
  

  

  

  

  

  یروش اجرایکتابچه 
  
  

  مانی بوشهره علوم پزشکی و خدمات بهداشتی دردانشگا

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  

            
    



 

  1397اعتباربخشی سال هاي اجرایی مدون در استانداردهاي  روشفهرست 

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

یف
رد

  

  کد  صفحه  عنوان  زیر محور

  مدیریت و رهبري

نظارت مستمر در تمام ساعات شبانه روز بر روند ارائه خدمات در   مدیریت اجرایی  
-HEH/Pro    بیمارستان

EMT-01 

-HEH/Pro    ارزیابی پیشگیرانه خطاهاي پزشکی  مدیریت خطا  
FM-01  

نحوه گزارش دهی همگانی خطاهاي پزشکی بدون ترس از سرزنش و   مدیریت خطا  
-HEH/Pro    تنبیه

FM-02  
مدیریت خطر حوادث   

-HEH/Pro    ایمنی در مقابل آتش سوزي  و بالیا 
RM-01  

مدیریت خطر حوادث   
-HEH/Pro    نگهداشت سرمایش و گرمایش و تهویه بیمارستان  و بالیا

RM-02 

مدیریت خطر حوادث   
-HEH/Pro    هاي خطر آفرین گزارش حوادث و موقعیت  و بالیا

RM-03 

ادث مدیریت خطر حو  
  و بالیا

هاي فضاي فیزیکی، تجهیزات،  افزایش ظرفیت بیمارستان در حوزه
-HEH/Pro    ملزومات و مواد مصرفی پزشکی و نیروي انسانی

RM-04  

مدیریت خطر حوادث   
-HEH/Pro    تداوم ارائه خدمات درمانی حیاتی در زمان وقوع حادثه  و بالیا

RM-05  
  

هاي عمومی  مراقبت  
-HEH/Pro-CC    پزشکی یماران روانجداسازي ب  بالینی 

01  
هاي عمومی  مراقبت  

-HEH/Pro-CC    جداسازي بیماران عفونی با احتمال سرایت به سایر بیماران  بالینی 
02 

هاي عمومی  مراقبت  
-HEH/Pro-CC    جداسازي بیماران با رفتار پرخطر اجتماعی   بالینی 

03 

هاي عمومی  مراقبت  
-HEH/Pro-CC    هاي فشاري حفاظت بیماران در برابر زخمهاي پوست و  مراقبت  بالینی 

04 

هاي عمومی  مراقبت  
-HEH/Pro-CC    پیشگیري از ترومبو آمبولی وریدي و آمبولی وریدي   بالینی 

05 

هاي عمومی  مراقبت  
-HEH/Pro-CC    استفاده صحیح از ابزارهاي مهار فیزیکی  بالینی 

06 

هاي عمومی  مراقبت  
-HEH/Pro-CC    حیح از ابزارهاي مهار شیمیاییاستفاده ص  بالینی 

07 



 

-HEH/Pro-EC    هاي اورژانسی انجام مشاوره  هاي اورژانس مراقبت  
01  

-HEH/Pro-EC    تریاژ  هاي اورژانس مراقبت  
02 

هاي مادر و  مراقبت  
-HEH/Pro    حفظ امنیت و ایمنی نوزاد  نوزاد

IMC-01  
  

  مدیریت  
-HEH/Pro    هاي بالینی  ره امور بخشنظارت بر ادا  هاي پرستاري مراقبت

NM-01  

  مدیریت  
-HEH/Pro    هاي ابالغی کارکنان پرستاري نحوه تشویق و کنترل  هاي پرستاري مراقبت

NM-02 

  مدیریت  
  هاي پرستاري مراقبت

نظارت بر انتقال موقت بیماران جهت اخذ خدمات به خارج از 
-HEH/Pro    بیمارستان

NM-03  

  مدیریت  
-HEH/Pro    نظارت بر جابجایی بین بخشی بیماران  رستاريهاي پ مراقبت

NM-04 

  مدیریت  
-HEH/Pro    نظارت بر اعزام بیماران به سایر مراکز  هاي پرستاري مراقبت

NM-05  
  مدیریت  

  هاي پرستاري مراقبت
هاي پزشکی داخل و خارج از  نظارت بر روند انجام مشاوره

-HEH/Pro    بیمارستان
NM-06  

  مدیریت  
-HEH/Pro    ها هاي بالینی با سایر بخش نظارت بر روند تعامل بخش  هاي پرستاري مراقبت

NM-07  
  

-HEH/Pro    نحوه فعالیت داروخانه در ساعات شبانه روز  مدیریت دارویی  
PM-01  

-HEH/Pro    مدیریت کمبود دارویی در مقاطع زمانی موقت  مدیریت دارویی  
PM-02  

-HEH/Pro    و تجهیزات پزشکی مصرفی خرید دارو، ملزومات  مدیریت دارویی  
PM-03  

-HEH/Pro    استفاده از ملزومات و تجهیزات پزشکی صرفا یکبار مصرف  مدیریت دارویی  
PM-04  

-HEH/Pro    ارزیابی روند تجویز و مصرف دارو  مدیریت دارویی  
PM-05  

-HEH/Pro    مدیریت تجویز خارج از فارماکوپه دارویی  مدیریت دارویی  
PM-06  

-HEH/Pro    کنترل تجویز خارج از فهرست تجهیزات پزشکی مصرفی  ریت داروییمدی  
PM-06 

-HEH/Pro    )ریکال(فراخوان دارو و تجهیزات پزشکی مصرفی   مدیریت دارویی  
PM-07  

-HEH/Pro    مدیریت خطاهاي دارویی  مدیریت دارویی  
PM-08 

-HEH/Pro  افزایش بهره وري تجهیزات  اقتصادسنجی و نظارت بر به روز بودن ومدیریت تجهیزات   



 

  EM-01  پزشکی  پزشکی
مدیریت تجهیزات   

  پزشکی
تجهیزات ) pm(اي  ها و بازدیدهاي دوره سرویس، مدیریت سرویس

-HEH/Pro    پزشکی
EM-02  

مدیریت تجهیزات   
-HEH/Pro    کنترل کیفی تجهیزات پزشکی یا آزمون کالیبراسیون  پزشکی

EM-03 

مدیریت تجهیزات   
  پزشکی

ترین زمان ممکن  ها در کوتاه ین تجهیزات پشتیبان و یا تعمیر آنتام
-HEH/Pro    و در طول شبانه روز و ایام تعطیالت

EM-04 

مدیریت تجهیزات   
  پزشکی

 پزشکی تجهیزات آوري جمع براي سیستمی) ریکال( فراخوان
-HEH/Pro    )اسقاط( معیوب

EM-05 
  

مدیریت بهداشت   
-HEH/Pro    غذا سرو و توزیع بهداشتی ضوابط رعایت بر نظارت  محیط

EHM-01 

مدیریت بهداشت   
  محیط

  در ساز و ساخت از ناشی هاي آالینده کاهش و پیشگیري
-HEH/Pro    بیمارستان

EHM-02 

  مدیریت  
-HEH/Pro    حرارت به حساس اقالم استریل و گندزدایی  استریلیزاسیون

CSR-01  

  مدیریت  
-HEH/Pro    بیمار رفته کار به استریل تجهیزات و وسایل رهگیري نحوه  استریلیزاسیون

CSR-02  
  خدمات مدیریت  

  رختشویخانه
  از کثیف هاي ملحفه و ها لباس جابجایی و تفکیک آوري، جمع

-HEH/Pro    ها بخش
LND-01  

  خدمات مدیریت  
  رختشویخانه

هاي آغشته به مواد  ملحفه و ها لباس جابجایی و تفکیک آوري، جمع
-HEH/Pro    یعات بدنآلوده خطرناك یا ما

LND-02  
  خدمات مدیریت  

  رختشویخانه
هاي  ها و ملحفه رعایت موازین کنترل عفونت در هنگام کار با لباس

-HEH/Pro    آلوده
LND-03  

پیشگیري و کنترل   
-HEH/Pro-IC    مدیریت مواجهه شغلی  عفونت

01  

پیشگیري و کنترل   
  عفونت

  حمایت انتوباسیون، طریق از که تنفسی مجاري عفونت از پیشگیري
-HEH/Pro-IC    .شود می ایجاد تراکئوستومی یا ونتیالتور با تنفسی

0  
پیشگیري و کنترل   

-HEH/Pro-IC    هاي کتترهاي عروقی پیشگیري و کنترل عفونت  عفونت
0  

پیشگیري و کنترل   
-HEH/Pro-IC    هاي کتترهاي ادراري پیشگیري و کنترل عفونت  عفونت

02 

پیشگیري و کنترل   
-HEH/Pro-IC    ها اقدامات درمانی و اسکوپی  پیشگیري و کنترل عفونت  عفونت

0  
پیشگیري و کنترل   

-HEH/Pro-IC    ها بیوتیک مصرف منطقی آنتی  عفونت
03 

پیشگیري و کنترل   
-HEH/Pro-IC    ایمنی نقص دچار بیماران حفاظت  عفونت

04 
-HEH/Pro-IC    بیمارستانی هاي عفونت دهی گزارش و شناساییپیشگیري و کنترل   



 

 05  عفونت
  

-HEH/Pro    ها نظارت مستمر بر تعیین و تغییر محدوده مرجع آزمایش  مدیریت آزمایشگاه  
LAB-01  

-HEH/Pro-BT    تاریخ انقضاي از پیش خونی محصوالت و خون مصرف  خون انتقال طب  
01  

-HEH/Pro-BT    خون تزریق دنبال به احتمالی ناخواسته عوارض مدیریت  خون انتقال طب  
02  

  قبل بیمار سازي آماده نحوه گیري، نمونه نحوه بیمار، شناسایی نحوه  خون انتقال طب  
-HEH/Pro-BT    خون تزریق از

03  
-HEH/Pro-BT    ها فراورده و خون تزریق نحوه  خون انتقال طب  

04  
  از کمتر سن با شیرخواران و نوزادان براي خون تزریق و درخواست  خون انتقال طب  

-HEH/Pro-BT    ماه 4
05  

  

  اطالعات مدیریت  
  سالمت

  به سازمانی برون سازمانی، درون دسترسی معیارهاي و شرایط
-HEH/Pro    بیماران اطالعات

MM-01  

  اطالعات مدیریت  
  سالمت

  ترتیب بودن مشخص نظر از پزشکی هاي پرونده درونی سازماندهی
-HEH/Pro    بیمار پرونده محتویات

MM-02  
  العاتاط مدیریت  

-HEH/Pro    اطالعات بازیابی و ذخیره هاي سیستم امنیت و محافظت  سالمت
MM-03  

  اطالعات مدیریت  
  سالمت

  اطالعات مدیریت واحد از پزشکی پرونده خروج کنترل و ثبت
-HEH/Pro    سالمت

MM-04  
  اطالعات مدیریت  

  سالمت
  به مستندات، در ها آن کاربرد و مجاز اختصاري حروف از استفاده

-HEH/Pro    بیمار پرونده در یژهو
MM-05  

  اطالعات فناوري  
  در تصرف و دخل از جلوگیري و داري امانت سیستم، امنیت حفظ

  محرمانه واحدها، و ها بخش افراد، دسترسی سطوح تعیین داده،
  الکترونیکی اطالعات ماندن

  HEH/Pro-IT-
01  

-HEH/Pro-IT    بیمارستان افزاري ختس و افزاري نرم هاي سیستم از پشتیبانی  اطالعات فناوري  
02  

  تهیه و الکترونیکی اطالعات و ها داده منظم پشتیبانی و نگهداري  اطالعات فناوري  
-HEH/Pro-IT    پشتیبان نسخه

03  
  

  اطالعات به مجاز افراد دسترسی سطح تعیین و محرمانگی حفظ  ها حمایت و تسهیالت  
-HEH/Pro-PR    بیماران

01  
-HEH/Pro-PR    الهویه مجهول بیماران به خدمات ارائه نحوه  ها تحمای و تسهیالت  

02  
 



 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
ريمدیریت و رهب
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  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  خدمات رائها روند بر روز شبانه ساعات تمام در مستمر نظارت: عنوان سند

  HEH/Pro-EMT-01: سند کد

  پاراکلینیک و درمانی بخشهاي کلیه: دامنه

  3از  1: صفحه

  20/07/97: تاریخ ابالغ

  16/07/97: تاریخ آخرین بازنگري

  16/07/98 :تاریخ بازنگري بعدي

  درمانی رسنلدرمانی، پ هاي بخش کلیه مسئولین بیمارستان، مترون، بیمارستان، مدیریت ریاست :صاحبان فرایند

  سرپرستاران و واحدها و ها بخش مسئوالن /روسا :پاسخگو فرد

 مدت طول در بیمار که باشد می اي بالینی غیر و بالینی اقدامات کلیه ارائه ارداستاند خدمات از منظور :تعاریف
  .کرد خواهد پیدا نیاز آن به بستري

  :شیوه انجام کار

یت از واحد هاي پشتیبانی و پاراکلینیک و مدیر خدمات پرستاري و در شیفت هاي صبح نظارت توسط مدیر) 1
شب و روزهاي تعطیل توسط سوپروایزر وقت  هاي عصر و ر شیفتد .از بخش هاي بالینی صورت میگیرد سوپروایزر

 .نظارت صورت میگیرد

کنترل میباشند از  تحتبالینی توسط پرسنل لزوما مواردي در نظارت مدیران از ارائه خدمات بالینی و غیر ) 2
تعداد نیروي انسانی ، تجهیزات پزشکی و غیر پزشکی و نحوه کارکرد و عملکرد مراقبت ها و خدمات مورد ارائه :قبیل

  ....و

 .ریاست، مدیریت و سایر کارکنان در ساعات اداري و مواقع بحران طبق چارت مدیریت بحران حضور فعال دارند) 3

پزشکان، پرستاران، پذیرش، نگهبانی، ( ها و واحدهاي مختلف ي ماه آینده بخشدر پایان هر ماه برنامه ها) 4
به صورت شیفت یا آنکال طبق سیاست ...) تاسیسات واحدهاي پاراکیلینیک و  )CRP( 99رانندگان، خدمات، کد 

 .گردد بیمارستان توسط مسوولین مربوطه تنظیم و به دفتر پرستاري اعالم می

ق برنامه تنظیمی در محل کار حضور یافته، لیکن چنانچه به هر دلیل امکان حضور نداشته کارکنان هر واحد طب) 5
  .نمایند باشند با هماهنگی مسئول مربوطه نیرو جایگزین می

  

  

  

  تت



٢ 
 

  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  نظارت مستمر در تمام ساعات شبانه روز بر روند ارائه خدمات: سندعنوان 

  HEH/Pro-EMT-01: کد سند

  پاراکلینیک و درمانی بخشهاي کلیه: دامنه

  3از  2: صفحه

  20/07/97: تاریخ ابالغ

  16/07/97: تاریخ آخرین بازنگري

  16/07/98 :تاریخ بازنگري بعدي

  .شوند نه روز پذیرش میبیماران اورژانسی در تمام اوقات شبا) 6

ر هر ساعت از شبانه روز پذیرش بیماران غیر اورژانس در صورت وجود تخت خالی در بخش مورد نیازشان د) 7
  .شوند می

  .شود ر هر ساعت از شبانه روز انجام می، سونوگرافی و دیالیز در موارد اورژانسی د)ثابت و پرتابل( آزمایش، گرافی) 8

  .شود نس در شیفت صبح انجام مییر اورژاآزمایشات غ) 9

  .گردد بح با حضور رادیولوژیست ارائه میخدمات سونوگرافی در شیفت ص) 10

  .شود ر هر ساعت از شبانه روز انجام میاعزام بیماران نیازمند طبق دستور پزشک پس از اخذ پذیرش از ستاد د) 11

تی اسکن، کلونوسکوپی و موارد مشابه که در در صورت نیاز بیماران به خدماتی از قبیل اندوسکوپی، سی ) 12
بیمارستان وجود ندارد هماهنگی الزم توسط مسئول بخش و سوپروایزر با مراکز ارائه خدمت در خارج از بیمارستان یا 

  .شود با آمبوالنس برده و برگردانده میستاد هدایت انجام و بیمار همراه تیم اعزام 

  .شود  توسط مسئولین مربوطه انجام میات نظارت بر ارائه به موقع خدم) 13

   :امکانات و تسهیالت مورد نیاز

  اجرایی مدیریت تیم: نام و نام خانوادگی مسئول پایش اجراي سند

  سالیانه :برنامه پایش سند

  بیمارستان سیاستهاي :منابع
  تتت

  

  

  
  

  



٣ 
 

  

  ی بوشھرماندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی در
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  نظارت مستمر در تمام ساعات شبانه روز بر روند ارائه خدمات :سند عنوان

  HEH/Pro-EMT-01: کد سند

  پاراکلینیک و درمانی بخشهاي کلیه: دامنه

  3از  3: صفحه

  20/07/97: تاریخ ابالغ

  16/07/97: تاریخ آخرین بازنگري

  16/07/98 :تاریخ بازنگري بعدي

  امضاء  سمت  نام و نام خانوادگی  

  تهیه کنندگان

  طاهره قاسمی
  

  منصور محمدي
  

  فاطمه رضایی فرد

  کیفیت بهبود مسئول
  

  عمومی امور مسئول
  

  مترون

  

  

  
  مدیر داخلی  مرضیه صبوري  تأیید کننده

  
  ریاست بیمارستان  زهرا طاوسیدکتر   کننده) ابالغ(تصویب 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  



۴ 
 

  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  ارزیابی پیشگیرانه خطاهاي پزشکی: عنوان سند

  HEH/Pro-FM-01: سندکد 

  داروخانه -  درمانی واحدهاي و بخشها: دامنه

  3از  1: صفحه

  25/7/97: تاریخ ابالغ

  20/7/97: خرین بازنگريتاریخ آ

  20/7/98 :تاریخ بازنگري بعدي

و  و نسوج، درمان، دارو شناسی مرگ و میر و عوارض، آسیب کمیته ایمنی، مسئول فنی، مسئول :صاحبان فرایند
 مسئولین بیمار، ایمنی کننده هماهنگ کارشناس ،... و طبیعی زایمان ترویج کمیته طب انتقال خون، پزشکی، تجهیزات

