبریزي

  کارشناس آزمايشگاه منصوره باجالن   سوپروایزر سعيده ناظري

  کارشناس آزمایشگاه  حسين سليماني   رابط اعتباربخشي فریبا قدیمي آسيابر

     يوشيميمسئول بخش ب فاطمه بخشي 
 

  کننده : تأييد

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مسئول فني آزمایشگاه دکتر جواد جوادی تبريزی

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بيمارستان  ئيس ر دکتر سيد رضا مطهري

ه رضی ، دکتر پريسا داهيم و ... انتشارات نويد کتاب کنترل کيفيت در آزمايشگاههای پزشكی نوشته دکتر فريد -1منابع :  -7

 1388شيراز سال 

 کتابجه برنامه ارزيابی خارجی کيفيت آزمايشگاههای تشخيص طبی -2

3 – Http://percian.persiantd.com/archive/inddex.php 

 انتشارات تهران –در آزمايشگاه بالينی دکتر درگاهی  اصول مديريت کيفيت -4

 دستورالعمل فنی تهيه و کنترل کيفيت محيط های کشت آزمايشگاه رفرانس -5
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نحوه کنترل کيفيت انجام آزمايشهای مختلتف  عنوان/موضوع : 

در بخش هماتولوژی و انعقاد در همه نوبت های کتاری و تفستير   

 نتايج آنها

 4/10/91 ريخ ابالغ  :تا               

          1/5/93 تاريخ  آخرين باز نگری :               

            31/5/93تاريخ آخرين ابالغ :                  

 

 
 کليه بخش های درمانی بيمارستان : دامنه خط مشی و روش

  LAB/020 کد خط مشی :

                                اول   : نسخه                    4 از 1 : صفحه

 --- تعاريف : – 1

 )چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:مشی بيانيه خط -2

هدف از درخواست آزمايش توسط پزشک برای بيمار بررسی وضعيت پاتوفيزيولوژيک وی به منظور تشخيص علت بيماری : چرايی 

ايش وقتی می تواند به پزشک در اين موارد کمک نمايد که خطا در انجام آزمايشات وجود و پيگيری درمان وی می باشد . نتايج آزم

نداشته و يا به حداقل رسيده باشد و يا تأثير اين خطاهای احتمالی بر نتيجه نهائی ناچيز بوده و پاسخ آزمايش تنها نشان دهنده 

بل قبول و به حداقل رسانيدن خطاهای آزمايش يک روش وضعيت فيزولوژيک بيمار باشد  . برای رسيدن به نتيجه درست و قا

صحيح برای برنامه تضمين کيفيت ضروری است . آزمايشگاه های هماتولوژی نيز مانند ساير تست های آزمايشگاهی نياز دارند 

شن می توان از می با  quantitativeبرنامه های تضمين کيفيت برايشان در نظر گرفته شود و چون اکثر آزمايشهای هماتولوژی 

 موارد ذکر شده فوق برای کنترل کيفيت آنها استفاده نمود .

 تناسب کيفيت و کارائی خدمات ارائه شده با نيازهای خاص آن آزمايشگاه توجه به سياست:

 مسئول فنی آزمايشگاه مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 تاب مستندات در آزمايشگاههای پزشكیچک ليست و مشاهده و مراجعه به ک روش ارزيابی:

  گامهای اجرائی و مجری هر گام ( :)روش اجرا  – 4

 مسئول بخش هماتولوژی قبل از انجام کار با دستگاه سل کانتر از نمونه کنترل در هر سری کاری استفاده می کند . -4-1

 فاده از نمونه کنترل نمودار کنترل را رسم می کند .مسئول بخش هماتولوژی بعد از دادن نمونه کنترل به سل کانتر با است -4-2

( بر روی تعدادی از نمونه های  duplicateمسئول بخش هماتولوژی در هر سری کاری آزمايش های مضاعف يا دوتائی )  -4-3

 نمونه در هر سری کاری (  انجام می دهد . 3-4بيماران ) معموالً 

( بر روی تعدادی از نمونه های بيماران )  check testزمايش آزمايش بازبينی ) مسئول بخش هماتولوژی قبل از شروع آ -4-4

 نمونه از سری کاری قبلی ( انجام می دهد . 3-4آزمايش 

( می پردازد  Deta checkمسئول بخش هماتولوژی در حين کار به بررسی تفاوت نتايج يک بيمار با آزمايش قبلی خودش )  -4-5

. 
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کنترل کيفيت انجام آزمايشهای مختلتف  نحوه عنوان/موضوع : 

در بخش هماتولوژی و انعقاد در همه نوبت های کتاری و تفستير   

 نتايج آنها

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :               

          1/5/93 تاريخ  آخرين باز نگری :               

            31/5/93تاريخ آخرين ابالغ :                  

 

 
 کليه بخش های درمانی بيمارستان : ه خط مشی و روشدامن

  LAB/020 کد خط مشی :

                                اول   : نسخه                    4 از 2 : صفحه

،   MCV  ،MCHمسئول بخش هماتولوژی در هر سری کاری در صورت استفاده از سل کانتر به محاسبه اندکس های خونی  -4-6

MCHC  . می پردازد 

 می پردازد .  MCHCمسئول بخش هماتولوژی در هر سری کاری در صورت استفاده از روش های دستی به محاسبه ميانگين  -4-7

مسئول بخش هماتولوژی قبل از انجام آزمايش با نحوه کار با سل کانتر آشنا می شود که اين امر می بايست بطور کامل  -4-8

ه با آموزش کارشناسان شرکت پشتيبان صورت گيرد . تاريخ و شرح آموزشی که کارشناسان شرکت مطابق کاتالوگ دستگا

پشتيبان اين آموزش را ارائه داده اند را بطور مستند نگه می دارد .ودر صورت عوض شدن کاربر آموزش های مذکور را به کاربر 

 جديد نيز می دهد 

يش کليه موارد مربوط به دستگاه سل کانتر مانند نگهداری دستگاه ، تاريخ مسئول بخش هماتولوژی قبل از انجام آزما -4-9

 شستشوهای الزم ، تعمير ، سرويس و يا تعويض محلولها را ثبت و نگهداری می کند .

دستگاه را ارزيابی و در صورت امكان ثبت و نگهداری   Back groundمسئول بخش هماتولوژی هر روز شمارش زمينه يا  -4-10

 ند .می ک

 مسئول بخش هماتولوژی هر روز در صورتی که نمونه زياد باشد در فواصل کاری و بين آزمايشها دستور شستشو می دهد  -4-11

مسئول بخش هماتولوژی هر شش ماه يک بار برای کاليبراسيون دستگاهها اقدام می کند ولی در ابتدای راه اندازی پس از   -4-12

تعويض محلولها ) در صورتی که باعث تغيير محسوس در   ل قبول نبودن نتايج کنترل کيفی روزانه ،هر بار تعمير يا سرويس ، قاب

 نتايج خون کنترل و يا نمونه بيماران شده باشد ( را نيز انجام می دهد . 

عتبر را به دستگاه مسئول بخش هماتولوژی هر روز  قبل از شروع کار بر روی نمونه ها نمونه خون کنترل با تاريخ انقضاء م -4-13

می دهد و پس از اطمينان از قابل قبول بودن نتايج آن با استفاده از نمودار کنترلی نسبت به انجام نمونه مراجعين اقدام می کند . 

 خوانده برای هر متغير بدست آيد .  20برای رسم اين نمودار نمونه خون کنترل را به فواصل آزمايش می کند تا حداق 

بخش هماتولوژی هر روز  قبل از شروع کار در صورت عدم وجود خون کنترل و يا برای کامل شدن ارزيابی عملكرد  مسئول -4-14

 استفاده می کند .  T- Brittinدستگاه از آزمون آماری 

برق  مسئول بخش هماتولوژی قبل از شروع کار جهت رعايت اصول ايمنی و جلوگيری از ايجاد مشكالت مربوط به نوسانات -4-15

 به استفاده از سيم اتصال به زمين و تثبيت کننده نوسانات برق مبادرت می ورزد .

مسئول بخش هماتولوژی ماهانه درخواست  تهيه محلولها از شرکت های پشتيبان و يا شرکت های معتبر که سری ساخت  -4-16

 مشخص دارند می دهد .
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ختلتف  نحوه کنترل کيفيت انجام آزمايشهای معنوان/موضوع : 

در بخش هماتولوژی و انعقاد در همه نوبت های کتاری و تفستير   

 نتايج آنها

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :               

          1/5/93 تاريخ  آخرين باز نگری :               

            31/5/93تاريخ آخرين ابالغ :                  

 

 
 درمانی بيمارستان کليه بخش های : دامنه خط مشی و روش

  LAB/020 کد خط مشی :

                                اول   : نسخه                   4 از 3 : صفحه

 مسئول بخش هماتولوژی هنگام تعويض هر محلول تاريخ شروع استفاده را روی آن ثبت می کند .  -4-17

کار به بررسی عدم دقت و عدم صحت دستگاه بطور منظم می پردازد و مسئول بخش هماتولوژی هر روز  قبل از شروع  -4-18

 عدم دقت را به دو روش انجام می دهد :

A –  با استفاده از نمونه کنترل در روزهای متوالی که توسط دستگاه آزمايش ميكنندCV  . هر پارامتر را محاسبه می نمايد 

B – بار با سل کانتر  10می کند . بدين صورت که در هر ماه حدود دو نمونه را حداقل  از نمونه های خون روزانه برای اين کار استفاده

ادعا شده توسط شرکت سازنده که در کاتالوگ دستگاه  CVهر پارامتر را محاسبه نموده و يا   CVآزمايش نموده و از نتايج حاصل 

 گرفته می شود . وجود دارد مقايسه نموده و در صورت عدم تطابق با آن شرکت پشتيبان تماس

مسئول بخش هماتولوژی قبل از شروع به کار با دستگاه ميكرو هماتوکريت به  کنترل کيفی دستگاه با توجه به سرعت  -4-19

 سانتريفيوژ ) بررسی توسط تاکومتر ( ، زمان سنج دستگاه ) بررسی توسط کورنومتر ( و حداکثر توان در تجمع سلولها می پردازد .

ش هماتولوژی برای انجام آزمايشات انعقادی هر سری کاری مانند ساير آزمايشهای کمی از نمونه پالسمای مسئول بخ -4-20

 کنترل  

که از مخلوط پالسمای افراد طبيعی بدست آمده استفاده   Pooled plasmaو يا در صورت در دسترس نبودن پالسمای کنترل از 

 می نمايد .

بار آزمايش نموده و  20نمونه را   Pooled plasmaری کاری برای تعيين محدوده نمونه مسئول بخش هماتولوژی در هر س -21-4

 می باشد .   mean+-2SDميانگين و انحراف معيار را محاسبه می کند . محدوده مورد انتظار 

ران آزمايش کرده و را همراه نمونه های بيما   Pooled plasmaمسئول بخش هماتولوژی در هر سری کاری نمونه کنترل يا  -21-4

 % می باشد .5حداکثر   CVنتايج آن را با محدوده مورد نياز مقايسه می کند . ميزان مجاز پراکندگی نتايج بر حسب 

 تجهيزات آزمایشگاهي  پرینتر ،  رایانه ، امكانات و تسهيالت مورد نياز :-5
 

 کميته بررسی:-6

   تهيه کنندگان امضاء  تهيه کنندگان
  کاردان آزمايشگاه علی فيوضی اختياری  مسئول فنی جوادی تبريزیدکتر جواد 

  کاردان آزمايشگاه علی گودرزی   سوپروايزر سعيده ناظری
  مسئول بانک خون سعيده ناظری  رابط اعتباربخشی فريبا قديمی آسيابر

     مسئول کنترل کيفی فاطمه بخشی
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يشهای مختلتف  نحوه کنترل کيفيت انجام آزماعنوان/موضوع : 

در بخش هماتولوژی و انعقاد در همه نوبت های کتاری و تفستير   

 نتايج آنها

 4/10/92 تاريخ ابالغ  :               

          1/5/93 تاريخ  آخرين باز نگری :               

            31/5/93تاريخ آخرين ابالغ :                  

 

 
 بخش های درمانی بيمارستانکليه  : دامنه خط مشی و روش

  LAB/020 کد خط مشی :

                                اول   : نسخه                   4از 4 : صفحه

 

 

 

  کننده : تأييد

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی
  مسئول فني آزمایشگاه دکتر جواد جوادی تبريزی

 

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی
  بيمارستان  ئيس ر دکتر سيد رضا مطهري

 منابع :  -7

کتاب کنترل کيفيت در آزمايشگاههای پزشكی نوشته دکتر فريده رضی ، دکتر پريسا داهيم و ... انتشارات نويد شيراز  -1

 1388سال 

 کتابجه برنامه ارزيابی خارجی کيفيت آزمايشگاههای تشخيص طبی -2

3 – Http://percian.persiantd.com/archive/inddex.php 

 انتشارات تهران –اصول مديريت کيفيت در آزمايشگاه بالينی دکتر درگاهی  -4

 دستورالعمل فنی تهيه و کنترل کيفيت محيط های کشت آزمايشگاه رفرانس -5
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نحوه کنترل کيفی انجام آزمايشات مختلتف در  عنوان/موضوع : 

بخش ميكروب شناسی ، آناليز ادرار و انگل شناسی در همه نوبت 

 های کاری و تفسير نتايج آنها  

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :               

          1/5/93 تاريخ  آخرين باز نگری :               

            31/5/93تاريخ آخرين ابالغ :                 

 

 

 کليه بخش های درمانی بيمارستان : دامنه خط مشی و روش

  LAB/021 کد خط مشی :

                                اول   : نسخه                   5از  1 : صفحه

  ---تعاريف : – 1

 )چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:مشی بيانيه خط -2

در بخش ميكروب شناسی و آناليز ادرار و مدفوع کنترل کيفی روی تجهيزات اين بخش از قبيل فور ، هود ميكروب : يیچرا

شناسی ، اتوکالو ، ترازو و ... و همچنين محيط های کشت ميكروب شناسی ، ديسک های آنتی بيوتيک صورت می گيرد . در نتيجه 

ر بررسی پاتولوژيک بيمار کمک شايانی ميكند ، علی الخصوص اگر بيمارستانی خطاهای احتمالی به حداقل رسيده و به پزشک د

بخش سوختگی داشته باشد ، چرا که عفونتهای بيمارستانی شايع در اين بخش مشكالت فراوانی را به همراه دارد .برای برای 

برای برنامه تضمين کيفيت ضروری رسيدن به نتيجه درست و قابل قبول و به حداقل رسانيدن خطاهای آزمايش يک روش صحيح 

 است .

 تناسب کيفيت و کارائی خدمات ارائه شده با نيازهای خاص آن آزمايشگاه توجه به سياست:

 مسئول فنی آزمايشگاه مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 چک ليست و مشاهده و مراجعه به کتاب مستندات در آزمايشگاههای پزشكی روش ارزيابی:

  گامهای اجرائی و مجری هر گام ( :)روش اجرا  – 4

مسئول ميكروب شناسی کنترل کيفی اتوکالو و کنترل دما و فشار آن را به طور مداوم انجام می دهد . برای کنترل اتوکالو از  -4-1

وکالو استفاده می شود مثل استفاده می کند . از انديكاتورهای بيولوژيكی که جهت کنترل کارائی ات TSTانديكاتورهای شيميائی 

 نيز استفاده می کند که به صورت تجاری در دسترس می باشد .   BACILLUS  STEAROTHERMOPHILUSاسپور 

آن را تنظيم می کند بدين ترتيب که بعد از  PHبعد از ساختن محيط کشت و استريليزاسيون آن  مسئول ميكروب شناسی  -4-2

 ( تنظيم می نمايد .-+ 2/0را در حد مورد نظر )   PHجه سلسيوس مقدار در 25خنک شدن محيط کشت تا دمای 

در هر سری کاری جهت استريليزاسيون محيط های حساس به حرارت از صافی غشائی استفاده  مسئول ميكروب شناسی -4-3

 می کند . اين نوع استريليزاسيون در شرايط خالء با افزايش فشار انجام می پذيرد .

در زمان تهيه پليت های ميكروبی به کيفيت آنها توجه دارد . معموالً پليت ها با اشعه گاما و يا  يكروب شناسیمسئول م -4-4

 اتيلن اکسايد استريل می شوند . نمونه هائی که با اتيلن اکسايد استريل شده اند را از نظر وجود بقايای اين ماده بررسی می کند . 
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جام آزمايشات مختلتف در  نحوه کنترل کيفی انعنوان/موضوع : 

بخش ميكروب شناسی ، آناليز ادرار و انگل شناسی در همه نوبت 

 های کاری و تفسير نتايج آنها  

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :               

          1/5/93 تاريخ  آخرين باز نگری :               

            31/5/93تاريخ آخرين ابالغ :                 

 

 

 کليه بخش های درمانی بيمارستان : دامنه خط مشی و روش

  LAB/021 کد خط مشی :

                                اول   : نسخه                   4از  1 : صفحه

 می گيرد .اتيلن اکسايد خاصيت مهارکنندگی بر روی ميكروارگانيسم ها دارد که آن را با روش کروماتوگرافی اندازه زيرا 

در زمان تهيه پليت های ميكروبی در صورت استفاده از نمونه های شيشه ای از پليتهای جنس  مسئول ميكروب شناسی -4-5

پروسيليكات استفاده می کند زيرا استفاده از پليتهای از جنس قليائی ممكن است موجب آزادسازی قليا در داخل محيط کشت 

 گردد .

قبل از استفاده از محيطهای کشت وضعيت فيزيكی و ظاهری آنها را نيز مورد بررسی قرار می دهد  مسئول ميكروب شناسی -4-6

. معيارهای ظاهری قابل بررسی شامل وجود حباب ، حفره ، ناصافی در سطح محيط ، ترك خوردگی و يخ زدگی می باشد . ضخامت 

 ميلی متر باشد . 3محيط نيز اهميت دارد و نبايد کمتر از 

بعد از ساختن محيط های کشت آنها را دور از نور و گرما نگه ميدارد . همچنين به طول عمر محيط  سئول ميكروب شناسیم -4-7

 ها نيز توجه دارد .

مسئول ميكروب شناسی در هر سری کاری جهت ارزيابی هر محيط کشت از سويه های کنترل استفاده می کند  . همه سويه  -4-8

 و حداقل سوش هائی هستند که بايد برای ارزيابی هر محيط کشت استفاده شوند . می باشند ATCCهای کنترل 

در هر سری کاری قبل از استفاده از محيط های کشت آزمايشات عملكردی نظير ظرفيت مغذی   مسئول ميكروب شناسی -4-9

ليتی مثل مک کانكی و آزمايش بودن محيط های کشت پليتی مانند بالد آگار ، آزمايش ظرفيت مهارکنندگی محيط های کشت پ

 محيط های کشت لوله ای را انجام می دهد .

 در هر سری کاری کنترل محيط های کشت برای آزمايشهای بيوشيميائی را انجام می دهد . مسئول ميكروب شناسی -4-10

 ی قرار می دهد .در هر سری کاری استريل بودن محيط های کشت ميكروبی را مورد ارزياب مسئول ميكروب شناسی -4-11

در هر سری کاری محيط های کشت آماده مصرف را از نظر شكستگی ظروف پتری ، پرشدن  مسئول ميكروب شناسی -4-12

 ناصاف پليتها ، ترك خوردگی محيط کشت در پليتها ، وجود هموليز برای بالد آگار و يخ زدگی مورد بررسی قرار می دهد .

ری کاری ديسک های آنتی بيوتيک را با هدف صحت و دقت روش انجام آزمايش تعيين در هر س مسئول ميكروب شناسی -4-13

حساسيت ، مواد و وسايل به کار برده شده در اين آزمايش و عملكرد افرادی که آزمايش را انجام داده و نتايج بدست آمده را قرائت 

 می کنند از نظر کيفی کنترل می نمايد . 
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فی انجام آزمايشات مختلتف در  نحوه کنترل کيعنوان/موضوع : 

بخش ميكروب شناسی ، آناليز ادرار و انگل شناسی در همه نوبت 

 های کاری و تفسير نتايج آنها  

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :               

          1/5/93 تاريخ  آخرين باز نگری :               

            31/5/93تاريخ آخرين ابالغ :                 

 

 

 کليه بخش های درمانی بيمارستان : دامنه خط مشی و روش

  LAB/021 کد خط مشی :

                                اول   : نسخه                   4از  3 : صفحه

و با   DISK DIFFUSIONدر هر دوره جهت استفاده از سويه های کنترل کيفی از روش استاندارد  مسئول ميكروب شناسی -4-14

استفاده از همان مواد و روشی که برای سويه های جداشده از نمونه های کلينيكی استفاده می شود آزمايش و نتايج را مقايسه و 

روز متوالی آزمايش تعيين حساسيت انجام و نتايج با  20بررسی می نمايد . برای هر سويه کنترلی با يک ديسک آنتی بيوتيک 

اشاره شده در جداول معرفی شده مقايسه می کند . چنانچه بيشتر از يک مورد خارج از محدوده کنترل بود نياز  مقادير قابل قبول

 به اقدامات اصالحی خواهد بود .

ماهانه لوپهای استاندارد جهت شمارش کلنی های بدست آمده از نمونه های بالينی را کاليبر می  مسئول ميكروب شناسی -4-15

پ جديدی استفاده می کند مجددا آن را کاليبر می کند . برای بررسی حجم لوپ از روش رنگ سنجی از طريق کند . اگر از لو

 اسپكتروفتومتر و با کمک مواد رنگی نظير اوانس بلو ، متيلن بلو و يا کريستال ويوله استفاده می کند .

های مخصوص برای اين کار استفاده می کند .بعد در هر سری کاری جهت کنترل کيفی فور از نوار مسئول ميكروب شناسی -4-16

  آن بايد دو ساعت ديگر در اين دما بمانند .درجه سلسيوس رسيد وسايل داخل  180از اين که دمای فور به 

ثبت می کند . اين کار را با   QCو آن را روی برگه انكوباتور  را قرائت CO2   روزانه سطح دما و  مسئول ميكروب شناسی -4-17

 ماسنج کاليبره در دو نوبت انجام داده و بر روی منحنی حرارت ثبت می کند .د

استفاده می کند .که هدف از استفاده   URINE COTROLEمسئول آناليز ادرار جهت کنترل کيفی نوارهای ادرار از  -4-18

آزمايشگاه می  روش انجام آزمايش ادرار در داخل  ACCURACY & PRECISION بدست آوردن عوامل صحت و دقت 

 باشد 

مسئول آناليز ادرار و مدفوع سالی سه بار در برنامه کنترل کيفی خارجی شرکت می کند نمونه های انگل ارسالی را بعنوان  -4-19

 شاخص جهت تشخيص صحيح  انگل ها نگه می دارد .

  امكانات و تسهيالت مورد نياز :-5

نوار   محيط هاي کشت ،  اتوکالو ، دسك هاي آنتي بيوتيك ،  يل فور ، انكوباتور ، هود ،تجهيزات آزمایشگاهي از قب  پرینتر ،  رایانه ،

 ادرار و ...
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نحوه کنترل کيفی انجام آزمايشات مختلتف در  عنوان/موضوع : 

بخش ميكروب شناسی ، آناليز ادرار و انگل شناسی در همه نوبت 

 های کاری و تفسير نتايج آنها  

 4/10/91 ابالغ  :تاريخ                

          1/5/93 تاريخ  آخرين باز نگری :               

            31/5/93تاريخ آخرين ابالغ :                 

 

 

 کليه بخش های درمانی بيمارستان : دامنه خط مشی و روش

  LAB/021 کد خط مشی :

                                اول   : نسخه                   4از  4 : صفحه

 

 کميته بررسی:-6

   تهيه کنندگان امضاء  تهيه کنندگان

  کارشناس ميكروب فريبا قديمی آسيابر   مسئول فني دکتر جواد جوادي تبریزي

  کارشناس ميكروب معصومه ساکتی   سوپروایزر سعيده ناظري

     رابط اعتباربخشي فریبا قدیمي آسيابر

     سئول کنترل کيفيم فاطمه بخشي
 

  کننده : تأييد

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی
  مسئول فني آزمایشگاه دکتر جواد جوادی تبريزی

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بيمارستان  ئيس ر دکتر سيد رضا مطهري

 منابع :  -7

دکتر فريده رضی ، دکتر پريسا داهيم و ... انتشارات نويد شيراز  کتاب کنترل کيفيت در آزمايشگاههای پزشكی نوشته -1

 1388سال 

 کتابجه برنامه ارزيابی خارجی کيفيت آزمايشگاههای تشخيص طبی -2

3 – Http://percian.persiantd.com/archive/inddex.php 

 انتشارات تهران –يريت کيفيت در آزمايشگاه بالينی دکتر درگاهی اصول مد -4

 دستورالعمل فنی تهيه و کنترل کيفيت محيط های کشت آزمايشگاه رفرانس -4

5-  

http://percian.persiantd.com/archive/inddex.php
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نحوه کنترل کيفيت انجام آزمايشهای مختلتف   عنوان/موضوع :

در بخش ايمونولوژی و هورمون در همه نوبتهای کتاری و تفستير   

 نتايج آنها  

 4/10/92 تاريخ ابالغ  :                

          1/5/93 تاريخ  آخرين باز نگری :                

 کليه بخش های درمانی بيمارستان : دامنه خط مشی و روش          31/5/93تاريخ آخرين ابالغ :                 

  LAB/022 کد خط مشی :

                                  اول : نسخه                   4 از 1 : صفحه

 --- تعاريف : – 1

 )چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:مشی بيانيه خط -2

استاندارد سازی بخش هورمون شناسی آزمايشگاه از اصول کلی استانداردهای آزمايشگاهی پيروی می کند ، با اين : چرايی 

يو در اين بخش بايد از قوانين کار با مواد پرتوزا که از طرف سازمان انرژی اتمی صادر شده تفاوت که به علت وجود مواد راديواکت

تبعيت کرد . نكته ديگر مربوط به جمع آوری زباله های راديواکتيو می باشد که طبق دستورالعمل پسمانداری سازمان انرژی اتمی 

نظارتی هم روی آن نيست که ببينند آزمايشگاهها روزانه چقدر  می توان در بسته های کوچک با زباله های شهری دفع کرد و هيچ

ماده راديواکتيو وارد فاضالب های شهری می کنند . نكته بعدی وجود سرم کنترل مناسب برای هر کدام از تست ها می باشد . در 

تواند محدوده سرم کنترل مورد هورمون بر خالف بيوشيمی خون نمی توان همه تستها را هر روز گذاشت هر آزمايشگاهی نمی 

خود را مانند بيوشيمی بدست آورد ، بنابراين بايد از سرم کنترل های معتبر که برای هر کيت و روشی دامنه مشخصی دارند 

 استفاده کرد. 

 تناسب کيفيت و کارائی خدمات ارائه شده با نيازهای خاص آن آزمايشگاه توجه به سياست:

 مسئول فنی آزمايشگاه و روش ارزيابی:مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی -3

 چک ليست و مشاهده و مراجعه به کتاب مستندات در آزمايشگاههای پزشكی روش ارزيابی:

  گامهای اجرائی و مجری هر گام ( : )روش اجرا  – 4

 های کامل تست ها را جمع آوری می کند .  SOPمسئول هورمون شناسی در هر سری کاری  -4-1

 ون شناسی در هر سری کاری قبل از شروع آزمايش نمونه سرمهای بيماران را جمع آوری می کند .مسئول هورم -4-2

 کاری سرم کنترل برای تست ها می گذارد . Runمسئول هورمون شناسی در هر  -4-3

 مسئول هورمون شناسی در هر سری کاری کيت ها و مواد مصرفی  و دستگاهها و وسايل را کنترل می نمايد . -4-4

جهت کار با دستگاهها ساالنه برای سرويس و کاليبراسيون برنامه زمان بندی شده تهيه و سوابق مسئول هورمون شناسی  -4-5

 مكتوب انجام آن را نگه می دارد .

 مسئول بخش هورمون در هر سری کاری  قبل از انجام آزمايش متغيرها را کنترل می کند و اين کار را با استفاده از نتايج -4-6

 بيماران ) دلتا چک ،  آزمايشهای مضاعف و ... ( انجام می دهد .
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نحوه کنترل کيفيت انجام آزمايشهای مختلتف   عنوان/موضوع :

در بخش ايمونولوژی و هورمون در همه نوبتهای کتاری و تفستير   

 نتايج آنها  

 4/10/92 تاريخ ابالغ  :                

          1/5/93 ی :تاريخ  آخرين باز نگر                

 کليه بخش های درمانی بيمارستان : دامنه خط مشی و روش          31/5/93تاريخ آخرين ابالغ :                 

  LAB/022 کد خط مشی :

                                اول   : نسخه                   4 از2 : صفحه

مسئول بخش هورمون ماهانه برای  ه منحنی لوئی جنينگ را رسم می کند بدين ترتيب کهمسئول هورمون شناسی ماهيان -4-7

مقايسه نتايج آزمايش نمونه های کنترل شده از نمودارهای کنترلی استفاده می کند . در نمودارهای کنترلی غلظت به دست آمده 

ه نمايش داده می شود . اگر نتايج در داخل از سرم کنترل با محدوده مشخص عالمت گذاری شده و به صورت تصويری و ساد

محدوده قرار داشته باشند شرايط آزمايش تحت کنترل بوده و اطمينان داده می شود که سيستم درست کار می کند ، ولی اگر 

 نتايج در داخل محدوده قرار نگرفته باشد نشان دهنده مشكل دار بودن سيستم بوده و بايستی عملكرد سيستم بررسی شود .

برای محاسبه و به دست آوردن اين محدوده ، نمونه کنترل بايستی به دفعات با اين روش آزمايش مورد بررسی قرار گيرد و سپس 

 با استفاده از اين اطالعات ميانگين و انحراف معيار محاسبه شده و توسط اطالعات به دست آمده اين محدوده تعيين می شود .

% ( بدست آمده را با عدم  CVيا  SDقابليت تكرار پذيری )  به صورت روزانه  انجام آزمايش مسئول بخش هورمون قبل از - 4-8

 دقت مجازی که قبالً تعيين نموده است مقايسه می نمايد . 

به طور دستی يا نرم افزار يک چارت کنترل کيفی رسم می نمايد ، بطوری که محور  مسئول بخش هورمون در هر سری کاری -4-9

Y دير نمونه کنترلی بوده و محدوده ها مقاMEAN+-4SD  . را در بر می گيرد 

ميانگين و محدوده مورد قبول خود را به صورت خطوط افقی ترسيم نموده و  مسئول بخش هورمون در هر سری کاری -4-10

نتايج را روی چارت عالمت خطوط عمودی را زمان انجام آزمايش در نظر می گيرد . در هر سری کاری کنترل ها را آزمايش نموده و 

 . گذاری می نمايد

مسئول بخش هورمون در هر سری کاری دست به تفسير چارت کنترلی يا قوانين چندگانه وستگارد می زند . اين قوانين به  -4-11

 منظور احتمال تشخيص خطا و کاهش دادن موارد رد کاذب نتايج طراحی شده است .

کاری بعد از انجام آزمايش دست به اقدامات اصالحی می زند . او توجه دارد که بدون  مسئول بخش هورمون در هر سری -4-12

توجه به نوع روشی که برای تفسير نتايج به کار می برد برخورد با نتايجی که خارج از محدوده مورد انتظار هستند نشان دهنده 

 اين 

يد گزارش شوند و قبل از هر چيزی بايستی مشكل را جستجو است که نتايج بيماران از کيفيت مناسبی برخوردار نيستند و نبا

 کرده و آن را برطرف نمايد.
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نحوه کنترل کيفيت انجام آزمايشهای مختلتف   عنوان/موضوع :

در بخش ايمونولوژی و هورمون در همه نوبتهای کتاری و تفستير   

 نتايج آنها  

 4/10/92 تاريخ ابالغ  :                

          1/5/93 ريخ  آخرين باز نگری :تا                

 کليه بخش های درمانی بيمارستان : دامنه خط مشی و روش          31/5/93تاريخ آخرين ابالغ :                 

  LAB/022 کد خط مشی :

                                اول   : نسخه                   4 از 3 : صفحه

بخش هورمون درهرسری کاری بعد از انجام آزمايش گاهی برای انجام کنترل کيفی از نتايج بيماران به عنوان  مسئول -4-13

مكملی برای روش های معمول کنترل کيفيت استفاده می کند . اگرچه اين روش ها زمان بر است و اهداف کنترل کيفی را به طور 

خطاهائی می شود که در روش های معمول کنترل کيفيت قابل تشخيص کامل تأمين نمی نمايد ولی گاهی موفق به شناسائی 

 نيستند .برای اين امر هر بيمار بطور انفرادی و نيز نتايج يک گروه از بيماران مورد بررسی قرار می گيرند .

 روش :مسئول بخش هورمون در هر سری کاری بعد از انجام آزمايش به بررسی نتايج بيماران می پردازد به دو  -4-14

 مسئول بخش هورمون در هر سری کاری بعد از انجام آزمايش نتايج آزمايشگاهی را با عالئم بالينی هماهنگ می کند .  -4-14-1

مسئول بخش هورمون در هر سری کاری بعد از انجام آزمايش به بررسی هماهنگی با ساير نتايج آزمايشگاهی می پردازد  -4-14-2

در زمان و مكان واحد انجام شوند مسئول اين بخش می تواند ارتباط آنها را با هم بررسی نمايد مانند  . اگر يک گروه از آزمايشات

. برای اين کار نمونه ها را در دولوله ريخته و دو بار آزمايش می کند . اين روش در مواردی که کنترل  T4و  TSHارتباط ميزان 

 نوان مكمل روشهای معمول کنترل کيفيت کاربرد دارد .های پايدار تجاری در دسترس نمی باشند و يا به ع

مسئول بخش هورمون در هر سری کاری بعد از انجام آزمايش گاهی  نتايج جديد هر بيمار را با نتايج قبلی همان بيمار  -4-15

 مقايسه می کند . برخی خطاها مانند جابجائی نمونه يا جواب مشخص می گردند .

انجام می دهد . در اين روش   LIMIT CHECKSدر هر سری کاری بعد از انجام آزمايش گاهی مسئول بخش بيوشيمی  -4-16

آزمايشات مربوط به بيمارانی که مقادير برخی پارامترهای آنها در محدوده ای قرار دارد که در شرايط فيزيولوژيک امكان ندارد 

 دوباره انجام می گردد .

زمايش به بررسی هماهنگی نتايج آزمايشگاه با تشخيص نهائی می پردازد . اين مسئول بخش هورمون بعد از انجام آ -4-17

مطالعات اغلب به صورت گذشته نگر انجام گرفته و ميزان موارد منفی و مثبت کاذب نتايج آزمايشگاهی را بر اساس تشخيص نهائی 

 می کند .بررسی می کند . اين روش کنترل کيفيت نتايج آزمايشگاه را در دراز مدت کنترل 

 مسئول هورمون شناسی در هر سری کاری نمونه ها را بايگانی می کند . -4-18

 درجه سانتي گراد و سانتریفوژ ( 37تجهيزات آزمایشگاهي ) االیزا ریدر ، اتو   پرینتر ،  رایانه ، امكانات و تسهيالت مورد نياز :-5
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نحوه کنترل کيفيت انجام آزمايشهای مختلتف   عنوان/موضوع :

در بخش ايمونولوژی و هورمون در همه نوبتهای کتاری و تفستير   

 نتايج آنها  

 4/10/92 تاريخ ابالغ  :                

          1/5/93 تاريخ  آخرين باز نگری :                

 بيمارستان کليه بخش های درمانی : دامنه خط مشی و روش          31/5/93تاريخ آخرين ابالغ :                 

  LAB/022 کد خط مشی :

                                اول   : نسخه                   4 از 4 : صفحه

 

 کميته بررسی:-6

 امضاء  تهيه کنندگان امضاء  تهيه کنندگان

  کاردان آزمايشگاه سيده زهرا نورحسينی   مسئول فني دکتر جواد جوادي تبریزي

  کارشناس آزمايشگاه سيده آزاده موسوی    وپروایزرس سعيده ناظري

  مدير پرستاری زهرا قاسمی   رابط اعتباربخشي فریبا قدیمي آسيابر

  رئيس امور اداری محسن حدادی  مسئول کنترل کيفي فاطمه بخشي
 

 دکتر جواد جوادی تبريزی کننده : تأييد

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بيمارستان  ئيس ر يدکتر سيد رضا مطهر

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بيمارستان  ئيس ر دکتر سيد رضا مطهري

 منابع :  -7

کتاب کنترل کيفيت در آزمايشگاههای پزشكی نوشته دکتر فريده رضی ، دکتر پريسا داهيم و ... انتشارات نويد شيراز  -1

 1388سال 

 بی خارجی کيفيت آزمايشگاههای تشخيص طبیکتابجه برنامه ارزيا -2

3 – Http://percian.persiantd.com/archive/inddex.php 

 

 انتشارات تهران –اصول مديريت کيفيت در آزمايشگاه بالينی دکتر درگاهی  -5

6-  

http://percian.persiantd.com/archive/inddex.php
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و مدون برنامته کنتترل    نظارت بر اجرای منظمعنوان/موضوع : 

تفسير نتايج و شناسائی خطاها قبتل از گتزارش     کيفيت داخلی ،

نتايج در تمام بخشهای آزمايشگاهی و همه نوبت هتای کتاری و   

شرکت مستمر در برنامه ارزيابی خارجی کيفيت و تفسير نتتايج  

 آن برای برطرف شدن مشكالت

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :                

  1/5/93 تاريخ  آخرين باز نگری :                

          31/5/93تاريخ آخرين ابالغ :                 

 کليه بخش های درمانی بيمارستان : دامنه خط مشی و روش

 LAB/024 کد خط مشی :

                                اول   : نسخه                    4 از 1 : صفحه

 --- ريف :تعا – 1

 )چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (: مشی بيانيه خط -2

: آزمايشگاهها همانند کارخانه های توليدی هستند که مواد اوليه را به محصول مورد نظر تبديل می کنند با اين تفتاوت کته   چرايی

ايج آزمايش ها می باشند . کيفيت نتايج آزمايش وابستته  مواد اوليه در آزمايشگاههای بالينی نمونه های بيماران بوده و محصول نت

به عملكرد پرسنل ، تجهيزات و معرفهائی هستند که در اين فرايند مورد استفاده قرار می گيرند . عالوه بر اين عوامل درون فتردی  

می توان همانند متغيرهتائی در نظتر   نيز در کيفيت نمونه تهيه شده از بيمار تأثير می گذارد . پس عوامل موثر در نتايج آزمايش را 

گرفت که به انواع مربوط به بيمار ، پرسنل ، تجهيزات و معرفها قابل تقسيم هستند . برای بدست آوردن نتايج آزمايش بتا کيفيتت   

 باال بايد تمامی اين عوامل تحت کنترل قرار داشته باشند .

(  IQCماری که خود مشتمل بر دو دسته است ، کنترل کيفيت داخلی ) و محاسبات آ ( QCاستفاده از نمونه کنترل کيفی )  سياست:

 ( يا کنترل کيفی خارجی برای حفظ صحت طوالنی مدت آزمايشات  EQC  برای پايش روزانه دقت و صحت و )

 مسئول فنی آزمايشگاه مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 به کتاب مستندات در آزمايشگاههای پزشكیچک ليست و مشاهده و مراجعه  روش ارزيابی:

  گامهای اجرائی و مجری هر گام ( : )روش اجرا  – 4

 مسئول کنترل کيفی شرح وظايف کارکنان  را ساالنه و يا به پرسنل جديد در بدو ورود برايشان توضيج می دهد . -4-1

 را مورد ارزيابی قرار می دهد .مسئول کنترل کيفی به صورت مداوم سطح صالحيت و شايستگی کارکنان  -4-2

 مسئول کنترل کيفی ساالنه چند بار  برنامه ريزی برای آموزش موثر کارکنان دارد . -4-3

 مسئول کنترل کيفی دائماً  اثربخشی آموزش کارکنان را کنترل می کند . -4-4

 د تهيه می کند .مسئول کنترل کيفی بعد از خريد هر کدام از تجهيزات برايشان شناسنامه عملكر -4-5

 مسئول کنترل کيفی به صورت مداوم تدوين و اجرای برنامه نگهدارنده پيشگيرانه تجهيزات را در دستور کارش دارد .  -4-6

 مسئول کنترل کيفی به طور مداوم عملكرد تجهيزات آزمايشگاه را کنترل می کند . -4-7
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رل نظارت بر اجرای منظم و مدون برنامته کنتت  عنوان/موضوع : 

تفسير نتايج و شناسائی خطاها قبتل از گتزارش     کيفيت داخلی ،

نتايج در تمام بخشهای آزمايشگاهی و همه نوبت هتای کتاری و   

شرکت مستمر در برنامه ارزيابی خارجی کيفيت و تفسير نتتايج  

 آن برای برطرف شدن مشكالت

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :                

  1/5/93 خرين باز نگری :تاريخ  آ                

          31/5/93تاريخ آخرين ابالغ :                 

 کليه بخش های درمانی بيمارستان : دامنه خط مشی و روش

 LAB/024 کد خط مشی :

                                اول   : نسخه                    4 از 2 : صفحه

 نه برنامه کاليبراسيون تجهيزات را در دستور کارش دارد .مسئول کنترل کيفی ساال -4-8

 مسئول کنترل کيفی به صورت مداوم تدوين و اجرای برنامه کنترل کيفی تجهيزات را در دستور کارش دارد . -4-9

 کند . مسئول کنترل کيفی هميشه و در حد امكانات آزمايشگاه از تجهيزات مناسب جهت انجام آزمايشات استفاده می -4-10

 مسئول کنترل کيفی ساالنه تدوين دستورالعملهای کاری به منظور يكسان سازی روشهای کار را در دستور کارش دارد . -4-11

 مسئول کنترل کيفی بصورت مداوم نظارت و کنترل بر اجرای صحيح دستور العملهای کاری را بر عهده دارد . -4-12

پذيرش و جوابدهی را به منظور به حداقل   ظارت و کنترل را در نمونه گيری ،مسئول کنترل کيفی به صورت مداوم ن -4-13

 رساندن خطاهای کاری بر عهده دارد .

 مسئول کنترل کيفی روزانه کنترل مصرف بهينه مواد آزمايشگاهی و خون و فراورده های آن را بر عهده دارد . -4-14

 تگاهها را تحت نظارت و کنترل دارد .مسئول کنترل کيفی روزانه استفاده صحيح از دس -4-15

مسئول کنترل کيفی در هر سری کاری جهت انجام آزمايشات کيفی از نمونه های کنترلی مثبت و منفی استفاده می کند و  -4-16

 کند .عالوه بر کنترل های داخل کيت نمونه های مثبت و منفی ديگر ) نمونه کنترل تجاری يا نمونه انسانی ( را نيز آزمايش می 

مسئول کنترل کيفی روزانه در مورد استفاده از کيت ها و شرايط نگهداری و استفاده آن به طور کامل از دستورالعمل  -4-17

 سازنده آن تبعيت می نمايد .

 مسئول کنترل کيفی روزانه پرسنل را کنترل می کند که از معرفهائی که به صورت تازه تهيه شده اند استفاده کنند . -4-18

مسئول کنترل کيفی در هر دوره کاری يک سيستم کنترلی مناسب را برای کنترل کيفيت داخلی و خارجی مد نظر دارد .  -4-19

% آشكارسازی خطا ( و در صورت 100وقتی يک خطا در سيستم رخ دهد بايستی زنگ خطر به صدا درآيد  ) احتمال نزديک به 

 مال رد کاذب نزديک به صفر .وجود نداشتن خطا زنگی به صدا در نيايد ) احت

مسئول کنترل کيفی سالی سه بار در برنامه کنترل کيفی خارجی شرکت می کند و مستندات مربوط به آن را جهت اطالع  -4-20

 در اختيار پرسنل فنی قرار داده و سپس بايگانی می کند .
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مه کنترل کيفی خارجی بر اساس نوع کيت مصرفی آزمايشات را به صورت دستی و مسئول کنترل کيفی در هر دوره از برنا -4-21

 دستگاهی انجام می دهد .يا 

در هر دوره از برنامه کنترل کيفی خارجی آزمايشگاههای   در اينجا انجمن دکتری علوم آزمايشگاهی (  آزمايشگاه مرجع ) -4-22

 ند .شرکت کننده را بر اساس نوع آناليت گروهبندی می ک

ميانگين و انحراف معيار انجام می دهد   محاسبه آماری برای به دست آوردن مقادير ،  EQCآزمايشگاه مرجع در هر دوره از  -4-23

وجود داشته باشد اين نتايج ره به عنوان نتايج   2.55D  - +meanاگر نتيجه يا نتايجی در خارج از محدوده  SDو بعد از تعيين 

  +-  2.55Dو دوباره ميانگين را محاسبه می کند و اين کار را تا وقتی که نتيجه يا نتايجی خارج از محدوده  پرت از محاسبه خارج

 ( می نامد .   Weighted Meanو ميانگين به دست آمده را ميانگين وزن دار شده ) 

گروه استفاده می کند . هر چه ميزان  به عنوان پارامتری جهت ارزيابی هر  VISاز   EQCآزمايشگاه مرجع در هر دوره از  -4-24

VIS   کمتر باشد عملكرد عضو بهتر می باشد . عددVIS    است و در صورتی که نتيجه گزارش شده عضو خارج از   200-50بين

نوشته می   VISدر مقابل  (( /<+- 2.55Dهمگروه يا کل گروه باشد در محاسبات منظور نشده و عبارت ))  2.55D -+X محدوده 

 ود .ش

نمودار امتياز شاخص باياس را جهت ارزيابی نتايج عضو برای يک آناليت خاص در   EQCآزمايشگاه مرجع در هر دوره از  -4-25

 دوره های مختلف در نظر می گيرد .

 تجهيزات آزمایشگاهي   پرینتر ،  رایانه ، امكانات و تسهيالت مورد نياز :-5

 کميته بررسی:-6

 

   تهيه کنندگان امضاء  تهيه کنندگان

  مسئول کنترل کيفي فاطمه بخشي  مسئول فني دکتر جواد جوادي تبریزي

  مدیر پرستاري زهرا قاسمي   سوپروایزر سعيده ناظري

  رئيس امور اداری محسن حدادی   رابط اعتباربخشي فریبا قدیمي آسيابر

نظارت بر اجرای منظم و مدون برنامته کنتترل   عنوان/موضوع : 

تفسير نتايج و شناسائی خطاها قبتل از گتزارش     کيفيت داخلی ،

نتايج در تمام بخشهای آزمايشگاهی و همه نوبت هتای کتاری و   

شرکت مستمر در برنامه ارزيابی خارجی کيفيت و تفسير نتتايج  

 آن برای برطرف شدن مشكالت

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :                

  1/5/93 تاريخ  آخرين باز نگری :                

          31/5/93تاريخ آخرين ابالغ :                 

 کليه بخش های درمانی بيمارستان : دامنه خط مشی و روش

 LAB/024 کد خط مشی :

                                اول   : نسخه                    4 از 3 : صفحه
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نظارت بر اجرای منظم و مدون برنامته کنتترل   عنوان/موضوع : 

تفسير نتايج و شناسائی خطاها قبتل از گتزارش     ت داخلی ،کيفي

نتايج در تمام بخشهای آزمايشگاهی و همه نوبت هتای کتاری و   

شرکت مستمر در برنامه ارزيابی خارجی کيفيت و تفسير نتتايج  

 آن برای برطرف شدن مشكالت

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :                

  1/5/93 ز نگری :تاريخ  آخرين با                

          31/5/93تاريخ آخرين ابالغ :                 

 کليه بخش های درمانی بيمارستان : دامنه خط مشی و روش

 LAB/024 کد خط مشی :

                                اول   : نسخه                    4 از 4 : صفحه

 

 کننده : تأييد

 امضاء سمت گینام و نام خانواد

   مسئول فني آزمایشگاه دکتر جواد جوادي تبریزي

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بيمارستان  ئيس ر دکتر سيد رضا مطهري

 منابع :-7

شيراز کتاب کنترل کيفيت در آزمايشگاههای پزشكی نوشته دکتر فريده رضی ، دکتر پريسا داهيم و ... انتشارات نويد  -1

 1388سال 

 کتابجه برنامه ارزيابی خارجی کيفيت آزمايشگاههای تشخيص طبی -2

3 – Http://percian.persiantd.com/archive/inddex.php 

 هرانانتشارات ت –اصول مديريت کيفيت در آزمايشگاه بالينی دکتر درگاهی  -4

 دستورالعمل فنی تهيه و کنترل کيفيت محيط های کشت آزمايشگاه رفرانس -5
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 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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نحوه نظارت بر تعيين و تغيير محتدوده مرجتع    عنوان/موضوع :

آزمايشهای مختلف شامل آزمايشهائی که در آزمايشتگاه انجتام   

می شود و آزمايشهائی که به آزمايشگاههای ديگتر ارجتاع متی    

 گردد .

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :                

          1/5/93 تاريخ  آخرين باز نگری :                

          31/5/93تاريخ آخرين ابالغ :                 

 کليه بخش های درمانی بيمارستان : دامنه خط مشی و روش

  LAB/025 کد خط مشی :

                                ل  او : نسخه                   3 از 1 : صفحه

 ---تعاريف : – 1

 )چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:مشی بيانيه خط -2

دامنه مرجع معتبر جهت دسترسی آزمايشگاهها برای تشخيص افراد سالم از بيمار ، اختالقاتی که در دامنه مرجع بين  :چرايی

، تغييرات جغرافيائی و رژيم غذايی متفاوت در محدوده زندگی افراد ، اثرات فرهنگ و  شهرها و کشورهای مختلف وجود دارد

افزايش مصرف هورمون ها در صنايع غذائی الزامی است . الزم است بدانيم که   مصرف داروها به صورت بی رويه زندگی ماشينی ،

مقوله هر جند از نظر ظاهر به هم شبيه اند ولی در معنی  محدوده نرمال در يک تست با محدوده مرجع آن تطابق ندارد زيرا اين دو

متفاوت می باشند . بايد توجه کرد کلمه نرمال تنها افراد سالم را پوشش می دهد ولی ما نياز به تعيين محدوده در هر بيماری داريم 

 که محدوده مرجع اين عمل را انجام می دهد .

نمونه ( و استفاده از محدوده مرجع جای ديگر با  120بررسی   محدوده مرجع ) تعيين محدوده مرجع شامل مطالعه کامل: سياست

 استناد به وجود تطابق کامل در بين دو جمعيت 

 مسئول فنی آزمايشگاه و کارکنان فنی مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 گاههای پزشكیچک ليست و مشاهده و مراجعه به کتاب مستندات در آزمايش روش ارزيابی:

  گامهای اجرائی و مجری هر گام ( :)روش اجرا  – 4

 کارکنان فنی آزمايشگاه در هر شيفت کاری قبل از انجام آزمايش کنترل کيفی مواد و دستگاهها را انجام می دهند . -4-1

نمونه ) پور سرم (  120ه از کارکنان فنی آزمايشگاه در هر شيفت کاری قبل از انجام آزمايش محدوده مرجع را با استفاد -4-2

 مطالعه می نمايند .

کارکنان فنی آزمايشگاه در هر شيفت کاری قبل از انجام آزمايش از محدوده مرجع جای ديگر با ستناد به وجود تطابق کامل  -4-3

 در بين دو جمعيت استفاده می نمايند .

 20ايش عوامل آناليز نمونه ها را نيز مطابقت می دهند ) يا کارکنان فنی آزمايشگاه در هر شيفت کاری قبل از انجام آزم -4-4

 نمونه را به دستگاه داده و يا يک نمونه را بيست بار به دستگاه می دهند (



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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نحوه نظارت بر تعيين و تغيير محتدوده مرجتع    عنوان/موضوع :

آزمايشهای مختلف شامل آزمايشهائی که در آزمايشتگاه انجتام   

به آزمايشگاههای ديگتر ارجتاع متی     می شود و آزمايشهائی که

 گردد .

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :                

          1/5/93 تاريخ  آخرين باز نگری :                

          31/5/93تاريخ آخرين ابالغ :                 

 کليه بخش های درمانی بيمارستان : دامنه خط مشی و روش

  LAB/025 کد خط مشی :

                                اول   : نسخه                   3 از 2 : صفحه

کارکنان فنی آزمايشگاه در هر شيفت کاری قبل از انجام آزمايش با توجه به تطابق کامل وضعيت دو جمعيت عوامل آناليز  -4-5

 نمونه ( 40متفاوت را در نظر می گيرند ) 

ايشگاه در هر شيفت کاری قبل از انجام آزمايش جهت تعيين محدوده مرجع جنس ، وضعيت تحصيلی ، کارکنان فنی آزم -4-6

% قند خون کاهش ميابد (و 10، وضعيت شغلی ) جهت تعيين نوع فعاليت مثالً در فعاليت های شديد   BMIوزن و قد برای محاسبه 

 را در نظر می گيرند .وضعيت مالی افراد جهت تعيين توان فرد در انتخاب مواد غذائی 

کارکنان فنی آزمايشگاه در هر شيفت کاری قبل از انجام آزمايش جهت تعيين محدوده مرجع کلسترول و تری گليسريد  -4-7

 نوع و ميزان روغن مصرفی را به جهت تأثير در اين اين آزمايشات در نظر می گيرند .

 تجهيزات آزمایشگاهي پرینتر ،   رایانه ، امكانات و تسهيالت مورد نياز :-5

 کميته بررسی:-6
 

 امضاء  تهيه کنندگان امضاء  تهيه کنندگان

  مدير بيمارستان سيد ابراهيم هاشمی  مسئول فني دکتر جواد جوادي تبریزي

  مدير پرستاری زهرا قاسمی    سوپروایزر سعيده ناظري

  اریرئيس امور اد محسن حدادی  رابط اعتباربخشي فریبا قدیمي آسيابر

     مسئول کنترل کيفي فاطمه بخشی

 

 تأييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مسئول فني آزمایشگاه  دکتر جواد جوادي تبریزي

 

 

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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نحوه نظارت بر تعيين و تغيير محدوده مرجتع   عنوان/موضوع :

آزمايشهای مختلف شامل آزمايشهائی که در آزمايشتگاه انجتام   

شهائی که به آزمايشگاههای ديگتر ارجتاع متی    می شود و آزماي

 گردد .

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :                

          1/5/93 تاريخ  آخرين باز نگری :                

          31/5/93تاريخ آخرين ابالغ :                 

 کليه بخش های درمانی بيمارستان : دامنه خط مشی و روش

  LAB/025 ی :کد خط مش

                                اول   : نسخه                   3 از 3 : صفحه

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس  بيمارستان  دکتر سيد رضا مطهري

 

 منابع :  -7

تر پريسا داهيم و ... انتشارات نويد شيراز کتاب کنترل کيفيت در آزمايشگاههای پزشكی نوشته دکتر فريده رضی ، دک -1

 1388سال 

 کتابجه برنامه ارزيابی خارجی کيفيت آزمايشگاههای تشخيص طبی -2

3 – Http://percian.persiantd.com/archive/inddex.php 

 انتشارات تهران –گاه بالينی دکتر درگاهی اصول مديريت کيفيت در آزمايش -4

 دستورالعمل فنی تهيه و کنترل کيفيت محيط های کشت آزمايشگاه رفرانس -5
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 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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معين و مدون بودن محدوده هشدار يا مقتادير   عنوان/موضوع :

بحرانی نتايج آزمايشهای مختلف ) مطابق با نظر پزشكان بتالينی  

حوه گزارش دهی فوری نتتايجی کته   ( آگاهی کارکنان مرتبط از ن

در محدوده هشدار يا بحرانی قرار متی گيرنتد ) متوارد بحتران     

مواردی هستند که نتايج آزمايش به نحو خطرناکی غيتر طبيعتی   

 است و ممكن است جان بيمار در خطر باشد (

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :                

          1/5/93 تاريخ  آخرين باز نگری :                

          31/5/93تاريخ آخرين ابالغ :                 

 کليه بخش های درمانی بيمارستان : دامنه خط مشی و روش

  LAB/026 کد خط مشی :

                                اول   : نسخه                   3از 1 : صفحه

( به نتيجه اي اطالق مي شود که گزارش فوري آن ممكن است  CRITICAL VALUE)  مقادیر یا نتایج بحراني تعاريف : – 1

 تأثير به سزائي در تفسير و یا ماهيت تشخيص و یا پيشگيري از بيماري داشته باشد .

 )چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:مشی بيانيه خط -2

سريع ممكن است منجر به آسيب جدی به بيمار شده و يا حتی بيمار را در  مقادير بحرانی در صورت عدم اقدام و اطالع :چرايی

معرض خطر مرگ قرار دهد . بنابراين در آزمايشگاه تمهيداتی در نظر گرفته می شود که اوالً  تمامی کارکنان شاغل در بخش های 

نی در رابطه با تمامی تست های قابل انجام در فنی مسئوليت گزارش به موقع نتايج بحرانی را بر عهده داشته باشند ، محدوده بحرا

آزمايشگاه بيان شده و تمامی کارکنان بخش های فنی می بايست اين محدوده ها را بدانند . مواردی که بايد سريعاً به پزشک 

يا پزشک  گزارش داده شوند ) نقاط بحرانی ( به صورت مكتوب در دسترس می باشد و فهرست نتايجی که بايد سريعاً به بيمار

 معالج اطالع داده شود مكتوب گرديده و در دسترس همه کارکنان مرتبط قرار دارد .

 ( قرار می گيرند و مشخص و مكتوب کردن مسئول اين کار Critical valueگزارش فوری نتايجی که در محدوده بحرانی )  سياست:

 گاه مسئول فنی آزمايش مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 چک ليست و مشاهده و مراجعه به کتاب مستندات در آزمايشگاههای پزشكی روش ارزيابی:

  گامهای اجرائی و مجری هر گام ( : )روش اجرا  – 4

مسئول فنی آزمايشگاه در بدو شروع به کار آزمايشگاه نتايج بحرانی را طبق جداول در هر بخش در محدوده قابل رويت  -4-1

 سنل فنی با آن آشنا شوند .نصب می کند تا پر

مسئول هر بخش در آزمايشگاه در صورت حصول يا مشاهده نتيجه بحرانی بالفاصله نتيجه را به اطالع مسئول پيگيری  -4-2

 نتايج بحرانی در هر شيفت می رساند .
 

مسئول فنی اعالم و کسب مسئول پيگيری نتايج بحرانی در هر شيفت در اسرع وقت نتيجه را به مسئول فنی يا همكاران  -4-3

 تكليف می نمايد .

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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معين و مدون بودن محدوده هشدار يا مقتادير   عنوان/موضوع :

بحرانی نتايج آزمايشهای مختلف ) مطابق با نظر پزشكان بتالينی  

( آگاهی کارکنان مرتبط از نحوه گزارش دهی فوری نتتايجی کته   

حتران  در محدوده هشدار يا بحرانی قرار متی گيرنتد ) متوارد ب   

مواردی هستند که نتايج آزمايش به نحو خطرناکی غيتر طبيعتی   

 است و ممكن است جان بيمار در خطر باشد (

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :                

          1/5/93 تاريخ  آخرين باز نگری :                

          31/5/93تاريخ آخرين ابالغ :                 

 کليه بخش های درمانی بيمارستان : مشی و روشدامنه خط 

  LAB/026 کد خط مشی :

                                اول   : نسخه                   3از 2 : صفحه

در اسرع وقت آن را تكرار و پس از تأييد  مسئول پيگيری نتايج بحرانی در هر شبفت در صورت نياز به تكرار آزمايش ، -4-4

 ئول فنی ) تلفنی يا کتبی ( نتايج بحرانی را به اطالع پزشک معالج می رساند .مس

مسئول پيگيری نتايج بحرانی در هر شيغت در مورد بيماران بستری در بيمارستان نتايج بحرانی را تلفنی يا با فاکس به  -4-5

 می دهد . ترتيب بعد از پزشک معالج به پزشک کشيک ، رزيدنت ، انترن ، سرپرستار اطالع

مسئول پيگيری نتايج بحرانی در هر شيغت در صورت اعالم نتايج بحرانی به فرد غير از پزشک معالج حتماً نام و سمت فرد  -4-6

 دريافت کننده گزارش و ساعت مكالمه را ثبت می کند .

تلفن اخذ شده از بيمار  مسئول پيگيری نتايج بحرانی در هر شيغت در صورت عدم دسترسی به پزشک معالج با شماره -4-7

 تماس حاصل نموده و بدون ايجاد استرس و نگرانی برای بيمار و خانواده بيمار جمله ذيل را بيان می نمايد :

 نتايج آزمايش بيمار شما آماده است لطفاً جواب آزمايش را اخذ و به پزشک معالج خود مراجعه فرمائيد .

غت بعد از گرارش نتايج بحرانی سوابق مرتبط با گزارش سريع را ثبت و بايگانی می مسئول پيگيری نتايج بحرانی در هر شي -4-8

 کند .

 پرینتر ، تلفن یا فاکس ، تجهيزات آزمایشگاهي   رایانه ، امكانات و تسهيالت مورد نياز :-5
 

 کميته بررسی:-6
 

 امضاء  تهيه کنندگان امضاء  تهيه کنندگان

  مسئول تدارکات  محمد تقی پور  يمسئول فن دکتر جواد جوادي تبریزي

  مدير بيمارستان سيد ابراهيم هاشمی   سوپروایزر سعيده ناظري

  مدير پرستاری زهرا قاسمی   رابط اعتباربخشي فریبا قدیمي آسيابر

  رئيس امور اداری محسن حدادی  مسئول کنترل کيفي فاطمه بخشي

 

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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ار يا مقتادير  معين و مدون بودن محدوده هشد عنوان/موضوع :

بحرانی نتايج آزمايشهای مختلف ) مطابق با نظر پزشكان بتالينی  

( آگاهی کارکنان مرتبط از نحوه گزارش دهی فوری نتتايجی کته   

در محدوده هشدار يا بحرانی قرار متی گيرنتد ) متوارد بحتران     

مواردی هستند که نتايج آزمايش به نحو خطرناکی غيتر طبيعتی   

 ار در خطر باشد (است و ممكن است جان بيم

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :                

          1/5/93 تاريخ  آخرين باز نگری :                

          31/5/93تاريخ آخرين ابالغ :                 

 کليه بخش های درمانی بيمارستان : دامنه خط مشی و روش

  LAB/026 کد خط مشی :

                                اول   : نسخه                   3از 3 : صفحه

 

 تأييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مسئول فني آزمایشگاه  دکتر جواد جوادي تبریزي

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بيمارستان  ئيس ر دکتر سيد رضا مطهري

 منابع :  -7

ب کنترل کيفيت در آزمايشگاههای پزشكی نوشته دکتر فريده رضی ، دکتر پريسا داهيم و ... انتشارات نويد شيراز کتا -1

 1388سال 

 کتابجه برنامه ارزيابی خارجی کيفيت آزمايشگاههای تشخيص طبی -2

3 – siantd.com/archive/inddex.phpHttp://percian.per 

 انتشارات تهران –اصول مديريت کيفيت در آزمايشگاه بالينی دکتر درگاهی  -4
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                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
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نظارت و اطمينان از باز بودن کانالهای ارتباطی  عنوان/موضوع :

الزم بين آزمايشگاه و بخش های بتالينی جهتت اطتالع رستانی     

 سريع موارد بحران

 4/10/91 ابالغ  :اريخ ت                

          1/5/93 اريخ  آخرين باز نگری :ت                

 کليه بخش های درمانی بيمارستان : دامنه خط مشی و روش          31/5/93تاريخ آخرين ابالغ :                 

  LAB/027 کد خط مشی :

                                اول   : نسخه                    3 از 1 : صفحه

 ---تعاريف : – 1

 )چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:مشی بيانيه خط -2

با توجه به نقش کليدی بيمارستانها در درمان ، مراقبت و کاهش شدت آسيبهای مصدومين ، بيمارستانها بايد ترغيب  :یچراي

خويش را جهت مقابله با شرايط بحرانی حفظ کنند . در راستای تحقق اين امر باز شوند در صورت وقوع رويداد غير مترقبه آمادگی 

بودن کانالهای ارتباطی الزم بين بخشهای تشخيصی از جمله آزمايشگاه و بخشهای بالينی جهت اطالع رسانی سريع موارد بحران 

ازی شده درجهت ارزيابی کارکنان بيمارستان و کمک شايان توجهی را می نمايد . از طرفی ديگر ايجاد مانور يا عمليات شبيه س

 ميزان آمادگی و هماهنگی آنها در بروز باليای طبيعی و حوادث غير مترقبه نقش مهمی را ايفا می نمايد .

جهت پاسخوئی جواب آزمايشات به صورت   HISاستفاده از تلفن ، پيجر جهت تماس با بخشها ، استفاده از سيستم  : سياست

 .يه ليست اعضای کميته بحران و جانشينان آنها آنالين ، ته

 مسئول فنی آزمايشگاه  مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 چک ليست و مشاهده و مراجعه به کتاب مستندات در آزمايشگاههای پزشكی: روش ارزيابی

  گامهای اجرائی و مجری هر گام ( : )روش اجرا  – 4

ساعته امكان رويت جواب آزمايشات را به همه بخشهای  24به صورت   HIS مبا استفاده از سيست ان بيمارست  ITمسئول  -4-1

 درمانی بيمارستان می دهد .

ساعت امكان ارتباط تلفنی بين بخش ها  و آزمايشگاه را جهت اطالع رسانی سريع  24مسئول مرکز تلفن در هر شيفت در  -4-2

 در موارد بحران می دهد .

 تمام در اورژانس ترالی امكانات و داروها بودن روز به و کامل،  آمادهاز  ول فنی يا سوپروايزر آزمايشگاه در هر شيفت مسئ -4-3

 در راستای رعايت اصول ايمنی بيمار اطمينان حاصل می نمايد .  در جهت هماهنگی با واحد اورژانس بيمارستان  شبانه روز اوقات

يكباردرهفته ودرطول سال وبصورت مرتب توسط تيم مسئول از بخشها بازيد گرده و از مديريت  بيمارستان حداقل  -4-4

 مشكالت و خطرات موجود در موارد بحران اطالع حاصل می نمايد .
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سوپروايزر بيمارستان در هر شيفت از آزمايشگاه بازديد به عمل می آورد و امكان تماس با شماره تلفن بی سيم وی به  -4-5

 )  220راحتی امكان پذير است . ) داخلی 

های اورژانسی آزمايشگاه برای بيماران سرپائی و بستری و ساعت آماده دريافت جواب 24پزشک کشيک در هر شيفت در  -4-6

 جوابگوی مشاوره تلفنی کارکنان فنی آزمايشگاه می باشد .

 ساعت دستورات حود را به صورت حضوری يا تلفنی اعالم می نمايد . 24پزشک معالج يا پزشک کشيک  در هر شيفت در  -4-7

 ارتباط کليه بخشهای بيمارستان را فراهم نموده است .    Tبيمارستان از طريق درايو   ITمسئول  – 4-8

 

 پرینتر ، تلفن یا فاکس ، پيجر  رایانه ، امكانات و تسهيالت مورد نياز :-5

 

 کميته بررسی:-6

 
 

 امضاء سمت تهيه کنندگان امضاء سمت تهيه کنندگان

  مسئول کميته ايمنی ثريارضايی  مسئول فني دکتر جواد جوادي تبریزي

  مدير بيمارستان سيد ابراهيم هاشمی   سوپروایزر ده ناظريسعي

  مدير پرستاری زهرا قاسمی   رابط اعتباربخشي فریبا قدیمي آسيابر

  رئيس امور اداری محسن حدادی  مسئول ایمني آزمایشگاه سيده زهرا نورحسيني
 

 

 

 تأييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مسئول فني آزمایشگاه  ریزيدکتر جواد جوادي تب

 

نظارت و اطمينان از باز بودن کانالهای ارتباطی  عنوان/موضوع :

الزم بين آزمايشگاه و بخش های بتالينی جهتت اطتالع رستانی     

 بحرانسريع موارد 

 4/10/91 اريخ ابالغ  :ت                

          1/5/93 اريخ  آخرين باز نگری :ت                

 کليه بخش های درمانی بيمارستان : دامنه خط مشی و روش          31/5/93تاريخ آخرين ابالغ :                 

  LAB/027 کد خط مشی :

                                اول   : نسخه                    3 از 2 : صفحه
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 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس  بيمارستان  سيد رضا مطهري دکتر

 

 

 منابع :  -7

کتاب کنترل کيفيت در آزمايشگاههای پزشكی نوشته دکتر فريده رضی ، دکتر پريسا داهيم و ... انتشارات نويد شيراز سال  -1

1388 

 کتابچه برنامه ارزيابی خارجی کيفيت آزمايشگاههای تشخيص طبی -2

  انتشارات تهران –اه بالينی دکتر درگاهی اصول مديريت کيفيت در آزمايشگ -3

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

نظارت و اطمينان از باز بودن کانالهای ارتباطی  عنوان/موضوع :

الزم بين آزمايشگاه و بخش های بتالينی جهتت اطتالع رستانی     

 سريع موارد بحران

 4/10/91 اريخ ابالغ  :ت                

          1/5/93 اريخ  آخرين باز نگری :ت                

 کليه بخش های درمانی بيمارستان : دامنه خط مشی و روش          31/5/93تاريخ آخرين ابالغ :                 

  LAB/027 کد خط مشی :

                                اول   : نسخه                    3 از 3 : صفحه
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تفسير نتايج و ارائه توصيه های الزم در متوارد   عنوان/موضوع :

مقتضی ) ارائه توصيه به پزشكان و کادر درمانی در مورد تفستير  

  فواصل تكرار يتک آزمتايش ،    نتايج آزمايش ، انتخاب آزمايشها ،

 .. (تداخالت در نتيجه آزمايش ها .

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :                

          1/5/93 تاريخ  آخرين باز نگری :                

          31/5/93تاريخ آخرين ابالغ :                 

 کليه بخش های درمانی بيمارستان : دامنه خط مشی و روش

  LAB/028 کد خط مشی :

                                اول   : نسخه                   4از 1 : صفحه

 ---تعاريف : – 1

 )چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:مشی بيانيه خط -2

برای اغلب ما اين اتفاق افتاده است که نسبت به تفسير نتايج آزمايش خود يا نزديكانمان حساس شده باشيم البته اغلب  :چرايی

ت خون همراه با مقادير مرجع و رفرانس هستند که کار را بسيار راحت نموده است . با وجود اين در بعضی موارد نتايج آزمايشا

عالمت های اختصاری و يا در بعضی موارد اطالعات مختصر ما در مورد نقش مواد شيميائی در بدن ممكن است مار را گيج کند که 

تيجه آزمايش حساس تر می کند . امروزه نتايج آزمايشات خون در قسمت های البته همين اتفاق ما را به دانستن سريع تر ن

هماتولوژی ، بيوشيمی ، ايمونولوژی و ارزيابی هورمونها به تفكيک ارائه می شوند و مكانيسم عمل مواد شيميائی در خون توضيح 

 داده می شوند و هر گونه تفسير دقيق نياز به تداخل و دقت پزشک معالج دارد .

تفسير نتايج آزمايشات توسط مسئول فنی به پزشكان معالج و کادر فنی در بيمارستان و توصيه های مناسب در مورد : استسي

 زمان درخواست و فاصل آزمايشات 

 مسئول فنی آزمايشگاه  مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 در آزمايشگاههای پزشكی چک ليست و مشاهده و مراجعه به کتاب مستندات روش ارزيابی:

  گامهای اجرائی و مجری هر گام ( : )روش اجرا  – 4

مسئول فنی آزمايشگاه بعد از انجام آزمايشات در صورت درخواست پزشک معالج يا ساير کادر فنی بيمارستان نتايج را  -4-1

 برايشان تفسير می کند .

آزمايش خارج از محدوده طبيعی يا مقادير رفرانس باشد و با مسئول فنی آزمايشگاه در هر شيفت درصورتی که جواب  -4-2

 تكرار مجدد جوابها تغييری نكنند از پزشک معالج بيمار درخواست نمونه گيری مجدد از بيمار را ميكند .

ايشات سوال مسئول فنی آزمايشگاه در هر شيفت از پزشک معالج بيمار از ابتال بيمار به عفونت به دليل ايجاد تداخل در آزم -4-3

  تداخل ايجاد می کنند . HCV و   HIVو عفونت های ريه در   HBSمی کند . مثالً سرماخوردگی در تست 

 در صورت غير نرمال بودن برخی آزمايشات از پزشک معالج تقاضای درخواست تست مسئول فنی آزمايشگاه در هر شيفت  -4-4
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زم در متوارد  تفسير نتايج و ارائه توصيه های ال عنوان/موضوع :

مقتضی ) ارائه توصيه به پزشكان و کادر درمانی در مورد تفستير  

  فواصل تكرار يتک آزمتايش ،    نتايج آزمايش ، انتخاب آزمايشها ،

 تداخالت در نتيجه آزمايش ها ... (

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :                

          1/5/93 تاريخ  آخرين باز نگری :                

          31/5/93تاريخ آخرين ابالغ :                 

 کليه بخش های درمانی بيمارستان : دامنه خط مشی و روش

  LAB/028 کد خط مشی :

                                اول   : نسخه                   4از 2 : صفحه

 برای بيمار می نمايد .  T4و  T3تقاضای درخواست آزمايش   TSH های تكميلی را می نمايد . مثالً در صورت باال بودن

در هر شيفت کاری در صورتی که بيمار در اثر عوامل مختلف مثل تصادفات ، خونريزی های شديد و  مسئول فنی آزمايشگاه -4-5

موجود نبودن خون هم گروه بيمار در  يا ساير بيماريها با کم خونی شديد مواجه است و در صورت نياز بيمار به گلبول قرمز متراکم و

 بنمايد .  -0بانک خون به پزشک معالج توصيه ميكند که درخواست دو واحد گلبول قرمز متراکم گروه 

مسئول فنی آزمايشگاه در هر شيفت کاری فواصل درخواست آزمايشات را بسته به نوع بيماری به پزشک معالج توضيح می  -4-6

 روز نيازی به انجام بيشتر از يک بارتست کراتينين برای بيمار غير دياليزی نيست .دهد مثالً در طول شبانه 

مسئول فنی آزمايشگاه در هر شيفت کاری در مورد بيماران بستری با مشكل ريوی به پزشک معالج توصيه می کند که  -4-7

 بنمايد .  PPDدرخواست تست 

زمايشاتی که نياز به زمان بندی خاصی دارند به پزشک معالج توصيه های مسئول فنی آزمايشگاه در هر شيفت کاری برای آ -4-8

دقيقه تا يک ساعت قبل از دوز بعدی  30الزم را می نمايد . مثالً در بيماران تحت درمان با هپارين  بهترين زمان نمونه گيری 

 هپارين است .

روها به دليل ايجاد تداخل داروئی به پزشک معالج مسئول فنی آزمايشگاه در هر شيفت کاری در صورت تجويز برخی دا -4-9

بيمار توضيح می دهد که در صورت امكان مدتی داروی بيمار را قطع کند . به عنوان مثال برخی داروها مانند استروئيد ها ،  

ايجاد می کنند  تداخل  GTTداروهای سايكواکتيو ، داروهای ضدسل و ضدالتهاب در آزمايش   ديورتيک ها ، داروهای ضد تشنج ،

يا جهت انجام آلدوسترون داروهای ضد فشار خون و ديورتيک حداقل از دو هفته قبل ) ترجيحاً جهار تا شش هفته قبل ( از انجام 

 آزمايش با نظر پزشک قطع گردند .

آزمايشات زمان  مسئول فنی آزمايشگاه در هر شيفت کاری از پزشک معالج بيمار تقاضا می کند که برای درخواست بعضی -4-10

 حاملگی درخواست بدهد . 18تا  16مناسب را برای اين کار انتخاب کند مثالً  جهت غربالگری نشانگان داون هفته 

مسئول فنی آزمايشگاه در هر شيفت کاری از پزشک معالج بيمار می خواهد برای اندازه گيری های متوالی يک آزمايش  -4-11

 در يک ساعت ثابت بدهد . همچنين نمونه هائی را که برای اثبات ريتم شبانه روزی طبيعی درخواست ها را در روزهای مختلف 
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تفسير نتايج و ارائه توصيه های الزم در متوارد   عنوان/موضوع :

مقتضی ) ارائه توصيه به پزشكان و کادر درمانی در مورد تفستير  

  فواصل تكرار يتک آزمتايش ،    نتايج آزمايش ، انتخاب آزمايشها ،

 تداخالت در نتيجه آزمايش ها ... (

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :                

          1/5/93 تاريخ  آخرين باز نگری :                

          31/5/93تاريخ آخرين ابالغ :                 

 کليه بخش های درمانی بيمارستان : دامنه خط مشی و روش

  LAB/028 کد خط مشی :

                                اول   : نسخه                   4از 3 : صفحه

 گرفته می شوند بين شش و ده صبح و نه شب تا نيمه شب باشند .

مسئول فنی آزمايشگاه در هر شيفت کاری از پزشک معالج  بيمار تقاضا می کند که برای درخواست برخی آزمايشات موارد  -4-12

 از فعاليت بدنی شديد اجتناب ورزد .  ASTو   ALTرعايت کند مثالً از بيمار بخواهد در صورت داشتن آزمايش خاصی را 

 پرینتر ، تلفن یا فاکس ، تجهيزات آزمایشگاهي   رایانه ، امكانات و تسهيالت مورد نياز :-5
 

 کميته بررسی:-6
 

 امضاء  تهيه کنندگان امضاء  تهيه کنندگان

  مسئول تدارکات  علی اصغر تقی پور  مسئول فني دي تبریزيدکتر جواد جوا

  مدير بيمارستان سيد ابراهيم هاشمی   سوپروایزر سعيده ناظري

  مدير پرستاری زهرا قاسمی   رابط اعتباربخشي فریبا قدیمي آسيابر

  رئيس امور اداری محسن حدادی  مسئول کنترل کيفي فاطمه بخشي

 

 تأييد کننده :

 امضاء سمت نام خانوادگی نام و

  مسئول فني آزمایشگاه  دکتر جواد جوادي تبریزي
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تفسير نتايج و ارائه توصيه های الزم در متوارد   عنوان/موضوع :

مقتضی ) ارائه توصيه به پزشكان و کادر درمانی در مورد تفستير  

  فواصل تكرار يتک آزمتايش ،    نتايج آزمايش ، انتخاب آزمايشها ،

 ت در نتيجه آزمايش ها ... (تداخال

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :                

          1/5/93 تاريخ  آخرين باز نگری :                

          31/5/93تاريخ آخرين ابالغ :                 

 کليه بخش های درمانی بيمارستان : دامنه خط مشی و روش

  LAB/028 کد خط مشی :

                                اول   : نسخه                   4از 4 : هصفح

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس  بيمارستان  دکتر سيد رضا مطهري

 منابع :  -7
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اقدامات بعدی در برخورد با نتايج غير طبيعتی     عنوان/موضوع :

) تكرار آزمايش يا توصيه جهت انجام آزمايش هتای تأييتدی يتا    

 روند اطالع رسانی و ...(  تكميلی ،

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :                

          1/5/93 آخرين باز نگری :  تاريخ                

 کليه بخش های درمانی بيمارستان : دامنه خط مشی و روش          31/5/93تاريخ آخرين ابالغ :                 

  LAB/029 کد خط مشی :

                                اول   : نسخه                    3 از 1 : صفحه

 ---تعاريف : – 1

 )چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:مشی بيانيه خط -2

گاهی اوقات جواب آزمايش بيماران خارج از حد نرمال است و عدم اقدام به موقع جان بيمار را به خطر خواهد انداخت .   :چرايی

کارکنان فنی آزمايشگاه ، عوامل مرتبط با البته جواب غير نرمال گاهی ممكن است به دليل وجود عوامل نامنطبق نظير اشتباهات 

ضعف تصميمات مديريت ، عوامل مربوط به لوازم و مواد مصرفی و عوامل محيطی باشد و در صورت نبودن ايراد   تجهيزات و متد ،

آنان انجام می  در هيج کدام ازموارد فوق پرسش از بيماران در مورد سابقه هر نوع بيماری و در نتيجه تفسير نتايج بر اساس بالين

 شود .

بررسی عوامل در بروز فعاليت نامنطبق و سپس تكرار آزمايش و يا ارجاع نمونه به ساير آزمايشگاهها در جهت تأييد پاسخ : سياست

 به دست آمده و يا انجام آزمايشات تكميلی 

 مسئول فنی آزمايشگاه  مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 ک ليست و مشاهده و مراجعه به کتاب مستندات در آزمايشگاههای پزشكیچ: روش ارزيابی

  گامهای اجرائی و مجری هر گام ( : )روش اجرا  – 4

در صورت مشاهده هر نتيجه غير طبيعی در ابتدا عوامل مرتبط با بروز فعاليت نامنطبق مثل اشتباه  مسئول فنی آزمايشگاه -4-1

 هها  ، کيت ها و مواد مصرفی و عوامل محيطی را در نظر می گيرد .کارکنان فنی ، کاليبراسيون دستگا

در صورت مشاهده هر نتيجه غير طبيعی دستور تكرار آزمايش و يا نمونه گيری مجدد از بيمار را می  مسئول فنی آزمايشگاه -4-2

 دهد .

با بيماران صحبت کرده و   VDRL  ،HIV-HCV-HBSبعد از مشاهده نتيجه مثبت آزمايشهای  مسئول فنی آزمايشگاه -4-3

 (معرفی می کند .  PCRتأييدی ) جهت انجام تست 

پس از مشاهده اختالالت هورمونی مانند کم کاری و پرکاری از بيمارانی که سابقه قبلی ندارند مسئول فنی آزمايشگاه  -4-4

 پرسش می کند .
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اقدامات بعدی در برخورد با نتايج غير طبيعتی     عنوان/موضوع :

) تكرار آزمايش يا توصيه جهت انجام آزمايش هتای تأييتدی يتا    

 روند اطالع رسانی و ...(  تكميلی ،

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :                

          1/5/93 تاريخ  آخرين باز نگری :                

 کليه بخش های درمانی بيمارستان : دامنه خط مشی و روش          31/5/93تاريخ آخرين ابالغ :                 

  LAB/029 کد خط مشی :

                                اول   : نسخه                    3 از 2 : صفحه

پس از مشاهده پالکت پائين تر از نرمال با بيمار در مورد سابقه اش صحبت می کند و اگر سابقه  مسئول فنی آزمايشگاه -4-5

 اشد دستور نمونه گيری مجدد از بيمار را می دهد . نداشته ب

در صورت مشاهده هر گونه اختالل در مورد نمونه های پاتولوژی اگر نياز به تست های تأييدی مانند  مسئول فنی آزمايشگاه -4-6

IHC  . داشتند دستور آن را می دهد 

بعد از تكرار آزمايش از بيمار پرسش می کند و در صورت بعد از مشاهده بالست و حصول اطمينان  مسئول فنی آزمايشگاه -4-7

  Bone marrowانطباق بالين بيمار با نتيجه آزمايش او را به متخصص خون و انكولوژی جهت انجام تست های تأييدی نظير 

 .معرفی می نمايد 

خطا در پذيرش ، جمع آوری و  در صورت مشاهده نتايج غير نرمال فرايندهای پيش آزمون نظير مسئول فنی آزمايشگاه -4-8

نمونه برداری نامناسب ، عدم نامگذاری و يا برجسب گذاری صحيح ، دخيره سازی نامناسب نمونه ها ، انتقال و انبارش نامناسب را 

 نيز در نظر می گيرد .

ن يا اسهال خونی که در صورت مشاهده نتايج غير نرمال در بيماريهای عفونی خطرناك نظير طاعو مسئول فنی آزمايشگاه -4-9

زمان نقش مهمی در نجات جان بيمار دارد و يا در اپيدمی ها حتی با شک به مورد عفونی قبل از کشت باکتری و انجام تست های 

 افتراقی و آنتی بيوگرام نتيجه را به پزشک معالج بيمار گزارش می کند .

نرمال جهت حصول اطمينان از جواب آزمايش آنها را به  مسئول فنی آزمايشگاه پس از مشاهده نتايج آزمايشات غير -4-10

 آزمايشگاه ريفرال ) مرجع ( ارجاع می دهد .

مسئول فنی آزمايشگاه پس از اطمينان از حصول نتايج غير عادی جواب آزمايشات بيماران بستری را در اسرع وقت تلفنی  -4-11

پرستار بخش و در صورت سرپائی بودن بيمار به اطالع بستگان درجه يک يا با فاکس به اطالع پزشک معالج ، رزيدنت ، انترن يا سر

 يا خود بيمار می رساند .

  امكانات و تسهيالت مورد نياز :-5

 

 پرینتر ، تلفن یا فاکس ، تجهيزات آزمایشگاهي   رایانه ،
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اقدامات بعدی در برخورد با نتايج غير طبيعتی     عنوان/موضوع :

ه جهت انجام آزمايش هتای تأييتدی يتا    ) تكرار آزمايش يا توصي

 روند اطالع رسانی و ...(  تكميلی ،

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :                

          1/5/93 تاريخ  آخرين باز نگری :                

 بيمارستان کليه بخش های درمانی : دامنه خط مشی و روش          31/5/93تاريخ آخرين ابالغ :                 

  LAB/029 کد خط مشی :

                                اول   : نسخه                    3 از 3 : صفحه

 کميته بررسی:-6

 امضاء سمت تهيه کنندگان امضاء سمت تهيه کنندگان

  معاون درمان مرکز دکتر ابراهيم هرمزی  مسئول فني دکتر جواد جوادي تبریزي

  نماينده پزشكان دکتر آزيتاکريمی   سوپروایزر ظريسعيده نا

  مدير بيمارستان سيد ابراهيم هاشمی  رابط اعتباربخشي فریبا قدیمي آسيابر

  مدير پرستاری زهرا قاسمی   مسئول ایمني آزمایشگاه سيده زهرا نورحسيني

  سوپروايزر کنترل عفونت فريباابراهيميان  مسئول کميته ايمنی ثريارضايی
 

 تأييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مسئول فني آزمایشگاه  دکتر جواد جوادي تبریزي

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس  بيمارستان  دکتر سيد رضا مطهري

 

 منابع :  -7

دکتر پريسا داهيم و ... انتشارات نويد شيراز سال کتاب کنترل کيفيت در آزمايشگاههای پزشكی نوشته دکتر فريده رضی ،  -1
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سوابق قراردادهای خدماتی آزمايشتگاه ) قترارداد    عنوان/موضوع :

قرارداد با شترکت هتای     کيت ها و اقالم مصرفی ،با تأمين کنندگان 

 پشتيبان تجهيزات آزمايشگاهی ، خدمات مشاوره ای و ...(

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :                

          1/5/93 تاريخ  آخرين باز نگری :                

          31/5/93تاريخ آخرين ابالغ :                 
مديريت بيمارستان ، آزمايشگاه ، :  ی و روشدامنه خط مش

 تدارکات ، انبار

  LAB/030 کد خط مشی :

                                اول   : نسخه                   4 از 1 : صفحه

 ---تعاريف : – 1

 )چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (: مشی بيانيه خط -2

هيزات آزمايشگاهی معموالً تنها نيازهای خود را مبنای تقاضای خريد قرار می دهند . فرايند نادرست خريد متقاضيان تج :چرايی

باعث می شود برخی از شرکت های سودجو تجهيزات نامناسب را به مراکز دانشگاهی بفروشند بدون اينكه خدمات پس از فروش 

برخی موارد سالها دستگاه خريداری شده نصب و راه اندازی نمی شود و يا مناسبی به اين مراکز ارائه کنند ، به نحوی که حتی در 

حتی برخی تجهيزات جانبی با تجهيزات آزمايشگاهی اصلی تطبيق نمی کند و قابل استفاده نيست . ضعف اصلی در اين موارد به 

ده فروش می بندند و موارد مهم حقوقی دليل قرارداد ناقص و غير حرفه ای است که مراکز پژوهشی و دانشگاهی با شرکتهای نماين

فاکتور دستگاه به منزله قرارداد تلقی می شود در حالی که  –را در اين قراردادها لحاظ نمی کنند و حتی دربيشتر موارد پيش 

ه جای بسياری از موارد مهم را شامل نمی شود . نكته ديگر نظارت بر سالمت خريدهاست . متأسفانه شرکت های نمايندگی فروش ب

تكيه بر اعتبار ناشی از انجام تعهدات درست خود برای افزايش فروش به روش های ناسالمی مثل پيشنهاد پورسانت قابل مالحظه 

 ای به مأمور خريد طرف خريدار متوسل می شوند و متأسفانه اين مسأله را به صورت يک قانون نانوشته درآورده اند .

شرکتهای نمايندگی فروش تجهيزات آزمايشگاهی ، دقت در انتخاب تجهيزات جانبی و عقد قرارداد درست خريد با  سياست:

 نظارت بر سالمت خريد تجهيزات 

 مسئول فنی آزمايشگاه ، سوپروايزر آزمايشگاه و مسئول تدارکات مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 ات در آزمايشگاههای پزشكیچک ليست و مشاهده و مراجعه به کتاب مستند روش ارزيابی:

  گامهای اجرائی و مجری هر گام ( :)روش اجرا  – 4

مسئول خريد بيمارستان قبل از خريد دستگاهها از شرکتهای نمايندگی فروش تجهيزات آزمايشگاهی با آزمايشگاههای  -4-1

 ديگری که از وسيله مشابه استفاده می کنند مشورت و نظر خواهی می کند .

خريد بيمارستان قبل از خريد دستگاهها از شرکتهای نمايندگی فروش تجهيزات آزمايشگاهی قيمت انواع مختلف  مسئول -4-2

 با ويژگيهای مشابه و قيمت قطعات يدکی را مقايسه می کند .
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سوابق قراردادهای خدماتی آزمايشتگاه ) قترارداد    عنوان/موضوع :

ارداد با شترکت هتای   قر  با تأمين کنندگان کيت ها و اقالم مصرفی ،

 پشتيبان تجهيزات آزمايشگاهی ، خدمات مشاوره ای و ...(

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :                

          1/5/93 تاريخ  آخرين باز نگری :                

          31/5/93تاريخ آخرين ابالغ :                 
، آزمايشگاه ،  مديريت بيمارستان:  دامنه خط مشی و روش

 تدارکات ، انبار

  LAB/030 کد خط مشی :

                                اول   : نسخه                   4 از 2 : صفحه

برآورد هزينه و  مسئول خريد بيمارستان قبل از خريد دستگاهها از شرکتهای نمايندگی فروش تجهيزات آزمايشگاهی -4-3

 ز انجام می دهد .قيمت با منابع مرک

مسئول خريد بيمارستان در زمان عقد قرارداد با شرکتهای نمايندگی فروش تجهيزات آزمايشگاهی از آنها تقاضای مدت  -4-4

و خدمات پس از فروش ) وارانتی ( می کند که حداقل زمان برای تضمين يک سال و برای خدمات پس از فروش   تضمين ) گارانتی (

 .سال می باشد  10-7

مسئول خريد بيمارستان در زمان عقد قرارداد با شرکتهای نمايندگی فروش تجهيزات آزمايشگاهی جهت گرفتن تضمين به  -4-5

ترتيب تضمين ملكی يا تضمين بانكی می گيرد و در غير اين صورت سفته و يا چک از فروشنده دستگاه معادل يک و نيم براير 

 مبلغ قرارداد اخذ می نمايد .

ئول خريد بيمارستان در زمان عقد قرارداد با شرکتهای نمايندگی فروش تجهيزات آزمايشگاهی در انتخاب تجهيزات مس -4-6

 دقت می کند که تجهيزات جانبی متناسب با نياز انتخاب کند .

نمونه  مسئول خريد بيمارستان در زمان خريد دستگاهها از شرکتهای نمايندگی فروش تجهيزات آزمايشگاهی تجهيزات -4-7

 سازی را نيز شناسائی و خريداری می نمايد .

مسئول خريد بيمارستان در زمان خريد دستگاهها از شرکتهای نمايندگی فروش تجهيزات آزمايشگاهی قطعات مصرفی و   -4-8

سال (  7-10حساس تجهيزات آزمايشگاهی که احتمال خرابی آنها باالست به مقدار کافی برای طول عمر مفيد يک دستگاه ) 

 سفارش می دهد .

مسئول خريد بيمارستان در زمان خريد دستگاهها از شرکتهای نمايندگی فروش تجهيزات آزمايشگاهی تمامی کاتالوگ ها و  -4-9

 راهنمای سرويس را درخواست می کند .

هی ارائه خدمات مسئول خريد بيمارستان در زمان خريد دستگاهها از شرکتهای نمايندگی فروش تجهيزات آزمايشگا -4-10

 آموزشی به تكنسينهای دستگاه و رفع اشكال در مراحل اوليه فعاليت را در قرارداد پيش بينی می کند .

مسئول خريد بيمارستان در زمان خريد دستگاهها از شرکتهای نمايندگی فروش تجهيزات آزمايشگاهی ويژگيهای متناسب  -4-11

 که ، رطوبت هوا و آب و هوا را در نظر دارد .با شرايط منطقه ای همچون تأمين نيروی محر
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سوابق قراردادهای خدماتی آزمايشتگاه ) قترارداد    عنوان/موضوع :

قرارداد با شترکت هتای     با تأمين کنندگان کيت ها و اقالم مصرفی ،

 پشتيبان تجهيزات آزمايشگاهی ، خدمات مشاوره ای و ...(

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :                

          1/5/93 تاريخ  آخرين باز نگری :                

          31/5/93تاريخ آخرين ابالغ :                 
مديريت بيمارستان ، آزمايشگاه ، :  دامنه خط مشی و روش

 تدارکات ، انبار

  LAB/030 کد خط مشی :

                                اول   : نسخه                   4 از 3 : صفحه

مسئول خريد بيمارستان در زمان خريد دستگاهها از شرکتهای نمايندگی فروش تجهيزات آزمايشگاهی ايمنی وسايل را  -4-12

 مورد بررسی و توجه قرار می دهد .

ز طرف مسئول خريد بيمارستان در زمان خريد دستگاهها از شرکتهای نمايندگی فروش تجهيزات آزمايشگاهی ا -4-13

 آزمايشگاه يک کاربر را برای فراگيری آموزش ضمن خدمت در زمينه راه اندازی ، نگهداری و تعميرات جرئی پيش بينی می کند .

مسئول خريد بيمارستان در زمان عقد قرارداد با تأمين کنندگان کيت ها و اقالم مصرفی تهيه و دستيابی آسان کيت ها را  -4-14

 مد نظر دارد .

ئول خريد بيمارستان در زمان خريد کيت از تأمين کنندگان کيت ها و اقالم مصرفی صرفه اقتصادی کيت را مد نظر مس -4-15

 دارد 

مسئول خريد بيمارستان در زمان خريد کيت از تأمين کنندگان کيت ها و اقالم مصرفی ميزان نياز آزمايشگاه ، آسان بودن  -4-16

 مد نظر دارد .شرايط نگهداری و پايداری کيت ها را 

مسئول خريد بيمارستان در زمان خريد کيت از تأمين کنندگان کيت ها و اقالم مصرفی سهولت کار با کيت ، ارجح بودن  -4-17

 روش آزمايش کيت ، کيفيت بسته بندی و کافی بودن محلول های موجود در کيت را مد نظر دارد .

تأمين کنندگان کيت ها و اقالم مصرفی همخوانی با امكانات موجود در  مسئول خريد بيمارستان در زمان خريد کيت از -4-18

 آزمايشگاه را مد نظر دارد .

مسئول خريد بيمارستان در زمان خريد کيت از تأمين کنندگان کيت ها و اقالم مصرفی ميزان حساسيت ،  اختصاصيت و  -4-19

 تكرار پذيری کيت را مد نظر دارد .

ادعائی کيت با  CVتان در زمان خريد کيت از تأمين کنندگان کيت ها و اقالم مصرفی مطابقت داشتن مسئول خريد بيمارس -4-20

CV . مجاز آزمايشگاه را در نظر دارد 

مسئول خريد بيمارستان در زمان خريد کيت از تأمين کنندگان کيت ها و اقالم مصرفی تطبيق محدوده خطی با محدوده  -4-21

 مد نظر دارد .مورد نياز آزمايشگاه را 

مسئول خريد بيمارستان در زمان عقد قرارداد با تأمين کنندگان کيت ها و اقالم مصرفی آنها را متعهد به تأمين کيت های  -4-22

 و اقالم مصرفی مورد نظر آزمايشگاه و در زمان مناسب می نمايد . 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       

 

 

696 
 

سوابق قراردادهای خدماتی آزمايشتگاه ) قترارداد    عنوان/موضوع :

قرارداد با شترکت هتای     ن کنندگان کيت ها و اقالم مصرفی ،با تأمي

 پشتيبان تجهيزات آزمايشگاهی ، خدمات مشاوره ای و ...(

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :                

          1/5/93 تاريخ  آخرين باز نگری :                

          31/5/93تاريخ آخرين ابالغ :                 
مديريت بيمارستان ، آزمايشگاه ، :  امنه خط مشی و روشد

 تدارکات ، انبار

  LAB/030 کد خط مشی :

                                اول   : نسخه                   4 از 4 : صفحه

 پرینتر   رایانه ، امكانات و تسهيالت مورد نياز :-5
 

 کميته بررسی:-6

 امضاء  هيه کنندگانت امضاء  تهيه کنندگان

  مسئول تدارکات  علی اصغر تقی پور  مسئول فني دکتر جواد جوادي تبریزي

  مدير بيمارستان سيد ابراهيم هاشمی   سوپروایزر سعيده ناظري

  مدير پرستاری زهرا قاسمی   رابط اعتباربخشي فریبا قدیمي آسيابر

  مور اداریرئيس ا محسن حدادی  مسئول کنترل کيفي فاطمه بخشي

 

 تأييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مسئول فني آزمایشگاه  دکتر جواد جوادي تبریزي

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بيمارستان  ئيس ر دکتر سيد رضا مطهري

 منابع :  -7

 آزمايشكاه مرجع سالمت –کتاب اصول مستند سازی و مستندات در آزمايشگاه پزشكی  -1 

 تجارب بيمارستانی – 2
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برنامه آزمايشگاه در حتوادث غيتر مترقبته و     عنوان/موضوع :

 اپيدمی ها و شرايط ناخواسته مشخص است .

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :                

          1/5/93تاريخ  آخرين باز نگری :                 

          31/5/93ن ابالغ : تاريخ آخري                
 کليه بخش های درمانی بيمارستان دامنه خط مشی و روش :

 

  LAB/031کد خط مشی : 

                                اول   : نسخه                    3از  1 : صفحه

 ---تعاريف : – 1

 ی (:)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشمشی بيانيه خط -2

بر طبق تعريف سازمان بهداشت جهانی حوادث غير مترقبه پديده های زيست محيطی ناگهانی هستند که از چنان شدتی  چرايی:

برخوردارند که کمک رسانی خارجی را طلب می کنند و بر اساس تعريفی ديگر هر حادثه ای که با آسيب و تخريب خود باعث ايجاد 

معه گردد حادثه غير مترقبه خوانده می شود در کنار حوادث غير مترقبه حوادث با تلفات متعدد نياز مازاد بر ظرفيت پاسخ يک جا

قرار دارند که موجب ايجاد مرگ و مير يا جراحات متعدد انسانی می گردند ، در اين حالت نياز ايجاد شده فراتر از منابع موجود و 

ترقبه در يک تقسيم بندی کلی به حوادث طبيعی مانند زلزله ، سيل ، فرايندهای روزمره عملكرد سيستم می باشد . حوادث غير م

طوفان و ... و حوادث تكنولوژيک يا بشر ساخت مانند حمالت نظامی ، حمالت بيوتروريستی ، نشت مواد راديواکتيو و ... تقسيم می 

ی سالمت افراد نقش دارد شناسائی آن ها شود .  با توجه به اينكه در هر آزمايشگاه عوامل و حوادث مختلفی در ايجاد خطر برا

 برای مسئولين فنی ) يا مسئول کميته ( ضروری است . 

 ارزيابی و آناليز هر مورد خطر ، ميزان خطر ايجاد شده و اهميت آن و اقدام اصالحی متقابل و متناسب با آن ، سياست:  
 

 شگاه مسئول فنی آزمايمسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی: -3

 روش ارزيابی: چک ليست و مشاهده و مراجعه به کتاب مستندات در آزمايشگاههای پزشكی

 روش اجرا ) گامهای اجرائی و مجری هر گام ( :  – 4

مسئول کميته ايمنی يا مسئول فنی آزمايشگاه قبل از وقوع حوادث غير مترقبه احتياط های الزم را جهت برخورد با باليای  -4-1

 زلزله و انفجار را در نظر می گيرد .  آتش سوزی سيل ،طبيعی مثل 

مسئول کميته ايمنی يا مسئول فنی آزمايشگاه در زمان وقوع حادثه ارزيابی ميزان خطر مخاطرات زيستی و شناسائی عامل  -4-2

 خطر ساز را می نمايد .

 ضدعفونی و کنترل می نمايد .مسئول فنی آزمايشگاه در صورت وجود  موارد آلودگی های اتفاقی آنها را  -4-3
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برنامه آزمايشگاه در حتوادث غيتر مترقبته و     عنوان/موضوع :

 اپيدمی ها و شرايط ناخواسته مشخص است .

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :                

          1/5/93تاريخ  آخرين باز نگری :                 

          31/5/93تاريخ آخرين ابالغ :                 
 کليه بخش های درمانی بيمارستان دامنه خط مشی و روش :

 

  LAB/031کد خط مشی : 

                                اول   : نسخه                   3از  2 : صفحه

اضطراری کارکنان و مردم مسئول کميته ايمنی يا مسئول فنی آزمايشگاه در زمان وقوع حوادث غير مترقبه دست به تخليه  -4-4

 از منطقه حادثه ديده می نمايد 

مسئول کميته ايمنی يا مسئول فنی آزمايشگاه در زمان وقوع حوادث غير مترقبه به مداوای فوری اشخاص مجروح و   -4-5

 آسيب ديده در حد امكانات و اقدامات اوليه جهت ارجاع به مراکز بالينی می نمايند .

منی يا مسئول فنی آزمايشگاه در زمان وقوع حوادث غير مترقبه کنترل های همه گير شناسی در صورت مسئول کميته اي -4-6

 ضرورت ) با توجه به نوع ميكروارگانيسم درمخاطرات عفونی ( می نمايد .

و جوامع مسئول کميته ايمنی يا مسئول فنی آزمايشگاه در زمان وقوع حوادث غير مترقبه به تشخيص و شناسائی اشخاص  -4-7

 خطر می پردازند .

مسئول کميته ايمنی يا مسئول فنی آزمايشگاه در زمان وقوع حوادث غير مترقبه دست به تهيه فهرستی از امكانات  -4-8

 قرنطينه و مراکز تخصصی در مانی جهت ارجاع افراد حادثه ديده می نمايند .

وع حوادث غير مترقبه نحوه نقل و انتقال اشخاص حادثه ديده و مسئول کميته ايمنی يا مسئول فنی آزمايشگاه در زمان وق -4-9

 يا آلوده شده را کنترل می نمايند .

مسئول کميته ايمنی يا مسئول فنی آزمايشگاه در زمان وقوع حوادث غير مترقبه به تهيه منابع ايمونوگلبولين ها ، واکسن  -4-10

 مه تدوين شده اقدام می نمايند .دارو ، تجهيزات ويژه و وسايل اوليه بر اساس برنا  ،

مسئول کميته ايمنی يا مسئول فنی آزمايشگاه در زمان وقوع حوادث غير مترقبه دست به تدارك تجهيزات ضروری شامل  -4-11

 لباسهای محافظتی ، ضدعفونی کننده ها ، کيت های بيولوژيک و شيميائی و غيره می زنند .

ی آزمايشگاه در زمان وقوع حوادث غير مترقبه نوع ، محل ، زمان حادثه و فرد يا افراد مسئول کميته ايمنی يا مسئول فن -4-12

 حادثه ديده را به طور دقيق ثبت می نمايند .

مسئول فنی آزمايشگاه در زمان وقوع حوادث غير مترقبه فعاليت عادی بانک خون و آزمايشگاه را متوقف نموده و مواد  -4-13

 ساعت فراهم می نمايد . 24تجهيزات الزم را برای 
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برنامه آزمايشگاه در حتوادث غيتر مترقبته و     عنوان/موضوع :

 اپيدمی ها و شرايط ناخواسته مشخص است .

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :                

          1/5/93تاريخ  آخرين باز نگری :                 

          31/5/93تاريخ آخرين ابالغ :                 
 کليه بخش های درمانی بيمارستان دامنه خط مشی و روش :

 

  LAB/031کد خط مشی : 

                                اول   : نسخه                    3از  3 : صفحه

 پرینتر ، تلفن یا فاکس ، تجهيزات آزمایشگاهي   رایانه ،امكانات و تسهيالت مورد نياز : -5

 ه بررسی:کميت-6

 امضاء  تهيه کنندگان امضاء  تهيه کنندگان

  مسئول کميته ايمنی ثريا رضائی  مسئول فني دکتر جواد جوادي تبریزي

  مدير بيمارستان سيد ابراهيم هاشمی   سوپروایزر سعيده ناظري

  مدير پرستاری زهرا قاسمی   رابط اعتباربخشي فریبا قدیمي آسيابر

  رئيس امور اداری محسن حدادی  مسئول ایمني آزمایشگاه سيده زهرا نورحسيني

 

 تأييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مسئول فني آزمایشگاه  دکتر جواد جوادي تبریزي

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس  بيمارستان  دکتر سيد رضا مطهري

 منابع :  -7

فيت در آزمايشگاههای پزشكی نوشته دکتر فريده رضی ، دکتر پريسا داهيم و ... انتشارات نويد شيراز سال کتاب کنترل کي -1

1388 

 کتابچه برنامه ارزيابی خارجی کيفيت آزمايشگاههای تشخيص طبی -2

  انتشارات تهران –اصول مديريت کيفيت در آزمايشگاه بالينی دکتر درگاهی  -4
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 هاي تست معوقه نتایج اعالم و رساني اطالع :عنوان/موضوع 

  ترخيص از بعد آنان پزشك معالج و بيماران به كييپاراکلين

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :

          1/5/93تاريخ  آخرين باز نگری :  

          31/5/93تاريخ آخرين ابالغ :  

 مارستانکليه واحدهاي بي و روش :دامنه خط مشی 
 

 LAB/032 کد خط مشی :

                                  اول : نسخه 2 از 1 : فحهص

  ---تعاريف:-1

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

رقابل جبران يعوارض غآسيب یا استمرار مراقبت هاي مطلوب و عدم وارد شدن هر نوع  مذکور و ندجهت اجراي صحيح فرای چرايی:

 این خط مشي تهيه مي گردد . در راستای رعایت اصول ایمنی بیماربراي بيمار 

جلوگيري از اتالف وقت و هزینه بيمار و و مذکور  ندفرای اجراي موثر کارکنان ویکپارچه سازی عملکرد یكسان و براي  هدف:

 وي ل روند درمانتكمي

 بيمار در هر بخش .ارائه و اطالع رساني خط مشي مربوط ، قرار دادن دفتر تعامل با  سياست:

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 : مشاهده وضعيت عملكرد ابي مسول پاسخگو: سرپرستار هر بخش وسوپروایزر آزمایشگاه             و        روش ارزی

 :روش  اجرا )گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

وي آماده  كي و پاتولوژي و گرافي و ...يماري که جواب تست هاي پاراکلينينام ب  پرستار مسئول بيمار در زمان ترخيص -4-1

 د.نيست را در دفتر تعامل با بيمار ثبت مي نمای

 مي باشد.ازمسئول جوابدهي آزمایشگاه ج تست هاي معوقه منشي بخش از روي دفتر تعامل با بيمارمسئول پيگيري نتای -4-2

 ند.نمایري دهد که جواب تست هاي معوقه را پيگي همراهان آموزش مي/ماربه بي  يصپرستار مسئول بيمار در زمان ترخ -4-3

 ند.هت ادامه درمان به وي مراجعه نمایج جپزشك معالج به بيمار/ همراهان توضيح مي دهد که پس از دریافت نتای-4-4

وق الذکر ثبت و به رویت سرپرستار / منشي بخش پس از دریافت جواب تستهاي معوقه و ...  بيمار ، مراتب را در دفتر ف-4-5

 پرستار مسئول  و پزشك معالج بيمار مي رساند.

 منشي بخش نسبت به بایگاني نتایج تستهاي معوقه و ... بيمار در پرونده بستري وي اقدام مي نماید.-4-6

 سرپرستار روزانه نسبت به کنترل دفتر تعامل با بيمار اقدام مي نماید. -4-7

آزمایشگاه روزانه کنترل مي نماید تاجواب تستهاي پاراکلينيكي معوقه بيماران توسط مسئول جوابدهي به منشي  سوپروایزر-4-8

 بخشهاي بستري مربوطه تحویل گردد.

 

 --- امكانات و تسهيالت مورد نياز:-5
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 هاي تست معوقه نتایج اعالم و رساني اطالع :عنوان/موضوع 

  ترخيص از بعد آنان جپزشك معال و بيماران به كييپاراکلين

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :

          1/5/93تاريخ  آخرين باز نگری :  

          31/5/93تاريخ آخرين ابالغ :  

 مارستانکليه واحدهاي بي و روش :دامنه خط مشی 
 

 LAB/032 کد خط مشی :

                                  اول : نسخه 2 از 2 : صفحه

 يته بررسی:کم-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدیر پرستاري زهرا قاسمي  معاون درمان م هرمزيدکتر ابراهي

  سوپروایزر باليني منصوره باني  شگاهمسئول فني آزمای زيجوادي تبریدکتر جواد 

  سرپرستار ه اکبرشاهيشكوف  سوپروایزر آزمایشگاه سعيده ناظري

  منشي بخش فهيمه الهيار  مسئول جوابدهي فاطمه یحيوي

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  معاون درمان م هرمزيدکتر ابراهي

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس بيمارستان دکتر سيد رضا مطهري

 مارستانيبيتجارب  -منابع :     -7

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 4/10/91   تاريخ ابالغ  : استفاده از يوپی اسعنوان/موضوع : 

 1/5/93    تاريخ آخرين بازنگری :

   10/5/93:   ابالغتاريخ  آخرين  

 کليه واحدهای بيمارستان  : دامنه خط مشی و روش

 

  LAB/033 کد خط مشی:

                                  اول : نسخه                                                                   2از  1:  صفحه

 .باعث جلوگيری از نوسان برق دردستگاه ها می گردددارد و ذخيره يوپی اس برقپريز درصورت قطع برق  : تعاريف -1

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

 UPSنوسانات و قطع برق و هزینه های سنگین خرابی دستگاهها و تجهیزات بیمارستانی ، الزم است سیستم  با توجه به چرايی:

  در مرکز نصب گردد .

 آگاهی کارکنان مرکز ازنحوه کاربرد و استفاده از این سیستم هدف:

 مجهز نمودن دستگاههای برقی به یوپی اس  سياست: 

 ثانیه فعال می شود.( 10برق اضطراری است که در صورت قطعی برق در عرض  مجهز به سیستمهمچنین این بیمارستان )

 

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 : مدیربیمارستان مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی 

  اساس مشاهدهروش ارزیابی : بر 

 

 : روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

آزمایشگاه )تجهیزات پزشکی وکامپیوترها( با نوشته شدن کلمه  ت استفاده دستگاههای الکتریکیپریزهای یوپی اس جه -4-1

 یوپی اس درباالی آنها  درواحدآزمایشگاه توسط مسئول تاسیسات مشخص شده است .

روزانه کنترل  سوپروایزر آزمایشگاه اتصال دستگاههای الکتریکی) تجهیزات پزشکی وکامپیوترها( به پریزهای یوپی اس را -4-2

 می نماید.

 کنترل می نماید. مسئول تاسیسات صحت عملکرد پریزهای یوپی اس راطبق چک لیست ماهانه  -4-3

 پرسنل واحدآزمایشگاه  روزانه جهت استفاده ازدستگاههای الکتریکی تنهاازپریزهای یوپی اس استفاده می نمایند.-4-4

 

 یوپی اس پریزهایامكانات و تسهيالت : -5

 

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       

 

 

703 
 

 4/10/91   تاريخ ابالغ  : استفاده از يوپی اسنوان/موضوع : ع

 1/5/93    تاريخ آخرين بازنگری :

   10/5/93:   ابالغتاريخ  آخرين  

 کليه واحدهای بيمارستان  : دامنه خط مشی و روش

 

  LAB/033 کد خط مشی:

                                  اول : نسخه                                                                    2از  2:  صفحه

 

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  سوپروایز آزمایشگاه سعیده ناظری   مدیر بیمارستان سید ابراهیم هاشمی

  مسئول تاسیسات حسین آبک  کی مسئول تجهیزات پزش مهندس طیبه خاوری

  مسئول مرکزکامپیوتر الهه نوری  مدیرپرستاری  زهراقاسمی کاکرودی

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدیر بیمارستان سیدابراهیم هاشمی

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بيمارستان  یيس ر دکتر سيد رضا مطهري

 منابع :-7

 تجارب بیمارستان  -

 

 

 

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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دسترسي آسان به خدمات پتارا کلينيكتي در    :عنوان/موضوع 

 صورتي که این خدمات در خود بيمارستان ارائه نشوند
 

 4/10/91   تاريخ ابالغ  : 

 1/5/93    تاريخ آخرين بازنگری :

                        10/5/93:   ابالغتاريخ  آخرين  
 کليه واحدهاي تشخيصي ودرماني و روش :ی دامنه خط مش

 

 LAB/034 کد خط مشی :

                                  اول : نسخه 3 از 1 : صفحه

 --- تعاريف: -1

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

رقابل جبران يعوارض غآسيب يا و عدم وارد شدن هر نوع  جهت اجرای صحيح فرايند ارجاع و استمرار مراقبت های مطلوب چرايی:

 در راستای رعايت اصول ايمنی بيمار اين خط مشی تهيه می گردد .برای بيمار 

برای يكسان و يكپارچه سازی عملكرد سوپروايزران و اجرای موثر فرايند ارجاع و تامين آسايش و آرامش بيمار و خانواده  هدف:

 وی می باشد.

  ائه و اطالع رسانی خط مشی مربوط ،تهيه چک ليستار سياست:

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 : مشاهده وضعيت عملكرد ابي مسول پاسخگو: مدیر بيمارستان        و                روش ارزی
 

 :روش  اجرا )گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

 نياز به ارجاع بيمار به مرکز تشخيصي، درماني را به اطالع سوپروایزر  مي رساند .پزشك /سرپرستار / مسئول شيفت   -4-1

 سوپروایزر  شيفت هماهنگي الزم را با مسئول پذیرش مرکز سرپائي / سوپروایزر شيفت مرکز مقصد بعمل مي آورد . -4-2

 اني دانشگاه مي رساند .سوپروایزر شيفت در صورت نياز مراتب را به اطالع ستاد هدایت و اطالع رس  -4-3

 سوپروایزر وضعيت پذیرش بيمار را به اطالع سرپرستار / مسئول شيفت مي رساند .-4-4

سوپروایزر از سرپرستار / مسئول شيفت در ارتباط با اطالع به همراه/  همراهان بيمار جهت آمادگي در حضور و همراهي با  -4-5

 نس امداد آرین اطمينان حاصل مي نماید .بيمار در زمان ارجاع و اطالع به مرکز آمبوال

سوپروایزر در طي و پایان شيفت از وضعيت انجام اقدام پاراکلينيكي بيمار در خارج از مرکز از سرپرستار / مسئول شيفت -4-6

 گزارش را کسب و در دفتر گزارش سوپروایزر ثبت مي نماید .

 رت کتبي و شفاهي به مدیر پرستاري اعالم مي نماید .سوپروایزر هرگونه مشكل در انجام پروسيجر را بصو -4-7

 رئيس /مدیربيمارستان گزارش مشكالت مربوطه راجهت برطرف نمودن موانع روزانه ازمدیرپرستاري دریافت مي نماید.-4-8

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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دسترسي آسان به خدمات پتارا کلينيكتي در    :عنوان/موضوع 

 صورتي که این خدمات در خود بيمارستان ارائه نشوند
 

 4/10/91   تاريخ ابالغ  : 

 1/5/93    تاريخ آخرين بازنگری :

                        10/5/93:   ابالغتاريخ  آخرين  
 کليه واحدهاي تشخيصي ودرماني و روش :دامنه خط مشی 

 

 LAB/034 کد خط مشی :

                                  اول : نسخه 3 از 2 : صفحه

 

ورتي که خدمات پارا کلينيك مربوط به آزمایشگاه باشد سوپروایزر آزمایشگاه هماهنگيهاي الزم را جهت ارجاع نمونه در ص -4-8

 به مرکز بهداشت غرب و آزمایشگاه بيمارستان فيروزگر انجام مي دهد .

 آزمايشات ارسالی در دفتر ثبت نمونه های ارجاع ثبت می شود . -4-9

 ارجاع بيمارجهت تلفن مراکز  -آمبوالنس نياز: امكانات و تسهيالت مورد -5

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  معاون درمان مرکز دکتر ابراهيم هرمزي  مدیربيمارستان سيدابراهيم هاشمي

  فني آزمایشگاهمسئول  دکترجوادجوادي تبریزي  مدیر پرستاري زهرا قاسمي

  سوپروایزر آزمایشگاه سعيده ناظري  سوپروایزر باليني منصوره باني

  سوپروایزر رادیولوژي نسيم افسري منش  سرپرستاراورژانس فریباصارمي

 

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدیربيمارستان سيدابراهيم هاشمي



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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مات پتارا کلينيكتي در   دسترسي آسان به خد :عنوان/موضوع 

 صورتي که این خدمات در خود بيمارستان ارائه نشوند
 

 4/10/91   تاريخ ابالغ  : 

 1/5/93    تاريخ آخرين بازنگری :

                        10/5/93:   ابالغتاريخ  آخرين  
 کليه واحدهاي تشخيصي ودرماني و روش :دامنه خط مشی 

 

 LAB/034 کد خط مشی :

                                  اول : نسخه 3 از 3 : صفحه

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس بيمارستان دکتر سيد رضا مطهري

 

 مارستانيتجارب بي -منابع : -7

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 واحدانتقال خون
 

 
 

 

 

 
 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 فهرست
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 709...................................................ارائه خدمات استاندارد در تمام ساعات شبانه و در تمام روزهاي هقته )اعم از تعطیل و غیرتعطیل(....................................

 711............................................................................................................................................تهیه خون و فرآورده هاي خوني طبق درخواست پزشکان

 714...............................................................................موارد مصرف خون و فرآورده هاي خوني در تمام بخشهاي مصرف کننده خون و فراورده هاي خوني
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 730.........................................................................................................................................................................دفع مناسب خون و محصوالت خوني

 733..............................................................................................................................حمل و نقل خون و فراورده هاي خوني در داخل و خارج بیمارستان

 735................................................................................................................اطمینان از ثبت و گزارش دهي واکنشهاي انتقال خون و فرآورده هاي خوني

سیله دو پرسنل تعلیم دیده انجام گرفته و ثبت مي شوند جهت بررسي و تجزیه و تحلیل در طمینان از این که تمام مراحل انتقال خون و محصوالت خوني که به و

 738.............................................................................................................................................................................اختیار این بخش نیز قرار مي گیرند

 740..................................................................................................اطمینان از حفظ زنجیره سرما در تمامي مراحل حمل و نقل خون و فراورده هاي خوني

تقال خون و محصوالت خوني با استفاده از فرم هاي هموویژوالنس و ارسال فرم هاي تکمیل شده به اطمینان از ثبت و گزارش دهي واکنشهاي ناخواسته ان
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 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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ارائه خدمات استاندارد در تمام ساعات شبانه عنوان/موضوع : 

    ته )اعم از تعطيل و غيرتعطيل(فو در تمام روزهای ه

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :                  

  1/5/93تاريخ  آخرين باز نگری :                    

آزمايشگاه و بختش هتای بستتری و     دامنه خط مشی و روش : 31/5/93  رين ابالغ :تاريخ آخ                  

 درمانگاه

 BLT/001  کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                                       2از  1  : صفحه

 ---ف:تعاري -1

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (: -2

بيمارستان شهدای يافت آباد نسبت به ارائه خدمات باکيفيت و ايمن ومستمر به منظور ارائه خدمات آزمايشگاهی در تمام  چرايی:

شی را تدوين نموده و متعهد به اجرای آن به بيماران سرپايی و بستری اين خط م یساعات شبانه روز با هدف ارتقاء خدمات رسان

 می باشد.      

: آگاهی کارکنان آزمايشگاه از برنامه کاری خود به صورت ماهانه جهت خدمت رسانی به بيماران بدون محدوديت زمانی و هدف

 برای کسب رضايتمندی هر چه بيشتر گيرندگان خدمت می باشد .

  ساعته آماده ارائه خدمت می باشد . 24در اين مرکز آزمايشگاه به طور سياست:

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 چک ليست و مشاهده روش ارزيابی :مسئولين بانک خون در همه شيفتهای کاری      و      

 روش اجرا ) گامهای اجرائی و مجری هر گام ( : – 4

خدمات الزم را برای تهيه عم از تعطيل و غيرتعطيل هفته اتمام روزهای بانک خون در تمام ساعات شبانه روز و در  ينمسئول -4-1

 ارائه می دهند .و آماده سازی فرآورده ها 

در موارد خاص مثل بيماران تاالسمی طبق برنامه قبلی که توسط بخش و بانک خون تعين شده است و  مسئولين بانک خون  -4-2

 خدمات می دهند . به اين بيماران در روزهای خاص در شيفت صبح 

بيماران خاص مانند تاالسمی را در بخش اورژانس بستری کرده در موارد اورژانس در زمان عصر و شب   مسئولين بانک خون  -4-3

 به آنها را انجام می دهند .و خدمات رسانی 

 امكانات و تسهيالت مورد نياز :-5

 رايانه ، پرينتر و کليه تجهيزات آزمايشگاهی

 

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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ارائه خدمات استاندارد در تمام ساعات شبانه وع : عنوان/موض

    ته )اعم از تعطيل و غيرتعطيل(فو در تمام روزهای ه

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :                  

  1/5/93تاريخ  آخرين باز نگری :                    

آزمايشگاه و بختش هتای بستتری و     : دامنه خط مشی و روش 31/5/93  تاريخ آخرين ابالغ :                  

 درمانگاه

 BLT/001  کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                                       2از  1  : صفحه

 کميته بررسی:-6

 امضاء  انتهيه کنندگ امضاء  تهيه کنندگان

  رابط اعتبار بخشی  فريبا قديمی   ریاست بيمارستان دکتر سيد رضا مطهري

  مدير پرستاری زهرا قاسمی   مدیریت بيمارستان سيد ابراهيم هاشمي

  سوپروایزر آموزشي  سكينه نژاد فاضل   مسئول فني دکتر جواد جوادي تبریزي

  سرپرستار سوختگي جت اسديح  پزشك ارشد هموویژوالنس دکتر آزیتا کریمي 

  ICU 2سرپرستار افخم سليماني   پزشك هموویژوالنس دکتر حميرا حسيني 

  ICU 1سرپرستار آرمان  آزمایشگاه   سوپروایزر سعيده ناظري

  مسئول تجهيزات پزشكي طيبه خاوري  مسئول بانك خون مریم حاجي آقازاده

 

 ابالغ کننده :

 مضاءا سمت نام و نام خانوادگی

  مسئول فني آزمایشگاه  دکتر جواد جوادي تبریزي

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس  بيمارستان  دکتر سيد رضا مطهري

 مجموعه ای از مستندات سيستم مديريت کيفيت در آزمايشكاه پزشكی تدوين و گردآوری دکتر حسين دارآفرين -منابع :  -7

 انتجارب بيمارست -

 

 

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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تهيته ختون و فتراورده هتای ختونی طبتق       عنوان/موضوع : 

 درخواست پزشكان

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :                 

  1/5/93تاريخ  آخرين باز نگری :                   

آزمايشگاه و بختش هتای بستتری و     دامنه خط مشی و روش : 31/5/93  تاريخ آخرين ابالغ :                 

 انگاهدرم

 BLT/002  کد خط مشی :

                                اول   : نسخه                                                                                         3از 1 : صفحه

 ---تعاريف: -1

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (: -2

نسبت به ارائه خدمات باکيفيت و ايمن ومستمردر راستای ارتقاء سطح خدمات دسترسی به  يمارستان شهدای يافت آبادب  چرايی:

کيفيتت   خون و فرآورده های خونی ايمن  و با هدف دسترسی مطلوب پزشكان و بيماران به خون و فرآورده ها در زمتان مناستب و   

 باشد.متعهد  به  اجرای آن  میمطلوب   اين خط  مشی  را  تدوين  نموده  و  

: هدف از تدوين اين خط مشی لزوم تهيه خون جهت بيمار برابر درخواست پزشكان ، جلوگيری از آسيب بيماران و داشتن هدف

عوارض ناخواسته ، استفاده از فراورده های خونی به ميزان نياز بيمار و کاهش مصرفغ خون و فراورده های خونی و صرفه جوئی در 

 ف آنهاست .مصر

    به پرسنل بانک خون و آموزش به پزشكان در خصوص درخواست خون و فرآورده های خونی آموزش سياست:

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 روش ارزيابی : چک ليست و مشاهدهمسئولين بانک خون در همه شيفتهای کاری        و       

 ی و مجری هر گام ( :روش اجرا ) گامهای اجرائ – 4

در هر شيفت در خصوص نحوه درخواست خون و فراورده های آن زمان تهيه فراورده های خونی به بانک خون  ينمسئول -4-1

 پزشكان و پرستاران بخش توضيح می دهند .

معتالج و در  و فرآورده از طرف پزشتک   فرم مخصوص درخواست خون در هر شيفت موظف به دريافت بانک خون  ينمسئول -4-2

درصتورت   که می بايست با امضاء و مهر پزشتک مربوطته باشتد.    صورت عدم دسترسی به پزشک معالج پزشک اورژانس هستند 

 می دهند.جهت تكميل به بخش عودت را فرم  نداشتن مهر پزشک

مشخصات روی برگته   پس از دريافت برگه درخواست خون مشخصات نمونه ارسالی را با در هر شيفت بانک خون  ينمسئول -4-3

 مطابقت می دهند .

به درخواست پزشک توجه ميكنندکه چه فراورده ای وبه چته ميتزان درخواستت شتده      در هر شيفت بانک خون  ينمسئول -4-4

 است.



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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تهيته ختون و فتراورده هتای ختونی طبتق       عنوان/موضوع : 

 درخواست پزشكان

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :                  

  1/5/93تاريخ  آخرين باز نگری :                   

آزمايشگاه و بختش هتای بستتری و     دامنه خط مشی و روش : 31/5/93  تاريخ آخرين ابالغ :               

 درمانگاه

 BLT /002  کد خط مشی :

                                اول   : نسخه                                                                                         3از 2 : صفحه

همتراه فترم   ه لخته برای کراس متچ بته   و تعيين گروه به همراه نمون CBCهمزمان نمونه  در هر شيفت بانک خون  ينمسئول -4-5

 ست فرآورده به بانک خون را توسط بخش درخواست کننده دريافت می دارند .درخوا

با توجه به درخواست پزشک اگر فراورده مورد نظر را در بانک خون بيمارستان داشت که در هر شيفت خون  بانک ينمسئول -4-6

مشكلی نيست و گرنه درخواست خون و فراورده های آن را از سازمان انتقال خون متی نمايتد کته همتراه بتا درخواستت ختون        

 درخواست پزشک را نيز ضميمه می کند .

پس از تعيين و تأييد گروه خونی بيمار ، خون و يا فترآورده مربوطته درصتورت موجتود      ر هر شيفت دبانک خون  ينمسئول -4-7

 تحويل می دهند .و پس از آماده شدن و ثبت در دفتر بانک خون به بخش مربوطه در بانک خون را کراس مچ کرده  بودن

 د.نوقت آماده و تحويل ده فرآورده مورد نياز را در اسرعدر هر شيفت مؤظفند مسئول بانک خون  -4-8

نامته   ی موجودی يخچال بانک ختون  درصورت درخواست گروههای منفی، برای جايگزيندر هر شيفت بانک خون  ينمسئول -4-9

درصورت موجود نبودن فرآورده مورد نياز  رای تهيه آن از سازمان اقدام می کنندوپزشک مبنی بر درخواست گروه منفی گرفته و ب

 . دندهمی سريعاً با سازمان و سوپروايزر کشيک ، هماهنگی الزم را انجام   دازةکافیبه ان

 يخچال و فريزر بانک خون ، شيكر پالکتی و سروفيوژامكانات و تسهيالت مورد نياز :-5

 کميته بررسی:-6

 

 امضاء  تهيه کنندگان امضاء  تهيه کنندگان

  بط اعتبار بخشی را فريبا قديمی   ریاست بيمارستان دکتر سيد رضا مطهري

  مدير پرستاری زهرا قاسمی   مدیریت بيمارستان سيد ابراهيم هاشمي

  سوپروایزر آموزشي  سكينه نژاد فاضل   مسئول فني دکتر جواد جوادي تبریزي

  سرپرستار سوختگي حجت اسدي  پزشك ارشد هموویژوالنس دکتر آزیتا کریمي 

  ICU 2سرپرستار افخم سليماني   پزشك هموویژوالنس دکتر حميرا حسيني 

  ICU 1سرپرستار آرمان  آزمایشگاه   سوپروایزر سعيده ناظري

  مسئول تجهيزات پزشكي طيبه خاوري  مسئول بانك خون مریم حاجي آقازاده



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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تهيته ختون و فتراورده هتای ختونی طبتق       عنوان/موضوع : 

 درخواست پزشكان

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :                  

  1/5/93تاريخ  آخرين باز نگری :                    

آزمايشگاه و بختش هتای بستتری و     دامنه خط مشی و روش : 31/5/93  تاريخ آخرين ابالغ :                  

 درمانگاه

 BLT /002  کد خط مشی :

                                اول   : نسخه                                                                                         3از 3 : صفحه

 

 تائيد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مسئول فني آزمایشگاه  دکتر جوادجوادي تبریزي

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس  بيمارستان  دکتر سيد رضا مطهري

 

 بع : منا -7

 مجموعه ای از مستندات سيستم مديريت کيفيت در آزمايشكاه پزشكی تدوين و گردآوری دکتر حسين دارآفرين -

 دستور العمل های سازمان انتقال خون -

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       

 

 

714 
 

 ,ABO, RHروش  انجام آزمايش های سازگاری از جملته  : عنوان/موضوع 

Antibody screening, Match  Crossh   های خونیخون و فراورده   

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :                

  1/5/93تاريخ  آخرين باز نگری :                  

 31/5/93  تاريخ آخرين ابالغ :               
آزمايشگاه و بختش هتای بستتری و     دامنه خط مشی و روش :

 درمانگاه

 BLT /003کد خط مشی 

                                  اول : نسخه                                                                                        3از  1 : صفحه

 منظور از آزمايشات سازگاری بررسی آنتی باديهای غير منتظره می باشد . تعاريف:-1

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (: -3

آزمايشات سازگاریبيمارستان شهدای يافت آباد  نسبت به ارائه خدمات باکيفيت و ايمن ومستمر  چرايی: نجام  ا به روش  ز  نسبت  ا

خون و فرآورده های خونی اين خط مشی را تدوين نموده و متعهد به اجرای   ABO, RH, Antibody screening, Match  Crossh  جمله

  آن می باشد. 

