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 معرفی کلی بیمارستان
 

جهزت    3111سزال  اين مركز  در   .است شده واقعتهران  در جنوببيمارستان شهيد فهميده در منطقه عباسي 

بيمارسزتان تخصصزي    عنزوان  بزه درمانگاه فعاليت داشته و سزس    عنوان به در ابتدا كه. استفاده در امور درماني وقف شد

ب اين بيمارستان توسز  سزازمان شزير خورشزيد اداره     قبل از انقال سال هايدر .كودكان فعاليت خود را ادامه داده است

ايزن  در حزال حارزر    گرديد ميو سس  بهداري استان تهران اداره  احمر هاللكه بعد از انقالب ابتدا توس  سازمان  شد مي

 . هستمشغول فعاليت  ايرانعلوم پ شكي  نظر دانشگاهزير  درمانيمرك  

 

 

 :از  اند عبارتفعال بیمارستان  هاي بخش

 بخش اطفال 

 بخش نوزادان 

  بخش اورژان 

 

 

 

 



 

                                                                                          

 

 بيمارستان تخصصي كودكان شهيد فهميده

 4 

 

 

 :از اند عبارت درمانگاه هاي بخش

 درمانگاه عمومي اطفال 

  اطفال و آلرژيدرمانگاه فوق تخصصي آسم 

 كارشناس تغذيه 

  شناسي روانكارشناس 

 درمانگاه مغ  و اعصاب 

 فوق تخصص نوزادان 

 فوق تخصص گوارش 

 فوق تخصص ريه 

 فوق تخصص غدد 

 فوق تخصص عفوني 

 

 :پاراکلینیكی هاي بخش

 راديولوژي 

 آزمايشگاه 

 داروخانه 

 سونوگرافي 

  اسسيرومتري ونوار مغ ي وEEG 
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 مشخصات بیمارستان شهید فهمیده

 

 چهارراه عباسي   -  احمر هاللتقاطع خيابان    -بزرگراه نواب    –تهران : آدرس بيمارستان 

 1554117311:  كد پستي 

  33711414 – 33757555:   مرك  هاي تلفنشماره 

 33715555:  شماره نمابر 

 1330:  تا سي تاريخ 

  411555 – 45/14/57:  بيمارستان / مرك   تا سي تاريخ شماره پروانه 

 1-315383 - 35/5/34: بيمارستان /  مرك   وري بهرهتاريخ صدور مجوز 

 كودكان و نوزادان:  نوع تخصص بيمارستان 

 وقفي : نوع مالكيتدرماني                                                                          : نوع فعاليت 

 44/7/91:بيتاريخ آخرين ارزشيا      يك :  آخرين درجه ارزشيابي بيمارستان 

  مترمربع 4555:       زيربناكل مساحت          مترمربع   4355:   كل مساحت زمين 

 4: ورودي  هاي دربتعداد                                                       4:      تعداد طبقات ساختماني 

 17:  تعداد تخت فعال                                      45:  تعداد تخت مصوب 

  E- Mail    :fahmideh.hospital@yahoo.comپست الكترونيكي 

 www.hospfh.iums.ac.ir( :  سايت اينترنتي )  رساني اطالعآدرس پايگاه 
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 ( MISION) بیانیه رسالت 

 يدرماني تخصصي ممتاز و دريافت لوح دوستدار كودك در جهت ارتقا -اين مرك  با ارائه خدمات تشخيصي 

 دوره كودكي ونوجواني سالمت و بهداشت نوزادان و كودكان كل كشور از بدو تولد تا 

  مرك  با به كارگيري پ شكان مجرب و كاركنان متعهد و كارامد ، ارائه خدمات موثر و علمي با احترام به اين

ررايت مندي گيرندگان خدمت ، دسترسي  كيفيت درمان،ارزشها و كرامت انساني و ارتقاي مستمر ايمني و

 .عادالنه به خدمات  را فراهم آورده است
  طور كامل،كارامد وموثر و هماهنگ با نظام سالمت آمادگي مقابله با اپيدمي بيمارستان در هرزمان و شرايطي به

 .بيماري هاي واگير و شراي  بحراني را دارد

 

 (  VISION)  انداز چشم

 

درماني تخصصي و فوق تخصصي به نوزادان ،كودكان و نوجوانان با  –خدمات تشخيصي  دهنده ارائهمرك   ترين نامبه

 كيفيت خدمات در سطح كشور روزترين بهباالترين و 
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 بیمارستان شهید فهمیدهپالن تصوير سايت 

 

 

 

 

 ورودي شمالي

 N 

 ساختمان اداري

 مديريت/كارگزيني  :طبقه اول

 مدارك پزشكي/ / دفتر پرستاري :طبقه دوم 

  وتجهيزات پزشكي وتغذيه بايگاني جاريو 

 

  

 

 ساختمان اداري

 رياست :طبقه اول

  مالي امور :طبقه دوم 

 

 انبار دارويي

 انبارتاسيسات

 تاسيسات

 نوزادان

 منطقه امن

 سروي  بهداشتي

 / 2درمانگاه اطفال/اورژانس/ترياژ/پذيرش : طبقه اول

درمانگاه اطفال /درمانگاه فوق تخصص: طبقه دوم

 آموزش شير مادر/بيمه/سونوگرافي/راديولوژي/1
 ورودي اورژان 

 تداركات

 :ساختمان مرك ي

 / آشس خانه/ 2اطفال: طبقه اول

 1بخش اطفال  :طبقه دوم

 

 اهگآزمايش

 ورودي اصلي

 

ب
وا
ه ن
را
رگ
ب 

 

 خيابان هالل احمر

 اسكندريخيابان 
 

ي
بان
گه
ن

 
ت
عا
ال
اط
و 

 

 نمازخانه

 

 

 بوفه

 داروخانه
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 رانيا در ماریب حقوق منشور

 

 

 

 

 

 

 

 

 بيمار حقوق

 . است ماريب حق سالمت خدمات مطلوب افتيدر-1

 :ديبا سالمت خدمات ارائه-

 . باشدي مذهب وي فرهنگ اعتقادات ها ارزش به احترام با و انسان منزلت و شان شايسته( 1-1

 .باشدي مهربان با همراه و ، ادب ، انصاف ، صداقت ي پايه بر(  4-1

 .باشدي تيجنس وي ماريب نوع ،ي مذهب ،ي فرهنگ ،ي قوم ازجمله ضيتبع  هرگونه از فارغ(  5-1

 . باشد روز دانش اساس بر(  7-1

 .باشد ماريب منافع بربرتريي مبتن(  3-1

 .باشد مارانيبي درمان هاي اولويت و عدالت بري مبتن سالمت منابع عيتوز مورد در(  1-1

 .باشد بخشي توان و درمان صيتشخي ريشگيپ از اعم مراقبت اركاني هماهنگ بري مبتن(  4-1

  وارزش بينش

 ويژ اهميت از بيماري شرايط در امر اين. باشند مي ها انسان كرامت به واحترام حفظ به متعهد جامعه افراد يكايك

 بوده اسالمي جمهوري نظام پايه اصول از انساني واالي كرامت به توجه اساسي قانون اساس بر.است برخوردار اي ه

 خدمات ارائه اساس اين بر كند تامين كشور افراد يكايك براي  را درماني بهداشتي خدمات است موظف دولت

 به توجه با منشور اين.پذيرد صورت بيماران انساني كرامت ورعايت حقوق به احترام بر مبتني عادالنه بايد سالمت

 خدمات گيرندگان تمامي ذاتي كرامت برابري وبرپايه وايراني اسالمي فرهنگ بر ومبتني انساني واالي هاي ارزش

 شده تنظيم سالمت خدمات وگيرندگان كنندگان ارائه ميان انساني رابطه وتحكيم ،ارتقاء حفظ هدف وبا سالمت

 .است



 

                                                                                          

 

 بيمارستان تخصصي كودكان شهيد فهميده

 9 

 .باشد غيرضروري هاي محدوديت و رنج و درد ليتحم دوراز به وي ضرور و هيپاي رفاه امكانات هيكل تأمين همراه به(  5-1

 ، انيزندان ،ي روان مارانيب سالمندان ، باردار زنان ، كودكان ازجمله جامعه پذير آسيب هاي گروه حقوق به اي ويژه توجه(  9-1

 .باشد داشته سرپرست بدون افراد وي جسم وي ذهن معلوالن

 .باشد ماريب وقت به احترام با و ممكن زمان ترين سريع در(  15-1

 .باشد خدمت رندگانيگ جنس و سن ، زبان چونيي رهايمتغ گرفتن نظر در با(  11-1

 اساس بري فور ريغ مورد در رديگ صورت آن ي هزينه تأمين به توجه بدون( اورژانس)ي فور وي ضرور هاي مراقبت در( 14-1

 باشد شده تعريف  ضوابط

 خدمات ارائه از پس است الزم نباشد ممكن مناسب خدمات ارائه كه درصورتي(  اورژانس)ي فور وي ضرور هاي مراقبت در( 15-1

 گردد فراهم مجهز واحد به ماريب انتقال نهيزم الزم حاتيتوض وي ضرور

ي و شيآسا حفظ باهدف هست الوقوع بيغر ماريب مرگ و برگشت غيرقابلي ماريب تيوضع كه اتيحي انيپا مراحل در( 17-1

 زمان در اش خانواده وي عاطف وي معنوي اجتماعي رواني ازهاين به توجه ماريب  رنج و درد كاهش شيآسا از منظور.گردد ارائه

 .گردد همراه خواهد مي كهي فرد با شيخوي زندگ لحظات نيآخر در دارد حق احتضار حال در ماريب هست احتضار

 .رديگ قرار ماريب ارياخت دري كاف زانيم به و مطلوب نحو به ديبا اطالعات -4

 :باشد ليذ موارد شامل ديبا اطالعاتي محتوا(1-4

 :رشيپذ زمان در ماريب حقوق منشور مفاد( 1-4-4

ي معرف و مهيب ضوابط وي درمان ريغ وي درمان خدمات از اعم مارستانيب بيني پيش قابل هاي هزينه و ضوابط(4-1-4

 :رشيپذ زمان دري تيحما هاي دستگاه

 ارتباط و دانشجو و پرستار پزشك ازجمله مراقبت ارائه مسئولي پزشك گروهي اعضا اي حرفه ي رتبه و تيمسئول نام(5-1-4

 گر،يكدي با ها آن اي حرفه

 و آگهي پيش ،يماريب صيتشخ آن،ي احتمال عوارض و روش هر قوت و ضعف نقاط وي درمان وي صيتشخ هاي روش(7-1-4

 .ماريب گيري تصميم درروند تأثيرگذار اطالعات ي كليه زين و آن عوارض

 .درمان طول دري پزشك گروهي اصلي اعضا و معالج پزشك بهي دسترس ي نحوه(3-1-4

 .دارندي پژوهش تيماه كهي اقدامات ي كليه(1-1-4

 . درمان استمراري براي ضرور هاي آموزش ارائه(4-1-4

 :باشد ليذ صورت به ديبا اطالعات ارائه ي نحوه( 4-5
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 زبان ازجملهي وي فرد هاي ويژگي و درد و اضطراب ازجمله ماريب طيشرا با و متناسب زمان در ديبا اطالعات(4-4-1

 :كه اين مگر رديگ قراري و ارياخت در درك زانيم و ، التي،تحص

 اقدام از پس اطالعات انتقال صورت نيا در) گردد ماريب به بيآس سبب فوق اطالعات ارائه واسطه به درمان شروع در تأخير

 (شود انجام ديبا مناسب زمان نياول دري ضرور

 شمرده محترم ماريب خواست ديبا صورت نيا در كه دينما امتناع امر نيا از اطالعات افتيدر حق از اطالعات  رغم علي ماريب-

 :دهد قراري جد خطري معرف در را نيريسا باي ،و ماريب اطالع عدم كه اين مگر.شود

 و نموده افتيدر را آن ريتصو و باشد داشتهي دسترس خودي نيبال پرونده در شده ثبت اطالعات هيكل به تواند مي ماريب(4-4-4

 .دينما درخواست را آن در مندرج اشتباهات حيتصح

 .شود شمرده محترم ديبا سالمت خدمات افتيدر در ماريب آزادانه گيري تصميم و انتخاب حق-5

 :هست ليذ موارد درباره گيري تصميم و انتخاب محدوده( 1-5

 :ضوابط  چوب چهار در سالمت خدمات ي كننده ارائه مركز و معالج  پزشك انتخاب(1-1-5 

 :مشاور عنوان به دوم پزشك از نظرخواهي و انتخاب(4-1-5

 افتيدر نحو و تداوم در تأثيريي و گيري تصميم نكهيا از نانياطم با  پژوهش هرگونه در شركت عدم اي شركت(5-1-5

 :داشت نخواهد سالمت خدمات

 خودكشي موارد در مگر آن رد اي رشيپذ ازي ناشي احتمال عوارض ازي آگاه از پسي شنهاديپان هاي درم رد اي قبول(7-1-5

 :دهد مي قراري جد خطر معرض در راي گريد شخص درمان از امتناع كهي مورد اي

 و ثبت هست گيري تصميم تيظرف واجد ماريب كه درزمانيي آتي درمان اقدامات مورد در ماريبي قبل نظر اعالم(3-1-5

 كنندگان ارائه مدنظر قانوني نيمواز تيرعا باي و گيري تصميم تيظرف فقدان زمان دري پزشك اقداماتي راهنما عنوان به

 .رديگ قرار ماريب نيگزيجا گيرنده تصميم و سالمت خدمات

 :هست ليذ موارد شامل گيري تصميم و انتخاب طيشرا(4-5

 .باشد( دوم دربند مذكور) جامع وي كاف اطالعات افتيدر بري مبتن آگاهانه و آزادانه ديبا ماريب گيري تصميم و  انتخاب(1-4-5

 .شود داده انتخاب و گيري تصميم جهت ماريب بهي كاف و الزم زمان اطالعات ارائه از پس(4-4-5

 .باشندي رازدار اصل تيرعا و(خلوت حق) ماريبي خصوص ميحر به احترام بري مبتن ديبا سالمت خدمات ارائه -7

 .باشد كرده استثناء را آن قانون كهي موارد در مگر استي الزام ماريب به مربوط اطالعات هيكل به راجعي رازدار اصل تيرعا(1-7

 ي كليه منظور نيبد استي ضرور شود گذاشته احترام ماريب ميحر به ديبا درمان و صيتشخ از اعم مراقبت مراحل ي كليه در(4-7

 .گردد فراهم ماريبي خصوص ميحر نيتضم جهت الزم امكانات
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  خطر مديريت

 

  Risk Management   خطر مديريت
 

 بندي، ارزيابي، واكنش به ريسك، كنترل و اجراي برنامه مديريت ريسكفرآيند برنامه ريزي، شناسايي، طبقه : مديريت ريسك 
. 
ناپذير اجتناب ءيک جز (RISK) وجود خطر .شرايط بالقوه اي است كه مي تواند به مرگ، آسيب يا زيان بيانجامد:  )احتمال خطر(ريسک  

ي مراقبت سالمت نيز همراه با هاهمه جنبه. حداقل رساند را به توان آنتوان آن را حذف كرد ولي ميطور كامل نميهاز زندگي است و ب

 . خطر است

                             انجام فعاليت هاي باليني و اداري براي شناسايي، ارزيابي و كاهش خطر :   مديريت ريسك در حوزه سالمت

 سازمانآسيب به بيماران ، كاركنان و مالقات كنندگان و خطر از دست دادن خود 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المتعلل نياز به مديريت ريسك در نظام س

 

 ضرورت افزايش ايمنی بيمار 

 افزايش انتظارات بيمار، متخصصان و کارکنان 

  سالمتفشارهای رقابتی در بازار 

 فشار مداوم هزينه های داخلی 

 ارايه خدمات مطلوب توسط بيمارستانها که از سوی دولت مطالبه ميشود 

 عاها و شكايتهای قانونیافزايش سطح شكايات، اد 

 بررسی رضايت بيماران، نقاط ضعف و ذهنيت منفی آنان را نشان ميدهد 

 تحقيقات بالينی نياز به بهبود را نشان می دهد 
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 ماتريس لرزيابي ريسك                 رويكرد كنشي يا آينده نگر   

   FMEA-حاالت بالقوه خطر و اثرات آنتحليل  

 

 تحليل علل ريشه اي    RCA       رويكرد واكنشي يا گذشته نگر

 

  :خطر عبارتند ازيند مديريت آمرحله در فر هفت

 سازي زمينه 
  خطرشناسايي   
  خطرتحليل  
  خطرارزيابي 
  خطراستراتژي جهت كاهش، حذف و يا انتقال 
  بررسي و نظارت مداوم 
 ثر و مشاوره ؤارتباطات م 
 
 

 

 

-مي   كه اجازهاست  روش تحقيقي( RCA) اي حوادثتجزيه و تحليل علت ريشه .باشدمي RCAهاي مهم در مديريت خطر يكي از ابزار

هدف از تجزيه و  .است چرا برخي نتايج رخ داده ها بپردازد و دريابدنگر به شناسايي عوامل اساسي خطادهد تا سازمان با روش گذشته

 :كهاست  اين گاهي ازآ ايتحليل علت ريشه

 چه اتفاقي افتاده است؟  

  است؟  هاتفاق افتاداين چرا 

 تواند براي جلوگيري از وقوع آن در آينده انجام شود؟ چه كاري مي 

 

 

 ابزارهاي مورد استفاده در تحليل ريسك
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  : حوادث شامل موارد زير است اييند تجزيه و تحليل علت ريشهآفر

  سازماندهي تيم 

 آوري اطالعات جمع 

  تعريف رويداد 

  تعيين علل سطحي 

 اي شناسايي علل ريشه 

 ي كاهش خطر هاناسايي استراتژيش 

 ها استراتژي استقرار 

  ارزيابي اثربخشي اقدامات صورت گرفته 

 
   

 

 

 .مراقبتهای پزشکی می باشدايمنی بيمار پرهيز، پيشگيری و  کاهش نتايج ناگوار يا آسيب به بيمار ناشی از فرايند 

 وقوع أداند اما رويكرد نوين، نقص سيستمي را منشهاي انساني ميناشي از خطا ،متوجه بيماران را يتر موارد خطابيش   ،سنتي رويكرد

سيستمي  حاتالهاي ارتقاي ايمني در بيمارستان را منوط به اصشالآورد و بر اين اساس همه تايمني بيمار به حساب مي صخطا و نق

ناشي از هرگونه  هاي احتماليهاي ايمني بيمار براي محافظت بيماران در مقابل آسيببرنامه. داندتر مشتري ميبا هدف ايمني بيش

 : ستا هاي ايمني در بيمارستان توجه به نكات زير ضروريبراي اعمال سياست. گردند تعامل آنان با سيستم خدمات سالمت طراحي مي

 داده  شمارد، آموزشي ايمني كه مديريت و كاركنان بيمارستان را نسبت به ايمني بيمار آگاه، مسئول و پاسخگو ميمحيط حام

 . شده و ترويج يابد

  يمني ا ،فصلي شاخص هاها و تهيه گزارشات ، بازخواني و تحليل خطاخطركميته ايمني بيمار با رئوس كاري نظير مديريت خطا و

در بيمارستان تدوين و  هاي ايمني بيمارها و شاخصاهداف، برنامه .بيمار در بيمارستان تشكيل گردد تجهيزات و وضعيت ايمني

 . مستند گردند و شيوه ارزيابي و پايش آن مشخص گردد

 و در فرمت مربوطه مرسوم و متداول گرددشده و ديگر اعضاي تيم باليني تدوين  كنندهدهي خطا توسط فرد خطافرآيند گزارش . 

 تشويق، تنبيه  اي از تنبيه افراد وجود نداشته باشد و پاسخگويي و تشويق تيم باليني جايگزيندهي خطا ترس و واهمهاي گزارشبر

 . و پاسخگويي فردي شود

 دهي و نتايج را در رفع مشكل پايش نمايدهاي خطاها را ثبت، سامانح زمينهالاقدامات منتهي به اص . 

 
 

 

 

 

 ايمني بيمار



 

                                                                                          

 

 بيمارستان تخصصي كودكان شهيد فهميده

 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رسنگ بناي ايمني بيما

 

 

  خطاگزارش 

 است چه اهميت دارد اينآن. درماني استهاي بهداشتيهاي گزارش ايمني بيماران يادگيري از تجارب ساير نظامهدف اوليه از سيستم

شود، بلكه در واقع بازخورد تنهايي سبب بهبود وضعيت ايمني بيماران نميم وجود يك سيستم گزارش ايمني بيمار بهييكه توجه نما

بيمارستان گزارش  است در يكالزامي .شودهاي موجود و بهبود ميها و روشسيستم يها است كه منجر به تغيير و ارتقامناسب گزارش

 بيمارسطوح فرهنگ ايمنی 

  !چرا وقتمان روی ايمنی تلف کنيم: فرهنگ سازمانی بيمار  1سطح  

 اگر اتفاقی بيفتد باالخره يك کاری می کنيم: فرهنگ سازمانی واکنشی   2سطح 

  .سيستم هايی برای مديريت ايمنی مستقر کرده ايم: فرهنگ سازمانی مبتنی بر سيستم ها و ضوابط اداری  3سطح 

  .هميشه نسبت به ريسكها هوشياريم: نی پيشگيرانهفرهنگ سازما  4 سطح

 مديريت خطر جزء اصلی تمامی فعاليتهای سازمانی است: فرهنگ سازمانی مولد  5سطح 
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هاي سيستم و بسيج يينارسا اي، ضعف وعلل زمينه يينزديك به خطا منجر به شروع تحقيق و بررسي وسيع جهت شناسا وقايع جدي و

  .ها به منظور پيشگيري از وقوع مجدد خطاها و وقايع ناخواسته گرددطراحي مجدد سيستم و روش ح والراستاي اص ها درفعاليت

خواسته را دارد اما به علت اتفاق نا  كه توانايي بالقوه ايجاد حادثه يا اشتباه يا رويداد ناگواري -  missNearا نزديک به خط

كه در واقع هنوز خطايي رخ نداده و است كه با توجه به اينآن يكي از مزاياي اين گزارش . نداده است يا توقف جريان روي شانس و

دهنده مانع از بروز اشتباه و مؤاخذه نبوده و به زبان ديگر چون گزارش دهنده در معرض تنبيه وگزارش، آسيبي به بيمار نرسيده است

 .باشد، مستحق پاداش و جايزه نيز مياستصدمه و آسيب به بيمار شده 

  No)حوادثي كه اتفاق مي افتد ولي نتيجه هيچ آسيبي جهت بيمار ندارد-  No Harm Eventحوادث بدون عارضه 

Actual Harm) متوقف نمي شود ولي عارضه نداردحادثه  .ولي حالت بالقوه درايجاد. 