  ها بخش

  بیمار ایمنی کننده هماهنگ کارشناس فنی، ایمنی، مسئول :پاسخگو فرد

   :تعاریف

   :شیوه انجام کار

 اقدامات انجام حین در است ممکن که خطاهایی خصوص در پزشکان و درمانی پرسنل کلیه آموزش و توجیه) 1
  .باشند داشته را الزم دقت بایست می و گیرد صورت درمانی

 درمانی واحدهاي و ها بخش کلیه در و نموده لیست را گردد پزشکی خطاهاي به منجر است کنمم که عواملی) 2
  .است گردیده نصب

 هم جهت در و نموده لیست را گردد می پزشکی خطاهاي انجام از پیشگیري باعث که...  و اصالحی راهکارهاي) 3
  .گردد  می اقدام آنها با سویی

 و ها بخش تفکیک به گردد می پزشکی خطاي ایجاد باعث که تهدیدهایی و ها شچال و کمبودها یا و موارد کلیه) 4
  .گردد می گفتگو و بحث موارد بهبود جهت در آن از پس جلسات و مدیریتی بازدیدهاي در و لیست واحدها

 گردیده سازي فرهنگ درمانی واحدهاي و ها بخش در بیفتد اتفاق نباید هرگز که مواردي خصوص در نظر دقت) 5
  .است

  :امکانات و تسهیالت مورد نیاز

  



۵ 
 

  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  ارزیابی پیشگیرانه خطاهاي پزشکی: عنوان سند

  HEH/Pro-FM-01: کد سند

  داروخانه -  درمانی واحدهاي و بخشها: دامنه

  2از  2: هصفح

  25/7/97: تاریخ ابالغ

  20/7/97: تاریخ آخرین بازنگري

  20/7/98 :تاریخ بازنگري بعدي

  طاهره قاسمی :سند اجراي پایش مسئول خانوادگی نام و نام

  سالیانه :برنامه پایش سند

  درمان و بهداشت وزارت دستورالعملهاي :منابع

  امضاء  سمت  نام و نام خانوادگی  

  مترون  فاطمه رضایی فرد  تهیه کنندگان

  

 ایمنی کننده هماهنگ  طاهره قاسمی  تأیید کننده
  بیمار

  
  ریاست بیمارستان  کتر زهرا طاوسید  کننده) ابالغ(تصویب 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



۶ 
 

  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  تنبیه و سرزنش از ترس بدون پزشکی خطاهاي دهی گزارش نحوه: وان سندعن

  HEH/Pro-FM-02: سند کد 

 و داروخانه هاي درمانی، پاراکلینیک، کلیه بخش :دامنه
  پرستاري دفتر

  2از  1: صفحه

  20/07/97: ابالغ تاریخ

  15/07/97 :بازنگري آخرین تاریخ

  15/07/98: بعدي بازنگري تاریخ

  درمانی غیر و درمانی پرسنل کلیه :یندصاحبان فرا

  بیمار ایمنی کننده هماهنگ – ایمنی مسئول :پاسخگو فرد

 و نبوده درمانی استاندارد با مطابق که است بیمارستانی کادر ناخواسته و عمدي غیر اعمال خطا از منظور :تعاریف
  .شود روانی و عضو نقص مالی، جانی، صدمه به منجر تواند می

   :جام کارشیوه ان

 .نماید در زمان بروز خطا و حادثه، پرستار مربوطه بیمار را از نظر صدمات احتمالی بررسی می) 1

جهت ویزیت بیمار  پس از بررسی حتی در صورت عدم وجود عالئم ظاهري صدمه، به پزشک مربوطه) 2
 .شود رسانی می اطالع

زم بر حسب مورد صدمه اعم از اقدامات تشخیصی و بیمار توسط پزشک کشیک مربوطه ویزیت شده و اقدامات ال) 3
 .شود درمانی انجام می

کارکنان شرح حادثه و خطاي بوجود آمده را بدون ترس از سرزنش و تنبیه عالوه بر اطالع رسانی شفاهی به ) 4
گیري از سوپروایزر مربوطه، در فرم مخصوص گزارش خطا با ذکر دالیل احتمالی و راه حل هاي پیشنهادي براي پیش

 .شود آن توسط پرستار و پزشک مربوطه ذکر شده و امضا می

 .گردد شرح حادثه و نتایج اقدامات انجام شده و وضعیت بالینی بیمار در پرونده وي ثبت می) 5

شرح مختصر حادثه پیش آمده و نتایج اقدامات به همراهان بیمار نیز توسط پزشک یا سرپرستار گزارش داده ) 6
  .شود می

  



٧ 
 

  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  تنبیه و سرزنش از ترس بدون پزشکی خطاهاي دهی گزارش نحوه: عنوان سند

  HEH/Pro-FM-02: کد سند

 و داروخانه پاراکلینیک، درمانی، هاي بخش کلیه: دامنه
    ريپرستا دفتر

  2از  2: صفحه

  20/07/97:  ابالغ تاریخ

  15/07/97 :بازنگري آخرین تاریخ

  15/07/98: بعدي بازنگري تاریخ

ضمن گزارش شفاهی به مدیر پرستاري در طی گزارش تحویل شیفت و شرح اقدامات انجام شده و نتایج حاصله، ) 7
رسانی به مدیر پرستاري، جهت  ایج عالوه بر اطالعفرم ها توسط سوپروایزر مربوطه بررسی، تجزیه و تحلیل شده و نت
 .شود بررسی نهایی در کمیته ایمنی تحویل مسئول ایمنی بیمارستان می

حادثه اتفاق افتاده و نتایج بدست آمده در کمیته خطاهاي پزشکی به ترتیب شدت خطاها مورد بررسی قرار ) 8
 .گیرد می

9 (RCA  خطا)گردد گزارشات و اقدامات اصالحی این خطا کتبا انجام میانجام و ) تحلیل ریشه اي وقایع. 

  .شود خطا به بخش هاي مربوطه بویژه بخش خطا کرده ارسال و گزارش می RCAباز خورد نتایج کمیته و ) 10

   :امکانات و تسهیالت مورد نیاز

  طاهره قاسمی :سند اجراي پایش مسئول خانوادگی نام و نام

  هسالیان :برنامه پایش سند

  هاي وزارتی دستورالعمل :منابع

  امضاء  سمت  نام و نام خانوادگی  

  طاهره قاسمی  تهیه کنندگان
هماهنگ کننده ایمنی 

    بیمار

  مترون  فاطمه رضایی فرد  تأیید کننده
  

  ریاست بیمارستان  دکتر زهرا طاوسی  کننده) ابالغ(تصویب 
  

  



٨ 
 

  

  شھردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بو
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  ایمنی در مقابل آتش سوزي: عنوان سند

  HEH/Pro-RM-01: سند کد

  تاسیسات و واحد ها ها، بخش کلیه: دامنه

  2از  1: صفحه

  20/07/97: تاریخ ابالغ

  15/07/97: تاریخ آخرین بازنگري

  15/07/98 :تاریخ بازنگري بعدي

  کلیه پرسنل و پرسنل تاسیسات :حبان فرایندصا

  تأسیسات مسئول :پاسخگو فرد

   :تعاریف

   :شیوه انجام کار

 .گردد در شرایط بحران کلیه تصمیم گیریها توسط گروه ستاد بحران اتخاذ می) 1

اي که براي آن ها و مسئولین طبق چارت بحران، هر یک به وظیفه از قبل تعیین شده  پس از ابالغ به کلیه گروه) 2
  .نمایند اموزش دیده اند عمل می

 .شوند  تیم آتش نشانی سریعا وارد عمل می) 3

 . گردد کمیته آتش نشانی سریعا برگزار می) 4

  .گردد اقدامات مهار آتش سریعا انجام می) 5

  :امکانات و تسهیالت مورد نیاز

  شاهین یزدانخواه: نام و نام خانوادگی مسئول پایش اجراي سند

  سالیانه: برنامه پایش سند

  

  



٩ 
 

  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  ایمنی در مقابل آتش سوزي: عنوان سند

  HEH/Pro-RM-01: سند کد

   تاسیسات و واحد ها ها، بخش کلیه: دامنه

  2از  2: صفحه

  20/07/97: بالغتاریخ ا

  15/07/97: تاریخ آخرین بازنگري

  15/07/98 :تاریخ بازنگري بعدي

  امضاء  سمت  نام و نام خانوادگی  

  بحران مدیریت مسئول  یزدانخواه شاهین  تهیه کنندگان
  

  کیفیت بهبود کارشناس  قاسمی طاهره  تأیید کننده
  

  بیمارستان ریاست  سیطاو زهرا دکتر  کننده) ابالغ(تصویب 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



١٠ 
 

  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  نگهداشت سرمایش، گرمایش و تهویه بیمارستان: عنوان سند

  HEH/Pro-RM-02: سند کد

  سیساتتأ و خدمات و درمانی بخشهاي کلیه: دامنه

  3از  1: صفحه

  20/07/97:  ابالغ تاریخ

  15/07/97 :بازنگري آخرین تاریخ

  15/07/98: بعدي بازنگري تاریخ

  تأسیسات پرسنل :صاحبان فرایند

  مسئول تأسیسات :پاسخگو فرد

   :تعاریف

   :شیوه انجام کار

  :نگهداشت گرمایی

 .سیسات، صورت پذیردرسنل تأتوسط پ آمادگی، رفع عیوب و راه اندازي سیستم گرمایشی قبل از شروع،) 1

در صورت نیاز به قطعات و لوازم جهت انجام تعمیرات قبل از شروع فصل ناظر فنی بیمارستان، لیست لوازم را ) 2
 .نماید تهیه و با مدیریت و مسئول امور عمومی مکاتبه می

 .ندده مسئول امور عمومی نسبت به پیگیري و تهیه لوازم، اقدامات الزم را انجام می) 3

بندي و کلیه موارد خواسته شده در چک لیست  بندي، کنترل و بسته انبساط باز و بسته و بررسی وضعیت عایق) 4
 .گردد بازدید روزانه توسط پرسنل تأسیسات ثبت می

 .شود  سیسات چک میتوسط پرسنل تأ... تاده گرمایشی و هاي ایس هاي برقی، اسپیلت وضعیت آبگرمکن) 5

کننده در صورت مشاهده هر یک از موارد معیوب یا خرابی سیستم، ضمن ثبت در دفتر گزارش افراد بازدید ) 6
 .روزانه نسبت به رفع آن در اسرع وقت اقدام و ناظر فنی بیمارستان را در جریان امر قرار دهند

ینه سوخت افراد با کنترل به موقع و انجام تنظیمات هر یک از قسمتهاي سیستم گرمایشی نسبت به مصرف به) 7
  .نمایند تالش می

  

  



١١ 
 

  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  نگهداشت سرمایش، گرمایش و تهویه بیمارستان: عنوان سند

  HEH/Pro-RM-02: سند کد

  تأسیسات و خدمات و درمانی بخشهاي کلیه: دامنه

  3از  2: صفحه

  20/07/97:  ابالغ تاریخ

  15/07/97 :بازنگري آخرین تاریخ

  15/07/98: بعدي بازنگري تاریخ

  :نگهداشت سرمایشی 

گرما توسط پرسنل تأسیسات صورت آمادگی و رفع عیوب و راه اندازي سیستم سرمایش قبل از شروع فصل ) 1
 .پذیرد می

ام تعمیرات قبل از شروع فصل ناظر فنی، نسبت به تهیه لیست لوازم و در صورت نیاز به قطعات و لوازم جهت انج) 2
  .نماید مکاتبه با مدیریت بیمارستان و مسئول امور عمومی اقدام می

 .دهد مسئول امور عمومی، نسبت به پیگیري و تهیه لوازم اقدامات الزم را انجام می) 3

کنها به جسد هواسازها و یخچالها و آبسرد ، سرد خانهتمامی سیستم هاي سرمایشی شامل کولر گازي و اسپیلتها) 4
 .گردند طور منظم سرکشی و از نطر کارکرد صحیح و عدم نشتی گاز کنترل می

تمامی یخچالهاي داخل بخش هاي بستري و پاراکیلینیکی و انبارها زیر نظر مسئول بخش مربوطه و توسط ) 5
ار از برق جدا شده و پس از ذوب برفکها کامال تمیز می گردند نیروهاي خدمات به طور منظم و   و حداقل ماهی یکب

 .تا آماده ادامه بهره برداري شوند

در مورد هواسازها، کلیه فیلترها اعم از سیمی، کیسه اي و هپا و همچنین المپ هاي اشعه، توسط نیروهاي ) 6
رایند تعویض که شامل درخواست تاسیسات بازدید و تمیز می گردند، در صورت منقضی شدن عمر آنها نسبت به ف

 .نمایند خرید یا تحویل از انبار توسط ناظر فنی میشود، اقدام می

سرد خانه هاي جسد توسط نیروهاي تاسیسات کنترل و دماي داخلی و خارجی، وضعیت کمپرسور و فن کندانس ) 7
 .شود در چک لیست مربوطه درج می) فکزدابر(و اپراتور و گرمکن آن

به درستی به شبکه فاضالب و آب مصرفی اتصال داشته و به طور هفتگی بازدید و چک لیست آن  کنهاآبسرد) 8
 .شود تکمیل می

  .شود بازدید و چک لیست آنها تکمیل می کولرهاي اسپیلیت و گازي به طور روزانه) 9

  



١٢ 
 

  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(مارستان امام حسینبی

  

  نگهداشت سرمایش، گرمایش و تهویه بیمارستان: عنوان سند

  HEH/Pro-RM-02: سند کد

  تأسیسات و خدمات و درمانی بخشهاي کلیه: دامنه

  3از  3: صفحه

  20/07/97:  ابالغ تاریخ

  15/07/97 :بازنگري آخرین تاریخ

  15/07/98: بعدي بازنگري تاریخ

    :نگهداشت تهویه

 .گردد سیسات چک میي بیمارستان بصورت روزانه توسط تأهاي دیواري در کلیه واحد ها  تهویه) 1

  .نمایند ل امور عمومی بیمارستان اطالع میهرگونه اشکال در سیتم تهویه به مسئو) 2

  :امکانات و تسهیالت مورد نیاز

  شاهین یزدانخواه :سند اجراي پایش مسئول خانوادگی نام و نام

  سالیانه :رنامه پایش سندب

  دستورالعمل هاي وزارتی :منابع

  امضاء  سمت  نام و نام خانوادگی  

  بالیا و بحران مسئول  شاهین یزدانخواه  تهیه کنندگان
  

 بهبود کمیته اعضاء  فرد رضایی فاطمه  تأیید کننده
  کیفیت

  
  بیمارستان ریاست  طاوسی زهرا دکتر  کننده) ابالغ(تصویب 

  
  

  

  

  

  

  



١٣ 
 

  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  آفرین خطر موقعیتهاي و حوادث گزارش: عنوان سند

  HEH/Pro-RM-03: سند کد

  بیمارستان هاي واحد و ها بخش کلیه: دامنه

  2از  1: صفحه

  25/07/97:  ابالغ تاریخ

  20/07/97 :بازنگري آخرین تاریخ

  20/07/98 :بعدي بازنگري تاریخ

  بیمارستان پرسنل کلیه :صاحبان فرایند

  بالیا و بحران مسئول :پاسخگو فرد

   :تعاریف

   :شیوه انجام کار

 .به کلیه پرسنل بخشها و واحدها آموزش هاي مقابله با حوادث داده شده است) 1

سریعا به مسئول بحران و ... اعم از آتش سوزي ها ، برق گرفتگی ها و  پرسنل داخلی به محض وقوع حوادث) 2
 .حوادث یا سوپروایزر وقت اطالع نمایند

 .رسانند نهدام حادثه به مکان مورد نظر میمسئولین مربوطه خود را به جهت ارزیابی و بررسی و ا) 3

 .گردد نجام میپس از انهدام حادثه بررسی هاي نهایی جهت تحلیل ریشه اي حادثه ا) 4

  .گردد با استفاده از راهکارهاي اصالحی و مداخالتی از وقوع مجدد پیشگیري می) 5

  :امکانات و تسهیالت مورد نیاز

  شاهین یزدانخواه: نام و نام خانوادگی مسئول پایش اجراي سند

  سالیانه: برنامه پایش سند

  تجربه هاي بیمارستان :منابع

  



١۴ 
 

  

  خدمات بھداشتی درمانی بوشھردانشگاه علوم پزشکی و 
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  آفرین خطر موقعیتهاي و حوادث گزارش: عنوان سند

  HEH/Pro-RM-03: کد سند

  بیمارستان هاي واحد و ها بخش کلیه: دامنه

  2از  2: صفحه

  25/07/97:  ابالغ تاریخ

  20/07/97 :بازنگري آخرین تاریخ

  20/07/98 :بعدي بازنگري تاریخ

  امضاء  سمت  نام و نام خانوادگی  

  بالیا و بحران مسئول  یزدانخواه شاهین  تهیه کنندگان
  

 بهبود کارشناس  قاسمی طاهره  تأیید کننده
  کیفیت

  
) ابالغ(تصویب 

  بیمارستان ریاست  سیطاو زهرا دکتر  کننده
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



١۵ 
 

  

  کی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھردانشگاه علوم پزش
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

 و پزشکی مصرفی مواد و تجهیزات، ملزومات فیزیکی، فضاي هاي حوزه در بیمارستان ظرفیت افزایش: عنوان سند
  انسانی نیروي

  HEH/Pro-RM-04: سند کد

  یساتتأس و واحدها ها، بخش کلیه: دامنه

  2از  1: صفحه

  20/07/97: تاریخ ابالغ

  15/07/97: تاریخ آخرین بازنگري

  15/07/98 :تاریخ بازنگري بعدي

  مدیریت و ریاست :صاحبان فرایند

  بالیا و حوادث خطر مدیریت کمیته ایمنی،/ فنی مسئول بیمارستان، مدیر :پاسخگو فرد

   :تعاریف

   :شیوه انجام کار

  حادثه فرمانده یا کشیک سوپروایزر به  EOCتوسط بحران اعالم) 1

  سوپروایزر توسط سریع واکنش تیم فراخوانی) 2

 مصدومین پذیرش ظرفیت افزایش جهت بستري بخش و اورژانس هاي بخش و بیماران ترخیص و بندي سطح) 3
  معالج پزشک و تخت ساماندهی مدیر توسط بحران

  سوپروایزر توسط ینمصدوم تریاژ جهت جایگزین فضاهاي سازي آماده) 4

  مصدومین پذیرش افزایش جهت سرپوشیده پارکینگ و درمانگاه انتظار سالن سازي آماده) 5

 حفاظت مسئول توسط که مصدومین پذیرش و درمان فرایند اختالل در جلوگیري جهت همراهان مدیریت) 6
  .میشود انجام فیزیکی