 يب به بيماران و تحويل خون سازگار به آنها: جلوگيری از آسهدف

 آموزش به پرسنل فنی آزمايشگاه: سياست

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 روش ارزيابی : چک ليست و مشاهدهمسئولين بانک خون در همه شيفتهای کاری            و                 

 گام ( : روش اجرا ) گامهای اجرائی و مجری هر – 4

های موجود در بانک خون و  SOPطبق روش های استاندارد و  ی را آزمايش های سازگارمسئولين بانک خون در هر شيفت  -4-1

 بانک خون بيمارستان انجام می دهند .باتوجه به امكانات موجود در 

متار بتر روی برچستب نمونته را     مل بيمشخصات کا فوق ابتدا قبل از انجام آزمايش های مسئولين بانک خون در هر شيفت  -4-2

ت اصالح به بخش مربوطته  نمونه به همراه فرم ها جه در صورت عدم مطابقت و  کنترل کرده  و بافرم درخواست مطابقت می دهند 

 عودت می دهند .

در يخچال بانک الوله ای روزانه در جنمونه ها را   ABO, Rhبعد از انجام آزمايش های مسئولين بانک خون در هر شيفت  -4-3

 خون بايگانی کرده  و به مدت يک هفته نگهداری می کنند .

فترم هتای    عيين سازگاری و اسكرينينگ آنتتی بتادی  بعد از انجام آزمايش کراس مچ و تمسئولين بانک خون در هر شيفت  -4-4

 ربوطه تماس گرفته می گيرند .فرآورده با بخش م و پس از ثبت نتايج در دفتر بانک خون جهت تحويل را تكميل کردهمربوطه 

به بخش در يخچتال   که می بايست در دمای يخچال باشد تا زمان تحويلرا فراورده هايی مسئولين بانک خون در هر شيفت  -4-5

 نگهداری می کنند .

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 ,ABO, RHروش  انجام آزمايش های سازگاری از جملته  : عنوان/موضوع 

Antibody screening, Match  Crossh  و فراورده های خونی خون   

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :                 

  1/5/93تاريخ  آخرين باز نگری :                   

 31/5/93  تاريخ آخرين ابالغ :                 
آزمايشگاه و بختش هتای بستتری و     دامنه خط مشی و روش :

 درمانگاه

 BLT /003  کد خط مشی :

                                ول  ا : نسخه                                                                                        3از  2 : صفحه

مسئولين بانک خون در هر شيفت لوله های مربوط به انجام کراس مچ را در جالوله ای روزانه به صورت هفتگی بايگانی کرده  -4-6

 آن اوت می کنند .و پس از 

 يخچال و فريزر بانک خون ، شيكر پالکتی و سروفيوژامكانات و تسهيالت مورد نياز :-5

 کميته بررسی:-6

 امضاء  تهيه کنندگان امضاء  تهيه کنندگان

  رابط اعتبار بخشی  فريبا قديمی   ریاست بيمارستان دکتر سيد رضا مطهري

  مدير پرستاری زهرا قاسمی   مدیریت بيمارستان سيد ابراهيم هاشمي

  سوپروایزر آموزشي  سكينه نژاد فاضل   مسئول فني دکتر جواد جوادي تبریزي

  سرپرستار سوختگي حجت اسدي  پزشك ارشد هموویژوالنس دکتر آزیتا کریمي 

  ICU 2سرپرستار افخم سليماني   پزشك هموویژوالنس دکتر حميرا حسيني 

  ICU 1سرپرستار آرمان  مایشگاه  آز سوپروایزر سعيده ناظري

  مسئول تجهيزات پزشكي طيبه خاوري  مسئول بانك خون مریم حاجي آقازاده
 

 تائيد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مسئول فني آزمایشگاه  دکتر جوادجوادي تبریزي

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس  بيمارستان  دکتر سيد رضا مطهري

 های سازمان انتقال خون   Sop -منابع : -7



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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موارد مصرف خون و فرآورده هتای ختونی در   عنوان/موضوع : 

 تمام بخشهای مصرف کننده خون و فراورده های خونی 

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :                  

  1/5/93تاريخ  آخرين باز نگری :                   

 31/5/93  تاريخ آخرين ابالغ :               
 بانک خون بيمارستان دامنه خط مشی و روش :

 BLT /004کد خط مشی 

                                اول   : نسخه                                                                                        3از  1 : صفحه

 ---تعاريف: -1

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

نسبت به ارائه خدمات باکيفيت و ايمن ومستمردر راستای ارتقاء سطح خدمات دسترسی بته   بيمارستان شهدای يافت آباد چرايی:

کيفيتت   ه ها در زمتان مناستب و   خون و فرآورده های خونی ايمن  و با هدف دسترسی مطلوب پزشكان و بيماران به خون و فرآورد

 باشد.مطلوب   اين خط  مشی  را  تدوين  نموده  و  متعهد  به  اجرای آن  می

: هدف از تدوين اين خط مشی لزوم تهيه خون جهت بيمار برابر درخواست پزشكان ، جلوگيری از آسيب بيماران و داشتن هدف

يزان نياز بيمار و کاهش مصرفغ خون و فراورده های خونی و صرفه جوئی در عوارض ناخواسته ، استفاده از فراورده های خونی به م

 مصرف آنهاست .

    به پرسنل بانک خون و آموزش به پزشكان در خصوص درخواست خون و فراورده های خونی آموزش سياست:

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 روش ارزيابی : چک ليست و مشاهدهو         مسئولين بانک خون در همه شيفتهای کاری    

 روش اجرا ) گامهای اجرائی و مجری هر گام ( : – 4

در هر شيفت در خصوص نحوه درخواست خون و فراورده های آن زمان تهيه فراورده های خونی به بانک خون  ينمسئول -4-1

 پزشكان و پرستاران بخش توضيح می دهند .

 و فرآورده از طرف پزشک معالج هستند  فرم مخصوص درخواست خون هر شيفت موظف به دريافت در بانک خون  ينمسئول -4-2

 می دهند.جهت تكميل به بخش عودت را فرم  درصورت نداشتن مهر پزشک که می بايست با امضاء و مهر پزشک مربوطه باشد.

ت نمونه ارسالی را با مشخصات روی برگته  پس از دريافت برگه درخواست خون مشخصا در هر شيفت بانک خون  ينمسئول -4-3

 مطابقت می دهند .

به درخواست پزشک توجه می کنند که چه فراورده ای و به چه ميزان درخواستت شتده    در هر شيفت بانک خون  ينمسئول -4-4

 است .

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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موارد مصرف خون و فراورده هتای ختونی در   عنوان/موضوع : 

 ای خونی تمام بخشهای مصرف کننده خون و فراورده ه

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :                 

  1/5/93تاريخ  آخرين باز نگری :                   

 31/5/93  تاريخ آخرين ابالغ :                 
 بانک خون بيمارستان دامنه خط مشی و روش :

 BLT /004کد خط مشی 

                                اول   : نسخه                                                                                        3از  1 : صفحه

همتراه فترم   ه لخته برای کراس متچ بته   و تعيين گروه به همراه نمون CBCهمزمان نمونه  در هر شيفت بانک خون  ينمسئول -4-5

 کننده دريافت می دارند . ست فرآورده به بانک خون را توسط بخش درخواستدرخوا

با توجه به درخواست پزشک اگر فراورده مورد نظر را در بانک خون بيمارستان داشت که در هر شيفت بانک خون  ينمسئول -4-6

مشكلی نيست و گرنه درخواست خون و فراورده های آن را از سازمان انتقال خون متی نمايتد کته همتراه بتا درخواستت ختون        

 نيز ضميمه می کند .درخواست پزشک را 

پس از تعيين و تأييد گروه خونی بيمار ، خون و يا فترآورده مربوطته درصتورت موجتود      در هر شيفت بانک خون  ينمسئول -4-7

 تحويل می دهند .و پس از آماده شدن و ثبت در دفتر بانک خون به بخش مربوطه در بانک خون را کراس مچ کرده  بودن

 د.نفرآورده مورد نياز را در اسرع وقت آماده و تحويل دهر شيفت مؤظفند در همسئول بانک خون  -4-8

نامته   ی موجودی يخچال بانک ختون  درصورت درخواست گروههای منفی، برای جايگزيندر هر شيفت بانک خون  ينمسئول -4-9

موجود نبتودن فترآورده متورد    درصورت  رای تهيه آن از سازمان اقدام می کنند وپزشک مبنی بر درخواست گروه منفی گرفته و ب

 . دندهمی سريعاً با سازمان و سوپروايزر کشيک ، هماهنگی الزم را انجام  دازة کافی نياز به ان

 يخچال و فريزر بانک خون ، شيكر پالکتی و سروفيوژامكانات و تسهيالت مورد نياز :-5

 کميته بررسی:-6
 

 امضاء  تهيه کنندگان امضاء  تهيه کنندگان

  رابط اعتبار بخشی  فريبا قديمی   ریاست بيمارستان د رضا مطهريدکتر سي

  مدير پرستاری زهرا قاسمی   مدیریت بيمارستان سيد ابراهيم هاشمي

  سوپروایزر آموزشي  سكينه نژاد فاضل   مسئول فني دکتر جواد جوادي تبریزي

  وختگيسرپرستار س حجت اسدي  پزشك ارشد هموویژوالنس دکتر آزیتا کریمي 

  ICU 2سرپرستار افخم سليماني   پزشك هموویژوالنس دکتر حميرا حسيني 

  ICU 1سرپرستار آرمان  آزمایشگاه   سوپروایزر سعيده ناظري

  مسئول تجهيزات پزشكي طيبه خاوري  مسئول بانك خون مریم حاجي آقازاده

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :                 موارد مصرف خون و فتراورده هتای ختونی در    عنوان/موضوع : 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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  1/5/93تاريخ  آخرين باز نگری :                    شهای مصرف کننده خون و فراورده های خونی تمام بخ

 بانک خون بيمارستان دامنه خط مشی و روش : 31/5/93  تاريخ آخرين ابالغ :                 

 BLT /004کد خط مشی 

                                اول   : نسخه                                                                                        3از  1 : صفحه

 

 تائيد کننده :

 امضاء سمت سمت

  مسئول فني آزمایشگاه  دکترجوادجوادي تبریزي 

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس  بيمارستان  سيد رضا مطهري دکتر

 منابع :  -7

 مجموعه ای از مستندات سيستم مديريت کيفيت در آزمايشكاه پزشكی تدوين و گردآوری دکتر حسين دارآفرين -

 دستور العمل های سازمان انتقال خون -

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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راهنماهای بتالينی معتبتر از جملته راهنماهتای     : عنوان/موضوع 

 هداشت در زمينه خون و فراورده های خونی ايمنسازمان جهانی ب

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :                  

  1/5/93تاريخ  آخرين باز نگری :                   

 آزمايشگاه و بخش های بستری و درمانگاه دامنه خط مشی و روش : 31/5/93  تاريخ آخرين ابالغ :               

 BLT /005  کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                                         3از  1 : صفحه

خونی ايمن سازمان بهداشت جهانی شامل چند استاندارد است که استاندارد خون و فراورده های  راهنماهای بالينی تعاريف :-1

 شامل استانداردهای حياتی می باشد .

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

بيمارستان شهدای يافت آباد نسبت به ارائه خدمات باکيفيت و ايمن ومستمروبا هدف راهنمايی در زمينه خون و فرآوردها ی خونی  چرايی:

 اين خط مشی را تدوين نموده و متعهد به اجرای آن می باشد.      وارتقاء سطح کيفيت عملكرد ها  

 : کاهش درخواست خون برای بيماران و افزايش کيفيت خدمات ارائه شده به بيماران و دريافت خون ايمن و با کمترين عارضههدف

 به پرسنل فنی آزمايشگاه و پرسنل فنی بخشهای بستری آموزش: سياست

 خط مشی و روش ارزيابی: مسئول پاسخگوی اجرای-3

 روش ارزيابی : چک ليست و مشاهدهمسئولين بانک خون در همه شيفتهای کاری     و      

 روش اجرا ) گامهای اجرائی و مجری هر گام ( : – 4

ختون و   راهنما های بالينی معتبر از جمله راهنماهای سازمان جهانی بهداشت در زمينه به در هر  شيفتبانک خون  ينمسئول -4-1

متی  فرآورده های خونی ايمن به توصيه های سازمان جهانی بهداشت در کتاب کاربرد بالينی خون و فرآورده های ختونی مراجعته   

 کنند 

از روشهای اجرائی ايمن قبل از انتقال خون برای مثال ثبت نام و انتخاب و رد داوطلبين و  در هر شيفتبانک خون  ينمسئول -4-2

 استفاده می کنند .  HIVواردی مثل غربالگری خون در م

در تمام مراحل انتقال خون و فراورده های خونی ) تأکيد بر نموه کراس متچ (   در هر شيفت فنی بخشهای بستری  ينمسئول -4-3

 از دو شناسه استفاده می کنند .

کاهش نياز به خون استتفاده متی   در هر شيفت از راهنمای بالينی پيشگيری از خونريزی و  فنی بخشهای بستری  ينمسئول -4-4

 کنند .

راهنمای بالينی استفاده از محلولهای جايگزين خون و روشهای اجرای آن استفاده متی   از در هر شيفتبانک خون  ينمسئول -4-5

 کنند .

عفونی ، ضتد   RECAPپرسنل را در رابطه با دستورالعمل نيدل استيک ، سيفتی بتاکس ،   در هر شيفتبانک خون  ينمسئول -4-6

 پوست قبل از تزريق و ... آموزش می دهند .

 به راهنمای واکنشهای آنافيالکتيک مراجعه می نمايند . در هر شيفتبانک خون  ينمسئول -4-7

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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راهنماهای بتالينی معتبتر از جملته راهنماهتای     : عنوان/موضوع 

 سازمان جهانی بهداشت در زمينه خون و فراورده های خونی ايمن

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :                  

  1/5/93تاريخ  آخرين باز نگری :                   

 آزمايشگاه و بخش های بستری و درمانگاه دامنه خط مشی و روش : 31/5/93  تاريخ آخرين ابالغ :               

 BLT /005  کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                                         3از  1 : صفحه

به پرسنل،بيماران وخانواده آنها دررابطه باانتقال عوامتل بيمتاريزا ازطريتق ختون آمتوزش       درهرشيفتمسئول بانک خون -4-8

 ميدهند 

 امكانات و تسهيالت مورد نياز : -5

 ررسی:کميته ب-6

 امضاء  تهيه کنندگان امضاء  تهيه کنندگان

  رابط اعتبار بخشی  فريبا قديمی   ریاست بيمارستان دکتر سيد رضا مطهري

  مدير پرستاری زهرا قاسمی   مدیریت بيمارستان سيد ابراهيم هاشمي

  سوپروایزر آموزشي  سكينه نژاد فاضل   مسئول فني دکتر جواد جوادي تبریزي

  سرپرستار سوختگي حجت اسدي  پزشك ارشد هموویژوالنس زیتا کریمي دکتر آ

  ICU 2سرپرستار افخم سليماني   پزشك هموویژوالنس دکتر حميرا حسيني 

  ICU 1سرپرستار آرمان  آزمایشگاه   سوپروایزر سعيده ناظري

  مسئول تجهيزات پزشكي طيبه خاوري  مسئول بانك خون مریم حاجي آقازاده

 

 يد کننده :تائ

 امضاء سمت سمت

  مسئول فني آزمایشگاه  دکترجوادجوادي تبریزي 

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس  بيمارستان  دکتر سيد رضا مطهري

 کتاب توصيه های سازمان جهانی بهداشت در کاربرد بالينی خون و فرآورده های خونی  -منابع : -7

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 4/10/91 تاريخ ابالغ  :                  ذخيره ايمن خون و فراورده های خونی:  عنوان/موضوع

  1/5/93تاريخ  آخرين باز نگری :                   

 31/5/93  تاريخ آخرين ابالغ :                 

مسئولين بانک خون در همه نوبتهای  دامنه خط مشی و روش :

 کاری
 

 BLT /006 کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                   3از  1 : صفحه

 --- تعاريف : - 1

 جلوگيری از به هدر رفتن خون و فراورده های آن بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (: 

می ساعات شبانه روز و استفاده صحيح درمانی از خون و فراورده : داشتن خون و فراورده های آن جهت تمامی بيماران در تماهدف

 های آن

:  درخواست صحيح خون ، چک دمای يخچال و فريزرهای بانک خون ، بررسی فراورده ها از نظر سالم بودن و تاريخ انقضاء سياست

 و آموزش به پرسنل 

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 روش ارزيابی : چک ليست و مشاهدهدر همه شيفتهای کاری        و            مسئولين بانک خون 

 روش اجرا ) گامهای اجرائی و مجری هر گام ( : – 4

 زنجيره سرد را در هنگام نقل و انتقال خون و فراورده های آن رعايت می کنند . در هر شيفتبانک خون  ينمسئول -4-1

 از کلد باکس جهت حفظ زنجيره سرد استفاده می کنند . در هر شيفتبانک خون  ينمسئول -4-2

 از آلودگی خون و فراورده های آن در هنگام نقل و انتقال جلوگيری می کنند . در هر شيفتبانک خون  ينمسئول -4-3

ميكربتی و  کيسه های خون و فراورده های آن را از نظر هموليز ، لختته ، گتاز ، آلتودگی     در هر شيفتبانک خون  ينمسئول -4-4

 پارگی کيسه و انجام گروه برای هر کيسه خون بررسی می کنند .

 کيسته  کامتل  مشخصتات  بيمارستان خون بانک به آن های وردهفرا و خون وصول از پس در هر شيفتبانک خون  ينمسئول -4-5

 ميكنند . ثبت خون بانک مخصوص دفتر در را مربوطه کد با همراه ها آن دمای و خون

 تاريخو زمان اساس بر وکرده کنترل  انقضاء تاريخ نظر از را ها فراورده تمام صبح شيفت ابتدایدر بانک خون  نيمسئول -4-6

 ند .کن می مرتب انقضاء زمان ترتيب به مخصوص سبدهای در ءانقضا

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 4/10/91 تاريخ ابالغ  :                  ذخيره ايمن خون و فراورده های خونیعنوان/موضوع : 

  1/5/93تاريخ  آخرين باز نگری :                   

 31/5/93  تاريخ آخرين ابالغ :                 

مسئولين بانک خون در همه نوبتهای  دامنه خط مشی و روش :

 کاری
 

 BLT /006 کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                   3از  1 : صفحه

 العمل دستور طبق باشد می هفته يک از کمتر آنها انقضاء تاريخ که  یيها P.C در ابتدای شيفت صبح  مسئولين بانک خون -4-7

 می دهند . عودت خون انتقال سازمان به برگشتی

 فرم درخواست خون ارسالی توسط بخشها را بصورت صحيح تكميل می نمايند . در هر شيفت مسئولين بانک خون   -4-8

 آزمايش کراس مچ را انجام می دهند . در هر شيفت مسئولين بانک خون -4-9

 مشخصات روی لوله های خون را با برگه های درخواست خون مطابقت می دهند . در هر شيفت مسئولين بانک خون -4-10

 ميزان خون مورد نياز را جهت کراس مچ بررسی می نمايند . در هر شيفت مسئولين بانک خون -4-11

روزانه  دمای يخچالها و فريزرهای بانک خون را روی برگه ای که روی در يخچال يا فريزر نصب شده  مسئولين بانک خون -4-12

 ثبت می نمايند .

زنگ خطر فريزر و يخچال های بانک خون را از نظر درستی کارکرد مورد بررسی قرار  در هر شيفت مسئولين بانک خون -4-13

 می دهند .

 توجه دارند که در يخچال يا فريزر بانک خون به مدت طوالنی باز نباشد . در هر شيفت بانک خون مسئولين -4-14

  1- 6ْ دمای در خون بانک مخصوص های يخچال در را شده شسته  , W.B  ، P.C, P.C در هر شيفت مسئولين بانک خون -4-15

 قرار می دهند .

 می کنند . نگهداری توليد زمان از سال يک مدت به c ْ25-18 دمای در رايوک و FF.P در هر شيفت مسئولين بانک خون -4-16

 می کنند . نگهداری خون بانک استاندارد انكورباتور شيكر در c ْ24-20 دمای دررا   plt در هر شيفت مسئولين بانک خون -4-17

سازگاری خون و انجام صحيح پرسنل را در راستای انجام صحيح آزمايشات  در هر شيفت مسئولين بانک خون -4-18

 استانداردهای روزانه بانک خون آموزش می دهند . 
 

 فريزر و يخچال بانک خون امكانات و تسهيالت مورد نياز :  -4

5-  
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                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
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 4/10/91 تاريخ ابالغ  :                  ذخيره ايمن خون و فراورده های خونیعنوان/موضوع : 

  1/5/93:  تاريخ  آخرين باز نگری                  

 31/5/93  تاريخ آخرين ابالغ :                 

مسئولين بانک خون در همه نوبتهای  دامنه خط مشی و روش :

 کاری
 

 BLT /006 کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                   3از  1 : صفحه

 کميته بررسی:-6

 امضاء  يه کنندگانته امضاء  تهيه کنندگان

  رابط اعتبار بخشی  فريبا قديمی   ریاست بيمارستان دکتر سيد رضا مطهري

  مدير پرستاری زهرا قاسمی   مدیریت بيمارستان سيد ابراهيم هاشمي

  سوپروایزر آموزشي  سكينه نژاد فاضل   مسئول فني دکتر جواد جوادي تبریزي

  سرپرستار سوختگي حجت اسدي  والنسپزشك ارشد هموویژ دکتر آزیتا کریمي 

  ICU 2سرپرستار افخم سليماني   پزشك هموویژوالنس دکتر حميرا حسيني 

  ICU 1سرپرستار آرمان  آزمایشگاه   سوپروایزر سعيده ناظري

  مسئول تجهيزات پزشكي طيبه خاوري  مسئول بانك خون مریم حاجي آقازاده

 

 تائيد کننده :

 امضاء سمت گینام و نام خانواد

  مسئول فني آزمایشگاه  دکتر جوادجوادي تبریزي

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس  بيمارستان  دکتر سيد رضا مطهري

 دستور العمل های سازمان انتقال خون  -منابع :  -7

 سياست بيمارستان -

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
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رای آنتی بادی تعيين و پيگيری دريافت کنندگان داعنوان/موضوع : 

 که شامل مشاوره های اختصاصی می باشد 

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :               

  1/5/93تاريخ  آخرين باز نگری :                 

 31/5/93  تاريخ آخرين ابالغ :               
 مسئولين بانک خون در همه نوبتهای کاری دامنه خط مشی و روش :

 

 BLT /007 کد خط مشی :

                                  اول : نسخه                                                                                        3از  1  : صفحه

 اند . بيمارانی هستند که قبالً تزريق خون نامتجانس داشته بيمارانی که در خون خود آنتی بادی دارند تعاريف : - 1

 بيانيه خط مشی )چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

 واکنش باديهای آنتی ازوجود ناخواسته ناشی واکنشهای به مربوط عوارض ايجاداز جلوگيریو بيماران ايمنی سطح ارتقاءچرايی: 

 گر 

 : ارتقاء سالمت بيماران و تزريق خون سالم و بدون عوارض برای آنانهدف

 : آموزش به پرسنل فنی آزمايشگاه و بخشهای بستریتسياس

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 روش ارزيابی : چک ليست و مشاهدهمسئولين بانک خون در همه شيفتهای کاری    و     

 روش اجرا ) گامهای اجرائی و مجری هر گام ( : – 4

 را انجام می دهند .  RHسازگاريخونی شامل کراس مچ و ايزوگروپ و  آزمايشات در هر شيفتبانک خون  ينمسئول -4-1

کته آنتتی باديهتای سترد را بررستی متی کنتد و          RTدو لوله آزمايش کراس مچ شامل  در هر شيفتبانک خون  ينمسئول -4-2

COOMBS  . که آنتی باديهای گرم را بررسی می کند در نظر می گيرد 

اگر بيمار آنتی بادی سرد داشته باشد به پرسنل فنی بخش اطالع می دهند کته بيمتار در    فتدر هر شيبانک خون  ينمسئول -4-3

 معرض سرما قرار نگيرد .

در صورتی که فرد گيرنده خون دارای آنتی بادی گرم باشد به پرسنل فنی بخش بستتری   در هر شيفتبانک خون  ينمسئول -4-4

 جه گرم کرده و سپس به بيمار تزريق کنند .در 37اطالع می دهند که ابتدا خون را با وارمر 

پرستاران بخشهای بستری در هرشيفت هنگام تزريق خون هر ده دقيقه يک بار به بيمار سر زده و حال عمتوميش را جويتا    -4-5

 می شوند .
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و   HBبيمار را جهتت بررستی ميتزان      CBCساعت پس از تزريق خون نمونه  6پرسنل فنی بخشهای بستری در هر شيف  -4-6

HCT  . بيمار به آزمايشگاه ارسال می کنند 

ساعت جهت بررسی  عتوارض ناخواستته ختونی     24حال عمومی بيمار را پس از  پرسنل فنی بخشهای بستری در هر شيف -4-7

 بررسی می کنند .

 کراس مچ نتيجه يا و دنکن مچ کراس بيمار برای سازگاری  P.Cد ننتوانکه  صورتی در در هر شيفتبانک خون  ينمسئول -4-8

 می گذارند و به روش ذيل عمل می نمايند .  ميان در خون انتقال سازمان با را طهمربو موارد باشد داشته آگلوتيناسيون

 نمونه يک و cc 10مقدار به بيمار لخته نمونه يککشيک  سوپروايزر با هماهنگی از شيفت بعددر هر بانک خون  ينمسئول -4-9

CBC و BG کامل شرح و جنين سقط نداشتن يا داشتن زگار،ناسا خون تزريق سابقه ای مكتوب از بيمار و کامل مشخصات همراه به 

 می دهند . ارجاع انتقال خون  سازمان را به آگلوتيناسيون شدت و کراس مچ مراحل کامل ثبت و  مصرفی داروهای و بيماری

 که PC و هشد انجام سازگاری آزمايش مراحل ، خون انتقال سازمان به نمونه ارسال از شيفت بعددر هر بانک خون  ينمسئول -4-10

 می کنند .  ارسال و کرده تهيه باشد داشته بيمار بانمونه را ناسازگاری کمترين

 به تزريق جهت آنرا خون بانک دفتر در وثبت سازمان از نظر مورد فراورده دريافت از شيفت بعددر هر بانک خون  ينمسئول -4-11

 .دنده می  تحويل بخش

 دفتر در را نيز مربوطه مراحل و را بايگانی کرده سازمان از ارسالی مچ کراس گزارش شيفت فرمدر هر بانک خون  ينمسئول -4-12

 نمايند . می ثبت خون بانک

 دستگاه وارمرامكانات و تسهيالت مورد نياز :  -6

 

 

 

تعيين و پيگيری دريافت کنندگان دارای آنتی بادی عنوان/موضوع : 

 که شامل مشاوره های اختصاصی می باشد 

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :               

  1/5/93تاريخ  آخرين باز نگری :                 

 31/5/93  تاريخ آخرين ابالغ :               
 مسئولين بانک خون در همه نوبتهای کاری دامنه خط مشی و روش :

 

 BLT /007  کد خط مشی :

                                  اول : نسخه                                                                                         3از  1  : صفحه
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تعيين و پيگيری دريافت کنندگان دارای آنتی بادی عنوان/موضوع : 

 که شامل مشاوره های اختصاصی می باشد 

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :               

  1/5/93تاريخ  آخرين باز نگری :                 

 31/5/93  تاريخ آخرين ابالغ :               
 مسئولين بانک خون در همه نوبتهای کاری دامنه خط مشی و روش :

 

 BLT /007 کد خط مشی :

                                  اول : نسخه                                                                                         3از  1  : صفحه

 کميته بررسی:-6

 امضاء  تهيه کنندگان امضاء  تهيه کنندگان

  رابط اعتبار بخشی  فريبا قديمی   ریاست بيمارستان دکتر سيد رضا مطهري

  مدير پرستاری زهرا قاسمی   مدیریت بيمارستان سيد ابراهيم هاشمي

  سوپروایزر آموزشي  سكينه نژاد فاضل   مسئول فني دکتر جواد جوادي تبریزي

  سرپرستار سوختگي حجت اسدي  پزشك ارشد هموویژوالنس دکتر آزیتا کریمي 

  ICU 2سرپرستار افخم سليماني   پزشك هموویژوالنس دکتر حميرا حسيني 

  ICU 1سرپرستار آرمان  مایشگاه  آز سوپروایزر سعيده ناظري

  مسئول تجهيزات پزشكي طيبه خاوري  مسئول بانك خون مریم حاجي آقازاده

 

 تائيد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مسئول فني آزمایشگاه  دکتر جوادجوادي تبریزي

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس  بيمارستان  دکتر سيد رضا مطهري

 دستور العمل های سازمان انتقال خون  -منابع :  -7

 سياستها و تجارب بيمارستانی -
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ايمنتی کارکنتان در مقابتل ارگانيستم هتای      عنوان/موضوع : 

 پاتوژنيک و آلوده کننده

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :                  

  1/5/93تاريخ  آخرين باز نگری :                   

 31/5/93  تاريخ آخرين ابالغ :               
 کليه پرسنل بيمارستان دامنه خط مشی و روش :

 

 BLT /008 کد خط مشی :

                                  اول : نسخه                                                                                        3از  1  : صفحه

ارگانيسم های آلوده کننده و پاتوژنيک ارگانيسم هائی هستند که باعث بيماری و حتی مرگ در فرد آلوده شونده می  تعاريف : - 1

 شوند .

 بيانيه خط مشی )چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

 لزوم مراقبت از پرسنل در مقابل عفونتهای بيمارستانیچرايی: 

يشگيری از انتقال عفونت از بيماران به کليه کارکنان آزمايشگاه و بانک خون ، پيشگيری از انتقال عفونت از منابع عفونی :پهدف

 به کليه کارکنان درمانی و حفظ و ارتقاء سالمت کارکنان در مقابل عفونتهای بيمارستانی و پيامدهای آن

 فردی جهت کارکنان و تهيه وسايل حفاظت در معرض ديد کارکنان: نصب احتياطات استاندارد سياست

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 روش ارزيابی : چک ليست و مشاهدهمسئولين بانک خون در همه شيفتهای کاری      و       

 روش اجرا ) گامهای اجرائی و مجری هر گام ( : – 4

 ت استاندارد را به پرسنل آزمايشگاه و بانک خون آموزش می دهد .مسئول کنترل عفونت  در هر شيفت اصول احتياطا -4-1

 مسئول کنترل عفونت در هر شيفت وسايل حفاظت فردی مناسب برای کليه کارکنان فراهم می نمايد. -4-2

حوی کته  مسئولين بانک خون در هر شيفت اقدام به جمع آوری ، انتقال و بی خطر نمودن پسماندهای عفونی می نمايند به ن -4-3

 موجب آلودگی محيط نشود .

مسئولين بانک خون در هر شيفت اقدام به جمع آوری اجسام نوك تيز در ظروف مقاوم و سپس بی خطر نمتودن آنهتا متی     -4-4

 نمايند .

 می پردازند .  Bمسئول کنترل عفونت در هر شيفت به بررسی وضعيت کليه کارکنان از نظر وضعيت واکسيناسيون هپاتيت  -4-5

  کليه کارکنان فنی و پذيرش آزمايشگاه را تعيين می کنند .  HBS ABمسئولين بخش هورمون شناسی در هر شيفت تيتر  -4-6
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ايمنتی کارکنتان در مقابتل ارگانيستم هتای      عنوان/موضوع : 

 پاتوژنيک و آلوده کننده

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :                  

  1/5/93ز نگری :  تاريخ  آخرين با                 

 31/5/93  تاريخ آخرين ابالغ :               
 کليه پرسنل بيمارستان دامنه خط مشی و روش :

 

 BLT /008کد خط مشی: 

                                  اول : نسخه                                                                                        3از  1  : صفحه

مسئول کنترل عفونت در هر شيفت اقدامات ضروری طبق پروتكل در صورت بروز مواجهه شغلی جهت پيشكيری از ابتال به  -4-7

 عفونت ها را انجام می دهد .

( را انجتام   TBمسئول کنترل عفونت در هر شيفت پروفيالکسی با آنتی بيوتيک پس از تماس با عوامل پاتوژن ) مننگوکک و  -4-8

 می دهد .

 وسايل حفاظت فردی و وسايل دفع پسماندها امكانات و تسهيالت مورد نياز :  -5

 

 کميته بررسی:-6

 امضاء  تهيه کنندگان امضاء  تهيه کنندگان

  رابط اعتبار بخشی  فريبا قديمی   ریاست بيمارستان دکتر سيد رضا مطهري

  مدير پرستاری زهرا قاسمی   مدیریت بيمارستان سيد ابراهيم هاشمي

  سوپروایزر آموزشي  سكينه نژاد فاضل   مسئول فني دکتر جواد جوادي تبریزي

  سرپرستار سوختگي حجت اسدي  پزشك ارشد هموویژوالنس دکتر آزیتا کریمي 

  ICU 2سرپرستار افخم سليماني   پزشك هموویژوالنس دکتر حميرا حسيني 

  ICU 1سرپرستار آرمان  مایشگاه  آز سوپروایزر سعيده ناظري

  مسئول تجهيزات پزشكي طيبه خاوري  مسئول بانك خون مریم حاجي آقازاده

 

 تائيد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مسئول فني آزمایشگاه  دکتر جوادجوادي تبریزي
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ايمنتی کارکنتان در مقابتل ارگانيستم هتای      عنوان/موضوع : 

 وده کنندهپاتوژنيک و آل

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :                  

  1/5/93تاريخ  آخرين باز نگری :                   

 31/5/93  تاريخ آخرين ابالغ :               
 کليه پرسنل بيمارستان دامنه خط مشی و روش :

 

 BLT /008 کد خط مشی :

                                  اول : نسخه                                                                                        3از  1  : صفحه

 

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس  بيمارستان  دکتر سيد رضا مطهري

 منابع :  -7

حفاظت و پيشگيری از آلودگی کارکنان و محيط آزمايشگاه و کتابچه مديريت کيفيت در آزمايشگاه پزشكی  و اصول کلی   -

 مربوط به مرجع سالمت
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 4/10/91 تاريخ ابالغ  :                   دفع مناسب خون و محصوالت خونیعنوان/موضوع : 

  1/5/93تاريخ  آخرين باز نگری :                   

 31/5/93  تاريخ آخرين ابالغ :               

مسئولين بانک خون در همه نوبتهای  دامنه خط مشی و روش :

 کاری و پرسنل بخشهای بستری و پرسنل خدماتی
 

 BLT /009 کد خط مشی :

                                  اول : نسخه                                                                                        3از  1  : صفحه

پسماندهای عفونی مظنون به داشتن عوامل زنده بيماريزا ) باکتريها ، ويروسها ، انگلها يا قارچها ( به مقدار و با  تعاريف : - 1

 کيفيتی که بتوانند در ميزبانان حساس موجی بيماری شوند می باشند .

 ی (:بيانيه خط مشی )چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مش-2 

 افزايش ضريب ايمنی بيمارانچرايی: 

: حفظ سالمت عمومی و محيط زيست در مقابل اثرات نامطلوب پسماندهای پزشكی ، اطمينان از مديريت اجرائی مناسب و هدف

ضابطه مند پسماندهای پزشكی و ايجاد رويه ای مناسب و ضابطه مند برای توليد ، حمل ، نگهداری ، تصفيه ، امحاء و دفع 

 ماندهای پزشكیپس

 : آموزش به پرسنل فنی و مسئول خدمات و مسئول نمونه گيری آزمايشگاه و تفكيک زباله ها در آزمايشگاهسياست

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 و       روش ارزيابی : چک ليست و مشاهده        مسئولين فنی آزمايشگاه  

 و مجری هر گام ( :روش اجرا ) گامهای اجرائی  – 4

مسئولين بانک خون در هر شيفت پسماندهای عفونی و پسماندهای شيميائی را در کيسه زباله مقاوم زرد رنگ جمتع آوری و   -4-1

 قابل شستشو و ضدعفونی نگهداری می کنند .  در مخزن زرد رنگ دارای عالمت مخصوص ،

و کيسه های پالستيكی پر از پسماند شد پس از بستن درب آنهتا   مسئولين بانک خون در هر شيفت وقتی سه چهارم ظروف -4-2

 ، آنها را برميدارند .

مسئولين بانک خون روزانه يا در صورت لزوم جند بار در روز پسماندها را گردآوری کترده و بته محتل تعيتين شتده بترای        -4-3

 انباشتن پسماندها می فرستند .

يسه ها و ظروف مصرف شده بالفاصله کيسه و ظتروف از همتان نتوع قترار داده ،     مسئولين خدمات  در هر شيفت به جای ک -4-4

 سطلهای زباله را بالفاصله پس از خالی شدن کيسه های پرشده شستشو و ضدعفونی می کنند .
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 4/10/91 تاريخ ابالغ  :                   دفع مناسب خون و محصوالت خونیعنوان/موضوع : 

  1/5/93آخرين باز نگری :    تاريخ                 

 31/5/93  تاريخ آخرين ابالغ :               

مسئولين بانک خون در همه نوبتهای  دامنه خط مشی و روش :

 کاری و پرسنل بخشهای بستری و پرسنل خدماتی
 

 BLT /009 کد خط مشی :

                                  اول : نسخه                                                                                        3از  1  : صفحه

 مسئولين بانک خون در هر شيفت به نحوی طراحی می کنند که نظارت کافی بر ميزان مواد و وسايل مصرفی دارند . -4-5

 ه در مبدا توليد جدا می کنند .مسئولين بانک خون در هر شيفت پسماندهای عادی را از پسماندهای ويژ -4-6

مسئولين بانک خون در هر شيفت توجه دارند که حجم پسماند توليدی به حداقل تقليل يابد و اين کار را با انجام روشتهائی   -4-7

که در حين کار پسماند کمتر يا کم خطرتری را توليد نموده و يا تدوين روشهای صحيح نمونه گيری و آموزش آنهتا جهتت کتاهش    

 وارد نمونه گيری مجدد انجام می دهند .م

مسئولين بانک خون در هر شيفت از مواد شيميائی و ضدعفونی کننده ای استفاده می نمايند که خطر کمتری بترای افتراد و    -4-8

 محيط زيست دارند .

ابتل نفتوذ ، ماستک ،    مسئولين بانک خون در هر شيفت در همه مراحل از وسايل حفاظتی مخصوصاً دستكش مقاوم و غير ق -4-9

 روپوش ، پيش بند مخصوص و غيره استفاده می نمايند .

مسئولين خدمات در هر شيفت تمام مراحل جمع آوری و دفع پسماند را با دست انجام می دهند زيرا وسايل مكانيكی باعث  -4-10

 پاره شدن کيسه ها و ترشح و پاشيدن مواد می گردد .

 در صورت لزوم بيش از يک بار در روز پسماندها را دفع می کنند . مسئولين خدمات روزانه و  -4-11

مسئولين بانک خون در هر شيفت لوله های يک بار مصرف حاوی خون ، سرم و ديگر مايعتات بتدن را ترجيحتاً در کيسته       -4-12

ا در صورت رعايت نمتودن اصتول   مخصوص اتوکالو قرار داده و اتوکالو نموده و در کيسه زباله ضخيم سياه رنگ دفع می نمايند و ي

ايمنی  لخته و مايعات بدن ) با حجم زياد ( را سينک مخصوص اين کار با جريان ماليم آب تخليه نمتوده و ستپس در متايع ستفيد     

 کننده

به مدت حداقل يک ساعت قرار داده و يا در شرايط استاندارد توستط شتهرداری حمتل و در پستماند ستوز        10/1خانگی با رقت  

 ايش  کرده و يا در زير زمين بهداشتی دفع می کنند . آزم

 مسئولين بانک خون در هر شيفت کليه وسايل فوق را در کيسه زباله زرد رنگ ) با عالمت خطر زيستی ( قرار می دهند . -4-13
 

 مولیسيفتی باکس ، سطل زباله عفونی و معمولی و کيسه زباله عفونی و معامكانات و تسهيالت مورد نياز : -5

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       

 

 

732 
 

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :                   دفع مناسب خون و محصوالت خونیعنوان/موضوع : 

  1/5/93تاريخ  آخرين باز نگری :                   

 31/5/93  تاريخ آخرين ابالغ :               

مسئولين بانک خون در همه نوبتهای  دامنه خط مشی و روش :

 ی بستری و پرسنل خدماتیکاری و پرسنل بخشها
 

 BLT /009 کد خط مشی :

                                  اول : نسخه                                                                                        3از  1  : صفحه

 کميته بررسی:-6

 امضاء  تهيه کنندگان امضاء  تهيه کنندگان

  رابط اعتبار بخشی  فريبا قديمی   ریاست بيمارستان سيد رضا مطهري دکتر

  مدير پرستاری زهرا قاسمی   مدیریت بيمارستان سيد ابراهيم هاشمي

  سوپروایزر آموزشي  سكينه نژاد فاضل   مسئول فني دکتر جواد جوادي تبریزي

  ر سوختگيسرپرستا حجت اسدي  پزشك ارشد هموویژوالنس دکتر آزیتا کریمي 

  ICU 2سرپرستار افخم سليماني   پزشك هموویژوالنس دکتر حميرا حسيني 

  ICU 1سرپرستار آرمان  آزمایشگاه   سوپروایزر سعيده ناظري

  مسئول تجهيزات پزشكي طيبه خاوري  مسئول بانك خون مریم حاجي آقازاده

 

 تائيد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مسئول فني آزمایشگاه  جوادي تبریزيدکتر جواد

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس  بيمارستان  دکتر سيد رضا مطهري

 دستور العمل های سازمان انتقال خون  - منابع : -7

 سياست و تجارب بيمارستانی -

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       

 

 

733 
 

حمل و نقل خون و فراورده هتای ختونی در داختل و    عنوان/موضوع : 

 ج بيمارستانخار

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :           

  1/5/93تاريخ  آخرين باز نگری :             

 31/5/93  تاريخ آخرين ابالغ :           
 مسئولين بانک خون در همه نوبتهای کاری   دامنه خط مشی و روش :

 

 BLT /0010 کد خط مشی :

                                  اول : نسخه                                                                                  3از  1  : صفحه

 ---تعاريف :  – 1

 بيانيه خط مشی )چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

 بايد خون و فراورده های آن به صورت استاندارد حمل و نقل شود .چرايی: 

گيری از هدررفت خون ، استفاده از هر فراورده با باالترين ميزان بازدهی برای بيماران و کاهش مصرف فراورده ها : جلوهدف

 فراورده ها وقتی به صورت استاندارد مصرف شود .

 آموزش به پرسنل خدمات و رانندگان حمل خون  : آموزش به پرسنل آزمايشگاه و پرستاران بخشها ،سياست

 اجرای خط مشی و روش ارزيابی: مسئول پاسخگوی-3

 چک ليست و مشاهده و          روش ارزيابی :               مسئول پاسخگو: بانک خون

 روش اجرا ) گامهای اجرائی و مجری هر گام ( : – 4

کرده به  در تحويل خون و فراورده های آن از بانک خون حتماً زنجيره سرما را رعايت مسئولين بانک خون در هر شيفت -4-1

 صورتی که کلد باکس همراه با يخ و دماسنج به راننده آموزش ديده تحويل می دهند .

مسئولين بانک خون در هر شيفت در بانک خون مجدداً يخ ها را تعويض کرده و يخ جديد قرار می دهند و خون ها را ارسال  -4-2

 می کنند.

را پس از رسيدن به آزمايشگاه سريعاً در يخچال بانک خون قترار متی    مسئولين بانک خون در هر شيفت خون و فراورده ها -4-3

 دهند .

مستئولين بانک خون در هر شيفت در هنگام تحتويل خون به بخشها توجه داشته باشند که ختدمات و کمتک بهيتتتاران     -4-4

 حتماً  

 کلد باکس همراه داشته باشند .

 خون در مكانهای آلوده قرار نگيرد . مسئولين بانک خون در هر شيفت توجه دارند که -4-5

 يخچال بانک خون ، فريزر بانک خون و کلد باکسامكانات و تسهيالت مورد نياز :  -5



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       

 

 

734 
 

حمل و نقل خون و فراورده هتای ختونی در داختل و    عنوان/موضوع : 

 خارج بيمارستان

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :           

  1/5/93تاريخ  آخرين باز نگری :             

 31/5/93  تاريخ آخرين ابالغ :           
 مسئولين بانک خون در همه نوبتهای کاری   دامنه خط مشی و روش :

 

 BLT /010 کد خط مشی :

                                  اول : نسخه                                                                                  3از  1  : صفحه

 کميته بررسی:-6

 امضاء  تهيه کنندگان امضاء  تهيه کنندگان

  رابط اعتبار بخشی  فريبا قديمی   ریاست بيمارستان دکتر سيد رضا مطهري

  مدير پرستاری زهرا قاسمی   مدیریت بيمارستان سيد ابراهيم هاشمي

  وپروایزر آموزشي س سكينه نژاد فاضل   مسئول فني دکتر جواد جوادي تبریزي

  سرپرستار سوختگي حجت اسدي  پزشك ارشد هموویژوالنس دکتر آزیتا کریمي 

  ICU 2سرپرستار افخم سليماني   پزشك هموویژوالنس دکتر حميرا حسيني 

  ICU 1سرپرستار آرمان  آزمایشگاه   سوپروایزر سعيده ناظري

  سئول تجهيزات پزشكيم طيبه خاوري  مسئول بانك خون مریم حاجي آقازاده

 

 تائيد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مسئول فني آزمایشگاه  دکتر جوادجوادي تبریزي

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس  بيمارستان  دکتر سيد رضا مطهري

 دستور العمل های  - منابع : -7

 سازمان انتقال خون  -8

 ب بيمارستانیسياست و تجار -



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       

 

 

735 
 

: اطمينان از ثبت و گتزارش دهتی واکنشتهای    عنوان/موضوع 

 ورده های خونیآانتقال خون و فر

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :                  

  1/5/93تاريخ  آخرين باز نگری :                   

 31/5/93  تاريخ آخرين ابالغ :               
 فنی بيمارستانپرسنل  دامنه خط مشی و روش :

 BLT /011کد خط مشی : 

                                  اول : نسخه                                                                                        3از  1  : صفحه

 تا حاد ناشی از تزريق خون قرار دارد .واکنشهای ناخواسته خون شامل مواردی است که بيمار در خطر کم تعاريف :  – 1

 بيانيه خط مشی )چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی ( : -2

 افزايش ضريب ايمنی بيماران در هنگام تزريق خون و فراورده هاچرايی: 

 : جلوگيری از واکنشهای ناخواسته بيماران به تزريق خون و فراورده هاهدف

 بانک خون و پرستاران بخشهاآموزش به پرسنل : سياست

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 و        روش ارزيابی : چک ليست و مشاهده          مسئولين بانک خون

 روش اجرا ) گامهای اجرائی و مجری هر گام ( : – 4

را جهت اجتناب از بروز اشتباه به کار می در مراحل مختلف آماده سازی خون  دقت الزم  مسئولين بانک خون در هر شيفت -4-1

 گيرند تا واکنشهای ناخواسته صورت نگيرد .

سازگار را در دستور کار خود قرار  ABOشناسائی دقيق بيمار ، برچسب گذاری صحيح و  مسئولين بانک خون در هر شيفت -4-2

 ی گيرد .می دهند . اکثر واکنشهای ناخواسته خونی در اثر اشتباهات کارکنان صورت م

 مسئولين فنی بخشهای بستری در هر شيفت قبل از تزريق خون و فراورده ها چک انتهائی را انجام می دهند . -4-3

اعضاء کميته بانک خون در بيمارستان در همه شيفتها قوانينی برای چگونگی درخواست و تجويز خون وضع می کنند و برای  -4-4

پرستار ، فلبوتوميست ، مسئول فنی بانک خون و انتقال دهنده خون به بالين   جمله پزشک ،افراد دخيل در پروسه انتقال خون از 

 بيمار مسئولتی تعيين می کنند .

اعضاء کميته بانک خون بيمارستان از روش عملياتی استاندارد مكتوبی جهت تزريق فراورده ها و عناصر خونی به ويژه در  -4-5

 ، برچسب سازگاری و مستندات مربوطه برای تمام شيفتها استفاده می نمايند . شناسائی نهائی بيمار ،  کيسه خون

مسئولين بانک خون در هر شيفت قبل از ارسال هر کيسه خون از بانک خون در هنگام تحويل و ورود بته بختش و قبتل از     -4-6

 تزريق کنترل می نمايند .

فی خون را مخلوط کرده و سپس در جائی ثابت قرار می دهند تا مسئولين بانک خون در هر شيفت در صورت داشتن وقت کا -4-7

 رنگ پالسما نمايان شده و موارد ذيل را بررسی می نمايند .

 * آثار و عالئم هموليز در پالسما که نشانگر آلودگی خون ، انجماد و يا بيش از حد گرم نمودن است .

 

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       

 

 

736 
 

: اطمينان از ثبت و گتزارش دهتی واکنشتهای    عنوان/موضوع 

 ورده های خونیآانتقال خون و فر

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :                  

  1/5/93تاريخ  آخرين باز نگری :                   

 31/5/93  تاريخ آخرين ابالغ :               
 پرسنل فنی بيمارستان دامنه خط مشی و روش :

 BLT /011کد خط مشی : 

                                  اول : نسخه                                                                                        3از  1  : صفحه

 * آثار و عالئم هموليز در حدفاصل گلبول قرمز و پالسما

 ا ارغوانی و يا سياه رنگ ديده می شود .* آثار و عالئم آلودگی مانند تغيير رنگ گلبول قرمز که در صورت آلودگی اغلب تيره تر ي

 * وجود لخته که نشانگر عدم اختالط خون در هنگام جمع آوری با ضدانعقاد می باشد .

 * آثار و عالئم نشان دهنده صدمه به کيسه خون يا وجود درز در آن و يا باز شدن کيسه خون قبل از مصرف

  ه رنگ زرد کاهی و فاقد تجمعات پالکتی واضح و ذوب شدن شفاف و به رنگ زرد ،ب  * رنگ فراورده : برای مثال پالکت بايد شفاف ،

 کاهی تا سبز روشن باشد .

پرسنل فنی بخشهای بستری در هر شيفت اگر کيسه خون يا فراورده دارای نشتی ، رنگ غير طبيعی ، هموليز ، وجود لختته   -4-8

وجود حباب گاز در کيسه ، دمای نامطلوب و يا برچسب ناسالم باشند آن را بته   ، گذشتن از تاريخ انقضاء ، وجود کلوئيد در پالسما ،

 بانک خون عودت می دهند .

 ---امكانات و تسهيالت مورد نياز :  -5

 کميته بررسی:-6

 امضاء  تهيه کنندگان امضاء  تهيه کنندگان

  رابط اعتبار بخشی  فريبا قديمی   ریاست بيمارستان دکتر سيد رضا مطهري

  مدير پرستاری زهرا قاسمی   مدیریت بيمارستان سيد ابراهيم هاشمي

  سوپروایزر آموزشي  سكينه نژاد فاضل   مسئول فني دکتر جواد جوادي تبریزي

  سرپرستار سوختگي حجت اسدي  پزشك ارشد هموویژوالنس دکتر آزیتا کریمي 

  ICU 2رستارسرپ افخم سليماني   پزشك هموویژوالنس دکتر حميرا حسيني 

  ICU 1سرپرستار آرمان  آزمایشگاه   سوپروایزر سعيده ناظري

  مسئول تجهيزات پزشكي طيبه خاوري  مسئول بانك خون مریم حاجي آقازاده

 

 

 

 

 

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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حمل و نقل خون و فراورده هتای ختونی در داختل و    عنوان/موضوع : 

 خارج بيمارستان

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :           

  1/5/93تاريخ  آخرين باز نگری :             

 31/5/93  تاريخ آخرين ابالغ :           
 مسئولين بانک خون در همه نوبتهای کاری   دامنه خط مشی و روش :

 

 BLT /010 کد خط مشی :

                                  اول : نسخه                                                                                  3از  1  : صفحه

 

 تائيد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مسئول فني آزمایشگاه  دکتر جوادجوادي تبریزي

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس  بيمارستان  دکتر سيد رضا مطهري

 

 زمان انتقال خوندستور العمل های سا  -منابع :  -7

 سياست و تجارب بيمارستانی -

 

 

 

 

 

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       

 

 

738 
 

انتقال ختون و   اطمينان از اين که تمام مراحل: عنوان/موضوع 

محصوالت خونی که به وسيله دو پرستنل تعلتيم ديتده انجتام     

گرفته و ثبت می شوند جهتت بررستی و تجزيته و تحليتل در     

 اختيار اين بخش نيز قرار می گيرند 

 4/10/91 ريخ ابالغ  :تا               

  1/5/93تاريخ  آخرين باز نگری :                 

 31/5/93  تاريخ آخرين ابالغ :               

 پرسنل فنی آزمايشگاه دامنه خط مشی و روش :

 BLT /012کد خط مشی : 

                                  اول : نسخه                                                                                        2از  1  : صفحه

 ---تعاريف :  – 1

 بيانيه خط مشی )چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی ( :-2 

 جلوگيری از ايجاد خطا و اشتباهچرايی:  

 بدون واکنش به بيماران: افزايش سطح کيفيت آزمايشات انجام شده و تحويل يک فراورده ايمن و هدف

 : آموزش به پرسنل بانک خونسياست

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 چک ليست و مشاهده و    روش ارزيابی :    مسئولين بانک خون   

 روش اجرا ) گامهای اجرائی و مجری هر گام ( : – 4

کراس مچ و تعيين گروه خونی توسط پرسنل بانک خون اين پس از انجام آزمايشات يكی از پرسنل فنی در هرشيفت  -4-1

 آزمايشات را مجدداً چک می نمايد .

 مسئولين بانک خون در هر شيفت آزمايشات کراس مچ را در دفتر بانک خون ثبت می نمايند . -4-2

يد سيستم پذيرش را در مسئولين بانک خون در هر شيفت کيسه های خون را با دفتر بانک خون چک نموده و همچنين تاي -4-3

 هنگام تحويل خون به خدمات بخشها  می گيرد . 

يكی از پرسنل فنی در هر شيفت انجام آزمايشات سازگاری خون را که توسط مسئول بانک خون انجام شده را مجدداً چک  -4-4

 می کند .

 ---امكانات و تسهيالت مورد نياز :  -9

 

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       

 

 

739 
 

انتقال ختون و   راحلاطمينان از اين که تمام م: عنوان/موضوع 

محصوالت خونی که به وسيله دو پرستنل تعلتيم ديتده انجتام     

گرفته و ثبت می شوند جهتت بررستی و تجزيته و تحليتل در     

 اختيار اين بخش نيز قرار می گيرند 

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :               

  1/5/93تاريخ  آخرين باز نگری :                 

 31/5/93  يخ آخرين ابالغ :تار               

 پرسنل فنی آزمايشگاه دامنه خط مشی و روش :

 BLT /012کد خط مشی : 

                                  اول : نسخه                                                                                       2از  1  : صفحه

 کميته بررسی:-6

 امضاء  تهيه کنندگان امضاء  يه کنندگانته

  رابط اعتبار بخشی  فريبا قديمی   ریاست بيمارستان دکتر سيد رضا مطهري

  مدير پرستاری زهرا قاسمی   مدیریت بيمارستان سيد ابراهيم هاشمي

  سوپروایزر آموزشي  سكينه نژاد فاضل   مسئول فني دکتر جواد جوادي تبریزي

  سرپرستار سوختگي حجت اسدي  پزشك ارشد هموویژوالنس مي دکتر آزیتا کری

  ICU 2سرپرستار افخم سليماني   پزشك هموویژوالنس دکتر حميرا حسيني 

  ICU 1سرپرستار آرمان  آزمایشگاه   سوپروایزر سعيده ناظري

  مسئول تجهيزات پزشكي طيبه خاوري  مسئول بانك خون مریم حاجي آقازاده

 

 : تائيد کننده

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مسئول فني آزمایشگاه  دکتر جوادجوادي تبریزي

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس  بيمارستان  دکتر سيد رضا مطهري

 دستور العمل های سازمان انتقال خون  -منابع :  -7

 سياست و تجارب بيمارستانی -



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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از حفتظ زنجيتره سترما در تمتامی     نتان  اطمي: عنوان/موضوع 

 مراحل حمل و نقل خون و فراورده های خونی

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :               

  1/5/93تاريخ  آخرين باز نگری :                 

 31/5/93  تاريخ آخرين ابالغ :               
بانتک ختون بيمارستتان ، ختدمات      دامنه خط مشی و روش :

 گاه و راننده های حمل و نقل خون آزمايش

 BLT /013کد خط مشی : 

                                  اول : نسخه                                                                                        3از  1  : صفحه

 فراورده های آن در آن دما قابل نگهداری باشند . زنجيره سرما يعنی ميانگين دمائی که خون وتعاريف :  – 1

 بيانيه خط مشی )چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی ( : -2

 لزوم نگهداری و ذخيره سازی خون و فراورده های آن در شرايط و دمای مناسبچرايی: 

 : جلوگيری از هدر رفت خون و غير قابل استفاده شدن آن هدف

از دماسنج مطمئن و درست ، استفاده از يخچال و فريزر مناسب همراه با زنگ خطر ، استفاده از کلد باکس همراه  : استفادهسياست

با آيس پگ و دماسنج مناسب داخل کلد باکس در هنگام تحويل خون از بانک خون ، آموزش به راننده جهت حمل و نقل سريع 

آموزش به پرسنل خدماتی يا کمک بهياران بخشها جهت همراه داشتن کلد خون ، استفاده از اتومبيل کولردار جهت حمل خون و 

 باکس و آيس پگ جهت حمل خون 

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 چک ليست و مشاهده:  و    روش ارزيابی    مسئولين بانک خون  

 روش اجرا ) گامهای اجرائی و مجری هر گام ( : – 4

خون در هر شيفت کيسه های خون و فراورده های آن را که با کلد باکس و آيس پگ و دماسنج مناسب حمل  مسئولين بانک -4-1

 شده باشند تحويل می گيرند . 

 وظيفه تحويل و انتقال سريع خون را به عهده دارند . مسئولين بانک خون در هر شيفت -4-2

 موزش می دهند که از ماشين کولردار استفاده کنند .به رانندگان حمل خون آ مسئولين بانک خون در هر شيفت -4-3

 به رانندگان حمل خون آموزشهای الزم را می دهند . مسئولين بانک خون در هر شيفت -4-4

 خون و فراورده های آن را سريعاً به داخل يخجال و فريزر بانک خون انتقال می دهند . مسئولين بانک خون در هر شيفت -4-5

 دمای داخل کلد باکس را در هنگام تحويل خون ثبت می کنند . ک خون در هر شيفتمسئولين بان -4-6

 آيس پگ را جهت استفاده مجدد در فريزر بانک خون قرار می دهند . مسئولين بانک خون در هر شيفت -4-7
 

 کلد باکس ، يخچال بانک خون ، فريزر بانک خون ، آيس پگ و دماسنجامكانات و تسهيالت مورد نياز :  -5

6-  



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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از حفتظ زنجيتره سترما در تمتامی     اطمينتان  : عنوان/موضوع 

 مراحل حمل و نقل خون و فراورده های خونی

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :               

  1/5/93تاريخ  آخرين باز نگری :                 

 31/5/93  تاريخ آخرين ابالغ :               
رستتان ، ختدمات   بانتک ختون بيما   دامنه خط مشی و روش :

 آزمايشگاه و راننده های حمل و نقل خون 

 BLT/013کد خط مشی : 

                                  اول : نسخه                                                                                        3از  1  : صفحه

 کميته بررسی:-6
 

 امضاء  تهيه کنندگان اءامض  تهيه کنندگان

  رابط اعتبار بخشی  فريبا قديمی   ریاست بيمارستان دکتر سيد رضا مطهري

  مدير پرستاری زهرا قاسمی   مدیریت بيمارستان سيد ابراهيم هاشمي

  سوپروایزر آموزشي  سكينه نژاد فاضل   مسئول فني دکتر جواد جوادي تبریزي

  سرپرستار سوختگي حجت اسدي  موویژوالنسپزشك ارشد ه دکتر آزیتا کریمي 

  ICU 2سرپرستار افخم سليماني   پزشك هموویژوالنس دکتر حميرا حسيني 

  ICU 1سرپرستار آرمان  آزمایشگاه   سوپروایزر سعيده ناظري

  مسئول تجهيزات پزشكي طيبه خاوري  مسئول بانك خون مریم حاجي آقازاده

 

 تائيد کننده :

 امضاء سمت انوادگینام و نام خ

  مسئول فني آزمایشگاه  دکتر جوادجوادي تبریزي

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس  بيمارستان  دکتر سيد رضا مطهري

 دستور العمل های سازمان انتقال خون  -منابع :  -7

 سياست و تجارب بيمارستانی -

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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زارش دهی واکنشهای ناخواسته انتقال اطمينان از ثبت و گ: عنوان/موضوع 

خون و محصوالت خونی با استفاده از فرم های هموويژوالنس و ارستال فترم   

 ساعت 48های تكميل شده به سازمان انتقال خون ظرف حداکثر 

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :           

  1/5/93تاريخ  آخرين باز نگری :             

 31/5/93  الغ :تاريخ آخرين اب           

بانک ختون بيمارستتان ، پزشتكان و پرستتاران      دامنه خط مشی و روش :

 بخشها

 BLT/014کد خط مشی : 

                                  اول : نسخه                                                                                  3از  1  : صفحه

 هموويژوالنس يعنی مراقبت از بيمار هنگام تزريق خونف : تعاري – 1

 بيانيه خط مشی )چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی ( :-2 

 جلوگيری از عوارض ناخواسته انتقال خونچرايی: 

ن و اطمينان از انجام : اطمينان از ثبت واکنشهای ناخواسته انتقال خون ، اطمينان از اطالع واکنشهای ناخواسته انتقال خوهدف

 اقدامات درمانی برای بيمار

 : آموزش به پرسنل فنی آزمايشگاه و پرسنل فنی بخشهای بستریسياست

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 چک ليست و مشاهده:  و        روش ارزيابی         مسئولين بانک خون

 گام ( :روش اجرا ) گامهای اجرائی و مجری هر  – 4

 فرمهای هموويژوالنس ا تهيه می کنند .مسئولين بانک خون در هر شيفت  -4-1

فرم های هموويژوالنس را تكميل می کنند که شامل گزارش عوارض ناخواسته توسط پرستار ،  پرستاران در هر شيفت -4-2

ط فراورده های تزريقی توسط پرستار مشخصات بيمار توسط پرستار ، شرايط بالينی توسط پرستار و پزشک و مشخصات و شراي

 ميباشد .

فرم هموويژوالنس را که شامل عالئم و نشانه های بالينی و نتايج آزمايشگاهی توسط  مسئولين بانک خون در هر شيفت  -4-3

 پرسنل فنی بانک خون و پزشک ميباشد را تكميل می کنند .

 خيص می دهد .پزشک معالج در هر شيفت  نوع عارضه و شدت آن را تش -4-4

 پزشک معالج و پرستار در هر شيفت اقدامات درمانی الزم را انجام می د هند . -4-5

 پزشک معالج در هر شيفت وضعيت بالينی و قابليت استاند عارضه را مور بررسی قرار می دهد . -4-6

 دهند .مسئولين بانک خون و پرستاران در هر شيفت وضعيت بيمار را مورد بررسی قرار می  -4-7

 دفتر هموويژوالنس پايگاه انتقال خون بيمارستان را تكميل می نمايند . مسئولين بانک خون در هر شيفت -4-8

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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اطمينان از ثبت و گزارش دهی واکنشهای ناخواسته انتقال : عنوان/موضوع 

خون و محصوالت خونی با استفاده از فرم های هموويژوالنس و ارستال فترم   

 ساعت 48ازمان انتقال خون ظرف حداکثر های تكميل شده به س

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :           

  1/5/93تاريخ  آخرين باز نگری :             

 31/5/93  تاريخ آخرين ابالغ :           

بانک ختون بيمارستتان ، پزشتكان و پرستتاران      دامنه خط مشی و روش :

 بخشها

 BLT/014کد خط مشی : 

                                  اول : نسخه                                                                                  3ز ا 1  : صفحه

 ---امكانات و تسهيالت مورد نياز :  -5

 کميته بررسی:-6

 امضاء  تهيه کنندگان امضاء  تهيه کنندگان

  رابط اعتبار بخشی  فريبا قديمی   نریاست بيمارستا دکتر سيد رضا مطهري

  مدير پرستاری زهرا قاسمی   مدیریت بيمارستان سيد ابراهيم هاشمي

  سوپروایزر آموزشي  سكينه نژاد فاضل   مسئول فني دکتر جواد جوادي تبریزي

  سرپرستار سوختگي حجت اسدي  پزشك ارشد هموویژوالنس دکتر آزیتا کریمي 

  ICU 2سرپرستار افخم سليماني   پزشك هموویژوالنس دکتر حميرا حسيني 

  ICU 1سرپرستار آرمان  آزمایشگاه   سوپروایزر سعيده ناظري

  مسئول تجهيزات پزشكي طيبه خاوري  مسئول بانك خون مریم حاجي آقازاده

 

 تائيد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  گاه مسئول فني آزمایش دکتر جوادجوادي تبریزي

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس  بيمارستان  دکتر سيد رضا مطهري

 دستور العمل های سازمان انتقال خون  - منابع : -7

 سياست و تجارب بيمارستانی -

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 فهرست

 صفحه                  عنوان 

 3........................................................ در تمام ساعات شبانه روز و در تمام روزهاي هفته)اعم از تعطیل و غیر تعطیل(ارداستاند ارایه خدمات 

 5..........................................................................................................................نوبت دادن با در نظر گرفتن اولویت ها 

 7..................................................................................................................................................نظافت اتاق عمل 

 10................................................................................................................................................جابجایی نمونه ها

  12..............................................................................................................................................روشهای ضدعفونی 

  15......................................................................................... ....(ایمني کارکنان )به ویژه درهنگام استفاده از فلوروسکوپي ولیزر و

 17.............................................................................نوبت تحویل زمان و نوبت کاری هر انتهای در بیماران از مطلوب مراقبت استمرار

 19...............................استمرار مراقبت مطلوب از بیماران با تعیین جانشین در مواردی که فرد حتی به مدت کوتاه محل خدمت خود را ترک می نماید

 22............................................................................................................................................ارزیابی  و تسکین درد

 25...................................................................................اند گرفته قرار عمیق و متوسط بخشی آرام تحت که بیمارانی از مراقبت نحوه

 28.....................................................................................................................................وضعیسی ممراقبت در بی ح

 31.........................................................................................................................................................القاء نوزاد

 و وسایل بودن جمله فراهم از الزم نکات دیگر، هاي بخش یا زایمان اتاق مانند عمل اتاق حیطه از خارج در جراحي اعمال انجام صورت در اینکه از اطمینان

 33................................................................................................................می شود ایتاستانداردها رع در مندرج تجهیزات

 35..............................................................................................................................................استفاده از یوپی اس

 

 

 

 

 

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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در تمام ساعات شبانه روز و در تمام استاندارد ارائه خدماتعنوان/موضوع : 

 روزهای هفته)اعم از تعطيل و غير تعطيل(

 4/10/91   تاريخ ابالغ  :

 1/5/93تاريخ آخرين بازنگری :    

 اتاق عمل  دامنه خط مشی و روش :   10/5/93تاريخ  آخرين ابالغ :   
 

    OR /001کد خط مشی:

                                  اول : نسخه                                                                    2از  1:  صفحه

 ---- تعاريف : -1

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

كان بايد از شيفت های کاری خود که توسط سرپرستار / سرگروه پزشكان تنظيم شتده استت مطلتع بتوده و     پرسنل/پزشچرايی:

 مطابق آن در بخش حضور داشته باشند.

هدف از تدوين اين خط مشی آگاهی کارکنان از برنامه کاری خود به صورت ماهانه جهت خدمت رسانی بته بيمتاران بتدون    هدف :

 رضايتمندی هر چه بيشتر گيرندگان خدمت می باشد .محدوديت زمانی و برای کسب 

ساعته ودرتمام روزهای هفته درايام تعطيل وغيرتعطيل آماده ارائه خدمت به متراجعين   24در اين مرکز اتاق عمل  به طور سياست :

 محترم می باشد.

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 سوپروايزربالينی شيفت   

 )گامهای اجرايی و مجری هر گام ( : روش  اجرا-4

ساعته وبا هماهنگی ايشان تنظيم  24سرپرستار / سرگروه پزشكان درپايان هرماه برنامه کاری ماه آينده کارکنان را بصورت  -4-1

 می نمايد.

رح وظتايف ختود   کليه پرسنل بر اساس برنامه تنظيم شده در شيفتهای مختلف حضور می يابند وبه ارائه خدمات براساس ش -4-2

 می پردازند.

کارکنان در صورت عدم امكان حضور در هر شيفت ، پس از هماهنگی با سرپرستتار / سترگروه پزشتكان ، فترد ديگتری را       -4-3

 جايگزين می نمايند.

ئته  ساعته پاسخگوبوده وآماده ارا 24پزشكان متخصص براساس برنامه آنكالی که توسط سرگروه مربوطه تنظيم شده بصورت -4-4

 خدمات به مراجعين می باشند.

ساعته پاسخگوبوده وآماده  24پزشكان متخصص مقيم براساس برنامه مقيمی که توسط سرگروه مربوطه تنظيم شده بصورت -5-4

 ارائه خدمات به مراجعين اورژانس می باشند.

 خدمات به مراجعين می باشند. ساعته پاسخگوبوده وآماده ارائه 24اعضاءگروه کداحياءطبق برنامه ماهانه تنظيمی -6-4

 
 

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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در تمام ساعات شبانه روز و در تمام استاندارد ارائه خدماتعنوان/موضوع : 

 روزهای هفته)اعم از تعطيل و غير تعطيل(

 4/10/91   تاريخ ابالغ  :

 1/5/93تاريخ آخرين بازنگری :    

 عملاتاق   دامنه خط مشی و روش :   10/5/93تاريخ  آخرين ابالغ :   
 

    OR / 001 کد خط مشی:

                                  اول : نسخه                                                                    2از  2:  صفحه

 موردنياز نصب شده درتابلوی اعالنات بخش برنامه های ماهانه امكانات و تسهيالت مورد نياز :-5

 رسی:کميته بر-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  سوپروایزر اتاق عمل الهه بحري  مدیرپرستاري زهراقاسمي 

  معاون درمان مرکز دکتر ابراهيم هرمزي  سوپروایزر باليني منصوره باني

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  معاون درمان مرکز  راهيم هرمزيدکتر اب

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس  بيمارستان  دکتر سيدرضا مطهری 

 تجارب بيمارستان منابع :   -7

 

 

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 : تعاريف -2

 شود. ر آن حفره شكم باز ميالپاراتومي:اعمال جراحي که د

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (-2

 به اهمیت انجام هرچه سریعتر اعمال جراحی اورژانسی برای نجات جان مریضان این خط مشی تدوین میگردد . باتوجهچرايی:

 یت بندی انواع جراحی هاست.هدف از تدوین این خط مشی تعیین کالس بندی اعمال جراحی و اولوهدف:

 اولویت موارداورژانسسياست:

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 مسئول پاسخگو: سرپرستار اتاق عمل

 روش ارزیابی : بر اساس انجام جراحی های روزانه بر اساس لیست موجود

  روش  اجرا :-4

هایی که از شب قبل به اتاق عمل لیست عمل داده اند تماس گرفته و آمار منشی اتاق عمل در ابتدای نوبت کاری با کلیه بخش-4-1

 موجود در برگه لیست عمل را مطابقت می دهد.

منشی اتاق عمل چک کامل نام ونام خانوادگی ،نام بخشی که بیمار در آن بستری است،نوع عمل وشماره پرونده راچک -4-2

 میکند.

جراحی اورژانسی را با تشخیص پزشک و اعالم اورژانسی بودن از طرف بخش  سرپرستار اتاق عمل در لیست ،اعمال-4-3

 مثل:سزارین اورژانسی یا شکم حاد نیاز به الپاراتومی وموارد اورژانسی دیگر را در اولویت نسبت به بیماران دیگر قرار میدهد.

 کودکان در لیست اعمال جراحی در اولویت نسبت به سایرین قرار دارند. -4-4

در مورد اعمال جراحی سرپایی نظیر:انجام  جراحیها )بیحسی لوکال( ترتیبی اتخاذ میشود که بین بیماران دیگر پذیرش -4-5

 شوند.

 

 

 4/10/91   تاريخ ابالغ  : نوبت دادن با در نظر گرفتن اولويت هاع: عنوان/موضو

 1/5/93تاريخ آخرين بازنگری :    

    10/5/93ريخ  آخرين ابالغ :  تا

 اتاق عمل: دامنه خط مشی و روش

 

    OR / 002 کد خط مشی :

                                  اول : نسخه                                                                        3از 1:   صفحه



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 --- امكانات و تسهيالت مورد نياز: -5

 خودکار-برگه ليست عمل-تلفن

 دگان :تهيه کنن

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  معاون درمان مرکز دکترابراهيم هرمزي  مدیر بيمارستان سيدابراهيم هاشمي

  سوپروایزر باليني منصوره باني  مدیرپرستاري زهراقاسمي

  کارشناس اتاق عمل الهام داودي  سوپروایزر اتاق عمل خانم بحري

  سرپرستاراورژانس فریباصارمي  منشي اتاق عمل قمري آقاي

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  معاون درمان مرکز دکتر ابراهيم هرمزي 

 منابع :  -7

 رب بيمارستاناتج-

 

 

 

 

 

 4/10/91   تاريخ ابالغ  : نوبت دادن با در نظر گرفتن اولويت هاع: عنوان/موضو

 1/5/93تاريخ آخرين بازنگری :    

    10/5/93تاريخ  آخرين ابالغ :  

 اتاق عمل: منه خط مشی و روشدا

 

    OR / 002 کد خط مشی :

                                  اول : نسخه                                                                        3از 1:   صفحه



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 4/10/91   تاريخ ابالغ  : نظافت اتاق عمل:  عنوان/موضوع

 1/5/93تاريخ آخرين بازنگری :    

     10/5/93اريخ  آخرين ابالغ :  ت

 اتاق عمل : دامنه خط مشی و روش

 

         OR / 003 کد خط مشی :

                                  اول : نسخه                                                                        3از 1:   صفحه

  تعاريف -1

 قف و دیوارهاي اتاق عمل مي باشد.منظور از سطوح :کف وس

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (: -2

بيمارستانها از نظر ريسک عفونت به چهار منطقه تقسيم ميشوند که مناطق با ريسک خطر خيلی باال شامل اتاق عمل چرايی:

 ه ميگردد.ميباشد لذا جهت کاهش آلودگی در اين بخشها اين خط مشی تهي

 

 هدف از تدوين اين خط مشی افزايش کيفيت فرايند شستشو و نظافت و کاهش انتقال عوامل عفونی در اتاق عمل ميباشد.هدف:

 

تهيه برنامه روزانه و هفتگی نظافت اتاق عمل با استفاده از محلول ضدعفونی کننده توصيه شده توسط اعضای کميته سياست:

م کشتهای دوره ای از سطوح ومحيط ،آموزش چهره به چهره و ادواری کارکنان بهداشتيار کنترل عفونت بيمارستان ،انجا

وجديدالورود،راندهای نظارتی اعضای کميته ايمنی بيمار /سوپروايزر کنترل عفونت /مهندس بهداشت محيط در کنترل وضعيت 

 رعايت اصول نظافت اتاق عمل 

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

  مسئول خدماتباهمكاري اتاق عمل پاسخگو: سوپروایزر مسئول 

 روش ارزیابي:مشاهده،چك ليست نظافت

 روش  اجرا : -4

 بهداشتيار اتاق عمل در ابتداي روز کاري و قبل از شروع عملها دیوارها وکف اتاق عمل را شستشو ميكند. -4-1

وده  را داخل بين ریخته و از اتاق عمل خارج مي نماید.زباله هاي کف بهداشتيار اتاق عمل پس از پایان هر عملي شانهاي آل-4-2

اتاق را با جارو جمع آوري مي نماید .سپس در صورت وجود خون روي سطوح روي آن پارچه اغشته به محلول ضدعفوني را مي 

 که به محلي که قبال تي زده اندازد ،پس از جذب خون با پارچه محلول را کف زمين ریخته و بصورت ضربدري تي ميزند بصورتي 

 

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 4/10/91   تاريخ ابالغ  : نظافت اتاق عمل:  عنوان/موضوع

 1/5/93تاريخ آخرين بازنگری :    

     10/5/93تاريخ  آخرين ابالغ :  

 اتاق عمل : دامنه خط مشی و روش

 

         OR / 003 کد خط مشی :

                                  اول : نسخه                                                                        3از 2:   صفحه

شده برنگردد.در صورت برگشت مجدد تي به محل قبلي تي را شسته ویا از تي دیگري استفاده ميكند. در نهایت تي را شسته ودر 

 محل مخصوص )اتاق تي( قرار ميدهد تا خشك شود.

اتاق عمل در پایان هر شيفت کاري اقدام به خروج زباله ها و شانهاي کثيف مي نماید،کليه سطوح را شسته و کف  بهداشتيار-3=4

 را تي ميزند.

بهداشتيار اتاق عمل همچنين در پایان شيفت کاري محوطه جلوي اتاق عمل ،سالن ورودي اتاق عمل،پله ها و آسانسور،را تي -4-4

 ميكشد. 

 ميزهاي اتاقها ،انبار وپكينگ را بصورت روزانه گردگيري ميكند. ملبهداشتيار اتاق ع -4-5

 یك روز در ميان کليه سطلهاي اتاقها ،رستها ،رختكنها،واشينگ را شستشو ميكند. بهداشتيار اتاق عمل - 4-6

ساکشنها بهداشتيار اتاق عمل واشينگ سينكهاي اسكراب و سينكهاي واشينگ،دستشویي ها ،سينك وميزهاي رختكنها ،-4-7

 ،اتاقهاي رست و اتاق استراحت پزشكان را انجام ميدهد.

در انتهاي  روز کاري پایه ها و جادستي هاي تخت،چهارپایه ها،روتختي ها توسط بهداشتيار اتاق عمل پس از رفع آلودگي -4-7

 کامال شسته ميشود.

 ت  ووسایل را انجام ميدهند.در انتهاي هر عمل پرسنل اتاق عمل و بيهوشي نيز واشينگ سطوح تجهيزا-4-8

 روزهاي پنجشنبه واشينگ کلي توسط پرسنل اتاق عمل و بيهوشي و بهداشتياران اتاق عمل انجام ميشود.-4-9

 واشينگ بهداشتياران اتاق عمل واشينگ دیوارهاي کليه اتاقها و راهروها ،رستها ،رختكنها ،راهروها مي باشد.-4-10

سطوح وسایل وتجهيزات اتاقها،قفسه هاي پكينگها و انبارهاي مخصوص وسایل وتجهيزات ،را پرسنل اتاق عمل و بيهوشي -4-11

 واشينگ ميكنند.

 امكانات و تسهيالت مورد نياز: -5

 -دستمال گردگيری-طی-جارو-محلول ساياسپت 

 

 

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 4/10/91   تاريخ ابالغ  :   نظافت اتاق عملی: خط مشعنوان/موضوع 

 1/5/93تاريخ آخرين بازنگری :    

      10/5/93تاريخ  آخرين ابالغ :  

  اتاق عمل : دامنه خط مشی و روش

 

      OR / 003کد خط مشی :

                                  اول : نسخه                                                                        3از 3:   صفحه

 کميته بررسی:-6

 ندگان :تهيه کن

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  سوپروايزر اتاق عمل خانم الهه بحری  مديربيمارستان سيدابراهيم هاشمی

  مسئول بهداشت محيط خانم پورمند   مدير پرستاری   خانم زهراقاسمی

  اتاق عمل خدمات سكينه صفری  سوپروايزر کنترل عفونت  فريباابراهيميان

  مسئول خدمات آقای عرب   کارشناس اتاق عمل الهام داودی

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مديربيمارستان سيدابراهيم هاشمی

 ودستورالعملهای بهداشتی تجربه بيمارستانمنابع :  -7

 

 

 

 

 

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 4/10/91   تاريخ ابالغ  :  جابجايی نمونه هاعنوان/موضوع : 

 1/5/93تاريخ آخرين بازنگری :    

      10/5/93تاريخ  آخرين ابالغ :  

 اتاق عمل و آزمايشگاه : دامنه خط مشی و روش

 

       OR / 004     کد خط مشی :

                                  اول : نسخه                                                                        3از 1:   صفحه

  تعاريف : -1

:پرستاری که در خارج از حيطه استريل جراحی قرار دارد و وسايل الزم برای انجام جراحی را برای پرستار  سيرکوالر اتاق عمل

 اسكراب آماده ميكند.

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (: -2

نه های پاتولوژی وارسال همه نمونه ها به آزمايشگاه در راستای ايمنی بيمار اين خط مشی اجرا می با توجه به اهميت نمو چرايی :

 گردد.

 يكپارچه سازی عملكرد در رعايت اصول تحويل نمونه های پاتولوژی می باشد. هدف :

 سياست کلی بيمارستان  مشخص شدن جواب نمونه برای ادامه روند درمان بيمار می باشد سياست :

 

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 های  اتاق عمل و آزمايشگاه بخشپاسخگو:    مسئول 

 بر اساس مشاهده : روش ارزيابی

  روش  اجرا :-4

سيرکوالر اتاق عمل مشخصات نمونه ها ) نام و نام خانوادگی بيمار ، نام پزشک معالج ، نوع نمونه ، تاريخ گرفتن نمونه ،  -4-1

 ات تحويل گيرنده ( را در دفتر ثبت پاتولوژی وارد می کند.مشخص

 سيرکوالر اتاق عمل نمونه ها را در باکس مخصوص نونه های پاتولوژی قرار می دهد. -4-2

 مسوول ريكاوری نمونه ها را تحويل گرفته و دفتر ثبت پاتولوژی را امضاء می کند. -4-3

 تر ثبت نمونه ها و فرم درخواست پاتولوژی تحويل کمک پرستار / خدمات می دهد.مسوول ريكاوری نمونه ها را به همراه دف-4-4

 کمک پرستار / خدمات نمونه های جمع آوری شده را  به مسوول پاتولوژی در آزمايشگاه تحويل می دهد. -4-5

ثبت پاتولوژی را امضاء می  مسوول پاتولوژی در آزمايشگاه پس از تحويل گرفتن نمونه ها به همراه درخواست آنها ، دفتر -4-6

 کند.

 

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 4/10/91   تاريخ ابالغ  :  جابجايی نمونه هاعنوان/موضوع : 

 1/5/93تاريخ آخرين بازنگری :    

      10/5/93تاريخ  آخرين ابالغ :  

 اتاق عمل و آزمايشگاه : دامنه خط مشی و روش

 

       OR / 004     کد خط مشی :

                                  اول : نسخه                                                                        3از 2:   صفحه

مسوول ريكاوری نمونه ها يی را که بايستی به خارج از بيمارستان فرستاده شود ، همراه با درخواست پاتولوژی و آدرس  -4-7

 ل همراه بيمار  می دهد.آزمايشگاه مورد نظر پزشک معالج تحوي

 همراه بيمارقسمت تحويل نمونه در دفتر ثبت پاتولوژی را امضاء می کند. -4-8

  امكانات و تسهيالت مورد نياز: -5

 دفتر ثبت پاتولوژی ، استامپ ، باکس مخصوص حمل نمونه ها .

 

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت وادگینام و نام خان امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس گروه جراحی دکتر ابراهيم هرمزی   آزمايشگاه مسئول فنی جوادی جواددکتر 

  پاتولوژی تكنسين زينب جليليان  مدير پرستاری   زهراقاسمی

  سوپروايزر آزمايشگاه  سعيده ناظری  کارشناس اتاق عمل ودیالهام دا

  کارشناس اتاق عمل یمريم اکباتان  اتاق عمل سوپروايزر الهه بحری

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس گروه جراحی دکتر ابراهيم هرمزی 

 تجارب بيمارستان-منابع :  -7

8-  



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 4/10/91   تاريخ ابالغ  : روشهای ضدعفونی عنوان/موضوع :

 1/5/93تاريخ آخرين بازنگری :    

      10/5/93تاريخ  آخرين ابالغ :  

  اتاق عمل : نه خط مشی و روشدام

 

 OR/005کد خط مشی : 

                                  اول : نسخه                                                                       3از  1 : صفحه

 : تعاريف-1

قابل تشخیص است که شامل تمام فرمهای میکروبها  ضدعفونی کردن وسایل یا سطوح حذف تقریبا تمام ارگانیسمهای بیماریزای

  .پاك شده و سپس ضدعفونی شوند در ابتداتمام وسایل باید مثل اسپور نمی شود. جهت این امر 

 

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

می باشد در حالیکه این بسیار شایع مراقبتی از بیمار در مراکز درمانی و بهداشتی آلودگی وسایل و تجهیزات پزشکی و  چرايی:

  است .قابل پیشگیری کامالٌ   امر

 بهبود کیفیت مراقبت و کاستن هزینه ها . کاهش میزان درصد عفونت های بیمارستانی .هدف: 

به چهره توسط تهیه و توزیع محلولهای ضدعفونی طبق مصوبات کمیته کنترل عفونت بیمارستان ، آموزشهای چهره  سياست:

 سوپروایزر کنترل عفونت /کارشناس بهداشت محیط /سوپروایزر اتاق عمل بصورت مستمر،تهیه و توزیع بروشورهای آموزشی .

 

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 ، چک لیستهای نظارتی اساس مشاهده: سوپروایزر اتاق عمل       روش ارزیابی : بر مسئول پاسخگو

 : وش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام (ر-4

کارکنان اتاق عمل نسبت به ضدعفونی وسایل و تجهیزات به صورت روزانه ) قبل از عمل، پس از هر عمل ، انتهای روز (اقدام -4-1

 می کنند.

 می دهند . % (انجام 2) با رقت  HP وHIکارکنان اتاق عمل ضدعفونی وسایل و تجهیزات را بامحلول سایاسپت-4-2

 ساعت (انجام می دهند. 1-2یا توربوزون ) به مدت  UVکارکنان اتاق عمل ضدعفونی فضای اتاق عمل را با اشعه -4-3

 کارکنان اتاق عمل برای ضدعفونی دستها از محلول بتادین اسکراب و سپتی سیدین  استفاده می نمایند.-4-4

% استفاده می 2و محلول وایتکس  HPو دیوارها از محلول سایاسپت  بهداشتیار اتاق عمل برای ضدعفونی سطوح و کف -4-5

 نمایند.
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 4/10/91   تاريخ ابالغ  : روشهای ضدعفونی عنوان/موضوع :

 1/5/93تاريخ آخرين بازنگری :    

      10/5/93تاريخ  آخرين ابالغ :  

  اتاق عمل : دامنه خط مشی و روش

 

 OR/005کد خط مشی : 

                                  اول : نسخه                                                                       3از  2 : صفحه

 امكانات و تسهيالت :-5

 سینک شستشو ، محلول ضدعفونی کننده طبق دستورالعملآب ، 

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدیر پرستاری زهراقاسمی  معاون درمان دکتر ابراهیم هرمزی

  سوپروایزر آموزشی سکینه  نژاد فاضل    سوپروایزر بالینی منصوره  بانی

  کارشناس بهداشت محیط سیده زهرا پورمند  سوپروایزرکنترل عفونت  فریبا  ابراهیمیان 

  مسئول خدمات ابراهیم عرب  اتاق عمل سوپروایزر الهه بحری

  کارشناس اتاق عمل الهام داوودی  کارشناس اتاق عمل مریم اکباتانی

 

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدیر پرستاری زهراقاسمی

 

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بيمارستان  یيس ر دکتر سيدرضامطهري

 4/10/91   تاريخ ابالغ  : روشهای ضدعفونی عنوان/موضوع :
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  اتاق عمل : دامنه خط مشی و روش

 

 1/5/93تاريخ آخرين بازنگری :    

 OR/005کد خط مشی :       10/5/93تاريخ  آخرين ابالغ :  

                                  اول : نسخه                                                                       3از  3 : صفحه

 

 منابع :-7

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات   .بیمارستانی عفونتهای مراقبت نظام کشوری راهنمای، حسین .  اصل معصومی -

 .1385 ها، بیماری مدیریت مرکز .بهداشتی درمانی تهران

انتشارات تيمورزاده و نشر  .تهران .هاي بيمارستاني عفونت پيشگيري و کنترل. افهمي، شيرین ،اصل سليماني، حسين  -

 .1379 .طبيب

.انتشارات سلمان  پيشگيري از عفونتهاي بيمارستانيراهنماي عملي سازمان بهداشت جهاني . ترجمه جوادي ، عباسعلي .  -

 .1383. 

. موسسه انتشاراتی همراه . چاپ  راهنمایی برای مهار عفونت در بیمارستانونزل ، آرپی . ترجمه محلوجی ، خدیجه .  -

 . 1383اول.

 تجارب بیمارستان  -
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)به ويژه درهنگام استفاده از  کارکنان ايمنی عنوان/موضوع :

 فلوروسكوپی وليزر و....(

 4/10/91   تاريخ ابالغ  :

 1/5/93تاريخ آخرين بازنگری :    

       10/5/93تاريخ  آخرين ابالغ :  
 اتاق عمل : مشی و روشدامنه خط 

 OR/006 کد خط مشی :

                                  اول : نسخه                                                                     2از  1 : صفحه

 --- : تعاريف -1

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

 را تهديد کند. کارکنانيعنی جلوگيری از خطراتی که ممكن است از طرف تجهيزات پزشكی کارکنان يمنی ا چرايی:

 کارکنانارتقا ايمنی هدف:

بررسی ايمنی تجهيزات پزشكی با انجام آزمون های کنترل کيفی و کاليبراسيون به موقع تجهيزات و ارائه آموزش جهت  سياست:

 کنانکاراستفاده صحيح و تضمين ايمنی 

 

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 دستورا لعمل ايمنی دستگاهها  بر اساس :روش ارزيابیسوپروايزر اتاق عمل                    و   :مسئول پاسخگو

 

 : روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

 می يابد.از عملكرد صحيح دستگاه موجود در بخش اطمينان خاطر  اتاق عمل روزانه قبل از شروع اعمال جراحی سرپرستار  -4-1

 اطالع داشته  و آموزشهای الزم را ديده اند.به طور کامل اتاق عمل از نحوه کاربری دستگاه  کارکنان -4-2

 سرپرستار اتاق عمل به محض خرابی تجهيزات آن را به واحد تجيزات پزشكی اعالم مينمايد.-4-3

از بسياری از خطرات بعدی  ت پزشكی روزانه وبصورت دوره ای  با بررسی وبازديد  به موقع تجهيزاتمسؤل تجهيزا -4-4

 می نمايد.جلوگيری 

 برنامه ريزی می نمايد. کاليبراسيون دوره ایبا هماهنگی مسئول  بخش جهت سرويس و واحد تجهيزات پزشكی  -4-5

  

  گزينوجود تجهيزات جاي امكانات و تسهيالت مورد نياز:-5

 

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
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)به ويژه درهنگام استفاده از  کارکنان ايمنی عنوان/موضوع :

 فلوروسكوپی وليزر و....(

 4/10/91   تاريخ ابالغ  :

 1/5/93تاريخ آخرين بازنگری :    

       10/5/93تاريخ  آخرين ابالغ :  
 اتاق عمل : دامنه خط مشی و روش

 OR/006 کد خط مشی :

                                  اول : نسخه                                                                     2از  2 : صفحه

 

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

   مدیر پرستاري  زهرا قاسمي  مدیر بيمارستان  سيد ابراهيم هاشمي

  سوپروایزر  اتاق عمل الهه بحري  مسئول تجهيزات پزشكي   طيبه خاوري پاقلعه

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مارستان مدیر بي سيد ابراهيم هاشمي

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بيمارستان  یيس ر  سيد رضا مطهريدکتر 

 منابع : -7

 جارب بيمارستان ت -

 دستور العمل هاي ایمني دستگاهها -

-  
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 انتهاي در بيماران از مطلوب مراقبت استمرارعنوان/موضوع : 

 نوبت تحویل زمان و يکار نوبت هر

 4/10/91   تاريخ ابالغ  :            

 1/5/93تاريخ آخرين بازنگری :               

        10/5/93تاريخ  آخرين ابالغ :              

 

 اتاق عمل    : دامنه خط مشی و روش

 OR/007  کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                                      2از 1 : صفحه

 --- : تعاريف -7

  از تدوين و سياست خط مشی (: بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف-2

تداوم و استمرار ارایه مراقبتهاي درماني بصورت مطلوب براي بيماران و ارتقا کيفيت خدمات حصول اطمينان از جهت  چرايی:

 بهداشتي و درماني این خط مشي تهيه مي گردد .

درماني بيمارستان در مراحل تحویل واحد کاري تشریح روند گردش کار کارکنان تيم تامين و حفظ تداوم ارائه مراقبت ها ،  هدف:

 به نوبت بعدي براي افزایش سطح مراقبت مطلوب وارتباط موثر با بيمار

با ارائه گزارش شفاهي و کتبي در پایان هر شيفت و با حضور کارکنان مسئول در همان شيفت ،تهيه کتابچه توجيهي  سياست:

  حویل و تحول شيفت ،اطالع کارکنان از دستورالعمل تجهت آگاهي و 

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 مشاهده اساس مسئول پاسخگو:سوپروایزر باليني                            روش ارزیابي : بر 

  روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

جهت تحویل واحد از شيفت قبل حضور پيدا م شيفت قبل( )نيم ساعت قبل از اتماکليه کارکنان شيفت بعد در ساعت مقرر -4-1

 مي کنند.

 مسئولين شيفت قبل کليه اقدامات انجام شده و قابل پيگيري را به کارکنان شيفت بعد واحد خود اطالع مي دهند.-4-2

 --- امكانات و تسهيالت مورد نياز:-5
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 انتهاي در بيماران از مطلوب مراقبت استمرارعنوان/موضوع : 

 نوبت تحویل زمان و يکار نوبت هر

 4/10/91   تاريخ ابالغ  :            

 1/5/93تاريخ آخرين بازنگری :               

        10/5/93تاريخ  آخرين ابالغ :              

 

 اتاق عمل    : دامنه خط مشی و روش

 OR/007  کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                                      2از 2 : صفحه

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  يمارستانمدیر ب سيدابراهيم هاشمي  رئيس گروه جراحي ابراهيم هرمزيدکتر 

  رئيس امور اداري محسن حدادي  مدیر پرستاري  زهراقاسمي

  سوپروایزر اتاق عمل الهه بحري  سوپروایزر باليني منصوره باني

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس گروه جراحي ابراهيم هرمزيدکتر 

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بيمارستان  ئيس ر کتر سيدرضا مطهريد

 تجارب بيمارستان  -منابع :        -7
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استمرار مراقبت مطلوب از بيماران با تعيين عنوان/موضوع : 

جانشين در مواردي که فرد حتي به مدت کوتاه محل خدمت 

 خود را ترك مي نماید

 4/10/91   تاريخ ابالغ  : 

 1/5/93تاريخ آخرين بازنگری :    

 اتاق عمل    : دامنه خط مشی و روش      10/5/93تاريخ  آخرين ابالغ :  

 OR/008  کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                        3از 1 : صفحه

 --- : تعاريف -1

  ی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:بيانيه خط مشی)چراي-2

حصول اطمينان از مراقبت مطلوب از بيماران در مواردیكه کارکنان حتي به مدت کوتاه،محل خدمت خود را ترك مي کنند چرايی:

. 

 عدم ایجاد وقفه در انجام مراقبت هاي درماني ، پرستاري و تشخيصي کليه مراجعين و بيماران مي باشد . هدف:

استفاده از پاسهاي ساعتي و تعيين فرد جانشين با موافقت و هماهنگي مسئول واحد در برگه هاي پاس ساعتي اجرا مي  است:سي

 گردد .

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 مشاهده اساس مسئول پاسخگو:سوپروایزرباليني                و            روش ارزیابي : بر 

  را :)گامهای اجرايی و مجری هر گام (روش  اج-4

 کليه کارکنان نياز به استفاده از پاس ساعتي / خروج موقت از واحد راقبل از خروج  به اطالع مسوول واحد مي رسانند.  -4-1

 یكي از همكاران حاضر در شيفت را به عنوان جایگزین انتخاب مي کنند.مسوول واحد،  کارکنان با هماهنگيکليه  -4-2

 کليه  کارکنان پزشكي و پرستاري بيمار خود را به صورت باليني به فرد جایگزین تحویل مي دهند. -4-3 

کليه کارکنان اداري و پشتيباني و پيراپزشكي اقدامات مربوط به پيگيري و انجام در طي مدت عدم حضور خود را به فرد  -4-4

 جایگزین اطالع مي دهند.

اعتي خود را شخصاٌ نوشته و پس از امضا توسط مسئول و با ذکر فرد جایگزین از بيمارستان پس کليه کارکنان برگه پاس س -4-5

 از تجویل برگه به نگهباني ، خارج مي گردد .

 نمي باشد. -5-4خروج موقت از واحد نياز به صدور برگه پاس ساعتي طبق بند نياز به  در صورت -4-6

 فرد مسئول اول را بر عهده دارد.انجام کار تا زمان حضور فرد جایگزین مسووليت بيمار /پيگيري  -4-7

 .فرد جایگزین کليه اقدامات / پيگيریهاي انجام شده را به فرد مسئول در زمان مراجعه گزارش مي دهد -4-8

 برگه پاس ساعتي  امكانات و تسهيالت مورد نياز:-5
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 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدیر بيمارستان سيد ابراهيم هاشمي  رئيس گروه بيهوشي دکتر فریدون فالح مهر

  رئيس امور اداري محسن حدادي  رئيس گروه جراحي تر ابراهيم هرمزيدک

  مسئول حضور و غياب نازیال آقابابازاده  مدیر پرستاري  زهراقاسمي

  مسئول خدمات ابراهيم عرب  سوپروایزر باليني منصوره باني

  کارشناس اتاق عمل الهام داودي  سوپروایزر اتاق عمل الهه بحري

 

 : تاييد کننده

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس گروه جراحي دکتر ابراهيم هرمزي

 

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بيمارستان  ئيس ر دکتر سيدرضامطهري

 تجارب بيمارستان -منابع :   -8

9-  

استمرار مراقبت مطلوب از بيماران با تعيين عنوان/موضوع : 

شين در مواردي که فرد حتي به مدت کوتاه محل خدمت جان

 خود را ترك مي نماید

 4/10/91   تاريخ ابالغ  : 

 1/5/93تاريخ آخرين بازنگری :    

 اتاق عمل    : دامنه خط مشی و روش      10/5/93تاريخ  آخرين ابالغ :  

 OR/008  کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                        3از2 : صفحه
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 4/10/91   تاريخ ابالغ  :  و تسكين درد ارزيابیعنوان/موضوع : 

 1/5/93زنگری :    تاريخ آخرين با

       10/5/93تاريخ  آخرين ابالغ :  

  کليه پزشكان و کارکنان پرستاری : دامنه خط مشی و روش
  

 OR/009  کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                        3از 1 : صفحه

  : تعاريف-1

 کارکنان پرستاري : شامل پرستار ، ماما ، کاردان و کارشناس اتاق عمل ، کاردان و کارشناس بيهوشي ، بهيار .

  بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

 ط مشي تهيه مي گردد .به منظور ارتقاي فرآیند ارائه خدمات درماني و رعایت حقوق بيماران این خ چرايی:

 ایجاد وحدت رویه در اقدامات درماني جهت تسكين درد بيماران مي باشد. هدف:

و راندهاي نظارتي وضعيت (   12شماره  -با اطالع رساني دستورالعمل مراقبت هاي مدیریت شده ) راهنماي تسكين درد سياست:

 ثبت و گزارشات در پرونده این خط مشي اجرا مي گردد . 

 سئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:م-3

  اساس چك ليستمسئول پاسخگو: سرپرستاران بخش ها              و               روش ارزیابي : بر 

  روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

 کليه کارکنان درماني و پرستاري درد بيمار را بررسي مي کنند. -4-1

 ان درماني و پرستاري در مورد شدت ، محل و طول مدت درد از بيمار سوال مي کنند.کليه کارکن -4-2

کليه کارکنان پرستاري در صورت عدم وجود دستور تجویز مسكن در پرونده بيمار مراتب را به اطالع پزشك معالج /آنكال  -4-3

 مي رسانند .

 درپرونده بيمار  اقدام مي نماید .پزشك با توجه به نيازبيمار  نسبت به صدور دستور مسكن  -4 -4

  کليه کارکنان پرستاري از روشهاي دارویي /غير دارویي / ترکيبي از هر دو با توجه به دستور پزشك استفاده مي کنند. -4-5 

دقيقه اي پس از تزریق  5کليه کارکنان پرستاري ، پس از اجراي دستور ، وضعيت تسكين / عدم تسكين درد را )فواصل  -4-6

 دقيقه اي در مورد مسكن هاي خوراکي و غير مخدر ( بررسي مي نماید . 15مخدرو 
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 4/10/91   تاريخ ابالغ  :  و تسكين درد ارزيابیعنوان/موضوع : 

 1/5/93تاريخ آخرين بازنگری :    

       10/5/93تاريخ  آخرين ابالغ :  

  کليه پزشكان و کارکنان پرستاری : دامنه خط مشی و روش
  

 OR/009  کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                        3از 2 : صفحه

ت ، تهوع و کليه کارکنان پرستاري ، در صورت استفاده از داروهاي مخدر تزریقي ، عوارض جانبي) دپرسيون تنفسي ، یبوس -4-7

 استفراغ ( آن را در نظر گرفته و مورد توجه قرار مي دهند.

کليه کارکنان پرستاري در صورت عدم تسكين درد بنا به اظهار بيمار ، مراتب را به اطالع پزشك معالج /آنكال/اورژانس مي  -4-8

 رسانند. 

 وش بكار گرفته را بررسي مي کنند.کليه کارکنان پرستاري در صورت عدم کنترل درد ، به همراه پزشك ر -4-9

 کليه کارکنان پرستاري در گزارش پرستاري خود موارد ذیل را ثبت مي کنند :  -4-10

 گامهاي برداشته شده جهت کنترل درد بيمار -

 اطالعاتي را که به صورت ذهني و عيني از بيمار کسب کرده  -

 فيف دهنده دردمحل و کيفيت و طول مدت درد و هر فاکتور تسریع کننده یا تخ -

 ميزان کاهش درد یا عدم تسكين درد  -

 عوارض درمان دارویي   -

 --- امكانات و تسهيالت مورد نياز:-5

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدیر پرستاري  زهراقاسمي  رئيس گروه جراحي دکترابراهيم هرمزي

  سوپروایزر باليني منصوره باني  رئيس گروه بيهوشي تر فریدون فالح مهردک

  سرپرستار اتاق عمل الهه بحري   رئيس گروه زنان دکتر فریباسرداري

 

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
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 4/10/91   تاريخ ابالغ  :  و تسكين درد ارزيابیعنوان/موضوع : 

 1/5/93تاريخ آخرين بازنگری :    

       10/5/93تاريخ  آخرين ابالغ :  

  کليه پزشكان و کارکنان پرستاری : دامنه خط مشی و روش
  

 OR/009  کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                        3از 3 : صفحه

 

 

 تاييد کننده :

 ضاءام سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس گروه جراحي دکترابراهيم هرمزي

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بيمارستان  ئيس ر دکتر سيدرضا مطهري

 منابع :  -7

 . 1385. انتشارات سازمان نظام پرستاري جمهوري اسالمي ایران  . چاپ اول .  استانداردهاي خدمات پرستاري - 

.معاونت سالمت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي .  ( 12راهنماي تسكين درد) هاي مدیریت شده. دستورالعمل مراقبت -

1381 . 

 تجارب بيمارستان -
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767 
 

 و متوسط بخشی آرام تحت که بيمارانی از مراقبت حوهن عنوان/موضوع :

 اند گرفته قرار عميق

 4/10/91   تاريخ ابالغ  :

 1/5/93تاريخ آخرين بازنگری :    

       10/5/93تاريخ  آخرين ابالغ :  
 و پزشكان بيهوشی اتاق عمل : دامنه خط مشی و روش

 

      OR/010 کد خط مشی :

                                  اول        : نسخه                                                                        3از 1     : صفحه

 ---: تعاريف -3

  بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

کليه اقدامات قرار گرفته اند الزم است اين خط مشی تهيه گردد تا يت مراقبت در بيمارانی که تحت بيهوشی باتوجه به اهمچرايی:

 وع بيهوشی انجام گردد..مورد نياز توسط تكنسين بيهوشی برای جلوگيری از عوارض ناشی از اين ن

 بهبود حفاظت از بيمار و رضايتمندی وی در مراقبتهای بيهوشی هدف:

 در اين مرکز از گروه بنزوديازپينها ) ميدازوالم ، ديازپام ( برای آرامبخشی متوسط و عميق استفاده می شود.سياست:

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 و    روش ارزيابی : مشاهده                  بيهوشی وهرئيس گر مسئول پاسخگو:

  روش  اجرا :-4

متوسط و عمیق  به بیمار  آرامبخشی/ تکنسین بیهوشی قبل از شروع عمل  توضیحاتی در مورد  پزشک متخصص بيهوشی -4-1

 میدهد.

متوسط و عمیق   از آرامبخشیپس از اعالم رضايت بيمار برای استفاده / تکنسین بیهوشی  پزشک متخصص بيهوشی -4-2

 آموزشهای الزم درمورد بروز عالئم احتمالی پس از پايان بيهوشی  را به بيمار ميدهد.

يک راه وريدی مطمئن برای بيمار برقرار می کند تا مايعات کافی به بيمار داده / تکنسین بیهوشی  پزشک متخصص بيهوشی -4-3

 شود. 

 مانيتورينگ مداوم بيمار را انجام می دهد.یهوشی / تکنسین ب پزشک متخصص بيهوشی -4-4
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 و متوسط بخشی آرام تحت که بيمارانی از مراقبت حوهن عنوان/موضوع :

 اند گرفته قرار عميق

 4/10/91   تاريخ ابالغ  :

 1/5/93تاريخ آخرين بازنگری :    

       10/5/93تاريخ  آخرين ابالغ :  
 و پزشكان بيهوشی اتاق عمل : دامنه خط مشی و روش

 

      OR/010 کد خط مشی :

                                  اول        : نسخه                                                                        3از  2        : صفحه

 

ئم و عوارض احتمالی حين بيهوشی را به بيمار آموزشهای الزم را درمورد عال/ تکنسین بیهوشی  پزشک متخصص بيهوشی -4-5

احساس -تنگی نفس-سردرد-سرگيجه-استفراغ–داده و از او ميخواهند در صورت بروز يا احساس هرگونه عالمتی)حالت تهوع 

 سرما وگرما( به اطالع انها برسانند.

تنفس بيمار و وضعيت گردش خون وی تا برگشت هوشياری بيمار،راه هوايی و / تکنسین بیهوشی  پزشک متخصص بيهوشی -4-6

 را کنترل می نمايد.

تكنسين بيهوشی و تكنسين اتاق عمل پس از اتمام عمل جراحی با اطمينان از وضعيت بيمار و عاليم حياتی نرمال توسط  -4-7

 پرستار ريكاوری با اجازه پزشک بيهوشی اقدام به جابجايی بيمار از تخت عمل به ريكاوری مينمايد.

 

 داروهای آرام بخشات و تسهيالت مورد نياز: امكان -4

5-  

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس گروه بيهوشی دکتر فريدون فالح مهر  معاون درمان دکتر ابراهيم هرمزی

  لسوپروايزر اتاق عم الهه بحری  مدير پرستاری زهرا قاسمی

  سوپروايزر بالينی منصوره بانی  سوپروايزر آموزشی سكينه نژاد فاضل

  کاردان بيهوشی عليرضا شاهنده  کارشناس اتاق عمل الهام داودی

 4/10/91   تاريخ ابالغ  : و متوسط بخشی آرام تحت که بيمارانی از مراقبت حوهن عنوان/موضوع :
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 1/5/93:     تاريخ آخرين بازنگری اند گرفته قرار عميق

 و پزشكان بيهوشی اتاق عمل : دامنه خط مشی و روش       10/5/93تاريخ  آخرين ابالغ :  

 

      OR/010 کد خط مشی :

                                  اول        : نسخه                                                                        3از 3     : صفحه

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس گروه بيهوشی دکتر فريدون فالح مهر

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس  بيمارستان  سيد رضا مطهری

 منابع :  -7

 .1389حسنی ، ولی اله. خالصه اصول بيهوشی ميلر.انديشه رفيع.چاپ اول .  -

 رب بيمارستانتجا -
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 4/10/91   تاريخ ابالغ  :   مراقبت در بی حسی موضعی عنوان/موضوع :

 1/5/93تاريخ آخرين بازنگری :    

        10/5/93تاريخ  آخرين ابالغ :  

 اتاق عمل : دامنه خط مشی و روش

 

       OR/011 کد خط مشی :

                                  اول        : نسخه                                                                        3از 1     : صفحه

 ---: تعاريف -1

  بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

کليه ست اين خط مشی تهيه گردد تا قرار گرفته اند الزم ا باتوجه به اهميت مراقبت در بيمارانی که تحت بی حسی موضعیچرايی:

 اقدامات مورد نياز توسط تكنسين بيهوشی برای جلوگيری از عوارض ناشی از اين نوع بيحسی انجام گردد..

 هدف به حداقل رساندن عوارض ناشی از بی حسی های موضعی در بيمارانی است که تحت اين نوع بی حسی قرار ميگيرند. هدف:

مراقبت در بيمارانی که تحت بيحسی موضعی قرار گرفته اند الزم است اين خط مشی توسط پرسنل اتاق اتوجه به اهميت بسياست:

 عمل تحت نظر پزشک متخصص بيهوشی يا جراح اجرا گردد.

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 و             روش ارزيابی : مشاهده      بيهوشی رئيس گروه مسئول پاسخگو:

  وش  اجرا :ر-4

تکنسین بیهوشی/تکنسین اتاق عمل بیمار را روی تخت اتاق عمل قرار د اده و توضیحاتی در مورد نحوه انجام بیحسی -4-1

 موضعی توسط پزشک جراح یا بیهوشی به بیمار میدهد.

مورد بروز عالئم تكنسين بيهوشی پس از اعالم رضايت بيمار برای استفاده از روش بيحسی موضعی آموزشهای الزم در-4-2

 احتمالی حين انجام بيحسی  را به بيمار ميدهد.

تكنسين بيهوشی يک راه وريدی مطمئن )ترجيحا با انژيوکت سبز( برای بيمار برقرار کرده تا مايعات کافی به بيمار داده  -4-3

انجام بيحسی تجويز مايعات کافی  شود.در بيحسی اپيدورال واسپاينال برای جلوگيری از احتباس ادراری و کالپس عروقی قبل از

 انجام ميشود.
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 4/10/91   تاريخ ابالغ  :   مراقبت در بی حسی موضعی عنوان/موضوع :

 1/5/93تاريخ آخرين بازنگری :    

        10/5/93تاريخ  آخرين ابالغ :  

 اتاق عمل : دامنه خط مشی و روش

 

       OR/011 کد خط مشی :

                                  اول        : نسخه                                                                        3از2     : صفحه

تكنسين اتاق عمل.تكنسين بيهوشی با دستور پزشک بيهوشی/پزشک جراح پوزيشن مناسب را جهت انجام بيحسی -4-4

اوم توسط پزشک بيهوشی انجام ميشود تا هرگونه تغيير در عاليم حياتی برای انجام اقدام موضعی به بيمار ميدهد ومانيتورينگ مد

 مناسب  سريع به اطالع پزشک جراح يا بيهوشی برسد.

تكنسين اتاق عمل و بيهوشی آموزشهای الزم را درمورد عالئم و عوارض احتمالی حين بيحسی به بيمار داده و از او -4-5

احساس سرما وگرما( -تنگی نفس-سردرد-سرگيجه-استفراغ–يا احساس هرگونه عالمتی)حالت تهوع  ميخواهند در صورت بروز

 به اطالع انها برسانند.

تكنسين بيهوشی/تكنسين اتاق عمل قبل از تزريق داروی بيحسی را از نظر صحت نام دارو،دز دارو،تاريخ انقضا بررسی -4-6

 مينمايد 

در صورت بروز درد شديد وناگهانی در منطقه تحت پوشش عصب در بيمار بالفاصله پزشک بيهوشی هنگام تزريق دارو -4-7

 تزريق را قطع می نمايد.زيرا تزريق داخل عصب باعث ايسكمی وضايعات جبران ناپذير خواهدشد.

 مايد.تكنسين بيهوشی تا انتهای برگشت حس موضع،راه هوايی و تنفس بيمار و وضعيت گردش خون بيمار را کنترل می ن-4-8

پس از اتمام عمل جراحی تكنسين بيهوشی و تكنسين اتاق عمل با اطمينان از وضعيت بيمار و عاليم حياتی نرمال توسط -4-9

 پرستار ريكاوری با اجازه پزشک بيهوشی اقدام به جابجايی بيمار از تخت عمل به ريكاوری مينمايد.

و عاليم حياتی او مانيتورينگ ميشود و پس از اطمينان از برگشت بيمار تا برگشت کامل حس موضع در ريكاوری ميماند -4-10

حس عضو و بااجازه پزشک بيهوشی بيمار به بخش منتقل ميشود و آموزشهای الزم در مورد پيشگيری از عوارض ناشی از بيحسی 

تكان  -ساعت پس از عمل 2حداقل  ناشتا بودن تا –را به او ميدهد.)در بيحسی اسپاينال نظير استفاده از مايعات زياد تا چند روز 

 ندادن سر و عدم جابجايی زياد(

 

  امكانات و تسهيالت مورد نياز: -5

 -سرم-داروهای مدر-ست اپيدورال-سوزن اسپاينال-بتادينلوکال و...(-ست اپيدورال-اينالپاس برای انجام انواع بيحسی) ست
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 4/10/91   :تاريخ ابالغ     مراقبت در بی حسی موضعی عنوان/موضوع :

 1/5/93تاريخ آخرين بازنگری :    

        10/5/93تاريخ  آخرين ابالغ :  

 اتاق عمل : دامنه خط مشی و روش

 

       OR/011 کد خط مشی :

                                  اول        : نسخه                                                                        3از 3     : صفحه

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدير پرستاری زهراقاسمی  رئيس گروه بيهوشی دکتر فالح مهر

  سوپروايزر بالينی منصوره بانی  سوپروايزر اتاق عمل الهه بحری

  کاردان بيهوشی عليرضا شاهنده  اتاق عملکارشناس  مريم اکباتانی

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس گروه بيهوشی دکتر فريدون فالح مهر

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس  بيمارستان  سيدرضامطهریدکتر 

 منابع :  -7

 . اريهای همراهبيهوشی و بيم رامين اعتصامی ، رامين . -

 

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 4/10/91   تاريخ ابالغ  :   القاء نوزادعنوان/موضوع : 

 1/5/93تاريخ آخرين بازنگری :    

        10/5/93تاريخ  آخرين ابالغ :  

 اتاق عمل  : دامنه خط مشی و روش

           OR/013 کد خط مشی :

                                  اول : نسخه 2از  1:   صفحه

 --- : تعاريف -1

  بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

 تولد القاءنوزاد ازاهميت ويژه ای برخورداراست. نوزدان درساعات اوليه  در مشكالت تنفسی بمنظورجلوگيری از چرايی:

ت احيا ياد ميشود وتامين راه هوايی مناسب که هدف انجام مجموعه ای از اقدامات ساده است که به عنوان گامهای نخسهدف:

 منجر به پايدارشدن شرايط نوزاد در ساعات اوليه تولد ميشود.

 حضور ماما از ابتدای عمل سزارين  در کنار بيمار وانجام کليه اقدامات ابتدايی و بسيار حياتی برای القای نوزاد سياست:

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 روش ارزيابی : بر اساس مشاهده ، چک ليستسوپروايزراتاق عمل و مامای مسئول نوزاد        و       مسئول پاسخگو: 

  روش  اجرا :-4

 پرستار سیرکولر/ماما قبل از شروع جراحی وارمر راجهت گرم نگه داشتن نوزاد روشن می کند.-4-1

 ه می کند.پرستار سیرکولر/ماما پگ نوزاد و ترالی را آماد-4-2

 پرستار سیرکولر/ماما با شروع عمل دستکش استریل می پوشد.-4-3

پرستار سیرکولر/ماما پس از اینکه نوزاد توسط جراح روی کات نوزاد قرار گرفت مراقبتهای روتین را شروع می  -4-4

 هوایی( کند.)مراقبتها شامل :گرم کردن،تحریک نوزاد تا شروع گریه نوزاد،خشک کردن و تمیز کردن راه

 ماما/متخصص بیهوشی تعداد تنفس ،نبض و رنگ نوزاد را می سنجد.-4-5

ماما  درصورتی که کلیه عالیم طبیعی بودند بندناف را زده و اثر پای نوزاد را روی برگه مخصوص زده و دستبند مشخصات را  -4-6

 با مشخصات کامل روی دست نوزاد می بندد.

 یم نوزاد طبیعی نباشدبرای رفع آپنه ونتیالتور رافراهم می کند.متخصص بیهوشی در صورتی که عال -4-7

ماما/متخصص بیهوشی بافراهم کردن فشار مثبت ونتیالتور و فشار دادن چست و زدن و تزریق اپی نفرین به القای نوزاد  -4-8

 کمک می کند.

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 4/10/91   تاريخ ابالغ  :   القاء نوزادعنوان/موضوع : 

 1/5/93ی :    تاريخ آخرين بازنگر

        10/5/93تاريخ  آخرين ابالغ :  

 اتاق عمل  : دامنه خط مشی و روش

           OR/013 کد خط مشی :

                                  اول : نسخه 2از  2:   صفحه

 لوله گذاری تراشه در نوزاد می کند. ماما/متخصص بیهوشی  درصورتی که در نهایت نوزاد به حالت طبیعی برنگشت اقدام به  -4-9

 پگ نوزاد-وسايل احيا-وارمر:امكانات و تسهيالت مورد نياز -5

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  سوپروايزر اتاق عمل الهه بحری  رئيس گروه بيهوشی دکتر فريدون فالح مهر

  سرپرستار زايشگاه پروانه اعاليی  رئيس گروه زنان فريباسرداریدکتر

  کارشناس اتاق عمل الهام داودی  مدير پرستاری زهرا قاسمی

  کارشناس بيهوشی اکرم حقيقت  سوپروايزر بالينی منصوره بانی

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  شیرئيس گروه بيهو دکتر فريدون فالح مهر

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رييس  بيمارستان  سيد رضا مطهریدکتر 

 تجارب بيمارستان-  منابع :  -7

 

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 در جراحی اعمال انجام صورت در هاينك از اطمينان عنوان/موضوع :

 الزم نكات ديگر، های بخش يا زايمان اتاق مانند عمل اتاق حيطه از خارج

می  رعايت استانداردها در مندرج تجهيزات و وسايل بودن فراهم جمله از

 شود

 4/10/91   تاريخ ابالغ  :

 1/5/93تاريخ آخرين بازنگری :    

        10/5/93تاريخ  آخرين ابالغ :  
  اتاق عمل : دامنه خط مشی و روش

 

      OR/014:کد خط مشی

                                  اول        : نسخه                                                                        2از 1     : صفحه

 ---: تعاريف -1

  بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

 .است خط مشی تهيه گردد قرار گرفته اند الزم انجام عمل جراحی باتوجه به اهميت مراقبت در بيمارانی که تحت چرايی:

 به حداقل رساندن عوارض ناشی از اعمال جراحی در بيماران و رعايت اصول ايمنی بيماران هدف:

، سوچور، شالدون  CVP در نظر گرفتن امكانات الزم برای انجام اعمال سرپايی در ساير بخشها ) اعمالی مانند گذاشتن سياست:

 ر و .. (مايع پلو Tapگذاری ، گذاشتن کتدان ، 

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 و                روش ارزيابی : مشاهده         بيهوشی رئيس گروه مسئول پاسخگو:

  روش  اجرا :-4

،  ECGسرپرستار / مسئول شيفت برای انجام اعمال جراحی سرپايی در بخش ، امكانات و ملزوماتی مانند ساکشن ، دستگاه -4-1

 اکسيژن ، فشار سنج ، دفيبريالتور،ايروی ، آمبو بگ، ماسک در اندازه های مختلف و ترالی کد را بر بالين بيمار آماده می نمايد.

 سرپرستار / مسئول شيفت کليه وسايل و تجهيزات بخش را در هر شيفت از نظر کارکرد کنترل می نمايد. -4-2

 امكانات و تسهيالت مورد نياز:  -5

 فشار سنج ، دفيبريالتور،ايروی ، آمبو بگ، ماسک صورت در اندازه های مختلف و ترالی کد  ، اکسيژن ECGدستگاه ساکشن ، 

 

 

 

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 در جراحی اعمال انجام صورت در هاينك از اطمينان عنوان/موضوع :

 الزم نكات ديگر، های بخش يا زايمان اتاق مانند عمل اتاق حيطه از خارج

می  رعايت استانداردها در مندرج تجهيزات و لوساي بودن فراهم جمله از

 شود

 4/10/91   تاريخ ابالغ  :

 1/5/93تاريخ آخرين بازنگری :    

        10/5/93تاريخ  آخرين ابالغ :  
  اتاق عمل : دامنه خط مشی و روش

 

      OR/014:کد خط مشی

                                  اول        : نسخه                                                                        2از 2     : صفحه

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدير پرستاری زهرا قاسمی  معاون درمان دکتر ابراهيم هرمزی

  سوپروايزر اتاق عمل الهه بحری  گروه بيهوشیرئيس  دکترفريدون فالح مهر

  مسئول ايمنی بيمار ثريارضايی  سوپروايزر بالينی منصوره بانی

  سرپرستار اورژانس فريبا صارمی  کارشناس اتاق عمل الهام داودی

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  معاون درمان دکتر ابراهيم هرمزی

 

 : ابالغ کننده

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس  بيمارستان  سيد رضا مطهریدکتر 

 منابع :  -7

 تجارب بيمارستان -

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 4/10/91   تاريخ ابالغ  : استفاده از يوپی اسعنوان/موضوع : 

 1/5/93    تاريخ آخرين بازنگری :

   10/5/93:   ابالغتاريخ  آخرين  

 های بيمارستانکليه واحد  : دامنه خط مشی و روش

 

  LAB/015 کد خط مشی:

                                  اول : نسخه                                                                   2از  1:  صفحه

 .ا می گرددباعث جلوگيری از نوسان برق دردستگاه هدارد و ذخيره يوپی اس برقپريز درصورت قطع برق  : تعاريف -1

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

 UPSبا توجه به نوسانات و قطع برق و هزینه های سنگین خرابی دستگاهها و تجهیزات بیمارستانی ، الزم است سیستم  چرايی:

  در مرکز نصب گردد .

 ن سیستمآگاهی کارکنان مرکز ازنحوه کاربرد و استفاده از ای هدف:

 مجهز نمودن دستگاههای برقی به یوپی اس  سياست: 

 ثانیه فعال می شود.( 10مجهز به سیستم برق اضطراری است که در صورت قطعی برق در عرض همچنین این بیمارستان )

 

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

  اساس مشاهدهروش ارزیابی : بر  : مدیربیمارستان            و               مسئول پاسخگو

 

 : روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

آزمایشگاه )تجهیزات پزشکی وکامپیوترها( با نوشته شدن کلمه  پریزهای یوپی اس جهت استفاده دستگاههای الکتریکی -4-1

 .یوپی اس درباالی آنها  درواحدآزمایشگاه توسط مسئول تاسیسات مشخص شده است 

سوپروایزر آزمایشگاه اتصال دستگاههای الکتریکی) تجهیزات پزشکی وکامپیوترها( به پریزهای یوپی اس را روزانه کنترل  -4-2

 می نماید.

 کنترل می نماید. مسئول تاسیسات صحت عملکرد پریزهای یوپی اس راطبق چک لیست ماهانه  -4-3

 ستگاههای الکتریکی تنهاازپریزهای یوپی اس استفاده می نمایند.پرسنل واحدآزمایشگاه  روزانه جهت استفاده ازد-4-4

 

 یوپی اس پریزهایامكانات و تسهيالت : -5

 

 

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 4/10/91   تاريخ ابالغ  : استفاده از يوپی اسعنوان/موضوع : 

 1/5/93    تاريخ آخرين بازنگری :

   10/5/93:   ابالغتاريخ  آخرين  

 های بيمارستانکليه واحد  : دامنه خط مشی و روش

 

  LAB/015 کد خط مشی:

                                  اول : نسخه                                                                    2از  2:  صفحه

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  سوپروایز اتاق عمل الهه بحری   مدیر بیمارستان ید ابراهیم هاشمیس

  مسئول تاسیسات حسین آبک  مسئول تجهیزات پزشکی  مهندس طیبه خاوری

  مسئول مرکزکامپیوتر الهه نوری  مدیرپرستاری  زهراقاسمی کاکرودی

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  یر بیمارستانمد سیدابراهیم هاشمی

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بيمارستان  یيس ر دکتر سيد رضا مطهري

 منابع :-7

 تجارب بیمارستان  -

 

 

 
 
 
 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
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 فهرست

 

 صفحه                                                                                                                                                                  عنوان                

 
 3.......................اي دوره هاي بازديد در پزشکی مهندسی بخش و CSSD کاربران توسط کننده استريل ههاي دستگا فشار و دما زمان، چرخه هاي سنجه کنترل

 5.....................................................................................................................................وسايل و ابزار و محیط شستشو و تمیز کردن اتوماتیک يا دستی شهايرو

 7...................................................................................................................................................وسايل و ابزار و محیط گندزدايی اتوماتیک يا دستی روشهاي

 9...........................................................................................................................................................................حرارت به حساس تجهیزات کردن ضدعفونی

 11............................................................................................................................................................ها بخش از استريل وسايل و ابزار ( Recall ) بازخوانی

 13........................................................................................................................باز بینی وبررسی مجدد کلیه اقالم در صورت بروز هر اختاللی در استريل سازي

 15......................................................................................................................................................................و انبارداري وسايل استريل جابجايی و نگهداري 

 17............................................................................................................................................................................................( FLASHاستريل کردن فوري )

 20....................................................................................................پايش وکنترل نشتی گازهاي اتیلن اکسايد و فرمالديید و اقدامات اضطراري در اين خصوص

 22......................................................................................................................................................تجهیزات و وسايل تعمیر و نگهداري منظم و مستمر فرآيند 

 24..........................................................................................................مناسب ه هاي کنند استريل در بیولوژيک و شیمیايی حساس و مناسب شاخصهاي کاربرد

 26..........................................................................................................................ترتیب قرارگیري آنهاتمیز و کثیف و –روش چگونگی رعايت فضاهاي استريل 

 28........................................................................................................................................استريل و تمیز محیط به کثیف محیط از طرفه يک عبور مسیر رعايت 

 30................................مصرف......................................................................................................................... بار يک وسايل مجدد استريل کردن از خودداري

 32.....................................................................................................نها آ کاربرد از قبل مجدد استفاده قابلیت با پزشکی وسايل تمام مطلوب و مناسب ضدعفونی

 34.............................................................................................بیمار براي شده برده کار به استريل تجهیزات و وسايل کردن مشخص براي رهگیري سیستم ايجاد

 37..............................................................پرخطر هاي بخش و ها واحد بر خاص تاکید با تجهیزات تمامی مناسب استريلیزاسیون و ضدعفونی تمیزي، از اطمینان

 40...............................................................................................شوند استريل است قرار که اقالمی سطح از آلودگی تثبیت از پیشگیري و تمیزکردن از اطمینان
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                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
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 ---: تعاريف-1

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

درماني بوده و تحقق نيافتن کامل آن سبب انتقال عفونت و  کنترل عفونت یكي از دغدغه هاي مهم وقابل توجه مراکز چرايی:

 جبران ناپذیر مي گردد ،  "افزایش طول درمان و تحميل هزینه هاي سنگين و بعضا

 اطمينان از عملكرد قابل اطمينان و اثر بخش تجهيزات هدف:

کنترل کيفي  تجهيزات پزشكي مرکزدوره اي توسط مهندس به صورت و  CSRروزانه توسط کارکنان واحد دستگاه ها  سياست:

 .گردندمي

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 روش ارزيابی : بر اساس مشاهده و                           مسئول پاسخگو: سوپروايزر اتاق عمل

 

 : روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

کننده را قبل از انجام  استريل دستگاههای فشار و دما زمان، روزانه چرخه CSRکاردان اتاق عمل / کمک پرستار -4-1

 .ودرچک ليست های مربوطه ثبت می نماينداستريليزاسيون کنترل 

کننده را به صورت دوره ای کنترل می  استريل ههای دستگا فشار و دما زمان، مهندس تجهيزات پزشكی مرکز چرخه -4-2 

 نمايد.

