
 
 

  

  

  

  

  

  کتابچه خط مشی ها
  
  

  مانی بوشهره علوم پزشکی و خدمات بهداشتی دردانشگا

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  
      



 
 

  1397فهرست خط مشی اعتباربخشی سال 

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

یف
رد

  

  کد  صفحه  عنوان  زیر محور

  مدیریت و رهبري
-HEH/Pol-GT    مشارکت در پیشگیري و ارتقاء سالمت در حیطه بیمار  تیم حاکمیتی  1

01 

-HEH/Pol-GT    و ارتقاء سالمت در حیطه کارکنانمشارکت در پیشگیري   تیم حاکمیتی  2
02  

تیم مدیریت   3
  اجرایی

یفی و رعایت کانتخاب پیمانکاران با لحاظ معیارهاي 
-HEH/Pol    مقررات مالی معامالتی

EMT-01  

مدیریت تأمین و   4
-HEH/Pol    تهیه و توزیع ملزومات و تجهیزات  تسهیالت اقامت

AFM-01  
  مراقبت و درمان

مراقبت هاي   5
-HEH/Pol-CC    دستورات مراقبتی و درمانی تلفنی در موارد ضروري  بالینی میعمو

01 

مراقبت هاي   6
  اورژانس

شناسایی به موقع و نحوه رسیدگی به بیماران بدحال و 
-HEH/Pol-EC    در بخش هاي بسترياورژانسی 

01  

  هاي مادر مراقبت  7
-HEH/Pol    مدیریت مادران پرخطر در بلوك زایمان  و نوزاد

IMC-01  
  پیشگیري و بهداشت

مدیریت بهداشت   8
  محیط

کسب اطمینان از اثربخشی اقدامات بهداشت و حفاظت 
-HEH/Pol    پرتوها

EHM-01  

  پیشگیري و  9
  کنترل عفونت

سازي رعایت اصول بهداشت  ارزش گذاري و فرهنگ
-HEH/Pol-IC    پرستاران و سایر کارکنان بالینی/ دست در بین پزشکان

01 

  رعایت حقوق گیرنده خدمت

رسانی و  اطالع  10
-HEH/Pol-PR    راهنمایی و هدایت گیرندگان خدمت در سطح بیمارستان  ارتباطات

01  

تسهیالت و   11
-HEH/Pol-PR    رعایت و حفظ حریم خصوصی گیرنده خدمت  ها حمایت

02 

تسهیالت و   12
  ها حمایت

هاي در معرض  هاي آسیب پذیر و جمعیت حمایت از گروه
-HEH/Pol-PR    خطر

03 



 
 

  

  

  

  

  
  

  

  

ريو رهب مدیریت



 

  

  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  عاونت امور درمانم

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  بیمار حیطه در سالمت ارتقاء و پیشگیري در مشارکت :عنوان خط مشی

  HEH/Pol-GT-01: کد خط مشی

  ها و واحدهاي درمانی کلیه بخش: دامنه خط مشی

  3از  1: صفحه

  30/7/98 :تاریخ ابالغ

  25/7/98 :تاریخ آخرین بازنگري

  25/7/99 :تاریخ بازنگري بعدي

  سالمت براي بیماران ءارتقاء کیفیت خدمات در بیمارستان، پیشگیري از بیماري ها و ارتقا :اهداف

  .ندارد :تعاریف

  درمانی و تشخیصی هاي بخش کلیه:مخاطبین

  :خط مشی

  .باشد میارتقاء کیفیت خدمات و سالمت بیماران و پیشگیري از بیماریها از الویت هاي اولیه ) 1

  .روند میهمه به سمت و سوي نگرش سالمت و درمان در ارتقاي سالمت پیش ) 2

  .گیرد میحمایت از ارتقاي سالمت و فرهنگ سازي صورت ) 3

  :هاي اجرایی روش

بیماران متعهد درمان و رفاه مین منابع مالی،انسانی و تجهیزاتی جهت تشخیص،تأمدیران ارشد بیمارستان نسبت به ) 1
 .باشند می

 .نماید میرئیس بیمارستان نسبت به معرفی فردي تحت عنوان کارشناس ارتقا سالمت اقدام ) 2

 .کند میپرستار در ارزیابی اولیه بیمار، ریسک فاکتورهاي مرتبط با بیماري را شناسایی ) 3

ار آموزش بدو ورود، حین بستري و زمان ترخیص بیمار در رابطه با بیماري، تداخالت دارویی، تاریخ مراجعات پرست) 4
 .گیرد میبعدي و سایر فعالیت ها و مراقبت هاي الزم از بیمار در منزل صورت 

  .دهد میپزشک ویزیت روزانه بیمار و ارزیابی ارتقاء سالمت و ثبت در پرونده بیمار را انجام ) 5
  

  

  



 

  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  بیمار حیطه در سالمت ارتقاء و درپیشگیري مشارکت :عنوان خط مشی

  HEH/Pol-GT-01: کد خط مشی

  ها و واحدهاي درمانی کلیه بخش: دامنه خط مشی

  3از  2: صفحه

  30/7/98 :تاریخ ابالغ

  25/7/98 :تاریخ آخرین بازنگري

  25/7/99 :تاریخ بازنگري بعدي

  .کنند پزشک و پرستار تلفیقات دارویی بیمار را در بدو ورود بررسی می) 6

 .کارشناس تغذیه آموزش هاي تغذیه اي متناسب با شرایط و سن بیمار را انجام می دهد) 7

 .بهداشت دست بر اساس قبل، حین و پس از پروسیجر را رعایت می کنندکارکنان شستشو و ) 8

کارشناس بهداشت محیط و کنترل عفونت پیش بینی موارد خطرات احتمالی و اقدامات مداخله اي جهت پیشگیري از ) 9
 .خطا و خطر براي بیمار را انجام می دهد

 .روحی بیمار استفاده می کنند کارکنان از اتیکت شناسایی و معرفی به بیمار جهت آرامش) 10

 .کارکنان اقدام به تامین نیازهاي بیماران در کلیه بخش هاي درمانی می کنند) 11

  .کارکنان حریم شخصی بیماران را حفظ می کنند) 12

  .نمایند می رعایت را عدالت بیماران تمام با برخورد در پزشکان و کارکنان)13

  .دهند می آموزش مکتوب و بطوردقیق،کامل را بیمار به آموزش رخیصن تزما در پرستار و پزشک)14

  :امکانات و تسهیالت مورد نیاز

  فاطمه رضایی فرد: نام و نام خانوادگی مسئول پایش اجراي خط مشی

  ساالنه :برنامه پایش خط مشی

  وزارتی دستورالعملهاي :منابع
ت   تتتت

  

  

  
  

  



 

  

  ی بوشھرماندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی در
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  بیمار حیطه در سالمت ارتقاء و پیشگیري در مشارکت :عنوان خط مشی

  HEH/Pol-GT-01: کد خط مشی

  ها و واحدهاي درمانی کلیه بخش: دامنه خط مشی

  3از  3: صفحه

  30/7/98:تاریخ ابالغ

  25/7/98:تاریخ آخرین بازنگري

  25/7/99:تاریخ بازنگري بعدي

  امضاء  سمت  نام و نام خانوادگی  

  تهیه کنندگان

  فاطمه رضایی فرد
  
  

  عالیه عالی زاده

  مترون
  
  

  مسئول بهداشت محیط
  

  

  بهبود کیفیت کارشناس  طاهره قاسمی  تأیید کننده
  

  ریاست بیمارستان  زهرا طاوسیدکتر   کننده) ابالغ(تصویب 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  



 

  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  کارکنان در حیطه سالمت ءمشارکت در پیشگیري و ارتقا :عنوان خط مشی

  HEH/Pol-GT-02: کد خط مشی

  ها و واحد هاي بیمارستان کلیه بخش: دامنه خط مشی

  5از  1: صفحه

  25/7/98 :تاریخ ابالغ

  20/7/98 :تاریخ آخرین بازنگري

  20/7/99 :تاریخ بازنگري بعدي

 از جلوگیري ها، آن علل بیمارستان، در افتاده اتفاق هاي معلولیت همچنین و داده رخ میرهاي و مرگ برسی با :اهداف
 ،افتاده اتفاق عوارض برسی تحلیل و تجزیه ،ها آن روند و بیمارستانی عوارض موضوع، قانونی ابعاد اجتناب، قابل موارد
  .باشد می.. و اجتناب قابل عوارض از پیشگیري و خواسته نا عوارض بروز از جلوگیري جهت تدابیر اتخاذ

   :تعاریف

 شـــامل جهـــانی، بهداشـــت ســـازمان تعریــف  طبـــق بلکـــه نبـــوده بیمــاري  و نـــاتوانی فقـــدان تنهـــا ســالمت، 
  .باشد می اجتماعی و جسمی،روانی،معنوي کامل سالمت