 نیست نیاز کننده تامین بیمارستان موجود تجهیزات که یصورت در پشتیبانی ولئمس هماهنگی با حادثه فرمانده) 7
  .کند اقدام بیمارستان نیازهاي تامین به نسبت دیگر مراکز هماهنگی با و داده گزارش دانشگاهEOC  به

  .ورزد اقدام مصدومین جابجایی و نقل و حمل ظرفیت افزایش به نسبت EOC با هماهنگی با حادثه فرمانده) 8

 اقدام اجساد نگهداري ظرفیت افزایش به نسبت متوفیان مسول و دانشگاه  EOCبا هماهنگی با حادثه فرمانده) 9
  .شوند داده انتقال اجساد نیاز صورت در و ورزد

  



١۶ 
 

  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

 نیروي و پزشکی مصرفی مواد و تجهیزات، ملزومات فیزیکی، فضاي هاي حوزه در بیمارستان ظرفیت افزایش: عنوان سند
  انسانی

  HEH/Pro-RM-04: سند کد

  تأسیسات و واحدها ها، بخش کلیه: دامنه

  2از  2: صفحه

  20/07/97: تاریخ ابالغ

  15/07/97: تاریخ آخرین بازنگري

  15/07/98 :تاریخ بازنگري بعدي

  : تسهیالت مورد نیاز امکانات و

  یزدانخواه شاهین :سند اجراي پایش مسئول خانوادگی نام و نام

  سالیانه: برنامه پایش سند

  دستورالعمل هاي وزارتی: منابع

  امضاء  سمت  نام و نام خانوادگی  

  بحران مدیریت مسئول  یزدانخواه شاهین  تهیه کنندگان
  

  کیفیت دبهبو کارشناسان  قاسمی طاهره  تأیید کننده
  

  بیمارستان ریاست  سیطاو زهرا دکتر  کننده) ابالغ(تصویب 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



١٧ 
 

  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  حادثه وقوع زمان در درمانی خدمات ارائه تداوم: عنوان سند

  HEH/Pro-RM-05: سند کد

  کارکنان کلیه: دامنه

  2از  1: صفحه

  20/07/97:  ابالغ تاریخ

  15/07/97: بازنگري آخرین تاریخ

  15/07/98: بعدي بازنگري تاریخ

  کارکنان کلیه :صاحبان فرایند

  تأسیسات مسئول درمانی، هاي بخش مسئولین بیمارستان، مدیر :پاسخگو فرد

   :تعاریف

   :شیوه انجام کار

 را بیمارستان خدمات همه بندي بحران، اولویت مدیریت تیم جلسه در بیمارستانی حوادث ماندهیفر سیستم) 1
  .نماید لیست بالیا و حوادث خطر کمیته مصوبات با مطابق بحران نوع به بسته

 طبق باشند دسترس در نیز شرایطی هر در زمان هر در باید که آنهایی بیمارستان، یعنی اساسی خدمات لیست) 2
  .شود تدوین و تهیه بیمارستان خطر مدیر توسط بالیا و حوادث خطر کمیته بهمصو

 خدمات تداوم از اطمینان جهت نیاز مورد منابع بالیا و حوادث خطر مدیریت تیم جلسه در حادثه فرمانده) 3
  .نماید می تعیین گروها سایر و بحرانی شرایط اداري هاي گروه براي بخصوص آنها تامین و بیمارستان ضروري

  .گیرد می صورت پزشکی ضروري خدمات ارائه نیاز مورد مراکز و ادارات سایر با شده امضا هاي نامه تفاهم طبق) 4

 مصوبات طبق بالیا و حوادث زمان در اکسیژن و برق، آب جمله از زندگی براي ضروري اقالم بودن دسترس در) 5
  بالیا و حوادث خطر کمیته

 ارزیابی تیم بررسی در ... و غذا و آب منابع و بیمارستانی تجهیزات روي بر حوادث الیاحتم وقایع تأثیر بررسی) 6
  .است گرفته صورت ها بینی پیش و انجام حوادث خطر کمیته در بیمارستان

 ضایعات دیگر و اجساد دفع و آوري جمع براي احتمالی هاي مکانیسم بالیا و حوادث خطر کمیته مصوبات طبق) 7
  .است شده تعریف خطر مدیریت و محیط بهداشت کارشناس توسط تانیبیمارس خطرناك

  

  



١٨ 
 

  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  حادثه وقوع زمان در درمانی خدمات ارائه تداوم: عنوان سند

  HEH/Pro-RM-05: سند کد

  کارکنان لیهک: دامنه

  2از  2: صفحه

  20/07/97:  ابالغ تاریخ

  15/07/97: بازنگري آخرین تاریخ

  15/07/98: بعدي بازنگري تاریخ

  :امکانات و تسهیالت مورد نیاز

  شاهین یزدانخواه :سند اجراي پایش مسئول خانوادگی نام و نام

  سالیانه: برنامه پایش سند

  دستورالعمل هاي وزارتی: منابع

  امضاء  سمت  و نام خانوادگی نام  

  بحران مدیریت مسئول  یزدانخواه شاهین  تهیه کنندگان
  

  کیفیت بهبود کارشناسان  قاسمی طاهره  تأیید کننده
  

  بیمارستان ریاست  طاوسی زهرا دکتر  کننده) ابالغ(تصویب 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



١٩ 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مراقبت و درمان
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٢٠ 
 

  

  پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر دانشگاه علوم
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  روانپزشکی بیماران جداسازي: عنوان سند

  HEH/Pro-CC-01: سند کد

  وپاراکلینیک بالینی هاي بخش کل: دامنه

  2از  1: صفحه

  30/07/97: تاریخ ابالغ

  26/07/97: تاریخ آخرین بازنگري

  26/07/98 :تاریخ بازنگري بعدي

  عمل اتاق -بیهوشی - ماما -بهیار - پرستار -پزشک :صاحبان فرایند

  بخش سرپرستار بخش، رئیس :پاسخگو فرد

 جهت اجتماعی ضد هاي از روش استفاده بدنبال که است بیماري اجتماعی، شامل پرخطر رفتار با بیمار :تعاریف
  .باشد دیگران و یا خود به آسیب

   :شیوه انجام کار

 اصلی شکایت تا شود می وارزیابی بندي الویت پرستار سوي از ورود دربدو شود می پذیرش دربخش که هربیماري )1
  .شود مشخص وي حیاتی وعالیم بالینی وضعیت بیمار،

  .دهد می معالج پزشک به حال شرح بیمار، اولیه ارزیابی اساس بر پرستار )2

 اعزام یا روانپزشک مشاوره دستور روانی، و روحی ناپایدار عالئم داشتن بر دال ، الجمع پزشک تایید صورت در )3
  .دهد بیمارمی

  .شود می جدا بیماران سایر از بیمار بیمار، ایمنی تامین جهت )4

 انتقال شده گرفته نظر در بیمارانی چنین ایمنی جهت.....  اتاق در....  بخش در که فضایی در شده، منفک بیمار )5
  .شود می داده

 دستور طبق و کرده استفاده پاراوان از فعلی اتاق همان در نیست موجود بخش در نظر مورد فضاي صورتیکه در )6
 آماده بیمار پذیرش براي فضایی تا شود می استفاده فیزیکی یا شیمیایی مهارهاي از موقت بصورت پزشک قبلی
  .شود اعزام بیمار یا گردد

 جنس -محافظ گاردهاي -صدا - نور از اعم محیطی شرایط نظر از شده گرفته نظر در فیزیکی فضاي ایمنی )7
  .است شده چک....)  و بودن برنده و تیز بودن، فلزي غیر یا فلزي از اعم( شده استفاده تجهیزات

  . گردد می انجام شده مشخص قبل از که دیده دوره پرستار توسط بالینی خدمات ارائه )8



٢١ 
 

  

  

  پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر دانشگاه علوم
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  روانپزشکی بیماران جداسازي: عنوان سند

  HEH/Pro-CC-01: کد سند

  پاراکلینیک و بالینی هاي بخش کل: دامنه

  2از  2: صفحه

  30/07/97: تاریخ ابالغ

  26/07/97: تاریخ آخرین بازنگري

  26/07/98 :تاریخ بازنگري بعدي

  .اند دیده قبل از را الزم هاي آموزش..)  و نگهبان( امنیتی و خدماتی درمانی، نیروهاي )9

  .یابد می ادامه روان تیم توسط درمان ادامه )10

  .شود می انجام بخش رئیس توسط) پشتیبانی و خدماتی، بالینی( انسانی نیروي چیدمان )11

  مجزا، پاراوان پنبه، دارو، اتاق و دستبند، گاز و فیزیکی حفاظت وسایل :الت مورد نیازامکانات و تسهی

  فرد رضایی فاطمه :سند اجراي پایش مسئول خانوادگی نام و نام

  سالیانه :برنامه پایش سند

  کتاب استانداردهاي خدمات پرستاري :منابع

  امضاء  سمت  نام و نام خانوادگی  

  تهیه کنندگان
  پور جعفري سروگل

  
  آذرشب فرزانه

  داخلی بخش سرپرستار
  
  بهیار

  

  

  تأیید کننده
  رضایی فاطمه

  
  قاسمی طاهره

    کیفیت بهبود اعضاء کمیته

  
  بیمارستان ریاست  طاوسی زهرا دکتر  کننده) ابالغ(تصویب 

  
  



٢٢ 
 

  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  سایر بیماران به سرایت عفونی با  احتمال بیماران جداسازي: عنوان سند

  HEH/Pro-CC-02: سند کد

  پرستار، بهیار، خدمات بخش مربوطه: دامنه

  2از  1: صفحه

  20/02/98: تاریخ ابالغ

  15/02/98: تاریخ آخرین بازنگري

  15/02/99 :تاریخ بازنگري بعدي

  درمانی پرسنل :بان فرایندصاح

  درمانی هاي بخش سرپرستار درمانی، هاي بخش رئیس :پاسخگو فرد

  بیماران سایر از عفونی بیماران ایزوالسیون :تعاریف

   :شیوه انجام کار

  .نماید می شناسایی زیر شرح طبق را بیماران جداسازي معیارهاي بیمار اولیه ارزیابی در پرستار) 1

 سرخجه، سرخک، آنسفالیت، ،Aهپاتیت وبا، ، HIVن،مرغا آبله سل، آنفوالنزا، مثل عفونی بیماري یصتشخ با بیماران
  ... و تیفوس طاعون، سرفه، سیاه دیفتري،

 ...و  آبله و جذام مثل واگیر و پوستی هاي بیماري هاي تشخیص با بیماران

 .نماید می راشناسایی دهستن عفونی ترشحات با ها زخم داراي که بیمارانی شامل موارد سایر

 نماید می جداسازي معالج پزشک به رسانی اطالع از پس )تخته دو تخته تک اتاق( در را عفونی بیماران پرستار) 2
 سریعا بیمار و شود رعایت فردي حفاظت وسایل از استفاده مثل پرسنل جهت ایمنی کلیه شرایط باید اورژانس در
 .گردد می منتقل بخش به

 .نماید می خودداري بیماران این کنار در عفونی غیر هاي تشخیص با بیمار کردن بستري زا پرستار) 3

 مینماید نصب اتاق در روي بر را الزم احتیاط نوع برچسب انتقال، وراه عفونی بیماري نوع براساس پرستار) 4
 )هوایی تماسی، قطرات،(

 .آورد می عمل به جلوگیري بیماران این تاقا به وآمد رفت و همراه حضور از االمکان حتی بخش پرستار) 5

  .نماید می اجرایی و ریزي برنامه را پزشک دستور با عفونی بیماري نوع با متناسب درمانی اقدامات پرستار) 6

  .نمایند می استفاده بیمار با تماس از بعد و قبل کننده عفونی ضد ومایع ضدعفونی امکانات از کارکنان کلیه) 7

  



٢٣ 
 

  

  وم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھردانشگاه عل
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  سایر بیماران به سرایت عفونی با  احتمال بیماران جداسازي: عنوان سند

  HEH/Pro-CC-02: سند کد

  پرستار، بهیار، خدمات بخش مربوطه: دامنه

  2از  2: صفحه

  20/02/98: تاریخ ابالغ

  15/02/98: تاریخ آخرین بازنگري

  15/02/99 :تاریخ بازنگري بعدي

 از قبل صورت محافظ عینک و و دستکش و ماسک گان شامل مصرف یکبار فردي حفاظت وسایل از کارکنان کلیه) 8
 .نماید می استفاده بیمار اتاق به ورود

 .باشد جدا غیرعفونی بیماران از عفونی بیماران پرستار االمکان حتی) 9

 از پیشگیري جهت عفونی اتاق ضدعفونی دستورالعمل طبق را بیمار اتاق ضدعفونی ماده با خدمات پرسنل) 10
 .کند می نظافت شیفت هر در دیگر بیماران به سرایت

 استفاده دیگران به سرایت از جلوگیري جهت بیماران این مختص پزشکی تجهیزات از االمکان حتی پرستار) 11
  .نماید می

  :امکانات و تسهیالت مورد نیاز

  فاطمه رضایی فرد :سند اجراي پایش مسئول خانوادگی نام و نام

  سالیانه :برنامه پایش سند

  عفونت کنترل العملهاي پرستاري، دستور خدمات استانداردهاي :منابع

  امضاء  سمت  نام و نام خانوادگی  

  مترون  فاطمه رضایی فرد  تهیه کنندگان
  

  مرضیه صبوري  هتأیید کنند
  طاهره قاسمی

  مدیر داخلی
  کارشناس بهبود کیفیت

  

  
  ریاست بیمارستان  طاوسی زهرا دکتر  کننده) ابالغ(تصویب 

  
  



٢۴ 
 

  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  اجتماعی پرخطر رفتار با بیماران جداسازي: عنوان سند

  HEH/Pro-CC-03: سند کد

  پاراکلینیک و درمانی هاي بخش کلیه: دامنه

  2از  1: صفحه

  25/9/1397:  ابالغ تاریخ

  16/9/1397: بازنگري آخرین تاریخ

  16/9/1398: بعدي بازنگري تاریخ

  بهیار، ماما، بیهوشی پزشک، پرستار، :صاحبان فرایند

  درمانی هاي بخش سرپرستار درمانی، يها بخش رئیس :پاسخگو فرد

 جهت اجتماعی ضد هاي از روش استفاده بدنبال که است بیماري اجتماعی، شامل پرخطر رفتار با بیمار :تعاریف
  .باشد دیگران و یا خود به آسیب

   :شیوه انجام کار

 شکایت شود تا می ارزیابیو  بندي الویت پرستار از سوي ورود در بدو شود می پذیرش در بخش که هر بیماري) 1
  .شود مشخص وي حیاتی و عالیم بالینی بیمار، وضعیت اصلی

  .دهد می معالج پزشک به حال شرح بیمار، اولیه ارزیابی اساس بر پرستار )2

 جهت اعزام یا روانپزشک مشاوره دستور اجتماعی، پرخطر رفتار داشتن بر دال معالج، پزشک تأیید صورت در )3
  .دهد می کروانپزش پذیرش

  .شود می جدا بیماران سایر از بیمار بیمار، ایمنی تامین جهت )4

  .دهد می بیمار وضعیت و گزارش گرفته تماس استان هدایت ستاد به روانپزشک پذیرش گرفتن جهت سوپروایزر )5

 انتقال شده رفتهگ نظر در بیمارانی چنین ایمنی جهت.....  اتاق در....  بخش در که فضایی در شده، منفک بیمار )6
  .شود می داده

 دستور طبق و کرده استفاده پاراوان از فعلی اتاق همان در نیست موجود بخش در نظر مورد فضاي صورتیکه در )7
 آماده بیمار پذیرش براي فضایی تا شود می استفاده فیزیکی یا شیمیایی مهارهاي از موقت بصورت پزشک قبلی
  .شود می اعزام بیمار یا گردد

 جنس محافظ، گاردهاي صدا، نور، از اعم محیطی شرایط نظر از شده گرفته نظر در فیزیکی فضاي ایمنی )8
  .شود می چک....)  و بودن برنده و تیز بودن، فلزي غیر یا فلزي از اعم( شده استفاده تجهیزات
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  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  لیبسمه تعا

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  اجتماعی پرخطر رفتار با بیماران جداسازي: عنوان سند

  HEH/Pro-CC-03: سند کد

  پاراکلینیک و درمانی هاي بخش کلیه: دامنه

  2از  2: صفحه

  25/9/1397:  ابالغ تاریخ

  16/9/1397: بازنگري آخرین تاریخ

  16/9/1398: بعدي بازنگري تاریخ

  . گردد مات بالینی توسط پرستار دوره دیده که از قبل مشخص شده انجام میارائه خد )9

  .هاي الزم را از قبل دیده اند آموزش..) نگهبان و (نیروهاي درمانی، خدماتی و امنیتی  )10

  .شود توسط رئیس بخش انجام می) بالینی، خدماتی و پشتیبانی(چیدمان نیروي انسانی  )11

  مجزا، پاراوان پنبه، دارو، اتاق و گاز دستبند، و فیزیکی حفاظت وسایل :نیاز امکانات و تسهیالت مورد

  پور جعفري سروگل :سند اجراي پایش مسئول خانوادگی نام و نام

  سالیانه :برنامه پایش سند

  کتاب استانداردهاي خدمات پرستاري :منابع

  امضاء  سمت  نام و نام خانوادگی  

  تهیه کنندگان
  رپو جعفري سروگل

  
  آذرشب فرزانه

  داخلی بخش سرپرستار
  
  بهیار

  

  

  کیفیت بهبود کارشناس  طاهره قاسمی  تأیید کننده
  

  ریاست بیمارستان  دکتر زهرا طاوسی  کننده) ابالغ(تصویب 
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  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  فشاري زخم برابر در بیماران حفاظت و پوست هاي مراقبت: عنوان سند

  HEH/Pro-CC-04: سند کد

  بهیار پرستار،: دامنه

  3از  1: صفحه

  20/09/97 :ابالغ تاریخ

  15/09/97 :بازنگري آخرین تاریخ

  15/09/98 :بعدي بازنگري تاریخ

  بستري هاي بخش پرسنل :صاحبان فرایند

  ویژه و داخلی بستري هاي بخش تمامی پرسنل و سرپرستاران :پاسخگو فرد

   :تعاریف

 پوست سطح در طوالنی مدت به طبیعی فشار از بیش فشاري آمدن وارد بعلت که شود می گفته زخمی به فشاري زخم
  .شود می نرم بافت از محدودي ناحیه نکروز موجب که شود می ایجاد