پزشكی مرکز در صورت بروز مشكل در کارکرد دستگاه استريليزاسيون ، مراتب را به شرکت مربوطه  مهندس تجهيزات -4-3

 جهت رفع نقص اطالع می دهد.

 

 ---امكانات و تسهيالت :-5

 

 

 

 

 فشار و دما زمان، چرخه های هسنج کنترل عنوان/موضوع :

 بخش و CSSD کاربران توسط کننده استريل دستگاههای

 ای دوره های بازديد در پزشكی مهندسی

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :  

 1/4/93  تاريخ آخرين باز نگری:

 سی اس آر  : دامنه خط مشی و روش 15/4/93  :ابالغ   تاريخ  آخرين 

 CS/001کد خط مشی : 

                                  اول : نسخه                                                                       2از  1 : صفحه
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                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 فشار و دما زمان، چرخه های سنجه کنترل عنوان/موضوع :

 بخش و CSSD کاربران توسط کننده استريل ههای دستگا

 ای دوره های بازديد رد پزشكی مهندسی

 4/10/91 تاريخ ابالغ  : 

 1/4/93  تاريخ آخرين باز نگری:

 سی اس آر : دامنه خط مشی و روش 15/4/93  :ابالغ   تاريخ  آخرين 

 CS/001کد خط مشی : 

                                  اول : نسخه                                                                       2از  2 : صفحه

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  سوپروايزر اتاق عمل الهه بحری  مدير پرستاری زهرا قاسمی

  کارشناس اتاق عمل مريم اکباتانی  سوپروايزر بالينی  منصوره  بانی

  کارشناس اتاق عمل الهام داودی  سوپروايزرکنترل عفونت  هيميان فريبا  ابرا

  کمک بهیار بهروز کریمی  کمک بهيار بابک ملكی

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدير پرستاری زهرا قاسمی

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  تان بيمارس یيس ر دکتر سيد رضا مطهري

 تجارب بيمارستان منابع :-7

 

 

 

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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شستشو و تميز  اتوماتيک يا دستی روشهای: عنوان/موضوع 

 وسايل و ابزار و محيط کردن

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :

 1/4/93  تاريخ آخرين باز نگری:

   15/4/93  :ابالغ   تاريخ  آخرين 
  سی اس آر : دامنه خط مشی و روش

 

 CS/002کد خط مشی : 

                                  اول : نسخه                                                                       2از  1 : صفحه

 ---: تعاريف-1

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

يزات پزشكی و مراقبتی از بيمار بسيار شايع می باشد در حاليكه اين در مراکز درمانی و بهداشتی آلودگی وسايل و تجه چرايی:

 امر کامالٌ  قابل پيشگيری است . 

 افزايش کيفيت فرايند شستشو و نظافت و کاهش انتقال عوامل عفونی در اتاق عمل  هدف:

وصيه شده توسط اعضای کميته تهيه برنامه روزانه و هفتگی نظافت اتاق عمل با استفاده از محلول ضدعفونی کننده تسياست:

کنترل عفونت بيمارستان ،انجام کشتهای دوره ای از سطوح ومحيط ،آموزش چهره به چهره و ادواری کارکنان و بهداشتياران 

 وجديدالورود ،بازديدهای نظارتی اعضای کميته ايمنی بيمار /سوپروايزر کنترل عفونت /مهندس بهداشت محيط .

اين مرکز امكانات شستشو ی ابزار و وسايل فراهم نيست و کليه ابزار و وسايل در هر بخش   CSRد واح الزم به ذکر است در 

 شسشستشو داده می شود.

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 روش ارزيابی : بر اساس مشاهدهو                              مسئول پاسخگو: سوپروايزر اتاق عمل

 : :)گامهای اجرايی و مجری هر گام ( روش  اجرا-4

 کارکنان اتاق عمل /کمک پرستارساير بخشها نسبت به شستشو و تميز کردن ابزار و وسايل اقدام می نمايند.-4-1

 بهداشتياران در کليه بخشها نسبت به شستشو و تميز نمودن محيط بخش اقدام می نمايند.-4-2

 يه بخشها به صورت شسته و تميز شده تحويل می گيرند.ابزار و وسايل را از کل CSRکارکنان -4-3

 در صورت وجود هر گونه آلودگی قابل رويت در ابزار و وسايل حين فرآيند تحويل ، عودت داده می شود.  CSRکارکنان  -4-4

 وسايل شويندهامكانات و تسهيالت :-5

 

 

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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شستشو و تميز  اتوماتيک يا دستی روشهای :عنوان/موضوع

 وسايل و ابزار و محيط کردن

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :

 1/4/93  تاريخ آخرين باز نگری:

 15/4/93  :ابالغ   تاريخ  آخرين 
 سی اس آر : دامنه خط مشی و روش

 

 CS/002کد خط مشی : 

                                  اول : نسخه 2از  2 : صفحه

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت خانوادگینام و نام 

     مدير پرستاری زهرا قاسمی

  سوپروايزرکنترل عفونت  فريبا  ابراهيميان   سوپروايزر بالينی  منصوره  بانی

  کارشناس اتاق عمل   سوپروايزر اتاق عمل الهه بحری

  کاردان اتاق عمل    

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت دگینام و نام خانوا

  مدير پرستاری زهرا قاسمی

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بيمارستان  یيس ر دکتر سيد رضا مطهري

 منابع :-7

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات   .بیمارستانی عفونتهای مراقبت نظام کشوری راهنمای، حسین .  اصل معصومی -

پيشگيري و کنترل . افهمي، شيرین ،اصل سليماني، حسين  ها، بیماری مدیریت مرکز .بهداشتی درمانی تهران

 .1379 .انتشارات تيمورزاده و نشر طبيب .تهران .هاي بيمارستاني عفونت

 

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 محيط گندزدايی اتوماتيک يا دستی روشهای عنوان/موضوع :

 وسايل و ابزار و

 4/10/91 تاريخ ابالغ  : 

 1/4/93  تاريخ آخرين باز نگری:

 15/4/93  :ابالغ   تاريخ  آخرين 
  سی اس آر : دامنه خط مشی و روش

 

 CS/003کد خط مشی : 

                                  اول : نسخه                                                                       2از  1 : صفحه

 : تعاريف-1

ذف تقريبا تمام ارگانيسمهای بيماريزای قابل تشخيص است که شامل تمام فرمهای ميكروبها مثل گندزدائی وسايل يا سطوح ح

 اسپور نمی شود. جهت اين امر تمام وسايل بايد در ابتدا پاك شده و سپس ضدعفونی شوند. 

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

شتی آلودگی وسايل و تجهيزات پزشكی و مراقبتی از بيمار بسيار شايع می باشد در حاليكه اين در مراکز درمانی و بهدا چرايی:

 امر کامالٌ  قابل پيشگيری است . 

 کاهش ميزان درصد عفونت های بيمارستانی . بهبود کيفيت مراقبت و کاستن هزينه ها . هدف:

رل عفونت بيمارستان ، آموزشهای چهره به چهره توسط : تهيه و توزيع محلولهای گندزدا طبق مصوبات کميته کنتسياست 

سوپروايزر کنترل عفونت /کارشناس بهداشت محيط /سوپروايزر اتاق عمل بصورت مستمر،تهيه و توزيع بروشورهای آموزشی، 

 بازديدهای نظارتی توسط مسئولين .

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 روش ارزيابی : بر اساس مشاهده ، چک ليستهای نظارتیو                              اق عملمسئول پاسخگو: سوپروايزر ات

 : روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

 نسبت به ضدعفونی قفسه ها ، ميزها و تجهيزات به صورت روزانه اقدام می کنند. CSRکارکنان -4-1

 % (انجام می دهند . 2) با رقت  HP را بامحلول ساياسپتروزانه زات ضدعفونی وسايل و تجهي CSRکارکنان -4-2

 از محلول سپتی سيدين  استفاده می نمايند. قبل ازانجام هراقدامی برای ضدعفونی دستها CSRکارکنان -4-3

 می نمايند. % استفاده2و محلول وايتكس  HPبرای ضدعفونی سطوح و کف و ديوارها از محلول ساياسپت  CSRبهداشتيار  -4-4

 امكانات و تسهيالت :-5

 آب ، سينک شستشو ، محلول ضدعفونی کننده طبق دستورالعمل

 

 

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 و محيط گندزدايی اتوماتيک يا دستی روشهای :عنوان/موضوع 

 وسايل و ابزار

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :

 1/4/93  تاريخ آخرين باز نگری:

  15/4/93  :ابالغ   تاريخ  آخرين 
  سی اس آر : ی و روشدامنه خط مش

 

 CS/003کد خط مشی : 

                                  اول : نسخه                                                                       2از  2 : صفحه

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدير پرستاری زهرا قاسمی  معاون درمان دکتر ابراهيم هرمزی

  مسئول ايمنی بيمار ثريارضايی  سوپروايزر بالينی  منصوره  بانی

  کارشناس بهداشت محيط سيده زهرا پورمند  سوپروايزرکنترل عفونت  فريبا  ابراهيميان 

  کاردان اتاق عمل   سوپروايزر اتاق عمل الهه بحری
 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدير پرستاری زهرا قاسمی
 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بيمارستان  یيس ر دکتر سيد رضا مطهري

شكی و خدمات دانشگاه علوم پز  .بيمارستانی عفونتهای مراقبت نظام کشوری راهنمای، حسين .  اصل معصومی   -   منابع :-7

 .1385 ها، بيماری مديريت مرکز .بهداشتی درمانی تهران

انتشارات تيمورزاده و نشر  .تهران .های بيمارستانی پيشگيری و کنترل عفونت. افهمی، شيرين ،اصل سليمانی، حسين  -

 .1379.طبيب

.انتشارات سلمان .  بيمارستانی پيشگيری از عفونتهایراهنمای عملی سازمان بهداشت جهانی . ترجمه جوادی ، عباسعلی .  -

1383. 

 1383. موسسه انتشاراتی همراه . چاپ اول. راهنمايی برای مهار عفونت در بيمارستانونزل ، آرپی . ترجمه محلوجی ، خديجه .  -

. 
 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 4/10/91 تاريخ ابالغ  :  حرارت به حساس تجهيزات کردن ضدعفونی عنوان/موضوع :

 1/4/93  تاريخ آخرين باز نگری: 

 15/4/93  :ابالغ   تاريخ  آخرين 

  سی اس آر : دامنه خط مشی و روش

 

 CS/004کد خط مشی : 

                                  اول : نسخه                                                                          2از  1 : صفحه

 ---: تعاريف-1

 خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (: بيانيه خط مشی)چرايی-2

در مراکز درمانی و بهداشتی آلودگی وسايل و تجهيزات پزشكی و مراقبتی از بيمار بسيار شايع می باشد در حاليكه اين  چرايی:

 امر کامالٌ  قابل پيشگيری است . 

 هزينه ها . کاهش ميزان درصد عفونت های بيمارستانی . بهبود کيفيت مراقبت و کاستن هدف:

 کارکنان اتاق دراتاق عمل برای ضدعفونی وسايل حساس به حرارت،آموزش چهره به چهره بهHIوجودمحلول ضدعفونیسياست:

 عمل 

الزم به ذکر است در اين مرکز ضدعفونی وسايل و تجهيزات در داخل بخشها انجام می گيرد و امكانات شستشو وضدعفونی در 

CSR .فراهم نيست 

 خگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:مسئول پاس-3

 روش ارزيابی : بر اساس مشاهده و                                مسئول پاسخگو: سوپروايزر اتاق عمل

 : روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

 استفاده می نمايند.  HI% (  2 کارکنان اتاق عمل برای ضدعفونی وسايل حساس به حرارت  از ضدعفونی کننده  ) با غلظت-4-1

 کارکنان اتاق عمل وسايل حساس به حرارت را به طور جداگانه ضدعفونی می نمايند.  -4-2

 محلولهای ضدعفونی            امكانات و تسهيالت :-5

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 4/10/91 تاريخ ابالغ  : حرارت به حساس تجهيزات کردن ضدعفونی عنوان/موضوع :

 1/4/93  تاريخ آخرين باز نگری:

 15/4/93  :ابالغ   تاريخ  آخرين 

 سی اس آر : دامنه خط مشی و روش

 

 CS/004کد خط مشی : 

                                  اول : نسخه   2از  2 : صفحه

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

     مدير پرستاری زهرا قاسمی

  سوپروايزر اتاق عمل الهه بحری  سوپروايزر بالينی  منصوره  بانی

  کارشناس اتاق عمل   سوپروايزرکنترل عفونت  فريبا  ابراهيميان 

     کاردان اتاق عمل 

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدير پرستاری زهرا قاسمی

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت و نام خانوادگی نام

  بيمارستان  یيس ر دکتر سيد رضا مطهري

 منابع :-7

 تجارب بيمارستان  -

 

 
 

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 4/10/91 تاريخ ابالغ  :  ها بخش از استريل وسايل و ابزار ( Recall ) بازخوانیعنوان/موضوع : 

 1/4/93  تاريخ آخرين باز نگری:

 15/4/93  :ابالغ   تاريخ  آخرين 

 کليه بخشها  : مشی و روش دامنه خط

    CS/005   کد خط مشی :

                                  اول : نسخه 2از  1:   صفحه

 --- : تعاريف -6

  بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

د مورد استفاده قرار گيرند ، بايد کليه وسايل تاريخ با توجه که ستها ووسايل پس از گذشتن تاريخ انقضای آنها ديگر نبايچرايی:

 گذشته از بخشها جمع اوری شوند تا مورد استريليزاسيون مجدد قرار بگيرند.

 يكپارچه و يكسان سازی عملكرد کارکنانهدف:

ر مجدد استريل روز يكبا 3-5روز و پگهای کاغذی  7-10دراين مرکز کليه ستها و وسايل استريل شده در پگ پارچه ای  سياست:

 می گردند.

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 روش ارزيابی : بر اساس مشاهده ، چک ليستو                         CSR  مسئول پاسخگو: مسئول بخش

  روش  اجرا :-4

 تكنسين اتاق عمل/بهيار در ابتدای نوبت کاری صبح باکليه بخشها تماس ميگيرد.-4-1

 تكنسين اتاق عمل/بهيار از سرپرستار  کليه بخشها در مورد وضعيت ستهای موجود در بخشها سوال ميكند.-4-2

تكنسين اتاق عمل/بهيار از سرپرستاران کليه بخشها در مورد نوع ستها  و تعدادستهای  مورد نياز تا پايان شيفت کاری  -4-3

 خودش وستهای اورژانسی مورد نياز سوال ميكند.

نسين اتاق عمل/بهيار از مسيولين بخشها ميخواهد تا کمک بهياران بخشها را جهت فرستادن وسايل استريل تاريخ تك -4-4

 بفرستد. CSRگذشته به 

تكنسين اتاق عمل/بهيار برنامه کاری خود را طوری تنظيم ميكند تا همزمان از کليه بخشها ستها فرستاده نشوند که با -4-5

 تريل مجدد وسايل مواجه شود.مشكل کم آوردن وقت جهت اس

  امكانات و تسهيالت مورد نياز: -5

 ترالی حمل وسايل-تلفن

 

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 4/10/91 تاريخ ابالغ  : ها بخش از استريل وسايل و ابزار ( Recall ) بازخوانیعنوان/موضوع : 

 1/4/93  تاريخ آخرين باز نگری:

 15/4/93  :ابالغ   تاريخ  آخرين 

 کليه بخشها  : دامنه خط مشی و روش

    CS/005   کد خط مشی :

                                  اول : نسخه  2از  2:   صفحه

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  سوپروايزر اتاق عمل الهه بحری  مدير پرستاری زهرا قاسمی

  سرپرستار اورژانس فريبا صارمی   سوپروايزر کنترل عفونت هيميانفريبا ابرا

  سرپرستارجراحي مهری سالمتی  سوختگیICUسرپرستار  حجت اسدی

  مسئول کلینیک منيره کوهساري  ICU2سرپرستار افخم يليمانی

  سرپرستار سی سی یو همانمازي  کمک بهيار بابک ملكی

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت دگینام و نام خانوا

  مدير پرستاری زهرا قاسمی

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رييس  بيمارستان  سيد رضا مطهریدکتر 

 تجارب بيمارستان-  منابع :  -7

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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باز بينی وبررسی مجدد کليه اقالم در صورت بروز هر  :عنوان/موضوع 

 اختاللی در استريل سازی

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :

 1/4/93  تاريخ آخرين باز نگری:

  15/4/93  :ابالغ   تاريخ  آخرين 
 کليه بخشها  : دامنه خط مشی و روش

   CS/006    کد خط مشی :

                                  اول : نسخه 2از  1:   صفحه

 --- : تعاريف -1

  خط مشی (: بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست-2

باتوجه به اهميت استفاده از وسايل وستها وپگهای استريل در بخشها الزم است نسبت به بروز هر اختاللی در استريل چرايی:

 شدن و رفع علت وبرطرف کردن نواقص اقداماتی صورت گيرد.

سيون ويا رفع خطاهای انسانی هدف از تدوين اين خط مشی رفع علل مربوط به اختالل در سيستم دستگاههای استريليزا هدف:

در غير استريل شدن ابزار است تا ميزان عفونتی که ممكن است در اثر استفاده از وسايل غير استريل در بيماران پيش آيد کاهش 

 پيدا کند. 

ف می بازبينی ميگردند و کليه نواقص  برطر CSRتوسط کارکنان  CSRکليه وسايل پس ازاستريل شدن وقبل از خروج ازسياست:

 گردد.

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

  روش ارزيابی : بر اساس مشاهدهو                                  CSR  مسئول پاسخگو: مسئول بخش

  روش  اجرا :-4

استريل بودن آن را  کاردان اتاق عمل/ کمک پرستار پس از برگردانده شدن وسايل استريل فرستاده شده به بخشها علت غير-4-1

 مورد بررسی قرار ميدهد.

 پس از بازبينی وسايل متوجه غيراستريل شدن وسيله می شود.  CSRکاردان اتاق عمل/ کمک پرستار -4-2

 کاردان اتاق عمل / کمک پرستار چسب اتوکالوی را که روی ستها می زند را شل دور ست نمی پيچد .-4-3

 ر دقت می نمايد در حين جابجايی ست يا پگ را روی زمين نيندازد.کاردان اتاق عمل / کمک پرستا-4-4

فرايند  "کاردان اتاق عمل/ کمک پرستار در صورتی که پارگی در کاغذهای پيچيده شده دور تک پيچها مشاهده کند مجددا-4-5

 استريليزاسيون را انجام می دهد.

 و خارج ميكند روی سطح مرطوب قرار نمی دهد .کاردان اتاق عمل/ کمک پرستار وسايلی را که از اتوکال -4-6

فرايند استريليزاسيون را  "کاردان اتاق عمل/ کمک پرستار در صورت مشاهده عدم تغيير رنگ نوار چسب اتوکالو مجددا-4-7

 انجام می دهد.



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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باز بينی وبررسی مجدد کليه اقالم در صورت بروز هر عنوان/موضوع : 

 اختاللی در استريل سازی

 4/10/91 ابالغ  :تاريخ 

 1/4/93  تاريخ آخرين باز نگری:

 15/4/93  :ابالغ   تاريخ  آخرين 
 کليه بخشها  : دامنه خط مشی و روش

   CS/006 کد خط مشی :

                                  ولا : نسخه 2از  2:   صفحه

 و با مهندس پزشكی تماس ميگيرد تا دستگاه را چک کنند.کاردان اتاق عمل/ کمک پرستار در صورت شک به خرابی اتوکال -4-8

 ترالی حمل وسايل-تلفن امكانات و تسهيالت مورد نياز: -5

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  سوپروايزر اتاق عمل الهه بحری  مدير پرستاری زهرا قاسمی

  کارشناس اتاق عمل   سوپروايزر کنترل عفونت ابراهيميان فريبا

  کاردان اتاق عمل   کارشناس اتاق عمل الهام داودی

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدير پرستاری زهرا قاسمی

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

   رييس  بيمارستان سيد رضا مطهریدکتر 

 تجارب بيمارستان-منابع :      -7

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 4/10/91 تاريخ ابالغ  : جابجايی و نگهداری  و انبارداری وسايل استريل :عنوان/موضوع 

 1/4/93  تاريخ آخرين باز نگری:

  15/4/93  :ابالغ   تاريخ  آخرين 

 سی اس آر : دامنه خط مشی و روش

 

      CS/007   کد خط مشی :

                                  اول        : نسخه                                                                        2از 1          : صفحه

 --- : تعاريف -1

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

 در جابجايی وانبارداری آنها اين خط مشی نوشته می شود.باتوجه به اهميت نگهداری از ابزاراستريل ودقت چرايی:

 يكسان سازی عملكرد کارکنان در اجرای صحيح اين خط مشیهدف:

 ، جداسازی ناحيه استريل از غير استريل CSR  قفسه بندی واحد  سياست:

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 روش ارزيابی : مشاهدهو                                      CSR مسئول پاسخگو: مسئول بخش

  روش  اجرا :-4

کاردان اتاق عمل/کمک پرستار بسته های پگ شده را زياد شل يا سفت نمی بندد)چون ممكن است در حين جابجايی و قرار -4-1

 دادن در قفسه ها باز يا انستريل شوند.(

غذی را زياد سفت نمی بندد )چون باز کردن آن مشكل است يا اشيای کاردان اتاق عمل/کمک پرستار وسايل با پوشش کا-4-2

 فلزی داخل آن باعث پاره شدن کاغذ می گردد.(

 کاردان اتاق عمل/کمک پرستار  وسايل مشابه را کنار هم و در يک قفسه در اتوکالو قرار می دهد.-4-3

وکالو را باز ميكند و سينی حاوی وسايل را بيرون می کاردان اتاق عمل/کمک پرستار پس از استريل کردن وسايل و در ات-4-4

 کشد.

کاردان اتاق عمل/کمک پرستار وسايلی که تازه از اتوکالو خارج شده و گرم هستند را روی سطحی که کاغذ يا شان استريل -4-5

 دارد قرار می دهد)تا دمای آن کاهش يافته و به دمای محيط برسد.(

 ار جهت اقالم بسته بندی شده شرايط بهينه با حداقل دست خوردگی را فراهم ميكند.کاردان اتاق عمل/ کمک پرست-4-5

پرستار اتاق عمل/کمک پرستار جهت ايجاد شرايط بهينه نگهداشت بسته های استريل را در شرايط اتاق تميز)مكان خلوت  -4-6

 .ای دربسته قرار ميدهدو دارای تردد کم(و دمای محيطی مناسب. خشک )دارای رطوبت کم( و درون کابينته

کاردان اتاق عمل/کمک پرستار پس از گذشت تاريخ انقضا يا در صورت خيس يا سوراخ شدن بسته بندی استريل آنها را -4-7

 مورد استفاده قرار نميدهد.

 شده تريلکه وسايل اساند را به نحوی قفسه بندی ميكند کاردان اتاق عمل/کمک پرستار بسته هايی که تازه استريل شده-4-8

 .را زودتر مصرف کند قبلی



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 4/10/91 تاريخ ابالغ  : جابجايی و نگهداری  و انبارداری وسايل استريل :عنوان/موضوع 

 1/4/93  تاريخ آخرين باز نگری:

  15/4/93  :ابالغ   تاريخ  آخرين 

 سی اس آر : دامنه خط مشی و روش

 

      CS/007   کد خط مشی :

                                  اول        : نسخه                                                                        2از 2          : صفحه

 کاردان اتاق عمل/کمک پرستار وسايل استريل موجود در انبار را در صورت وجود اين فاکتورها آلوده  محسوب ميكند:-4-9

 بار و به همراه فشار مثبت باشد.( 4ت تعداد تعويض هوا در ساعت جابجايی هوا)بهتر اس-

 درصد نيز نبايد باشد.(30درصد نبايد فراتر رود و کمتر از 70رطوبت)ميزان رطوبت از -

 درجه سانتيگراد باشد. 24ميزان درجه حرارت انبار استريل نبايد بيش از -و  -تجمع آب-جانوران موذی–حشرات -

 -اتوکالو-وسايل تک پيچ يا پگهای استريل-کابينت-قفسه هاالت مورد نياز:امكانات و تسهي -5

 کميته بررسی:-6 

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  سوپروايزر اتاق عمل الهه بحری  مدير پرستاری زهرا قاسمی

  سرپرستار  يبا صارمی فر  سوپروايزر کنترل عفونت فريبا ابراهيميان

  کمک بهيار بهرو زکريمی  کارشناس اتاق عمل الهام داودی

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدير پرستاری زهرا قاسمی

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس  بيمارستان  سيد رضا مطهریدکتر 

 تجارب بيمارستانمنابع :  -7

8-  



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 4/10/91 تاريخ ابالغ  : (FLASH)استريل کردن فوری  عنوان/موضوع :

 1/4/93  تاريخ آخرين باز نگری:

   15/4/93  :ابالغ   تاريخ  آخرين 

 سی اس آر دامنه خط مشی و روش :

 

            CS/008 كد خط مشی :

                                  اول : نسخه                                                                        3از 1  : صفحه

 ---تعاريف : -1

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (: -2

ين در مراکز درمانی و بهداشتی آلودگی وسايل و تجهيزات پزشكی و مراقبتی از بيمار بسيار شايع می باشد در حاليكه ا چرايی:

 امر کامالٌ  قابل پيشگيری است . 

 کاهش ميزان درصد عفونت های بيمارستانی . بهبود کيفيت مراقبت و کاستن هزينه ها . هدف:

 الزام يادگيری تمامی تكنسينهای اتاق عمل برای يادگيری طرز کارکرد دستگاه اتوکالو اتاق عملسياست:

 مسئول پاسخگوي اجراي خط مشی و روش ارزيابی:-3

 : سوپروايزر اتاق عملئول پاسخگومس

 بر اساس دستورالعمل کارکرد اتوکالو مطابق روشی که شرکت سازنده ارايه داده است.روش ارزيابی : 

 روش  اجرا : -4

 ميزی استفاده ميكند.روپرستار اتاق عمل در صورتی که نياز به استريل کردن به صورت فوری بود از دستگاه اتوکالو -4-1

اتاق عمل برای استريل کردن ستهای کوچک  پک شده پارچه ای و وسايل تک پيچی که نياز فوری به استريل شدن پرستار -4-2

 آنهاست از اين دستگاه استفاده ميكند.

 ليتر آب مقطر پر ميكند. 4پرستار اتاق عمل ابتدا محفظه بااليی دستگاه را که جای آب مقطر است با حداکثر -4-3

دستگاه که در قسمت زيری  دستگاه قرار  ONابتدا دوشاخه دستگاه را به برق وصل ميكند و سپس دکمه پرستار اتاق عمل -4-4

 دارد را ميزند و دستگاه را روشن ميكند.

 پرستار اتاق عمل بالفاصله پس از ديدن عالمت مثبت روی دستگاه در اتوکالو را باز ميكند.-4-5

 پيچ استريل شده را درون قفسه ای که داخل قرار دارد ميگذارد. پرستار اتاق عمل ستهای کوچک و ابزار تک-4-6



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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پرستار اتاق عمل چيدمان ابزار ووسايل را بخوبی انجام ميدهد وابزار را کنار هم قرار ميدهد تا هوا بخوبی عبور کند -4-7

 ايل سنگين تر را در قسمت پايين و ابزار کوچكتر را در قسمت باالتر قرار ميدهد.وهمچنين ابزار و وس

 را که جهت انتخاب برنامه مناسب فشار ميدهد.  PROGRAmپرستار اتاق عمل پس از بستن در دستگاه کليد -4-8

 قيقه وسايل را استريل ميكند.د 30را انتخاب ميكند که در طول    Rapid   برنامه  progrAMپرستار اتاق عمل در قسمت -4-9

پرستار اتاق عمل پس از طی شدن مدت زمان استريل  و آالرم دستگاه و به محض ديدن عالمت مثبت درب دستگاه  را باز -4-10

 ميكند.

 پرستار اتاق عمل با استفاده از دستگيره يا پارچه ستها ر ا خارج ميكند.-4-11

 ر اتوکالو را بسته و دستگاه راخاموش ميكند واز برق جدا ميكند. پرستار اتاق عمل پس از اتمام کار د-4-12

 

 امكانات و تسهيالت مورد نياز: -5 

 بروشور طرز کارکرد  دستگاه-سه راهی وصل به برق-آب مقطر–دستگيره يا پارچه مخصوص -دستگاه اتوکالو

 كميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت خانوادگی نام و نام امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدير پرستاری زهرا قاسمی  معاون درمان دکتر ابراهيم هرمزی

     سوپروايزر بالينی  منصوره  بانی

  کارشناس اتاق عمل   سوپروايزرکنترل عفونت  فريبا  ابراهيميان 

  کاردان اتاق عمل الهام داوودی  سوپروايزر اتاق عمل الهه بحری

 

 

 

 4/10/91 تاريخ ابالغ  : (FLASH)استريل کردن فوری  عنوان/موضوع :

 1/4/93  تاريخ آخرين باز نگری:

   15/4/93  :ابالغ   تاريخ  آخرين 

 سی اس آر  دامنه خط مشی و روش :

 

            CS/008 كد خط مشی :

                                  اول : نسخه                                                                        3از 2  : صفحه



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدير پرستاری زهرا قاسمی

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بيمارستان  یيس ر دکتر سيد رضا مطهري

 منابع :  -7

 و که توسط شرکت ارايه شدهراهنمای طرز استفاده از دستگاه اتوکال -

 بيمارستانرب اتج -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4/10/91 تاريخ ابالغ  : (FLASH)ستريل کردن فوری ا عنوان/موضوع :

 1/4/93  تاريخ آخرين باز نگری:

   15/4/93  :ابالغ   تاريخ  آخرين 

 سی اس آر  دامنه خط مشی و روش :

 

            CS/008 كد خط مشی :

                                  اول : نسخه                                                                        3از 3  : صفحه



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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پایش وکنترل نشتي گازهاي اتيلن اکساید و فرمالدیيد و عنوان/موضوع : 

 اقدامات اضطراري در این خصوص

 4/10/91 تاريخ ابالغ  : 

 1/4/93  تاريخ آخرين باز نگری:

   15/4/93  :ابالغ   تاريخ  آخرين 
 سی اس آر  : دامنه خط مشی و روش

                  CS/009 کد خط مشی :

                                  اول : نسخه 2از  1:   صفحه

  : تعاريف -1

دیيد: براي استریل کردن ابزارهاي حساس به رطوبت وگرما لاتيلن اکساید:گازي بيرنگ و قابل اشتعال ومحلول در آب است.   فرما

 .استفاده ميشود

  يه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:بيان-2

به علت مشكالت در دفع اتيلن اکسايد باقی مانده در محفظه اتوکالو وسمی بودن گاز فرمالدييد  بايد اقدامات فوری در  :چرايی

 هنگام نشتی گازهای اتيلن اکسايد و فرمالدييد  صورت گيرد.

 رسنل شاغل در اتاق عمل  وجلوگيری از خطر انفجار به علت ورود  احتمالی هواجلوگيری از صدمات جسمی به پهدف:

 آموزش به پرسنل در فرايند مربوطه و جايگزينی روشهای بی خطر.سياست: 

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 ده ، چک ليستروش ارزيابی : بر اساس مشاهسوپروايزر اتاق عمل           و      : مسئول پاسخگو

  روش  اجرا :-4

کارشناس تجهیزات پزشکی ومسئول تاسیسات کنترل می نمایند مکانی که دستگاه در آن نصب میشود به علت مشکل دفع -4-1

 اتیلن اکساید باقی مانده در محفظه اتوکالو تهویه قوی داشته باشد.

 را کنترل می نمایند.   CSRرار دادن آن در بخش کارشناس تجهیزات پزشکی ومسئول تاسیسات نصب دستگاه هنگام ق -4-2

کارشناس تجهیزات پزشکی ومسئول تاسیسات کنترل مکانیکی شامل بدنه ،درب از لحاظ نفوذ هوا ،درجه حرارت و رطوبت  -4-3

 و سیستم تهویه را به دقت انجام میدهند.

 ا استفاده از تست انجام میدهد.کارشناس تجهیزات پزشکی بصورت دوره ای کنترل عملکرد دستگاه را ب -4-4

کارشناس تجهیزات پزشکی بصورت دوره ای کنترل می نماید پس از پایان سیکل استریل هوادهی مناسب باید انجام  -4-5

 ساعت میباشد. 6بار تهویه در ساعت به بمدت  10-8پذیرد.هوادهی به طور متوسط 

ی الزم رادراین زمینه می دهد تابالفاصله درصورت عدم عملکرد کارشناس تجهیزات پزشکی به کاربر دستگاه آموزشها -4-6

 صحیح دستگاه مراتب رابه کارشناش تجهیزات پزشکی اطالع دهد.

 ---امكانات و تسهيالت مورد نياز: -5



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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: پایش وکنترل نشتی گازهای اتیلن اکساید و فرمالدیید و عنوان/موضوع 

 اقدامات اضطراری در این خصوص

 4/10/91 تاريخ ابالغ  : 

 1/4/93  تاريخ آخرين باز نگری:

   15/4/93  :ابالغ   تاريخ  آخرين 
 سی اس آر  : دامنه خط مشی و روش

                     CS/009   کد خط مشی :

                                  اول : نسخه 2از  2:   صفحه

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت دگینام و نام خانوا

  سوپروايزر اتاق عمل الهه بحری  مدير پرستاری زهرا قاسمی

  کمک بهيار بهروز کريمی  مسئول تجهيزات پزشكی طيبه خاوری

  کارشناس اتاق عمل الهام داودی  مسئول تاسيسات محمدحسين آبک 

 

 تاييد کننده :

 مضاءا سمت نام و نام خانوادگی

  مهندس پزشكی خانم مهندس خاوری

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رييس  بيمارستان  سيد رضا مطهریدکتر 

 تجارب بيمارستان-  منابع :  -7

 

 

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 تعمير و نگهداری منظم و مستمر فرآيندعنوان/موضوع : 

 تجهيزات و وسايل

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :

 1/4/93  از نگری:تاريخ آخرين ب

   15/4/93  :ابالغ   تاريخ  آخرين 
  سی اس آرواحد    : دامنه خط مشی و روش

                 CS/010 کد خط مشی :

                                  اول : نسخه                                                                     2از  1 : صفحه

 --- : تعاريف -1

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

باتوجه به اينكه کنترل عفونت يكی از دغدغه های مهم وقابل توجه مراکز درمانی بوده و تحقق نيافتن کامل آن سبب  چرايی:

ن ناپذير می گردد ، اطالع دقيق از ايمنی ،عملكرد جبرا "انتقال عفونت و افزايش طول درمان و تحميل هزينه های سنگين و بعضا

 و کاليبره بودن تجهيزات از جايگاه بسيار مهمی برخوردار است. 

 اطمينان از عملكرد قابل اطمينان و اثر بخش تجهيزات هدف:

ترل کيفی دوره ای توسط مهندس تجهيزات پزشكی مرکز کنبه صورت و  CSRدستگاه ها روزانه توسط کارکنان واحد  سياست:

 ميگردند.

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 روش ارزيابی : مشاهدهو                           : سوپروايزر اتاق عملمسئول پاسخگو

 : روش  اجرا )گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

 تجهيزات را از نظر صحت کارکرد کنترل می نمايد. روزانه در ابتدای کار ، وسايل و CSRکاردان اتاق عمل / کمک پرستار  -4-1

در صورت وجود مشكل در کارکرد وسايل ، مراتب را به اطالع سوپروايزر اتاق عمل و  CSRکاردان اتاق عمل / کمک پرستار  -4-2

 مهندس تجهيزات پزشكی مرکز می رساند.

 ه رفع نقص و مشكل اقدام می نمايد.مهندس تجهيزات پزشكی مرکز طی هماهنگی با شرکت مربوطه نسبت ب -4-3

 را از نظر صحت عملكرد کنترل می نمايد.   CSRمهندس تجهيزات پزشكی مرکز به صورت دوره ای وسايل و تجهيزات واحد  -4-4

مهندس تجهيزات پزشكی مرکز نسبت به نصب برچسب کاليبراسيون دستگاهها و تجهيزات با شرکتهای مربوطه هماهنگی  -4-5

 انجام می دهد.الزم را 

 

 --- امكانات و تسهيالت مورد نياز :-5

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 تعمير و نگهداری منظم و مستمر فرآيندعنوان/موضوع : 

 تجهيزات و وسايل

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :

 1/4/93  تاريخ آخرين باز نگری:

   15/4/93  :ابالغ   تاريخ  آخرين 
  سی اس آرواحد    : دامنه خط مشی و روش

                 CS/010 :کد خط مشی 

                                  اول : نسخه                                                                     2از  2 : صفحه

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  سوپروايزر اتاق عمل الهه بحری  دير پرستاریم زهرا قاسمی

  کارشناس اتاق عمل   سوپروايزر بالينی  منصوره  بانی

  کاردان اتاق عمل   سوپروايزرکنترل عفونت  فريبا  ابراهيميان 

     مهندس تجهيزات پزشكی طيبه خاوری پا قلعه

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدير پرستاری یزهرا قاسم

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بيمارستان  یيس ر  سيد رضا مطهريدکتر 

 منابع : -7

 تجارب بيمارستان  -

 

 

 

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 شيميايی حساس و مناسب شاخصهای کاربرد عنوان/موضوع : 

 مناسب ه های کنند استريل در بيولوژيک و

 4/10/91 تاريخ ابالغ  : 

 1/4/93  ين باز نگری:تاريخ آخر

   15/4/93  :ابالغ   تاريخ  آخرين 
 سی اس آر :   دامنه خط مشی و روش

   CS/011 کد خط مشی : 

                                 اول  : نسخه                                                                        2از 1 : صفحه

 --- : تعاريف -10

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

باتوجه به اينكه کنترل عفونت يكی از دغدغه های مهم وقابل توجه مراکز درمانی بوده و تحقق نيافتن کامل آن سبب  چرايی:

، استفاده صحيح از تجهيزات و  جبران ناپذير می گردد "انتقال عفونت و افزايش طول درمان و تحميل هزينه های سنگين و بعضا

 بكارگيری شاخصهای مناسب  از جايگاه بسيار مهمی برخوردار است.

اطمينان از صحت عملكرد دستگاههای استريل کننده و به تبع آن کنترل عفونت و کاهش هزينه های درمان و ارتقای  هدف: 

 سالمت جامعه

ايی ، بايگانی نشانگرهای موجود در بسته ها در پرونده بيمار ) پس از باز در اختيار قرار دادن شاخصهای بيولوژيک وشيمي سياست:

 CSRشدن پگها ( و دفتر کنترل شاخصها در 

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 : مشاهده روش ارزیابي مسئول پاسخگو: سوپروایزر اتاق عمل   و      

  ( روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام-4

از تست بيولوژيک ) اسپور تست ( به صورت هفتگی در نزديكی درب اتوکالو قرار می  CSRکاردان اتاق عمل/کمک پرستار -4-1

 دهد و پس از پايان يک سيكل جهت انكوبه به آزمايشگاه انتقال می دهد.

ترل عفونت جهت پيگيريهای بعدی مسئول واحد ميكروب نتايج حاصل از آزمايش تست اسپور را در اختيار سوپروايزر کن-4-2

 قرار می دهد.

در ابتدای سيكل روزانه در داخل اتوکالو به عنوان شاهد قرار  6از نشانگر کالس  CSRکاردان اتاق عمل/کمک پرستار  -4-3

 ميدهد.

يت بخار در در شروع کار روزانه جهت آزمايش نفوذ پذيری و کيف  B&Dاز نشانگر  CSRکاردان اتاق عمل/کمک پرستار  -4-4

 شان زير نوار تست ( داخل اتو کالو قرار می دهد. 18شان روی تست و  18عدد شان )  36داخل يک پگ بين 

در تمامی بسته های بزرگ اتو کالو و همچنين بسته های مخصوص اعمال جراحی   CSRکاردان اتاق عمل/کمک پرستار  -4-5 

 استفاده می نمايد. 6حساس از نشانگرهای کالس 

 استفاده می نمايد. 4در تمامی بسته های کوچک  اتو کالو از نشانگرهای کالس  CSRکاردان اتاق عمل/کمک پرستار  -4-6



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 شيميايی حساس و مناسب شاخصهای کاربرد عنوان/موضوع : 

 مناسب ه های کنند استريل در بيولوژيک و

 4/10/91 تاريخ ابالغ  : 

 1/4/93  تاريخ آخرين باز نگری:

   15/4/93  :ابالغ   آخرينتاريخ   
 سی اس آر :   دامنه خط مشی و روش

   CS/011 کد خط مشی : 

                                 اول  : نسخه                                                                       2از 2 : صفحه

) نوار تست ( بر روی همه ستها و وسايل وارد شده به اتو کالو  1گرهای کالس از نشان CSRکاردان اتاق عمل/کمک پرستار  -4-7

 استفاده می کند.

 ، انديكاتورهای بيولوژيک ) اسپور تست (  6و 4و  2و  1انديكاتورهای کالس  امكانات و تسهيالت مورد نياز:-5

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت م خانوادگینام و نا امضاء سمت نام و نام خانوادگی

     مدير پرستاری زهرا قاسمی

     سوپروايزر بالينی  منصوره  بانی

  سوپروايزر اتاق عمل الهه بحری  سوپروايزر آزمايشگاه سعيده ناظری 

  کارشناس اتاق عمل   سوپروايزرکنترل عفونت  فريبا  ابراهيميان 

  اردان اتاق عملک   مهندس تجهيزات پزشكی طيبه خاوری پا قلعه

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدير پرستاری زهرا قاسمی

 

 

 بالغ کننده :ا

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بيمارستان  یيس ر  سيد رضا مطهريدکتر 

 تجارب بيمارستان  -                دستورالعمل اتوکالو -منابع:  -7



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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تميز –ش چگونگي رعایت فضاهاي استریل روعنوان/موضوع : 

 و کثيف و ترتيب قرارگيري آنها

 4/10/91 تاريخ ابالغ  : 

 1/4/93  تاريخ آخرين باز نگری:

   15/4/93  :ابالغ   تاريخ  آخرين 
 سي اس آر:   دامنه خط مشی و روش

 CS/012 کد خط مشی : :

                                 اول  : نسخه                                                                       2از 1 : صفحه

 --- تعاريف :-1

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

ال عفونت و کنترل عفونت یكي از دغدغه هاي مهم وقابل توجه مراکز درماني بوده و تحقق نيافتن کامل آن سبب انتق چرايی:

 .جبران ناپذیر مي گردد  "افزایش طول درمان و تحميل هزینه هاي سنگين و بعضا

 کنترل عفونت بيمارستاني ، کاهش هزینه ها و مدت اقامت بيمار در بيمارستان ، افزایش رضایتمندي  هدف:

 خطوط قرمز و دیوار کشي ، تعبيه پنجره براي تحویل وسایل استریل ، منطقه بندي محيط کثيف و تميز توسط  سياست:

 ، بازدیدهاي مسئولين ، آموزش چهره به چهره به کارکنان. CSRدر اختيار قرار دادن وسایل محافظت فردي براي ورود به 

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3 

 شاهده: م روش ارزیابي مسئول پاسخگو: سوپروایزر اتاق عمل         و                    

 روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

 تحویل مي گيرند. CSRوسایل غير استریل را از درب ورودي  CSRکاردان اتاق عمل / کمك پرستار -4-1

وسایل غير استریل را در محيط تميز بسته بندي و از درب جلویي اتوکالو در دستگاه   CSRکاردان اتاق عمل / کمك پرستار  -4-2

 رار مي دهند.ق

 وسایل استریل شده را از درب پشتي اتوکالو در ناحيه استریل خارج مي نمایند. CSRکاردان اتاق عمل / کمك پرستار  -4-3

وسایل استریل  را از طریق پنجره تعبيه شده در محيط تميز و استریل تحویل مي  CSRکاردان اتاق عمل / کمك پرستار  -4-4

 دهند.

نسبت به نصب تابلو و بر چسب انبار اقالم استریل و غير استریل از یكدیگر اقدام مي  CSRعمل / کمك پرستار کاردان اتاق  -4-5

 نمایند.

 را کنترل و محدود مي نمایند.  CSRرفت و آمد و تردد افراد متفرقه در بخش  CSRکاردان اتاق عمل / کمك پرستار  -4-6

سياست خط قرمز را به منظور حفظ حریم قسمت استریل  CSSDبل درب ورودي مقا CSRکاردان اتاق عمل / کمك پرستار  -4-7

 دانند.الزامي مي  را کامال مشخص مي کنند  وبا نصب تابلو رعایت آن

 مكاني جهت تعویض کفش و پوشيدن گان در نظر مي گيرند. CSSDدر ورودي بخش  CSRکاردان اتاق عمل / کمك پرستار  -4-8

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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تميز –نگي رعایت فضاهاي استریل روش چگوعنوان/موضوع : 

 و کثيف و ترتيب قرارگيري آنها

 4/10/91 تاريخ ابالغ  : 

 1/4/93  تاريخ آخرين باز نگری:

   15/4/93  :ابالغ   تاريخ  آخرين 
 سی اس آر:   دامنه خط مشی و روش

 CS/012 کد خط مشی : :

                                 اول  : نسخه                                                                        2از 2 : صفحه

 --- امكانات و تسهيالت مورد نياز:-5

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  سوپروایزر اتاق عمل الهه بحری  مدیر پرستاری زهراقاسمی

  کارشناس اتاق عمل الهام داودی   سوپروایزر بالینی منصوره  بانی

  کمک بهیار بابک ملکی  سوپروایزرکنترل عفونت  فریبا  ابراهیمیان 

  کمک بهیار بهروز کریمی  کارشناس بهداشت زهراپورمند

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدیر پرستاری زهراقاسمی

 

 کننده : ابالغ

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بيمارستان  یيس ر  سيدرضامطهريدکتر 

 تجارب بيمارستان  -منابع :                    -7

 

 

 

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 کثيف محيط از طرفه يک عبور مسير رعايتعنوان/موضوع : 

 استريل و تميز محيط به

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :

 1/4/93  تاريخ آخرين باز نگری:

    15/4/93  :ابالغ   تاريخ  آخرين 
 سی اس آر  دامنه خط مشی و روش :

                  CS/013     کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                        2از 1 : صفحه

 --- تعاريف : -1

 انيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:بي-2

کنترل عفونت يكی از دغدغه های مهم وقابل توجه مراکز درمانی بوده و تحقق نيافتن کامل آن سبب انتقال عفونت و  چرايی:

 جبران ناپذير می گردد . "افزايش طول درمان و تحميل هزينه های سنگين و بعضا

 بيمارستانی ، کاهش هزينه ها و مدت اقامت بيمار در بيمارستان ، افزايش رضايتمندی کنترل عفونت  هدف:

 تعبيه پنجره برای تحويل وسايل استريل ، منطقه بندی محيط کثيف و تميز توسط خطوط قرمز و ديوار کشی ،  سياست:

 ، آموزش چهره به چهره به کارکنان.، بازديدهای مسئولين  CSRدر اختيار قرار دادن وسايل محافظت فردی برای ورود به 

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3 

 مسئول پاسخگو: سوپروایزر اتاق عمل             و          روش ارزیابي : مشاهده

 روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

 تحويل می گيرند. CSRاز درب ورودی وسايل غير استريل را  CSRکاردان اتاق عمل / کمک پرستار -4-1

 وسايل غير استريل را در محيط تميز بسته بندی و از درب جلويی اتوکالو در دستگاه  CSRکاردان اتاق عمل / کمک پرستار  -4-2

 قرار می دهند.

 خارج می نمايند.وسايل استريل شده را از درب پشتی اتوکالو در ناحيه استريل  CSRکاردان اتاق عمل / کمک پرستار  -4-3

وسايل استريل  را از طريق پنجره تعبيه شده در محيط تميز و استريل تحويل می  CSRکاردان اتاق عمل / کمک پرستار  -4-4

 دهند.

نسبت به نصب تابلو و بر چسب انبار اقالم استريل و غير استريل از يكديگر اقدام می  CSRکاردان اتاق عمل / کمک پرستار  -4-5

 نمايند.

 را کنترل و محدود مي نمایند.  CSRرفت و آمد و تردد افراد متفرقه در بخش  CSRکاردان اتاق عمل / کمك پرستار  -4-6

سياست خط قرمز را به منظور حفظ حريم قسمت استريل  CSSDمقابل درب ورودی  CSRاتاق عمل / کمک پرستار کاردان  -4-7

 را الزامی می دانند. کامال مشخص می کنند  وبا نصب تابلو رعايت آن

 مكانی جهت تعويض کفش و پوشيدن گان در نظر می گيرند. CSSDدر ورودی بخش  CSRکاردان اتاق عمل / کمک پرستار  -4-8



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 کثيف محيط از طرفه يک عبور مسير رعايتعنوان/موضوع : 

 استريل و تميز محيط به

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :

 1/4/93  تاريخ آخرين باز نگری:

    15/4/93  :ابالغ   ريخ  آخرينتا 
 سی اس آر  دامنه خط مشی و روش :

                  CS/013     کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                        2از 2 : صفحه

 --- مورد نياز: امكانات و تسهيالت-5

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  سوپروايزر اتاق عمل الهه بحری  مدير پرستاری زهرا قاسمی

  کاردان اتاق عمل سكينه  صالحی   سوپروايزر بالينی  منصوره  بانی

  کارشناس اتاق عمل الهام داودی  ترل عفونت سوپروايزرکن فريبا  ابراهيميان 

  کمک بهيار  بابک ملكی  کاردان اتاق عمل زهراابراهيم زاده 

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدير پرستاری زهرا قاسمی

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  ریيس  بيمارستان  دکتر سيد رضا مطهري

 تجارب بيمارستان  -منابع :                    -7

 

 

 

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 یك وسایل مجدد کردن استریل از خودداري :عنوان/موضوع 

 مصرف بار
 

 4/10/91 تاريخ ابالغ  : 

 1/4/93  تاريخ آخرين باز نگری: 

     15/4/93  :ابالغ   تاريخ  آخرين 
 سی اس آر و روش :دامنه خط مشی 

 

                  CS/014 کد خط مشی :

                                  اول : نسخه  2 از 1 : صفحه

 تعاريف: -3

منظور از وسایل یكبار مصرف : وسایل رگ گيري ، انواع سرنگها و آنژیوکتها، اسكالپ وین ، نخهاي بخيه ،دستكش هاي مصرفي    

 مي باشد .، ظروف توزیع غذاي بيماران گان ، ماسك  کادر درمان اعم از استریل یا غير استریل ، 

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

و یكي از راههاي عمده انتقال بيمارهاي قابل انتقال از طریق  بهداشتي و درمانيكي از مشكالت عمده یاینكه با توجه به  چرايی :

 مخاطرات کاهش جهتز وسایلي مي باشد که قابل استریل شدن نمي باشند . لذا ترشحات و خون ، از طریق استفاده چند باره ا
 این خط مشي تهيه مي گردد . خدمت گيرنده و دهنده ارائه جهت

و در ر يش ابتال و مرگ ومیموجب افزااز آنجایي که رخداد هر واقعه عفوني و افزایش بيماریهاي قابل انتقال از طریق خون  هدف:

 این خط مشي تهيه مي گردد .لذا مي شود ، مارستاني ينه هاي بیهزید افزایش شدجه ينت

با ارائه دستورالعمل هاي مرتبط با کنترل عفونت هاي بيمارستاني، تشكيل کميته کنترل عفونت به صورت ماهانه ،  سياست:

رماني و راندهاي نظارتي دوره آموزشهاي چهره به چهره / غير حضوري / حضوري مباحث مرتبط به کليه کارکنان درماني / غير د

 اي مسئولين کنترل عفونت ، بهداشت ،اعضاء کميته ایمني بيمار این خط مشي اجرا مي گردد .

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 مشاهدهبر اساس : روش ارزیابي مسول پاسخگو: سوپروایزر اتاق عمل            و                    

 :جرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام (روش  ا-4

 قرار مي دهند . باکس سفتي را در داخل، تيغ بيستوري  و ...  سرنگ هاي مصرفي  ،کليه کارکنان در پایان کار سر سوزن  -4-1

و و  و وسایل چند بار مصرف را طبق دستورالعمل جهت شستشبه صورت مناسب معدوم  راوسایل یكبار مصرف کليه کارکنان  -4-2

  نظافت و ضدعفوني در سطل هاي مربوط قرار مي دهند .

خودداري مي   CSRاز پذیرش کليه وسایل یكبار مصرف جهت استریل مجدد در  CSR کاردان اتاق عمل / کمك پرستار -4-3

 نمایند.

 --- امكانات و تسهيالت مورد نياز: -5



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 یك وسایل مجدد کردن استریل از خودداري :عنوان/موضوع 

 مصرف بار
 

 4/10/91 تاريخ ابالغ  : 

 1/4/93  تاريخ آخرين باز نگری: 

     15/4/93  :ابالغ   تاريخ  آخرين 
 سی اس آر و روش :دامنه خط مشی 

 

                  CS/014 کد خط مشی :

                                  اول : نسخه  2 از 2 : صفحه

 کميته بررسی:-6

 ن :تهيه کنندگا

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  سوپروايزر اتاق عمل الهه بحری  مدير پرستاری زهرا قاسمی 

  کارشناس اتاق عمل مريم اکباتانی  سوپروايزر بالينی  منصوره  بانی

  لينیسوپروايزر با زينب جليلی ثابت  سوپروايزرکنترل عفونت  فريبا  ابراهيميان 

  کمک بهيار بابک ملكی  کمک بهيار بهروز کريمی

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدیر پرستاری زهرا قاسمی

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بيمارستان  ئيسر دکتر سيد رضا مطهري

 تجارب بيمارستاني -منابع :        -7

مجموعه مقاالت همایش باز آموزي کنترل عفونت .هاي بيمارستاني نقش آموزش در کنترل عفونت. سليماني، حسين -

  .1377 .تهران، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران .بيمارستاني

 

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 وسايل تمام مطلوب و مناسب ضدعفونی :عنوان/موضوع 

  نها آ کاربرد از قبل مجدد استفاده قابليت با پزشكی

 4/10/91 تاريخ ابالغ  : 

 1/4/93  تاريخ آخرين باز نگری: 

     15/4/93  :ابالغ   تاريخ  آخرين 

 سی اس آرواحد  و روش :دامنه خط مشی 

 

                  CS/015 کد خط مشی :

                                  اول : نسخه   2 از 1 : صفحه

 ---تعاريف: -1

 ی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:بيانيه خط مش-2

انتقال از طريق و یكي از راههاي عمده انتقال بيمارهاي قابل  بهداشتي و درمانيكي از مشكالت عمده یاینكه با توجه به  چرايی:

 مخاطرات كاهش جهتترشحات و خون ، از طريق استفاده چند باره از وسايلی می باشد که قابل استريل شدن می باشند . لذا 

 اين خط مشی تهيه می گردد . خدمت گيرنده و دهنده ارائه جهت

ش ابتال و مرگ يموجب افزااز آنجايی که رخداد هر واقعه عفونی و افزايش بيماريهای قابل انتقال از طريق ترشحات وخون  هدف:

 مشی تهيه می گردد .می شود ، لذا اين خط مارستانی ينه های بيهزافزايش شديد جه ينتو در ر يوم

با ارائه دستورالعمل های مرتبط با کنترل عفونت های بيمارستانی، تشكيل کميته کنترل عفونت به صورت ماهانه ،  سياست:

آموزشهای چهره به چهره / غير حضوری / حضوری مباحث مرتبط به کليه کارکنان درمانی / غير درمانی و بازديدهای نظارتی دوره 

 . رل عفونت ، بهداشت ،اعضاء کميته ايمنی بيمار اين خط مشی اجرا می گرددای مسئولين کنت

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 مشاهدهبر اساس : روش ارزیابي مسول پاسخگو: سوپروایزر اتاق عمل       و             

 :روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

برای ضدعفونی وسايل با قابليت استفاده مجدد از محلولهای ضدعفونی مصوب در کميته کنترل ر بخش کمک پرستار د -4-1

 % ( استفاده می نمايند. 2با غلظت  HIعفونت مرکز ) سايا سپت 

برای ضدعفونی وسايل با قابليت استفاده مجدد از محلولهای ضدعفونی مصوب در کميته تكنسين اتاق عمل در اتاق عمل   -4-2

 % ( / قرص فرمالين استفاده می نمايند. 2با غلظت  HIکنترل عفونت مرکز ) سايا سپت 

 تكنسين اتاق عمل / کمک پرستار کليه وسايل با قابليت استفاده مجدد را پس از ضدعفونی آبكشی و خشک می نمايند. -4-3

جهت استريليزاسيون تحويل می  CSRبه واحد  تكنسين اتاق عمل / کمک پرستار کليه وسايل با قابليت استفاده مجدد را -4-4

 دهد.

خودداری می   CSRاز پذيرش کليه وسايل يكبار مصرف جهت استريل مجدد در  CSR کاردان اتاق عمل / کمک پرستار -4-5

 نمايند.

 محلولهاي ضدعفوني ، قرص فرمالين . امكانات و تسهيالت مورد نياز: -5



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 وسايل تمام بمطلو و مناسب ضدعفونی :عنوان/موضوع 

  نها آ کاربرد از قبل مجدد استفاده قابليت با پزشكی

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :

 1/4/93  تاريخ آخرين باز نگری: 

     15/4/93  :ابالغ   تاريخ  آخرين 

 سی اس آرواحد  و روش :دامنه خط مشی 

 

                  CS/015 کد خط مشی :

                                  اول : نسخه   2 از 2 : صفحه

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  سوپروايزر اتاق عمل الهه بحری  مدير پرستاری زهرا قاسمی

  کارشناس اتاق عمل مريم اکباتانی  سوپروايزر بالينی  محمدرضاساورعليا

  کارشناس بهداشت سيده زهراپورمند  سوپروايزرکنترل عفونت  ابراهيميان فريبا  

  کمک بهيار بابک ملكی  مسئول ايمنی بيمار ثريارضايی

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدير پرستاری زهرا قاسمی

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بيمارستان  ئيسر دکتر سيد رضا مطهري

 تجارب بيمارستاني -منابع :        -7

 

 

 

 

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 کردن مشخص برای رهگيری سيستم ايجاد عنوان/موضوع :

 بيمار برای شده برده کار به استريل تجهيزات و وسايل

 4/10/91 تاريخ ابالغ  : 

 1/4/93  تاريخ آخرين باز نگری: 

     15/4/93  :ابالغ   تاريخ  آخرين 
  : سی اس آر ط مشی و روشدامنه خ

     CS/016  کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                        3از 1 : صفحه

 --- : تعاريف-1

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

باتوجه به اينكه کنترل عفونت يكی از دغدغه های مهم وقابل توجه مراکز درمانی بوده و تحقق نيافتن کامل آن سبب  چرايی:

جبران ناپذير می گردد ، استفاده صحيح از تجهيزات و  "انتقال عفونت و افزايش طول درمان و تحميل هزينه های سنگين و بعضا

 اه بسيار مهمی برخوردار است.بكارگيری شاخصهای مناسب  از جايگ

اطمينان از صحت عملكرد دستگاههای استريل کننده و به تبع آن کنترل عفونت و کاهش هزينه های درمان و ارتقای  هدف: 

 سالمت جامعه

س از باز در اختيار قرار دادن شاخصهای بيولوژيک وشيميايی ، بايگانی نشانگرهای موجود در بسته ها در پرونده بيمار ) پ سياست:

 CSRشدن پگها ( و دفتر کنترل شاخصها در 

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 : مشاهده روش ارزیابي مسئول پاسخگو: سوپروایزر اتاق عمل                و                 

  روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

از تست بيولوژيک ) اسپور تست ( به صورت هفتگی در نزديكی درب اتوکالو قرار می  CSRکاردان اتاق عمل/کمک پرستار -4-1

 دهد و پس از پايان يک سيكل جهت انكوبه به آزمايشگاه انتقال می دهد.

مسئول واحد ميكروب نتايج حاصل از آزمايش تست اسپور را در اختيار سوپروايزر کنترل عفونت جهت پيگيريهای بعدی -4-2

 دهد. قرار می

در ابتدای سيكل روزانه در داخل اتوکالو به عنوان شاهد قرار  6از نشانگر کالس  CSRکاردان اتاق عمل/کمک پرستار  -4-3

 ميدهد.

(در شروع کار روزانه جهت آزمايش نفوذ پذيری و کيفيت   B&D) 2از نشانگر کالس  CSRکاردان اتاق عمل/کمک پرستار  -4-4

 شان زير نوار تست ( داخل اتو کالو قرار می دهد. 18شان روی تست و  18عدد شان )  36بخار در داخل يک پگ بين 

در تمامي بسته هاي بزرگ اتو کالو و همچنين بسته هاي مخصوص اعمال جراحي   CSRکمك پرستار کاردان اتاق عمل/ -4-5 

 استفاده مي نماید. 6حساس از نشانگرهاي کالس 

 استفاده مي نماید. 4در تمامي بسته هاي کوچك  اتو کالو از نشانگرهاي کالس  CSRار کمك پرستکاردان اتاق عمل/ -4-6



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 کردن مشخص برای رهگيری سيستم ايجاد عنوان/موضوع :

 بيمار برای شده برده کار به استريل تجهيزات و وسايل

 4/10/91 تاريخ ابالغ  : 

 1/4/93  تاريخ آخرين باز نگری: 

     15/4/93  :ابالغ   تاريخ  آخرين 
 سی اس آر  :  دامنه خط مشی و روش

     CS/016  کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                       3از 2 : صفحه

) نوار تست ( بر روي همه ستها و وسایل وارد شده به اتو کالو  1از نشانگرهاي کالس  CSRکمك پرستار کاردان اتاق عمل/ -4-7

 استفاده مي کند.

بسته هاي استریل استفاده شده براي هر  6و  4کارکنان اتاق عمل / پرستار /ماما بخش نسبت به بایگاني نشانگرهاي کالس -4-8

 بيمار در پرونده وي اقدام مي نمایند.

 در دفتر کنترل شاخصها اقدام مي نماید. 6و  2نسبت به الصاق نشانگرهاي کالس  CSRکمك پرستار کاردان اتاق عمل/ -4-9

سوپروایزر کنترل عفونت در صورت مثبت بودن تست بيولوژیك مراتب را در کميته کنترل عفونت مطرح و به مهندس -4-10

 تجهيزات پزشكي مرکز جهت هماهنگي با شرکت مربوطه اطالع مي دهد.

 

 الت مورد نياز:امكانات و تسهي-5

 ) اسپور تست ( اندیكاتورهاي بيولوژیك،   6و 4و  2و  1اندیكاتورهاي کالس  

 

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدير پرستاری زهرا قاسمی  مدير بيمارستان سيدابراهيم هاشمی

  سوپروايزر اتاق عمل الهه بحری  زر بالينی سوپرواي منصوره  بانی

  کارشناس اتاق عمل الهام داودی  سوپروايزر آزمايشگاه سعيده ناظری 

  کمک بهيار بهروزکريمی  سوپروايزرکنترل عفونت  فريبا  ابراهيميان 

  کمک بهيار بابک ملكی  مهندس تجهيزات پزشكی طيبه خاوری پا قلعه

 

 

 

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 کردن مشخص برای رهگيری سيستم ادايج عنوان/موضوع :

 بيمار برای شده برده کار به استريل تجهيزات و وسايل

 4/10/91 تاريخ ابالغ  : 

 1/4/93  تاريخ آخرين باز نگری: 

     15/4/93  :ابالغ   تاريخ  آخرين 
 سی اس آر  :  دامنه خط مشی و روش

     CS/016  کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                        3از 3 : صفحه

 

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدیر بیمارستان سيدابراهيم هاشمی

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مارستان بي یيس ر  سيد رضا مطهري

 منابع:  -7

 دستورالعمل اتوکالو -

 تجارب بيمارستان  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 و ضدعفونی تميزی، از اطمينان عنوان/موضوع :

 واحد بر خاص تاکيد با تجهيزات تمامی مناسب استريليزاسيون

 پرخطر های بخش و ها

 4/10/91 تاريخ ابالغ  : 

 1/4/93  تاريخ آخرين باز نگری: 

     15/4/93  :الغ اب  تاريخ  آخرين 
 بيمارستاندرمانی کليه واحدهای  : دامنه خط مشی و روش

 

     CS/017کد خط مشی : 

                                  اول : نسخه                                                                       3از  1 : صفحه

 ---: تعاريف-1

 

 شی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:بيانيه خط م-2

در مراکز درمانی و بهداشتی آلودگی وسايل و تجهيزات پزشكی و مراقبتی از بيمار بسيار شايع می باشد در حاليكه اين  چرايی:

 امر کامالٌ  قابل پيشگيری است . 

 ت و کاستن هزينه ها .کاهش ميزان درصد عفونت های بيمارستانی . بهبود کيفيت مراقب هدف :

تهيه و توزيع محلولهای گندزدا طبق مصوبات کميته کنترل عفونت بيمارستان ، آموزشهای چهره به چهره توسط  سياست:

سوپروايزر کنترل عفونت /کارشناس بهداشت محيط /سوپروايزر اتاق عمل بصورت مستمر،تهيه و توزيع بروشورهای آموزشی، 

 ولين .بازديدهای نظارتی توسط مسئ

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 روش ارزيابی : بر اساس مشاهده و                                       : سوپروايزر اتاق عملسئول پاسخگوم

 : روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

 CSRبرس و ضدعفونی وسايل استفاده شده و ارسالی به  کارکنان اتاق عمل / کمک پرستار در بخش نسبت به شستشو با-4-1

 اقدام می نمايند.

 اقدام می نمايند. CSRشستشو و ضدعفونی اقالم پارچه ای ارسالی به کارکنان لنژری نسبت به  -4-2

دداری نموده و از پذيرفتن وسايل و اقالم پارچه ای که آلودگی واضح دارند خو CSR کاردان اتاق عمل / کمک پرستار واحد  -4-3

 جهت رفع آلودگی به واحد مربوطه عودت می دهد.

 ، ابزار و وسايل را برای استريل نمودن به نحو صحيح بسته بندی می نمايند.CSR کاردان اتاق عمل / کمک پرستار واحد  -4-4



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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تست بيولوژيک ) اسپور تست ( را به صورت هفتگی در نزديكی درب اتوکالو قرار می  CSRکاردان اتاق عمل/کمک پرستار  -4-5

 دهد و پس از پايان يک سيكل جهت انكوبه به آزمايشگاه انتقال می دهد.

ئول واحد ميكروب نتايج حاصل از آزمايش تست اسپور را در اختيار سوپروايزر کنترل عفونت جهت پيگيريهای بعدی مس-4-6

 قرار می دهد.

در ابتدای سيكل روزانه در داخل اتوکالو به عنوان شاهد قرار می  6از نشانگر کالس  CSRکاردان اتاق عمل/کمک پرستار  -4-7

 دهد.

در شروع کار روزانه جهت آزمايش نفوذ پذيری و کيفيت بخار در   B&Dاز نشانگر  CSRپرستار  کاردان اتاق عمل/کمک -4-8

 شان زير نوار تست ( داخل اتو کالو قرار می دهد. 18شان روی تست و  18عدد شان )  36داخل يک پگ بين 

بسته های مخصوص اعمال جراحی در تمامی بسته های بزرگ اتو کالو و همچنين   CSRکاردان اتاق عمل/کمک پرستار  -4-9

 استفاده می نمايد. 6حساس از نشانگرهای کالس 

 استفاده می نمايد. 4در تمامی بسته های کوچک  اتو کالو از نشانگرهای کالس  CSRکاردان اتاق عمل/کمک پرستار  -4-10

مه ستها و وسايل وارد شده به اتو کالو ) نوار تست ( بر روی ه 1از نشانگرهای کالس  CSRکاردان اتاق عمل/کمک پرستار  -4-11

 استفاده می کند.

پرستار بخش / تكنسين اتاق عمل ، قبل از استفاده از پگها و بسته های استريل نوار تست را از نظرتاريخ استريليزاسيون و -4-12

 تغيير رنگ کنترل می نمايد.

داخل ست را در  6و 4بسته های استريل ، نشانگرهای کالس  پرستار بخش / تكنسين اتاق عمل ، پس از استفاده از پگها و -4-13

 پرونده بيمار جهت رهگيری قرار می دهد.

 امكانات و تسهيالت :-5

 سینک شستشو ، محلول ضدعفونی کننده طبق دستورالعمل ، برس ، اتوکالو . اندیکاتورهای بیولوژیک و شیمیایی .آب ، 

 

 

 

 و ضدعفونی تميزی، از اطمينان عنوان/موضوع :

 واحد بر اصخ تاکيد با تجهيزات تمامی مناسب استريليزاسيون

 پرخطر های بخش و ها

 4/10/91 تاريخ ابالغ  : 

 1/4/93  تاريخ آخرين باز نگری: 

     15/4/93  :ابالغ   تاريخ  آخرين 
 بيمارستاندرمانی کليه واحدهای  : دامنه خط مشی و روش

 

     CS/017 کد خط مشی : 

                                  اول : نسخه                                                                       3از  1 : صفحه



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       

 

 

817 
 

 و ونیضدعف تميزی، از اطمينان عنوان/موضوع :

 واحد بر خاص تاکيد با تجهيزات تمامی مناسب استريليزاسيون

 پرخطر های بخش و ها

 4/10/91 تاريخ ابالغ  : 

 1/4/93  تاريخ آخرين باز نگری: 

     15/4/93  :ابالغ   تاريخ  آخرين 
 بيمارستاندرمانی کليه واحدهای  : دامنه خط مشی و روش

 

     CS/017کد خط مشی : 

                                  اول : نسخه                                                                       3از  3 : صفحه

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  زر اتاق عملسوپرواي الهه بحری  مدير پرستاری زهرا قاسمی

  سوپروايز بالينی زينت جليلی ثابت  سوپروايزر بالينی  منصوره  بانی

  کاردان اتاق عمل زهراابراهيم زاده  سوپروايزرکنترل عفونت  فريبا  ابراهيميان 

  کمک بهيار بهروزکريمی  کارشناس اتاق عمل الهام داودی

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدير پرستاری زهرا قاسمی

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بيمارستان  یيس ر دکتر سيد رضا مطهري

 منابع :-7

 تجارب بيمارستان -

 

 

 

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 تثبيت از پيشگيری و تميزکردن از اطمينان عنوان/موضوع :

 شوند استريل است قرار که اقالمی سطح از آلودگی

 4/10/91 تاريخ ابالغ  : 

 1/4/93  تاريخ آخرين باز نگری: 

     15/4/93  :ابالغ   تاريخ  آخرين 
 سی اس آر : دامنه خط مشی و روش

 

 CS/018کد خط مشی : 

                                  اول : نسخه                                                                       2از  1 : صفحه

 ---: تعاريف-1

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

می باشد در حالیکه این بسیار شایع در مراکز درمانی و بهداشتی آلودگی وسایل و تجهیزات پزشکی و مراقبتی از بیمار  چرايی:

  است .قابل پیشگیری کامالٌ   امر

 بهبود کیفیت مراقبت و کاستن هزینه ها . ارستانی .کاهش میزان درصد عفونت های بیم هدف:

تهیه و توزیع محلولهای گندزدا طبق مصوبات کمیته کنترل عفونت بیمارستان ، آموزشهای چهره به چهره توسط  سياست:

، سوپروایزر کنترل عفونت /کارشناس بهداشت محیط /سوپروایزر اتاق عمل بصورت مستمر،تهیه و توزیع بروشورهای آموزشی

 بازدیدهای نظارتی توسط مسئولین .

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

  اساس مشاهدهمسئول پاسخگو: سوپروایزر اتاق عمل                 و             روش ارزیابی : بر 

 : روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

 CSRش نسبت به شستشو با برس و ضدعفونی وسایل استفاده شده و ارسالی به کارکنان اتاق عمل / کمک پرستار در بخ-4-1

 اقدام می نمایند.

 اقدام می نمایند. CSRشستشو و ضدعفونی اقالم پارچه ای ارسالی به کارکنان لنژری نسبت به  -4-2

ودگی واضح دارند خودداری نموده و از پذیرفتن وسایل و اقالم پارچه ای که آل CSR کاردان اتاق عمل / کمک پرستار واحد  -4-3

 جهت رفع آلودگی به واحد مربوطه عودت می دهد.

 امكانات و تسهيالت :-5

 سینک شستشو ، محلول ضدعفونی کننده طبق دستورالعمل ، برسآب ، 
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 تثبيت از پيشگيری و تميزکردن از اطمينان عنوان/موضوع :

 ندشو استريل است قرار که اقالمی سطح از آلودگی

 4/10/91 تاريخ ابالغ  : 

 1/4/93  تاريخ آخرين باز نگری: 

     15/4/93  :ابالغ   تاريخ  آخرين 
  سی اس آر : دامنه خط مشی و روش

 

 CS/018کد خط مشی : 

                                  اول : نسخه                                                                       2از  1 : صفحه

 

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  سوپروايزر اتاق عمل الهه بحری  مدير پرستاری زهرا قاسمی

  کارشناس بهداشت محيط سيده زهرا پورمند  سوپروايزر بالينی  منصوره  بانی

  کمک بهيار بابک ملكی  سوپروايزرکنترل عفونت  ان فريبا  ابراهيمي

  کمک بهيار بهروزکريمی  کارشناس اتاق عمل الهام داودی

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدير پرستاری زهرا قاسمی

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بيمارستان  یيس ر دکتر سيد رضا مطهري

 منابع :-7

 تجارب بيمارستان -
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                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
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 CCUبخش مراقبت های ویژه 
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 پروتكل دادن ترومبوليتيك ها عنوان/موضوع :

 

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :

      1/4/93تاريخ  آخرين باز نگری :   

      1/5/93تاريخ  آخرين ابالغ :   
 و قلب   CCUبخشهاي  و روش :دامنه خط مشی 

 CCU/ 001 کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه 3ز ا 1 : صفحه

 تعاريف: -4

ترومبوليتيك : داروهائي هستند كه جهت پيشگيري يا كاهش دادن لخته خون در سيستم وريدي بيماران مبتال  به سكته هاي قلبي 

شكيل ترومبوز )به تاخير انداختن زمان تشكيل وريدي و پيشگيري از ت –، انسدادهاي كانوالي شرياني  ،ترومبوفلبيت ، آمبولي ، نارسائي قلبي

 لخته خون( ، در بيماران پس از جراحي محدودكردن وسعت ترومبوز در صورت تشكيل و.....بكار ميروند .

 

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

 تعاريف قيد گرديده است اين خط مشي تهيه مي گردد . با توجه به بستري بيماران با مشكالتي نظير آنچه در بند  چرائی:

جلوگيري از خطا و حصول اطمينان از فرايند تزريق ترومبوليتيك ، به حدا قل رساندن عوارض احتمالي آن  و ارتقا سطح آگاهي و  هدف:

 عملكرد كاركنان مي باشد.

هاي جديد ،نظارت بر نحوه عملكرد كاركنان ،كنترل وضعيت ثبت و  معرفي داروهاي پرخطر، اطالع رساني بخشنامه ها و دستورالعمل سياست:

 گزارش نويسي كاركنان ، تهيه مطالب آموزشي و كتب مربوط در كتابخانه

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 مسول پاسخگو: پزشك بيمار

 روش ارزيابي : مشاهده و بررسي مستندات پرونده 

 

 اجرايی و مجری هر گام (: روش  اجرا )گامهای-4

 پرستار دستور پزشك مبني بر تزريق ترومبوليتيك را كنترل  مي كند. -4-1

 پزشك اورژانس در صورت عدم حضور پزشك متخصص، دستور تزريق دارو را با هماهنگي پزشك قلب آنكال مي نويسد. -4-2

بيماريهاي خونريزي دهنده ،اعمال جراحي اخير ، آلرژي  و تزريق پزشك / پرستار تاريخچه اي از بيمارو همراه وي در رابطه با  -4-3

 استرپتوكيناز اخذ مي نمايد.

 پزشك / پرستار در رابطه با وضعيت بيمار و داروي ترومبوليتيك به خانواده وي توضيحات الزم  را ارائه مي نمايد. -4-4

 را به پزشك معالج اطالع مي دهد.گرفته و تغييرات ثبت شده در نوار قلب  ECGپرستار از بيمار -4-5

 

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       

 

 

823 
 

 پروتكل دادن ترومبوليتيك ها عنوان/موضوع :

 

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :

      1/4/93تاريخ  آخرين باز نگری :   

      1/5/93تاريخ  آخرين ابالغ :   
 و قلب   CCUبخشهاي  و روش :دامنه خط مشی 

 CCU/ 001 کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه 3از  2 : صفحه

 و آنزيمهاي قلبي بيمار رادر صورت اختالل به پزشك معالج اطالع مي دهد.   PPTو   PTو  CBCپرستار جواب  آزمايشات  - 6 -4

 پرستار ترالي احياء را بر بالين بيمار قرار مي دهد. -4-7

رل عاليم حياتي  ، انفوزيون دارو را طي يك ساعت و تحت مانيتورينگ قلبي شروع مي پرستار پس از گرفتن دو  رگ وريدي مناسب و كنت-4-8

 نمايد. 

 دقيقه انجام مي دهد. 15پرستاركنترل عالئم حياتي بيمار را طي انفوزيون دارو هر -4-9

 از بيمار مي گيرد.  ECGپرستار يك ساعت پس از اتمام تزريق دارو  -14 -4

اروي استرپتوكيناز را در دو نسخه تكميل و پس از مهر و امضاي پزشك معالج  ، يك نسخه از آن را در زمان ترخيص پرستار فرم تزريق د-15 -4

 تحويل بيمار مي دهد.

 --- امكانات و تسهيالت مورد نياز: -5

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  متخصص قلب دكتر مهرك پورزاهد گيالني  رييس گروه قلب ي اصغر غدير پوردكتر عل

  CCU/1سرپرستار  شکوفه اكبر شاهي  مدير پرستاري  زهرا قاسمي

   CCU2سرپرستار هما نمازي  سوپروايزر باليني منصوره باني

  سرپرستار  رقيه مينايي نميني  مسئول ايمني بيمار ثريا رضايي

  پرستار خديجه خدادادپور  رستارپ حميده جاللي
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 پروتكل دادن ترومبوليتيك ها عنوان/موضوع :

 

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :

      1/4/93تاريخ  آخرين باز نگری :   

      1/5/93تاريخ  آخرين ابالغ :   
 و قلب   CCUبخشهاي  و روش :دامنه خط مشی 

 CCU/ 001 کد خط مشی :

                                 اول  : هنسخ 3از 3 : صفحه

 

 

 

 منابع :-7

1392ي ويژه در يك نگاه .انتشارات صبورا.چاپ اول .خوش تراش ، مهرنوش . پرستاري مراقبتها  

. 1390محمدعليها ،ژاله .قلب و عروق وخون . نشر جامعه نگر.چاپ دوم .  

.1389گروه طب اورژانس دانشکده پزشکي  . اقدامات حياتي پايه و كمکهاي اوليه . سپهر نقش . جاپ اول .  

. 1386جراحي برونر سودارث .موسسه انتشارات انديشه رفيع . چاپ اول . اسدي نوقابي ، احمد علي . هندبوك پرستاري داخلي ،   

 

 

 

 

 

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رييس گروه قلب دكتر علي اصغر غديرپور

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رييس بيمارستان  دكتر سيد رضا مطهري
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 10/91/ 4 تاريخ ابالغ  :  مراقبت پوست و حفاظت در برابر زخم های فشاری  عنوان/موضوع :

 1/4/93تاريخ آخرين بازنگری:  

   1/5/93  تاريخ  آخرين ابالغ :  

 لب, ق CCU/1,2بخشهایدامنه خط مشی و روش : 

 CCU /002کد خط مشی :

                                  اول  : نسخه  3از    1:  صفحه

 تعاريف:-1

 مراقبت پوست : به مجموعه تدابير و فرايندهايي كه توسط تيم درمان و مراقبتي جهت محافظت از پوست صورت مي گيرد ,اطالق مي گردد.

حركتي , اصطحکاک,  ی سلولي ناشي از عدم وجود گردش خون به دليل : فشار بر روی يک منطقه , بيزخم بستر :آسيب يا از بين رفتن بافتها

 رطوبت , سوءتغذيه , بي اختياری ادرار يا مدفوع, ادم , وضعيت عضالني و عوامل متفرقه .  اين زخم در ايتدا بصورت قرمزی و يا زخم كوچک

 ديده مي شود.

 : هدف از تدوين و سياست خط مشی (بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،-2

از آنجا كه زخم فشاری كمترين و معمولي ترين عارضه آن طوالني شدن مدت اقامت مددجو در بيمارستان است رسيدگي و توجه  چرايی:

 د .پرستار به بهداشت پوست و تعيين ضايعات , ميزان زخم و مشکالت عمومي بهداشتي نقش مهمي در كاهش ايجاد اين عارضه دار

اجرای مداخالت مناسب درماني و پرستاری در رفع نيازهای بهداشتي و مراقبت از پوست , كاهش ميزان بروز زخم بستر در بخشهای  هدف:

 بستری مي باشد . 

ونگي مراقبت ارتقا ء آگاهي بيمار و همراهان از طريق آموزش بيماريهای زمينه ای تشديد كننده , اجتناب از عوامل مستعد كننده و چگ سياست:

در طي دوران بستری و زمان ترخيص, اجرای اقدامات مراقبتي در بخشها براساس تعيين نيازهای بهداشتي بيماران ) تغيير پوزيشن ,ماساژ , 

/ استحمام , رعايت اصول بهداشت فردی و ..... , انجام فيزيوتراپي , آموزش به كاركنان ,بازديدهای مديريتي توسط مسئول بخش / ايمني

 سوپروايزران و كنترل عفونت بيمارستان ,توجه به وضعيت پوست بيماران در بدو بستری و زمان تحويل و تحول شيفتها .

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 مسئول پاسخگو: سرپرستار     و    روش ارزيابي : چک ليست , مشاهده
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 10/1391/ 4 تاريخ ابالغ  :  رابر زخم های فشاری مراقبت پوست و حفاظت در ب عنوان/موضوع :

 1/4/1393تاريخ آخرين بازنگری:  

   1/5/1393  تاريخ  آخرين ابالغ :  

 , قلب CCU/1,2بخشهایدامنه خط مشی و روش : 

 CCU/ 002کد خط مشی :

                                  اول  : نسخه  3از    2:  صفحه

 : گامهای اجرايی و مجری هر گام (روش  اجرا :)-4

پرستار در بدو بستري و در مدت اقامت در بيمارستان نسبت به معاينه عمومي از پوست به خصوص نقاطي كه در معرض ديد نيستند اقدام  -4-1

 مي نمايد ..

ترشح , محل دقيق ( در گزارش  پرستار در صورت  وجود زخم بستر در بدو بستری نسبت به قيد مشخصات زخم بستر ) وسعت , عمق -4-2

 پرستاری پذيرش و كاردكس اقدام مي نمايد .

پرستار برنامه های مراقبتي ذيل را در كليه بيماران دارای عوامل مستعد كننده زخم بستر ) الغری يا چاقي مفرط , بي اختياری ادراری , -4-3

 مي نمايد . سوء تغذيه, كم آبي , خشکي زياد در پوست و ...(  در كاردكس ثبت

 استحمام بيماران براساس وضعيت بيمار  -

  تغيير وضعيت بيماران در معرض خطر زخم فشاري هر دو ساعت 

 .در صورت نياز به جا بجايي خودداری  از كشيدن بيمار روی ملحفه 

 .صاف و خشک و بدون چروک نگه داشتن مالفه ها 

  يا پوشش های مناسب ديگر طبق تجويز پزشک.محافظت محل های مستعد زخم توسط پانسمان های شفاف ساده 

 .محافظت نواحي داخلي زانوها , قوزكها و ساكروم با لوازمي مانند بالشهای نرم يا بالشتکهای آبي 

 .تامين نيازهای تغذيه ای و هيدراتاسيون كافي برای بيمار با نظر و موافقت پزشک 

 ر خون , تب (كنترل منظم عالئم حياتي از نظر بروز كم حركتي )افت فشا 

 . عدم استفاده چراغهای حرارتي يا الکل برای پيشگيری يا بهبود زخم 

 . ماساژ نواحي سالم اطراف زخم ) به جز خود زخم( طبق برنامه تدويني همراه با تغيير وضعيت 

 استفاده صحيح از تشک مواج 

 مي نمايد. پرستار كليه اقدامات مراقبتي و نتايج حاصله را در گزارش پرستاری ثبت-4- 4

پرستار نکات آموزشي در مورد اصول پيشگيری از زخم مجدد و نکات مربوطه مراقبتي را در زمان بستری و حين ترخيص به بيمار و -4-5

 همراهان آموزش داده و در پرونده ثبت مي كند .

 . تشک مواج, وسايل بهداشت فردیامكانات و تسهيالت مورد نياز :  -5

6-  
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 10/1391/ 4 تاريخ ابالغ  :  وست و حفاظت در برابر زخم های فشاری مراقبت پ عنوان/موضوع :

 1/4/1393تاريخ آخرين بازنگری:  

   1/5/1393  تاريخ  آخرين ابالغ :  

 , قلب CCU/1,2بخشهایدامنه خط مشی و روش : 

 CCU /002کد خط مشی :

                                  اول  : نسخه  3از    3:  صفحه

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :
 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  متخصص قلب دكترمهرک پور زاهد گيالني  رئيس گروه قلب دكترعلي اصغر غدير پور 

  سوپروايزر باليني منصوره باني  مدير پرستاری زهرا قاسمي

  CCU/1سرپرستار  فه اكبرشاهيشکو  مسئول ايمني بيمار ثريا رضايي

  پرستار خديجه خدادادپور  CCU/2سرپرستار  هما نمازی

 

 تاييد کننده :
 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رييس گروه قلب دكتر علي اصغر غديرپور

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی
  رئيس بيمارستان دكترسيد رضا مطهري

  منابع :  -7

 ، 1379 .انتشارات تيمورزاده و نشر طبيب .تهران .هاي بيمارستاني پيشگيري و كنترل عفونت. افهمي، شيرين ،اصل سليماني، حسين  -      

مجموعه مقاالت همایش باز آموزي کنترل عفونت .هاي بيمارستاني سليماني، حسين. نقش آموزش در کنترل عفونت -

 . 1377 .پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهرانتهران، دانشگاه علوم  .بيمارستاني

 .1381پوتر و پري . ترجمه اویسي ، سوسن و دیگران .اصول و فنون پرستاري پوتر و پري. نشر سالمي .  -

 .1391نوبهار ، منير.اصول و فنون پرستاري. انتشارات حكيم هيدجي .  -

 تجارب بيمارستان -
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 4/10/91بالغ  :تاريخ ا  كنترل و تسكين دردعنوان/موضوع : 

 1/4/93تاريخ  آخرين باز نگری :  

 1/5/93تاريخ  آخرين ابالغ :  

 و قلب   CCUبخشهاي  دامنه خط مشی و روش :

  

 CCU/ 003 کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                        3از 1 : صفحه

 --- تعاريف : -2

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (: -2

 به منظور ارتقاي فرآيند ارائه خدمات درماني و رعايت حقوق بيماران اين خط مشي تهيه مي گردد . چرايی:

 .ايجاد وحدت رويه در اقدامات درماني جهت تسکين درد بيماران مي باشد هدف:

و راندهاي نظارتي وضعيت ثبت و (   12شماره  -با اطالع رساني دستورالعمل مراقبت هاي مديريت شده ) راهنماي تسکين درد سياست:

 گزارشات در پرونده اين خط مشي اجرا مي گردد . 

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 روش ارزيابي : بر اساس چك ليست        مسئول پاسخگو: سرپرستاران بخش ها            و    

  روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام (:-4
 كليه كاركنان درماني و پرستاري درد بيمار را بررسي مي كنند. -4-1

 كليه كاركنان درماني و پرستاري در مورد شدت ، محل و طول مدت درد از بيمار سوال مي كنند. -4-2

رستاري در صورت عدم وجود دستور تجويز مسکن در پرونده ، مراتب را به اطالع پزشك معالج /آنکال /اورژانس مي رسانند كليه كاركنان پ -4-3

. 

 پزشك با توجه به نياز نسبت به صدور دستور مسکن اقدام مي نمايد . -4 -4

 وجه به دستور پزشك استفاده مي كنند. كليه كاركنان پرستاري از روشهاي دارويي /غير دارويي / تركيبي از هر دو با ت -4-5 

دقيقه  15دقيقه اي پس از تزريق مخدرو  5كليه كاركنان پرستاري ، پس از اجراي دستور ، وضعيت تسکين / عدم تسکين درد را )فواصل  -4-6

 اي در مورد مسکن هاي خوراكي و غير مخدر ( بررسي مي نمايد .

فاده از داروهاي مخدر تزريقي ، عوارض جانبي) دپرسيون تنفسي ، يبوست ، تهوع و استفراغ ( آن كليه كاركنان پرستاري ، در صورت است -4-7

 را در نظر گرفته و مورد توجه قرار مي دهند.

  كليه كاركنان پرستاري در صورت عدم تسکين درد بنا به اظهار بيمار ، مراتب را به اطالع پزشك معالج /آنکال/اورژانس     مي رسانند. -4-8

 

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 4/10/91تاريخ ابالغ  :  كنترل و تسكين دردعنوان/موضوع : 

 1/4/93تاريخ  آخرين باز نگری :  

 1/5/93تاريخ  آخرين ابالغ :  

 و قلب   CCUبخشهاي  دامنه خط مشی و روش :

  

 CCU/ 003 کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                        3از 2 : صفحه

 كليه كاركنان پرستاري در صورت عدم كنترل درد ، به همراه پزشك روش بکار گرفته را بررسي مي كنند. -4-9

 كليه كاركنان پرستاري در گزارش پرستاري خود موارد ذيل را ثبت مي كنند :  -4-10

 كنترل درد بيمار گامهاي برداشته شده جهت -

 اطالعاتي را كه به صورت ذهني و عيني از بيمار كسب كرده  -

 محل و كيفيت و طول مدت درد و هر فاكتور تسريع كننده يا تخفيف دهنده درد -

 ميزان كاهش درد يا عدم تسکين درد  -

 عوارض درمان دارويي   -

 --- امكانات و تسهيالت مورد نياز:-5

 کميته بررسی:-6

 

 ن :تهيه کنندگا

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  پزشك قلب دكتر مهرك پور زاهدي گيالني  رئيس گروه قلب دكتر علي اصغر غديرپور

  سرپرستار هما  نمازي  مدير پرستاري  زهرا قاسمي

  سرپرستار شکوفه  اكبرشاهي  سوپروايزر باليني منصوره باني

  پرستار حميده جاللي  سئول ايمني بيمارم ثريا رضايي

 4/10/91تاريخ ابالغ  :  كنترل و تسكين دردعنوان/موضوع : 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 و قلب   CCUبخشهاي  دامنه خط مشی و روش :

  

 1/4/93تاريخ  آخرين باز نگری :  

 CCU/ 003 کد خط مشی : 1/5/93تاريخ  آخرين ابالغ :  

                                 اول  : نسخه                                                                        3از 3 : صفحه

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس گروه قلب دكتر علي اصغر غديرپور

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  تان رئيس  بيمارس دكترسيد رضا مطهري

 منابع :  -7

 . 1385. انتشارات سازمان نظام پرستاري جمهوري اسالمي ايران  . چاپ اول .  استانداردهاي خدمات پرستاري - 

 . 1381.معاونت سالمت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي .  ( 12راهنماي تسکين درد) دستورالعمل مراقبتهاي مديريت شده.  -

 تجارب بيمارستان -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 استفاده ازمهار فيزیكي و شيميایي عنوان/موضوع :

 

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :

 1/4/93تاريخ  آخرين باز نگری : 

 1/5/93تاريخ  آخرين باز نگری : 
 و قلب   CCUبخشهاي  و روش :دامنه خط مشی 

 

 CCU/ 004 کد خط مشی :

                                  اول : نسخه 2 از 1 : صفحه

  تعاريف: -1

 مهار فيزيکي : كنترل و مهار بيماران بي قرار با استفاده از وسايلي مانند : زانوبند ، مچ بند ، نرده كنار تخت 

 مهار شيميايي : كنترل و مهار بيماران بيقراربا داروهاي تجويز شده توسط پزشك

 شی (:بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط م-2

براي بيمار در راستاي رعايت اصول ايمني رقابل جبران يعوارض غجهت اجراي مراقبت هاي مطلوب و عدم وارد شدن هر نوع آسيب يا  چرايی:

 بيمار اين خط مشي تهيه مي گردد .

 براي يکسان و يکپارچه سازي عملکرد كاركنان و تامين آسايش و آرامش بيمار  هدف:

 رساني خط مشي مربوط ارائه و اطالع  سياست:

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 و         روش ارزيابي : مشاهده  مسول پاسخگو:سر پرستار 

 روش  اجرا )گامهای اجرايی و مجری هر گام (:-4

 سرپرستار / مسئول شيفت  جهت مهار شيميايي بيمار از پزشك معالج دستور كتبي / تلفني مي گيرد. -4-1

 پرستار /  كمك پرستار در مهار فيزيکي بيمار از مچ بند ، زانوبند ، سينه بند استفاده مي كنند. -4-2

 پرستار / كمك پرستار در بيمار با مهار فيزيکي نرده كنار تخت را در تمام مدت باال نگه مي دارد.  -4-3

 در غذاخوردن ، استفاده از سرويس بهداشتي بيمار را كمك مي دهد.پرستار / كمك پرستار در مهار فيزيکي بيمار در صورت اجازه پزشك -4-4

 پرستار / در مهار شيميايي بيمار از داروهاي تجويز شده طبق دستور پزشك ) داروهاي آرام بخش و يا مسکن ( استفاده مي نمايد.-4-5

 و نياز به استفاده از تشك مواج كنترل مي نمايند . پرستار / كمك پرستار بيماران با مهار فيزيکي وشيميايي  را از نظر زخم بستر -4-6

و در پرستار گزارش موارد مهار فيزيکي و شيميايي) زمان شروع و پايان مهار ، علت مهار ، اقدامات انجام شده ، رفتارهاي بيمار قبل از مهار  -4-6

 زمان مهار و پس از آن ( را در پرونده بستري بيمار ثبت مي نمايد. 

 باند ، پنبه ، نرده كنار تخت ، داروهاي آرام بخش و مسکنها تسهيالت مورد نياز: امكانات و -7

 

 

 

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 استفاده ازمهار فيزیكي و شيميایي عنوان/موضوع :

 

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :

 1/4/93تاريخ  آخرين باز نگری : 

 1/5/93تاريخ  آخرين باز نگری : 
 و قلب   CCUبخشهاي  و روش :دامنه خط مشی 

 

 CCU/ 004 کد خط مشی :

                                  اول : نسخه 2 از 2 : صفحه

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس گروه بيهوشي دكتر فريدون فالح مهر  رييس گروه قلب دكتر علي اصغر غديرپور

  مسئول ايمني بيمار ثريا رضايي  مدير پرستاري سميزهرا قا

  قلب سرپرستار رقيه مينايي   سوپروايزر باليني منصوره باني

  پرستار حميده جاللي  CCU/2سرپرستار هما نمازي

  پرستار خديجه خداداد پور   CCU/1سرپرستار  شکوفه اكبر شاهي 

 

 تاييد کننده :

 ءامضا سمت نام و نام خانوادگی

  رييس گروه قلب دكتر علي اصغر غديرپور

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس بيمارستان دكتر سيد رضا مطهري

 تجارب بيمارستاني -منابع : -7

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 10/91/ 4 تاريخ ابالغ  :  APEبيمار برای باليني طبابت راهنمای عنوان/موضوع :

 3/3/93تاريخ آخرين بازنگری:  

   1/4/93  تاريخ  آخرين ابالغ :  

 , قلب CCU/1,2بخشهایدامنه خط مشی و روش : 

 /CCU 005کد خط مشی :

                                  اول  : نسخه                             4از    1:  صفحه

 تعاريف:-1

APE: ريه در مايع عادی غير تجمع 

 : شی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (بيانيه خط مشی)چرايی خط م-2

 APEبه مبتال بيمار مراقبتي برنامه با پرسنل آشنايي چرايی  :

  APEدچار بيمار صحيح .درمانهدف  :

 آموزش نيروها و ارزيابي عملکرد نيروها سياست :

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 و          روش ارزيابي : چک ليست , مشاهده      مسئول شيفت       -مسئول پاسخگو: سرپرستار

 : روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

 .كند مي معرفي بيمار به را خود پرستار -4-1

 .كند مي ثبت و كنترل را بيمار باليني عالئم پرستار-4-2

 .كند مي بررسي را بيمار تنفسي وضعيت پرستار-4-3

 .كند مي ثبت پرونده در را آن نوع و نمايد سمع را بيمار هري صداهای پرستار -4-4

 .3 بيمار به نشسته نيمه پوزيشن دادن .2 تراپي اكسيژن .1 :شامل پزشک دستور طبق مناسب درمان پرستار تنفسي ديسترس صورت در -4-5

 .دهد مي انجام مورفين((مخدر تزريق .4 ديورتيک تزريق

 .بيمار آرامش تامين جهت پرستار توسط زشکپ دستور طبق بخش آرام تجويز -4-6

 .كند مي چک را بيمار متری اكسي پالس پرستار -4-7

 .برساند معالج پزشک اطالع به را آن تغييرات نموده چک بيمار باليني وضعيت با و نمايد كنترل دستور طبق را ماريABGپرستار -4-8

 در بيمار توانايي عدم صورت در و داده آموزش بيمار به را اسپری از استفاده صحيح روش پرستار بيمار برای اسپری تجويز صورت در-4-9 

 نمايد استفاده بيمار برای يار دم از صحيح استفاده روش يادگيری

 .كند تجويز بيمار برای شده داده دستور طبق را بيمار وريدی داروهای پرستار -4-10



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       

 

 

834 
 

 .آورد مي بيمار بالين بر را اورژانس ترالي پرستار-4-11

 .دهد مي را ورود بدو آموزشهای بيمار به پرستار-4-12

 .شود مي داده نيروها به سرپرستار توسط ای دوره صورت به و كار به شروع بدو در الزم آموزشهای -4-13

 .شود مي انجام مستمر صورت به سرپرستار توسط پرسنل عملکرد ارزيابي -4-14

 نوارقلب,اكسيژن,اسپری,امکانات آزمايشگاهي متر,دستگاه قلبي,فشارسنج,پالس اكسي دستگاه مانيتورامكانات و تسهيالت مورد نياز: -5

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  متخصص قلب پور زاهد گيالنيدكترمهرک   رئيس گروه قلب دكترعلي اصغر غدير پور 

  CCU/2سرپرستار  هما نمازی  مدير پرستاری زهرا قاسمي

  CCU/1سرپرستار  شکوفه اكبرشاهي  سوپروايزر باليني منصوره باني

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رييس گروه قلب دكتر علي اصغر غديرپور

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت ادگینام و نام خانو

  رئيس بيمارستان دكترسيد رضا مطهري

 ويژه مراقبتهای پرستاری  منابع :  -7

 10/91/ 4 تاريخ ابالغ  :  APEبيمار برای باليني طبابت راهنمای عنوان/موضوع :

 3/3/93تاريخ آخرين بازنگری:  

   1/4/93  تاريخ  آخرين ابالغ :  

 , قلب CCU/1,2بخشهایدامنه خط مشی و روش : 

 /CCU 005کد خط مشی :

                                  اول  : نسخه                             4از    1:  صفحه



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 10/91/ 4 تاريخ ابالغ  :  CHBبيمار برای باليني طبابت راهنمای عنوان/موضوع :

 3/3/93تاريخ آخرين بازنگری:  

   1/4/93  تاريخ  آخرين ابالغ :  

 , قلب CCU/1,2بخشهایدامنه خط مشی و روش : 

 /006CCUکد خط مشی :

                                  اول  : نسخه                             2از    1:  صفحه

 تعاريف:-1

CHB :قلب داخل در الکتريکي هدايت اختالالت 

 : بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (-2

  CHB به مبتال بيمار مراقبتي برنامه با پرسنل آشنايي چرايی  :

 هدايتي اختالالت دچار بيمار صحيح درمان .هدف  :

 آموزش نيروها و ارزيابي عملکرد نيروها سياست :

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 : چک ليست , مشاهده مسئول شيفت              و                     روش ارزيابي -مسئول پاسخگو : سرپرستار

 : روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

 كند مي معرفي بيمار به را خود پرستار    -4-1

 .دهد مي آموزش بيمار به را آن لزوم و رعايت ی نحوه و داشته نگه CBR تخت در را بيمار پرستار-4-2

 مانينورينگ فشارخون بسيار مهم است.( صوصانمايد)خ مي وثبت كنترل را بيمار حياتي عالئم پرستار -4-3

 كند مي مانيتور را بيمار و چسباند مي بيمار سينه به ليد چست پرستار-4-4

 تنظيم معالج پزشک دستور طبق را ميکر پيس دستگاه و كرده تعبيه مناسب محل در را پوستي ميکر پيس معالج دستورپزشک طبق پرستار-4-5

 مي كند.

 كند مي فراهم بيمار برای را اميآر محيط پرستار-4-6

 .شود مي داده نيروها به سرپرستار توسط ای دوره صورت به و كار به شروع بدو در الزم آموزشهای-4-7

 .شود مي انجام مستمر صورت به سرپرستار توسط پرسنل عملکرد ارزيابي-4-8

 

 قلب نوار دستگاه -ميکر پيس – فشارسنج – قلبي مانيتور دستگاهامكانات و تسهيالت مورد نياز :  -8

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       

 

 

836 
 

 10/91/ 4 تاريخ ابالغ  :  CHBبيمار برای باليني طبابت راهنمای عنوان/موضوع :

 3/3/93تاريخ آخرين بازنگری:  

   1/4/93  تاريخ  آخرين ابالغ :  

 , قلب CCU/1,2بخشهایدامنه خط مشی و روش : 

 /006CCUکد خط مشی :

                                  اول  : نسخه                             2از    2:  صفحه

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  متخصص قلب دكترمهرک پور زاهد گيالني  رئيس گروه قلب دكترعلي اصغر غدير پور 

  CCU/2سرپرستار  زیهما نما  مدير پرستاری زهرا قاسمي

  CCU/1سرپرستار  شکوفه اكبرشاهي  سوپروايزر باليني منصوره باني

  پرستار خديجه خدادادپور  سرپرستار قلب رقيه مينايي 

     پرستار حميده جاللي

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رييس گروه قلب دكتر علي اصغر غديرپور

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس بيمارستان دكترسيد رضا مطهري

 .ويژه مراقبتهاي پرستاري   منابع :  -7



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 10/91/ 4 تاريخ ابالغ  :  DVTبيمار برای باليني طبابت راهنمای عنوان/موضوع :

 3/3/93تاريخ آخرين بازنگری:  

   1/4/93  تاريخ  آخرين ابالغ :  

 , قلب CCU/1,2بخشهایروش :  دامنه خط مشی و

 /007CCUکد خط مشی :

                                  اول  : نسخه                             2از    1:  صفحه

 تعاريف:-1

DVT  :عمقي وريدهای در خون شدن لخته 

 : بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (-2

 DVTبه مبتال بیمار مراقبتی برنامه با پرسنل ناییآش چرايی:

  DVTدچار بیمار صحیح رمان.دهدف:

 آموزش نيروها و ارزيابي عملکرد نيروها سياست:

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 مسئول شيفت      و    روش ارزيابي : چک ليست , مشاهده -مسئول پاسخگو: سرپرستار

 : گامهای اجرايی و مجری هر گام (روش  اجرا :)-4

 .كند مي معرفي بيمار به را خود پرستار-4-1

 نگه داشته و لزوم آن را به بيمار آموزش ميدهد. CBRتخت  در را بيمار پرستار -4-2

 .نمايد مي وثبت كنترل را بيمار حياتي عالئم پرستار -4-3

 .آورد مي عمل به بيمار زا فيزيکي معاينه و گرفته حال شرح بيمار از پرستار -4-4

 كند مي بررسي ادم ميزان و حرارت,تندرنس لحاظ از را مبتال اندام -4-5

 .دهد مي بيمار به را مرتبط آموزشهای و داده قرار بيمار قلب از باالتر سطحي در را مبتال اندام -4-6

 بالفاصله بايد دهد رخ خونريزی اگر.كند چک كند مي مصرف دارويي چه اينکه به بسته را بيمارHb,Hct. PTT,PT,INR,مکرر طور به-4-7

 .شود متوقف انعقاد ضد با درمان و شود گزارش

 شود مي داده نيروها به سرپرستار توسط ای دوره صورت به و كار به شروع بدو در الزم آموزشهای -4-8

 .شود مي انجام مستمر صورت به سرپرستار توسط پرسنل عملکرد ارزيابي -4-9

 آزمايش لوله – فشارسنجت و تسهيالت مورد نياز : امكانا -6

7-  



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       

 

 

838 
 

 10/91/ 4 تاريخ ابالغ  :  DVTبيمار برای باليني طبابت راهنمای عنوان/موضوع :

 3/3/93تاريخ آخرين بازنگری:  

   1/4/93  تاريخ  آخرين ابالغ :  

 , قلب CCU/1,2بخشهایدامنه خط مشی و روش : 

 /007CCUکد خط مشی :

                                  اول  : نسخه                             2از    2:  صفحه

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  متخصص قلب دكترمهرک پور زاهد گيالني  رئيس گروه قلب دكترعلي اصغر غدير پور 

  CCU/2سرپرستار  هما نمازی  مدير پرستاری يزهرا قاسم

  CCU/1سرپرستار  شکوفه اكبرشاهي  سوپروايزر باليني منصوره باني

  پرستار خديجه خدادادپور  سرپرستار قلب رقيه مينايي 

     پرستار حميده جاللي

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  وه قلبرييس گر دكتر علي اصغر غديرپور

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس بيمارستان دكترسيد رضا مطهري

 عروق( و قلب ) برونر جراحي داخلي   منابع :  -7

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       

 

 

839 
 

 10/91/ 4 تاريخ ابالغ  :   MIبيمار برای باليني طبابت راهنمای عنوان/موضوع :

 3/3/93تاريخ آخرين بازنگری:  

   1/4/93  الغ : تاريخ  آخرين اب 

 , قلب CCU/1,2بخشهایدامنه خط مشی و روش : 

 /CCU 008کد خط مشی :

                                  اول  : نسخه                             2از    1:  صفحه

 عروق انسداد علت به بافتي نکروز: MIتعاريف: -1

 : دوين و سياست خط مشی (بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از ت-2

 MIبه مبتال بيمار مراقبتي برنامه با پرسنل آشنايي چرايی:

  MIدچار بيمار صحيح رماند.هدف:

 آموزش نيروها و ارزيابي عملکرد نيروها سياست:

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 چک ليست , مشاهده مسئول شيفت     و      روش ارزيابي : -مسئول پاسخگو: سرپرستار

 روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام ( :-4

 .كند مي معرفي بيمار به را خود پرستار-4-1

 نگه داشته و لزوم آن را به بيمار آموزش ميدهد. CBRتخت  در را بيمار پرستار -4-2

 .نمايد مي وثبت كنترل را بيمار حياتي عالئم پرستار-4-3

 .آورد مي عمل به بيمار از فيزيکي معاينه و گرفته حال رحش بيمار از پرستار-4-4

 .دهد مي تسکين پزشک دستور طبق را بيمار درد پرستار -4-5

 .كند مي تجويز دارو دستور طبق و كند مي بررسي را بيمار تنفسي وضعيت پرستار-4-6

 .دهد مي بيمار به را بستری بدو آموزشهای پرستار -4-7

نوار قلبي رابا نوارهای قبلي بيمار مقايسه ميکند وتغييرات را به و كرده گذاری عالمت بيمار سينه روی و گيرد مي بيمار از قلب نوار پرستار -4-8

 اطالع پزشک معالج ميرساند.

 .كند مي مانيتور را بيمار و چسباند مي بيمار سينه به ليد چست پرستار -4-9

 .كند مي پيگيری را شده انجام آزمايشات جواب و ارسال را درخواستي آزمايشات كرده يبررس را پرونده در مندرج آزمايشات پرستار -4-10

 كند مي تجويز آرامبخش بيمار برای معالج پزشک دستور طبق پرستار -4-11

 .شود مي داده نيروها به سرپرستار توسط ای دوره صورت به و كار به شروع بدو در الزم آموزشهای-4-12

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       

 

 

840 
 

 10/91/ 4 تاريخ ابالغ  :   MIبيمار برای باليني طبابت مایراهن عنوان/موضوع :

 3/3/93تاريخ آخرين بازنگری:  

   1/4/93  تاريخ  آخرين ابالغ :  

 , قلب CCU/1,2بخشهایدامنه خط مشی و روش : 

 /CCU 008کد خط مشی :

                                  اول  : نسخه                             2از    2:  صفحه

 .شود مي انجام مستمر صورت به سرپرستار توسط پرسنل عملکرد ارزيابي -4-13

 اكسيژن - متر اكسي پالس – قلب نوار دستگاه – فشارسنج – قلبي مانيتور دستگاهامكانات و تسهيالت مورد نياز :  -5

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت و نام خانوادگی نام امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  متخصص قلب دكترمهرک پور زاهد گيالني  رئيس گروه قلب دكترعلي اصغر غدير پور 

  CCU/2سرپرستار  هما نمازی  مدير پرستاری زهرا قاسمي

  CCU/1سرپرستار  شکوفه اكبرشاهي  سوپروايزر باليني منصوره باني

  پرستار ورخديجه خدادادپ  سرپرستار قلب رقيه مينايي 

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رييس گروه قلب دكتر علي اصغر غديرپور

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس بيمارستان دكترسيد رضا مطهري

 ويژه مراقبتهاي پرستاري منابع :  -7



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       

 

 

841 
 

 10/91/ 4 تاريخ ابالغ  :  های بطني آريتميربيما برای باليني طبابت راهنمای عنوان/موضوع :

 3/3/93تاريخ آخرين بازنگری:  

   1/4/93  تاريخ  آخرين ابالغ :  

 , قلب CCU/1,2بخشهایدامنه خط مشی و روش : 

 /CCU  009کد خط مشی :  

                                  اول  : نسخه                             2از    1:  صفحه

 تعاريف:-1

 الکتريکي ايمپالسهای هدايت يا تشکيل اختالالت: های بطني آريتمي

 : بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (-2

 بطني آريتمي به مبتال بيمار مراقبتي برنامه با پرسنل آشنايي چرايی:

 بطني های آريتمي دچار بيمار صحيح درمان .هدف:

 آموزش نيروها و ارزيابي عملکرد نيروها سياست:

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 مسئول شيفت             و                       روش ارزيابي : چک ليست , مشاهده -مسئول پاسخگو: سرپرستار

 : روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

 طبق شده ايجاد آريتمي درمان (ب معالج پزشک به اطالع (الف :دهد مي انجام ها آريتمي با برخورد مواقع در را زير فوری اقدامات پرستار1

 بيمار پرونده در شده انجام اقدامات ثبت (ج پروتکل

 اخذ ميکند ECGتراسه  شده مشاهده های آريتمي پرستاراز .2 .

 .شود مي پيگيری عالجم پزشک دستور طبق درمان ادامه آريتمي كنترل از پس-3    

 ميکند ارزيابي ريتمي ديس هموديناميکي اثر تعيين برای تنفس,را عمق و نبض,تعداد ريتم و خون,تعداد فشار منظم طور .4 .

 .شود مي داده نيروها به سرپرستار توسط ای دوره صورت به و كار به شروع بدو در الزم آموزشهای .5

 .شود مي انجام مستمر صورت به ارسرپرست توسط پرسنل عملکرد رزيابي .6

 

 نوارقلب دستگاه – فشارسنج – قلبي مانيتور دستگاهامكانات و تسهيالت مورد نياز :  -5

 

 

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       

 

 

842 
 

 10/91/ 4 تاريخ ابالغ  :  های بطني آريتميبيمار برای باليني طبابت راهنمای عنوان/موضوع :

 3/3/93تاريخ آخرين بازنگری:  

   1/4/93  تاريخ  آخرين ابالغ :  

 , قلب CCU/1,2بخشهایدامنه خط مشی و روش : 

 /CCU  009کد خط مشی :  

                                  اول  : نسخه                             2از    1:  صفحه

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  متخصص قلب دكترمهرک پور زاهد گيالني  رئيس گروه قلب دكترعلي اصغر غدير پور 

  CCU/2سرپرستار  هما نمازی  مدير پرستاری زهرا قاسمي

  CCU/1سرپرستار  شکوفه اكبرشاهي  سوپروايزر باليني منصوره باني

  پرستار خديجه خدادادپور  پرستار حميده جاللي

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام خانوادگینام و 

  رييس گروه قلب دكتر علي اصغر غديرپور

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس بيمارستان دكترسيد رضا مطهري

 )قلب و عروق( برونر جراحي داخلي پرستاري   منابع :  -7

 

 

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       

 

 

843 
 

 در معالج پزشك توسط حال شرح ل برگهيتکمعنوان/موضوع : 

 شده تعيين زماني همحدود
 4/10/91  تاريخ ابالغ  :              

 1/4/93تاريخ  آخرين باز نگری :                

 1/5/93تاريخ  آخرين ابالغ :                
 و قلب    CCUبخشهاي   : دامنه خط مشی و روش

 CCU/ 010  کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                                     2از 1 : صفحه

 ---تعاريف :-1

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (: -2

   رانبيما هندوپر لحا حشر برگه تکميل وملز چرايی:

      يبستر رانبيما هندوپر لحا حرش برگه كامل و موقع به تکميل هدف:

 پزشك  توسط ربيما يابيارز ليناو مانيز ودهمحد تعيين سياست  :

 

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 مسئول پاسخگو :معاون درمان مركز 

 روش ارزيابي : بر اساس مشاهده 

  روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

 .ددگر مي ضميمه شپذير يمتصد توسط لحا حشر برگه جمله از اوراق كليه هندوپر تشکيل نماز در-4-1

 هشد مديريت قبتامر لعملراستود) مقيم يها كشيك و نکاليآ هنحو لعملراستود و پزشك توسط ربيما يابيارز ليناو  لعملراستود -4-2

 .ستا هشد غبالا بخشها كليه به نستاربيما ييسر توسط(13رهشما

 .ستا هساندر خويش بخش نپزشکا عطالا به را ها لعملراستوبالفاصله د بخش هر رسرپرستا -4-3

 به نسبت نظر تحت هندوپر تشکيل رستود و نساورژا حدوا در هشد شپذير نسياورژا رانبيما  معاينه و يزيتو از پس نساورژا پزشك -4-4

 .نمايد مي امقدا مربوطه قسمت در ربيما لحا حشر نوشتن

 رانبيما)13 رهشما هشد مديريت قبتامر لعملراستود طبق خويش يسوسر به طمربو ربيما شپذير از عطالا از پس متخصص شكپز -4-5

 از پس و يابد مي رحضو بخش در( نکاليآ متماا از قبل كثراحد و بخش در رحضو ليناو در نسياورژا غير رانبيما و قيقهد 30 فظر نسياورژا

 .نمايد مي تکميل قيقد رتصو به را ربيما لحا حشر برگه ليهاو تمااقدا منجاا و ربيما باليني معاينه

 --- امكانات و تسهيالت مورد نياز:-5

 

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       

 

 

844 
 

 در معالج پزشك توسط حال شرح ل برگهيتکمعنوان/موضوع : 

 شده تعيين زماني محدوده
 4/10/91  تاريخ ابالغ  :              

 1/4/93تاريخ  آخرين باز نگری :                

 1/5/93تاريخ  آخرين ابالغ :                
 و قلب    CCUبخشهاي   : دامنه خط مشی و روش

 CCU/ 010  کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                                     2از 2 : صفحه

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رييس پزشکان اورژانس دكتر حسين جليل پور   معاون درمان دكتر ابراهيم هرمزي

  مدير پرستاري  زهرا قاسمي  رييس گروه قلب دكتر علي اصغر غدير پور

  مسئول ايمني بيمار ثريا رضايي  الينيسوپروايزر ب منصوره باني

  CCU2سرپرستار  هما نمازي   سرپرستار قلب رقيه مينايي نمين

  پرستار خديجه خدادادپور  CCU/1سرپرستار  شکوفه اكبر شاهي

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  معاون درمان دكتر ابراهيم هرمزي

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت م خانوادگینام و نا

  رئيس  بيمارستان  دكتر سيد رضا مطهري

 تجارب بيمارستان  -منابع :    -7

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       

 

 

845 
 

 زماني محدوده در پرستار توسط بيمار ارزيابي نياولعنوان/موضوع : 

 شده مي باشد تعيين
 4/10/91  تاريخ ابالغ  :              

 1/4/93تاريخ  آخرين باز نگری :                

 1/5/93تاريخ  آخرين ابالغ :                
 و قلب   CCUبخشهاي   : دامنه خط مشی و روش

 CCU/ 011  کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                                     3از 1 : صفحه

 --- اريف :تع -1

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (: -2

جهت حصول اطمينان از ارايه مراقبتهاي درماني بصورت مطلوب براي بيماران و ارتقا كيفيت خدمات بهداشتي و درماني اين خط مشي  چرايی:

 تهيه مي گردد .

 انعنو به آن از دهستفا،ا  نمادر تيم مختلف ءعضاا بين طتباار اريبرقرر،بيما با موثر طتباار اريبرقر،  ربيما ريپرستا تمشکال شناسايي هدف:

   قضايي جعامر در فاعيد معتبر سند

  اي دوره رتصو به پرسنل دعملکر پايش. 3   پرسنل دعملکر مستمر يابيارز. 2  ريپرستا پرسنل زشموآ. 1 سياست:

 زيابی:مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ار-3

 روش ارزيابي : بر اساس مشاهده و                          مسئول پاسخگو:پرستار مسئول بيمار

 : روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

 .  دشو مي يابيارز رپرستا توسط بخش در يبستر و پزشك يزيتو از پس بالفاصله ربيما-4-1

 :  نمايد مي شتددايا را يلذ اردموربيما يابيارز ليناو ارشگز تکميل در رپرستا-4-2

 .  دشو مي نوشته ربيما شپذير ساعت و يخرتا ،سن و جنسيت

 (بخشها ساير از لنتقاا يا مطب از) ستا چگونهربيما ربيما شپذير هنحو

 (هست فتنر راه به درقا ربيما دخو يا ردنکاابر با-يلچيرو)  ستا شکلي  چه به ربيما لنتقاا يا جعهامر هنحو

 .  ستا هشد منتقل رپرستا ونبد يا رپرستا با بخشها ساير از لنتقاا رتصو در و ستا شتهدا اههمر  جعهامر مهنگا در

 چيست ربيما ليهاو شکايت جعهامر نماز در

 دارد صخا داروي به حساسيت ياوآ شتهدا يهاييربيماو تمشکال چه

 خير اي يابد مهادا بايد ياآ و دارد خاصي داروي فمصر سابقه

  ستا چگونه ربيما ريهوشيا ضعيتو

  چيست ربيما يياغذ يمرز

 هست يياغذ يمرژ عايتر و ردنخو به درقا ياآ

 

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       

 

 

846 
 

 زماني محدوده در پرستار توسط بيمار ارزيابي نياولعنوان/موضوع : 

 شده مي باشد تعيين
 4/10/91  تاريخ ابالغ  :              

 1/4/93:   تاريخ  آخرين باز نگری              

 1/5/93تاريخ  آخرين ابالغ :                
 و قلب   CCUبخشهاي   : دامنه خط مشی و روش

 CCU/ 011  کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                                     3از  2:   صفحه

 خير يا هشد منجاا ياآ و جيست هست نسواورزا هشد ستاخودر ربيما ايبر كه مانيدر تمااقدا

 .  دشو مي نوشته آن دنبو نساورزا غير و نساورژا  كرذ با  هشد منجاا ربيما ايبر كه كلنيکيراپا و كلنيکي تمااقدا

 دشو مي نوشته  دارد يپيگير به زنيا كه كلنيکيراپا و كلنيکي تمااقدا

 .   دشو مي ثبت او گاهيآ انميز و ربيما به ورود  وبد  در هشد داده يشهازموآ

 .دشو مي نوشته...( و وتمتفا يند و فرهنگن،باز لکنت، هنيذ معلوليتك،مشتر غير نباز)ربيما تباطيار نعامو

 .   دشو مي عايتر رپرستا توسط تشاارگز ثبت در دنبو محرمانه و ماندهيزسا،پوياييدن،بو مختصر و كامل،قت،د حقيقت مهم صلا شش -4-3

 .  دشو مي داده ورود وبد در هاونير كليه به رسرپرستا توسط ربيما يابيارز هنحو ردمو در زمال يشهازموآ -4-4

 .  دشو مي چك رسرپرستا توسط روز هر پرسنل توسط هشد نوشته تشاارگز -4-5

 .دشو مي پايش ريپرستا فترد توسط اي ورهد رتصو به پرسنل توسط هشد نوشته تشاارگز -4-6

 --- امكانات و تسهيالت مورد نياز:-5

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  متخصص قلب دكتر مهرك پورزاهدي گيالني  رييس گروه قلب دكتر علي اصغر غدير پور

  CCU 1سرپرستار شکوفه اكبرشاهي  رستاري مدير پ زهرا قاسمي

  CCU2سرپرستار  هما نمازي  سوپروايزر باليني منصوره باني

  پرستار خديجه خدادادپور  مسئول ايمني بيمار ثريارضايي

 

 

 

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       

 

 

847 
 

 زماني محدوده در پرستار توسط بيمار ارزيابي نياولعنوان/موضوع : 

 شده مي باشد تعيين
 4/10/91  الغ  :تاريخ اب              

 1/4/93تاريخ  آخرين باز نگری :                

 1/5/93تاريخ  آخرين ابالغ :                
 و قلب   CCUبخشهاي   : دامنه خط مشی و روش

 CCU/ 011  کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                                     3از  3:   صفحه

 

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رييس گروه قلب دكتر علي اصغر غدير پور

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس  بيمارستان  دكتر سيد رضا مطهري

 نويسي    ارشگز عمللراستود-منابع :        -7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       

 

 

848 
 

 درطي الزم, مراقبتهای و درمانها ها, همه مشاوره عنوان/موضوع :

 بيمار معالج پزشک هماهنگي و اطالع بيمار با مراقبتي مراحل تمام

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             پذيرد مي انجام

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :

 1/4/93  تاريخ  آخرين باز نگری :  

 1/5/93  تاريخ  آخرين ابالغ :   
 و قلب   CCUبخشهاي  :  دامنه خط مشی و روش

 CCU/ 012 : کد خط مشی

                                  اول : نسخه                                                                         3از 1 : صفحه

 --- تعاريف : -1

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (: -2

قبتهاي درماني بصورت مطلوب براي بيماران و ارتقا كيفيت خدمات بهداشتي و درماني اين خط جهت حصول اطمينان از ارايه مراچرايی:  

 مشي تهيه مي گردد .

 درطي الزم, مراقبتهای و نها درما ها, چگونگي انجام مشاوره مورد در درماني كادر پرسنل كليه عملکرد سازی يکسان سازی و يکپارچه هدف: 

 ای رعايت اصول ايمني بيمار مراقبتي و در راست مراحل تمام

 آموزش كاركنان درماني , نظارت و كنترل مسئولين در بازديدهای مديريتي , تنظيم برنامه آنکالي و مقيمي پزشکان در ابتدای هر ماه ,  سياست:

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 گزارشات سوپروايزران , مشاهده در بازديدهای مسئولين و كنترل پرونده هامسئول پاسخگو: سرپرستار              و    روش ارزيابي : 

 روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام ( :-4

 درمان در داخل بيمارستان : , مشاوره

 پزشک اورژانس / معالج پس از ويزيت ,مشاوره , درمان و امور مراقبتي  را در پرونده بستری ثبت مي نمايد. -4-1

 پزشک اورژانس / معالج درخواست انجام مشاوره را در برگه مشاوره ثبت مي نمايد. -4-2

 پرستارمسئول بيمار جهت انجام مشاوره , درمان و انجام مراقبت در داخل بيمارستان هماهنگي و اقدام الزم را انجام مي دهد  -4-3

 اطالع پزشک معالج مي رساند . پزشک اورژانس / پرستار مسئول مراتب انجام / عدم انجام را به -4-4

 پزشک متخصص معالج بيمار, به صورت حضوری / تلفني دستورات جديد خود را اعالم مي نمايد. -4-5

 پزشک اورژانس در بخش اورژانس كليه دستورات جديد پزشک معالج را در پرونده وارد مي نمايد .-4-6

/ تلفني پزشک معالج بيمار را پس از ثبت در پرونده , كنترل و در پرونده بيمار پرستار مسئول در بخش كليه دستورات جديد حضوری  -4-7 

 قيد و نسبت به  اجرا و پيگيری اقدام مي نمايد .

 پرستار مسئول /منشي در صورت اخذ دستور شفاهي از پزشک معالج در اولين فرصت نسبت به اخذ مهر و امضا وی اقدام مي نمايند .  -4-8

 

 

 

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       

 

 

849 
 

 درطي الزم, مراقبتهای و درمانها ها, همه مشاوره : عنوان/موضوع

 بيمار معالج پزشک هماهنگي و اطالع بيمار با مراقبتي مراحل تمام

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             پذيرد مي انجام

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :

 1/4/93  تاريخ  آخرين باز نگری :  

 1/5/93  تاريخ  آخرين ابالغ :   
 و قلب   CCUبخشهاي  :  دامنه خط مشی و روش

 CCU/ 012 کد خط مشی :

                                  اول : نسخه                                                                         3از 2 : صفحه

 

 (:-2-4و   -1-4درمان در خارج از بيمارستان ) پس از مراحل  , مشاوره

ي الزم با ستاد و مراكز خارج بيمارستاني پزشک اورژانس / سرپرستار / پرستار مسئول مراتب را به اطالع سوپروايزر شيفت جهت هماهنگ -4-9

 اعالم مي نمايد .

 سوپروايزر مراتب هماهنگي های انجام شده را به اطالع پزشک اورژانس / سرپرستار / پرستار مسئول ميرساند .-4-10

 پزشک اورژانس / پرستار مسئول مراتب انجام / عدم انجام را به اطالع پزشک معالج مي رساتد . -4-11

 پزشک متخصص معالج بيمار, به صورت حضوری / تلفني دستورات جديد خود را اعالم مي نمايد. -4-12

 پزشک اورژانس در بخش كليه دستورات جديد پزشک معالج را در پرونده بيمار ثبت مي نمايد .-4-13

ثبت در پرونده , كنترل و در پرونده بيمار پرستار مسئول در بخش كليه دستورات جديد حضوری / تلفني پزشک معالج بيمار را پس از  -4-14

 قيد و نسبت به  اجرا و پيگيری اقدام مي نمايد .

 پرستار مسئول /منشي در صورت اخذ دستور شفاهي از پزشک معالج در اولين فرصت نسبت به اخذ مهر و امضا وی اقدام مي نمايند .  -4-15

 --- امكانات و تسهيالت مورد نياز:-5

 

 ی:کميته بررس-6

 

 

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مسئول پزشکان اورژانس دكتر حسين جليل پور  رييس گروه قلب دكتر علي اصغر غديرپور

  مسوول ايمني بيمار ثريا رضايي   مدير پرستاري زهرا قاسمي

   CCU2 سرپرستار هما نمازي  سوپروايزر باليني منصوره باني

  پرستار خديجه خدادادپور  CCU1 سرپرستار شکوفه اكبرشاهي



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 درطي الزم, مراقبتهای و درمانها ها, همه مشاوره عنوان/موضوع :

 انجام بيمار معالج پزشک هماهنگي و اطالع بيمار با مراقبتي مراحل تمام

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             پذيرد مي

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :

 1/4/93  تاريخ  آخرين باز نگری :  

 1/5/93  تاريخ  آخرين ابالغ :   
 و قلب   CCUبخشهاي  :  شی و روشدامنه خط م

 CCU/ 012 کد خط مشی :

                                  اول : نسخه                                                                         3از 3 : صفحه

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  يس گروه قلبري دكتر علي اصغر غديرپور

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس  بيمارستان  دكترسيد رضا مطهري

 تجارب بيمارستانمنابع :          -7

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       

 

 

851 
 

 به اي مشاوره و درماني مراقبتي خدمات انجامعنوان/موضوع : 

 ه اند شد اورژانسي شرايط دچار كه بخش در بستري مارانيب
 4/10/91  تاريخ ابالغ  :              

 1/4/93تاريخ  آخرين باز نگری :                

 1/5/93تاريخ  آخرين ابالغ :                
 و قلب    CCUبخشهاي   : دامنه خط مشی و روش

 CCU/ 013  کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                                     2از 1 : صفحه

 --- تعاريف : -1

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

 انجام كليه اقدامات براي بيماران اورژانسي بايد دراسرع وقت باشد. چرايی:

ءکيفيت خدمت رسانی به بيماران اورژانسی  درکوتاه ترين زمتان ممكتن ونجتات جتان     هدف از تدوين اين خط مشی ارتقاهدف :

 ايشان است.

تهيه و تنظيم برنامه آنكالی و مقيمی پزشكان در ابتدای هر ماه و دراختيتار بخشتها قترار دادن ، در اختيتار قترار دادن      سياست : 

 برای بخشها   4و  2و  1فرمهای شماره 

 

 خط مشی و روش ارزيابی: مسئول پاسخگوی اجرای-3

 مسئول پاسخگو: سرپرستار بخش 

 روش ارزيابی : مشاهده

 

 روش  اجرا )گامهای اجرايی و مجری هر گام ( :-4

پرستاردرصورت نياز به مشاوره تخصص های ديگر به صورت اورژانس ودرصورت حضورمتخصص دربيمارستان به وی اطتالع   -4-1

 خصص مراتب رابه اطالع پزشک آنكال ميرساند.رسانی می نمايد ودرصورت عدم حضورمت

پرستاردرصورت نياز به مشاوره تخصص های ديگر به صورت اورژانسی درصورت نداشتن تخصتص بته ستوپروايزر کشتيک      -4-2

 اطالع می دهد.

انجتام متی   سوپروايزر کشيک هماهنگی الزم راجهت انتقال بيمار برای مشاوره/اقدامات تشخيصی درمانی راباستاير مراکتز   -4-3

 دهد.