وقايع غير منتظره منجر به مرگ يا صدمه  -Sentinel Eventحوادث مرگ آفرين وناگوار   

مثال مرگ يک  .،فيزيكي يا فيزيولوژيك يا خطر وقوع آنها اگر چه منجر به مرگ يا صدمه جدي نشود (Death/Harm) جدي

يا عارضه جدی شبيه از دست دادن عملکرد يک عضو که به شرايط بيماری و  مرگ بيمار بدليل پنومونی متعاقب عمل جراحی

بيماری زمينه ای بيمار مرتبط نباشد و يا يکی از حوادث زير هرچند به مرگ يا از دست دادن عملکرد عضو منجر 

اشتباهی روی بيمار جراحی  تزريق گروه خونی اشتباه تجاوز به بيمار ترخيص کودک به خانواده ديگر خودکشی بيمار )نشود

 ...(ر وديگر يا عضو ديگ

 مارانیب درمان در اتیح کننده ديتهد ناخواسته عيوقا يفور گزارشفرم 

 

 اطالعات دموگرافیک

موسسه تشخیصی  و نوع نام                              : شهر                               :  یپزشک علوم دانشگاه نام 
 :  درمانی 

 در صورتی که موسسه بیمارستان باشد موارد ذیل تکمیل گردد : 
نیروی مسلح   خیریه  خصوصی  دولتی  عمومی    تک تخصصی   آموزشی درمانی   : نوع بیمارستان)             

    تامین اجتماعیسایر 

 نام و نام خانوادگی بیمار:.                       .مونث :   جنسیت    مذکر     سن : 

:                وقوع ساعت  13:   /   /  وقوع خیتار             13/ /   :مراجعه به مرکز درمانی  خیتار 

AM 
 

  
 

•  
 
 

http://slideplayer.com/4865311/15/images/21/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB+%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86+%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D9%87+No+Harm+Event.jpg
http://slideplayer.com/4865311/15/images/19/Sentinel+Event+%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB+%D9%85%D8%B1%DA%AF+%D8%A2%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%86+%D9%88%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1.jpg
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  :گانه  22کد و شرح موارد 
  سالم عضو روی اشتباه صورت به جراحی عمل انجام. 1کد      

 دیگر بیمار روی اشتباه  صورت به جراحی عمل انجام. 2 کد     

 توده به مبتال که بیماری در: مثال)  بیمار روی بر اشتباه روش با جراحی عمل انجام. 3 کد     
 فشاری اثر که را بافتی های توده از یکی باید می و است بدن از عضو یک در بافتی متعدد های

 ...( گیرد می قرار جراحی عمل مورد دیگری توده اشتباه به و شود برداشته است کرده ایجاد

  بدن در... پنس و قیچی و گاز از اعم   device گونه هر گذاشتن جا.  4کد     

 سالمت وضعیت دارای بیمار در عمل از بعد بالفاصله یا جراحی عمل حین در مرگ. 5 کد    

  ) آمریکا بیهوشی انجمن ASA بندی طبقه یک کالس) طبیعی

 نابارور درزوجین اشتباه ( DONOR ) دهنده با مصنوعی تلقیح. 6کد    

  میکروبی آلوده تجهیزات و دارو از استفاده گونه هر دنبال به بیمار جدی ناتواتی یا مرگ. 7کد             

 وصل: مثال) آلوده های دستگاه از استفاده دنبال به بیمار جدی ناتوانی یا مرگ.  8 کد             

 منفی ژن آنتی  HBS Ag بیمار  به مثبت ژن آنتی  HBS Ag دیالیز دستگاه

  عروقی آمبولی گونه هر دنبال به بیمار جدی ناتوانی یا مرگ.  9 کد           

  قانونی ولی از غیر اشخاص یا و شخص به نوزاد تحویل و ترخیص. 11 کد 

 زندانیان: مثال)  بکشد طول ساعت 4 از بیش که بستری زمان در بیمار شدن مفقود.   11کد  

  (....بستری

 درمانی مرکز در خودکشی به اقدام یا خودکشی. 12کد   

 ، دوزدارو  دارو، نوع تزریق در اشتباه گونه هر دنبال به بیمار جدی ناتوانی یا مرگ. 13 کد   
  .....دارو، تزریق زمان

 در اشتباه خون گروه تزریق علت به همولیتیک واکنش با مرتبط جدی ناتوانی یا مرگ. 14کد   
 خونی های فرآورده

  سزارین یا و طبیعی زایمان اثر بر نوزاد و مادر عارضه یا مرگ موارد کلیه.  15 کد  

 درمانی مرکز در هیپوگلیسمی دنبال به جدی ناتوانی یا مرگ. 16 کد  

 بیمار پذیرش از بعد 4 یا 3 درجه بستر زخم. 17 کد  

 درمان در تعلل از ناشی نوزاد کرنیکتروس.  18 کد  
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)  فقرات ستون غیر اصولی دستکاری گونه هر علت به بیمار جدی ناتوانی یا مرگ. 19کد  

 (.. فیزیوتراپی دنبال به: مثال

 دنبال به الکتریکی شوك گونه هر متعاقب احیاء تیم اعضای در جدی ناتوانی یا مرگ. 21کد            

 .باشد تجهیزات فنی اشکاالت از ناشی تواند می که بیمار احیا

. ..دیگر های گاز با اکسیژن)  بیمار به مختلف گازهای اشتباه استفاده با مرتبط حوادث. 21کد   
) 

: مانند) عمل اطاق های الکترود مانند درمانی اقدامات دنبال به های سوختگی. 22 کد  
 (قلب جراحی دنبال به بدن های سوختگی

 در بیمار اندام کردن گیر:مثال) تخت اطراف های نگهدانده و محافظ با مرتبط موارد . 23کد

  (..محافظ، خرابی محافظ،

 تصویر بخش به انتقال حین در بیمار جابجایی حین در سقوط:  مثال)  بیمار سقوط . 24کد

 ( ... ، پله از سقوط ، برداری،

 پزشکی اخالق چارچوب از عدول و رعایت عدم با مرتبط موارد . 25کد

  بیمار به وارده...(  و شتم و ضرب)  فیزیکی آسیب هرگونه. 26 کد

  بیمار ربودن. 27کد

 کادر توسط درمانی اقدامات تعمدی قطع یا آفرین خطر خاص داروی تزریق به اصرار. 28کد
 درمان

       
 

 :  شده انجام اقداماتشرح مختصر        

 تهديد كننده حياتنحوه گ ارش دهي وقايع ناخواسته 
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 رس از خطاد

شناسایی مخاطرات سازمانی مرتبط با بیمار در سه حیطه ساختاری ، فرایندی گزارش دهي داوطلبانه خطاها ،به منظور 

 .پیشگیری و خدماتی با کیفیت بااال ارائه نمود در آیندهر اساس آن بتوان از خطاهای پزشکی که بانجام مي شود  عملکردی و

 اف ايش ايمني بيمار در حين دريافت مراقبت هاي بهداشتي و درماني: هدف
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 روش اجرا
  به کلیه کارکنان بصورت ساالنه و به کارکنان جدید الورود در جلسهه آموزشهی تهوجیبی بهدو ورود نگهوه گهزارش دههی

 .خطا آموزش داده می شود

 بخش ها  موجود می باشد فرم گزارش خطا توسط تیم ایمنی طراحی و تایید گردیده و در تمامی. 

 فوری وقایع " فرم گزارش.اگر خطای انجام شده جزء خطاهای وقایع تبدید کننده حیات در درمان بیماران باشد

ارسالی ازوزارت ببداشت که در همه بخش های بالینی وجود دارد " حیات در درمان بیماران  ناخواسته تبدید کننده

 .      الع  داده شود  و به سوپروایزر اط  تکمیل  می گردد

 در صورت وقوع خطا فرم مربوطه كه در بخش ها موجود اسهت تممیهل شهده و در بهاكي ههاد مهورد نظهرerror box  

 .گزارش بصورت تلفني و اس ام اس و شفاهي نیز از پرسنل پذیرفته مي شود.انداخته مي شود

  ونام خانوادگي خود نمي باشدفرد گزارش دهنده خطا، در گزارش دهي خطاها ملزم به افشاي نام. 

 توسهط كارشهناس هماهنهن كننهده  فرم های گزارش خطا بصورت هفتگي و با رعایهت اصهل مگرمانهه بهودن جمع آورد

 .انجام مي شود ایمني بیمار

 انجهام مهي  بررسی و تگلیل کلیه خطاها و در صورت نیاز بهه تگلیهل ریشهه ای بها همکهاری  واحهد مربوطهه و تهیم ایمنهی

 شود

 هماهنن كننده ایمني، گزارش تگلیل نتایج را به دفتر پرستارد و دفتر بببود كیفیت گزارش مي نماید ناسكارش. 

  در اختیههار بصههورت ماهانههه  درس از خطههاخطاههها ، نتههایج حاصههل از خطهها و راهکارهههای ارائههه شههده جبههت یههادگیری و

 .مي گیرد و در ارزیابي هاد میداني ایمني مورد سوال قرار .پرسنل قرار مي گیرد
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 سناريو و درس از خطا  

 .وارد ترياژ شده است 19:41 ترياژ با عالمت استفراغ در ساعت  3ماهه در سطح  3سال و  2بيمار فاطمه حسين زاده  

T:37.2        W:10kg          PR:119          RR:20    

پرستار ترياژ بيمار را تحويل بخش اورژانس داده  21شد و در ساعت  پرونده تحت نظر اورژانس تشكيل 19:59در ساعت 

 :دستورات به شرح زير مي باشد.است

SER 1/3 2/3  300+3 ccKCL 3h---     

Amp ondansetron 2/3 stat--- 

---CBC diff-U/A –U/C –S/E- S/C  

---BUN-CR-NA-K-BS-CA-ESR-CRP 

SER N/S 100 cc stat--- 

 -طبق اظهار پرستار اورژانس كودك چشمان گودافتاده.و آزمايشات توسط پرسنل اورژانس ارسال شده است رگ وريدي برقرار

پرستار جواب را .به بخش اورژانس گزارش شده است 21:31با هاتالين در ساعت      cbcجواب آزمايش .مخاط خشك داشته است

ويزيت شده و پس از رويت جواب آزمايشات دستور بستري در بخش با آماده شدن پرينت  21:31به پزشك اطالع نداده و در ساعت  

 .كودك استفراغ و اسهال نداشته است.كودك به بخش اطفال يك تحويل داده مي شود.اطفال داده شده است

سناريو 

 آموزشي
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 ------22دستورات ساعت        28/11/99   

Ser 1/3 2/3 1000+10CC kcl  ----- 

Amp ceftriaxon 500 mg iv BD---- 

 -----الصاق آزمايشات به پرونده

 -----به دفعات  i/oچارت 

  CXR----- 

 دستورات زير جهت بيمار صادر مي شود 23در ساعت 
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 ----(در صورت ادامه استفراغ (سونوگرافي اورژانس شكم و لگن

Pcr   از ترشحات از لحاظcov 19 ------ 

----- RPO 

در .در شيفت صبح بيمار بيحال با تندرنس تحويل گرفته شد.شده است POدر شيفت شب استفراغ و اجابت مزاج نداشته است و  

 .دستور انتقال و اعزام بيمار صادر شدويزيت پزشك انجام شد و  8:41ساعت 

                                       

 

سيسي ترشحات  31انس شكم انجام شده و بيمار بعد از لوله گذاري معده و خروج جهت بيمار عكس ساده شكم و سونوگرافي اورژ

آنتي بيوتيك هاي .قهوه اي رنگ و مشاوره جراحي اورژانس بصورت تلفني به مركز علي اصغر جهت بستري اعزام شد

 .ونكومايسين و سفترياكسون جهت بيمار انفوزيون شد-مترونيدازول

 

 استانداردموارد مغاير با 
 

ترياژ مي باشد  2بيماري كه توسط پرستار ترياژ تحويل اورژانس مي شود و چشمان گود افتاده و مخاط خشك دارد سطح -1

 .ذكر شده و كلمه اورژانسي قيد نشده است 3در برگه ترياژ سطح .و بايد بصورت اورژانسي ويزيت مي شده است

 .ماهه ذكر شده است 9سال و  2ستاري بخش و اورژانس ماه است كه در گزارش پر 3سال و  2سن كودك -2

 .نحوه تجويزآمپول اندانسترون  توسط پزشك قيد نشده است-3

جواب آزمايشي كه توسط هاتالين اطالع داده شده توسط پرستار به پزشك ،جهت انجام اقدام اورژانسي اطالع داده نشده -4

 .است

 .وسط پزشك انجام نشده استاقدام اورژانسي با توجه به جواب آزمايش ت-5

 .معاينه شكمي دقيق جهت بيمار انجام نشده است-6

 .در برگه ارزيابي اوليه تورگور پوستي طبيعي ذكر شده و تندرنس و بي حالي كودك ذكر نشده است-6

 .در دستورات بخش مدت زمان دريافت سرم قيد نشده است -7

 .بيماران انجام نشده است ويزيت بيمار بدحال در شيفت صبح زودتر از ساير-8

 .در گزارش پرستاري شبكارعاليمي از درد شكم و ديستانسيون شكمي ذكر نشده است-9

 .تعيين تكليف بيمار در پرونده ذكر نشده است-11

 (.تحويل و تحول استاندارد انجام نشده است.)برگه ايسبار بصورت ناقص تكميل شده است -11

 .استدقيق انجام نشده   جذب و دفع-12

پرستار در گزارش پرستاري قيد نموده كه بيمار تحمل خوراكي داشته ولي در واقع نمي داند كه كودك واقعا چيزي -13

 !!!!!خورده يا خير
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 اقدام اصالحي پرستاري
 .و دقيق باشد صادقانهگزارش نويسي  
 .تحويل و تحول بيمار مطابق استاندارد باشد 
بي حال و با جواب آزمايشات مختل به صورت مداوم تحت نظر باشد و در صورت تغيير بيمار  

 .شرايط اطالع رساني به پزشك انجام شود
 (دستورالعمل هاتالين.)رعايت دستورالعمل ها ي ايمني الزامي مي باشد 
 .ارزيابي اوليه بيمار دقيق باشد و به صورت واقعي ارزيابي شود 
 (اطالع به پزشك. )ساير بيماران ويزيت شوند بيماران بدحال زودتر از 
 .چك جذب و دفع در بيماران بدحال سي سي به سي سي باشد 
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 :شرح واقعه

ترياژ به 4در سطح  ترياژ شده و.به مركز مراجعه كرده است  15:15ماهه با علت يك نوبت استفراغ در ساعت  15كودك بيمار شيرخوار 

پس از .پزشك بعد از ويزيت دستور آمپول اندانسترون تزريقي جهت بيمار صادر مي نمايد.اتاق پزشك جهت ويزيت فرستاده مي شود

 پرستار تزريق كننده با توجه به اين.تهيه دارو از دارخانه، همراه بيمار به اورژانس جهت تزريق مراجعه مي نمايد و تزريق انجام مي شود

ويزيت مجدد بر .كه كودك بدنبال تزريق واكنشي نداشته و همچنان آرام و خواب بوده ،موضوع را به سوپروايزر و پزشك اطالع مي دهد

با انجام معاينه دقيق تر مشخص مي شود كه مردمك هاي كودك ميوز بوده و دچار كاهش سطح .بالين بيمار در تريتمنت انجام مي شود

آمپول نالوكسان تزريق مي شود و .اصله رگ وريدي برقرار ،مانيتورينگ قلبي ريوي و اكسيژن تراپي آغاز مي شودبالف. هوشياري مي باشد

 .و بدنبال اخذ پذيرش از مركز مسموميت، كودك اعزام مي گردد.سپس كودك شروع به گريه مي كند

 درس از خطا

 .ا با صحبت همراه از انجام ارزيابي بيمار صرف نظر نشودترياژ بيمار و ارزيابي باليني بصورت استاندارد انجام شود و صرف 

 .معاينه بيمار توسط پزشك با دقت بيشتري انجام شود 

 .در برقراري ارتباط با بيمار حتما واكنش طبيعي به درد و ساير موقعيت ها ،مورد توجه باشد 

 

 

 

 

 

 

 

 

ه ترياژ و ويزيت خطاي ارزيابي و تشخيصي در اين مورد مطابق با نظريه مدل پنير سويسي در پيشگيري از خطا،در مرحل

صورت گرفته كه در مرحله سوم توسط پرستار و ارتباط صحيح با بيمار و خانواده،مشكل بيمار شناسايي و با درمان 

 .صحيح از احتمال خطر جدي جهت بيمار پيشگيري شده است

سناريو 

 آموزشي
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را ( Outcome)حوادث ناگوار قابل پيشگيري و كيفيت و نتايج  ،مستقيمهايي هستند كه به طور مستقيم يا غيرمقياس بيمار هاي ايمنيشاخص

 : ها عبارتند ازاين شاخص.مي كنند  پايش

 :عبارتنداز كه اند شده برگزيده  بيمار ايمني كشوري هايشاخص عنوان به هاي زير  شاخص  ما كشور در

 مي ان سقوط بيمار

 MIنرخ مرگ و مير در اثر 

 نرخ مرگ و مير در اثر جراحي باي پ 

 عوارض انتقال خون و فراورده هاي خوني

 جدا شدن زخم محل عمل جراحي

 جاماندن جسم خارجي در بدن بيمار پ  از عمل جراحي

 پارگي يا سوراخ شدگي اتفاقي

 عوارض بيهوشي 

 عوارض جراحي

 خونري ي بعد از عمل جراحي

 هماتوم  بعد از عمل جراحي

 مي ان زخم بستر

 ترومبوز وريدي پ  از اعمال جراحي

 آمبولي ريوي پ  از اعمال جراحي 

 عفونت زخم هاي جراحي

 نرخ مرگ و مير در عوارض بيمارستاني پ  از زايمان

 نرخ كنترل عفونت

 صدمه به نوزاد-تروماي تولد

 تروماي زايمان با وبدون  اب ار

 تروماي زايمان اب ار

 شاخص هاي ايمني بيمار
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 ارائه بيمار ايمني ارتقاء و حصول براز هايي حل راه عنوان به اجرايي راهكار  9بهداشت جهاني سازمان

 از اند عبارت ها آن كه عناوين نموده
 

 استفاده صرفاً يکباره از وسايل تزريقات -1

 شناسايی صحيح هويت بيمار  -2

 اجتناب ازاتصاالت نادرست سوند و لوله ها -3

 توجه به داروهايی با نام و تلفظ مشابه -4

 بهبود بهداشت دست براي جلوگيري از عفونت مرتبط با مراقبت هاي سالمتی -5

 انجام پروسيجر صحيح در محل صحيح بدن بيمار -6

 ارتباط موثر در زمان تحويل بيمار -7

  ليت کنترل غلظت محلولهاي الکترو-8

  اطمينان از صحت دارو درمانی در مراحل انتقالی ارايه خدمات-9

 

 شناسايي صحيح بيمار

 صورت به دستبند رنگ به نمودن توجه و شناسه دو با حداقل بیماران شناسایی درمانی،/تشخیصی اقدام هرگونه انجام از قبل 

 میشود انجام فعال

 شود می تحویل و صادر پذیرش توسط شناسایی دستبند پرونده تشكیل هنگام در. 

 به سپس و شود کنترلی و یک درجه بستگان ازی یك یا ماریب ،با پرستار توسط دستبند اطالعات صحت مارانیب رشیپذ هنگام در 

 .شود می بسته بیمار دست

 توسط پرستار انجام می  شناسایی دستبند از استفاده علت و نحوه و نگهداری خصوص در بخش به ورود بدو در بیمار آموزش

 .شود

 دستبند از استفاده وهنح و اهمیت به نسبت آنان خانواده/بیماران آگاهی 

 قبل از انجام هرگونه اقدام تشخیصی و درمانی فعال صورت به بیماران ایمن شناسایی انجام 
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 خطر انجام شود پر پروسیجرهای در بیمار هویت دوگانه مستقل چک. 

 شود ضیتعو دهید بیآسی دستبندها و.گردد کنترل مارانیبیی شناسا دستبند تحول و تحویل نیح در. 

 شناسایی دستبند رنگی کدبندی سیستم رعایت 

 شناسایی برای" زرد" رنگ و شده، شناخته آلرژی به مبتال بیماران شناسایی برای فقط"قرمز" رنگ رنگی، بندی کد سیستم در    

 ریسک ترومبوآمبولیسم، یا سقوط خطر معرض در فشاری، زخم به مبتال یا بیماران مستعد جمله از( خطر معرض در بیماران سایر

 .میگیرد قرار استفاده مورد )تشنج تغذیه، سو خودکشی، 

 همين به شوند مي گرفته نظر در سقوط معرض در بيماران در اين مركز به دليل تك تخصصي اطفال  كليه 

 .گردد مي استفاده سفيد زمينه با دستبند دليل

 شود می چسبانده دستبند روی قرمز لیبل آلرژی سابقه با بیماران جهت. 

 شودی م امحاء و بخش لیتحو مارانیبیی شناسا دستبند صیترخ هنگام در. 

 

 شناسايي داروهاي با هشدار باال در فرموالري بيمارستان

 .شود مي انجام پرستار دو توسط خطر پر داروهاي تزريق با رابطه در پزشك دستورات چك .1

 .گردد مي اجرا پرستار دو توسط اجرا و محاسبه فرآيند .2

 .گيرد مي صورت ميكروست با دستورالعمل طبق پرستار دو توسط آن تزريق و بيمار بالين بر دارو نمودن آماده .3

 .گردد مي مهر و شود مي نوشته پرستار دو نام دارو جلوي پرستاري گزارش فرم به مربوط ستون در .4

 اقدامات قسمت در( شود قيد دارو دقيق نام آن در كه" ) گردید تزریق پرستار دو حضور با خطر پر دارود"  جمله .5

 .شود مي نوشته بيمار پرستار توسط پرستاري گزارش برگه دارويي

 .شود مي انجام سرپرستار توسط ، پرستار دو توسط پرخطر داروي اجراي بر مستمر نظارت .6

 .متري قابل خواندن باشد 1.5چاپ شود تا از فاصله  48نگهداري داروهاي هشدار باال  بايد با فونت الزم به ذكر است ليبل جعبه 

الصاق برچسب هشدار بر روي هر آمسول يا ويال ، جهت مصرف در بخش هاي بيمارستاني ،بطور جداگانه منطبق با موارد 

 :ذيل مي بايست انجام پذيرد

دارو بايد به صورتي باشد كه باعث مخدوش شدن و ناخوانا بودن هيچ يك از قلم  12نحوه برچسب گذاري بر روي اين  .1

 .مندرجات روي فرآورده نگردد
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داروي با هشدار )) قلم دارو،مي بايست به رنگ قرمز فاقد هرگونه نوشته اي اعم از نام دارو يا عبارت  12برچسب هشدار اين  .2

 .و غيره باشد(( باال 

فرآورده ها مي بايست پيش از خروج از انبار و همچنين پيش از چيدمان آن ها در قفسه  انجام عمليات برچسب گذاري اين .3

 .هاي داروخانه انجام پذيرد

قلم دارو مي بايست در انبار با نظارت داروساز مسئول فني داروخانه و توسط  12برچسب گذاري روي آمپول يا ويال اين  .4

 .پرسنل تعيين شده از جانب وي انجام پذيرد

ورد آمپول ها و ويال هايي كه داخل جعبه مقوايي بسته بندي شده اند،نيز برچسب هشدار روي بدنه آمپول يا ويال الصاق در م .5

 .گردد
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شرايط تهديد کننده 

در  ايمنی بیمار

 بیمارستان

 

 

 

 

 

 

 ساختی زير

 

 

 انسانی منابع

 بمارگیرد پرسنل كم تجربه

 

 عدم مبارت كافي

 

 عدم تمرار آموزش دوره اد كاركنان

 

عدم به كارگیرد پرسنل متبگر در بخش هاد ویژه و 

 اورژاني

 عدم آشنایي كاركنان با دستورالعمل هاد وزارتخانه

 

 عدم مراقبت صگیح از لوله ها و اتصاالت بیمار

 

 عفونت بیمارستاني

 

 كمبود پرسنل در یك شیفت كارد

 

 خطاهاد دارویيبروز 

 

 ارایه خدمات براد بیمار اشتباه

 

عدم توجه به تغییرات عالیم حیاتي بعد از پروسیجرهاد 

 تباجمي

 

 

 تجهیزات

 استفاده از وسایل یك بار مصرف

 

 عدم آشنایي پرسنل در كاربرد تجبیزات تخصصي

 

 كمبود تجبیزات 

 

 عدم كالیبراسیون دوره اد تجبیزات

 

عدم چك و اطمینان از صگت عملمرد تجبیزات قبل از 

 استفاده و استفاده از تجبیزات ناسالم و معیوب

 

 عدم آشنایي با نگبدارد و ضد عفوني تجبیزات

 

 اختالالت ناشي از قطع برق شبر یا برق اضطرارد

 

 

 فرايندي

 عدم رعایت دستورالعمل هاد وزارتخانه توسط كاركنان

 

 حجم كار زیاد در یك شیفت كارد

 

 عملمرد اشتباه كاركنان به دلیل بي دقتي

 

عدم دسترسي آسان كاركنان به دستورالعمل هاد 

 وزارتخانه

 

 سقوط بیمار

 

 تعریف شیفت هاد بیش تر از استاندارد
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 اقدامات پيشگيرانه جهت عوامل تهديد كننده ايمني بيمار

 
 

 ومراقبتی درمانی تشخیصی، اقدام هر از قبل بیمار شناسایی 

 پرونده  شماره و بیمار کد پدر، نام نام خانوادگی، و نام شناسه با بیمار شناسایی دستبند از استفاده 

 و کاردکي ، پرونده بر روی نمودن مشخص و مشابه نام با بیماران به ویژه توجه....  

 بیمار بستری هنگام پزشکی پروندهروی  بر شده مندرج موارد با شناسایی دستبند تطابق 

 8اساس  بر دارودهی دستورالعمل اجرای Rights 

 پرخطر داروهای دستورالعمل صگیح اجرای 

 بخش هر در نوشتارمشابه و تلفظ ، شکل با مشابه داروهای لیست شناسایی 

 شود نوشته خوانا ببصورت پزشک دارویی دستورات. 

 داروخانه از پرخطر داروهای لیبلگذاری و سازی جدا 

 بخش در جداگانه کمد در پرخطر داروهای سازی جدا 

 برنامه نویسي شیفتبا به گونه اد كه در هر شیفت پرسنل باسابقه حضور داشته باشد. 