  :بستر زخم انواع

  .شود نمی ایجاد تغییر رنگ انگشت فشارمالیم و با دهش رنگ بی پوست :1درجه

  .باشد می یا تاول پوست گسیختگی و مختصري قرمزي و مشاهده فشار تحت درناحیه حرارت حس شامل :2درجه

  .باشد می بافت نکروز با همراه که زیرپوست هاي بافت درگیري :3درجه

  وسیع تخریب با همراه ها، تاندون و عضالت دربرگیرنده :4درجه

   :شیوه انجام کار

  .شود می شناسایی بستر زخم خطر معرض در بیمار )1

  .شود می انجام پرسنل توسط ها ناخن کردن کوتاه و شستن )2

  .شود می انجام پرستار و پزشک توسط بیمار شخصی حریم حفظ رعایت با بیمار معاینه و ارتباط برقراري )3

  .شود می انجام پرستار توسط فشار تحت نقاط بر تاکید با پوست عمومی ارزیابی )4

  .شود می داده کاهش یا طرف بر بهیار کمک یا پرستار توسط شود می پوستی تحریک موجب که احتمالی فشار )5

  .شود می استفاده محافظ هاي رینگ از فشار تحت مناطق در) 6
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  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  فشاري زخم برابر در بیماران حفاظت و پوست هاي مراقبت: عنوان سند

  HEH/Pro-CC-04: سند کد

  بهیار پرستار،: دامنه

  3از  2: صفحه

  20/09/97 :ابالغ تاریخ

  15/09/97 :بازنگري آخرین تاریخ

  15/09/98 :بعدي بازنگري تاریخ

 استفاده ولرم آب مقداري حاوي التکس دستکش از دارند تراکشن بیمارانی که پاي پاشنه زخم از يجلوگیر جهت )7
  .شود می

 حاوي کیسه ندارد وجود مواج تشک که نوزادان بخش در. (شود می استفاده مواج تشکهاي از نیاز صورت در )8
  .)ودش می استفاده مواج تشک جاي به ملحفه داخل شده پیچیده ولرم آب مقالري

 انجام همراهی یا خدمه کمک با )پرستار نبودن صورت در( بهیار کمک توسط ساعت 2- 3 هر بیمار پوزیشن تغییر )9
  .شود می

 کمک توسط وي سهايلبا روزانه تعویض زنیا صورت در و بیمار لباسهاي داشتن نگه چروك و چین بدون و تمیز )10
  .شود می انجام خدمه یا بهیار

  .شود می داشته نگه خشک و صاف خدمه یا بهیار کمک توسط همیشه ماربی هاي ملحفه )11

  .گیرد می انجام شود کشیده ملحفه روي وي پوست که این بدون بیمار جابجایی )12

) پذیربودن آموزش صورت در( همراه یا و بهیار کمک ای پرستار توسط ساعت 2-3 هر پوست سالم نواحی ماساژ )13
  .)نشود استفاده تالک پودر و الکل از گردد، خودداري قرمز واحین دادن ماساژ از( شود می

  )تغذیه کارشناس با مشاوره. (شود می گذاشته بیمار جهت ث ویتامین و پروتئین پر و پرکالري غذایی هاي رژیم )14

  )خاص منع نداشتن صورت در. (شود می انجام فیزیوتراپ توسط پزشک دستور طبق ها اندام فیزیوتراپی )15

 و بهیار کمک یا پرستار توسط پوست خشک نواحی در) زیتون روغن از نوزادان در( کننده مرطوب لوسیونهاي از )16
  .شود می استفاده همراهی یا

  .شود می خودداري شود پوستی آسیب به منجر که ضروري غیر هاي دستکاري از )17

  .شود می ثبت بیمار پرونده در شده انجام اقدامات )18

 مستمر صورت به پرستار سر توسط آن بروز احتمال یا بستر زخم وجود نظر از بیمار بررسی و پرسنل بیارزیا )19
  .شود می انجام
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  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  فشاري زخم برابر در انبیمار حفاظت و پوست هاي مراقبت: عنوان سند

  HEH/Pro-CC-04: سند کد

  بهیار پرستار،: دامنه

  3از  3: صفحه

  20/09/97 :ابالغ تاریخ

  15/09/97 :بازنگري آخرین تاریخ

  15/09/98 :بعدي بازنگري تاریخ

 جامان اي دوره صورت به کیفیت بهبود دفتر و پرستاري دفتر توسط ها بخش در بستر زخم بروز و شیوع پایش) 20
  .شود می

 مواج، دستگاه ساخته، تشک دست هاي کننده، رینگ مرطوب زیتون، لوسیون روغن :امکانات و تسهیالت مورد نیاز
  فیزیوتراپی

  طاهره قاسمی :سند اجراي پایش مسئول خانوادگی نام و نام

  سالیانه :برنامه پایش سند

  کتاب مرجع پرستاري دستورالعمل زخم بستر، :منابع

  امضاء  سمت  نام خانوادگی نام و  

  مترون  فاطمه رضایی فرد  تهیه کنندگان
  

  مرضیه صبوري  تأیید کننده
  طاهره قاسمی

  مدیر داخلی
  کارشناس بهبود کیفیت

  

  

  ریاست بیمارستان  دکتر زهرا طاوسی  کننده) ابالغ(تصویب 
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  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  اونت امور درمانمع

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  ریوي آمبولی و وریدي ترومبوآمبولی از پیشگیري: عنوان سند

  HEH/Pro-CC-05 : سند کد

  پرستار، بهیار: دامنه

  3از  1: صفحه

  12/03/98: ابالغ تاریخ

  06/03/98: بازنگري آخرین تاریخ

  06/03/99: بعدي بازنگري تاریخ

  پرسنل بالینی :ان فرایندصاحب

  خدمات بهیار، کمک ماما، پرستار، پزشک، :پاسخگو فرد

   :تعاریف

  عمقی دروریدهاي خون شدن لخته: ترومبوز وریدي

 بوسیله که خون لخته بوسیله آن هاي شاخه از یکی یا ریوي شریان از قسمتی انسداد از است عبارت: آمبولی ریوي
. شود می خون جریان انسداد سبب که جایی تا میشود حمل کوچکتر عروق هب شده ایجاد محل از خون جریان
  .است خون لخته از ناشی آمبولی آمبولی، نوع ترین شایع

   :شیوه انجام کار

 .کند می بیمار معرفی به را در ابتدا پرستار خود )1

 .دهد می بیمار آموزش را به آن و لزوم رعایت ي و نحوه نگهداشته CBR بیمار را در تخت )2

 .نماید می و ثبت کنترل را بیمار حیاتی عالئم )3

 .آورد می عمل به بیمار از فیزیکی معاینه و گرفته حال از بیمار شرح )4

 .کند می بررسی ادم و میزان حرارت، تندرنس لحاظ از را مبتال اندام )5

 .دهد بیمارمی به را رتبطم هاي و آموزش قرارداده بیمار از قلب باالتر در سطحی را مبتال اندام )6

 اگر خونریزي .کند کند چک می مصرف چه دارویی اینکه به بسته بیمار را Hb,Hct,PTT,PT,INRمکرر  طور به) 7
 .شود متوقف انعقاد با ضد و درمان شود گزارش بالفاصله باید دهد رخ

 .شود یبررس تنفسی مشکالت بروز و هیپوکسی عالئم نظر از و شده مانیتورینگ بیمار) 8

  تهویه بهبود و آتلکتازي از پیشگیري جهت تشویقی اسپیرومتري و عمیق تنفس تمرینات بیماران، همه براي )9
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  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  ریوي آمبولی و وریدي ترومبوآمبولی از پیشگیري: عنوان سند

  HEH/Pro-CC-05: سند کد

  پرستار، بهیار: دامنه

   3از  2: صفحه

  12/03/98: ابالغ تاریخ

  06/03/98: بازنگري آخرین تاریخ

  06/03/99: بعدي بازنگري تاریخ

 .باشد الزم ترشحات خروج براي است ممکن وضعیتی درناژ و دق با درمانی نبوالیزر. است الزم

 در بیمار ترومبولتیک انفوزیون درحین. است انعقادي درمان ضد و ترومبولتیک درمان کنترل مسئول پرستار) 10
 گیري اندازه هاي تست. گردند می محدود تهاجمی پروسیجرهاي و شود می کنترل حیاتی عالئم. کند می استراحت بستر

 PT/PTTزیر مردگی خون ها، دندان یا ها ثهل از خونریزي و  مدفوع ادرار، در خون مثل عوارضی ظهور. شوند می آغاز 
 .شوند وگزارش بررسی پهلوها درد یا جلدي

 شود که می داده بیمار به ترومبوز خطر کاهش و وریدي خون جریان بردن باال هاي راه براي الزم هاي آموزش) 11
 :عبارتند از

  تنگ خیلی جوراب کمربند، جوراب، بند مانند تنگ لباس پوشیدن از اجتناب )الف

 روز هنگام حمایتی جوراب یا و فشار با جورابهاي پوشیدن از اجتناب )ب

  طوالنی مدت براي وضعیت یک در ایستادن یا نشستن از اجتناب )ج

 زانوها زیر بالش چند دادن قرار با نشستن یا کشیدن دراز و پاها انداختن هم روي از اجتناب )د

 تهویه بهبود و آتلکتازي از پیشگیري جهت تشویقی رومترياسپی و عمیق تنفس تمرینات بیماران، همه براي )12
 .باشد الزم ترشحات خروج براي است ممکن وضعیتی درناژ و دق با درمانی نبوالیزر. است الزم

 و متناوب طور به قلبی صداهاي سمع. است الزم راست قلب نارسایی ایجاد خطر بدلیل بیمار قلبی مانیتورینگ) 13
 .است الزم گردنی وریدهاي اتساع و محیطی ادم قلب، چک اضافی صداهاي و مرمر بررسی

 هیپ فلکسیون از و شود برده باال احتیاط با پاها است، پاها در ترومبوز ریه آمبولی ایجاد عمده علت که آنجایی از) 14
 از شگیريپی براي. دهد می افزایش را جدید ترومبوز خطر و دهد می کاهش را خون جریان فلکسیون. شود اجتناب
 تشویش مورد را پا انفعالی و فعال ورزشهاي و رفتن راه هستند، استراحت حال در که بیمارانی در وریدي خون رکورد

 تمرینات این با. دهد حرکت اي تلمبه هاي ورزش بوسیله را پاها که دهد می آموزش بیمار به پرستار. دهد می قرار
   در یا و شوند آویزان نباید پاها تخت، لبه در نشستن هنگام در .کنند می کمک وریدي خون جریان به پا عضالت



٣١ 
 

  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  ریوي آمبولی و وریدي ترومبوآمبولی از پیشگیري: عنوان سند

  HEH/Pro-CC-05 : سند کد

  پرستار، بهیار: نهدام

  3از  3: صفحه

  12/03/98: ابالغ تاریخ

  06/03/98: بازنگري آخرین تاریخ

  06/03/99: بعدي بازنگري تاریخ

 داخل کاتترهاي این بر عالوه دهد، قرار استراحت حال در صندلی یک در را پا آن جاي به گیرند، قرار وابسته وضعیت
  .شوند داده رارق ورید یک در طوالنی مدت به نباید وریدي

 بستر بیماردر ترومبولتیک انفوزیون درحین. است انعقادي ضد درمان و ترومبولتیک درمان کنترل مسئول پرستار-15
 گیري اندازه هاي تست. گردند می محدود تهاجمی پروسیجرهاي و شود می کنترل حیاتی عالئم. کند می استراحت

PT/PTT مردگی خون ها، دندان یا ها لثه از و خونریزي مدفوع ادرار، رد خون مثل عوارضی ظهور. شوند می آغاز 
  .شوند وگزارش بررسی پهلوها درد یا زیرجلدي

  .شود می نیروها داده سرپرستار به توسط اي دوره صورت به کار و به شروع بدو در الزم هاي آموزش )16

  .دشو می مستمر انجام صورت سرپرستار به توسط پرسنل عملکرد ارزیابی )17

  :امکانات و تسهیالت مورد نیاز

  فاطمه رضایی فرد :سند اجراي پایش مسئول خانوادگی نام و نام

  سالیانه: برنامه پایش سند

  پرستاري استانداردهاي: منابع

  امضاء  سمت  نام و نام خانوادگی  

  مترون  فاطمه رضایی فرد  تهیه کنندگان
  

  تأیید کننده
  مرضیه صبوري

  
  طاهره قاسمی

  ر داخلیمدی
  

  کارشناس بهبود کیفیت

  

  
  ریاست بیمارستان  دکتر زهرا طاوسی  کننده) ابالغ(تصویب 

  



٣٢ 
 

  

  

  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  فیزیکی مهار ابزارهاي از صحیح استفاده: عنوان سند

  HEH/Pro-CC-06 : سند کد

 کارشناس هوشبري، بهیار، کارشناس پرستار،: دامنه
  عمل اتاق

  3از  1: صفحه

  11/03/98: تاریخ ابالغ

  04/03/98: تاریخ آخرین بازنگري

  04/03/99 :تاریخ بازنگري بعدي

  عمل اتاق کارشناس هوشبري، کارشناس بهیار، پرستار، :صاحبان فرایند

  اريپرست خدمات مدیر :پاسخگو فرد

  دارویی غیر هاي روش و ابزار از استفاده با قرار بی بیماران کنترل :تعاریف

   :شیوه انجام کار

  .دهد می اطالع معالج پزشک به را وي قراري بی و علت نموده ارزیابی را پزشک پرستار) 1

  .نماید می صادر بیمار ايبر را فیزیکی مهار از استفاده دستور زیر موارد گزارش یا مشاهده علت به معالج پزشک) 2

 تهاجمی رفتار  

 دیگران و بیمار براي خطرناك رفتارهاي  

 داروها یا الکل با مسمومیت  

 دیلیریوم( رفتارها کنترل فقدان یا ضعیف کنترل(  

 ضعیف کنترل با ههمرا رسان سیبآ خود رفتارهاي  

 بیمار خود خواست  

 و در نماید ثبت را مهار زمان و مدت و تاریخ زیکیفی مهار کتبی دستور بیمار پرونده در باید معالج پزشک) 3
 ثبت پرونده در را شفاهی دستورات مشی خط طبق پرستار باید شفاهی دستور صورت در بحرانی یا اورژانسی شرایط
  .نماید اخذ پزشک از را کتبی دستور وقت اسرع و در نموده



٣٣ 
 

  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  ت امور درمانمعاون

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  فیزیکی مهار ابزارهاي از صحیح استفاده: عنوان سند

  HEH/Pro-CC-06: سند کد

 اتاق کارشناس هوشبري، بهیار، کارشناس پرستار،: دامنه
  عمل

  3از  2: صفحه

  11/03/98: تاریخ ابالغ

  04/03/98: تاریخ آخرین بازنگري

  04/03/99 :ري بعديتاریخ بازنگ

 :نماید می صادر زیر دستورالعمل اساس بر و محدود بسیار مدت به را فیزیکی مهار دستور معالج پزشک) 4

 ساعت 4 حداکثر بالغین 

 ساعت 2 اکثر حد سال 17-9 نوجوانان 

 ساعت 1 اکثر حد سال 9 زیر کودکان  

 معالج پزشک به حاد صدمات وجود صورت درو  کرده بررسی حاد صدمات نظر از را قرار بیمار بی پرستار) 5
 .نماید می ثبت گزارش پرستاري و در کرده رسانی اطالع

 .باشد باال بیمار تخت هاي نرده نماید کنترل باید پرستار) 6

 ندب شکم پددار، دستبند انعطاف، قابل پددار نوارهاي(. کند یم ادهآم را فیزیکی مهار جهت الزم وسایل پرستار) 7
  ...)و پنبه و اندب پددار،

 قرار مناسب وضعیت در ها شانه و شود حفظ مهار مدت طول در بیمار بدن طبیعی راستاي نماید دقت باید پرستار) 8
 .گیرد

 آزادانه را عضو بتواند االمکان حتی بیمار که شوند بسته شکلی به فیزیکی مهار وسایل که نماید می کنترل پرستار) 9
 .دهد حرکت

 .نماید می بررسی ساعت یک هر را مویرگی پرشدگی و آن انتهاي نبض عضو بستن از بعد تار) 10

 تا نماید می کنترل را مهار نواحی و دهد می پوزیشن تغییر را بیمار ساعت 2هر خدمات و بیمار کمک به پرستار) 11
 .نشود بیمار  وارد بدن به آسیبی

  .نماید ارزیابی فیزیکی مهار به نیاز ادامه نظر از را بیمار ساعت هر باید پرستار) 12

 جلوگیري بیمار بدن آبی کم از کافی مایعات دادن با فیزیکی مهار مدت در پرستار ،پزشک اجازه صورت در) 13
  .کند می
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  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  فیزیکی مهار ابزارهاي از صحیح استفاده: دعنوان سن

  HEH/Pro-CC-06: سند کد

 اتاق کارشناس هوشبري، بهیار، کارشناس پرستار،: دامنه
  عمل

  3از  3: صفحه

  11/03/98: تاریخ ابالغ

  04/03/98: تاریخ آخرین بازنگري

  04/03/99 :تاریخ بازنگري بعدي

 خدمات از بیمار کنترل و براي نموده شل را فیزیکی مهار غذا خوردن جهت پرستار پزشک اجازه صورت در) 14
 . نماید می استفاده

 از استفاده مثل شخصی نیازهاي کردن برآورده در باید خدمات فیزیکی مهار مدت طی پزشک اجازه صورت در) 15
 .ودش سونداژ و یا بیمار شود استفاده لگن لوله از صورت این غیر نماید و در  کمک بیمار به توالت

 به باید پرستار باشد آن دنبال به وي به جدي آسیب احتمال یا نباشد میسر فیزیکی صورت به مهار بیمار اگر) 16
  .نماید ثبت پرستاري گزارش ودر نماید رسانی اطالع معالج پزشک