سوپروايزر کشيک هماهنگی الزم راجهت اعزام پزشک از سايرمراکز برای ويزيت بيماران بصورت اورژانسی )برای بيمتارانی   -4-4

 که قابل انتقال نمی باشند(انجام می دهد.

مراتتب   4م شتماره  پرستاردرصورت نياز به سايراقدامات تشخيصی ودرمانی که درمرکز وجودنداشته باشدپس ازتكميل فتر  -4-5

 رابه اطالع سوپروايزر کشيک می رساند.

 --- امكانات و تسهيالت مورد نياز :-5



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       

 

 

852 
 

 به اي مشاوره و درماني مراقبتي خدمات انجامعنوان/موضوع : 

 ه اند شد اورژانسي شرايط دچار كه بخش در بستري مارانيب
 4/10/91  تاريخ ابالغ  :              

 1/4/93آخرين باز نگری :  تاريخ                

 1/5/93تاريخ  آخرين ابالغ :                
 و قلب    CCUبخشهاي   : دامنه خط مشی و روش

 CCU/ 013  کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                                    2از 2 : صفحه

 کميته بررسی-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  متخصص قلب دكتر مهرك پورزاهد گيالني  رييس گروه قلب دكتر علي اصغر غديرپور

  CCU2سرپرستار  هما نمازي  مدير پرستاري  زهرا قاسمي

  CCU1سرپرستار شکوفه اكبرشاهي  زر بالينيسوپرواي منصوره باني

  پرستار حميده جاللي  سرپرستار قلب رقيه مينايي نمين

  مسئول ايمني بيمار ثريا رضايي  پرستار خديجه خدادادپور

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رييس گروه قلب دكتر علي اصغر غديرپور

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت م خانوادگینام و نا

  رئيس  بيمارستان  دكترسيد رضا مطهري

 تجارب بيمارستان  -منابع :   -9

 

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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ج تمامي اقدامات يچگونگي اطالع رساني نتاعنوان/موضوع : 

  پاراكلينيکي ، مشاوره ها و ارزيابي پرستاري به پزشك معالج
 4/10/91  تاريخ ابالغ  :              

 1/4/93آخرين باز نگری :    تاريخ              

 1/5/93تاريخ  آخرين ابالغ :               
 و قلب   CCUبخشهاي   : دامنه خط مشی و روش

 CCU/ 014 کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                                      3از 1 : صفحه

 --- تعاريف : -1

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (: -2

    ريپرستا ييابيهاارز وها ورهمشا، كلنيكراپا نتايج موقع به يافتدر ثرا در معالجه تحت ربيما ضعيتو از پزشك ئمدا و كامل گاهيآ وملز چرايی:

  ربيما جهت مناسب يمانهادر ايجرا ،  ناصحيح يمانهادر از ناشي ارضعو كاهش ر ،بيما نمادر صحيح ندرو مهادا هدف:

   همايشگاآز و باليني يبخشها در نيابحر تمايشاآز ليست تهيه. 2  حدهاوا و بخشها جهت هيژو و آزاد خط تهيه. 1سياست: 

 ها.ونير دعملکر يابيارز. 5ها  ونير توجيه و زشموآ. 4 شهر سطح و لنکاآ نپزشکا يتلفنها رهشما ليست تهيه. 3

 

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3
 مسئول پاسخگو:معاون درمان مركز             و                روش ارزيابي : بر اساس  بازديد ومشاهده 

 

  روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

 .باشد مي دموجو تلفن مركز و بخشها در صمتخص نپزشکا ستما رهشما ليست -4-1

 باشد مي دموجو همايشگاآز در سرپايي جعينامر تمايشاآز نيابحر نتايج عطالا جهت شهر سطح نپزشکا ستما رهشما -4-2

 .دارد دجوو آزاد خط هيژو يبخشها در -4-3

 .دارد دجوو(تلفن مركز با ستما ونبد آزاد خط به سترسيد)هيژو خط باليني يبخشها همه در -4-4

 با دارد ريفو خلهامد به زنيا كه نسياورژا طبيعي غير ردمو با جههامو رتصو در و نمايد مي يابيارز مرتبا را رانبيما شيفت لطو در رپرستا -4-5

 .نمايد مي ثبت هندوپر در و اجرا را راتستود و دگير مي ستما معالج پزشك

 مي داده عطالا يپيگير جهت يبعد رهمکا به شيفت لتحو و تحويل مهنگا به و ثبت ريرستاپ ارشگزدر نباشد نسياورژا ربيما مشکل گرا -4-6

 .  سدر مي پزشك عطالا به يبعد يزيتو در كثراحد و دشو

 .باشد مي دموجو همايشگاآز و بخشها در تفکيك به تمايشاآز نيابحر نتايج ليست -4-7

 

 

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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امات ج تمامي اقديچگونگي اطالع رساني نتاعنوان/موضوع : 

  پاراكلينيکي ، مشاوره ها و ارزيابي پرستاري به پزشك معالج
 4/10/91  تاريخ ابالغ  :              

 1/4/93تاريخ  آخرين باز نگری :                

 1/5/93تاريخ  آخرين ابالغ :               
 و قلب   CCUبخشهاي   : دامنه خط مشی و روش

 CCU/ 014 کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                                     3از 2 : فحهص

 .  باشد مي بخش به نيابحر يها سمقيا سانير عطالا لمسئو نفر يك همايشگاآز در شيفت هر در -4-8

 ركا صحت از تا ددميگر منجاا همايشگاآز پرسنل توسط دامجد مربوطه مايشآز شتدا ارقر نيابحر ودهمحد رد اي نتيجه كه تيرصو در -4-9

 .  ددگر حاصل نطميناا هشد منجاا

 .  ددميگر تاييد فني لمسئو توسط قفو نتيجه -4-10

 به قتو عسرا در ولمسو دفر توسط يبستر رانبيما ردمو در...(  و ژيبيولووميکر،بيوشيمي)مايشگاهياز يحدهادروا قفو نيابحر اردمو -4-11

 .  دشو مي  داده عطالا هكنند ستاخودر پزشك به سرپايي رانبيما ردمو در و ريپرستا دركا به تلفني رتصو

( ستمادرمو رپرستا يا پزشك منا ه،گيرند ستما س،تما نماز و يخرتا ،نيابحر ردمو ر،بيما منا ،مايشآز منجاا نماز و يخرتا) آن بقاسو -4-12

 .ددگر مي ثبت همايشگاآز مختلف يها بخش تفکيك به نيابحر اردمو ثبت فتردرد

 مي هساندر معالج پزشك عطالا به رپرستا توسط تلفني رتصو به دار ردمو يسونوها و ها فياگر رتيپور نتايج ، تمايشاآز نيابحر نتايج -4-13

  د.شو

 .دشو مي         داده عطالا پزشك  به رپرستا توسط تلفني رتصو به( پزشك ستاخودر رتصو در) كلنيکيراپا تمااقدا كليه نتايج -4-14

 .ددگر مي هندوپر ضميمه و ءمضاا رپرستا توسط، گرفته همايشگاآز از بمکتو رتصو به تمايشاآز كليه نتايج -4-15

 . سدر مي پزشك يترو به رپرستا توسط، يافتدر از پس يزيتو ليناو در نساورژا غير كلنيكراپا تمااقدا كليه نتايج -4-16

 .نمايد مي ءمضاا را آن تمااقدا نتايج يترو از پس پزشك -4-17

 .سدر مي معالج پزشك عطالا به رپرستا توسط بالفاصله نسياورژا ي ها ورهمشا نتايج -4-18

 .سدر مي پزشك يترو به يزيتو ليناو در نساورژا غير يها ورهمشا نتايج -4-19

 .دشو مي داده قمافو ولمسو توسط هاونير به زمال يشهازموآ پزشك به اردمو معالا گيچگون صخصو در -4-20

 .  دشو مي يابيارز قمافو ولمسو توسط مستمر رتصو به هاونير دعملکر -4-21

  امكانات و تسهيالت مورد نياز:-5

 نپزشکا ستما رهشما ليست -  نمايشاآز نيابحر نتايج ليست – هيژو و آزاد تلفن خط

 

 

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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ج تمامي اقدامات يچگونگي اطالع رساني نتاوان/موضوع : عن

  پاراكلينيکي ، مشاوره ها و ارزيابي پرستاري به پزشك معالج
 4/10/91  تاريخ ابالغ  :              

 1/4/93تاريخ  آخرين باز نگری :                

 1/5/93تاريخ  آخرين ابالغ :               
 و قلب   CCUبخشهاي   : دامنه خط مشی و روش

 CCU/ 014 کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                                      3از 3 : صفحه

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت م خانوادگینام و نا امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رييس گروه قلب دكتر علي اصغر غدير پور  معاون درمان دكتر ابراهيم هرمزي

  مسئول ايمني بيمار ثريا رضايي  مدير پرستاري  زهرا قاسمي

  CCU2سرپرستار  هما نمازي  سوپروايزر باليني منصوره باني

  ار قلبسرپرست رقيه مينايي   CCU1سرپرستار  شکوفه اكبرشاهي 

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  معاون درمان دكتر ابراهيم هرمزي

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس  بيمارستان  دكتر سيد رضا مطهري

 تجارب بيمارستان  -منابع :        -7

 

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 معالج زشكپ كه روزهايي در كه آن از اطمينانعنوان/موضوع : 

 كه نحوي به مي نمايد ويزيت را بيماران جانشين پزشك ندارد، حضور

 صورت تعطيل غير و تعطيل از اعم هفته تمامي روزهاي در ويزيت

 پذيرد

 4/10/91  تاريخ ابالغ  :              

 1/4/93تاريخ  آخرين باز نگری :                

 1/5/93تاريخ  آخرين ابالغ :                

 و قلب    CCUبخشهاي   : دامنه خط مشی و روش

 CCU/ 015 کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                                     2از 1 : صفحه

 تعاريف : -2

ي ديدار پزشك از بيمار بستري و معاينه او و ثبت بررسي و درج دستورات الزم به طور روزانه در پرونده بيمار ويزيت روزانه پزشك معالج به معنا 

 مي باشد.

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

فيت خدمات بهداشتي و درماني و تعيين جهت حصول اطمينان از ارايه مراقبتهاي درماني بصورت مطلوب براي بيماران و ارتقا كي چرايی:

 تکليف بيماران اين خط مشي تهيه مي گردد .

    استمرار مراقبت مطلوب از بيماران و  در راستاي رعايت اصول ايمني بيمار  هدف ا:

الم روزهايي كه پزشکان حضور با تهيه برنامه آنکالي و مقيمي پزشکان به صورت ماهيانه ، تعيين برنامه ويزيت پزشکان در كلينيك ، اع سياست:

 ندارند به كليه واحدها، 

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی: -3

 معاون درمان مركز                و       روش ارزيابي : مشاهده :مسئول پاسخگو

 روش  اجرا )گامهای اجرايی و مجری هر گام ( :-4

نامه حضور پزشکان همگروه خود را در واحدهاي كلينيك ، ويزيت بخش وانجام مشاوره مشخص رئيس گروه هر بخش در ابتداي هر ماه بر-4-1

 مي نمايد. 

رئيس گروه هر بخش در ابتداي هر ماه برنامه حضور مقيمي و آنکالي پزشکان همگروه خود را مشخص و به دفتر رياست مركز اعالم مي  -4-2

 نمايد.

امه ماهانه در صورت درخواست مرخصي / جابجايي ، موارد را با تعيين جانشين به رئيس گروه خود اعالم هر يك از پزشکان قبل از اعالم برن-4-3

 مي نمايند.

 --- امكانات و تسهيالت مورد نياز:-5

 

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 معالج پزشك كه روزهايي در كه آن از اطمينانعنوان/موضوع : 

 هك نحوي به مي نمايد ويزيت را بيماران جانشين پزشك ندارد، حضور

 صورت تعطيل غير و تعطيل از اعم هفته تمامي روزهاي در ويزيت

 پذيرد

 4/10/91  تاريخ ابالغ  :              

 1/4/93تاريخ  آخرين باز نگری :                

 1/5/93تاريخ  آخرين ابالغ :                

 و قلب    CCUبخشهاي   : دامنه خط مشی و روش

 CCU/ 015 کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                                     2از 2 : صفحه

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رييس گروه قلب  دكتر علي اصغر غديرپور   معاون درمان دكتر ابراهيم هرمزي 

  مسئول ايمني بيمار ثريا رضايي  مدير پرستاري  زهرا قاسمي كاكرودي

  CCU1سرپرستار شکوفه اكبرشاهي  سوپروايزر باليني منصوره باني

  سرپرستار قلب رقيه مينايي نمين  CCU2سرپرستار  هما نمازي

  پرستار ديجه خدادادپورخ  پرستار حميده جاللي

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  معاون درمان  دكتر ابراهيم هرمزي 

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رييس  بيمارستان  دكتر رضا مطهري

 تجارب بيمارستان   -       منابع : -7

         



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 4/10/91  تاريخ ابالغ  :               مر بيماران از نظر مديريت دردارزيابي مستعنوان/موضوع : 

 1/4/93تاريخ  آخرين باز نگری :                

 1/5/93تاريخ  آخرين ابالغ :                

 و قلب    CCUبخشهاي   : دامنه خط مشی و روش

 CCU/ 016  کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                                     3از 1 : صفحه

 --- تعاريف :-1

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (: -2

 افزايش رضايتمندي بيماران.   حقوق آنها و  ان و رعايتارتقاء سطح كيفيت خدمات درماني و تسکين درد و تامين آسايش بيمار چرايی:

 ايجاد وحدت رويه در اقدامات درماني جهت مديريت درد بيماران مي باشد. هدف:

و راندهاي نظارتي وضعيت ثبت و (   12شماره  -با اطالع رساني دستورالعمل مراقبت هاي مديريت شده ) راهنماي تسکين درد سياست:

 ه اين خط مشي اجرا مي گردد . گزارشات در پروند

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 مسئول پاسخگو: پزشك مسئول بيمار

 روش ارزيابي : بر اساس مشاهده 

  روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

 كليه كاركنان درماني و پرستاري درد بيمار را بررسي مي كنند. -4-1

 نان درماني و پرستاري در مورد شدت ، محل و طول مدت درد از بيمار سوال مي كنند.كليه كارك -4-2

كليه كاركنان پرستاري در صورت عدم وجود دستور تجويز مسکن در پرونده ، مراتب را به اطالع پزشك معالج /آنکال /اورژانس مي رسانند  -4-3

. 

 اقدام مي نمايد .پزشك با توجه به نياز نسبت به صدور دستور مسکن  -4 -4

 كليه كاركنان پرستاري از روشهاي دارويي /غير دارويي / تركيبي از هر دو با توجه به دستور پزشك استفاده مي كنند.  -4-5 

دقيقه  15دقيقه اي پس از تزريق مخدرو  5كليه كاركنان پرستاري ، پس از اجراي دستور ، وضعيت تسکين / عدم تسکين درد را )فواصل  -4-6

 ي در مورد مسکن هاي خوراكي و غير مخدر ( بررسي مي نمايند .ا

كليه كاركنان پرستاري ، در صورت استفاده از داروهاي مخدر تزريقي ، عوارض جانبي) دپرسيون تنفسي ، يبوست ، تهوع و استفراغ ( آن  -4-7

 را در نظر گرفته و مورد توجه قرار مي دهند.

 

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 كليه كاركنان پرستاري در صورت عدم تسکين درد بنا به اظهار بيمار ، مراتب را به اطالع پزشك معالج /آنکال/اورژانس مي رسانند.  -4-8 

 ري در صورت عدم كنترل درد ، به همراه پزشك روش بکار گرفته را بررسي مي كنند.كليه كاركنان پرستا -4-9

 كليه كاركنان پرستاري در گزارش پرستاري خود موارد ذيل را ثبت مي كنند :  -4-10

 گامهاي برداشته شده جهت كنترل درد بيمار -

 اطالعاتي را كه به صورت ذهني و عيني از بيمار كسب كرده  -

 طول مدت درد و هر فاكتور تسريع كننده يا تخفيف دهنده درد محل و كيفيت و -

 ميزان كاهش درد يا عدم تسکين درد  -

 عوارض درمان دارويي   -

 ----امكانات و تسهيالت مورد نياز:-5

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  ژانس مسئول پزشکان اور دكتر حسين جليل پور  رييس گروه قلب دكتر علي اصغر غديرپور

  سوپروايزر باليني منصوره باني  مدير پرستاري زهرا قاسمي

  CCU1سرپرستار  هما نمازي  مسئول ايمني بيمار ثريا رضايي

  سرپرستار رقيه مينايي نميني  CCU2سرپرستار شکوفه اكبرشاهي

  پرستار ده جالليحمي  پرستار خديجه خدادادپور

 

 

 

 4/10/91  تاريخ ابالغ  :               يماران از نظر مديريت دردارزيابي مستمر بعنوان/موضوع : 

 1/4/93تاريخ  آخرين باز نگری :                

 1/5/93تاريخ  آخرين ابالغ :                

 و قلب    CCUبخشهاي   : دامنه خط مشی و روش

 CCU/ 016  کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                                     3از 2 : صفحه



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 4/10/91  تاريخ ابالغ  :               ارزيابي مستمر بيماران از نظر مديريت دردعنوان/موضوع : 

 1/4/93تاريخ  آخرين باز نگری :                

 1/5/93تاريخ  آخرين ابالغ :                

 و قلب    CCUبخشهاي   : دامنه خط مشی و روش

 CCU/ 016  : کد خط مشی

                                 اول  : نسخه                                                                                     3از 3: صفحه

 

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس گروه قلب دكتر علي اصغر غدير پور

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس  بيمارستان  دكتر سيد رضا مطهري

 منابع :  -7

 . 1385. انتشارات سازمان نظام پرستاري جمهوري اسالمي ايران  . چاپ اول .  استانداردهاي خدمات پرستاري - 

 .                                                                                                   1381وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي . .معاونت سالمت  ( 12راهنماي تسکين درد) دستورالعمل مراقبتهاي مديريت شده.  -

 تجارب بيمارستان  -    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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ل و تحويل برگه خالصه پرونده به صورت يتکمعنوان/موضوع : 

  ه بيماركامل  ،خوانا در زمان ترخيص ب
 4/10/91  تاريخ ابالغ  :              

 1/4/93تاريخ  آخرين باز نگری :                

 1/5/93تاريخ  آخرين ابالغ :                
 و قلب   CCUبخشهاي  : دامنه خط مشی و روش

 CCU/ 017  کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                                      3از 1 : صفحه

 --- تعاريف : -3

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (: -2

مات بهداشتي و درماني اين خط مشي جهت حصول اطمينان از ارايه مراقبتهاي درماني بصورت مطلوب براي بيماران و ارتقا كيفيت خد چرايی:

 تهيه مي گردد .

    يکسان سازي عملکرد كاركنان و در راستاي اصول ايمني بيمار  هدف:

 كنترل و نظارت سرپرستار بخش / مسئول شيفت در خصوص كليه اوراق پرونده بخصوص برگه خالصه پرونده سياست:

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 ل پاسخگو: پزشك مسئول بيمارمسئو

 روش ارزيابي : بر اساس مشاهده 

  روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

منشي بخش كليه اطالعات مربوط به سربرگ برگه خالصه پرونده را ) نام و نام خانوادگي بيمار ، سن ، تاريخ پذيرش و ترخيص ، تشخيص  -4-1

 پرونده در بخش تکميل مي نمايد. ( با خط خوانا و در زمان تشکيل

 پزشك معالج بيمار / پزشك اورژانس در تکميل برگه خالصه پرونده موارد ذيل را رعايت مي نمايد: -4-2

 باليني معاينات و ح حال شر از اي خالصه 

 راديولوژي تصاوير و ها آزمايش نتايج 

 ه اند شد منجر بيمار ترخيص به كه راديولوژي وتصاوير آزمايشها نتايج. 

 ها آن نتايج و شده انجام جراحيهاي و پها اسکو درماني، اقدامات نها، درما 

 بيمارستان در بستري مدت طول در بيمار وضعيت از اي خالصه 

 ه است شد دچار نها آ به بيمار كه احتمالي عوارض. 

 ها بخش در بيمار جابجايي توضيح 

 ترخيص زمان در بيمار وضعيت 

 

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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و تحويل برگه خالصه پرونده به صورت ل يتکمعنوان/موضوع : 

  كامل  ،خوانا در زمان ترخيص به بيمار
 4/10/91  تاريخ ابالغ  :              

 1/4/93تاريخ  آخرين باز نگری :                

 1/5/93تاريخ  آخرين ابالغ :                
 و قلب   CCUبخشهاي  : دامنه خط مشی و روش

 CCU/ 017  کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                                      3از 2 : صفحه

 ترخيص از پس بيمار پيگيري ي نحوه 

 همراهان و وي به شده ارايه توضيحات و شها آموز و ترخيص زمان در بيمار هاي دارو و ها دستورالعمل 

 اوليه تشخيص 

 ثانويه تشخيص 

 نهايي تشخيص 

 معالج پزشك امضاي 

مسئول مدارك پزشکي به صورت رندوم برگه هاي خالصه پرونده تکميل شده موجود در مدارك پزشکي را بررسي و كاستيهاي آن را در -4-3

 كميته مدارك پزشکي مركز مطرح مي نمايد.

  ---ياز:امكانات و تسهيالت مورد ن-5

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  متخصص قلب دكتر مهرك پورزاهد گيالني  رييس گروه قلب دكتر علي اصغر غدير پور

  مسئول مدارك پزشکي اقدس كبيرزاده  مدير پرستاري  زهرا قاسمي

  مسئول ايمني بيمار ثريا رضايي  بالينيسوپروايزر  منصوره باني

 

 ادامه تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  CCU1سرپرستار  شکوفه اكبرشاهي  CCU2سرپرستار  هما نمازي

 4/10/91  تاريخ ابالغ  :              ل و تحويل برگه خالصه پرونده به صورت يتکمعنوان/موضوع : 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 1/4/93تاريخ  آخرين باز نگری :                  ص به بيماركامل  ،خوانا در زمان ترخي

 و قلب   CCUبخشهاي  : دامنه خط مشی و روش 1/5/93تاريخ  آخرين ابالغ :                

 CCU/ 017  کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                                      3از 3 : صفحه

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رييس گروه قلب دكتر علي اصغر غديرپور

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  ن رئيس  بيمارستا دكتر سيد رضا مطهري

 منابع :      -7

. وزارت بهداشت ، درمان و آموزش  راهنماي ارزيابي استانداردهاي اعتبار بخشي واحد مدارك پزشکي بيمارستان در ايراندانايي ، خديجه. -

 1391پزشکي . 

 تجارب بيمارستان  -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 4/10/91تاريخ ابالغ  : UPSاستفاده از سيستم عنوان/موضوع : 

 1/4/93ين بازنگری: تاريخ آخر

 1/5/93تاريخ  آخرين ابالغ :  

 و قلب   CCUبخشهاي  دامنه خط مشی و روش :

  

 CCU/ 018    کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                        2از 1 : صفحه

 درصورت قطع برق پريز يوپي اس برق ذخيره دارد وباعث جلوگيري از نوسان برق دردستگاه ها مي گردد. ف :تعاري -1

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

 UPSسیستم  با توجه به نوسانات و قطع برق و هزینه های سنگین خرابی دستگاهها و تجهیزات بیمارستانی ، الزم است چرايی:

  در مرکز نصب گردد .

 آگاهی کارکنان مرکز ازنحوه کاربرد و استفاده از این سیستم هدف:

 مجهز نمودن دستگاههای برقی به یوپی اس  سياست: 

 ثانیه فعال می شود.( 10مجهز به سیستم برق اضطراری است که در صورت قطعی برق در عرض همچنین این بیمارستان )

 اجرای خط مشی و روش ارزيابی:مسئول پاسخگوی -3

 مسئول پاسخگو: مدیربیمارستان           

 روش ارزیابی : بر اساس مشاهده 

 

 : روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

پریزهای یوپی اس جهت استفاده دستگاههای الکتریکی )تجهیزات پزشکی وکامپیوترها( با نوشته شدن کلمه یوپی اس  -4-1

 ی آنها  دربخش توسط مسئول تاسیسات مشخص شده است .درباال

سرپرستاربخش اتصال دستگاههای الکتریکی) تجهیزات پزشکی وکامپیوترها( به پریزهای یوپی اس را روزانه کنترل می  -4-2

 نماید.

 کنترل می نماید. مسئول تاسیسات صحت عملکرد پریزهای یوپی اس راطبق چک لیست ماهانه  -4-3

 بخش روزانه جهت استفاده ازدستگاههای الکتریکی واحد تنهاازپریزهای یوپی اس استفاده می نمایند. پرسنل-4-4

 

 پريزهای يوپي اس  و  سيستمامكانات و تسهيالت : -5

 

 

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 4/10/91تاريخ ابالغ  : UPSاستفاده از سيستم عنوان/موضوع : 

 1/4/93تاريخ آخرين بازنگری: 

 1/5/93تاريخ  آخرين ابالغ :  

 و قلب   CCUبخشهاي  دامنه خط مشی و روش :

  

 CCU/ 018    کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                        2از 2 : صفحه

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی مضاءا سمت نام و نام خانوادگی

  مدیر پرستاری زهرا قاسمی کاکرودی  مدیر بیمارستان سیدابراهیم هاشمی

  مسئول تاسیسات حسین آبک  مسئول تجهیزات پزشکی مرکز مهندس طیبه خاوری

  مسئول مرکزکامپیوتر الهه نوری  CCU1سرپرستار  هما نمازی

  سرپرستار قلب قيه مينايي نمينر  CCU1سرپرستار شکوفه اكبرشاهي

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدیر بیمارستان سیدابراهیم هاشمی

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رييس  بيمارستان  دكتر سيدرضا مطهري

 منابع :-7

 تجارب بیمارستان  -

 
 
 
 

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       

 

 

866 
 

 

 

 ICU بخش مراقبت های ویژه
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 894................پذیرد می انجام وی هماهنگی و اطالع با الزم مراقبتهای و نها درما ها، همه مشاورهدرطی کلیه مراحل مراقبتی پزشک معالج بیمار مشخص شده و
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 900.....وغیرتعطیل........................................ روزهایي که پزشك معالج حضور ندارد پزشك جانشین بیماران را ویزیت مي نماید اعم از تعطیلاطمینان ازآنکه در
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 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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در تمام ساعات شبانه روز و در استاندارد ارايه خدمات:  عنوان/موضوع

 تمام روزهای هفته)اعم از تعطيل و غير تعطيل(

 4/10/91   تاريخ ابالغ  :

 1/6/93    تاريخ آخرين بازنگری :

 بخش مراقبتهای ويژه  : دامنه خط مشی و روش   15/6/93:   ابالغتاريخ  آخرين  

 

    ICU/001   کد خط مشی:

                                  اول : نسخه                                                                    2از  1:  صفحه

 ---- : تعاريف -1

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

تنظيم شتده استت مطلتع بتوده و     ط سرپرستار/ سرگروه پزشكان توس بايد از شيفت های کاری خود که/پزشكان پرسنلچرايی:

 مطابق آن در بخش حضور داشته باشند.

هدف از تدوين اين خط مشی آگاهی کارکنان از برنامه کاری خود به صورت ماهانه جهت خدمت رسانی بته بيمتاران بتدون    : هدف

 ی باشد .محدوديت زمانی و برای کسب رضايتمندی هر چه بيشتر گيرندگان خدمت م

بته  آماده ارائه ختدمت  ودرتمام روزهای هفته درايام تعطيل وغيرتعطيل ساعته  24به طور  ای سی يو در اين مرکز  بخش : سياست

 مراجعين محترم می باشد.

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 سوپروايزربالينی شيفت   

 : روش  اجرا )گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

شتان  ايبا هماهنگی ساعته و 24بصورت کارکنان را  ماه آينده برنامه کاریسرپرستاربخش / سرگروه پزشكان درپايان هرماه  -4-1

 تنظيم می نمايد.

وبه ارائه خدمات براساس شرح وظتايف ختود    بر اساس برنامه تنظيم شده در شيفتهای مختلف حضور می يابند پرسنلکليه  -4-2

 .می پردازند

، فترد ديگتری را    سرپرستتار / سترگروه پزشتكان    کارکنان در صورت عدم امكان حضور در هر شيفت ، پس از هماهنگی با -4-3

 جايگزين می نمايند.

ساعته پاسخگوبوده وآماده ارائته   24پزشكان متخصص براساس برنامه آنكالی که توسط سرگروه مربوطه تنظيم شده بصورت -4-4

 خدمات به بيماران می باشند.

ساعته پاسخگوبوده وآماده  24پزشكان متخصص مقيم براساس برنامه مقيمی که توسط سرگروه مربوطه تنظيم شده بصورت -5-4

 ارائه خدمات به بيماران می باشند.

 ساعته پاسخگوبوده وآماده ارائه خدمات به بيماران می باشند. 24اعضاءگروه کداحياءطبق برنامه ماهانه تنظيمی -6-4

 

 

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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در تمام ساعات شبانه روز و در استاندارد ارايه خدماتموضوع : عنوان/

 تمام روزهای هفته)اعم از تعطيل و غير تعطيل(

 4/10/91   تاريخ ابالغ  :

 1/6/93    تاريخ آخرين بازنگری :

 بخش مراقبتهای ويژه  : دامنه خط مشی و روش   15/6/93:   ابالغتاريخ  آخرين  

 

    ICU/001   کد خط مشی:

                                  اول : نسخه                                                                    2از  2:  صفحه

 نصب شده درتابلوی اعالنات بخشموردنياز  ماهانه های برنامه امكانات و تسهيالت مورد نياز :-5

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام خانوادگی نام و

  متخصص بيهوشي دکترفریدون فالح مهر  مدیرپرستاري زهراقاسمي 

  معاون درمان مرکز دکتر ابراهيم هرمزي  سوپروایزر باليني منصوره باني

  2سرپرستار آي سي یو افخم سليماني  1سرپرستار آي سي یو کبري آرمان

 

 ده :تاييد کنن

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

   معاون درمان مرکز ابراهيم هرمزيدکتر 

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  يس  بيمارستان ئر رضا مطهری سيددکتر 

 تجارب بيمارستان منابع :   -7

 

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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داروهایی که پرستارمجاز است درصورت نیاز عنوان/موضوع : 

وری به پزشک بدون دستوردارویی مستندپزشک وعدم دسترسی ف

 STANDING ORDERبه بیماربدهد 

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :                  

 1/6/93 تاريخ آخرين باز نگری:                

    15/6/93 :تاريخ آخرين ابالغ                
 بخش مراقبتهای ویژه   روش :دامنه خط مشی و 

 

 ICU/002  کد خط مشی :

                                اول    : نسخه                                                                                          2از  1 : صفحه

 ---تعاريف:-1

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

ساعته متخصصين ) غير از بيهوشی ( در مرکز و عدم دسترسی فوری به پزشک الزم است اين  24حضور  با توجه به عدم چرائی:

 خط مشی تهيه گردد.

از آنجا که پرستار در بخش مراقبت ويژه نقش يک رابط حياتی را دارد که با اقدامات سريع ، دقيق و مناسب خود می تواند  هدف:

 ی تدوين گرديده است.سبب نجات جان بيمار گردد ، اين خط مش

تدوين پروتكل در خصوص داروهای مجاز مورد استفاده جهت بيماردر وضعيت بحرانی بدون دستور دارويی و در دسترس  سياست:

 قرار دادن برای کليه کادر پرستاری

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 مشاهده و بررسی مستندات  روش ارزيابی :پزشک معالج بيمار      و               : ول پاسخگومس

 :روش  اجرا )گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

 عدم و نياز صورت در است مجاز که داروهايیپرستار بخش ويژه موارد زير را طبق پروتكل تعيين و تاييد شده در خصوص   -4-1

 را رعايت می نمايد که شامل موارد ذيل می باشد: هدبد بيمار به پزشک، مستند دارويی دستور بدون پزشک، به فوری دسترسی

 mg، شياف ايندو متاسين   50و mg100، شياف ديكلوفناك      mg400،  قرص بروفن    325و  mg 500قرص استامينوفن  -4-1-1

 برای درمان تب و تسكين درد  100

 يک دوزدر انفارکتوس حاد mg  325قرص آسپيرين   -4-1-2

در صورت حساسيت  mg 100، آمپول هيدروکورتيزون  25و  mg 10هيستامين  از جمله قرص هيدروکسی زين  گروه آنتی-4-1-3

 برای برای مشكالت گوارشی 20و  mg 40شربتهای آنتی اسيد و قرص فاموتيدين -4-1-4و آلرژی

 (  COPDاسپری سالبوتامول در بيماريهای راه هوايی ) آسم ،  -4-1-5

قطره در دقيقه ( در بيماريهای راه  7  -سرم دکستروز  cc 500در  mg 500)  mcg/kg/min  140ين با دوز آمپول آمينوفيل-4-1-6

 هوايی 

 2/1در صورت بروز عوارض اکسترا پيراميدال  –در دليريوم ) تک دوز (  IM( به صورت  mg 5/2آمپول هالوپريدول)   2/1 -4-1-7

 PRN( به صورت mg 5/0آمپول بای پريدين )

 دقيقه در طول احياء 3و آسيستول هر   VFدر طی ديس ريتمی های  mg  1آمپول آدرنالين -4-1-8



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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داروهایی که پرستارمجاز است درصورت نیاز عنوان/موضوع : 

وعدم دسترسی فوری به پزشک بدون دستوردارویی مستندپزشک 

 STANDING ORDERبه بیماربدهد 

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :                  

 1/6/93 تاريخ آخرين باز نگری:                

    15/6/93 :تاريخ آخرين ابالغ                
 بخش مراقبتهای ویژه   روش :دامنه خط مشی و 

 

 ICU/002  کد خط مشی :

                                اول    : نسخه                                                                                          2از  1 : صفحه

 INF. MIساعت اول در بيماران با  6در صورت براديكاردی در  mg 6/0آمپول آتروپين -4-1-9

 ( VTبعد از شوك در ديس ريتمی های بطنی )   mg  300-150دوز اوليه آميودارون -4-1-10

 --- امكانات و تسهيالت مورد نياز: -5

 يته بررسی:کم-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  متخصص عفوني دکتر علي ماستري فراهاني  متخصص قلب وعروق دکتر مهرك پورزاهد

  سوپروایزر آموزشي سكينه نژادفاضل  مدیر پرستاري  زهراقاسمي

  مسئول ایمني بيمار ایيثریارض  CCU/1سرپرستار  شكوفه اکبر شاهي

  سوپروایزر باليني منصوره باني  ICU/1سرپرستار  کبري آرمان 

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس گروه عفوني دکتر علي ماستري فراهاني

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بيمارستان  ئيسر دکتر سيدرضامطهري

 تجارب بيمارستان -ابع :              من-7



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 انتهاي در بيماران از مطلوب مراقبت استمرارعنوان/موضوع : 

 نوبت تحویل زمان و نوبت کاري هر

 4/10/91  تاريخ ابالغ  :              

 1/6/93تاريخ آخرين بازنگری :               

 15/6/93تاريخ  آخرين ابالغ :                
 بخش مراقبتهاي ویژه    : خط مشی و روشدامنه 

 ICU/003  کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                                      2از 1 : صفحه

 --- تعاريف : -4

 دوين و سياست خط مشی (: بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از ت-2

جهت حصول اطمينان از تداوم و استمرار ارایه مراقبتهاي درماني بصورت مطلوب براي بيماران و ارتقا کيفيت خدمات  چرايی:

 بهداشتي و درماني این خط مشي تهيه مي گردد .

ي بيمارستان در مراحل تحویل واحد کاري تامين و حفظ تداوم ارائه مراقبت ها ، تشریح روند گردش کار کارکنان تيم درمان هدف:

 به نوبت بعدي براي افزایش سطح مراقبت مطلوب وارتباط موثر با بيمار

با ارائه گزارش شفاهي و کتبي در پایان هر شيفت و با حضور کارکنان مسئول در همان شيفت ،تهيه کتابچه توجيهي  سياست:

 و تحول شيفت ، جهت آگاهي و اطالع کارکنان از دستورالعمل تحویل 

 

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 روش ارزیابي : بر اساس مشاهده و                           مسئول پاسخگو:مسئولين واحدها

  روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

 حضور پيدا مي کنند.کليه کارکنان شيفت بعد در ساعت مقرر جهت تحویل واحد از شيفت قبل -4-1

به کارکنان شيفت بعد واحد خود  براي هربيماررا مسئولين شيفت قبل در هر واحد کليه اقدامات انجام شده و قابل پيگيري -4-2

 اطالع مي دهند.

 را بر بالين تك تك بيماران بستري و مطابق با کاردکس انجام مي دهند. -2-4پرستاران مورد  -4-3

 --- ت مورد نياز:امكانات و تسهيال-5 

 

 

 

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 انتهاي در بيماران از مطلوب مراقبت استمرارعنوان/موضوع : 

 نوبت تحویل زمان و نوبت کاري هر

 4/10/91  تاريخ ابالغ  :              

 1/6/93تاريخ آخرين بازنگری :               

 15/6/93تاريخ  آخرين ابالغ :                
 بخش مراقبتهاي ویژه    : دامنه خط مشی و روش

 ICU/003  کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                                      2از 2 : صفحه

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت ام خانوادگینام و ن امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدیر بيمارستان سيدابراهيم هاشمي  معاون درمان دکتر ابراهيم هرمزي

  رئيس امور اداري محسن حدادي  مدیر پرستاري  زهراقاسمي

  2سرپرستارآي سي یو افخم سليماني  مدیر مالي علي نقي موسوي 

  1ي یوسرپرستارآي س کبري آرمان   سوپروایزر باليني منصوره باني

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدیر بيمارستان  سيدابراهيم هاشمي

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس  بيمارستان  دکتر سيدرضامطهري

 تجارب بيمارستان  -منابع :        -7



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 ---تعاريف :-1

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (: -2 

 ه مدت کوتاه، محل خدمت خود را ترك ميكنند حصول اطمينان از مراقبت مطلوب از بيماران در مواردي که کارکنان حتي بچرايی:

 عدم ایجاد وقفه در انجام مراقبت هاي درماني ، پرستاري و تشخيصي کليه مراجعين و بيماران مي باشد . هدف:

 استفاده ازپاسهاي ساعتي و تعيين فرد جانشين باموافقت وهماهنگي مسئول واحددربرگه هاي پاس ساعتي اجرامي گردد. سياست:

 ول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:مسئ-3

 مشاهده اساس و                روش ارزیابي : بر         سوپروایزر باليني شيفتمسئول پاسخگو:

  روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

به اطالع مسوول بخش در شيفت صبح کليه کارکنان نياز به استفاده از پاس ساعتي / خروج موقت از واحد را قبل از خروج   -4-1

 و در عصرو شب به اطالع مسئول شيفت و در نهایت سوپر وایزر مي رسانند.

یكي از همكاران حاضر در شيفت را به عنوان جایگزین انتخاب مسوول واحد،  با هماهنگيقبل ازخروج موقت کارکنان کليه  -4-2

 وبه مسئول وقت معرفي مي کنند.

 ن پزشكي و پرستاري قبل ازخروج موقت بيمار خود را به صورت باليني به فرد جایگزین تحویل مي دهند.کليه  کارکنا -4-3 

کليه کارکنان قبل ازخروج موقت برگه پاس ساعتي خود را شخصاٌ نوشته و پس از امضا توسط مسئول و با ذکر فرد جایگزین  -4-5

خروج موقت از واحد نياز به صدور برگه پاس ساعتي نياز به  د.)در صورت و تجویل برگه به نگهباني ، از بيمارستان خارج مي گردن

 نمي باشد.( -5-4طبق بند 

 فرد مسئول اول بر عهده دارد.فرد جایگزین پس ازتحویل بيمار مسووليت بيمار /پيگيري انجام کاررا تا زمان حضور  -4-6

به فردمسئول اول بيمار در زمان مراجعه ایشان گزارش                   فرد جایگزین ، کليه اقدامات / پيگيریهاي انجام شده را  -4-8

 مي دهد و بيماررابصورت باليني تحویل مي دهد.

تعيين استمرار مراقبت مطلوب از بيماران با  عنوان/موضوع :

جانشين در مواردي که فرد حتي به مدت کوتاه محل خدمت 

 خود را ترك مي نماید

 4/10/91        تاريخ ابالغ  :           

  1/6/93 :تاريخ آخرين باز نگري           

 15/6/93 :ابالغتاريخ آخرين            

 اول                                   : نسخه           

 ICU/004 خط مشی :كد 
 

                                                                        2از 1  : صفحه



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 برگه پاس ساعتي  امكانات و تسهيالت مورد نياز:-5

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  پرستار  فضه مهدوي فر  متخصص بيهوشي دکتر حميرا حسيني

  ي سي یوسرپرستار آ کبري آرمان  سوپروایزر باليني محمدرضاساورعليا

  مسئول خدمات ابراهيم عرب  سوپروایزر باليني منصوره باني

  مسئول نگهباني حميد رضا شاه صفي  مسئول حضور و غياب نازیال آقابابازاده

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  معاون درمان مرکز دکتر ابراهيم هرمزي

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بيمارستان  ئيس ر دکتر سيدرضا مطهري

 تجارب بيمارستان -منابع :   -7

 

 

استمرار مراقبت مطلوب از بيماران با تعيين  عنوان/موضوع :

جانشين در مواردي که فرد حتي به مدت کوتاه محل خدمت 

 خود را ترك مي نماید

 4/10/91        غ  :تاريخ ابال           

  1/6/93 :تاريخ آخرين باز نگري           

 15/6/93 :ابالغتاريخ آخرين            

 اول                                   : نسخه           

 ICU/004 كد خط مشی :
 

                                                                        2از 2  : صفحه



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 10/91/ 4 تاريخ ابالغ  :       مراقبت پوست و حفاظت در برابر زخم های فشاری عنوان/موضوع : 

 1/6/93تاريخ آخرين باز نگری:       

    15/6/93 تاريخ  آخرين ابالغ :       

 بخشهای بستری و روش : دامنه خط مشی 

 ICU/005  کد خط مشی :

                                  اول  : نسخه       4از    1:  صفحه

 تعاريف:-1

مراقبت پوست : به مجموعه تدابیر و فرایندهایی که توسط تیم درمان و مراقبتی جهت محافظت از پوست صورت می گیرد ،اطالق 

 می گردد.

سیب یا از بین رفتن بافتهای سلولی ناشی از عدم وجود گردش خون به دلیل : فشار بر روی یک منطقه ، بیحرکتی ، زخم بستر :آ

اصطکاك، رطوبت ، سوءتغذیه ، بی اختیاری ادرار یا مدفوع، ادم ، وضعیت عضالنی و عوامل متفرقه .  این زخم در ایتدا بصورت 

 قرمزی و یا زخم کوچک دیده می شود.

 : )چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (ه خط مشیبياني-2

از آنجا که زخم فشاری کمترین و معمولی ترین عارضه آن طوالنی شدن مدت اقامت مددجو در بیمارستان است رسیدگی  چرايی:

اهش ایجاد این و توجه پرستار به بهداشت پوست و تعیین ضایعات ، میزان زخم و مشکالت عمومی بهداشتی نقش مهمی در ک

 عارضه دارد .

اجرای مداخالت مناسب درمانی و پرستاری در رفع نیازهای بهداشتی و مراقبت از پوست ، کاهش میزان بروز زخم بستر در  هدف:

 بخشهای بستری می باشد . 

عوامل مستعد کننده و  ارتقا ء آگاهی بیمار و همراهان از طریق آموزش بیماریهای زمینه ای تشدید کننده ، اجتناب از سياست:

چگونگی مراقبت در طی دوران بستری و زمان ترخیص، اجرای اقدامات مراقبتی در بخشها براساس تعیین نیازهای بهداشتی 

بیماران ) تغییر پوزیشن ،ماساژ ، استحمام ، رعایت اصول بهداشت فردی و ..... ، انجام فیزیوتراپی ، آموزش به کارکنان ،بازدیدهای 

توسط مسئول بخش / ایمنی/ سوپروایزران و کنترل عفونت بیمارستان ،توجه به وضعیت پوست بیماران در بدو بستری و  مدیریتی

 زمان تحویل و تحول شیفتها .

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 اهده مسئول پاسخگو: پرستار                و                  روش ارزیابی : چک لیست ، مش

 

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 10/91/ 4 تاريخ ابالغ  :       مراقبت پوست و حفاظت در برابر زخم های فشاری عنوان/موضوع : 

 1/6/93تاريخ آخرين باز نگری:       

    15/6/93 تاريخ  آخرين ابالغ :       

 بخشهای بستری دامنه خط مشی و روش : 

 ICU/005  کد خط مشی :

                                  اول  : هنسخ       4از    2:  صفحه

 : روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

پرستار در بدو بستری و در مدت اقامت در بيمارستان نسبت به معاينه عمومی از پوست به خصوص نقاطی که در معرض ديد  -4-1

 نيستند اقدام می نمايد ..

ستر در بدو بستری نسبت به قید مشخصات زخم بستر ) وسعت ، عمق ترشح ، محل دقیق ( پرستار در صورت  وجود زخم ب -4-2

 در گزارش پرستاری پذیرش و کاردکس اقدام می نماید .

پرستار برنامه های مراقبتی ذیل را در کلیه بیماران دارای عوامل مستعد کننده زخم بستر ) الغری یا چاقی مفرط ، بی -4-3

 ء تغذیه، کم آبی ، خشکی زیاد در پوست و ...(  در کاردکس ثبت می نماید .اختیاری ادراری ، سو

 استحمام بیماران براساس وضعیت بیمار  -

  تغيير وضعيت بيماران در معرض خطر زخم فشاری هر دو ساعت 

 .در صورت نیاز به جا بجایی خودداری  از کشیدن بیمار روی ملحفه 

 ها. صاف و خشک و بدون چروك نگه داشتن مالفه 

 .محافظت محل های مستعد زخم توسط پانسمان های شفاف ساده یا پوشش های مناسب دیگر طبق تجویز پزشک 

 .محافظت نواحی داخلی زانوها ، قوزکها و ساکروم با لوازمی مانند بالشهای نرم یا بالشتکهای آبی 

 زشک.تامین نیازهای تغذیه ای و هیدراتاسیون کافی برای بیمار با نظر و موافقت پ 

 ) کنترل منظم عالئم حیاتی از نظر بروز کم حرکتی )افت فشار خون ، تب 

 . عدم استفاده چراغهای حرارتی یا الکل برای پیشگیری یا بهبود زخم 

 . ماساژ نواحی سالم اطراف زخم ) به جز خود زخم( طبق برنامه تدوینی همراه با تغییر وضعیت 

 استفاده صحیح از تشک مواج 

 یه اقدامات مراقبتی و نتایج حاصله را در گزارش پرستاری ثبت می نماید.پرستار کل-4-4

پرستار نکات آموزشی در مورد اصول پیشگیری از زخم مجدد و نکات مربوطه مراقبتی را در زمان بستری و حین ترخیص به -4-5

 بیمار و همراهان آموزش داده و در پرونده ثبت می کند .

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 10/91/ 4 تاريخ ابالغ  :       و حفاظت در برابر زخم های شاری مراقبت پوست عنوان/موضوع : 

 1/6/93تاريخ آخرين باز نگری:       

    15/6/93 تاريخ  آخرين ابالغ :       

 بخشهای بستری دامنه خط مشی و روش : 

 ICU/005  کد خط مشی :

                                  اول  : نسخه       4از    3:  صفحه

 . تشک مواج، وسایل بهداشت فردی امكانات و تسهيالت مورد نياز :  -5

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  سوپروایزر آموزشی  سکینه نژادفاضل  مدیر پرستاری زهراقاسمی

  سوپروایزر بالینی منصوره بانی  ونتسوپروایزر کنترل عف فریبا ابراهیمیان

  مسئول ایمنی بیمار ثریارضایی  سرپرستار کبری آرمان

  پرستار اعظم بهرامی  سوپروایزر بالینی  زینت السادت جلیلی ثابت

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  معاون درمان مرکز  دکترابراهیم هرمزی

 

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام خانوادگی نام و

  رئیس بیمارستان دکتر سيدرضامطهري

 

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 10/91/ 4 تاريخ ابالغ  :       مراقبت پوست و حفاظت در برابر زخم های فشاری عنوان/موضوع : 

 1/6/93تاريخ آخرين باز نگری:       

    15/6/93 تاريخ  آخرين ابالغ :       

 ی بخشهای بستردامنه خط مشی و روش : 

 ICU/005  کد خط مشی :

                                  اول  : نسخه       4از    4:  صفحه

   منابع :  -7

. تهران. انتشارات تيمورزاده و نشر طبيب. هاي بيمارستاني پيشگيري و کنترل عفونتاصل سليماني، حسين ، افهمي، شيرین.  - 

1379 ، 

.مجموعه مقاالت همایش باز آموزي کنترل عفونت هاي بيمارستاني ر کنترل عفونتنقش آموزش دسليماني، حسين.  -

 . 1377بيمارستاني. تهران، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران. 

 .1381. نشر سالمي . اصول و فنون پرستاري پوتر و پريپوتر و پري . ترجمه اویسي ، سوسن و دیگران . -

 .1391. انتشارات حكيم هيدجي . و فنون پرستاري اصولنوبهار ، منير. -

 تجارب بيمارستان -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 4/10/91تاريخ ابالغ  :  کنترل و تسكين دردعنوان/موضوع : 

 1/6/93 تاريخ آخرين باز نگری:

 15/6/93:   ابالغتاريخ  آخرين  

کليه پزشكان و کارکنان  : دامنه خط مشی و روش

 ICUپرستاری

  

 ICU/006  مشی :کد خط 

                                 اول  : نسخه                                                                        3از 1 : صفحه

 --- : تعاريف -5

  بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

 خدمات درماني و رعایت حقوق بيماران این خط مشي تهيه مي گردد . به منظور ارتقاي فرآیند ارائه چرايی:

 ایجاد وحدت رویه در اقدامات درماني جهت تسكين درد بيماران مي باشد. هدف:

و راندهاي نظارتي وضعيت (   12شماره  -با اطالع رساني دستورالعمل مراقبت هاي مدیریت شده ) راهنماي تسكين درد سياست:

 در پرونده این خط مشي اجرا مي گردد . ثبت و گزارشات 

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

  اساس چك ليستمسئول پاسخگو: سرپرستاران بخش ها         و           روش ارزیابي : بر 

  روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

 بررسي مي کنند. کليه کارکنان درماني و پرستاري درد بيمار را -4-1

 کليه کارکنان درماني و پرستاري در مورد شدت ، محل و طول مدت درد از بيمار سوال مي کنند. -4-2

کليه کارکنان پرستاري در صورت عدم وجود دستور تجویز مسكن در پرونده / کارت اورژانس ، مراتب را به اطالع پزشك  -4-3

 معالج /آنكال /اورژانس مي رسانند .

 پزشك با توجه به نياز نسبت به صدور دستور مسكن اقدام مي نماید . -4 -4

  کليه کارکنان پرستاري از روشهاي دارویي /غير دارویي / ترکيبي از هر دو با توجه به دستور پزشك استفاده مي کنند. -4-5 

دقيقه اي پس از تزریق  5فواصل کليه کارکنان پرستاري ، پس از اجراي دستور ، وضعيت تسكين / عدم تسكين درد را ) -4-6

 دقيقه اي در مورد مسكن هاي خوراکي و غير مخدر ( بررسي مي نماید . 15مخدرو 

کليه کارکنان پرستاري ، در صورت استفاده از داروهاي مخدر تزریقي ، عوارض جانبي) دپرسيون تنفسي ، یبوست ، تهوع و  -4-7

 رار مي دهند.استفراغ ( آن را در نظر گرفته و مورد توجه ق

 کليه کارکنان پرستاري در صورت عدم تسكين درد بنا به اظهار بيمار ، مراتب را به اطالع پزشك معالج /آنكال/اورژانس مي  -4-8

 

 رسانند. 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 4/10/91تاريخ ابالغ  :  کنترل و تسكين دردعنوان/موضوع : 

 1/6/93 تاريخ آخرين باز نگری:

 15/6/93:   ابالغتاريخ  آخرين  

کليه پزشكان و کارکنان  : دامنه خط مشی و روش

 ICUپرستاری

  

 ICU/007  کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                        3از 2 : صفحه

 د ، به همراه پزشك روش بكار گرفته را بررسي مي کنند.کليه کارکنان پرستاري در صورت عدم کنترل در -4-9

 کليه کارکنان پرستاري در گزارش پرستاري خود موارد ذیل را ثبت مي کنند :  -4-10

 گامهاي برداشته شده جهت کنترل درد بيمار -

 اطالعاتي را که به صورت ذهني و عيني از بيمار کسب کرده  -

 ر تسریع کننده یا تخفيف دهنده دردمحل و کيفيت و طول مدت درد و هر فاکتو -

 ميزان کاهش درد یا عدم تسكين درد  -

 عوارض درمان دارویي   -

  امكانات و تسهيالت مورد نياز:-5

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  پزشك بيهوشي سينيدکتر حميرا ح  متخصص قلب وعروق دکتر مهرك پورزاهد

  مدیر پرستاري  زهراقاسمي  سوپروایزر آموزشي سكينه نژاد فاضل  

  سوپروایزر باليني منصوره باني  مسئول ایمني بيمار ثریارضایي

  سرپرستار آي سي یو کبري آرمان   سرپرستار اتاق عمل الهه بحري 

 

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  نماینده پزشكان زیتا کریميدکتر آ



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 4/10/91تاريخ ابالغ  :  کنترل و تسكين دردعنوان/موضوع : 

 1/6/93 تاريخ آخرين باز نگری:

 15/6/93:   ابالغتاريخ  آخرين  

کليه پزشكان و کارکنان  : دامنه خط مشی و روش

 ICUپرستاری

  

 ICU/006  کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                        3از 3 : صفحه

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بيمارستان  ئيس ر دکتر سيدرضامطهري

 منابع :  -7

 . 1385وري اسالمي ایران  . چاپ اول . . انتشارات سازمان نظام پرستاري جمه استانداردهاي خدمات پرستاري - 

.معاونت سالمت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي .  ( 12راهنماي تسكين درد) دستورالعمل مراقبتهاي مدیریت شده.  -

1381 . 

 تجارب بيمارستان -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 استفاده ازمهار فيزیكي و شيميایي :عنوان/موضوع 
 

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :

 1/6/93 ريخ آخرين باز نگری:تا

   15/6/93  : ابالغتاريخ  آخرين  
 (CCU-ICUبخشهاي ویژه)  و روش :دامنه خط مشی 

 

 ICU/007 کد خط مشی :

                                  اول : نسخه 3 از 1 : صفحه

  تعاريف: -1
 یلي مانند : زانوبند ، مچ بند ، نرده کنار تخت کنترل و مهار بيماران بيقرار با استفاده از وسا مهار فيزیكي :

 کنترل و مهار بيماران بيقراربا داروهاي تجویز شده توسط پزشكمهار شيميایي : 

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

براي بيمار در راستاي رعایت ل جبران عوارض غيرقابجهت اجراي مراقبت هاي مطلوب و عدم وارد شدن هر نوع آسيب یا  چرايی:

 اصول ایمني بيمار این خط مشي تهيه مي گردد .

 براي یكسان و یكپارچه سازي عملكرد کارکنان و تامين آسایش و آرامش بيمار  هدف:

 ارائه و اطالع رساني خط مشي مربوط  سياست:

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 : مشاهده روش ارزیابي و                             ر مسئول بيمارمسول پاسخگو: پرستا

 :روش  اجرا )گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

 سرپرستار / مسئول شيفت  جهت مهار شيميایي بيمار از پزشك معالج دستور کتبي / تلفني مي گيرد. -4-1

 ند ، زانوبند ، سينه بند استفاده مي کنند.پرستار /  کمك پرستار در مهار فيزیكي بيمار از مچ ب -4-2

 پرستار /  کمك پرستار در بيمار با مهار فيزیكي نرده کنار تخت را در تمام مدت باال نگه مي دارد.  -4-3

پرستار /  کمك پرستار در مهار فيزیكي بيمار در صورت اجازه پزشك در غذاخوردن ، استفاده از سرویس بهداشتي بيمار را -4-4

 مي دهد.کمك 

پرستار در مهار شيميایي بيمار از داروهاي تجویز شده طبق دستور پزشك ) داروهاي آرام بخش و یا مسكن ( استفاده مي -4-5

 نماید.

پرستار / کمك پرستار بيماران با مهار فيزیكي وشيميایي  را از نظر زخم بستر و نياز به استفاده از تشك مواج کنترل مي  -4-6

 نمایند .

پرستار /ماماگزارش موارد مهار فيزیكي و شيميایي) زمان شروع و پایان مهار ، علت مهار ، اقدامات انجام شده ، رفتارهاي  -4-6

 بيمار قبل از مهار و در زمان مهار و پس از آن ( را در پرونده بستري بيمار ثبت مي نماید. 
 ت ، داروهاي آرام بخش و مسكنهاباند ، پنبه ، نرده کنار تخ  امكانات و تسهيالت مورد نياز:-5

 
 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 استفاده ازمهار فيزیكي و شيميایي :عنوان/موضوع 
 

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :

 1/6/93 تاريخ آخرين باز نگری:

   15/6/93  : ابالغتاريخ  آخرين  
 (CCU-ICUبخشهاي ویژه)  و روش :دامنه خط مشی 

 

 ICU/007 کد خط مشی :

                                  لاو : نسخه 3 از 2 : صفحه

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بيهوشي متخصص دکتر فریدون فالح مهر  متخصص قلب وعروق دکتر مهرك پورزاهد

  سوپروایزر باليني منصوره باني  مدیر پرستاري زهراقاسمي

  مسئول ایمني بيمار ثریارضایي  سوپروایزر آموزشي ه نژادفاضلسكين

  B/ICUسرپرستار  حجت اسدي   ICU/1 سرپرستار کبري آرمان 

  پرستار خدیجه خداداد پور   CCU/1سرپرستار  شكوفه اکبر شاهي 

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  يرئيس گروه بيهوش دکتر فریدون فالح مهر

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس بيمارستان دکتر سيدرضامطهري

 تجارب بيمارستاني -منابع : -7

 

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 4/10/91تاريخ ابالغ  :    دیالیز بیماران بر اساس دستورات پزشکعنوان/موضوع : 

 1/6/93 تاريخ آخرين باز نگری: 

 15/6/93:   ابالغتاريخ  آخرين  

 و پزشكان  ICUبخش های  : ه خط مشی و روشدامن

 

 ICU/008کد خط مشی : 

                                  اول : نسخه                                                                        2از 1:   صفحه

 . ---: تعاريف-1

  ياست خط مشی (:بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و س-2

و در اسرع وقت ، نسبت به ارائه   ICUبا توجه به لزوم ارائه خدمات بستری و مراقبتی جهت بیماران بستری در بخشهای  چرايی:

 مراقبت ایمن مطلوب در راستای رعایت اصول ایمنی بیمار ، این خط مشی تهیه می گردد 

 مشی این خطیکپارچه سازی عملکرد پرسنل در رعایت   هدف :

 به دیالیز، ICUخرید یک دستگاه ونتیالتور پرتابل برای انتقال بیماران از بخش  سياست:

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 و                روش ارزیابی : مشاهده ICUهای  مسئول بخشمسئول پاسخگو: 

  روش  اجرا :-4

نتایج آزمایشات و شرایط بیماردستور کتبی / شفاهی مبنی بر انجام دیالیز را پزشکان متخصص / پزشک عمومی با توجه به -4-1

 به پرستار بخش می دهد.

 پزشکان متخصص / پزشک عمومی درخواست مشاوره جراحی را در صورتیکه اولین بار بیمار دیالیز شود می دهد. -4-2

 رساند) رضایت آگاهانه ازبیمار/همراهان گرفته می شود ( .پرستار بخش نیاز به دیالیز بیمار را به اطالع خانواده وی می -4-3

 و ایمونولوژی برای بیمار درخواست می نماید. PTT و  PTپرستار بخش آزمایشات -4-4

 ، بیمار را جهت شالدون گذاری آماده می کند. PTT و  PTپرستار در صورت نرمال بودن جواب آزمایشات  -4-5

 با بخش دیالیز و تایید متخصص بیهوشی جهت انتقال بیمار اقدام می نماید.پرستار بخش پس از هماهنگی -4-6

  امكانات و تسهيالت مورد نياز: -5

 . تلفن ، ویلچر ، برانکار 
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 4/10/91تاريخ ابالغ  :    دیالیز بیماران بر اساس دستورات پزشکعنوان/موضوع : 

 1/6/93 تاريخ آخرين باز نگری: 

 15/6/93  : ابالغتاريخ  آخرين  

 و پزشكان  ICUبخش های  : دامنه خط مشی و روش

 

 ICU/008کد خط مشی : 

                                  اول : نسخه                                                                        2از 1:   صفحه

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت گینام و نام خانواد

  رئيس گروه بيهوشي دکتر فریدون فالح مهر   معاون درمان ابراهيم هرمزيدکتر 

  سوپروایزر آموزشي سكينه نژاد فاضل  مدیر پرستاري  زهراقاسمي

  ICU/1سرپرستار  کبري آرمان  ICU/2سرپرستار  افخم سليماني

  سرپرستار دیاليز منور جليليان  بيمارمسئول ایمني  ثریا رضایي

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

   معاون درمان ابراهيم هرمزيدکتر 

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بيمارستان  ئيس ر دکتر سيدرضامطهري

 رب بيمارستاناتج-منابع :       -7

  . 1385. انتشارات سازمان نظام پرستاري جمهوري اسالمي ایران  . چاپ اول .  تارياستانداردهاي خدمات پرس-
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اجتناب از اتصال نادرست کاتتر ولوله های  عنوان/موضوع :

 متصل به بیمار

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :

 1/6/93تاريخ آخرين باز نگری: 

   15/6/93تاريخ  آخرين ابالغ :   
 ش مراقبتهای ويژهبخ:  دامنه خط مشی و روش

 

    ICU/009کد خط مشی :

                                  اول : نسخه                                                                       4از 1 : صفحه

  تعاريف : -1

 خاص های مراقبت نیازمند و شود می وی بدن به مایعات ورود یا خروج سبب که بیمار به متصل سوند یا رابط گونه هر : اتصاالت

 باشد. می

 کاتتر  CVP(،کتدان، PEGوستومی )  ،گاستر ( OGT یا  GTمعده ) فولی ، سوند سوند ومشها ، درنها انواع: اتصاالت انواع

Chest tubeها،شالدون و فیستول،کاتتر استومی ،کلیه  Pace maker کالپ وین (وریدی ) انواع آنژیوکتها و اس موقت،راه 

 ، .... (   تراشه لوله ، )تراکتوستومی هوایی راه کننده باز های لوله کاتتر اپی دورال،انواع

 

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (: -2

عاریف می باشد لذا جهت اجرای با توجه به اینکه انجام امور درمانی بیماران با اقدامات تهاجمی به قرار ذکر شده در بند ت  چرايی :

  احتمالی این خط مشی تهیه می گردد . کاهش خطاهای و اتصاالت از صحیح مراقبت

در راستای رعایت اصول ایمنی  مراقبت از اتصاالت بیمار در درمانی کادر پرسنل کلیه عملکرد سازی یکسان و یکپارچه هدف: 

 بیمار می باشد . 

در زمینه مراقبت از اتصاالت ، نظارت و کنترل سرپرستار و مسئولین در بازدیدهای مدیریتی ، آموزش کارکنان درمانی  سياست:

 اتصاالت با توجه به نیاز . از مراقبت نحوه مورد آموزش به بیمار و همراه در

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 مسئول پاسخگو: سوپروایزر بالینی

 زارشات سوپروایزران ، مشاهده در بازدیدهای مسئولین و کنترل پرونده هاروش ارزیابی : چک لیست ،گ

 روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام ( :-4

 و ثبات نظر بخش تا زمان ترخیص از به بستری/ مراجعه بدو از را بیمار اتصاالت پرستارمسئول بیمار ، درهرشیفت کلیه -4-1

 .رمی دهدقرا ارزیابی مورد و کنترل کارایی

پزشک  اطالع بالفاصله به عدم کارکرد صحیح و موارد غیرطبیعی را  پرستار مسئول پس از بررسی کلیه اتصاالت  موارد-4-2

 معالج می رساند.

 داشته باز نگه پزشک دستور طبق پرستار مسئول نسبت به اجرای مراقبتهای پرستاری از هرگونه اتصاالت کلیه اتصاالت را -4-3

 . می دهد قرار بیمار بدن سطح هم یا و تر پایین اتصال نوع طبق و
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اجتناب از اتصال نادرست کاتتر ولوله های  عنوان/موضوع :

 متصل به بیمار

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :

 1/6/93تاريخ آخرين باز نگری: 

   15/6/93تاريخ  آخرين ابالغ :   
 بخش مراقبتهای ويژه:  دامنه خط مشی و روش

 

    ICU/009ی :کد خط مش

                                  اول : نسخه                                                                     4از2 : صفحه

 زا بیمار خروج یا جابجایی هنگام که نماید می ثابت ای گونه به محل به پانسمان یا چسب را با اتصاالت پرستار مسئول کلیه-4-6

 . نشوند کنده ، تخت

بیمار  پای روی سوندفولی ،درمورد ) پانسمان محل بیمار رابا برچسب برروی اتصاالت کلیه جایگذاری پرستارمسئول تاریخ-4-7

 نماید. می ثبت و... (

 کند. می ثبت خروج اتصاالت را یا تعویض ، تاریخ جایگذاری مراقبتی کاردکس پرستار مسئول در-4-8

 نماید. می ثبت خروجی را و ورودی مایعات و ترشحات میزان و الزم های مراقبت ، اتصال نوع پرستاری گزارش پرستاردر-4-9

 می نماید . تحول و بالینی تحویل را بصورت اتصاالت دارای پرستار مسئول بیمار در کلیه شیفت ها بیماران-4-10

 بعدمی دهد.  تحویل شیفت خالی ورتبص ها را کیسه و را در وضعیت خالء ها پرستار مسئول درن-4-11

 شده ثبت برنامه طبق اتصال را نوع آن به مربوط پرستاری الزم های مراقبت ، اتصاالت دارای بیمار مورد پرستارمسئول در-4-12

 NGTدارای بیمار در یا ، ساعت هشت هر پرینه شستشوی ، فولی سوند دارای بیمار در مثال اجرامیکند )  بطور درکاردکس

  Chest tube، در بیمار دارای  استوما از ناحیه مراقبت کلستومی کیسه دارای بیمار در شیفت، هر در دهان ستشوی،ش

 (PRN ، تعویض پانسمان درن دارای بیمار در ، ریه فیزیوتراپی

 محکم را خروج محل دسترس در وسیله هر ،یا گاز کمک با ، بالفاصله Chest tube پرستارمسئول در زمان خروج ناگهانی-4-13

 خطر رویهم علت به ) نگیرد قرار خارج هوای معرض در خروج محل کند می سعی پزشک حضور تا و دهد می فشار و بسته

 نماید. می رسانی اکسیژن پزشک بیمارتارسیدن تنفسی (وسپس به ایست و ریه سریع خوابیدن

 میدهد. گزارش پزشک به و بررسی خونریزی و تروما ارضعو نظر از ادرار را ی مجرا مسیر فولی، سوند مورد پرستاردر-4-14

رسانی ،  اقدام به اکسیژن و ضمن داشته مسیر را با ایروی بازنگه بالفاصله تراشه پرستار مسئول درصورت خروج لوله-4-15

 قرارمی دهد. درجریان بالفاصله پزشک را

 دی اقدام به اخذ رگ مناسب محیطی می نماید . پرستار مسئول درمورد نیاز به جایگذاری /تعویض اتصاالت وری-4-16

 دهد. قرارمی را درجریان پزشک بالفاصله محیطی وریدی پرستار مسئول در صورت بروز مشکل در جایگذاری اتصاالت -4-17

 به بالفاصله آن را جداشود پوستی pace خارجی رابط که درصورتی   pace makerیا خروج قطع پرستار مسئول درمورد-4-18

 و نیاز به تعویض کارکرد باتری را ازلحاظ ژنراتور موقت، ابتدا paceیا عدم کارکرد  داخلی قطع می کند و درصورتی بیمار وصل

 اطالع پزشک به بیمار مراتب را  و همودینامیک کارنکرد با ادامه و پایش وضعیت مانیتورینگ بازهم ازتعویض باتری چک و اگرپس

  می کند. رسانی

 --- تسهيالت مورد نياز: امكانات و-5
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اجتناب از اتصال نادرست کاتتر ولوله های  عنوان/موضوع :

 متصل به بیمار

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :

 1/6/93تاريخ آخرين باز نگری: 

   15/6/93تاريخ  آخرين ابالغ :   
 بخش مراقبتهای ويژه:  دامنه خط مشی و روش

 

    ICU/009کد خط مشی :

                                  اول : نسخه                                                                      4از3 : صفحه

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  متخصص بيهوشي  دکترفریدون فالح مهر  معاون درمان دکتر ابراهيم هرمزي

  مدیر پرستاري زهراقاسمي  متخصص قلب وعروق دکتر مهرك پورزاهد

  سوپروایزر باليني منصوره باني  سوپروایزر آموزشي سكينه نژادفاضل

  سرپرستار آي سي یو کبري آرمان  مسوول ایمني بيمار ثریارضایي 

 

 تاييد کننده : 

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  معاون درمان اهيم هرمزيدکتر ابر

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس  بيمارستان  دکتر سيدرضامطهري

 تجارب بيمارستان -منابع :    -7
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 معالج پزشك توسط حال شرح برگه تكميلعنوان/موضوع : 

  شده تعيين زماني محدوده در

 4/10/91  تاريخ ابالغ  :              

 1/6/93 تاريخ آخرين باز نگری:              

 15/6/93:   ابالغتاريخ  آخرين               
   بخش مراقبتهاي ویژه  : دامنه خط مشی و روش

 ICU/010  کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                                      3از 1 : صفحه

 --- : تعاريف -1

  )چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:مشیبيانيه خط -2

ارایه مراقبتهاي درماني بصورت مطلوب براي بيماران و ارتقا کيفيت خدمات بهداشتي و درماني حصول اطمينان از جهت  چرايی:

 این خط مشي تهيه مي گردد .

    دستيابي به نكاتي مهم در رابطه با شكایت اصلي بيمار جهت ارائه خد ما ت بهتر ف:هد

 با تهيه خط مشي مربوط سياست:

 

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 مشاهده اساس مسئول پاسخگو:معاون درمان مرکز             و              روش ارزیابي : بر 

  های اجرايی و مجری هر گام (روش  اجرا :)گام-4

پزشك اورژانس همزمان بااولين ویزیت بيمار شرح حال وي رادرکارت اورژانس وبرگه شرح حال پرونده بستري ثبت مي -4-1

 نماید.

 پزشك معالج درصورت انتقال بيمارازمراکزدیگر برگه شرح حال بيماررادراولين ویزیت بيمار دربخش تكميل مي نماید.-4-2

 د.نمایتكميل مي  کلينيكدرك معالج درصورت انتقال بيمارازکلينيك برگه شرح حال بيمار الكتيو را پزش-4-3

 

 ---- امكانات و تسهيالت مورد نياز:-5
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 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  متخصص بيهوشي دکترفریدون فالح مهر  معاون درمان ابراهيم هرمزيدکتر 

  سوپروایزر آموزشي سكينه نژاد فاضل   مدیر پرستاري  زهراقاسمي

  سرپرستارآي سي یو کبري آرمان  سوپروایزر باليني نيمنصوره با

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  معاون درمان ابراهيم هرمزيدکتر 

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بيمارستان  ئيس ر دکتر سيدرضامطهري

 تجارب بيمارستان  -منابع :        -7

 

 

 

 

 معالج پزشك توسط حال شرح برگه تكميلعنوان/موضوع : 

  شده تعيين زماني محدوده در

 4/10/91  تاريخ ابالغ  :              

 1/6/93 تاريخ آخرين باز نگری:              

 15/6/93:   ابالغتاريخ  آخرين               
   بخش مراقبتهاي ویژه  : دامنه خط مشی و روش

 ICU/010  کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                                      2از 2 : صفحه
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 توسط بيمار ارزیابي اولين تكميل گزارشن/موضوع : عنوا

  پرستار

 4/10/91  تاريخ ابالغ  :              

 1/6/93 تاريخ آخرين باز نگری:              

 بخش مراقبتهاي ویژه   : دامنه خط مشی و روش 15/6/93:   ابالغتاريخ  آخرين               

 ICU/011  کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                                     2از 1 : صفحه

 --- : تعاريف -1

  بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

ني بصورت مطلوب براي بيماران و ارتقا کيفيت خدمات بهداشتي و درماني ارایه مراقبتهاي درماحصول اطمينان از جهت  چرايی:

 این خط مشي تهيه مي گردد .

 براي یكسان و یكپارچه سازي عملكرد کارکنان و تامين آسایش و آرامش بيمار  هدف:

 با تهيه خط مشي مربوط سياست:

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 مشاهده اساس ر مسئول بيمار     و             روش ارزیابي : بر مسئول پاسخگو:پرستا

 :روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

 پرستاربخش بيمارجدیدراازپرستاراورژانس /سایربخشها تحویل مي گيرد.-4-1

 پرستاربيماراروي تخت باکمك کمك بهيار منتقل مي نماید. -4-2

 ح هوشياري بررسي مي نماید.پرستاربيمارراازنظر سط-4-3

 پرستاربيماررامانيتورینگ قلبي مي نماید.-4-4

 پرستارعالئم حياتي بيماررا کنترل وثبت مي نماید.-4-5

 پرستاروضعيت تنفسي بيمارراکنترل مي نمایدوبيمارراپالس اکسيمتري مي نماید.-4-6

 صل مي نماید.پرستاردرصورت نياز بيماررا به دستگاه اکسيژن بادستور پزشك و-4-7

 پرستار بيمارراازنظر زخم بستر بررسي مي نماید.-4-8

 پرستارهرگونه زخم بستریااسكاررادرپرونده بيمار ثبت مي نماید.-4-9

 پرستارسوابق بيماري راازبيماروهمراه وي درصورت کاهش سطح هوشياري ازهمراه سوال ودرپرونده بيمارثبت مي نماید.-4-10

 دوورود توسط پرستاربه بيمارارائه مي گردد.آموزش به بيماردرب-4-11

 تمامي مواردفوق توسط پرستاردربرگه هاي مربوطه ثبت ودرپرونده بيمارضبط مي گردد.-4-12

 

 --- امكانات و تسهيالت مورد نياز:-5
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 توسط بيمار ارزیابي اولين تكميل گزارشعنوان/موضوع : 

 پرستار

 4/10/91  تاريخ ابالغ  :              

 1/6/93 تاريخ آخرين باز نگری:              

 بخش مراقبتهاي ویژه   : دامنه خط مشی و روش 15/6/93:   ابالغتاريخ  آخرين               

 ICU/011  کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                                    2از 2 : صفحه

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  متخصص بيهوشي دکترفالح مهر  معاون درمان ابراهيم هرمزيدکتر 

  متخصص مغزواعصاب دکتر شاهرخ مرادي  مدیر پرستاري  زهراقاسمي

  متخصص قلب وعروق دکتر مهرك پورزاهد  سوپروایزر باليني باني منصوره

  سرپرستار آي سي یو کبري آرمان   مسئول ایمني بيمار ثریارضایي

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  معاون درمان ابراهيم هرمزيدکتر 

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بيمارستان  ئيس ر امطهريدکتر سيدرض

 تجارب بيمارستان  -منابع :        -7
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 مراحل تمام درطی الزم، مراقبتهای و نها درما ها، همه مشاوره عنوان/موضوع :

 پذيرد می انجام بيمار معالج پزشک هماهنگی و اطالع بيمار با مراقبتی

 4/10/91   تاريخ ابالغ  :

 1/5/93    تاريخ آخرين بازنگری :

   10/5/93:   ابالغتاريخ  آخرين  

 بخش مراقبتهای ويژه  : دامنه خط مشی و روش

 

    ICU /012کد خط مشی:

                                  اول : نسخه                                                                    2از  1:  صفحه

 ---- : تعاريف -1

 يه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:بيان-2

 انجام کليه اقدامات برای بيماران بايد بادستورواطالع پزشک معالج باشد. چرايی:

 .درکوتاه ترين زمان ممكن استخدمت رسانی به بيماران ارتقاءکيفيت هدف از تدوين اين خط مشی : هدف

 پاراکلينيک بادستورپزشک می باشد.انجام کليه اقدامات مشاوره و : سياست

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 پزشک معالج   

 : روش  اجرا )گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

 (5پس از انجام ترياژتوسط پرستارترياژ  پزشک معالج بيمارراويزيت می نمايد.)بجزبيمارسطح  -4-1

( متی دهتدودرکارت   4ت الزم درخصوص مشاوره يااقدامات پاراکلينيک رابه بيمار)سطح پزشک معالج پس ازويزيت دستورا-4-2

 اورژانس /دفترچه بيمه وی ثبت می نمايد.

دستورات الزم درخصوص مشاوره يااقدامات پاراکلينيكی رابه سرپرستار/ مستئول  3و 2و1پزشک معالج جهت بيماران سطح  -4-3

 ايد.شيفت می دهد ودرپرونده بيمارثبت می نم

 پرستارمسئول شيفت بعد ازانجام دستورات پزشک وآماده شدن نتايج اقدامات، مراتب رابالفاصله به پزشک معالج ميرساند. -4-4

 پرستارمسئول شيفت درکليه مراحل درمان ومراقبتهای الزم برای بيمارراباپزشک معالج هماهنگ وبه اطالع وی می رساند. -4-5

 --- ياز :امكانات و تسهيالت مورد ن-5
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 تمام درطی الزم، مراقبتهای و نها درما ها، همه مشاورهعنوان/موضوع : 

 پذيرد می انجام بيمار معالج پزشک هماهنگی و اطالع بيمار با مراقبتی مراحل

 4/10/91   تاريخ ابالغ  :

 1/5/93    تاريخ آخرين بازنگری :

   10/5/93:   ابالغتاريخ  آخرين  
 بخش مراقبتهای ويژه : شدامنه خط مشی و رو

 

    ICU / 012کد خط مشی:

                                  اول : نسخه                                                                    2از  2:  صفحه

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  متخصص بيهوشي دکترفالح مهر  مدیرپرستاري زهراقاسمي

  معاون درمان مرکز دکتر ابراهيم هرمزي  سرپرستارآي سي یو کبري آرمان

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

   معاون درمان مرکز ابراهيم هرمزيدکتر 

 

 ابالغ کننده :

 اءامض سمت نام و نام خانوادگی

  يس  بيمارستان ئر رضا مطهری سيددکتر 

 تجارب بيمارستان منابع :   -7

 

 

 

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
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انجام خدمات مراقبتی درمانی ومشاوره ای به بيماران بستری  عنوان/موضوع :

 دربخش که دچارشرايط اورژانسی شده اند

 4/10/91   تاريخ ابالغ  :

 1/5/93    تاريخ آخرين بازنگری :

   10/5/93:   ابالغتاريخ  آخرين  

 بخش مراقبتهای ويژه  : دامنه خط مشی و روش

 

    ICU /013کد خط مشی:

                                  اول : نسخه                                                                    2از  1:  صفحه

 ---- : تعاريف -1

 هدف از تدوين و سياست خط مشی (:بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،-2

 انجام کليه اقدامات برای بيماران اورژانسی بايد دراسرع وقت باشد. چرايی:

درکوتاه ترين زمتان ممكتن ونجتات جتان      اورژانسی  خدمت رسانی به بيمارانارتقاءکيفيت هدف از تدوين اين خط مشی : هدف

 .ايشان است

 سی درکوتاهترين زمانارائه خدمات به  بيماران اورژان : سياست

 

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 سوپروايزر بالينی

 : روش  اجرا )گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

پرستاردرصورت نياز به مشاوره تخصص های ديگر به صورت اورژانس ودرصورت حضورمتخصص دربيمارستان به وی اطتالع   -4-1

 دم حضورمتخصص مراتب رابه اطالع پزشک آنكال ميرساند.رسانی می نمايد ودرصورت ع

پرستاردرصورت نياز به مشاوره تخصص های ديگر به صورت اورژانسی درصورت نداشتن تخصتص بته ستوپروايزر کشتيک      -4-2

 اطالع می دهد.

ر مراکتز انجتام متی    سوپروايزر کشيک هماهنگی الزم راجهت انتقال بيمار جهت مشاوره/اقدامات تشخيصی درمانی راباساي-4-3

 دهد.

سوپروايزر کشيک هماهنگی الزم راجهت اعزام پزشک از سايرمراکز برای ويزيت بيماران بصورت اورژانسی )برای بيمتارانی   -4-4

 که قابل انتقال نمی باشند(انجام می دهد.

مراتتب   4زتكميل فرم شتماره  پرستاردرصورت نياز به سايراقدامات تشخيصی ودرمانی که درمرکاز وجودنداشته باشدپس ا -4-5

 رابه اطالع سوپروايزر کشيک ميرساند.

 

 --- امكانات و تسهيالت مورد نياز :-5
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انجام خدمات مراقبتی درمانی ومشاوره ای به بيماران بستری عنوان/موضوع : 

 دربخش که دچارشرايط اورژانسی شده اند

 4/10/91   تاريخ ابالغ  :

 1/5/93    تاريخ آخرين بازنگری :

   10/5/93:   ابالغتاريخ  آخرين  
 بخش مراقبتهای ويژه : دامنه خط مشی و روش

 

    ICU / 013کد خط مشی:

                                  اول : نسخه                                                                    2از  2:  صفحه

 کميته بررسی:-6

 گان :تهيه کنند

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  متخصص بيهوشي دکترفالح مهر  مدیرپرستاري زهراقاسمي

  معاون درمان مرکز دکتر ابراهيم هرمزي  سرپرستارآي سي یو کبري آرمان

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

   رمان مرکزمعاون د ابراهيم هرمزيدکتر 

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  يس  بيمارستان ئر رضا مطهری سيددکتر 

 تجارب بيمارستان منابع :   -6
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مراقبت هماهنگ و یكپارچه و مستمر از عنوان/موضوع : 

 بيماران

 4/10/91  تاريخ ابالغ  :              

 1/6/93 :تاريخ آخرين باز نگری              

 15/6/93:  آخرين ابالغتاريخ                
 بخشهاي بستري  و پزشكانکليه   : دامنه خط مشی و روش

 ICU/014  کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                                      3از 1 : صفحه

  ---: تعاريف -1

  بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

جهت استمرار مراقبت از مددجو و ادامه دار بودن خدمت رساني در هر شرایط و پيشگيري از ایجاد وقفه در ارائه خدمات  چرايی:

 مراقبت و درمان این خط مشي تهيه مي گردد .

و سایر افرادي که در فرایند مراقبت از بيمار با پزشك معالج همكاري مي کنند ، به منظور   پزشكان و پرستاران مشارکت هدف:

  تجزیه وتحليل ویكپارچه نمودن و استمرار ارزیابي ها ومراقبت ها با یكدیگر

، تحویل بيماران به شيفت بعدي در  تعيين برنامه مقيمي و آنكالي براي گروههاي پزشكي و پيراپزشكي  به صورت ماهانه  سياست:

 ساعات مشخص ، بازدیدهاي مدیریتي ایمني بيمار .

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 مشاهده اساس مسئول پاسخگو:مسئولين واحدها                و              روش ارزیابي : بر 

  روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

 اقدامات مراقبتي جهت بيمار را از زمان پذیرش بيمار در تمام ساعات شبانه روز انجام مي دهد.  پرستارکليه-4-1

 گزارش روند مراقبت از بيمار و اقدامات انجام شده را در هر نوبت کاري در پرونده بستري ثبت مي نماید. پرستار-4-2

پرسنل شيفت بعد با کارت اورژانس / کاردکس بر بالين بيمار تمام مسئول شيفت در ابتداي هر شيفت با حضور کليه  -4-3

 اقدامات انجام شده وپيگيري هاي بعدي را توضيح مي دهد. 

روزانه در صورت لزوم و با توجه به شرایط بيمار وضعيت بيمار و تغيرات برنامه مراقبت یا سایر موارد را در   پزشك معالج-4-4

 پرونده ثبت مي کند.

معالج بيمار / پرستار مسئول بيماردر زمان ترخيص آموزش هاي الزم در زمينه مراقبت هاي پزشكي وپرستاري را به  پزشك-4-5

 همراهان وي ارائه مي دهندودر پرونده ثبت مي نمایند. /شيوه اي ساده وقابل درك به بيمار 

 ید.پرستار مسئول بيمارپيگيري هاي پس از ترخيص در پرونده  را ثبت مي نما-4-6

 پرستار مسئول بيمارکپي اقدامات پاراکلينيك و آزمایشات معوقه پس از ترخيص را به بيمار یا همراه وي تحویل مي دهد.-4-7

 --- امكانات و تسهيالت مورد نياز:-5
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 کميته بررسی:-6 

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  متخصص بيهوشي دکتر فریدون فالح مهر  معاون درمان ابراهيم هرمزيدکتر 

  ي یوسرپرستار آي س افخم سليماني  مدیر پرستاري  زهرا قاسمي کاکرودي

  سرپرستار اورژانس فریبا صارمي  سوپروایزر باليني منصوره باني

  سرپرستار آي سي یو کبري آرمان  مسئول ایمني بيمار ثریارضایي

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  معاون درمان ابراهيم هرمزيدکتر 

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بيمارستان  ئيس ر ر سيدرضا مطهريدکت

 تجارب بيمارستان  -منابع :        -7

مراقبت هماهنگ و یكپارچه و مستمر از عنوان/موضوع :

 بيماران

 4/10/91  تاريخ ابالغ  :              

 1/6/93 تاريخ آخرين باز نگری:              

 15/6/93:  آخرين ابالغتاريخ                
 بخشهاي بستري  و پزشكانکليه   : دامنه خط مشی و روش

 ICU/014  کد خط مشی :

                                 ول ا : نسخه                                                                                     2از 2 : صفحه
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 ---- : تعاريف -1

 شی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:بيانيه خط مشی)چرايی خط م-2

تنظيم شده استت مطلتع بتوده و مطتابق آن در     توسط سرگروه مربوطه  بايد از شيفت های کاری خود که/پزشكان پرسنلچرايی:

 بخش حضور داشته باشند.

بيمتاران بتدون    هدف از تدوين اين خط مشی آگاهی کارکنان از برنامه کاری خود به صورت ماهانه جهت خدمت رسانی بته : هدف

 محدوديت زمانی و برای کسب رضايتمندی هر چه بيشتر گيرندگان خدمت می باشد .

بته  آماده ارائته ختدمت   ودرتمام روزهای هفته درايام تعطيل وغيرتعطيل ساعته  24به طور  اورژانس در اين مرکز  بخش : سياست

 مراجعين محترم می باشد.

 رزيابی:مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ا-3

 معاون درمان مرکز   

 : روش  اجرا )گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

درصورت حضورپزشک متخصص مربوطه پزشک درهمان ساعت بربالين بيمارحاضر وايشان راويزيت  وتعيتين تكليتف متی     -4-1

 نمايد.

زشک متخصص تماس تلفنی حاصتل  درصورت عدم حضورپزشک متخصص مربوطه درمرکز سرپرستار طبق برنامه آنكالی باپ -4-3

 می نمايد تابيمارتعيين تكليف گردد.

درشيفت های عصروشب  وروزهای تعطيل سرپرستارجهت تعيين تكليف بيماردرصورت داشتتن پزشتک متخصتص مقتيم     -4-4

 ابتدابا ايشان ودرصورت نداشتن پزشک مقيم درتخصص مربوطه طبق برنامه باپزشک آنكال تماس حاصل می نمايد.

 

 

 نصب شده درتابلوی اعالنات بخشموردنياز  ماهانه های برنامه امكانات و تسهيالت مورد نياز :-5

روزهايی که پزشک معالج حضور ندارد در اطمينان ازاينكه عنوان/موضوع : 

 وغيرتعطيل پزشک جانشين بيماران را ويزيت می نمايد اعم از تعطيل

 4/10/91   تاريخ ابالغ  :

 1/6/93    تاريخ آخرين بازنگری :

   15/6/93:   ابالغاريخ  آخرين ت 
 ICUبخش   : دامنه خط مشی و روش

 

    ICU/015کد خط مشی:

                                  اول : نسخه                                                                    2از 1:  صفحه
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 کميته بررسی:-6

 : تهيه کنندگان

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  متخصص بيهوشي دکتر فریدون فالح مهر  مدیرپرستاري زهراقاسمي 

  معاون درمان مرکز دکتر ابراهيم هرمزي  سرپرستارآي سي یو کبري آرمان 

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

   معاون درمان مرکز ابراهيم هرمزيدکتر 

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  يس  بيمارستان ئر رضا مطهری سيددکتر 

 تجارب بيمارستان منابع :   -7

 

 

 

 

روزهايی که پزشک معالج حضور ندارد در اطمينان ازاينكه عنوان/موضوع : 

 وغيرتعطيل پزشک جانشين بيماران را ويزيت می نمايد اعم از تعطيل

 4/10/91   تاريخ ابالغ  :

 1/6/93    ی :تاريخ آخرين بازنگر

   15/6/93:   ابالغتاريخ  آخرين  
 ICUبخش   : دامنه خط مشی و روش

 

    ICU/015کد خط مشی:

                                  اول : نسخه                                                                    2از 1:  صفحه



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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ارزيابی مستمر بيماران از نظر مديريت عنوان/موضوع : 

 دردوبرطرف کردن نيازهای تسكينی وآرام بخشی

 4/10/91تاريخ ابالغ  :

 1/6/93 بازنگری:آخرين تاريخ 

 15/6/93:  ابالغتاريخ  آخرين  
  کليه پزشكان و کارکنان پرستاری : دامنه خط مشی و روش

  

 ICU/016  کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                        3از 1 : صفحه

 --- : تعاريف-1

  بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

 ارتقاءسطح کيفيت خدمات درماني و تسكين درد و تامين آسایش بيماران ورعایت حقوق آنهاوافزایش رضایتمندي چرايی:

 بيماران.

 مي باشد. ایجاد وحدت رویه در اقدامات درماني جهت مدیریت درد بيماران هدف:

و راندهاي نظارتي وضعيت (   12شماره  -با اطالع رساني دستورالعمل مراقبت هاي مدیریت شده ) راهنماي تسكين درد سياست:

 ثبت و گزارشات در پرونده این خط مشي اجرا مي گردد . 

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 مشاهده اساس و                        روش ارزیابي : بر        مسئول پاسخگو: پزشك مسئول بيمار          

  روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

 کليه کارکنان درماني و پرستاري درهرشيفت درد بيمار را بررسي مي کنند. -4-1

 وال مي کنند.کليه کارکنان درماني و پرستاري در مورد شدت ، محل و طول مدت درد از بيمار س -4-2

کليه کارکنان پرستاري در صورت عدم وجود دستور تجویز مسكن در پرونده / کارت اورژانس ، مراتب را به اطالع پزشك  -4-3

 معالج /آنكال /اورژانس مي رسانند .

 پزشك با توجه به نياز نسبت به صدور دستور مسكن اقدام مي نماید . -4 -4

  وشهاي دارویي /غير دارویي / ترکيبي از هر دو با توجه به دستور پزشك استفاده مي کنند.کليه کارکنان پرستاري از ر -4-5 

دقيقه اي پس از تزریق  5کليه کارکنان پرستاري ، پس از اجراي دستور ، وضعيت تسكين / عدم تسكين درد را )فواصل  -4-6

 نمایند .دقيقه اي در مورد مسكن هاي خوراکي و غير مخدر ( بررسي مي  15مخدرو 

کليه کارکنان پرستاري ، در صورت استفاده از داروهاي مخدر تزریقي ، عوارض جانبي) دپرسيون تنفسي ، یبوست ، تهوع و  -4-7

 استفراغ ( آن را در نظر گرفته و مورد توجه قرار مي دهند.



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 کليه کارکنان پرستاري در صورت عدم تسكين درد بنا به اظهار بيمار ، مراتب را به اطالع پزشك معالج /آنكال مي رسانند.  -4-8

 د.کليه کارکنان پرستاري در صورت عدم کنترل درد ، به همراه پزشك روش بكار گرفته را بررسي مي کنن -4-9

 کليه کارکنان پرستاري در گزارش پرستاري خود موارد ذیل را ثبت مي کنند :  -4-10

 گامهاي برداشته شده جهت کنترل درد بيمار -

 اطالعاتي را که به صورت ذهني و عيني از بيمار کسب کرده  -

 محل و کيفيت و طول مدت درد و هر فاکتور تسریع کننده یا تخفيف دهنده درد -

 یا عدم تسكين درد ميزان کاهش درد  -

 عوارض درمان دارویي   -

 داروهاي تسكيني امكانات و تسهيالت مورد نياز:-5

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بيهوشي متخصص  فریدون فالح مهردکتر   نماینده پزشكان دکتر آزیتا کریمي

  متخصص مغزواعصاب دکتر شاهرخ مرادي  دیر پرستاري م زهراقاسمي

  متخصص قلب وعروق دکتر مهرك پورزاهد   مسئول ایمني بيمار ثریارضایي

  متخصص عفوني دکتر علي فراهاني  سوپروایزر باليني منصوره باني

  ICU1سرپرستار  کبري آرمان   ICU2سرپرستار  افخم سليماني

ارزيابی مستمر بيماران از نظر مديريت عنوان/موضوع : 

 وآرام بخشی دردوبرطرف کردن نيازهای تسكينی

 4/10/91تاريخ ابالغ  :

 1/6/93 بازنگری:آخرين تاريخ 

 15/6/93:  ابالغتاريخ  آخرين  
  کليه پزشكان و کارکنان پرستاری : دامنه خط مشی و روش

  

 ICU/016  کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                        3از  2: صفحه



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  معاون درمان بيمارستان دکتر ابراهيم هرمزي

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بيمارستان  س ئير دکتر سيدرضامطهري

 منابع :  -7

 . 1385. انتشارات سازمان نظام پرستاري جمهوري اسالمي ایران  . چاپ اول .  استانداردهاي خدمات پرستاري - 

.معاونت سالمت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي .  ( 12راهنماي تسكين درد) دستورالعمل مراقبتهاي مدیریت شده.  -

1381   . 

 يمارستان  تجارب ب-

 

 

 

 

 

 

 

تمر بيماران از نظر مديريت ارزيابی مسعنوان/موضوع : 

 دردوبرطرف کردن نيازهای تسكينی وآرام بخشی

 4/10/91تاريخ ابالغ  :

 1/6/93 بازنگری:آخرين تاريخ 

 15/6/93:  ابالغتاريخ  آخرين  
  کليه پزشكان و کارکنان پرستاری : دامنه خط مشی و روش

  

 ICU/016  کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                        3از  3 : صفحه



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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تكميل و تحویل برگه خالصه پرونده به صورت عنوان/موضوع : 

  کامل  ،خوانا وطبق اصول مدارك پزشكي در زمان ترخيص به بيمار

 4/10/91  تاريخ ابالغ  :  

 1/6/93 تاريخ بازنگری بعدی :

 15/6/93تاريخ  آخرين باز نگری :  
   ICU بخش  : دامنه خط مشی و روش

 ICU/ 017  خط مشی :کد 

                                 اول  : نسخه                                                                        3از 1 : صفحه

 --- : تعاريف-1

  بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

ایه مراقبتهاي درماني بصورت مطلوب براي بيماران و ارتقا کيفيت خدمات بهداشتي و درماني ارحصول اطمينان از جهت  چرايی:

 این خط مشي تهيه مي گردد .

    یكسان سازي عملكرد کارکنان و در راستاي اصول ایمني بيمار  هدف:

 بيماریاهمراه ويتحویل کپي خالصه پرونده درزمان ترخيص به بررسي برگه خالصه پرونده هنگام ترخيص وسياست: 

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 مشاهده اساس مسئول پاسخگو: پزشك مسئول بيمار        و           روش ارزیابي : بر 

  روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

نام خانوادگي بيمار ، سن ، تاریخ پذیرش و منشي بخش کليه اطالعات مربوط به سربرگ برگه خالصه پرونده را ) نام و  -4-1

 ترخيص ، تشخيص ( با خط خوانا و در زمان تشكيل پرونده در بخش تكميل مي نماید.

 پزشك معالج بيمار / پزشك اورژانس در تكميل برگه خالصه پرونده موارد ذیل را رعایت مي نماید: -4-2

 باليني معاینات و ح حال شر از اي خالصه 

 رادیولوژي تصاویر و ها شآزمای نتایج 

 ه اند شد منجر بيمار ترخيص به که رادیولوژي وتصاویر آزمایشها نتایج. 

 ها آن نتایج و شده انجام جراحيهاي و یها اسكو درماني، اقدامات نها، درما 

 بيمارستان در بستري مدت طول در بيمار وضعيت از اي خالصه 

 استه  شد دچار نها آ به بيمار که احتمالي عوارض. 

 ها بخش در بيمار جابجایي توضيح 

 ترخيص زمان در بيمار وضعيت 

 

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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تكميل و تحویل برگه خالصه پرونده به صورت عنوان/موضوع : 

  کامل  ،خوانا وطبق اصول مدارك پزشكي در زمان ترخيص به بيمار

 4/10/91  تاريخ ابالغ  :  

 1/6/93 تاريخ بازنگری بعدی :

 15/6/93تاريخ  آخرين باز نگری :  
 ICU بخش  : دامنه خط مشی و روش

 ICU/ 017  کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                        3از 2 : صفحه

 ترخيص از پس بيمار پيگيري ي نحوه 

 همراهان و وي به شده ارایه توضيحات و شها آموز و ترخيص زمان در بيمار هاي دارو و ها دستورالعمل 

 اوليه تشخيص 

 ثانویه تشخيص 

 نهایي تشخيص 

 معالج پزشك امضاي 

 پرونده توسط منشي پس ازدستورپزشك معالج مبني برترخيص بيمار به واحدترخيص تحویل مي شود.-4-3

 احدترخيص راهنمایي مي شوند.بيماریاهمراه وي توسط منشي بخش جهت تسویه حساب به و-4-4

مسئول ترخيص بيمار پس از محاسبه مالي پرونده وقبل ازصدور برگه ي ترخيص بيماربالمانع است ، برگه خالصه پرونده  -4-5

 رابه بيماریاهمراه وي مي دهد تاکپي آن راگرفته وتحویل واحدترخيص دهند.

جهت پرونده تكميل شده موجود در مدارك پزشكي را بررسي و مسئول مدارك پزشكي به صورت رندوم برگه هاي خالصه -4-6

 در کميته مدارك پزشكي مرکز مطرح مي نماید.نقص وناخوانابودن آنها را تكميل به منشي بخش تحویل داده وموارد 

 --- امكانات و تسهيالت مورد نياز:-5

 

 کميته بررسی:-6

 

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت و نام خانوادگینام  امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  متخصص بيهوشي دکتر فریدون فالح مهر  معاون درمان ابراهيم هرمزيدکتر 

  متخصص مغزواعصاب دکتر سيدجوادطبائيان   مدیر پرستاري  زهرا قاسمي

  ICU2سرپرستار افخم سليماني  رئيس اداره مدارك پزشكي اقدس کبيرزاده



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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ه خالصه پرونده به صورت تكميل و تحویل برگعنوان/موضوع : 

کامل  ،خوانا وطبق اصول مدارك پزشكي در زمان ترخيص به 

  بيمار

 4/10/91  تاريخ ابالغ  :  

 1/6/93 تاريخ بازنگری بعدی :

   ICU بخش  : دامنه خط مشی و روش 15/6/93تاريخ  آخرين باز نگری :  

 ICU/ 017  کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                        3از 3 : صفحه

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  معاون درمان ابراهيم هرمزيدکتر 

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  تان بيمارس ئيس ر دکتر سيدرضا مطهري

 منابع :      -7

. وزارت بهداشت ،  راهنماي ارزیابي استانداردهاي اعتبار بخشي واحد مدارك پزشكي بيمارستان در ایراندانایي ، خدیجه. -

 1391درمان و آموزش پزشكي . 

 تجارب بيمارستان  -  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 4/10/91تاريخ ابالغ  : UPSاستفاده از سیستم عنوان/موضوع : 

 1/6/93 بازنگری:ين آخرتاريخ 

 15/6/93:   ابالغتاريخ  آخرين  

  کليه پزشكان و کارکنان پرستاری : دامنه خط مشی و روش
  

  ICU /018  کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                        2از 1 : صفحه

 .باعث جلوگيری از نوسان برق دردستگاه ها می گردددارد و ذخيره يوپی اس برقپريز درصورت قطع برق  : تعاريف -1

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

 UPSنی ، الزم است سیستم با توجه به نوسانات و قطع برق و هزینه های سنگین خرابی دستگاهها و تجهیزات بیمارستا چرايی:

  در مرکز نصب گردد .

 آگاهی کارکنان مرکز ازنحوه کاربرد و استفاده از این سیستم هدف:

 مجهز نمودن دستگاههای برقی به یوپی اس  سياست: 

 ثانیه فعال می شود.( 10مجهز به سیستم برق اضطراری است که در صورت قطعی برق در عرض همچنین این بیمارستان )

 سئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:م-3

  اساس مشاهده: مدیربیمارستان           و       روش ارزیابی : بر مسئول پاسخگو

 

 : روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

کلمه یوپی اس  پریزهای یوپی اس جهت استفاده دستگاههای الکتریکی )تجهیزات پزشکی وکامپیوترها( با نوشته شدن -4-1

 درباالی آنها  دربخش توسط مسئول تاسیسات مشخص شده است .

سرپرستاراورژانس  اتصال دستگاههای الکتریکی) تجهیزات پزشکی وکامپیوترها( به پریزهای یوپی اس را روزانه کنترل می  -4-2

 نماید.

 کنترل می نماید. مسئول تاسیسات صحت عملکرد پریزهای یوپی اس راطبق چک لیست ماهانه  -4-3

 پرسنل بخش روزانه جهت استفاده ازدستگاههای الکتریکی واحد تنهاازپریزهای یوپی اس استفاده می نمایند.-4-4

 

 یوپی اس پریزهای  و  سیستمامكانات و تسهيالت : -5

 

 

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       

 

 

909 
 

 4/10/91تاريخ ابالغ  : UPSاستفاده از سیستم عنوان/موضوع : 

 1/6/93 بازنگری:آخرين تاريخ 

 15/6/93:   ابالغريخ  آخرين تا 

  کليه پزشكان و کارکنان پرستاری : دامنه خط مشی و روش
  

  ICU /018  کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                        2از 2 : صفحه

 کميته بررسی:-6

 يه کنندگان :ته

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدیر پرستاری زهرا قاسمی کاکرودی  مدیر بیمارستان سیدابراهیم هاشمی

  مسئول تاسیسات حسین آبک  مسئول تجهیزات پزشکی مرکز مهندس طیبه خاوری

  کزکامپیوترمسئول مر الهه نوری  1سرپرستارای سی یو کبری آرمان

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدیر بیمارستان سیدابراهیم هاشمی

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بيمارستان  یيس ر دکتر سيدرضا مطهري

 منابع :-7

 تجارب بیمارستان  -

 
 
 
 
 
 
 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 دياليز
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 فهرست

 

 صفحه                                                                                                                                                                                                                                                                  عنوان           
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 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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در تمام ساعات شبانه روز و در تمام استاندارد ه خدماتئاراعنوان/موضوع : 

 روزهای هفته)اعم از تعطيل و غير تعطيل(

 4/10/91   تاريخ ابالغ  :

 1/5/93    تاريخ آخرين بازنگری :

   10/5/93:   ابالغتاريخ  آخرين  
 واحد  همو دياليز  : دامنه خط مشی و روش

 

    D /001 کد خط مشی

                                  اول : نسخه                                                                    2از  1:  صفحه

 ---- : تعاريف -1

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

تنظتيم شتده استت    توسط سرپرستار ديا ليز / سرگروه پزشكان داخلی  کهبايد از شيفت های کاری خود /پزشكان پرسنلچرايی:

 مطلع بوده و مطابق آن در بخش حضور داشته باشند.

هدف از تدوين اين خط مشی آگاهی کارکنان از برنامه کاری خود به صورت ماهانه جهت خدمت رسانی بته بيمتاران بتدون    : هدف

 بيشتر گيرندگان خدمت می باشد .محدوديت زمانی و برای کسب رضايتمندی هر چه 

بخش همودياليز هر روز شفتهای صبح وعصر تمام روز های نعطيل دو شفته غيتراز جمعته هتا امتاده ارائته      در اين مرکز  : سياست

 خدمات به مراجعين می باشد.

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 سوپروايزربالينی شيفت   

 : رايی و مجری هر گام (روش  اجرا )گامهای اج-4

با همتاهنگی  ساعته و 12بصورت کارکنان را  ماه آينده برنامه کاریسرپرستار دياليز / سرگروه پزشكان داخلی درپايان هرماه  -4-1

 شان تنظيم می نمايد.اي

س شرح وظتايف ختود   وبه ارائه خدمات براسا حضور می يابند رنامه تنظيم شده در دو شيفتبر اساس ب پرسنل دياليزکليه  -4-2

 .می پردازند

، فترد   سرپرستار دياليز / سرگروه پزشكان داخلتی  کارکنان در صورت عدم امكان حضور در هر شيفت ، پس از هماهنگی با -4-3

 ديگری را جايگزين می نمايند.

پاسخگوبوده وآماده ساعته  12پزشكان متخصص داخلی براساس برنامه آنكالی که توسط سرگروه مربوطه تنظيم شده بصورت-4-4

 ارائه خدمات به مراجعين در دو شيفت می باشند.

ساعته پاسخگوبوده وآمتاده   12پزشكان متخصص مقيم براساس برنامه مقيمی که توسط سرگروه مربوطه تنظيم شده بصورت-5-4

 ارائه خدمات به مراجعين دياليز می باشند.

 ساعته پاسخگوبوده وآماده ارائه خدمات به مراجعين  دياليز می باشند. 12اعضاءگروه کداحياءطبق برنامه ماهانه تنظيمی -6-4

 

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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در تمام ساعات شبانه روز و در تمام استاندارد ه خدماتئاراعنوان/موضوع : 

 روزهای هفته)اعم از تعطيل و غير تعطيل(

 4/10/91   تاريخ ابالغ  :

 1/5/93    تاريخ آخرين بازنگری :

   10/5/93:   ابالغتاريخ  آخرين  
 واحد  همو دياليز  : دامنه خط مشی و روش

 

    D /001 کد خط مشی

                                  اول : نسخه                                                                    2از  2:  صفحه

 نصب شده درتابلوی اعالنات بخشاز موردني ماهانه های برنامه امكانات و تسهيالت مورد نياز :-5

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس بخش دیاليز ميترا نجفي پور مقدمدکتر   مدیرپرستاري زهراقاسمي 

  معاون درمان مرکز دکتر ابراهيم هرمزي  سوپروایزر باليني منصوره باني

     سرپرستار دیاليز منورجليليان

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس بخش دیاليز  ميترا نجفي پور مقدمدکتر 

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  يس  بيمارستان ئر رضا مطهری سيددکتر 

 تجارب بيمارستان منابع :   -7



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       

 

 

914 
 

 --- : تعاريف -7

  بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

مراقبتهاي درماني بصورت مطلوب براي بيماران و ارتقا کيفيت خدمات تداوم و استمرار ارایه حصول اطمينان از جهت  چرايی:

 بهداشتي و درماني این خط مشي تهيه مي گردد .

تشریح روند گردش کار کارکنان تيم درماني بيمارستان در مراحل تحویل واحد کاري تامين و حفظ تداوم ارائه مراقبت ها ،  هدف:

 مطلوب وارتباط موثر با بيماربه نوبت بعدي براي افزایش سطح مراقبت 

با ارائه گزارش شفاهي و کتبي در پایان هر شيفت و با حضور کارکنان مسئول در همان شيفت ،تهيه کتابچه توجيهي  سياست:

  اطالع کارکنان از دستورالعمل تحویل و تحول شيفت ،جهت آگاهي و 

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 مشاهده اساس روش ارزیابي : بر و                   اجراي خط مشي :مسئول بخش دیاليزمسئول پاسخگوي 

  روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

حضور پيدا مي درمحل بخش جهت تحویل واحد از شيفت قبل )نيم ساعت قبل( کليه کارکنان شيفت بعد در ساعت مقرر -4-1

 کنند.

در هر واحد کليه اقدامات انجام شده و قابل پيگيري را به کارکنان شيفت بعد واحد خود اطالع مي مسئولين شيفت قبل -4-2

 دهند.

 را بر بالين تك تك بيماران بستري و مطابق با کاردکس انجام مي دهند. -2-4پرستاران مورد  -4-3

 

 --- امكانات و تسهيالت مورد نياز:-5 

 در بيماران از مطلوب مراقبت ستمرارا  عنوان/موضوع :   

 نوبت تحویل زمان و يکار نوبت هر انتهاي

 4/10/91        تاريخ ابالغ  :           

  1/4/93 :تاريخ آخرين باز نگري           

 1/5/93 :ابالغتاريخ آخرين            

 اول                                   : نسخه           

 بخش دياليز  مشی و روش : دامنه خط

 002َD/ كد خط مشی 

                                                                        2از 1  : صفحه



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       

 

 

915 
 

 

 کميته بررسی:-6

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس بخش دياليز دکتر نجفي پور مقدم

 

 تجارب بيمارستان  -منابع :        -7

 در بيماران از مطلوب مراقبت استمرار  عنوان/موضوع :

 نوبت تحویل زمان و يکار نوبت هر انتهاي

 4/10/91        تاريخ ابالغ  :           

  1/4/93 :تاريخ آخرين باز نگري           

 1/5/93 :ابالغتاريخ آخرين            

 اول                                   : نسخه           

 ياليزبخش د  دامنه خط مشی و روش :

 D/002 كد خط مشی :
 

                                                                        2از 2  : صفحه

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  سوپروايزر بالينی ادات جليلی ثابت زينت الس  رئيس بخش دياليز  دکتر ميترا نجفی پور مقدم

  سرپرستار دياليز منور جليليان   سوپروايزر بالينی محمدرضاساورعليا

     مسئول خدمات ابراهيم عرب

 ابالغ کننده :

 اءامض سمت نام و نام خانوادگی

  بيمارستان  ئيس ر دکتر سيدرضا مطهري



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 ---تعاريف :-1

 رايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (: بيانيه خط مشی)چ-2 

 حصول اطمينان از مراقبت مطلوب از بيماران در مواردي که کارکنان حتي به مدت کوتاه، محل خدمت خود را ترك ميكنند چرايی:

 عدم ایجاد وقفه در انجام مراقبت هاي درماني ، پرستاري و تشخيصي کليه مراجعين و بيماران مي باشد . هدف:

 استفاده ازپاسهاي ساعتي و تعيين فردجانشين باموافقت وهماهنگي مسئول واحددربرگه هاي پاس ساعتي اجرامي گردد. سياست:

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 مشاهده اساس مسئول پاسخگو:مسئول بخش دیاليز          و                روش ارزیابي : بر 

  امهای اجرايی و مجری هر گام (روش  اجرا :)گ-4

کليه کارکنان نياز به استفاده از پاس ساعتي / خروج موقت از واحد را قبل از خروج به اطالع مسوول بخش در شيفت صبح   -4-1

 و در عصر به اطالع مسئول شيفت و در نهایت سوپر وایزر مي رسانند.

یكي از همكاران حاضر در شيفت را به عنوان جایگزین انتخاب واحد،  مسوول با هماهنگيقبل ازخروج موقت کارکنان کليه  -4-2

 وبه مسئول وقت معرفي مي کنند.

 کليه  کارکنان پزشكي و پرستاري قبل ازخروج موقت بيمار خود را به صورت باليني به فرد جایگزین تحویل مي دهند. -4-3 

شخصاٌ نوشته و پس از امضا توسط مسئول و با ذکر فرد جایگزین  کليه کارکنان قبل ازخروج موقت برگه پاس ساعتي خود را -4-5

خروج موقت از واحد نياز به صدور برگه پاس ساعتي نياز به  و تجویل برگه به نگهباني ، از بيمارستان خارج مي گردند.)در صورت 

 نمي باشد.( -5-4طبق بند 

 فرد مسئول اول بر عهده دارد.نجام کاررا تا زمان حضور فرد جایگزین پس ازتحویل بيمار مسووليت بيمار /پيگيري ا -4-6

فرد جایگزین ، کليه اقدامات / پيگيریهاي انجام شده را به فردمسئول اول بيمار در زمان مراجعه ایشان گزارش                    -4-8

 مي دهد و بيماررابصورت باليني تحویل مي دهد.

استمرار مراقبت مطلوب از بيماران با تعيين  عنوان/موضوع :

جانشين در مواردي که فرد حتي به مدت کوتاه محل خدمت 

 خود را ترك مي نماید

 4/10/91  تاريخ ابالغ  :           

  1/4/93 :رين باز نگريتاريخ آخ           

 1/5/93 :ابالغتاريخ آخرين            

 اول                                   : نسخه           

 D/003كد خط مشی :َ
 

                                                                        2از 1  : صفحه



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 برگه پاس ساعتي  امكانات و تسهيالت مورد نياز:-5

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  پرستار دیاليز رقيه صدیقي  رئيس بخش دیاليز ر ميترا نجفي پور مقدمدکت

  سرپرستاردیاليز منور جليليان  متخصص داخلي دکترندارشتچيان

  مسئول خدمات ابراهيم عرب  سوپروایزر باليني منصوره باني

  مسئول نگهباني حميد رضا شاه صفي  مسئول حضور و غياب نازیال آقابابازاده

 

 د کننده :تايي

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس بخش دیاليز دکتر ميترا نجفي پور مقدم

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

          بيمارستان  ئيس ر دکتر سيدرضا مطهري

 منابع :  -7

 تجارب بيمارستان - 

بيماران با تعيين  استمرار مراقبت مطلوب از عنوان/موضوع :

جانشين در مواردي که فرد حتي به مدت کوتاه محل خدمت 

 خود را ترك مي نماید

 4/10/91        تاريخ ابالغ  :           

  1/4/93 :تاريخ آخرين باز نگري           

 1/5/93 :ابالغتاريخ آخرين            

       اول                             : نسخه           

 D/003 كد خط مشی :
 

                                                                        2از 2  : صفحه



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 --- تعاريف :-1

 سياست خط مشی (:بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و -2

  . جهت مراقبت ودرمان در حد استاندارد براي بيماران دياليز صورت گيرد چرايی:

 ارائه مراقبت در سطح عالي و حفظ ايمني بيمار هدف:

 استاندارد ها را اجرا وبيشترين سود را بيمار برده باشد سياست:

 مسئول پاسخگوي اجراي خط مشی و روش ارزيابی:-3
 

 افزايش رضايت مندي بيمار روش ارزيابي       و   مديريت دفتر پرستاري مسئول پاسخگو،

 

 روش  اجرا )گامهاي اجرايی و مجري هر گام ( :-4
 .مي دهدگزارش و به دفتر پرستاري  ي انساني موردنياز راانجام داده ورد نيروآسرپرستار بر-4-1

 .ه دياليز مي دهددفتر پرستاري پرستار واجد شرايط را از بخشها ي ديگر ب-4-2

 سر پرستا ر با توجه شرايط روحي بيمار و سابقه پرستار تقسيم كار  مي كند.-4-3

 راارائه موزی دوره ای به پرستار جديدالورد جهت افزايش اطالعات جديد دياليز وباال بردن کيفيت کار آسرپرستاربر نامه باز -4-4

 می کند.

  امكانات و تسهيالت مورد نياز :-5

 پرستاران مجرب و دوره ديده وجود 

  

 4/10/91يخ ابالغ  :تار جذب از نظر نسبت پرستار به بيمار عنوان/موضوع : 

 1/4/93تاريخ آخرين بازنگری: 

 1/5/93تاريخ  آخرين ابالغ :   

 بخش دیاليز دامنه خط مشی و روش :

  

 D/004   کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه 2از 1   : صفحه



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 كميته بررسی:-6

 تهيه كنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدير پرستاري  زهرا قا سمي  مديربيمارستان سيدابراهيم هاشمي 

  سوپروايزر باليني منصوره باني  دياليزسرپرستار منور جليليان

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت م خانوادگینام و نا

  مدیرپرستاري زهراقاسمي

 

  

 تجارب بيمارستانمنابع : -7

 

 

 

 4/10/91تاريخ ابالغ  : جذب از نظر نسبت پرستار به بيمار عنوان/موضوع : 

 1/4/93تاريخ آخرين بازنگری: 

 1/5/93تاريخ  آخرين ابالغ :   

 بخش دیاليز دامنه خط مشی و روش :

  

 D/004   کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه 2از  2   : صفحه

 كننده : ابالغ 

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس بيمارستان دكتر سيدرضا مطهري



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 4/10/91تاريخ ابالغ  : کاتتر دائم –کا تتر موقت –: مراقبت از فيستول نوان/موضوعع

 1/4/93 :بازنگریآخرين تاريخ 

 1/5/93:   ابالغتاريخ  آخرين  

 ليزديابخش  : دامنه خط مشی و روش
  

  D /005  کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                        2از 1 : صفحه

  ---تعاريف :-1

 شی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (: بيانيه خط م-2

 ودسترسي عروقي اسان وكنترل عفونت در بخش اين خط مشي تهيه مي گردد accessجهت حفظ حيات واستفاده طوالني مدت از  چرايی:

  رضا يتمندي بيمار و كاهش هزينه درمان–ارائه خدمات دياليز با كيفيت باال  هدف :

  accessيمار وهمراهان به شيوه اسان واستفاده پرستا ر مسئول از پك استرل ومواد ضد عفوني مناسب براي محل اموزش به ب سياست:

 واستفاده از شان پرفوره استرل براي ايجاد محيط استرل مو قع وصل كاتتر به دستگاه

 مسئول پاسخگوي اجراي خط مشی و روش ارزيابی:-3 

 روش ارزيابي : بر اساس مشاهده          و         و: سرپرستارمسئول پاسخگ

 روش  اجرا :)گامهاي اجرايی و مجري هر گام ( :-4 
پرستارمسئول شيفت به بيمارآ موزش مرافبت از فيستول كاتتر موقت /دائم رابمنظور تفهيم بيمار براي پي بردن به اهميت  سرپرستار/-4-1

وبه امضاءبيمارمي رساند وبرگه اصلي آموزش رابه بيمارتحويل ونسخه كپي آن رادرپرونده موضوع ارائه مي نمايدودربرگه آموزش بيمارثبت نموده 

   بيمارضبط مي نمايد.

پرستارمسئول شيفت به  بيمارآموزش  اينكه برخي از داروها روي عملكر د فستول اثر داردرا ارائه مي دهدودربرگه آموزش به  سرپرستار /-4-2

 .   وبرگه اصلي آموزش رابه بيمارتحويل ونسخه كپي آن رادرپرونده بيمارضبط مي نمايدااخذمي نمايد بيماررء بيمار ثبت كرده وامضا

سرپرستار /پرستارمسئول شيفت به بيمار آموزش رعايت بهداشت فردي بر كار كرد شالدون راارائه مي دهد دهدودربرگه آموزش به بيمار  -4-3

 .   اصلي آموزش رابه بيمارتحويل ونسخه كپي آن رادرپرونده بيمارضبط مي نمايد وبرگهبيماررااخذمي نمايد ء ثبت كرده وامضا

   ها نظارت می نمايد.  accessهر شيفت بر عمل کرد سرپرستار/مسئول شيفت-4-4



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 بيمار برگه آموزش به   امكانات و تسهيالت مورد نياز :-5

 کميته بررسی:-6

 تهيه كنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدير پرستاري  زهرا قاسمي  دياليزسرپرستار  منورجليليان

  رئيس بخش دياليز دكتر ميترانجفي پورمقدم  سوپروايزر باليني منصوره باني

  معاون درمان رابراهيم هرمزيدكت  پرستاردياليز منصورعلي محمدي

 

 تجارب بيمارستان  منابع :-7

 

 

 4/10/91تاريخ ابالغ  : کاتتر دائم و موقت –مراقبت از فيستول عنوان/موضوع : 

 1/4/93 بازنگری:آخرين تاريخ 

 1/5/93:   ابالغرين تاريخ  آخ 

 دياليزبخش  : دامنه خط مشی و روش
  

  D /005  کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                        2از 2 : صفحه

 تاييد كننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس بخش دياليز  دكتر ميترا نجقي پور مقدم 

 ابالغ كننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس بيمارستان دكترسيدرضامطهري 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 دسترسی اسان به عروق بیماریک فرایند تصمیم گیری به منظور تعاريف : -1

  بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2 

 دسترسی آسان به عروق بیمار جهت انجام دیالیز چرايی:

یافتن به عروق بیمار و ارائه خدمات درمانی و مراقبتی با کیفیت باال برای بیماران قابل اجرا برای دست ارائه روشهای  هدف:

 دیالیزی

 این سیاست از طریق پزشکان متخصص انجام میگردد و سرپرستار در ادامه در مان راند مراقبتی می نماید.  سياست:

  مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 دیالیز    سرپرستار مسئول پاسخگو: 

 مراقبتی، مشاهده در راندهای نظارتی و انجام تعبیه دسترسی عروقیروش ارزیابی : چک لیست 

 : روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

 بیمار توسط پزشک داخلی دوره دیده  قبل از انجام اولین دیالیز ویزیت می گردد. – 4-1

 ترسی عروقی دربیماررادردفترچه بیمار می نویسد. پزشک متخصص داخلی دستور تعبیه دس -4-2

 ارجاع می دهد. پزشک متخصص داخلی / پرستار بیماررا به به مراکزی که توانائی انجام این پروسیجر را دارند – 4-3

 پرستار بخش دیالیز پی گیری انجام پروسجر را انجام می دهد. -4-4

 طول زمان دیالیز حفظ کارائی دسترسی عروقی بیماررا کنترل می نماید. پزشک متخصص داخلی / پرستار بخش دیالیز در -4-5

  امكانات و تسهيالت مورد نياز :-5

 ، تلفن، میز و صندلی ، گلوکومتر ، دستگاه فشارسنج و گوشی پزشکیچک لیست تعبیه دسترسی عروقی

 4/10/91تاريخ ابالغ  : عروقي دائم. موقت در بيمارانتعبيه دسترسي عنوان/موضوع : 

 1/4/93 بازنگری:آخرين تاريخ 

 1/5/93:   ابالغتاريخ  آخرين  

 دیاليز بخش : دامنه خط مشی و روش

 

 D /006   کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                       2از 1 : صفحه



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       

 

 

923 
 

 ه بررسی:کميت-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس بخش دیاليز دکترميترا نجفي پور مقدم  معاون درمان دکتر ابراهيم هرمزي 

  سوپروایزر کنترل عفونت  فریباابراهيميان   مدیرپرستاري زهراقاسمي

  منشي بخش ا سيديرعن  سرپرستاردیاليز منور جليليان

 

 

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  معاون درمان دکتر ابراهيم هرمزي 

 

 

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بيمارستان  ئيس ر دکتر سيدرضا مطهري

 

 تجارب بیمارستان - منابع :-7

 

 

 4/10/91تاريخ ابالغ  : تعبيه دسترسي عروقي  موقت و دائم در بيمارانعنوان/موضوع : 

 1/4/93 بازنگری:آخرين تاريخ 

 1/5/93:   ابالغتاريخ  آخرين  

 دیاليز بخش : دامنه خط مشی و روش

 D /006  :کد خط مشی

                                 اول  : نسخه                                                                       2از 2 : صفحه



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 --- : تعاريف -8

  بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

رتقا کيفيت خدمات بهداشتي و درماني ارایه مراقبتهاي درماني بصورت مطلوب براي بيماران و احصول اطمينان از جهت  چرايی:

 این خط مشي تهيه مي گردد .

    دستيابي به نكاتي مهم در رابطه با شكایت اصلي بيمار جهت ارائه خد ما ت بهتر هدف:

 با تهيه خط مشي مربوط سياست:

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 مشاهده اساس روش ارزیابي : بر و                               رئيس دیاليز   :مسئول پاسخگو

  روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

 پزشك داخلي همزمان با اولين ویزیت ، شرح حال بيماررا در  برگه شرح حال پرونده بستري ثبت مي نماید.-4-1

 .ده ثبت مي کنددرخصوص بيماران بدحال دستور بستري و دیاليز اورزانسي را در پرون-4-3 

 --- امكانات و تسهيالت مورد نياز:-5

 توسط حال شرح برگهاطمينان ازتكميل   عنوان/موضوع :

  شده تعيين زماني محدوده در معالج پزشك

  بخش های بستری دامنه خط مشی:

 4/10/91       تاريخ ابالغ  :           

  1/4/93 :تاريخ آخرين باز نگري           

 1/5/93 :ابالغتاريخ آخرين            

 اول                                   : نسخه           

 D/008 مشی : كد خط
 

                                                                        2از 1  : صفحه



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       

 

 

925 
 

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت و نام خانوادگی نام امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدیر پرستاري  زهرا قاسمي  معاون درمان ابراهيم هرمزيدکتر 

  سرپرستار دیاليز منور جليليان  رئيس بخش دیاليز دکتر ميترا نجفي پور مقدم

  پرستار رقيه صدیقي  سوپروایزر باليني منصوره باني

 

 

 منابع :   -7

 تجارب بيمارستان  -     

 

 

 توسط حال شرح برگهاطمينان ازتكميل   عنوان/موضوع :

  شده تعيين زماني محدوده در معالج پزشك

  بخش های بستری دامنه خط مشی:

 4/10/91       تاريخ ابالغ  :           

  1/4/93 :تاريخ آخرين باز نگري           

 1/5/93 :ابالغتاريخ آخرين            

 اول                                   : نسخه           

 D/008 كد خط مشی :

 

                                                                        2از 2  : صفحه

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس بخش دیاليز کتر ميترا نجفي پور مقدمد

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بيمارستان  ئيس ر دکتر سيدرضا مطهري



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 پرستار توسط بيمار ارزیابي اولين تكميل گزارشعنوان/موضوع : 

 مي باشد شده تعيين زماني محدوده در

 4/10/91تاريخ ابالغ  :

 1/4/93 بازنگری:آخرين تاريخ 

 1/5/93:   ابالغتاريخ  آخرين  
 دياليز بخش  کليه کارکنان پرستاری : دامنه خط مشی و روش

  D /009  کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                        2از 1 : صفحه

 --- تعاريف :-1

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (: -2

ارایه مراقبتهاي درماني بصورت مطلوب براي بيماران و ارتقا کيفيت خدمات بهداشتي و درماني حصول اطمينان از جهت  چرايی:

 این خط مشي تهيه مي گردد .

 ي یكسان و یكپارچه سازي عملكرد کارکنان و تامين آسایش و آرامش بيمار برا هدف:

 با تهيه خط مشي مربوط سياست:

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 مشاهده اساس مسئول پاسخگو:پرستار مسئول بيمار       و      روش ارزیابي : بر 

  (روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام -4

 پرستار دیاليز پس ازپذیرش بيمار در اولين اقدام ، ارزیابي بيماررابراساس فرم ارزیابي اوليه بيمار انجام مي دهد.-4-1

 پرستاردیاليز فرم ارزیابي اوليه بيماررا پس ازتكميل در پرونده بيمارضبط مي نماید. -4-2

 --- امكانات و تسهيالت مورد نياز:-5

 

 

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 پرستار توسط بيمار ارزیابي اولين گزارش تكميلعنوان/موضوع : 

 مي باشد شده تعيين زماني محدوده در

 4/10/91تاريخ ابالغ  :

 1/4/93 بازنگری:آخرين تاريخ 

 1/5/93:   ابالغتاريخ  آخرين  
 بخش دیاليز کليه کارکنان پرستاری : دامنه خط مشی و روش

  

 D /009  کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                        2از 2 : صفحه

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  س بخش دیاليزرئي دکتر ميترا نجفي پور مقدم  معاون درمان ابراهيم هرمزيدکتر 

  سرپرستار دیاليز منور جليليان  متخصص داخلي دکتر مهرنوش تحویلدارزاده

  پرستاردیاليز منصورعلي محمدي  سوپروایزر باليني منصوره باني

 

 

 

 منابع :        -7

 تجارب بيمارستان  -

 

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس بخش دیاليز ميترا نجفي پور مقدمدکتر 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام خانوادگینام و 

  بيمارستان  ئيس ر دکتر سيدرضا مطهري 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 مراحل تمام درطی الزم، مراقبتهای و نها درما ها، همه مشاوره عنوان/موضوع :

 پذيرد می انجام بيمار معالج پزشک هماهنگی و اطالع بيمار با مراقبتی

 4/10/91   تاريخ ابالغ  :

 1/5/93    تاريخ آخرين بازنگری :

   10/5/93:   ابالغتاريخ  آخرين  

 واحد دياليز  : دامنه خط مشی و روش

 

    D /010کد خط مشی:

                                  اول : نسخه                                                                    2از  1:  صفحه

 ---- : تعاريف -1

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

 انجام کليه اقدامات برای بيماران بايد بادستورواطالع پزشک معالج باشد. چرايی:

 .درکوتاه ترين زمان ممكن استخدمت رسانی به بيماران ارتقاءکيفيت هدف از تدوين اين خط مشی : هدف

 جام کليه اقدامات مشاوره وپاراکلينيک بادستورپزشک می باشد.ان : سياست

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 رئيس بخش دياليز   

 : روش  اجرا )گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

 تعين مينمايد.سرپرستار/پرستارمسئول شيفت پزشک معالج رابرحسب روزهای حضورمتخصص داخلی درکلينيک برای بيمار-4-1

پزشک معالج پس از پذيرش دائم بيمار توسط سر پرستار بيمار را ويزيتت ودستتورات الزم درخصتوص مشتاوره يااقتدامات      -4-2

 پاراکلينيک و شروع دياليز وتعداد جلسات دياليز و ساعت هر جلسه رادر پرونده بيمار ثبت می کند.