  سالمتیشان بهبود و کنترل براي افراد سازي توانمند روند از است عبارت: سالمت ءارتقا

  محیط بهداشت ه،تغذی ،کارکنان کلیه ی،اجرای مدیریت تیم :مخاطبین

   :خط مشی

 يریشگیپ يها تیفعال ،یو اجتماع يو معنو یروان ،یکیزیسالمت کارکنان از منظر ف تیبه منظور ارتقا وضع مارستانیب
  .را مد نظر داشته است ریسالمت را مشخص نموده و موارد ز ءو ارتقا

و مشکالت  یشغل يها يماریب، یو عضالن یمشکالت اسکلت، یبرنامه استرس شغل نیمد نظر در ا يهایماریب: الف
  . است يا هیتغذ

 مصرف ات،یمصرف دخان: عبارتند از ردیصورت گ يزیآنها برنامه ر يسالمت که مقرر است برا يارتقا يحوزه ها: ب
  سالم ي هیالکل،تغذ

  

  



 

  

  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  کارکنان در حیطه سالمت ءارتقا و پیشگیري در مشارکت :عنوان خط مشی

  HEH/Pol-GT-02: کد خط مشی

  ها و واحد هاي بیمارستان کلیه بخش: دامنه خط مشی

  5از  1: صفحه

  25/7/98 :تاریخ ابالغ

  20/7/98 :تاریخ آخرین بازنگري

  20/7/99 :تاریخ بازنگري بعدي

  :اجرا هاي روش

  سیاست و مشی خط: اول استاندارد*

 و کرده مصوب و تدوین را کارکنان سالمت ارتقاء برنامه و مشی خط بیمارستان سالمت ءارتقا و اجرایی مدیریت تیم -1
  .دهد می انجام را منظم يها پایش و نموده نظارت آن اجراي بر

 آنها دسترس در و تهیه را کارکنان جهت آموزشی هاي جزوه و پمفلت آموزش واحد کمک با سالمت ارتقاء مسئول -2
  .دهد می قرار

 و سالمت ارتقاء مسئول، آموزشی سوپروایزر، محیط بهداشت، عفونت کنترل مسئول، تغذیه مسئول از متشکل تیمی -3
  .گیرند می برعهده را کارکنان سالمت ارتقا جهت در ریزي برنامه مسئولیت ،کارشناس بهبود کیفیت

  کارکنان ارزیابی: دوم استاندارد*

 معاینات انجام پیگیري به نسبت سال طول در واحدها مسئوالن همکاري با عفونت کنترل و محیط بهداشت مسئول -1
  .نماید می اقدام مناسب شغل در مناسب افراد انتخاب خصوص در و نموده اقدام الورود جدید کارکنان توسط استخدام بدو

 و کارکنان جهت کار طب مجاز مراکز توسط اي دوره معاینات انجام با سالیانه صورت به عفونت کنترل مسئول -2
  .نماید می اقدام کارکنان شغلی بیماریهاي کنترل و شناسایی به نسبت پزشکی پرونده تشکیل

 فرم تهیه و کارکنان با مصاحبه کار، هاي محیط از بازدید با الزم هاي بررسی از پس کار محیط بهداشت و ایمنی -3
 در کمیته اعضاي همکاري با و نموده مطرح اجرایی مدیریت کمیته در اولویت اهمیت اساس بر را مراتب شکوائیه
  .نماید می اقدام شده اعالم نواقص رفع خصوص

 با پرخطر افراد شناسایی و اي دوره معاینات انجام با سال انتهاي در تغذیه مسئول همکاري با عفونت کنترل مسئول -4
  .میدهند انجام پرخطر کارکنان سالم تغذیه و مشاوره جهت را الزم ریزي برنامه آنان bmi به توجه



 

  

  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  کارکنان در حیطه مشارکت در پیشگیري و ارتقاء سالمت :عنوان خط مشی

  HEH/Pol-GT-02: کد خط مشی

  بیمارستانها و واحد هاي  کلیه بخش: دامنه خط مشی

  5از  3: صفحه

  25/7/98 :تاریخ ابالغ

  20/7/98 :تاریخ آخرین بازنگري

  20/7/99 :تاریخ بازنگري بعدي

مسئول کنترل عفونت در شش ماه دوم سال با تهیه فرم استرس شغلی پس از تعریف حجم نمونه ارزیابی استرس را ) 5
در کمیته مدیریت اجرایی نسبت به انجام راه حل هاي  جهت کلیه کارکنان انجام داده و پس از طرح نتایج ارزیابی

 .کنترلی با همفکري اعضاي کمیته اقدام می نماید

  اطالع رسانی و مداخالت: استاندارد سوم*

 .با کمک کارکنان در زمینه مشکالت و نیازهاي آنان بصورت گروهی و یا فردي برنامه ریزي انجام می شود) 1

  .برنامه هاي کارکنان و روند اقدامات آنها را پیگیري و ارزیابی می کندمسئول آموزش همگانی ) 2

  کاري سالم محیط یک ایجاد: چهارم استاندارد*

 آور زیان عوامل ششناسایی به نسبت شغلی آنالیز به توجه با سال ابتداي در عفونت کنترل و محیط بهداشت مسئول) 1
  .نماید می اقدام شغلی آنالیز فرم در آن مشاغل و بخش هر تفکیک به

 ها بخش مسئولین کلیه همکاري با کار محیط آور زیان عوامل ارزیابی از پس عفونت کنترل و محیط بهداشت مسئول) 2
  .نماید می اقدام واحدها و ها بخش کلیه ریسک ارزیابی به نسبت سال طول در بیمارستان واحدهاي و

 از شده شناسایی خطرات نتایج و کار محیط آور زیان عوامل ارزیابی طرح با عفونت کنترل و محیط بهداشت مسئول) 3
 مسئولیت کردن مشخص با آور زیان عوامل کنترل به نسبت اولویت اهمیت اساس بر سال طول در ریسک ارزیابی
  .نماید می اقدام لزوم مورد تجهیزات و اجرا ها،زمان

 پس و نموده بازدید بیمارستانی هاي واحد و ها بخش کلیه از سال طول در اي دوره صورت به محیط بهداشت مسئول) 4
 اعالم نواقص رفع به نسبت کمیته اعضاي همفکري با اجرایی مذیریت کمیته در مطرح و بهداشتی و ایمنی نواقص ثبت از

  .نماید می اقدام شده

  .دهد می را ایمنی و سالمت به مربوط موارد رعایت زمینه در کارکنان به الزم هاي آموزش محیط بهداشت مسئول) 5

  

  



 

  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  کارکنان در حیطه مشارکت در پیشگیري و ارتقاء سالمت :عنوان خط مشی

  HEH/Pol-GT-02: کد خط مشی

  واحد هاي بیمارستانها و  کلیه بخش: دامنه خط مشی

  5از  4: صفحه

  25/7/98 :تاریخ ابالغ

  20/7/98 :تاریخ آخرین بازنگري

  20/7/99 :تاریخ بازنگري بعدي

 محیط بهداشت مسئول و شوند می داده مشارکت سالمت ارتقاء زمینه در بیمارستان گذاري سیاست در کارکنان همه) 6
  .کنند می اقدام کارکنان با جلسات تشکیل به نسبت یکدیگر کمک با همگانی آموزش مسئول

 و مواد مصرف الکل، ممصرف دخانیات، استعمال جهت اصالحی هاي برنامه از را کارکنان کلیه سالمت ارتقاء مسئول) 7
  .کنند می مطلع جسمانی هاي فعالیت

 دخانیات استعمال عدم ایمنی عالیم و آموزشی هاي پمفلت ي تهیه به نسبت سال طول در محیط بهداشت مسئول) 8
  .نماید می اقدام واحدها و ها بخش در

 کارکنان کلیه جهت را زندگی مختلف دوران در تغذیه آموزشی هاي دوره آموزش واحد همکاري با تغذیه مسئول) 9
  .نماید می برگزار

  همکاري و تداوم: پنجم استاندارد*

 کارکنان سالمت ارتقا هاي برنامه در توانند می که افرادي و سازمانها با همکاري جهت الزم ریزي برنامه بیمارستان) 1
  .دهد می انجام را باشند داشته نقش

 ریزي برنامه طبق ساله هر کارکنان آگاهی سطح ارزیابی و کارکنان کلیه به ها برنامه ابالغ و سالمت ارتقا هاي برنامه) 2
  .شود می انجام

  :امکانات و تسهیالت مورد نیاز

  فاطمه رضایی فرد:  وادگی مسئول پایش اجراي خط مشیخاننام و نام 

  ساالنه :برنامه پایش خط مشی

  دستورالعمل وزارتی: منابع

  

  



 

  

  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  کارکناندر حیطه مشارکت در پیشگیري و ارتقاء سالمت  :عنوان خط مشی