 که اماتیواقد فیزیکی مهار مهار، علت و خاتمه شروع فیزیکی، زمان رمها نوع پزشک دستور طبق باید پرستار) 17
 ثبت پرستاري گزارش رادر آمده عمل به هاي بررسی و شده انجام مهار فیزیکی از و پس قبل وحین در پرستار توسط

  .نماید می

  مناسب فیزیکی مهار ابزار :امکانات و تسهیالت مورد نیاز

  طاهره قاسمی :سند اجراي پایش مسئول خانوادگی نام و نام

  سالیانه :برنامه پایش سند

  استانداردهاي خدمات پرستاري :منابع

  امضاء  سمت  نام و نام خانوادگی  
    مترون  فاطمه رضایی فرد  تهیه کنندگان

  مرضیه صبوري  تأیید کننده
  طاهره قاسمی

  مدیر داخلی
  کارشناس بهبود کیفیت

  

  
    ریاست بیمارستان  دکتر زهرا طاوسی  کننده) ابالغ(تصویب 
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  دمات بھداشتی درمانی بوشھردانشگاه علوم پزشکی و خ
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  استفاده صحیح از ابزارهاي مهار شیمیایی: عنوان سند

  HEH/Pro-CC-07: سند کد

 عمل، کارشناس اتاق کارشناس بهیار، پرستار،: دامنه
  هوشبري

  2از  1: صفحه

  11/03/98: تاریخ ابالغ

  04/03/98: ین بازنگريتاریخ آخر

  04/03/99 :تاریخ بازنگري بعدي

  هوشبري کارشناس عمل، اتاق کارشناس بهیار، پرستار، :صاحبان فرایند

  پرستاري دماتخ مدیر :پاسخگو فرد

  دارویی هاي روش از استفاده با قرار بی بیماران کنترل :تعاریف

   :شیوه انجام کار

 رفتارهاي(که  بیمارانی. نمایند می مشخص را شیمیایی مهار به نیازمند بیماران بیمار، ارزیابی با پزشک/پرستار) 1
 یا تهدیدکننده کالمی یا فیزیکی تخریبی، رفتارهاي خود دیگر، رفتارهاي بیماران براي رفتارهاي خطرناك تهاجمی،

 .تندهس دارا را) ضعیف کنترل با همراه رسانی خودآسیب و رفتارهاي و تهاجم پرخاشگري سابقه

 مشخص را شیمیایی مهار شدن اجرایی زمان و مدت مهار شیمیایی نوع پزشک دستورات برگه در معالج پزشک) 2
 .نماید می

 .نماید می اجرا معالج پزشک دستور طبق را بیمار شیمیایی مهار پرستار،) 3

 توسط مجدد بررسی از وپس دهد می اطالع معالج پزشک به مجدد شیمیایی مهار به نیاز درصورت پرستار) 4
 .شود می دستور ایشان توسط مجدد شیمیایی نیاز، مهار صورت پزشک، در

 در را آن به نسبت بیمار هاي واکنش و )پایان شروع (زمان شیمیایی، مدت مهار در بیمار کنترل نحوه پرستار) 5
 .نماید می قید پرستاري گزارش

 شد ذکر باال در آن اندیکاسیون که بیمارانی شیمیایی ارمه شدن اجرایی جهت شفاهی دستورات اخذ از پرستار) 6
 .نماید می خودداري االمکان حتی

 . نماید می دریافت اول ساعت یک طی را کتبی یا شفاهی دستورات پرستار و بحرانی، اورژانسی شرایط در) 7

   مهار تحت که بیمارانی یبهداشت نیازهاي و اجابت یازهاين/ اي تغذیه نیازهاي/ حیاتی عالیم کنترل ،پرستار) 8
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  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  استفاده صحیح از ابزارهاي مهار شیمیایی: عنوان سند

  HEH/Pro-CC-07: سند کد

 عمل، کارشناس اتاق کارشناس بهیار، پرستار،: دامنه
  وشبريه

  2از  2: صفحه

  11/03/98: تاریخ ابالغ

  04/03/98: تاریخ آخرین بازنگري

  04/03/99 :تاریخ بازنگري بعدي

 تغذیه، کارشناس( مربوطه پرسنل با هماهنگی با آنها کردن برطرف به موظف و کند می ارزیابی را اند قرارگرفته شیمیایی
  .باشد می) خدمات

  پزشک دستورات اجراي جهت نیاز مورد داروهاي بودن دسترس در: امکانات و تسهیالت مورد نیاز

  طاهره قاسمی :سند اجراي پایش مسئول خانوادگی نام و نام

  سالیانه: برنامه پایش سند

  پرستاري خدمات استانداردهاي: منابع

  امضاء  سمت  نام و نام خانوادگی  

  مترون  فاطمه رضایی فرد  تهیه کنندگان
  

  تأیید کننده
  ه صبوريمرضی

  
  طاهره قاسمی

  مدیر داخلی
  

  کارشناس بهبود کیفیت

  

  
  ریاست بیمارستان  دکتر زهرا طاوسی  کننده) ابالغ(تصویب 
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  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  اورژانسی هاي مشاوره انجام: عنوان سند

  HEH/Pro-EC-01: کد سند

  بستري هاي بخش کلیه: دامنه

  2از  1: صفحه

  10/11/97: ابالغ تاریخ

  05/11/97 :بعدي بازنگري  آخرین

  05/11/98: بعدي بازنگري تاریخ

  /منشی/ شیفت مسئول/ بخش مسئول( درمانی پرسنل سوپروایزرین، آنکال، پزشکان و معالج پزشکان :صاحبان فرایند

  )خدمات

  سوپروایزر /آنکال پزشکان - بالینی هاي بخش کارکنان :پاسخگو فرد

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

   :شیوه انجام کار

  .گردد می orderمعالج درخواست مشاوره اورژانسی توسط پزشک  )1

  .شود مسؤل شیفت چک، مهر و امضاء می /دستور نوشته شده درپرونده بیمار، توسط پرستار مسؤل بخش )2

  .گردد برگ درخواست مشاوره توسط پزشک عمومی کشیک تکمیل می )3

  .دهد کشیک با پزشک مربوط انکال بصورت تلفنی اطالع می gp پزشک )4

 صورت به حتما ویزیت ولینا(. گردد می انجام تماس از پس دقیقه 15 طی مشاور پزشک توسط بیمار ویزیت )5

  ) شود انجام می حضوري

 صورت اطالع از پس ساعت 6 تا اورژانسی غیر و دقیقه15 اورژانسی موارد در مشاور پزشک توسط بیمار ویزیت )6

  .گیرد می

 پرستار توسط دستورات، در تغییري ونههرگ یا و دوم پزشک دستورات مورد در تلفنی تایید صورت در) 7

 پزشک توسط تایید از پس و شده تکرار با صداي بلند دیگر پرستار حضور در براي پزشک یکبار کننده دریافت

 شود می امضا و مهر و ثبت صحیح بیمار پرونده در و زمان تاریخ قید با دستور، کننده دریافت فرد توسط دستورات

  .کند می امضا و مهر را  نآ دستور دهنده پزشک وقت اسرع در و کند می امضا را نآ اهدش عنوان به دوم پرستار و
  

  



٣٨ 
 

  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  اورژانسی هاي مشاوره انجام: عنوان سند

  HEH/Pro-EC-01: کد سند

  بستري هاي بخش کلیه: دامنه

  2از  2: صفحه

  10/11/97: ابالغ تاریخ

  05/11/97 :بعدي بازنگري  آخرین

  05/11/98: بعدي بازنگري تاریخ

  .شود می پر مشاور پزشک توسط و فرم انجام مشاوره) 8

  .گردد شده توسط پرستار مسئول بیمار چک و اجرا می  reorderدستوات) 9

  .باشد ساعت می3ا زمان انجام مشاوره ه: تبصره

   :امکانات و تسهیالت مورد نیاز

  سکینه جعفري پور :سند اجراي پایش مسئول خانوادگی نام و نام

  سالیانه :برنامه پایش سند

  کتاب مرجع استانداردهاي خدمات پرستاري /سیاست بیمارستان :منابع

  امضاء  سمت  نام و نام خانوادگی  

  رپرستار اورژانسس  سکینه جعفري پور  تهیه کنندگان
  

  کارشناس بهبود کیفیت  طاهره قاسمی  تأیید کننده
  

  ریاست بیمارستان  دکتر زهرا طاوسی  کننده) ابالغ(تصویب 
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  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  تریاژ: دعنوان سن

  HEH/Pro-EC-02: سند کد

  اورژانس بیمارستان: دامنه

  2از  1: صفحه

  10/11/97: تاریخ ابالغ

  05/11/97: تاریخ آخرین بازنگري

  05/11/98  :تاریخ بازنگري بعدي

  پرسنل بخش اورژانس /سرپرستار اورژانس /مترون /مسئول فنی بیمارستان :صاحبان فرایند

  سرپرستار اورژانس/ پرسنل تریاژ :پاسخگو فرد

  .باشد منظور از تریاژ اولویت بندي درمان براساس وخامت حال و تعداد تسهیالت دریافتی می :تعاریف

   :شیوه انجام کار

  )با پاي خود، همراهان، اورژانس. (شود بیمار به بخش اورژانس وارد می) 1

  .کند ن صورت بیمار به واحد تریاژ مراجعه میپرستار تریاژ درصورت ضرورت بربالین بیمار حاضر و در غیر ای) 2

پرستار تریاژ ارزیابی سریع و اولیه بیمار را از نظر شرایط تهدید کننده حیات یا وضعیت بحرانی یا آسیب دیده ) 3
  .دهد انجام می

  .دهد انجام می ESIمسئول تریاژ اولویت بندي بیماران را بر اساس روش تریاژ ) 4

  .آید بیمار بالفاصله زنگ بیمار بدحال به صدا در می بودن I در صورت سطح) 5

مراجعه   CPCRاحیاء درون بخشی پزشک کشیک سریعا به اتاق بعد از به صدا در آمدن زنگ بیمار بدحال کد) 6
  .می کنند

و کاغذي تریاژ ثبت نموده  مشخصات فردي و موارد ارزیابی شده رادر فرم: پرستار تریاژ اطالعات بیماران شامل) 7
  .شود ریوي هدایت می-بیمار با همراهی مسئول تریاژ به اتاق احیاي قلبی. سپس به بیمار یا همراه وي داده می شود

که نیازمند درمان سریع می باشند ابتدا به بخش اورژانس فرستاده و تحویل  IIو سطح I در بیماران سطح : تبصره
  .اقدام شودپرستاران مسئول داده شده و سپس به تکمیل فرم تریاژ 

) 1پزشک(یا درمان سرپایی ) 2پزشک (بعد از تکمیل فرم پرستار تریاژ زمان، محل ارجاع بیمار به بخش اورژانس) 8
  .نماید مشخص می

  



۴٠ 
 

  

  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  تریاژ: عنوان سند

  HEH/Pro-EC-02: سند کد

  اورژانس بیمارستان: دامنه

  2از  2: صفحه

  10/11/97: تاریخ ابالغ

  05/11/97: تاریخ آخرین بازنگري

   05/11/98  :تاریخ بازنگري بعدي

  .فرم و امضاي فرم تریاژ توسط پزشک معالج و پرستار تریاژ با ذکر تاریخ و زمان باشد -9

  .دهد مجدد و تریاژ مجدد بیماران در انتظار را به صورت متناوب انجام می پرستار تریاژ اولویت بندي -10

  : امکانات و تسهیالت مورد نیاز

  سکینه جعفري پور :سند اجراي پایش مسئول خانوادگی نام و نام

  سالیانه: برنامه پایش سند

  :منابع
  سیاست بیمارستان

  رایش چهارموی/  ESIدستنامه کارگاه تریاژ بیمارستان به روش. 1

هاي بیمارستانی، وزارت بهداشت  دستورالعمل کشوري نیازسنجی، اصالح و راه اندازي سیستم تریاژ در اورژانس. 2
  1386خردادماه 

هاي پزشکی کشور اداره اورژانس بیمارستانی، اصالحیه دستورالعمل اجرا و اصول راه   مرکز مدیریت حوادث و فوریت. 3
  1394بیمارستانی در بخش اورژانس، تابستان راه اندازي سامانه تریاژ 

  امضاء  سمت  نام و نام خانوادگی  

  تهیه کنندگان
  پور جعفري سکینه

  
  فرد رضایی فاطمه

  سرپرستار بخش اورژانس
  

  مترون
  

  
  کیفیت بهبود کارشناس  طاهره قاسمی  تأیید کننده

  
  ریاست بیمارستان  دکتر زهرا طاوسی  کننده) ابالغ(تصویب 

  
  



۴١ 
 

  

  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  نوزاد ایمنی و امنیت حفظ: عنوان سند

  HEH/Pro-IMC-01: سند کد

  نوزادان - زایشگاه: دامنه

  2از  1: صفحه

  11/03/98: تاریخ ابالغ

  04/03/98: تاریخ آخرین بازنگري

  04/03/99 :تاریخ بازنگري بعدي

  پزشک، پرستار و ماما :صاحبان فرایند

  شیفت مسئول مسئول، سرپرستار، ماما :پاسخگو فرد

   :تعاریف

   :شیوه انجام کار

  .باشد می خواندن قابل متري 2 فاصله از و باشد می نصب بخش در نوزاد حقوق منشور )1

 در کافی تعداد به شود می وي بدن اعضاء از هریک به آسیب یا و ادنوز سقوط از مانع که ایمن و مناسب کات )2
  .باشد می موجود بخش

 یا ماما توسط تولد از پس اول ساعت در شیردهی شروع و تولد از پس بالفاصله نوزاد پوست با پوست تماس )3
  .شود می انجام پرستار

 یا ماما توسط مادر حضور در زایمان اتاق خطردر معرض در نوزاد شناسایی جهت تولد از پس نوزاد اولیه معاینه )4
  .شود می انجام پزشک

 و شده ویزیت ایشان توسط اطفال، نوزاد متخصص با ماما تماس از ،پس نوزاد بودن حال بد یا نارس صورت در )5
 از پس درمان ادامه جهت و شود می انجام ماما توسط پزشک دستور طبق اولیه پزشکی و مراقبتهاي درمانی

  .شود می منتقل ماما توسط نوزادان بخش با هماهنگی

 توسط پاي دو مچ به مادر حضور در و زایمان اتاق از خروج از قبل و تهیه نوزاد جهت شناسایی بند مچ عدد دو )6
  .شود می بسته ماما

  . شود می انجام پرستار یا ماما توسط آغوشی هم مراقبت انجام و شیرهی هنگام نوزاد و حفاظت مادر حمایت )7
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  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  نوزاد ایمنی و امنیت حفظ: عنوان سند

  HEH/Pro-IMC-01: سند کد

  نوزادان - زایشگاه: دامنه

  2از  2: صفحه

  11/03/98: تاریخ ابالغ

  04/03/98: زنگريتاریخ آخرین با

  04/03/99 :تاریخ بازنگري بعدي

 دست بهداشت و نوزاد ایمنی) K ویتامین تزریق پا، کف گرفتن سر، دور و قد وزن، گیري اندازه(نوزاد  ادمیت هنگام )8
  .گردد می رعایت مسئول فرد توسط عفونت انتقال از پیشگیري جهت

الکل، دستبند  مصرف، پنبه، بار یک دستکش پزشکی، وزاد، متر، گوشین ترمومتر، وزنه :امکانات و تسهیالت مورد نیاز
  نوزاد

  بهرامیان زهره :سند اجراي پایش مسئول خانوادگی نام و نام

  سالیانه :برنامه پایش سند

  منشور حقوق نوزاد -راهنماي مراقبت از نوزاد سالم :منابع

  امضاء  سمت  نام و نام خانوادگی  

  تهیه کنندگان
  رامیانزهره به

 
  فروغ عمویی

  ماما
  
  ماما

  

  

  کارشناس بهبود کیفیت  طاهره قاسمی  تأیید کننده
  

  ریاست بیمارستان  دکتر زهرا طاوسی  کننده) ابالغ(تصویب 
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اا ا اا اا ا اا اا ا اا ا اا   ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مدیریت خدمات پرستاري
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  انشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھرد
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  هاي بالینی نظارت بر اداره امور بخش: عنوان سند

  HEH/Pro-NM-01: کد سند

  بالینی هاي بخش کلیه: دامنه

  2از  1: صفحه

  22/7/97: تاریخ ابالغ

  15/7/97 :تاریخ آخرین بازنگري

  15/7/98 :تاریخ بازنگري بعدي

  کلیه پرسنل :صاحبان فرایند

  پرستاري خدمات مدیر :پاسخگو فرد

 مستمر بهبود راستاي در پرسنل عملکرد نحوه درخصوص پرستاري دفتر مستمر و مدون نظارتی برنامه :تعاریف
  پرستاري هاي مراقبت

   :شیوه انجام کار

 نظارت و کنترل براي مدون بندي زمان برنامه سرپرستاران و سوپروایزرین ارکتمش با پرستاري خدمات مدیر )1
  .نماید می تدوین را بالینی فعالیت

 شده تدوین ابالغی پرستاري هاي مراقبت استانداردهاي هاي دستورالعمل براساس سوپروایزري راند لیست چک )2
  .نماید می استفاده است،

  .گردد می انجام لیست چک براساس سوپروایزرین توسط بندي زمان رنامهب طبق ها بخش از مستمر بازدید )3

  .دهند می ارائه ماهانه طور به پرستاري خدمات مدیر به را شده انجام هاي پایش پسخوراند سوپروایزرین )4

 تمداخال و ارزیابی فصلی را شده انجام کنترل و پایش نتایج سرپرستاران مشارکت با پرستاري خدمات مدیر )5
  .نماید می ریزي برنامه را اصالحی

  .گیرد می قرار بررسی مورد سوپروایزرین اي دوره هاي پایش در اصالحی اقدامات اثربخشی )6

  .شود می انجام اجرایی مدیران به گزارش ارائه )7

  انسانی نیروي و لیست چک :نیاز مورد وتسهیالت امکانات

  فاطمه رضایی فرد :سند اجراي پایش مسئول خانوادگی نام و نام
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  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  هاي بالینی نظارت بر اداره امور بخش: عنوان سند