اليز اقدامات پاراکلينيكی ومشاوره در شيفت بعد به اطالع دکتر معالج متی  پرستارمسئول شيفت نتايج اولين دي سرپرستار/ -4-3

 رساند.

 پرستارمسئول شيفت درکليه مراحل درمان ومراقبتهای الزم برای بيمارراباپزشک معالج هماهنگ وبه اطالع وی می رساند. -4-4

 

 --- امكانات و تسهيالت مورد نياز :-5

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 تمام درطی الزم، مراقبتهای و نها مادر ها، همه مشاورهعنوان/موضوع : 

 پذيرد می انجام بيمار معالج پزشک هماهنگی و اطالع بيمار با مراقبتی مراحل

 4/10/91   تاريخ ابالغ  :

 1/5/93  تاريخ آخرين بازنگری :

   10/5/93:   ابالغتاريخ  آخرين  
 واحد دياليز  : دامنه خط مشی و روش

 

    D /010کد خط مشی:

                                  اول : نسخه                                                                    2از  2:  حهصف

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  متخصص داخلي ياندکتر ندارشتچ  سوپروایزر باليني منصوره باني

  رئيس بخش دیاليز دکتر ميترا نجفي پور مقدم  سرپرستاردیاليز منور جليليان

  معاون درمان  دکترابراهيم هرمزي  پرستاردیاليز منصورعلي محمدي

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  دياليز رئيس بخش ميترا نجفي مقدمدکتر 

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت و نام خانوادگی نام

  يس  بيمارستان ئر رضا مطهری سيددکتر 

 تجارب بيمارستانمنابع :   -7

 

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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انجام خدمات مراقبتی درمانی ومشاوره ای به بيماران بستری  عنوان/موضوع :

 دربخش که دچارشرايط اورژانسی شده اند

 4/10/91   تاريخ ابالغ  :

 1/5/93    تاريخ آخرين بازنگری :

   10/5/93:   ابالغتاريخ  آخرين  

 بخش دياليز  : دامنه خط مشی و روش
 

    D /011کد خط مشی:

                                  اول : نسخه                                                                    2از  1:  صفحه

 ---- : تعاريف -1

 ی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:بيانيه خط مشی)چراي-2

 انجام کليه اقدامات برای بيماران اورژانسی بايد دراسرع وقت باشد. چرايی:

درکوتاه ترين زمتان ممكتن ونجتات جتان      اورژانسی  خدمت رسانی به بيمارانارتقاءکيفيت هدف از تدوين اين خط مشی : هدف

 .ايشان است

 ران اورژانسی درکوتاهترين زمانارائه خدمات به  بيما : سياست

 

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 سوپروايزر بالينی

 : روش  اجرا )گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

پرستاردرصورت نياز به مشاوره تخصص های ديگر به صورت اورژانس ودرصورت حضورمتخصص دربيمارستان به وی اطتالع   -4-1

 ودرصورت عدم حضورمتخصص مراتب رابه اطالع پزشک آنكال ميرساند. رسانی می نمايد

پرستاردرصورت نياز به مشاوره تخصص های ديگر به صورت اورژانسی درصورت نداشتن تخصتص بته ستوپروايزر کشتيک      -4-2

 اطالع می دهد.

نی راباساير مراکتز انجتام متی    سوپروايزر کشيک هماهنگی الزم راجهت انتقال بيمار جهت مشاوره/اقدامات تشخيصی درما-4-3

 دهد.

سوپروايزر کشيک هماهنگی الزم راجهت اعزام پزشک از سايرمراکز برای ويزيت بيماران بصورت اورژانسی )برای بيمتارانی   -4-4

 که قابل انتقال نمی باشند(انجام می دهد.

مراتتب   4باشدپس ازتكميل فترم شتماره    پرستاردرصورت نياز به سايراقدامات تشخيصی ودرمانی که درمرکز وجودنداشته -4-5

 رابه اطالع سوپروايزر کشيک ميرساند.

 

 

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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انجام خدمات مراقبتی درمانی ومشاوره ای به بيماران بستری عنوان/موضوع : 

 دربخش که دچارشرايط اورژانسی شده اند

 4/10/91   تاريخ ابالغ  :

 1/5/93    تاريخ آخرين بازنگری :

   10/5/93 :  ابالغتاريخ  آخرين  
 دياليزبخش  : دامنه خط مشی و روش

 

    D / 011کد خط مشی:

                                  اول : نسخه                                                                    2از  2:  صفحه

 --- امكانات و تسهيالت مورد نياز :-5

 کميته بررسی:-6

 گان :تهيه کنند

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس بخش دیاليز دکترميترانجفي پورمقدم   مدیرپرستاري زهراقاسمي

  متخصص بيهوشي دکترفریدون فالح مهر  سوپروایزر باليني منصوره باني

  کزمعاون درمان مر دکتر ابراهيم هرمزي  سرپرستاردیاليز منورجليليان

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

   معاون درمان مرکز ابراهيم هرمزيدکتر 

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  يس  بيمارستان ئر رضا مطهری سيددکتر 

 تجارب بيمارستان  منابع :   -7



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 --- تعاريف :-1

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (: -2

جهت استمرار مراقبت از مددجو و ادامه دار بودن خدمت رساني در هر شرایط و پيشگيري از ایجاد وقفه در ارائه خدمات  چرايی:

 مراقبت و درمان این خط مشي تهيه مي گردد .

و سایر افرادي که در فرایند مراقبت از بيمار با پزشك معالج همكاري مي کنند ، به منظور   و پرستارانپزشكان مشارکت  هدف:

  تجزیه وتحليل ویكپارچه نمودن و استمرار ارزیابي ها ومراقبت ها با یكدیگر

بيماران به شيفت بعدي در  ، تحویل تعيين برنامه مقيمي و آنكالي براي گروههاي پزشكي و پيراپزشكي  به صورت ماهانه  سياست:

 ساعات مشخص ، بازدیدهاي مدیریتي ایمني بيمار .

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 مشاهده اساس مسئول پاسخگوي:مسئول بخش دیاليز         و        روش ارزیابي : بر 

  روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

 انجام مي دهد. بيمار را دردو شيفت صبح و عصر پذیرش بيمارکليه اقدامات مراقبتي جهت از زمان  پرستار-4-1

 در هر نوبت کاري گزارش روند مراقبت از بيمار و اقدامات انجام شده را در پرونده بستري ثبت مي نماید. پرستار-4-2

 . پي گيري و بر روند اقدامات انجام شده نظارت داردمسئول شيفت  -4-3

روزانه در صورت لزوم و با توجه به شرایط بيمار وضعيت بيمار و تغيرات برنامه مراقبت یا سایر موارد را در   پزشك معالج-4-4

 .پرونده ثبت مي کند

 پرستار مسئول حين دیاليز اموزشهاي الزم به شيوه ساده و قابل درك به بيمار داده و در پرونده ثبت  مي شود -4-5

 

 

 --- ت مورد نياز:امكانات و تسهيال-5

  يمارانب مراقبت هماهنگ و يكپارچه و مستمر از   عنوان/موضوع :
 

 دياليزبخش دامنه خط مشی وروش: 
 4/10/91     تاريخ ابالغ  :

  1/4/93  تاريخ آخرين باز نگري:

  1/5/93  تاريخ آخرين ابالغ: 

 اول                 : نسخه

  D/012 كد خط مشی :
 

                                                                      2از 1  : صفحه



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  متخصص داخلي ندارشتچيان  رئس بخش دیاليز ميترا نجفي پور مقدمدکتر 

  سرپرستار دیاليز منورجليليان  سوپروایزر باليني منصوره باني

  سرپرستار رقيه صدیقي  بهيار دیاليز رسول سليم خاني

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئس بخش دیاليز دکتر ميترا نجفي پور مقدم

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بيمارستان  ئيس ر دکتر سيدرضا مطهري

 منابع :   -7

 تجارب بيمارستان-     

 

 

   

  بيماران مراقبت هماهنگ و يكپارچه و مستمر ازعنوان/موضوع : 

 4/10/91   تاريخ ابالغ  : 

  1/4/93  تاريخ آخرين باز نگري:

  1/5/93  تاريخ آخرين ابالغ: 

 اول                 : نسخه

 دياليزبخش دامنه خط مشی وروش: 

 D/012 كد خط مشی :
 

                                                                        2از  2  : صفحه



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 ---: تعاريف -1

  ز تدوين و سياست خط مشی (:بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف ا-2

ارایه مراقبتهاي درماني بصورت مطلوب براي بيماران و ارتقا کيفيت خدمات بهداشتي و درماني حصول اطمينان از جهت  چرايی:

 این خط مشي تهيه مي گردد .

    یكسان سازي عملكرد کارکنان و در راستاي اصول ایمني بيمار  هدف:

 و مقيمي پزشكان به صورت ماهيانه ، بازدیدهاي مدیریتي ایمني بيمار با تهيه ليست آنكالي  سياست:

 

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 مشاهده اساس مسئول پاسخگو:معاون درمان بيمارستان      و            روش ارزیابي : بر 

  روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

مار نتایج تمامي اقدامات پاراکلينيكي ، مشاوره ها و ارزیابيهاي پرستاري را به اطالع پزشك مقيم در پرستار مسئول بي-4-1

 اورژانس مي رساند.

پزشك مقيم مستقر در اورژانس در صورت نياز نتایج اقدامات پاراکلينيكي و  مشاوره ها را تلفني به اطالع پزشك معالج مي -4-2

 رساند.

 ر در صورتي که پزشك معالج پاسخگو نباشد ،موارد فوق الذکر را به اطالع پزشك آنكال مي رساند.پرستار مسئول بيما -4-3

 ---امكانات و تسهيالت مورد نياز:-5

 

 

چگونگي اطالع رساني نتایج تمامي   عنوان/موضوع :

اقدامات  پاراکلينيكي ، مشاوره ها و ارزیابي پرستاري به 

  پزشك معالج

  بخش های بستری دامنه خط مشی: 

 4/10/91       تاريخ ابالغ  :           

  1/4/93 :تاريخ آخرين باز نگري           

 1/5/93 :ابالغتاريخ آخرين            

 اول                                   : نسخه           

 D/013 كد خط مشی :

 

                                                                       2از 1  : صفحه



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس  بخش دیاليز دکتر ميترا نجفي پور مقدم  معاون درمان ابراهيم هرمزيدکتر 

  زسرپرستار دیالي منورجليليان  مدیر پرستاري  زهرا قاسمي

  بهياردیاليز رسول سليم خاني  سوپروایزر باليني منصوره باني

 

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بيمارستان  ئيس ر دکتر سيدرضا مطهري

 ان  تجارب بيمارست-منابع :        -7

 

چگونگي اطالع رساني نتایج تمامي   عنوان/موضوع :

اقدامات  پاراکلينيكي ، مشاوره ها و ارزیابي پرستاري به 

  پزشك معالج

  ای بستریبخش ه دامنه خط مشی: 

 4/10/91       تاريخ ابالغ  :           

  1/4/93 :تاريخ آخرين باز نگري           

 1/5/93 :ابالغتاريخ آخرين            

 اول                                   : نسخه           

 d/013َ كد خط مشی :

 

                                                                        2از 2  : صفحه

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  معاون درمان ابراهيم هرمزيدکتر 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 ارزيابی مستمر بيماران از نظر مديريت دردعنوان/موضوع : 

 وبرطرف نمودن نيازهاي تسكيني

 4/10/91تاريخ ابالغ  :

 1/4/93 بازنگری:آخرين تاريخ 

 1/5/93:   ابالغتاريخ  آخرين  
 داخلی واجد شرايطکليه پزشكان  : دامنه خط مشی و روش

  

  D /014 کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                        3از 1 : صفحه

  : تعاريف-1

 بهيار -رکنان پرستاري : شامل پرستار کا

  بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

افزایش رضایتمندي    حقوق آنها و  مات درماني و تسكين درد و تامين آسایش بيماران و رعایتارتقاء سطح کيفيت خد چرايی:

 بيماران.

 ایجاد وحدت رویه در اقدامات درماني جهت مدیریت درد بيماران مي باشد. هدف:

اندهاي نظارتي وضعيت و ر(   12شماره  -با اطالع رساني دستورالعمل مراقبت هاي مدیریت شده ) راهنماي تسكين درد سياست:

 ثبت و گزارشات در پرونده این خط مشي اجرا مي گردد . 

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 مشاهده اساس مسئول پاسخگو: پزشك مسئول بيمار         و          روش ارزیابي : بر 

  روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

درماني و پرستاري  علت درد بيمار را بررسي مي کنندو در مورد شدت ، محل و طول مدت درد از بيمار سوال  کليه کارکنان-4-1

 مي کنند.

کليه کارکنان پرستاري در صورت عدم وجود دستور تجویز مسكن در پرونده / کارت اورژانس ، مراتب را درهمان روز به  -4-3

 ند .اطالع پزشك معالج /آنكال /اورژانس مي رسان

 پزشك پس ازاطالع کارکنان پرستاري و با توجه به نياز بيمار نسبت به صدور دستور مسكن  اقدام مي نماید . -4 -4

کليه کارکنان پرستاري از روشهاي دارویي /غير دارویي / ترکيبي از هر دو با توجه به دستور پزشك جهت بيمارمسكن را  -4-5 

  استفاده مي کنند.

 دقيقه اي پس از تزریق 5ن پرستاري ، پس از اجراي دستور ، وضعيت تسكين / عدم تسكين درد را )فواصل کليه کارکنا -4-6



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 راکي و غير مخدر ( بررسي مي نمایند .دقيقه اي در مورد مسكن هاي خو 15مخدرو  

کليه کارکنان پرستاري ، در صورت استفاده از داروهاي مخدر تزریقي ، عوارض جانبي) دپرسيون تنفسي ، یبوست ، تهوع و  -4-7

 استفراغ ( آن را در نظر گرفته و مورد توجه قرار مي دهند.

 ظهاربيمار،مراتب راباطالع پزشك معالج /آنكال/اورژانس ميرسانند. کليه کارکنان پرستاري درصورت عدم تسكين دردبنابه ا-4-8

 کليه کارکنان پرستاري در صورت عدم کنترل درد ، به همراه پزشك روش بكار گرفته را بررسي مي کنند. -4-9

 کليه کارکنان پرستاري در گزارش پرستاري خود موارد ذیل را ثبت مي کنند :  -4-10

 هت کنترل درد بيمارگامهاي برداشته شده ج -

 اطالعاتي را که به صورت ذهني و عيني از بيمار کسب کرده  -

 محل و کيفيت و طول مدت درد و هر فاکتور تسریع کننده یا تخفيف دهنده درد -

 ميزان کاهش درد یا عدم تسكين درد  -

 عوارض درمان دارویي   -

 داروهاي تسكين دهنده امكانات و تسهيالت مورد نياز:-5

 بررسی:کميته -6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس بخش دیاليز دکترميترا نجفي پور مقدم   متخصص داخلي دکتر مهرنوش تحویلدارزاده

  مدیر پرستاري  زهرا قاسمي  سرپرستار دیاليز منور جليليان

  سوپروایزر باليني ه بانيمنصور  پرستار دیاليز منصور علي محمدي

 ارزيابی مستمر بيماران از نظر مديريت دردعنوان/موضوع : 

 طرف نمودن نيازهاي تسكينيوبر

 4/10/91تاريخ ابالغ  :

 1/4/93 بازنگری:آخرين تاريخ 

 1/5/93:   ابالغتاريخ  آخرين  
 کليه پزشكان و کارکنان پرستاری : دامنه خط مشی و روش

 بخش اورژانس
  

  D/014  کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                        3از 2 : صفحه



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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  ارزيابی مستمر بيماران از نظر مديريت دردعنوان/موضوع : 

 طرف نمودن نيازهاي تسكينيوبر

 4/10/91تاريخ ابالغ  :

 1/4/93 بازنگری:آخرين تاريخ 

 کليه پزشكان و کارکنان پرستاری : دامنه خط مشی و روش 1/5/93:   ابالغتاريخ  آخرين  

 بخش دیاليز
  

  D/014  کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                        3از 3 : صفحه

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس بخش دیاليز دکتر ميترا نجفي پور مقدم

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بيمارستان  ئيس ر دکتر سيد رضا مطهري

 منابع :  -7

 . 1385. انتشارات سازمان نظام پرستاري جمهوري اسالمي ایران  . چاپ اول .  استانداردهاي خدمات پرستاري - 

زارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي . .معاونت سالمت و ( 12راهنماي تسكين درد) دستورالعمل مراقبتهاي مدیریت شده.  -

1381  

 تجارب بيمارستان  -

 

 

 

 

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       

 

 

939 
 

 4/10/91تاريخ ابالغ  : UPSاستفاده از سیستم عنوان/موضوع : 

 1/4/93 بازنگری:آخرين تاريخ 

 1/5/93:   ابالغتاريخ  آخرين  

 کليه پزشكان و کارکنان پرستاری : دامنه خط مشی و روش

 بخش دیاليز 
  

  D /015  شی :کد خط م

                                 اول  : نسخه                                                                        2از 1 : صفحه

 .باعث جلوگيری از نوسان برق دردستگاه ها می گردددارد و ذخيره يوپی اس برقپريز درصورت قطع برق  : تعاريف -1

 خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (: بيانيه-2

 UPSبا توجه به نوسانات و قطع برق و هزینه های سنگین خرابی دستگاهها و تجهیزات بیمارستانی ، الزم است سیستم  چرايی:

  در مرکز نصب گردد .

 آگاهی کارکنان مرکز ازنحوه کاربرد و استفاده از این سیستم هدف:

 ز نمودن دستگاههای برقی به یوپی اس مجه سياست: 

 ثانیه فعال می شود.( 10مجهز به سیستم برق اضطراری است که در صورت قطعی برق در عرض همچنین این بیمارستان )

 

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

  اساس مشاهدهبر  : مدیربیمارستان           و       روش ارزیابی :مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی 

 

 : روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

پریزهای یوپی اس جهت استفاده دستگاههای الکتریکی )تجهیزات پزشکی وکامپیوترها( با نوشته شدن کلمه یوپی اس  -4-1

 درباالی آنها  دربخش دیالیز توسط مسئول تاسیسات مشخص شده است .

ل دستگاههای الکتریکی) تجهیزات پزشکی وکامپیوترها( به پریزهای یوپی اس را روزانه کنترل می سرپرستاردیالیز  اتصا -4-2

 نماید.

 کنترل می نماید. مسئول تاسیسات صحت عملکرد پریزهای یوپی اس راطبق چک لیست ماهانه  -4-3

 ای یوپی اس استفاده می نمایند.پرسنل بخش دیالیز  روزانه جهت استفاده ازدستگاههای الکتریکی واحد تنهاازپریزه-4-4

 

 یوپی اس پریزهای  و  سیستمامكانات و تسهيالت : -5

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 4/10/91تاريخ ابالغ  : UPSاستفاده از سیستم عنوان/موضوع : 

 1/4/93 بازنگری:آخرين تاريخ 

 1/5/93:   ابالغتاريخ  آخرين  

 کليه پزشكان و کارکنان پرستاری : دامنه خط مشی و روش

 ز بخش دیالي
  

  D /015  کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                        2از 2 : صفحه

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدیر پرستاری زهرا قاسمی کاکرودی  مدیر بیمارستان هیم هاشمیسیدابرا

  مسئول تاسیسات حسین آبک  مسئول تجهیزات پزشکی مرکز مهندس طیبه خاوری

  مسئول مرکزکامپیوتر الهه نوری  سرپرستاردیالیز منورجلیلیان

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  یمارستانمدیر ب سیدابراهیم هاشمی

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بيمارستان  یيس ر دکتر سيدرضا مطهري

 تجارب بیمارستان منابع :-7

 

 

 

 

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 اورژانس
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 فهرست

 

 صفحه                                                                                                                                                                           عنوان                                                                                            

 

 943.........................................................................عطیل و غیر تعطیل(ارایه خدمات استاندارد در تمام ساعات شبانه روز و در تمام روز های هفته ) اعم از ت

 945............................................................................................................................................................................................چگونگی انجام تریاژ

 948......................................................................................................استمرار مراقبت مطلوب از بیماران در انتهای هر نوبت کاری و زمان تحویل نوبت

 950........................................ن با تعیین جانشین در مواردی که فرد حتی به مدت کوتاه محل خدمت خود را ترک می نمایدستمرار مراقبت مطلوب از بیماراا

 952..................................................................................ها بخش دیگر و ویژه بخشهای به مجروحین و حال بد شدیدا   بیماران هنگام زود و سریع انتقال

 955...................................................................................................شده تعیین زماني محدوده در معالج پزشک توسط حال شرح اطمینان از تکمیل برگه

 957...................................................................................................................شده می باشد تعیین انيزم محدوده در پرستار توسط بیمار ارزیابی اولین

 959...............................پذیرد می انجام بیمار معالج پزشک هماهنگی و اطالع بیمار با مراقبتی مراحل تمام درطی الزم، مراقبتهای و نها درما ها، همه مشاوره

 961........................................................................................................................................................مراقبت هماهنگ و یکپارچه و مستمر از بیماران

 963........................................................................ی نتایج تمامی اقدامات پاراکلینیکی ، مشاوره ها و ارزیابی پرستاری به پزشک معالجچگونگی اطالع رسان

 965................................................................................روزهایي که پزشك معالج حضور ندارد پزشك جانشین بیماران را ویزیت مي نماید اعم از تعطیل ...

 967..............................................................................................................وبرطرف کردن نیازهای تسکینی ارزیابی مستمر بیماران از نظر مدیریت درد

 970..............................................................................................................................................به بیمار بطور کامل و خواناپرونده گه خالصه تحویل بر

 973.................................................................................................................................................................................اس.پي.یو سیستم از استفاده

 975................................................................................................................ دسترسی آسان برای آمبوالنس خودرو ویاافرادپیاده به سهولت میسراست

 977.........................................دسترسی ازاورژانس به دیگرخدمات نظیرآزمایشگاه ورادیولوژی و... به سهولت میسراست.................................................

 

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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در تمام ساعات شبانه روز و در استاندارد اتارايه خدمعنوان/موضوع : 

 تمام روزهای هفته)اعم از تعطيل و غير تعطيل(

 4/10/91   تاريخ ابالغ  :

 1/5/93    تاريخ آخرين بازنگری :

   10/5/93:   ابالغتاريخ  آخرين  
 واحد اورژانس  : دامنه خط مشی و روش

 

    E /001کد خط مشی:

                                  اول : نسخه                                                                    2از  1:  صفحه

 ---- : تعاريف -1

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

تنظيم شده استت  گروه پزشكان اورژانس توسط سرپرستاراورژانس / سر بايد از شيفت های کاری خود که/پزشكان پرسنلچرايی:

 مطلع بوده و مطابق آن در بخش حضور داشته باشند.

هدف از تدوين اين خط مشی آگاهی کارکنان از برنامه کاری خود به صورت ماهانه جهت خدمت رسانی بته بيمتاران بتدون    : هدف

 . محدوديت زمانی و برای کسب رضايتمندی هر چه بيشتر گيرندگان خدمت می باشد

بته  آمتاده ارائته ختدمت    ودرتام روزهای هفته درايام تعطيل وغيرتعطيل ساعته  24به طور  اورژانس در اين مرکز  بخش : سياست

 مراجعين محترم می باشد.

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 سوپروايزربالينی شيفت   

 : روش  اجرا )گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

بتا  ستاعته و  24بصتورت  کارکنتان را   ماه آينتده  برنامه کاریرپرستاراورژانس / سرگروه پزشكان اورژانس درپايان هرماه س -4-1

 شان تنظيم می نمايد.ايهماهنگی 

وبه ارائته ختدمات براستاس شترح      بر اساس برنامه تنظيم شده در شيفتهای مختلف حضور می يابند پرسنل اورژانسکليه  -4-2

 .ردازندوظايف خود می پ

،  سرپرستاراورژانس / سترگروه پزشتكان اورژانتس    کارکنان در صورت عدم امكان حضور در هر شيفت ، پس از هماهنگی با -4-3

 فرد ديگری را جايگزين می نمايند.

 ساعته پاسخگوبوده وآماده ارائته  24پزشكان متخصص براساس برنامه آنكالی که توسط سرگروه مربوطه تنظيم شده بصورت -4-4

 خدمات به مراجعين اورژانس می باشند.

ساعته پاسخگوبوده وآماده  24پزشكان متخصص مقيم براساس برنامه مقيمی که توسط سرگروه مربوطه تنظيم شده بصورت -5-4

 ارائه خدمات به مراجعين اورژانس می باشند.

 ارائه خدمات به مراجعين اورژانس می باشند. ساعته پاسخگوبوده وآماده 24اعضاءگروه کداحياءطبق برنامه ماهانه تنظيمی -6-4

 

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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در تمام ساعات شبانه روز و در استاندارد ارايه خدماتعنوان/موضوع : 

 تمام روزهای هفته)اعم از تعطيل و غير تعطيل(

 4/10/91   تاريخ ابالغ  :

 1/5/93    تاريخ آخرين بازنگری :

   10/5/93:   ابالغتاريخ  آخرين  
 واحد اورژانس  : روش دامنه خط مشی و

 

    E / 001کد خط مشی:

                                  اول : نسخه                                                                    2از  2:  صفحه

 بخش نصب شده درتابلوی اعالناتموردنياز  ماهانه های برنامه امكانات و تسهيالت مورد نياز :-5

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  سرگروه پزشكان اورژانس دکترحسين جليل پور  مدیرپرستاري زهراقاسمي 

  معاون درمان مرکز دکتر ابراهيم هرمزي  سوپروایزر باليني منصوره باني

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت انوادگینام و نام خ

   معاون درمان مرکز ابراهيم هرمزيدکتر 

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  يس  بيمارستان ئر رضا مطهری سيددکتر 

 تجارب بيمارستان منابع :   -7

 

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 تعاريف : -1

ی به منظور اولویت بندی بیماران مراجعه کننده به بخش اورژانس است . روش اجرایی در حال حاضر تریاژ : یک فرایند تصمیم گیر

 سطحی نیز مشهور می باشد . ( 5. ) این روش بنام روش  می باشد -ما بهترین روش در سیستم درمانی -  ESIبر اساس 

  بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2 

جهت اجرای موفق سامانه تریاژ ، نیاز به داشتن الگوی عملی مشخص و مناسب  با توجه به انجام باالترین سطح تریاژ در  رايی:چ

 بخش اورژانس ، این خط مشی تهیه می گردد .

کنندگان به  ارائه روشهای اجرایی و کنترلی مرتبط در ارائه خدمات درمانی و مراقبتی در اولین فرصت برای کلیه مراجعه هدف:

 می باشد. ESIاورژانس بیمارستان  و  بر اساس تریاژ 

این سیاست از طریق کارکنان آموزش دیده ، فضای فیزیکی و امکانات اولیه در حد توان ، راندهای روزانه  سياست:

های مرتبط عملکردی و سرپرستاراورژانس و سوپروایزران از وضعیت اجرای تریاژ و جمع بندی نتایج حاصل از طریق ارائه نمودار

 تشکیل کمیته مرتبط اجرا می گردد .

  مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 روش ارزیابی : چک لیست انجام تریاژ ، مشاهده در راندهای نظارتی و گزارش کمیته تریاژ  و     مسئول پاسخگو: سرپرستار بخش

 : روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

 سطح بندی می کند. ESIبراساس سیستم درزمان مراجعه وبیماران مراجعه کننده را بوده تریاژ در واحدتریاژمستقرستارپر – 4-1

 فرم تریاژ را تا قسمت امضا پرستار تریاژ تکمیل می کند.درزمان تریاژبیمار پرستار تریاژ  -4-2

 منتقل می کند. CPRاتاق را به  1بیمار سطح پس ازسطح بندی، پرستار تریاژ  -4-3

 .را اطالع میدهد 99به منشی اورژانس در صورت لزوم اعالم کد به اتاق سی پی آر 1زمان انتقال بیمارسطح پرستار تریاژ  -4 -4

 را به پرستار مسئول اتاق ویژه تحویل می دهد. 2بیمار سطح پس از سطح بندی،  پرستار تریاژ  -5 -4

 .اطالع می دهد  2و 1به پزشک اورژانس جهت ویزیت بیمار سطح ،  2و1ال بیمارسطح هنگام انتقپرستار تریاژ -4-6

 4/10/91تاريخ ابالغ  : چگونگي انجام تریاژعنوان/موضوع : 

 1/4/93 بازنگری:آخرين تاريخ 

 1/5/93:   ابالغتاريخ  آخرين  

 بخش اورژانس : دامنه خط مشی و روش

  E /002  کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                       3از 1 : صفحه



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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  را به اتاق پزشک اورژانس ارجاع می دهد. 5و  4و  3بیماران سطح پس ازسطح بندی ،  پرستار تریاژ  -7 -4

رم تکمیل شده تریاژ را از لحاظ صحت و درستی مندرجات کنترل و ضمیمه پرونده ف ، بستری بیمار پس از پرستار تریاژ  -8 -4

 بستری بیمار می نماید .

کارت اورژانس فرم تکمیل شده تریاژ را از لحاظ صحت و درستی مندرجات کنترل و ضمیمه پس از تشکیل پرستار تریاژ -4-9

 کارت مذکور می نماید.

تریاژ را کنترل و سپس تحویل  5کلیه فرم های تکمیل شده جهت سطوح مات الزم برای بیمار پس ازانجام اقداپرستار تریاژ  -4-10

 سرپرستار اورژانس می دهد . 

  امكانات و تسهيالت مورد نياز :-5

 رایانه ،فرم های تریاژ، تلفن، میز و صندلی ، گلوکومتر ، دستگاه فشارسنج و گوشی پزشکی

 کميته بررسی:-6

 

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت ام و نام خانوادگین

  مسئول پزشكان اورژانس دکتر حسين جليل پور  BED MANAGER دکتر ابراهيم هرمزي 

  سوپروایزر باليني ثریارضایي   رئيس بخش اورژانس دکتر حميرا حسيني

  منشي فاطمه تقي پور  سرپرستار اورژانس فریبا صارمي

 

 

 

 د کننده :تايي

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  BED MANAGER دکتر ابراهيم هرمزي 

 

 4/10/91تاريخ ابالغ  : چگونگي انجام تریاژعنوان/موضوع : 

 1/4/93 بازنگری:آخرين تاريخ 

 1/5/93:   ابالغتاريخ  آخرين  

 بخش اورژانس : دامنه خط مشی و روش

  E /002  کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                       3زا 2 : صفحه



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بيمارستان  ئيس ر دکتر سيدرضا مطهري

 

در بخش اورژانس . مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی کشور .اداره اورژانس جزوه سامانه تریاژ بیمارستانی  - منابع :-7

                 . 1390یمارستانی . ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4/10/91تاريخ ابالغ  : چگونگي انجام تریاژعنوان/موضوع : 

 1/4/93 بازنگری:آخرين تاريخ 

 1/5/93:   ابالغتاريخ  آخرين  

 بخش اورژانس : دامنه خط مشی و روش

  E /002  کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                       3از 1 : صفحه



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 --- : تعاريف -8

  بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

تداوم و استمرار ارایه مراقبتهاي درماني بصورت مطلوب براي بيماران و ارتقا کيفيت خدمات حصول اطمينان از جهت  چرايی:

 بهداشتي و درماني این خط مشي تهيه مي گردد .

تشریح روند گردش کار کارکنان تيم درماني بيمارستان در مراحل تحویل واحد کاري و حفظ تداوم ارائه مراقبت ها ،  تامين هدف:

 به نوبت بعدي براي افزایش سطح مراقبت مطلوب وارتباط موثر با بيمار

ت ،تهيه کتابچه توجيهي با ارائه گزارش شفاهي و کتبي در پایان هر شيفت و با حضور کارکنان مسئول در همان شيف سياست:

  اطالع کارکنان از دستورالعمل تحویل و تحول شيفت ،جهت آگاهي و 

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 مشاهده اساس روش ارزیابي : بر و                   مسئول پاسخگوي اجراي خط مشي :مسئول بخش اورژانس

  هر گام ( روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری-4

حضور پيدا مي درمحل بخش جهت تحویل واحد از شيفت قبل )نيم ساعت قبل( کليه کارکنان شيفت بعد در ساعت مقرر -4-1

 کنند.

مسئولين شيفت قبل در هر واحد کليه اقدامات انجام شده و قابل پيگيري را به کارکنان شيفت بعد واحد خود اطالع مي -4-2

 دهند.

 را بر بالين تك تك بيماران بستري و مطابق با کاردکس انجام مي دهند. -2-4پرستاران مورد  -4-3

 --- امكانات و تسهيالت مورد نياز:-5 

 در بيماران از مطلوب مراقبت استمرار  عنوان/موضوع :   

 نوبت تحویل زمان و يکار نوبت هر انتهاي

 4/10/91        تاريخ ابالغ  :           

  1/4/93 :تاريخ آخرين باز نگري           

 1/5/93 :ابالغتاريخ آخرين            

 اول                                   : نسخه           

 بخش اورژانس  دامنه خط مشی و روش :

 E/003 كد خط مشی :
 

                                                                        2از 1  : صفحه



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 کميته بررسی:-6

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  سرگروه پزشكان اورژانس دکتر حسين جليل پور

 

 تجارب بيمارستان  -منابع :        -7

 در بيماران از مطلوب مراقبت استمرار  عنوان/موضوع :

 نوبت تحویل زمان و يکار نوبت هر انتهاي

 4/10/91        تاريخ ابالغ  :           

  1/4/93 :ن باز نگريتاريخ آخري           

 1/5/93 :ابالغتاريخ آخرين            

 اول                                   : نسخه           

 بخش اورژانس  دامنه خط مشی و روش :

 E/003 كد خط مشی :
 

                                                                        2از 2  : صفحه

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  سوپروايزر بالينی زينت السادات جليلی ثابت   پزشک اورژانس  دکتر مجيد ناصری پور

  سرپرستار اورژانس فريبا صارمی   سوپروايزر بالينی محمدرضاساورعليا

  مسئول نگهبانی حميد رضا شاه صفی  اتمسئول خدم ابراهيم عرب

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بيمارستان  ئيس ر دکتر سيدرضا مطهري



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 ---تعاريف :-1

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (: -2 

 بيماران در مواردي که کارکنان حتي به مدت کوتاه، محل خدمت خود را ترك ميكنند  حصول اطمينان از مراقبت مطلوب ازچرايی:

 عدم ایجاد وقفه در انجام مراقبت هاي درماني ، پرستاري و تشخيصي کليه مراجعين و بيماران مي باشد . هدف:

 ه هاي پاس ساعتي اجرامي گردد. استفاده ازپاسهاي ساعتي و تعيين فرد جانشين باموافقت وهماهنگي مسئول واحددربرگسياست:

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 مشاهده اساس مسئول پاسخگو:مسئول بخش اورژانس          و                روش ارزیابي : بر 

  روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

خروج موقت از واحد را قبل از خروج به اطالع مسوول بخش در شيفت صبح کليه کارکنان نياز به استفاده از پاس ساعتي /   -4-1

 و در عصرو شب به اطالع مسئول شيفت و در نهایت سوپر وایزر مي رسانند.

یكي از همكاران حاضر در شيفت را به عنوان جایگزین انتخاب مسوول واحد،  با هماهنگيقبل ازخروج موقت کارکنان کليه  -4-2

 معرفي مي کنند.وبه مسئول وقت 

 کليه  کارکنان پزشكي و پرستاري قبل ازخروج موقت بيمار خود را به صورت باليني به فرد جایگزین تحویل مي دهند. -4-3 

کليه کارکنان قبل ازخروج موقت برگه پاس ساعتي خود را شخصاٌ نوشته و پس از امضا توسط مسئول و با ذکر فرد جایگزین  -4-5

خروج موقت از واحد نياز به صدور برگه پاس ساعتي نياز به  هباني ، از بيمارستان خارج مي گردند.)در صورت و تجویل برگه به نگ

 نمي باشد.( -5-4طبق بند 

 فرد مسئول اول بر عهده دارد.فرد جایگزین پس ازتحویل بيمار مسووليت بيمار /پيگيري انجام کاررا تا زمان حضور  -4-6

اقدامات / پيگيریهاي انجام شده را به فردمسئول اول بيمار در زمان مراجعه ایشان گزارش                   فرد جایگزین ، کليه  -4-8

 مي دهد و بيماررابصورت باليني تحویل مي دهد.

استمرار مراقبت مطلوب از بيماران با تعيين  : عنوان/موضوع

جانشين در مواردي که فرد حتي به مدت کوتاه محل خدمت 

 خود را ترك مي نماید

 4/10/91        تاريخ ابالغ  :           

  1/4/93 :تاريخ آخرين باز نگري           

 1/5/93 :ابالغتاريخ آخرين            

                                 اول   : نسخه           

 E/004 كد خط مشی :
 

                                                                        2از 1  : صفحه



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       

 

 

951 
 

 برگه پاس ساعتي  امكانات و تسهيالت مورد نياز:-5

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  پرستار  فضه مهدوي فر  رئيس بخش اورزانس دکتر حميرا حسيني

  سرپرستاراورژانس فریباصارمي  پزشكان اورژانسسرگروه  حسين جليل پور

  مسئول خدمات ابراهيم عرب  سوپروایزر باليني منصوره باني

  مسئول نگهباني حميد رضا شاه صفي  مسئول حضور و غياب نازیال آقابابازاده

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  نسسرگروه پزشكان اورژا دکتر حسين جليل پور

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بيمارستان  ئيس ر دکتر سيدرضا مطهري

 منابع :  -7

 تجارب بيمارستان - 

استمرار مراقبت مطلوب از بيماران با تعيين  عنوان/موضوع :

جانشين در مواردي که فرد حتي به مدت کوتاه محل خدمت 

 رك مي نمایدخود را ت

 4/10/91        تاريخ ابالغ  :           

  1/4/93 :تاريخ آخرين باز نگري           

 1/5/93 :ابالغتاريخ آخرين            

 اول                                   : نسخه           

 E/004 كد خط مشی :
 

                                                                        2از 2  : صفحه



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       

 

 

952 
 

 --- : تعاريف-1

  بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

نياز به تدوین این  ایمنی بیمارتریاژ و از بخش اورژانس  با حفظ و رعایت اصول انتقال بيمار صحيح فرایند جهت اجراي  چرايی:

 خط مشي مي باشد.   

 و آرامش بیمار و خانواده وی . تامین آسایشانتقال بيمار با فرایند  اجراي موثر وارچه سازی عملکرد یکپیكسان نمودن و  هدف:

اورژانس از  سرپرستارو روزانه سوپروايزران  بازديدهایامكانات ، فراهم نمودن از طريق آموزش کارکنان ، اين خط مشی  سياست:

 اجرا مي گردد. تشكيل کميته هاي بيمارستانيو  خط مشیوضعيت اجرای 

  مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 ، چک ليست انتقال بيمار روش ارزيابی : مشاهده و              اورژانس بخش مسئول بيمار درمسئول پاسخگو: پرستار

 

 : روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

ات اوليه ،دستور انتقال بيمار را به صورت کتبی / شفاهی به پرستار اورژانس پزشک معالج پس ازصدور دستور انجام اقدام -4-1

 اعالم ودرپرونده بيمارثبت مينمايد.

 با پزشک بيهوشی بصورت تلفنی هماهنگی می نمايد.  ICUپزشک / پرستار  در صورت نياز به انتقال بيمار به بخشهای  -4-2

 مورد انتقال بيمار هماهنگی به عمل می آورد.منشی اورژانس / پرستار با بخش مقصد در  -4-3

پس از انجام اقدامات اوليه ) تسكين درد ، اکسيژن تراپی ، رگ گيری و سرم تراپی ،دارو درمانی ، کنترل خونريزی ، پرستار  -4-4

رزرو خون ، شيو  ، تعويض لباس ، ECG،گرفتن  NGTکنترل عاليم حياتی ، سونداژ ، ارسال آزمايشات ، انجام گرافی ، گذاشتن 

و بستن دستبند شناسايی ، بيمار را با کليه اتصاالت و همراه با کمک پرستار و با برانكارد ،  ناحيه عمل ، شستشو و پانسمان ، ... (

شوك ، آمبوبگ و با کليه مدارك و پرونده به بخش مقصد منتقل و تحويل پرستار بخش  DCدر صورت نياز با اکسيژن تراپی ، 

 نمايد. مقصد می 

 شديداً بيماران هنگام زود و سريع انتقال  عنوان/موضوع :   

 ها بخش ديگر و ويژه بخشهای به مجروحين و بدحال 

  بخش های بستری دامنه خط مشی:

 4/10/91       تاريخ ابالغ  :           

  1/4/93 :تاريخ آخرين باز نگري           

 1/5/93 :ابالغتاريخ آخرين            

 اول                                   : نسخه           

 E/005 كد خط مشی :
 

                                                                        3از 1  : صفحه



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       

 

 

953 
 

پس از هماهنگی با   در صورت اورژانسی بودن وضعيت بيمار عليرغم آماده نبودن پرونده و دستبند شناسايی ،پرستار  -4-5

 سوپروايزر شيفت بيمار را با برگه شرح حال و دستورات پزشک و بستن باند شناسائی ، به بخش مقصد منتقل می نمايد.

 منشی اورژانس پيگيری الزم در خصوص تشكيل پرونده و آماده بودن مدارك و دستبند شناسايی  بيمار را انجام می دهد.-4-6

س از تحويل بيمار و کليه مدارك و پرونده و دستبند شناسايی ، دفتر تحويل بيمار اورژانس را امضاء بخش مقصد پپرستار  -4-7

منشی اورژانس در صورتی که بيمار همراه نداشت پس از هماهنگی با واحد پذيرش اقدام به تشكيل کارت -1تبصره :می نمايد.

 اورژانس / پرونده بستری برای بيمار می نمايد .

 رژانس در صورت وجود مشكالت مالی بيمار جهت تشكيل پرونده مراتب را به اطالع سوپروايزر می رساند. منشی او -2

  برانكارد وتجهيزات پزشكی موردنياز بيمارامكانات و تسهيالت مورد نياز : -5

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس بخش اورژانس دکتر حميرا حسينی  Bed Manager کتر ابراهيم هرمزید

  مدير پرستاری زهرا قاسمی  سرگروه پزشكان اورژانس دکتر حسين جليل پور 

  سرپرستارسی سی يو همانمازی  سوپروايزر بالينی منصوره بانی

  سرپرستار اورژانس فريبا صارمی  مسئول پذيرش معصومه حيدری 

  سرپرستارآی سی يو کبری آرمان  منشی بخش اورژانس باقرنژاد حميد

 
 

 

 شديداً بيماران هنگام زود و سريع انتقال  عنوان/موضوع :   

 ها بخش ديگر و ويژه بخشهای به مجروحين و بدحال

  بخش های بستری دامنه خط مشی:

 4/10/91       تاريخ ابالغ  :           

  1/4/93 :تاريخ آخرين باز نگري           

 1/5/93 :ابالغتاريخ آخرين            

 اول                                   : نسخه           

 E/005 كد خط مشی :
 

                                                                        3از 2  : صفحه



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 تاييد کننده :

 امضاء تسم نام و نام خانوادگی

  رئيس بخش اورژانس دکتر حميرا حسينی

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بيمارستان  ئيسر دکتر رضا مطهري

   منابع :-7

 بيمارستان . اربتج-

 

 

 

 

 

 

 

 شديداً بيماران هنگام زود و سريع انتقال  عنوان/موضوع :   

 ها بخش ديگر و ويژه بخشهای به مجروحين و بدحال

  بخش های بستری دامنه خط مشی:

 4/10/91       تاريخ ابالغ  :           

  1/4/93 :از نگريتاريخ آخرين ب           

 1/5/93 :ابالغتاريخ آخرين            

 اول                                   : نسخه           

 E/005 كد خط مشی :
 

                                                                        3از 3  : صفحه



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       

 

 

955 
 

 --- : تعاريف -9

  بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

ارایه مراقبتهاي درماني بصورت مطلوب براي بيماران و ارتقا کيفيت خدمات بهداشتي و درماني حصول اطمينان از جهت  چرايی:

 ردد .این خط مشي تهيه مي گ

    دستيابي به نكاتي مهم در رابطه با شكایت اصلي بيمار جهت ارائه خد ما ت بهتر هدف:

 با تهيه خط مشي مربوط سياست:

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 مشاهده اساس روش ارزیابي : بر و                               رئيس بخش اورژانس   :مسئول پاسخگو

  وش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام (ر-4

پزشك اورژانس ، اولين ویزیت بيمار را طبق جدول زمانبندي شده و با توجه به سطح بندي بيماران مطابق با جدول ذیل -4-1

 انجام مي دهد: 

 سطح بيماران زمان متوسط اولين ويزيت پزشک در بخش اورژانس

 1سطح  ثانیه 60-20

 2 سطح دقیقه 10-2

 3سطح  دقیقه 45-5

پزشك اورژانس همزمان با اولين ویزیت ، شرح حال بيماررا در کارت اورژانس و برگه شرح حال پرونده بستري ثبت مي -4-2

 نماید.

شرح حال بيماررا در درخصوص بيماران بدحال پس از تعيين تكليف ویادستور انتقال بيمار به بخش ویژه، پزشك اورژانس -4-3

 ت درکارت اورژانس و برگه شرح حال پرونده بستري ثبت مي نماید.اولين فرص

 توسط حال شرح برگهاطمينان ازتكميل   عنوان/موضوع :

  شده تعيين زماني محدوده در معالج پزشك

  بخش های بستری ط مشی:دامنه خ

 4/10/91       تاريخ ابالغ  :           

  1/4/93 :تاريخ آخرين باز نگري           

 1/5/93 :ابالغتاريخ آخرين            

 اول                                   : نسخه           

 E/006 كد خط مشی :

 

                                                                        2از 1  : صفحه



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 --- امكانات و تسهيالت مورد نياز:-5

 کميته بررسی:-6

 يه کنندگان :ته

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدیر پرستاري  زهرا قاسمي  معاون درمان ابراهيم هرمزيدکتر 

  سرپرستار اورژانس فریبا صارمي  رئيس پزشكان اورژانس دکتر حسين جليل پور

  پرستار فضه مهدوي فر  سوپروایزر باليني منصوره باني

 

 

 تجارب بيمارستان  -منابع :        -7

 

 توسط حال شرح برگهاطمينان ازتكميل  عنوان/موضوع :   

  شده تعيين زماني محدوده در معالج پزشك

  بخش های بستری دامنه خط مشی:

 4/10/91       تاريخ ابالغ  :           

  1/4/93 :تاريخ آخرين باز نگري           

 1/5/93 :ابالغتاريخ آخرين            

 اول                                   : نسخه           

 E/006 كد خط مشی :
 

                                                                        2از 2  : صفحه

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس بخش اورزانس دکتر حميرا حسيني

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بيمارستان  ئيس ر دکتر سيدرضا مطهري



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 ارپرست توسط بيمار ارزیابي اولين تكميل گزارشعنوان/موضوع : 

 مي باشد شده تعيين زماني محدوده در

 4/10/91تاريخ ابالغ  :

 1/4/93 بازنگری:آخرين تاريخ 

 1/5/93:   ابالغتاريخ  آخرين  
بخش  کليه پزشكان و کارکنان پرستاری : دامنه خط مشی و روش

 اورژانس
  

  E /007  کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                        2از 1 : صفحه

 --- تعاريف :-1

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (: -2

اشتي و درماني ارایه مراقبتهاي درماني بصورت مطلوب براي بيماران و ارتقا کيفيت خدمات بهدحصول اطمينان از جهت  چرايی:

 این خط مشي تهيه مي گردد .

 براي یكسان و یكپارچه سازي عملكرد کارکنان و تامين آسایش و آرامش بيمار  هدف:

 با تهيه خط مشي مربوط سياست:

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 اهده مشاساس مسئول پاسخگو:پرستار مسئول بيمار       و      روش ارزیابي : بر 

  روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

پرستار اورژانس ، اولين ارزیابي بيمار را طبق جدول زمانبندي شده و با توجه به سطح بندي بيماران مطابق با جدول ذیل -4-1

 انجام مي دهد: 

 سطح بيماران پرستار در بخش اورژانسبيمار توسط  رزيابیاولين امحدوده زمانی 

 1سطح  ثانیه 15

 2سطح  ثانیه 20

 3سطح  ثانیه 40

 پرستار تریاژ در اورژانس همزمان با انجام اولين اقدام ، ارزیابي بيماررا نيز انجام مي دهد.-4-2

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 پرستار توسط بيمار ارزیابي اولين تكميل گزارشعنوان/موضوع : 

 مي باشد شده تعيين زماني محدوده در

 4/10/91تاريخ ابالغ  :

 1/4/93 بازنگری:آخرين يخ تار

 1/5/93:   ابالغتاريخ  آخرين  
بخش  کليه پزشكان و کارکنان پرستاری : دامنه خط مشی و روش

 اورژانس
  

  E /007  کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                        2از 2 : صفحه

 --- امكانات و تسهيالت مورد نياز:-5 

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس بخش اورزانس دکتر حميرا حسيني  معاون درمان ابراهيم هرمزيدکتر 

  سرپرستار اورژانس با صارميفری  رئيس پزشكان اورژانس دکتر حسين جليل پور

  سوپروایزر آموزشي سكينه نژاد فاضل   سوپروایزر باليني منصوره باني

 

 

 

 تجارب بيمارستان  -منابع :        -7

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  معاون درمان ابراهيم هرمزيدکتر 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بيمارستان  ئيس ر دکتر سيدرضا مطهري 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 مراحل تمام درطی الزم، مراقبتهای و نها درما ها، همه مشاوره عنوان/موضوع :

 پذيرد می انجام بيمار معالج پزشک هماهنگی و اطالع بيمار با مراقبتی

 4/10/91   تاريخ ابالغ  :

 1/5/93    تاريخ آخرين بازنگری :

   10/5/93:   ابالغتاريخ  آخرين  

 واحد اورژانس  : دامنه خط مشی و روش

 

    E /008کد خط مشی:

                                  اول : نسخه                                                                    2از  1:  صفحه

 ---- : تعاريف -1

 و سياست خط مشی (: بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين-2

 انجام کليه اقدامات برای بيماران بايد بادستورواطالع پزشک معالج باشد. چرايی:

 .درکوتاه ترين زمان ممكن استخدمت رسانی به بيماران ارتقاءکيفيت هدف از تدوين اين خط مشی : هدف

 انجام کليه اقدامات مشاوره وپاراکلينيک بادستورپزشک می باشد. : سياست

 ئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:مس-3

 سرگروه پزشكان اورژانس   

 : روش  اجرا )گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

 (5پس از انجام ترياژتوسط پرستارترياژ  پزشک معالج بيمارراويزيت می نمايد.)بجزبيمارسطح  -4-1

( متی دهتدودرکارت   4دامات پاراکلينيک رابه بيمار)سطح پزشک معالج پس ازويزيت دستورات الزم درخصوص مشاوره يااق-4-2

 اورژانس /دفترچه بيمه وی ثبت می نمايد.

دستورات الزم درخصوص مشاوره يااقدامات پاراکلينيكی رابه سرپرستار/ مستئول  3و 2و1پزشک معالج جهت بيماران سطح  -4-3

 شيفت می دهد ودرپرونده بيمارثبت می نمايد.

 ت بعد ازانجام دستورات پزشک وآماده شدن نتايج اقدامات، مراتب رابالفاصله به پزشک معالج ميرساند.پرستارمسئول شيف -4-4

 پرستارمسئول شيفت درکليه مراحل درمان ومراقبتهای الزم برای بيمارراباپزشک معالج هماهنگ وبه اطالع وی می رساند. -4-5

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 تمام درطی الزم، مراقبتهای و نها درما ها، همه مشاورهعنوان/موضوع : 

 پذيرد می انجام بيمار معالج پزشک هماهنگی و اطالع بيمار با مراقبتی مراحل

 4/10/91   تاريخ ابالغ  :

 1/5/93    تاريخ آخرين بازنگری :

   10/5/93:   ابالغتاريخ  آخرين  
 واحد اورژانس  : دامنه خط مشی و روش

 

    E / 008کد خط مشی:

                                  اول : نسخه                                                                    2از  2:  صفحه

 --- امكانات و تسهيالت مورد نياز :-5

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  سرگروه پزشكان اورژانس دکترحسين جليل پور  ر بالينيسوپروایز منصوره باني

  معاون درمان مرکز دکتر ابراهيم هرمزي  سرپرستاراورژانس فریباصارمي

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

   معاون درمان مرکز ابراهيم هرمزيدکتر 

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  يس  بيمارستان ئر رضا مطهری دسيدکتر 

 تجارب بيمارستان منابع :   -7

 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 --- تعاريف :-1

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (: -2

ني در هر شرایط و پيشگيري از ایجاد وقفه در ارائه خدمات جهت استمرار مراقبت از مددجو و ادامه دار بودن خدمت رسا چرايی:

 مراقبت و درمان این خط مشي تهيه مي گردد .

و سایر افرادي که در فرایند مراقبت از بيمار با پزشك معالج همكاري مي کنند ، به منظور   پزشكان و پرستارانمشارکت  هدف:

  ا ومراقبت ها با یكدیگرتجزیه وتحليل ویكپارچه نمودن و استمرار ارزیابي ه

، تحویل بيماران به شيفت بعدي در  تعيين برنامه مقيمي و آنكالي براي گروههاي پزشكي و پيراپزشكي  به صورت ماهانه  سياست:

 ساعات مشخص ، بازدیدهاي مدیریتي ایمني بيمار .

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 مشاهده اساس انس         و        روش ارزیابي : بر مسئول پاسخگوي:مسئول بخش اورژ

  روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

 از زمان پذیرش بيمارکليه اقدامات مراقبتي جهت بيمار را در تمام ساعات شبانه روز انجام مي دهد.  پرستار-4-1

 قدامات انجام شده را در پرونده بستري ثبت مي نماید.در هر نوبت کاري گزارش روند مراقبت از بيمار و ا پرستار-4-2

مسئول شيفت در ابتداي هر شيفت با حضور کليه پرسنل شيفت بعد با کارت اورژانس / کاردکس بر بالين بيمار تمام  -4-3

 اقدامات انجام شده وپيگيري هاي بعدي را توضيح مي دهد. 

به شرایط بيمار وضعيت بيمار و تغيرات برنامه مراقبت یا سایر موارد را در روزانه در صورت لزوم و با توجه   پزشك معالج-4-4

 .پرونده ثبت مي کند

پزشك معالج بيمار / پرستار مسئول بيماردر زمان ترخيص آموزش هاي الزم در زمينه مراقبت هاي پزشكي وپرستاري را به -4-5

اصل برگه آموزش باامضاءبيمار وپزشك ندودر پرونده ثبت مي نمایند.همراهان وي ارائه مي ده /شيوه اي ساده وقابل درك به بيمار 

 معالج به بيمارتحویل وکپي برگه آموزش درپرونده بيمارنگهداري مي گردد.

  بيماران مراقبت هماهنگ و يكپارچه و مستمر از   عنوان/موضوع :
 

 بخش اورژانسدامنه خط مشی وروش: 
 4/10/91     تاريخ ابالغ  :

  1/4/93  تاريخ آخرين باز نگري:

  1/5/93  تاريخ آخرين ابالغ: 

           اول       : نسخه

  E/009 كد خط مشی :
 

                                                                      2از 1  : صفحه



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 ونده  ثبت مي نماید.در پرراپيگيري هاي پس از ترخيص قبل ازترخيص بيمار پرستار مسئول بيمار-4-6 

کپي اقدامات پاراکلينيك و آزمایشات معوقه پس از ترخيص را به بيمار یا همراه وي قبل ازترخيص بيمارپرستار مسئول بيمار-4-7

 تحویل مي دهد.

 --- امكانات و تسهيالت مورد نياز:-5

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نوادگینام و نام خا امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس بخش اورژانس دکتر حميرا حسيني  معاون درمان ابراهيم هرمزيدکتر 

  سرپرستار اورژانس فریبا صارمي  سوپروایزر باليني منصوره باني

     رئيس پزشكان اورژانس دکتر حسين جليل پور

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  معاون درمان ابراهيم هرمزيدکتر 

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بيمارستان  ئيس ر دکتر سيدرضا مطهري

 تجارب بيمارستان  -منابع :        -7

 

 4/10/91   تاريخ ابالغ  :

  1/4/93  تاريخ آخرين باز نگري:

  1/5/93  تاريخ آخرين ابالغ: 

 اول                 : نسخه

  بيماران مراقبت هماهنگ و يكپارچه و مستمر ازعنوان/موضوع : 

 

 بخش اورژانسدامنه خط مشی وروش: 

 E/009 كد خط مشی :
 

                                                                        2از  2  : صفحه



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 ---: تعاريف -1

  بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

ارایه مراقبتهاي درماني بصورت مطلوب براي بيماران و ارتقا کيفيت خدمات بهداشتي و درماني حصول اطمينان از جهت  چرايی:

 د .این خط مشي تهيه مي گرد

    یكسان سازي عملكرد کارکنان و در راستاي اصول ایمني بيمار  هدف:

 با تهيه ليست آنكالي و مقيمي پزشكان به صورت ماهيانه ، بازدیدهاي مدیریتي ایمني بيمار  سياست:

 

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 مشاهده اساس روش ارزیابي : بر  مسئول پاسخگو:معاون درمان بيمارستان      و           

  روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

پرستار مسئول بيمار نتایج تمامي اقدامات پاراکلينيكي ، مشاوره ها و ارزیابيهاي پرستاري را به اطالع پزشك مقيم در -4-1

 اورژانس مي رساند.

اقدامات پاراکلينيكي و  مشاوره ها را تلفني به اطالع پزشك معالج مي  پزشك مقيم مستقر در اورژانس در صورت نياز نتایج-4-2

 رساند.

 پرستار مسئول بيمار در صورتي که پزشك معالج پاسخگو نباشد ،موارد فوق الذکر را به اطالع پزشك آنكال مي رساند. -4-3

 ---امكانات و تسهيالت مورد نياز:-5

 

 

چگونگي اطالع رساني نتایج تمامي   عنوان/موضوع :

اقدامات  پاراکلينيكي ، مشاوره ها و ارزیابي پرستاري به 

  پزشك معالج

  بخش های بستری شی:دامنه خط م 

 4/10/91       تاريخ ابالغ  :           

  1/4/93 :تاريخ آخرين باز نگري           

 1/5/93 :ابالغتاريخ آخرين            

 اول                                   : نسخه           

 E/010 كد خط مشی :
 

                                                                       2از 1  : صفحه



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس بخش اورژانس تر حميرا حسينيدک  معاون درمان ابراهيم هرمزيدکتر 

  مدیر پرستاري  زهرا قاسمي  سرگروه پزشكان اورژانس دکتر حسين جليل پور

  سرپرستار اورژانس فریبا صارمي  سوپروایزر باليني منصوره باني

 

 

 :ابالغ کننده 

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بيمارستان  ئيس ر دکتر سيدرضا مطهري

 تجارب بيمارستان  -منابع :        -7

یج تمامي چگونگي اطالع رساني نتا  عنوان/موضوع :

اقدامات  پاراکلينيكي ، مشاوره ها و ارزیابي پرستاري به 

  پزشك معالج

  بخش های بستری دامنه خط مشی: 

 4/10/91       تاريخ ابالغ  :           

  1/4/93 :تاريخ آخرين باز نگري           

 1/5/93 :ابالغتاريخ آخرين            

                       اول             : نسخه           

 E/010 كد خط مشی :
 

                                                                        2از 2  : صفحه

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  معاون درمان ابراهيم هرمزيدکتر 



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 ---- : تعاريف -1

 مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:بيانيه خط -2

تنظيم شده استت مطلتع بتوده و مطتابق آن در     توسط سرگروه مربوطه  بايد از شيفت های کاری خود که/پزشكان پرسنلچرايی:

 بخش حضور داشته باشند.

خدمت رسانی بته بيمتاران بتدون     هدف از تدوين اين خط مشی آگاهی کارکنان از برنامه کاری خود به صورت ماهانه جهت: هدف

 محدوديت زمانی و برای کسب رضايتمندی هر چه بيشتر گيرندگان خدمت می باشد .

بته  آماده ارائته ختدمت   ودرتمام روزهای هفته درايام تعطيل وغيرتعطيل ساعته  24به طور  اورژانس در اين مرکز  بخش : سياست

 مراجعين محترم می باشد.

 خط مشی و روش ارزيابی:مسئول پاسخگوی اجرای -3

 معاون درمان مرکز   

 : روش  اجرا )گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

پزشک اورژانس درشيفت های صبح غيرتعطيل بعداز انجام اقدامات اوليه جهت تعيتين تكليتف بيمتار باپزشتک متخصتص       -4-1

 مربوطه تماس می گيرد.

ساعت بربالين بيمارحاضر وايشان راويزيت  وتعيتين تكليتف متی     درصورت حضورپزشک متخصص مربوطه پزشک درهمان -4-2

 نمايد.

درصورت عدم حضورپزشک متخصص مربوطه درمرکز پزشک اورژانس طبق برنامه آنكالی باپزشک متخصص تمتاس تلفنتی    -4-3

 حاصل می نمايد تابيمارتعيين تكليف گردد.)طبق دستورپزشک متخصص بيمارترخيص ،اعزام يابستری می گردد(

 درشيفت های عصروشب  وروزهای تعطيل پزشک اورژانس جهت تعيين تكليف بيماردرصورت داشتن پزشک متخصص مقيم  -4-4

 

 بتدابا ايشان ودرصورت نداشتن پزشک مقيم درتخصص مربوطه طبق برنامه باپزشک آنكال تماس حاصل می نمايد.

روزهايی که پزشک معالج حضور ندارد پزشک جانشين  عنوان/موضوع : 

 بيماران را ويزيت می نمايد اعم از تعطيل

 4/10/91   تاريخ ابالغ  :

 1/5/93    تاريخ آخرين بازنگری :

   10/5/93:   ابالغتاريخ  آخرين  
 واحد اورژانس  : دامنه خط مشی و روش

 

    E / 011کد خط مشی:

                                  اول : نسخه                                                                    2از  1:  صفحه



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 نصب شده درتابلوی اعالنات بخشموردنياز  ماهانه های برنامه امكانات و تسهيالت مورد نياز :-5

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  سرگروه پزشكان اورژانس دکترحسين جليل پور  رپرستاريمدی زهراقاسمي 

  معاون درمان مرکز دکتر ابراهيم هرمزي  سرپرستاراورژانس فریباصارمي

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

   معاون درمان مرکز ابراهيم هرمزيدکتر 

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  يس  بيمارستان ئر رضا مطهری دسيدکتر 

 تجارب بيمارستان منابع :   -7

 

 

 

ين روزهايی که پزشک معالج حضور ندارد پزشک جانش عنوان/موضوع : 

 بيماران را ويزيت می نمايد اعم از تعطيل

 4/10/91   تاريخ ابالغ  :

 1/5/93    تاريخ آخرين بازنگری :

   10/5/93:   ابالغتاريخ  آخرين  
 واحد اورژانس  : دامنه خط مشی و روش

 

    E / 011کد خط مشی:

                                  اول : نسخه                                                                    2از  2:  صفحه



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 ارزيابی مستمر بيماران از نظر مديريت دردعنوان/موضوع : 

 وبرطرف نمودن نيازهاي تسكيني

 4/10/91تاريخ ابالغ  :

 1/4/93 بازنگری:آخرين تاريخ 

 1/5/93:   ابالغتاريخ  آخرين  
 ان و کارکنان پرستاریکليه پزشك : دامنه خط مشی و روش

 بخش اورژانس
  

  E /012  کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                        3از 1 : صفحه

  : تعاريف-1

 شي ، بهيار .کارکنان پرستاري : شامل پرستار ، ، کاردان و کارشناس بيهو

  بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

افزایش رضایتمندي    حقوق آنها و  ارتقاء سطح کيفيت خدمات درماني و تسكين درد و تامين آسایش بيماران و رعایت چرايی:

 بيماران.

 مي باشد. ایجاد وحدت رویه در اقدامات درماني جهت مدیریت درد بيماران هدف:

و راندهاي نظارتي وضعيت (   12شماره  -با اطالع رساني دستورالعمل مراقبت هاي مدیریت شده ) راهنماي تسكين درد سياست:

 ثبت و گزارشات در پرونده این خط مشي اجرا مي گردد . 

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 مشاهده اساس روش ارزیابي : بر           مسئول پاسخگو: پزشك مسئول بيمار         و

  روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

کليه کارکنان درماني و پرستاري روزانه علت درد بيمار را بررسي مي کنندو در مورد شدت ، محل و طول مدت درد از بيمار -4-1

 سوال مي کنند.

دستور تجویز مسكن در پرونده / کارت اورژانس ، مراتب را درهمان روز به کليه کارکنان پرستاري در صورت عدم وجود  -4-3

 اطالع پزشك معالج /آنكال /اورژانس مي رسانند .

 پزشك پس ازاطالع کارکنان پرستاري و با توجه به نياز بيمار نسبت به صدور دستور مسكن  اقدام مي نماید . -4 -4

ویي /غير دارویي / ترکيبي از هر دو با توجه به دستور پزشك جهت بيمارمسكن را کليه کارکنان پرستاري از روشهاي دار -4-5 

  استفاده مي کنند.

 دقيقه اي پس از تزریق 5کليه کارکنان پرستاري ، پس از اجراي دستور ، وضعيت تسكين / عدم تسكين درد را )فواصل  -4-6



 

 بسمه تعالی                                                           
 

                            باد آبيمارستان شهدای يافت                                        
 دفتر بهبود کيفيت                                       
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 دقيقه اي در مورد مسكن هاي خوراکي و غير مخدر ( بررسي مي نمایند . 15مخدرو  

 کليه کارکنان پرستاري ، در صورت استفاده از داروهاي مخدر تزریقي ، عوارض جانبي) دپرسيون تنفسي ، یبوست ، تهوع و -4-7

 استفراغ ( آن را در نظر گرفته و مورد توجه قرار مي دهند.

 کليه کارکنان پرستاري درصورت عدم تسكين دردبنابه اظهاربيمار،مراتب راباطالع پزشك معالج /آنكال/اورژانس ميرسانند. -4-8

 ي مي کنند.کليه کارکنان پرستاري در صورت عدم کنترل درد ، به همراه پزشك روش بكار گرفته را بررس -4-9

 کليه کارکنان پرستاري در گزارش پرستاري خود موارد ذیل را ثبت مي کنند :  -4-10

 گامهاي برداشته شده جهت کنترل درد بيمار -

 اطالعاتي را که به صورت ذهني و عيني از بيمار کسب کرده  -

 محل و کيفيت و طول مدت درد و هر فاکتور تسریع کننده یا تخفيف دهنده درد -

 کاهش درد یا عدم تسكين درد  ميزان -

 عوارض درمان دارویي   -

  امكانات و تسهيالت مورد نياز:-5

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس علمي بخش اورژانس دکترحميراحسيني   سرگروه پزشكان دکتر حسين جليل پور

  مدیر پرستاري  زهرا قاسمي  سرپرستار اورژانس فریبا صارمي

  سوپروایزر باليني منصوره باني  پرستاراورژانس فضه مهدوي

 ارزيابی مستمر بيماران از نظر مديريت دردعنوان/موضوع : 

 طرف نمودن نيازهاي تسكينيروب

 4/10/91تاريخ ابالغ  :

 1/4/93 بازنگری:آخرين تاريخ 

 1/5/93:   ابالغتاريخ  آخرين  
 کليه پزشكان و کارکنان پرستاری : دامنه خط مشی و روش

 بخش اورژانس
  

  E /012  کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                        3از 2 : صفحه



 

 عالیبسمه ت                               
 

 بادآافت بيمارستان شهدای ي

 تدفتر بهبود کيفي 
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  ارزيابی مستمر بيماران از نظر مديريت دردعنوان/موضوع : 

 طرف نمودن نيازهاي تسكينيوبر

 4/10/91تاريخ ابالغ  :

 1/4/93 بازنگری:آخرين تاريخ 

 کليه پزشكان و کارکنان پرستاری : دامنه خط مشی و روش 1/5/93:   ابالغتاريخ  آخرين  

 بخش اورژانس
  

  E /012  کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                        3از 3 : صفحه

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت خانوادگینام و نام 

  سرگروه پزشكان دکتر حسين جليل پور

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بيمارستان  ئيس ر دکتر سيد رضا مطهري

 منابع :  -7

 . 1385. انتشارات سازمان نظام پرستاري جمهوري اسالمي ایران  . چاپ اول .  استانداردهاي خدمات پرستاري - 

.معاونت سالمت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي .  ( 12راهنماي تسكين درد) تورالعمل مراقبتهاي مدیریت شده. دس -

 تجارب بيمارستان  -.                                                                                                       1381

 

 

 

 

 

 



 

 عالیبسمه ت                               
 

 بادآافت بيمارستان شهدای ي

 تدفتر بهبود کيفي 
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يل و تحویل برگه خالصه پرونده به صورت تكمعنوان/موضوع : 

کامل  ،خوانا وطبق اصول مدارك پزشكي در زمان ترخيص به 

  بيمار

 4/10/91  تاريخ ابالغ  :  

 1/4/93 تاريخ بازنگری بعدی :

 پزشكان   اورژانس و بخش  : دامنه خط مشی و روش 1/5/93تاريخ  آخرين باز نگری :  

 E/ 013  کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                        3از 1 : صفحه

 --- : تعاريف-1

  بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

ت مطلوب براي بيماران و ارتقا کيفيت خدمات بهداشتي و درماني ارایه مراقبتهاي درماني بصورحصول اطمينان از جهت  چرايی:

 این خط مشي تهيه مي گردد .

    یكسان سازي عملكرد کارکنان و در راستاي اصول ایمني بيمار  هدف:

 تحویل کپي خالصه پرونده درزمان ترخيص به بيماریاهمراه ويبررسي برگه خالصه پرونده هنگام ترخيص وسياست: 

 اسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:مسئول پ-3

 مشاهده اساس مسئول پاسخگو: پزشك مسئول بيمار        و           روش ارزیابي : بر 

  روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

تاریخ پذیرش و  منشي بخش کليه اطالعات مربوط به سربرگ برگه خالصه پرونده را ) نام و نام خانوادگي بيمار ، سن ، -4-1

 ترخيص ، تشخيص ( با خط خوانا و در زمان تشكيل پرونده در بخش تكميل مي نماید.

 پزشك معالج بيمار / پزشك اورژانس در تكميل برگه خالصه پرونده موارد ذیل را رعایت مي نماید: -4-2

 باليني معاینات و ح حال شر از اي خالصه 

 رادیولوژي تصاویر و ها آزمایش نتایج 

 ه اند شد منجر بيمار ترخيص به که رادیولوژي وتصاویر آزمایشها تایجن. 

 ها آن نتایج و شده انجام جراحيهاي و یها اسكو درماني، اقدامات نها، درما 

 بيمارستان در بستري مدت طول در بيمار وضعيت از اي خالصه 

 ه است شد دچار نها آ به بيمار که احتمالي عوارض. 

 ها بخش در بيمار جابجایي توضيح 

 ترخيص زمان در بيمار وضعيت 



 

 عالیبسمه ت                               
 

 بادآافت بيمارستان شهدای ي

 تدفتر بهبود کيفي 
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تكميل و تحویل برگه خالصه پرونده به صورت عنوان/موضوع : 

  کامل  ،خوانا وطبق اصول مدارك پزشكي در زمان ترخيص به بيمار

 4/10/91  تاريخ ابالغ  :  

 1/4/93 تاريخ بازنگری بعدی :

 1/5/93تاريخ  آخرين باز نگری :  
 پزشكان   اورژانس و بخش  : دامنه خط مشی و روش

 E/ 013  کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                        3از 2 : صفحه

 ترخيص از پس بيمار پيگيري ي نحوه 

 همراهان و وي به شده ارایه توضيحات و شها آموز و ترخيص زمان در بيمار هاي دارو و ها دستورالعمل 

 اوليه تشخيص 

 ثانویه تشخيص 

 نهایي تشخيص 

 معالج پزشك امضاي 

 پرونده توسط منشي پس ازدستورپزشك معالج مبني برترخيص بيمار به واحدترخيص تحویل مي شود.-4-3

 یي مي شوند.بيماریاهمراه وي توسط منشي بخش جهت تسویه حساب به واحدترخيص راهنما-4-4

مسئول ترخيص بيمار پس از محاسبه مالي پرونده وقبل ازصدور برگه ي ترخيص بيماربالمانع است ، برگه خالصه پرونده  -4-5

 رابه بيماریاهمراه وي مي دهد تاکپي آن راگرفته وتحویل واحدترخيص دهند.

جهت ه موجود در مدارك پزشكي را بررسي و مسئول مدارك پزشكي به صورت رندوم برگه هاي خالصه پرونده تكميل شد-4-6

 در کميته مدارك پزشكي مرکز مطرح مي نماید.نقص وناخوانابودن آنها را تكميل به منشي بخش تحویل داده وموارد 

 --- امكانات و تسهيالت مورد نياز:-5

 

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء متس نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس پزشكان اورژانس دکتر حسين جليل پور  معاون درمان ابراهيم هرمزيدکتر 

  سوپروایزر آموزشي سكينه نژاد فاضل   مدیر پرستاري  زهرا قاسمي

  سرپرستار اورژانس فریبا صارمي  سوپروایزر باليني منصوره باني



 

 عالیبسمه ت                               
 

 بادآافت بيمارستان شهدای ي

 تدفتر بهبود کيفي 
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ورت تكميل و تحویل برگه خالصه پرونده به صعنوان/موضوع : 

کامل  ،خوانا وطبق اصول مدارك پزشكي در زمان ترخيص به 

  بيمار

 4/10/91  تاريخ ابالغ  :  

 1/4/93 تاريخ بازنگری بعدی :

 پزشكان   اورژانس و بخش  : دامنه خط مشی و روش 1/5/93تاريخ  آخرين باز نگری :  

 E/ 013  کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                        3از 3 : صفحه

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  معاون درمان ابراهيم هرمزيدکتر 

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بيمارستان  ئيس ر دکتر سيدرضا مطهري

 منابع :      -7

. وزارت بهداشت ،  راهنماي ارزیابي استانداردهاي اعتبار بخشي واحد مدارك پزشكي بيمارستان در ایراندانایي ، خدیجه. -

 1391درمان و آموزش پزشكي . 

 تجارب بيمارستان  -  

 

 

 

 

 

 



 

 عالیبسمه ت                               
 

 بادآافت بيمارستان شهدای ي

 تدفتر بهبود کيفي 
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 4/10/91تاريخ ابالغ  : UPSاستفاده از سیستم عنوان/موضوع : 

 1/4/93 بازنگری:آخرين تاريخ 

 1/5/93:   ابالغتاريخ  آخرين  

 کليه پزشكان و کارکنان پرستاری : دامنه خط مشی و روش

 بخش اورژانس
  

  E /014  کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                        2از 1 : صفحه

 .باعث جلوگيری از نوسان برق دردستگاه ها می گردددارد و ذخيره يوپی اس برقپريز درصورت قطع برق  : تعاريف -1

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

 UPS، الزم است سیستم با توجه به نوسانات و قطع برق و هزینه های سنگین خرابی دستگاهها و تجهیزات بیمارستانی  چرايی:

  در مرکز نصب گردد .

 آگاهی کارکنان مرکز ازنحوه کاربرد و استفاده از این سیستم هدف:

 مجهز نمودن دستگاههای برقی به یوپی اس  سياست: 

 ثانیه فعال می شود.( 10مجهز به سیستم برق اضطراری است که در صورت قطعی برق در عرض همچنین این بیمارستان )

 

 ول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:مسئ-3

  اساس مشاهده: مدیربیمارستان           و       روش ارزیابی : بر مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی 

 

 : روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

با نوشته شدن کلمه یوپی اس  پریزهای یوپی اس جهت استفاده دستگاههای الکتریکی )تجهیزات پزشکی وکامپیوترها( -4-1

 درباالی آنها  دربخش اورژانس توسط مسئول تاسیسات مشخص شده است .

سرپرستاراورژانس  اتصال دستگاههای الکتریکی) تجهیزات پزشکی وکامپیوترها( به پریزهای یوپی اس را روزانه کنترل  -4-2

 می نماید.

 کنترل می نماید. اطبق چک لیست ماهانه مسئول تاسیسات صحت عملکرد پریزهای یوپی اس ر -4-3

 پرسنل بخش اورژانس  روزانه جهت استفاده ازدستگاههای الکتریکی واحد تنهاازپریزهای یوپی اس استفاده می نمایند.-4-4

 

 یوپی اس پریزهای  و  سیستمامكانات و تسهيالت : -5
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 4/10/91تاريخ ابالغ  : UPSاستفاده از سیستم عنوان/موضوع : 

 1/4/93 بازنگری:آخرين يخ تار

 1/5/93:   ابالغتاريخ  آخرين  

 کليه پزشكان و کارکنان پرستاری : دامنه خط مشی و روش

 بخش اورژانس
  

  E /014  کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                        2از 2 : صفحه

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدیر پرستاری زهرا قاسمی کاکرودی  مدیر بیمارستان سیدابراهیم هاشمی

  مسئول تاسیسات حسین آبک  مسئول تجهیزات پزشکی مرکز مهندس طیبه خاوری

  مسئول مرکزکامپیوتر الهه نوری  رپرستاراورژانسس فریباصارمی

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدیر بیمارستان سیدابراهیم هاشمی

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بيمارستان  یيس ر دکتر سيدرضا مطهري

 منابع :-7

 تجارب بیمارستان  -
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 سترسی آمبوالنس برای آمبوالنس خودرو وياافراددعنوان/موضوع : 

  پياده ميسراست

 4/10/91تاريخ ابالغ  :

 1/4/93 بازنگری:آخرين تاريخ 

 1/5/93:   ابالغتاريخ  آخرين  
 بخش اورژانس : دامنه خط مشی و روش

  

  E /015  کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                        2از 1 : صفحه

  ---تعاريف :-1

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (: -2

و  در با توجه به لزوم حفظ حيات بيمار و ارائه خدمات بستری و مراقبتی با کيفيت باال جهت بيماران در اسرع وقت  چرايی:

 راستای رعايت اصول ايمنی بيمار ، اين خط مشی تهيه می گردد. 

  ارتقای وضعيت موجود انتقال بيمار و رضايتمندی بيمار و همراهان هدف :

تسريع در روند انتقال بيمار با کشيدن خطوط راهنما ، نصب تابلوی محل استقرار آمبوالنس ، مسقف نمودن ورودی  سياست:

رونيكی نمودن درب ورودی اورژانس ، قرار دادن صندلی چرخدار و برانكارد جلوی درب ورودی اورژانس،  بخش اورژانس، الكت

 نصب تابلوی بزرگ باالسر ورودی بخش اورژانس

 مسئول پاسخگوي اجراي خط مشی و روش ارزيابی:-3 

 ی : بر اساس مشاهدهروش ارزياب          و             مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی : مدير بيمارستان 

 روش  اجرا :)گامهاي اجرايی و مجري هر گام ( :-4 

 نگهبان بيمارستان به محض رسيدن آمبوالنس به مرکز ، راه بند را باز می نمايد.   -4-1

 نگهبان مرکز از طريق خطوط راهنما ، آمبوالنس را به سمت بخش اورژانس هدايت می نمايد.-4-2

 وسايل نقليه در ورودی بخش اورژانس ممانعت به عمل می آورد.نگهبان مرکز از پارك -4-3

سرپرستار/مسئول شيفت بخش اورژانس بر قرار گرفتن صندلی چرخدار/ برانكارد جلوی درب ورودی اورژانس نظارت -4-4

 مينمايد.  

 ممانعت بعمل آورد.ورودی از ازدحام وشلوغی محل نگهبان اورژانس درابتدای ورودی اورژانس مستقر می باشد تادر-4-5

 

 ويلچر ، برانكار  ، نيروي نگهبان مستقر امكانات و تسهيالت مورد نياز :-5

 



 

 عالیبسمه ت                               
 

 بادآافت بيمارستان شهدای ي

 تدفتر بهبود کيفي 

 

 

976 
 

 دسترسی آمبوالنس برای آمبوالنس خودرو وياافرادعنوان/موضوع : 

  پياده ميسراست

 4/10/91تاريخ ابالغ  :

 1/4/93 بازنگری:آخرين تاريخ 

 1/5/93:   ابالغتاريخ  آخرين  
 بخش اورژانس : ی و روشدامنه خط مش

  

  E /015  کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                        2از 1 : صفحه

 

 کميته بررسی:-6

 تهيه كنندگان :

 امضاء سمت ینام و نام خانوادگ امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  سرگروه پزشكان اورژانس  دكتر حسين جليل پور  مدير بيمارستان سيدابراهيم هاشمي

  سوپروايزر باليني منصوره باني  مدير پرستاري  زهرا قاسمي

  سرپرستار اورژانس فريبا صارمي  مسئول نگهباني حميدرضاشاه صفي

 

 تجارب بيمارستان  منابع :-7

 

 تاييد كننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدير بيمارستان ابراهيم هاشمي سيد

 ابالغ كننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس بيمارستان دكترسيدرضامطهري 
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 --- تعاريف :-1

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

با توجه به لزوم تشخيص زودرس مشكالت حاد و مخاطره آميز حيات بيمار و ارائه خدمات بستري و مراقبتي با كيفيت باال جهت  چرايی:

 بيماران اورژانس در اسرع وقت و  در راستاي رعايت اصول ايمني بيمارو كاركنان ، اين خط مشي تهيه مي گردد. 

 ونگي دسترسي به خدمات الزم در اورژانس و ارتقاي ميزان رضايتمندي بيماران و كاركنانآگاهي كاركنان بخش اورژانس از چگ هدف:

 وجودبرانكارو  بربراي انتقال بيمار به بخش جراحي، بيمار آسانسور از استفاده امكان اورژانس، به جراحي بخش نزديكي و مجاورت سياست:

 در نمونه گرفتن امكان پرتابل، هاي دستگاه ه و راديولوژي در بخش اورژانس،وجودويلچر در بخش اورژانس ،وجود اتاقهاي مربوط به آزمايشگا

 و سرمايش و تهويه واحدها و بخشهاي مختلف ،مجهز بودن اورژانس به سيستم به بخش از بيمار انتقال مسير بودن مسقف اورژانس، بخش

 گرمايش مناسب ، وجود اتاق هاي ايزوله و ژنيكولوژي در بخش اورژانس .

 مسئول پاسخگوي اجراي خط مشی و روش ارزيابی:-3
 مسئول پاسخگويي: مديريت بيمارستان         و       روش ارزيابي: بر اساس مشاهده

 روش  اجرا )گامهاي اجرايی و مجري هر گام ( :-4
 براي انتقال بيماران نظارت مي نمايد. سرپرستار / مسئول شيفت روزانه بر قرار گرفتن ويلچر و برانكار در جلوي درب ورودي اورژانس -4-1

سرپرستار / پرستارمسئول شيفت روزانه بر عملكرد صحيح سيستم گرمايش و سرمايش بخش نظارت داشته و در صورت وجود اشكال  -4-2

 به واحد تاسيسات جهت رفع نقص منتقل مي نمايد. "مراتب را سريعا

اديولوژي و... باتوجه به نزديكي آنها به اورژانس ازطريق عالئم راهنما وياپرسش از منشي/ بيمار/همراه بيمار  از خدمات آزمايشگاه ور -4-3

پرستار استفاده مي نمايد.الزم به ذكراست پس از راه اندازي اتاقهاي راديولوژي وآزمايشگاه دراورژانس استفاده ازخدمات به سهولت براي 

 بيماران درداخل بخش اورژانس ميسرخواهدبود.

 ستار مسئول بيمار در انتقال بيمار به بخشهاي مختلف از مسير مسقف استفاده مي نمايد.پر-4-4

سرپرستار / پرستارمسئول شيفت در صورت غير قابل انتقال بودن بيمار ، از دستگاه پرتابل برای انجام گرافی بيمار -4-5

ونه بيماردرداخل بخش توسط کارشناس آزمايشگاه استفاده می نمايد درصورت بدحال بودن بيمارپس ازهماهنگی باآزمايشگاه نم

 اخذمی گردد.

ازاورژانس به دیگرخدمات  دسترسيعنوان/موضوع : 

 است  ميسر نظيرتصویربرداري وآزمایشگاه و...به سهولت 

 4/10/91تاريخ ابالغ  :

 1/4/93تاريخ آخرين بازنگری: 

 1/5/93تاريخ  آخرين ابالغ :   
 بخش اورژانس دامنه خط مشی و روش :

  

  E /016  کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه 2از 1   : صفحه
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 ويلچر ، برانكار ،راديولوژي پرتابل،عالئم راهنما امكانات و تسهيالت مورد نياز :-5

 كميته بررسی:-6

 تهيه كنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدير پرستاري  زهرا قا سمي  مدير بيمارستان ابراهيم هاشمي

  پرستار فضه مهدوي   سرپرستار اورژانس فريبا صارمي

 

  تجارب بيمارستانمنابع : -7

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ازاورژانس به دیگرخدمات  دسترسيعنوان/موضوع : 

 است  ميسر نظيرتصویربرداري وآزمایشگاه و...به سهولت 

 4/10/91تاريخ ابالغ  :

 1/4/93تاريخ آخرين بازنگری: 

 1/5/93تاريخ  آخرين ابالغ :   
 اورژانسبخش  دامنه خط مشی و روش :

  

  E /016  کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                      2از2 : صفحه

 تاييد كننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  انمديربيمارست سيدابراهيم هاشمي



 

 عالیبسمه ت                               
 

 بادآافت بيمارستان شهدای ي

 تدفتر بهبود کيفي 

 

 

979 
 

 
 

 

 

 کنترل عفونت
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 هرستف

 صفحه                               عنوان

 981...................................................................................................................................................بیمارستانی از بیماران درمقابل عفونتهای مراقبت

خون  راه از منتقله های عفونت از پیشگیری شامل خود از محافظت راستاي در آنان هاي مهارت ارتقاي و بیمارستانی های عفونت درمقابل کارکنان از مراقبت
 985................................................................................................................................... تیز و برنده اجسام صحیح دفع و بیمارستان کارکنان درمیان

 989...............................................................................................................ای پارچه اقالم مراقبت و نگهداری در عفونت کنترل با مرتبط موارد رعایت

 992........ ..................................................................................و( بدن مایعات و خون عفونی،( پسماندها دفع در عفونت کنترل موازین رعایت بر نظارت

 995.............................................................................................ها................................. عفونت برابر در ایمنی نقص دچار بیماران فاظتح و مدیریت

 998 ..........................................................................................................................برداری................ نمونه محل یا جراحی محل عفونت از پیشگیری

 1002.. .......................................قهاي ایزوله اتا شرایط بودن استاندارد بر نظارت و احتمالی واگیر های بیماری با بیمارانی گزارش و اداره شامل ایزوالسیون،

 1007..............................................باشد شده ایجاد تراکئوستومی، یا ونتیالتور با تنفسی حمایت انتوباسیون، طریق از که تنفسی مجاری عفونت از پیشگیری

 1010............................................................................................................) مرکزي ورید کاتتریزاسیون (بیمار به مربوط اسکوپیهای و درمانی اقدامات

 1013....................................................................................................................)ادراری کاتتریزاسیون (بیمار به مربوط اسکوپیهای و درمانی اقدامات

 1015.............................................................................................................................................................................بیمارستان پاکسازی و نظافت

 1018............................................................................................................................................گندزداها و ها کننده ضدعفونی کارگیری به بر نظارت

های  بخش نوزادان، های اتاق عمل، های اتاق چون مناطقی(بیمارستان عفونت کنترل ی کمیته مصوبات و مراقبت نظام قالب در آن انجام دوره و کشت تهیهء
 1021.......................................................................................................................................................................................)غیره. و ویژه مراقبت

 طرح و برنامه ها درقالب نها آ اجراي و مداخالت طراحي خوراند، پس ی ارائه داده، تحلیل و تجزیه آوري، جمع( بیمارستاني عفونتهاي مراقبت نظام ترعای
 1024........................................................................................................................................................................)شده بندي زمان هاي عملیاتي
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 يها عفونت مقابل در مارانيب از مراقبت :عنوان/موضوع 

 يمارستانيب

 

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :

 3/3/93تاريخ  آخرين باز نگری : 

 هاي بيمارستانکليه واحد و روش :دامنه خط مشی  1/4/93 ابالغ  : آخرين تاريخ
 

 IC/001 کد خط مشی :

                                  اول : نسخه 4 از 1 : صفحه

  تعاريف:-1

 بيمارستان در بيمار پذيرش از پس که شود می گفته عفونتی به( Healths Care Assosiated Infection)بيمارستانی عفونت

 از پس جراحی، زخم های عفونت% 50 تا 25) بيمار ترخيص از پس( روز 30تا 10) مشخص ای دوره طی يا( بعد ساعت 72 يا 48)

. باشد داشته قرار نبايد نيز خود نهفتگی دوره در ، نداشته وجود بيمار پذيرش زمان در ، دهد رخ( گردند ظاهرمی بيمار ترخيص

 تا تواند می بيمارستانی عفونت ،(Implant) شود گذاشته کار خارجی جسم بيماران بدن در جراحی، اعمال بدنبال که صورتی در

 . بپيوندد وقوع به اعمال، اينگونه از پس يكسال

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

 می باشد اين خط مشی تهيه می گردد .كی از مشكالت عمده بهداشتی و درمانی يعفونت های با توجه به اينكه  چرايی:

اهش مرگ و مير ، ابتال و عوارض ابتال به عفونت های بيمارستانی ،کاهش هزينه های بيمارستانی از طريق کاهش ميانگين ک هدف:

 می باشد . بيمارانو رضايتمندی  بيماربستری و کاهش مداخالت درمانی ، تامين و حفظ و ارتقا سالمت 

بيمارستانی، تشكيل کميته کنترل عفونت ، تعيين پزشک و با ارائه دستورالعمل های مرتبط با کنترل عفونت های  سياست:

سوپروايزرکنترل عفونت، آموزشهای چهره به چهره / غير حضوری / حضوری مباحث مرتبط به کليه کارکنان درمانی / غير 

 جرا می گردد نظارتی دوره ای مسئولين کنترل عفونت ، بهداشت ،اعضاء کميته ايمنی بيمار اين خط مشی ا بازديدهایدرمانی و 

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 روش ارزيابی : بر اساس چک ليستو                      سوپروايزر کنترل عفونت: مسول پاسخگو

 

 :روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

ده ها از طريق گزارشات سوپروايزران و مسئولين نسبت به جمع آوری منظم و مستمر داروزانه سوپروايزر کنترل عفونت  -4-1

 واحدها اقدام می نمايد .
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 يها عفونت مقابل در مارانيب از مراقبت :عنوان/موضوع 

 يمارستانيب

 

 10/91/ 4تاريخ ابالغ  :

 3/3/93تاريخ  آخرين باز نگری : 

 تانکليه واحدهاي بيمارس و روش :دامنه خط مشی  1/4/93 ابالغ  : آخرين تاريخ

 

 IC/001 کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه 4 از 2 : صفحه

 

و سوپروايزر کنترل عفونت از طريق حضور در راندهای روزانه و همراهی در راند ايمنی بيمار نسبت به جمع آوری منظم  -4-2

  .مستمر داده ها اقدام می نمايد

نسبت به تشكيل کميته کنترل عفونت به صورت ماهانه اقدام  و صورتجلسات مربوط را به سوپروايزرکنترل عفونت  -4-3

 معاونت درمان دانشگاه ارسال می نمايد .

نسبت به تجزيه و تحليل داده ها و تصميم گيری جهت طراحی اقدامات مداخله ای ماهانه اعضاء کميته کنترل عفونت -4-4

 اقدام می نمايند .

نسبت به گزارش منظم موارد کنترل عفونت بيمارستانی بصورت اينترنتی با فرم های روزانه ترل عفونت سوپروايزرکن -4-5

 مربوطه به مرکز بهداشت غرب تهران اقدام می نمايد .

دوره های آموزشی درطی هرسال سوپروايزرکنترل عفونت در خصوص راه های پيشگيری وکنترل عفونت های بيمارستانی  -4-6

 ه کارکنان بيمارستان برگزار می نمايد .را برای کلي

با همكاری سوپروايزر آموزشی و جلب مشارکت از سرپرستاران ، اجرای برنامه های ماهانه سوپروايزر کنترل عفونت  -4-7

 آموزشی برای بيماران و همراهان از طريق ارائه پمفلت های آموزشی و تماس با بيماران پس از ترخيص را کنترل می نمايد  .

و دستورالعمل های احتياطات همه جانبه سوپروايزرکنترل عفونت با همكاری سايرسوپروايزران در خصوص رعايت اصول  -4-8

 انجام می دهند .ماهانه کنترل عفونت مميزی بالينی را 

  

  امكانات و تسهيالت مورد نياز: -5

 اينترنت. امكانات آموزشی و سمعی بصری ، پرينتر ، فرم های گزارش ، رايانه ،
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 يها عفونت مقابل در مارانيب از مراقبت :عنوان/موضوع 

 يمارستانيب

 

 10/91/ 4تاريخ ابالغ  :

 3/3/93تاريخ  آخرين باز نگری : 

 کليه واحدهاي بيمارستان   و روش :دامنه خط مشی  1/4/93 ابالغ  : آخرين تاريخ

 IC/001 کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه 4 از 3 : صفحه

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدیر بيمارستان  ابراهیم هاشمی   پزشك کنترل عفونت  دکتر علي فراهاني ماستري

  رستاري مدیر پ زهرا قاسمي   مسئول امور دارویي دکترمهرنوش جاریاني

  سوپروایزر باليني منصوره باني  سوپروایزر آموزشي سكينه نژادفاضل

  مسئول ایمنی بیمار ثریارضایی  سوپروایزر کنترل عفونت فریبا ابراهيميان

  سوپروایزر باليني زینت جليلي ثابت  رئیس اداره مدارك پزشکی اقدس کبیرزاده

  ول بهداشت محيط ئمس پورمندسيده زهرا   سرپرستار اتاق عمل الهه بحري

  مسئول خدمات ابراهيم عرب   پرستار فاطمه محمودی

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  پزشك کنترل عفونت  دکتر علي ماستري فراهاني 
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 يها عفونت مقابل در مارانيب از مراقبت :عنوان/موضوع 

 يمارستانيب

 

 10/91/ 4تاريخ ابالغ  :

 3/3/93اريخ  آخرين باز نگری : ت

 کليه واحدهاي بيمارستان   و روش :دامنه خط مشی  1/4/93 ابالغ  : آخرين تاريخ

 IC/001 کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه 4 از 3 : صفحه

 

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بيمارستان  يسئر دکتر سيد رضا مطهري 

 منابع :-7

انتشارات تيمورزاده و نشر  .تهران .هاي بيمارستاني پيشگيري و کنترل عفونت. افهمي، شيرین ،اصل سليماني، حسين  -

 ، 1379 .طبيب

شماره  .1376هاي عفوني و گرمسيري.  مجله بيماري. زباله هاي عفوني بيمارستاناصل سليماني، حسين. پوررضا، ابوالقاسم.  -

 سال دوم، ، 6

مجموعه مقاالت همایش باز آموزي کنترل عفونت .هاي بيمارستاني نقش آموزش در کنترل عفونتسليماني، حسين.  -

 . 1377 .تهران، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران .بيمارستاني

 تجارب بيمارستان -
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 های عفونت درمقابل کارکنان از مراقبت عنوان/موضوع :

 از محافظت راستای در آنان های مهارت ارتقای و بیمارستانی

خون  راه از منتقله های عفونت از پیشگیری شامل خود

 برنده و تیز اجسام صحیح دفع و بیمارستان کارکنان درمیان

 10/91/ 4 تاريخ ابالغ  :

 3/3/93تاريخ  آخرين باز نگری : 

 1/4/93 ابالغ  : آخرين تاريخ
    کلیه واحدهای بیمارستان:  روشدامنه خط مشی و 

  IC/002 : کد خط مشی

                                  اول : نسخه                                                                           4از  1 : صفحه

 ---تعاريف: -1

 :مشی ( )چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خطبيانيه خط مشی-2

ساير کارکنان و به بيماران وخطر انتقال عفونت  با مخاطرات شغلی متعددی مواجهند که عالوه برحرف پزشكی، کارکنان  چرايی:

، استرسهای روانی ، آسيبهای بيولوژيكی ، شيميايی و فيزيكی را نيز شامل می گردد. بدين منظور  خط مشی اعضاء خانواده 

 بيمارستانی تهيه می گردد. عفونتهای مقابل در پرسنل از مراقبت

 های بيمارستانی و عواقب حاصله  کاهش عفونت در کارکنان ،ها  کاهش موارد مواجهه و ابتال به بيماری هدف:

رايگان واکسيناسيون ، انجام  انجام معاينات فيزيكی و بهداشتی قبل از شروع به کاربرای کارکنان رسمی و پيمانی سياست:

ری سيستم مراقبت از کارکنان در مواقع بروز بيماری / حادثه / آسيب، بازرسی دوره ای محيط کار از نظر برقراکارکنان، 

مخاطرات توسط کارشناس بهداشت محيط  ، برنامه های آموزشی ، تشكيل پرونده های بهداشتی برای کليه کارکنان، تشكيل 

 ای توسط اعضای کميته ايمنی کميته های کنترل عفونت به صورت ماهيانه ، بازديدهای دوره 

 :خط مشی و روش ارزيابی اجرایی مسئول پاسخگو-3

 : چک لیست ، مشاهدهروش ارزیابی : پزشک کنترل عفونت                 و            مسئول پاسخگو

 : گامهای اجرايی و مجری هر گام (روش  اجرا :)-4 

ت کلیه کارکنان جدیدالورود رابه محض ورود ورود برای تشکیل کارشناس بهداشت محیط و سوپروایزر کنترل عفون -4-1

 پرونده های بهداشتی به واحدهای مربوطه معرفی می نماید.

طبق انجام معاینات پزشکی کارگزین بیمارستان ، کلیه کارکنان رسمی و پیمانی جدیدالورود رابه محض ورودبرای  -4-2

 دستورالعمل معرفی می نماید.

داشت محیط و سوپروایزر کنترل عفونت  کلیه کارکنان را سالیانه جهت انجام معاینات دوره ای به کادردرمان کارشناس به -4-3

 )آزمایشگاه وکلینیک(طبق برنامه زمانبندی معرفی می نماید.

ریت مرکز و سوپروایزر کنترل عفونت  نتایج معاینات دوره ای الزم به پیگیری را ماهانه به مدی کارشناس بهداشت محیط-4-4 

 اطالع می دهد.

 برقراری نظام مراقبت از کارکنان در صورت بروز آسیب وسوپروایزر کنترل عفونت / کارشناس بهداشت در راستای -4-5
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جهت کارکنان فرد را به مرکز مشاوره بهداشت غرب معرفی  حوادث شغلی )مانند مواجهه با سوزن آلوده و مخاطرات محیط کار

 می نماید.

وایزر کنترل عفونت / کارشناس بهداشت  با اجرای  برنامه آموزشی و اجرای آموزش ساالنه و سوپروایزر آموزشی / سوپر-4-6

، بیماریهای واگیر و  انواع ایزوالسیون ، احتیاطات همه جانبه ،  شستن دست ،تزریقات ایمن مستمر جهت کلیه کارکنان در زمینه

 و ... جهت کارکنان برگزار می نمایند . غیر واگیر

و استفاده از استراحت در منزل  بادر بین کارکنان  /تک گیری بیماریدر موارد بروز همه گیرین واحدها مسوولی-4-7

 استعالجی موافقت می نمایند.

در بخش و یا اتاق ایزوله بر بیمار بستری سوپروایزر کنترل عفونت / سوپروایزر بالینی کشیک روزانه در صورت نیاز به -4-8

 کنترل عفونت هماهنگی بعمل می آورد . با پزشک اساس نوع بیماری

پرسنل دارای ممنوعیت / پرسنل باردار سوپروایزر کنترل عفونت / سوپروایزر بالینی کشیک روزانه بر عدم انجام وظیفه  -4-9

  نظارت می نماید. ، مراقبت از بیمار ایزوله

بیماری  مبتال بهبا بیمار کارکنان  مواجه خطر ساز در صورتسوپروایزر کنترل عفونت / سوپروایزر بالینی کشیک روزانه  -4-10

پس از انجام اقدامات فوری موارد را به اطالع پزشک کنترل عفونت می رساندو در صورت توصیه ایمنوگلوبولین واگیر دار 

 و یا سایر توصیه ها هماهنگی جهت تهیه داروی مورد نظر را انجام میدهد. HIVو یا داروهای ضد Bهپاتیت 

آمار مواجهه شغلی و نتایج نهایی اقدامات  ، وضعیت در کمیته کنترل عفونتماهانه با حضورسوپروایزر کنترل عفونت  -4-11

 .نمایدمی انجام گرفته را مطرح 

سوپروایزر کنترل عفونت روزانه بر نحوه تهیه ، توزیع و استفاده از وسایل محافظت فردی ، ظروف سفتی باکس ،  -4-12

 از نظارت و کنترل می نماید.داروهای مورد نی

 و همه جانبهاحتیاطات  ،  شستن دست ،تزریقات ایمنسوپروایزر کنترل عفونت روزانه نسبت به کنترل رعایت اصول  -4-13

 و گندزداها توسط کلیه کارکنان به طور مستمر نظارت می نماید . حفاظتی  استفاده از وسایل و تجهیزات

می  Safety boxدربالفاصله  را و .... شده مصرف های سرسوزنسام تیز و برنده مانند : تیغ ، کارکنان درمانی کلیه اج -4-14

 .اندازند

 سرپوش از و دست نزده سرسوزن به تزریق، از بعد دست در سوزن نوك رفتن فرو از جلوگیری برایکارکنان درمانی -4-15

 های عفونت درمقابل کارکنان از مراقبت عنوان/موضوع :

 از محافظت راستای در آنان های مهارت ارتقای و بیمارستانی

خون  راه از منتقله های تعفون از پیشگیری شامل خود

 برنده و تیز اجسام صحیح دفع و بیمارستان کارکنان درمیان

 10/91/ 4 تاريخ ابالغ  :

 3/3/93تاريخ  آخرين باز نگری : 

 1/4/93 ابالغ  : آخرين تاريخ
    کلیه واحدهای بیمارستان:  دامنه خط مشی و روش

  IC/002 : کد خط مشی

                                  اول: نسخه                                                                            4از  2 : صفحه
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 .نمایندمی  اجتناب سرسوزن مجدد گذاری

روز  درب آن را بسته و جهت معدوم سازی  5/ پس از  Safety boxحجم  3/ 4 از  بیشکمک پرستار در صورت اشغال  -4-16

 . اطالع بهداشتیار می رساند به

صحت کارکرد دستگاه امحاء طبق دستورالعمل موجود توسط مسئول بهداشت روزانه با اندیکاتورهای بیولوژیک و -4-17

 شیمیایی کنترل و ثبت می شود.

وسایل حفاظت کارکنان درمانی روزانه در انجام کلیه پروسیجرهایی که امکان آلودگی با ترشحات خونی وجود دارد از  -4-18

 فردی برحسب نیازاستفاده مینمایند.

 :امكانات و تسهيالت مورد نياز -5

Safety box   ،بخش ایزوله  اتاق ایزوله /، وسایل حفاظت فردی نظیر گان ،ماسک ، عینک ، شیلد حفاظت صورت ، دستکش ،

 HIVو داروهای ضد Bو بصری ، ایمنوگلوبولین هپاتیت  سمعیامکانات 

 سی:کميته برر-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدیر پرستاری  زهرا قاسمی   پزشک کنترل عفونت  دکتر علی ماستری فراهانی 

  سوپروایزر بالینی منصوره بانی  سوپروایزر آموزشی سکینه نژاد فاضل

  سوپروایزر کنترل عفونت  ابراهیمیان فریبا  کارشناس  بهداشت محیط  زهرا پورمند

  مسئول ایمنی بیمار ثریارضایی  سوپروایزر اتاق عمل الهه بحری

  پرستار فاطمه محمودی  سوپروایزر بالینی زینت السادات جلیلی ثابت

 

 

 انیبیمارست های عفونت درمقابل کارکنان از مراقبت : عنوان/موضوع

 شامل خود از محافظت راستای در آنان های مهارت ارتقای و

 کارکنان خون درمیان راه از منتقله های عفونت از پیشگیری

 برنده و تیز اجسام صحیح دفع و بیمارستان

 10/91/ 4  تاريخ ابالغ  :

  3/3/93: خ آخرين بازنگریتاري

 1/4/93 ابالغ  : آخرين تاريخ
  واحدهای بیمارستانیه کل:  دامنه خط مشی و روش

       IC/002  : کد خط مشی

                                  اول : نسخه 4از  3:   صفحه
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 های عفونت درمقابل کارکنان از مراقبت عنوان/موضوع :

 از محافظت یراستا در آنان های مهارت ارتقای و بیمارستانی

خون  راه از منتقله های عفونت از پیشگیری شامل خود

 برنده و تیز اجسام صحیح دفع و بیمارستان کارکنان درمیان

 10/91/ 4 تاريخ ابالغ  :

 3/3/93تاريخ  آخرين باز نگری : 

 1/4/93 ابالغ  : آخرين تاريخ
    کلیه واحدهای بیمارستان:  دامنه خط مشی و روش

  IC/002 : کد خط مشی

                                  اول : نسخه 4از  4 : صفحه

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  پزشک کنترل عفونت  دکتر علی ماستری فراهانی 

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بیمارستان ئیس ر دکتر سيد رضا مطهري 

 :منابع  -7

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات   .بیمارستانی عفونتهای مراقبت نظام کشوری راهنمای، حسین .  اصل معصومی -

 .1385 ها، بیماری مدیریت مرکز .بهداشتی درمانی تهران

انتشارات تيمورزاده و نشر  .تهران .هاي بيمارستاني پيشگيري و کنترل عفونت. افهمي، شيرین ،اصل سليماني، حسين  -

 .1379 .طبيب

.انتشارات  پيشگيري از عفونتهاي بيمارستانيراهنماي عملي سازمان بهداشت جهاني . ترجمه جوادي ، عباسعلي .  -

 .1383سلمان . 

. موسسه انتشاراتی همراه . چاپ  راهنمایی برای مهار عفونت در بیمارستانونزل ، آرپی . ترجمه محلوجی ، خدیجه .  -

 . 1383اول.

 تجارب بیمارستان -
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 در عفونت کنترل با مرتبط موارد رعایت : عنوان/موضوع

  اي پارچه اقالم مراقبت و نگهداري

 10/91/ 4  تاريخ ابالغ  :

 3/3/93تاريخ  آخرين باز نگری : 

 1/4/93 ابالغ  : آخرين تاريخ

تشخيصي و  ،کليه واحدهاي درماني :  دامنه خط مشی و روش

    ريلنژ

        IC/003 کد خط مشی

                               اول : نسخه 3از  1:  صفحه

 تعاريف: -1

آلوده در اقالم پارچه اي   بيولوژیك مایعات سایر و مدفوع خون، با  رؤیت قابل  آلودگي که صورتي اقالم پارچه اي آلوده: در

بخش سوختگي و ایزوله تنفسي ، شانهاي اتاق  نظير کليه اقالم پارچه اي از شود. مي اقالم پارچه اي آلوده ناميده دارد وجود

 عمل ، شانهاي بخش زایشگاه

 :)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (بيانيه خط مشی-2 

نظير ملحفه و البسه و ... به عنوان یكي از منابع عفونت در بين بيماران مطرح اقالم پارچه اي بنا به مطالعات انجام شده  :چرايی

ست لذا الزم است احتياطات الزم در مورد جمع آوري و انتقال اقالم پارچه اي آلوده به خون و سایر مایعات ، ترشحات و گردیده ا

 مواد دفعي صورت پذیرد.

از اقالم پارچه اي آلوده در راستاي کاهش عفونتهاي بيمارستاني ارائه راهكارهاي مناسب جهت نگهداري و مراقبت صحيح  هدف:

 . مي باشد

نظارتی دوره  بازديدهایبا آموزشهای چهره به چهره / حضوری مباحث مرتبط به کليه کارکنان درمانی / غير درمانی و  ست:سيا

 .اين خط مشی اجرا می گردد ی مسئولين کنترل عفونت ، بهداشت ا

 :خط مشی و روش ارزيابی اجرایی مسئول پاسخگو-3

 روش ارزیابي : مشاهده در بازدیدهاي مدیریتيو                سوپروایزر کنترل عفونت          مسئول پاسخگو: 

 : گامهای اجرايی و مجری هر گام (روش  اجرا :)-4

 تالطم حداقل با اقالم پارچه اي را  زا، بيماري هاي ميكروارگانيسم پراکندگي از اجتناب کمك پرستار / خدمات لنژري براي-4-1

 مي نمایند.  جابجا خوردگي وبهم

 مي دهد.  قرار را در بين هاي فایبرگالس درب دار آلوده مك پرستار اقالم پارچه اي ک-4-2

 خدمات لنژري نسبت به حمل و نقل اقالم پارچه اي آلوده با بين هاي چرخدار اقدام مي نمایند.-4-3

 باعث حفظ  که نمایند مي انبار و حمل نگهداري ،  اي گونه به را تميز هاي لباس و کمك پرستار / خدمات لنژري ملحفه -4-4

 آلودگي و غبار و گرد از آنها و حفاظت پاکيزگي

 شود. 
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 در عفونت کنترل با مرتبط موارد رعایت : عنوان/موضوع

 اي پارچه اقالم مراقبت و نگهداري

 10/91/ 4  تاريخ ابالغ  :

 3/3/93تاريخ  آخرين باز نگری : 

 1/4/93 ابالغ  : آخرين تاريخ

کليه واحدهاي درماني و تشخيصي و :  روشدامنه خط مشی و 

    ريلنژ

        IC/003 کد خط مشی

                                 اول: نسخه 3از  2:  صفحه

 مي نماید .نگهداري سرپرستار / مسئول واحد اقالم پارچه اي نو و استفاده نشده و اضافه در قفسه /کمد انبار بخش  -4-5

در صورت مشاهده از هم گسيختگي و فرسودگي اقالم پارچه اي آنها را جهت اعالم اسقاطي  CSRي / پرسنل خدمات لنژر -4-6

 .به بخش ها تحویل مي نمایند

پارچه  اقالم  دربه ترشحات خوني گي آلودصورت مشاهده در   یا و شده پاره اقالم پارچه اي که صورتي کمك پرستار در -4-7

جهت ضدعفوني و شستشو به واحد لنژري تحویل پس از اطالع به سرپرستار / مسئول شيفت آنها را  اي همانند زباله هاي عفوني

 . مي نماید

 بيمار بدن مواد مترشحه بالش با رویه که زماني و یا حين تعویض البسه و ملحفه بيمار)ترخيص بيمار از کمك پرستار بعد-4-8

با محلول ضد عفوني کننده  را و رویه تشك تخت شستشو قابل هاي بالشي ،پس از جدا نمودن اقالم پارچه ا ( باشد شده آلوده

 اقالم پارچه اي ، رفع آلودگي مي نماید .

بهداشتيار لنژري کليه اقالم پارچه اي مورد استفاده در بخش سوختگي و اتاق عمل را قبل از تحویل به بخش جهت -4-9

 مي نماید. CSSDاستریل تحویل واحد 

 :هيالت مورد نياز امكانات و تس-5

اي ،موادضدعفوني کننده اقالم پارچه اي ،ترالي ،بين هاي اتوماتيك شستشوي اقالم پارچه رختشویخانه مجهز به دستگاههاي 

 CSSD، واحد پالستيكي درب دار

 کميته بررسی:- 6

 

 تهيه كنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدیر پرستاري زهرا قاسمي   مدیر بيمارستان هاشمي ابراهيم 

  سوپروایزر آموزشي سكينه نژادفاضل  سوپروایزر باليني منصوره باني

  کارشناس  بهداشت محيط سيده زهرا پورمند  سوپروایزر کنترل عفونت  فریبا ابراهيميان

  مسئول خدمات ابراهيم عرب  مسئول ایمني بيمار ثریارضایي
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 در عفونت کنترل با مرتبط موارد رعایت : موضوععنوان/

 اي پارچه اقالم مراقبت و نگهداري

 10/91/ 4  تاريخ ابالغ  :

 3/3/93 :تاريخ  آخرين باز نگری 

 1/4/93 ابالغ  : آخرين تاريخ

کليه واحدهاي درماني و تشخيصي :  دامنه خط مشی و روش

    ريو لنژ

        IC/003 کد خط مشی

                                 اول: نسخه 3از  3 : صفحه

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدیر بيمارستان آقاي ابراهيم هاشمي 

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس بيمارستان  دکتر سيد رضا مطهري 

 منابع : -7

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات  . بیمارستانی عفونتهای مراقبت نظام کشوری راهنماین . معصومی اصل ، حسین و دیگرا -

 . 1377بهداشتی درمانی تهران، اردیبهشت 

 .انتشارات تيمورزاده و نشر طبيب .تهران .هاي بيمارستاني پيشگيري و کنترل عفونت. افهمي، شيرین ،اصل سليماني، حسين  -

1379. 

 رب بیمارستان اتج-
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 دفع در عفونت کنترل موازين رعايت بر نظارت عنوان/موضوع :

 بدن( مايعات و خون عفونی،( پسماندها

 10/91/ 4  تاريخ ابالغ  :

 3/3/93تاريخ  آخرين باز نگری : 

 1/4/93 ابالغ  : آخرين تاريخ

 کليه واحدهای بيمارستان:     دامنه خط مشی و روش

  IC/004   : کد خط مشی

                                  اول        : نسخه                                                                         3از1:     صفحه

 تعاريف:-1

 ناشی پسماندهای آزمايشگاه، های ميكروبی کشت مانند بيماری زنده عوامل داشتن به مظنون پسماندهای: عفونی پسماندهای

 بيماران اين دفع شده مواد اند، داشته تماس عفونی بيمار با که تجهيزاتی و مواد ها، عفونی،بافت بيماران داسازیج از
 

 :،هدف از تدوين و سياست خط مشی ( مشی)چرايی خط بيانيه خط مشی-2
 بيماری ميكروارگانيسمهای مخزن عنوان به به  بدن مايعات و خون و يا آلوده به عفونی،پسماند آلوده با توجه به اينكه  چرايی  :

 از توانند می ها ميكروارگانيسم اين نباشد کافی پسماندها مديريت که صورتی در اند وعفونت آلودگی ايجاد به قادر کهاست  زا

 .تدوين ميشود اين خط مشیلذا  شوند منتقل ديگران به ناقلين انواع وسيله به يا و هوا راه از مستقيم تماس طريق

 .آنهاست کارساز مديريتجهت الم  اهداف وروش های اجرايی وکنترلی مرتبط اع هدف:

 .ميگيرد انجام پسماند توليد محل به پسماندها در محل نزديک تفكيک و پسماند نوع تعيين با  سياست:

 :خط مشی و روش ارزيابی اجرایی مسئول پاسخگو-3 

 روش ارزيابی : بر اساس مشاهده در بازديدهاو                 مسئولين واحدهاط ، مسئول پاسخگو: کارشناس بهداشت محي

 : گامهای اجرايی و مجری هر گام (روش  اجرا :)-4

 ، زباله های شيميايی در نظر گرفته  بيمارستانی های زباله آوری برای جمع را ويژه سيستم يک کليه پرسنل بيمارستان -4-1

 .کنند جدامی يكديگر را از تيز(و زباله های عفونی  وسايل مثل خاص) های زباله )خانگی (و معمولی های زباله

کليه بهداشتياران و کمک بهياران در صورت ريخته شدن خون و مايعات بالقوه عفونی طبق محل مربوطه را ضدعفونی  -4-2

 نموده و شستشوی ناحيه  را انجام ميدهند . 

 جنس از معموالً که سفتی باکسها  داخل گيرند می قرار استفاده مورد که محلی همان در بايد را تيز اشياء پرسنل -4-3

  .مينمايند آوری جمع باشند می درپوش محكم دارای و شوند می ساخته متراکم پالستيک

کليه پرسنل از  سطلها  ومحفظه های زرد با کيسه زرد رنگ جهت جمع آوری و نگهداری زباله های  در سطح بيمارستان -4-4

 می نمايند. عفونی استفاده

 ميباشد آن محدود به دسترسی که محفوظ مكان يک ن را در بيمارستا و درمانگاه عفونی های زباله پرسنل بهداشت يار -4-5

 .نمايند  می انبار
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 دفع در عفونت کنترل موازين رعايت بر نظارت عنوان/موضوع :

 بدن( مايعات و خون عفونی،( پسماندها

 10/91/ 4  تاريخ ابالغ  :

 3/3/93نگری : ريخ آخرين بازتا

 1/4/93 ابالغ  : آخرين تاريخ

 کليه واحدهای بيمارستان :  دامنه خط مشی و روش

  IC/004 : کد خط مشی

                                 اول       : نسخه 3از  2:    صفحه

  با دستگاه بی خطر سازرا  شياء نوك تيز و برنده عفونی زباله های عفونی و زباله های حاوی ااپراتور دستگاه بی خطر ساز  -4-6

 می نمايد .زباله عفونت زدايی 

از تستهای بيولوژيک بصورت ماهانه  و شيميايی روزانه جهت اطمينان از بی خطر سازی پسماند های امحاء شده استفاده -4-7

  مربوطه جهت رفع نقص اطالع داده ميشود ميشود و در صورت کشت بيولوژيک مثبت و يا کشت مثبت شيميايی به شرکت 

درون توالت تخليه ميشود و سپس باتل ساکشنها شسته و ضدعفونی بر اساس در بخشهای درمانی  محتوی ساکشنها -4-8

 . دستورالعمل ساکشن انجام ميشود

 می نمايند.رعايت  ی عفونیدر جمع آوری و انتقال پسماندها را بهداشت دستها و اصول احتياطات استانداردکليه پرسنل -4-9

اعضاء و اندامهای قطع شده )جنين سقط شده (بطور مجزا در سرد خانه جمع آوری و جهت دفن طبق شرايط خاص به -4-10

 گورستان منتقل ميشوند.

 :امكانات و تسهيالت مورد نياز و چك ليست کنترل آن -5  

الی حمل پسماند ، ماسک ، دستكش ، پيش بند پالستيكی  ، سطل کيسه زباله در رنگهای مختلف ) سفيد ، مشكی ، زرد ( ، تر

 . امكانات آموزشی و سمعی بصری ، پرينتر ، فرم های گزارش ، رايانه ، اينترنتزباله در سه رنگ ) زرد ، سفيد ، آبی ( 

 :کميته بررسی- 6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

   پزشک کنترل عفونت علی فراهانیدکتر  بیمارستان مدیر ابراهیم هاشمی 

  سوپروایزر آموزشی سکینه نژادفاضل  مدیر پرستاری  زهرا قاسمی  

  سوپروایزر کنترل عفونت  ابراهیمیانفریبا  سوپروایزربالینی منصوره بانی

  ستارسرپر منور جلیلیان  کارشناس  بهداشت محیط سیده زهرا پورمند

     مسئول خدمات ابراهیم عرب 
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 دفع در عفونت کنترل موازين رعايت بر نظارت عنوان/موضوع :

 بدن( مايعات و خون عفونی،( پسماندها

 10/91/ 4  تاريخ ابالغ  :

 3/3/93نگری : تاريخ آخرين باز

 1/4/93 ابالغ  : آخرين تاريخ

 کليه واحدهای بيمارستان :  دامنه خط مشی و روش

  IC/004 : کد خط مشی

                                 اول       : نسخه 3از   3     : صفحه

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مسئول کمیته عفونی  دکتر علی فراهانی ماستری 

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

   بیمارستان ریاست دکترسید رضا مطهری 

 

 منابع :-7

هاي بيمارستاني : مجموعه مقاالت همایش باز آموزي کنترل عفونت  سليماني، حسين. نقش آموزش در کنترل عفونت -

  1377اردیبهشت  35ت39بيمارستاني، تهران، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران، صفحات 

 مجلس شوراي اسالمي ( 13/2/83قانون مدیریت پسماندها ) مصوب  -

 تجربه بيمارستان  -
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 ایمني نقص دچار بيماران حفاظت و مدیریت عنوان/موضوع :

 ها عفونت برابر در

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :

 3/3/93تاريخ  آخرين باز نگری :

 1/4/93 ابالغ  : آخرين تاريخ

   کلیه بخشها:  دامنه خط مشی و روش

 IC/005  کد خط مشی :

                                  اول : نسخه 3از  1 : صفحه

  تعاريف: -10

های سرکوب  ايدز، درمان با دارومانند  نقص ايمنی مادرزادی يا اکتسابیبيماران دارای  :هستند ايمنی نقص دچار که بيمارانی

 ميباشند . کننده دستگاه ايمنی، سوء تغذيه

 دوين و سياست خط مشی (:بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از ت-2

  در اکتساب عفونت بيمارستانی از بيماران، کارکنان بيمارستان و عيادت کنندگان احتمال باالی خطربا توجه به اينكه چرايی: 

 اين خط مشی تهيه می گردد .،لذا( WHOنقص ايمنی )طبق بررسی ميزان خطر عفونت بيمارستانی  دارایبيماران 

 است  ایمنی نقص دچار بیمارانخطر عفونت بيمارستانی در وارض مداخالت درمانی  عوبه کاهش ابتال  هدف:

  اعالم می گردد .تدابير ، روشهای اجرايی و کنترلی در زمينه مراقبت از بيماران دارای نقص ايمنی  سياست:

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 روش ارزيابی : بر اساس چک ليستو                     سوپروايزر کنترل عفونت      مسول پاسخگو: 

 :روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

 کليه پرسنل مراقبتی و درمانی  اصول احتياطات استاندارد را در کليه اقدامات درمانی و مراقبتی رعايت مينمايند  .-4-1

 شده بر اساس راه انتقال عفونت را ،در پرونده بيمار اعالم مينمايد .  پزشک مسئول بيمار در صورت نياز احتياطات توصيه-4-2

بر اساس راه انتقال عفونت را در اين بيماران  ايزوالسيون کليه پرسنل توام با رعايت احتياطات استاندارد ، احتياطات -4-2

 رعايت مينمايند  .

يزوله ، بيمار را در اتاق جداگانه بستری می نمايد و حين مسئول بخش در صورت توصيه پزشک به بستری بيمار در اتاق ا-4-3

 مراقبت از ايشان کليه احتياطات استاندارد بر اساس  راه انتقال عفونت را رعايت می کند.

 :امكانات و تسهيالت مورد نياز -5

رايانه ،  ،و سمعی بصری  امكانات آموزشی، تجهيزات حفاظتی و پوستر های آموزش استفاده از تجهيزات حفاظتی  اتاق ايزوله

 اينترنت
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 ایمني نقص دچار بيماران حفاظت و مدیریت عنوان/موضوع :

 ها عفونت برابر در

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :

 3/3/93تاريخ  آخرين باز نگری :

 1/4/93 ابالغ  : آخرين تاريخ

   کلیه بخشها:  دامنه خط مشی و روش

 IC/005  کد خط مشی :

                                  اول : نسخه 3از  2 : صفحه

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدیر بيمارستان  ابراهيم هاشمي   پزشك کنترل عفونت  دکتر علي فراهاني ماستري

  مدیر پرستاري  اسمي زهرا ق  مسئول امور دارویي دکترمهرنوش جاریاني

  سوپروایزر باليني منصوره باني  سوپروایزر آموزشي سكينه نژادفاضل

  مسئول ایمني بيمار ثریارضایي  سوپروایزر کنترل عفونت فریبا ابراهيميان

  ICU/1سرپرستار کبري آرمان  رئيس اداره مدارك پزشكي اقدس کبيرزاده

  ول بهداشت محيط ئمس هرا پورمندسيده ز  سرپرستار اتاق عمل الهه بحري

  مسئول خدمات ابراهيم عرب   تكنسين بيهوشي  معصومه توسلي 

 

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مسئول کمیته عفونی  دکتر علی فراهانی ماستری 
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 ایمني نقص دچار بيماران حفاظت و مدیریت عنوان/موضوع :

 ها عفونت برابر در

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :

 3/3/93تاريخ  آخرين باز نگری :

 1/4/93 ابالغ  : آخرين تاريخ

   کلیه بخشها:  دامنه خط مشی و روش

 IC/005  کد خط مشی :

                                  اول : نسخه 3از  3 : صفحه

 

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بیمارستان ئیس ر ضا مطهری  دکتر سید ر

 منابع :-7

انتشارات تیمورزاده و نشر  .تهران. های بیمارستانی پیشگیری و کنترل عفونت .افهمی، شیرین .اصل سلیمانی، حسین  -

  .1379 .طبیب

 .6شماره های عفونی و گرمسیری.  مجله بیماری.  زباله های عفونی بیمارستاناصل سلیمانی، حسین. پور رضا، ابوالقاسم.  -

  .1376 .سال دوم

مجموعه مقاالت همایش باز آموزی کنترل عفونت  . های بیمارستانی نقش آموزش در کنترل عفونتسلیمانی، حسین.  -

 . 1377 .دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران .بیمارستانی، تهران
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 لمح یا جراحي محل عفونت از پيشگيري عنوان/موضوع :

 برداري نمونه

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :

 3/3/93 تاريخ  آخرين باز نگری :

 1/4/93 ابالغ  : آخرين تاريخ

بخشهای اتاق عمل ، جراحی ، :  دامنه خط مشی و روش

   سوختگی ، زایشگاه ، ویژه ، قلب

 IC/006  کد خط مشی :

                                  اول : نسخه                                                                       4از  1  : صفحه

  تعاريف: -11

 مشخص ای دوره طی يا( بعد ساعت 72 يا 48) بيمارستان در بيمار پذيرش از پس که شود می گفته عفونتی به بيمارستانی عفونت

 زمان در و دهد رخ( گردند ظاهرمی بيمار ترخيص از پس حی،جرا زخم های عفونت% 50 تا 25) بيمار ترخيص از پس( روز 30تا 10)

 بدن در جراحی، اعمال بدنبال که صورتی در. باشد داشته قرار نبايد نيز خود نهفتگی دوره در و نداشته وجود بيمار پذيرش

 وقوع به اعمال، اينگونه از پس يكسال تا تواند می بيمارستانی عفونت ،(Implant) شود گذاشته کار خارجی جسم بيماران

 .سازند مبتال نيز را کنندگان عيادت و کارکنان بيماران، بر عالوه توانند می بيمارستانی های عفونت. بپيوندد

 مواد آنتی سپتيک :مواد ضد عفونی کننده 

 

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

 اين خط مشی تدوين ميشود . ابی بدنبال جراحیبا توجه به خطر باالی عفونت اکتس چرايی:

 در بيماران تحت جراحی  جراحی  از ناشی عفونت از پيشگيریو  کاهش مرگ و مير ، ابتال و عوارض هدف:

با ارائه دستورالعمل های مرتبط با کنترل عفونت های بيمارستانی، تشكيل کميته کنترل عفونت ، تعيين پزشک و  سياست:

آموزشهای چهره به چهره / غير حضوری / حضوری مباحث مرتبط به کليه  سوپر وايزر اتاق عمل ،عفونت،سوپروايزرکنترل 

نظارتی دوره ای مسئولين کنترل  بازديدهایو  ، تكميل چک ليست جراحی ايمن در اتاق عمل کارکنان درمانی / غير درمانی

 گردد . عفونت ، بهداشت ،اعضاء کميته ايمنی بيمار اين خط مشی اجرا می

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 سوپروایزر کنترل عفونت و سوپروایزر اتاق عمل                 و           روش ارزیابی بر اساس چک لیست

 :روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

به بيمار و بدين منظور  کنترل می نمايد  رابيمار  ادگیآم، عمل از قبل های مراقبت مورد پرسنل درمانی و مراقبتی در-4-1

 د .نما يشيو ميا ماشين عمل را ب محل گرفته و موی ميشود بيمار شب قبل از عمل دوش ارايهآموزش قبل از عمل 

 اتاق عمل با استفاده از چک ليست جراحی ايمنپرسنل درمانی و مراقبتی -4-2
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 محل یا جراحي حلم عفونت از پيشگيري عنوان/موضوع : 

 برداري نمونه

 4/10/91    تاريخ ابالغ  :

 3/3/93 تاريخ  آخرين باز نگری :

 1/4/93 ابالغ  : آخرين تاريخ

بخشهای اتاق عمل ، جراحی ، :  دامنه خط مشی و روش

   سوختگی ، زایشگاه ، ویژه ، قلب

 IC/006      کد خط مشی :

                                  اول        : نسخه                                                                       4از 2           : صفحه

 . کنترل می نمايد  رابيمار  آمادگیو عمل از قبل های مراقبت

نمايند و پزشک در صورت پرسنل در برگه بررسی بيمار در بدو پذيرش ايشان در مورد وجود عفونت در بدن بيمار سوال مي-4-3

 . وجود عفونت در بدن بيمار جراحی الكتيو را تا برطرف شدن مشكل بيمار به تاخير مياندازد

عمل با استفاده از مواد آنتی سپتيک مناسب که  اتاق در قبل از نمونه برداری و يا جراحی پرسنل اتاق عمل پوست بيمار را -4-4

 ف روی پوست استفاده ميشود آماده مينمايند.بصورت دايره وار از محل عمل به اطرا

 عفونی قبل از درمان قطعی در اتاق عمل حاضر نميشوند . يا آلوده پرسنل-4-5

 عمل انجام ميدهد. از قبل بيوتيک مناسب را بصورت پروفيالکسی  آنتی با پيشگيریبر حسب نياز پزشک -4-6

 يا دست جراحی پرستاران قبل از ورود به اتاق شستشوی و شیبيهو متخصصين پزشكان، تمامی پرسنل اتاق عمل شامل-4-7

 دست را اجرا مينمايند . جراحی مالش

 محافظ از بينی و چشم به آلوده قطرات و در صورت احتمال انتشار عمل اتاق مخصوص تمامی پرسنل اتاق عمل گان ،کاله-4-8

 استفاده مينمايند .  صورت و چشم

 استفاده مينمايند . ها باکتری بالقوه منبع و جراحی فيلد بين سدی ايجاد برای تريلاس پرسنل اتاق عمل از شان-4-9

ماسک  جراحی اعمال بين در و شدن، مرطوب صورت نموده ودر استفاده استاندارد جراحی پرسنل اتاق عمل ماسک-4-10

 نمينمايند. استفاده دوباره و گذاشته جيب به يا و ننموده  آويزان گردن از را راتعويض مينمايند و ماسک

ميپوشند  آب غيرقابل نفوذبه چكمه بدن مايعات يا خون با آلودگی احتمال صورت ودر پرسنل اتاق عمل کفش ها راتعويض-4-11

. 