 آموزش درون بخشي ممرر 

  آموزش پرسنل جدیدالورود 

 آموزش  و بخش پرخطر پروسیجرهای شناسایی 

 سرپرستار نظارت با بخشبا بالینی در پرسنل کلیه توسط دست ببداشت رعایت الزام 

 صگیح به صورت فردی حفاظت وسایل از استفاده دستورالعمل رعایت 

 تزریقات  در مصرف یکبار وسایل از استفاده 

 تکنیکبای تباجمی انجام در تجبیزات استریلیزاسیون کنترل 

 سطوح و وسایل صگیح گندزدایی اجرای بر نظارت 
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 غیرعفونی و عفونی پسماندهای استاندارد دفع و تفکیک 

 بستری بخشبای تمام از دورهای کشتبای انجام 

 پرستاری گزارش در ثبت جزئیات و شیفت تغییر زمان در اتصاالت کامل تگویل 

 شود حاصل اطمینان نشدن کاتترها تا یا و نشدن کشیده از بیمار جابجایی هنگام. 

 بیماران  انتقال و نقل هنگام در ایمنی نکات رعایت 

 بودن باال لزومBed Side  امر این رعایت در کودک به والدین مداوم آموزش و بیمار 

 خصوص در  )....و خدمات ، کمک ببیاران ، پرستاران از اعم  (بخش های نیرو حساسسازی 

 سقوط کودکان احتمال

 تأسیسات واحد توسط تختبا دوره ای و منظم بررسی 

 شود کنترل تأسیسات همکاران توسط زمانبندی شده برنامه طبق بیمارستان اضطراری نیروگاه. 

 پریزهای به مانیتورها و دستگاهبای ونتیالتور اتصال از شبر برق قطع هنگام در پرستارانUPS  

 .حاصل نمایند اطمینان

 کنترل و صگیح عملکرد و ساالنه برچسب کالیبراسیون باید بیمارستان تجبیزات و دستگاهبا تمامی 

 .باشند داشته دوره ای ماهانه

 شده باشد نصب استفاده راهنمای تجبیزات تمامی روی بر. 

 کنند حاصل اطمینان بکارگیری تجبیزات در پرسنل مبارت از بخش هر مسئولین. 

 برگزار شود بخش هر در دستگاهبا با کار نگوه آموزش کالس. 

 دهند اطالع بخش یا شیفت مسئول به را بالفاصله تجبیزات خرابی تا باشند موظف پرسنل تمامی. 

 و عیب رفع جبت و نموده بازدید خراب را دستگاه وقت، اسرع در پزشکی تجبیزات مسئول 

 .اقدام نماید جایگزینی

 پرستار دو توسط خون درخواست دوگانه چک 

 توسط شده گرفته تگویل فرآورده و خون ترانسفوزیون و آمادهسازی مراحل تمامی دوگانه چک 

  پرستار

 شناسایی دستبند با خون تراسفوزیون انجام از قبل بیمار هویت کنترل  
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 خونی فرآوردهبای و خون ترانسفوزیون دستورالعمل اجرای و آگاهی  

 بعد و آن طی ترانسفوزیون، شروع اول دقیقه 15در بیماران بالینی وضعیت و حیاتی عالئم کنترل 

 آن اتمام از

 صگیح و موقع به مداخله جبت خون تزریق از ناشی عوارض آموزش 

 

  .شامل موارد زير است هفت گام به سوي ايمني بيمار

 .بستري باز و منصفانه براي دستيابي به ايمني بيمار فراهم كنيد: ايجاد فرهنگ و بسترسازي 

  .كيد و تمركز كنيدأطور شفاف و محكم در سازمان خود بر ايمني بيمار تهب. كاركنان خود را حمايت و رهبري كنيد  

ها را شناسايي و ارزيابي خطا. هايي ايجاد كنيديندآها و فربراي مديريت خطرات، سيستم .سو و يكپارچه كنيدمديريت خطر را هم عمليات 

 . نماييد

توانند به راحتي وقايع را در سطح محلي و ملي به كاركنان خود اين اطمينان را بدهيد كه مي. ارتقا دهيد و دهي را تشويق كردهگزارش 

 . گزارش كنند

و به نموده هايي را براي برقراري ارتباط صريح با بيماران ايجاد راه. ها ارتباط برقرار كنيدنآمردم و جامعه را در موضوع درگيركرده با  

 . ها گوش دهيدنآحرف 

 اي علل تشويق كنيد تا ياد بگيرند كه چرا و چگونهكاركنان را به تحليل ريشه .هاي ايمني را بياموزيد و به ديگران هم ياد دهيددرس 

 .دهندحوادث رخ مي

ها يا سيستم نهادينه يندآايد با تغيير در عمليات، فرهايي را كه آموختهرسد .هايتان را براي جلوگيري از بروز آسيب اجرايي كنيدراه حل 

 . و عملي سازيد

   

 

 

 

 آيا پرسنل با مسئول ايمني بيمارستان آشنايي دارند؟  

 شناسند؟كننده ايمني بيمارستان را ميآيا كليه پرسنل كارشناس هماهنگ 

 آيا برنامه بازديدهاي مديريتي ايمني بر روي بورد بخش نصب مي باشد و كاركنان از آن آگاهي دارند؟ 

 آنچه بايد بدانيم
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  باشند آگاهي دارند؟كننده حيات در درمان بيماران ميفوري وقايع ناخواسته تهديدآيا كاركنان از موارد خطا كه جزء  گزارش 

 آيا پرسنل از عوامل تهديد كننده ايمني بيمار آگاهي دارند؟ 

 شناسند؟آيا كاركنان تيم ايمني بيمار در بيمارستان  را مي 

 دارند؟ دهي خطا در بيمارستان اطالعآيا پرسنل بخش از فرآيند ثبت خطا و گزارش 

 كنند؟آيا پرستاران از روش دارودهي صحيح و ايمن آگاهي داشته و اصول صحيح دارودهي را رعايت مي 

  ( 7آگاهي از rights ) 

 آيا پرستاران داروهاي با هشدار باال را مي شناسند و روش اجرايي مربوطه در استفاده از داروهاي با هشدار باال را رعايت مي-

 (فهرست داروهاي با هشدار باال، دبل چك كردن ثبت هاوجود )نمايند؟ 

  (وجود فهرست داروهاي مشابه)آيا پرستاران داروهاي مشابه از نظر نگارش، شكل و تلفظ را مي شناسند؟ 

 شود؟آيا سابقه حساسيت دارويي و غذايي بيمار در بدو پذيرش توسط پرستار ارزيابي مي 

  دارويي يا غذايي خاص، بيمار به نحو صحيح و ايمن شناسايي شده و سوابق وي در كاردكس آيا در صورت وجود سابقه حساسيت

 شود؟و  گزارش پرستاري ثبت مي

 (استفاده از وسايل تزريق يكبار مصرف)را رعايت مي كنند؟ آيا پرستاران از روش صحيح و ايمن تزريقات آگاهي داشته و آن 

  شناسند؟دست را مي موقعيت رعايت بهداشت 5آيا پرسنل بخش 

 آيا پرسنل  از نحوه صحيح شستن دست آگاهي كامل دارند؟ 

 هاي آن آگاهي دارند؟آيا پرستاران از دستورالعمل تزريق ايمن خون و فرآورده 

 عوارض دهي گزارش    آيا پرستاران از عالئم عوارض ناشي از انتقال خون و روش مواجهه صحيح با آن آگاهي دارند؟ آيا از نحوه

 ناشي از  تزريق خون آگاهي دارند؟

  آيا تمام بيماران  داراي دستبند شناسايي مناسب )آيا  اصول شناسايي بيماران با دستبند شناسايي در بخش رعايت مي شود؟

 (مي باشند؟

  نمايند؟سايي ميشنا( نام و نام خانوادگي و تاريخ تولد ) آيا پرسنل قبل از انجام هر پروسيجر بيمار را با دو شناسه 

 (نام پدر ياكد بيمار) دانند؟ آيا در صورتي كه نام و نام خانوادگي دو بيمار يكسان باشد، پرسنل شناسه سوم را مي 

 بندي دستبندهاي شناسايي بيماران اطالع دارند؟آيا پرسنل از رنگ 

  نموده و از آماده به كار بودن آن اطمينان حاصل آيا پرسنل بخش در هنگام تحويل شيفت، ترالي اورژانس  و تجهيزات را كنترل
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 نمايند؟مي

 مداخالت شامل باال نگه داشتن )دهند؟  آيا پرستاران از نحوه ارزيابي خطر افتادن بيمار آگاهي داشته و مداخله الزم را انجام مي

 .(باشدبدسايد تخت مي

 شته و جهت پيشگيري از عفونت بدرستي  طبق دستورالعمل اجرا مي ها آگاهي داآيا پرسنل از تاريخ انقضاي انواع كاتترها و درن

 ....(كنترل تاريخ ميكروست ، كاتترها ، ست سرم و )نمايند؟ 

  آيا پرسنل از دستورالعمل مقادير بحراني آزمايشگاهي و پاراكلينيكي اطالع دارند؟ 

  آياHot Line   وجود داشته و از عملكرد صحيح آن مطمئن هستند؟ 

 كنند؟ها و تست هاي پاراكلينيكي معوقه آگاهي دارند و طبق آن عمل ميپرسنل از دستورالعمل نتايج آزمايش آيا 

 آيا پرستاران از ليست اقدامات تهاجمي و پروسيجرهايي كه نياز به اخذ رضايت آگاهانه دارند اطالع دارند؟ 

  تهاجمي، كليه خطرات، منافع و عوارض جانبي پروسيجر به بيمار توضيح آيا در صورت نياز به انجام اقدامات درماني يا تشخيصي

 (توسط چه كسي؟)گردد؟ داده شده و رضايت آگاهانه اخذ مي

  (وجود ليست تجهيزات ضروري اصلي و جايگزين براي هر بخش)آيا ليست تجهيزات ضروري در دسترس پرسنل قرار دارد؟ 

 باشد؟و تجهيزات در دسترس پرسنل مي هاآيا دستور العمل استفاده از دستگاه 

 اطالع كامل دارند؟... هاي بخش نظير الكتروشوك و ونتيالتور و آيا پرستاران بخش از كار با دستگاه 

 باشد و از آن اطالع كامل دارند؟دوت در دسترس پرستاران ميآيا ليست داروهاي آنتي 

 باشد و پرستاران از آن آگاهي كامل دارند؟آيا ليست داروهاي حياتي و ضروري در بخش موجود مي 

 آيا  پرسنل از ليست داروهاي خودبخود متوقف شونده آگاهي دارند؟ 

 اند؟ها ثبت شدهباشد و تاريخ انقضاي آنآيا استوك دارويي بخش داراي ليست مي 

 اند؟ها ثبت شدهباشد و تاريخ انقضاي آنآيا داروهاي يخچالي بخش داراي ليست مي 

 شود؟باشد و  درجه يخچال در هر شيفت كنترل و ثبت ميا يخچال دارويي داراي دماسنج مناسب جهت ثبت درجه ميآي 

 باشد؟داري داروها ميباشد و دماي اآن طبق دستورالعمل نگهآيا اتاق تريتمنت داراي دماسنج  مناسب كنترل دما مي 

 باشند؟د؟ آيا داروهاي با هشدار باال داراي ليبل پرخطر ميباشآيا چينش ترالي اورژانس بخش طبق ويرايش ششم مي 

 باشد؟ آيا داروهاي با هشدار باال داراي ليبل پرخطر ميداري داروهاي با هشدار باال ميآيا بخش داراي باكس جداگانه براي نگه-
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 باشند؟

  اند؟ها آموزش ديدهاستفاده از آنآيا پرسنل از وجود امكانات اطفاي حريق در بخش آگاهي داشته و در مورد نحوه 

 نمايند؟را اجرا ميآيا كمك بهياران  بخش از نحوه صحيح شستشو و ضدعفوني وسايل و تجهيزات آگاهي داشته و آن 

 آيا پرسنل خدمات از نحوه صحيح شستشو و ضدعفوني تخ و الكر و ميز غذاي بيمار پس از ترخيص آگاهي دارند؟ 

  شستشو و ضدعفتوني خون و مايعات آلوده آگاهي دارند؟آيا خدمات از نحوه 

 نمايند؟را اجرا ميآيا پرسنل از روش صحيح تفكيك پسماندها آگاهي داشته و آن 

 باشند؟ها و تجهيزات بخش داراي تاريخ كاليبراسيون مناسب ميآيا تمامي دستگاه 

 آيا تماميbed side  باشد؟ها سالم ميتخت 

  آيا پريزهايUPS  وجود داشته و از ساير پريزها متمايز هستند؟ 

 آيا پرستاران از وسايل حفاظت فردي و لزوم استفاده از آن آگاهي كامل دارند؟ 

  راه حل ايمني بيمار آگاهي دارند؟ 9آيا پرستاران از 
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 عفونت کنترل

  پسماند تفكيک
عادي يا غير . شود ميتقسيم  دارويي شيميايي و، تيز و برنده، غير عفوني، (معمولي) شبه خانگيدسته  5به  يهاي بيمارستانزباله

و برنده  زباله تي ، زباله عفوني داخل سطل زرد و كيسه زرد، داخل سطل آبي و كيسه مشكي( شبه خانگيزباله )عفوني 

 . شوند ميآوري جمع سفيددارويي داخل كيسه  زباله شيميايي و، داخل سفتي باك 

سرنگ و  شامل سرم و زباله عفوني. است دارو و تجهيزات كاغذ، پسماند مواد غذايي و ميوه، پاكت سرم و شاملزباله معمولي 

شامل وسايل تيز و برنده،  و برنده زباله تي . است توسط بيمار عفوني و ايزوله توليدشدههاي بيمار، كليه زباله براز شده استفادهتجهيزات 

  . است درمانيهود شيمي فيلتردرماني، شيمي داروهادارويي،  هاي و يالشامل  باله شيميايي ز. هستدارو  شكسته ويالسرسوزن، 

 . شود ميبه اتاقك زباله منتقل  بين بخشيتوسط كانتينر  ها بخشها بعد از تفكيك در زباله :زباله آوري جمع

 ترينيكي از مهم هاسازي زبالهخطربيباشند ي بيمارستاني ميهازا و عفونتهاي عفوني منبع عوامل بيماريزباله با توجه به اينكه

ي عفوني كه در هادر اين روش زباله. و زبالهالدارد ازجمله اتوك سازي وجودخطري متفاوتي جهت بيهاروش. هستوظايف بيمارستان 

 . رودزا  از بين ميها و عوامل خطرارگانيسمگيرند و كليه ميكروقرار ميال دما و فشار بادارد تحت  ها ي زرد قراركيسه

 . گردد ميتحويل شهرداري  ،خطر شده جهت دفعي شبه خانگي و بيهازباله درنهايت

  

 عفونت بيمارستاني

پس از ( روز 31تا  11)مشخص  اييا طي دوره (ساعت بعد 72 تا 48)كه پس از پذيرش بيمار در بيمارستان  شود ميبه عفونتي گفته  

در چنين اين عفونت نبايد هم. (گردندزخم جراحي، پس از ترخيص بيمار ظاهر مي نايعفونت % 51تا  25 )رخ دهد  ترخيص بيمار

اران جسم خارجي كار جراحي، در بدن بيم اعمال به دنبال كه درصورتي .در دوره نهفتگي خود باشدداشته و يا زمان پذيرش بيمار وجود 

وه بر التوانند عمي ي بيمارستانيهاعفونت. ه وقوع بپيونددبعد ب يك سالتواند تا ، عفونت بيمارستاني مي(Implant)گذاشته شود 

 . سازند البيماران، كاركنان و عيادت كنندگان را نيز مبت

قرن  مراقبت و درمان بيماران از برازكه  شود ميهاي بيمارستاني در دنيا بسيار قديمي است و از زماني آغاز تاريخچه كنترل عفونت

ها ارائه تري از اين عفونتاخيراً سازمان جهاني بهداشت تعريف جامع .گرديد تا سيسدي در نقاط مختلف دنيا بيمارستان الچهارم مي

 2115خواند و در سال مي( Healthcare-associated infection) هاي بهداشتياقبتهاي ناشي از مررا عفونت ها آنكرده و 

تا  5  ،يافتههاي توسعهدر كشور. است مطرح كرده Clean Care is Safer Careتر مراقبت تميز است را ،ي شعار مراقبت سالمالدمي
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به حدود  توسعه درحالهاي شوند و اين رقم در كشورمي بيمارستانيهاي عفونت مبتالبهدر بيمارستان  شده بستريدرصد بيماران  11

 . كندافزايش پيدا مي% 25

 :از اند عبارتاهداف نظام مراقبت عفونت بيمارستاني 

  هاي كنترل عفونت و تعيين اولويت( عوامل خطر)شناسايي بيماران و اقدامات تهاجمي پرخطر 

 تر از اندميك االد عفونت در حد بتعريف ميزان اندميك عفونت و افزايش موار 

 زمان  يي آن در طهاپايش روند بروز عفونت و الگو 

 هاي بيمارستاني هاي عفونتگيريكشف همه 

 پيشگيري و كنترل عفونت  ٔ  درزمينه شده انجامت الارزيابي ميزان كارايي مداخ 

 هاي تضمين كيفيت ارزيابي برنامه 

 و ايجاد انگيزه در كاركنان پزشكي و مديريت  آموزش 

 :شامل موارد زير استمقررات كنترل عفونت 

  تشكيل پرونده بهداشتي و انجام واكسيناسيون 

  رعايت احتياطات استاندارد 

 بسته پوشيدن كفش جلو ت،الآها، نداشتن زيوركوتاه بودن ناخن 

 ها ي با قوانين كنترل عفونت و دستورالعمليآشنا 

 هاي بيمارستاني طالعه راهنماي كشوري نظام مراقبت عفونتم 

 به واحد كنترل عفونت  قابل گزارشهاي موقع بيماريهگزارش ب 

 ( هاي مثبتكشت) هاي بيمارستانيگزارش عفونت 

  گزارش موارد نيدل استيك 

   

 در بيمارستان  ها ميكروارگانيسمانتقال  ايهراه  

گروه زير آيد و به سه هاي بيمارستاني به شمار ميترين راه انتقال عفونتترين و مهم، شايع(Contact)انتقال از طريق تماس  -1

 : شود ميتقسيم 

 با  لونيزه شدهوها بين ميزبان حساس و فرد دچار عفونت يا كارگانيسمتماس مستقيم سطوح بدن و انتقال فيزيكي ميكرو

 ميكروب 

 ( كش آلودهوسايل، سوزن، پانسمان، دست) طه آلودهشيء واس تماس غيرمستقيم ميزبان حساس با 

  قطره(Droplet )مواجهه با  توسط فرد حين عطسه، سرفه و صحبت كردن، حين ساكشن كردن يا برونكوسكوپي و توليدشده

 دهان  ملتحمه، مخاط بيني يا

 ( Airborne)انتقال از طريق هوا  -2

 انتقال از طريق وسيله مشترك آلوده مانند غذا، آب، داروها و تجهيزات و وسايل آلوده  -3
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 . هاي بيمارستاني نداردانتقال از طريق ناقلين مانند پشه، مگس و موش كه اهميت چنداني در انتقال عفونت-4

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 هاي استاندارد اصول احتياط
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به خون، مايعات بدن، ترشحات، مواد دفعي و وسايل آلوده، بدون در نظر  نزد دستفاصله پس از الها بايد بدست: هاشستن دست -1

دستكش از دست، در فواصل تماس با بيماران و  درآوردنپس از  .يا خير، شسته شوند شده است استفادهش كنكته كه از دست گرفتن اين

 .آيد به عملها به ساير بيماران، كاركنان يا محيط جلوگيري ارگانيسمميكرو ها بايد شسته شوند تا از انتقالدر ساير موارد الزم، دست

ها بايد شسته شوند تا از انتقال آلودگي گيرد، در فواصل اين امور دستمختلف صورت مي اي كارهيك بيمار اقدامات تهاجمي يا  برازاگر 

 . جلوگيري شود هاي مختلف بدن بيماربه قسمت
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گيري و ساير اقدامات وسايل آلوده و در زمان خونو  هنگام دست زدن به خون، مايعات، ترشحات، مواد دفعي بدن بيمار: دستكش -2

  يك بيمار برازاگر . بايد دستكش تميز پوشيد ديده آسيبها و پوست قبل از تماس با مخاط. عروقي بايد دستكش تميز پوشيد تهاجمي

تماس با  چنين بعد ازهم. ها بايد در فواصل انجام اين امور تعويض شونددستكش ،گيردورت ميمختلف و اقدامات تهاجهي ص اي كاره

فاصله پس از استفاده از دستكش، قبل الب .ها بايد تعويض گردندارگانيسم باشد، دستكشاي كه ممكن است حاوي غلظت زياد ميكروماده

 . ها خارج نمودها را از دستبا بيمار ديگر، بايد دستكش و قبل از تماس غير آلودهاز دست زدن به سطوح و وسايل 

 هايهاجمي يا فعاليتت اي كارهانجام  در حينمحافظت مخاط چشم، بيني و دهان  منظور به: ماسك، محافظ چشم، محافظ صورت -3 

بايد از ماسك و محافظ صورت يا چشم ، خون، مايعات بدن، ترشحات و مواد دفعي وجود دارد دنش پاشيدهاقبت از بيمار كه احتمال مر

 . استفاده نمود

خون، مايعات بدن، ترشحات و مواد  شان پاشيدههاي مراقبت از بيمار كه احتمال انجام كارهاي تهاجمي يا فعاليت در حين: گان– 4

 . محافظت از پوست و جلوگيري از كثيف و آلوده شدن لباس بايد گان پوشيد منظور بهدفعيوجود دارد، 

 يا باپوستباشد كه از مواجهه  اي گونه بهآوري و انتقال ملحفه آلوده به خون، مايعات بدن، ترشحات، يا مواد دفعي بايد جمع: ملحفه – 5 

هرگز نبايد ملحفه كثيف را روي زمين  .آيد  به عملها به ساير بيماران و محيط جلوگيري ارگانيسممخاط، آلودگي لباس و انتقال ميكرو

 . شود مي داخل كيسه زرد با برچسب عفوني به لنژ فرستادهو  آلوده عفوني محسوب شده هايتمامي ملحفه. قرارداديا سطوح تميز 

كند يا قادر ميسازد يا در حفظ بهداشت يا كنترل محيط همكاري ناگر بيماري محيط را آلوده مي: محل استقرار و مراقبت از بيمار -6 

نحوه انتقال  بر اساسهاي استاندارد، گاهي الزم است وه بر رعايت احتياطالع .فراهم شود تختهتكاتاق  وي برازهمكاري نيست،  به

، تهويه هواي اتاق، استفاده از تختهتكهاي خاصي رعايت شوند مانند استفاده از اتاق احتياط( هوا، قطرات، تماس) عفونت يا ميكروب

 . جايي بيمار در بيمارستانهبجا و كاهش كننده ضدعفونيها با ماده دست اسك، گان، دستكش و شستنم

 : به چشم پاشيد ترشحاتكه سرسوزن در دست فرورفت يا  درزمانیالزم اقدامات 

  دهيد شويوآب ولرم شست با صابون ورا زخم . 

 داري كنيداز فشار دادن زخم خود. 

  بشوئيد فراوانبا آب را در صورت پاشيده شدن ترشحات يا خون به چشم موضع . 

  دهيدسوپروايزر كنترل عفونت گزارش يا به سوپروايزر كشيك را فوراً سانحه. 