  HEH/Pro-NM-01: کد سند

  بالینی هاي بخش کلیه: دامنه

  2از  2: صفحه

  22/7/97: تاریخ ابالغ

  15/7/97: تاریخ آخرین بازنگري

  15/7/98 :تاریخ بازنگري بعدي

  سالیانه :برنامه پایش سند

  شرح وظایف وزارت :منابع

  امضاء  سمت  نام و نام خانوادگی  

  مترون  فاطمه رضایی فرد  تهیه کنندگان
  

  کارشناس بهبود کیفیت  طاهره قاسمی  تأیید کننده
  

  ریاست بیمارستان  ا طاوسیدکتر زهر  کننده) ابالغ(تصویب 
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  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  پرستاري کارکنان ابالغی هاي کنترل و تشویق نحوه: عنوان سند

  HEH/Pro-NM-02: سند کد

  درمانی هاي بخش کلیه: نهدام

  2از  1: صفحه

  22/7/97: تاریخ ابالغ

  15/7/97: تاریخ آخرین بازنگري

  15/7/98 :تاریخ بازنگري بعدي

  پرستاران :صاحبان فرایند

  مدیر خدمات پرستاري :پاسخگو فرد

  :تعاریف

  نامه و قوانین با آئینهایی براي اطمینان از انطباق عملکرد پرسنل  ها و روش سیاست: هاي انضباطی کنترل

   :شیوه انجام کار

  .نماید می اقدام کارکنان عملکرد ثبت به نسبت سرپرستار )1

 پرستاري خدمات مدیر به کتبی طور به سوپروایزرها یا بخش مسئول توسط انضباطی موارد یا تشویق درخواست )2
  .گردد می اعالم

  .دهد می قرار تأیید و بررسی مورد را ها درخواست پرستاري خدمات مدیر )3

 تشویقی مورد جهت و رساند می بیمارستان مدیریت تأیید به را پرسنل تشویق درخواست پرستاري خدمات مدیر )4
  .نماید می ارسال اداري امور به

 صورت اقدام ذیل شرح به اداري تخلفات به رسیدگی قانون 9 ماده طبق  پرسنل قصور موارد در انضباطی موارد )5
  :گیرد می

   استخدامی پرونده در درج بدون کتبی اخطار )الف

  استخدامی پرونده در درج با کتبی توبیخ )ب

  سال سه تا ماه یک از 3/1 تا حداکثر مشابه عناوین با شغل العاده و فوق حقوق از کسر )پ

  : امکانات و تسهیالت مورد نیاز
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  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  ت امور درمانمعاون

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  پرستاري کارکنان ابالغی هاي کنترل و تشویق نحوه: عنوان سند

  HEH/Pro-NM-02: سند کد

  درمانی هاي بخش کلیه: دامنه

  2از  2: صفحه

  22/7/97: تاریخ ابالغ

  15/7/97: تاریخ آخرین بازنگري

  15/7/98 :تاریخ بازنگري بعدي

  فاطمه رضایی فرد :سند اجراي پایش مسئول خانوادگی نام و نام

  سالیانه :برنامه پایش سند

  دستورالعمل وزارتی :منابع

  امضاء  سمت  نام و نام خانوادگی  

  مترون  فاطمه رضایی فرد  تهیه کنندگان
  

  کارشناس بهبود کیفیت  طاهره قاسمی  تأیید کننده
  

  ریاست بیمارستان  سیدکتر زهرا طاو  کننده) ابالغ(تصویب 
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  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  بیمارستان از خارج به خدمات اخذ جهت بیماران موقت بر انتقال نظارت: عنوان سند

  HEH/Pro-NM-03: سند کد

 هاي کارشناس و ها کاردان و لینیبا سوپروایزر: دامنه
  بهیاران و عمل اتاق و بیهوشی پرستاري،

  2از  1: صفحه

  11/03/98: تاریخ ابالغ

  04/03/98: تاریخ آخرین بازنگري

  04/03/99 :تاریخ بازنگري بعدي

  ها بخش پرستاري، سوپروایزرها، مسئولین مدیر خدمات :صاحبان فرایند

  يپرستار مدیر خدمات :پاسخگو فرد

  انتقال موقت بیمار جهت دریافت خدمات به خارج از بیمارستان و برگشت آن به بیمارستان :تعاریف

   :شیوه انجام کار

  .سوپروایزر بر ثبت دستور پزشک معالج در پرونده بیمار جهت اقدامات خارج از مرکز نظارت دارد) 1

  .سوپروایزر بر کسب رضایت انجام انتقال نظارت دارد) 2

  .روایزر نسبت به تکمیل فرم هاي ارجاع نظارت داردسوپ) 3

  .دهد را انجام می) طرف قرارداد(سوپروایزر هماهنگی الزم با مراکز درمانی خارج از بیمارستان ) 4

  .شود تاییدیه مرکز مقصد به پزشک و بخش مورد نظر توسط سوپروایزر داده می) 5

  .نماید م و فرم تکمیل میهاي اوراق ماموریت را در سیست سوپروایزر برگه) 6

  .ها، آمبوالنس و تکمیل امور دارویی دارد سوپروایزر نظارت کافی بر سالم بودن دستگاه) 7

  .نظارت کافی بر چینش مناسب نیرو جهت انتقال موقت توسط سوپروایزر انجام می شود) 8

و ایمنی به همراه پرستار مسئول یا مراقبتی  -بیمار با نظارت مستقیم سوپروایزر بر اساس رعایت شرایط بالینی) 9
  . گردد پرستار اعزام جهت اخذ خدمات خارج از مرکز با آمبوالنس از بیمارستان خارج می

  . گیرد پیگیري توسط سوپروایزر از بیمارستان مقصد صورت می) 10

  .گردد بیمار پس از دریافت خدمات، مجدداً با همراهی پرستار به بخش بستري باز می) 11

  



۴٩ 
 

  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  بیمارستان از خارج به خدمات اخذ جهت بیماران موقت بر انتقال نظارت: عنوان سند

  HEH/Pro-NM-03: سند کد

 هاي کارشناس و ها کاردان و بالینی سوپروایزر: دامنه
  بهیاران و عمل اتاق و بیهوشی رستاري،پ

  2از  1: صفحه

  11/03/98: تاریخ ابالغ

  04/03/98: تاریخ آخرین بازنگري

  04/03/99 :تاریخ بازنگري بعدي

  . شود می داده) مترون یا سوپروایزر(بعدي مسئول به و ثبت دفتر در سوپروایزر توسط موقت انتقال گزارش) 12

 مبدأ بیمارستان سوپروایزر هماهنگی با ابتدا باشد داشته بیمار بستري به نیاز مشاور پزشک که صورتی در) 13
 بیمارستان سوپروایزر با ایشان موافقت صورت در و نموده هماهنگی بیمارستان دو معالج پزشک و مقصد وبیمارستان

  .نماید می هماهنگ مقصد

 سوپروایزر ابتدا بدهد، خود سرویس در را ربیما بستري دستور مشاور پزشک که صورتی در مشاوره، درخصوص )14
 بیمارستان سوپروایزر با ایشان موافقت صورت در و داشته بیمار معالج پزشک با را الزم هماهنگی مبدأ بیمارستان

  .نماید می هماهنگ مقصد

  آمبوالنس پزشکی، تجهیزات انسانی، نیروي :امکانات و تسهیالت مورد نیاز

  فاطمه رضایی فرد :سند اجراي پایش ولمسئ خانوادگی نام و نام

  سالیانه :برنامه پایش سند

  سیاست بیمارستان :منابع

  امضاء  سمت  نام و نام خانوادگی  

  مترون  فاطمه رضایی فرد  تهیه کنندگان
  

  کارشناس بهبودکیفیت  طاهره قاسمی  تأیید کننده
  

  ریاست بیمارستان  دکتر زهرا طاوسی  کننده) ابالغ(تصویب 
  

  



۵٠ 
 

  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  بیماران بخشی بین برجابجایی نظارت: عنوان سند

  HEH/Pro-NM-04: سند کد

 بیهوشی، پرستاري، هاي کاردان و ها کارشناس: دامنه
  بهیار و عمل اتاق

  2از  1: صفحه

  11/03/98: اریخ ابالغت

  04/03/98: تاریخ آخرین بازنگري

  04/03/99 :تاریخ بازنگري بعدي

  پرستاري، سرپرستاران سوپروایزرها، مدیرخدمات :صاحبان فرایند

  پرستاري مدیرخدمات :پاسخگو فرد

 جهت بیمارستان لداخ دیگر واحد یا بخش به واحد، یا بخش ازیک بیمار بردن بخشی، بین انتقال منظوراز :تعاریف
  .باشد می درمانی اقدامات انجام

   :شیوه انجام کار

  .شود می نوشته پرونده در پزشک توسط دیگر بخش به بیمار انتقال دستور) 1

  .شود می شیفت، چک مسئول توسط دیگر بخش به بیمار انتقال مورد در پزشک دستور) 2

  .داده می شودیمار و همراه توضیح علت انتقال توسط پرستار به ب) 3

  .شود می انجام شیفت مسئول توسط بیمار انتقال جهت مربوطه بخش با بخشی بین هماهنگی) 4

 انتقال از قبل بیمار وضعیت و شده چک پرستار توسط بیمار انتقال از قبل مبدا بخش در بیمار حیاتی عالیم) 5

  .شود می تثبیت

  .شود می آماده )انتقال حین در تمالیاح استفاده جهت( بیمار انتقال جهت الزم تجهیزات) 6

  .شود می قید پرستاري گزارش در دیگر بخش به انتقال لحظه تا شیفت ابتداي از بیمار وضعیت) 7

 و پروسیجر هاي اورژانس در بخش مبدا   STATانجام موارد ) 8

 دستور طبق مربوطه، بخش به ویلچر یا برانکارد با )خدمات نیروي(بر بیمار و مسئول پرستار توسط بیمار) 9

 .شود می داده انتقال پزشک

  .شود می انجام مقصد بخش شیفت مسئول توسط اي پرونده مستندات و بیمار بالینی تحویل) 10



۵١ 
 

  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  بیماران بخشی بین بجاییبرجا نظارت: عنوان سند

  HEH/Pro-NM-04: سند کد

 بیهوشی، پرستاري، هاي کاردان و ها کارشناس: دامنه
  بهیار و عمل اتاق

  2از  2: صفحه

  11/03/98: تاریخ ابالغ

  04/03/98: تاریخ آخرین بازنگري

  04/03/99 :تاریخ بازنگري بعدي

 گیرنده تحویل پرستار توسط پیگیري قابل وموارد زمایشاتوآ اي پرونده مستندات و بیمار واتصاالت وریدي خط) 11
 .گردد کنترل

 .گردد همراهی شده داده اختصاص و تخت اتاق به خدمات توسط بیمار) 12

  .شود می شیفت مسئول/سرپرستار/سوپروایزر /مترون توسط انتقال صحیح روند نظارت بر) 13

  اکسیژن احیا، کپسول کارد، ویلچر، وسایلبران انسانی، نیروي :امکانات و تسهیالت مورد نیاز

  فاطمه رضایی فرد :سند اجراي پایش مسئول خانوادگی نام و نام

  سالیانه :برنامه پایش سند

  بیمارستان سیاست -انتقال و نقل دستورالعمل :منابع

  امضاء  سمت  نام و نام خانوادگی  

  مترون  فاطمه رضایی فرد  تهیه کنندگان
  

  کارشناس بهبود کیفیت  ره قاسمیطاه  تأیید کننده
  

  ریاست بیمارستان  دکتر زهرا طاوسی  کننده) ابالغ(تصویب 
  

  

  

  



۵٢ 
 

  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  مراکز سایر به بیماران اعزام بر نظارت: عنوان سند

  HEH/Pro-NM-05: سند کد

  بالینی هاي بخش کلیه: دامنه

  3از  1: صفحه

  11/03/98: تاریخ ابالغ

  04/03/98: تاریخ آخرین بازنگري

  04/03/99 :تاریخ بازنگري بعدي

  پزشکان سرپرستاران، سوپروایزرها، پرستاري، خدمات مدیر :صاحبان فرایند

  پرستاري خدمات مدیر :پاسخگو فرد

 اقدامات به نیاز بدلیل بیمار، براي اورژانسی و اولیه اقدامات انجام از بعد آن در که فرایندي بیمار اعزام :تعاریف
  )پزشک دستور به توجه با(. شود می فرستاده مرکز مجهزتري به بیمار درمان تر پیشرفته

   :شیوه انجام کار

 .گردد ثبت پرونده در پزشک توسط اعزام دستور) 1

 .شود چک رپرستا توسط اعزام دستور) 2

 و پرستار پزشک توسط وي و خانواده بیمار مجهز تر به مرکز به اعزام و لزوم فرد بیماري مورد در الزم اطالعات) 3
  .شود داده

 .شود به دفتر پرستاري جهت انجام خدمت توسط پرستار بخش اطالع داده می) 4

 .گردد هانه رضایت گرفته و در پرونده ثبت میدر صورت عدم رضایت به اعزام، از بیمار و همراه وي به صورت آگا) 5

تکمیل و   MCMCاعزام  توسط سوپروایزر کشیک در سامانه  فرم اعزام، به همراهیان و بیمار رضایت صورت در) 6
 .شود به ستاد هدایت اطالع داده می

 .یابد می ادامه مربوطه بخش در وي تکلیف تعیین زمان تا بیمار درمان) 7

  .شود می انجام بالینی سوپروایزر توسط بیمار جهت پذیرش اخذ زمان تا زمال هاي پیگیري) 8

  :در صورت اعالم پذیرش

 .شود اعالم مربوطه بخش و معالج پزشک به سوپروایزر توسط مراتب) 1

  .شود می انجام ترخیص واحد و بخش در بیمار ترخیص فرایند) 2



۵٣ 
 

  

  ردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھ
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  مراکز سایر به بیماران اعزام بر نظارت: عنوان سند

  HEH/Pro-NM-05: کد سند

  بالینی هاي بخش کلیه: دامنه

  3از  2: صفحه

  11/03/98: تاریخ ابالغ

  04/03/98: تاریخ آخرین بازنگري

  04/03/99 :تاریخ بازنگري بعدي

در صورت عدم تسویه حساب یا عدم تحویل مدرك معتبر به صندوق، پرستار بخش به سوپروایزر کشیک اطالع و  )3
 .نماید ایشان در گزارش دفتر پرستاري ثبت می

 .شود هماهنگی با آمبوالنس جهت انتقال بیمار توسط سوپروایزر انجام می) 4

ار در بخش مربوطه، بیمار را به تکنسین آمبوالنس تحویل راننده آمبوالنس در بخش مربوطه حاضر و پرستار بیم) 5
 .دهد می

  .شود نوشته سوپروایزري ریپورت دفتر در سوپروایزر و توسط پرستاري گزارش در پرستار توسط اعزام روند تمام) 6

  :در صورت عدم پذیرش

 .گردد اعالم مسئول پرستار به شیفت سوپروایزر توسط مراتب) 1

  .گردد می اعالم معالج پزشگ و سوپروایزر به بیمار مسئول پرستار توسط مراتب) 2

 .گردد اعالم اعزام عدم علت باذکر وهمراهی بیمار به مسئول پرستار توسط مراتب) 3

  .گردد انجام پرستار و جلمعا پزشک توسط مربوطه بخش در درمان ادامه) 4

   :امکانات و تسهیالت مورد نیاز

  فاطمه رضایی فرد :سند اجراي پایش ولمسئ خانوادگی نام و نام

  سالیانه :برنامه پایش سند

  بیمار تحویل حین در کارکنان صحیح ارتباط دستورالعمل و بیمارستان تجربه :منابع

  

  



۵۴ 
 

  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  بیمارستان از خارج به خدمات اخذ جهت بیماران انتقال نحوه: ندعنوان س

  HEH/Pro-NM-05: کد سند

  بالینی هاي بخش کلیه: دامنه

  3از  3: صفحه

  11/03/98: تاریخ ابالغ

  04/03/98: تاریخ آخرین بازنگري

  04/03/99 :تاریخ بازنگري بعدي

  امضاء  سمت  نام و نام خانوادگی  

  مترون  ایی فردفاطمه رض  تهیه کنندگان
  

  کارشناس بهبود کیفیت  طاهره قاسمی  تأیید کننده
  

  ریاست بیمارستان  دکتر زهرا طاوسی  کننده) ابالغ(تصویب 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



۵۵ 
 

  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  : عنوان سند

  : سند کد

  : دامنه

  2از  1: صفحه

  : تاریخ ابالغ

  : تاریخ آخرین بازنگري

   :تاریخ بازنگري بعدي

   :صاحبان فرایند

   :پاسخگو فرد

   :تعاریف

   :شیوه انجام کار

  

  

  

  

  

  

  

  



۵۶ 
 

  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  هرما) ع(بیمارستان امام حسین

  

  : عنوان سند

  : کد سند

  : دامنه

  2از  2: صفحه

  : تاریخ ابالغ

  : تاریخ آخرین بازنگري

   :تاریخ بازنگري بعدي

  
  
  
  
  
  

  :امکانات و تسهیالت مورد نیاز

  :سند اجراي پایش مسئول خانوادگی نام و نام

  :برنامه پایش سند

  :منابع

  امضاء  سمت  نام و نام خانوادگی  
        تهیه کنندگان

        تأیید کننده
) ابالغ(تصویب 

        کننده

  

  

  

  



۵٧ 
 

  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  : عنوان سند

  : سند کد

  : دامنه

  2از  1: صفحه

  : تاریخ ابالغ

  : تاریخ آخرین بازنگري

   :تاریخ بازنگري بعدي

   :صاحبان فرایند

   :پاسخگو فرد

   :تعاریف

   :شیوه انجام کار

  

  

  

  

  

  

  

  



۵٨ 
 

  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  : عنوان سند

  : کد سند

  : دامنه

  2از  2: صفحه

  : تاریخ ابالغ

  : تاریخ آخرین بازنگري

   :تاریخ بازنگري بعدي

  
  
  
  
  
  

  :امکانات و تسهیالت مورد نیاز

  :سند اجراي پایش مسئول خانوادگی نام و نام

  :برنامه پایش سند

  :منابع

  امضاء  سمت  نام و نام خانوادگی  
        تهیه کنندگان

        تأیید کننده
) ابالغ(تصویب 

        کننده

  

  

  

  



۵٩ 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مدیریت دارو و تجهیزات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



۶٠ 
 

  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  روز شبانه ساعات در بیمارستان داروخانه فعالیت نحوه: عنوان سند