مينمايند  تعويض شدن پاره آلودگی يا صورت در و پوشيده جراحی استريل التكس دستكش جفت دو عمل اتاق پرسنل-4-12

 نشت شدن، سوراخ يا چيزغيراستريل هر با تماس يا داشته تماس برهنه دست با يا شده آلوده تكشدس موارديكه همچنين در

 .نماييد تعويض می را آن پارگی يا داشتن

 .استريل نگه ميدارند  عمل پايان تا و مشخص را عمل محل و پرسنل اتاق عمل محوطه-4-13

-50درجه سانتيگراد ، رطوبت  24-18درجه سرد تر از محيط خارج عمل را از نظر دما )يک  اتاق پرسنل اتاق عمل محيط-4-14

 %کنترل نموده همچنين لوازم اتاق عمل را از نظر استريل بودن وسايا و لوازم کنترل مينمايند .55

 ميباشد . ضروری پرسنل به محدود فقط عمل اتاق به پرسنل ورود-4-15

 مينمايند استريلستفاده در اتاق عمل را مورد ا وسايل پرسنل واحد استريليزاسيون تمام-4-16
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 نمونه محل یا جراحي محل عفونت از پيشگيري عنوان/موضوع :

 برداري

 4/10/91  تاريخ ابالغ  :

 3/3/93آخرين باز نگری : تاريخ 

 1/4/93 ابالغ  : آخرين تاريخ

بخشهای اتاق عمل ، جراحی ، سوختگی ، :  دامنه خط مشی و روش

   قلبزایشگاه ، ویژه ، 

 IC/006      کد خط مشی :

                                  اول        : نسخه                                                                       4از  3           : صفحه

اتاق عمل را بصورت ماهانه و بدون  ميكروبيولوژيک از محيط گيری پرسنل مسئول واحد کشت ميكروبی بيمارستان نمونه-4-17

 اطالع قبلی انجام ميدهند. 

 می نمايند.در تمام مدت جراحی به استفاده از وسايل با حفظ استريليتی توجه پرسنل -4-18

و انجام / نمونه برداری جراحی  عمل از بعد انسزيون از پرسنل بخش در آموزش بعد از عمل بيمار در مورد مراقبت-4-19

 ساعت بعد را تاکيد مينمايند  48-24استريل تا پانسمان 

 :امكانات و تسهيالت مورد نياز -5

 مواد آنتی سپتيک ، گان ، کاله جراحی ، محافظ چشم و صورت ، دستكش استريل 

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدیر بيمارستان  ابراهیم هاشمی   شك کنترل عفونت پز دکتر علي فراهاني 

  مدیر پرستاري  زهرا قاسمي   پزشك متخصص جراحي دکتر هرمزي 

  سوپروایزر باليني منصوره باني  سوپروایزر آموزشي سكينه نژادفاضل

  مسئول ایمنی بیمار ثریارضایی  سوپروایزر کنترل عفونت فریبا ابراهيميان

  سوپروایزر اتاق عمل الهه بحري  مدارك پزشکی رئیس اداره اقدس کبیرزاده

  سرپرستار بخش جراحي  مهري سالمتي  ول بهداشت محيط ئمس سيده زهرا پورمند

  مسئول خدمات ابراهيم عرب   پرستار فاطمه محمودی
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 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  کمیته عفونی  پزشک دکتر علی فراهانی ماستری 

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بیمارستان ئیس ر سید رضا مطهریدکتر 

 

 منابع :-7

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی   .بیمارستانی عفونتهای مراقبت نظام کشوری راهنمای، حسین .  صلا معصومی -

 .1385 ها، بیماری مدیریت مرکز .درمانی تهران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محل یا جراحي محل عفونت از پيشگيري  عنوان/موضوع :

 برداري نمونه

 4/10/91    تاريخ ابالغ  :

 3/3/93تاريخ  آخرين باز نگری : 

 1/4/93 ابالغ  : آخرين تاريخ

بخشهاي اتاق عمل ، جراحي ، :  دامنه خط مشی و روش

   ویژه ، قلب،  سوختگي ، زایشگاه

 IC/006      کد خط مشی :

                                  اول        : نسخه                                                                       4از  4           : صفحه
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 با بيماراني گزارش و اداره شامل ایزوالسيون، عنوان/موضوع :

 شرایط بودن استاندارد بر نظارت و احتمالي واگير هاي بيماري

 ایزوله قهاي اتا

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :

 3/3/93تاريخ  آخرين باز نگری : 

 

 1/4/93 ابالغ  : آخرين تاريخ
   کلیه بخشها : دامنه خط مشی و روش

   IC/007کد خط مشی :

                                  اول : نسخه 5از  1 : صفحه

  تعاريف:-1

 مايعات تمام خون، يكرو ارگانيسمهای باقدرت سرايت باال که از طريق تماس مستقيم و يا غير مستقيم بابيماريهای واگير دار :م

هاو يا  مخاط، ديده آسيب پوست آن(، داخل رؤيت قابل خون گرفتن نظر در بدون ) عرق بجز دفعی بدن مواد و ترشحات بدن،

تهديدی برای بهداشت عمومی به ساير افراد انتقال می يابند و حتی ترشحات تنفسی فرد مبتال و يا ناقل اين نوع بيماريها 

 .محسوب می شوند

هوا ، قطرات  و تماس  :از عبارتند که دارد هاوجود عفونت انتقال راه براساس احتياط نوع احتياط بر اساس راه انتقال عفونت : سه

. 

 ايزوالسيون : جداسازی 
 

 ين و سياست خط مشی (:بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدو-2

به سايرافراد وجود دارد خطر سرايت بيماريهای واگير دار از بيماران مبتال و يا ناقل اين نوع بيماريها  با توجه به اينكه  چرايی:

 اين خط مشی تهيه می گردد .

تامين و حفظ سالمت ساير افراد ، به  خطر سرايت بيماريهای واگير دار از بيماران مبتال و يا ناقل اين نوع بيماريهاکاهش  هدف:

 جامعه است.افراد 

 .اعالم روشهای کنترلی و اجرايی در صورت مواجهه بااين موارد ميباشدارائه دستورالعمل ها و سياست :

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 چک ليست ايزوالسيون بر اساس  روش ارزيابی :سوپروايزر کنترل عفونت          و             مسول پاسخگو: 

 :روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

 بيماران ،  دفعی بدن مواد و  و مخاط ديده آسيب ترشحات، پوست بدن، مايعات تمام خون، با تماس صورت کليه پرسنل در-4-1

 .احتياطات استاندارد را رعايت مينمايند
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 با بيماراني گزارش و دارها شامل ایزوالسيون، عنوان/موضوع :

 شرایط بودن استاندارد بر نظارت و احتمالي واگير هاي بيماري

 ایزوله قهاي اتا

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :

 3/3/93تاريخ  آخرين باز نگری : 

 

 1/4/93 ابالغ  : آخرين تاريخ
   کلیه بخشها : دامنه خط مشی و روش

   IC/ 007 کد خط مشی :

                                  اول : نسخه 5از  2 : صفحه

لحاظ همه  از مهم ميكروارگانيسم با يا قطعی مشكوك بيماری  دچار که کليه پرسنل در صورت مواجهه با بيمارانی-4-2

راه  بنا به دستور پزشک معالج  احتياطات اضافی توصيه شده بر اساس گيرشناسی هستند عالوه بر رعايت احتياطات استاندارد

 انتقال عفونت را رعايت نموده و بيمار را بر اساس راه انتقال عفونت ايزوله مينمايند.

مسئول شيفت پرستاری در صورت عدم امكان ايزوالسيون هر بيمار )با بيماری واگير دار (در اتاق جداگانه، بيماران مبتال به -4-3

 عامل بيماری مشابه را در يک اتاق بستری مينمايد . 

کليه پرسنل درمانی در صورت تشخيص  يا احتمال  بيماريهايی که تهديدی برای بهداشت عمومی محسوب می شوند و -4-4

ساعته  24)بصورت ( به مرکز بهداشت غرب 66038922مشمول گزارش فوری هستند موارد را بصورت فوری)تلفنی با شماره 

  (اطالع ميدهند.

 را به سوپروايزر کنترل عفونت /بالينی اطالع ميدهند .کليه پرسنل موارد مشمول گزارش فوری -4-5

 کليه مسئولين بخشها استيكر بيماريهای مشمول گزارش فوری در برد اعالنات بخش نصب نموده اند .-4-6

کليه پرسنل از وسايل يكبار مصرف جهت اين بيماران استفاده مينمايند و در صورت استفاده از وسايل چند بار مصرف به -4-7

 و استاندارد اين وسايل ضدعفونی ميشوند .نح

محلولهای جهت ضدعفونی و گندزدايی محيط بخش ايزوله و وسايل اين  بيماران از  بهداشتيار و کمک پرستار  پرسنل -4-8

 مينمايند.  ضدعفونی مورد استفاده در بيمارستان طبق دستور استفاده 

در زمينه بيماريهای شايع فصلی و مقطعی توسط مسئول بخش  در  کليه دستورالعملهای رسيده از معاونت بهداشتی-4-9

 دسترس پرسنل قرار داده شده است  تا در مواقع نياز به آنها مراجعه شود .

با چک ليست موجود بررسی و موارد قابل ارتقاء  ايزوله قهای اتا شرايط بودن استاندارد بر نظارتسوپروايزر کنترل عفونت -4-10

 . پيشنهاد می شود

 

 :امكانات و تسهيالت مورد نياز -5

ساعته به مرکز بهداشت غرب با   24تلفنی  فرمهای گزارش بيماری ، و دسترسیاستيكر بيماريهای مشمول گزارش فوری ، تلفن ،

 ، انترانت و اينترنت ،بخش ايزوله تنفسی ، وسايل حفاظت فردی 66038922شماره های 

 

 

 



 

 عالیبسمه ت                               
 

 بادآافت بيمارستان شهدای ي

 تدفتر بهبود کيفي 

 

 

1004 
 

 با بيماراني گزارش و اداره شامل ایزوالسيون، عنوان/موضوع :

 شرایط بودن استاندارد بر نظارت و احتمالي واگير هاي بيماري

 ایزوله قهاي اتا

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :

 3/3/93تاريخ  آخرين باز نگری : 

 

 1/4/93 ابالغ  : آخرين تاريخ
   کلیه بخشها : دامنه خط مشی و روش

 IC/007  کد خط مشی :

                                  اول : نسخه 5از  3 : صفحه

 

 کميته بررسی:-6

 

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدیر بيمارستان  ابراهیم هاشمی   پزشك کنترل عفونت  دکتر علي فراهاني ماستري

  رستاري مدیر پ زهرا قاسمي   مدیر مالي علي نقي موسوي

  سوپروایزر باليني منصوره باني  سوپروایزر آموزشي سكينه نژادفاضل

  مسئول ایمنی بیمار ثریارضایی  سوپروایزر کنترل عفونت فریبا ابراهيميان

  ول بهداشت محيط ئمس سيده زهرا پورمند  مسئول امور دارویي دکترمهرنوش جاریاني

  سرپرستار اتاق عمل الهه بحري  رئیس اداره مدارك پزشکی اقدس کبیرزاده

  مسئول خدمات ابراهيم عرب   پرستار فاطمه محمودی

 

 

 

 

 



 

 عالیبسمه ت                               
 

 بادآافت بيمارستان شهدای ي

 تدفتر بهبود کيفي 

 

 

1005 
 

 با بيماراني گزارش و اداره شامل ایزوالسيون، عنوان/موضوع :

 شرایط بودن استاندارد بر نظارت و احتمالي واگير هاي بيماري

 ایزوله قهاي اتا

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :

 3/3/93 گری :تاريخ  آخرين باز ن

 

 1/4/93 ابالغ  : آخرين تاريخ
   کلیه بخشها : دامنه خط مشی و روش

 IC/007  کد خط مشی :

                                  اول : نسخه 5از  4 : صفحه

 

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدیر پرستاری  زهرا قاسمی    ول کمیته عفونی مسئ دکتر علی فراهانی

  سوپروایزر کنترل عفونت  فریبا ابراهیمیان  مسئول آزمایشگاه  دکتر سیدجواد جوادی

  کارشناس  بهداشت محیط   زهرا پورمند خانم   مدیر بیمارستان ابراهیم هاشمی  

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مسئول کمیته عفونی  راهانی دکتر علی ف

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بیمارستان ئیس ر سید رضا مطهری  دکتر 

 

 



 

 عالیبسمه ت                               
 

 بادآافت بيمارستان شهدای ي

 تدفتر بهبود کيفي 

 

 

1006 
 

 با بيماراني گزارش و اداره شامل ایزوالسيون، عنوان/موضوع :

 شرایط بودن استاندارد بر نظارت و احتمالي واگير هاي بيماري

 ایزوله قهاي اتا

 4/10/91 غ  :تاريخ ابال

 3/3/93تاريخ  آخرين باز نگری : 

 

 1/4/93 ابالغ  : آخرين تاريخ
   کلیه بخشها : دامنه خط مشی و روش

 IC/007  کد خط مشی :

                                  اول : نسخه 5از 5 : صفحه

 منابع : -7

 دستورالعمل های مرکز بهداشت غرب -

 تجارب بيمارستان -

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی   .بیمارستانی عفونتهای مراقبت نظام کشوری راهنمای، حسین .  صلا معصومی -

 .1385 ها، بیماری مدیریت مرکز .درمانی تهران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 عالیبسمه ت                               
 

 بادآافت بيمارستان شهدای ي

 تدفتر بهبود کيفي 

 

 

1007 
 

 از که تنفسی مجاری عفونت از پيشگيری عنوان/موضوع :

 يا ونتيالتور با تنفسی حمايت انتوباسيون، طريق

 .باشد شده ايجاد می،تراکئوستو

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :

 3/3/93تاريخ  آخرين باز نگری : 

 

 1/4/93 ابالغ  : آخرين تاريخ
   کليه بخشها:  دامنه خط مشی و روش

 IC/008  کد خط مشی :

                                  اول : نسخه 3از  1 : صفحه

  تعاريف:-1

 مشخص ای دوره ياطی( بعد ساعت 72 يا 48) بيماردربيمارستان پذيرش از پس که شود می گفته تیعفون به بيمارستانی عفونت

 زمان در و دهد رخ( گردند ظاهرمی بيمار ترخيص از پس جراحی، زخم های عفونت% 50 تا 25) بيمار ترخيص از پس( روز 30تا 10)

 بيماران بدن در جراحی، اعمال بدنبال درصورتيكه. باشد داشته قرار نبايد نيز خود نهفتگی ودردوره نداشته وجود بيمار پذيرش

 بپيوندد وقوع به اعمال، اينگونه از پس يكسال تا تواند می بيمارستانی عفونت ،(Implant) شود گذاشته کار خارجی جسم

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

ياتراکئوستومی تحت مراقبت قرار ميگيرند احتمال  ونتيالتور با تنفسی حمايت توباسيون،ان در بيمارانيكه ازطريق چرايی:

 .عفونت تنفسی بعلت ماهيت تهاجمی بودن اين اقدات افزايش می يابد  

 نکاهش مرگ و مير ، ابتال و عوارض ابتال به عفونت های بيمارستانی ،کاهش هزينه های بيمارستانی از طريق کاهش ميانگي هدف:

 از طريق کنترل عفونت های بيمارستانی می باشد .بستری و کاهش مداخالت درمانی 
با انجام  که تنفسی مجاری منتقله از طريق عفونت با ارائه دستورالعمل های مرتبط با کنترل عفونت های بيمارستانی سياست:

 . تدوين می شود  مشیاين خط ايجاد ميشود  ياتراکئوستومی ونتيالتور با تنفسی حمايت انتوباسيون،

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3
 چک ليست روش ارزيابی : بر اساس سوپروايزر کنترل عفونت            و              مسول پاسخگو: 

 روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام (:-4

ياتراکئوستومی احتياطات  ونتيالتور با تنفسی يماران تحت  حمايتکليه پرسنل درمانی ،مراقبتی و خدمات  در مراقبت از  ب-4-1

 استاندارد را رعايت مينمايند.

 پرسنل درمانی در صورت نياز به ساکشن اصول آسپتيک را در ساکشن  رعايت مينمايند  .-4-2

 ی انجام ميگيرد اينتوباسيون بيماران با رعايت شرايط استريل توسط تكنسين بيهوشی با نظارت متخصص بيهوش-4-3

 پرسنل درمانی از  لوله های تنفسی يكبار مصرف جهت بيماران تحت ونتيالسيون مكانيكی استفاده مينمايند. -4-4

 پرسنل درمانی از فيلتر در مسير لوله تنفسی جهت پيشگيری از خطر آلودگی دستگاه تنفس استفاده مينمايند .  -4-5

 ازسوند های ساکشن بارعايت شرايط استريل بصورت يكبار مصرف استفاده ميشود.پرسنل درمانی جهت ساکشن بيماران -4-6

 پرسنل مراقبتی  کيسه های آمبوبگ را بعد از استفاده در محلول ضدعفونی) طبق دستورالعمل شرکت طرف قرارداد مواد -4-7

 



 

 عالیبسمه ت                               
 

 بادآافت بيمارستان شهدای ي

 تدفتر بهبود کيفي 

 

 

1008 
 

 از که تنفسی مجاری عفونت از پيشگيری عنوان/موضوع :

 يا ونتيالتور با یتنفس حمايت انتوباسيون، طريق

 .باشد شده ايجاد تراکئوستومی،

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :

 3/3/93تاريخ  آخرين باز نگری : 

 

 1/4/93 ابالغ  : آخرين تاريخ
   کليه بخشها:  دامنه خط مشی و روش

 IC/008  کد خط مشی :

                                  اول : نسخه 3از  2 : صفحه

 کننده  بيمارستان (غوطه ور نموده  و پس از ضد عفونی استفاده مينمايند . ضد عفونی

ساعت شستشو نموده و با توجه به عدم امكان اتوکالو، در سطح باال  )طبق  24پرسنل مراقبتی بطريهای ساکشن را  هر -4-8

 . دستورالعمل شرکت طرف قرارداد مواد ضد عفونی کننده  بيمارستان ( ضدعفونی مينمايند

 پرسنل مراقبتی محتوی بطريها ی ساکشن را در توالت تخليه مينمايند .-4-9

 پرسنل درمانی حتی االمكان بيماران را در وضعيت نيمه نشسته يا خوابيده به پهلو قرار ميدهند .-4-10

 پرسنل درمانی دستگاه تنفس مصنوعی بيمار تحت ونتيالسيون را  هر هفت روز تعويض مينمايند.  .-4-11

 پرسنل درمانی ناحيه تراکئوستومی را روزانه از نظر عالئم عفونت بررسی مينمايند.-4-12

پرسنل درمانی عالئم تب و احتمال عفونت بيمارستانی در  بيمار دارای  تراکئوستومی و يا اينتوبه را بررسی می نمايد و در -4-13

 ل عفونت رسانده ميشود .باطالع سوپروايزر کنترصورت احتمال عفونت بيمارستانی موارد 

 :امكانات و تسهيالت مورد نياز و چك ليست کنترل آن -5

 ، وسايل حفاظت فردی ُ مواد ضدعفونی کننده . گندزدا، دستورالعملهای واحد کنترل عفونت امكانات آموزشی و سمعی بصری

 :کميته بررسی-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت ادگینام و نام خانو امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدیر بيمارستان  ابراهیم هاشمی   پزشك کنترل عفونت  دکتر علي فراهاني 

  مدیر پرستاري  زهرا قاسمي   متخصص بيهوشي  دکتر فریدون فالح مهر  

  سوپروایزر باليني منصوره باني  سوپروایزر آموزشي سكينه نژادفاضل

  مسئول ایمنی بیمار ثریارضایی  سوپروایزر کنترل عفونت فریبا ابراهيميان

  سرپرستار اتاق عمل الهه بحري  پرستار  زهرا عباسی 

 



 

 عالیبسمه ت                               
 

 بادآافت بيمارستان شهدای ي

 تدفتر بهبود کيفي 

 

 

1009 
 

 از که تنفسی مجاری عفونت از پيشگيری عنوان/موضوع :

 يا ونتيالتور با تنفسی حمايت انتوباسيون، طريق

 .باشد شده ايجاد تراکئوستومی،

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :

 3/3/93تاريخ  آخرين باز نگری : 

 

 1/4/93 ابالغ  : آخرين تاريخ
   کليه بخشها:  دامنه خط مشی و روش

 IC/008  کد خط مشی :

                                  اول : نسخه 3از  3 : صفحه

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

   مسئول کميته عفوني بيمارستان   علي فراهاني 

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  ریاست بيمارستان   سيد رضا مطهري   دکتر 

 

 منابع :-7

های بيمارستانی، تهران، انتشارات تيمورزاده و نشر  اصل سليمانی، حسين و افهمی، شيرين: پيشگيری و کنترل عفونت -

  12تا  3، صفحه 1379طبيب، 

، 1376های عفونی و گرمسيری.  اله های عفونی بيمارستان: مجله بيماریاصل سليمانی، حسين. پور رضا، ابوالقاسم. زب -

 . 58ت63، سال دوم، صفحات 6شماره 

های بيمارستانی : مجموعه مقاالت همايش باز آموزی کنترل عفونت  سليمانی، حسين. نقش آموزش در کنترل عفونت -

  1377ارديبهشت  35ت39تهران، صفحات بيمارستانی، تهران، دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی 

 

 

 



 

 عالیبسمه ت                               
 

 بادآافت بيمارستان شهدای ي

 تدفتر بهبود کيفي 

 

 

1010 
 

 بيمار به مربوط های اسكوپی و درمانی : اقدامات عنوان/موضوع

 (ی مرکز وريد يزاسيون کاتتر مانند)

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :

 3/3/93: آخرين بازنگری تاريخ

 

 1/4/93 ابالغ  : آخرين تاريخ
  کليه واحدهای بيمارستان: روشدامنه خط مشی و

  

       IC/009  : کد خط مشی

                                  اول  : نسخه                                                                         3از 1:    صفحه

 تعاريف:-1

فرد در برابر آلودگی ها  که برای حفاظت از وسايل حفاظت فردی شامل : دستكش ، عينک ، ماسک ، شيلد محافظ صورت ، گان 

 استفاده ميشود .

 :)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (بيانيه خط مشی-2 
 دستيابی به عروق وريد مرکزی جهت مايع درمانی و يا دارو درمانی سريع بيماران .    . چرايی:

 . کاتتريزاسيون بيمار  ميباشد طريق  از منتقله عفونتهای از پيشگيری هدف:

از طريق ارائه آموزشهای الزم به کارکنان به صورت چهره به چهره /حضوری ، ارائه دستورالعمل های مربوطه به کارکنان  سياست:

 و راندهای نظارتی توسط واحدهای کنترل عفونت  خط مشی مربوطه اجرا می گردد .  

 :خط مشی و روش ارزيابی اجرایی مسئول پاسخگو-3

 روش ارزيابی بر اساس مشاهدات در بازديدها ايزر کنترل عفونت           و          سوپرومسئول پاسخگو : 

 : گامهای اجرايی و مجری هر گام (روش  اجرا :)-4

رعايت ميشود کارکنان درمانی درهنگام وريدی و شريانی احتياطات استاندارد توسط کارکنان درمانی در کاتتريزاسيون  -4-1

ی)وريدوشريانی(حداکثرحفاظت راجهت ايجادشرايط استريل)يعنی ازدستكش وگان استريل ،ماسک جاگذاری کاتترهای مرکز

 وکاله (انجام ميدهند .

 سانتی متر ضدعفونی مينمايند.پنج ناحيه اطراف را به قطر  "قبل از جا گذاری کاتتر کارکنان درمانی حتما-4-2 

 .مينمايندت ودردروزانه لمس کادر درمانی محل جاگذاری کاتتررا ازنظر وجودحساسي-4-3

 پرستار  تاريخ وشيفت جاگذاری کاتتررادرمحل مناسبی روی  محل جاگذاری ودرگزارش پرستاری ثبت می نمايد .-4-4

حساسيت دارد وياعالئمی ازعفونت موضعی جريان خون دارد،پرستار محل کاتتررا دقيق کاتتريزاسيون اگربيماردرناحيه -4-5

 رع وقت کاتتر خارج ميشود .مشاهده نموده و در اس

تعويض می را در صورت ضرورت بالينی CVPLINEو کاتتر  72پرستار دربالغين کاتتر وريد های محيطی را بطور روتين  هر -4-6

 نمايد  ولی در صورت مشاهده عالئم ونشانه های عفونت )گرمی، تندرنس،قرمزی(درموضع جاگذاری محل کاتترراتعويض نمائيد
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 بيمار به مربوط های اسكوپی و درمانی : اقدامات ععنوان/موضو

 (ی مرکز وريد يزاسيون کاتتر مانند)

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :

 3/3/93: آخرين بازنگری تاريخ

 کليه واحدهای بيمارستان : روشدامنه خط مشی و 1/4/93 ابالغ  : آخرين تاريخ

  

       IC/009  : کد خط مشی

                                  اول  : نسخه                                                                         3از 2:    صفحه

 -پرستار دراطفال کاتتروريدهای محيطی راتااتمام درمان وريدی درمحل باقی ميگذارد مگراينكه عارضه ای)فلبيت-4-8

  .انفيلتراسيون(اتفاق بيفتد

ساعت 72ت سرم وست تزريق متناوب دارو)ميكروست(وشيرهای رابط درصورتی که مشكل خاصی نباشد هرسپرستار -4-9

 مينمايد.يكبارتعويض 

 .مينمايد  پس ازتعويض ست سرم برچسبی باذکرتاريخ تعويض،ساعت روی ست جديد نصبپرستار -4-10

نمايد)با توجه به احتمال باالی می آن تعويض ساعت بسته به ميزان استفاده از6-12راهر Propofolست تجويزپرستار -4-11

 بروز  فلبيت در اثر تزريق اين دارو (

 ساعت سرم دفع ميشود.  24ساعت نگهداری و پس از  24پرستار سرمهای مصرفی باز شده راتا -4-12

  امكانات و تسهيالت مورد نياز: -5

 .،  امكانات حفاظت فردی امكانات آموزشی و سمعی بصری 

 بررسی:کميته -6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدیر پرستاری  زهراقاسمی   پزشک کنترل عفونت دکتر علی فراهانی

  سوپروایزر کنترل عفونت  فریبا ابراهیمیان  سوپروایزر بالینی منصوره بانی

  کارشناس  بهداشت محیط  را پورمندسیده زه  سوپروایزر آموزشی سکینه نژادفاضل

  سرپرستار اتاق عمل الهه بحری  مسئول ایمنی بیمار ثریارضایی
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 بيمار به مربوط های اسكوپی و درمانی : اقدامات عنوان/موضوع

 (ی مرکز وريد يزاسيون کاتتر مانند)

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :

 3/3/93: آخرين بازنگری تاريخ

  واحدهای بیمارستانکلیه :  دامنه خط مشی و روش 1/4/93 : ابالغ  آخرين تاريخ

  

       IC/009  : کد خط مشی

                                  اول  : نسخه                                                                        3از 3:    صفحه

 

 تاييد کننده :

 امضاء متس نام و نام خانوادگی

   پزشک کنترل عفونت فراهانیماستری دکتر علی 

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بیمارستان ئیس ر دکتر سيد رضا مطهري  

 منابع :-7

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی   .بیمارستانی عفونتهای مراقبت نظام کشوری راهنمای، حسین .  اصل معصومی -

 .1385 ها، بیماری مدیریت مرکز .نی تهراندرما

 معاونت محترم درمان 1393دستورالعمل زمان تعویض پاره ای از اتصاالت  -

  رب بیمارستاناتج -
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 بيمار به مربوط های اسكوپی و درمانی اقدامات : عنوان/موضوع

 ( ادراری کاتتر)

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :

 3/3/93: آخرين بازنگری تاريخ

 1/4/93 ابالغ  : آخرين ختاري
 کليه واحدهای بيمارستان  : دامنه خط مشی و روش

       IC/010  : کد خط مشی

                                  اول  : نسخه                                                                         3از 1:    صفحه

 ---تعاريف:-1

 :)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (خط مشیبيانيه -2 
 اعم از : وجود داردنياز به جاگذاری کاتتر ادراری تعدادی از بيماران برحسب ضرورت در چرايی:

 0بيمارانی که انسدادمجرای خروجی ادرار)فيزيولوژيک ياآناتوميک(دارند 

 فته اند.بيمارانی که تحت عمل جراحی ترميم دستگاه ادراری قرارگر 

 )بيمارانی که احتياج به بيحرکتی طوالنی مدت دارند)صدمه به مهره های کمری،توراسيک وشكستگی لگن 

 .دربيماران بدحالی که احتياج به کنترل دقيق حجم ادرارمی باشد 

 .جهت کمک به التيام زخمهای بازساکروم وياپرينه دربيمارانی که کنترل ادرارندارند 

 و بنا به دستور پزشک کاتتريزاسيون مجرای ادراری انجام ميشود . . ضر.جهت راحتی بيماران محت 

 ی  ميباشد .رکاتتريزاسيون ادرا راه از منتقله عفونتهای از جهت پيشگيری هدف: 

از طريق ارائه آموزشهای الزم به کارکنان به صورت چهره به چهره /حضوری ، غير حضوری ، تهيه مجموعه های  سياست:

  .  ط مشی اجرا می گرددآموزشی اين خ

 :خط مشی و روش ارزيابی اجرایی مسئول پاسخگو-3

 روش ارزيابی بر اساس مشاهدات در بازديدها ، چک ليست : سوپروايزر کنترل عفونت               و           مسئول پاسخگو

 روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام ( :-4

 مبنی بر لزوم کاتتريزاسيون ادراری را کنترل مينمايند. کارکنان درمانی دستور پزشک -4-1

 کادردرمان درهنگام سوندگذاری تكنيک آسپتيک ووسايل استريل استفاده می نمايند.-4-2

 ،دستها را شستشو و ضدعفونی می نمايند.ریاری وياهرگونه دستكاری کاتترادراکارکنان درمانی  حتما قبل وبعدازسوندگذ-4-3

ويا ايجادمشكل درسيستم بسته تخليه ،کاتتر ادراری را  نسداداساس تظاهرات بالينی مثل عفونت،ادرمانی برکار کنان  -4-4

 تعويض مينمايند دراصل کاتتربه محض رفع انديكاسيون بايدخارج شود.

 کار کنان درمانی در صورت نياز به گرفتن نمونه کشت ادرار نمونه را به روش آسپتيک تهيه می نمايند.-4-5

 :امكانات و تسهيالت مورد نياز -5

 وسایل حفاظت فردی شامل :دستکش،عینک،ماسک،شیلد محافظ صورت ، گان، کاتترادراری در شماره های مختلف ، يورين بگ
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 بيمار به مربوط های اسكوپی و درمانی اقدامات : عنوان/موضوع

 ( ادراری کاتتر)

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :

 3/3/93: آخرين بازنگری تاريخ

 1/4/93 ابالغ  : آخرين تاريخ
 کليه واحدهای بيمارستان  : دامنه خط مشی و روش

  

       IC/010  : کد خط مشی

                                  اول  : نسخه                                                                         3ز2 :    صفحه

 

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدیر پرستاری  زهرا قاسمی    پزشک کنترل عفونت دکتر علی فراهانی

  سوپروایزر کنترل عفونت  فریبا ابراهیمیان  سوپروایزر بالینی منصوره بانی

  کارشناس  بهداشت محیط  ورمندسیده زهرا پ  سوپروایزر آموزشی سکینه نژادفاضل

  سرپرستار اتاق عمل الهه بحری  مسئول ایمنی بیمار ثریارضایی

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

   پزشک کنترل عفونت فراهانیماستری دکتر علی 

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  تان بیمارسئیس ر دکتر سيد رضامطهري  

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات   .بیمارستانی عفونتهای مراقبت نظام کشوری راهنمای، حسین .  اصل معصومیمنابع :-7

  رب بیمارستاناتج     -            .1385 ها، بیماری مدیریت مرکز .بهداشتی درمانی تهران
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 4/10/91 تاريخ ابالغ  :  نظافت و پاکسازی بيمارستان عنوان/موضوع :

 3/3/93 :آخرين بازنگری تاريخ

 1/4/93 ابالغ  : آخرين تاريخ
 کليه واحدهای بيمارستان:  دامنه خط مشی و روش

    IC/011     : کد خط مشی

                                  اول        : نسخه                                                                         4از1          : صفحه

 ---تعاريف:-1

 :،هدف از تدوين و سياست خط مشی ( مشی)چرايی خط بيانيه خط مشی-2
. وجود محيطي تميز و مناسب براي اجراي استانداردهاي بهداشتي و ضدعفوني الزم بوده و باعث با توجه به اينكه چرايی: 

 .تدوين ميشود مشیاين خط  اطمينان خاطر بيماران و ساير پرسنل مي گردد

يكسان سازی نحوه اجرای دستورالعمل نظافت و پاکسازی بيمارستان و جلوگيری ازبروز آلودگی ظاهری و حذف  هدف :

 ميكانيكی ميكرو ارگانيسم هاست .

و ارايه پوستر های آموزشی ، برگزاری کالسهای آموزشی و باز ديدهای روزانه مسئول بهداشت محيط ، مسئول خدمات  سياست:

 سوپروايزر کنترل عفونت می باشد.

 

 :خط مشی و روش ارزيابی اجرایی مسئول پاسخگو-3

 روش ارزيابی : بر اساس مشاهده در بازديدهاسوپروايزر کنترل عفونت       و           مسئول پاسخگو: 

 : گامهای اجرايی و مجری هر گام (روش  اجرا :)-4

 ن توسط بهداشتياران زير نظر مسئول خدمات انجام ميشود .نظافت و پاکسازی فضای سبز بيمارستا-4-1

در بخشهای بالينی محيط بخش توسط بهداشتياران روزانه گرد گيری و نظافت ميشود و عالوه بر آن در صورت رويت  -4-2

 .آلودگی ظاهری و بر حسب ضرورت نيز نظافت انجام ميشود 

های بالينی  نوشته شده وتوسط بهداشتياران در بخشها اجرا برنامه مشخصی توسط مسئول بخش جهت نظافت بخش -4-3

 ميشود.

نظافت بخشهای عمومی توسط بهداشتياران بصورت روزانه فقط با مواد پاك کننده معمولی انجام ميشود و در صورت -4-4

 .دميشو( از مواد ضدعفونی کننده استفاده و خون  احتمال انتقال عفونت )جمع آوری ترشحات عفونی آلوده

، دياليز ،سوختگی و ايزوله  بصورت روزانه فقط با مواد ضدعفونی کننده محيط انجام CSRنظافت بخشهای اتاق عمل،  -4-5

 ميشود .

وسايل مورد استفاده جهت نظافت بخش  پس از اتمام نظافت بخش توسط بهداشتياران ضدعفونی و سپس در يک محل -4-6

 )تی ها از گيره آويزان ميشود و سطلها بصورت وارونه قرار داده ميشود(.مناسب جهت خشک نمودن قرار داده ميشود 
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 4/10/91 تاريخ ابالغ  :  نظافت و پاکسازی بيمارستان عنوان/موضوع :

 3/3/93 :آخرين بازنگری تاريخ

 1/4/93 ابالغ  : آخرين تاريخ
 کليه واحدهای بيمارستان: دامنه خط مشی و روش

   IC/011     : کد خط مشی

                                  اول        : نسخه                                                                         4از2          : صفحه

سبز بهداشتياران از تی ها با رنگ بندی مصوب در کميته بهداشت )سفيد :اتاق پرسنل ، زرد :اتاق بيماران و راهرو  ، -4-7

 :سرويس های بهداشتی (در کليه بخشها استفاده  مينمايند .

"توسط بهداشتياران  انجام ميشود واما بصورت روتين در نظافت ديوارها و سقف در صورت آلودگی با خون و ترشحات فورا-4-8

ی االمكان هر سه ماه بخشهای ويژه هر شش ماه يكبار و در بخشهای سوختگی حتبخش عمومی بصورت ساالنه و در اتاق عمل و 

 يكبار  انجام ميشود  .

و حمام وسينكهابا استفاده  از برس ينمايندحداقل روزانه يک بار شستشو و نظافت مرا سرويسهای بهداشتی بهداشتياران -4-9

 تيناز مواد دترجنت برای نظافت رودسته بلند نايلونی در هرشيفت يكبار نظافت ميشود و در صورت عفونی بودن بيماران 

  /. % می باشد.5ماده ضد عفونی مناسب همان هيپوکلريت سديم استفاده ميشود و 

 گردد.  می توسط بهداشتياران  "ات عفونی خطرناك ناحيه فورادر صورت ريختن خون و يا مايع-4-10

 ش نحوه پاکسازی و نظافت بيمارستان توسط واحد بهداشت حداقل ساالنه يكبار برگزار ميشود.زآمو-4-11

 :امكانات و تسهيالت مورد نياز و چك ليست کنترل آن -5

 . ، وسايل حفاظت فردی وکليه  وسايل مورد نياز جهت نظافت بيمارستان امكانات آموزشی و سمعی بصری

 :کميته بررسی- 6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

   پزشک کنترل عفونت دکتر علی فراهانی  ارستان بیممدیر  ابراهیم هاشمی 

  سوپروایزر آموزشی سکینه نژادفاضل  مدیر پرستاری  زهرا قاسمی  

  سوپروایزر کنترل عفونت  فریبا ابراهیمیان  سوپروایزر بالینی منصوره بانی

  سرپرستار افخم سلیمانی  مسوول ایمنی بیمار ثریارضایی

  سرپرستار منور جلیلیان  س  بهداشت محیطکارشنا سیده زهرا پورمند

  مسئول خدمات ابراهیم عرب   پرستار خدیجه لشگری
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 4/10/91 تاريخ ابالغ  :  نظافت و پاکسازی بيمارستان عنوان/موضوع :

 3/3/93: آخرين بازنگری تاريخ

 1/4/93 ابالغ  : آخرين تاريخ
 کليه واحدهای بيمارستان:  دامنه خط مشی و روش

  IC/011     : د خط مشیک

                                  اول        : نسخه 4از  3          : صفحه

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مسئول کمیته عفونی  دکتر علی فراهانی ماستری 

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

   ریاست بیمارستان دکترسید رضا مطهری 

 منابع :-7

های بیمارستانی : مجموعه مقاالت همایش باز آموزی کنترل عفونت  سلیمانی، حسین. نقش آموزش در کنترل عفونت -

  1377اردیبهشت  35ـ39بیمارستانی، تهران، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، صفحات 

 2009-رث(جراحی سوردا-جراحی )برونر-پرستاری داخلی -

 ارزیابی مراقبت های بهداشتی ودرمانی واستانداردهای بیمارستان )ابراهیم صدقیانی( -

 پیشگیری و کنترل عفونت بیمارستان)شیرین افهمی( -

 تجربه بیمارستان -
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و  ها  ضد عفونی کننده بكار گيری نظارت بر عنوان/موضوع :

  گند زداها

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :

 3/3/93: ازنگریآخرين ب تاريخ

 1/4/93 ابالغ  : آخرين تاريخ
 کليه واحدهای بيمارستان ش: دامنه خط مشی و رو

   IC/012     : کد خط مشی

                                  اول        : نسخه                                                                         3از1          : صفحه

 تعاريف:-1

 استريليزاسيون يا سترون سازی : حذف ونابودی تمام ميكروب ها )شامل اسپور باکتريها  ( طی فرايند شيميايی و يا فيزيكی

وجود دارند بجز اسپور باکتريها تعداد  بر روی اشياء بی جانگندزدايی : حذف تعداد زياد يا همه ميكرو ارگانيسمهای پاتوژنی که 

گندزدا می توانند اسپور باکتريها را از بين ببرن مشروط بر اينكه مدت زمان مواجهه طوالنی باشد به اين مواد  کمی از مواد

که به سه دسته تقسيم ميشود : گندزدايی در سطح باال ، گندزدايی در سطح متوسط و  استريل کننده شيميايی می گوييم

  گندزدايی در سطح پايين

 جهت کاهش ميكرو ارگانيسم های موجود زمينه ای  باتی بر روی پوست يا مخاطترکياستفاده از  : ضدعفونی

( Critical items)  وسايل و ابزار  وسايلی که وارد بافت استريل و سيستم عروقی بدن بيمار می شوند.:وسايل بحرانی(

 ند.باشبيشتر اين وسايل يا بايد بصورت استريل  جراحی،وسايل کاشتنی،کتترهای قلبی ادراری(

وسايلی که در تماس با غشاهای موکوسی و پوست غير سالم هستند.)وسايل  ) (Semicritical itemsوسايل نيمه بحرانی   

  حلقه های تنظيم کننده ديافراگم( درمانی تنفسی و بيهوشی،اندوسكوپها،تيغه های الرنگوسكوپ،پروپهای مانومتری

سايل در تماس با پوست سالم خواهند بود و تماسی با مخاط ندارند مانند لگن ، ( اين و(noncritical itemsبحرانی    غيروسايل 

 کاف فشار خون ،ملحفه 

 :،هدف از تدوين و سياست خط مشی ( مشی)چرايی خط بيانيه خط مشی-2
ي وسايل و يا   برخ پوست يا مخاط  موجود بر روي ميكرو ارگانيسمهای پاتوژنی کاهش يا   حذف و حتی نابودی  جهت چرايی:

 مورد استفاده در بيمارستان  الزمست از مواد گندزدا و يا ضد عفوني کننده استفاده شود .

ايجاد عوارض سمی  يكسان سازی نحوه اجرای دستورالعمل استفاده از مواد ضدعفونی کننده و گندزدا، با توجه به  با هدف هدف:

د عفونی و گند زدا و  محدود نمودن انتشار ميكرو ارگانيسم ها  اين توسط اين مواد  جلوگيری از استفاده بی رويه محلولهای ض

 خط مشی تدوين می شود .

ارايه پوستر های آموزشی ، برگزاری کالسهای آموزشی و باز ديدهای روزانه پرسنل واحد کنترل عفونت و آموزش چهره  سياست:

 به چهره و حضوری در بخشهای بالينی  می باشد.

 :خط مشی و روش ارزيابی جرایای مسئول پاسخگو-3

 روش ارزيابی : بر اساس مشاهده در بازديدهاباهمكاری سوپروايزر کنترل عفونت و   مسئول پاسخگو: کارشناس بهداشت

 : گامهای اجرايی و مجری هر گام (روش  اجرا :)-4
 ده از مواد ضد عفونی کننده و کار کنان واحد های در مانی توسط سوپر وايزر و مسئول بهداشت محيط در مبحث استفا-4-1
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و گند  ها  ضد عفونی کننده بكار گيری نظارت بر عنوان/موضوع :

 زداها

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :

 3/3/93: آخرين بازنگری تاريخ

 1/4/93 ابالغ  : آخرين تاريخ
 کليه واحدهای بيمارستانش:دامنه خط مشی و رو

  IC/012: کد خط مشی

                                  اول        : نسخه                                                                         3زا 2          : صفحه

 گندزدای موجود در سطح بيمارستان بصورت مستمر درطی سال آموزش داده می شوند .

شهای ارائه شده در بخشها از مواد ضدعفونی کننده و گندزدا کارکنان درمانی براساس پوستر های آموزشی  موجود وآموز-4-2

 استفاده می نمايند .

کار کنان درمانی جهت گندزدايی ابزار بحرانی)در شرايط نرمال( از روش اتوکالو استفاده می نمايند و در شرايط خاص و -4-3

 ستان انجام می دهند .بحرانی   از گند زدايی در سطح باال با استفاده محلولهای توصيه شده بيمار

کارکنان درمانی جهت گندزدايی ابزار نيمه بحرانی از مواد گندزدای در سطح متوسط طبق آموزش  واحد کنترل عفونت  -4-4

 استفاده می نمايند. 

ا آب همراه کارکنان درمانی کليه وسايل مورد نياز جهت گندزدايی را قبل از گندزدايی تميز می کنند ) با استفاده از آب و ي-4-5

 با مواد پا ك کننده ( .

 :امكانات و تسهيالت مورد نياز و چك ليست کنترل آن -5

 . جهت استفاده ازموادضد عفونی کننده وگند زدا،امكانات آموزشی،مواد ضد عفونی کننده وگند زدا  استيكرهای آموزشی موجود

 :کميته بررسی- 6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی ءامضا سمت نام و نام خانوادگی

   پزشک کنترل عفونت دکتر علی فراهانی  بیمارستان مدیر  ابراهیم هاشمی 

  سوپروایزر آموزشی سکینه نژادفاضل  مدیر پرستاری  زهرا قاسمی  

  سوپروایزر کنترل عفونت  فریبا ابراهیمیان  سوپروایزر بالینی منصوره بانی

  سرپرستار افخم سلیمانی  بیمار مسوول ایمنی ثریارضایی

  سرپرستار منور جلیلیان  کارشناس  بهداشت محیط سیده زهرا پورمند

  مسئول خدمات ابراهیم عرب   پرستار خدیجه لشگری
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 4/10/91 تاريخ ابالغ  : و گند زداها ها  ضد عفونی کننده به کار گيری نظارت بر عنوان/موضوع :

 3/3/93: آخرين بازنگری تاريخ

 1/4/93 ابالغ  : آخرين تاريخ

 کليه واحدهای بيمارستانش: دامنه خط مشی و رو

      IC/012  : کد خط مشی

                                  اول        : نسخه                                                                         3زا 3          : صفحه

 

 کننده : تاييد

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مسئول کمیته عفونی  دکتر علی فراهانی ماستری 

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

   ریاست بیمارستان دکترسید رضا مطهری 

 منابع :-7

باز آموزی کنترل عفونت  های بیمارستانی : مجموعه مقاالت همایش سلیمانی، حسین. نقش آموزش در کنترل عفونت -

  1377اردیبهشت  35ـ39بیمارستانی، تهران، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، صفحات 

 2009-سوردارث(جراحی -جراحی )برونر-پرستاری داخلی -

 ارزیابی مراقبت های بهداشتی ودرمانی واستانداردهای بیمارستان )ابراهیم صدقیانی( -

 ل عفونت بیمارستان)شیرین افهمی(پیشگیری و کنتر -

 تجربه بیمارستان  -
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 و مراقبت نظام قالب در آن انجام دوره و کشت تهیه عنوان/موضوع :

 عمل، قهای اتا چون مناطقی(بیمارستان عفونت کنترل کمیتهء مصوبات

 )غیره و ویژه مراقبت واحد نوزادان، قهای اتا

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :

 3/3/93ری: آخرين بازنگ تاريخ

  کلیه واحدها : دامنه خط مشی و روش 1/4/93 ابالغ  : آخرين تاريخ

 IC/013کد خط مشی : 

                                  اول        : نسخه 3از  1 : صفحه

 تعاريف: -1

  ت است از نمونه برداری از واحدها در محیط کشت سرم فیزیولوژیککشت عبار

کشت گیری از بخشهای بدین قرار است : 26/9/1391طبق مصوبات کمیته عفونی بتاریخ  کشت از بخشهادستورالعمل تناوب 

، آشپزخانه و اورژانس CCUکشت گیری از بخشهای جراحی ، زایشگاه ،و ماهانه   ICUدیالیز ، اتاق عمل و  ، CSSDسوختگی ، 

 .بصورت راندم و حداقل هر سه ماه یکبار است 

 رايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:بيانيه خط مشی)چ-2

با توجه به اهمیت میکرب های بیماریزا در انتقال عفونتهای بیمارستانی واهمیت ضدعفونی و شستشوی محیط و ابزار در  چرايی:

 .استنمونه برداری از سطوح و ابزار الزامی انجام فرایند کاهش مخاطرات ناشی از انتقال عفونت های بیمارستانی ،

این خط مشی جهت شناخت منابع عفونت زا و ارائه راهکارهای مناسب جهت پیشگیری و کنترل عفونتهای بیمارستانی  هدف:

 تهیه می شود. 

تشکیل کمیته کنترل عفونت در مرکز به صورت ماهانه ،  تهیه دستورالعمل انجام کشت محیطی ، انجام کشتهای ادواری  سياست:

عفونت و بهداشت محیط طبق دستورالعمل کشت بخشها، بررسی و آنالیز نتایج کشت و ارائه در کمیته با همکاری واحد کنترل 

 کنترل عفونت مرکز .

 مسئول پاسخگوي اجراي خط مشی و روش ارزيابی:-3

 مسوول پاسخگو: سوپروایزر کنترل عفونت      و            روش ارزیابی : بررسی نتایج حاصل از کشت 

 :)گامهاي اجرايی و مجري هر گام ( :روش  اجرا -4

در نیمه دوم  "بصورت راندم بدون اعالم قبلی حتی االمکان در نیمه اول و گاهامسئول واحد کشت میکروبی آزمایشگاه  -4-1

  ماه  از بخشها کشت محیطی اخذ می نماید .

خاص کشت گیری از منطقه مورد  در صورت شک به آلودگی محیطبهداشت محیط مهندس کنترل عفونت و  سوپروایزر -4-2

 .نظر را از واحد میکروب درخواست می نماید
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 نظام قالب در آن انجام دوره و کشت تهیه عنوان/موضوع :

 چون مناطقی(بیمارستان عفونت کنترل کمیتهء مصوبات و مراقبت

 )غیره و ویژه مراقبت واحد نوزادان، قهای اتا عمل، قهای اتا

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :

 3/3/93آخرين بازنگری:  تاريخ

  کلیه واحدها : دامنه خط مشی و روش 1/4/93 ابالغ  : آخرين تاريخ

 IC/013کد خط مشی : 

                                  اول : نسخه 3از  2   : صفحه

 نتقل می نماید.کلیه نمونه های گرفته شده را به آزمایشگاه م واحد کشت میکروبی آزمایشگاهمسئول -4-3

در سه نسخه به مسئول بهداشت محیط ،  ،  ماه ام 18تا  نتایج حاصل از کشت رامسئول واحد کشت میکروبی آزمایشگاه  -4-4

 . دهد کنترل عفونت و بخش مربوطه تحویل می سوپروایزر

کنترل عفونت "میته در ک ، کشتهای محیطیبررسی فرم  را پس از ثبت درکنترل عفونت نتایج کشت  سوپروایزر -4-5

 . ارائه می نماید"بیمارستان 

مثبت گزارش  ایشان واحد بخش یا از نتایج نمونه گیری واحد هایی که بخشها و یا کنترل عفونت از مسئولین  سوپروایزر -4-6

 شده جهت حضور در کمیته عفونی مربوطه دعوت مینماید .

در قالب فرم بررسی کشت  کمیته کنترل عفونت راپیشنهادی اعضاء  کنترل عفونت نتایج بررسی و اقدامات سوپروایزر -4-7

 نماید  محیطی به مسئولین بخشها اعالم می

از اعالم روز 7پس از  ، مسئول واحد کشت میکروبی آزمایشگاهو بهداشت محیط مهندس کنترل عفونت و  سوپروایزر -4-8

 د. نانجام میدهنیاز از مناطق گزارش شده را طبق کشت مجدد اقدامات پیشنهادی ، 

 محیط کشت ، رایانه .:         امكانات و تسهيالت مورد نياز -5

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مسئول آزمایشگاه  دکتر سیدجواد جوادی  کمیته عفونی  پزشک دکتر علی فراهانی

  مدیر پرستاری زهرا قاسمی   مدیر بیمارستان ی ابراهیم هاشم

  سوپروایزر کنترل عفونت  فریبا ابراهیمیان  سوپروایزر آموزشی سکینه نژاد فاضل

  بهداشت محیط   مسئول سیده زهرا پورمند  سوپروایزر بالینی منصوره بانی
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 نظام قالب در آن انجام دوره و کشت تهیه عنوان/موضوع :

 مناطقی(بیمارستان عفونت کنترل کمیتهء وباتمص و مراقبت

 و ویژه مراقبت واحد نوزادان، قهای اتا عمل، قهای اتا چون

 )غیره

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :

 3/3/93آخرين بازنگری:  تاريخ

 1/4/93 ابالغ  : آخرين تاريخ
  کلیه واحدها : دامنه خط مشی و روش

  IC/013کد خط مشی : 

                                  اول : نسخه 3از  3   : صفحه

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مسئول کمیته عفونی  دکتر علی فراهانی ماستری 

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بیمارستان ئیس ر دکتر سيد رضا مطهري 

      منابع :-7

 تجارب بیمارستان -

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی   .بیمارستانی عفونتهای مراقبت نظام کشوری راهنمای، حسین .  اصل ومیمعص  -

 .1385 ها، بیماری مدیریت مرکز .درمانی تهران
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 آوري، جمع(عفونتهاي بيمارستاني مراقبت نظام رعایت :عنوان/موضوع 

 آنها اجراي و حي مداخالتطرا پسخوراند،  هارائ ها، ه داد تحليل و تجزیه

 (شده ي نبند زما عملياتي حهاي طر و هاه برنام قالب در

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :

 3/3/93آخرين بازنگری:  تاريخ

   کلیه واحدها دامنه خط مشی و روش : 1/4/93 ابالغ  :آخرين تاريخ 

 IC/014      کد خط مشی :

 اول                                   : نسخه                                                                       4از  1:   صفحه

  تعاريف:-1
 (Health care-associated infection)بهداشتی   مراقبتهای از ناشی  های عفونت

 مشخص ای دوره طی يا( بعد ساعت 72 اي 48) بيمارستان در بيمار پذيرش از پس که شود می گفته عفونتی به بيمارستانی عفونت

 زمان در و دهد رخ( گردند ظاهرمی بيمار ترخيص از پس جراحی، زخم های عفونت% 50 تا 25) بيمار ترخيص از پس( روز 30تا 10)

 نبد در جراحی، اعمال بدنبال که صورتی در. باشد داشته قرار نبايد نيز خود نهفتگی دوره در و نداشته وجود بيمار پذيرش

 وقوع به اعمال، اينگونه از پس يكسال تا تواند می بيمارستانی عفونت ،(Implant) شود گذاشته کار خارجی جسم بيماران

 .سازند مبتال نيز را کنندگان عيادت و کارکنان بيماران، بر عالوه توانند می بيمارستانی های عفونت. بپيوندد

 اج داده های عفونت بيمارستانی :نرم افزار کشوری ثبت  و استخر INISنرم افزار 

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

كی از مشكالت عمده بهداشتی و درمانی يهمواره يک اولويت جهانی است و مارستانی يعفونت های ببا توجه به اينكه  چرايی:

 می باشد اين خط مشی تهيه می گردد .

ابتال و عوارض ابتال به عفونت های بيمارستانی ،کاهش هزينه های بيمارستانی از طريق کاهش ميانگين  کاهش مرگ و مير ، هدف:

و بررسی و تجزيه و تحليل نتايج آمارهای عفونت بستری و کاهش مداخالت درمانی ، تامين و حفظ و ارتقا سالمت افراد جامعه 

 بيمارستانی و اجرای مداخالت است .

ارائه دستورالعمل های مرتبط با کنترل عفونت های  از نرم افزار ثبت و استخراج آمار عفونت بيمارستانی ،استفاده  با سياست:

بيمارستانی، تشكيل کميته کنترل عفونت ، ، آموزشهای چهره به چهره / غير حضوری / حضوری مباحث مرتبط به کليه کارکنان 

اين خط مشی ئولين کنترل عفونت ، بهداشت ،اعضاء کميته ايمنی بيمار نظارتی دوره ای مس بازديدهایدرمانی / غير درمانی و 

 .اجرا می گردد 

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 جمع آوری و پايش آمار عفونت بيمارستانی روش ارزيابی : بر اساس سوپروايزر کنترل عفونت         و        مسول پاسخگو: 

 :اجرايی و مجری هر گام (روش  اجرا :)گامهای -4

سوپروايزر کنترل عفونت نسبت به جمع آوری منظم و مستمر داده ها از طريق گزارشات سوپروايزران و مسئولين واحدها  -4-1

 اقدام می نمايد .و بخش ميكروب شناسی آزمايشگاه 
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 آوري، جمع(عفونتهاي بيمارستاني مراقبت نظام رعایت :عنوان/موضوع 

 آنها اجراي و طراحي مداخالت پسخوراند،  ارائة ها، ه داد تحليل و تجزیه

 (شده ي نبند زما عملياتي حهاي طر و هاه برنام قالب در

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :

 3/3/93آخرين بازنگری:  تاريخ

     کليه واحد ها دامنه خط مشی و روش : 1/4/93 ابالغ  : آخرين تاريخ

 IC/014      کد خط مشی :

 اول                                   : نسخه                                                                       4از  2:   هصفح

برای هر کدام از گزارشات عفونت بيمارستانی فرم عفونت بيمارستانی توسط پرستار بيمار و يا سوپروايزر کنترل عفونت  -4-2

 عه سرپايی (تكميل ميشود .)در بيماران مراج

 بيمار توسط سوپروايزر کنترل عفونت  بررسی  و سپس به پزشک فوکال پوينت عفونی  جهت ويزيت اطالع داده ميشود -4-3

 بيمار توسط فوکال پوينت عفونی ويزيت ميشود

 ثبت ميشود INISر نرم افزار پس از تاييد فرم توسط پزشک فوکال پوينت عفونی  ،فرم توسط سوپروايزر کنترل عفونت  د -4-4

توسط سوپروايزر  آمار ماهانه عفونت بيمارستانی تا پنجم ماه بعد )تاخير مربوط به دريافت نتايج کليه کشتها ميباشد (-4-5

 کنترل عفونت جمع آوری ميشود .

 ارسال ميگردد .آمار عفونت بيمارستانی تا دهم ماه بعد توسط سوپروايزر کنترل عفونت به مرکز بهداشت غرب -4-6

آمار عفونت بيمارستانی توسط سوپروايزر کنترل عفونت در کميته کنترل عفونت ماهانه  طرح و بررسی ميشود و مصوبات -4-7

 مربوطه پيگيری ميگردد . 

 آنها اجرای طراحی و پسخوراند  ارائة ها، ه داد تحليل و تجزيه ،در برنامه عملياتی واحد کنترل عفونت جمع آوری -4-8

 شده است . ی نبند زما عملياتی حهای طر و برنامه ها قالب در مداخالت

 و اينترانت  امكانات آموزشی و سمعی بصری ، پرينتر ، فرم های گزارش ، رايانه ، اينترنت امكانات و تسهيالت مورد نياز: -5

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت دگینام و نام خانوا امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدیر بيمارستان  ابراهیم هاشمی   پزشك کنترل عفونت  دکتر علي فراهاني ماستري

  مدیر پرستاري  زهرا قاسمي   مسئول امور دارویي دکترمهرنوش جاریاني

  سوپروایزر باليني منصوره باني  سوپروایزر آموزشي سكينه نژادفاضل

  مسئول ایمنی بیمار ثریارضایی  ونتسوپروایزر کنترل عف فریبا ابراهيميان
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  میکروبیولوزیست  فریبا قدیمی   سرپرستار سوختگي حجت اسدي

 آوري، جمع(عفونتهاي بيمارستاني مراقبت نظام رعایت :عنوان/موضوع 

 آنها اجراي و طراحي مداخالت پسخوراند،  ارائة ها، ه داد تحليل و تجزیه

 (شده ي نبند زما يعمليات حهاي طر و هاه برنام قالب در

 4/10/91 تاريخ ابالغ  :

 3/3/93آخرين بازنگری:  تاريخ

     کليه واحد ها دامنه خط مشی و روش : 1/4/93 ابالغ  : آخرين تاريخ

 IC/014      کد خط مشی :

 اول                                   : نسخه                                                                       4از  2:   صفحه

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدیر پرستاري  زهرا قاسمي 

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  ریاست بيمارستان  دکتر سيد رضا مطهري 

 منابع : -7

انتشارات تيمورزاده و نشر  .تهران .هاي بيمارستاني رل عفونتپيشگيري و کنت. افهمي، شيرین ،اصل سليماني، حسين  -

 ، 1379 .طبيب

شماره  .1376هاي عفوني و گرمسيري.  مجله بيماري. زباله هاي عفوني بيمارستاناصل سليماني، حسين. پوررضا، ابوالقاسم.  -

 ، سال دوم، 6

قاالت همایش باز آموزي کنترل عفونت مجموعه م.هاي بيمارستاني نقش آموزش در کنترل عفونتسليماني، حسين.  -

 . 1377 .تهران، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران .بيمارستاني

 تجارب بيمارستان -
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 بخش داخلی
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 فهرست
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در تمام ساعات شبانه روز و در استاندارد ارايه خدماتنوان/موضوع : ع

 های هفته)اعم از تعطيل و غير تعطيل(تمام روز

 4/10/91   تاريخ ابالغ  :

 1/5/93    تاريخ آخرين بازنگری :

   10/5/93:   ابالغتاريخ  آخرين  
 داخلی بخش : دامنه خط مشی و روش

 

 I /001   :کد خط مشی

                                  اول : نسخه                                                                    2از  1:  صفحه

 ---- : تعاريف -1

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

تنظتيم  توسط سرپرستارداخلی / سرگروه پزشكان داخلی يتا عفتونی    بايد از شيفت های کاری خود که/پزشكان پرسنلچرايی:

 ابق آن در بخش حضور داشته باشند.شده است مطلع بوده و مط

هدف از تدوين اين خط مشی آگاهی کارکنان از برنامه کاری خود به صورت ماهانه جهت خدمت رسانی به بيمتاران بتدون   : هدف

 محدوديت زمانی و برای کسب رضايتمندی هر چه بيشتر گيرندگان خدمت می باشد .

بته  آماده ارائه ختدمت  ودرتمام روزهای هفته درايام تعطيل وغيرتعطيل عته سا 24به طور  داخلی(  بخش )در اين مرکز : سياست

 مراجعين محترم می باشد.

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 سوپروايزربالينی شيفت   

 : روش  اجرا )گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

ستاعته   24بصورت کارکنان را  ماه آينده برنامه کاریايان هرماه سرپرستارجراحی / سرگروه پزشكان داخلی يا عفونی درپ -4-1

 شان تنظيم می نمايد.ايبا هماهنگی و

وبته ارائته ختدمات براستاس      بر اساس برنامه تنظيم شده در شيفتهای مختلف حضور می يابند پرسنل بخش داخلیکليه  -4-2

 .شرح وظايف خود می پردازند

سرپرستاربخش داخلی / سرگروه پزشكان داخلی  ضور در هر شيفت ، پس از هماهنگی باکارکنان در صورت عدم امكان ح -4-3

 ، فرد ديگری را جايگزين می نمايند. يا عفونی

ستاعته پاستخگوبوده وآمتاده     24پزشكان متخصص براساس برنامه آنكالی که توسط سرگروه مربوطه تنظيم شده بصورت -4-4

 .ارائه خدمات به مددجويان بخش می باشند

ستاعته پاستخگوبوده    24پزشكان متخصص مقيم براساس برنامه مقيمی که توسط سرگروه مربوطه تنظيم شتده بصتورت   -5-4

 وآماده ارائه خدمات به مددجويان بخش می باشند.

 ساعته پاسخگوبوده وآماده ارائه خدمات به مددجويان می باشند. 24اعضاءگروه کداحياءطبق برنامه ماهانه تنظيمی -6-4

 



 

 عالیبسمه ت                               
 

 بادآافت بيمارستان شهدای ي

 تدفتر بهبود کيفي 

 

 

1030 
 

در تمام ساعات شبانه روز و در استاندارد ارايه خدماتنوان/موضوع : ع

 تمام روزهای هفته)اعم از تعطيل و غير تعطيل(

 4/10/91   تاريخ ابالغ  :

 1/5/93    تاريخ آخرين بازنگری :

   10/5/93:   ابالغتاريخ  آخرين  
 بخش داخلی: دامنه خط مشی و روش

 

  :  I /001کد خط مشی

                                  اول : نسخه                                                                    2از  2:  صفحه

 نصب شده درتابلوی اعالنات بخشموردنياز  ماهانه های برنامه امكانات و تسهيالت مورد نياز :-5

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت دگینام و نام خانوا

  سرگروه پزشكان داخلي دکترميترا نجفي پور  مدیرپرستاري زهراقاسمي 

  سرگروه پزشكان بيهوشي دکترفریدون  فالح مهر   سوپروایزر باليني منصوره باني

  مسول نگهباني آقاي شاه صفي   سرپرستار داخلي مهري سالمتي

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  سرگروه پزشكان داخلي نجفي پور ميترا  دکتر

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  يس  بيمارستان ئر رضا مطهری سيددکتر 

         تجارب بيمارستان منابع :   -7
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 --- تعاريف :-1

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (: -2

ان و ارتقا کيفيت خدمات جهت حصول اطمينان از تداوم و استمرار ارایه مراقبتهاي درماني بصورت مطلوب براي بيمار چرايی:

 بهداشتي و درماني این خط مشي تهيه مي گردد .

تامين و حفظ تداوم ارائه مراقبت ها ، تشریح روند گردش کار کارکنان تيم درماني بيمارستان در مراحل تحویل واحد  هدف:

 کاري به نوبت بعدي براي افزایش سطح مراقبت مطلوب وارتباط موثر با بيمار

رائه گزارش شفاهي و کتبي در پایان هر شيفت و با حضور کارکنان مسئول در همان شيفت ،تهيه کتابچه توجيهي با ا سياست:

 جهت آگاهي و اطالع کارکنان از دستورالعمل تحویل و تحول شيفت ، 

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 روش ارزیابي : بر اساس مشاهده           و         جراحيمسئول پاسخگوي اجراي خط مشي :مسئول بخش 

  روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

کليه کارکنان شيفت بعد در ساعت مقرر )نيم ساعت قبل( جهت تحویل واحد از شيفت قبل درمحل بخش حضور پيدا مي -4-1

 کنند.

پيگيري را به کارکنان شيفت بعد واحد خود اطالع مي  مسئولين شيفت قبل در هر واحد کليه اقدامات انجام شده و قابل-4-2

 دهند.

 را بر بالين تك تك بيماران بستري و مطابق با کاردکس انجام مي دهند. -2-4پرستاران مورد  -4-3

 --- امكانات و تسهيالت مورد نياز:-5 

 در بيماران از مطلوب مراقبت استمرار  عنوان/موضوع :   

 نوبت تحویل زمان و نوبت کاري ره انتهاي

 4/10/91        تاريخ ابالغ  :           

  1/4/93 :تاريخ آخرين باز نگري           

 1/5/93 :ابالغتاريخ آخرين            

 اول                                   : نسخه           

 بخش داخلي  دامنه خط مشی و روش :

 I /002 كد خط مشی :
 

                                                                        2از 1  : صفحه
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 کميته بررسی:-6

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  سرگروه پزشكان داخلي/عفوني / دکتر فراهانیدکتر ميترا نجفي پور

 

 تجارب بيمارستان  -منابع :        -7

 در بيماران از مطلوب مراقبت استمرار  عنوان/موضوع :

 نوبت تحویل زمان و نوبت کاري هر انتهاي

 4/10/91        تاريخ ابالغ  :           

  1/4/93 :تاريخ آخرين باز نگري           

 1/5/93 :ابالغتاريخ آخرين            

 اول                                   : نسخه           

 بخش داخلي  دامنه خط مشی و روش :

 I/002 كد خط مشی :
 

                                                                        2از 2  : صفحه

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  سوپروايزر بالينی زينت السادات جليلی ثابت   متخصص داخلی ميترا نجفي پور دکتر 

  سرپرستار داخلی مهری سالمتی  وايزر بالينیسوپر منصوره بانی

  مسئول نگهبانی حميد رضا شاه صفی  مسئول خدمات ابراهيم عرب

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس  بيمارستان  کتر سيدرضا مطهريد
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 ---تعاريف :-1

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (: -2 

حصول اطمينان از مراقبت مطلوب از بيماران در مواردي که کارکنان حتي به مدت کوتاه، محل خدمت خود را ترك چرايی:

 ميكنند 

 ي کليه مراجعين و بيماران مي باشد .عدم ایجاد وقفه در انجام مراقبت هاي درماني ، پرستاري و تشخيص هدف:

 استفاده ازپاسهاي ساعتي وتعيين فردجانشين باموافقت وهماهنگي مسئول واحددربرگه هاي پاس ساعتي اجرامي گردد. سياست:

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 مشاهده اساس بر  و                روش ارزیابي :          داخليمسئول پاسخگو:مسئول بخش 

  روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

کليه کارکنان نياز به استفاده از پاس ساعتي / خروج موقت از واحد را قبل از خروج به اطالع مسوول بخش در شيفت   -4-1

 صبح و در عصرو شب به اطالع مسئول شيفت و در نهایت سوپر وایزر مي رسانند.

یكي از همكاران حاضر در شيفت را به عنوان جایگزین مسوول واحد،  با هماهنگيقبل ازخروج موقت نان کارککليه  -4-2

 انتخاب وبه مسئول وقت معرفي مي کنند.

 کليه  کارکنان پزشكي و پرستاري قبل ازخروج موقت بيمار خود را به صورت باليني به فرد جایگزین تحویل مي دهند. -4-3 

بل ازخروج موقت برگه پاس ساعتي خود را شخصاٌ نوشته و پس از امضا توسط مسئول و با ذکر فرد کليه کارکنان ق -4-5

خروج موقت از واحد نياز به صدور برگه نياز به  جایگزین و تجویل برگه به نگهباني ، از بيمارستان خارج مي گردند.)در صورت 

 نمي باشد.( -5-4پاس ساعتي طبق بند 

 فرد مسئول اول بر عهده دارد.زتحویل بيمار مسووليت بيمار /پيگيري انجام کاررا تا زمان حضور فرد جایگزین پس ا -4-6

فرد جایگزین ، کليه اقدامات / پيگيریهاي انجام شده را به فردمسئول اول بيمار در زمان مراجعه ایشان گزارش    مي دهد  -4-8

 و بيماررابصورت باليني تحویل مي دهد.

استمرار مراقبت مطلوب از بيماران با تعيين  عنوان/موضوع :

جانشين در مواردي که فرد حتي به مدت کوتاه محل خدمت 

  خود را ترك مي نماید

 بخش داخلي  دامنه خط مشی و روش :

 4/10/91        تاريخ ابالغ  :           

  1/4/93 :تاريخ آخرين باز نگري           

 1/5/93 :ابالغتاريخ آخرين            

 اول                                   : نسخه           
 I/003 كد خط مشی :

 

                                                                        2از 1  : صفحه



 

 عالیبسمه ت                               
 

 بادآافت بيمارستان شهدای ي

 تدفتر بهبود کيفي 
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 برگه پاس ساعتي  امكانات و تسهيالت مورد نياز:-5

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت م خانوادگینام و نا

  سر پرستار داخلي مهري سالمتي  سرگروه پزشكان داخلي دکتر نجفي پور

  پرستار داخلي  اعظم بهرامي  مدیر پرستاري زهرا قاسمي 

  مسئول خدمات ابراهيم عرب  سوپروایزر باليني منصوره باني

  مسئول نگهباني حميد رضا شاه صفي  و غيابمسئول حضور  نازیال آقابابازاده

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  سرگروه پزشكان داخلي دکتر ميترا نجفي پور

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بيمارستان  ئيس ر دکتر سيدرضا مطهري

 منابع :  -7

 تجارب بيمارستان - 

تمرار مراقبت مطلوب از بيماران با تعيين اس عنوان/موضوع :

جانشين در مواردي که فرد حتي به مدت کوتاه محل خدمت 

 خود را ترك مي نماید

 داخليبخش   دامنه خط مشی و روش : 

 4/10/91        تاريخ ابالغ  :           

  1/4/93 :تاريخ آخرين باز نگري           

 1/5/93 :ابالغتاريخ آخرين            

 اول                                   : نسخه           

 I/003 كد خط مشی :
 

                                                                        2از 2  : صفحه



 

 عالیبسمه ت                               
 

 بادآافت بيمارستان شهدای ي

 تدفتر بهبود کيفي 
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 --- : تعاريف -9

  بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

نياز به تدوین این خط مشي  از بخش داخلی  با حفظ و رعایت اصول ایمنی بیماربيمار  انتقالصحيح فرایند جهت اجراي  چرايی:

 مي باشد.   

 و آرامش بیمار و خانواده وی . تامین آسایشانتقال بيمار با فرایند  اجراي موثر ویکپارچه سازی عملکرد یكسان نمودن و  هدف:

از  داخلیسرپرستارو روزانه سوپروايزران  بازديدهایامكانات ، ودن فراهم نماز طريق آموزش کارکنان ، اين خط مشی  سياست:

 تشكيل کميته هاي بيمارستاني اجرا مي گردد.و  خط مشیوضعيت اجرای 

  مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 ست انتقال بيمار ، چک ليروش ارزيابی : مشاهده و              داخلی بخش مسئول بيمار درمسئول پاسخگو: پرستار

 : روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

پزشک معالج پس ازصدور دستور انجام اقدامات اوليه ،دستور انتقال بيمار را به صورت کتبی / شفاهی به پرستار داخلی  -4-1

 اعالم ودرپرونده بيمارثبت مينمايد.

متخصص قلب بصورت تلفنی /با پزشک بيهوشی  ICU/CCUر به بخشهای پزشک / پرستار  در صورت نياز به انتقال بيما -4-2

 هماهنگی می نمايد.    

 ،بيمار توسط پزشک بيهوشی ويزيت ميشود.ICUدر صورت نياز به انتقال بيمار به-4-3

 به اطالع پزشک معالج و خانواده بيمار ميرسد.Icuدستور انتقال بيمار به -4-4

 با بخش مقصد در مورد انتقال بيمار هماهنگی به عمل می آورد.منشی بخش داخلی / پرستار  -4-5

پس از انجام اقدامات اوليه )اکسيژن تراپی و سرم تراپی ،دارو درمانی ، کنترل عاليم حياتی ، سونداژ ، ارسال پرستار  -4-6

، بيمار را با کليه  انسمان ، ... (، رزرو خون ، شيو ناحيه عمل ، شستشو و پ ECG،گرفتن  NGTآزمايشات ، انجام گرافی ، گذاشتن 

به بخش  اتصاالت و همراه با کمک پرستار و با برانكارد ، در صورت نياز با اکسيژن تراپی ، آمبوبگ و با کليه مدارك و پرونده

 مقصد

 بيماران هنگام زود و سريع انتقال  ع :عنوان/موضو   

 ها بخش ديگر و ويژه بخشهای به مجروحين و بدحال  شديداً

  بخش های بستری دامنه خط مشی:

 4/10/91       تاريخ ابالغ  :           

  1/4/93 :تاريخ آخرين باز نگري           

 1/5/93 :ابالغتاريخ آخرين            

 اول                                   : نسخه           

 I/004 كد خط مشی :
 

                                                                        3از 1  : صفحه



 

 عالیبسمه ت                               
 

 بادآافت بيمارستان شهدای ي

 تدفتر بهبود کيفي 
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 منتقل و تحويل پرستار بخش مقصد می نمايد. 

بخش مقصد پس از تحويل بيمار و کليه مدارك و پرونده و دستبند شناسايی ، دفتر تحويل بيمار بخش داخلی را پرستار  -4-7

 سرگروه پزشكان داخلی امضاء می نمايد.

 تسهيالت مورد نياز :  امكانات و-5

  برانكارد وتجهيزات پزشكی موردنياز بيمار

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  سرگروه پزشكان بيهوشی دکتر فريدون فالح مهر  سرگروه پزشكان داخلی دکتر ميترا نجفی پور

  مدير پرستاری زهرا قاسمی  سرگروه پزشكان اورژانس  دکتر حسين جليل  پور

  سرپرستارسی سی يو همانمازی  سوپروايزر بالينی منصوره بانی

  سرپرستارسی سی يو شكوفه اکبر شاهی  مسئول پذيرش معصومه حيدری 

  سرپرستارآی سی يو کبری آرمان  منشی بخش جراحی فروزان نجفی 

 

 
 

 بيماران هنگام زود و سريع انتقال  عنوان/موضوع :   

 ها بخش ديگر و ويژه بخشهای به مجروحين و بدحال شديداً

  بخش های بستری دامنه خط مشی:

 4/10/91       تاريخ ابالغ  :           

  1/4/93 :تاريخ آخرين باز نگري           

 1/5/93 :ابالغتاريخ آخرين            

 اول                                   : نسخه           

 I/004  كد خط مشی :
 

                                                                        3از 2  : صفحه



 

 عالیبسمه ت                               
 

 بادآافت بيمارستان شهدای ي

 تدفتر بهبود کيفي 
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 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  سرگروه پزشكان داخلی دکتر ميترا نجفی پور

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت ینام و نام خانوادگ

  بيمارستان  ئيسر دکتر رضا مطهري

   منابع :-7

 بيمارستان . اربتج-

 

 

 

 

 

 

 

 شديداً بيماران هنگام زود و سريع انتقال  عنوان/موضوع :  

 ها بخش ديگر و ويژه بخشهای به مجروحين و بدحال

  بخش های بستری دامنه خط مشی:

 4/10/91       تاريخ ابالغ  :           

  1/4/93 :تاريخ آخرين باز نگري           

 1/5/93 :ابالغتاريخ آخرين            

                         اول           : نسخه           

 I/004  كد خط مشی :
 

                                                                        3از 3  : صفحه



 

 عالیبسمه ت                               
 

 بادآافت بيمارستان شهدای ي

 تدفتر بهبود کيفي 
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 --- : تعاريف -10

  ی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:بيانيه خط مشی)چراي-2

ارایه مراقبتهاي درماني بصورت مطلوب براي بيماران و ارتقا کيفيت خدمات بهداشتي و درماني حصول اطمينان از جهت  چرايی:

 این خط مشي تهيه مي گردد .

    ردستيابي به نكاتي مهم در رابطه با شكایت اصلي بيمار جهت ارائه خد ما ت بهت هدف:

 با تهيه خط مشي مربوط سياست:

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 مشاهده اساس روش ارزیابي : بر و                               رئيس بخش داخلي   :مسئول پاسخگو

  روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

شك معالج در زمان بستري و یا در اولين ویزیت برگه شرح حال را پر ميكند و در صورت بستري شدن بيمار از درمانگاه،پز-4-1

 در صورت بستري شدن بيمار از اورژانس برگه شرح حال توسط پزشك بستري کننده در اورژانس پر ميشود.

 

 --- امكانات و تسهيالت مورد نياز:-5

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدیر پرستاري  زهرا قاسمي  سرگروه پزشكان داخلی دکتر ميترا نجفی پور

  سرپرستار داخلي مهري سالمتي  سرگروه پزشكان عفونی دکتر علی فراهانی

     سوپروایزر باليني منصوره باني

 توسط حال شرح برگهاطمينان ازتكميل   عنوان/موضوع :

  شده تعيين زماني محدوده در معالج پزشك

  داخلیبخش  دامنه خط مشی:

 4/10/91       تاريخ ابالغ  :           

  1/4/93 :ين باز نگريتاريخ آخر           

 1/5/93 :ابالغتاريخ آخرين            

 اول                                   : نسخه           

 I/005 كد خط مشی :

 

                                                                        2از 1  : صفحه



 

 عالیبسمه ت                               
 

 بادآافت بيمارستان شهدای ي

 تدفتر بهبود کيفي 
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 تجارب بيمارستان  -منابع :        -7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توسط حال شرح برگهاطمينان ازتكميل  عنوان/موضوع :   

  شده تعيين زماني محدوده در معالج پزشك

  داخلیبخش  دامنه خط مشی:

 4/10/91       تاريخ ابالغ  :           

  1/4/93 :تاريخ آخرين باز نگري           

 1/5/93 :ابالغتاريخ آخرين            

 اول                                   : نسخه           

 I/005 كد خط مشی :
 

                                                                        2از 2  : فحهص

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  سرگروه پزشكان داخلی دکتر ميترا نجفی پور

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بيمارستان  ئيس ر دکتر سيدرضا مطهري



 

 عالیبسمه ت                               
 

 بادآافت بيمارستان شهدای ي

 تدفتر بهبود کيفي 
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 محدوده در پرستار توسط بيمار ارزیابي اولين عنوان/موضوع : 

 مي باشد شده تعيين زماني

 4/10/91تاريخ ابالغ  :

 1/4/93 بازنگری:آخرين تاريخ 

بخش  تاریکليه پزشكان و کارکنان پرس : دامنه خط مشی و روش 1/5/93:   ابالغتاريخ  آخرين  

 جراحي 
  

  I /006  کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                        2از 1 : صفحه

 --- تعاريف :-1

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (: -2

ارایه مراقبتهاي درماني بصورت مطلوب براي بيماران و ارتقا کيفيت خدمات بهداشتي و درماني حصول اطمينان از جهت  چرايی:

 این خط مشي تهيه مي گردد .

 براي یكسان و یكپارچه سازي عملكرد کارکنان و تامين آسایش و آرامش بيمار  هدف:

 با تهيه خط مشي مربوط سياست:

 خط مشی و روش ارزيابی:مسئول پاسخگوی اجرای -3

 مشاهده اساس مسئول پاسخگو:پرستار مسئول بيمار       و      روش ارزیابي : بر 

 : روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

 پرستار بخش بيمارجدیدراازپرستاراورژانس /کلينيك/سایربخشها تحویل مي گيرد.-4-1

 قررات آن رابه بيمار آموزش مي دهد.)آموزش بدوورود(پرستار /بهيار بخش ، پزشك معالج وم -4-2

 پرستار/بهيار/کمك بهيار  بيمار را به تخت خود راهنمایي مي نماید. -4-2

بالفاصله پس ازتحویل بيماروانتقال به تخت مربوطه ، اولين ارزیابي بيمار رابراساس فرم مربوطه و  بخش داخليپرستار -4-3

 انجام مي دهد.

 فرم ارزيابي اوليه  سهيالت مورد نياز:امكانات و ت-5

 



 

 عالیبسمه ت                               
 

 بادآافت بيمارستان شهدای ي

 تدفتر بهبود کيفي 
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 پرستار توسط بيمار ارزیابي اولين تكميل گزارشعنوان/موضوع : 

 مي باشد شده تعيين زماني محدوده در

 4/10/91تاريخ ابالغ  :

 1/4/93 بازنگری:آخرين تاريخ 

بخش  ستاریکليه پزشكان و کارکنان پر : دامنه خط مشی و روش 1/5/93:   ابالغتاريخ  آخرين  

 جراحي
  

  I /006  کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                        2از 2 : صفحه

 کميته بررسی:-6 

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  سوپروایزر آموزشي سكينه نژاد فاضل   سرگروه پزشكان داخلی دکتر ميترا نجفی پور

  سرپرستار داخلي مهري سالمتي  مدیر پرستاري زهرا قاسمي

  پرستار داخلي اعظم بهرامي  سوپروایزر باليني منصوره باني

 

 

 

 

 تجارب بيمارستان-منابع :        -7

 

 

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  سرگروه پزشكان داخلی پور دکتر ميترا نجفی

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بيمارستان  ئيس ر دکتر سيدرضا مطهري 



 

 عالیبسمه ت                               
 

 بادآافت بيمارستان شهدای ي

 تدفتر بهبود کيفي 
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 مراحل تمام درطی الزم، مراقبتهای و نها درما ها، همه مشاورهنوان/موضوع ع

 پذيرد می انجام بيمار معالج کپزش هماهنگی و اطالع بيمار با مراقبتی

 4/10/91   تاريخ ابالغ  :

 1/5/93    تاريخ آخرين بازنگری :

   10/5/93:   ابالغتاريخ  آخرين  

 بخش داخلی  : دامنه خط مشی و روش

 

    I /007کد خط مشی:

                                  اول : نسخه                                                                    2از  1:  صفحه

 ---- : تعاريف -1

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

 انجام کليه اقدامات برای بيماران بايد بادستورواطالع پزشک معالج باشد. چرايی:

 .درکوتاه ترين زمان ممكن استيماران خدمت رسانی به بارتقاءکيفيت هدف از تدوين اين خط مشی : هدف

 انجام کليه اقدامات مشاوره وپاراکلينيک بادستورپزشک می باشد. : سياست

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 سرپرستار بخش داخلی   

 : روش  اجرا )گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

وص مشاوره يااقدامات پاراکلينيک رابه بيمار می دهدودرپرونده بيمار ثبت پزشک معالج پس ازويزيت دستورات الزم درخص-4-1

 می نمايد.

پزشک معالج جهت بيماران دستورات الزم درخصوص مشاوره يااقدامات پاراکلينيكی رابه سرپرستار/ مسئول شيفت متی   -4-2

 دهد ودرپرونده بيمارثبت می نمايد.

ات پزشک وآماده شدن نتايج اقتدامات، مراتتب رابالفاصتله بته پزشتک معتالج       پرستارمسئول شيفت بعد ازانجام دستور -4-3

 ميرساند.

پرستارمسئول شيفت درکليه مراحل درمان ومراقبتهای الزم برای بيمارراباپزشک معتالج هماهنتگ وبته اطتالع وی متی       -4-4

 رساند.

 --- امكانات و تسهيالت مورد نياز :-5
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 تمام درطی الزم، مراقبتهای و نها درما ها، همه مشاورهعنوان/موضوع : 

 پذيرد می انجام بيمار معالج پزشک هماهنگی و اطالع بيمار با مراقبتی مراحل

 4/10/91   تاريخ ابالغ  :

 1/5/93    تاريخ آخرين بازنگری :

   10/5/93:   ابالغتاريخ  آخرين  
 بخش داخلی  : دامنه خط مشی و روش

 

    I / 007کد خط مشی:

                                  اول : نسخه                                                                    2از  2:  صفحه

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  سرگروه پزشكان عفونی ر علی فراهانیدکت  سرگروه پزشكان داخلی دکتر ميترا نجفی پور

  سرپرستار جراحي مهري سالمتي  مدیر پرستاري زهرا قاسمي

  پرستار داخلي اعظم بهرامي  سوپروایزر باليني منصوره باني

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  سرگروه پزشكان داخلی دکتر ميترا نجفی پور

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام خانوادگی نام و

  يس  بيمارستان ئر رضا مطهری سيددکتر 

 تجارب بيمارستان منابع :   -7
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روش انجام خدمات مراقبتی و مشاوره ای به عنوان/موضوع :

 بيمارانی که دچار شرايط اورژانس شده اند.

 4/10/91تاريخ ابالغ  :

 1/4/93 بازنگری:آخرين تاريخ 

 1/5/93:   ابالغتاريخ  آخرين  
متخصص و پزشكان  کليه پزشكان : دامنه خط مشی و روش

 بخش داخلي و کارکنان پرستاری ژانس اور
  

  I /008  کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                        3از 1 : صفحه

  : اريفتع-1

 ، بهيار .کارکنان پرستاري : شامل پرستار

  بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

 .جهت رسيدگي سریعتر به بيماراني که دچار شرایط اورژانس شده اند چرايی:

 .رین زمان ممكن استهدف از تدوین این خط مشي ارتقاءکيفيت خدمت رساني به بيماران بد حال درکوتاه ت هدف:

 حضورپزشكان مقيم یاآنكال ویاارجاع بيماربه سایرمراکز سياست:

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 مسئول پاسخگو: سوپروایزر باليني         و          روش ارزیابي : نظارت 

  روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

ار در شيفت صبح بد حال شده باشد توسط پزشك متخصص ویزیت ميشود و در صورتي که درشيفت در صورتي که بيم-4-1

 عصر و شب بد حال شده باشد ویزیت توسط پزشك اورژانس انجام ميشود.

 پرستار مسئول شيفت دستورات پزشك را چك نموده و در کاردکس وارد ميكند. -4-3

 ع پرستار مسئول بيمار ميرساند.پرستار مسئول شيفت دستورات را به اطال -4 -4

  امور باليني)دستورات دارویي،نوار قلب ،کنترل عالئم حياتي و قند خون و... (توسط پرستار مسئول بيمار انجام ميشود. -4-5 

 خدمات مشاوره اي و پاراکلينيكي توسط سرپرستار/ پرستار مسئول شيفت پيگيري ميشود. -4-6

صص در بيمارستان،مددجو توسط ایشان ویزیت ميشود و در صورت آنكال بودن،پرستار درصورت مقيم بودن پزشك متخ-4-7

مسئول شيفت با پزشك متخصص به صورت تلفني صحبت مينماید. در صورت نياز به خدمات پاراکلينيكي موجود در 

 تقل ميشود.بيمارستان،بيمار پس از هماهنگي پرستار مسئول شيفت،مددجو به آن واحد با رعایت اصول ایمني من
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كي که در بيمارستان نمي باشد در صورت نياز به مشاوره اورژانسي با متخصصي که در بيمارستان نيست یا اقدام پاراکليني-4-8

 توسط سوپروایزر باليني وقت گرفته مي شود و مددجو به آن مرکز با آمبوالنس ارجاع داده مي شود.

 پرستار مسئول بيمار ،کليه اقدامات انجام شده را در گزارش خود ثبت مي نماید. -4-9

 

 ---امكانات و تسهيالت مورد نياز:-5

 

 کميته بررسی:-6

 ان :تهيه کنندگ

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  سرگروه پزشكان بيهوشي دکتر فالح مهر   سرگروه پزشكان اورژانس دکتر حسين جليل پور

  سرگروه پزشكان داخلي دکترميترا نجفي پور   سرگروه پزشكان عفوني دکترعلي فراهاني

  داخلي پرستار  سر المتيمهري س  مدیر پرستاري  زهرا قاسمي

  پرستار داخلي  اعظم بهرامي  سوپروایزر باليني منصوره باني

روش انجام خدمات مراقبتی و مشاوره ای به  عنوان/موضوع : 

 بيمارانی که دچار شرايط اورژانس شده اند

 4/10/91تاريخ ابالغ  :

 1/4/93 بازنگری:آخرين تاريخ 

 1/5/93:   ابالغتاريخ  آخرين  
متخصص و پزشكان  کليه پزشكان  : دامنه خط مشی و روش

 بخش داخلي تاریو کارکنان پرس ژانس اور
  

 I /008   کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                        3از 2 : صفحه
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 : تاييد کننده

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  سرگروه پزشكان عفوني دکترعلي فراهاني

  سرگروه پزشكان داخلي دکتر ميترا نجفي پور

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بيمارستان  ئيس ر دکتر سيد رضا مطهري

 منابع :  -7

 . 1385ن نظام پرستاري جمهوري اسالمي ایران  . چاپ اول . . انتشارات سازما استانداردهاي خدمات پرستاري - 

.معاونت سالمت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي .  ( 12راهنماي تسكين درد) دستورالعمل مراقبتهاي مدیریت شده.  -

1381                                                                                      .              

 تجارب بيمارستان  -

 

 

روش انجام خدمات مراقبتی و مشاوره ای به  عنوان/موضوع : 

 بيمارانی که دچار شرايط اورژانس شده اند

 4/10/91تاريخ ابالغ  :

 1/4/93 بازنگری:آخرين تاريخ 

 1/5/93:   ابالغتاريخ  آخرين  
متخصص و پزشكان  کليه پزشكان  : دامنه خط مشی و روش

 بخش داخلي و کارکنان پرستاری ژانس اور
  

 I /008   کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                        3از 3 : صفحه
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 --- تعاريف :-1

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (: -2

ایجاد وقفه در ارائه جهت استمرار مراقبت از مددجو و ادامه دار بودن خدمت رساني در هر شرایط و پيشگيري از  چرايی:

 خدمات مراقبت و درمان این خط مشي تهيه مي گردد .

و سایر افرادي که در فرایند مراقبت از بيمار با پزشك معالج همكاري مي کنند ، به منظور   پزشكان و پرستارانمشارکت  هدف:

  تجزیه وتحليل ویكپارچه نمودن و استمرار ارزیابي ها ومراقبت ها با یكدیگر

، تحویل بيماران به شيفت بعدي  تعيين برنامه مقيمي و آنكالي براي گروههاي پزشكي و پيراپزشكي  به صورت ماهانه  ت:سياس

 در ساعات مشخص ، بازدیدهاي مدیریتي ایمني بيمار .

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 مشاهده اساس ي : بر مسئول پاسخگوي:مسئول بخش داخلي        و        روش ارزیاب

  روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

 از زمان پذیرش بيمارکليه اقدامات مراقبتي جهت بيمار را در تمام ساعات شبانه روز انجام مي دهد.  پرستار-4-1

 ستري ثبت مي نماید.در هر نوبت کاري گزارش روند مراقبت از بيمار و اقدامات انجام شده را در پرونده ب پرستار-4-2

کاردکس بر بالين بيمار تمام اقدامات انجام شده  ضور کليه پرسنل شيفت بعد با مسئول شيفت در ابتداي هر شيفت با ح -4-3

 وپيگيري هاي بعدي را توضيح مي دهد. 

اقبت یا سایر موارد را در روزانه در صورت لزوم و با توجه به شرایط بيمار وضعيت بيمار و تغيرات برنامه مر  پزشك معالج-4-4

 .پرونده ثبت مي کند

پزشك معالج بيمار / پرستار مسئول بيماردر زمان ترخيص آموزش هاي الزم در زمينه مراقبت هاي پزشكي وپرستاري را -4-5

مضاءبيمار اصل برگه آموزش بااهمراهان وي ارائه مي دهندودر پرونده ثبت مي نمایند. /به شيوه اي ساده وقابل درك به بيمار 

 وپزشك معالج به بيمارتحویل وکپي برگه آموزش درپرونده بيمارنگهداري مي گردد.

  بيماران مراقبت هماهنگ و يكپارچه و مستمر از   عنوان/موضوع :
 

 داخلیبخش دامنه خط مشی وروش: 
 4/10/91     تاريخ ابالغ  :

  1/4/93  تاريخ آخرين باز نگري:

  1/5/93  تاريخ آخرين ابالغ: 

 اول                 : نسخه

  I/009 كد خط مشی :
 

                                                                      2از 1  : صفحه
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 در پرونده  ثبت مي نماید.راپيگيري هاي پس از ترخيص قبل ازترخيص بيمار پرستار مسئول بيمار-4-6 

کپي اقدامات پاراکلينيك و آزمایشات معوقه پس از ترخيص را به بيمار یا همراه زترخيص بيمارقبل اپرستار مسئول بيمار-4-7

 وي تحویل مي دهد.

 --- امكانات و تسهيالت مورد نياز:-5

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدیر پرستاري زهرا قاسمي   زشكان داخليسرگروه پ دکتر ميترا نجفي پور 

  سوپروایزر باليني منصوره باني  سرگروه پزشكان عفوني دکتر علي فراهاني 

  سرپرستار مهري سالمتي   رئيس پزشكان اورژانس دکتر حسين جليل پور

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  اخليسرگروه پزشكان د دکتر ميترا نجفي پور 

 

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بيمارستان  ئيس ر دکتر سيدرضا مطهري

 تجارب بيمارستان  -منابع :        -7

 

 4/10/91   تاريخ ابالغ  :

  1/4/93  تاريخ آخرين باز نگري:

  1/5/93  تاريخ آخرين ابالغ: 

 اول                 : نسخه

  بيماران مراقبت هماهنگ و يكپارچه و مستمر ازعنوان/موضوع : 

 

 داخلی بخشدامنه خط مشی وروش: 

 I/009 كد خط مشی :
 

                                                                        2از  2  : صفحه
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 ---: تعاريف -1

  بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

ارایه مراقبتهاي درماني بصورت مطلوب براي بيماران و ارتقا کيفيت خدمات بهداشتي و درماني حصول اطمينان از جهت  چرايی:

 این خط مشي تهيه مي گردد .

    یكسان سازي عملكرد کارکنان و در راستاي اصول ایمني بيمار  ف:هد

 با تهيه ليست آنكالي و مقيمي پزشكان به صورت ماهيانه ، بازدیدهاي مدیریتي ایمني بيمار  سياست:

 

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 مشاهده اساس رزیابي : بر مسئول پاسخگو:معاون درمان بيمارستان      و            روش ا

  روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

پرستار مسئول بيمار نتایج تمامي اقدامات پاراکلينيكي ، مشاوره ها و ارزیابيهاي پرستاري را به اطالع پزشك مقيم /آنكال -4-1

 مي رساند.

 آي/و...(را به اطالع پزشك معالج ميرساند.تبصره:پرستار مسئول شيفت در صورت لزوم)جواب سي تي اسكن،ام آر 

 تلفنامكانات و تسهيالت مورد نياز:-5

 

 

 

 

چگونگي اطالع رساني نتایج تمامي   عنوان/موضوع :

اقدامات  پاراکلينيكي ، مشاوره ها و ارزیابي پرستاري به 

  پزشك معالج

  ش های بستریبخ دامنه خط مشی: 

 4/10/91       تاريخ ابالغ  :           

  1/4/93 :تاريخ آخرين باز نگري           

 1/5/93 :ابالغتاريخ آخرين            

 اول                                   : نسخه           

 I/010 كد خط مشی :
 

                                                                       2از 1  : صفحه
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 بررسی:کميته -6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدیر پرستاري  زهرا قاسمي  سرگروه پزشكان داخلي دکتر ميترا نجفي پور 

  سوپروایزر باليني منصوره باني  سرگروه پزشكان عفوني دکتر علي فراهاني  

  پرستار داخلي رامي اعظم به  سرپرستارجراحي مهري سالمتي

 

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بيمارستان  ئيس ر دکتر سيدرضا مطهري

 تجارب بيمارستان  -منابع :        -7

 

چگونگي اطالع رساني نتایج تمامي اقدامات    عنوان/موضوع :

  پاراکلينيكي ، مشاوره ها و ارزیابي پرستاري به پزشك معالج

  بخش های بستری دامنه خط مشی: 

 4/10/91       تاريخ ابالغ  :           

  1/4/93 :تاريخ آخرين باز نگري           

 1/5/93 :ابالغتاريخ آخرين            

 اول                                   : نسخه           

 I/010 كد خط مشی :
 

                                                                        2از 2  : صفحه

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  سرگروه پزشكان داخلي دکتر ميترا نجفي پور 
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 ---- : تعاريف -1

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

و مطتابق آن در بختش   تنظيم شده است مطلع بتوده  توسط سرگروه مربوطه  بايد از شيفت های کاری خود کهپزشكان  چرايی:

 حضور داشته باشند.

از برنامه کاری خود به صورت ماهانه جهت خدمت رسانی به بيمتاران بتدون    پزشكانهدف از تدوين اين خط مشی آگاهی : هدف

 محدوديت زمانی و برای کسب رضايتمندی هر چه بيشتر گيرندگان خدمت می باشد .

بته  آماده ارائته ختدمت   ودرتمام روزهای هفته درايام تعطيل وغيرتعطيل اعته س 24به طور  داخلی  در اين مرکز  بخش: سياست

 مراجعين محترم می باشد.

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 معاون درمان مرکز   

 : روش  اجرا )گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

بربتالين بيمارحاضتر وايشتان     ای صتبح غيرتعطيتل  پزشک متخصص معالج بيمار /پزشک متخصص جايگزين درشيفت هت  -4-1

 راويزيت  می نمايد..

پزشک متخصص عفونی ياداخلی معالج/پزشک متخصص جايگزين در روزهای تعطيل رسمی  بر بالين بيمار حاضر و بيمتار   -4-2

 را ويزيت مينمايد.

 

پزشک معالج حضور ندارد پزشک جانشين روزهايی که  عنوان/موضوع : 

 بيماران را ويزيت می نمايد اعم از تعطيل

 4/10/91   تاريخ ابالغ  :

 1/5/93    تاريخ آخرين بازنگری :

   10/5/93:   ابالغتاريخ  آخرين  
 بخش داخلی  : دامنه خط مشی و روش

 

    I / 011کد خط مشی:

                                  اول : نسخه                                                                    2از  1:  صفحه



 

 عالیبسمه ت                               
 

 بادآافت بيمارستان شهدای ي

 تدفتر بهبود کيفي 
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 نصب شده درتابلوی اعالنات بخشموردنياز  ماهانه های برنامه امكانات و تسهيالت مورد نياز :-5

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدیر پرستاري زهرا قاسمي   كان داخليسرگروه پزش دکتر ميترا نجفي پور 

  سوپروایزر باليني منصوره باني  سرگروه پزشكان عفوني دکتر علي فراهاني 

  سرپرستار مهري سالمتي   رئيس پزشكان اورژانس دکتر حسين جليل پور

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  ليسرگروه پزشكان داخ دکتر ميترا نجفي پور 

  سرگروه پزشكان عفوني دکتر علي فراهاني 

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  يس  بيمارستان ئر رضا مطهری سيددکتر 

 تجارب بيمارستان منابع :   -11

12-  

روزهايی که پزشک معالج حضور ندارد پزشک جانشين  عنوان/موضوع : 

 ويزيت می نمايد اعم از تعطيلبيماران را 

 4/10/91   تاريخ ابالغ  :

 1/5/93    تاريخ آخرين بازنگری :

   10/5/93:   ابالغتاريخ  آخرين  
 بخش داخلی  : دامنه خط مشی و روش

 

    I / 011کد خط مشی:

                                  اول : نسخه                                                                    2از  2:  صفحه



 

 عالیبسمه ت                               
 

 بادآافت بيمارستان شهدای ي

 تدفتر بهبود کيفي 
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تحویل برگه خالصه پرونده به صورت کامل   عنوان/موضوع : 

  يمار،خوانا وطبق اصول مدارك پزشكي در زمان ترخيص به ب

 4/10/91  تاريخ ابالغ  :  

 1/4/93 تاريخ بازنگری بعدی :

 پزشكان متخصص بخش داخلي    : دامنه خط مشی و روش 1/5/93تاريخ  آخرين باز نگری :  

 I/ 012  کد خط مشی :

                                 ول ا : نسخه                                                                        3از 1 : صفحه

 --- : تعاريف-1

  بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

ارایه مراقبتهاي درماني بصورت مطلوب براي بيماران و ارتقا کيفيت خدمات بهداشتي و درماني حصول اطمينان از جهت  چرايی:

 این خط مشي تهيه مي گردد .

    یكسان سازي عملكرد کارکنان و در راستاي اصول ایمني بيمار  هدف:

 تحویل کپي خالصه پرونده درزمان ترخيص به بيماریاهمراه ويبررسي برگه خالصه پرونده هنگام ترخيص وسياست: 

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 مشاهده اساس ارزیابي : بر  مسئول پاسخگو: پزشك مسئول بيمار        و           روش

  روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

منشي بخش کليه اطالعات مربوط به سربرگ برگه خالصه پرونده را ) نام و نام خانوادگي بيمار ، سن ، تاریخ پذیرش و  -4-1

 ترخيص ، تشخيص ( با خط خوانا و در زمان تشكيل پرونده در بخش تكميل مي نماید.

 پزشك معالج بيمار در زمان ترخيص برگه خالصه پرونده را کامل مينماید.-4-2

 پزشك معالج بيمار در تكميل برگه خالصه پرونده موارد ذیل را رعایت مي نماید: -4-3

 باليني معاینات و ح حال شر از اي خالصه 

 رادیولوژي تصاویر و ها آزمایش نتایج 

 ه اند شد منجر بيمار ترخيص به هک رادیولوژي وتصاویر آزمایشها نتایج. 

 ها آن نتایج و شده انجام جراحيهاي و پيها اسكو درماني، اقدامات نها، درما 

 بيمارستان در بستري مدت طول در بيمار وضعيت از اي خالصه 

 ه است شد دچار نها آ به بيمار که احتمالي عوارض. 

 ها بخش در بيمار جابجایي توضيح 

 خيصتر زمان در بيمار وضعيت 

 ترخيص از پس بيمار پيگيري ي نحوه 

 



 

 عالیبسمه ت                               
 

 بادآافت بيمارستان شهدای ي

 تدفتر بهبود کيفي 
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تكميل و تحویل برگه خالصه پرونده به صورت عنوان/موضوع : 

  کامل  ،خوانا وطبق اصول مدارك پزشكي در زمان ترخيص به بيمار

 4/10/91  تاريخ ابالغ  :  

 1/4/93 تاريخ بازنگری بعدی :

 پزشكان متخصص بخش داخلي    : دامنه خط مشی و روش 1/5/93تاريخ  آخرين باز نگری :  

 I/ 012  کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                        3از 2 : صفحه

 همراهان و وي به شده ارایه توضيحات و شها آموز و ترخيص زمان در بيمار هاي دارو و ها دستورالعمل 

 اوليه تشخيص 

 ثانویه تشخيص 

 نهایي تشخيص 

 معالج پزشك امضاي 

 پرونده توسط منشي پس ازدستورپزشك معالج مبني برترخيص بيمار به واحدترخيص تحویل مي شود.-4-3

 همراه بيمار توسط منشي بخش جهت تسویه حساب به واحدترخيص راهنمایي مي شوند.-4-4

 همراه،مددجو توسط کمك بهيار یا خدمات بخش جهت تسویه حساب به واحد ترخيص ميروند.تبصره:در صورت نداشتن 

مسئول ترخيص بيمار پس از محاسبه مالي پرونده وپس ازتسویه حساب توسط بيمار یا همراه وي، برگه خالصه پرونده رابا  -4-5

 برگه ترخيص به بيماریاهمراه وي مي دهد .

جهت ت رندوم برگه هاي خالصه پرونده تكميل شده موجود در مدارك پزشكي را بررسي و مسئول مدارك پزشكي به صور-4-6

 در کميته مدارك پزشكي مرکز مطرح مي نماید.نقص وناخوانابودن آنها را تكميل به منشي بخش تحویل داده وموارد 

 

 --- امكانات و تسهيالت مورد نياز:-5

 

 کميته بررسی:-6

 

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت خانوادگی نام و نام

  مدیر پرستاري  زهرا قاسمي  سرگروه پزشكان داخلي دکتر ميترا نجفي پور 

  سوپروایزر آموزشي سكينه نژاد فاضل   سرگروه پزشكان عفوني دکتر علي فراهاني 

  مسول مدارك پزشكي اقدس کبيرزاده   سوپروایزر باليني منصوره باني

  مسول واحد  ترخيص صدیقه  جليلوند  منشي داخلي فروزان نجفي 



 

 عالیبسمه ت                               
 

 بادآافت بيمارستان شهدای ي

 تدفتر بهبود کيفي 
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تكميل و تحویل برگه خالصه پرونده به صورت عنوان/موضوع : 

  کامل ،خوانا وطبق اصول مدارك پزشكي در زمان ترخيص به بيمار

 4/10/91  تاريخ ابالغ  :  

 1/4/93 تاريخ بازنگری بعدی :

 1/5/93تاريخ  آخرين باز نگری :  
 پزشكان متخصص بخش داخلي    : دامنه خط مشی و روش

 I/ 012  کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                        3از 3 : صفحه

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  سرگروه پزشكان داخلي يترا نجفي پور دکتر م

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بيمارستان  ئيس ر دکتر سيدرضا مطهري

 منابع :      -7

. وزارت بهداشت ،  راهنماي ارزیابي استانداردهاي اعتبار بخشي واحد مدارك پزشكي بيمارستان در ایراندانایي ، خدیجه. -

 1391موزش پزشكي . درمان و آ

 تجارب بيمارستان  -  
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 بادآافت بيمارستان شهدای ي

 تدفتر بهبود کيفي 
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 4/10/91تاريخ ابالغ  : UPSاستفاده از سیستم عنوان/موضوع : 

 1/4/93 بازنگری:آخرين تاريخ 

 1/5/93:   ابالغتاريخ  آخرين  

 کليه پزشكان و کارکنان پرستاری : دامنه خط مشی و روش

 بخش داخلي
  

  I /013  کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                        2از 1 : صفحه

 .باعث جلوگيری از نوسان برق دردستگاه ها می گردددارد و ذخيره يوپی اس برقپريز درصورت قطع برق  : تعاريف -1

 هدف از تدوين و سياست خط مشی (:بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،-2

 UPSبا توجه به نوسانات و قطع برق و هزینه های سنگین خرابی دستگاهها و تجهیزات بیمارستانی ، الزم است سیستم  چرايی:

  در مرکز نصب گردد .

 آگاهی کارکنان مرکز ازنحوه کاربرد و استفاده از این سیستم هدف:

 به یوپی اس  مجهز نمودن دستگاههای برقی سياست: 

 ثانیه فعال می شود.( 10مجهز به سیستم برق اضطراری است که در صورت قطعی برق در عرض همچنین این بیمارستان )

 

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

  اساس مشاهده: مدیربیمارستان           و       روش ارزیابی : بر مسئول

 

 : ی و مجری هر گام (روش  اجرا :)گامهای اجراي-4

پریزهای یوپی اس جهت استفاده دستگاههای الکتریکی )تجهیزات پزشکی وکامپیوترها( با نوشته شدن کلمه یوپی اس  -4-1

 درباالی آنها  دربخش داخلی توسط مسئول تاسیسات مشخص شده است .

ا( به پریزهای یوپی اس را روزانه کنترل می سرپرستارداخلی  اتصال دستگاههای الکتریکی) تجهیزات پزشکی وکامپیوتره -4-2

 نماید.

 کنترل می نماید. مسئول تاسیسات صحت عملکرد پریزهای یوپی اس راطبق چک لیست ماهانه  -4-3

 پرسنل بخش داخلی  روزانه جهت استفاده ازدستگاههای الکتریکی واحد تنهاازپریزهای یوپی اس استفاده می نمایند.-4-4

 

 

 



 

 عالیبسمه ت                               
 

 بادآافت بيمارستان شهدای ي

 تدفتر بهبود کيفي 
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 4/10/91تاريخ ابالغ  : UPSاستفاده از سیستم عنوان/موضوع : 

 1/4/93 بازنگری:آخرين تاريخ 

 1/5/93:   ابالغتاريخ  آخرين  

 کليه پزشكان و کارکنان پرستاری : دامنه خط مشی و روش

 بخش داخلي
 

  I /013  کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                        2از 2 : صفحه

 یوپی اس پریزهای  و  سیستمامكانات و تسهيالت : -5

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  پرستاری مدیر زهرا قاسمی کاکرودی  مدیر بیمارستان سیدابراهیم هاشمی

  مسئول تاسیسات حسین آبک  مسئول تجهیزات پزشکی مرکز مهندس طیبه خاوری

  مسئول مرکزکامپیوتر الهه نوری  سرپرستارداخلی مهری سالمتی

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدیر بیمارستان سیدابراهیم هاشمی

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بيمارستان  یيس ر دکتر سيدرضا مطهري

 منابع :-7

 تجارب بیمارستان  -

 
 

 



 

 عالیبسمه ت                               
 

 بادآافت بيمارستان شهدای ي

 تدفتر بهبود کيفي 
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 4/10/91تاريخ ابالغ  : آنمی در بالينی طبابت راهنمایعنوان/موضوع : 

 1/4/93 بازنگری:آخرين تاريخ 

 1/5/93:   ابالغتاريخ  آخرين  

 کليه پزشكان و کارکنان پرستاری : دامنه خط مشی و روش

 ليبخش داخ
  

  IN /014  کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                        3از 1 : صفحه

 نرمال حد از کمتر هماتوکريت و هموگلوبين افت آنمی از منظور: تعاريف -1

 ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (: بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی-2

 آنميک بيماران از مراقبت نحوه با پرستاری پرسنل آشنايی لزوم چرايی:

 بيمار رضايتمندی افزايش،آنميک بيماران از موقع به و صحيح مراقبت و درمانهدف:

 نيروها عملكرد ارزيابی،نيروها آموزشسياست:

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

  اساس مشاهده: سوپروایزر شیفت           و       روش ارزیابی : بر  مسئول پاسخگو

 : روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

 میکند معرفی بیمار به را خود پرستار ابتدا در-4-1

 .دهد می بیمار به را ورود بدو آموزشهای پرستار-4-2

 نظیر آزمایشگاهی های تست و حیاتی عالیم و سرگیجه و کاردی کی تا و خستگی مثل هایی نشانه و عالئم پرستار-4-3

 هماتوکریت، هموگلوبین،

MCHC و MCV و MCHنماید می بررسی را است شده درخواست پزشک توسط که 

 کند می بررسی خونریزی نظر از را زیر های سیستم پرستار-4-4

 )سرگیجه -سردرد -تحریکپذیری(مرکزی اعصاب سیستم-

 زردی( پورپوراو پتشی و پریدگی رنگ پوست،-

 پریدگی( ها)رنگ ناخن بستر-

 ) وپتشی )زردی مخاطی غشای-

 )کنند آزمایش مخفی خون نظر از را مدفوع( گوارش-

 )ها دنده و استرنوم ناحیه در حساسیت( استخوان-

 .نماید می ثبت پرونده در و کنترل ساعت 8 هر را بیمار حیاتی عالیم پرستار-4-5

 .دهد می قرار تنفس در تسهیل جهت درجه 60 زاویه در تنفسی مشکل وجود صورت در را بیمار پرستار-4-6

 



 

 عالیبسمه ت                               
 

 بادآافت بيمارستان شهدای ي

 تدفتر بهبود کيفي 
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 4/10/91تاريخ ابالغ  : آنمی در بالينی طبابت راهنمایعنوان/موضوع : 

 1/4/93 بازنگری:آخرين تاريخ 

 1/5/93:   ابالغتاريخ  آخرين  

 کنان پرستاریکليه پزشكان و کار : دامنه خط مشی و روش

 بخش داخلي
  

  I /014  کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                        3از 2 : صفحه

 .کند می گزارش و بررسی ادم نظر از را خارجی قسمت و شکم ها، اندام پرستار-4-7

 .کند می وصل بیمار به اکسیژن پرستار دارد خود درمانی دستور در درمانی اکسیژن بیمار که صورتی در-4-8

 در اضافی پتوی و مناسب های لباس .شود می انرژی دادن دست از باعث لرز زیرا شود می داشته نگه گرم بیمار-4-9

  .گیرد می قرار اختیارش

  .شود می توصیه بیمار به RBCشدن  ساخته جهت پرپروتئین فولیک، ، اسیدB 12 ویتامین  آهن، حاوی غذایی رژیم-4-10

 .شود می ترانسفوزیون بیمار برای خون اجزای یا خون پزشک، تجویز صورت در-4-11

 .یابد می افزایش تدریج به پرستار نظر تحت وی فعالیتهای شد، برطرف بیمار مشکل که هنگامی-4-12

 .شود می ثبت بیمار پرونده در شده انجام اقدامات تمام-4-13

 بیماران از مراقبت نحوه مورد در الزم آموزشهای سرپرستار توسط ای دوره صورت به و کار به شروع بدو در نیروها کلیه-4-14

 .نمایند دریافت می را آنمیک

 .دشو می ارزیابی سرپرستار توسط مستمر طور به مستقیم غیر و مستقیم صورت به نیروها عملکرد-4-15

 

 اکسیژن – خون ست – آزمایشگاهی امکانات – آن های فراورده و خون امكانات و تسهيالت :-5

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدیر پرستاری زهرا قاسمی کاکرودی  سرگروه پزشکان داخلی  دکتر میترا نجفی پور 

  سوپروایزر بالینی منصوره بانی   سرگروه پزشکان عفونی ر علی فراهانی دکت

  پرستار اعظم بهرامی   سرپرستارداخلی مهری سالمتی
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 4/10/91تاريخ ابالغ  : آنمی در بالينی طبابت راهنمایعنوان/موضوع : 

 1/4/93 بازنگری:آخرين تاريخ 

 1/5/93:   ابالغتاريخ  آخرين  

 کليه پزشكان و کارکنان پرستاری : شی و روشدامنه خط م

 بخش داخلي
  

  I /014  کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                        3از 3 : صفحه

 

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  سرگروه پزشکان داخلی  تر میترا نجفی پور دک

 

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بيمارستان  یيس ر دکتر سيدرضا مطهري

 

 منابع :-7

 تجارب بیمارستان
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 بادآافت بيمارستان شهدای ي

 تدفتر بهبود کيفي 
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 4/10/91تاريخ ابالغ  : تشنج در بالينی طبابت راهنمایعنوان/موضوع : 

 1/4/93 بازنگری:آخرين تاريخ 

 1/5/93:   ابالغتاريخ  آخرين  

 کليه پزشكان و کارکنان پرستاری : دامنه خط مشی و روش

 بخش داخلي

  I /015  کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                       3از 1 : صفحه

 . باشد می مغز عصبی سلولهای الكتريكی بار حد از بيش و ناگهانی تخليه تشنج : تعاريف -1

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

 تشنجی بيماران از مراقبت نحوه با پرستاری پرسنل آشنايی لزوم چرايی:

 بيمار رضايتمندی شتشنجی،افزاي بيماران از موقع به و صحيح مراقبت و درمانهدف:

 نيروها عملكرد نيروها، ارزيابی آموزشسياست:

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

  اساس مشاهدهمسئول پاسخگو: سوپروایزر شیفت           و       روش ارزیابی : بر 

 :روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

 .ميكند معرفی بيمار به را خود ابتدا در پرستار-4-1

 .دهد می وی همراه و بيمار به را ورود بدو آموزشهای پرستار-4-2

 و هوايی راه حفظ تنفسی، و قلبی عملكرد کنترل و بررسی آن، شروع کننده عوامل و تشنج سابقه بررسی پرستار-4-3

 .دميده انجام را آن از بعد و تشنج طی در عصبی شرايط آسپيراسيون،بررسی از پيشگيری

 حفاظ نردههای و بخوابد تخت در که کند می کمک او به کند می تجربه (راauraاورا) مرحله بيمار که صورتی در پرستار-4-4

 می آورد. باال را تخت

 عوارضی اگر و کند می بررسی مداوم طور به تشنج، طول در را بيمار و ماند می بيمار بالين بر تشنج هنگام در پرستار-4-5

 .ميخواهد کمک ديگر همكاران از افتاد اتفاق بيمار برای تنفسی پيشرونده تمشكال مانند
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 هوايی اهر دارد، قرار تشنج تونيک فاز شروع در بيمار که صورتی در و کرده خلوت را بيمار اتاق امكان صورت در پرستار-4-6

 .ميدارد نگه باز airwayبا  را وی

 .ميكند شروع پزشک دستور طبق را اکسيژن پرستار گرديد هيپوکسی دچار بيمار و شد طوالنی تشنج اگر-4-7

 .کند نمی محدود تشنج هنگام در را بيمار حرکت عنوان هيچ به پرستار-4-8

 دهد. اطالع پزشک به بايد حتماً پرستار است شده تشنج دچار بار اولين برای بيمار اگر-4-9

 نظر از را بيمار و ميكند ساکشن را او نياز صورت در و ميدهد قرار مناسب پوزيشن در را بيمار تشنج از پس پرستار-4-10

 .ميكند بررسی جراحات

 قرار طرف يک هب را او بدن و سر پرستار آمد بيرون تشنج حالت از بيمار اينكه از پس اسپيراسيون از جلوگيری برای-4-11

 .ميكند دور بيمار از خطرناك را اشياء و ميدهد

 وضعيت و حياتی عاليم و مينمايد ثبت تشنج حين را بيمار وضعيت و اقدامات پرستار شد تثبيت بيمار وضعيت که زمانی-4-12

 ميكند. کنترل ساعت 2 مدت به دقيقه 20-15هر را بيمار مغزی

 خستگی، :از عبارتند عوامل .کند اجتناب پايدار صرع و تشنج شروع کننده عوامل از که ميكند توصيه بيمار به پرستار-4-13

 و عطرها برخی گرسنگی، غذايی، وعدههای بين انداختن فاصله کافئين، و الكل مصرف روحی، و ناراحتی استرس ناکافی، خواب

 عفونت، تب، کامپيوتری، بازيهای موسيقی، سنگين ضربههای بلند، وصدای سر و وسوسه کننده، درخشان نورهای شديد، بوهای

 صرع. ضد داروهای قطع و خون قند افت هيپرونتيالسيون،يبوست، محيط، باالی حرارت درجه

 

 4/10/91تاريخ ابالغ  : تشنج در بالينی طبابت راهنمایعنوان/موضوع : 

 1/4/93 بازنگری:آخرين تاريخ 

 1/5/93:   ابالغتاريخ  آخرين  

 کليه پزشكان و کارکنان پرستاری : دامنه خط مشی و روش

 بخش داخلي

  I /015  کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                        3از 2 : صفحه
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 بيماران از مراقبت نحوه مورد در الزم آموزشهای سرپرستار توسط ای دوره صورت به و کار به شروع بدو در نيروها کليه-4-14

 .نمايند دريافت می را تشنجی

 .شود می ارزيابی سرپرستار توسط مستمر طور به مستقيم غير و مستقيم صورت به نيروها عملكرد-4-15

 ترمومتر – ساکشن – ديازپام – دار جفاظ تخت – ايروی – اکسيژن امكانات و تسهيالت :-5

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدیر پرستاری زهرا قاسمی کاکرودی  سرگروه پزشکان داخلی  دکتر میترا نجفی پور 

  سوپروایزر بالینی منصوره بانی   سرگروه پزشکان مغزو اعصاب  دکتر سیدجوادطبائیان 

  پرستار اعظم بهرامی   سرپرستارداخلی تیمهری سالم

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  سرگروه پزشکان داخلی  دکتر میترا نجفی پور 

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بيمارستان  یيس ر دکتر سيدرضا مطهري

 

 تجارب بیمارستان منابع :-7

 

 4/10/91تاريخ ابالغ  : تشنج در بالينی طبابت راهنمایعنوان/موضوع : 

 1/4/93 بازنگری:آخرين تاريخ 

 1/5/93:   ابالغتاريخ  آخرين  

 کليه پزشكان و کارکنان پرستاری : و روشدامنه خط مشی 

 بخش داخلي

  I /015  کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                        3از 3 : صفحه
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 بادآافت بيمارستان شهدای ي

 تدفتر بهبود کيفي 
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 4/10/91تاريخ ابالغ  : پنومونی در بالينی طبابت اهنمایرعنوان/موضوع : 

 1/4/93 بازنگری:آخرين تاريخ 

 1/5/93:   ابالغتاريخ  آخرين  

 کليه پزشكان و کارکنان پرستاری : دامنه خط مشی و روش

 بخش داخلي
  

  I /016  کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                        3از 1 : صفحه

 .باشد می ميكروبی مختلف عوامل اثر در ريه پارانشيم بافت التهاب پنومونی از منظور : تعاريف -1

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

 پنومونی بيماران از مراقبت نحوه با پرستاری پرسنل آشنايی لزوم چرايی:

 بيمار رضايتمندی افزايش، پنومونی بيماران از موقع به و صحيح مراقبت و درمانهدف:

 نيروها عملكرد نيروها، ارزيابی آموزشسياست:

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

  اساس مشاهدهبی : بر : سوپروایز بالینی           و       روش ارزیامسئول پاسخگو 

 :روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

 .ميكند معرفی بيمار به را خود ابتدا در پرستار -4-1

 .دهد می بيمار به را ورود بدو آموزشهای پرستار -4-2

 ياتنگی پنه تاکی درجه سرفه، شدت و تكرار خلط، ترشحات رنگ و بو ميزان حياتی، عاليم و تنفسی صداهای پرستار -4-3

 .ميكند ثبت پرونده در و بررسی را شريانی خون گازهای و هوشياری وضعيت ريه، درعكس تغييرات نفس،

 ميدهد. انجام بيمار برای )خلط بررسی خون، کشت( را پزشک توسط شده درخواست آزمايشات همه پرستار -4-4

 نيمه وضعيت در را بيمار پزشک دستور طبق پشت( به خوابيدن مهنگا نفس تنگی ) ارتوپنه از پيشگيری منظور به پرستار -4-5

 را بيمار بالين بر گرم بخور دستگاه از استفاده و اکسيژنتراپی چون اقداماتی پزشک درخواست براساس و ميدهد قرار نشسته

 .ميدهد انجام
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 .ميدهد اطالع پزشک بهsp2oافت  صورت در و ميكند چک را بيمار اکسيمتری پالس پرستار -4-6

 ميدهد. آموزش بيمار به را دميار از استفاده و اسپری از استفاده صحيح روش پرستار بيمار برای اسپری تجويز صورت در -4-7

 و کند می تشويق ريه ترشحات خروج و ترشحات شدن رقيق جهت روز رد ليتر 3-4مايعات  نوشيدن به را بيمار پرستار -4-8

 تنفسی هوای کردن مرطوب جهت بخور از دارد، مايعات مصرف ممنوعيت قلبی يا کليوی بيماری علت بيماربه که صورتی در

 .کند استفاده

 از بعد مؤثر سرفه هتج الزم آموزش پرستار و انجام فيزيوتراپ توسط فيزيوتراپی پزشک درخواست صورت در -4-9

 .ميدهد بيمار به را ترشحات بهتر وتخليه خروج جهت فيزيوتراپی

 استفاده زياد دفعات و کم حجم با غذايی وعدههای و پرويتامين پرکربوهيدرات، پروتئينی، مواد بايد بيمار غذايی رژيم در -4-10

 .بپرهيزد الكل ازمصرف بيمار و شود

 و کند می گزارش پزشک به را ... و خونی خلط و مداوم سرفه سينه، قفسه درد و نفس تنگی و تعريق تب، عاليم پرستار -4-11

 .کند دور استرس و حرارت درجه افزايش با ميشود اکسيژن به نياز افزايش موجب فعاليتهايی که از را بيمار

 ميشود. ثبت پرونده در پرستار توسط شده انجام اقدامات کليه -4-12

 بيماران از مراقبت نحوه مورد در الزم آموزشهای سرپرستار توسط ای دوره صورت به و کار به شروع بدو در وهانير کليه -4-13

 .نمايند دريافت می را پنومونی

 شود. می ارزيابی سرپرستار توسط مستمر طور به مستقيم غير و مستقيم صورت به نيروها عملكرد -4-14

 ترمومتر – نبواليزر – بخور دستگاه– اکسيژن امكانات و تسهيالت :-5

 4/10/91تاريخ ابالغ  : پنومونی در بالينی طبابت راهنمایعنوان/موضوع : 

 1/4/93 بازنگری:رين آختاريخ 

 1/5/93:   ابالغتاريخ  آخرين  

 کليه پزشكان و کارکنان پرستاری : دامنه خط مشی و روش

 بخش داخلي
  

  I /016  کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                        3از 2 : صفحه



 

 عالیبسمه ت                               
 

 بادآافت بيمارستان شهدای ي

 تدفتر بهبود کيفي 

 

 

1066 
 

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدیر پرستاری می کاکرودیزهرا قاس  سرگروه پزشکان داخلی  دکتر میترا نجفی پور 

  سوپروایزر بالینی منصوره بانی   سرگروه پزشکان عفونی دکتر علی فراهانی 

  پرستار اعظم بهرامی   سرپرستارداخلی مهری سالمتی

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  سرگروه پزشکان داخلی  دکتر میترا نجفی پور 

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت و نام خانوادگینام 

  بيمارستان  یيس ر دکتر سيدرضا مطهري

 تجارب بیمارستانمنابع : -9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4/10/91تاريخ ابالغ  : پنومونی در بالينی طبابت راهنمایعنوان/موضوع : 

 1/4/93 بازنگری:آخرين تاريخ 

 1/5/93:   ابالغتاريخ  آخرين  

 کليه پزشكان و کارکنان پرستاری : دامنه خط مشی و روش

 بخش داخلي
  

  I /016  کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                        3از 3 : صفحه
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 بادآافت بيمارستان شهدای ي

 تدفتر بهبود کيفي 
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 4/10/91تاريخ ابالغ  : گاستريت در بالينی طبابت راهنمایعنوان/موضوع : 

 1/4/93 بازنگری:آخرين تاريخ 

 1/5/93:   ابالغتاريخ  آخرين  

 کارکنان پرستاری کليه پزشكان و : دامنه خط مشی و روش

 بخش داخلي

  I /017  کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                        3از 1 : صفحه

 .باشد می معده مخاط التهاب گاستريت از منظور : تعاريف -1

 ی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:بيانيه خط مشی)چراي-2

 گاستريت بيماران از مراقبت نحوه با پرستاری پرسنل آشنايی لزوم چرايی:

 بيمار رضايتمندی افزايش،گاستريت بيماران از موقع به و صحيح مراقبت و درمانهدف:

 نيروها عملكرد نيروها،ارزيابی آموزشسياست:

 روش ارزيابی:مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و -3

  اساس مشاهده: مدیربیمارستان           و       روش ارزیابی : بر  مسئول پاسخگو

 :روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

 .ميكند معرفی بيمار به را خود ابتدا در پرستار -4-1

 .دهد می بيمار به را ورود بدو آموزشهای پرستار -4-2

 غذا، از بعد دل سر سوزش اشتهايی بی سكسكه، و استفراغ و تهوع سردرد، دردشكم، مثل هايی شانهن و عالئم پرستار -4-3

 .کند می ثبت پرونده در و بررسی بيمار در را حياتی عاليم و کوکيک تاکيكاردی و و قراری بی

 و کرده بررسی )هماتمز و نسيونهيپوتا تاکيكاردی، ( هموراژيک گاستريت عاليم و دهيدراتاسيون عاليم نظر از را بيمار -4-4

  .دهد اطالع پزشک به وجود فورا صورت در

 که اسيدها آنتی و ها آرامبخش مسكنها، دادن معدی، سوندبينی، وريدی، مايعات شامل کننده حمايت های درمان پرستار -4-5

 .دهد می انجام بيمار برای را است شده پزشک تجويز توسط
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 انجام بيمار برای را الزم های آمادگی بايد پرستار باشد اندوسكوپی انجام نيازمند تشخيصی های يافته جهت بيمار اگر -4-6

 .دهد

 و کند منع سيگار و الكل مصرف از و دار کافئين های نوشيدنی دار، ادويه و محرك غذاهای خوردن از را بيمار بايد پرستار -4-7

 .دارد نگه دور روحی هيجانات و استرس از را او آرام، آوردن محيطی فراهم با

 در بنابراين .گردد اعمال خوراکی مواد ممنوعيت روز چند تا ساعت چند بيمار برای پزشک دستور طبق است ممكن -4-8

  .شود کنترل دقت به خروجی و ورودی مايعات پرستار توسط بايد داخل وريدی درمان نياز صورت

 .کند بررسی داروها مصرف به نسبت را او های واکنش و بيمار درد ميزان منظم طور به پرستار -4-9

 .شود می داده بيمار به پرستار توسط ... و غذايی رژيم اصالح با رابطه در الزم های آموزش ترخيص هنگام در -4-10

 .شود می ثبت بيمار پرونده در شده امانج اقدامات کليه -4-11

 بيماران از مراقبت نحوه مورد در الزم آموزشهای سرپرستار توسط ای دوره صورت به و کار به شروع بدو در نيروها کليه -4-12

 .نمايند دريافت می را پنومونی

 .شود می يابیارز سرپرستار توسط مستمر طور به مستقيم غير و مستقيم صورت به نيروها عملكرد -4-13

 --- امكانات و تسهيالت :-5

 

 4/10/91تاريخ ابالغ  : گاستريت در بالينی طبابت راهنمایعنوان/موضوع : 

 1/4/93 بازنگری:آخرين تاريخ 

 1/5/93:   ابالغتاريخ  آخرين  

 کليه پزشكان و کارکنان پرستاری : دامنه خط مشی و روش

 بخش داخلي

  I /017  کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                        3از 2 : صفحه
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 4/10/91تاريخ ابالغ  : گاستريت در بالينی طبابت راهنمایعنوان/موضوع : 

 1/4/93 بازنگری:آخرين تاريخ 

 1/5/93:   ابالغتاريخ  آخرين  

 کليه پزشكان و کارکنان پرستاری : دامنه خط مشی و روش

 بخش داخلي
  

  I /017  کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                        3از 3 : فحهص

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدیر پرستاری زهرا قاسمی کاکرودی  لی سرگروه پزشکان داخ دکتر میترا نجفی پور 

  سوپروایزر بالینی منصوره بانی   سرگروه پزشکان عفونی دکتر علی فراهانی 

  پرستار اعظم بهرامی   سرپرستارداخلی مهری سالمتی

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  سرگروه پزشکان داخلی  دکتر میترا نجفی پور 

 

 کننده :ابالغ 

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بيمارستان  یيس ر دکتر سيدرضا مطهري

 

 تجارب بیمارستانمنابع :-7
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 4/10/91تاريخ ابالغ  : CVAدر بالينی طبابت راهنمایعنوان/موضوع : 

 1/4/93 بازنگری:آخرين تاريخ 

 1/5/93:   ابالغتاريخ  آخرين  

 پزشكان و کارکنان پرستاریکليه  : دامنه خط مشی و روش

 بخش داخلي

  I /018  کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                        2از 1 : صفحه

 .ميباشد آن از بخشی به خونرسانی در اختالل واسطه به مغز عملكرد در اختالل شامل بيماری اين : تعاريف -1

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

  CVA بيماران از مراقبت نحوه با پرستاری پرسنل آشنايی لزوم چرايی:

 بيمار رضايتمندی افزايش، CVA بيماران از موقع به و صحيح مراقبت و درمانهدف:

 نيروها عملكرد ارزيابی،نيروها آموزشسياست:

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

  اساس مشاهده: سوپروایزربالینی           و       روش ارزیابی : بر مسئول پاسخگو

 :روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

 .میکند معرفی بیمار به را خود پرستار -4-1

 .میکند ثبت و کنترل را یمارب  GCS بالینی و عالئم پرستار -4-2

 .مینماید ثبت و بررسی بیمار در را CVAنشانه های  و عالئم پرستار -4-3

 به معالج پزشک دستور طبق را درخواستی و آزمایشات ... و BCTشامل  تشخیص اقدامات و دارویی دستورات پرستار -4-4

 .میرساند انجام

 .میکند بررسی بیمار در را CVAاز  ناشی عوارض تمامی بیمار به آموزش جهت پرستار -4-5

 بررسی همیپلژی و همیپارزنی بدن طرف یک در بهویژه پاها و دستها و صورت در ضعف و بیحسی نظر از را بیمار پرستار -4-6

 .میکند ثبت و

 میکند. ثبت و بررسی شیفت هر در هوشیاری وضعیت در تغییر نظر از را بیمار پرستار -4-7

 اختالل(دیسفازی است، شده آن فراگیری به اقدام قبالً که فعالیتهایی انجام در ناتوانی و آپراکسی نظر از را ماربی پرستار -4-8

 .میکند بررسی بینایی اختالالت و )دشوار تکلم( ،دیسآرتری )زبانپریشی(یا آفازی )تکلم

 بررسی هماهنگی و تعادل فقدان یا اگهانین و شدید سردرد ، سرگیجه ، رفتن راه در اشکال نظر از را بیمار پرستار -4-9

 .مینماید

 دستور طبق آسپیراسیون از پیشگیری منظور به بلع عدم صورت در و چک بلع قدرت توانایی نظر از را بیمار پرستار -4-10

 .نماید تعبیه بیمار برای را (NGT)معده ای  -بینی سوند معالج پزشک
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 4/10/91تاريخ ابالغ  : CVAدر بالينی طبابت راهنمایعنوان/موضوع : 

 1/4/93 بازنگری:آخرين تاريخ 

 1/5/93:   ابالغتاريخ  آخرين  

 کليه پزشكان و کارکنان پرستاری : دامنه خط مشی و روش

 بخش داخلي

  I /018  کد خط مشی :

                                 اول  : سخهن                                                                        2از 2 : صفحه

 و درخواست کاردرمانی و درمانی گفتار فیزیوتراپی، شامل توانبخشی برنامه بیمار برای معالج پزشک دستور طبق -4-11

 میشود. انجام بیمار برای فیزیوتراپ بیمار توسط مسئول پرستار زیرنظر

 .شود سونداژ پرستار توسط بیمار نیار صورت در و نترلک ادراری بی اختیاری نظر از را بیمار -4-12

 .میدهد را ورود بدو آموزشهای بیمار به پرستار -4-13

 .شود می داده سرپرستار توسط کار به شروع بدو در نیروها به الزم آموزشهای -4-14

 .شود می ارزیابی سرپرستار توسط مستمر صورت به نیروها عملکرد -4-15

 احیا وسایل سایر و آمبوبگ – پرتابل متر اکسی پالس و اکسیژن الت :امكانات و تسهي-5

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدیر پرستاری زهرا قاسمی کاکرودی  سرگروه پزشکان داخلی  دکتر میترا نجفی پور 

  سوپروایزر بالینی منصوره بانی   ه پزشکان مغزو اعصاب سرگرو دکتر سیدجوادطبائیان 

  پرستار اعظم بهرامی   سرپرستارداخلی مهری سالمتی

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  سرگروه پزشکان داخلی  دکتر میترا نجفی پور 

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بيمارستان  یيس ر دکتر سيدرضا مطهري

 تجارب بیمارستان منابع :-7
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در تمام ساعات شبانه روز و در استاندارد ارايه خدماتنوان/موضوع : ع

 تمام روزهای هفته)اعم از تعطيل و غير تعطيل(

 4/10/91   تاريخ ابالغ  :

 1/5/93    تاريخ آخرين بازنگری :

   10/5/93:   ابالغتاريخ  آخرين  
 جراحی بخش : ی و روشدامنه خط مش

 

 S/001   :کد خط مشی

                                  اول : نسخه                                                                    2از  1:  صفحه

 ---- : تعاريف -1

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

تنظيم شده استت  توسط سرپرستارجراحی / معاون درمان بيمارستانی  بايد از شيفت های کاری خود که/پزشكان سنلپرچرايی:

 مطلع بوده و مطابق آن در بخش حضور داشته باشند.