  

 :آوري و تفكيك البسه دستورالعمل جمع

 . ل دستكش و ماسك استفاده شودبايستي از وسايل حفاظتي مث ،ها به خون و ساير مايعات بدن آلوده باشداگر ملحفه (1

 . واكسينه شده باشند Bآوري البسه بايستي بر عليه بيماري هپاتيت مسئول جمع كاركنان (2
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 . شود هقرارداد (آبي)بايستي در بين مخصوص ... به خون و  غير آلوده نايملحفه ( 3

 . قرار گيرد شود و قسمت آلوده در وسط هقراردادهاي زرد رنگ هاي آلوده با خون و ساير مايعات بدن بايستي در كيسهملحفه (4

 . تيز در آن اطمينان حاصل كردوسايل نوك نماندبايستي از عدم باقي هاآوري البسه و ملحفهدر هنگام جمع (5

  

 :انتقال و دفع زباله  ،آوريجمع ،دستورالعمل تفكيك

 . استفاده گردد (و سفيد مشكي ،زرد) زباله مختلفهاي آوري زباله در بخش از كيسهجهت جمع (1

 . ها از سطلي با كيسه مشكي استفاده گرددخانه و كنار پروندهدر آبدار (2

 . در اتاق ايزوله و اتاق پانسمان و توالت فقط از يك سطل زباله با كيسه زرد استفاده گردد (3

 . آوري گرددجمع Safety Boxكليه وسايل نوك تيز در  (4

 . آن بسته گردد 3/2ها پس از پر شدندرب كيسه (5

 . داري گرددهاي زباله خوداز فشردن كيسه (6

 . داري گردداز ريختن زباله يا شيرابه آن در هنگام حمل خود (7

 . از سطل مخصوصي جهت انتقال زباله به قسمت موقت استفاده گردد (8

 . ش استفاده گردددر هنگام كار بايد از لباس كار مناسب و دستك (9

زباله مشكي  و كيسه ...و پنبه و  آنژيوكت، سويند، پانسمان، آوري وسايل متصل به بيمار نظير سرمكيسه زباله زرد جهت جمع (11

 . هست ...كاغذ و  غذا و وسايل تميزتر ومانده باقيجهت 
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 دستورالعمل تعويض اتصاالت

 رديف عنوان تعويض زمان

 .گردد زودترتعويض... و ،نشتي فلبيت،درد،قرمزي مانند انديكاسيون هرگونه وجود كه درصورتي-يكبار ساعت72هر

 (گردد چك آنژيوكت محل ازتزريق وقبل درهرشيفت.)گردد تعويض انديكاسيون  برحسب دركودكان

 1 آنژيوكت

 صورت در يا و يكبار ساعت 6-12 هر: پروپوفول تزريق ست -گردد تعويض بعدازتزريق:آلبومين--يكبار ساعت 24هر

 گردد تعويض ،آمينواسيد چربي هاي فرآورده بعدازتزريق -ويال تعويض
 2 سرم ست

- يكبار ساعت 72 هر

 درماني شيمي و چربي هاي فرآورده تزريق از پس  - يكبار ساعت 24 هر ايمني، نقص دچار بيماران و  NICU بخش در

 .شود انداخته دور بالفاصله

 3 ميكروست

 4 الك هپارين - وي تري .(     شود تعويض معيوب كاركرد يا واضح آلودگي صورت در)يكبار ساعت 24هر

 5 خون ست هربارترانسفوزيون با

 .(است الزامي بسته سيستم شرايط رعايت)يكبار ساعت 24هر
 تزريقي،) سرم باتل

 (شستشو
6 

 دستورپزشك طبق

 وجود صورت در همچنين ، گردد خارج نبود كاتتر به باليني اگرنياز فرصت ودراولين گردد انجام روزانه بررسي

 .شود كتترخارج نيز...( و انسداد عفونت، عالئم) باليني انديكاسيون

 7 مركزي وريد كاتتر

 دستورپزشك طبق

 وجود صورت در همچنين ، گردد خارج نبود كاتتر به باليني اگرنياز فرصت ودراولين گردد انجام روزانه بررسي

 .شود كتترخارج نيز...( و انسداد عفونت، عالئم) باليني انديكاسيون

 8 محيطي شريان كاتتر

 دستورپزشك طبق

 نافي شريان نشود،كاتتر وديگرجايگزين گردد خارج...( و انسداد عفونت، عالئم) باليني انديكاسيون وجود صورت در

 9 (شريان و وريد)نافي كاتتر
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 .شود تعويض روز 14 از بعد حداكثر نافي وريد كاتتر و روز 5 از بعد حداكثر

 سرنگ داخل داروي اتمام با
 پمپ به متصل سرنگ

 انفوزيون
11 

  يكبار روز 7 هر شفاف پانسمان و ساعت 48 هر گازاستريل پوشش

 (.شود تعويض وقت اسرع در پانسمان شدن شل يا خيس آلودگي، صورت در) 

 وCVC كاتتر پانسمان

 شرياني كاتترهاي
11 

 ...(و بسته سيستم شدن باز انسداد، عفونت، عالئم)  باليني انديكاسيون وجود صورت در

 .كرد تعيين را سويند تعويض زمان توان مي نيز جنس اساس بر و سازنده كارخانه توصيه طبق 

 .آيد عمل به پرينه وناحيه ازسوند يكبارمراقبت حداقل درهرشيفت:توجه

 12 داخلي ادراري سويند

 13 اكسترنال فولي سويند (وباليني موضعي عالئم درنظرگرفتن با)-نيازبيمار به بنا

 باليني انديكاسيون وجود صورت در و داخلي ادراري سويند باتعويض زمان هم

 ...(و نشتي آلودگي، ادراري، سويند از شدن جدا) 

 14 ادراري كيسه

.( دارد ترجيح دهان طريق از لوله گذاشتن دهد اجازه بيمار شرايط كه درصورتي)  باليني انديكاسيون وجود صورت در

 .شود اقدام تراكياستومي جهت بيمار شرايط به بسته روز، 14 تا 7 گذشت از پس
 15 تراشه لوله

 16 ساكشن رابط هربيمار براي اختصاصي-روزانه تعويض

 17 ونتيالتور خرطومي لوله .شود تعويض معيوب كاركرد يا واضح آلودگي صورت در – بيمار هر براي اختصاصي

 .شود تعويض واضح آلودگي وجود صورت در و ساعت 48-72 هر  بيمار هر براي اختصاصي

 .گردد تعويض وفيلترباهم خرطومي لوله عفوني بيماران در گردد هربيمارفيلترتعويض ازاء به:عمل در اتاق

 HME 18فيلتر

 19 اكسيژن كاتتروماسك .شود تعويض معيوب كاركرد يا واضح آلودگي صورت در بيمار هر براي اختصاصي

 دستورپزشك بر اساس

 بيمار شرايط به توجه با 

 21 معده سويند

 21 گاواژ سرنگ يكبار ساعت 24هر

 22 باتل چست .گردد تعويض پرشدن كه درصورتي
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 بحران 

مشقتي را به جامعه  وجود آيد و سختي وصورت فزاينده بهطور ناگهاني و يا بهطور طبيعي و يا توسط بشر، بهاي كه بهاز حادثه است بحران عبارت

 . انساني تحميل نمايد كه جهت برطرف كردن آن نياز به اقدامات اساسي و فوق العاده باشد

 مديريت بحران 

 ،مديريت بحران .گويند وقوع بحران را مديريت بحرانسازي بعد از برخورد و مداخله در بحران و سالم ،بيني و پيشگيري از وقوع بحرانفرآيند پيش

 بتوان از بروز وسيله آنهكه ب ها در جستجوي يافتن ابزاري استتجزيه وتحليل آن ها ووسيله مشاهده سيستماتيك بحرانهكاربردي است كه ب علمي

 . بهبودي اوضاع اقدام نمود زم، امدادرساني سريع وآمادگي ال، كاهش آثار آنبتوان براي يا در صورت بروز  ها پيشگيري نموده وبحران

 ياالمراحل زماني وقوع حوادث و ب

 ريزي پيش از حادثه يا برنامه(  Equipping phase) تجهيز. 1

-بلتهديدكننده و قا الًكام كه در آن مصيبت( Threat) و مرحله تهديد( Alarm)باش آماده ه، كه خود به مرحل(Warning phase) اخطار. 2

 . شوددرك باشد، تقسيم مي

 . اي متفاوت استفتد و مدت زمان آن در هر حادثهااتفاق مي بالكه حادثه و ( Impact)وقوع . 3

 . آيدپيش مي الكه به دنبال وقوع حادثه و ب (Emergency) اضطراري. 4

  .شودنظر برآورد و تدارك ميمورد هيهاي منطق، كه در اين مرحله نيازمندي(Rehabilitation) بازتواني يا احيا. 5

 . گرددكه منطقه به وضعيت طبيعي و آرام باز مي (Reconstruction) تجديد آباداني يا بازسازي. 6

-هب درماني توانند اثرات مختلفي بر مراكزحوادث غيرمترقبه، بسته به نوع، شدت، زمان و مكان وقوع، مي - مراكز درماني اثرات حوادث غيرمترقبه بر

 آنان، كمبود و تكميل سريع پرسنل و بي نظمي موقع، سردرگميهرساني صحيح و بيا عدم اطالع توان به تأخير وجمله مي جاي گذارند كه از آن

دليل هبل درعملكرد عادي مركز درماني الپرسنل و بيماران، اخت رواني درو هاي روحي مواد مصرفي، بروز واكنش اورژانس، كمبود تجهيزات و ظرفيت

مورتاليته بيماران و  مراه ساير عوامل، موجب افزايش موربيديته وه شده به عوامل ياد. خرابي تجهيزات و تأسيسات و نيز ازدحام مردم اشاره نمود

براي كاهش اثرات حوادث غيرمترقبه و پيشگيري از عوارض ناشي از آن، وجود يك برنامه كامل و مدون دركليه مراكز  ،لذا. گرددمصدومين مي

 . رسدنظر ميهدرماني ضروري ب

  . بندي نمودتوان به چند دسته تقسيمميرا كنند حوادثي كه مراكز درماني را تهديد مي -حوادث و وقايع محتمل الوقوع 

 يا داخلي  ادثهحInternal Disaster سوزي، انفجار، پخش و انتشار مواد خطرناك مانند آتش 

 خارجي كوچك يا  ادثهحMinor External Disaster گذاردجاي مياست كه تعداد كمي قرباني به ايواقعه . 

 خارجي بزرگ يا ادثه حMajor External Disaster ذاردگاست كه تعداد زيادي قرباني به جاي مي ايواقعه . 

مركز درماني  مترقبه دررالزم است براي اجراي برنامه، كميته مقابله با حوادث غي - مترقبه در مراكز درمانينحوه اجراي برنامه مقابله با حوادث غير

كر خواهد شد، تدوين، ذ مركز درماني، به ترتيبي كه متعاقباً ي سيستم مديريت بحران درالتتشكي نمودار و با سازماندهيشده تشكيل  زيرشرح هب

 .  گيرد عهدههسازي، نظارت و بازنگري برنامه را بپياده

مسئولين فني كليه ، هارئيس و سرپرستار اورژانس و ديگر بخش، مترون، مدير، رئيس:  از مراكز عبارتند مترقبه دررحوادث غي اعضاي كميته مقابله با

. مسئول بهداشتو  مسئول تأسيسات/ مهندسي  وكارشناس فني ، هاي اداري و ماليو واحدرؤساي حراست و يا انتظامات ، واحدهاي پاراكلينيك

  .نيز از اعضاي اين تيم است شهرستان/ نماينده ستاد مقابله با حوادث غيرمترقبه منطقه 
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سازي سيستم مديريت و پياده ختلف اجراصه شده مراحل مالخ نماي كلي و - مراكز درماني مترقبه درسازي برنامه مقابله باحوادث غيرمراحل پياده

  .بيان نمودزير توان به ترتيب مراكز درماني را مي بحران در

 ايغيرسازه و اينظر ايمني سازه ي مركز درماني ازهاسازي سيستم، الزم است كليه قسمتاولين گام از پياده در :اجراي برنامه پيشگيري -1

 هاي كارشناسي مورد بررسي قرارتيم الوقوع توسطبا درنظر گرفتن كليه خطرات محتمل (... تجهيزات، تأسيسات، گازها و مواد خطرناك، پرسنل و )

تواند تا مي صورت اجراي كامل و صحيحدر   بر است، اما هزينه بر، گسترده واگرچه اين امر بسيار زمان. گرفته و ايمني مركز تا حدامكان تأمين گردد

اي، در ادامه بهداشت حرفه هاي بررسي ايمني مراكز درماني از ديدگاهليستنمونه چك. حد بسيار زيادي از عوارض ناشي از حوادث غيرمترقبه بكاهد

 . گرددارائه مي

سازماندهي  مراكز درماني، ن درسازي سيستم مديريت بحراپياده گام دوم در :تيالهاي تشكينمودار سازماندهي پرسنل مرك  درماني در -2

جايگاهي  دراالمكان بايد توجه شود كه پرسنل حتي ،البته. قبل تهيه شده است تي ازالهاي تشكينمودار مركز درماني در پرسنل شاغل در

نمونه . ترين تفاوت را داشته باشدحالت عادي، كم با شرح وظايف آنان در آن حوزه دارا بوده و ترجيحاً ترين توانايي را درسازماندهي شوند كه بيش

/ هاي كوچك هاي جنرال، بيمارستانتي سيستم مديريت بحران براي استفاده در سطوح مختلف مراكز درماني، شامل بيمارستانالهاي تشكينمودار

ست كه ا اين مرحله آن نكته مهم در . گرددمي     ادامه ارائه  هاي مركزي بحران، درها و ستادها، درمانگاهكلينيكها، پليتك تخصصي، دي كلينيك

 . زمان با اجراي مرحله اول برنامه آغاز گرددهم است اجراي اين مرحله بهتر

هاي واحد ها وبخش اين مرحله نفرات جانشين براي مسئولين در: ي التهاي تشكيي مختلف نمودارهاسازماندهي نفرات جانشين و تيم -3

توجه به  مركز درماني، با در اين جداول الزاماً بايد كليه پرسنل شاغل در. گردندتي، با تهيه جداول خاصي سازماندهي ميالهاي تشكيمختلف نمودار

نمونه جداول مشخصات اعضاي . تي سازماندهي گردندالنمودارتشكي هاي مختلفعنوان جانشين اول و دوم و يا عضو تيمههايشان، بنوع توانمندي

 . گرددارائه مي ن يك بيمارستان جنرال، در ادامهسيستم مديريت بحرا

وظايف اعضاي سيستم  غ شرحالسازي سيستم مديريت بحران، ابگام بعدي پياده :تيالهاي مختلف نمودار تشكيغ شرح وظايف جايگاهالاب -4

ها، نفرات جانشين و ساير اعضاي تيم جايگاه مسئولينغ شده و بر فراگيري آن توسط الاين مرحله شرح وظايف هر جايگاه اب در. مديريت بحران است

 . ادامه ارائه مي گردد تي يك بيمارستان جنرال درالتشكي هاي مختلف نمودارنمونه شرح وظايف مسئولين جايگاه. گرددتأكيد و نظارت مي

با حوادث  كليات برنامه مقابله ي، پرسنل باهاي آموزشي و سخنرانسالاين مرحله از طريق برگزاري ك در :سازي پرسنل با برنامهآشنا -5

. هاي آموزشي طراحي شده را طي نمايندكليه پرسنل بايد دورهكه  نكته مهم توجه شوداين اين جا الزم است به  در. شوندغيرمترقبه آشنا مي

هاي آموزشي بايد دوره   .رسنل نيز آگاه گردندپ شرح وظايف ديگر تنها با شرح وظايف خود در برنامه آشنا شوند، بلكه بايد ازپرسنل الزم است نه

ها، بحران هاي آموزشي پرسنل همچون ترياژ، نحوه مقابله با حوادث غيرمترقبه مختلف، پشتيباني رواني دربر مبحث مديريت بحران، ساير نيازوهالع

 . حوادث غيرمترقبه و غيره را نيز دربرگيرد كنترل عفونت در

ظايف براي و توجيهي شرح هايسازي سيستم مديريت بحران مراكز درماني، برگزاري كارگاهمرحله بعدي پياده :ي توجيهيهابرگ اري كارگاه -6

ها با مطرح كردن يك اين كارگاه در. هاي زير مجموعه همان بخش استصورت اختصاصي و در قدم بعد براي هر بخش با واحدهاعضاي هر واحد ب

 . گردداين زمينه، مرتفع مي ها درت آنالبا شرح وظايف محوله سنجيده شده و اشكا ميزان آشنايي افراد و واحدها، شده،سناريوي از قبل طراحي

آشنايي  و آمادگي عملي  شده، ميزانقبل طراحيسازي سناريوي ازكردن و پيادهاين گام با مطرح در :برگ اري مانورهاي عملياتي محدود -7

مجموعه همان زير     هاي بخش با واحد هر صورت اختصاصي براي هر واحد و در قدم بعد برايهاي شرح وظايف محوله، بها براي اجرافراد و واحد

 . گرددها، تعيين و مرتفع ميبخش ها وواحددر ت افراد االاشك گرفته و مورد سنجش قرار الًسازي شده و عمصورت شبيههب ،بخش

 عملياتي سراسري با مراكز درماني، برگزاري مانور سازي سيستم مديريت بحران درمرحله اصلي پياده :برگ اري مانورعملياتي سراسري -2

اين مرحله  در .آيدميمحدود به مرحله اجرا در هاي عملياتيي آن مركز است كه پس از اجراي مانورالتهاي نمودار تشكيها و واحدشركت كليه بخش

هاي مختلف شناسايي عمليات هماهنگ بين بخش موجود در صها، نقايبخش ها وت واحدالاشكا برهالوبرنامه است، عسازي ترين مرحله پيادهكه مهم

 . گرديده و آمادگي پرسنل براي مقابله با حوادث غيرمترقبه حفظ شود بار در سال برگزار 1حداقل  هاي عملياتي سراسري الزم استمانور. گرددمي

شده در مشاهده نواقص ت واالسازي برنامه مقابله با حوادث غيرمترقبه، بازنگري آن با توجه به اشكمرحله نهايي پياده :امهبرن الحاص بازنگري و -9

است پس از هر بار مانور عملياتي سراسري  ح برنامه الزمالاص بازنگري و. باشدح درجهت رفع اين موارد ميالسراسري و اص هاي محدود ومانور

 . پذيردصورت
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 نشانی آتش

 :حريق اطفاء عمومی روشهاي

 يا محدود نموده و كنترل را )اي زنجيره ناي واكنش يا سوختني مواد ، اكسيژن ، حرارت(حريق  هرم اضالع از يكي بتوان اگر اصوال

 :باشد ميزير اشكال به حريق ماهيت اساس بر عمومي روشهاي .شود مي مهار حريق ، كرد قطع

 کردن  سرد- الف

 کردن خفه -ب

 سوختنی ماده حذف يا کردن سد -ج

 اي زنجیره ناي واکنش کنترل -د

 : آتش انواع

 كالس A  :اثاثيه و ، فرش ، پالستيك ، چوب ، كاغذ ازجمله جامدات 

 كالس B  :روغن ، بنزين ، پارافين ازجمله اشتعال قابل مايعات 

 كالس C :بوتان ، پروپان ازجمله اشتعال قابل گازهاي 

 كالس D: مگنزيم ، آلومينيوم ازجمله فلزات 

 كالس E: ( برق)  الكتريكي 

 كالس F :ها چربي و خوراكي ناي روغن 

 ها کننده اطفا مختلف انواع 
 بردانيم  را سروزي  آترش  خطررات  ماهيت است مهم باشند مي آتش انواع از بعضي كردن خاموش مخصوص ها كننده خاموش از كدام هر

 .كنيم ان اطفاي به تصميم اينكه از قبل

 : آن مشهور نوع چهار
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 آب 

 کربن اکسید دي گاز 

 فوم 

 خشک پودر 

 .شوند مي گذاري نشانه حريق اطفا ناي كپسول كاربرد نوع برحسب حريق اطفا ناي كپسول گذاري عالمت استاندارد

 آب

 كالس آتش براز A نماييد استفاده                                          

 باشد داشته رنگ قرمز نوار يا برچسب     

 هست فشار تحت آب 

 باشد داشته فشار آمپر 

 

 

 

 

 کربن اکسید دي

 كالس ناي آتش براز B، C، E استفاده نماييد  

 دارد مشكي نوار يا برچسب 

 دارد پالستيكي و سخت نازل 

 ندارد فشار نشانگر 

 

 

 خشک پودر

 كالس ناي آتش براز A، B، C، D و E شود مي استفاده  

 دارد رنگي آبي نوار يا برچسب 

 باشند مي فشار تحت پودر ذرات 

 دارد سنج فشار نشانگر 



 

                                                                                          

 

 بيمارستان تخصصي كودكان شهيد فهميده

 51 

 

 

 فوم

 كالس ناي آتش براز A و B شود مي استفاده 

 دارد رنگي كرم نوار يا برچسب  

 پوشاند مي را آتش سطح روي پتو يك همانند كه شود مي استفاده طوري 

 دارد نيز كنندگيد سر خاصيت و كند مي جلوگيري آن شدن ور شعله دوباره از و . 

 

 تر شیمیايی

 نوع آتش براز F نماييد استفاده  

 است رنگ زرد نوار يا برچسب داراي 

 كند مي آن جلوگيري شدن ور شعله واز دهد مي انجام شيميايي واكنش روغن با 

 

 

 

 

 

 

 

 دقت سرعت 

 

 خونسردي
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 آتش کالس به توجه با کننده خاموش نوع صحیح انتخاب

 حريق اطفا مواد انواع

 :پودري ايه کننده خاموش

 در و نرد  كررد  مي پر پودر از را مختلف اشكال به ظروف يا قوطي تعدادي كه بود ترتيب بدين شيميايي پودر از استفاده نحوه گذشته در

 مري  آترش  روي برر  را آن پرودر  و كررده  براز  را قوطيها درب مسئول فراد ا سوزي آتش شروع محض به و ند داد مي قرار مناسب ناي جا

 نراي  دسرتگاه  آترش  روي برر  پرودر  پاشيدن براز زمان گذشت با ولي شد مي مواجه ناكامي با تكنيك اين موارد اين اغلب در كه ند پاشيد

 ، كربناتهرا  ماننرد  شريميايي  مرواد  از گررد بعضري   از انرد  عبرارت  خشك پودر و شيميايي پودر. شد ساخته و طراحي پودر كننده خاموش

 .رود مي كار به حريقها كردن خاموش جهت كه فسفاتها و ها سولفات

 : کربنیک گاز ايه کننده خاموش

 چرخردار  و دسرتي  ناي كننده خاموش ، اتوماتيك ثابت ناي دستگاه در ني نشا آتش گاز يك عنوان به ( CO2)كربنيك گاز قبل سالها از

 و اسرت  سرمي  غيرر  و ، خنرك  خنثي ، بو بي ، احتراق بل قا غير (CO2)گاز . دارد ني فراوا مصرف نيز اكنون و گرفت قرار مورداستفاده

 .باشد مين الكتريسيه هادي

 تقليرل  برا  در حقيقرت .  گردد مي آن نشين جا خود و خارج را اكسيژن ، حريق روي پرتاب صورت در لذا ، هواست از تر سنگين آن وزن

 - 49 در كره  آيرد  مري  دسرت  بره  صفر زير درجه - 155 در خشك يخ يا جامد، CO2 شود مي حريق اطفاي هواموجب اكسيژن درصد

 .آيد مي در گاز بخار صورت به درآيد مايع حالت به اينكه بدون جامدي حالت از سرعت به درجه

 : کف مولد ايه کننده خاموش

 و پوشرانده  آتش را روي سرعت به اشتعال حال در مواد روي بر آن پرتاب صورت در كه است مايعي ، حريق اطفاي براز مصرف مورد كف

 آترش  بره  هروا  رسريدن اكسريژن   از اشرتعال  حرال  در مراد   سطح ندن پوشا با و ، گردد مي مواد روي از اشتعال قابل گاز برخاستن مانع

 و گشرته  شرناور  آن سطح است لذادر اشتعال بل قا مايعات و مواد مخصوص وزن از كمتر آن مخصوص وزن.  آورد مي عمل به جلوگيري

 .رود نمي پايين

 : هالوژنه ايه کننده خاموش
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 بره علرت   كره  معني بدين ، دارد CO2 گاز به زيادي هت شبا آن كردن خاموش نيسم مكا كه هستند هايي كننده خاموش هالوژنه مواد

.  سرازد  مري  محرروم  اكسيژن محيط از را سوزان ماده و شود مي هوا نشين جا و نده پوشا را حريق روي سرعت به هوا از بودن تر سنگين

 شود مي و تبخير بخار به تبديل سرعت به شود مي ريخته محيط در و خارج كننده خاموش از وقتي مواد اين

 

 غیرمترقبه حوادث

 زل له                        طوفان                                   سيل  

 

 

هاي متفاوت از عملكرد  نيازمند استراتژي ها آنكنند كه پاسخ به  را ايجاد مي مسائل منحصر به فردي و غيرمترقبه مشكالت حوادث

هاي روزمره بيمارستان  كيفي با اورژانس ازنظربلكه  كمّي  ازنظربه عبارت ديگر حوادث غيرمترقبه نه تنها . هاست بيمارستان روزمره

در جريان  ها بيمارستانتا  شود مينظم عادي در جريان حوادث غيرمترقبه موجب  موقعيت پر استرس و به هم ريختن. متفاوت هستند

مواجه گردند و در چنين وضعيتي وجود  خودمشكالت متفاوت و منابع متفاوت از فعاليت روزمره   ، هاي متفاوت حوادثي با انسان چنين