  HEH/Pro-PM-01: سند کد

  بیمارستان داروخانه دارویی انبار و داروخانه: دامنه

  2از  1 :صفحه

  11/03/98: تاریخ ابالغ

  04/03/98: تاریخ آخرین بازنگري

  04/03/99 :تاریخ بازنگري بعدي

  کشیک مسئول و پرستار سر :صاحبان فرایند

  داروخانه مسئول و دارویی کمیته دبیر :پاسخگو فرد

   :تعاریف

   :شیوه انجام کار

  .باشد می فعال روزي شبانه بصورت بیمارستان داروخانه) 1

 .دارد قرارضروري  مواقع براي دارویی دپوي یک بخش هر در) 2

 مورد داروي بیمارستان دیگر هاي بخش از تواند می الزم هماهنگی با بخش نیز داروخانه در دارو نبود درصورت) 3
  .دنمای راتامین نظر

  فرد آنکال بودن در دسترس -دارویی دپوهاي -آنکالی منظم برنامه: امکانات و تسهیالت مورد نیاز

  فرد رضایی فاطمه :سند اجراي پایش مسئول خانوادگی نام و نام

  سالیانه: برنامه پایش سند

  بیمارستان تجارب دارویی، انبار چیدمان استاندارد راهنماهاي: منابع

  

  

  



۶١ 
 

  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(م حسینبیمارستان اما

  

  روز شبانه ساعات در بیمارستان داروخانه فعالیت نحوه: عنوان سند

  HEH/Pro-PM-01: سند کد

  بیمارستان داروخانه دارویی انبار و داروخانه: دامنه

  2از  2: صفحه

  11/03/98: تاریخ ابالغ

  04/03/98: تاریخ آخرین بازنگري

  04/03/99 :تاریخ بازنگري بعدي

  امضاء  سمت  خانوادگی نام و نام  

  تهیه کنندگان
  دکتر مهران تنگستانی

  
  زارع محمد

  داروساز
  

   دارویی امور مسئول

  

  تأیید کننده
  فرد رضایی فاطمه

  
  طاهره قاسمی

  مترون
  

  کارشناس بهبود کیفیت
  

  
  ریاست بیمارستان  طاوسی زهرا دکتر  کننده) ابالغ(تصویب 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



۶٢ 
 

  

  و خدمات بھداشتی درمانی بوشھردانشگاه علوم پزشکی 
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  موقت زمانی مقاطع در دارویی کمبود مدیریت: عنوان سند

  HEH/Pro-PM-02: سند کد

  مصرفی پزشکی تجهیزات و دارو انبار: دامنه

  2از  1: صفحه

  11/03/98: تاریخ ابالغ

  04/03/98: تاریخ آخرین بازنگري

  04/03/99 :تاریخ بازنگري بعدي

  مسئولین واحدها و مسئول کمیته دارویی :صاحبان فرایند

  مسئول انبار دارویی :پاسخگو فرد

   :تعاریف

 تجهیزات درخواست نحوه درخصوص دارویی کمیته دبیر توسط مستمر و مدون نظارتی برنامه: هدفمند نظارت
  بیماران به خدمات تمرمس بهبود راستاي در مصرفی پزشکی

   :شیوه انجام کار

 .شود ها اعالم می داروهایی که به هر دلیل کمبود دارند ابتدا توسط مسئولین بخش) 1

 .شوند این داروها توسط مسئول درخواست داده می) 2

 .شود در صورت بودن بودن دارو در انبار به مقدار مورد نیاز درخواست داده شده و تحویل داده می) 3

هاي دیگر  هاي دیگر یا بیمارستان در صورت نبود دارو در انبار توسط مسئول درخواست دارو از طریق داروخانه) 4
 .شود درخواست می

در صورت موفق آمیز نبودن تالش براي تهیه داروي مورد نیاز توسط مسئول انبار دارو مراتب توسط مسئول امور ) 5
 . شود ونت محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بوشهر رسانیده میدارویی به اطالع رئیس بیمارستان و معا

  .نماید در صورت نیاز به دارو در زمان کوتاه داروساز با پزشک معالج در رابطه با تجویز داروي مشابه مشورت می) 6

  دارو کسري لیست تلفن،: امکانات و تسهیالت مورد نیاز

  فرد رضایی فاطمه: سند اجراي پایش مسئول خانوادگی نام و نام

  سالیانه: برنامه پایش سند



۶٣ 
 

  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  موقت زمانی مقاطع در دارویی کمبود مدیریت: عنوان سند

  HEH/Pro-PM-02: سند کد

  مصرفی پزشکی زاتتجهی و دارو انبار: دامنه

  2از  2: صفحه

  11/03/98: تاریخ ابالغ

  04/03/98: تاریخ آخرین بازنگري

  04/03/99 :تاریخ بازنگري بعدي

  دارویی خطاهاي مدیرت دستوالعمل بیمارستان، سیاست :منابع

  امضاء  سمت  نام و نام خانوادگی  

  تهیه کنندگان
  دکتر مهران تنگستانی

  
  زارع محمد

  داروساز
  

   دارویی امور مسئول

  

  تأیید کننده
  فرد رضایی فاطمه

  
  طاهره قاسمی

  مترون
  

  کارشناس بهبود کیفیت
  

  
  ریاست بیمارستان  طاوسی زهرا دکتر  کننده) ابالغ(تصویب 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  



۶۴ 
 

  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  مصرفی پزشکی تجهیزات و خرید دارو، ملزومات: عنوان سند

  HEH/Pro-PM-03: سند کد

  بیمارستان دارویی انبار و داروخانه: دامنه

  2از  1: صفحه

  11/03/98: تاریخ ابالغ

  04/03/98: تاریخ آخرین بازنگري

  04/03/99 :تاریخ بازنگري بعدي

  رانباردا داروخانه، پرسنل :صاحبان فرایند

  داروخانه فنی دارو، مسئول خرید مسئول :پاسخگو فرد

   :تعاریف

   :شیوه انجام کار

  .شود می انباراعالم مسئول توسط ابتدا دارند کمبود هردلیل به که داروهایی )1

  . شود می درخواست دارویی ازشرکتهاي سریع درخواست مسئول توسط داروها این )2

  . شود می وتحویل شده نیازدرخواست مورد مقدار به ارویید هاي درشرکت دارو بودن درصورت) 3

و یا  دیگر در شهرستان هاي داروخانه دارو از طریق درخواست مسئول توسط دارویی هاي درشرکت نبود درصورت) 4
  .شود می دیگر در مجاور درخواست هاي بیمارستان و یا در شهرهاي مجاور

 رئیس اطالع به مراتب داروخانه مسئول نیاز توسط مورد داروي یهته براي تالش آمیز نبودن موفقیت درصورت) 5
  .رسد می کتبی بصورت بوشهر پزشکی علوم دانشگاه دارو و غذا معاونت و شهرستان امورداروئی و مسئول بیمارستان

  .ایدنم می مشورت مشابه باتجویزداروي رابطه در معالج باپزشک داروساز کوتاه درزمان دارو به نیاز درصورت) 6

  دارو کسري لیست -دورنما - تلفن: امکانات و تسهیالت مورد نیاز

  فرد رضایی فاطمه :سند اجراي پایش مسئول خانوادگی نام و نام

  سالیانه: برنامه پایش سند

  تجارب بیمارستان: منابع

  



۶۵ 
 

  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(ارستان امام حسینبیم

  

  مصرفی پزشکی تجهیزات و خرید دارو، ملزومات: عنوان سند

  HEH/Pro-PM-03: سند کد

  بیمارستان دارویی انبار و داروخانه: دامنه

  2از  2: صفحه

  11/03/98: تاریخ ابالغ

  04/03/98: تاریخ آخرین بازنگري

  04/03/99 :تاریخ بازنگري بعدي

  امضاء  سمت  ینام و نام خانوادگ  

  تهیه کنندگان
  دکتر مهران تنگستانی

  
  زارع محمد

  داروساز
  

   دارویی امور مسئول

  

  تأیید کننده
  فرد رضایی فاطمه

  
  طاهره قاسمی

  مترون
  

  کارشناس بهبود کیفیت
  

  
  ریاست بیمارستان  طاوسی زهرا دکتر  کننده) ابالغ(تصویب 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



۶۶ 
 

  

  بھداشتی درمانی بوشھردانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  مصرف یکبار صرفا پزشکی تجهزات و ملزومات از استفاده: عنوان سند

  HEH/Pro-PM-04: سند کد

  بیمارستان دارویی انبار و داروخانه: دامنه

  2از  1: صفحه

  11/03/98: تاریخ ابالغ

  04/03/98: گريتاریخ آخرین بازن

  04/03/99 :تاریخ بازنگري بعدي

  پزشکی تجهیزات انبار مسئول داروخانه، پرسنل :صاحبان فرایند

  درمانی هاي بخش سرپرستار -داروخانه فنی مسئول :پاسخگو فرد

   :تعاریف

   :شیوه انجام کار

  .شوند می نگهداري رداستاندا و مناسب مکان و ظروف در دوز مولتی داروهاي و مصرف یکبار وسایل )1

 درشرایط آن باقیمانده دارو، بروشور به با توجه موقتا نگهداري امکان درصورت ماندن، درصورت هر بار استفاده )2
  .شود می نگهداري دارویی در بروشور ذکر شده

  .شود معدوم مخصوص و در ظروف صحیح بصورت یکبار مصرف از وسایل ازاستفاده پس )3

  )دارویی استاندارد یخچال(دارو در شرایط  نگهداري مناسب محیط: ت مورد نیازامکانات و تسهیال

  مناسب درجایگاه مصرف یکبار وسایل بردن

  فاطمه رضایی فرد: سند اجراي پایش مسئول خانوادگی نام و نام

  سالیانه: برنامه پایش سند

  راهنماهاي استاندارد چیدمان انبار دارویی، تجارب بیمارستان: منابع

  

  

  



۶٧ 
 

  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  مصرف یکبار صرفا پزشکی تجهزات و ملزومات از استفاده: عنوان سند

  HEH/Pro-PM-04: سند کد

  بیمارستان دارویی انبار و داروخانه: دامنه

  2از  2: صفحه

  11/03/98: خ ابالغتاری

  04/03/98: تاریخ آخرین بازنگري

  04/03/99 :تاریخ بازنگري بعدي

  امضاء  سمت  نام و نام خانوادگی  

  تهیه کنندگان
  دکتر مهران تنگستانی

  
  زارع محمد

  داروساز
  

   دارویی امور مسئول

  

  تأیید کننده
  فرد رضایی فاطمه

  
  طاهره قاسمی

  مترون
  

  کارشناس بهبود کیفیت
  

  
  ریاست بیمارستان  طاوسی زهرا دکتر  کننده) ابالغ(تصویب 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



۶٨ 
 

  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  دارو مصرف و تجویز روند ارزیابی: عنوان سند

  HEH/Pro-PM-05: سند کد

  بیمارستان دارویی انبار و داروخانه: دامنه

  2از  1: صفحه

  11/03/98: تاریخ ابالغ

  04/03/98: تاریخ آخرین بازنگري

  04/03/99 :تاریخ بازنگري بعدي

  داروخانه پرسنل :صاحبان فرایند

  دارو کمیته دبیر و فنی مدیر :پاسخگو فرد

   :تعاریف

   :شیوه انجام کار

  .شود می زیابیار مصرف مقدار از نظر موجود داروهاي )1

  .شود می در انبار دپو کافی مقدار و به نموده ارزیابی را باید شود می مصرف مشخص در زمان که داروهایی )2

  .شود می تهیه مصرف وقابل درمقدارکمتر دارد کم مصرف که داروهایی )3

  .گردد می ودپو شده یداريبیشتر خر ، دارند انقضا براي بلندتري وتاریخ وشرایط باالدارند مصرف که داروهایی) 4

  .شود و نگهداري تهیه اضطراري هاي موقعیت مصرف مقدار به اضطراري، داروها هاي زمان در) 5

  دپو مناسب محل -دارو نگهداري مناسب محیط: امکانات و تسهیالت مورد نیاز

  فاطمه رضایی فرد :سند اجراي پایش مسئول خانوادگی نام و نام

  یانهسال: برنامه پایش سند

  تجارب داروخانه، مستندات دارویی: منابع

  

  



۶٩ 
 

  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  دارو مصرف و تجویز روند ارزیابی: عنوان سند

  HEH/Pro-PM-05: سند کد

  رستانبیما دارویی انبار و داروخانه: دامنه

  2از  2: صفحه

  11/03/98: تاریخ ابالغ

  04/03/98: تاریخ آخرین بازنگري

  04/03/99 :تاریخ بازنگري بعدي

  امضاء  سمت  نام و نام خانوادگی  

  تهیه کنندگان
  دکتر مهران تنگستانی

  
  زارع محمد

  داروساز
  

   دارویی امور مسئول

  

  تأیید کننده
  فرد رضایی فاطمه

  
  طاهره قاسمی

  مترون
  

  کارشناس بهبود کیفیت
  

  
  ریاست بیمارستان  طاوسی زهرا دکتر  کننده) ابالغ(تصویب 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٧٠ 
 

  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  مصرفی پزشکی تجهیزات فهرست از خارج تجویز کنترل: عنوان سند

  HEH/Pro-PM-06: سند کد

 و تجهیزات کلیه مورد در اجرایی روش این: دامنه
  .دارد کاربرد بیمارستان در استفاده مورد ملزومات

  2از  1: صفحه

  11/03/98: تاریخ ابالغ

  04/03/98: تاریخ آخرین بازنگري

  04/03/99 :تاریخ بازنگري بعدي

  داروخانه فنی مسئول :صاحبان فرایند

  مدیر فنی :پاسخگو فرد

  :تعاریف

 تجهیزات درخواست نحوه درخصوص دارویی کمیته دبیر توسط مستمر و مدون نظارتی برنامه: هدفمند نظارت 
  بیماران به خدمات مستمر بهبود راستاي در مصرفی پزشکی

   :شیوه انجام کار

ن براي کنترل و نظارت فعالیت بندي مدو دبیر کمیته دارویی  با مشارکت مدیر فنی و مسئول انبار برنامه زمان) 1
اندازي، بکارگیري و نگهداري صحیح تجهیزات و  منظور شناسایی، نگهداري تجهیزات و حصول اطمینان از خرید، راه

  .نماید را تدوین می لوازم مورد استفاده

ست، هاي استانداردهاي کنترل تجهیزات ابالغی تدوین شده ا دستورالعملبراساس  لیست راند وسایل چک) 2
  .استفاده می نماید

  .گردد لیست انجام می بندي توسط مسئول انبار براساس چک وسایل مورد استفاده طبق برنامه زمان چک) 3

  .دهند هاي انجام شده به طور ماهانه به مسئول فنی ارائه می پسخوراند پایش )4

صلی ارزیابی و مداخالت اصالحی را مسئول فنی با مشارکت مسئول انبار نتایج پایش و کنترل انجام شده را ف) 5
  .نماید ریزي می برنامه

  .گیرد اي مورد بررسی قرار می هاي دوره اثربخشی اقدامات اصالحی در پایش) 6

  .ارائه گزارش به مدیران اجرایی انجام می شود )7

  



٧١ 
 

  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(رستان امام حسینبیما

  

  مصرفی پزشکی تجهیزات فهرست از خارج تجویز کنترل: عنوان سند

  HEH/Pro-PM-06: سند کد

 و تجهیزات کلیه مورد در اجرایی روش این: دامنه
  .دارد کاربرد بیمارستان در استفاده مورد ملزومات

  2از  2: صفحه

  11/03/98: تاریخ ابالغ

  04/03/98: تاریخ آخرین بازنگري

  04/03/99 :تاریخ بازنگري بعدي

 هاي بخش به نتایج ارائه و ماه سه هر اي دوره پایش کنترلی لیست چک وسیله به :امکانات و تسهیالت مورد نیاز
  ماه 6 هر مربوطه

  فرد رضایی فاطمه :سند اجراي پایش مسئول خانوادگی نام و نام

  سالیانه: برنامه پایش سند

  استاندارد چیدمان انبار دارویی، تجارب بیمارستانراهنماهاي  :منابع

  امضاء  سمت  نام و نام خانوادگی  

  تهیه کنندگان
  دکتر مهران تنگستانی

  
  زارع محمد

  داروساز
  

   دارویی امور مسئول

  

  تأیید کننده
  فرد رضایی فاطمه

  
  طاهره قاسمی

  مترون
  

  کارشناس بهبود کیفیت
  

  
  ریاست بیمارستان  طاوسی ازهر دکتر  کننده) ابالغ(تصویب 

  
  

  

  

  



٧٢ 
 

  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  )ریکال( مصرفی پزشکی تجهیزات و دارو فراخوان: عنوان سند

  HEH/Pro-PM-07: سند کد

  مصرفی پزشکی تجهیزات و دارو انبار: دامنه

  2از  1: صفحه

  11/03/98: تاریخ ابالغ

  04/03/98: تاریخ آخرین بازنگري

  04/03/99 :تاریخ بازنگري بعدي

  کلیه پرسنل بیمارستان :صاحبان فرایند

  دارویی انبار مسئول -درمان هاي بخش کارکنان -داروخانه مسئول فنی :پاسخگو فرد

   :تعاریف

   :شیوه انجام کار

 .شود به هر نحوي از وجود داروي مورددار مطلع می  مسئول انبار دارویی) 1

مسئول داروخانه سریعا مراتب را به صورت کتبی با اتوماسیون اداري به اطالع ریاست و مدیرداخلی بیمارستان  )2
 .رساند می

 .شود ازطریق اتوماسیون به مسئولین کلیه واحدها ابالغ می) 3

 .شود شود و به انبار دارویی عودت داده می اده شده جمع آوري میسریعا کلیه داروهاي با مشخصات اطالع د) 4

 .شود درصورتی که دارویی به مصرف بیماري رسیده باشد کلیه اطالعات در رابطه با آن بیمار ثبت و ضبط می) 5

  .شود مراتب ازطریق ریاست بیمارستان به مقامات مافوق جهت پیگیري اطالع داده می) 6

 داروهاي اطالعات ثبت جهت بیماران هاي پرونده -اداري اتوماسیون -دورنما -تلفن: مورد نیازامکانات و تسهیالت 
  شده استفاده دار مورد

  فاطمه رضایی فرد :سند اجراي پایش مسئول خانوادگی نام و نام

  سالیانه: برنامه پایش سند

  استانداردهاي ریکال دارویی  -تجارب بیمارستان :منابع

  



٧٣ 
 

  

  وم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھردانشگاه عل
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  )ریکال( مصرفی پزشکی تجهیزات و دارو فراخوان: عنوان سند