هدف از تدوين اين خط مشی آگاهی کارکنان از برنامه کاری خود به صورت ماهانه جهت خدمت رسانی به بيمتاران بتدون   : هدف

 ديت زمانی و برای کسب رضايتمندی هر چه بيشتر گيرندگان خدمت می باشد .محدو

بته  آماده ارائه خدمت ودرتمام روزهای هفته درايام تعطيل وغيرتعطيل ساعته  24به طور  جراحی(  بخش )در اين مرکز : سياست

 مراجعين محترم می باشد.

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 بالينی شيفت  سوپروايزر 

 : روش  اجرا )گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

بتا  ستاعته و  24بصتورت  کارکنتان را   ماه آينتده  برنامه کاریسرپرستارجراحی / معاون درمان بيمارستانی درپايان هرماه  -4-1

 شان تنظيم می نمايد.ايهماهنگی 

وبته ارائته ختدمات براستاس      تهای مختلف حضور می يابندبر اساس برنامه تنظيم شده در شيف پرسنل بخش داخلیکليه  -4-2

 .شرح وظايف خود می پردازند

سرپرستتاربخش جراحتی / معتاون درمتان      کارکنان در صورت عدم امكان حضور در هر شتيفت ، پتس از همتاهنگی بتا     -4-3

 ، فرد ديگری را جايگزين می نمايند. بيمارستانی

ستاعته پاستخگوبوده وآمتاده     24ه توسط سرگروه مربوطه تنظيم شده بصورت پزشكان متخصص براساس برنامه آنكالی ک-4-4

 ارائه خدمات به مددجويان بخش می باشند.

ستاعته پاستخگوبوده    24پزشكان متخصص مقيم براساس برنامه مقيمی که توسط سرگروه مربوطه تنظيم شتده بصتورت   -5-4

 وآماده ارائه خدمات به مددجويان بخش می باشند.

 ساعته پاسخگوبوده وآماده ارائه خدمات به مددجويان می باشند. 24گروه کداحياءطبق برنامه ماهانه تنظيمی اعضاء-6-4
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در تمام ساعات شبانه روز و در استاندارد ارايه خدماتعنوان/موضوع : 

 تمام روزهای هفته)اعم از تعطيل و غير تعطيل(

 4/10/91   تاريخ ابالغ  :

 1/5/93    تاريخ آخرين بازنگری :

   10/5/93:   ابالغتاريخ  آخرين  
 بخش جراحی: دامنه خط مشی و روش

 

  :  S/001کد خط مشی

                                  اول : نسخه                                                                    2از  2:  صفحه

 نصب شده درتابلوی اعالنات بخشموردنياز  ماهانه های نامهبر امكانات و تسهيالت مورد نياز :-5

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  معاون درمان بيمارستان  دکتر ابراهيم هرمزي   مدیرپرستاري زهراقاسمي 

  سرگروه پزشكان بيهوشي الح مهر دکترفریدون  ف  سوپروایزر باليني منصوره باني

  مسول نگهباني آقاي حميد رضا  شاه صفي   سرپرستار داخلي مهري سالمتي

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  معاون درمان بيمارستان ابراهيم هرمزيدکتر 

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  س  بيمارستان يئر رضا مطهری سيددکتر 

 تجارب بيمارستانمنابع :   -7
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 ---تعاريف : -1

  بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

قت ، در راستای با توجه به نجات و درمان مددجویان ولزوم ارائه خدمات بستری و مراقبتی جهت بیماران جراحی شده در اسرع و

 رعایت اصول ایمنی بیمار ، این خط مشی تهیه می گردد. 

می باشد، تا با کاستن از اضطراب بیمار و ایجاد اطمینان و آرامش در وی هدف ازتدوین این سند یکپارچه سازی عملکرد پرسنل 

 گیری گردد .واز صدمات جبران ناپذیر به ارگانهای حیاتی جلو و خانواده آسایش آنان فراهم گردد.

 ، این خط مشی تهیه می گردد . جراحینیاز به داشتن الگوی عملی مشخص و مناسب در بخش  چرايی:

ارائه روشهای اجرایی و کنترلی مرتبط در ارائه خدمات درمانی و مراقبتی در اولین فرصت برای کلیه مراجعه کنندگان به  هدف:

 بیمارستان  می باشد. بخش داخلی

ست از طریق کارکنان آموزش دیده ، فضای فیزیکی و امکانات اولیه در حد توان ، راندهای روزانه این سیا سياست:

 و سوپروایزران اجرا می گردد . جراحیسرپرستار

  مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

  روش ارزیابی : چک لیست ، مشاهده در راندهای نظارتیو     مسئول پاسخگو: سرپرستار بخش

 : روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

 دستور تزریق مایع وریدی به صورت کتبی توسط پزشک معالج در پرونده بیمار ثبت میشود.-4-1

 پرستار / بهیار دستور پزشک را کنترل و در کاردکس ثبت می کند . -4-2

 پزشک( آماده می نماید.پرستار / بهیار سرم را بر حسب میزان و نوع آن )طبق دستور  -4-3

 سرم از نظر رنگ،شفافیت و انقضاء کنترل میکند. -4-4

 دستهای خود را طبق اصول استاندارد شستشو میدهد. -4-5

 4/10/91تاريخ ابالغ  : ع درماني یما عنوان/موضوع : 

 1/4/93 بازنگری:آخرين تاريخ 

 1/5/93:   ابالغتاريخ  آخرين  

 جراحي بخش : دامنه خط مشی و روش

  S /002  کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                       3از 1 : صفحه



 

 عالیبسمه ت                               
 

 بادآافت بيمارستان شهدای ي

 تدفتر بهبود کيفي 
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 وسایل تزریق وریدی را  کنار تخت بیمار قرار میدهد.-4-6

 دستبند بیمار تطابق میدهد.پرستار،بیمار را شناسایی و با مشخصات روی -4-7

پرستاربر روی اتیکت سرم اطالعاتی شامل نام بیمار،نوع محلول،داروی اضافه شده به محلول،ساعت شروع و پایان -4-8

  تزریق،تاریخ،تعداد قطرات سرم،نام و امضای فرد تزریق کننده نوشته و بر روی سرم می چسباند.

 . هدپرستارپروسیجر را برای بیمار شرح مید-4-9

 پرستارسرم را به روش استریل آماده می کند. -4-10

 پرستارمسیر خط وریدی بیمار را کنترل می کند.-4-11

 پرستارست سرم را به روش استریل به خط وریدی بیمار وصل می کند.-4-12

 پرستارتعداد قطرات سرم را طبق اتیکت سرم تنظیم می کند.-4-13

بیمار به صورت مداوم کنترل میشود و در صورت نشت یاخراب بودن خط وریدی،خط پرستاردر طول تزریق،خط وریدی -4-14

 وریدی تعویض میشود.

 پرستارپس از اتمام مایع درمانی،ست سرم به روش استریل از خط وریدی بیمار جدا میشود.-4-15

در سطل شیمیایی(دفع پرستاربطری سرم طبق استاندارد)در صورت خونی بودن در سطل عفونی و در غیر اینصورت -4-16

 میشود.

 پرستارکلیه اقدامات انجام شده و مشاهدات در گزارش پرستاری ثبت می شود. -4-17

 

  امكانات و تسهيالت مورد نياز :-5

 سرم،ست سرم،اتیکت سرم، دستبند شناسایی 

 

 4/10/91تاريخ ابالغ  : ع درماني یما عنوان/موضوع : 

 1/4/93 بازنگری:آخرين تاريخ 

 1/5/93:   ابالغتاريخ  آخرين  

 جراحيبخش  : دامنه خط مشی و روش

  S /002  کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                       3از 2 : صفحه



 

 عالیبسمه ت                               
 

 بادآافت بيمارستان شهدای ي

 تدفتر بهبود کيفي 
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 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت دگینام و نام خانوا

  مسئول پزشكان اورژانس دکتر حسين جليل پور  معاون درمان بيمارستان ابراهيم هرمزيدکتر 

  سوپروایزر باليني منصوره باني   مسوول ایمني بيمار ثریا رضایي

  پرستار جراحي اعظم بهرامي   مدیر پرستاري زهرا قاسمي 

     سرپرستار جراحي مهري سالمتي 

 

 

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  معاون درمان بيمارستان ابراهيم هرمزيدکتر 

 
 

 

 

 
 

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  يس  بيمارستان ئر رضا مطهری سيددکتر 

 

 

 

 
 

 تجارب بيمارستانمنابع :   -10

11-  

 4/10/91تاريخ ابالغ  : ع درماني یما عنوان/موضوع : 

 1/4/93 بازنگری:آخرين تاريخ 

 1/5/93:   ابالغخ  آخرين تاري 

 جراحيبخش  : دامنه خط مشی و روش

  S /002  کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                       3از 3 : صفحه



 

 عالیبسمه ت                               
 

 بادآافت بيمارستان شهدای ي

 تدفتر بهبود کيفي 
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 تعاريف : -1

 پرستار:پرستار مسئول بيمار/بهيار مسئول بيمار

  بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

با توجه به نجات و درمان مددجویان ولزوم ارائه خدمات بستری و مراقبتی جهت بیماران جراحی شده در اسرع وقت ، در راستای 

 ، این خط مشی تهیه می گردد.   یت اصول ایمنی بیمارو کنترل عفونت بیمارانرعا

می باشد، تا از صدمات جبران ناپذیر به ارگانهای حیاتی بیمار جلوگیری هدف ازتدوین این سند یکپارچه سازی عملکرد پرسنل 

 گردد .

 مشی تهیه می گردد .، این خط  جراحینیاز به داشتن الگوی عملی مشخص و مناسب در بخش  چرايی:

ارائه روشهای اجرایی و کنترلی مرتبط در ارائه خدمات درمانی و مراقبتی در اولین فرصت برای کلیه مراجعه کنندگان به  هدف:

 بیمارستان  می باشد. بخش داخلی

ی روزانه این سیاست از طریق کارکنان آموزش دیده ، فضای فیزیکی و امکانات اولیه در حد توان ، راندها سياست:

 و سوپروایزران اجرا می گردد . جراحیسرپرستار

  مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 روش ارزیابی : چک لیست ، مشاهده در راندهای نظارتی و     مسئول پاسخگو: سرپرستار بخش

  روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

 بیوتیک  را به صورت کتبی در پرونده بیمار ثبت می کند. پزشک معالج دستور تزریق آنتی -4-1

 پرستار دستور پزشک را کنترل و در کاردکس ثبت می کند.-4-2

 پرستار بر بالین بیمار حاضر شده و بیمار را شناسایی و با دستبند مشخصات وی و تابلوی باالی سر بیمار تطابق می دهد.-4-3

 کرده و دلیل انجام این کار و روش انجام کار را برای وی توضیح میدهد.پرستار با بیمار ارتباط برقرار -4-4

 پرستار هر گونه واکنش قبلی نسبت به تزریق آنتی بیوتیکها را از بیمار سوال می کند.-4-5

 

 4/10/91تاريخ ابالغ  : تیک تراپیآنتی بیو عنوان/موضوع : 

 1/4/93 بازنگری:آخرين تاريخ 

 1/5/93:   ابالغتاريخ  آخرين  

 جراحي بخش : دامنه خط مشی و روش

  S /003  کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                       3از 1 : صفحه



 

 عالیبسمه ت                               
 

 بادآافت بيمارستان شهدای ي

 تدفتر بهبود کيفي 
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 پرستار دستها را شسته و دستکش التکس می پوشد.-4-6

 بیوتیک را از نظر تاریخ انقضاء و نوع آنتی بیوتیک کنترل میکند.پرستار،آنتی -4-7

  پرستار،پس از حل کردن آنتی بیوتیک با حالل مناسب،آنرا در میکروست می ریزد.-4-8

پرستار،سرنگ و ویال آنتی بیوتیک را به صورت مناسب)سرنگ در سفتی باکس و ویال آنتی بیوتیک در سطل -4-9

 شیمیایی(دفع مینماید
 

بر روی اتیکت سرم اطالعاتی شامل نام بیمار ، نوع محلول ، داروی اضافه شده به محلول ، ساعت شروع و پایان  پرستار،-4-10

 تزریق ،تاریخ ،تعداد قطرات سرم ، نام و امضای فرد تزریق کننده را نوشته و بر روی سرم و میکروست می چسباند.

 ر فلبیت و تاریخ و... کنترل می کند.مسیر خط وریدی بیمار را از نظ پرستار،-4-11

 پرستار،میکروست را به روش استریل به خط وریدی بیمار وصل می کند.-4-12

 پرستار،تعداد قطرات سرم را طبق اتیکت سرم تنظیم می کند.-4-13

خط  پرستار،در طول تزریق،خط وریدی بیمار را به صورت مداوم کنترل میکند و در صورت نشت یاخراب بودن -4-14

 وریدی،خط وریدی بیمار را تعویض میکند.

 در طول تزریق دارو، بیمار را از نظر عالئم واکنش به دارو کنترل می کند.پرستار،-4-15

 د.نمای در گزارش پرستاری ثبت میرا کلیه اقدامات انجام شده و مشاهدات پرستار،-4-16
 

 

 

 

 

  امكانات و تسهيالت مورد نياز:-5

 ، سرم ، میکروست  لمتی ، خط وریدی ساآنتی بیوتیک درخواس

 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 4/10/91تاريخ ابالغ  : آنتی بیوتیک تراپی عنوان/موضوع : 

 1/4/93 بازنگری:آخرين تاريخ 

 1/5/93:   ابالغتاريخ  آخرين  

 جراحي بخش : دامنه خط مشی و روش

  S /003  کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                      3از 2 : صفحه



 

 عالیبسمه ت                               
 

 بادآافت بيمارستان شهدای ي

 تدفتر بهبود کيفي 
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 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  اورژانسمسئول پزشكان  دکتر حسين جليل پور  معاون درمان بيمارستان ابراهيم هرمزيدکتر 

  سوپروایزر باليني منصوره باني   مسوول ایمني بيمار ثریا رضایي

  پرستار جراحي اعظم بهرامي   مدیر پرستاري زهرا قاسمي 

     سرپرستار جراحي مهري سالمتي 

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  معاون درمان بيمارستان ابراهيم هرمزيدکتر 

 

 

 

 

 غ کننده :ابال

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بيمارستان  ئيس ر دکتر سيدرضا مطهري

 . 1385. انتشارات سازمان نظام پرستاري جمهوري اسالمي ایران  . چاپ اول .  استانداردهاي خدمات پرستاري - منابع: -7

 تجارب بيمارستان  -

 

 4/10/91تاريخ ابالغ  : آنتی بیوتیک تراپی عنوان/موضوع : 

 1/4/93 بازنگری:آخرين تاريخ 

 1/5/93:   ابالغتاريخ  آخرين  

 جراحي بخش : دامنه خط مشی و روش

  S /003  کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                       3از 3 : صفحه



 

 عالیبسمه ت                               
 

 بادآافت بيمارستان شهدای ي

 تدفتر بهبود کيفي 
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  : فتعاري-1

 پرستار:پرستار مسئول/ بهيار مسئول

  بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

با توجه به درمان مددجویان ولزوم ارائه خدمات بستری و مراقبتی جهت بیماران جراحی شده در اسرع وقت ، در چرايی :

 ، این خط مشی تهیه می گردد.   راستای رعایت اصول ایمنی بیمارو کنترل عفونت بیماران

 می باشد، تا از عفونت محل عمل بیمار جلوگیری گردد .یکپارچه سازی عملکرد پرسنل  هدف :

 ابالغ خط مشی مربوطهسياست:

  مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 نظارتی  روش ارزیابی : چک لیست ، مشاهده در راندهایو     مسئول پاسخگو: سرپرستار بخش

 : روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

 پزشک معالج دستور تعویض پانسمان را به صورت کتبی در پرونده بیمار ثبت می کند. -4-1

 پرستار دستور پزشک را کنترل و در کاردکس ثبت می کند.-4-2

 مشخصات وی و تابلوی باالی سر بیمار تطابق می دهد.پرستار بر بالین بیمار حاضر شده و بیمار را شناسایی و با دستبند -4-3

 پرستار با بیمار ارتباط برقرار کرده و دلیل انجام این کار و روش انجام کار را برای وی توضیح میدهد.-4-4

 پرستار بیمار را به اطاق تعویض پانسمان راهنمایی میکند.-4-5

 ریم بیمار از پاراون استفاده میشود.تبصره:در صورت عدم توانایی بیمار جهت حرکت،جهت حفظ ح

 پرستار لوازم مورد نیاز جهت پانسمان را آماده میکند)ست پانسمان،بتادین،چسب،سرم نرمالسالین(-4-6

 پرستار دستها را شسته و دستکش التکس می پوشد.-4-7

 پرستار ست پانسمان را از نظر تاریخ انقضا بررسی میکند.-4-8

 

 

 

 4/10/91تاريخ ابالغ  : پانسمان زخم  انواع عنوان/موضوع : 

 1/4/93 بازنگری:آخرين تاريخ 

 1/5/93:   ابالغتاريخ  آخرين  

 جراحي بخش : دامنه خط مشی و روش

  S /004  کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                       3از 1 : صفحه



 

 عالیبسمه ت                               
 

 بادآافت بيمارستان شهدای ي

 تدفتر بهبود کيفي 
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 سی اس آر کنترل میکند.okپرستار ست پانسمان را باز میکند و آن را از جهت استریل بودن و وجود نوار تست -4-9

 پرستار،بتادین را در گالی پات میریزد.-4-10

 پرستار پانسمان قبلی بیمار را باز میکند.-4-11

 طل عفونی(دفع مینماید.پرستار،پانسمان قبلی را به روش مناسب)در س-4-12

 پرستار به روش استریل پنس را برمیدارد.-4-13

 پنبه آغشته به بتادین شستشو میدهد. پرستار محل عمل را به روش استریل با-4-14

 تبصره:در صورت وجود دستور پزشک مبنی بر شستشوی زخم با نرمال سالین،به جای بتادین از نرمال سالین استفاده میشود.

 ار گاز را به روش استریل روی محل عمل میگذارد و روی آن چسب میزند.پرست-4-15

 پرستار تاریخ،ساعت و نام خود را روی چسب نوشته و روی محل عمل میچسباند.-4-16

 پرستار وسایل دفعی)پنبه آلوده(را به روش مناسب)در سطل عفونی(دفع مینماید.-4-17

 )ترشحات عفونی،قرمزی و...(،موضوع را به اطالع پزشک معالج میرساند.پرستار در صورت مشاهده عالئم غیر طبیعی-4-18

 .دنمای در گزارش پرستاری ثبت میرا )رنگ محل عمل،ترشحات و...(کلیه اقدامات انجام شده و مشاهداتپرستار،-4-19

  امكانات و تسهيالت مورد نياز:-5

 سرم نرمالسالين-چسب-بتادين-ست پانسمان

 

 

 

 4/10/91تاريخ ابالغ  : پانسمان زخم انواع  عنوان/موضوع : 

 1/4/93 بازنگری:آخرين تاريخ 

 1/5/93:   ابالغتاريخ  آخرين  

 جراحي بخش : دامنه خط مشی و روش

  S /004  کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                       3از 2 : صفحه



 

 عالیبسمه ت                               
 

 بادآافت بيمارستان شهدای ي

 تدفتر بهبود کيفي 
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 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مسئول پزشكان اورژانس دکتر حسين جليل پور  معاون درمان بيمارستان ابراهيم هرمزيدکتر 

  نيسوپروایزر بالي منصوره باني   مسوول ایمني بيمار ثریا رضایي

  پرستار جراحي اعظم بهرامي   مدیر پرستاري زهرا قاسمي 

  CSRمسول  الهه بحري   سرپرستار جراحي مهري سالمتي 

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  معاون درمان بيمارستان ابراهيم هرمزيدکتر 

 

 

 

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بيمارستان  ئيس ر رضا مطهريدکتر سيد

 . 1385. انتشارات سازمان نظام پرستاري جمهوري اسالمي ایران  . چاپ اول .  استانداردهاي خدمات پرستاري - منابع :-7

 تجارب بیمارستان 

 

 4/10/91تاريخ ابالغ  : پانسمان زخم نواعا  عنوان/موضوع : 

 1/4/93 بازنگری:آخرين تاريخ 

 1/5/93:   ابالغتاريخ  آخرين  

 جراحي بخش : دامنه خط مشی و روش

  S /004  کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                      3از 3 : صفحه



 

 عالیبسمه ت                               
 

 بادآافت بيمارستان شهدای ي

 تدفتر بهبود کيفي 
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  : تعاريف -1

 پرستار:پرستار مسئول/بهیار مسئول

 متصل به بیمارکه سبب خروج مایعات از بدن بیمار میشود و نیازمند مراقبت های خاص میباشد. دهر گونه رابط یا سون

  بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

 .جهت اجرای مراقبت صحیح از درنها و کاهش خطاهای احتمالی این خط مشی تهیه میگردد چرايی :

ی عملکرد کلیه پرسنل کادر درمانی در مراقبت از درن بیماران در راستای رعایت اصول ایمنی یکسان و یکپارچه سازهدف:

 بیمار میباشد.

آموزش کارکنان درمانی در زمینه مراقبت از درنها،نظارت و کنترل سرپرستار و مسئولین در بازدیدهای مدیریتی،آموزش ت:سسيا

 به بیمار و همراه در مورد نحوه مراقبت از درنها.

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 سرپرستار بخش :مسئول پاسخگو 

 :چک لیست،گزارشات سوپروایزران،مشاهده در بازدیدهای مسئولین و کنترل پرونده ها.روش ارزیابی

 روش اجرا:)گامهای اجرايی و مجری هر گام(:-4

تا زمان ترخیص از نظر ثبات و کارایی کنترل و مورد ارزیابی قرار پرستار ،درنهای بیمار را از زمان ورود بیمار به بخش -4-1

 میدهد.

 پرستار پس از بررسی درنها،موارد عدم کارکرد صحیح و موارد غیر طبیعی را به اطالع پزشک میرساند.-4-2

 بدن قرار می دهد. پرستار نسبت به اجرای مراقبتهای پرستاری از درنها،درنها را طبق نوع درن پایین تر و یا هم سطح-4-3

 پرستار درنها را به با چسب یا پانسمان به گونه ای ثابت می نماید که هنگام جابه جایی یا خروج بیمار از تخت کنده نشوند.-4-4

 4/10/91تاريخ ابالغ  : انواع درن  عنوان/موضوع : 

 1/4/93 بازنگری:آخرين تاريخ 

 1/5/93:   ابالغتاريخ  آخرين  

 جراحي بخش : دامنه خط مشی و روش

  S /005  کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                       4از 1 : صفحه



 

 عالیبسمه ت                               
 

 بادآافت بيمارستان شهدای ي

 تدفتر بهبود کيفي 
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 گذاری درنها را با برچسب بر روی محل پانسمان ثبت می نماید. پرستار تاریخ جای-4-5

 رستار در کاردکس،تاریخ جایگذاری و خروج درنها را ثبت می نماید.پ-4-6

 .پرستار در گزارش پرستاری مراقبتهای الزم و میزان ترشحات خروجی را ثبت می نماید

 پرستار در کلیه شیفتها بیماران دارای درن را به صورت بالینی تحویل و تحول می نماید.-4-7

 و کیسه ها را به صورت خالی تحویل شیفت بعد می دهد. پرستار درنها را در وضعیت خالئ-4-8

(را طبق PRNپرستار مسئول در مورد بیمار دارای درن،مراقبتهای الزم پرستاری مربوط به آن نوع درن )تعویض پانسمان -4-9

 برنامه ثبت شده در کاردکس اجرا میکند.

 چسب–ست پانسمان  امكانات و تسهيالت مورد نياز:-5

 ی:کميته بررس-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مسئول پزشكان اورژانس دکتر حسين جليل پور  معاون درمان بيمارستان ابراهيم هرمزيدکتر 

  سوپروایزر باليني منصوره باني   مسوول ایمني بيمار ثریا رضایي

  پرستار جراحي هرامي اعظم ب  مدیر پرستاري زهرا قاسمي 

     سرپرستار جراحي مهري سالمتي 

 

 

 4/10/91تاريخ ابالغ  : انواع درن  عنوان/موضوع : 

 1/4/93 بازنگری:آخرين تاريخ  

 1/5/93:   ابالغتاريخ  آخرين  

 جراحي بخش : و روش دامنه خط مشی

  S /005  کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                        4از 2 : صفحه



 

 عالیبسمه ت                               
 

 بادآافت بيمارستان شهدای ي

 تدفتر بهبود کيفي 
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 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  معاون درمان بيمارستان ابراهيم هرمزيدکتر 

  

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رستان بيما ئيس ر دکتر سيدرضا مطهري

 

 . 1385. انتشارات سازمان نظام پرستاري جمهوري اسالمي ایران  . چاپ اول .  استانداردهاي خدمات پرستاري - منابع :-7

 تجارب بیمارستان -

 

 

 

 

 

 4/10/91تاريخ ابالغ  : انواع درن  عنوان/موضوع : 

 1/4/93 بازنگری:آخرين تاريخ 

 1/5/93:   ابالغتاريخ  آخرين  

 جراحي بخش : دامنه خط مشی و روش

  S /005  کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                       4از 3 : صفحه



 

 عالیبسمه ت                               
 

 بادآافت بيمارستان شهدای ي

 تدفتر بهبود کيفي 

 

 

1088 
 

  : تعاريف -1

 پرستار:پرستار مسئول/بهیار مسئول

 ه سبب خروج مایعات از ریه بدن بیمار میشود و نیازمند مراقبت های خاص میباشد.متصل به سینه بیمارک رابط یا سوند

  بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

 .و کاهش خطاهای احتمالی این خط مشی تهیه میگردد chest tubeجهت اجرای مراقبت صحیح از چرايی:

بیماران در راستای رعایت اصول  chest tube کلیه پرسنل کادر درمانی در مراقبت ازیکسان و یکپارچه سازی عملکرد هدف:

 ایمنی بیمار میباشد.

،نظارت و کنترل سرپرستار و مسئولین در بازدیدهای  chest tubeآموزش کارکنان درمانی در زمینه مراقبت از سياست:

 .chest tube مدیریتی،آموزش به بیمار و همراه در مورد نحوه مراقبت از

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 :سرپرستار بخشمسئول اجرای خط مشی

 :چک لیست،گزارشات سوپروایزران،مشاهده در بازدیدهای مسئولین و کنترل پرونده ها.روش ارزیابی

 روش اجرا:)گامهای اجرايی و مجری هر گام(:-4

ورود بیمار به بخش تا زمان ترخیص از نظر ثبات و کارایی کنترل و مورد ارزیابی قرار بیمار را از زمان  chest tube پرستار ،-4-1

 میدهد.

 ،موارد عدم کارکرد صحیح و موارد غیر طبیعی را به اطالع پزشک میرساند. chest tubeپرستار پس از بررسی -4-2

 را پایین تر  از بدن قرار می دهد. chest tube ، chest tubeپرستار نسبت به اجرای مراقبتهای پرستاری از -4-3

 

 4/10/91تاريخ ابالغ  :  chest tube عنوان/موضوع : 

 1/4/93 بازنگری:آخرين تاريخ 

 1/5/93:   ابالغتاريخ  آخرين  

 جراحي بخش : خط مشی و روش دامنه

  S /006  کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                       3از 1 : صفحه



 

 عالیبسمه ت                               
 

 بادآافت بيمارستان شهدای ي

 تدفتر بهبود کيفي 
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 را کلمپ . هم سطح بدن بیمار قرار می دهند.chest tube :در صورت انتقال بیمار،تبصره

تخت کنده  را به با چسب یا پانسمان به گونه ای ثابت می نماید که هنگام جابه جایی یا خروج بیمار از chest tubeپرستار -4-4

 نشوند.

 را با برچسب بر روی محل پانسمان ثبت می نماید. chest tubeپرستار تاریخ جایگذاری -4-5

 را ثبت می نماید. chest tubeپرستار در کاردکس،تاریخ جایگذاری و خروج -4-6

 .پرستار در گزارش پرستاری مراقبتهای الزم و میزان ترشحات خروجی را ثبت می نماید-4-7

 را به صورت بالینی تحویل و تحول می نماید. chest tubeرستار در کلیه شیفتها بیماران دارای پ-4-8

)فیزیوتراپی ریه(را  chest tube،مراقبتهای الزم پرستاری مربوط به  chest tube پرستار مسئول در مورد بیمار دارای-4-9

 طبق برنامه ثبت شده در کاردکس اجرا میکند.

،بالفاصله با کمک گاز یا هر وسیله در دسترس،محل خروج را محکم بسته و  chest tubeان خروج ناگهانی پرستار در زم-4-10

فشار می دهد و تا حضور پزشک سعی می کند محل خروج در معرض هوای خارج قرار نگیرد)به علت خطر روی هم خوابیدن 

 نی می نماید.سریع ریه و ایست تنفسی(و سپس به بیمار تا رسیدن پزشک اکسیژن رسا

  امكانات و تسهيالت مورد نياز:-5

 گاز استريل-چسب–ست پانسمان 

 

 4/10/91تاريخ ابالغ  :  chest tube عنوان/موضوع : 

 1/4/93 بازنگری:آخرين تاريخ 

 1/5/93:   ابالغتاريخ  آخرين  

 جراحي بخش : دامنه خط مشی و روش

  S /006  کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                       3از 2 : صفحه



 

 عالیبسمه ت                               
 

 بادآافت بيمارستان شهدای ي

 تدفتر بهبود کيفي 
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 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مسئول پزشكان اورژانس وردکتر حسين جليل پ  معاون درمان بيمارستان ابراهيم هرمزيدکتر 

  سوپروایزر باليني منصوره باني   مسوول ایمني بيمار ثریا رضایي

  پرستار جراحي اعظم بهرامي   مدیر پرستاري زهرا قاسمي 

     سرپرستار جراحي مهري سالمتي 

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رستانمعاون درمان بيما ابراهيم هرمزيدکتر 

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بيمارستان  ئيس ر دکتر سيدرضا مطهري

 . 1385. انتشارات سازمان نظام پرستاري جمهوري اسالمي ایران  . چاپ اول .  استانداردهاي خدمات پرستاري - منابع :-7

 تجارب بیمارستان -

 

 

 4/10/91تاريخ ابالغ  :  chest tube عنوان/موضوع : 

 1/4/93 بازنگری:آخرين تاريخ 

 1/5/93:   ابالغتاريخ  آخرين  

 جراحي بخش : دامنه خط مشی و روش

  S /006  کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                      3از 3 : صفحه



 

 عالیبسمه ت                               
 

 بادآافت بيمارستان شهدای ي

 تدفتر بهبود کيفي 
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  : تعاريف -1

 پرستار:پرستار مسئول/بهیار مسئول

 متصل به شکم)روده( بیمارکه سبب خروج ترشحات از روده بیمار میشود و نیازمند مراقبت های خاص میباشد. رابط یا سوند

  بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

 .هش خطاهای احتمالی این خط مشی تهیه میگرددجهت اجرای مراقبت صحیح از کلستومی و کا چرايی:

بیماران در راستای رعایت اصول  کلستومی یکسان و یکپارچه سازی عملکرد کلیه پرسنل کادر درمانی در مراقبت ازهدف:

 ایمنی بیمار میباشد.

ر بازدیدهای ،نظارت و کنترل سرپرستار و مسئولین د کلستومیآموزش کارکنان درمانی در زمینه مراقبت از سياست:

 .کلستومی مدیریتی،آموزش به بیمار و همراه در مورد نحوه مراقبت از

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 سرپرستار بخش :مسئول پاسخگو 

 :چک لیست،گزارشات سوپروایزران،مشاهده در بازدیدهای مسئولین و کنترل پرونده ها.روش ارزیابی

 ايی و مجری هر گام(:روش اجرا:)گامهای اجر-4

بیمار را از زمان ورود بیمار به بخش تا زمان ترخیص از نظر ثبات و کارایی کنترل و مورد ارزیابی قرار  کلستومی پرستار ،-4-1

 میدهد.

 ،موارد عدم کارکرد صحیح و موارد غیر طبیعی را به اطالع پزشک میرساند. کلستومیپرستار پس از بررسی -4-2

ت اطراف کلستومی را از نظر رنگ و حساسیت به چسب مورد بررسی   قرار می دهد و موارد غیر طبیعی را به پرستار پوس-4-3

 اطالع پزشک میرساند.

 

 4/10/91: تاريخ ابالغ  کلستومی عنوان/موضوع : 

 1/4/93 بازنگری:آخرين تاريخ 

 1/5/93:   ابالغتاريخ  آخرين  

 جراحي بخش : دامنه خط مشی و روش

  S /007  کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                       3از 1 : صفحه



 

 عالیبسمه ت                               
 

 بادآافت بيمارستان شهدای ي

 تدفتر بهبود کيفي 
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 پرستار کلستومی را با چسب به گونه ای ثابت می نماید که هنگام جابه جایی یا خروج بیمار از تخت کنده نشوند.-4-4

 پرستار تاریخ جایگذاری کلستومی را با برچسب بر روی محل پانسمان ثبت می نماید.-4-5

 پرستار در کاردکس،تاریخ جایگذاری و خروج کلستومی را ثبت می نماید.-4-6

 .پرستار در گزارش پرستاری مراقبتهای الزم و میزان ترشحات خروجی را ثبت می نماید-4-7

 ران دارای کلستومی را به صورت بالینی تحویل و تحول می نماید.پرستار در کلیه شیفتها بیما-4-8

پرستار مسئول در مورد بیمار دارای کلستومی ،مراقبتهای الزم پرستاری مربوط به کلستومی )مراقبت از ناحیه استوما(را -4-9

 طبق برنامه ثبت شده در کاردکس اجرا میکند.

روش مناسب آن را تعویض می کند و کیسه قبلی را به روش مناسب )در پرستار در صورت پر شدن کیسه کلستومی به -4-10

 سطل عفونی(دفع می نماید.

  امكانات و تسهيالت مورد نياز:-5

 كيسه كلستومي-چسب–ست پانسمان 

 

 

 

 

 4/10/91تاريخ ابالغ  : کلستومی عنوان/موضوع : 

 1/4/93 بازنگری:آخرين تاريخ 

 1/5/93:   ابالغتاريخ  آخرين  

 جراحي بخش : دامنه خط مشی و روش

  S /007  خط مشی :کد 

                                 اول  : نسخه                                                                       3از 2 : صفحه



 

 عالیبسمه ت                               
 

 بادآافت بيمارستان شهدای ي

 تدفتر بهبود کيفي 
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 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت دگینام و نام خانوا امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مسئول پزشكان اورژانس دکتر حسين جليل پور  معاون درمان بيمارستان ابراهيم هرمزيدکتر 

  سوپروایزر باليني منصوره باني   مسوول ایمني بيمار ثریا رضایي

  پرستار جراحي اعظم بهرامي   مدیر پرستاري زهرا قاسمي 

     سرپرستار جراحي مهري سالمتي 

 

 ننده :تاييد ک

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  معاون درمان بيمارستان ابراهيم هرمزيدکتر 

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بيمارستان  ئيس ر دکتر سيدرضا مطهري

 . 1385چاپ اول .  . انتشارات سازمان نظام پرستاري جمهوري اسالمي ایران  . استانداردهاي خدمات پرستاري - منابع :-7

 تجارب بیمارستان 

 

 

 4/10/91تاريخ ابالغ  : کلستومی عنوان/موضوع : 

 1/4/93 بازنگری:آخرين تاريخ 

 1/5/93:   ابالغتاريخ  آخرين  

 جراحي بخش : منه خط مشی و روشدا

  S /007  کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                       3از 3: صفحه



 

 عالیبسمه ت                               
 

 بادآافت بيمارستان شهدای ي

 تدفتر بهبود کيفي 
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  : تعاريف -1

 پرستار:پرستار مسئول/بهیار مسئول

  بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

ولزوم ارائه خدمات بستری و مراقبتی  مددجویان هوايي راه انسداد از جلوگيري و هوايي راه حفظبا توجه به نجات و چرايی:

 ، این خط مشی تهیه می گردد.   جهت بیماران در اسرع وقت ، در راستای رعایت اصول ایمنی بیمارو کنترل عفونت بیماران

 جلوگیری بعمل آید. هوايي راه انسداد از راه هوايي بيمار حفظ گرددو می باشد، تا یکپارچه سازی عملکرد پرسنل  : هدف

این سیاست از طریق کارکنان آموزش دیده ، فضای فیزیکی و امکانات اولیه در حد توان ، راندهای روزانه  ست:سيا

 .و سوپروایزران اجرا می گردد جراحیسرپرستار

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 سرپرستار بخش جراحی :مسئول پاسخگو  

 ران،مشاهده در بازدیدهای مسئولین و کنترل پرونده ها.:چک لیست،گزارشات سوپروایزروش ارزیابی

 روش اجرا:)گامهای اجرايی و مجری هر گام(:-4

 وضعيت مناسب به او ميدهد. براي او شرح داده و روش کار راو  بيمار را آماده کردهقبل از انجام تراکئوستومي پرستار -4-1

ض پانسمان،مراقبت یخالي بودن کاف ،ساکشن کردن،تعو یا مي)بادشدنبه مراقبت از تراکئوستو ازيمارونيپرستار تنفس ب -4-2

 کند. بررسي ميرا ز کردن کانوالي داخلي( يتم ایاز نواحي اطراف سوراخ و

 .نماید مار آماده ميرا بربالين بي وسایل و داده طبق اصول استاندارد شستشو را پرستار دستها  -4-3

 د.دهدسترس قرار مي ده ودرکربازرا پرستار ست استریل  -4-4

 د.کن ساکشن باز مي نالتون جهت  استریل ك کاتتریپرستار  -4-5

 د.دهميليمتر جيوه قرار مي 80-120روشن وبين را پرستار ساکشن  -4-6

 .مي پوشاندبه دست غالب را رغالب ودستكش استریل يبه دست غ زيدستكش تم پرستار -4-7

 

 4/10/91تاريخ ابالغ  : تراکئوستومی عنوان/موضوع : 

 1/4/93 بازنگری:آخرين تاريخ 

 1/5/93:   ابالغتاريخ  آخرين  

 جراحي بخش : دامنه خط مشی و روش

  S /008  کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                       3از 1 : صفحه



 

 عالیبسمه ت                               
 

 بادآافت بيمارستان شهدای ي

 تدفتر بهبود کيفي 
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 د.نمای وصل مي بادست تميزرا ده ولوله هاي رابط نموبا دست استریل کنترل را پرستار کاتتر استریل ساکشن  -4-8

 .مي کشدمقدار کمي نرمال سالين توسط کاتتر ساکشن جهت کنترل کارکرد ساکشن  پرستار -4-9

 رونتيله شود.تا چند تنفس عميق انجام دهد وبدین ترتيب هایپ مي خواهداز بيمار  پرستار -4-10

پرستار بدون روشن کردن ساکشن،سریعا کاتتر ساکشن را تا زماني که مقاومت حس شود وارد نموده و به آرامي به عقب -4-11

 ميكشد.

پرستار بيمار را تشویق به سرفه ميكند،در حاليكه از ساکشن متناوب با فشار انگشت شست به روي دریچه واکيوم -4-12

 ا به مالیمت بيرون کشيده و ميچرخاند.استفاده مي کند،کاتتر ر

 ثانيه طول نكشد. 8-10پرستار باید دقت کند که از لحظه ورود تا خروج کاتتر بيش از -4-13

 پرستار در فواصل کاتتر ساکشن را با نرمال سالين ميشوید.-4-14

 کرده است،تكرار ميكند.بار در حاليكه وضعيت تنفس بيمار را کنترل  3تا 2پرستار ساکشن را بر حسب نياز-4-15

 پرستار جهت مراقبت ازنواحي اطراف استوما  به روش زیر عمل ميكند:-4-16

 پرستار دستكش مي پوشد و پانسمان کثيف تراکئوستومي را بر مي دارد.-4-17

ي تراکئوستومي پرستار از نرمال سالين و اپليكاتورهاي سر پنبه اي و یا سواپ گاز براي تميز کردن لبه خارج و استوما-4-18

 استفاده نموده و از داخل به خارج مي شوید.

 پرستار ناحيه تميز شده را خشك مي کند.-4-19

پرستار نوار تراکئوستومي را از یك لبه خارجي تراکئوستومي وارد کرده،هر دو انتهاي بند را از دور گردن بيمار عبور مي -4-20

 دهد و از پيچ خوردگي نوار جلوگيري مي کند.

پرستار نوار را از پشت گردن بيمار به طرف قسمت دیگر لبه خارجي کشيده،گره جدید را در طرف مخالف گره قبلي مي -4-21

 زند.

پرستارتوسط قراردادن یك یادو انگشت زیربند درناحيه خميدگي گردن،ازسفت نبودن بيش ازحد بنداطمينان حاصل -4-22

 ميكند.

 گره مي زند.پرستار انتهاهاي بند را دوباره -4-23

سانتي متر استریل و یا پانسمان آماده تراکئوستومي را از زیر تراکئوستومي رد مي کند به صورتي  10*10پرستار یك گاز -4-24

 که در اطراف آن فيكس شود.

به صورتي سانتي متر استریل و یا پانسمان آماده تراکئوستومي را از زیر تراکئوستومي رد مي کند  10*10پرستار یك گاز -4-24

 که در اطراف آن فيكس شود.

 4/10/91غ  :تاريخ ابال تراکئوستومی عنوان/موضوع : 

 1/4/93 بازنگری:آخرين تاريخ 

 1/5/93:   ابالغتاريخ  آخرين  

 جراحي بخش : دامنه خط مشی و روش

  S /008  کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                     3از 2 : صفحه



 

 عالیبسمه ت                               
 

 بادآافت بيمارستان شهدای ي

 تدفتر بهبود کيفي 
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پرستاروسایل کثيف و استفاده شده رابه نحومناسب)در سطل عفوني(دفع کرده ،دستكش ها را در آورده و دستها را -4-25

 ميشوید.

 اوليه بر مي گرداند.و بيمار را به وضعيت  پرستار وضعيت قلبي و تنفسي بيمار را بررسي مي کند-4-26

 ساكشن-چسب–ست پانسمان  امكانات و تسهيالت مورد نياز:-5

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مسئول پزشكان اورژانس دکتر حسين جليل پور  معاون درمان بيمارستان ابراهيم هرمزيدکتر 

  سوپروایزر باليني منصوره باني   سر گروه پزشكان بيهوشي ون فالح مهر دکتر فرید

  پرستار جراحي اعظم بهرامي   مدیر پرستاري زهرا قاسمي 

  مسوول ایمني بيمار ثریا رضایي  سرپرستار جراحي مهري سالمتي 

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  ان بيمارستانمعاون درم ابراهيم هرمزيدکتر 

 

 . 1385. انتشارات سازمان نظام پرستاري جمهوري اسالمي ایران  . چاپ اول .  استانداردهاي خدمات پرستاري - منابع :-7

 4/10/91تاريخ ابالغ  : تراکئوستومی عنوان/موضوع : 

 1/4/93 بازنگری:آخرين تاريخ 

 1/5/93:   ابالغتاريخ  آخرين  

 جراحي بخش : دامنه خط مشی و روش

  S /008  کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                       3از 3 : صفحه

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بيمارستان  ئيس ر دکتر سيدرضا مطهري



 

 عالیبسمه ت                               
 

 بادآافت بيمارستان شهدای ي

 تدفتر بهبود کيفي 
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 --- : تعاريف -9

  بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

ي بيماران و ارتقا کيفيت خدمات تداوم و استمرار ارایه مراقبتهاي درماني بصورت مطلوب براحصول اطمينان از جهت  چرايی:

 بهداشتي و درماني این خط مشي تهيه مي گردد .

تشریح روند گردش کار کارکنان تيم درماني بيمارستان در مراحل تحویل واحد تامين و حفظ تداوم ارائه مراقبت ها ،  هدف:

 کاري به نوبت بعدي براي افزایش سطح مراقبت مطلوب وارتباط موثر با بيمار

با ارائه گزارش شفاهي و کتبي در پایان هر شيفت و با حضور کارکنان مسئول در همان شيفت ،تهيه کتابچه توجيهي  ت:سياس

  اطالع کارکنان از دستورالعمل تحویل و تحول شيفت ،جهت آگاهي و 

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 مشاهده اساس روش ارزیابي : بر     و               جراحيمسئول پاسخگو : مسئول بخش 

  روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

حضور پيدا مي درمحل بخش ل واحد از شيفت قبل یجهت تحو)نيم ساعت قبل( کليه کارکنان شيفت بعد در ساعت مقرر -4-1

 کنند.

ي را به کارکنان شيفت بعد واحد خود اطالع مي مسئولين شيفت قبل در هر واحد کليه اقدامات انجام شده و قابل پيگير-4-2

 دهند.

 را بر بالين تك تك بيماران بستري و مطابق با کاردکس انجام مي دهند. -2-4پرستاران مورد  -4-3

 --- امكانات و تسهيالت مورد نياز:-5 

 رد مارانيب از مطلوب مراقبت استمرار  عنوان/موضوع :

 نوبت لیتحو زمان و يکار نوبت هر انتهاي

 4/10/91        تاريخ ابالغ  :           

  1/4/93 :تاريخ آخرين باز نگري           

 1/5/93 :ابالغتاريخ آخرين            

 اول                                   : نسخه           

 جراحيبخش   دامنه خط مشی و روش :

 S/009 ی :كد خط مش

 

                                                                        2از 1  : صفحه



 

 عالیبسمه ت                               
 

 بادآافت بيمارستان شهدای ي

 تدفتر بهبود کيفي 
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 کميته بررسی:-6

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  معاون درمان بيمارستان ابراهيم هرمزي دکتر 

 

 تجارب بيمارستان  -منابع :        -7

 در بيماران از مطلوب مراقبت استمرار  عنوان/موضوع :

 نوبت تحویل زمان و يکار نوبت هر انتهاي

 4/10/91        تاريخ ابالغ  :           

  1/4/93 :تاريخ آخرين باز نگري           

 1/5/93 :ابالغتاريخ آخرين            

 اول                                   : نسخه           

 جراحيبخش   دامنه خط مشی و روش :

 S/009 كد خط مشی :
 

                                                                        2از 2  : صفحه

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدير پرستاری زهرا قاسمی  معاون درمان بيمارستان ابراهيم هرمزي دکتر 

  جراحیسرپرستار  هری سالمتیم  سوپروايزر بالينی منصوره بانی

  مسئول نگهبانی حميد رضا شاه صفی  مسئول خدمات ابراهيم عرب

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بيمارستان  ئيس ر دکتر سيدرضا مطهري



 

 عالیبسمه ت                               
 

 بادآافت بيمارستان شهدای ي

 تدفتر بهبود کيفي 
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 ---تعاريف :-1

 چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (: بيانيه خط مشی)-2 

حصول اطمينان از مراقبت مطلوب از بيماران در مواردي که کارکنان حتي به مدت کوتاه، محل خدمت خود را ترك چرايی:

 ميكنند 

 .عدم ایجاد وقفه در انجام مراقبت هاي درماني ، پرستاري و تشخيصي کليه مراجعين و بيماران مي باشد  هدف:

ازپاسهاي ساعتي و تعيين فرد جانشين باموافقت وهماهنگي مسئول واحددربرگه هاي پاس ساعتي اجرامي  استفادهسياست:

 گردد. 

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 مشاهده اساس و                روش ارزیابي : بر           داخليمسئول پاسخگو:مسئول بخش 

  گامهای اجرايی و مجری هر گام (روش  اجرا :)-4

کليه کارکنان نياز به استفاده از پاس ساعتي / خروج موقت از واحد را قبل از خروج به اطالع مسوول بخش در شيفت   -4-1

 صبح و در عصرو شب به اطالع مسئول شيفت و در نهایت سوپر وایزر مي رسانند.

یكي از همكاران حاضر در شيفت را به عنوان جایگزین مسوول واحد،  با هماهنگيقبل ازخروج موقت کارکنان کليه  -4-2

 انتخاب وبه مسئول وقت معرفي مي کنند.

 کليه  کارکنان پزشكي و پرستاري قبل ازخروج موقت بيمار خود را به صورت باليني به فرد جایگزین تحویل مي دهند. -4-3 

ود را شخصاٌ نوشته و پس از امضا توسط مسئول و با ذکر فرد کليه کارکنان قبل ازخروج موقت برگه پاس ساعتي خ -4-5

خروج موقت از واحد نياز به صدور برگه نياز به  جایگزین و تجویل برگه به نگهباني ، از بيمارستان خارج مي گردند.)در صورت 

 نمي باشد.( -5-4پاس ساعتي طبق بند 

 فرد مسئول اول بر عهده دارد.يري انجام کاررا تا زمان حضور فرد جایگزین پس ازتحویل بيمار مسووليت بيمار /پيگ -4-6

فرد جایگزین ، کليه اقدامات / پيگيریهاي انجام شده را به فردمسئول اول بيمار در زمان مراجعه ایشان گزارش    مي دهد  -4-7

 و بيماررابصورت باليني تحویل مي دهد.

استمرار مراقبت مطلوب از بيماران با تعيين  عنوان/موضوع :

جانشين در مواردي که فرد حتي به مدت کوتاه محل خدمت 

  خود را ترك مي نماید

 جراحيبخش   دامنه خط مشی و روش :

 4/10/91        تاريخ ابالغ  :           

  1/4/93 :خرين باز نگريتاريخ آ           

 1/5/93 :ابالغتاريخ آخرين            

 اول                                   : نسخه           
 S/010 كد خط مشی :

 

                                                                        2از 1  : صفحه



 

 عالیبسمه ت                               
 

 بادآافت بيمارستان شهدای ي

 تدفتر بهبود کيفي 
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 برگه پاس ساعتي  امكانات و تسهيالت مورد نياز:-5

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت خانوادگینام و نام  امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  سر پرستار جراحي مهري سالمتي  معاون درمان بيمارستان دکتر ابراهيم هرمزي

  پرستار اعظم بهرامي  مدیر پرستاري زهرا قاسمي

  مسئول خدمات ابراهيم عرب  سوپروایزر باليني منصوره باني

  گهبانيمسئول ن حميد رضا شاه صفي  مسئول حضور و غياب نازیال آقابابازاده

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  معاون درمان بيمارستان دکتر ابراهيم هرمزي

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بيمارستان  ئيس ر دکتر سيدرضا مطهري

 تجارب بيمارستان -منابع :   -7

 

ا تعيين استمرار مراقبت مطلوب از بيماران ب عنوان/موضوع :

جانشين در مواردي که فرد حتي به مدت کوتاه محل خدمت 

 خود را ترك مي نماید

 جراحيبخش   دامنه خط مشی و روش : 

 4/10/91        تاريخ ابالغ  :           

  1/4/93 :تاريخ آخرين باز نگري           

 1/5/93 :ابالغتاريخ آخرين            

                              اول      : نسخه           

 S/010 كد خط مشی :
 

                                                                        2از 2  : صفحه



 

 عالیبسمه ت                               
 

 بادآافت بيمارستان شهدای ي

 تدفتر بهبود کيفي 
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 --- : تعاريف -13

  بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

ت بهداشتي و درماني ارایه مراقبتهاي درماني بصورت مطلوب براي بيماران و ارتقا کيفيت خدماحصول اطمينان از جهت  چرايی:

 و کاهش خطر عفونت در بيماران این خط مشي تهيه مي گردد .

    بستري شده ميباشد. هدف ازتدوین این خط مشي کاهش ميزان عفونتهاي بيمارستاني و کاهش اضطراب بيماران هدف:

 کنترل رعایت دستورالعمل تفكيك بيماران سياست:

 زيابی:مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ار-3

 مشاهدهاساس روش ارزیابي : بر و                               رئيس بخش داخلي   :مسئول پاسخگو

  روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

دستور العمل تفكيك بيماران با توجه به نوع تشخيص پزشكي و نوع عمل حراحي آنان در بخش موجود است و پپرستار -4-1

 اقدامات زیر را انجام دهد. موظف است

 پرستار دستور پزشك را مبني بر نوع تشخيص بيمار و نوع عمل جراحي وي چك ميكند.-4-2

 پرستار بيماران داراي تشخيص مشابه که قرار است تحت عمل جراحي قرار گيرند را در یك اتاق بستري ميكند.-4-3

 ته اند )سزارین(را در یك اتاق ایزوله بستري ميكند.پرستار بيماراني که تحت عمل جراحي زنان قرار گرف-4-4

پرستار زنان باردار پرخطر را در اتاق خلوت نزدیك ایستگاه پرستاري بستري مي کند تا کنترل ومراقبت ویژه اي به بيمار -4-5

 داده شود.

کاهش اضطراب بيمار صورت در صورت امكان تشریك مساعي با بيمار و خانواده وي جهت انتخاب اتاق مناسب به منظور -4-6

 مي گيرد.

 --- امكانات و تسهيالت مورد نياز:-5

 

جراحی تفكيک تختهای باردارهای پرخطر،  عنوان/موضوع :

  زنان،بيماران پس از عمل جراحی

  جراحیبخش  دامنه خط مشی:

 4/10/91       تاريخ ابالغ  :           

  1/4/93 :تاريخ آخرين باز نگري           

 1/5/93 :ابالغتاريخ آخرين            

 اول                                   : نسخه           

 S/011 كد خط مشی :

 

                                                                        2از 1  : صفحه



 

 عالیبسمه ت                               
 

 بادآافت بيمارستان شهدای ي

 تدفتر بهبود کيفي 
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 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی ضاءام سمت نام و نام خانوادگی

  مدیر پرستاري  زهرا قاسمي  معاون درمان بيمارستان ابراهيم هرمزيدکتر 

  سرپرستارجراحي مهري سالمتي   سوپروایزر باليني منصوره باني

  پرستار اعظم بهرامي  سرگروه پزشكان زنان دکتر سرداري 

      

 

 

 تجارب بيمارستان  -منابع :        -7

تفكيک تختهای باردارهای پرخطر،جراحی   عنوان/موضوع :

  زنان،بيماران پس از عمل جراحی

  جراحیبخش  دامنه خط مشی:

 4/10/91       تاريخ ابالغ  :           

  1/4/93 :تاريخ آخرين باز نگري           

 1/5/93 :ابالغتاريخ آخرين            

 اول                                   : نسخه           

 S/011 كد خط مشی :

 

                                                                        2از 1  : صفحه

 تاييد کننده :

 امضاء سمت ینام و نام خانوادگ

  معاون درمان بيمارستان ابراهيم هرمزيدکتر 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بيمارستان  ئيس ر دکتر سيدرضا مطهري



 

 عالیبسمه ت                               
 

 بادآافت بيمارستان شهدای ي

 تدفتر بهبود کيفي 

 

 

1103 
 

 --- : تعاريف-1

  بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

ارایه مراقبتهاي درماني بصورت مطلوب براي بيماران و ارتقا کيفيت خدمات بهداشتي و درماني حصول اطمينان از جهت  چرايی:

 ي تهيه مي گردد .این خط مش

    دستيابي به نكاتي مهم در رابطه با شكایت اصلي بيمار جهت ارائه خد ما ت بهتر هدف:

 با تهيه خط مشي مربوط سياست:

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 اهده مشاساس روش ارزیابي : بر و                               رئيس بخش داخلي   :مسئول پاسخگو

 : روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

 در صورت بستري شدن بيمار از درمانگاه،پزشك معالج در زمان بستري و یا در اولين ویزیت برگه شرح حال را پر ميكند.-4-1

 د.درصورت بستري شدن بيمار از اورژانس برگه شرح حال توسط پزشك بستري کننده در اورژانس پر ميشو -4-2 

 --- امكانات و تسهيالت مورد نياز:-5

 توسط حال شرح برگهاطمينان ازتكميل   عنوان/موضوع :

  شده تعيين زماني محدوده در معالج پزشك

  جراحیبخش  دامنه خط مشی:

 4/10/91       تاريخ ابالغ  :           

  1/4/93 :تاريخ آخرين باز نگري           

 1/5/93 :ابالغتاريخ آخرين            

 اول                                   : نسخه           

 S/012 كد خط مشی :

 

                                                                        2از 1  : صفحه



 

 عالیبسمه ت                               
 

 بادآافت بيمارستان شهدای ي

 تدفتر بهبود کيفي 
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 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء متس نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدیر پرستاري  زهرا قاسمي  معاون درمان بيمارستان ابراهيم هرمزيدکتر 

  سرپرستارجراحي مهري سالمتي  رئيس پزشكان اورژانس دکتر حسين جليل پور

  سوپروایزر باليني زینت السادات جليلي ثابت  سوپروایزر باليني منصوره باني

 

 

 تجارب بيمارستان  -منابع :        -7

 

 

 توسط حال شرح برگهاطمينان ازتكميل  عنوان/موضوع :

  شده تعيين زماني محدوده در معالج پزشك

  جراحی بخش دامنه خط مشی:

 4/10/91       تاريخ ابالغ  :           

  1/4/93 :تاريخ آخرين باز نگري           

 1/5/93 :غابالتاريخ آخرين            

 اول                                   : نسخه           

 S/012 كد خط مشی :

 

                                                                        2از 2  : صفحه

 تاييد کننده :

 امضاء متس نام و نام خانوادگی

  معاون درمان بيمارستان ابراهيم هرمزيدکتر 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بيمارستان  ئيس ر دکتر سيدرضا مطهري



 

 عالیبسمه ت                               
 

 بادآافت بيمارستان شهدای ي

 تدفتر بهبود کيفي 
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 پرستار توسط بيمار ارزیابي اولين تكميل گزارشعنوان/موضوع : 

 مي باشد هشد تعيين زماني محدوده در

 4/10/91تاريخ ابالغ  :

 1/4/93 بازنگری:آخرين تاريخ 

 1/5/93:   ابالغتاريخ  آخرين  
  بخش جراحی : دامنه خط مشی و روش

  

  S /013  کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                        2از 1 : صفحه

 --- تعاريف :-1

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (: -2

ارایه مراقبتهاي درماني بصورت مطلوب براي بيماران و ارتقا کيفيت خدمات بهداشتي و درماني حصول اطمينان از جهت  چرايی:

 این خط مشي تهيه مي گردد .

 یكپارچه سازي عملكرد کارکنان و تامين آسایش و آرامش بيمار براي یكسان و  هدف:

 با تهيه خط مشي مربوط سياست:

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 مشاهده اساس مسئول پاسخگو:پرستار مسئول بيمار       و      روش ارزیابي : بر 

  روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

 تار بخش بيمارجدیدرا ازپرستاراتاق عمل تحویل مي گيرد.پرس-4-1

 پرستار/بهيار/کمك بهيار  بيمار را به تخت خود منتقل  مي نماید. -4-2

بالفاصله پس ازتحویل بيماروانتقال به تخت مربوطه ، اولين ارزیابي بيمار رابراساس فرم مربوطه و  بخش جراحيپرستار -4-3

 انجام مي دهد.

 

 

 



 

 عالیبسمه ت                               
 

 بادآافت بيمارستان شهدای ي

 تدفتر بهبود کيفي 
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 پرستار توسط بيمار ارزیابي اولين تكميل گزارشوع : نوان/موضع

 مي باشد شده تعيين زماني محدوده در

 4/10/91تاريخ ابالغ  :

 1/4/93 بازنگری:آخرين تاريخ 

 1/5/93:   ابالغتاريخ  آخرين  
 بخش جراحی : دامنه خط مشی و روش

  

  S /013  کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                        2از 2 : صفحه

 --- امكانات و تسهيالت مورد نياز:-5 

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدیر پرستاري زهرا قاسمي  ارستانمعاون درمان بيم ابراهيم هرمزي دکتر 

  سرپرستار جراحي مهري سالمتي  سوپروایزر باليني منصوره باني

  سوپروایزر آموزشي سكينه نژاد فاضل   پرستار اعظم بهرامي

 

 

 

 

 تجارب بيمارستان-منابع :        -7

 

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  معاون درمان بيمارستان ابراهيم هرمزي دکتر 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بيمارستان  ئيس ر دکتر سيدرضا مطهري 



 

 عالیبسمه ت                               
 

 بادآافت بيمارستان شهدای ي

 تدفتر بهبود کيفي 
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همه پزشک بيمار مشخص شده و مراقبتی مراحل تمام درطی عنوان/موضوع :

 انجاموی   هماهنگی و اطالع بيمار با الزم، مراقبتهای و نها درما ها، مشاوره

 گيرد.مي

 4/10/91   بالغ  :تاريخ ا

 1/5/93    تاريخ آخرين بازنگری :

 بخش جراحی  : دامنه خط مشی و روش   10/5/93:   ابالغتاريخ  آخرين  

 

    S /014کد خط مشی:

                                  اول : نسخه                                                                    2از  1:  صفحه

 ---- : تعاريف -1

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

 انجام کليه اقدامات برای بيماران بايد بادستورواطالع پزشک معالج باشد. چرايی:

 .درکوتاه ترين زمان ممكن استخدمت رسانی به بيماران ارتقاءکيفيت هدف از تدوين اين خط مشی : هدف

 انجام کليه اقدامات مشاوره وپاراکلينيک بادستورپزشک می باشد. : ياستس

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 سرپرستار بخش داخلی   

 : روش  اجرا )گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

بيمار می دهدودرپرونده بيمار ثبت پزشک معالج پس ازويزيت دستورات الزم درخصوص مشاوره يااقدامات پاراکلينيک رابه -4-1

 می نمايد.

پزشک معالج جهت بيماران دستورات الزم درخصوص مشاوره يااقدامات پاراکلينيكی رابه سرپرستار/ مسئول شيفت متی   -4-2

 دهد ودرپرونده بيمارثبت می نمايد.

اتتب رابالفاصتله بته پزشتک معتالج      پرستارمسئول شيفت بعد ازانجام دستورات پزشک وآماده شدن نتايج اقتدامات، مر  -4-3

 ميرساند.

پرستارمسئول شيفت درکليه مراحل درمان ومراقبتهای الزم برای بيمارراباپزشک معتالج هماهنتگ وبته اطتالع وی متی       -4-4

 رساند.

 --- امكانات و تسهيالت مورد نياز :-5

 

 

 



 

 عالیبسمه ت                               
 

 بادآافت بيمارستان شهدای ي

 تدفتر بهبود کيفي 
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 تمام درطی الزم، مراقبتهای و نها درما ها، همه مشاورهعنوان/موضوع : 

 پذيرد می انجام بيمار معالج پزشک هماهنگی و اطالع بيمار با مراقبتی راحلم

 4/10/91   تاريخ ابالغ  :

 1/5/93    تاريخ آخرين بازنگری :

   10/5/93:   ابالغتاريخ  آخرين  
 بخش جراحی  : دامنه خط مشی و روش

 

    S / 014کد خط مشی:

                                  اول : نسخه                                                                    2از  2:  صفحه

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدیر پرستاري زهرا قاسمي  سوپروایزر باليني منصوره باني

  معاون درمان بيمارستان دکتر ابراهيم هرمزي  راحيسرپرستارج مهري سالمتي

  پرستار اعظم بهرامي  سوپروایزر باليني زینت السادات جليلي ثابت

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  معاون درمان بيمارستان ابراهيم هرمزيدکتر 

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  يس  بيمارستان ئر ضا مطهری رسيددکتر 

 تجارب بيمارستان منابع :   -10

 

 



 

 عالیبسمه ت                               
 

 بادآافت بيمارستان شهدای ي

 تدفتر بهبود کيفي 
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روش انجام خدمات مراقبتی و مشاوره ای به عنوان/موضوع :

 بيمارانی که دچار شرايط اورژانس شده اند.

 4/10/91تاريخ ابالغ  :

 1/4/93 بازنگری:آخرين تاريخ 

متخصص و پزشكان  پزشكانکليه  : دامنه خط مشی و روش 1/5/93:   ابالغتاريخ  آخرين  

 بخش جراحی و کارکنان پرستاری ژانس اور
  

  S /015  کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                        3از 1 : صفحه

 بهيار . ،کارکنان پرستاري : شامل پرستار : تعاريف-1

  بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

 .جهت رسيدگي سریعتر به بيماراني که دچار شرایط اورژانس شده اند چرايی:

 .هدف از تدوین این خط مشي ارتقاءکيفيت خدمت رساني به بيماران بد حال درکوتاه ترین زمان ممكن است هدف:

 قيم یاآنكال ویاارجاع بيماربه سایرمراکزحضورپزشكان م سياست:

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 مسئول پاسخگو: سوپروایزر باليني         و          روش ارزیابي : نظارت 

  روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

شك متخصص ویزیت ميشود و در صورتي که درشيفت در صورتي که بيمار در شيفت صبح بد حال شده باشد توسط پز-4-1

 عصر و شب بد حال شده باشد ویزیت توسط پزشك اورژانس انجام ميشود.

 پرستار مسئول شيفت دستورات پزشك را چك نموده و در کاردکس وارد ميكند. -4-3

 پرستار مسئول شيفت دستورات را به اطالع پرستار مسئول بيمار ميرساند. -4 -4

  ور باليني)دستورات دارویي،نوار قلب ،کنترل عالئم حياتي و قند خون و... (توسط پرستار مسئول بيمار انجام ميشود.ام -4-5 

 خدمات مشاوره اي و پاراکلينيكي توسط سرپرستار/ پرستار مسئول شيفت پيگيري ميشود. -4-6

ميشود و در صورت آنكال بودن،پرستار  درصورت مقيم بودن پزشك متخصص در بيمارستان،مددجو توسط ایشان ویزیت-4-7

مسئول شيفت با پزشك متخصص به صورت تلفني صحبت مينماید. در صورت نياز به خدمات پاراکلينيكي موجود در 

 بيمارستان،بيمار پس از هماهنگي پرستار مسئول شيفت،مددجو به آن واحد با رعایت اصول ایمني منتقل ميشود.

اورژانسي با متخصصي که در بيمارستان نيست یا اقدام پاراکلينيكي که در بيمارستان نميباشد در صورت نياز به مشاوره -4-8

 توسط سوپروایزر باليني وقت گرفته ميشود و مددجو به آن مرکز با آمبوالنس ارجاع داده ميشود.

 پرستار مسئول بيمار ،کليه اقدامات انجام شده را در گزارش خود ثبت مينماید. -4-9



 

 عالیبسمه ت                               
 

 بادآافت بيمارستان شهدای ي

 تدفتر بهبود کيفي 
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 --- امكانات و تسهيالت مورد نياز:-5

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت ام خانوادگینام و ن امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  سرگروه پزشكان اورژانس دکترحسين جليل پور  سوپروایزر باليني منصوره باني

  معاون درمان بيمارستان دکتر ابراهيم هرمزي  سرپرستارجراحي مهري سالمتي

  سوپروایزر باليني زینت السادات جليلي ثابت  سرگروه پزشكان بيهوشي دکتر فالح مهر 

 

 ه :تاييد کنند

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  معاون درمان بيمارستان دکتر ابراهيم هرمزي

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بيمارستان  ئيس ر دکتر سيد رضا مطهري

 . 1385چاپ اول .  . انتشارات سازمان نظام پرستاري جمهوري اسالمي ایران  . استانداردهاي خدمات پرستاري -منابع :   -7

.معاونت سالمت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي .  ( 12راهنماي تسكين درد) دستورالعمل مراقبتهاي مدیریت شده.  -

1381   . 

 تجارب بيمارستان  -

روش انجام خدمات مراقبتی و مشاوره ای به  وضوع : عنوان/م

 بيمارانی که دچار شرايط اورژانس شده اند

 4/10/91تاريخ ابالغ  :

 1/4/93 بازنگری:آخرين تاريخ 

متخصص و پزشكان  کليه پزشكان  : دامنه خط مشی و روش 1/5/93:   ابالغتاريخ  آخرين  

 بخش جراحی  و کارکنان پرستاری ژانس اور
  

 S /015   کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                        3از 2 : صفحه



 

 عالیبسمه ت                               
 

 بادآافت بيمارستان شهدای ي

 تدفتر بهبود کيفي 
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 --- تعاريف :-1

 ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (: بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی -2

جهت استمرار مراقبت از مددجو و ادامه دار بودن خدمت رساني در هر شرایط و پيشگيري از ایجاد وقفه در ارائه  چرايی:

 خدمات مراقبت و درمان این خط مشي تهيه مي گردد .

بيمار با پزشك معالج همكاري مي کنند ، به منظور و سایر افرادي که در فرایند مراقبت از   پزشكان و پرستارانمشارکت  هدف:

  تجزیه وتحليل ویكپارچه نمودن و استمرار ارزیابي ها ومراقبت ها با یكدیگر

، تحویل بيماران به شيفت بعدي  تعيين برنامه مقيمي و آنكالي براي گروههاي پزشكي و پيراپزشكي  به صورت ماهانه  سياست:

 دیریتي ایمني بيمار .در ساعات مشخص ، بازدیدهاي م

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 مشاهده اساس مسئول پاسخگو : مسئول بخش داخلي        و        روش ارزیابي : بر 

  روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

 مام ساعات شبانه روز انجام مي دهد.از زمان پذیرش بيمارکليه اقدامات مراقبتي جهت بيمار را در ت  پرستار-4-1

 در هر نوبت کاري گزارش روند مراقبت از بيمار و اقدامات انجام شده را در پرونده بستري ثبت مي نماید. پرستار-4-2

کاردکس بر بالين بيمار تمام اقدامات انجام شده  ضور کليه پرسنل شيفت بعد با مسئول شيفت در ابتداي هر شيفت با ح -4-3

 يري هاي بعدي را توضيح مي دهد. وپيگ

روزانه در صورت لزوم و با توجه به شرایط بيمار وضعيت بيمار و تغيرات برنامه مراقبت یا سایر موارد را در   پزشك معالج-4-4

 .پرونده ثبت مي کند

پزشكي وپرستاري را پزشك معالج بيمار / پرستار مسئول بيماردر زمان ترخيص آموزش هاي الزم در زمينه مراقبت هاي -4-5

اصل برگه آموزش باامضاءبيمار همراهان وي ارائه مي دهندودر پرونده ثبت مي نمایند. /به شيوه اي ساده وقابل درك به بيمار 

 ش درپرونده بيمارنگهداري مي گردند.وپزشك معالج به بيمارتحویل وکپي برگه آموز

  بيماران مراقبت هماهنگ و يكپارچه و مستمر از   عنوان/موضوع :
 

 جراحیبخش دامنه خط مشی وروش: 
 4/10/91     غ  :تاريخ ابال

  1/4/93  تاريخ آخرين باز نگري:

  1/5/93  تاريخ آخرين ابالغ: 

 اول                 : نسخه

  S/016 كد خط مشی :
 

                                                                      2از 1  : صفحه



 

 عالیبسمه ت                               
 

 بادآافت بيمارستان شهدای ي

 تدفتر بهبود کيفي 
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 در پرونده  ثبت مي نماید.راپيگيري هاي پس از ترخيص قبل ازترخيص بيمار پرستار مسئول بيمار-4-6

کپي اقدامات پاراکلينيك و آزمایشات معوقه پس از ترخيص را به بيمار یا همراه قبل ازترخيص بيمارپرستار مسئول بيمار-4-7 

 وي تحویل مي دهد.

 --- امكانات و تسهيالت مورد نياز:-5

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضا سمت نام و نام خانوادگی

  مدیر پرستاري زهرا قاسمي   معاون درمان بيمارستان ابراهيم هرمزيدکتر 

  سر پرستار مهري سالمتي   سوپروایزر باليني منصوره باني

     رئيس پزشكان اورژانس دکتر حسين جليل پور

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  معاون درمان بيمارستان ابراهيم هرمزيدکتر 
 

 

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی
  بيمارستان  ئيس ر دکتر سيدرضا مطهري

 تجارب بيمارستان  -منابع :        -7

  بيماران مراقبت هماهنگ و يكپارچه و مستمر از   عنوان/موضوع :
 

 جراحیبخش دامنه خط مشی وروش: 
 4/10/91     تاريخ ابالغ  :

  1/4/93  تاريخ آخرين باز نگري:

  1/5/93  تاريخ آخرين ابالغ: 

 اول                 : نسخه

  S/016 كد خط مشی :
 

                                                                      2از 1  : صفحه



 

 عالیبسمه ت                               
 

 بادآافت بيمارستان شهدای ي

 تدفتر بهبود کيفي 
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 ---: تعاريف -1

  بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

صورت مطلوب براي بيماران و ارتقا کيفيت خدمات بهداشتي و درماني ارایه مراقبتهاي درماني بحصول اطمينان از جهت  چرايی:

 این خط مشي تهيه مي گردد .

    یكسان سازي عملكرد کارکنان و در راستاي اصول ایمني بيمار  هدف:

 با تهيه ليست آنكالي و مقيمي پزشكان به صورت ماهيانه ، بازدیدهاي مدیریتي ایمني بيمار  سياست:

 ی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:مسئول پاسخگو-3

 مشاهده اساس مسئول پاسخگو:معاون درمان بيمارستان      و            روش ارزیابي : بر 

  روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

ع پزشك مقيم /آنكال پرستار مسئول بيمار نتایج تمامي اقدامات پاراکلينيكي ، مشاوره ها و ارزیابيهاي پرستاري را به اطال-4-1

 مي رساند.

 تبصره:پرستار مسئول شيفت در صورت لزوم)جواب سي تي اسكن،ام آر آي/و...(را به اطالع پزشك معالج ميرساند.

 تلفن   امكانات و تسهيالت مورد نياز:-5

تمامي چگونگي اطالع رساني نتایج   عنوان/موضوع :

اقدامات  پاراکلينيكي ، مشاوره ها و ارزیابي پرستاري به 

  پزشك معالج

  بخش های بستری دامنه خط مشی: 

 4/10/91       تاريخ ابالغ  :           

  1/4/93 :تاريخ آخرين باز نگري           

 1/5/93 :ابالغتاريخ آخرين            

                    اول                : نسخه           

 S/017 كد خط مشی :
 

                                                                       2از 1  : صفحه



 

 عالیبسمه ت                               
 

 بادآافت بيمارستان شهدای ي

 تدفتر بهبود کيفي 
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 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدیر پرستاري  زهرا قاسمي  معاون درمان بيمارستان ابراهيم هرمزيدکتر 

  سرپرستارجراحي مهري سالمتي  پرستار اعظم بهرامي 

     سوپروایزر باليني منصوره باني

 

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بيمارستان  ئيس ر دکتر سيدرضا مطهري

 ارب بيمارستان  تج-منابع :        -7

چگونگي اطالع رساني نتایج تمامي   عنوان/موضوع :

رستاري به اقدامات  پاراکلينيكي ، مشاوره ها و ارزیابي پ

  پزشك معالج

  بخش های بستری دامنه خط مشی: 

 4/10/91       تاريخ ابالغ  :           

  1/4/93 :تاريخ آخرين باز نگري           

 1/5/93 :ابالغتاريخ آخرين            

 اول                                   : نسخه           

 S/017 كد خط مشی :
 

                                                                       2از 1  : صفحه

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  معاون درمان بيمارستان ابراهيم هرمزيدکتر 



 

 عالیبسمه ت                               
 

 بادآافت بيمارستان شهدای ي

 تدفتر بهبود کيفي 
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 ---- : تعاريف -1

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

تنظيم شده است مطلع بتوده و مطتابق آن در بختش    سرگروه مربوطه توسط  بايد از شيفت های کاری خود کهپزشكان  چرايی:

 حضور داشته باشند.

از برنامه کاری خود به صورت ماهانه جهت خدمت رسانی به بيمتاران بتدون    پزشكانهدف از تدوين اين خط مشی آگاهی : هدف

 محدوديت زمانی و برای کسب رضايتمندی هر چه بيشتر گيرندگان خدمت می باشد .

بته  آماده ارائته ختدمت   ودرتمام روزهای هفته درايام تعطيل وغيرتعطيل ساعته  24به طور  داخلی  در اين مرکز  بخش: تسياس

 مراجعين محترم می باشد.

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 معاون درمان مرکز   

 : روش  اجرا )گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

بربتالين بيمارحاضتر وايشتان     الج بيمار /پزشک متخصص جايگزين درشيفت هتای صتبح غيرتعطيتل   پزشک متخصص مع -4-1

 راويزيت  می نمايد..

پزشک متخصص عفونی معالج/پزشک متخصص جايگزين در روزهای تعطيل رسمی بر بالين بيمار حاضر و بيمار را ويزيتت   -4-2

 مينمايد.

زين در روزهای تعطيل رسمی غير جمعه بربا لين بيمار حاضر و بيمار پزشک متخصص داخلی معالج/پزشک متخصص جايگ -4-3

را ويزيت مينمايد و در روزهای جمعه در صورت بد حال بودن بيمار پزشک اورژانس بتر بتالين بيمتار حاضتر و بيمتار را ويزيتت       

 مينمايد.

 

 امكانات و تسهيالت مورد نياز :-5

 وی اعالنات بخشنصب شده درتابلموردنياز  ماهانه های برنامه 

 

روزهايی که پزشک معالج حضور ندارد پزشک جانشين  عنوان/موضوع : 

 بيماران را ويزيت می نمايد اعم از تعطيل

 4/10/91   تاريخ ابالغ  :

 1/5/93    تاريخ آخرين بازنگری :

   10/5/93:   ابالغتاريخ  آخرين  
 جراحیبخش    : دامنه خط مشی و روش

 

 S/018کد خط مشی:

                                  اول : نسخه                                                                    2از  1:  صفحه



 

 عالیبسمه ت                               
 

 بادآافت بيمارستان شهدای ي

 تدفتر بهبود کيفي 
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 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  سوپرایزر باليني منصوره باني  مدیرپرستاري زهراقاسمي 

  معاون درمان بيمارستان دکتر ابراهيم هرمزي  سرپرستارجراحي مهري سالمتي

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  معاون درمان بيمارستان ابراهيم هرمزيدکتر 

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  ن يس  بيمارستائر رضا مطهری سيددکتر 

 تجارب بيمارستان منابع :   -7

 

 

 

روزهايی که پزشک معالج حضور ندارد پزشک جانشين  عنوان/موضوع : 

 بيماران را ويزيت می نمايد اعم از تعطيل

 4/10/91   تاريخ ابالغ  :

 1/5/93    تاريخ آخرين بازنگری :

   10/5/93:   ابالغتاريخ  آخرين  
 جراحیبخش    : دامنه خط مشی و روش

 

 S/018کد خط مشی:

                                  اول : نسخه                                                                    2از  2:  صفحه



 

 عالیبسمه ت                               
 

 بادآافت بيمارستان شهدای ي

 تدفتر بهبود کيفي 
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تكميل و تحویل برگه خالصه پرونده به صورت عنوان/موضوع : 

کامل  ،خوانا وطبق اصول مدارك پزشكي در زمان ترخيص به 

  بيمار

 4/10/91  تاريخ ابالغ  :  

 1/4/93 تاريخ بازنگری بعدی :

 پزشكان متخصص بخش جراحي   : دامنه خط مشی و روش 1/5/93تاريخ  آخرين باز نگری :  

 S/019  کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                        3از 1 : صفحه

 --- : تعاريف-1

  بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

ارایه مراقبتهاي درماني بصورت مطلوب براي بيماران و ارتقا کيفيت خدمات بهداشتي و درماني حصول اطمينان از جهت  چرايی:

 این خط مشي تهيه مي گردد .

    یكسان سازي عملكرد کارکنان و در راستاي اصول ایمني بيمار  هدف:

 خالصه پرونده درزمان ترخيص به بيماریاهمراه ويتحویل کپي بررسي برگه خالصه پرونده هنگام ترخيص وسياست: 

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 مشاهده اساس مسئول پاسخگو: پزشك مسئول بيمار        و           روش ارزیابي : بر 

  روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

برگه خالصه پرونده را ) نام و نام خانوادگي بيمار ، سن ، تاریخ پذیرش و منشي بخش کليه اطالعات مربوط به سربرگ  -4-1

 ترخيص ، تشخيص ( با خط خوانا و در زمان تشكيل پرونده در بخش تكميل مي نماید.

 پزشك معالج بيمار در زمان ترخيص برگه خالصه پرونده را کامل مينماید.-4-2

 رونده موارد ذیل را رعایت مي نماید:پزشك معالج بيمار در تكميل برگه خالصه پ -4-3

 باليني معاینات و ح حال شر از اي خالصه 

 رادیولوژي تصاویر و ها آزمایش نتایج 

 ه اند شد منجر بيمار ترخيص به که رادیولوژي وتصاویر آزمایشها نتایج. 

 ها آن نتایج و شده انجام جراحيهاي و پيها اسكو درماني، اقدامات نها، درما 

 بيمارستان در بستري مدت طول در بيمار وضعيت از اي خالصه 

 ه است شد دچار نها آ به بيمار که احتمالي عوارض. 

 



 

 عالیبسمه ت                               
 

 بادآافت بيمارستان شهدای ي

 تدفتر بهبود کيفي 
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تكميل و تحویل برگه خالصه پرونده به صورت عنوان/موضوع : 

  کامل  ،خوانا وطبق اصول مدارك پزشكي در زمان ترخيص به بيمار

 4/10/91  تاريخ ابالغ  :  

 1/4/93 تاريخ بازنگری بعدی :

 1/5/93تاريخ  آخرين باز نگری :  
 پزشكان متخصص بخش جراحي    : دامنه خط مشی و روش

 S/019  کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                        3از 2 : صفحه

 ها بخش در بيمار جابجایي توضيح 

 ترخيص زمان در بيمار وضعيت 

 ترخيص از پس بيمار پيگيري ي نحوه 

 همراهان و وي به شده ارایه توضيحات و شها آموز و ترخيص زمان در بيمار هاي دارو و ها دستورالعمل 

 اوليه تشخيص 

 ثانویه تشخيص 

 نهایي تشخيص 

 معالج پزشك امضاي 

 ني برترخيص بيمار به واحدترخيص تحویل مي شود.پرونده توسط منشي پس ازدستورپزشك معالج مب-4-3

 همراه بيمار توسط منشي بخش جهت تسویه حساب به واحدترخيص راهنمایي مي شوند.-4-4

 تبصره:در صورت نداشتن همراه،مددجو توسط کمك بهيار یا خدمات بخش جهت تسویه حساب به واحد ترخيص ميروند.

لي پرونده وپس ازتسویه حساب توسط بيمار یا همراه وي، برگه خالصه پرونده رابا مسئول ترخيص بيمار پس از محاسبه ما -4-5

 برگه ترخيص به بيماریاهمراه وي مي دهد .

جهت مسئول مدارك پزشكي به صورت رندوم برگه هاي خالصه پرونده تكميل شده موجود در مدارك پزشكي را بررسي و -4-6

 در کميته مدارك پزشكي مرکز مطرح مي نماید.ص وناخوانابودن آنها رانق تكميل به منشي بخش تحویل داده وموارد 

 --- امكانات و تسهيالت مورد نياز:-5

 

 

 

 



 

 عالیبسمه ت                               
 

 بادآافت بيمارستان شهدای ي

 تدفتر بهبود کيفي 
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 :کميته بررسی-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مسوول مدارك پزشكي اقدس کبير زاده   مدیرپرستاري زهراقاسمي 

  معاون درمان بيمارستان دکتر ابراهيم هرمزي  سرپرستارجراحي مهري سالمتي

  ول واحد ترخيصمسو صدیقه جليلوند   سوپروایزر باليني منصوره باني 

     منشي جراحي فروزان نجفي

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  معاون درمان بيمارستان ابراهيم هرمزيدکتر 

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بيمارستان  ئيس ر دکتر سيدرضا مطهري

. وزارت  رزیابي استانداردهاي اعتبار بخشي واحد مدارك پزشكي بيمارستان در ایرانراهنماي ادانایي ، خدیجه. -منابع :     -7

 1391بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي . 

 

تكميل و تحویل برگه خالصه پرونده به صورت عنوان/موضوع : 

  کامل  ،خوانا وطبق اصول مدارك پزشكي در زمان ترخيص به بيمار

 4/10/91  تاريخ ابالغ  :  

 1/4/93 عدی :تاريخ بازنگری ب

 1/5/93تاريخ  آخرين باز نگری :  
 پزشكان متخصص بخش جراحي    : دامنه خط مشی و روش

 S/019  کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                      3از 3 : صفحه



 

 عالیبسمه ت                               
 

 بادآافت بيمارستان شهدای ي

 تدفتر بهبود کيفي 
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 4/10/91تاريخ ابالغ  : UPSاستفاده از سیستم عنوان/موضوع : 

 1/4/93 بازنگری:آخرين تاريخ 

 1/5/93:   ابالغتاريخ  آخرين  

 زشكان و کارکنان پرستاریکليه پ : دامنه خط مشی و روش

 بخش جراحي
  

 S/020  کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                        2از 1 : صفحه

 .از نوسان برق دردستگاه ها می گردد باعث جلوگيریدارد و ذخيره يوپی اس برقپريز درصورت قطع برق  : تعاريف -1

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

 UPSبا توجه به نوسانات و قطع برق و هزینه های سنگین خرابی دستگاهها و تجهیزات بیمارستانی ، الزم است سیستم  چرايی:

  در مرکز نصب گردد .

 ه کاربرد و استفاده از این سیستمآگاهی کارکنان مرکز ازنحو هدف:

 مجهز نمودن دستگاههای برقی به یوپی اس  سياست: 

 ثانیه فعال می شود.( 10مجهز به سیستم برق اضطراری است که در صورت قطعی برق در عرض همچنین این بیمارستان )

 

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

  اساس مشاهدهیربیمارستان           و       روش ارزیابی : بر : مدمسئول پاسخگوی اجرای خط مشی 

 

 : روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

پریزهای یوپی اس جهت استفاده دستگاههای الکتریکی )تجهیزات پزشکی وکامپیوترها( با نوشته شدن کلمه یوپی اس  -4-1

 سات مشخص شده است .درباالی آنها  دربخش اورژانس توسط مسئول تاسی

سرپرستاراورژانس  اتصال دستگاههای الکتریکی) تجهیزات پزشکی وکامپیوترها( به پریزهای یوپی اس را روزانه کنترل  -4-2

 می نماید.

 کنترل می نماید. مسئول تاسیسات صحت عملکرد پریزهای یوپی اس راطبق چک لیست ماهانه  -4-3

 استفاده ازدستگاههای الکتریکی واحد تنهاازپریزهای یوپی اس استفاده می نمایند. پرسنل بخش اورژانس  روزانه جهت-4-4

 

 یوپی اس پریزهای  و  سیستمامكانات و تسهيالت : -5

 



 

 عالیبسمه ت                               
 

 بادآافت بيمارستان شهدای ي

 تدفتر بهبود کيفي 
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 4/10/91تاريخ ابالغ  : UPSاستفاده از سیستم عنوان/موضوع : 

 1/4/93 بازنگری:آخرين تاريخ 

 1/5/93:   ابالغتاريخ  آخرين  

 کليه پزشكان و کارکنان پرستاری : روش دامنه خط مشی و

 بخش جراحي
  

 S/020  کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                        2از 2 : صفحه

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی مضاءا سمت نام و نام خانوادگی

  مدیر پرستاری زهرا قاسمی کاکرودی  مدیر بیمارستان سیدابراهیم هاشمی

  مسئول تاسیسات حسین آبک  مسئول تجهیزات پزشکی مهندس طیبه خاوری

  مسئول مرکزکامپیوتر الهه نوری  سرپرستارجراحی مهری سالمتی

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت ینام و نام خانوادگ

  مدیر بیمارستان سیدابراهیم هاشمی

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بيمارستان  یيس ر دکتر سيدرضا مطهري

 تجارب بیمارستان منابع :-7

 

 

 

 



 

 عالیبسمه ت                               
 

 بادآافت بيمارستان شهدای ي

 تدفتر بهبود کيفي 
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 4/10/91  تاريخ ابالغ  :   آپاندیسيت در باليني طبابت راهنمايعنوان/موضوع : 

 1/4/93 تاريخ بازنگری بعدی :

 1/5/93تاريخ  آخرين باز نگری :  

 پزشكان متخصص بخش جراحي    : دامنه خط مشی و روش

 S/021  کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                        3از 1 : صفحه

 

 .گویند آپاندیسيت آپاندس زائده عفونت و تهابال به : تعاريف -1

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

 عفونت و التهاب کردن برطرف چرايی:

 بيمار وضعيت بهبود ،بيمار درد کردن برطرف  هدف:

 آپاندیس زائده برداشتن ،دارویي درمان،پرسنل  آموزش سياست:

 جرای خط مشی و روش ارزيابی:مسئول پاسخگوی ا-3

  اساس مشاهدهمسئول پاسخگو: سوپروایزربالینی           و       روش ارزیابی : بر 

 : روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

 .شود می فرستاده درمان جهت جراحی بخش به بستری دستور با و شده ویزیت جراح پزشک توسط بیمار -4-1

 اقدامات جهت بیمار از آگاهانه رضایت و گرفته صورت پرونده وتشکیل شده پذیرش بستری دستور داشتن با بیمار -4-2

 .شود می گرفته درمانی

 چگونگی و کارکنان و بیمار حقوق ،منشور کارکنان و بخش با لباس تعویض از بعد و گرفته تعلق بستری تخت بیمار به -4-3

 . شود می شکایات آشنا به رسیدگی

 شده تکمیل طه مربو آموزش فرم و شده سئوال ای زمینه یا قبلی بیماری و وداروها چسب به حساسیت مورد بیماردر از -4-4

 می شود. گرفته امضا بیمار واز



 

 عالیبسمه ت                               
 

 بادآافت بيمارستان شهدای ي

 تدفتر بهبود کيفي 
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 می واجرا کارتکس پزشک دستورات و انجام عمل قبل وآزمایش اجرا بیمار شناسایی گایدالین شده گرفته رگ ازبیمار -4-5

 شود.

 شود می شیو بهیار کمک توسط و مشخص پزشک توسط عمل ناحیه -4-6

 شود. می ناشتا بیمار عمل قبل ساعت هشت عمل دستور داشتن صورت در -4-7

 بهیارو کمک ، خدمات کمک با(شود می منتقل عمل تاقا به ، عمل از قبل فرم کردن پر از بعد قبلی هماهنگی با بیمار -4-8

 )پرستار همراهی

 می منتقل جراحی بخش به عمل اتاق از بیمار هوشیاری از بعد و شده برداشته جراح توسط عمل اتاق در آپاندیس زائده -4-9

 .شود

 می اجرا و وکارتکس شده چک عمل بعد دستورات و گردد می ثبت بیمار پرونده در و شده چک حیاتی عالئم بخش در -4-10

 . گردد

 . کند می دریافت مسکن دستور طبق نیاز صورت در و شده کنترل درد و خونریزی نظر از بیمار -4-11

 . شود می داده عمل بعد آموزش همراهی و بیمار به -4-12

 آموزش دارویی دستور اب شکم کردن کار و مایعات تحمل صورت ودر شده ویزیت جراح پزشک توسط بعد روز بیمار -4-13

 شود. می ،مرخص ترخیص برگ بیماروآوردن وامضاء آموزش وفرم پرونده خالصه دادن قرار دراختیار و پزشک توسط

 

 پانسمان وسایل -آپاندیسیت جراحی ست امكانات و تسهيالت مورد نياز :-5

 

 

 4/10/91  تاريخ ابالغ  :   آپاندیسيت در باليني طبابت راهنمايعنوان/موضوع : 

 1/4/93 تاريخ بازنگری بعدی :

 1/5/93ی :  تاريخ  آخرين باز نگر

 پزشكان متخصص بخش جراحي    : دامنه خط مشی و روش

 S/021  کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                        3از  2 : صفحه



 

 عالیبسمه ت                               
 

 بادآافت بيمارستان شهدای ي

 تدفتر بهبود کيفي 
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 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  سوپروایزر بالینی  منصوره بانی   سر  گروه پزشکان جراحی دکتر ابراهیم هرمزی

  پرستار اعظم بهرامی   مدیر پرستاری زهرا قاسمی کاکرودی

     سرپرستارجراحی مهری سالمتی

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  سر  گروه پزشکان جراحی دکتر ابراهیم هرمزی

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بيمارستان  یيس ر دکتر سيدرضا مطهري

 

  تجارب بيمارستانمنابع :-7

 
 
 
 
 
 
 

 4/10/91  تاريخ ابالغ  :   آپاندیسيت در باليني طبابت راهنمايعنوان/موضوع : 

 1/4/93 تاريخ بازنگری بعدی :

 1/5/93تاريخ  آخرين باز نگری :  

 پزشكان متخصص بخش جراحي    : دامنه خط مشی و روش

 S/021  کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                        3از  3 : صفحه



 

 عالیبسمه ت                               
 

 بادآافت بيمارستان شهدای ي

 تدفتر بهبود کيفي 
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 4/10/91  تاريخ ابالغ  :   تيتسيس درکله باليني طبابت راهنمايعنوان/موضوع : 

 1/4/93 تاريخ بازنگری بعدی :

 1/5/93تاريخ  آخرين باز نگری :  

 پزشكان متخصص بخش جراحي    : دامنه خط مشی و روش

 S/022  کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                        3از 1 : صفحه

 

 .دارد نام سيستيت کله صفرا کيسه حاد عفونت : تعاريف -1

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

 عفونت و التهاب کردن برطرف چرايی:

 بيمار وضعيت بهبود ،بيمار درد کردن برطرف هدف:

 عفونت حذف و سنگ برداشتن ،ویيدار درمان،پرسنل آموزش  سياست:

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

  اساس مشاهدهمسئول پاسخگو: سوپروایزربالینی           و       روش ارزیابی : بر 

 : روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

 .شود مي فرستاده درمان جهت جراحي بخش به بستري دستور با و شده ویزیت جراح پزشك توسط بيمار -4-1

 اقدامات جهت بيمار از آگاهانه رضایت و گرفته صورت پرونده وتشكيل شده پذیرش بستري دستور داشتن با بيمار -4-2

 .شود مي گرفته درماني

 چگونگي و نکارکنا و بيمار حقوق ،منشور کارکنان و بخش با لباس تعویض از بعد و گرفته تعلق بستري تخت بيمار به -4-3

 آشنا مي شود. شكایات به رسيدگي

 شده تكميل طه مربو آموزش فرم و شده سئوال اي زمينه یا قبلي بيماري و وداروها چسب به حساسيت مورد بيماردر از -4-4

 مي شود. گرفته امضا بيمار واز

 مي واجرا کارتكس پزشك دستورات و انجام عمل قبل وآزمایش اجرا بيمار شناسایي گایدالین شده گرفته رگ ازبيمار -4-5

 شود.

 .شود مي شيو بهيار کمك توسط و مشخص پزشك توسط عمل ناحيه -4-6

 .شود مي ناشتا بيمار عمل قبل ساعت هشت عمل قبل دستورالعمل عمل دستور داشتن صورت در -4-7

 .شود مي اجرا ، عمل قبل دستورالعمل -4-8

 .شود مي داده الزم آگاهي معدي – بيني لوله یا و ادراري سوند یا و درن داشتن درمورد آموزش -4-9



 

 عالیبسمه ت                               
 

 بادآافت بيمارستان شهدای ي

 تدفتر بهبود کيفي 
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 4/10/91  تاريخ ابالغ  :   سيستيت درکله باليني طبابت راهنمايعنوان/موضوع : 

 1/4/93 تاريخ بازنگری بعدی :

 1/5/93تاريخ  آخرين باز نگری :  

 پزشكان متخصص بخش جراحي    : دامنه خط مشی و روش

 S/022  کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                        3از  2 : صفحه

 

 بهيارو کمك ، خدمات کمك شود)با مي منتقل عمل اتاق به ، عمل از قبل فرم کردن پر از بعد قبلي هماهنگي با بيمار -4-10

 ر(پرستا همراهي

 حفظ ، اي تغذیه ،وضعيت خونریزي ، تنفسي وضعيت نظر از و گرفته تحویل عمل اتاق از قبلي اطالع با عمل از بعد بيمار -4-11

 و صفراوي انسداد و عفونت ،عالئم Tلوله و صفراوي ترشحات ميزان ،کنترل دفع و جذب ،کنترل معدي – بيني لوله

  .شود مي بررسي دهيدراتاسيون

 . شود مي داده استراحت و بند شكم با رفتن راه ، تحمل حد در فعاليت مورد در آموزش -4-12

 نماید. دریافت باال هيدرات کربو و چرب کم مایعات غذایي رژیم -4-13

 صفراوي انسداد عالئم و )چرکي ترشح و برش محل تورم ، تب ، حساسيت ، قرمزي ، درد( عفونت عالئم بروز صورت در -4-14

 .دهد اطالع پزشك به (روشن مدفوع و تيره ادرار ، خارش ، یرقان ، استفراغ ، تهوع ، فوقاني راست بعر درد ، )تب

 .شود مي مرخص اي تغذیه رژیم و یابد افزایش بتدریج که فعاليت ، دارویي دستور با بيمار -4-15

 

 پانسمان وسایل – جراحي ست امكانات و تسهيالت مورد نياز :-5

 

 کميته بررسی:-6

 هيه کنندگان :ت

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  سوپروایزر باليني  منصوره باني   سر  گروه پزشكان جراحي دکتر ابراهيم هرمزي

  پرستار اعظم بهرامي   مدیر پرستاري زهرا قاسمي کاکرودي

     سرپرستارجراحي مهري سالمتي



 

 عالیبسمه ت                               
 

 بادآافت بيمارستان شهدای ي

 تدفتر بهبود کيفي 
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 4/10/91  تاريخ ابالغ  :   سيستيت درکله باليني طبابت راهنمايعنوان/موضوع : 

 1/4/93 تاريخ بازنگری بعدی :

 1/5/93تاريخ  آخرين باز نگری :  

 پزشكان متخصص بخش جراحي    : دامنه خط مشی و روش

 S/022  کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                        3از  3 : صفحه

 
 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  سر  گروه پزشكان جراحي دکتر ابراهيم هرمزي

 
 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بيمارستان  یيس ر دکتر سيدرضا مطهري

 

  نتجارب بيمارستامنابع :-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 عالیبسمه ت                               
 

 بادآافت بيمارستان شهدای ي

 تدفتر بهبود کيفي 
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 4/10/91  تاريخ ابالغ  :   درهمورئيد باليني طبابت راهنمايعنوان/موضوع : 

 1/4/93 تاريخ بازنگری بعدی :

 1/5/93تاريخ  آخرين باز نگری :  

 پزشكان متخصص بخش جراحي    : دامنه خط مشی و روش

 S/023  کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                        3از 1 : صفحه

 

 شود. مي اطالق مقعد کانال وریدهاي واریس به : تعاريف -1

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

 واریسي هاي ورید کردن برطرف چرايی:

 بيمار وضعيت بهبود ،رسنلپ آموزش هدف:

 بيمار وضعيت بهبود واریسي هاي ورید برداشتن -دارویي درمان -پرسنل آموزش - سياست:

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

  اساس مشاهدهمسئول پاسخگو: سوپروایزربالینی           و       روش ارزیابی : بر 

 :ری هر گام (روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مج-4

 .شود می فرستاده درمان جهت جراحی بخش به بستری دستور با و شده ویزیت جراح پزشک توسط بیمار -4-1

 اقدامات جهت بیمار از آگاهانه رضایت و گرفته صورت پرونده وتشکیل شده پذیرش بستری دستور داشتن با بیمار -4-2

 .شود می گرفته درمانی

 چگونگی و کارکنان و بیمار حقوق ،منشور کارکنان و بخش با لباس تعویض از بعد و گرفته لقتع بستری تخت بیمار به -4-3

 آشنا می شود. شکایات به رسیدگی

 شده تکمیل طه مربو آموزش فرم و شده سئوال ای زمینه یا قبلی بیماری و وداروها چسب به حساسیت مورد بیماردر از -4-4

 می شود. گرفته امضا بیمار واز

 می واجرا کارتکس پزشک دستورات و انجام عمل قبل وآزمایش اجرا بیمار شناسایی گایدالین شده گرفته رگ ازبیمار -4-5

 .شود

 .شود می شیو بهیار کمک توسط و مشخص پزشک توسط عمل ناحیه -4-6



 

 عالیبسمه ت                               
 

 بادآافت بيمارستان شهدای ي

 تدفتر بهبود کيفي 
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 4/10/91  تاريخ ابالغ  :   درهمورئيد باليني طبابت راهنمايعنوان/موضوع : 

 1/4/93 :تاريخ بازنگری بعدی 

 1/5/93تاريخ  آخرين باز نگری :  

 پزشكان متخصص بخش جراحي    : دامنه خط مشی و روش

 S/023  کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                        3از  2 : صفحه

 .شود می ناشتا بیمار عمل قبل ساعت هشت عمل قبل دستورالعمل عمل دستور اشتند صورت در -4-7

 شود. می اجرا ، عمل قبل دستورالعمل -4-8

 همورئید. عمل مورد در بیمار به آموزش -4-9

 بهیاروهمراهی خدمات،کمک میشود)باکمک منتقل عمل اتاق ازعمل،به قبل فرم کردنپرازبعد قبلی باهماهنگی بیما-4-10

 رستار(پ

 میشود. کنترل ای تغذیه تنفسی،خونریزی،وضعیت وضعیت وازنظرگرفته  تحویل عمل ازاتاق قبلی اطالعبا بیماربعدازعمل-4-11

 .نماید استفاده مدفوع کننده نرم و گرم نشسته حمام و مسکن از -4-12

 . بگیرد سر از را خود های فعالیت -4-13

 نماید. مراجعه پزشک به یبوست ، تب و چرکی ترشحات ، لرکتا خونریزی عالئم بروز صورت در -4-14

 .شود می مرخص ای تغذیه رژیم و پزشک به مراجعه زمان و یابد افزایش بتدریج که فعالیت ، دارویی دستور با بیمار -4-15

 پانسمان وسایل – جراحی ست امكانات و تسهيالت مورد نياز :-5

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت ام خانوادگینام و ن

  سوپروایزر بالینی  منصوره بانی   سر  گروه پزشکان جراحی دکتر ابراهیم هرمزی

زهرا قاسمی 

 کاکرودی

  پرستار اعظم بهرامی   مدیر پرستاری

     سرپرستارجراحی مهری سالمتی

 



 

 عالیبسمه ت                               
 

 بادآافت بيمارستان شهدای ي

 تدفتر بهبود کيفي 
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 4/10/91  تاريخ ابالغ  :   يستيتس درکله باليني طبابت راهنمايعنوان/موضوع : 

 1/4/93 تاريخ بازنگری بعدی :

 1/5/93تاريخ  آخرين باز نگری :  

 پزشكان متخصص بخش جراحي    : دامنه خط مشی و روش

 S/022  کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                         3از  3 : صفحه

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  سر  گروه پزشکان جراحی دکتر ابراهیم هرمزی

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رییس  بیمارستان  دکتر سیدرضا مطهری

  تجارب بیمارستانمنابع :-7

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 عالیبسمه ت                               
 

 بادآافت بيمارستان شهدای ي

 تدفتر بهبود کيفي 
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 4/10/91  تاريخ ابالغ  :   پروستات درهيپرتروفي باليني طبابت راهنمايعنوان/موضوع : 

 1/4/93 تاريخ بازنگری بعدی :

 1/5/93تاريخ  آخرين باز نگری :  

 پزشكان متخصص بخش جراحي    : دامنه خط مشی و روش

 S/024  کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                        3از 1 : صفحه

 

 .شود مي اطالق پروستات هيپرتروفي یا بزرگي به پروستات خيم خوش هيپرپالزي BPH : تعاريف -1

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

 ادرار مجراي دانسدا کردن برطرف چرايی:

 ادرار تخليه وضعيت بهبود ،ادرار مجراي کردن باز هدف:

 بيمار وضعيت بهبود،پروستاتكتومي ،دارویي درمان سياست:

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

  اساس مشاهدهمسئول پاسخگو: سوپروایزربالینی           و       روش ارزیابی : بر 

 :های اجرايی و مجری هر گام (روش  اجرا :)گام-4

 .شود مي فرستاده درمان جهت جراحي بخش به بستري دستور با و شده ویزیت جراح پزشك توسط بيمار -4-1

 اقدامات جهت بيمار از آگاهانه رضایت و گرفته صورت پرونده وتشكيل شده پذیرش بستري دستور داشتن با بيمار -4-2

 .شود مي گرفته درماني

 چگونگي و کارکنان و بيمار حقوق ،منشور کارکنان و بخش با لباس تعویض از بعد و گرفته تعلق بستري تخت اربيم به -4-3

 آشنا مي شود. شكایات به رسيدگي

 شده تكميل طه مربو آموزش فرم و شده سئوال اي زمينه یا قبلي بيماري و وداروها چسب به حساسيت مورد بيماردر از -4-4

 مي شود. هگرفت امضا بيمار واز

 مي واجرا کارتكس پزشك دستورات و انجام عمل قبل وآزمایش اجرا بيمار شناسایي گایدالین شده گرفته رگ ازبيمار -4-5

 شود.

 شود. مي شيو بهيار کمك توسط و مشخص پزشك توسط عمل ناحيه -4-6
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 بادآافت بيمارستان شهدای ي

 تدفتر بهبود کيفي 
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 4/10/91  تاريخ ابالغ  :   پروستات درهيپرتروفي باليني طبابت راهنمايعنوان/موضوع : 

 1/4/93 تاريخ بازنگری بعدی :

 1/5/93تاريخ  آخرين باز نگری :  

 پزشكان متخصص بخش جراحي    : دامنه خط مشی و روش

 S/024  کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                        3از  2 : صفحه

 شود. مي ناشتا بيمار عمل قبل ساعت هشت عمل قبل دستورالعمل عمل دستور داشتن صورت در -4-7

 شود. مي اجرا ، عمل قبل دستورالعمل -4-8

 . یابد تسكين بيمار درد و انجام ادرار تخليه تا شود مي سونداژ بيمار دستور صورت در -4-9

 شود. مي داده سونداژ از بعد ادرار دفع احساس و سوزش و سوند مورد در الزم آموزش -4-10

 کاسته عمل بعد اضطراب از تا شود مي داده مثانه شستشوي و تراکشن و درن و ها سوند مورد در عمل قبل الزم آگاهي-4-11

 .شود

 اي تغذیه ت،وضعي خونریزي ، تنفسي وضعيت نظر از و گرفته تحویل عمل اتاق از قبلي اطالع با عمل از بعد بيمار-4-12

 شود. مي انجام عفونت و مثانه اتساع ، خون لخته از ناشي انسداد نظر از ادراري کاتتر و لوله درناژ بررسي ، مثانه ،شستشوي

 بيمار. پرونده در ثبت و سوند و درن ترشح ميزان و مایعات دفع و جذب کنترل -4-13

 ندهد. انجام والسالوا مانور و نرود باال پله واز نموده خودداري یدشد فعاليت انجام از و باشد دشته فعاليت تحمل حد در -4-14

 )پزشك ودستور کامل هوشياري بعداز( نيست. مایعات کردن محدود به نيازي -4-15

 . نماید خودداري جنسي فعاليت از هفته سه تا -4-16

 . پزشك دستور با پروستات تراکشن برداشتن-4-17

 پزشك دستور با مثانه تشويشس قطع و درن کردن خارج -4-18

 و پزشك به مراجعه زمان و یابد افزایش بتدریج که فعاليت ) آموزش دارویي دستور با بيمار مشكل نداشتن صورت در-4-19

 .شود مي مرخص) پانسمان تعویض و سوند نگهداري از ، اي تغذیه رژیم

 پانسمان وسایل – جراحي ست امكانات و تسهيالت مورد نياز :-5 
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 بادآافت بيمارستان شهدای ي

 تدفتر بهبود کيفي 
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 4/10/91  تاريخ ابالغ  :   پروستات درهيپرتروفي باليني طبابت راهنمايان/موضوع : عنو

 1/4/93 تاريخ بازنگری بعدی :

 1/5/93تاريخ  آخرين باز نگری :  

 پزشكان متخصص بخش جراحي    : دامنه خط مشی و روش

 S/024  کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                         3از  3 : صفحه

 کميته بررسی:-6

 

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  سوپروایزر باليني  منصوره باني   سر  گروه پزشكان جراحي دکتر ابراهيم هرمزي

  پرستار اعظم بهرامي   مدیر پرستاري اسمي کاکروديزهرا ق

     سرپرستارجراحي مهري سالمتي

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  سر  گروه پزشكان جراحي دکتر ابراهيم هرمزي

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  ریيس  بيمارستان  دکتر سيدرضا مطهري

 
 

 تجارب بيمارستان  منابع :-7
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 بادآافت بيمارستان شهدای ي

 تدفتر بهبود کيفي 
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 4/10/91  تاريخ ابالغ  :   روده التهابي بيماري در باليني طبابت راهنمايعنوان/موضوع : 

 1/4/93 تاريخ بازنگری بعدی :

 1/5/93تاريخ  آخرين باز نگری :  

 پزشكان متخصص بخش جراحي    : دامنه خط مشی و روش

 S/025  کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                        3از 1 : صفحه

 

 را روده جدار هاي الیه همه که است التهابي مزمن یا حاد تحت بيماري یك روده التهابي بيماري یا کرون بيماري : تعاريف -1

  .شود ایجاد گوارش دستگاه از قسمتي هر در تاس ممكن و کند مي گرفتار

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

 انسداد و ،عفونت روده التهاب کردن برطرف چرايی:

 بيمار وضعيت بهبود  هدف:

 روش بهترین به بيمار مشكل کردن برطرف -انساني نيروي آموزش - سياست:

 رای خط مشی و روش ارزيابی:مسئول پاسخگوی اج-3

  اساس مشاهدهمسئول پاسخگو: سوپروایزربالینی           و       روش ارزیابی : بر 

 :روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

 یا توتال ،ساب سگمنتال کولكتومي( جراحي درمان لزوم صورت ودر درماني رژیم و دارویي درمان شروع تشخيص از بعد -4-1

 مدفوع( ذخيره محل به ایلئوم تبدیل با ایلئوستومي،پروکتوکولكتومي با همراه

 .شود مي فرستاده درمان جهت جراحي بخش به بستري دستور با و شده ویزیت جراح پزشك توسط بيمار -4-2

 اقتدامات  جهتت  بيمتار  از آگاهانته  رضایت و گرفته صورت پرونده وتشكيل شده پذیرش بستري دستور داشتن با بيمار -4-3

 .شود مي گرفته درماني

 چگتونگي  و کارکنتان  و بيمتار  حقوق ،منشور کارکنان و بخش با لباس تعویض از بعد و گرفته تعلق بستري تخت بيمار به -4-4

 آشنا مي شود. شكایات به رسيدگي

 شتده  تكميل طه مربو آموزش فرم و شده سئوال اي زمينه یا قبلي بيماري و وداروها چسب به حساسيت مورد بيماردر از -4-5

 مي شود. گرفته امضا بيمار واز

 متي  واجترا  کارتكس پزشك دستورات و انجام عمل قبل وآزمایش اجرا بيمار شناسایي گایدالین شده گرفته رگ ازبيمار -4-6

 شود.

 .شود مي شيو بهيار کمك توسط و مشخص پزشك توسط عمل ناحيه -4-7

 .شود مي ناشتا بيمار عمل قبل ساعت هشت عمل قبل تورالعملدس عمل دستور داشتن صورت در -4-8

 .شود مي اجرا ، عمل قبل دستورالعمل -4-9



 

 عالیبسمه ت                               
 

 بادآافت بيمارستان شهدای ي

 تدفتر بهبود کيفي 
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 4/10/91  تاريخ ابالغ  :   روده التهابي بيماري در باليني طبابت راهنمايعنوان/موضوع : 

 1/4/93 تاريخ بازنگری بعدی :

 1/5/93تاريخ  آخرين باز نگری :  

 پزشكان متخصص بخش جراحي    : دامنه خط مشی و روش

 S/025  کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                       3از 2 : صفحه

 و ، اي تغذیته  ،وضتعيت  ختونریزي  ، تنفسي وضعيت نظر از و گرفته تحویل عمل اتاق از قبلي اطالع با عمل از بعد بيمار -4-10

 . شود مي انجام عفونت

 .گردد مي اضافه جامد غذاهاي و نرم رژیم و ساده مایعات بتدریج شودوسپس مي انجام وریدي عمل،تغذیه بعد درچندروز-4-11

 . شد خواهد معين ماه سه از بعد آن نهایي اندازه و کند مي فروکش هفته سه از بعد استوما تورم که بيمار به توصيه -4-12

 وارد از . نمایتد  خشتك  و شسته کامال را استوما محل پوست که شكل بدین ، استوما از صحيح مراقبت به بيمار تشویق -4-13

 نماید. استوما جلوگيري به ضربه شدن

 دهد. اطالع پزشك به)چرکي بوي -درد گرمي– خارش – تورم– قرمزي( عالئم بروز صورت در -4-14

 .کند استفاده فراوان مایعات و پرفيبر رژیم -4-15

 و پزشتك  بته  مراجعه زمان و یابد افزایش بتدریج که فعاليت ( آموزش دارویي دستور با بيمار مشكل نداشتن صورت در -4-16

 .شود مي مرخص) پانسمان وتعویض ، اي تغذیه رژیم

 پانسمان وسایل – جراحي ست امكانات و تسهيالت مورد نياز :-5

 يته بررسی:کم-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  سوپروایزر باليني  منصوره باني   سر  گروه پزشكان جراحي دکتر ابراهيم هرمزي

  پرستار اعظم بهرامي   مدیر پرستاري زهرا قاسمي کاکرودي

     سرپرستارجراحي مهري سالمتي
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 بادآافت بيمارستان شهدای ي

 تدفتر بهبود کيفي 
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 4/10/91  تاريخ ابالغ  :   روده التهابي بيماري در باليني طبابت راهنماينوان/موضوع : ع

 1/4/93 تاريخ بازنگری بعدی :

 1/5/93تاريخ  آخرين باز نگری :  

 پزشكان متخصص بخش جراحي    : دامنه خط مشی و روش

 S/025  کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                        3از 3 : صفحه

 
 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  سر  گروه پزشكان جراحي دکتر ابراهيم هرمزي

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

   ریيس  بيمارستان دکتر سيدرضا مطهري

 

  تجارب بيمارستانمنابع :-7
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 بادآافت بيمارستان شهدای ي

 تدفتر بهبود کيفي 
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 بلوک زايمان
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 بادآافت بيمارستان شهدای ي

 تدفتر بهبود کيفي 
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 فهرست

 

 صفحه      عنوان
 1139......................................................................................   در تمام ساعات شبانه روز و در تمام روزهای هفته)اعم از تعطيل و غير تعطيل(استاندارد ارايه خدمات

 1141..................................................................................................................نوبت تحویل زمان و نوبت کاري هر انتهاي در بيماران از مطلوب مراقبت استمرار

 1143……….……….…………جانشين در مواردي که فرد حتي به مدت کوتاه محل خدمت خود را ترك مي نماید استمرار مراقبت مطلوب از بيماران با تعيين
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 1147 ................................................................................................................................................................... حمازر رجخا حاملگي در باليني طبابت يهنمارا
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ه روز و در در تمام ساعات شباناستاندارد ارايه خدماتنوان/موضوع : ع

 تمام روزهای هفته)اعم از تعطيل و غير تعطيل(

 4/10/91   تاريخ ابالغ  :

 1/7/93    تاريخ آخرين بازنگری :

   10/7/93:   ابالغتاريخ  آخرين  
 ، اتاق عمل، کلينيک زايشگاه : دامنه خط مشی و روش

 

 OB/001   :کد خط مشی

                                  اول : نسخه                                                                    2از  1:  صفحه

 --- : تعاريف -1

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

تنظيم شده استت  توسط سرپرستارجراحی / معاون درمان بيمارستان  بايد از شيفت های کاری خود که/پزشكان پرسنلچرايی:

 مطلع بوده و مطابق آن در بخش حضور داشته باشند.

هدف از تدوين اين خط مشی آگاهی کارکنان از برنامه کاری خود به صورت ماهانه جهت خدمت رسانی به بيمتاران بتدون   : هدف

 محدوديت زمانی و برای کسب رضايتمندی هر چه بيشتر گيرندگان خدمت می باشد .

بته  آماده ارائه خدمت ودرتمام روزهای هفته درايام تعطيل وغيرتعطيل ساعته  24به طور  جراحی(  بخش )ز در اين مرک: سياست

 مراجعين محترم می باشد.

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 سوپروايزربالينی شيفت   

 : روش  اجرا )گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

ستاعته   24بصورت را  خود کارکنان ماه آينده برنامه کاریتخصصين زنان واطفال  درپايان هرماه مسئول بخش / سرگروه م -4-1

 شان تنظيم می نمايد.ايبا هماهنگی و

وبه ارائه خدمات براساس شرح  بر اساس برنامه تنظيم شده در شيفتهای مختلف حضور می يابند پرسنل بلوك زايمانکليه  -4-2

 .وظايف خود می پردازند

، مسئول بخش / سرگروه متخصصين زنان واطفال  کارکنان در صورت عدم امكان حضور در هر شيفت ، پس از هماهنگی با -4-3

 فرد ديگری را جايگزين می نمايند.

ستاعته پاستخگوبوده وآمتاده     24پزشكان متخصص براساس برنامه آنكالی که توسط سرگروه مربوطه تنظيم شده بصورت -4-4

 دجويان بخش می باشند.ارائه خدمات به مد

ستاعته پاستخگوبوده    24پزشكان متخصص مقيم براساس برنامه مقيمی که توسط سرگروه مربوطه تنظيم شتده بصتورت   -5-4

 وآماده ارائه خدمات به مددجويان بخش می باشند.

 مددجويان می باشند.ساعته پاسخگوبوده وآماده ارائه خدمات به  24اعضاء گروه کداحياء طبق برنامه ماهانه تنظيمی -6-4
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در تمام ساعات شبانه روز و در استاندارد ارايه خدماتنوان/موضوع : ع

 تمام روزهای هفته)اعم از تعطيل و غير تعطيل(

 4/10/91   تاريخ ابالغ  :

 1/7/93    تاريخ آخرين بازنگری :

   10/7/93:   ابالغتاريخ  آخرين  
 ل ،کلينيک، اتاق عم زايشگاه : دامنه خط مشی و روش

 

 OB/001   :کد خط مشی

                                  اول : نسخه                                                                    2از  2:  صفحه

 نصب شده درتابلوی اعالنات بخشموردنياز  ماهانه های برنامه امكانات و تسهيالت مورد نياز :-5

 بررسی: کميته-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  سرگروه متخصص اطفال دکتر آزیتاکریمي  مدیرپرستاري زهراقاسمي 

  سرگروه متخصص زنان وزایمان دکترفریباسرداري  سوپروایزر باليني منصوره باني

  سرگروه پزشكان بيهوشي ن  فالح مهر دکترفریدو  سرپرستار زایشگاه زهرا خوبرو

  معاون درمان بيمارستان  دکتر ابراهيم هرمزي   سوپروایزر اتاق عمل الهه بحري

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  معاون درمان بيمارستان ابراهيم هرمزيدکتر 

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  يس  بيمارستان ئر ا مطهری رضسيددکتر 

 تجارب بيمارستانمنابع :   -7
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 --- تعاريف : -10

 تدوين و سياست خط مشی (: بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از -2

جهت حصول اطمينان از تداوم و استمرار ارایه مراقبتهاي درماني بصورت مطلوب براي بيماران و ارتقا کيفيت خدمات  چرايی:

 بهداشتي و درماني این خط مشي تهيه مي گردد .

ني بيمارستان در مراحل تحویل واحد تامين و حفظ تداوم ارائه مراقبت ها ، تشریح روند گردش کار کارکنان تيم درما هدف:

 کاري به نوبت بعدي براي افزایش سطح مراقبت مطلوب وارتباط موثر با بيمار

با ارائه گزارش شفاهي و کتبي در پایان هر شيفت و با حضور کارکنان مسئول در همان شيفت ،تهيه کتابچه توجيهي  سياست:

 و تحول شيفت ،  جهت آگاهي و اطالع کارکنان از دستورالعمل تحویل

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 روش ارزیابي : بر اساس مشاهده و                   مسئول پاسخگو : مسئول بخش

  روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

قبل درمحل بخش حضور پيدا مي کليه کارکنان شيفت بعد در ساعت مقرر )نيم ساعت قبل( جهت تحویل واحد از شيفت -4-1

 کنند.

مسئولين شيفت قبل در هر واحد کليه اقدامات انجام شده و قابل پيگيري را به کارکنان شيفت بعد واحد خود اطالع مي -4-2

 دهند.

 را بر بالين تك تك بيماران بستري و مطابق با کاردکس انجام مي دهند. -2-4پرستاران مورد  -4-3

 --- ت مورد نياز:امكانات و تسهيال-5 

 در بيماران از مطلوب مراقبت استمرار  عنوان/موضوع :

 نوبت تحویل زمان و نوبت کاري هر انتهاي

 4/10/91        تاريخ ابالغ  :           

  1/7/93 :تاريخ آخرين باز نگري           

 10/7/93 :ابالغتاريخ آخرين            

 اول                                   : نسخه           

 زايشگاه  دامنه خط مشی و روش :

 OB/002  كد خط مشی :

 

                                                                        2از 1  : صفحه
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 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  سرگروه متخصص اطفال دکتر آزیتاکریمي  مدیرپرستاري زهراقاسمي 

  سرگروه متخصص زنان وزایمان دکترفریباسرداري  سوپروایزر باليني منصوره باني

  سرگروه پزشكان بيهوشي دکترفریدون  فالح مهر   سرپرستار زایشگاه زهرا خوبرو

  معاون درمان بيمارستان  زي دکتر ابراهيم هرم  سوپروایزر اتاق عمل الهه بحري

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  معاون درمان بيمارستان ابراهيم هرمزي دکتر 

 

 تجارب بيمارستان  -منابع :        -7

 در بيماران از مطلوب مراقبت استمرار  عنوان/موضوع :

 نوبت تحویل زمان و نوبت کاري هر انتهاي

 4/10/91        تاريخ ابالغ  :           

  1/7/93 :تاريخ آخرين باز نگري           

 10/7/93 :ابالغتاريخ آخرين            

                          اول          : نسخه           

 زايشگاه  دامنه خط مشی و روش :

 OB/002  كد خط مشی :

 

                                                                        2از 2  : صفحه

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس  بيمارستان  دکتر سيدرضا مطهري
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 ---تعاريف :-1

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (: -2 

اطمينان از مراقبت مطلوب از بيماران در مواردي که کارکنان حتي به مدت کوتاه، محل خدمت خود را ترك  حصولچرايی:

 ميكنند 

 عدم ایجاد وقفه در انجام مراقبت هاي درماني ، پرستاري و تشخيصي کليه مراجعين و بيماران مي باشد . هدف:

قت وهماهنگي مسئول واحددربرگه هاي پاس ساعتي اجرامي استفاده ازپاسهاي ساعتي و تعيين فرد جانشين باموافسياست:

 گردد. 