  HEH/Pol-GT-02: کد خط مشی

  بیمارستان هاي واحد و بخشها کلیه: دامنه خط مشی

  5از  5: صفحه

  25/7/98 :تاریخ ابالغ

  20/7/98 :تاریخ آخرین بازنگري

  20/7/99 :تاریخ بازنگري بعدي

  امضاء  سمت  نام و نام خانوادگی  

  تهیه کنندگان

  فاطمه رضایی فرد
  

  
  عالیه عالی زاده

  مترون
  

  
  مسئول بهداشت محیط

  

  

  کارشناس بهبود کیفیت  طاهره قاسمی  تأیید کننده
  

  ریاست بیمارستان  زهرا طاوسیدکتر   کننده) ابالغ(تصویب 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  تعالیبسمه 

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  معامالتی مالی مقررات رعایت و کیفی هاي معیار لحاظ با پیمانکاران انتخاب :عنوان خط مشی

  HEH/Pol-EMT-01: کد خط مشی

  مدیریتی حوزه: دامنه خط مشی

  3از  1: صفحه

  20/5/1397 :تاریخ ابالغ

  15/5/1397 :تاریخ آخرین بازنگري

  15/5/1398 :بعديتاریخ بازنگري 

  مالی ضوابط اساس بر کیفی معامالت انجام :اهداف

   :تعاریف

  بیمارستان اجرایی تیم/ مالی امور :مخاطبین

  :خط مشی

  مرتبط کارشناس تخصصی توسط معامله مورد هر جهت نیاز مورد هاي پارامتر و ها استاندارد نمودن مشخص )1

  حقوقی واحد توسط کارشناسی بررسی) 2

  مالی واحد توسط کارشناسی بررسی) 3

   :هاي اجرایی روش

  .گردد می ارجاع بیمارستان اجرایی کمیته به خاص خدمت یک به واگذاري نیاز خواست در) 1

  .گردد می تایید و مطرح اجرایی کمیته در خاص خدمت نیاز موارد) 2

  .گردد می ارجاع دادها قرار امور و دانشگاه منابع مدیریت و توسعه معاونت به موضوع) 3

  .نماید می بررسی را کار انجام جهت الزم هاي استاندارد و شرایط واحد) 4

  .دهد می ارجاع واحد رئیس به را ها آن تخصصی هاي چوب چهار و تایید بررسی از پس دادها قرار امور واحد) 5

  .شود می ابالغ جراید طریق از مناقصه در شرکت جهت پیمانکاران جهت فراخوان) 6

  .گردد می اعالم مرکز به شرایط واجد شرکت و پیمانکاران استعالم نتیجه) 7
  

  

  



 

  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  معامالتی مالی مقررات رعایت و کیفی هاي معیار لحاظ با پیمانکاران انتخاب :عنوان خط مشی

  HEH/Pol-EMT-01: کد خط مشی

  مدیریتی حوزه: دامنه خط مشی

  2از  2: صفحه

  20/5/1397 :تاریخ ابالغ

  15/5/1397 :تاریخ آخرین بازنگري

  15/5/1398 :تاریخ بازنگري بعدي

  منصور محمدي: وادگی مسئول پایش اجراي خط مشینام و نام خان

  سالیانه: برنامه پایش خط مشی

  تجربه بیمارستان: منابع

  امضاء  سمت  نام و نام خانوادگی  

  مسئول امور عمومی  محمدي منصور  تهیه کنندگان
  

  کارشناس بهبود کیفیت  طاهره قاسمی  تأیید کننده
  

  ریاست بیمارستان  دکتر زهرا طاوسی  کننده) ابالغ(تصویب 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  درمانی بوشھر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  تجهیزات و ملزومات توزیع و تهیه :عنوان خط مشی

  HEH/Pol-AFM-01: کد خط مشی

  کلیه واحد ها و بخشهاي بیمارستان: دامنه خط مشی

  3از  1: صفحه

  25/07/97 :تاریخ ابالغ

  20/07/97 :تاریخ آخرین بازنگري

  25/07/98 :تاریخ بازنگري بعدي

   :اهداف

  .بیمارستان به طور وسیع مصرف کننده دارو و لوازم پزشکی و انواع لوازم اداري است :تعاریف

  کلیه پرسنل بیمارستان :مخاطبین

   :خط مشی

  .شود پزشکی انجام مینیازهاي بیمارستان برطرف و تسریع در روند درمان بیمار بویژه در مورد تجهیزات پزشکی و غیر ) 1

  .نماید مایحتاج ضروري جهت بیماران و مراجعین به بیمارستان تهیه می) 2

  .دهد نیازهاي بیماران و پرسنل رفع و رضایتمندي افزایش می )3

  .گیرد تدوین فرایند خرید و عمل بر اساس صورت می) 4

  .شود انجام میها و انبار تجهیزات مصرفی به صورت فصلی  انبار گردانی بخش) 5

  :ییروش هاي اجرا

  .انبار گردانی تجهیزات پزشکی و غیرپزشکی به صورت فصلی توسط مسئول انبار و مسئولین واحدها انجام می شود) 1

  .وسایل اضافی در بخشها به انبار عودت داده می شود و وسایل تاریخ نزدیک با وسایل تاریخ دار مشابه تعویض می شود) 2

  .مصرف گردد تا قبل از وسایل تاریخ دار مشابه نزدیک موجود در انبار در اختیار انبار گذاشته می شودوسایل تاریخ ) 3

پزشکی و تجهیزات غیر پزشکی در ابتداي هر فصل توسط مسئول انبار  نیاز سنجی هر بخش در مورد وسایل مصرفی) 4
  .انجام می شود

  

  



 

  

  

  بوشھردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی 
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  تجهیزات و ملزومات توزیع و تهیه :عنوان خط مشی

  HEH/Pol-AFM-01: کد خط مشی

  کلیه واحد ها و بخشهاي بیمارستان: دامنه خط مشی

  3از  2: صفحه

  25/07/97 :تاریخ ابالغ

  20/07/97 :تاریخ آخرین بازنگري

  20/07/98 :بازنگري بعديتاریخ 

  .نماید میرا تنظیم و پس از تایید مدیریت تحویل مسئول امور عمومی  مسئول انبار لیست کلی مورد نیاز) 5

شده را خریداري و تحویل انبار مسئول امور عمومی پس از تامین اعتبار توسط مسئول حسابداري لیست تایید ) 6
  .دهد می

  .گیرد نیاز وسایل را از انبار تحویل میمسئول تجهیزات به صورت هفتگی و بر حسب ) 7

از انبار تجهیزات مصرفی تامین مقداري وسایل مصرفی به صورت دپودر هر بخش توسط سرپرستار در خواست و ) 8
  .شود می

شود  ه میها گذاشت تیار بخشتوسط مسئول تجهیزات در اخ hisوسایل مصرفی پس از استفاده جهت بیمار و ثبت در ) 9
  .گردد و جایگزین وسایل مصرف شده می

  :امکانات و تسهیالت مورد نیاز

  )امور عمومی(منصور محمدي: نام و نام خانوادگی مسئول پایش اجراي خط مشی

  سالیانه :برنامه پایش خط مشی

  تجربه بیمارستان :منابع
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  خدمات بھداشتی درمانی بوشھردانشگاه علوم پزشکی و 
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  تجهیزات و ملزومات توزیع و تهیه :عنوان خط مشی

  HEH/Pol-AFM-01: کد خط مشی

  کلیه واحد ها و بخشهاي بیمارستان: دامنه خط مشی

  3از  3: صفحه

  25/07/97 :تاریخ ابالغ

  20/07/97 :بازنگريتاریخ آخرین 

  20/07/98 :تاریخ بازنگري بعدي

  امضاء  سمت  نام و نام خانوادگی  

  عمومی امور مسئول  محمدي منصور  تهیه کنندگان
  

  کارشناس بهبود کیفیت  طاهره قاسمی  تأیید کننده
  

  بیمارستان ریاست  دکتر زهرا طاوسی  کننده) ابالغ(تصویب 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  ضروري موارد در تلفنی درمانی و مراقبتی دستورات ثبت :عنوان خط مشی

  HEH/Pol-CC-01: کد خط مشی
   هوشبري، کارشناس بهیار، پرستار،: دامنه خط مشی

  پزشک، ماما، عمل اتاق کارشناس
  3از  1: صفحه

  13/03/97 :تاریخ ابالغ

  05/03/97 :تاریخ آخرین بازنگري

  05/03/98 :تاریخ بازنگري بعدي

   :اهداف

  .)تلفنی یا حضوري(گردد نمی ثبت پرونده در ابتدا همان باشدکه می مواردي شفاهی دستورات از منظور :تعاریف