ضروري  وضعيت جديد كه همان برنامه حوادث غيرمترقبه بيمارستاني است كامالً مقابله با برازيك استراتژي از پيش تعيين شده 

 .هست

 حوادث غيرمترقبه  

هر چند حوادث غيرمترقبه در مدت زماني . كوتاه رخ مي دهد درزمانيحوادث غيرمترقبه به وقايعي اطالق مي شود كه يكباره و ناگهاني 

  .كوتاه اتفاق مي افتد، ولي عوارض و عواقب بعدي آن تا مدتها باقي مي ماند

 علل طبيعي؛ نظير طوفان و زمين لرزه؛ 

   علل تكنولوژيك؛ نظير سقوط هواپيما يا شكسته شدن يك پل؛
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، براي حوادث غيرمترقبه بيمارستاني  (JCAHO) خدمات سالمت هاي ارائه جي سازماناستاندارد كميته مشترك اعتبار سن بر اساس*

 گرفته شود بايد تمهيدات الزم به كار

 (Hazard Vulnerability Assessment)آسيب پذيري –ارزيابي خطر

 (Activation)شيوه فعال شدن برنامه 

 غيرمترقبه جامعهتلفيق برنامه حوادث غيرمترقبه بيمارستاني بابرنامه حوادث 

 آگاه نمودن مسئولين خارج از بيمارستان از رخداد حادثه

 بيمارستان در مورد فعال شدن برنامه كاركناناعالم هشدار به 

 بيمارستان كاركنانشناسايي 

 كاركنان وانتقال نقلاسكان و 

 بيمارستان كاركنانفراهم نمودن حمايت از خانواده 

 ... (تجهيزات پزشكي، غذا، آب ومانند دارو، )حفظ مديريت منابع 

 كنترل دستي، ازدحام و ترافيك بيماران

 ها حفظ ارتباط با رسانه

 درمان بيماران در صورت نياز برازو تعيين محل جايگزين ( Evacuation)جابجايي 

 در جريان جابه جايي ها آنپيگيري بيماران و مديريت درمان و مدارك پزشكي 

 ارتباطات و تسهيالتايجاد و حفظ پشتيباني 

 ايجاد شرايط و وسايل مقابله و قرنطينه بيماران آلوده به مواد خطرزا

 در جريان حوادث غيرمترقبه كاركنانهاي  تعيين مسئوليت

 استفاده از يك ساختار فرماندهي منطبق يا ساختار فرماندهي محلي در جريان حوادث غيرمترقبه

  آموزش

 وز نمودن آنارزيابي ساليانه برنامه و به ر
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 بحران مديريت

 
 درمان كه بيماراني يا مجروحان حضور باشدو داشته به دنبال مجروح و كشته زيادي تعداد كه اي مترقبه غير حادثه

 .نباشد بيمارستان اورژانس توان در ها آن

 

 (غيرمترقبه حوادث اجراي برنامه برازنمودن مقدمات الزم  فراهم) مرحله آمادگي

 كميته حوادث غيرمترقبه بيمارستانيايجاد  •

 تعيين زنجيره مسئوليت حوادث غيرمترقبه •

 (Emergency Operation Center)يا ( Incident Command Center)تعيين مركز عمليات اضطراري  •

 (Signs)ها  و نشانه عالئمتعيين  •

 فراهم كردن ذخائر دارويي و تجهيزات پزشكي •

 (Transportation) وانتقال نقلبرقراري ارتباط داخلي و خارجي،  •

 كاركنان آموزش •

 

 مرحله اعالم خطر
 هشدار حوادث غيرمترقبه-1

 (Assessment of Disaster Severity)ارزيابي شدت حادثه غيرمترقبه -4

 سطوح آمادگي و پاسخ متفاوت بيمارستان-5

 اورژانسبرنامه آمادگي اضطراري بخش ( Implementation) سازي پياده -1سطح 

 بيمارستانيبرنامه آمادگي اضطراري ( partial)پياده شدن مختصر  -4سطح

 بيمارستانيبرنامه آمادگي اضطراري ( Total)پياده كامل  -5سطح

 عمليات واحد تلفن مركزي بيمارستان-7

 (Incoming Patient Area)سازماندهي فضاي پذيرش بيماران -3

 كاركنانمشخص نمودن -1

 پذيرش بيمارانتخصيص منابع به فضاي -4



 

                                                                                          

 

 بيمارستان تخصصي كودكان شهيد فهميده

 56 

 سازي لوازم و تجهيزات پزشكي اما ده-5

 سازي بخش جراحي اما ده-9

 سازي بخش اورژانس اما ده-15

 و خدمات بيمارستان ها بخشسازي ديگر  اما ده-11

 سازي سيستم پرستاري بيمارستان اما ده-14

 پاراكلينيك هاي بخشسازي  اما ده-15

 اداري ومالي هاي بخشسازي  اما ده-17

 بيمارستان( حراست)آمادگي واحد امنيت -13

 و ارتباط با مطبوعات  آمادگي واحد ارتباط مردمي-11

 بيمارستان  آمادگي خدمات عمومي-14

 اورژان  مرحله پاسخ

 ترياژ در بدو ورود بيماران به بيمارستان      1-

 تشخيص هويت و ثبت اطالعات2-

 فضاهاي درماني بيمارستان3-

 بيمارانسيستم ارجاع 4-

 نگهداري و تشخيص اجساد5-

 مرحله اجرا

 شوراي حوادث غيرمترقبه بيمارستان مسئول اجراي مانور و عمليات در زمان وقوع حادثه مي باشند. 

 (تشكيل شده است ...كه از رييس بيمارستان، مدير بيمارستان، مترون، سوپروايزر بيمارستان و )

 : بيمارستان در بحران برنامه اجراي هنحو

 . گردد مي كيلتش زير اعضا با مترقبه غير حوادث با مقابله كميته حادثه ايجاد از پس بالفاصله

 بيمارستان مدير بيمارستان رييس-

 ها بخش سرپرستاران و روسا-

 بيمارستان مترون-

 كي پاراكلين واحدهاي كليه فني مسؤول-

 مالي و اداري واحدهاي روساي-

 تاسيسات مسؤولين يا بيمارستان ارزيابي مسؤول مهندسين-

 بهداشت مسؤول-

 منطقه / شهرستان مترقبه غير حوادث ستاد نماينده-
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 فرماندهی اتاق
 اضطراري مركزعمليات وهدايت سازماندهي : كلي هدف

 :دوم جانشين :             اول جانشين      :مسئول

 عمليات فرايند

 هشدار

 .شود مي فعال واحد اين دانشگاه، بحران ستاد رئيس از دستور دنبال به

 عمليات شروع

 ومتخصص يكبسيج،سوپروايزركش و امنيت مسئول به اطالع و خود نيروهاي به بحران وضعيت اعالم- نيروها فراخوان

 يها آنرس و عمومي روابط نمودن فعال و ها بخش رؤساي و اورژانس طب

 خاتمه

 .گردد اعالم عمليات خاتمه دانشگاه، بحران ستاد رئيس از صادره دستور دنبال به

 دستورالعمل

 ،دريك كش ،راديولوژي،سوپروايزر آزمايشگاه ولئمس ومديران عمليات بخش رئيس با ويژه جلسة برگزاري به اقدام

 دقيقه 30 حداكثر كوتاه مدت طي

 عمليات اندازي راه بر اورژانس،مبني وطب جراحي متخصص به عمليات شروع سريع اعالم

 ووضعيت تعداد ودريافت پشتيباني بخش مدير وتاسيسات،از ساختمان تخريب ميزان مورد در اوليه گزارشات دريافت

 .اند ده نمو مراجعه تاكنون ،كه كشيك سوپروايزر از مراجعين

 بيشتر تخت به دسترسي خاص،جهت بيماران از ،برخي موعد از زودتر ترخيص جهت ها بخش روساي به دستور

 كان پزشموردنياز وامكانات لوازم تهيه امر در مسئولين ايرس  با هماهنگي ازنظركشيك، وايزر سوپر به دستور

 فراهم ازنظر پشتيباني مدير با هماهنگي جهت وايزر سوپر مسئول به دستور ودارويي دفتري امكانات و ،غذا فضا ازنظر وداوطلبان

 اي رسانه روابط نمودن ل وفعا امنيت وارشد بيمارستان بابسيج وهماهنگي بيمار بستگان نبازهاي نمودن

 آن وسقم صحت ازنظر اطالع از پس اخبار انتشار مجوز وصدور اطالعات دريافت

 

 درمان مديريت

 : دوم جانشين :                   اول جانشين :                واحد مسئول

 :دستورالعمل

 عمليات بخش پيشرفت ميزان مورد در حادثه فرماند  به مستمر دادن اطالع*

 ها بخش اكتيو ناي برنامه حذف و قبلي بيماران انتقال و ترخيص دستور صدور*

 اورژانس غير قبلي بيماران براز و راديولوژي به آزمايشگاه روتين خدمات انجام عدم دستور*

 اورژانس فرماندهي مركز كيي نزد در عمليات مركز استقرار*

 بر كامل نظارت و حادثه فرمانده پيشنهادات و نظرات گذاشتن اجرا به و عمليات بخش ناي جنبه تمام سازماندهي*

 ... و كي پاراكلين زمينة در خود ناي زيرمجموعه كلية

 از يك هر در اشكاالت احتمال ازنظر بيمارستان ناي محلسي بازر و عمليات علمي ترياژ و علمي كار از اطمينان*

 مناطق
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 عملیات واحد

  :دوم جانشين :                 اول جانشين :               واحد مسئول

 :دستورالعمل

 زير بر نظارت و هماهنگي ، حادثه فرمانده با ارتباط ، عمليات بخش با مرتبط ناي جنبه تمامي هدايت و سازماندهي

 .انساني خدمات و كي پاراكلين خدمات ، درمان مديريت ، بيماران مديريت ناي مجموعه

 صحراي درمان برپايي و بيمارستان تخليه براز ريزي برنامه

 حادثه بروز هنگام به ها آن اجراي و الكتيو ناي برنامه تعويق و سريع ترخيص دستورالعمل تدوين

 مانور برگزاري و آموزش ، سازماندهي

 توجيهي جلسات زمان يين تع و بخش عملياتي برنامه تهيه و جاري موقعيت مورد در عمليات بخش مديران توجيهي

 واحد مسئول بعدي

 پشتیبانی واحد

 
  :دوم جانشين :                 اول جانشين                  :واحد مسئول

 :دستورالعمل

 كننده پشتيباني منابع و سرپناه ، كافي غذاي ميزان ، كيي فيز فضاي نگهداري با مرتبط عمليات هدايت و سازماندهي

 پزشكي مقاصد

 جوي نامناسب شرايط و آزاد فضاي در درمان براز ريزي برنامه

 ها آن براز ريزي برنامه و اي سازه غير و اي سازه الوقوع محتمل خطرات يين تع و بررسي

 جانشين مكانهاي گرفتن نظر در و حادثه وقوع از پس نياز مورد مختلف مكانهاي يين تع

 ها آن براز آموزشي ناي برنامه تدوين و آسيب بررسي مجهز تيمهاي تشكيل

 مصدومين تعداد گرفتن خطر در با عتهسا 72 خودكفايي جهت بيمارستان نيازهاي كليه تامين براز ريزي برنامه

 داوطلبين و وپرسنل

 حمايتهاي جلب براز ....و ورزشگاهها ، مساجد ، مدارس ، المندانس ناي خانه مانند اطراف ازمانهايس با هماهنگي

 مختلف

 .... و سوخت ، آب ، غذا ، تجهیزات بندي جیره براي ريزي برنامه

 :كلي هدف

 هستند شديد وهيپوكسي شوك داراي بيماران اين( فوري خيلي و فوري درمان واحد در بيماران ونظم درمان تسهيل

 .بمانند زنده ميتوانند ولي

  :دوم جانشين :                    اول جانشين                                :واحد مسئول

 :دستورالعمل

 وانتقال نقل جهت نياز مورد وسايل كردن وآماده بيماران تنفسي وضعيت وبررسي فشارخون سريع گرفتن -1

 اورزانس داخل جابجايي جهت بيماران
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 پرسنلي واحد مسئول از خدمات و كمكي نيروي درخواست  -4

 .قرارداد آنجا در را موردنظر وسايل بتوان كه اي گونه به مكان، نمودن فراهم  -5

 فوري درمان منطقه از شده درمان بيماران سريع جابجايي و نظم از اطمينان -7

 بيمارستان مترون به وضعيت مكرر و منظم گزارش  -3

 اتاق و بيمارستان داخل به را بيماران سريعتر هرچه بتوان كه اي گونه به محل در الزم امكانات نمودن فراهم  -1

 .داد احياءانتقال

 :كلي هدف

 تاخيري درمان منطقه بيماران دردرمان تسهيل

 تا بيماررا ميتوان مناسب مراقبت با اند، نشده هيپوكسي يا شوك وارد هنوز كه بيماراني :دوم اولويت

 نگهداشت پايدار دقيقه 45-30

  :دوم جانشين :                   اول جانشين                        :واحد مسئول

 :دستورالعمل

 ناهنجارهستند رفتارهاي سمت به سير حال در احتماالً كه بيماراني و داوطلب افراد و نيروها تمامي گرفتن نظر در

 سوپروايزر هماهنگي با ديگر واحد به ها آن انتقال و محل در اضافه نيروهاي گرفتن نظر در

 رنگ به ترياژ به ها آن تبديل بيماران اين باليني شرايط يير تغ عدم از اطمينان و دسته اين بيماران وضعيت از اطمينان

 در كافي وسايل و نيروها از نمودن حاصل بيماراطمينان صحيح ونقل حمل براز بيماران انتقال براز نياز مورد وسايل كردن ديگرفراهم

 تأخيري درمان منطقه

 تأخیري درمان منطقه در ساده درمان امر نمودن فراهم
 

 :كلي هدف

 ترياژ بيماران از محدود مراقبتهاي هماهنگي

 : سوم اولويت

 كي سيستم عوارض بدون و غيرفوري بيماران -

 شد ترنخواهد وخيم احتماالً آينده ساعات تا مراقبت حداقل با وضعيتشان، كه بيماراني -

  :دوم جانشين :                 اول جانشين :                   واحد مسئول

 :دستورالعمل

 وگچ وآتل سرپايي واقدامات سرپايي مصدومين فوري ترخيص ٔ  درزمينه گيري تصميم •

 حياتي صدمات نداشتن و كمتر خطر با بيماران ترخيص ٔ  درزمينه گيري تصميم •

 بيمارستان نوبت مسئول به مداوم رساني اطالع •

 محدود استفاده داراي يا و استفاده بدون محل در كه نيروهايي كه يطور به محل باركاري به نسبت كاركنان موجود تعداد بررسي •

 نمايد ارجاع ديگر مناطق به هستند

 رنگ با ترياژي گروه به بيماران اين اينكه از اطمينان و ساعت چند گذشت از بعد سبز ترياژ در موجود بيماران مجدد بررسي •

 .باشند نشده تبديل قرمز

 هرچه نمودن فراهم جهت داروخانه با هماهنگي و محل در ...و بانداژ و سيمي آتل وسايل درخواست و آوري جمع •
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 امكانات اين سريعتر

 خانه سرد واحد

  :دوم جانشين                            :اول جانشين                         :واحد مسئول

 :دستورالعمل

 نمايد هويت يين تع را متوفيان كه فردي يين تع و متوفيان جسدهاي از محافظت و آوري جمع-1

 اعلم امير تخصصي فوق و تخصصي بيمارستان راهنماي 87

 بيمارستان ترخيص و اعزام واحد مسئول با كامل هماهنگي -4

 فرآيندها كليه ثبت و ها خانواده به اجساد سريعتر تحويل جهت ريزي برنامه -5

 اجساد بعضي بودن زنده احتمال ازنظر اجساد مجدد معاينه ازنظر مقيم رزيدنت با هماهنگي -7

 شده فوت بيماران انتقال جهت ترابري مسئول با هماهنگي -3

 اند كرده منتقل سردخانه به ترياژ محل از را بيمار كه وسايلي يا و برانكارد دادن عودت -1

 جسد مشخصات فرم تكميل-4

 سوپروايزر به تحويل جهت فوتي بيماران فرم دقيق نگهداري -5

 حراست و انتظامي نيروي هماهنگي با اجساد قيمتي لوازم و اشياء نگهداري و حفظ-9

 داد تشخيص اجساد بقيه از را اند شده معاينه كه اجسادي بتوان تا اجساد تمام به زدن برچسب-15

 سوپروايزر به فوت و اجساد آمار اطالع-11

 اجساد كردن ضدعفوني به اقدام-14

 نگهبانی واحد
 وانتظامات امنيت واحد

  :دوم جانشين :                       اول جانشين                         :واحد مسئول

 :دستورالعمل

 حتي و بيمارستاني اموال و كودكان و كاركنان خروج و ورود كنترل و ها بخش كنندگان مالقات كردن محدود

 .نميباشد شناسايي ويژه كارت داراي كه فردي به كردن كار اجازه عدم و بيماران همراه لوازم كليه و اجساد

 راهنمايي نيروي شدن وارد جهت تقاضا ارسال و محل به كمكي نيروي ارسال بر مبني منطقه پليس با رابطه ايجاد

 تمام ثبت بر مبني شده تعيين قبل از نيروي داشتن و بيمارستان به منتهي يها آنخياب كنترل جهت رانندگي

 در وخطرناك مشكوك مورد هرگونه مشاهده بر مبني ها بخش مديران به هشدار اعالم و مشاهدات و ها فعاليت

 فضاي به بيمارستان داخل از دليل هر به كه پزشكي اموال از محافظت و بيمارستان مناطق كليه از وحفاظت محل

 .حادثه فرمانده به مستمر گزارش و يابد مي انتقال خارجبيمارستان

 آن به بيمارستان مالي درآمدهاي و بيماران باارزش وجوهات انتقال جهت محل به بانك ترين يك نزد با هماهنگي

 محل

 مخابرات واحد
 خارجي و داخلي ارتباطات سازماندهي :هدف

 :دوم جانشين                          :اول جانشين :                    واحد مسئول
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 :دستورالعمل

 بيمارستان سيم بي و تلفن سيستم برقراري در حفظ و فرماندهي مركز كي نزد در پايگاه كي ايجاد

 واحدهاي با بيشتر هرچه ارتباط جهت بيمارستان مختلف مناطق به سيم بي با شده يين تع قبل از افراد فرستادن

 فرماندهي مركز و مختلف

 .گردد مي منتقل ارتباطي شبكه طريق از كه ارتباطات تمام نمودن مستند

 بيمارستان عادي مخابراتي شبكه در آسيب بروز صورت در اضطراري مخابراتي ناي سيستم نمودن مهيا

 شده يين تع قبل از مراكز ساير و بيمارستان با ارتباط برقراري

 .كند مي مستقر بيمارستان فضاي در كه بلندگوهايي طريق از امنيتي هشدارهاي و بهداشتي ناي توصيه اعالم

 محل به اي ماهواره مجهز مخابرات امكانات فرستادن بر مبني مخابرات مركز با تماس

 روحي آرامش برقراري جهت بيمارستان محيط در روانپزشكي واحد مسئول هماهنگي با بخش آرام موسيقي بخش

 بيشتر

 .دارند قرار بيمارستان محيط در كه بيمار همراهان به ها آن نقرارداد دسترس در و مخابراتي خط 2 يا يك نمودن مهيا

 كاركنان غيرضروري ناي تلفن مورد در ارتباط برقراري از پرهيز

 

 چارت بحران بیمارستان شهید فهمیده
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ه دا   دنامر 
  ا   ر کد 
 ما  ر دم

 مو     اور دشرا
هداز یلعحتف مناخ

یمومع طباور لو سم

    ا دشرا
رجاهم یاقآ
ی ارجا نواعم

   ش           م
    

تنوفع لرتنک

    ا     اور دشرا
یحلاص دمحم رتکد

 لافطا صصختم

 ا     د او    ر
هدازازریم مناخ
یراتسرپ ریدم

   ر همانر  د او    ر
 ردان  نا 
    ا  ر  اور و 

 نا      د او    ر
رجاهم یاقآ
ییارجا نواعم

  ام د او    ر
یماهس مناخ

یلام دحاو لو سم

 ا   و رو  
شکتمحز مناخ

تاعالطا یروانف لو سم

 ه       ما 
یدبع یاقآ

یرادرتفد لو سم

 ارا  
یفیرش یاقآ

یلنسرپ تخادرپ لو سم

ه     ه  ا م
یرگسع یاقآ
دمآرد لو سم

 
 امد  ر دم
یناخردن سدنهم
تامدخ لو سم

 نا      ر دم
یمرک یفطصم یاقآ

یرادا روما لو سم

     و ه    گ ا  ر دم
 دا 

هداز یلعحتف مناخ
یمومع طباور لو سم

  ا م   ا  را ر دم
یدمحم یلع مناخ

ینیلاب رزیاورپوس

    و   ا  را ر دم
یعیمس مناخ

تنوفع لزتنک رزیاورپوس

دا  ا     و  نا  ا  ر دم
یراقفلاوذ مناخ

یکشزپ كرادم لو سم

ا    ا ر   ر دم
یناضمر یاقآ
تاسیسات لو سم

 انر   داوم ر دم
یودهم رتکد

هاگشیامزآ ینف لو سم

در     رار   ا ر دم
یردان مناخ

ینیلاب رزیاورپوس

  ش    امد  ر دم
یحور رتکد

صصختم کشزپ

  ار  و  اما  نا ر دم
هداز عراز مناخ 
تسارح لو سم

 اگدام  ه اش ر دم
ییاباب یاقآ
رابنا لو سم

  ا شور و  ر   و  م
یناضمر یاقآ
تاسیسات لو سم

   ا  و     د  م
 رهاش سدنهم

طیحم تشادهب لو سم

  ا  را  و  م
ییاقآ یاقآ
تاکرادت دنمراک

 دراو       و  م
یناضمر یاقآ
تاسیسات لو سم

 ناور  امد   و  م
هداز یلعحتف مناخ

یمومع طباور لو سم

ه      و  م
ییازریم مناخ
هیذ ت لو سم

  ش     ا و  و  م
یمصاع رتکد

هناخوراد ینف لو سم

داوم   ا ا ش  و  م
دنوشاکرت سدنهم

یا هفرح تشادهب لو سم

داوم   ن   کاو  و  م
یناضمر سدنهم
تاسیسات لو سم

 ا نا ر    اد   گدو  
متاح رتکد

صصختم کشزپ

   ا و   اد   گدو    و  م
 انا ما و
یعیمس مناخ

تنوفع لرتنک رزیاورپوس

  رو      و  م
 ا   ا

شکتمحز سدنهم

 امد   واد   و  م
یناخردن سدنهم
تامدخ لو سم

دا  ا      و  م
یراقفلاوذ مناخ

یکشزپ كرادم لو سم

 ر     ارا     و  م
بسناضر مناخ

یرگ همیب لو سم

  ا ر   ارا     و  م
تمحر د اق مناخ

ژ ایرت راتسرپ

  مود م  ا    ارم  و  م
هاوخناطلس مناخ
  لافطا راتسرپرس

 ناور  شاد    و  م
هداز یلعحتف مناخ

یمومع طباور لو سم

  ارا     ر     و  م
یدابآ نیع مناخ
شریذپ لو سم

  ا  را  ر  ک  و  م
ینارون یاقآ

تاما تنا

  ا د ا  ر  ک
ینیسحرون یاقآ

تاما تنا

و      و  م
یرومیت یاقآ

تاما تنا

دم  و   ر  ر  ک
روپیلع یاقآ

تاما تنا

    ما د او
ینارون یاقآ

تاما تنا

   ر         و  م
یردان مناخ

ینیلاب رزیاورپوس

  ا و    و   و  م
ه   ن

ینیسحرون یاقآ 
تاما تنا

وراد      
یمصاع رتکد

هناخوراد ینف لو سم

 ا           
یمیهاربا سدنهم

یکشزپ تازیهجت لو سم   /  /   :ينيبزاب خيرات
  /  /   :غالبا خيرات
    /  /     :ددجم ينيبزاب خيرات

 يصصخت ناتسراميب
 ديهش ناكدوك

هديمهف

 مولع هاگشناد
 تامدخ و يكش پ
 ينامرد يتشادهب

ناريا

 

 

 

 

 "تهران 11آشنايي با شهرداري منطقه "
 

 . هاي مركزي كالن شهر تهران است تهران از بخش 11منطقه 

 .هزار نفر تشكيل شده است 455تي حدود جمعي با محله 19 و  ناحيه 7اين منطقه از 

هراي وحردت اسرالمي و حرافظ، از جنروب بره        شهرداري تهران از شمال به ميدان انقالب و خيابان آزادي، از شرق به خيابان 11منطقه 