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 مسئول پاسخگو:مسئول بخش          و                روش ارزیابي : نظارت  

 : روش  اجرا )گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

اس ساعتي / خروج موقت از واحد را قبل از خروج به اطالع مسوول بخش در شيفت کليه کارکنان نياز به استفاده از پ  -4-1

 صبح و در عصرو شب به اطالع مسئول شيفت و در نهایت سوپر وایزر مي رسانند.

یكي از همكاران حاضر در شيفت را به عنوان جایگزین مسوول واحد، کليه کارکنان قبل ازخروج موقت با هماهنگي  -4-2

 مسئول وقت معرفي مي کنند. انتخاب وبه

 کليه  کارکنان پزشكي و پرستاري قبل ازخروج موقت بيمار خود را به صورت باليني به فرد جایگزین تحویل مي دهند. -4-3 

کليه کارکنان قبل ازخروج موقت برگه پاس ساعتي خود را شخصاٌ نوشته و پس از امضا توسط مسئول و با ذکر فرد  -4-5

خروج موقت از واحد نياز به صدور برگه نياز به  برگه به نگهباني ، از بيمارستان خارج مي گردند.)در صورت  جایگزین و تجویل

 نمي باشد.( -5-4پاس ساعتي طبق بند 

 فرد مسئول اول بر عهده دارد.فرد جایگزین پس ازتحویل بيمار مسووليت بيمار /پيگيري انجام کاررا تا زمان حضور  -4-6

زین ، کليه اقدامات / پيگيریهاي انجام شده را به فردمسئول اول بيمار در زمان مراجعه ایشان گزارش    مي دهد فرد جایگ -4-7

 و بيماررابصورت باليني تحویل مي دهد.

رار مراقبت مطلوب از بيماران با تعيين استم عنوان/موضوع :

جانشين در مواردي که فرد حتي به مدت کوتاه محل خدمت 

  خود را ترك مي نماید

 زايشگاه  دامنه خط مشی و روش :

 4/10/91        تاريخ ابالغ  :           

  1/7/93 :تاريخ آخرين باز نگري           

 10/7/93 :ابالغتاريخ آخرين            

 اول                                   : نسخه           
 OB/003  كد خط مشی :

 

                                                                        2از 1  : صفحه
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 برگه پاس ساعتي  امكانات و تسهيالت مورد نياز:-5

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  ريمدیر پرستا زهرا قاسمي  سرپرستارزایشگاه زهراخوبرو

  سرگروه متخصص اطفال دکتر آزیتاکریمي  ماما معصومه کرپي

  سرگروه متخصص زنان وزایمان دکترفریباسرداري  سوپروایزر باليني منصوره باني

  سرگروه پزشكان بيهوشي دکترفریدون  فالح مهر   مسئول خدمات ابراهيم عرب

  عاون درمان بيمارستانم دکتر ابراهيم هرمزي  مسئول نگهباني حميد رضا شاه صفي

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  معاون درمان بيمارستان دکتر ابراهيم هرمزي

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس  بيمارستان  دکتر سيدرضا مطهري

 تجارب بيمارستان -منابع :   -7

 

استمرار مراقبت مطلوب از بيماران با تعيين  عنوان/موضوع :

جانشين در مواردي که فرد حتي به مدت کوتاه محل خدمت 

 ي نمایدخود را ترك م

 زایشگاه   دامنه خط مشی و روش : 

 4/10/91        تاريخ ابالغ  :           

  1/7/93 :تاريخ آخرين باز نگري           

 10/7/93 :ابالغتاريخ آخرين            

 اول                                   : نسخه           

 OB/003  كد خط مشی :

 

                                                                        2از 2  : صفحه
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 4/10/91   تاريخ ابالغ  :   عفونی سقط ينیبال طبابتیهنماراعنوان/موضوع : 

 1/7/93تاريخ آخرين بازنگری :    

   10/7/93تاريخ  آخرين ابالغ :   

 ، اتاق عمل، کلينيک زايشگاه دامنه خط مشی و روش :
 

 OB/004   :کد خط مشی

                                  اول : نسخه                                                                    2از  1:  صفحه

 تمحصوال نماند باقیو حمر خلدا ریستكاد لنباد به که دشو می بمحسو مامايی نساورژا يک عفونی سقط: يفرتعا -1 

   يدآ دجوو به..... وIUDاههمر به رداریيابا رداریبا

 شی (: بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط م-2

   دارد درانما ميرو گمر کاهش در مهمی ربسيا نقش عفونی سقط با ربيما صحيح اداره:يیاچر

   پرخطر درانما گمر از یپيشگيرو عفونی سقط ارضعو کاهش: فهد

 تجربهو رتمها دنبر باالو پرسنل زشموآ:سياست

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

  و                    روش ارزيابی: مستندات                ولمسو ماما -  رسرپرستا :پاسخگو دفر 

 : روش  اجرا )گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

 بايد که ميباشد شانه درد با اههمر حیاجر دحا شكم يا و سپتيک كشو عاليم: شامل نساورژا عاليم يابیارز مقد ليناو -4-1

 تمايشااز لساار-( سالين لنرما يا ينگرر مسر) iv line_  حياتی عاليم يابیارز:  شامل هلياو تمااقدا منجاا و پزشک به عطالا

 _ پزشک رستود به پیاتر بيوتيک نتیا وعشر – نسیاورژا

 نساورژا و حیاجر ورهمشا و دميگير رتصو تخدما ریکشو یهنمارا طبق كشو نمادر سپتيک كشو عاليم دجوو در -4-2

 . دميشو منجاا نخو نيوزنسفواتر رستود رتصو ودر بيهوشی و عفونی وی خلدا رتمشو مهودرادا دميگير رتصو

 . دميگير رتصو عفونی و حیاجر نساورژا ورهمشا ستاخودر باشد حیاجر دحا شكم که تیرصو در -4-3

 ربيما از قيقد لحا حشر خذا -4-4

 حاملگی سن تعيين -4-5

 منجاا دهتو لمسو يكسوسر كنادرد تحرکا – حمیر تندنس نظر زيناالژوا معاينهو نسرتندو يباندر نظر از شكمی معاينه-4-6

 دميشو

 تمحصوال و يكسوسر تترشحا کشت و سميرا ليتهاولكتراBGRH-CBC-BC—-اوره-تينيناکر شامل تمايشاآز لساار -4-7

 ددگر می لساار BHCGPT-PTT--حاملگی

 توسين کسیا حدوا 30 با ساعت در سی سی 200 قلاحد سالين لنرما يا ينگرر مسر يقرتز -4-8

-جنتامايسين-سيلين مپیآ)ميباشد هم با نهمزما بيوتيک نتیآ 3 شامل که شپذير وبد در بيوتيک نتیا وعشر -4-9

 (ازولنيدومتر -مايسيناکليند
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 4/10/91   تاريخ ابالغ  :   عفونی سقط بالينی طبابتیهنماراعنوان/موضوع : 

 1/7/93تاريخ آخرين بازنگری :    

   10/7/93تاريخ  آخرين ابالغ :   

 ، اتاق عمل، کلينيک زايشگاه دامنه خط مشی و روش :
 

 OB/004   :کد خط مشی

                                  اول : نسخه                                                                    2از  2:  صفحه

 هشد کسينهوا ادفرا در تتابولين يقرتز -4-10

                                                                                                                                                                                              ربيما ضعيتو و پزشک رستود به بسته کلينيکراپا تمااقدا ساير -4-11

 نخو یگير نمونه سايلو -ترمومتر-سنج رفشا -معاينه گوشی :  تتسهيال و تمكاناا -5

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  سرگروه متخصص اطفال دکتر آزیتاکریمي  مدیر پرستاري زهرا قاسمي

  سرگروه متخصص زنان وزایمان دکترفریباسرداري  روایزر بالينيسوپ منصوره باني

  سرگروه پزشكان بيهوشي دکترفریدون  فالح مهر   سرپرستارزایشگاه زهراخوبرو

  معاون درمان بيمارستان دکتر ابراهيم هرمزي  ماما گيتي کيومرثي 

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  معاون درمان بيمارستان زيدکتر ابراهيم هرم

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس  بيمارستان  دکتر سيدرضا مطهري

 مامايی تخدما ریکشو یهنمارا:  منابع-7
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 4/10/91   تاريخ ابالغ  :   حمازر رجخا حاملگی در بالينی طبابت یهنماراعنوان/موضوع : 

 1/7/93:    تاريخ آخرين بازنگری 

   10/7/93تاريخ  آخرين ابالغ :   

 ، اتاق عمل، کلينيک، اورژانس زايشگاه دامنه خط مشی و روش :
 

 OB/005   :کد خط مشی

                                  اول : نسخه                                                                    2از  1:  صفحه

 ---: يفرتعا-1

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (: -2

   حمیر رجخا حاملگی نمادر و قبتامر هنحو با پرسنل شنايیآ وملز:يیاچر

   حمر از رجخا حاملگی لنباد به درانما ميرو گمر از یپيشگير  حمر از رجخا حاملگی از ناشی ارضعو کاهش:  فهد

 هاونير زشموآ. 2  پرخطر درما هادار. 1: سياست

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 و         روش ارزيابی:مستندات                  ولمسو ماما -  رسرپرستا: پاسخگو دفر

 : روش  اجرا )گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

 یخونريز و شكمی مپاکر با اههمر مثبت   BHCG-دحا شكم عالئم – كشو) ریفو خطر عالئمو حياتی عالئم سیربر 4-1

   ربيما از قيقد لحا حشر گرفتن-( مختصر

 تشكيل – پزشک به عطالا -پیاتر نکسيژا و يشنزپو تغيير - -Iv line اریبرقر:  ریفو خطر عالئم شتندا رتصو در -4-2

   هندوپر

 BHCG  مايشاز سیربر و شكم معاينه: :ربيما دنبوstableو خطر عالئم شتناند رتصو در -4-3

 در دهتو لمسو نسرتند-حدطبيعی ازگترربز کمی حمر-شكمی درد-خفيف یخونريز يا بينی لكه: تشخيصی عالئم سیربر -4-4

   يكسوسر كنادرد حرکت-نكسآد

   یبستر رستود خذوا  معالج پزشک به ربيما قيقد لحا حشر عطالا -4-5

   ربيما یبسترو هندوپر تشكيل -4-6

 پزشک رستود طبق مانیودر تشخيصی تمااقدا سايرو  تمايشاآز لساار وIv line یاربرقر -4-7

    دشو می منجاا شهاار نظراز وی همسر خونی وهگر سیربر به امقدا مگارو لمپوآ يقرتز جهت منفی شهاار  درانما در -4-8

                                                                                                                                    

 فیاسونوگر.کيد سونی-سنجرفشا-گوشی:  تتسهيال و تمكاناا-5
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 4/10/91   تاريخ ابالغ  :   حمازر رجخا حاملگی در بالينی طبابت یهنماراعنوان/موضوع : 

 1/7/93تاريخ آخرين بازنگری :    

   10/7/93تاريخ  آخرين ابالغ :   

 ، اتاق عمل، کلينيک، اورژانس زايشگاه دامنه خط مشی و روش :
 

 OB/005   :کد خط مشی

                                  اول : نسخه                                                                    2از  2:  صفحه

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت وادگینام و نام خان

  سرگروه متخصص اطفال دکتر آزیتاکریمي  مدیر پرستاري زهرا قاسمي

  سرگروه متخصص زنان وزایمان دکترفریباسرداري  سوپروایزر باليني منصوره باني

  سرگروه پزشكان بيهوشي دکترفریدون  فالح مهر   سرپرستار زایشگاه زهرا خوبرو

  معاون درمان بيمارستان دکتر ابراهيم هرمزي   

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  معاون درمان بيمارستان دکتر ابراهيم هرمزي

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس  بيمارستان  دکتر سيدرضا مطهري

 

 مامايی تخدما ریکشو ینماهرا-يليامزو نيماوزا رداریبا:  منابع-7
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 4/10/91   تاريخ ابالغ  :   کالمپسیا هپر در  بالينی طبابت یهنماراعنوان/موضوع : 

 1/7/93تاريخ آخرين بازنگری :    

   10/7/93تاريخ  آخرين ابالغ :   

  زايشگاه دامنه خط مشی و روش :
 

 OB/006   :کد خط مشی

                                  اول : نسخه                                                                    2از  1:  صفحه

 .باشد می حاملگی مسموميت نهما کالمپسیا هپر: يفرتعا-1
 

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (: -2

   کالمپسیا هپر رانابيم نمادر و قبتامر با پرسنل شنايیآ وملز:يیاچر

   کالمپسیا از یجلوگير ربيما جهت موقع به و سريع امقدا :   فهد

 رکا قتاا در کالمپسیا هپر ریکشو یهنمارا نصب - هاونير دعملكر يابیارز و زشموآ:  سياست 
 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 و             روش ارزيابی:       ولمسو ماما – رسرپرستا - بخش ييسر: پاسخگو دفر 

 : روش  اجرا )گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

    گاستر پیا درد/.يدد ریتا/دردسر/تشنج ، ینريز خو انميز و ویشر نماز رداری،با تعيين: سابقه و لحا حشر خذا -4-1

 و جنين شدر سیربر/ حمر عتفاار یگير زهاندا/جنين قلب  ایصد/يهر و قلب سمع/کبد معاينه/حياتی عاليم لکنتر:معاينه -4-2

   شد گرفته نشسته نيمه نخو رفشا/ رداریبا سن تعيين

    کالمپسیا هپر:یبستر ننديكاسيوا -4-3

    فیاگر سونو: داریبر تصوير، LDH/ یکبد یها نزيمآ/ تينيناکر/ اوره/ ساعته 24  ادرار تيينوپر:همايشگاآز: کلينيکراپا -4-4

    پلردا/NST/ AFl/BPS با جنين سالمت  سیربر: تشخيصی یها تست ساير -4-5

    شديد کالمپسیا هپر یهنمارا با مطابق: دوز کرذ با دارو عنو:يیدارو نمادر -4-6

 حاملگی ختم و شديد کالمپسیا هپر:   عمل ننديكاسيوا -4-7

    ينارسز: عمل عنو-4-8

    کالمپسیا/شديد کالمپسیا هپر خطر عاليم  زشموآ/ حتاسترا انميز يشافزا/ تيينوپر پر يمرژ:يیدارو غير نمادر -4-9

ه پر/ بيشتر يا هفته 37 رداریبا سن/حمیر خلدا شدر تاخير/ جنين سالمت دنفتاا بخطر: رداریبا ختم ننديكايسوا -4-10

  درما نجا تنجا مهمتر همه از و دهمر جنين/ شديد کالمپسیا

    زشکپ نظر و ربيما يطاشر به بسته: یبستر تمد-11-4

    درما ضعيت و دنبوstable  از نطميناا و نيمااززا پس ساعت 48 قلاحد: ترخيص ننديكايسيوا -12-4

 

    نيمازا از پس روز 60 تا42 و 15 تا 10 یهاروز در نخو رفشا یگير ازهندا Follow up: راتستود -13-4
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 4/10/91   بالغ  :تاريخ ا   کالمپسیا هپر در  بالينی طبابت یهنماراعنوان/موضوع :   

 1/7/93تاريخ آخرين بازنگری :    

   10/7/93تاريخ  آخرين ابالغ :   

  زايشگاه دامنه خط مشی و روش :
 

 OB/006   :کد خط مشی

                                  اول : نسخه                                                                    2از  2:  صفحه

 دهماآ کلسيم و تسولفا و مپازياد – ستكشد – حياا سايلو – ساکشن – فلكسر چكش – سنجرفشا : تتسهيال و تمكاناا-5

 ربيما سر یباال

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  سرگروه متخصص اطفال دکتر آزیتاکریمي  مدیر پرستاري زهرا قاسمي

  سرگروه متخصص زنان وزایمان دکترفریباسرداري  سوپروایزر باليني منصوره باني

  سرگروه پزشكان بيهوشي دکترفریدون  فالح مهر   سرپرستار زایشگاه زهرا خوبرو

  معاون درمان بيمارستان دکتر ابراهيم هرمزي  ماما پروانه اعالیي

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت ام خانوادگینام و ن

  معاون درمان بيمارستان دکتر ابراهيم هرمزي

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس  بيمارستان  دکتر سيدرضا مطهري

 کالمپسیا هپر ریکشو یهنمارا:  منابع-7
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 اول نيمه) ليناواژ یخونريزدر بالينی طبابت یهنماراعنوان/موضوع : 

   (ریردابا

 4/10/91   تاريخ ابالغ  :

 1/7/93تاريخ آخرين بازنگری :    

   10/7/93تاريخ  آخرين ابالغ :   

  زايشگاه دامنه خط مشی و روش :
 

 OB/007   :کد خط مشی

                                  اول : نسخه                                                                    3از  1:  صفحه

 ---: يفرتعا-1

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

    ملگی حا در ینريز خو نمادر و قبتامر با پرسنل شنايیا وملز: يیاچر

   جنين و درما ميرو گمر از یگير جلو  سقط از یگير جلو :   فهد

 بخش در هنمارا یسترهاپو نصب ،   ها ونير زشموآ: سياست

 شيفت ولمسو و رسرپرستا - بخش ييسر:پاسخگو دفر مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 : روش  اجرا )گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

 انيزم و وعشر نماز/ رداریبا سن تعيين ، ینريز خو انميز و ویشر نماز رداری،با تعيين:  سابقه و لحا حشر خذا -4-1

    مپیاکر یهادرد/  رداریبا تمحصوال ریستكاد/ نسج سابقه/  یخونريز

 دنبو بسته يا زبا/ یخونريز انميز/ ليكووز يا نسج فعد) ليناواز معاينه( زلر و تب) حياتی عالليم يابیازر:  معاينه-4-2

  كنادرد حرکت/  يكسوسر

 (  شكم نسرتند) شكم معاينه و(بدبو تترشحا/ يكسوسر

 لمو/  عفونی سقط/  ناپذير بجتناا يا ناقص سقط/ شديد ليناواز یخونريز/ يکرازهمو كشو عاليم: یبستر نديكايسونا -4-3

 EP يا و رداریبا یبقايا دجوو

    زنينو فيبر و پالکت یگير ازهنداا و دینعقاا یها تستcross match/RH /BG / HCT/ HB:«   همايشگاآز -4-4

    فیاگر سونو:  داریبر تصوير -4-5

                                                                                                                                                      يكسوسر تضايعا به شک در يكسوسر بيوپسی و سميرا پپا: تشخيصی یها تست ساير -4-6

 ليتر در حدوا - OXytin 3: دارو عنو-4-7

    دوز 3 تا ساعت 24   هر(گرمی وميكر 200 یها صقر) ليناواژ مگر وميكر 800 ولستروپرو ميز:  رداریبا اول ماهه سه در 

    دوز6 تا ساعت 12_6 هر لينااز مگر وميكر 100_400 ولپرسترو يزم:  رداریبا 14_24 یها هفته در 

   ستا توسين کسا یها ننديكاسيوا کنتر انندهم ولپرستر و ميز یها ننديكايسيواکنتر) 

    نخو وملز رتصو در و کريستالوييد مسر 

    دهمر جنين سقط/  دحا شكم/ شديد یها ی خونريز:  حیاجر نما در -4-8
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   تومیراالپا/ زاکوت:   عمل عنو -4-9

 يا کوليكی یها درد يا و یخونريز تشديد)  خطر عاليم یها ش زموآ و/ بترمقا منجاا معد/ حتاسترا:يیدارو غير نمادر -4-10

 (  نسج فعد

    مگارو يقزتر به توصيه -4-11

    پزشک نظر و ربيما يطاشر به بسته:  یبستر تمد -4-12

    ربيما يطاشر  نشدSTable و حاملگی تمحصوال و حمر نشد كپا و ینريز خو قف تو از پس:  ترخيص ننديكايسوا -4-13

 اردمو در نمیآ سیربر/ سقط به يدد9ته اردمو در يكسوسر یگير ازهندا/  جنين سالمت یپيگير: FLLOW UP راتستود -4-14

 كشو يا شديد

 نيمازا ست – ستريلا ستكشد – مايشگاهیآز تمكاناا – آوردهفر و نخو:  تتسهيال و تمكاناا-5

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  سرگروه متخصص اطفال دکتر آزیتاکریمي  مدیر پرستاري زهرا قاسمي

  سرگروه متخصص زنان وزایمان دکترفریباسرداري  سوپروایزر باليني منصوره باني

  سرگروه پزشكان بيهوشي دکترفریدون  فالح مهر   ار زایشگاهسرپرست زهرا خوبرو

  معاون درمان بيمارستان دکتر ابراهيم هرمزي  ماما فرزانه گنج خانلو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اول نيمه) ليناواژ یخونريزدر بالينی طبابت یهنماراعنوان/موضوع : 

   (رداریبا

 4/10/91   تاريخ ابالغ  :

 1/7/93ن بازنگری :    تاريخ آخري

   10/7/93تاريخ  آخرين ابالغ :   

  زايشگاه دامنه خط مشی و روش :
 

 OB/007   :کد خط مشی

                                  اول : نسخه                                                                    3از  2:  صفحه
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 اول نيمه) ليناواژ یخونريزدر بالينی طبابت یهنماراعنوان/موضوع : 

   (رداریبا

 4/10/91   تاريخ ابالغ  :

 1/7/93گری :    تاريخ آخرين بازن

   10/7/93تاريخ  آخرين ابالغ :   

  زايشگاه دامنه خط مشی و روش :
 

 OB/007   :کد خط مشی

                                  اول : نسخه 3از  3:  صفحه

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  معاون درمان بيمارستان دکتر ابراهيم هرمزي

 

 الغ کننده :اب

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس  بيمارستان  دکتر سيدرضا مطهري

 

 ليناواژ یخونريز ریکشو یهنمارا:  منابع-7
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 دوم نيمه) ليناواژ یخونريزدر بالينی طبابت یهنماراعنوان/موضوع : 

   (رداریبا

 4/10/91   تاريخ ابالغ  :

 1/7/93 تاريخ آخرين بازنگری :   

   10/7/93تاريخ  آخرين ابالغ :   

  زايشگاه دامنه خط مشی و روش :
 

 OB/008   :کد خط مشی

                                  اول : نسخه                                                                    3از  1:  صفحه

 ---: يفرتعا-1

 ايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:بيانيه خط مشی)چر-2 

    ملگی حا در ینريز خو نماودر قبتامر با پرسنل شنايیا وملز: يیاچر

   جنين و درما ميرو گمر از یگير جلو،   يیزا دهمر از یگير جلو:  فهد

 بخش در هنمارا یپوسترها نصب ،   ها ونير زشموآ:   سياست 

   ی و روش ارزيابی:مسئول پاسخگوی اجرای خط مش-3

 شيفت ولمسو و رسرپرستا - بخش ييسر: وپاسخگ دفر

 : روش  اجرا )گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

 فیاگر نو سو رقتدد. نومالیا جنين دجوو. حیاجر سابقه.یخونريز انميز و وعشر نماز شامل ربيما سابقه و لحا حشر خذا -4-1

   ماما يا پزشک توسط جفت محل صخصو در هشد منجاا

 قلب ایصد(ّ .شكم نسرتند– حمیر تنقباضاا دجوو)شكم معاينه( .كشو عالئم)حياتنی عالئم لکنتر شامل ربيما ينه معا -4-2

   ماما يا پزشک توسط هیراسر جفت رد از پس يكسوسر تضايعا برسیی،خونريز انميز. جنين

 گمر، جنينی سيستر،د شديد یخونريز، يکراژموه كشو عالئم)یبستر نسيو نديكاا شتندا رتصو در ربيما یبستر -4-3

 زودرس نشد هکند ،هیرا سر جفت ، رشكاا تی لوپا گواکو، تباحيا مغاير ینوماليها،احمیر نسرتند ،کليه به سيب، آجنين

  پزشک رستود با ماما توسط(جفت

 DIC به شک نماز در FDP  رسیستد رتصو در و ژن ينو فيبر و پالکتی گير ازهنداکلينيکشامل راپا تمايشاآز منجاا -4-4

  Hb – HCT – BG – Rh – Cross match – BUN – Cr – Na – k ، دینعقای اتست ها و

   جنين و درما ينگر مانيتو، NST، BPS،فیاگر نو سو منجاا -4-5

 وملز رتصو در و کريستالوئيد مسر ، ليتيک کو تو،ئيدو سترا لمپو،آ مگارو ل مپو آ شامل زنيا برحسب يیدارو نمادر -4-6

   پزشک رستود با ماما توسط هیرا سر جفت. يمانیزا یهادرد توقف، يکراژهمو كشو نمادر رمنظو به نخو
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 دوم نيمه) ليناواژ یخونريزدر بالينی طبابت یهنماراعنوان/موضوع : 

   (رداریبا

 4/10/91   تاريخ ابالغ  :

 1/7/93تاريخ آخرين بازنگری :    

   10/7/93غ :  تاريخ  آخرين ابال 

  زايشگاه دامنه خط مشی و روش :
 

 OB/008   :کد خط مشی

                                  اول : نسخه                                                                    3از  2:  صفحه

 و رشكاآ گولوپاتیا کو. تحيا با مغاير یها نومالیآ. نينج گمر.  تنفسی سيسترد. شديد یها یخونريز در حیاجر نمادر -4-7

   پزشک هیتوسطراسر جفت

 :  شامل ها زشموآ و يیداروغير نمادر -4-8

 ( یخونريز تشديد)خطر عاليم زشموآ و بترمقا منجاا معد حتاسترا 

   نکلماد هیرا سر جفت در مگارو يقرتز به توصيه 

 و هیرا سر جفت. رشكاآ گولوپاتیآکو. کليه به سيبآ.جنين گمر.جنينی سيسترد. ديدش یخونريزدر رداریبا ختم منجاا -4-9

   ربيما يطاشر و پزشک نظر به بسته( دارد حاملگی سن و یخونريز انميز به بستگی خرآ ردمو در) جفت زودرس نشد هکند

 پزشک رستود با و هیرا سر جفت راردمو در يطاشر نشدSTABLE و یخونريز قطع از پس روز سه قلاحدربيما ترخيص -4-10

 .  مكانپذيرمیباشدا

 :هیرا سر جفت راردمو در FOLLOW UP راتستود -4-11

    هفته 24 از بعد لسريا فیاسونوگر طريق از جفتی تمهاجر سیربر 

    شديد یها یخونريز از بعد نيمازا از پس هما 6 تا4 لناآدر و ئيدوتير نفونكسيو سیربر 

   شديد یها یخونريز رتصو در( يستزهماتولو)ترجيحا خلیدا متخصص با ورهمشا:  تاماقدا ساير -4-12

 نيمازا ست – ستريلا ستكشد – مايشگاهیآز تمكاناا – اوردهفر و نخو:  تتسهيال و تمكاناا-5

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  سرگروه متخصص اطفال دکتر آزیتاکریمي  مدیر پرستاري يزهرا قاسم

  سرگروه متخصص زنان وزایمان دکترفریباسرداري  سوپروایزر باليني منصوره باني

  سرگروه پزشكان بيهوشي دکترفریدون  فالح مهر   سرپرستار زایشگاه زهرا خوبرو

  ستانمعاون درمان بيمار دکتر ابراهيم هرمزي  ماما گيتي کيومرثي

 4/10/91   تاريخ ابالغ  : دوم نيمه) ليناواژ یخونريزدر بالينی طبابت یهنماراعنوان/موضوع : 
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 1/7/93تاريخ آخرين بازنگری :       (رداریبا

   10/7/93تاريخ  آخرين ابالغ :   
  زايشگاه دامنه خط مشی و روش :

 

 OB/008   :کد خط مشی

                                  اول : نسخه                                                                  3از  3:  صفحه

 

 

 

 

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  معاون درمان بيمارستان دکتر ابراهيم هرمزي

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  بيمارستان   رئيس دکتر سيدرضا مطهري

 

 ليناواژ یخونريز ریکشو یهنمارا:  منابع-7
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 4/10/91تاريخ ابالغ  : زایمان بلوك در تریاژ براساس پذیرشعنوان/موضوع : 

 1/7/93تاريخ آخرين بازنگری: 

 10/7/93تاريخ  آخرين ابالغ :   

 زایشگاه ، کلینیک بارداری : دامنه خط مشی و روش

 

 OB/009  كد خط مشی :

                                  اول        : نسخه 2از  1   : صفحه

 --- تعاريف :-1

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (: -2

 تامین ، حفظ و ارتقای سالمت مادران و بهبود شرایط زایمانی ، رضایتمندی مادران از خدمات ارائه شده  چرايی:

 یکسان سازی عملکرد پرسنل درگیر دراجرای فرایند تریاژهدف:

 حضور یک ماما به عنوان مسئول تریاژ بیمار سياست:

 

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 مسئول پاسخگو: سرپرستار زایشگاه / مسئول شیفت               و               روش ارزیابی : مشاهده

  روش  اجرا :-4

پزشک معالج / سرپرستار زایشگاه / مسئول شیفت با توجه به ارزیابی بیمار و مطابق با دستورالعمل راهنمای کشوری اقدام  -4-1

 به تریاژ به شکل ذیل می نماید : 

 رنگ قرمز : مادر باید به فوریت و بدون از دست دادن وقت ، بستری و اقدامات الزم انجام شود.-4-1-1

: مادر باید بستری شود ولی زمان برای انجام اقدامات اولیه ، گرفتن شرح حال ، انجام آزمایشات و ... وجود رنگ زرد -4-1-2

 دارد .

 رنگ سبز : مادر نیاز به بستری ندارد و عارضه به صورت سرپایی درمان می شود. -4-1-3

 

 امكانات و تسهيالت مورد نياز: -5

 امبوالنس انکوباتوردار
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 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس گروه اطفال دکتر آزیتا کریمي  مدیر پرستاري  زهرا قاسمي 

  رئيس گروه زنان  دکتر فریبا سرداري  سرپرستار زایشگاه زهراخوبرو

  معاون درمان بيمارستان رابراهيم هرمزيدکت  مسئول ایمني بيمار ثریا رضایي

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس گروه زنان  دکتر فریبا سرداري

 

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس  بيمارستان  دکتر سيد رضا مطهري

 منابع :    -7

 .1390ایمان در بيمارستانهاي دوستدار مادر.تهران . چهار سوي هنر . راهنماي کشوري ارائه خدمات مامایي و ز -

 

 4/10/91تاريخ ابالغ  : زایمان بلوك در تریاژ براساس پذیرش عنوان/موضوع:

 1/7/93تاريخ آخرين بازنگری: 

 10/7/93تاريخ  آخرين ابالغ :   

 زایشگاه ، کلینیک بارداری : دامنه خط مشی و روش

 

 OB/009  كد خط مشی :

                                  اول        : نسخه 2از  2          : صفحه
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 4/10/91تاريخ ابالغ  : مدیریت بیماران پر خطر  عنوان/موضوع : 

 1/7/93تاريخ آخرين بازنگری: 

 10/7/93تاريخ  آخرين ابالغ :   

 زایشگاه  : دامنه خط مشی و روش

 

 OB/010  كد خط مشی :

                                  اول  : نسخه                                                                        2از 1:  صفحه

  تعاريف : -12

سال ، بارداری پنجم يا باالتر ،  35سال /باالی  18بيمار پر خطر : بيمار معتاد به مواد مخدر / مصرف الكل ، بارداری اول زير 

 ، سن بارداری نامشخص  و ....  TL، بارداری با  IUDبارداری با 

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (: -2

 تامين ، حفظ و ارتقای سالمت مادران و بهبود شرايط زايمانی ، افزايش رضايتمندی مادران  چرايی:

 يكسان سازی عملكرد کارکنان هدف:

در کلينيک بارداری و زايشگاه ، آموزش  NSTبارداری در تمام ايام هفته ، وجود دو دستگاه در نظر گرفتن کلينيک  سياست:

 ساعته  24، حضور پزشک متخصص زنان به صورت  چهره به چهره مادران باردار

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 مشاهده بر اساس مستندات : زیابیمسئول پاسخگو: پزشک متخصص زنان شیفت        و            روش ار

  روش  اجرا :-4

پزشک متخصص زنان در ابتدای ورود مادر بارداری که در شرایط پر خطر قرار دارد و به کلینیک/زایشگاه مراجعه می  -4-1

 نمایداز وی شرح حال کامل می گیرد.

ع رحم ، تعیین سن بارداری ، شنیدن صدای پزشک متخصص زنان معاینات بالینی که شامل کنترل عالیم حیاتی ، ارتفا -4-2

 قلب جنین ، بررسی آنمی و ادم در اندامها ، لمس حرکات جنین را انجام می دهد .

 پزشک متخصص زنان آزمایشات الزم اورژانسی را درخواست می نماید. -4-3 

ند:بخش زایشگاه  ، سوپروایزر پزشک متخصص زنان در خصوص حضور بیمار پر خطر به واحدهای ذیل اطالع رسانی می ک -4-4

 ، پزشک متخصص اطفال ، متخصص بیهوشی ، اتاق عمل .

 سرپرستار اتاق عمل / زایشگاه وسایل مورد نیاز را آماده می نماید. -4-5

 ---امكانات وتسهيالت مورد نياز : -4

5-  
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 4/10/91تاريخ ابالغ  : مدیریت بیماران پر خطر  عنوان/موضوع : 

 1/7/93 تاريخ آخرين بازنگری:

 10/7/93تاريخ  آخرين ابالغ :   

 زایشگاه  : دامنه خط مشی و روش

 

 OB/010  كد خط مشی :

                                  اول  : نسخه                                                                        2از 2:  صفحه

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس گروه اطفال دکتر آزیتا کریمي  مدیر پرستاري  زهرا قاسمي 

  رئيس گروه زنان  دکتر فریبا سرداري  سرپرستار زایشگاه زهرا خوبرو

  معاون درمان بيمارستان دکترابراهيم هرمزي  مسئول ایمني بيمار ثریا رضایي

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس گروه زنان دکتر فریبا سرداري

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس  بيمارستان  دکتر سيد رضا مطهري

 . 1390ن . چهار سوي هنر . راهنماي کشوري ارائه خدمات مامایي و زایمان در بيمارستانهاي دوستدار مادر.تهرا - منابع :  -7
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 4/10/91تاريخ ابالغ  : مراقبت های معمول عنوان/موضوع : 

 1/7/93تاريخ آخرين بازنگری: 

  10/7/93تاريخ  آخرين ابالغ :   

 زایشگاه  : دامنه خط مشی و روش

 

 OB/011  كد خط مشی :

                                  اول  : نسخه                                                                        2از 1:  صفحه

  ---تعاريف : -1

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (: -2

 تامين ، حفظ و ارتقای سالمت مادران و بهبود شرايط زايمانی ، افزايش رضايتمندی مادران  چرايی :

 كرد کارکنان در مراقبت های معمول از مادر بارداريكسان سازی عملهدف:

در کلينيک بارداری و زايشگاه ، آموزش  NSTدر نظر گرفتن کلينيک بارداری در تمام ايام هفته ، وجود دو دستگاه  سياست:

 چهره به چهره مادران باردار

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 مشاهده بر اساس مستندات : سرپرستار بخش / مسئول شیفت     و     روش ارزیابی ن/مسئول پاسخگو: پزشک متخصص زنا

  روش  اجرا :-4

سرپرستار بخش / مسئول شیفت در ابتدای ورود مادر باردار در کلینیک/زایشگاه از وی شرح حال  پزشک متخصص زنان/ -4-1

 کامل می گیرد

فت معاینات بالینی که شامل کنترل عالیم حیاتی ، ارتفاع رحم ، سرپرستار بخش / مسئول شی پزشک متخصص زنان/ -4-2

 تعیین سن بارداری ، شنیدن صدای قلب جنین ، بررسی آنمی و ادم در اندامها ، لمس حرکات جنین را انجام می دهد 

ارداری را سرپرستار بخش / مسئول شیفت در اولین ویزت و مراجعه بیمار آزمایشات روتین ب پزشک متخصص زنان/ -4-3 

 درخواست می نماید.

سرپرستار بخش / مسئول شیفت در مراجعات مختلف آموزشهای بهداشتی دوران بارداری را در  پزشک متخصص زنان/ -4-4

 کالس آموزش / سرپایی می دهد.

 سرپرستار بخش / مسئول شیفت برای مادر باردار مصرف مکملها را توصیه می نماید. پزشک متخصص زنان/ -4-5

 امكانات وتسهيالت مورد نياز : -5

 NSTاتاق معاینه ، اتاق آموزش و وسایل آموزشی، دستگاه 
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 بادآافت بيمارستان شهدای ي

 تدفتر بهبود کيفي 
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 4/10/91تاريخ ابالغ  : مراقبتهای معمول عنوان/موضوع : 

 1/7/93تاريخ آخرين بازنگری: 

  10/7/93تاريخ  آخرين ابالغ :   

 زایشگاه  : دامنه خط مشی و روش

 

 OB/011  كد خط مشی :

                                  اول  : نسخه                                                                        2از 2:  صفحه

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس گروه اطفال یميدکتر آزیتا کر  مدیر پرستاري  زهرا قاسمي 

  رئيس گروه زنان  دکتر فریبا سرداري  سرپرستار زایشگاه زهرا خوبرو

  معاون درمان دکترابراهيم هرمزي  مسئول ایمني بيمار ثریا رضایي

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس گروه زنان دکتر فریبا سرداري

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت خانوادگینام و نام 

  رئيس  بيمارستان  دکتر سيد رضا مطهري

 . 1390راهنماي کشوري ارائه خدمات مامایي و زایمان در بيمارستانهاي دوستدار مادر.تهران . چهار سوي هنر .  - منابع :  -7
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 بادآافت بيمارستان شهدای ي

 تدفتر بهبود کيفي 
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 4/10/91تاريخ ابالغ  : آموزش به  مادران درخصوص مراقبت ازخودونوزادشعنوان/موضوع : 

 1/7/93اريخ آخرين بازنگری: ت

 10/7/93تاريخ  آخرين ابالغ :   

 زایشگاه : دامنه خط مشی و روش

 

 OB/012  كد خط مشی :

                                  اول  : نسخه                                                                        2از 1:  صفحه

 --- تعاريف : -1

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (: -2

ارائه مراقبت صحيح و استاندارد در دوران بارداری و پس از زايمان ودوران نوزادی نقش قابل مالحظه ای بر سالمت  چرايی:

 انسان در تمامی ابعاد از جمله ذهن ، جسم ، روان و ايمنی انسان دارد.

 دمات مراقبتی به مادر و نوزاد و رعايت اصول ايمنی آنانبهبود کيفيت خهدف:

 آموزش به مادران از طريق فيلمهای آموزشی و چهره به چهره ،  سياست:

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 تنداتبر اساس مشاهده مس : مسوول آموزش به مادر             و                 روش ارزیابی :مسئول پاسخگو

  روش  اجرا :-4

مسئول آموزش به مادر هر روز صبح برای مادران فیلمهای آموزشی را در زمینه مراقبت از سینه ها در حین شیردهی ، -4-1

 مراقبت از بخیه ها ، مصرف دارو، مزایای شیردهی و ... در زایشگاه به نمایش می گذارد .  

به صورت چهره به چهره آموزشهای عملی شیر دهی و مراقبتهای مربوط به آن  مسئول آموزش به مادر / ماما هر روز صبح -4-2 

 را به مادران می دهد.

مسئول آموزش به مادر / ماما در هر شیفت تحویل نسخه دارویی و در صورت نیاز تهیه و تزریق آمپول روگام را تاکید می  -4-3

 نماید. 

فیلمهای آموزشی را در زمینه مراقبت از نوزاد در زایشگاه به نمایش می  مسئول آموزش به مادر هر روز صبح برای مادران-4-4

 گذارد .  

مسئول آموزش به مادر / ماما هر روز صبح به صورت چهره به چهره آموزشهای عملی شیر دهی و مراقبتهای مربوط به آن  -4-5 

 را به مادران می دهد.

درخواست آزمایش غربالگری تیروئید را به مادر تحویل و آموزشهای الزم  مسئول آموزش به مادر / ماما در هر شیفت برگه -4-6

 را ارائه می دهد.
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 بادآافت بيمارستان شهدای ي

 تدفتر بهبود کيفي 
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 4/10/91تاريخ ابالغ  : آموزش به  مادران درخصوص مراقبت ازخودونوزادشعنوان/موضوع : 

 1/7/93تاريخ آخرين بازنگری: 

 10/7/93تاريخ  آخرين ابالغ :   

 زایشگاه : دامنه خط مشی و روش

 

 OB/012  د خط مشی :ك

                                  اول  : نسخه                                                                        2از 2:  صفحه

 امكانات وتسهيالت مورد نياز : -5

 ی و اتاق آموزش دست بند شناسایی نوزاد ، استامپ . کات نوزاد ، تخت حفاظ دار . امکانات آموزش

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس گروه اطفال دکتر آزیتا کریمي  مدیر پرستاري  زهرا قاسمي 

  رئيس گروه زنان  دکتر فریبا سرداري  سرپرستار زایشگاه زهراخوبرو

  مسئول آموزش مادران  معصومه کرپي  تاق زایمانماماي ا فرزانه گنج خانلو

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس گروه زنان دکتر فریبا سرداري

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس  بيمارستان  دکتر سيد رضا مطهري

 منابع :  -7

 . 1390یي و زایمان در بيمارستانهاي دوستدار مادر.تهران . چهار سوي هنر . راهنماي کشوري ارائه خدمات ماما - 
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 بادآافت بيمارستان شهدای ي

 تدفتر بهبود کيفي 
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 4/10/91تاريخ ابالغ  :  مديريت  دردعنوان/موضوع : 

 1/7/93تاريخ آخرين باز نگری: 

 10/7/93تاريخ  آخرين ابالغ :   

 بخشکليه پزشكان و کارکنان  دامنه خط مشی و روش :

  

 OB/013  کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                        3از 1 : فحهص

 --- تعاريف : -11

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (: -2

 ایت حقوق بيماران این خط مشي تهيه مي گردد .به منظور ارتقاي فرآیند ارائه خدمات درماني و رع چرايی:

 ایجاد وحدت رویه در اقدامات درماني جهت تسكين درد بيماران مي باشد. هدف:

و راندهاي نظارتي وضعيت (   12شماره  -با اطالع رساني دستورالعمل مراقبت هاي مدیریت شده ) راهنماي تسكين درد سياست:

 شي اجرا مي گردد . ثبت و گزارشات در پرونده این خط م

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 مسئول پاسخگو: سرپرستاران بخش ها         و           روش ارزیابي : بر اساس چك ليست 

  روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

 کليه کارکنان درماني و پرستاري درد بيمار را بررسي مي کنند. -4-1

 کليه کارکنان درماني و پرستاري در مورد شدت ، محل و طول مدت درد از بيمار سوال مي کنند. -4-2

کليه کارکنان پرستاري در صورت عدم وجود دستور تجویز مسكن در پرونده / کارت اورژانس ، مراتب را به اطالع پزشك  -4-3

 معالج /آنكال /اورژانس مي رسانند .

 از نسبت به صدور دستور مسكن اقدام مي نماید .پزشك با توجه به ني -4 -4

 کليه کارکنان پرستاري از روشهاي دارویي /غير دارویي / ترکيبي از هر دو با توجه به دستور پزشك استفاده مي کنند.  -4-5 

س از تزریق دقيقه اي پ 5کليه کارکنان پرستاري ، پس از اجراي دستور ، وضعيت تسكين / عدم تسكين درد را )فواصل  -4-6

 دقيقه اي در مورد مسكن هاي خوراکي و غير مخدر ( بررسي مي نماید . 15مخدرو 

کليه کارکنان پرستاري ، در صورت استفاده از داروهاي مخدر تزریقي ، عوارض جانبي) دپرسيون تنفسي ، یبوست ، تهوع  -4-7

 و استفراغ ( آن را در نظر گرفته و مورد توجه قرار مي دهند.

 

کليه کارکنان پرستاري در صورت عدم تسكين درد بنا به اظهار بيمار ، مراتب را به اطالع پزشك معالج /آنكال/اورژانس  -4-8

 مي رسانند. 
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 4/10/91تاريخ ابالغ  :  مديريت  دردعنوان/موضوع : 

 1/7/93تاريخ آخرين باز نگری: 

 10/7/93تاريخ  آخرين ابالغ :   

 بخشپزشكان و کارکنان  کليه دامنه خط مشی و روش :

  

 OB/013  کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                        3از2 : صفحه

 ا بررسي مي کنند.کليه کارکنان پرستاري در صورت عدم کنترل درد ، به همراه پزشك روش بكار گرفته ر -4-9

 کليه کارکنان پرستاري در گزارش پرستاري خود موارد ذیل را ثبت مي کنند :  -4-10

 گامهاي برداشته شده جهت کنترل درد بيمار -

 اطالعاتي را که به صورت ذهني و عيني از بيمار کسب کرده  -

 محل و کيفيت و طول مدت درد و هر فاکتور تسریع کننده یا تخفيف دهنده درد -

 يزان کاهش درد یا عدم تسكين درد م -

 عوارض درمان دارویي   -

  امكانات و تسهيالت مورد نياز:-5

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدیر پرستاري  زهراقاسمي  رئيس گروه زنان  دکتر فریباسرداري

  سوپروایزر باليني منصوره باني  بيهوشي پزشك دکتر حميرا حسيني

  سرپرستار زایشگاه زهراخوبرو   مسئول ایمني بيمار ثریارضایي

  ماما گيتي کيومرثي  سرپرستار اتاق عمل الهه بحري 
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 بادآافت بيمارستان شهدای ي

 تدفتر بهبود کيفي 
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 4/10/91تاريخ ابالغ  :  مديريت  دردعنوان/موضوع : 

 1/7/93تاريخ آخرين باز نگری: 

 10/7/93تاريخ  آخرين ابالغ :   

 بخشکليه پزشكان و کارکنان  دامنه خط مشی و روش :

  

 OB/013  کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                        3از3 : صفحه

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس گروه زنان تر فریباسرداريدک

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس  بيمارستان  دکتر سيدرضامطهري

 منابع :  -7

 . 1385. انتشارات سازمان نظام پرستاري جمهوري اسالمي ایران  . چاپ اول .  استانداردهاي خدمات پرستاري - 

.معاونت سالمت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي .  ( 12راهنماي تسكين درد) شده.  دستورالعمل مراقبتهاي مدیریت -

1381 . 

 تجارب بيمارستان -

 

 

 

 



 

 عالیبسمه ت                               
 

 بادآافت بيمارستان شهدای ي

 تدفتر بهبود کيفي 
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 4/10/91تاريخ ابالغ  : اطمینان از رعایت اندیکاسیون های انجام سزارین عنوان/موضوع : 

 1/7/93تاريخ آخرين باز نگری: 

  10/7/93تاريخ  آخرين ابالغ :   

 زایشگاه و اتاق عمل و پزشکان : منه خط مشی و روشدا

 

 OB/014  کد خط مشی :

                                  اول  : نسخه                                                                        2از 1:  صفحه

 --- تعاريف : -1

 ن و سياست خط مشی (: بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوي-2

 رعايت اصول ايمنی نوزاد و مادر  چرايی:

 يكسان سازی عملكرد کارکنان هدف:

 تنظيم برنامه مقيم و آنكالی پزشكان متخصص بيهوشی و زنان و اطفال  سياست:

 

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 مشاهده : روش ارزیابی       پزشک معالج بیمار                و     :مسئول پاسخگو

  روش  اجرا : )گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

پزشک معالج بیمار در صورت وجودهریک ازاندیکاسیونهای سزارین که به شرح ذیل می باشد اقدام به انجام سزارین  -4-1

 مینماید:

 عدم تطابق سر جنین با لگن مادر -4-1-1

 زجر جنین-4-1-2

 گرفتن غیر عادی جنین  طرز قرار -4-1-3

 مشکالت مربوط به جفت و بند ناف -4-1-4

 سزارین قبلی -4-1-5

 دخالتهای پزشکی بیش از اندازه در دوره دردهای زایمانی-4-1-6

 جنین های نارس و دیر رس -4-1-7

 خون RHجنینهای دارای مشکالت  -4-1-8

 چند قلویی  -4-1-9

 موارد متفرقه -4-1-10

 سونوگرافی وآزمایشات مربوطهالت مورد نياز : امكانات وتسهي -5
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 4/10/91تاريخ ابالغ  : اطمینان از رعایت اندیکاسیون های انجام سزارین عنوان/موضوع : 

 1/7/93تاريخ آخرين باز نگری: 

  10/7/93تاريخ  آخرين ابالغ :   

 زایشگاه و اتاق عمل و پزشکان : دامنه خط مشی و روش

 

 OB/014  کد خط مشی :

                                  اول  : نسخه                                                                        2از 2:  صفحه

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس گروه اطفال دکتر آزیتا کریمي  ن رئيس گروه زنا دکتر فریبا سرداري

  سرپرستار زایشگاه زهرا خوبرو  مدیر پرستاري  زهرا قاسمي 

  ماما گيتي کيومرثي  مسئول ایمني بيمار ثریا رضایي

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس گروه زنان دکتر فریبا سرداري

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت وادگینام و نام خان

  رئيس  بيمارستان  دکتر سيد رضا مطهري

 .1390راهنماي کشوري ارائه خدمات مامایي و زایمان در بيمارستانهاي دوستدار مادر.تهران . چهار سوي هنر .   - منابع :  -7
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 4/10/91تاريخ ابالغ  :    دسترسی به آمپول رگام عنوان/موضوع : 

 1/7/93تاريخ آخرين باز نگری: 

   10/7/93تاريخ  آخرين ابالغ :   

 زایشگاه : دامنه خط مشی و روش

 

 OB/015  کد خط مشی :

                                  اول : نسخه                                                                        3از 1:  صفحه

  تعاريف : -1

)ارهاش  RH +دارند،  RHکه بر روی گلبول قرمز خون بيشتر انسانها يافت می شود. کسانی که فاکتور  ماده ای است:  RHفاکتور 

   )ارهاش منفی( ناميده می شوند. RH -هستند،  RHمثبت( و کسانی که فاقد فاکتور 

به مادر آمپول ))روگام(( زده نشود،  به دنيا آورد و +RHازدواج کند و در زايمان اول نوزادی با  + RHبا آقايی با  - RHاگر خانمی با 

 احتمال بروز حساسيت در مادر و پيدايش عوارض در جنين در حاملگی بعدی وجود دارد.

تزريق شود، در خون شخص دريافت کننده خون پادتن يا ماده  - RHبه فرد با   + RHاگر خون يک شخص با : مفهوم حساسيت  

ولين تزريق مشكلی ايجاد نمی کند. ولی فرد حساس شده است و اگر بعد از مدتی بوجود می آيد. پادتن حاصله، در ا RHضد 

همين حالت در مورد مادر و جنين هم  دوباره به فرد تزريق شود، آشوب شديدی در گردش خون بوجود می آيد. - RHخون 

گلبول های قرمز جنين وارد گردش صادق است. با اينكه خون مادر و جنين با هم مخلوط نمی شوند ولی گاهی اوقات تعدادی از 

بوجود می آيد. که در اولين  RHباشند(، در خون مادر پادتن يا ماده ضد  + RH و جنين   - RHخون مادر می شود )اگر مادر 

حاملگی مشكلی ايجاد نمی کند. ولی در حاملگی های بعدی ماده موجود وارد خون جنين شده و در گردش خون وی آشوب 

 ی آورد.شديدی بوجود م

بر روی گلبول قرمز آزمايش  RHبنابراين توصيه می شود، تمام زنان باردار بايد در طول بارداری از نظر وجود يا فقدان فاکتور 

حساسيت پيدا نكند، نياز به تزريق  - RHاست، برای اينكه مادر نسبت به  - RHشوند. اگر طی آزمايش مشخص شود که مادر 

 آمپول روگام وجود دارد.

 . ساعت بعد از زايمان 72تا ، بارداری  28-32بين هفته های :  زمان مناسب برای تزريق آمپول روگام 

بچه خوره ،  حاملگی خارج از رحم، به دنبال سقط جنين و کورتاژ،  به دنبال زايمان طبيعی و سزارين:  موارد تزريق آمپول روگام 

 . هنگام تزريق خون و فرآورده های آن به،  لكه بينی يا خونريزی در طول حاملگی،  )مول(

 . ، آسيب مغزی، عقب ماندگی ذهنی کم خونی جنين و در نتيجه مرگ جنين: عوارض ناسازگاری برای جنين 

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (: -2

حساس  D مثبت ، نسبت به آنتی ژن RH ز تولد نوزادمنفی  ، پس ا RH درصد مادران 75تا  50با توجه به اين که حدود  چرايی:

 می تواند در حاملگی های بعدی از جفت عبور کرده و جنين D می کنند. آنتی( D آنتی بادی ضد آنتی ژن)  D  شده و توليد آنتی

RH 80الوه اينكه حدود از بين ببرد. بع و خيز جنينی مثبت را به علت کم خونی شديد و در نتيجه بيماری اريترو بالستوزجنينی  



 

 عالیبسمه ت                               
 

 بادآافت بيمارستان شهدای ي

 تدفتر بهبود کيفي 

 

 

1171 
 

 4/10/91تاريخ ابالغ  :    دسترسی به آمپول رگام عنوان/موضوع : 

 1/7/93تاريخ آخرين باز نگری: 

   10/7/93تاريخ  آخرين ابالغ :   

 زایشگاه : دامنه خط مشی و روش

 

 OB/015  کد خط مشی :

                                  اول : نسخه                                                                        3از 2: صفحه

مثبت دريافت نمايند، حساس می شوند و اولين  RH درصد مادران ارهاش منفی اگر قبل از اولين حاملگی، خون ناسازگار

منفی به  RH وگيری از حساس شدن مادرمی شود. بنابراين برای جل ننوزادشان نيز مبتال به کم خونی يا بيماری هموليتيک نوزادا

 گلبولهای 

به  (RHoGAM) ساعت پس از زايمان، آمپول روگام 72ساعت تا حداکثر  2مثبت، می بايست بالفاصله حدود  RH قرمز جنين

 مادر تزريق شود.

 يكسان سازی عملكرد پرسنل درگير دراجرای اين فرايند هدف:

اه به صورت استوك  ، هماهنگی با واحد داروخانه مرکز جهت تهيه آمپول رگام ، آمپول رگام در بخش زايشگ 2وجود  سياست:

مادر و  RHمادر و نوزاد کنترل می شود و در زمان سقط جنين گروه خون و  RHبرای تزريق روگام در اين مرکز ابتدا گروه خون و 

 همسر چک می گردد.

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 سخگو: سرپرستار بخش زايشگاه                     و                 روش ارزيابی: بر  اساس مشاهدهمسئول پا

  روش  اجرا : )گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

 آمپول روگام موجود در استوك بخش را تحویل می گیرد. 2مامای مسئول ،در ابتدای هر شیفت -4-1

ه از آمپول روگام برای بیمار ، درخواست جایگزین آمپول را در سیستم کامپیوتر بخش مامای مسئول در صورت استفاد-4-2

 برای همان بیمار ثبت می کند.

 منفی را کنترل می کند. -RHمامای مسئول نمونه خون بند ناف نوزاد مادر -4-3

 ی رساند . خون نوزاد ، موارد را به اطالع پزشک بیمار م RHمامای مسئول در صورت مثبت بودن  -4-4

 پزشک بیمار دستور تزریق آمپول روگام را در پرونده بیمار ثبت می نماید. -4-5

 منفی می نماید. -RHمامای مسئول طبق دستور پزشک بیمار ، اقدام به تزریق آمپول روگام برای مادر  -4-6

 کنترل می نماید.منفی ، گروه خون همسر وی را نیز  -RHمامای مسئول ، در صورت سقط جنین مادر  -4-7

 خون همسر نتیجه را به اطالع پزشک رسانده و دستورات الزم را اخذ می نماید. RHمامای مسئول، در صورت منفی بودن -4-8

 امكانات و تسهيالت مورد نياز: -5 

 آمپول روگام
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 4/10/91تاريخ ابالغ  :    دسترسی به آمپول رگام عنوان/موضوع : 

 1/7/93تاريخ آخرين باز نگری: 

   10/7/93تاريخ  آخرين ابالغ :   

 زایشگاه : دامنه خط مشی و روش

 

 OB/015  کد خط مشی :

                                  اول : نسخه                                                                        3از 3:  صفحه

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت و نام خانوادگینام 

  مدیر پرستاري زهرا قاسمي  رئيس گروه زنان دکتر فریبا سرداري

  سوپروایزر باليني منصوره باني  مسئول زایشگاه زهرا خوبرو

  مسئول ایمني بيمار ثریارضایي   ماما معصومه کرپي

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس گروه زنان دکتر فریبا سرداري

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس  بيمارستان  دکتر سيد رضا مطهري

 منابع :  -7

 1385. نشر طبيب .  مامایي ویليامزبزاز بنابي ، نسرین .  -

 تجارب بيمارستان-
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 4/10/91تاريخ ابالغ  :    انشناسایی نوزاد در اتاق زایمعنوان/موضوع : 

 1/7/93تاريخ آخرين باز نگری: 

    10/7/93تاريخ  آخرين ابالغ :  

 زایشگاه : دامنه خط مشی و روش

 

 OB/016  کد خط مشی :

                                  اول  : نسخه                                                                        2از 1:  صفحه

  تعاريف : -1

مامای ادميشن : مامايی که کارهای اوليه پذيرش نوزاد تازه متولد شده را که شامل الصاق دسبند شناسايی نوزاد،تزريق امپول 

 ، چک انوس نوزاد و .....غيره را بعهده دارد .  kويتامين 

 نوار ثبت اطالعات : مج بند نوزاد

 

 مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (: بيانيه خط مشی)چرايی خط -2

 شناساندن دقيق نوزاد از جمله جنسيت نوزاد به مادر می باشد. جرايی:

 از تحويل اشتباهی نوزاد به مادر جلوگيری شود .هدف : 

 اطمينان خاطر والدين از تحويل درست نوزادشان می باشد. سياست:

 

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 بر اساس چک لیست : مسوول بخش                  و                            روش ارزیابی :مسئول پاسخگو

  )گامهای اجرايی و مجری هر گام ( روش  اجرا :-4

 مامای ادمیشن به همراه زائو و پرونده بیمار در اتاق زایمان /اتاق عمل حضورمی یابد.-4-1

خصات نوزاد را بالفاصله پس از زایمان پیش از جدا کردن نوزاد از مادر روی نوارثبت اطالعات ثبت مامای ادمیشن نوزاد مش-4-2 

 می نماید.

 مامای ادمیشن دستبند مشخصات نوزاد را به دست و پای مخالف نوزاد وصل می کند. -4-3

 مامای ادمیشن اثر کف هر دو پای نوزاد را روی برگه زایمان شماره دو می گیرد. -4-4

 امكانات وتسهيالت مورد نياز : -5

 دست بند شناسایی نوزاد ، استامپ .
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 4/10/91تاريخ ابالغ  :    شناسایی نوزاد در اتاق زایمانعنوان/موضوع : 

 1/7/93تاريخ آخرين باز نگری: 

    10/7/93تاريخ  آخرين ابالغ :  

 زایشگاه : دامنه خط مشی و روش

 

 OB/016  کد خط مشی :

                                  اول  : نسخه                                                                        2از 1:  صفحه

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس گروه اطفال آزیتا کریميدکتر   رئيس گروه زنان  دکتر فریبا سرداري

  ماماي اتاق زایمان سكينه وقاري طبري  مدیر پرستاري  زهرا قاسمي 

  سوپروایزر اتاق عمل الهه بحري  سرپرستار زایشگاه زهراخوبرو

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس گروه زنان دکتر فریبا سرداري

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام خانوادگینام و 

  رئيس  بيمارستان  دکتر سيد رضا مطهري

جعفري پردستي ، حاجيه . بسته خدمتي مراقبت از نوزاد سالم در بيمارستان . انتشارات شرکت دیده پردازان من  - منابع :  -7

 . 1390و هنر . چاپ اول . 
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 4/10/91تاريخ ابالغ  : مراقبت معمول  از نوزاد عنوان/موضوع : 

 1/7/93تاريخ آخرين باز نگری: 

     10/7/93تاريخ  آخرين ابالغ :  

 زایشگاه و اتاق عمل و پزشکان : دامنه خط مشی و روش

 

 OB/017  کد خط مشی :

                                  اول  : نسخه                                                                        2از 1:  صفحه

  تعاريف : -1

مامای ادميشن : مامايی که کارهای اوليه پذيرش نوزاد تازه متولد شده را  که شامل الصاق دست بند شناسايی نوزاد،تزريق امپول 

 ، چک انوس نوزاد و .....غيره را بعهده دارد .  kويتامين 

 نوار ثبت اطالعات : مج بند نوزاد

 مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:  بيانيه خط مشی)چرايی خط-2

 رعايت اصول ايمنی نوزاد و مادر و مراقبت از نوزاد در اتاق زايمان و ريكاوری چرايی:

 يكسان سازی عملكرد کارکنان در مراقبت از نوزاد در اتاق زايمان و ريكاوریرعايت اصول ايمنی نوزاد و هدف :

ن و ريكاوری ، آماده نمودن وسايل مراقبت از راههای هوايی ، تهيه دستبند شناسايی آماده نمودن وارمر در اتاق زايما سياست:

 اما در اتاق عمل و اتاق زايمان تهيه کات جهت انتقال ايمن نوزاد ، حضور م نوزاد و مادر.

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 مربوطه چک لیستمشاهده وبر اساس  : روش ارزیابی           متخصص اطفال مسئول زایشگاه و :مسئول پاسخگو

  )گامهای اجرايی و مجری هر گام ( روش  اجرا :-4

 مامای ادمیشن به همراه زائو و پرونده بیمار در اتاق زایمان حضورمی یابد.-4-1

 میگیرد.پس از خروج نوزاد از رحم بالفاصله نوزاد توسط عامل زایمان به صورت دمر روی شکم مادر قرار -4-2

 نماید.یکردن نوزادازمادرروی نوارثبت اطالعات ثبت مالفاصله پس از زایمان پیش از جدامامای ادمیشن مشخصات نوزادراب-4-3

 مراقبت های نوزاد به بعد از ساعت اول تولد موکول میشود.-4-4

 مامای ادمیشن دستبند مشخصات نوزاد را به دست و پای مخالف نوزاد وصل می کند. -4-5

 مامای ادمیشن اثر کف هر دو پای نوزاد را روی برگه زایمان شماره دو می گیرد. -4-6

 را در ران پای چپ نوزاد انجام میدهد. kمامای ادمیشن تزریق ویتامین -4-7

 مامای ادمیشن به مادر جهت شروع شیردهی کمک میکند.-4-8

 عمل به بخش زایشگاه منتقل می نماید. مامای ادمیشن در صورت سزارین نوزاد را با کات از اتاق  -4-9

 سرپرستار / مسئول شیفت اجازه حضور یک همراه در کنار مادر و نوزاد را میدهد.-4-10

 میبرد. سرپرستار / مسئول شیفت جهت ایمنی مادر و نوزاد در حین شیردهی حفاظ کنار تخت را باال -4-11

 اق زایمان نوزاد را زیر وارمر قرار می دهد.مسئول ریکاوری/ مامای ادمیشن درریکاوری / ات -4-12

 مسئول ریکاوری/ مامای ادمیشن درریکاوری / اتاق زایمان راههای هوایی نوزاد را تمیز نموده و کنترل می نماید.-4-13
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 رل می کند.مامای ادمیشن آنوس نوزاد راکنت-4-14

 تخت حفاظ دار .سرنگ انسولین وارمر نوزاد،ات نوزاد ،،کاستامپ دست بند شناسایی نوزاد ،  امكانات وتسهيالت مورد نياز : -5

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس گروه اطفال آزیتا کریميدکتر   رئيس گروه زنان  دکتر فریبا سرداري

  سرپرستار زایشگاه زهرا خوبرو  مدیر پرستاري  زهرا قاسمي 

  ماما معصومه کرپي  مسئول ایمني بيمار ثریا رضایي

     ماماي اتاق زایمان سكينه وقاري طبري

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس گروه زنان دکتر فریبا سرداري

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس  بيمارستان  دکتر سيد رضا مطهري

جعفري پردستي ، حاجيه . بسته خدمتي مراقبت از نوزاد سالم در بيمارستان . انتشارات شرکت دیده پردازان من  - منابع : -7

 . 1390و هنر . چاپ اول . 

 4/10/91تاريخ ابالغ  : مراقبت معمول  از نوزاد عنوان/موضوع : 

 1/7/93تاريخ آخرين باز نگری: 

     10/7/93غ :  تاريخ  آخرين ابال

 زایشگاه و اتاق عمل و پزشکان : دامنه خط مشی و روش

 

 OB/017  کد خط مشی :

                                  اول  : نسخه                                                                        2از 1:  صفحه
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  تعاريف :-1

که کارهای اوليه پذيرش نوزاد تازه متولد شده را  که شامل الصاق دسبند شناسايی نوزاد،تزريق امپول  مامای ادميشن : مامايی

 ، چک انوس نوزاد و .....غيره را بعهده دارد .  kويتامين 

 نوار ثبت اطالعات : مج بند نوزاد

 يی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (: بيانيه خط مشی)چرا-2

ارائه مراقبت صحيح و استاندارد در دوران نوزادی نقش قابل مالحظه ای بر سالمت انسان در تمامی ابعاد از جمله ذهن ،  چرايی:

 جسم ، روان و ايمنی انسان دارد.

 بهبود کيفيت خدمات مراقبتی به نوزاد و رعايت اصول ايمنی نوزاد هدف:

 تهيه کات جهت انتقال ايمن نوزاد ، حضور ماما در اتاق عمل و اتاق زايمان ، استفاده از دستبند شناسايی مادر و نوزاد ياست:س

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 بر اساس مشاهده : مسوول بخش             و                   روش ارزیابی :مسئول پاسخگو

  : )گامهای اجرايی و مجری هر گام ( روش  اجرا-4

 مامای ادمیشن به همراه زائو و پرونده بیمار در اتاق زایمان حضورمی یابد.-4-1

مامای ادمیشن نوزاد مشخصات نوزاد را بالفاصله پس از زایمان پیش از جدا کردن نوزاد از مادر روی نوارثبت اطالعات ثبت -4-2 

 می نماید.

 ند مشخصات نوزاد را به دست و پای مخالف نوزاد وصل می کند. مامای ادمیشن دستب-4-3

 مامای ادمیشن اثر کف هر دو پای نوزاد را روی برگه زایمان شماره دو می گیرد. -4-4

 مامای ادمیشن نوزاد را با کات از اتاق عمل به بخش زایشگاه منتقل می نماید . -4-5

 اه در کنار مادر و نوزاد را میدهد.سرپرستار / مسئول شیفت اجازه حضور یک همر-4-6

 سرپرستار / مسئول شیفت جهت ایمنی مادر و نوزاد در حین شیردهی حفاظ کنار تخت را باال نگه می دارد. -4-7

 دست بند شناسایی نوزاد ، استامپ . کات نوزاد ، تخت حفاظ دار . امكانات وتسهيالت مورد نياز : -5

 4/10/91تاريخ ابالغ  :    امنیت و ایمنی نوزادعنوان/موضوع : 

 1/7/93نگری: تاريخ آخرين باز 

      10/7/93تاريخ  آخرين ابالغ :  

 زایشگاه : دامنه خط مشی و روش

 

 OB/018      کد خط مشی :

                                  اول  : نسخه                                                                        2از 1:  صفحه



 

 عالیبسمه ت                               
 

 بادآافت بيمارستان شهدای ي

 تدفتر بهبود کيفي 
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 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس گروه اطفال دکتر آزیتا کریمي  رئيس گروه زنان  دکتر فریبا سرداري

  سوپروایزر باليني منصوره باني  مدیر پرستاري  زهرا قاسمي 

  ماماي اتاق زایمان سكينه وقاري طبري  پرستار زایشگاهسر زهراخوبرو

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس گروه زنان دکتر فریبا سرداري

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس  بيمارستان  دکتر سيد رضا مطهري

سته خدمتي مراقبت از نوزاد سالم در بيمارستان . انتشارات شرکت دیده پردازان من جعفري پردستي ، حاجيه . ب - منابع :  -7

 . 1390و هنر . چاپ اول . 

 

 4/10/91تاريخ ابالغ  :    نیت و ایمنی نوزادامعنوان/موضوع : 

 1/7/93تاريخ آخرين باز نگری: 

      10/7/93تاريخ  آخرين ابالغ :  

 زایشگاه : دامنه خط مشی و روش

 

 OB/018      کد خط مشی :

                                  اول  : نسخه                                                                        2از 1:  صفحه



 

 عالیبسمه ت                               
 

 بادآافت بيمارستان شهدای ي

 تدفتر بهبود کيفي 
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 4/10/91تاريخ ابالغ  :  آموزش به کارکنان درزمینه مراقبت ازنوزادانعنوان/موضوع : 

 1/7/93تاريخ آخرين باز نگری: 

       10/7/93تاريخ  آخرين ابالغ :  

 زایشگاه : مشی و روشدامنه خط 

 

 OB/019      کد خط مشی :

                                  اول  : نسخه                                                                        2از 1:  صفحه

 ---تعاريف: -1

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (: -2

   زادينو دوره يیهاربيماو ارضعو کاهش و زادنو يهازنيا تامين جهت در زادنواز صحيح قبتامر:يیارچ

   زادنو از قبتامر صحيح هنحو ،  زادينو دوره يیهاربيما و ارضعو انميز کاهش :فهد

 و تهيه ی جزوات کاربردی و ... آموزش به کارکنان از طريق کالس های مربوطه :سياست 

 

 سخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:مسئول پا-3

 مشاهده و مستنداتاساس بر مسئول زایشگاه                      روش ارزیابي: مسئول پاسخگو: 

 

  روش  اجرا : )گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

ه مراقبت از نوزاد , ترویج مسئول آموزش به کارکنان به طور منظم ودوره ای  برای کارکنان کالس های آموزشی را در زمین-4-1

 شیردهی ، مزایای شیردهی ,اصول احیا نوزاد راباهماهنگی مسئول زایشگاه  برگزار می کند.

مسئول آموزش مطالب کاربردی و به روز را در زمینه ی مراقبت معمول از نوزاد را به شکل جزوه, پمفلت در اختیار پرسنل  -4-2 

 قرار می دهد.

 طریق برگزاری آزمون اطالعات کارکنان را ارزیابی کرده و بهبود میدهد.مسئول آموزش از  -4-3

مسئول زایشگاه باهماهنگي پرسنل زایشگاه نيازهاي آموزشي خود رادرفرمهاي مربوطه هرساله به واحد بهبودکيفيت -4-4

 وواحدآموزش جهت برنامه ریزي آموزشي ارائه مي نمایند.

بابازدیدهاي دورهاي از ميزان اطالعات پرسنل زایشگاه درزمينه مراقبت از  یریتي ایمني وتيم بازدیدمدمسئول ایمني بيمار-4-5

 اطمينان حاصل کرده وموارد موردنياز جهت ارتقاءرابه مدیریت پرستاري گزارش مي دهد.نوزاد 

 دي سي هستگاد و نتلویزیو -شيزموآ دي سي و پمفلت : تتسهيال و تمكاناا-5



 

 عالیبسمه ت                               
 

 بادآافت بيمارستان شهدای ي

 تدفتر بهبود کيفي 
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 4/10/91تاريخ ابالغ  :  ارکنان درزمینه مراقبت ازنوزادانآموزش به کعنوان/موضوع : 

 1/7/93تاريخ آخرين باز نگری: 

       10/7/93تاريخ  آخرين ابالغ :  

 زایشگاه : دامنه خط مشی و روش

 

 OB/019      کد خط مشی :

                                  اول  : نسخه                                                                        2از 2:  صفحه

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس گروه اطفال دکتر آزیتا کریمي  رئيس گروه زنان  دکتر فریبا سرداري

  وایزر بالينيسوپر منصوره باني  مدیر پرستاري  زهرا قاسمي 

  ی مسئول آموزشماما معصومه کرپي  سرپرستار زایشگاه زهراخوبرو

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس گروه زنان دکتر فریبا سرداري

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس  بيمارستان  دکتر سيد رضا مطهري

 

 بيمارستان ودستورالعملهاي مربوطه سياست : منابع-7

 



 

 عالیبسمه ت                               
 

 بادآافت بيمارستان شهدای ي

 تدفتر بهبود کيفي 
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 4/10/91تاريخ ابالغ  : ایجاد شرایط ایزولهعنوان/موضوع : 

 1/7/93تاريخ آخرين باز نگری: 

       10/7/93تاريخ  آخرين ابالغ :  

 زایشگاه : دامنه خط مشی و روش

 

 OB/020      کد خط مشی :

                                  اول  : نسخه                                                                        2از 1:  صفحه

 --- تعاريف : -1

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (: -2

مت انسان در تمامی ارائه مراقبت صحيح و استاندارد در دوران بارداری و پس از زايمان نقش قابل مالحظه ای بر سال چرايی:

 ابعاد از جمله ذهن ، جسم ، روان و ايمنی انسان دارد.

 بهبود کيفيت خدمات مراقبتی به مادر و نوزاد و رعايت اصول ايمنی آنانهدف:

له در اين مرکز اتاق ايزوله برای مراقبت از مادرو نوزاد وجود ندارد ، در صورت نياز به ايزوله تنفسی بيمار به بخش ايزو سياست:

 تنفسی منتقل می گردد. 

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 بر اساس مشاهده : پزشک معالج بیمار              و             روش ارزیابی :مسئول پاسخگو

 : روش  اجرا )گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

 یتبها(  SARS)شدید دحا تنفسی رمسند ، سرخک،منتشر ینا،زو نمرغا بلهه،آحنجر یا سل)شامل ییاهو یحتیاطهاا الف:

 ج:  دشو نمی هیشگازا در یبستر رانبیما شامل اتقطر یزر یحتیاطهاب:ا باشد می(ناشناخته تب، ههندد یخونریز

 B هپاتیت  رانبیما شامل نددار لهویزا به زنیا هیشگازا در یکهاردمود:  یدآ می پیش  رتند به هیشگازا در تماسی یحتیاطهااردامو

 .  باشد می عفونی اردمو سایر.، ناشناخته تب نمرغا بله،اسرخک، سرخجه – مثبتHIV  رانبیما -C هپاتیت و

 :   رانبيما ينگونها با ردبرخو هنحو

  تختیدو قتادرا قلاحد سایرتختها دننبو خالی رتصودر ا،مجز قتاا رادر ربیما سرپرستار / مسئول شیفت می بایست -4-1

 اردهد.قر

 دهد.شستشو  ربیمااز قبتراماز بعدو قبلرا  ستهاپرستار/ ماما می بایست د-4-2

  دهد.شستشو ربیما نبد تمایعا و نخو با ستهاد گیدلوآ محض به ستهاپرستار/ ماما می بایست د -4-3

 بپوشد.ستکش د  ربیما قتاا به ورود ن مادرز پرستار/ ماما می بایست -4-4

 رابشوید.ستها د  ستکشهاد ازدرآوردن پست پرستار/ ماما می بایس -4-5

 ردمو حفاظتی تمااقدا کلیه عایتروربیما مثانه تخلیهو معاینه حیندر ماسکو حیاجر ستکشازد پرستار/ ماما می بایست -4-6

 ده کند.ستفاا  زنیا



 

 عالیبسمه ت                               
 

 بادآافت بيمارستان شهدای ي

 تدفتر بهبود کيفي 
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                                                                                                                            ده کند.ستفاا نیمازا منجاا لحادر نگاو چشم محافظ عینک ،ماسکاز پرستار/ ماما می بایست -4-7

 ند.ک رجخارا  قتاازا وجخراز قبل ماسک ن،گا، ستکشپرستار/ ماما می بایست د -4-8

 م دهد.نجان راایمازا  قتاا نهماو تخت نهمادر نمکاا رتصورستار/ ماما می بایست درپ -4-9

   وگزارش نماید. عطالاعفونت  لکنتررپرستا بهاین بیماررا  پرستار/ ماما می بایست -4-10

 نماید.ثبت   ربیما هندوپررادر زمال یشهازموپرستار/ ماما می بایست آ -4-11

  هشد داده راتستود ع داده  وطالا زاد وضعیت بیمار)مادر(را نو تولدداز بعو قبل لطفاا پزشک بهپرستار/ماما می بایست  -4-12

 م دهد.نجاراا

 راب هند-حیاجر ستکشد-(شیلد)چشم محافظ عینک-ماسک-نگاامكانات وتسهيالت مورد نياز : -5 

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت وادگینام و نام خان امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس گروه اطفال دکتر آزیتا کریمي  رئيس گروه زنان  دکتر فریبا سرداري

  سرپرستار زایشگاه زهرا خوبرو  مدیر پرستاري  زهرا قاسمي 

  ماما گيتي کيومرثي  مسئول ایمني بيمار ثریا رضایي

 

 تاييد کننده :
 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس گروه زنان يدکتر فریبا سردار

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی
  رئيس  بيمارستان  دکتر سيد رضا مطهري

 تجارب بيمارستان  -     عفونت لکنتر لعملراستود -منابع : -7

 4/10/91تاريخ ابالغ  : ایجاد شرایط ایزولهعنوان/موضوع : 

 1/7/93تاريخ آخرين باز نگری: 

       10/7/93خ  آخرين ابالغ :  تاري

 زایشگاه : دامنه خط مشی و روش

 

 OB/020      کد خط مشی :

                                  اول  : نسخه                                                                        2از 2:  صفحه



 

 عالیبسمه ت                               
 

 بادآافت بيمارستان شهدای ي

 تدفتر بهبود کيفي 
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 4/10/91تاريخ ابالغ  : زایمان بلوك در زایمان از پس ساعت 2 تا مادر پایشعنوان/موضوع : 

 1/7/93باز نگری:  تاريخ آخرين

        10/7/93تاريخ  آخرين ابالغ :  

 زایشگاه : دامنه خط مشی و روش

 

 OB/021      کد خط مشی :

                                  اول  : نسخه                                                                        2از 1:  صفحه

 --- تعاريف : -1

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (: -2

ارائه مراقبت صحيح و استاندارد در دوران بارداری و پس از زايمان نقش قابل مالحظه ای بر سالمت انسان در تمامی  چرايی:

 ابعاد از جمله ذهن ، جسم ، روان و ايمنی انسان دارد.

 به مادر و رعايت اصول ايمنی ویبهبود کيفيت خدمات مراقبتی هدف:

 ماما در هر شيفت  3آماده نمودن امكانات و وسايل الزم در بلوك زايمان ، حضورحداقل  سياست:

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 بر اساس مشاهده  : ماما مسئول بیمار              و                     روش ارزیابی :مسئول پاسخگو

  روش  اجرا )گامهای اجرايی و مجری هر گام (:-4

ساعت پس از زایمان موارد ذیل را در مادر بررسی می  2پزشک معالج بیمار / ماما مسئول بیمار  از زمان خروج جفت تا -4-1

 نمایدو در صورت بروز هر یک از موارد اقدام به اصالح آن طبق راهنمای کشوری می نماید : 

 زایمانی ، میزان و نوع پارگی که در صورت نیاز محل پارگی و برش اپیزیاتومی را ترمیم می نماید. الف : بررسی کانال

 بررسي عالیم خطر ه: اطمينان از جمع بودن رحم:ب: ارزیابي و بررسي ميزان خونریزي  ج:ارزیابي عالیم حياتي  د

 ور پزشک معالج  برای مادرانجام می دهد.ن راطبق دستسنتوسینو یقرتز و مانیدر مایع مامای مسئول بیمار  -4-2

 . می کند حمایت و قبتامر درما از و دهستفاا مگر یپتو از درما ایبر وملز رتصو در مامای مسئول بیمار  -4-3

 رانظارت می کند. تولد از بعد اول ساعت هیدشیر و مادر پوست  بانوزاد  پوست ستما مهادا مامای مسئول بیمار  -4-4

 زش می دهد.مورا آ زادنو از لمعمو قبتامروهیدشیر ردمو در درما به مسئول بیمار مامای  -4-5

 می نماید.  ثبت ه بیمارندوپر در را قایع و کلیهمامای مسئول بیمار  -4-6

 ارش می دهد.گز معالج پزشک بهرا طبیعی غیر اردمومامای مسئول بیمار  -4-7

 ستکشد-ترمومتر-پزشکی گوشی – سنجرفشا امكانات وتسهيالت مورد نياز : -5  

                                                                                    



 

 عالیبسمه ت                               
 

 بادآافت بيمارستان شهدای ي

 تدفتر بهبود کيفي 
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 4/10/91تاريخ ابالغ  : زایمان بلوك در زایمان از پس ساعت 2 تا مادر پایشعنوان/موضوع : 

 1/7/93تاريخ آخرين باز نگری: 

        10/7/93تاريخ  آخرين ابالغ :  

 زایشگاه : دامنه خط مشی و روش

 

 OB/021      کد خط مشی :

                                  اول  : نسخه                                                                        2از 2:  صفحه

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت و نام خانوادگی نام امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس گروه اطفال دکتر ازیتا کریمي  رئيس گروه زنان  دکتر فریبا سرداري

  ماما پروانه اعالیي  مدیر پرستاري  زهرا قاسمي 

  سرپرستار زایشگاه زهرا خوبرو  مسئول ایمني بيمار ثریا رضایي

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس گروه زنان فریبا سرداريدکتر 

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس  بيمارستان  دکتر سيد رضا مطهري

 منابع :  -7

 . 1390راهنماي کشوري ارائه خدمات مامایي و زایمان در بيمارستانهاي دوستدار مادر.تهران . چهار سوي هنر .  - 

 

 



 

 عالیبسمه ت                               
 

 بادآافت بيمارستان شهدای ي

 تدفتر بهبود کيفي 
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اجرای دستورالعمل   خط مشیع : عنوان/موضوع : عنوان/موضو

برقراری تماس پوست با پوست مادر و نوزاد بالفاصله بعد از تولد و شروع 

 تغذیه با شیر مادر در ساعت اول تولد

 4/10/91تاريخ ابالغ  :

 1/7/93تاريخ آخرين باز نگری: 

 زایشگاه : دامنه خط مشی و روش    10/7/93تاريخ  آخرين ابالغ :  

 

 OB/022      ی :کد خط مش

                                  اول  : نسخه                                                                        2از 1:  صفحه

 --- تعاريف : -1

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (: -2

 مايی شاغل در زايشگاهيكسان سازی عملكرد پرسنل ما چرايی:

 تحكيم پيوند عاطفی بين مادر و نوزاد،تامين گرمای مناسب،مكيدن موثرهدف:

 کاهش مرگ و مير شيرخواران،افزايش توان مراقبتی مادر سياست:

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 هبر اساس مشاهد : مامای مسئول              روش ارزیابی :مسئول پاسخگو

  روش  اجرا :-4

 مامای مسئول چند دقیقه قبل از تولد راجع به تماس پوست با پوست مادر و نوزاد و شروع تغذیه با مادر گفتگو میکند.-4-1

 قرار دارد. 28-25دمای اتاق بین -4-2 

 مادر لباس جلو باز استفاده میکند.-4-3

 ایمان به صورت دمر روی شکم مادر قرار میگیرد.پس از خروج نوزاد از رحم بالفاصله نوزاد توسط عامل ز -4-4

 عامل زایمان تمام قسمت های نوزاد به استثنا دست از مچ به پایین را خشک میکند.-4-5

 سانتی متری کلمپ میشود. 5-2بند ناف در فاصله -4-6

 وك پستان قرار میدهد.مامای مخصوص نوزاد همچنان که نوزاد لخت است را به طرف باالتر روی قفسه سینه در سطح ن-4-7

سانتی متر است را مشاهده  19به منظور تماس چشمی مادر و نوزاد سر مادر باالتر قرار میگیرد تا فاصله کانونی نوزاد که -4-8

 کند.

 دقیقه کنترل و ثبت میشود. 15در طول مدت تماس عالیم حیاتی نوزاد هر -4-9

 یکند.مامای مسئول به مادر جهت شروع شیردهی کمک م-4-10

 سایر مراقبت های نوزاد به بعد از ساعت اول تولد موکول میشود.-4-11

 تخت ایمن،مامای آموزش دیده امكانات وتسهيالت مورد نياز : -5
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اجرای دستورالعمل   خط مشیعنوان/موضوع : عنوان/موضوع : 

برقراری تماس پوست با پوست مادر و نوزاد بالفاصله بعد از تولد و شروع 

 شیر مادر در ساعت اول تولد تغذیه با

 4/10/91تاريخ ابالغ  :

 1/7/93تاريخ آخرين باز نگری: 

 زایشگاه :  دامنه خط مشی و روش      10/7/93تاريخ  آخرين ابالغ :  

 

 OB/022      کد خط مشی :

                                  اول : نسخه                                                                        2از 2 : صفحه

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس گروه اطفال دکتر آزیتا کریمي  رئيس گروه زنان  دکتر فریبا سرداري

  ق زایمانماماي اتا پروانه اعالیي  مدیر پرستاري  زهرا قاسمي 

  ماما فرزانه گنج خانلو  سرپرستار زایشگاه زهرا خوبرو

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس گروه زنان دکتر فریبا سرداري

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس  بيمارستان  دکتر سيد رضا مطهري

  ي تماس پوست با پوست مادر و نوزاد و شروع تغذیه با شير مادر در ساعت اول تولدراهنماي کشوري برقرارمنابع:  -6

7-  
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بیمارستان دوستدارکودك واجرای اجرای دستورالعمل عنوان/موضوع :  

 ده اقدام تغذیه موفق باشیرمادر

 4/10/91تاريخ ابالغ  :

 1/7/93تاريخ آخرين باز نگری: 

        10/7/93تاريخ  آخرين ابالغ :  
 زایشگاه : دامنه خط مشی و روش

 

 OB/023      کد خط مشی :

                                  اول  : نسخه                                                                        3از 1:  صفحه

 --- تعاريف : -1

 مشی (: بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط -2

 گانه ده تمااقدا ایجرا. 3درانما یگيرديا و زشموآ وملز. 2دكکو و درما یقبتهاامر یها لعملراستود عايتر وملز. 1 چرايی:

 قبتامر بخش ن،يمازا از پس بخش ن،يمازا قتاا در: ها نوبت متما در کميته یعضاا از يكی توسط دكکو ارستددو

 ...  و خانهدارو ،هیدشير ورهمشا و رداریبا دوران یها قبتامر کلينيک ه،يژو

   درانما گاهیآ يشافزا  دران و ما زشموا صحيح يندافر هدف: 

 دك کو ارستددو نستاربيما گانه ده تمااقدا ایجرا سياست:

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 بر اساس مشاهده  : ش ارزیابیماما مسئول بیمار              و                     رو :مسئول پاسخگو

  روش  اجرا )گامهای اجرايی و مجری هر گام (:-4

 :  دكکو و درما قبتامر لعملراستود عایتر یستارا در

 اول ساعت در رپرستا و ماما توسط پوست با پوست ستما لسرحاو  سالم متر به یکدنز و متر زادنو تولد از بعد بالفاصله -4-1

    دگیر می رتتولدصو

 در زادنو به هیدشیر لیناو ددوگر می  ئهارا( طبیعی نیمازا با)درانما جهت ماما توسط هیدشیر ی لیهاو یها زشموآ -4-2

 .  دشو می وعشر هیشگازا بخش

 .  دشو می کمک زادنو تولد اول ساعت 1-2 در هیدشیر وعشر به( ینیارسز)درانما در-4-3

  ورود  با نهمزما.  کند می یپیگیر را اردمو هیشگازا لمسئو،بیاید بخش به ملع قتاا از یرترد ینیارسز درما بدالیلی گرا-4-4

   دشو می دهفرستا(  نماز کمترین در) هیدشیر نیزجهت زادنو، درما

   شوند می یپیگیر اردمو ینا بخشی بین تعامل  با شب و عصر یها شیفت در -5-4

 ها شیفت لمسئو  توسط، شب و عصر شیفت در و  صبح شیفت در  هیشگازا لمسئو  توسط فرصت لیناو در هیدشیر  بر -6-4

   دشو  می رتنظا و توصیه
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بیمارستان دوستدارکودك واجرای  اجرای دستورالعمل عنوان/موضوع : 

 ده اقدام تغذیه موفق باشیرمادر

 4/10/91تاريخ ابالغ  :

 1/7/93تاريخ آخرين باز نگری: 

        10/7/93تاريخ  آخرين ابالغ :  
 زایشگاه : دامنه خط مشی و روش

 

 OB/023      کد خط مشی :

                                  اول  : نسخه                                                                        3از 2:  صفحه

    دشو می چک زادنو ردنخو شیر ،هید شیر زشموآ با نهمزما -7-4

  دشو می داده عطالا لطفاا متخصص به باشد شتهدا مشکل ، ردنشیرخو در زادنو رگا -8-4

 شتابهد مرکز به ، دنبو مرا ینا نمکاا گرا و  مرتفع پرسنل توسط  بخش در باشد شتهدا مشکل هید شیر در  درما گرا-9-4

   دپذیر رتصو زمال  اتتمهید تا  شوند می عجاار

 می تشریح رپرستا توسط... و  بخیه از قبتامر و هیدشیر ییاامز و دشو می  مصاحبه یهدشیر زشموآ حین در درما با -10-4

   ددگر

   ستا ردهخو شیر هعدو چند زادنو که پرسد می رپرستا ،شیفت هر در -11-4

   دپذیر می رتصو صبح به صبح، شیر کلی زشموآ -12-4

   ددگر می تحویل درما به شیزموآ ی ها پمفلت ه،چهر به هچهر یها زشموآ ضمن ترخیص  مهنگا -13-4

 .  دگیر می رتصو هیدشیرو  نکسیناسیووا ف،نا بند از قبتامر: قبیل از هائی قبتامر زاد،نو جهت -14-4

 ریهوشیا ،حیاتی عالئم  ،خونریزیها ن،یمازا بعد و نیمازا از  قبل ربیما دننمو چک: قبیل از هائی قبتامردرما جهت -15-4

   دگیر می رتصو ادهخانو تنظیم و دیفر شتابهد، خمز از قبتامر، هید شیر ، درما ریادرا ده ونبر لکنتر،

  دشو می منتقل NICU به زادنو  دارد بیشتر سیدگیر به زنیا یا و دارد مشکلی زادنو که اردیمو در -16-4

 اومتدو اریبرقر جهت هیدشیر زشمول،آمعمو یقبتهاابرمر وهعال ستا هشد منتقل  NICU به نشازادنو که نیدراما به-17-4

 .  بگیرند دیا را هیدشیر هخیروذ نشیددو روشتا دشو می کمک درانما بهو دشو می داده هیدشیر

 دودرشو می منتقل بخش به  سپس و باشند نظرمی تحت هیشگازا در ساعت 2 ، ستا هشد تفو  نشازادنو که نیا درما -18-4

 و جسمی کامل دبهبو تا رداریبا از یپیشگیر یشها،رو هیدشیر قطع هتج زمال یشهازموآ لیهاو یقبتهاامر بر وهعال بخش

   دشو می دردادهما نیروا

 شیر هخیرذ فظرو انلیو،برقی دوش شیر، شیزموا یها پمفلت   امكانات وتسهيالت مورد نياز : -5
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بیمارستان دوستدارکودك واجرای اجرای دستورالعمل عنوان/موضوع  : 

 اشیرمادرده اقدام تغذیه موفق ب

 4/10/91تاريخ ابالغ  :

 1/7/93تاريخ آخرين باز نگری: 

        10/7/93تاريخ  آخرين ابالغ :  
 زایشگاه : دامنه خط مشی و روش

 

 OB/023      کد خط مشی :

                                  اول  : نسخه                                                                        3از3:  صفحه

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس گروه اطفال دکتر ازیتا کریمي  رئيس گروه زنان  دکتر فریبا سرداري

  سرپرستار زایشگاه پروانه اعالیي  مدیر پرستاري  زهرا قاسمي 

  ماما زهرا خوبرو  مسئول ایمني بيمار ایيثریا رض

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس گروه زنان دکتر فریبا سرداري

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس  بيمارستان  دکتر سيد رضا مطهري

 دكکو و درما قبتامر لعملراستودمنابع :  -7
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اجرای ده اقدام بیمارستان دوستدارمادر مطابق موضوع : عنوان/ 

 دستورالعمل مربوطه

 4/10/91تاريخ ابالغ  :

 1/7/93تاريخ آخرين باز نگری: 

        10/7/93تاريخ  آخرين ابالغ :  
 زایشگاه : دامنه خط مشی و روش

 

 OB/024      کد خط مشی :

                                  اول  : نسخه                                                                        2از 1:  صفحه

 --- تعاريف : -1

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (: -2

 يمانیارائه ی الگو جديد مراقبت به مادران به منظور تامين و حفظ سالمت مادران و بهبود شرايط زاچرايی:

 ترويج زايمان طبيعی کم درد ،بهبود کيفيت خدمات بيمارستانی،کاهش تاخير در شروع درمان در مادران در معرض خطر هدف:

 کاهش مرگ و مير نوزاد،کاهش موربيديته مادران و نوزادان سياست:

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 بر اساس مشاهده : روش ارزیابی           مسئول پاسخگو: مامای مسئول شیفت        

  روش  اجرا :-4

 مراقبت های معمول دوران بارداری ،زایمان و پس از زایمان توسط ارائه دهنده خدمات -4-1

 امکان دسترسی به خدمات تخصصی مامایی ، ارتباط با سطوح باالتر بیمارستانی و سطوح خارج بیمارستانی فراهم میشود.-4-2 

ن ارائه ی خدمات پاراکلینیکی در فوریت ها مامایی شامل انتقال خون، آزمایش های تخصصی و حضور متخصص امکا-4-3

 نوزادان در زایمان های پر خطر فراهم میشود.

 آموزش به کارکنان در مورد روش های زایمان بی درد دارویی و غیر دارویی توسط مامای مسئول آموزش انجام میشود.  -4-4

ه مادران جهت آمادگی برای زایمان با تاکید بر افزایش آگاهی و استفاده از تکنیک های تن آرامی،تمرینات آموزش ب-4-5

 اسکلتی و عضالنی توسط مامای آموزش انجام میشود.

 در هنگام ارائه خدمات به باور ها و ارزش های مذهبی مادر و همچنین حریم خصوصی مادر توجه میشود.-4-6 

صورت روتین کاربردی ندارد شامل ناشتا بودن،رگ گرفتن ،انما،محدود کردن حرکت مادر در لیبر انجام  اعمالی که به -4-7

 نمیشود.

 تالش برای انجام زایمان فیزیولوژیک و روش های کاهش درد دارویی  و غیر دارویی  میشود.-4-8

 پیگیری حضور همراه آموزش دیده در کنار مادر در لیبر انجام میشود.-4-9
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اجرای ده اقدام بیمارستان دوستدارمادر مطابق ان/موضوع : عنو

 دستورالعمل مربوطه

 4/10/91تاريخ ابالغ  :

 1/7/93تاريخ آخرين باز نگری: 

        10/7/93تاريخ  آخرين ابالغ :  
 زایشگاه : دامنه خط مشی و روش

 

 OB/024      کد خط مشی :

                                  اول  : نسخه                                                                        2از 1:  صفحه

 ده اقدام بیمارستان دوستدار کودك مطابق با دستورالعمل وزارت بهداشت انجام میشود.-4-10

 ---امكانات وتسهيالت مورد نياز : -5

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت ادگینام و نام خانو

  رئيس گروه اطفال دکتر ازیتا کریمي  رئيس گروه زنان  دکتر فریبا سرداري

  ماماي اتاق زایمان پروانه اعالیي  مدیر پرستاري  زهرا قاسمي 

     سرپرستار زایشگاه زهرا خوبرو

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس گروه زنان کتر فریبا سرداريد

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس  بيمارستان  دکتر سيد رضا مطهري

 راهنماي کشوري ارائه خدمات مامایي و زایمان در بيمارستان هاي دوستدار مادر منابع : -7
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 معالج پزشک توسط حال شرح اطمینان از تکمیل برگهعنوان/موضوع :  

  شده تعیین زمانی محدوده در

 4/10/91تاريخ ابالغ  :

 1/7/93تاريخ آخرين باز نگری: 

         10/7/93تاريخ  آخرين ابالغ :  
 زایشگاه  : دامنه خط مشی و روش

 

     OB/025  کد خط مشی :

                                  اول        : نسخه                                                                      2از 1          : صفحه

 --- تعاريف : -1

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (: -2

 تامین ، حفظ و ارتقای سالمت مادران  چرايی:

 یکسان سازی عملکرد پزشکان هدف:

 پزشک  توسط ربیما یابیارز لیناو مانیز ودهمحد تعیین سياست:

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 مسئول پاسخگو: پزشک معالج بیمار              و                    روش ارزیابی : مشاهده

 : روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

 .ددگر می ضمیمه شپذیر یمتصد توسط لحا حشر برگه جمله از اوراق کلیه هندوپر تشکیل نماز در -4-1

 تحت هندوپر تشکیل رستود و نساورژا حدوا در هشد شپذیر نسیاورژا رانبیما  معاینه و یزیتو از پس نساورژا پزشک -4-2

 .نماید می امقدا مربوطه قسمت در ربیما لحا حشر نوشتن به نسبت نظر

 رهشما هشد مدیریت قبتامر لعملراستود طبق خویش یسوسر به طمربو ربیما شپذیر از عطالا از پس متخصص پزشک -3-4

 بخش در( نکالیآ متماا از قبل کثراحد و بخش در رحضو لیناو در نسیاورژا غیر رانبیما و قیقهد 30 فظر نسیاورژا رانبیما)13

 .نماید می تکمیل قیقد رتصو به را ربیما لحا حشر برگه لیهاو تمااقدا منجاا و ربیما بالینی معاینه از پس و یابد می رحضو

 برگه خالصه پروندهامكانات و تسهيالت مورد نياز: -5
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 معالج پزشک توسط حال شرح اطمینان از تکمیل برگهعنوان/موضوع : 

  شده تعیین زمانی محدوده در

 4/10/91تاريخ ابالغ  :

 1/7/93تاريخ آخرين باز نگری: 

         10/7/93تاريخ  آخرين ابالغ :  
 زایشگاه  : و روش دامنه خط مشی

 

     OB/025  کد خط مشی :

                                  اول        : نسخه                                                                      2از 2          : صفحه

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام خانوادگینام و  امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس گروه اطفال زیتا کریميآدکتر   رئيس گروه زنان  دکتر فریبا سرداري

  سرپرستار زایشگاه زهرا خوبرو  مدیر پرستاري  زهرا قاسمي 

  ماما پروانه اعالیي  مسئول ایمني بيمار ثریا رضایي

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس گروه زنان  با سرداريدکتر فری

 

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس  بيمارستان  دکتر سيد رضا مطهري

 13دستورالعمل مراقبتهاي مدیریت شده شماره  -  منابع :   -7
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 4/10/91تاريخ ابالغ  :  تکمیل گزارش اولین ارزیابی مددجو توسط ماماعنوان/موضوع : 

 1/7/93آخرين باز نگری: تاريخ 

         10/7/93تاريخ  آخرين ابالغ :  

 زایشگاه  : دامنه خط مشی و روش

 

   OB/026   کد خط مشی :

                                  اول        : نسخه                                                                      2از 1          : صفحه

 --- تعاريف : -1

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (: -2

 جهت تامین ، حفظ و ارتقای سالمت مادران  ربیما کامل شناخت وملز چرايی:

 دهستفاا ،  نمادر تیم مختلف ءعضاا بین طتباار اریبرقر ر،بیما با موثر طتباار اریبرقر ر،بیما ریپرستا تمشکال شناسایی هدف:

   قضایی جعامر در فاعید معتبر سند انعنو به آن از

 تهیه کارت اورژانس ، آموزش به کارکنان ، بازدیدهای مدیریتی دوره ای  سياست:

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 دهمسئول پاسخگو: ماما مسئول بیمار            و                    روش ارزیابی : مشاه

 : روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

 ماما مسئول بیمار  نسبت به ارزیابی و معاینه بیمار اقدام می نماید. -4-1

 ماما مسئول بیمار نتایج ارزیابی و معاینه بیمار را به پزشک معالج وی اطالع می دهد.-4-2

                                                                                                   کارت اورژانس ثبت می کند. ماما مسئول بیمار گزارش اولین ارزیابی بیمار را در -4-3

 ماما توسط تشاارگز ثبت در دنبو محرمانه و ماندهیزسا،پویاییدن،بو مختصر و کامل،قت،د حقیقت مهم صلا شش -4-4

 .   دشو می عایتر

 ---تسهيالت مورد نياز:امكانات و  -5

 



 

 عالیبسمه ت                               
 

 بادآافت بيمارستان شهدای ي

 تدفتر بهبود کيفي 
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 4/10/91تاريخ ابالغ  :  تکمیل گزارش اولین ارزیابی مددجو توسط ماماعنوان/موضوع : 

 1/7/93تاريخ آخرين باز نگری: 

         10/7/93تاريخ  آخرين ابالغ :  

 زایشگاه  : دامنه خط مشی و روش

 

   OB/026   کد خط مشی :

                                  اول        : نسخه                                                                      2از 2:    صفحه

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  روه اطفالرئيس گ دکتر ازیتا کریمي  رئيس گروه زنان  دکتر فریبا سرداري

  سرپرستار زایشگاه زهرا خوبرو  مدیر پرستاري  زهرا قاسمي 

  ماما فرزانه گنج خانلو  مسئول ایمني بيمار ثریا رضایي

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس گروه زنان  دکتر فریبا سرداري

 

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس  بيمارستان  سيد رضا مطهري دکتر

 تجارب بيمارستان -منابع :     -7
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طی مراحل مراقبتی مادر باردارپزشک معالج عنوان/موضوع : 

بیمارمشخص شده وهمه مشاوره ها درمانها ومراقبتهای الزم بااطالع 

 وهماهنگی ایشان انجام می پذیرد

 4/10/91تاريخ ابالغ  : 

 1/7/93 تاريخ آخرين باز نگری:

 زایشگاه  : دامنه خط مشی و روش        10/7/93تاريخ  آخرين ابالغ :  

 

   OB/027   کد خط مشی :

                                  اول        : نسخه                                                                      2از 1          : صفحه

 --- تعاريف : -1

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (: -2

 تامین ، حفظ و ارتقای سالمت مادران ، ارتقای رضایتمندی مادران چرايی:

 یکسان سازی عملکرد کارکنان هدف:

تنظیم برنامه آنکالی و جهت اعزام بیمار ، آمبوالنس خصوصی طرف قرار داد ، 2و  1در دسترس قرار دادن فرمهای شماره  سياست:

 مقیمی پزشکان متخصص   

 

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 مسئول پاسخگو: پزشک معالج بیمار            و              روش ارزیابی : مشاهده

 

 : روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

 صورت کتبی / شفاهی به ماما مسئول بیمار اطالع می دهد. پزشک معالج بیمار درخواست مشاوره را به -4-1

 ماما مسئول بیمار در صورت حضور پزشک مشاوره دهنده در مرکز مراتب را به وی اطالع می دهد.-4-2

پزشک معالج بیمار در صورت آنکال بودن پزشک مشاوره دهنده ، با وی تلفنی ارتباط برقرار می کندو نظرات مشاوره ای  -4-3

 را در پرونده ثبت می نماید.وی 

ماما مسئول بیمار در صورت نیاز به اعزام بیمار جهت مشاوره به خارج از مرکز مراتب را به سوپروایزر بالینی کشیک اطالع -4-4

 می دهد.

 ---امكانات و تسهيالت مورد نياز: -5
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طی مراحل مراقبتی مادر باردارپزشک معالج عنوان/موضوع : 

همه مشاوره ها درمانها ومراقبتهای الزم بااطالع بیمارمشخص شده و

 وهماهنگی ایشان انجام می پذیرد

 4/10/91تاريخ ابالغ  : 

 1/7/93تاريخ آخرين باز نگری: 

 زایشگاه  : دامنه خط مشی و روش        10/7/93تاريخ  آخرين ابالغ :  

 

   OB/027   کد خط مشی : :

                                  اول        : نسخه                                                                      2از2          : صفحه

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  يس گروه اطفالرئ دکتر ازیتا کریمي  رئيس گروه زنان  دکتر فریبا سرداري

  سرپرستار زایشگاه زهرا خوبرو  مدیر پرستاري  زهرا قاسمي 

  ماما سكينه وقاري  مسئول ایمني بيمار ثریا رضایي

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس گروه زنان  دکتر فریبا سرداري

 

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس  بيمارستان  سيد رضا مطهريدکتر 

 تجارب بيمارستان -منابع :     -7
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 بیماران به ای مشاوره و درمانی مراقبتی خدمات انجامعنوان/موضوع : 

 اند شده رژانسی او شرایط دچار که بلوك این

 4/10/91تاريخ ابالغ  : 

 1/7/93تاريخ آخرين باز نگری: 

        10/7/93تاريخ  آخرين ابالغ :  

 زایشگاه  : دامنه خط مشی و روش

 

    /OB   028کد خط مشی : :    

                                  اول        : نسخه                                                                      2از 1          : صفحه

 --- تعاريف : -1

 ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی  -2

وتامین ، حفظ و ارتقای سالمت   مندزنیا رانبیما به بخش تنجا و حیاتی قبتیامر و مانیدر تخدما موقع به ئهارا وملز چرايی:

 مادران ، ارتقای رضایتمندی مادران

  .  ستا هشد نسیاورژا ضعیتو رچاد که یبستر ربیما موقع به تمشکال فعر و سیدگییکسان سازی عملکرد کارکنان و رهدف:

 جهت اعزام بیمار ، آمبوالنس خصوصی طرف قرار داد ،تنظیم برنامه آنکالی و  2و  1در دسترس قرار دادن فرمهای شماره  سياست:

 هاونیر دعملکر پایش و رتنظا ،   هستند رکا به لمشغو بالین بخش در که ریپرستا یهاونیر زشموآ

 مشی و روش ارزيابی: مسئول پاسخگوی اجرای خط-3

 مسئول پاسخگو: پزشک معالج بیمار            و              روش ارزیابی : مشاهده

 : روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

 می داده عطالا معالج پزشک به سرپرستار/مامای شیفت توسط دارد نسیاورژا مانیدر امقدا به زنیا که ریبیما ضعیتو -4-1

 .دشو

 . ددگر می حاضر ربیما بالین بر قتو عسرا در معالج پزشک-4-2

 .یابد می مهادا نمادر وی معاینه و ربیما بالین بر پزشک رحضو با -4-3

 پزشک معالج بیمار درخواست مشاوره را به صورت کتبی / شفاهی به ماما مسئول بیمار اطالع می دهد.-4-4

دن پزشک مشاوره دهنده ، با وی تلفنی ارتباط برقرار می کندو نظرات مشاوره ای پزشک معالج بیمار در صورت آنکال بو -4-5

 وی را در پرونده ثبت می نماید.

 توسط ساعت یک از کمتر در و یپیگیر سرپرستار/مامای شیفت توسط بالفاصله ستیاخودر نسیاورژا یها ورهمشا -4-6

 .دشو می یزیتو ربیما ورمشا پزشک

 مامای مسئول بیمار توسطدستورات پزشک  نیشاا تایید رتصو در و سدر می ربیما معالج پزشک عطالا به ورهمشا نتایج -4-7

 .ددگر می اجرا

ماما مسئول بیمار در صورت نیاز به اعزام بیمار جهت مشاوره به خارج از مرکز مراتب را به سوپروایزر بالینی کشیک اطالع -4-8

 می دهد.
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 رسرپرستا توسط ای دوره رتصو به و ورود وبد در پرسنل به نسیاورژا رانبیما با ردبرخو هنحو ردمو در زمال یشهازموآ -4-9

 .دشو می داده

 .دشو می پایش مستمر رطو به رسرپرستا توسط هاونیر دعملکر -4-10

 ---امكانات و تسهيالت مورد نياز: -5

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس گروه اطفال دکتر ازیتا کریمي  رئيس گروه زنان  دکتر فریبا سرداري

  سرپرستار زایشگاه زهرا خوبرو  رستاري مدیر پ زهرا قاسمي 

  ماما معصومه کرپي  مسئول ایمني بيمار ثریا رضایي

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس گروه زنان  دکتر فریبا سرداري

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس  بيمارستان  دکتر سيد رضا مطهري

 تجارب بيمارستان -منابع :     -7

 

 بیماران به ای مشاوره و درمانی یمراقبت خدمات انجامعنوان/موضوع : 

 اند شده رژانسی او شرایط دچار که بلوك این

 4/10/91تاريخ ابالغ  : 

 1/7/93تاريخ آخرين باز نگری: 

        10/7/93تاريخ  آخرين ابالغ :  

 زایشگاه  : دامنه خط مشی و روش

 

    /OB   028کد خط مشی : :    

                                  اول        : نسخه                                                                      2از2           : صفحه
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 4/10/91تاريخ ابالغ  :  ارزیابی ومراقبت مستمر ازبیمار عنوان/موضوع : 

 1/7/93تاريخ آخرين باز نگری: 

        10/7/93تاريخ  آخرين ابالغ :  

 زایشگاه  : دامنه خط مشی و روش

 

   OB/029   کد خط مشی : :

                                  اول        : نسخه                                                                      2از 1          : صفحه

 --- تعاريف : -1

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (: -2

شرایط و پيشگيري از ایجاد وقفه در ارائه  جهت استمرار مراقبت از مددجو و ادامه دار بودن خدمت رساني در هر چرايی:

 خدمات مراقبت و درمان این خط مشي تهيه مي گردد .

و سایر افرادي که در فرایند مراقبت از بيمار با پزشك معالج همكاري مي کنند ، به منظور   مشارکت پزشكان و پرستاران هدف:

  ت ها با یكدیگرتجزیه وتحليل ویكپارچه نمودن و استمرار ارزیابي ها ومراقب

تعيين برنامه مقيمي و آنكالي براي گروههاي پزشكي و پيراپزشكي  به صورت ماهانه  ، تحویل بيماران به شيفت بعدي  سياست:

 در ساعات مشخص ، بازدیدهاي مدیریتي ایمني بيمار .

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 و              روش ارزیابي : بر اساس مشاهده        مسئول پاسخگو:مسئولين واحدها         

  روش  اجرا )گامهای اجرايی و مجری هر گام ( :-4

 اقدامات مراقبتي جهت بيمار را از زمان پذیرش بيمار در تمام ساعات شبانه روز انجام مي دهد.  پرستارکليه-4-1

 ده را در هر نوبت کاري در پرونده بستري ثبت مي نماید.گزارش روند مراقبت از بيمار و اقدامات انجام ش پرستار-4-2

مسئول شيفت در ابتداي هر شيفت با حضور کليه پرسنل شيفت بعد با کارت اورژانس / کاردکس بر بالين بيمار تمام  -4-3

 اقدامات انجام شده وپيگيري هاي بعدي را توضيح مي دهد. 

ه به شرایط بيمار وضعيت بيمار و تغيرات برنامه مراقبت یا سایر موارد را در روزانه در صورت لزوم و با توج  پزشك معالج-4-4

 پرونده ثبت مي کند.

پزشك معالج بيمار / پرستار مسئول بيماردر زمان ترخيص آموزش هاي الزم در زمينه مراقبت هاي پزشكي وپرستاري را -4-5

 دهندودر پرونده ثبت مي نمایند.به شيوه اي ساده وقابل درك به بيمار / همراهان وي ارائه مي 

 پرستار مسئول بيمارپيگيري هاي پس از ترخيص در پرونده  را ثبت مي نماید.-4-6

 پرستار مسئول بيمارکپي اقدامات پاراکلينيك و آزمایشات معوقه پس از ترخيص را به بيمار یا همراه وي تحویل مي دهد.-4-7
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 ---امكانات و تسهيالت مورد نياز: -5

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس گروه اطفال دکتر ازیتا کریمي  رئيس گروه زنان  دکتر فریبا سرداري

  سرپرستار زایشگاه زهرا خوبرو  اري مدیر پرست زهرا قاسمي 

  ماما فرزانه گنج خانلو  مسئول ایمني بيمار ثریا رضایي

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس گروه زنان  دکتر فریبا سرداري

 

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس  بيمارستان  دکتر سيد رضا مطهري

 تجارب بيمارستان -منابع :     -7

 

 4/10/91تاريخ ابالغ  :  ارارزیابی ومراقبت مستمر ازبیمعنوان/موضوع : 

 1/7/93تاريخ آخرين باز نگری: 

        10/7/93تاريخ  آخرين ابالغ :  

 زایشگاه  : دامنه خط مشی و روش

 

   OB/029   کد خط مشی : :

                                  اول        : نسخه                                                                      2از 2          : صفحه



 

 عالیبسمه ت                               
 

 بادآافت بيمارستان شهدای ي

 تدفتر بهبود کيفي 
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تمام اقدامات پاراکلینیکی مشاوره وارزیابی مامایی عنوان/موضوع : 

 بالفاصله به اطالع پزشک معالج رسانده می شود

 4/10/91تاريخ ابالغ  : 

 1/7/93تاريخ آخرين باز نگری: 

        10/7/93تاريخ  آخرين ابالغ :  
  ه وکلینیکزایشگا : دامنه خط مشی و روش

 

   OB/030   کد خط مشی : :

                                  اول        : نسخه                                                                     3از 1          : صفحه

 --- تعاريف : -1

 :بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی ( -2

 وها ورهمشا، کلنیکراپا نتایج موقع به یافتدر ثرا در معالجه تحت ربیما ضعیتو از پزشک ئمدا و کامل گاهیآ وملز چرايی:

 بمنظور تامین ، حفظ و ارتقای سالمت مادران ، ارتقای رضایتمندی مادران   ریپرستا ییابیهاارز

   ربیما جهت مناسب یمانهادر ایجرا ،  ناصحیح یمانهادر از ناشی ارضعو کاهش ر،بیما نمادر صحیح ندرو مهادا :هدف

   همایشگاآز و بالینی یبخشها در نیابحر تمایشاآز لیست تهیه ،  حدهاوا و بخشها جهت هیژو و آزاد خط تهیه.  سياست:

 هاونیر دعملکر یابیارز ، هاونیر توجیه و زشموآ ، شهر سطح و لنکاآ نپزشکا یتلفنها رهشما لیست تهیه ،

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 مسئول پاسخگو: پزشک معالج بیمار            و              روش ارزیابی : مشاهده

 روش  اجرا )گامهای اجرايی و مجری هر گام ( :-4

 .باشد می دموجو تلفن مرکز در متخصص نپزشکا ستما رهشما لیست  -4-1

 طبیعی غیر ردمو با جههامو رتصو در و نماید می یابیارز مرتبا را رانبیما شیفت لطو در ر/مسئول شیفت پرستاسر-4-2

 .نماید می ثبت هندوپر در و اجرا را راتستود و دگیر می ستما معالج پزشک با دارد ریفو خلهامد به زنیا که نسیاورژا

 یپیگیر جهت یبعد رهمکا به شیفت لتحو و تحویل مهنگا به و ثبت ریپرستا ارشگزدر نباشد نسیاورژا ربیما مشکل گرا-4-3

                          .                                                                                                                            سدر می پزشک عطالا به یبعد یزیتو در کثراحد و دشو می داده عطالا

 نماید. می ارائه وکنترل همایشگاآز و بخشها در تفکیک بهرا  تمایشاآز نیابحر نتایج لیستر پرستاری دفت -4-4

 .  باشد می بخش به نیابحر یها سمقیا سانیر عطالا لمسئو نفر یک همایشگاآز در شیفت هر در -4-5

 تا ددمیگر منجاا همایشگاآز پرسنل سطتو دامجد مربوطه مایشآز شتدا ارقر نیابحر ودهمحد در ای نتیجه که تیرصو در -4-6

 .  ددمیگر تایید فنی لمسئو توسط آن نتیجهددو گر حاصل نطمیناا هشد منجاا رکا صحت از

  

 



 

 عالیبسمه ت                               
 

 بادآافت بيمارستان شهدای ي

 تدفتر بهبود کيفي 
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تمام اقدامات پاراکلینیکی مشاوره وارزیابی مامایی عنوان/موضوع : 

 بالفاصله به اطالع پزشک معالج رسانده می شود

 4/10/91تاريخ ابالغ  : 

 1/7/93ن باز نگری: تاريخ آخري

        10/7/93تاريخ  آخرين ابالغ :  
 زایشگاه  : دامنه خط مشی و روش

 

   OB/030   کد خط مشی : :

                                  اول        : نسخه                                                                     3از 2          : صفحه

 در ولمسو دفر توسط یبستر رانبیما ردمو در...(  و ژیبیولوومیکر،بیوشیمی)مایشگاهیآز یحدهادروا قفو نیابحر اردمو -4-7

 .  دشو می  داده عطالا هکنند ستاخودر پزشک به سرپایی رانبیما ردمو در و ریپرستا درکا به تلفنی رتصو به قتو عسرا

 پزشک منا ه،گیرند ستما س،تما نماز و یخرتا ،نیابحر ردمو ر،بیما منا ،مایشآز منجاا نامز و یخرتا) موارد بحرانی بقاسو -4-8

 .ددگر می ثبت همایشگاآز مختلف یها بخش تفکیک به نیابحر اردمو ثبت فترتوسط فرد مسئول درد( ستماردمو رپرستا یا

 عطالا به رپرستا توسط تلفنی رتصو بهبالفاصله  دار ردمو یسونوها و ها فیاگر رتیپور نتایج ، تمایشاآز نیابحر نتایج -4-9

  د.شو می هساندر معالج پزشک

 می داده عطالا پزشک  به رپرستا توسط تلفنی رتصو به( پزشک ستاخودر رتصو در) کلنیکیراپا تمااقدا کلیه نتایج -4-10

 .دشو

 و ءمضاا رپرستا توسطشده و گرفتهتحویل  توسط کمک بهیار/بهیار همایشگاآز از بمکتو رتصو به تمایشاآز کلیه نتایج -4-11

 .ددگر می هندوپر ضمیمه

 میمعالج  پزشک یترو به رپرستا توسط، یافتدر از پس یزیتو لیناو در نساورژا غیر کلنیکراپا تمااقدا کلیه نتایج -4-12

 . سدر

 .نماید می ءمضاا را آن تمااقدا نتایج یترو از پسمعالج  پزشک -4-13

 .سدر می معالج پزشک عطالا به رپرستا توسط بالفاصله نسیاورژا ی ها رهومشا نتایج -4-14

 .سدر می پزشک یترو به یزیتو لیناو در نساورژا غیر یها ورهمشا نتایج -4-15

 .دشو می داده قمافو ولمسو توسط هاونیر به زمال یشهازموآ پزشک به اردمو معالا چگونگی صخصو در -4-16

 .   دشو می یابیارز قمافو ولمسو توسط مستمر رتصو به هاونیر دعملکر -4-17

                                                                                                                                                

  نپزشکا ستما رهشما لیست -  تمایشاآز نیابحر نتایج لیست امكانات و تسهيالت مورد نياز: -5

 

 

 



 

 عالیبسمه ت                               
 

 بادآافت بيمارستان شهدای ي

 تدفتر بهبود کيفي 
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تمام اقدامات پاراکلینیکی مشاوره وارزیابی مامایی عنوان/موضوع : 

 بالفاصله به اطالع پزشک معالج رسانده می شود

 4/10/91تاريخ ابالغ  : 

 1/7/93تاريخ آخرين باز نگری: 

        10/7/93تاريخ  آخرين ابالغ :  
 زایشگاه  : دامنه خط مشی و روش

 

   OB/030   : : کد خط مشی

                                  اول        : نسخه                                                                      3از 3          : صفحه

 

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس گروه اطفال دکتر ازیتا کریمي  رئيس گروه زنان  فریبا سرداري دکتر

  سرپرستار زایشگاه زهرا خوبرو  مدیر پرستاري  زهرا قاسمي 

  ماما گيتي کيومرثي  مسئول ایمني بيمار ثریا رضایي

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس گروه زنان  دکتر فریبا سرداري

 

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس  بيمارستان  دکتر سيد رضا مطهري

 تجارب بيمارستان -منابع :     -7

 



 

 عالیبسمه ت                               
 

 بادآافت بيمارستان شهدای ي

 تدفتر بهبود کيفي 
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تکمیل وتحویل برگه خالصه پرونده به بیماربصورت عنوان/موضوع : 

 خوانا وکامل ومطابق بااستانداردها درزمان ترخیص بیمار از بیمارستان 

 4/10/91:تاريخ ابالغ   

 1/7/93تاريخ آخرين باز نگری: 

        10/7/93تاريخ  آخرين ابالغ :  

 زایشگاه  : دامنه خط مشی و روش

 

   OB/031   کد خط مشی : :

                                  اول        : نسخه                                                                      3از 1          : صفحه

 --- تعاريف : -1

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (: -2

جهت حصول اطمينان از ارایه مراقبتهاي درماني بصورت مطلوب براي بيماران و ارتقا کيفيت خدمات بهداشتي و درماني  چرايی:

 این خط مشي تهيه مي گردد .

    رد کارکنان و در راستاي اصول ایمني بيمار یكسان سازي عملك هدف:

 بررسي برگه خالصه پرونده هنگام ترخيص وتحویل کپي خالصه پرونده درزمان ترخيص به بيماریاهمراه ويسياست: 

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 اس مشاهده مسئول پاسخگو: پزشك مسئول بيمار        و           روش ارزیابي : بر اس

  روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

منشي بخش کليه اطالعات مربوط به سربرگ برگه خالصه پرونده را ) نام و نام خانوادگي بيمار ، سن ، تاریخ پذیرش و  -4-1

 ترخيص ، تشخيص ( با خط خوانا و در زمان تشكيل پرونده در بخش تكميل مي نماید.

 بيمار / پزشك اورژانس در تكميل برگه خالصه پرونده موارد ذیل را رعایت مي نماید: پزشك معالج -4-2

 باليني معاینات و ح حال شر از اي خالصه 

 رادیولوژي تصاویر و ها آزمایش نتایج 

 ه اند شد منجر بيمار ترخيص به که رادیولوژي وتصاویر آزمایشها نتایج. 

 ها آن نتایج و شده انجام احيهايجر و یها اسكو درماني، اقدامات نها، درما 

 بيمارستان در بستري مدت طول در بيمار وضعيت از اي خالصه 

 ه است شد دچار نها آ به بيمار که احتمالي عوارض. 

 ها بخش در بيمار جابجایي توضيح 

 ترخيص زمان در بيمار وضعيت 



 

 عالیبسمه ت                               
 

 بادآافت بيمارستان شهدای ي

 تدفتر بهبود کيفي 
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 ترخيص از پس بيمار پيگيري ي نحوه 

 همراهان و وي به شده ارایه توضيحات و شها آموز و ترخيص زمان در بيمار هاي دارو و ها دستورالعمل 

 اوليه تشخيص 

 ثانویه تشخيص 

 نهایي تشخيص 

 معالج پزشك ضايام 

 پرونده توسط منشي پس ازدستورپزشك معالج مبني برترخيص بيمار به واحدترخيص تحویل مي شود.-4-3

 بيماریاهمراه وي توسط منشي بخش جهت تسویه حساب به واحدترخيص راهنمایي مي شوند.-4-4

بيماربالمانع است ، برگه خالصه پرونده مسئول ترخيص بيمار پس از محاسبه مالي پرونده وقبل ازصدور برگه ي ترخيص  -4-5

 رابه بيماریاهمراه وي مي دهد تاکپي آن راگرفته وتحویل واحدترخيص دهند.

مسئول مدارك پزشكي به صورت رندوم برگه هاي خالصه پرونده تكميل شده موجود در مدارك پزشكي را بررسي و جهت -4-6

 نابودن آنها رادر کميته مدارك پزشكي مرکز مطرح مي نماید.تكميل به منشي بخش تحویل داده وموارد  نقص وناخوا

 ---امكانات و تسهيالت مورد نياز: -5

 کميته بررسی:-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس گروه اطفال دکتر آزیتا کریمي  رئيس گروه زنان  دکتر فریبا سرداري

  سرپرستار زایشگاه زهرا خوبرو  مدیر پرستاري  اسمي زهرا ق

  ماما معصومه کرپي  مسئول ایمني بيمار ثریا رضایي

 

تکمیل وتحویل برگه خالصه پرونده به بیماربصورت عنوان/موضوع : 

 مل ومطابق بااستانداردها درزمان ترخیص بیمار از بیمارستانخوانا وکا

 4/10/91تاريخ ابالغ  : 

 1/7/93تاريخ آخرين باز نگری: 

        10/7/93تاريخ  آخرين ابالغ :  

 زایشگاه  : دامنه خط مشی و روش

 

   OB/031   کد خط مشی : :

                                  اول        : نسخه                                                                      3از 2          : صفحه



 

 عالیبسمه ت                               
 

 بادآافت بيمارستان شهدای ي

 تدفتر بهبود کيفي 
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 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس گروه زنان  دکتر فریبا سرداري

 

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  رئيس  بيمارستان  دکتر سيد رضا مطهري

 تجارب بيمارستان -منابع :     -7

 

 

 

 

 

 

تکمیل وتحویل برگه خالصه پرونده به بیماربصورت عنوان/موضوع : 

 خوانا وکامل ومطابق بااستانداردها درزمان ترخیص بیمار از بیمارستان

 4/10/91تاريخ ابالغ  : 

 1/7/93رين باز نگری: تاريخ آخ

        10/7/93تاريخ  آخرين ابالغ :  
 زایشگاه  : دامنه خط مشی و روش

 

   OB/031   کد خط مشی : :

                                  اول        : نسخه                                                                      3از 3          : صفحه



 

 عالیبسمه ت                               
 

 بادآافت بيمارستان شهدای ي

 تدفتر بهبود کيفي 
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 4/10/91غ  :تاريخ ابال UPSاستفاده از سیستم عنوان/موضوع : 

 1/6/93تاريخ آخرين بازنگری: 

 15/6/93تاريخ  آخرين ابالغ :   

  کليه پزشكان و کارکنان پرستاری دامنه خط مشی و روش :
  

  OB /032  کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                        2از 1 : صفحه

 درصورت قطع برق پريز يوپی اس برق ذخيره دارد وباعث جلوگيری از نوسان برق دردستگاه ها می گردد. تعاريف : -1

 بيانيه خط مشی)چرايی خط مشی ،هدف از تدوين و سياست خط مشی (:-2

 UPSها و تجهیزات بیمارستانی ، الزم است سیستم با توجه به نوسانات و قطع برق و هزینه های سنگین خرابی دستگاه چرايی:

  در مرکز نصب گردد .

 آگاهی کارکنان مرکز ازنحوه کاربرد و استفاده از این سیستم هدف:

 مجهز نمودن تاسیسات برقی  به یوپی اس  سياست: 

 یه فعال می شود.(ثان 10مجهز به سیستم برق اضطراری است که در صورت قطعی برق در عرض همچنین این بیمارستان )

 مسئول پاسخگوی اجرای خط مشی و روش ارزيابی:-3

 مسئول پاسخگو: مدیربیمارستان           و       روش ارزیابی : بر اساس مشاهده 

 

 : روش  اجرا :)گامهای اجرايی و مجری هر گام (-4

یوترها( با نوشته شدن کلمه یوپی اس پریزهای یوپی اس جهت استفاده دستگاههای الکتریکی )تجهیزات پزشکی وکامپ -4-1

 درباالی آنها  دربخش توسط مسئول تاسیسات مشخص شده است .

 سرپرستار اتصال دستگاههای الکتریکی) تجهیزات پزشکی وکامپیوترها( به پریزهای یوپی اس را روزانه کنترل می نماید. -4-2

 کنترل می نماید. یست ماهانه مسئول تاسیسات صحت عملکرد پریزهای یوپی اس راطبق چک ل -4-3

 پرسنل بخش روزانه جهت استفاده ازدستگاههای الکتریکی واحد تنهاازپریزهای یوپی اس استفاده می نمایند.-4-4

 

 پریزهای یوپی اس  و  سیستمامكانات و تسهيالت : -5
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 بادآافت بيمارستان شهدای ي
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 4/10/91تاريخ ابالغ  : UPSاستفاده از سیستم عنوان/موضوع : 

 1/6/93 تاريخ آخرين بازنگری:

 15/6/93تاريخ  آخرين ابالغ :   

  کليه پزشكان و کارکنان پرستاری دامنه خط مشی و روش :
  

  OB /032  کد خط مشی :

                                 اول  : نسخه                                                                        2از 2:   صفحه

 ه بررسی:کميت-6

 تهيه کنندگان :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  سرپرستار زایشگاه زهرا خوبرو  رئيس گروه زنان  دکتر فریبا سرداري

  مسئول تجهيزا پزشكي طيبه خاوري  مدیر پرستاري  زهرا قاسمي 

  تاسيسات مسئول محمدحسين آبك  مسئول ایمني بيمار ثریا رضایي

 

 تاييد کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  مدیر بیمارستان سیدابراهیم هاشمی

 

 ابالغ کننده :

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی

  ریيس  بيمارستان  دکتر سيدرضا مطهري

 تجارب بیمارستان  منابع :-7

 

 
 
 
 



 

 عالیبسمه ت                               
 

 بادآافت بيمارستان شهدای ي

 تدفتر بهبود کيفي 
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 )کدخط مشی(عالئم اختصاری واحدهاجدول 

 
 

 کد خط مشی نام خط مشی کد خط مشی نام خط مشی

 B&F   آتش نشانی و ساختمان،تاسیسات  M&L مدیریت ورهبری            
 PR تدارکات QI بهبودکیفیت             

 R رادیولوژی NM مدیریت پرستاری            
 PHY فیزیوتراپی F مدیریت مالی                 

 LAB آزمایشگاه IT         IT مدیریت اطالعات
 BLT انتقال خون   HR مدیریت نیروی انسانی      

 OR   اتاق عمل وبیهوشی  BME مهندسی پزشکی                
 CS     سی اس ار  D مدیریت دارویی                 

 CCU                  2و1سی سی یو HIM    مدیریت اطالعات سالمت)مدارک پزشکی(
 ICU    2و1ی سی یوآ PR خدمت   حقوق گیرنده

 D دیالیز SAF ایمنی بیمار  
 E اورژانس OC بهداشت حرفه ای

 IC کنترل عفونت   H بهداشت محیط  
 I بخش داخلی WM  مدیریت پسماند 

 S جراحی  بخش  L    لنژری 
 OB بلوک زایمان NUT تغذیه

 