  پزشکان، ماما، عمل اتاق کارشناس هوشبري، کارشناس بهیار، پرستار، :مخاطبین

   :خط مشی

  پرسنل و بیمار بالتکلیفی از جلوگیري لزوم) 1

  آنان رضایتمندي افزایش و بیماران درمان امر در تسریع) 2

  .است شده تعریف بخشها در تلفنی دستورات اخذ فرآیند )3

  .است شده انجام ها بخش در شاغل نیروهاي تمام به مذکور فرآیند رسانی اطالع) 4

  .دارد وجود بیمارستان و بخش سطح در فرآیند اجراي حسن بر نظارت) 5

   :هاي اجرایی روش

 نیاز ا نانیاعالم شرح حال کامل توسط پرستار به پزشک معالج و اطم و ماریآمده براي ب شیمشکل پ حیانتقال صح )1
  .شناخته است را مورد نظر ماریب، که پزشک

  .کند یاز سواالت شفاف استفاده م، رستار جهت اجتناب از سوء تفاهماتپ )2

تکرار دستورات پزشک از پشت  ای ،تلفن فنین صدا روي آدقرار دا( فتیش گریدر حضور پرستار د یدستورات تلفن )3
  .شود یاز پزشک اخذ م )ماریب ولئتلفن توسط پرستار مس

  

  

  

  



 

  

  درمانی بوشھر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  ضروري موارد در تلفنی درمانی و مراقبتی دستورات ثبت :عنوان خط مشی

  HEH/Pol-CC-01: کد خط مشی
   هوشبري، کارشناس بهیار، پرستار،: دامنه خط مشی

  پزشک، ماما، عمل اتاق کارشناس
  3از  2: صفحه

  13/03/97 :ابالغ تاریخ

  05/03/97 :تاریخ آخرین بازنگري

  05/03/98 :تاریخ بازنگري بعدي

  . شود می ثبت پرستار توسط پزشک دستور برگ در شفاهی یا تلفنی دستورات )4

 نوشته تاریخ و ساعت و شود می بسته خط توسط حتما و امضا و مهر پرستار دو توسط تلفنی شده ثبت دستورات )5
  .شود می

  .گردد می اجرا بیمار پرستار توسط شده داده دستورات )6

  .شود می ثبت هم کارتکس در پرونده از غیر به تلفنی موارد )7

  .رسد می مربوطه پزشک اطالع به حاصله نتایج لزوم صورت در آن اجراي و تلفنی دستورات انجام از بعد )8

  .شود می داده انتقال بعد شیفت پرستار به بالینی تحویل هنگام تلفنی دستورات گرفتن )9

 اولین در.(کند می امضا و مهر و را است داده تلفنی صورت به که دستوراتی مشخص، زمان مدت یک در پزشک) 10
  )بیمار بالین بر حضور

  .نماید می کنترل و بررسی را تلفنی دستور با هاي پرونده تصادفی طور به بخش سرپرستار) 11

 داده الزم هاي آموزش مسئول پرستار به آن طبق شده انجام اقدامات و تلفنی دستورات ثبت در اشکال بروز درصورت )12
  .شود می

   :امکانات و تسهیالت مورد نیاز

  فرد رضایی فاطمه: نام و نام خانوادگی مسئول پایش اجراي خط مشی

  انهیسال :برنامه پایش خط مشی

  بیمارستان تجربه :منابع
  

  

  

  

  

  



 

  

  پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر دانشگاه علوم
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  ضروري موارد در تلفنی درمانی و مراقبتی دستورات ثبت :عنوان خط مشی

  HEH/Pol-CC-01: کد خط مشی
   هوشبري، کارشناس بهیار، پرستار،: دامنه خط مشی

  پزشک، ماما، عمل اتاق کارشناس
  3از  3: صفحه

  13/03/97 :تاریخ ابالغ

  05/03/97 :تاریخ آخرین بازنگري

  05/03/98 :تاریخ بازنگري بعدي

  امضاء  سمت  نام و نام خانوادگی  

  تهیه کنندگان

  فاطمه رضایی فرد
  
  

  آذرشب فرزانه

  مترون
  
  

  سرپرستار تاالسمی
  

  

  کارشناس بهبود کیفیت  طاهره قاسمی  تأیید کننده
  

  بیمارستان ریاست  طاوسی زهرا دکتر  کننده) ابالغ(تصویب 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  بستري هاي بخش در اورژانسی و بدحال بیماران به رسیدگی نحوه و موقع به شناسایی :عنوان خط مشی

  HEH/Pol-EC-01: کد خط مشی

  بالینی هاي بخش کلیه: دامنه خط مشی

  3از  1: صفحه

  25/7/1397 :تاریخ ابالغ

  15/7/1397 :تاریخ آخرین بازنگري

  15/7/1398 :تاریخ بازنگري بعدي

  :اهداف

 عوارض یا و شود می تهدید فوري مداخالت بدون بیمار حیات که است شرایطی اورژانسی شرایط از منظور :تعاریف
  .شود می تحمیل وي به جدي

  پرستاري پرسنل ک،پزش :مخاطبین

   :خط مشی

  نیازمند بیماران به بخش نجات و حیاتی مراقبتی و درمانی خدمات موقع به ارائه لزوم) 1

  .است شده اورژانسی وضعیت دچار که بستري بیمار موقع به مشکالت رفع و رسیدگی )2

  .هستند کار به مشغول بالین بخش در که پرستاري نیروهاي آموزش) 3

  نیروها عملکرد پایش و نظارت )4

  :هاي اجرایی روش

  .شود می داده اطالع معالج پزشک به پرستار توسط دارد اورژانسی درمانی اقدام به نیاز که بیماري وضعیت )1

  .گردد می حاضر بیمار بالین بر) تماس از پس ساعت نیم حداکثر بودن آنکال صورت در( وقت اسرع در معالج پزشک )2

 مطابق بالفاصله نمایند ارائه خویش رسیدن از قبل تا بیمار بهبود جهت تلفنی صورت به را دستوراتی پزشک چنانچه )3
  .شود می اجرا پرستار توسط تلفنی دستورات مشی خط

  .یابد می ادامه درمان وي معاینه و بیمار ینبال بر پزشک حضور با) 4
  

  

  

  

  



 

  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  بستري هاي بخش در اورژانسی و بدحال بیماران به رسیدگی نحوه و موقع به شناسایی :عنوان خط مشی

  HEH/Pol-EC-01: کد خط مشی

  بالینی هاي بخش کلیه: دامنه خط مشی

   3از  2: صفحه

  25/7/1397 :تاریخ ابالغ

  15/7/1397 :تاریخ آخرین بازنگري

  15/7/1398 :تاریخ بازنگري بعدي

 بیمار مشاور پزشک توسط ساعت یک از کمتر در و پیگیري پرستار توسط بالفاصله درخواستی اورژانسی هاي مشاوره. 5
  .شود می ویزیت

  .گردد می اجرا پرستار توسط ایشان تایید صورت در و رسد می بیمار معالج پزشک اطالع به مشاوره نتایج. 6

 توسط اي دوره صورت به و ورود بدو در پرسنل به اورژانسی بیماران با برخورد نحوه مورد در الزم هاي آموزش. 7
  .شود می داده سرپرستار

  .شود می پایش مستمر طور به سرپرستار توسط نیروها عملکرد. 8

  :امکانات و تسهیالت مورد نیاز

  پور جعفري سکینه: نام و نام خانوادگی مسئول پایش اجراي خط مشی

  سالیانه :برنامه پایش خط مشی

  بیمارستان سیاست ی،آنکال دستورالعمل :منابع
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  بستري هاي بخش در اورژانسی و بدحال بیماران به رسیدگی نحوه و موقع به شناسایی :عنوان خط مشی

  HEH/Pol-EC-01: کد خط مشی

  بالینی هاي بخش کلیه: دامنه خط مشی

  3از  3: صفحه

  25/7/13976 :تاریخ ابالغ

  15/7/1397 :بازنگري تاریخ آخرین

  15/7/1398 :تاریخ بازنگري بعدي

  امضاء  سمت  نام و نام خانوادگی  

  تهیه کنندگان

  فاطمه رضایی فرد

  

  سکینه جعفري پور

  مترون

  

  اورژانس سرپرستار

  

  

  کارشناس بهبود کیفیت  طاهره قاسمی  تأیید کننده
  

  بیمارستان تسیار  دکتر زهرا طاوسی  کننده) ابالغ(تصویب 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  زایمان بلوك در پرخطر باردار مادران مدیریت :عنوان خط مشی

  HEH/Pol-IMC-01: کد خط مشی

  زایشگاه: دامنه خط مشی

  3از  1: صفحه

  25/7/97 :ابالغ تاریخ

  15/7/97 :بازنگري آخرین تاریخ

   15/7/98 :بعدي بازنگري تاریخ

  جنینی عوارض و باردار مادران میر و مرگ از پیشگیري :اهداف

   :تعاریف

  پرستار، بهیار و ماما :مخاطبین

   :خط مشی

  خطر معرض در مادران هنگام زود تشخیص) 1

  پرخطر مادر از مراقبت) 2

   :هاي اجرایی روش

 خون فشار زودرس، زایمان(هاي تشخیص با پرخطر مادران کلیه پرخطر حاملگی بخش نبود علت به حاضر حال در) 1
 ،Hellp سندرم.اکالمپسی اکالمپسی پره سرراهی، جفت بارداري، حاد شکم پیلونفریت، بارداري، دیابت بارداري، در