محردود   شرناس  حرق  ميردان  و( عباسري ) ابراهيمي شهيد و صفوي نواب شهيد هاي خيابان به غرب از و شوش خيابان و  ميدان راه آهن

 .شود مي

 تهران 33منطقه  در مورد مردم
شرروراي  وجود مراكز مرهم سياسري و نظامري مانند بيت مقام معظرم رهبرري، نهراد رياست جمهروري،  11هاي خاص منطقه  از ويژگي

 .هستشوراي عالري امنيرت، سازمان بازرسري كل كشرور نگهبران، 

http://www.hamshahrionline.ir/details/75046
http://www.hamshahrionline.ir/details/75046
http://www.hamshahrionline.ir/details/75046
http://www.hamshahrionline.ir/details/75046
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 شرده  باعرث  دارنرد  قرار منطقه اين در كه  و نيز چندين پرادگان نظامري ارمنستان، لبنان، فرانسه، ايتالياهمچنين سفارتخانه كشورهاي 

 .باشد و موقعيت استراتژيكي را به اين منطقه بخشيده است ها آن تردد و خارجي مهمانان پذيراي منطقه اين همواره

 

اي و فراشهري مانند توليد و فروش لوازم خودرو، انواع پيچ و مهرره و   اقتصادي و بازارهاي تخصصي با عملكرد فرامنطقه  وجود مراكز مهم

 ازجملره اب سراسري، مراكز مهم دانشگاهي و علمي ابزار آالت، بورس مواد غذايي پوشاك و البسه، لوازم صوتي و تصويري، مراكز نشر كت

، دانشگاه جنگ دانشكده افسري و دامپزشكي ارتش و همچنرين وجرود   دانشگاه عالمه طبراطبايي، جهاد دانشگاهي، دانشگاه تربيت معلم

 .بدان مركزيت خاصي داده است 11كشوري در منطقه  آموزشو اماكن مهم مسجد  155

وبا عامل مهمتري چون شوند ميسته بزرگ وبزرگترشهرها با افزايش عاملي به نام جمعيت پيو.شهرموجودي زنده،پوياودرحال رشد
رشدجمعيت شهرهاي ايران ونياز به عناصركالبدي جديدشهري متناسب با نيازهاي روزجامعه همه نتيجه .امكانات توسعه مي يابند

پديده به شكل صنعتي شدن جامعه شهرنشين ايراني دردهه هاي اخيرونوستالژي مدرنيته با الگوپذيري از جامعه غربي است كه اين 
 .حادتري دركالنشهرتهران قابل مشاهده است

اجتماعي  نايبا توجه به اينكهتوسعه وگسترش فضاهاي جمعي در شهرهاي امروزي بدليل تأثيرات فراواني كه در بهبود ارتباطات وكنش 
  .و افزايش سطح فرهنگ عمومي دارند، از اهميت بسيار بااليي برخورداراست

http://www.hamshahrionline.ir/details/37730
http://www.hamshahrionline.ir/details/36796
http://www.hamshahrionline.ir/details/37938
http://www.hamshahrionline.ir/details/34621
http://www.hamshahrionline.ir/details/76314
http://www.hamshahrionline.ir/details/76314
http://www.hamshahrionline.ir/details/75500
http://www.hamshahrionline.ir/details/60667
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تراكم كاربريها وفقدان زمين،مكانيابي واحداث  به دليلاين واقعيت كه شهر تهران باالخص محدوده مورد بررسي  دركنارلزوم توجه به

عناصركالبدي جديد كه داراي هويت وپيشينه اي قوي با كاربري تقويت كنش وارتباط اجتماعي تقريبا غير ممكن مينمايد ودر صورت 

 با توجه به اين محدوديت .برآيند موردنظرامكان شايد نتوانند آن طور كه بايد به دليل نداشتن پيشينه در اذهان مردم از عهده هدف 

ونيز غني بودن منطقه از فضاهاي داراي ارزش تاريخي ومعماري به يادگار مانده از گذشتگان ونيز مكانهاي با پيشينه اي روشن كاربري 

هري، و برساماندهي وبهسازي اين مكانها درراستاي نيل به هدف كالن توسعه پايدارش( دروازه ورودي شهر عنوان بهميدان گمرك )خاص 

فضاهاي جمعي  بررسيپرداختن به مجموعه اي اينچنين كه درآن كليه ارزشهاي تاريخي وفرهنگي مستترميباشدوساماندهي كالبدي 

مكانهايي جهت ديدارهاي اجتماعي وامكان تعامل مردم بامديريت شهري جهت مشاركت همه جانبه مردمي تاكيد  عنوان به ها آنوتقويت 

 .شود مي

تهران با قدمت وتحوالت كالبدي كه درطول تاريخ داشته است امكان ايجادوتقويت فضاهاي  11فرضيه كه منطقه باتوجه به اين

جمعي جهت ارتقا سطح فرهنگ عمومي وتقويت حس مشاركت دربهسازي محيط زندگي رادارد، دراين مقاله سعي شده است در كنار 

شكل دهنده و تاثيرگذار فضاهاي جمعي شامل فضاهاي شهري ،سيماي  مشكالتبرنامه ريزي وكالبدي ،بررسي عوامل بررسيمطالعه 

فضاهاي داراي قابليت به عمومي شدن درراستاي ارتقا كيفيت  بررسيشهروتاثيرزيبايي شناختي آن برروي فضاهاي جمعي، شناسايي 

نه فضاها كه عموما فضاهاي داراي ارتباط اجتماعي مردم با يكديگرومديريت شهري ونتيجه اين فرايند دربهسازي سيما ومنظراينگو

 .هويت تاريخي وپيشينه اي با همين كاركرد بوده اند پرداخته شود
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ناتسراميب لماعريدم 
 

تسارح لو سم
 

يراتسرپ ريدم
 

 
هاگنامرد

 

 
 دحاو
يكينيلكاراپ

 

 
 
هناخوراد

 

 
يكش پ رداك

تاماظتنا  
 

 هب يگديسر
تاياكش

 

يراتسرپ رداك 
 

تاعالطا يروانف
 

يكش پ كرادم
 

يراكددم
 

هيذغت
 

 

 تا يهجت
 يكش پ

 يحم تشادهب
 

يمومع  باور
 

يلامريدم
 

 
 و يرادا روما
 و  ينابيتشپ

يهافر
 

 يا هفرح تشادهب 
 

هناخريبد
 

يني گراك
 

صيخرت
 

لاوما
 

قودنص
 

يرادباسح
 

تيفيك دوبهب 
 

رابنا
 

تامدخ
 

تاسيسات
 

تاكرادت
 

هدیمهف دیهش ناتسرامیب ینامزاس راتخاس

                                            
                  

ييارجا نواعم
 

ينف نواعم
 

 هميب
 

 ياه شخب
ينامرد

 روضحهناخ نفلت
بايغو

شريذپ

هاگشيامزآ يژولويدار

 /  /  :نيودت خيرات
 / /  :ينيبزاب خيرات
:ددجم ينيبزاب خيرات

  /  /  

 

 

 

 

 

 

 قوانین رعايت استاندارد پوشش،امور اداري ومالی

 نمودار سازماني
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 انضباطی مقررات و قوانین

 چيست؟ اداري فساد و اداري تخلف

 .نمايد وارد صدمه او اداري شئون به كه اعمالي انجام يا وظيفه انجام حين در اداري مقررات از دولت مامور تجاوز از است عبارت

 حقوقي مس وليت انواع

 مدني مسئوليت

 كيفري مسئوليت

 مدني مس وليت

 است ديگري خسارت جبران به موظف شخص كه رد مو هر در

 . است خصوصي شخص متوجه ضرر

 . است پول به تبديل قابل

 . است شدن بيمه قابل

 .كند مي پيدا خاتمه شخص رضايت با و دارد خصوصي جنبه

 شود مي بيمار زيان و ضرر به منجر كه پزشكي قصور انواع

 كيفري مس وليت

 قانون در مقرر ناي مجازات از يكي به مسؤول شخص است قانون در مصرح جرايم از جرمي مرتكب مسؤوليت كيفري مسؤوليت

 خواهدرسيد

 .دارد عمومي جنبه و هست جامعه متوجه ضرر

 . نيست پول به تبديل قابل

 . نيست شدن بيمه قابل

 . است مجرم مجازات كيفري مسئوليت از هدف

 است كيفري مسئوليت از مواردي... جنايي جنين سقط ، واقع خالف گواهي صدور

 درماني اعمال انجام براز قانوني شرايط
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 ؟ است كدام پ شكي اعمال انجام

 علمري  و فنري  موازين رعايت و ها آن قانوني نمايندگان يا سرپرستان يا اولياء يا شخص رضايت با كه مشروع طبي يا جراحي عمل نوع هر

 ( اسالمي مجازات قانون 39 ماده 4 بند.) بود نخواهد ضروري رضايت اخذ فوري موارد در. شود انجام دولتي ونظامات

 نقرص  يرا  مرالي  يا جاني خسارت ضامن باشد نموده حاصل برائت او ولي يا مريض از جراحي اعمال يا درمان شروع از قبل طبيب چنانچه

 برراز  قرانوني  شرايط(  اسالمي مجازات قانون 15 ماده.)باشد مين ضامن نباشدطبيب ممكن گرفتن اجازه كه فوري موارد ودر نيست عضو

 درماني اعمال انجام

 : قانون مجوز

 قانوني صالحيت احراز -الف

 نمايد فعاليت است شده آن مدارك اخذ به موفق علمي ناي دوره گذراندن با كه تخصصي محدوده در فقط بايست مي درمانگري هر

 فعاليت مجاز محدوده -ب

 نمايد فعاليت است شده اشتغال پروانه و مدارك اخذ به موفق كه مجازي محدوده در فقط بايست مي پزشكي هر

 مطب محل تغيير و پزشكي مختلف ناي رشته متخصصين و دندانپزشكان و پزشكان مطب نوع هر تا سيس قانون، اين تصويب تاريخ از

 هست پروانه كسب و ي بهدار وزارت اجازه با بايد ديگر شهر به شهري از نامبردگان

 : درمان قصد

 .باشد ميعل اطالعات كسب پژوهشي هاي فعاليت ودر بيمار سالمتي تامين اوليه هدف

 .شود مي مربوط شهرت ، ارتقا فردي، اعتبار به گاهي ولي باشد مالي است ممكن: ثانويه منفعت

 نرخهراي  از اضرافه  دريافرت  و صورتحسراب  در تصررف  و دخرل  يرا  و سودجويي منظور به احتياج بر مازاد خدمات ارائه يا و ايجاد-7 ماده

 .گردد مي مقررمحكوم مجازاتهاي به متخلف و شده محسوب جرم پزشكي آموزش و ،درمان بهداشت وزارت ناحيه از اعالمشده

 مجمع تشخيص مصلحت نظام 45/14/1514 مصوب درماني و بهداشتي امور حكومتي تعزيرات قانون

 

 

 پ شكي اعمال بودن مشروع

 غيرر  او عمرل  باشد شرع خالف او اقدام اصل چنانچه, بيمار رضايت اخذ و طبابت حرفه به اشتغال در صالحيت بودن دارا وجود با پزشك

 مجاز موارد غير در جنين سقط باشدمثل او مسئوليت موجب تواند مي و مجاز
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 او از انسران  روي برر  بيمرار  درمران  و معاينره  برراز  اقردامي  هرنوع منظور به تا كند مي ايجاب فردي ناي آزادي اصل : بيمار ررايت

 فرراهم  را خرود  مجرميرت  موجبرات  باشد اعتنا بي خود بيمار از معتبر نامه رضايت اخذ به نسبت پزشك چنانچه و شود اخذ نامه رضايت

 بود خواهد مجازات و تعقيب قابل و است نموده

 و برود  نخواهرد  مسرئوليت  فاقرد  پزشرك  بيمرار  از برائت اخذ با پيوسته وقوع به خسارتي تقصيرپزشك، نتيجه در كه درصورتي : برائت

 شود مي شناخته مجرم

 شرود  انجرام  پزشركي  حرفره  در شرده  پذيرفتره  واسرتانداردهاي  اصرول  اسراس  بر بايد پژوهش و درمان : علمي موازين رعايت

 بره  حرفره  ايرن  عضرو  يرك  توسط معمول مهارت ارائه بلكه نيست حادثه وقوع عدم تضمين, قانون انتظار كه داشت نظر در بايد همچنين

 رود مي انتظار شرايط آن در او از كه است اي اندازه

 : دولتي نظامات رعايت

 پژوهشري،  و درماني اعمال درانجام كه است دولتي كلي ناي نامه بخش حتي و نامه آيين يا نامه تصويب يا قانون نوع هر دولتي، نظامات 

 مجهز غير مراكز در اعمال برخي انجام عدم:مانند. باشند مي آن رعايت به ملزم افراد كليه

 يابره  است نداشته مهارت آن در مرتكب كه امري به اقدام يا مباالتي بي يا احتياطي بي واسطه به عمد غير قتل كه درصورتي - 111 ماده

 اوليراي  ناحيره  از مطالبره  صرورت  در ديره  پرداخرت  بره  نيرز  و سرال  سره  تا يك از حبس به مسبب شود واقع نظامات رعايت عدم سبب

 . شد خواهد دممحكوم

 ازنروع  مجرازات  بره  تبرديل  يرا  و دهد تخفيف را بازدانده يا و تعزيري مجازات ، مخففه جهات احراز صورت در ميتواند دادگاه - 44 ماده

 باشد متهم حال به تر مناسب كه نمايد ديگري

 ها هيات تشكيل ي نحوه

 اداري تخلفات به رسيدگي هيات" عنوان تحت هياتهاي قانون اين مشمول ناي دستگاه از يك هر در اداري تخلفات به رسيدگي منظور به

 .هست نظر تجديد و بدوي ناي هيات شامل مزبور ناي هيات .شد خواهد تشكيل " كارمندان

 اداري تخلفات به رسيدگي قانون مشمول يها آنسازم

 موسسراتي  و است نام ذكر مستلزم ها آن بر قانون شمول كه دولتي ناي شركت كلي طور به و ها شهرداري,  ها آنسازم,  ها وزارتخانه كليه

 ايرن  مقررات مشمول اسالمي انقالب ناي نهاد و مجلس كاركنان نيز و شود مي تامين عمومي بودجه از ها آن بودجه از قسمتي يا تمام كه

 . هستند قانون

 و هرا  دانشرگاه  علمري  نراي  هيرات  اعضراي ,  قضرات ,  انتظامي نيروهاي و ارتش نظاميان غير و مسلح نيروهاي استخدام قانون مشموالن

 .بود خواهند خود به مربوط مقررات تابع و بوده خارج قانون اين شمول از كار قانون مشموالن و عالي آموزش موسسات
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  رسيدگي به شروع چگونگي

 مرديران،  اشرخاص،  اعرالم  يرا  شركايت  صرورت  در بردوي  هياتهراي  .است بدوي هيات با كارمندان اداري تخلفات به رسيدگي صالحيت 

 .ميكنند رسيدگي به شروع نظارت عالي هيات بازرسان يا اداري سرپرستان

  

 آرا شدن قطعيچگونگي 

 باشرد  نظر تجديد قابل كه آرايي مورد در . است االجرا الزم و قطعي ، ابالغ تاريخ از نباشد نظر تجديد قابل صادره آرا كه درصورتي هيات 

 هيرات  آراي. اسرت  رسريدگي  بره  مكلرف  نظر تجديد هيات نمايد، نظر تجديد درخواست راي ابالغ تاريخ از روز 55 ظرف كارمند گاه هر

 . است االجرا الزم و قطعي ابالغ تاريخ از نظر تجديد

 قانون 8 ماده در اداري تخلفات انواع

 اداري يا شغلي ش ون خالف رفتار و اعمال 

 مسرتخدم  اسرت  ممكرن  گيررد،  مري  قرار بند اين مشمول است دولت مستخدم اداري يا شغلي شئونات با مغاير كه فعلي ترك يا فعل هر

 شران  كره  دهد انجام اداره از خارج در عملي يا شود وارد خدشه وي شغلي حيثيت به كه گردد فعلي مرتكب وظيفه انجام حين در دولت

 حيثيرت  كره  كارهايي به اشتغال يا و بالمحل چك كشيدن رشوه، دادن كالهبرداري، سرقت، مانند ببرد سئوال زير را وي صنفي و اداري

 سازد دار خدشه را او شغلي

 مربوط مقررات و قوانين نقض-1

 دليل بدون ها آن قانوني امور انجام در تاخير يا ندادن انجام يا رجوع ارباب در نارضايتي ايجاد-4

 حيثيت هتك افترا، و تهمت ايراد-5

 نمايرد  مبرادرت  افرراد  حيثيرت  هترك  و توهين به و دهد نسبت حقيقي شخص به را اي مجرمانه عمل يا و دروغ دولت كارمند هرگاه-7

 شود مي محسوب متخلف

 اخاذي-3

 نمايرد  افررادي  يرا  فررد  شررفي  يرا  جراني  مالي، تهديد به مبادرت ديگري يا خود نفع به افراد مال تصاحب قصد به دولت كارمند چنانچه

 .گيرد مي قرار تخلف اين مشمول

 اختالس-1

 سپرده او به مال آن قانوني وظيفه حسب ماموريكه ناحيه از عموم و دولت به متعلق مال غيرقانوني و نامشروع تصاحب از عبارت اختالس

 .است شده

 .باشند دولت كاركنان و كارمندان از بايستي مي اختالس جرم مرتكب .1

 .باشد قرارگرفته شخص اختيار در وظيفه و مسئوليت حسب اختالس موضوع .4
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 غيردولتري  وجروه  اگرر  يعنري  باشرد  دولتي يها آنسازم از يكي به متعلق بهادار اوراق و سهام و مطالبات و وجوه بايد .5

 .كند مين پيدا تحقق اختالس باشد

 .دانست مختلس را او توان نمي نباشد ديگري يا خود نفع به مال تصاحب مقام در كارمند عمل چه چنان .7

 انفصرال  سال سه تا ماه شش و حبس سال سه تا ماه شش به مرتكب، باشد ريال هزار پنجاه تا اختالس ميزان كه درصورتي : مجازات

 و دولتري  خدمات از دائم انفصال و حبس سال ده تا دو به باشد ريال هزار پنجاه از بيش اختالس ميزان چه چنان .شود مي محكوم موقت

  شود مي محكوم آن برابر دو معادل نقدي جزاي به اختالس مورد مال يا وجه رد بر عالوه مورد هر در

  اختالس حكم در جرائم
 (كشوري استخدام قانون 151 ماده موضوع)بازنشستگي صندوق وجوه از مجاز غير استفاده .1

 كالهبرداري و ارتشاء اختالس، مرتكبين مجازات تشديد قانون 3 ماده 1 تبصره)دولت اموال و وجوه عمدي اتالف .4

 (غيرقانوني تصرف     

 بدون دهد قرار غيرمجاز مورداستفاده است شده سپرده ها آن به وظيفه برحسب كه غيرمنقول و منقول از اعم را دولتي اموال كارمند اگر

 (اسالمي مجازات قانون 395 ماده). شود مي محسوب غيرقانوني متصرف باشد داشته ديگري يا خود نفع به را ها آن تملك قصد آنكه

  .شود مي محكوم شالق ضربه 47 به المثل اجره پرداخت و وارده خسارات جبران بر عالوه :مجازات

 اشخاص به نسبت مقررات و قوانين اجراي در اداري غير روابط يا غرض اعمال يا تبعيض-4

 اداري موظف ساعات خالل در خدمت ترك-5

 مجوز كسب بدون آن از خروج تكرار يا خدمت محل به ورود تاخير در تكرار-9

 از كره  آن مگرر  ، نمروده  رعايت را آن از خروج و خدمت محل به ورود براز شده تعيين ساعات مكلفند اجرائي دستگاههاي كاركنان كليه

 .باشد شده مقرر ديگري ترتيب "كتبا آنان از يك هر خروج و ورود براز دستگاه ذيصالح مقام سوي

 

 و تحويرل  نگهباني به رسيده مربوطه مدير تأئيد به كه درخواست برگ ساعتي، مأموريت يا و مرخصي از استفاده از قبل موظفند كاركنان

 تلقري  خرروج  در تعجيرل  يرا  ورود در تأخير عنوان به فوق مرخصي و مأموريت اينصورت غير در نمايند خود كارت زدن به اقدام آن از بعد

 بريش  به مزبور تأخير مدت جمع و باشد داشته موجه غير خروج تعجيل يا ورود تأخير بار 7 از بيش ماه هر در كه مستخدمي . گردد مي

 مسرتخدم  شغل العاده فوق سوم ماه براز و شد خواهد داده اخطار كتبا دوم و اول ماه براز تاخير مجموع قبال در برسد ماه در ساعت 7 از

 مستخدم پرونده تكرار، صورت در و شد خواهد كسر صددرصد پنجم ماه براز و درصد 35 ميزان به چهارم ماه براز و درصد 55 ميزان به

 مرخصري  جرزء  روز يرك  از كمترر  اسرتحقاقي  مرخصري  .گرديرد  خواهرد  ارجراع  "اداري تخلفرات  به رسيدگي هيأت" به رسيدگي جهت

  هست درماه ساعت 5 مرخصي نوع اين مدت وحداكثر شود مي منظور استحقاقي

 دولتي اموال به خسارات ايراد ، دولتي وجوه و اسناد و اموال حفظ در تسامح-15

 اداري محرمانه اسناد و اسرار افشاي-11
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 ارزش داراي و شرده  ايجراد  حقروقي  يرا  حقيقري  اشخاص توسط كه شنيداري ديداري، نوشتاري، از اعم مضبوط اطالعات از است عبارت

 .باشد نگهداري

 بيگانه اتباع با مجاز غير تماس و ارتباط-14

 اداري وظايف حدود در باالتر مقامهاي دستورهاي اجراي از سرپيچي-15

 مسرتخدم ))  اسرت  اداري مراترب  سلسرله  رعايرت  است كرده تعيين دولت مستخدمين براز كشوري استخدام قانون كه تكليفي نخستين

 مقرام  امرر  يرا  حكم مستخدم اگر. نمايد اطاعت اداري امور در را خود مافوق رؤساي اوامر و احكام مقررات و قوانين حدود در است مكلف

 اطرالع  مرافوق  مقرام  بره  مقرررات  و قروانين  برا  را دسرتور  مغرايرت  كتبرا  اسرت  مكلف دهد تشخيص مقررات و قوانين خالف بر را مافوق

 خواهرد  صرادره  دسرتور  اجرراي  بره  مكلرف  مستخدم كرد تائيد را خود دستور اجراي كتبا مافوق مقام اطالع اين از بعد كه درصورتيدهد،

 كشوري استخدام قانون 37 ماده   .((بود

 . شده محول وظايف انجام در انگاري سهل يا كاري كم-17

 امر تحت كارمندان تخلفات گزارش ندادن در مديران و روسا انگاري سهل-13

 اداري امور در واقع خالف گزارش يا گواهي ارائه-11

 شود مي تلقي خواري رشوه عرف در كه مالي هرگونه اخذ يا شده تعيين مقررات و قوانين در چه آن از غير وجوهي گرفتن-14

 رشوه

 كارمنرد  چره  چنان قانون، اصطالح در ،لكن شود مي پرداخت باطل احقاق و حق ابطال براز كه است مالي يا وجه معناي به لغت در رشوه

 را وي عمرل  و مرتشري  را وي كنرد  دريافت راشي از را وجهي اداري كار انجام عدم يا انجام قبال در استفاده سوء قصد با و آگاهانه دولت

 .گويند مي رشوه را شده داده وجه يا مال و ارتشاء

  :مجازات
 سال 5 تا ماه 1 از موقت انفصال ريال هزار 45 از كمتر 

 سال 5 تا ماه 1 از موقت انفصال و رشوه معادل نقدي جزاي و حبس سال 5 تا 1 از ريال هزار 455 تا ريال هزار 45 از بيش 

 انفصرال  و شرالق  ضرربه  47 ترا  و رشوه معادل نقدي جزاي و حبس سال 3 تا 4 مرتكب مجازات ريال ميليون 1 تا ريال هزار 

 سال 5 تا ماه 1 از موقت

 سال 5 تا ماه 1 از موقت انفصال و رشوه معادل ي نقد جزاي و حبس سال 15 تا 3 ريال ميليون 1 از بيش 

 :همطرازان و كل مديران مجازات

 و ارتشراء  و اخرتالس  مرتكبين مجازات تشديد قانون 5 ماده .شد خواهد محكوم دائم انفصال به شقوق تمام در فوق ناي مجازات بر عالوه

 نظام تشخيص مجمع 14 مصوب كالهبرداري

 دارند را آن دريافت حق كه اشخاص به مدارك تسليم از خودداري يا ندارند را آن دريافت حق كه اشخاصي به مدارك تسليم-15

 اداري مقرر اوقات در خدمت تعطيل-19

 اسالمي حجاب نكردن رعايت-45

 اسالمي شعاير و شئون نكردن رعايت-41
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 .مخدر مواد فروش و خريد و توزيع ، حمل ، نگهداري اختفا،-44

 مخدر مواد به اعتياد يا استعمال-45

 تحقيقاتي و آموزشي ناي سمت استثناي به ديگر دولتي شغل داشتن-47

 دولتي يا رسمي اوراق و اسناد در بردن دست و نمودن مخدوش يا جعل-43

 . اسالمي انقالب نهادهاي يا دولتي ادارات يا موسسات يا شركتها از يكي عالمت يا تمبر يا مهر-41

 .ها آن تعويض يا امتحاني سواالت افشاي ، امتحاني دفاتر و مدارك ، اوراق ، سواالت در بردن دست-44

 .ضوابط خالف بر امتياز، يا نمره دادن-45

 متوالي يا متناوب صورت به موجه غير غيبت-49

 بايرد  استحقاقي مرخصي) باشد رسيده مربوطه مدير تأييد به كه روزانه مرخصي درخواست است الزم استحقاقي، مرخصي از استفاده براز

 تلقري  موجره  غيرر  غيبرت  اينصرورت  غيرر  در شرود  ارائره  امروراداري  بره  فرصت اولين در( خاص موارد در مگر. شود اخذ استفاده از قبل

 موجره  شده ذكر ذيالً كه آنچه قبيل از عللي به مستند و ننمايد تجاوز روز 5 از آن مدت كه خود پست در مستخدم حضور عدمگرديد مي

 : شود مي شناخته

 وي بيماري . 