 الیگوهیدرو و شدید هیدروآمنیوس پلی رحمی، داخل رشد تأخیر ،..) و قلبی،تنفسی(سیستمیک بیماریهاي قلویی، چند
 رحم، از خارج حاملگی شدید، واستفراغ تهوع تروما، شدید عمقی،آنمی ورید تومبوز ناشناخته، تب شدید، آمنیوس
 اعزام و پذیرش شوند، می بستري زایشگاه در) ناف بند پروالپس و شوك دکولمان، عفونی، سقط ترم، پست حاملگی

  .شوند می

  .شود می اعزام و بستري پرخطر بیماران اتاق در فوق موارد تشخیص با بیمار مامایی اورژانس در پذیرش از پس )2

 واقدامات داشته حضور بیمار بالین بر همکاران از نفر یک طبیعی غیر موارد تشخیص و بیمار شدن بدحال صورت در )3
 وتوسط اجرا تلفنی ودستورات دهد می اطالع معالج پزشک به را بیمار وضعیت دوم همکار. دهد می انجام را اولیه

  .شود می امضاء مهرو هردوهمکار
  

  



 

  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  زایمان بلوك در پرخطر باردار مادران مدیریت :عنوان خط مشی

  HEH/Pol-IMC-01: کد خط مشی

  زایشگاه: دامنه خط مشی

  3از  2: صفحه

  25/7/97 :ابالغ تاریخ

  15/7/97 :بازنگري آخرین تاریخ

  15/7/98 :بعدي بازنگري تاریخ

  .کند می ویزیت را بیمار و یابد می حضور بالین بر ربع یک عرض در معموأل پزشک. 4

 به نسبت بیمار مسوول ماماي پرونده تشکیل از پس و نماید می راهنمایی پرونده تشکیل جهت را بیمار همراهی ماما. 5
  .نماید می اقدام آن تکمیل

 ماما توسط جدید دستورات و شده امضاء و مهر ایشان توسط تلفنی دستورات بیمار بالین بر پزشک حضور اولین در. 6
  .گردد می اجرا

  .   گردد می ثبت پرونده در و انجام مامایی خدمات کشوري راهنماي وکتاب پزشک دستورات اساس بر ها مراقبت هارائ. 7

  گردد می ثبت پرونده در ماما و پزشک توسط درمانی اقدامات تمام. 8

 شوند می داده ارجاع پزشک دستور به ارجاع یا اعزام به نیاز و بارداري ختم عدم صورت در شدنStable  از بعد بیمار. 9
  .شود می اعزام آمبوالنس با یا

 اکسی پالس کید، سونی سنج، حرارت فشارسنج، دستگاه و گوشی، کنترل لیست چک :امکانات و تسهیالت مورد نیاز
  اورژانس ترایلی و احیاء تجهیزات سانترال، اکسیژن متر،

  بهرامیان زهره: نام و نام خانوادگی مسئول پایش اجراي خط مشی

  سالیانه :برنامه پایش خط مشی

  پرخطر حاملگی بخش استاندارد دستورالعمل و مامایی خدمات کشوري راهنماي :منابع
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  زایمان بلوك در پرخطر باردار مادران مدیریت :عنوان خط مشی

  HEH/Pol-IMC-01: کد خط مشی

  زایشگاه: دامنه خط مشی

  3از  3: صفحه

  25/7/97 :ابالغ تاریخ

  15/7/97 :بازنگري آخرین تاریخ

  15/7/98 :بعدي بازنگري تاریخ

  امضاء  سمت  نام و نام خانوادگی  

  ماما   بهرامیان زهره  تهیه کنندگان

  

  کیفیتکارشناس بهبود   طاهره قاسمی  تأیید کننده
  

  بیمارستان ریاست  وسیطا زهرا دکتر  کننده) ابالغ(تصویب 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  پرتوها حفاظت و بهداشت اقدامات از اطمینان کسب مشی خط :عنوان خط مشی

  HEH/Pol-EHM-01: کد خط مشی

  رادیولوژي واحد: دامنه خط مشی

  3از  1: صفحه

  20/7/97 :تاریخ ابالغ

  15/7/97 :تاریخ آخرین بازنگري

  15/7/98 :تاریخ بازنگري بعدي

 از ممکن حفاظت بیشترین هدف با بیمارستان ،بیمار به ضروري غیر تابش از جلوگیري لزوم به توجه با: اهداف
  .است نموده اتخاذ را ها دستگاه بودن سالم و کارکنان مهارت افزایش سیاست )پرسنل و بیماران،همراهان(افراد

  :تعاریف
  رادیولوژي در استفاده مورد ایکس اشعه مانند :یونیزان پرتوهاي

  بدن به اشعه تابش از جلوگیري براي سرب جنس از پوششی :محافظتی شیلدهاي

  .است سربی روپوش سربی، دستکش سربی، عینک بند، تیروئید گنادبند، سربی، دامن شامل فردي حفاظت وسایل

  .بدن به اشعه شدن وارد پک پرتوگیري

  کارکنان اي دوره پرتوگیري ثبت جهت استفاده مورد هاي فیلم :بچ فیلم

  ها فیلم نگهدارنده قاب :بچ

  يرادیولوژ کارکنان :مخاطبین

  :مشی خط

  ضروري غیر هاي تابش از جلوگیري جهت رادیولوژي هاي تکنیک بهترین بردن بکار) 1

  بردار زنان و اطفال بخصوص بیماران جهت فردي حفاظت وسایل از استفاده) 2

  اطفال و باردار زنان به ضروري غیر پرتوهاي جلوگیري) 3

  :اجرایی هاي روش
 دیوار از اشعه نشت مقدار بررسی جهت از دزیمتري درخواست بخش ریاست هماهنگی با محیط بهداشت کارشناس) 1
 یا و ساختمان در تغییر صورت در یا یکبار ماه  شش.(شود می داده ها دستگاه برخی و  رادیولوژي هاي درب و

  )ایکس پرتو مولد هاي دستگاه
  

  



 

  

  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  پرتوها حفاظت و بهداشت اقدامات از اطمینان کسب مشی خط :عنوان خط مشی

  HEH/Pol-EHM-01: کد خط مشی

  رادیولوژي واحد: دامنه خط مشی

  3از  2: صفحه

  20/7/97 :تاریخ ابالغ

  15/7/97 :تاریخ آخرین بازنگري

  15/7/98 :تاریخ بازنگري بعدي

 به برداري تصویر با پرتونگاري درب ورودي درب روي دهنده هشدار عالئم کنترل به نسبت بهداشت فیزیک مسئول) 2
  .کند می اقدام اي دوره صورت

 آالرم هاي چراغ ها، اتاق در پرتو تابش از بیماران و همکاران از رسانی اطالع منظور به رادیولوژي، بخش مسئول) 3
  .کند می نصب رادیولوژي هاي اتاق درب باالي در پرتودهی

 جهت حفاظتی شیلدهاي از لزوم مورد در تصویربرداري، واحد کارکنان و بیماران سالمت مینتأ منظور به پرتوکاران) 4
  .کنند می استفاده کارکنان و بیماران

 استفاده پرتو با کار مختلف هاي بخش در اشعه تابشی در سنجش و مانیتورینگ وسیله عنوان به بچ فیلم از پرتوکاران) 5
  .کنند می

 داده قرار آن زیر در سربی روپوش از استفاده صورت در و شود می نصب سینه روي کارکنان، استفاده مورد بچ فیلم) 6
  .شود می
 علت افراد،  پرتوگیري صورت در و کرده نگهداري زونکن در را کارکنان دزیمتري نتایج بهداشت، فیزیک مسئول) 7

  .دهد می انجام الزم رسانی اطالع فرد به و بررسی را پرتوگیري
 انجام یکبار ماه شش هر پرتوکار پرسنل اي دوره پزشکی معاینات پرتوکار، کارکنان سالمت از اطمینان منظور به) 8

  .شود می بایگانی پرتوکار، به رسانی اطالع از پس مربوطه نتایج و شود می
 بودن حامله به نسبت بیمار که صورتی در باردار بیماران پرتوگیري اهمیت دلیل به رادیولوژي کارشناس یا کاردان) 9

 انجام از پس تا دهد می توضیح ایشان براي را بیمار مشکل و گرفته تلفنی تماس معالج پزشک با نباشد، مطمئن خود
  .گردد انجام رادیوگرافی نبودن، حامله از اطمینان و حاملگی تست