 باشد آمده وارد وي فرزندان يا همسر يا مادر يا پدر يا او به كه حوادث از ناشي صدمات . 

 وي فرزندان يا همسر يا مادر يا پدر شديد بيماري . 

 سوم طبقه تا سببي يا نسبي ي اقربا يا همسر فوت . 

 فرزند شدن دارا . 

 فرزندانش و او ازدواج . 

 تحقيقات انجام و شهادت اداي براز قضايي مراجع توسط مستخدم احضار 

 . اداري موقعيت و مقام از استفاده سو-55

 قانوني مجوز بدون سمع استراق و ها آن كردن معدوم يا پستي محموالت و پاكتها كردن باز يا بازرسي اختفا، ، توقيف-51

 اعمرال  و دولتري  امروال  بره  خسرارت  ايرراد  و كراري  كم يا كارشكني به ديگران تحريك يا ساختن وادار ، پراكني شايعه و كارشكني-54

 قانوني غير مقاصد تحصيل براز فردي فشارهاي

 فشرارهاي  اعمال و قانوني غير تظاهرات و اعتصاب ، تحصن برپايي به تحريك يا ، قانوني غير تظاهرات و اعتصاب ، تحصن در شركت-55

 قانوني غير مقاصد تحصيل براز گروهي

 اند شده شناخته مردود اسالم ازنظر كه ضاله ناي فرقه از يكي در عضويت-57

  مردمي ضد گزارش دادن يا فعاليت داشتن و خبري منبع يا مامور عنوان به منحله ساواك با همكاري-53

 .ها آن نفع به فعاليت و طرفداري يا است الهي اديان نفي بر مبتني ها آن اساسنامه يا مرامنامه كه سازمانهايي در عضويت-51

 ها مجازات

 :از اند عبارت زير ترتيب به اداري تنبيهات - 9 ماده

 . استخدامي پرونده در درج بدون كتبي اخطار - الف

 . استخدامي پرونده در درج با كتبي توبيخ - ب
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 . سال يك تا ماه يك از سوم يك تا حداكثر مشابه عناوين يا شغل العاده فوق و حقوق كسر - ج

 . سال يك تا ماه يك از موقت انفصال - د

 . سال پنج تا يك مدت به خدمت جغرافيايي محل تغيير - ه

 قانون اين مشمول ناي دستگاه و دولتي ناي دستگاه در مديريتي و حساس پستهاي به انتصاب از محروميت يا و مقام تنزل - و

 . سال دو يا يك مدت به گروه دو يا يك اعطاي در تعويق يا و گروه دو يا يك تنزل - ز

 خدمت سابقه سال 43 از كمتر و زن مستخدمين مورد در دولتي خدمت سابقه سال 45 از كمتر داشتن صورت در خدمت بازخريد - ح

 صرادركننده  هيرات  تشخيص به خدمت سال هر قبال در مربوط مبناي حقوق روز 73 تا 55 پرداخت با مرد مستخدمين مورد در دولتي

 . راي

 خردمت  سرابقه  سرال  43 از بريش  و زن مسرتخدمين  برراز  دولتي خدمت سابقه سال بيست از بيش داشتن صورت در بازنشستگي - ط

 . گروه دو يا يك تقليل با دولتي خدمت سنوات اساس بر مرد مستخدمين براز دولتي

 . متبوع دستگاه از اخراج - ي

  قانون اين مشمول ناي دستگاه و دولتي خدمات از دائم انفصال - ك

 باشد داشته مجرمانه عنوان كارمند تخلف چنانچه

 اداري تخلفرات  بره  رسريدگي  هيرأت  باشرد  داشرته  نيز را جزايي قوانين در مندرج جرايم از يكي عنوان كارمند تخلف گاه هر - 19 ماده

 صرالح  قضرايي  مرجرع  بره  جرم اصل به رسيدگي براز را مراتب و نمايد صادر قانوني رأي و رسيدگي تخلف به قانون مطابقاين است مكلف

 باشرد  برائرت  برر  مبني قضايي مراجع تصميم چنانچه. بود نخواهد اداري مجازاتهاي اجراي مانع مراجعقضايي تصميم هرگونه. دارد ارسال

 .نمايد مي اقدام اينقانون 47 ماده طبق اداري تخلفات به رسيدگي هيأت

 نظارت عالي هيات
 اداري تخلفرات  بره  رسريدگي  هياتهراي  كار در هماهنگي ايجاد براز و مشمول ناي دستگاه در قانون اين اجراي حسن بر نظارت منظور به

 نفرر  سه و قضاييه قوه رييس نماينده نفر يك عضويت و كشور استخدامي و اداري امور سازمان كل دبير رياست به " نظارت عالي هيات"

 هر سوي از زير موارد مشاهده صورت در مزبور هيات .شود مي تشكيل دولتي مستقل سازمانهاي مقام باالترين يا و وزرا نمايندگان بين از

 در انگراري  سرهل  تشخيص صورت در و ابطال را ها آن تصميمات از بعضي يا تمام مزبور، ناي دستگاه نظر تجديد يا بدوي هياتهاي از يك

 . مشابه مقررات و اداري تخلفات به رسيدگي قانون رعايت عدم -الف .نمايد مي منحل را مربوط هيات هياتها، از يك هر كار

 . مشابه مقررات و اداري تخلفات به رسيدگي قانون اجراي در تبعيض اعمال -ب

 . اداري تخلفات به رسيدگي امر در كاري كم -ج

 .دهد مي تشخيص ضروري مصالحي به بنا هيات كه ديگر موارد -د

 ها هيات آراي از شكايت نحوه
 يرا  مرامورين  به نسبت مردم اعتراضات و ،تظلمات شكايات به رسيدگي جهت ايران اسالمي جمهوري اساسي قانون 144 اصل موجب به

 از مزبرور  ديوان.  است شده تا سيس قضائيه قوه رئيس نظر زير اداري عدالت ديوان ها آن حقوق احقاق و دولتي ناي نامه آئين يا ها واحد

 باشرد،  داشرته  اعترراض  اداري تخلفات رسيدگيبه هياتهاي توسط صادره قطعي آراء به متهم كه درصورتي است اختصاصي قضايي مراجع

 .خواهدبودن رسيدگيدرديوان قابل راي صورت اين غير در نمايد شكايت اداري عدالت ديوان به راي ازابالغ پس ماه يك تا حداكثر ميتواند
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 اداري عدالت ديوان به ها هيات آراي از شكايت نحوه

 :ديوان در رسيدگي
 كليره  مصردق  تصوير و دادخواست .شود مي نوشته مخصوص چاپي برگههاي روي بر و فارسي زبان به كه است دادخواست تقديم مستلزم

)  هرزار  پنجراه  ديروان  شرعبه  در دادرسري  هزينره  .باشرد  نسرخه  يك عالوه به دعوي طرف تعداد به بايد آن، پيوست مستندات و مدارك

 .است بهشت خيابان شهر پارك جنوبي ضلع -تهران:  ديوان دبيرخانه آدرس ريال(  35،555

 

 قوانین داخلی بیمارستان
الزم است اطالعاتي در مورد اين بيمارستان  جديد در اين مركز شروع به كار نموده ايد كاركنان عنوان بههمكار محترم حال كه شما 

 وقوانين داخلي آن داشته باشيد
 :هستزير  هاي بخشاين بيمارستان داراي 

و درمانگاه فوق تخصص آسم -درمانگاه فوق تخصص ارولوژي اطفال-درمانگاه عمومي اطفال-نوزادان-اطفال دو-اطفال يك-اورژانس

 مشاور تغذيه-مشاور روانشناس باليني-درمانگاه فوقتخصص غدد-اطفال آلرژي

 

 

 قوانين كلي بيمارستان

 پوشيدن لباس فرم -3
 هست جوراب و كفش ، مقنعه ، شلوار ، روپوش شامل مونث كاركنان فرم لباس

 هست جوراب و كفش ، شلوار ، روپوش شامل مذكر كاركنان فرم لباس

 مانتو وشلوار ومقنعه سرمه اي اداري،كفش وجوراب مشكي اداري(:ماما)كارشناس پرستاري

 اداري و مقنعه سرمه اي كفش وجوراب سفيد مانتو،شلوار،:بهيار

 كرم،مقنعه وكفش وجوراب سفيدمانتو وشلوار :كمك بهيار

 مانتو سبز سدري،شلوار وكفش وجوراب ومقنعه مشكي:منشي

 .محيط كار وتثبيت ارزشهاي اسالمي،رعايت گفتار ورفتار بر اساس اخالق اسالمي الزامي است حفظ قداست منظور به -1

 .استفاده از هرگونه زيور آالت وآرايش در محيط كار ممنوع است-5

 :هستساعات كار در بيمارستان به شرح زير -7

 19-5:  شب نوبت            15-55/19:  عصر نوبت       55/4-55/17:  صبح نوبت                                                   

 اسالمي و رعايت قوانين نظام مقدس جمهوري اسالمي و مقررات بيمارستان احترام به شعائر -3
 .هستساعت دريك ماه  7ساعت در يك روز و 5حداكثر  استفاده از پاس ساعتي با موافقت مسئول مستقيم وهماهنگي با دفتر پرستاري-1

 .است پذير امكانفقط با فرد هم تراز ودر صورت موافقت مسئول مستقيم وهماهنگي با مدير پرستاري   نوبتجابجايي -4

  به لباس وسمت در كداحيا كامل و حرف اول نام و سمت و محل خدمت فرد نام خانوادگيالصاق كارت شناسايي عكس دارحاوي -5
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استعمال دخانيات ، نزاع ، درگيري ، ايجاد )درمحيط بيمارستان  شئونات اسالمي دوراز بهپرهيز از هرگونه رفتار زشت و زننده و  -9

  ...مزاحمت و

 احتمالينگهداري از اموال بيمارستان و جبران خسارت   -15

  جلسات گوشي تلفن همراه در زمان حضور در محل كار ،بخصوص بر بالين بيمار، سالن كنفرانس و عدم استفاده از -9

 گوشي تلفن همراه در محيط كاري و پخش صوت از طريق 7MPو  5MPعدم استفاده از وسايل صوتي نظير -15

  حرمبانامرعايت حدود اسالمي در ارتباط   -11

  هداشت و نظافترعايت ب -14

 رعايت احترام به همكاران  -15

 .تشكيل پرونده بهداشتي توسط واحد كنترل عفونت الزامي است-17

 .همكاري در اجراي آن الزامي استو اعتبار بخشي وحاكميت باليني نايآشنايي با اصول وسنجه -13

 .شود ميكامل اجرا  صورت بهدر اين مركز در صورت تمايل شما ،قانون ارتقآء بهروري -11

 ارزشيابي   كاركنان  پرستاري    نايمعيار  

 خوب                               متوسط                             ضعيف                 سمت                        

 %81كمتر از                 %      81-%89                    %      91-%111                             سوپروايزر

 %81كمتر از                  %     81-%89                       %   91-%111                     سرپرستار          

 %71كمتر از                    %    71-%79                     %    81-%111                     پرستار               

 %71كمتر از                   %      71-%79                   %      81-%111                   بهيار                    

 %71كمتر از                %         71-%79                     %    81-%111                     كمك بهيار        

 %81كمتر از                   %       81-%89                     %   91-%111             سوپروايزر  آموزشي   

 %81كمتر از                        %   81-%89                        % 91-%111         پرستار  كنترل  عفونت  

 %71كمتر از %                        71-%79%                         81-%111 منشي                                  

ساير رده ها با معرفي  سرپرستار افزودن نمره كارانه  در نطر  برازساعت   31ساعت و  سوپروايزران   ماهانه   51سر پرستاران   براز

 .شود ميگرفته 

داشتن ارزشيابي خوب با صالحديد  كه درصورتيسمت تنها     درخواستي، موافقت  با  برنامه  درخواستي، ارتقاء offموافقت   با    

 .شود ميمترون انجام 

 پرستاري  معيارهاي تنبيه كاركنان 
 % 61ارزشيابي  دوره اي  كمتر از   -1

 حداقل  در  سه  ماه  متوالي %  21پايين  آمدن  نمره  ارزشيابي  به ميزان  حداقل   -2

 عدم  حضور  در  محل  خدمت  بدون  هماهنگي  و  بدون  جانشين  -3

 تعجيل   و تاخير  در  محل  خدمت   بدون   رعايت   ضوابط  -4

 مورد  در ماه   3طرح  تكريم  حداقل    رضايت  مندي  و  نايتوسط  بيماران  در  برگه    كاركنانشكايت  از   -5
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 :  تنبيه   نايروش  

 تذكر  شفاهي -

 تذكر  كتبي -

 حذف  امتيازات  تشويقي -

 منظور  نمودن   موارد  در  ارزشيابي   ساالنه  ونمره كارانه -

 معرفي  به  دادگاه  تخلفات  -

 

 

 

بیمارستان هاي وابسته به دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملكرد کارکنان غیر پزشک شاغل در 

 دانشكده هاي علوم پزشكی و خدمات بهداشتی و درمانی/ دانشگاه

 

 تعاريف: فصل اول

 :در اين آيين نامه، اصطالحات در معاني مشروح ذيل به كار مي روند :ماده يک

 :پرداخت مبتني بر عملكرد( الف

ارتباط بين دريافتي غير مستمر كاركنان كه جايگزين اضافه كار و كارانه منظور از پرداخت مبتني بر عملكرد در اين دستورالعمل ، ايجاد 

در اين روش ، محاسبت در دو سطح . به روش قبل مي باشد، با درآمد هاي بخش محل فعاليت آنان در قالب يك تفاهم نامه است

ير پزشك شاغل در آن بخش محاسبه مي در سطح اول، بر اساس عملكرد هر بخش ، درآمد قابل توزيع به كاركنان غ: صورت مي گيرد

پرداخت مبتني بر عملكرد در . سهم هر فرد تعيين مي گردد سطح دوم ، بر اساس عملكرد هر يك از كاركنان و امتيازات مكتسبه ،. گردد

 .ناميده مي شود "پرداخت عملكردي "اين دستورالعمل به اختصار 

 :موسسه( ب

پزشكي وابسته به وزارت بهاشت ، درمان و آموزش پزشكي در اين دستورالعمل به اختصار موسسه كليه دانشگاه ها و دانشكده هاي علوم 

 .ناميده مي شود

 :درآمد ناخالص( ج

اين درآمد شامل درآمد هاي . مجموع درآمد هاي حاصل از جز فني و حرفه اي فعاليت هاي درماني، تشخيصي و توانبخشي مي باشد

 .زات نيز مي گرددحاصل از هتلينگ ، دارو و تجهي
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 :درآمد مبناي محاسبه سهم كاركنان( د

اين درآمد شامل كليه درآمد هاي ثبت شده در . بخشي از درآمد ناخالص است كه مبناي محاسبه سهم كاركنان از درآمد قرار مي گيرد

درآمد مبناي محاسبه سهم . شدپرونده بيماران به استثناي درآمد هاي منبط با دارو و تجهيزات پزشكي و كسورات بيمه اي مي با

 .نامیده مي شود" درآمد مبنا" كاركنان به طور اختصار

 : تفاهم نامه (و

به عنوان ) سرپرست بيمارستان/ مديرعامل/ اين تفاهم نامه بين رئيس. تفاهم نامه، سند مورد توافق جهت اجراي اين دستورالعمل است

 .، برايدوره زماني يك ساله منعقد مي گردد( عنوان طرف دوم تفاهم نامهبه ) و مديران واحد مجري( طرف اول تفاهم نامه

 :مجريمديران واحد ( ز

 :مديران واحد مجري در اين دستورالعمل ، در بخش هاي تشخيصي و درماني شامل دو نفر مي باشند

 .رئيس يا مسئول فني بخش -1

 ( گاه و مانند آنمانند سرپرستار، سوپروايزر آزمايش) مسئول كاركنان غير پزشك بخش -2

به عنوان مثال، در واحد حسابداري، رئيس واحد . در واحد هاي پشتيبان، منظور از مدير واحد مجري، مسئول واحد است

 .حسابداري، مدير واحد مجري محسوب مي شود

 : سهم موسسه( ط

بيمارستان هاي تابعه موسه ، بخشي از درآمد اختصاصي بيمارستان ها است كه با هدف متناسب سازي پرداخت عملكردي بين 

ارتقاي كيفيت خدمات تشخيصي و درماني و جذب و ماندگاري نيروي انساني برجسته در حوضه ستادي موسسه تعلق مي گيرد تا 

 .درآمد اختصاصي موسسه در راستاي اهداف مذكور، هزينه گرددبر اساس مصوبات كارگروه توزيع 

 :كتاب( ل

ه 51982ت/74451موضوع تصويبنامه شماره  1393سال  -بي خدمات و مراقبت هاي سالمتمنظور از كتاب ، كتاب ارزش نس

 .هيات محترم وزيران و اصالحيه هاي بعدي آن مي باشد 1/7/1393مورخ 

 :تعديل كارانه بر اساس درجه سختي مراقبت بخش( ن

ختلف، كارانه هاي پرداختي فعلي به گونه اي به منظور ايجاد توازن و تنظيم كارانه ها متناسب با سختي مراقبت در بخش هاي م

 .تعديل مي گردند كه بيشترين انگيزه براي فعاليت ها و مراقبت هاي پيچيده و يا زيان آور فراهم گردد
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 :ماده دو

و  12/11/1378مورخ  13251اين دستورالعمل جايگزين دستورالعمل نظام نوين اداره بيمارستان ها موضوع بخشنامه شماره 

با اجراي اين دستورالعمل، بيمارستان ها، كلينيك هاي ويژه دانشگاه ها و دانشكده هاي علوم . اصالحيه هاي بعدي آن مي گردد

آيين نامه اداري و استخدامي كاركنان غير هيئت علمي دانشگاه ها  54ماده  11پزشكي  و كلينيك هاي ويژه بيمارستان ها از بند 

 .، مستثني هستندخدمات بهداشتي و درماني، موضوع پرداخت اضافه كار و دانشكده هاي علوم پزشكي و

آيين نامه اداري و استخدامي كاركنان غير هيئت  54كاركنان مراكز ياد شده همچنان مشمول ساير پرداخت هاي  موضوع ماده 

مل در كليه موسسات هرگونه تغيير با توجه به لزوم اجراي هماهنگ اين دستورالع. علمي از جمله فوق العاده مسئوليت مي باشند

 .در مواد و تبصره هاي اين دستورالعمل تنها با كسب مجوز مكتوب از دبيرخانه شورا امكان پذير است
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 واحد ايهبخش نامه-آيین نامه ها-رالعمل هادستو

 دفترپرستاري
      دستورالعمل تحويل نوبت کاري در پرستاري   

 5تبصره ماده  و در راستاي اجراي اهميت موضوع تداوم و استمرار مراقبت از بيمار در انتهاي هر نوبت كارينظر به 

اين ( هيات محترم وزيران 03/03/88مصوب )آيين نامه اجرايي قانون ارتقاء بهره وري كاركنان باليني نظام سالمت 

مراقبت مطلوب در انتهاي هر نوبت كاري، تدوين و ساماندهي فرايند تحويل بيمار و استمرار  باهدفدستورالعمل 

 . واحد هاي باليني مراكز درماني دولتي و غير دولتي ابالغ مي گردد/ جهت اجرا در بخش

، مكانيسمي براي انتقال اطالعات، مسووليت و اختيار از يك شخص يا 1بيمار/ فرايند تحويل مراقبت: کلیات

مراقبت حين تغيير نوبت كاري يا انتقال بيمار  دهنده ارائهص و يا تيم بعدي گروهي از ارايه دهندگان مراقبت به شخ

كه  هستاستمرار و تداوم مراقبت  منظور به( از بخشي به بخش ديگر و يا از يك واحد درماني به واحد درماني ديگر )

 . تقاء ايمني بيمار استيكي از اجزاي اصلي برقراري ارتباط در ارائه مراقبت سالمت و نكته كليدي در راستاي ار

تعويض نوبت كاري يكي از موقعيتهاي تحويل بيمار و تبادل اطالعات در پرستاري است كه طي آن اطالعات ضروري 

اين مهم عالوه بر تداوم مراقبت با . مربوط به بيمار بين كادر پرستاري نوبت هاي كاري مختلف مبادله مي شود

مراقبتي، مشاركت فعال كادر پرستاري دو نوبت كاري در امر تبادل  هاي ولويتابررسي جامع بيمار در بالين، تعيين 

اطالعات و مرور اقدامات درماني و دارويي بيمار باعث ذخيره وقت و زمان كادر پرستاري و ارائه خدمات با كيفيت مي 

  .گردد
                                                           

1
 Handover 
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 تعاريف: 0ماده

ساعت شبانه روز اسرت كره در برنامره     24نوبت هاي زماني معين براي كار در طول  :(شيفت )نوبت كاري 1-1

ماهيانه بخش ثبت و كادر پرستاري بر آن اساس جهت ارائه خدمات در محل كار حضور مي يابنرد و شرامل   

 .است ها آننوبت هاي كاري صبح ، عصر، شب و يا تلفيقي از 

كره برر اسراس     صيالت حرداقل كارشناسري پرسرتاري   پرستاري است با تح (:شيفت) مس ول نوبت كاري 1-2

واحد و پاسخگويي / مديريت امور بخش منظور بهتصميم سرپرستار، براي جانشيني در زمان عدم حضور وي 

 .در نوبت كاري مربوطه تعيين مي شود

 هئر از ارا يگروهر  اير شرخص   كير از  مراقبت بيمار اريو اخت تيولئانتقال اطالعات، مس فرايند :تحويل بيمار 1-3

در انتهاي هرر نوبرت كراري     خدمات/مراقبت دهنده ارائه يبعد ميت ايبه شخص و  خدمات/ دهندگان مراقبت

  .هست

 در انتهاي هر نوبت كاريو تبادل اطالعات  انماريب بخش و ليتحو يتهاياز موقع يكي :تحويل نوبت كاري 0-4

 ينوبت كارهر دو  يپرستار ركنانكا نيب واحد/ ان و بخشماريمربوط به ب يآن اطالعات ضرور يكه طاست 

 .شود يمبادله م

مسئول / واحد و تصميم سر پرستار/ پرستاري است كه بر اساس نياز بيماران بخش  :پرستار مس ول بيمار 1-5

تمامي مراقبتهراي پرسرتاري    نظارت نوبت كاري براي يك يا چند بيمار تعيين تا با قبول مسئوليت،  انجام و

 .حد شرح وظايف مصوب طي آن نوبت كاري به عهده گيرد بيماران تعيين شده را در

آيين نامه اجرايي قانون ارتقاي بهره وري كاركنان باليني نظام سالمت،  مدت  5بر اساس تبصره ماده  :2ماده 

زماني برابر يكساعت براي همپوشاني دو نوبت كاري در نظر گرفته شود به نحوي كه وقت كافي براي تحويل بيماران 

 .ويض نوبت كاري فراهم گردد و اين زمان در محاسبه زمان حضور كاركنان هر دو نوبت كاري منظور گردددر تع

با همكاري تيم مديريت اجرايي بيمارستان زمان شروع تحويل نوبت كاري ( مترون)مدير پرستاري مركز : 0ماده 

 . كاركنان پرستاري مي رساند را در نوبت كاريهاي مختلف تعيين و جهت استقرار در بيمارستان به اطالع

مسئول / قبل از شروع فرايند تحويل و حضور بر بالين بيماران، تقسيم بيماران و فعاليتها توسط سرپرستار: 4ماده 

 .نوبت كاري بخش به شيوه مراقبت موردي انجام، ثبت و پرستار مسئول هر بيمار تعيين مي شود

. جهت مشارکت در فرایند تحویل، شروع فرایند به بیماران اطالع داده شود ایجاد آمادگی در بیماران من ور به :5ماده 

 .همچنین در راستای حفظ حریم خصوصی بیماران الزم است افراد متفرقه از بالین بیماران دور باشند
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بیمار به سرپرستار یا مس ول نوبت کاری قبل مس ول هدایت فرایند تحویل است که می بایست در هنگام تحویل : 6ماده 

در نوبت کاری قبل، مس ول و کارکنان پرستاری نوبت کاری بعد بر بالین بیماران حضور یابد و پرستار  ماریب مس ولپرستار  همراه

 . مس ول هر بیمار را به بیمار معرفی نماید

نیازهای بیماران و ارا ه پاسخ به  من ور بهدر طول فرایند تحویل بیماران، کارکنان پرستاری نوبت کاری قبل باید : 7ماده 

مراقبتهای ضروری در بخش باقی بمانند و مس ولیت مراقبت از بیماران تا پایان تحویل کامل همه بیماران بر عهده کارکنان 

 .ی باید حفظ شودنوبت کار لیتحو ندیدر طول فرا مارانیتداوم مراقبت بو  هستپرستاری نوبت قبل 

، اطالعات مربوط به بیمار با بهره غیرضروریبرای اطمینان از تبادل اطالعات مرتبط و پرهیز از ارا ه اطالعات : 8ماده

 :پرونده و کاردکس، به شرح ذیل ارا ه می شود اطالعات مندرج درآخرين  طبقو بر  ISBAR2گیری از مدل 

شناسایی هویت بیمار بر اساس دستورالعمل شناسایی صحیح بیماران در ابالغیه شماره  : (Identify)مشخصات .1

 تاریخ جراحی، تشخیص و پزشک معالج / وزارت بهداشت، تاریخ پذیرش( 12/6/93مور   419د/11757

ون، وضعیت فعلی بیمار شامل وضعیت ذهنی، راه هوایی و اکسیژناسیارا ه اطالعات مربوط  (:Situation)وضعیت  .2

گردش خون و همودینامیک، پوست و زخم فشاری، گوارش و ت ذیه، راه وریدی و کاتترها، وضعیت حرکتی و 

 غذایی میاز راه دهان، رژ ییمواد غذا افتیدر در تیمانند محدودمار یب یها تیمحدود

 ختصارشرح بیماریهای زمینه ای، سابقه پزشکی و داروهای مصرفی بیمار به ا(: (Backgroundتاریخچه  .3

 ارا ه یافته های مربوط به ارزیابی عال م حیاتی، درد، میزان خطر سقوط و زخم فشاری(: Assessment)بررسی  .4

پیشنهاد و توصیه برای اقدامات بعدی و آنچه در مراحل بعد نیاز (: Recommendation)توصیه ها و پیگیری ها  .5

دارویی، انجام پروتکل سقوط و زخم فشاری و سایر موارد قابل به تکمیل، پیگیری یا انجام دارد مثل اجرای دستورات 

 ، گرافی ها ها آزمایشگزارش و پیگیری مشاوره ها،

كيفيت مطلوب و مبتني بر استاندارد در هنگام تحويل بيمار بايد اصول زير كه بر  تأمينجهت :  9ماده 

  :ايت شوداست در  تمامي موارد تحويل كالمي بيمار رع  CUBANگرفته از اصول 

 : C onfidentiality: اصل محرمانگي .  1

اين اطالعات بايد در محيطي . در زمان تحويل باليني بيمار به اطالعات حساس و محرمانه بيمار توجه شود  

همچنين اين قبيل  اطالعات نبايد به خارج از محدوده . دور از بالين بيماران و با صداي آهسته تبادل گردد

شامل نتايج مثبت آزمايشاتي   تواند مياطالعات حساس و محرمانه بيمار . حيط درمان انتقال يابدبيمارستان و م

، بيماري هاي قابل انتقال مانند هپاتيت، اختالالت روان، قرار داشتن بيمار در گروه پر خطر  HIVمانند 

دان رها شده خشونت عليه رها شده، نوزا رنان/ متعارف غير بارداري/ دختران فراري/ كودك آزاري)اجتماعي

                                                           

2
 Identify Situation, Background, Assessment, Recommendation 



 

                                                                                          

 

 بيمارستان تخصصي كودكان شهيد فهميده

 111 

جهت حفظ . و ساير مواردي كه بيماران مي خواهند محرمانه بماند( اقدام به خودكشي/ ، سالمندان، معلوالنرنان

 .خارج از اتاق بیمار انجام شود تواند میفرایند تحویل در بعضی از موارد  ها آنحریم بیماران و حفظ اسرار 

  Uninterrupted:  توالي و پيوستگي در ارائه گزارش.  2 

در اين زمينه مي بايست شروع فرايند . تحويل بيماران بايد در محيطي آرام و بدون ايجاد وقفه انجام شود

 . تحويل نوبت كاري به موقع و در زمان تعيين شده از قبل آغاز شود

  Brife خالصه بودن گزارش . 3

يد تا حد امكان به اطالعات ضروري و مرتبط با وضعيت درماني محدود گردد و از ارائه انتقال اطالعات با

 . اطالعات با حجم زياد خودداري شود

  Accuracyصحت و دقت اطالعات . :4

بايد اطمينان حاصل شود كه تمام اطالعات انتقال يافته در فرايند تحويل صحيح و دقيق بوده و در مورد هيچ 

اطالعات مراقبتي بايد در ابتدا و انتهاي هر نوبت . اري در حيطه انتقال اطالعات نشده استبيماري سهل انگ

كاري، به روز رساني شده، شفاف و مختصر باشد و اطالعات نبايد با استفاده از لهجه خاص و يا اصطالحات غير 

 . معمول انتقال يابد

   Named Nurse     پرستار مسئول بيمار: ه 

 . ت اصل استمرار مراقبت ضروری است پرستار مس ول بیمار تحویل بیمار را انجام دهدرعایبر اساس 

احتمال سقوط، زخم ) ماریب یمنیمربوط به امحرمانه و اطالعات از ارا ه اطالعات  دیقبل با یکارکنان نوبت کار :03ماده
 .ندیحاصل نما نانیبعد اطم یبه کارکنان نوبت کار...( وفشاری 
 نیا. شود یو صحت کارکرد بررس هیتعب یدرست ازن ر ماریلوله و اتصاالت ب ،یدیراه ور ینیبال لیهنگام تحو به: 00ماده

 . ارا ه دهند یبهتر حاتیدر مورد مشکالت توض دهد میقبل فرصت  یبه کارکنان نوبت کار یبررس
باید فرصت تأیید و یا شفاف سازی اطالعات به بیمار داده شود در صورت وجود هرگونه ابهام و یا سؤال آن را  :02ماده 

 .در صورت تمایل بیمار، اعضای خانواده او نیز می توانند در هنگام تحویل بیمار حضور داشته باشند. بیان نماید
وشن شدن بيشتر وضعيت بيمار سؤاالت خود را جهت ر كاركنان پرستاري تحويل گيرنده مي توانند :00ماده 

 .مطرح نمايند

در طي فرايند تحويل بيمار، كاركنان پرستاري نوبت كاري بعد بايد از ايمن بودن تجهيزات و محيط  :04ماده 

تجهيزات و نرده زنگ احضار پرستار، دستگاه ساکشن، اکسیژن، و بقیه : در دسترس بودن  و صحت کارکرد ازجملهبيمار 

3يمنيا
آسايش، راحتي حركت و در دسترس بودن تجهيزات و ارتفاع تخت  تأمين منظور بهبيمار، نظم محيط  

 . اطمينان حاصل نمايند

                                                           

3
 Bed side 
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 .و دانشجویان پرستاری هم باید در فرایند  تحویل نوبت کاری حضور داشته باشند 4(مت یر) کارکنان کمک دهنده: 05ماده 

اطالعات مربوط به بيماراني كه در بخش حضور ندارند و جهت اقدامات درماني يا تشخيصري بره سراير     :06ماده 

واحدهاي پاراكلينيكي بيمارستان يا خارج از بيمارستان منتقل شده اند نيز بايد به كادر پرستاري نوبت بعرد گرزارش   

 .شود

اولويت با حضور در تيم احيا است، نحوه حضور در صورت همزماني اعالم كد احيا با تحويل نوبت كاري  :07ماده 

توسرط  ( در نظر داشتن عدم وقوع تداخل و مشكل در فرايند تحويل بيمرار )در تيم احيا در زمان تحويل نوبت كاري 

 . ابالغ و اعالم مي گردد ها بخشمديريت پرستاري بيمارستان به 

ن ايزوله مستقيم يا معكوس و به حداقل رساندن رعايت احتياطات كنترل عفونت جهت بيمارا منظور به: 08ماده 

تردد در محوطه ايزوله هنگام تحويل نوبت كاري، ضروري است افراد حاضر در بالين به پرستاران مسئول بيمار در دو 

 . نوبت كاري محدود شوند

كراري  اجراي درست و كامل فرايند تحويل نوبت كاري ضروري اسرت هنگرام تحويرل نوبرت      منظور به: 09ماده 

 . به موارد اورژانس و حياتي محدود شود صرفاًو ساير واحدها  ها بخشانتقال بيماران از اتاقهاي عمل، 

پرستار جانشين، موظف به ....( ماموريت / پاس شير / اعزام ) در صورت عدم حضور پرستار مسئول  :23ماده 

 .هستتحويل بيمار 

مسئول / موارد زير تحت عنوان اطالعات كلي بخش توسط سرپرستارعالوه بر تحويل بيماران در بالين، : 20ماده 

 .مسئول نوبت كاري بعد تحويل مي شود/ نوبت كاري قبل، به سرپرستار

  بستري بيماران كل تعداد و شده ترخيص پذيرفته شده، بيماران آمار 22-1

 گزارش حوادث و وقايع خاص 22-2

  پرستاري ايستگاه در نگهداري صورت در بستري بيماران وسايل  22-3

 داروهاي پوكه همراه به داروها و تعداد نوع ي مجاز،ها بخشدر مخدر داروهاي نگهداري صورت در 22-4

 تحويل بعد نوبت كاري  مسئول/ سرپرستار به قبل، نوبت كاري  مسئول/ سرپرستار مصرفي توسط

 .شود داده

                                                           

4
 relief 
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مسئول / تحويل بخش نيز از موارد مورد انتظار در تحويل نوبت كاري است كه ضروري است سرپرستار :22ماده 

 :افراد مسئول موارد ذيل را تعيين نمايد( اين دستور العمل 4ماده ) نوبت كاري در هنگام تقسيم كار 

 وككنترل تجهيزات پزشكي ضروري كه در مواقع مخاطره حيات بكار مي روند نظير الكتروش 23-1

 تحويل  ترالي  كد مطابق دستورالعمل ابالغي مركز مديريت حوادث و فوريتهاي پزشكي كشور  23-2

 بر طبق دستورالعمل هاي ابالغي بخش دارويي كنترل يخچال  23-3

 مصرف تاريخ و تعداد ازنظر بخش در استوك مصرفي موجود و اقالم كنترل داروها 23-4

 كنترل نظافت و بهداشت پايه بخش 23-5

تبادل اطالعات مربوط به كليه خرابي ها، تأسيسات، تجهيزات، قطعي آب و برق و گاز هاي طبي و تلفن ،  23-6

 و غيره  HISسيستم 

 .مسئول حسن اجراي اين دستورالعمل ميباشند ها آنمديران پرستاري دانشگاه ها و بيمارست :23ماده 

 

 .هستماده تنظيم و از تاريخ ابالغ الزم االجرا  23اين دستور العمل در 

 

 روش ثبت اقدامات ومراقبتهاي پرستاري

 

 .ثبت در گزارش پرستاري از برگه استاندارد استفاده شود-1

 .در صورتيكه اولين گزارش بيمار باشد تاريخ وساعت دقيق بستري بصورت كامل قيد شود-2

 .ثبت گردد(گزارش پذيرش )در گزارش اول شكايت اصلي بيمار -3

 .ثبت گردد( گزارش پذيرش)نحوه ورود بيماربه بخش در اولين گزارش-4

 .بيمار ثبت گردد(درجه حرارت-فشارخون-قلب-تنفس)وضعيت هوشياري وعملكردسيستم هاي حياتي بدن -5

 .ثبت گردد( پذيرش بيمار)يه در گزارش اول(طبق اظهار مادر)در صورت سابقه بيماري خاص ويا مصرف دارو -6

 .ثبت گردد(در صورت وجود )وضعيت زخم بيمار -7
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 .ودرگزارش هاي بعدي ثبت گردد(در صورت ثبت توسط پزشك)تشخيص بيماري در گزارش اوليه -8

 .در گزارش ثبت گردد(وآنچه پرستار مي بيند-تاكي كاردي-تاكي پنه)نشانه ها-9

 .ساعت اجراي دارو ثبت گردد-راه مصرف دارو-دوز دارو-نام دارو-11

 .در صورت دستور پزشك مبني بر كنترل ثبت وجذب مايعات دريافتي جمع جذب ودفع در آخر شيفت در گزارش ثبت گردد-11

 .در گزارش ميزان فعاليت و خواب واستراحت بيمار ثبت گردد-12

 .در گزارش هراقدام انجام شده براي بيمار با ذكر ساعت ثبت گردد-13

 (انجام مشاوره ها با ذكر ساعت انجام-جواب آزمايشات)ارد قابل انجام و پيگيري در گزارش ثبت گرددمو-14

 .انجام گردد(نبض وتنفس آبي -درجه حرارت با خودكار قرمز)جارت عاليم حياتي -15

 .ثبت گرددHigh riskدر گزارش بيماران بدحال ويا اعزامي آخرين عاليم حياتي بيماران -16

 .گزارش از اصطالحات وكلمات رايج استفاده گردد در ثبت-17

 .گزارش با خط خوانا ثبت گردد-18

 بطور كامل ثبت گردد(ترخيص-حين بستري-بدو پذيرش)آموزش هاي ارائه شده به بيمار -19

 .در گزارش تمام شيفتها آموزش داده شده ثبت گردد-21

 .ثبت گردد اصالح شدوكلمه (با خودكار آبي)در صورت بروز اشتباه روي آن خط كشيده -21

 .در گزارش نوع رژيم غذايي ووضعيت دفع واجابت مزاج ثبت گردد-22

 .شرح كامل واقدامات انجام شده با ذكر ساعت ثبت گردد(مثل سقوط)در صورت بروز حوادث -23

 .گزارش بدون فاصله وجاي خالي ثبت گردد-24

 .ر انتهاي گزارش پرستاري ثبت گرددمهر وامضاي پرستار ودر صورت نياز پرستار شاهد د-25

 .  در گزارش  مواردي كه پرستار محل خدمت را ترك مي كند پرستار جانشين مراقبتها واقدامات انجام شده را ثبت مي نمايد-26

 .انتهاي گزارش بسته مي شود-27
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 .گزارش پرستاري با خودكار آبي ويا مشكي نوشته مي شود-28

ودر (با فلش ادامه در صفحه بعد مشخص گردد)گزارش نويسي وادامه در صفحه بعد ابتدا گزارش را بسته در صورت اتمام برگه  -29

 (ثبت ادامه گزارش از صفحه قبل الزامي مي باشد)صفحه بعد شروع گردد

 .ثبت حداقل هاي الزم ابالغ شده در گزارش پذيرش بيمار الزامي مي باشد -31

 ميرزازاده        

 مدير پرستاري                                                              

                                                              

 حداقل هاي الزم در ارزيابی هاي اولیه پرستاري

 بخش محترم سرپرستار

 ؛ عليكم سالم

 الزم هاي حداقل خصوص در  -  ب بند از   سنجه شدن عملياتي راستاي در احترام با

 بدين باليني خدمات تعالي دفتر از ابالغي دستورالعمل طبق بر پرستاري اوليه ارزيابي در

 كودك پرستاري اوليه ارزيابي فرم قسمتهاي كليه تكميل اوليه ارزيابي برگه ثبت در وسيله

 همان پايان تا بخش در بيمار پذيرش بدو از ارزيابي شروع ومحدوده بوده ال امي

 .گردد مي ابالغ شيفت

 به نيازي اورژان  بخش ودر باشد مي سالگي ۱  تا ماهگي   از ني  ارزيابي سني محدود

 ۶ باالي بيمار شدن بستري صورت در فق  باشد نمي بيماران جهت اوليه ارزيابي فرم تكميل

 .باشد مي ال امي اوليه ارزيابي فرم تكميل اورژان  در ساعت



 

                                                                                          

 

 بيمارستان تخصصي كودكان شهيد فهميده

 116 

 ميرزازاده

 پرستاريمدير 

 

 
 

 مهم-آنی     .......خدمات بهداشتی درمانی  دانشكده علوم پزشكی و/معاون محترم درمان دانشگاه

  رسيدگي و گزارش فوري وقايع ناخواسته تهديد كننده حيات در درمان بيماران: موضوع 

 

 سالم علیکم
و باه من اور   گیرنادگان خادمت   حقاوق  رعایات   بیمااران ، ن ر به اهمیت موضوع حفظ و صیانت از ایمنی  با احترام،    

 :های درمانی منجر به مرگ یا عارضه پایدار به شرح ذیل خطاتکرار وقایع ناخواسته یا و پیشگیری از   رسیدگی فوری

 

   وط    ار م  ر  ه       ا دار  ا مرگ .1

 ان ا       را    ر رو    و  ا    ار اش  ا  .2

 ا ر  ا  ا مرگ و  ا  ار ه نو اد  ا مادر  ر  .3

 .نا ا گار   ا    د   ون  ناش  ا  ان  ا   و  که مو   مرگ و  ا  ار ه  اد گردد .4

  اماند       ار   در  د     ار    ا       را   .5

 .که م  ر  ه مرگ  ا  ار ه  ا دار    ار گردد(  ا   دار  اال)   ر ق  ا م رف  وراک  اش  ا  دارو ا   ر   ر .6

 م  ر  ه مرگ  ا  ار ه  ا دار    ا  را   وارض    وش  .7

 و  ا      ا    ار   ون    در    ار    ر   4و  ا  3ا  اد       ار  در ه  .2

  ونر     ا   ا و  شد د    د ا   را   م  ر  ه  ار ه  ا دار  ا مرگ .9
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  م و    ر و     ا  ا  ا   را    .11

 . ر  ه مرگ  ا  ار ه  ا دار گرددشو   نا   ک    ناش  ا    ر ق  ا م رف  وراک  دارو که م   .11

 .  ون     ار  ان  شد د که م  ر  ه مرگ  ا  ار ه  ا دار گردد .12

  ناش  ا   ک نوع درما  دارو    ا  را   در ار   مان  کو ا   رار مرگ  ا  وارض شد د  .13

 . د ا و ا   نا وا  ه   ا        ار که م  ر  ه مرگ  ا  ار ه  ا دار گرد درمان  ا ر   ا ا   .14

 

 

دانشکده های علوم پزشاکی و خادمات بهداشاتی و درماانی سراسار      / ضروری است معاونین محترم درمان دانشگاه ها 

یت ویاژه باه شارح    کشور ضمن ابالغ وظایف مراکز درمانی به آن ها و پی گیری جدی موارد چهارده گانه فوق با حساس

 :ذیل اقدام نمایند

 

 :   ا  ف مراک  درمان   -ا ف

اعام از دولتای ، خصوصای ، خیریاه ، نیروهاای مسالح ، تاامین        ) کلیه بیمارستان ها و مراکز جراحی محادود   -1

دانشکده مکلفند در صورت بروز هر یک از موارد نامبرده فاوق مراتاب را طای    /تابعه آن دانشگاه ..( اجتماعی و 

/ ساعت از زمان وقوع رخداد از طریق فاکس به معاونات درماان دانشاگاه     42مکاتبه ای حداکثر ظرف مدت 

 .دانشکده ذیربط اعالم نمایند
یاا کااهش باروز ماوارد     پیشگیری  یافتن علت اصلی عارضه حادث شده و تدوین فرایند های الزم در به من ور -4

جمله کنتارل   حضور نماینده دانشگاه در کمیته های مربوطه ازبا  را موضوع رخدادمشابه، می بایست بیمارستان 

 Root Couse)تحلیال ریشاه ای   حداکثر ظرف مدت سه روز از زمان واقعه، عفونت، مورتالیتی و موربیدیتی 

Analysis)  اقدامات اصالحی انجام شود. 
 :   ا  ف م اون  درما   - 

مات بهداشاتی و درماانی مکلاف اسات پاس از دریافات       دانشکده علوم پزشکی و خد/ معاونت درمان دانشگاه  -1

ساعت مورد را به دفتر ن اارت و   42فاکس فوق االشاره و یا کسب اطالع از طرق دیگر، حداکثر ظرف مدت  
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یاا    61242818اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از طریق شماره هاای  

 .از طریق فاکس اطالع دهد 61242446
سااعت از   42دانشکده به محل وقوع حادثه ناخواسته حداکثر ظرف /اعزام تیم بازرسی معاونت درمان دانشگاه  -4

 . زمان دریافت خبر جهت بررسی کارشناسی و رسیدگی فوری به موضوع انجام گردد
 رسیدگی فوری به وضعیت بیمار و انجام اقدامات تشخیصی و درمانی الزم به من ور کاهش آسیب -3

 عاطفی از بیمار و خانواده و دلجویی از ایشانحمایت  -2
پی گیری و مشارکت در برگزاری کمیته های مربوطه بیمارستانی به من ور تحلیل ریشاه ای و آسایب شناسای     -4

 رخداد
پاسخگویی و تنویر افکار عمومی از طریق رسانه ها در موارد خاصی کاه موضاوع، انتشاار و بازتااب رساانه ای       -8

 داشته است 
نده به مراجع قانونی ذیربط، در صورت احراز تخلف انضباطی و یاا انت اامی و یاا قضاایی بار اسااس       ارجاع پرو -4

 دانشکده مربوطه و پی گیری موارد تا حصول نتیجه / تشخیص معاونت درمان دانشگاه 
 ارا ه گزارش انجام اقدامات فوق الذکر به دفتر ن اارت و اعتباربخشای اماور درماان وزارت بهداشات، درماان و       -6

 آموزش پزشکی حداکثر ظرف مدت یک هفته از وقوع حادثه ناخواسته
با توجه به اهمیت موضوع و نقش پیش گیرانه این اقدامات و به من ور ارتقا کیفیت خادمات بیمارساتانی امیاد    

است مس ولین بیمارستانها نهایت تالش خود را در این زمینه بکار گیرند، ضمنا قابل ذکر است در صاورت عادم   

فنی مرکز پاسخگوی مراجع قانونی باه   گزارش موارد یاد شده در موعد زمانی مقرر توسط مراکز درمانی مس ول

دلیل عدم رعایت شرح وظایف قانونی در خصوص ضرورت ن ارت بر اجراء کلیه دستورالعمل ها، بخشنامه هاا و  

( آیین نامه نحوه تاسیس و بهره برداری بیمارستان ها 33با استناد به ماده )آیین نامه های ابالغی وزارت متبوع
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ضامنا ایان موضاوع در    . ین ماده قانونی در تعیین درجه اعتباربخشی لحاظ می گرددخواهند بود و اجرای مفاد ا

 .  پاسخ به درخواست های آتی بیمارستان برای دریافت مجوز توسعه خدمات مد ن ر خواهد بود 

باتوجه به اهمیت موضوع مس ولیت ن ارت بر حسان اجاراء ایان بخشانامه باه عهاده معااون محتارم درماان          

 . ده می باشددانشک/دانشگاه
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 پیوست هاي مربوطه به دفتر پرستاري
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  :19ي مركز در جهت بيماري كوييد شيوه نامه اجرايي كميته تنفس
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  :محاسبه امتیاز کیفري براساس شكايات و رضايتمندي بیمار
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 (:خت مبتی بر عملكردپردا)معیارهاي نظام عملكرد

 

 