 استفاده با یونیزان اشعه با باردار بانوان جهت برداري تصویر انجام لزوم صورت در برداري تصویر کارشناس یا کاردان) 10
  .دهد می انجام گرافی حفاظتی، وسایل سایر و اپرون از

 مورد کودك تشخیص براي الزاما که کند می مواردي به محدود را اطفال  براي رادیولوژي درخواست معالج پزشک) 11
  .باشد نیاز

  

  

  



 

  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  پرتوها حفاظت و بهداشت اقدامات از اطمینان کسب مشی خط :عنوان خط مشی

  HEH/Pol-EHM-01: کد خط مشی

  رادیولوژي واحد: دامنه خط مشی

  3از  2: صفحه

  20/7/97 :تاریخ ابالغ

  15/7/97 :تاریخ آخرین بازنگري

  15/7/98 :تاریخ بازنگري بعدي

 الزم امکانات بیمار نگهداشتن ثابت براي  ایکس اشعه با برداري تصویر انجام به نیاز صورت در رادیولوژي کارشناس) 12
  .بندد می کار به را

 با کردن کار ،از پرتونگاري تجهیزات از  یک هر در فنی نقص وجود صورت در گرافی تکرار از پیشگیري منظور به) 13
  .شود می خودداري معیوب دستگاه

 به اقدام ساالنه و اي دوره صورت به دستگاهها صحیح کارکرد از اطمینان منظور به برداري، تصویر بخش مسئول) 14
  .کند می اتمی انرژي سازمان توسط شده اعالم مجاز هاي شرکت طریق از پرتوساز دستگاههاي کیفی کنترل انجام

   :امکانات و تسهیالت مورد نیاز

  زاده عالی عالیه: نام و نام خانوادگی مسئول پایش اجراي خط مشی

  سالیانه :برنامه پایش خط مشی

  دستگاه پشتیبان و کننده نصب شرکت توسط شده ارائه برداري تصویر بخش دستگاههاي با کار دستورالعمل :منابع

  امضاء  سمت  خانوادگینام و نام   

  محیط بهداشت کارشناس  زاده عالی عالیه  تهیه کنندگان
  

  مترون  فرد رضایی فاطمه  تأیید کننده

  
  بیمارستان ریاست  وسیطا زهرا دکتر  کننده) ابالغ(تصویب 

  
  

  

  



 

  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(امام حسینبیمارستان 

  

  بهداشت دست :عنوان خط مشی

  HEH/Pol-IC-01: کد خط مشی

  پاراکلینیک و درمانی هاي بخش کلیه: دامنه خط مشی

  4از  1: صفحه

  26/8/97 :تاریخ ابالغ

  16/8/97 :تاریخ آخرین بازنگري

  16/8/98 :تاریخ بازنگري بعدي

   :اهداف

  وبالعکس مددجویان به پرسنل از آلودگی انتقال خطر کاهش-

  بیمارستانی هاي عفونت از ناشی ومیر مرگ کاهش-

  آلودگی انتقال کاهش-

  بیمارستانی هاي هزینه کاهش نتیجه ودر مددجویان بستري زمان مدت کاهش-

  بیوتیک آنتی مصرف کاهش-

   :تعاریف

 صورت دو به کار این که باشد می ها دست شستشوي بیمارستان در عفونت انتقال از پیشگیري راه مهمترین از یکی
  الکی محلول با شستشو -2 آب با شستشو -1 .گیرد می انجام

  درمانی پرسنل کلیه :مخاطبین

 مهمترین عنوان به مانی در تیم اعضاء کلیه توسط ومراقبتی ،درمانی تشخیصی اقدام هرگونه انجام براي :خط مشی
  .است الزامی بیمارستان عفونت کنترل هاي برنامه براساس بیمارستانی عفونت از پیشگیري در اقدام ترین واصلی

 گرفته قرار پرسنل کلیه دراختیار دست کننده ضدعفونی هاي محلول و وصابون آب با دست بهداشت صحیح روش-
  .است

  

  

  

  



 

  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(امام حسین بیمارستان

  

  بهداشت دست :عنوان خط مشی

  HEH/Pol-IC-01: کد خط مشی

  پاراکلینیک و درمانی هاي بخش کلیه: دامنه خط مشی

  4از  2: صفحه

  26/8/97 :تاریخ ابالغ

  16/8/97 :تاریخ آخرین بازنگري

  16/8/98 :تاریخ بازنگري بعدي

  :روش هاي اجرا

  :زارتی در موارد ذیل صورت میپذیردهاي واستانداردرعایت بهداشت دست طبق ) 1

  .تهیه داروهاي بیماران قبل از فواصل تماس با بیماران و در) 1-1
 .قبل از مراقبت از بیماران آسیب پذیر مانند نوزادان و افراد دچار سرکوب شدید سیستم ایمنی) 1-2

 .انجام اقدامات تهاجمی قبل از) 1-3

 با زخمتماس  بعد از قبل و) 1-4

 .درآوردن دستکش ها از دست پس از) 1-5

پوشیدن دستکش جایگزین شستشوي دست ها نمی شود وقبل از پوشیدن دستکش  وپس از در آوردن آن  :نکته
  .انجام گردد Hand Washیا  Hand Rubمی بایست 

  .گردد می انجام ذیل صورت به صابون و آب با دست شستن صحیح روش) 2

  .نمائید استفاده کشی لوله و روان تمیز، ازآب همیشه امکان صورت در )2-1
 گودي در سی سی2-3 حدود دستشویی صابون از استفاده با سپس کنید مرطوب آب با را ها دست ابتدا )2-2

  .گیرد جاي دست کف
  .بمالید هم به را ها دست کف )2-3
  .شود انجام نیز دیگر دست با عمل این بمالید، انگشتان الي و چپ دست پشت به را راست دست کف )2-4
  .بمالید بهم را انگشتان بین و ها دست کف )2-5
  .بمالید دیگر کف به شده خم حالت به را انگشتان پشت )2-6
   انجام نیز دیگر دست با عمل این بمالید، راست دست کف توسط چرخشی صورت به را چپ دست شست )2-7

  .شود
  

  



 

  

  بھداشتی درمانی بوشھردانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  بهداشت دست :عنوان خط مشی

  HEH/Pol-IC-01: کد خط مشی

  پاراکلینیک و درمانی هاي بخش کلیه: دامنه خط مشی

  4از  3: صفحه

  26/8/97 :تاریخ ابالغ

  16/8/97 :تاریخ آخرین بازنگري

   16/8/98 :بعديتاریخ بازنگري 

 دیگر دست با عمل این بمالید، چپ دست کف در چرخشی صورت به را راست دست انگشتان کف و پشت )2-8
  .شود انجام نیز
  .کنید آبکشی را ها دست )2-9
  .کنید خشک مصرف یکبار )دستمال( حوله با را ها دست )2-10
  . شود استفاده آب بستن براي حوله همان از )2-11

  .گردد می انجام ذیل صورت به )Hand rub(الکلی محلول با دست شستن صحیح روش) 3
  .گردد می استفاده باشد می سریع ضدعفونی به نیاز که مواردي در روش این) 3-1
  .کنید پر کامال ضدعفونی ماده از را دست یک) 3-2
  .بمالید هم به را ها دست کف )3-3
  .شود انجام نیز دیگر دست با عمل این بمالید، انگشتان الي و چپ دست پشت به را راست دست کف )3-4
  .بمالید هم به را انگشتان بین و ها دست کف )3-5
  .بمالید دیگر دست کف به شده خم حالت به را انگشتان پشت )3-6
 نیز دیگر دست با عمل این بمالید، هم به راست دست کف توسط چرخشی صورت به را چپ دست شست )3-7

  .شود انجام
 دیگر دست با عمل این بمالید، چپ دست کف در چرخشی صورت به را راست دست انگشتان کف و پشت )3-8

  .شود خشک ها دست تا کنید صبر .شود انجام نیز
  .گیرد می صورت ها دست ضدعفونی و استفاده ثانیه 20-30 مدت  هب ماده این -
  .دارد قرار واحدها و ها بخش راهرو و بیمار تخت مجاورت در ها محلول -

 .شود نمی استفاده صابون و الکلی پایه محلول از همزمان طور به :نکته

  
  

  

  



 

  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  بهداشت دست :عنوان خط مشی

  HEH/Pol-IC-01: کد خط مشی

  پاراکلینیک و درمانی هاي بخش کلیه: دامنه خط مشی

  4از  4: صفحه

  26/8/97 :تاریخ ابالغ

  16/8/97 :تاریخ آخرین بازنگري

   16/8/98 :تاریخ بازنگري بعدي

   :امکانات و تسهیالت مورد نیاز

  عفونت کنترل سوپروایزر: نام و نام خانوادگی مسئول پایش اجراي خط مشی

  سالیانه :برنامه پایش خط مشی

  بیمارستان در عفونت کنترل کاربردي راهنماي - 2 بیمارستان هاي عفونت مراقبت نظام کشوري راهنماي -1 :منابع

  

  امضاء  سمت  نام و نام خانوادگی  

  تهیه کنندگان

  فرد رضایی فاطمه
  پور جعفري سروگل

  مترون
  عفونت کنترل سوپروایزر

  

  

  کارشناس بهبود کیفیت  طاهره قاسمی  تأیید کننده
  

  بیمارستان ریاست  وسیطا زهرا دکتر  کننده )ابالغ(تصویب 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  بیمارستانی سطح در خدمت گیرندگان هدایت و راهنمایی :عنوان خط مشی

  HEH/Pol-PR-01: کد خط مشی

  پرسنل کلیه: دامنه خط مشی

  2از  1: صفحه

  15/8/97 :تاریخ ابالغ

  11/8/97 :تاریخ آخرین بازنگري

  11/8/98 :تاریخ بازنگري بعدي

 ودریافت مراقبت نحوه درمورد آگاهانه قضاوت و خود حقوق از خدمت گیرندگان آگاهی و بینش سطح افزایش :اهداف
  جامعه سطح در آن انعکاس و بهداشتی خدمات

   :تعاریف

  سوپروایزر و پرستار :مخاطبین

   :هاي اجرایی روش

  .دارد قرار خدمت گیرندگان دید معرض در و دسترس در خدمت گیرنده حقوق منشور: 1 مرحله
  ....) و مذهب و نژاد هر با(کننده مراجعه اقشار تمامی به بهداشتی مطلوب خدمات ارائه: 2 مرحله
  .است شده نصب یترؤ قابل محلی در فرآیند صاحبان نام ذکر با پیشنهادات یا شکایات اعالم فرآیند: 3 مرحله
  .گیرد می انجام موجود هاي نامه آیین و قوانین اساس بر خدمت، گیرنده از خدمات هزینه دریافت: 4 مرحله
 احتمالی عوارض از  کامل آگاهی از پس درمانی هاي پروسیجر رد یا انتخاب در مشارکت و آزادانه انتخاب: 5 مرحله
 جدي خطر معرض در را دیگري شخص درمان از امتناع که مواردي یا خودکشی موارد در مگر آن رد یا پذیرش از ناشی
  .دهد می قرار

   درمانی پروسیجرهاي انجام مراحل تمامی درحین بیماران شخصی حریم حفظ: 6 مرحله
 ارائه ولمسئ پزشکی گروه اعضاي اي حرفه رتبه و ولیتئمس نام، درخصوص خدمت گیرنده به بیمارستان :7 مرحله

 رسانی اطالع یکدیگر،  با آنها اي حرفه ارتباط و) تحصیلی پایه و رشته ذکر با( دانشجو پرستار، پزشک، جمله از مراقبت
  )اتیکت(. نماید می

 هر قوت و ضعف نقاط درمانی، و تشخیصی هاي روش درخصوص وي همراهان یا و بیمار به اطالعات دادن: 8 مرحله
 روند در تاثیرگذار اطالعات کلیه نیز و آن عوارض و آگهی پیش بیماري، سیر تشخیص، آن، احتمالی عوارض و روش

 به خدمت گیرنده شرایط با متناسب و مناسب زمان در کافی، میزان به و مطلوب نحو به خدمت گیرنده گیري تصمیم
  .نماید می رسانی اطالع درك قابل و ساده اي شیوه

  



 

  

  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  بیمارستانی سطح در خدمت گیرندگان هدایت و راهنمایی :عنوان خط مشی

  HEH/Pol-PR-01: کد خط مشی

  پرسنل کلیه: دامنه خط مشی

  2از  2: صفحه

  15/8/97 :تاریخ ابالغ

  11/8/97 :تاریخ آخرین بازنگري

  11/8/98 :تاریخ بازنگري بعدي

 درطول پزشکی گروه اصلی اعضاي و معالج پزشک به دسترسی نحوه درخصوص خدمت گیرنده به بیمارستان: 9 مرحله
  .نماید می رسانی اطالع درمان،

  و درمانی از اعم بیمارستان خدمات درباره مراجعین و خدمت گیرنده به پذیرش زمان در بیمارستان: 10 مرحله 
 هاي سیستم همچنین آن، ضوابط و بیمارستان قرارداد طرف هاي بیمه بینی، پیش قابل هاي هزینه و  ضوابط غیردرمانی،

  .نماید می رسانی اطالع حمایتی
 خدمت گیرنده طرف از مجاز افراد درمانی، گروه خدمت، گیرنده تنها که نماید می حاصل اطمینان بیمارستان: 11 مرحله 
  .باشند داشته دسترسی اطالعات به توانند می شوند می تلقی مجاز قانون حکم به که افرادي و
 در را بالینی پرونده در شده ثبت اطالعات کلیه تصویر خدمت، گیرنده درخواست صورت در بیمارستان :12 مرحله 

  .دهد می قرار وي دسترس

   :امکانات و تسهیالت مورد نیاز

  فاطمه رضایی فرد: نام و نام خانوادگی مسئول پایش اجراي خط مشی

   :برنامه پایش خط مشی

  بیمارستان سیاست :منابع

  امضاء  سمت  نام و نام خانوادگی  

  مترون  فاطمه رضایی فرد  تهیه کنندگان
  

  کیفیت بهبود کارشناس  طاهره قاسمی  تأیید کننده
  

  بیمارستان ریاست  وسیطا زهرا دکتر  کننده) ابالغ(تصویب 
  

  



 

  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  خدمت گیرندگان خصوصی حریم حفظ و حفاظت :عنوان خط مشی

  HEH/Pol-PR-02: کد خط مشی

  بیمارستان هاي واحد و ها بخش کلیه: دامنه خط مشی

  3از  1: صفحه

  15/8/97 :تاریخ ابالغ

  10/8/97 :تاریخ آخرین بازنگري

  10/8/98 :تاریخ بازنگري بعدي

   :اهداف

 ایجاد چارچوب اخالقی براي بیمارستان) 1

 حمایت و ارتقاء حقوق بیمار شناسائی،) 2

  حفظ حریم خصوصی و اسرار بیماران) 3

   :تعاریف

  پرسنل کلیه :مخاطبین

   :خط مشی

  بیمار حقوق از حمایت لزوم) 1

  خدمت گیرنده خصوصی حریم حفظ با خدمت ي ارائه) 2

   :هاي اجرایی روش

 پرسنل توسط )رازداري اصل رعایت و خلوت حق( خدمتگیرنده  خصوصی حریم حفظ به احترام با سالمت خدمات) 1
  .شود می ارائه

  .شود می فراهم تدارکات مسئول توسط خدمتگیرنده  خصوصی حریم حفظ تضمین جهت الزم امکانات تمام) 2

 بیمار، درخواست درصورت ،)بانوان ویژه به(بیماران به خدماتارائه  براي همگن ازپرسنل استفاده ها، بخش درهمۀ) 3
گیرنده  به فوري رسانی کمک براي مانعی نباید همگن، پرسنل از استفاده که اصل این بارعایت.(باشد امکانپذیرمی

  ).باشد مصدومین و خدمت
  

  

  



 

  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  خدمت گیرندگان خصوصی حریم حفظ و حفاظت :عنوان خط مشی

  HEH/Pol-PR-02: کد خط مشی

  بیمارستان هاي واحد و ها بخش کلیه: دامنه خط مشی

  3از  2: صفحه

  15/8/97 :تاریخ ابالغ

  10/8/97 :تاریخ آخرین بازنگري

  10/8/98 :تاریخ بازنگري بعدي

 درمانی و تشخیصی درمراحل که خدمت گیرنده بدن از مناطقی شدن پوشانده و پاراکلینیک، از بالینی هاي در بخش) 4
  .شود می حاصل بخش، اطمینان مسئول ندارند، توسط مداخله به نیازي

ها جهت  ها دربخش هاي سقفی اطراف تخت شود و از پاراوان و یا پردهها رعایت می حریم مناسب در قرارگیري تخت) 5
 .شودحفظ حریم خصوصی استفاده می

  .گردد مواردي هم چون در زدن مانع ورود به اتاق، به ویژه درصورت درخواست بیمار و یا همراه وي رعایت می) 6

 استثنا کرده را آن قانون که مگر در مواردي است الزامی بیمار به مربوط اطالعات ي کلیه به راجع رازداري اصل رعایت) 7
  .باشد

 گذاشته احترام درمان تیم بیمار توسط خصوصی حریم به و درمانی از تشخیصی اعم مراقبت مراحل ي درکلیه) 8
  .شود می

 اطالعات توانند به شوند می مجازتلقی می قانون حکم به که بیمار و افرادي مجاز از طرف افراد و درمانی گروه فقط) 9
  .باشند داشته بیمار دسترسی

 از والدین یکی همراهی .باشد داشته معاینات، فرد معتمد خود را همراه تشخیصی ازجمله دارد در مراحل بیمار حق) 10
  .باشد پزشکی هاي ضرورت امر برخالف این اینکه باشد مگر می کودك حق درمان مراحل درتمام کودك

ها  بالینی، آزمایشات، روش هاي و جواب سؤال و پرستاران، خصوصا هنگام پزشکان بیمار، توسط خصوصی حریم) 11
  .شود می و انتقال، رعایت نقل و ها ودرمان

 الزم خود باشند تهیدات اعضاء خانواده حتی و دورازکارکنان، دیگر بیماران دارند تنها، به تمایل که بیمارانی جهت )12
  .پذیرد می سرپرستارصورت توسط

شود یا در بازرسی  تهیه درموردشان شود، گزارشی گرفته ها عکسی از آن نخواهندکه بیماران است همچنین، ممکن )13
کنند، در مورد نیازها و  می وخدمات مورد نیاز بیمار را تامین کنند، همانطور که کارکنان، مراقبت شرکت اعتباربخشی

  .کنند می سؤال نیز از وي و مراقبت با خدمات درارتباط و تنهایی خصوصی حریم بیمار به انتظارات
  

  



 

  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  خدمت گیرندگان خصوصی حریم حفظ و حفاظت :عنوان خط مشی

  HEH/Pol-PR-02: کد خط مشی

  بیمارستان هاي واحد و ها بخش کلیه: دامنه خط مشی

  3از  3: صفحه

  15/8/97 :تاریخ ابالغ

  10/8/97 :تاریخ آخرین بازنگري

  10/8/98 :تاریخ بازنگري بعدي

  .شود نمی شود و افشا می تلقی محرمانهگیرد  قرار می درمان تحت که فرد خاص یک به مربوط بهداشتی اطالعات) 14

  .شود افشا وي یا بیماري بیمارستان نباید درباره اطالعاتی ندارد، هیچگونه رضایت وي بیمار یا نماینده که درمواردي) 15

 جهت بیمارستان رئیس یا مدیر دستور با و وي درخواست با پرونده، مدارك تحویل جهت بیمار ي مراجعه درصورت) 16
  .گردد می بیمار تحویل پزشکی مدارك مسئول توسط مدارك اصل با برابر کپی

 ارتقاء خدمت، گیرندگان وعقاید ها ارزش امورحقوقی، مستندسازي و قانونی پزشکی خصوص در آموزشی هاي دوره) 17
  .گردد برگزارمی واحدها مسئولین و پرسنل جهت مستمر بطور...  و ارتباطی و رفتاري هاي مهارت

  بیمار ي پرونده تخت، اطراف ها هپرد پاراوان، :امکانات و تسهیالت مورد نیاز

  فاطمه رضایی فرد: نام و نام خانوادگی مسئول پایش اجراي خط مشی

  سالیانه :برنامه پایش خط مشی

  خدمت گیرندگان حقوق اعتباربخشی هاي سنجه و انطباق دستورالعمل :منابع

  امضاء  سمت  نام و نام خانوادگی  

  مترون  فاطمه رضایی فرد  تهیه کنندگان

  

  کیفیت بهبود کارشناس  طاهره قاسمی  تأیید کننده
  

  بیمارستان ریاست  وسیطا زهرا دکتر  کننده) ابالغ(تصویب 
  

  

  

  

  

  



 

  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  هاي در معرض خطرجمعیت پذیر وهاي آسیبحمایت از گروه :عنوان خط مشی

  HEH/Pol-PR-03: کد خط مشی

  ها بخش کلیه: دامنه خط مشی

  3از  1: صفحه

  15/8/97 :تاریخ ابالغ

  10/8/97 :تاریخ آخرین بازنگري

  10/8/98 :تاریخ بازنگري بعدي

   :اهداف

 رجوع ارباب تکریم و رسیدگی) 1

 وي به احترام و بیمار شخصیت حفظ) 2

  پذیر آسیب هاي وگروه بیماران از حمایت) 3

   :تعاریف

  سوپروایزرها و سرپرستاران :مخاطبین

   :خط مشی

  بیمارستان هاي سیاست براساس پذیر آسیب هاي گروه یشناسای و حمایت لزوم) 1

 پذیر آسیب هاي گروه از حمایت کلی هاي ازسیاست پیروي) 2

  بیمارستان امکانات نمودن فراهم) 3

   :هاي اجرایی روش

  :شامل پذیر آسیب هاي گروه) 1

 کودکان  

 باردار زنان  

 افراد ناتوان  

 سالمندان  
  

  



 

  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  هاي در معرض خطرو جمعیت پذیرهاي آسیباز گروه حمایت :عنوان خط مشی

  HEH/Pol-PR-03: کد خط مشی

  ها بخش کلیه: دامنه خط مشی

  3از  2: صفحه

  15/8/97 :تاریخ ابالغ

  10/8/97 :تاریخ آخرین بازنگري

  10/8/98 :تاریخ بازنگري بعدي

 روانی بیماران 

 الهویه مجهول خدمت گیرندگان 

 جسمیو  ذهنی معلوالن 

 سرپرست افراد بدون 

 باشند خطر می درمعرض هاي و دیگر جمعیت. 

 .نماید می حمایت )و درمانی تجهیزاتی، فیزیکی، ایمنی(طور مناسب  پذیر نامبرده، به آسیب هاي گروه از بیمارستان) 2

 این در افراد این ازحقوق حمایت براي و شده شناسایی خطر، معرض در و پذیر آسیب بیماران گروه بیمارستان، در) 3

 .کند می ایجاد را ینديفرا ها، گروه

 .هستند واقف فرایند این در خود هاي مسئولیت به کارکنان) 4

 .پذیرد می صورت ها بخش مسئولین توسط هدف گروه درخصوص اطالعات آوري جمع و شناسائی) 5

 فرایند این در نیز باشند بستري سازمان در عاطفی یا ذهنی هاي ناتوانی با افراد یا اغما حالت در بیماران که صورتی در) 6
  .شوند می منظور

  .باشند نیزمی دهی ونوبت درمان اولویت شده،داراي پذیرشناسائی آسیب هاي گروه) 7

  .است شده تعبیه دیوار اطراف هاي نرده سالمند و ناتوان افراد حال رفاه جهت) 8

  .گیرد می صورت خاصی احتیاطات با پذیر، آسیب هاي گروه جهت پزشک توسط درمان) 9

  .گردد می اخذ ها نآ ازنزدیکان درمان ي ادامه جهت نامه رضایت پذیر، آسیب هاي هگرو جهت) 10

 را وي با بودن همراه و بخش به ورود ي اجازه مادربیمار، بخصوص همراه نفر یک کودکان نگهداري و حمایت جهت) 11
  .دارد

  

  

  



 

  

  و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر دانشگاه علوم پزشکی
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  هاي در معرض خطرجمعیت پذیر وهاي آسیبحمایت از گروه :عنوان خط مشی

  HEH/Pol-PR-03: کد خط مشی

  ها بخش کلیه: دامنه خط مشی

  3از  3: صفحه

  15/8/97 :تاریخ ابالغ

  10/8/97 :بازنگريتاریخ آخرین 

  10/8/98 :تاریخ بازنگري بعدي

  .باشند می بیمار به آسیب و بیمار سقوط از جلوگیري جهت تخت اطراف هاي نرده داراي اطفال هاي بخش هاي تخت) 12

  .باشد می موجود ها دربخش سالمندان و ناتوان افراد جابجائی جهت ویلچر) 13

 تخفیف شامل آنها درمان ي هزینه اینکه مثال عنوان هب گرفته صورت تمهیداتی نیزسرپرست  بدون افراد جهت) 14
  ... . و شود می

 در محافظت مانند شود، می هم فیزیکی هاي حرمت هتک از فراتر ایمنی هاي حوزه شامل پذیر آسیب ازگروه حمایت) 15
  .سوزي شآت بروز هنگام کمک یا خدمات، ازارائه امتناع انگارانه، سهل مراقبت استفاده، سوء مقابل

  ویلچر اطفال، و نوزادان تخت کنار هاي نرده دیوار، اطراف هاي نرده :امکانات و تسهیالت مورد نیاز

  فاطمه رضایی فرد: نام و نام خانوادگی مسئول پایش اجراي خط مشی

  سالیانه :برنامه پایش خط مشی

  بیمار حقوق منشور خدمت، گیرندگان عقاید و ها ارزش آموزشی ي جزوه :منابع

  امضاء  سمت  نام و نام خانوادگی  

  مترون  فاطمه رضایی فرد  تهیه کنندگان

  

  کیفیت بهبود کارشناس  طاهره قاسمی  تأیید کننده
  

  بیمارستان ریاست  وسیطا زهرا دکتر  کننده) ابالغ(تصویب 
  

  

  

  