  HEH/Pro-PM-07: سند کد

  مصرفی پزشکی تجهیزات و دارو انبار: دامنه

  2از  2: صفحه

  11/03/98: تاریخ ابالغ

  04/03/98: خرین بازنگريتاریخ آ

  04/03/99 :تاریخ بازنگري بعدي

  امضاء  سمت  نام و نام خانوادگی  

  تهیه کنندگان
  دکتر مهران تنگستانی

  
  زارع محمد

  داروساز
  

   دارویی امور مسئول

  

  تأیید کننده
  فرد رضایی فاطمه

  
  طاهره قاسمی

  مترون
  

  کارشناس بهبود کیفیت
  

  
  ریاست بیمارستان  طاوسی زهرا ردکت  کننده) ابالغ(تصویب 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٧۴ 
 

  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  دارویی خطاهاي مدیریت: عنوان سند

  HEH/Pro-PM-08: سند کد

  بیمارستان دارویی انبار: دامنه

  2از  1: صفحه

  11/03/98: بالغتاریخ ا

  04/03/98: تاریخ آخرین بازنگري

  04/03/99 :تاریخ بازنگري بعدي

  کلیه پرسنل درمانی :صاحبان فرایند

  در بیمارستان ADR نماینده و فنی مدیر :پاسخگو فرد

   :تعاریف

ات برنامه نظارتی مدون و مستمر توسط دبیر کمیته دارویی درخصوص نحوه درخواست تجهیز: نظارت هدفمند
  پزشکی مصرفی در راستاي بهبود مستمر خدمات به بیماران

   :شیوه انجام کار

  .گردد می ثبت خطا عامل توسط اي حرفه خطاي ثبت سامانه یا اي حرفه خطاهاي فرم در دارویی خطاهاي )1

 و الحیاص راهکار جلسات برگزاري با و تحلیل آوري، جمع کیفیت بهبود دفتر توسط خطاها ماه هر پایان در )2
  .شود می داده ها بخش به مجدد بازخورد

 اعضا اطالع به خطر مدیریت درکمیته کیفیت بهبود دفتر مسئول توسط بار یک ماه سه هر خطاها ارزیابی نتایج )3
  .شود می رسانیده

  .گردد می ابالغ ذیربط هاي بخش به اجرا جهت کمیته مصوبات )4

 و پرستاري مدیر اطالع به کشیک سوپروایزر طریق از شود می یمارب به جدي آسیب باعث دارویی، که خطاهاي )5
  .شود می رسانده پزشکی خطاهاي مسئول

  .نماید می فوري کمیته تشکیل پزشکی خطاهاي مسئول )6

 ابالغ پزشکی خطاهاي مسئول توسط دخیل افراد به اجرا جهت متخذه تصمیمات و برگزار وقت اسرع در کمیته )7
  .گردد می

  .گیرد می قرار بالینی هاي بخش اختیار در ADR مسئول توسط دارویی ناخواسته عوارض بتث فرم )8



٧۵ 
 

  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  دارویی خطاهاي مدیریت: عنوان سند

  HEH/Pro-PM-08: سند کد

  بیمارستان دارویی انبار: دامنه

  2از  2: صفحه

  11/03/98: تاریخ ابالغ

  04/03/98: تاریخ آخرین بازنگري

  04/03/99 :تاریخ بازنگري بعدي

 تحویل بخش مسوول توسط و ثبت فرم در پرستار یا پزشک توسط موارد دارویی ناخواسته عوارض بروز صورت در )9
  .شود می داده ADR مسئول

  .شود می انداخته پست صندوق به ADR مرکز به ارسال مربوطه مسوول توسط کردن کپی از پس ADR  فرم )10

  ثبت فرم یا سامانه ،ADR فرم :امکانات و تسهیالت مورد نیاز

  فرد رضایی فاطمه :سند اجراي پایش مسئول خانوادگی نام و نام

  سالیانه: برنامه پایش سند

  دارویی اهايخط مدیرت دستورالعمل بیمارستان، سیاست :منابع

  امضاء  سمت  نام و نام خانوادگی  

  تهیه کنندگان

  دکتر مهران تنگستانی
  
  زارع محمد

  
  فرزانه آذرشب

  داروساز
  

  دارویی امور مسئول
  
 ADRمسئول 

 

  

  

  تأیید کننده
  فرد رضایی فاطمه

  
  طاهره قاسمی

  مترون
  

  کارشناس بهبود کیفیت
  

  
  ریاست بیمارستان  طاوسی زهرا دکتر  کننده) ابالغ(تصویب 

  
  



٧۶ 
 

  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  یزات پزشکیوري تجه ش بهرهیافزا و روز بودن و نظارت بر بهی اقتصادسنج: عنوان سند

  HEH/Pro-EM-01: سند کد

 و ها بخش کلیه و پزشکی تجهیزات واحد: دامنه
  درمانی واحدهاي

  2از  1: صفحه

  11/03/98: تاریخ ابالغ

  04/03/98: تاریخ آخرین بازنگري

  04/03/99 :تاریخ بازنگري بعدي

  انبار مالی، تدارکات، مسئول امور ، مسئول)پرستاران، بهیاران، مامایی(بخش پرسنل :صاحبان فرایند

  پزشکی تجهیزات مسئول :پاسخگو فرد

   :تعاریف

   :شیوه انجام کار

  .شود می ارسال ماه هر طول در پزشکی تجهیزات واحد به بخش مسئول توسط تجهیزاتی هاي نیاز اعالم) 1

  .کند می مطرح ماهانه تجهیزات خرید کمیته در تایید جهت را ها نیاز اعالم پزشکی تجهیزات مسئول) 2

  .نماید می بندي اولویت پرستاري تمدیری کمک با تایید از پس را نیازها تجهیزات مسئول) 3

  .نماید می تایید بندي اولویت تعیین از پس را الزم بودجه مالی امو مسئول) 4

  .دهد می انجام مالی امور تایید از پس را خرید تدارکات مسئول) 5

  .دهد می انجام کاال کیفیت و کمیت در را الزم نظارت مذکور تجهیزات خرید براي پزشکی تجهیزات مسئول) 6

  .دهد می تحویل بخش به را دستگاه انبار مسئول, پزشکی تجهیزات مسئول تایید از پس) 7

  تجهیزات واحد محل در اسناد ذخیره فایل: امکانات و تسهیالت مورد نیاز

  الله مظفري :سند اجراي پایش مسئول خانوادگی نام و نام

  سالیانه: برنامه پایش سند

  ات پزشکی دانشگاهبخشنامه واحد تجهیز :منابع

  



٧٧ 
 

  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  یزات پزشکیوري تجه ش بهرهیافزا و روز بودن و نظارت بر بهی اقتصادسنج: عنوان سند

  HEH/Pro-EM-01: سند کد

 و ها بخش کلیه و پزشکی تجهیزات واحد: دامنه
  درمانی واحدهاي

  2از  2: صفحه

  11/03/98: تاریخ ابالغ 

  04/03/98: تاریخ آخرین بازنگري

  04/03/99 :تاریخ بازنگري بعدي

  امضاء  سمت  نام و نام خانوادگی  

 تجهیزات کارشناس  الله مظفري  تهیه کنندگان
  پزشکی

  

  تأیید کننده
  فرد رضایی فاطمه

  
  طاهره قاسمی

  مترون
  

  شناس بهبود کیفیتکار
  

  
  ریاست بیمارستان  دکتر زهرا طاوسی  کننده) ابالغ(تصویب 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٧٨ 
 

  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  پزشکی یزاتتجه )pm( اي دوره بازدیدهاي و سرویس سرویس، مدیریت: عنوان سند

  HEH/Pro-EM-02: سند کد

 واحدهاي و ها بخش کلیه و تجهیزات واحد: دامنه
  درمانی

  2از  1: صفحه

  10/11/97: تاریخ ابالغ

  5/11/97: تاریخ آخرین بازنگري

  5/11/98 :تاریخ بازنگري بعدي

  تدارکات -)پرستاران، بهیاران، مامایی(بخش پرسنل :صاحبان فرایند

  پزشکی تجهیزات لمسئو :پاسخگو فرد

   :تعاریف

   :شیوه انجام کار

مسئول بخش مربوطه پس از خرابی دستگاه به واحد مهندسی پزشکی خرابی آن را در قالب فرم  درخواست ) 1
این خرابی توسط پرسنل درمانی و یا در بازدید هاي دوره ایتوسط (تعمیر به واحد تجهیزات پزشکی اعالم می کند

  ).شود داده میواحد تجهیزات تشخیص 
 .کند واحد مهندسی پزشکی در اسرع وقت از دستگاه مورد نظر بازدید می) 2

 :اگر قابل تعمیر توسط واحد تجهیزات پزشکی باشد) 3

واحد مهندسی پزشکی  دستگاه را تعمیر می کند و بخش مربوطه دستگاه را در اسرع وقت از واحد تجهیزات -
  تحویل می گیرد

  :وسط واحد تجهیزات پزشکی نباشداگر قابل تعمیر ت) 4

  کند واحد تجهیزات پزشکی بالفاصله خرابی دستگاه را به شرکت نمایندگی اعالم می-

شرکت خدمات دهنده در اسرع وقت با توجه به اعالم خرابی در صورت امکان تعمیرات را در داخل بیمارستان -
  .دهد انجام می

رسال دستگاه به شرکت خدمات دهنده برگه درخواست تعمیر را به واحد تجهیزات پزشکی پس از تعیین نیاز به ا-
  .دهد واحد تدارکات ارجاع می

  .دهد مسئول بخش پس از اعالم مسئول تجهیزات پزشکی دستگاه را به واحد تدارکات تحویل می-



٧٩ 
 

  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(امام حسین بیمارستان

  

  پزشکی تجهیزات) pm(اي  دوره بازدیدهاي و سرویس سرویس، مدیریت: عنوان سند

  HEH/Pro-EM-02: سند کد

 واحدهاي و ها بخش کلیه و تجهیزات واحد: دامنه
  درمانی

  2از  2: صفحه

  10/11/97: تاریخ ابالغ

  5/11/97: تاریخ آخرین بازنگري

  5/11/98 :تاریخ بازنگري بعدي

  .دهد می انجام شرکت به دستگاه ارسال جهت را مالی اداري هاي هماهنگی دستگاه از دریافت پس تدارکات مسئول) 5
  .دهد می انجام وقت اسرع در پزشکی مهندسی واحد هماهنگی با را تعمیرات دهنده خدمات شرکت )6
 تحویل به نسبت مالی هاي هماهنگی انجام و مربوطه شرکت از دستگاه بودن آماده خبر دریافت از پس تدارکات واحد )7

   کند می اقدام دستگاه

  .گیرد می تحویل تدارکات واحد از را دستگاه بیمارستان به دستگاه ورود از یافتن اطالع از پس بخش مسئول )8
  .کند می تایید را تعمیرات صحت پزشکی مهندسی واحد هماهنگی با بخش سرپرستار )9

   :د نیازامکانات و تسهیالت مور

  الله مظفري :سند اجراي پایش مسئول خانوادگی نام و نام

  سالیانه: برنامه پایش سند

  :منابع

  امضاء  سمت  نام و نام خانوادگی  

 تجهیزات کارشناس  الله مظفري  تهیه کنندگان
  پزشکی

  

  کارشناس بهبود کیفیت  طاهره قاسمی  تأیید کننده
  

  ریاست بیمارستان  وسیدکتر زهرا طا  کننده) ابالغ(تصویب 
  

  

  



٨٠ 
 

  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  کالیبراسیون آزمون یا پزشکی تجهیزات کیفی کنترل: عنوان سند

  HEH/Pro-EM-03: سند کد

  واحدهاي و ها بخش وکلیه تجهیزات واحد: دامنه
  بیمارستان

  2از  1: صفحه

  10/11/97: تاریخ ابالغ

  5/11/97: تاریخ آخرین بازنگري

  10/11/98 :تاریخ بازنگري بعدي

  تدارکات -)پرستاران، بهیاران، مامایی(بخش پرسنل :صاحبان فرایند

  پزشکی تجهیزات مسئول :پاسخگو فرد

  پیشگیرانه نگهداري عملیات ارتقاء ها و همچنین آنو عملکرد  بازده و افزایش ها بهبود کارکرد دستگاه :تعاریف

   :شیوه انجام کار

با توجه به ضوابط موجود هر دستگاه به طور دوره اي در زمان تعیین شده توسط کارشناس تجهیزات پزشکی ) 1
 .گردد جهت کنترل کیفی اقدام می

گاه د آن دستگاه گذشته باشد این دستماه از زمان کارکر 6اگر در سال جاري دستگاهی خریداري شده باشد و ) 2
  .باشد ملزوم به کنترل کیفی می

  .باشد بهتر کنترل کیفی الزامی می در زمان کنترل کیفی حضور کارشناس تجهیزات پزشکی براي انجام) 3

واحد تجهیزات پزشکی پس از دریافت گواهی کنترل کیفی در صورتی که دستگاه تستی را پاس نکرده باشد ) 4
  .  دهند الزم را جهت رفع مشکل انجام می هماهنگی

واحد تجهیزات پس از رفع مشکل و تعمیر دستگاه که مشروط اعالم شده بود با شرکت کنترل کیفی مکاتبات ) 5
  . دهند الزم را براي کنترل کیفی مجدد  انجام می

  .گواهی کنترل کیفی تجهیزات باید در واحد تجهیزات نگهداري و بایگانی شود) 6

  : کانات و تسهیالت مورد نیازام

  الله مظفري :سند اجراي پایش مسئول خانوادگی نام و نام

  



٨١ 
 

  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  کالیبراسیون آزمون یا پزشکی تجهیزات کیفی کنترل: عنوان سند

  HEH/Pro-EM-03: سند کد

  واحدهاي و ها بخش وکلیه تجهیزات واحد: دامنه
  بیمارستان

  2از  2: صفحه

  10/11/97: تاریخ ابالغ

  5/11/97: تاریخ آخرین بازنگري

  10/11/98 :تاریخ بازنگري بعدي

  سالیانه: برنامه پایش سند

  :منابع

  امضاء  سمت  نام و نام خانوادگی  

 تجهیزات شناسکار  الله مظفري  تهیه کنندگان
  پزشکی

  

  تأیید کننده
  فرد رضایی فاطمه

  
  طاهره قاسمی

  مترون
  

  کارشناس بهبود کیفیت
  

  
  ریاست بیمارستان  دکتر زهرا طاوسی  کننده) ابالغ(تصویب 

  
  

  

  

  

  

  

  

  



٨٢ 
 

  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  تعطیالت ایام و روز شبانه طول در و ممکن زمان ترین کوتاه در ها آن تعمیر یا و پشتیبان تجهیزات تامین: عنوان سند

  HEH/Pro-EM-04: سند کد

 درمانی هاي بخش وکلیه پزشکی تجهیزات واحد: دامنه
  بیمارستان

  2از  1: صفحه

  10/11/97: تاریخ ابالغ

  5/11/97: تاریخ آخرین بازنگري

  5/11/98 :تاریخ بازنگري بعدي

  )پرستاران، بهیاران، مامایی(بخش پرسنل :صاحبان فرایند

  پزشکی تجهیزات مسئول :پاسخگو فرد

 صورت در که ضروري تجهیزات لیست گیرد می قرار ها اختیار بخش در که شده تعیین فرمت به توجه با :تعاریف
 آن از را نیاز مورد دستگاه زمان ترین کوتاه در بتوان که بخشی همراه به ندک می ایجاد اختالل بخش عملکرد در خرابی
  .شود می لحاظ کرد تامین

   :شیوه انجام کار

 .دهد کارشناس تجهیزات پزشکی در ابتداي سال فرم تهیه شده را در اختیار مسئولین بخش ها قرار می) 1

م خرابی دستگاه از آنجا تامین بان که در هنگامسئول بخش تجهیزات ضروري را به همراه تجهیزات پشتی) 2
 .کند ن بخش در فرم لیست میآشود با هماهنگی  می

یک نسخه از ان در بخش جهت اطالع پرسنل و دفتر پرستاري و یک نسخه در واحد تجهیزات پزشکی نگهداري ) 3
 .شود می

 .کنند کاربران واحدها با توجه به نیاز از آن فرم استفاده می) 4

ها جابجا  ر مواقع ضروري و در صورت نیاز به دستگاه با نظر مسئول تجهیزات پزشکی دستگاه بین بخشد) 5
  .گردد می

  :امکانات و تسهیالت مورد نیاز

  الله مظفري :سند اجراي پایش مسئول خانوادگی نام و نام

  



٨٣ 
 

  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  تعالی بسمه

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  تعطیالت ایام و روز شبانه طول در و ممکن زمان ترین کوتاه در ها آن تعمیر یا و پشتیبان تجهیزات تامین: عنوان سند

  HEH/Pro-EM-04: سند کد

 درمانی هاي بخش وکلیه پزشکی تجهیزات واحد: دامنه
  بیمارستان

  2از  2: صفحه

  10/11/97: تاریخ ابالغ

  5/11/97: تاریخ آخرین بازنگري

  5/11/98 :تاریخ بازنگري بعدي

  سالیانه: برنامه پایش سند

   :منابع

  امضاء  سمت  نام و نام خانوادگی  

 تجهیزات کارشناس  الله مظفري  تهیه کنندگان
  پزشکی

  

  کارشناس بهبود کیفیت  طاهره قاسمی  تأیید کننده
  

  ریاست بیمارستان  وسیدکتر زهرا طا  کننده) ابالغ(تصویب 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٨۴ 
 

  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  )اسقاط( پزشکی معیوب تجهیزات آوري جمع براي سیستمی )ریکال( فراخوان: عنوان سند

  HEH/Pro-EM-05: سند کد

 و ها بخش کلیه و پزشکی زاتتجهی واحد: دامنه
  بیمارستان  واحدهاي

  2از  1: صفحه

  11/03/98: تاریخ ابالغ

  04/03/98: تاریخ آخرین بازنگري

  04/03/99 :تاریخ بازنگري بعدي

  اموال امین -)پرستاران، بهیاران، مامایی(بخش پرسنل :صاحبان فرایند

  پزشکی تجهیزات مسئول :پاسخگو فرد

   :تعاریف

   :ام کارشیوه انج

 بازدید کارشناس مهندس پزشک از دستگاه بعد از اعالم از سوي مسئول بخش) 1

سال باشد و روش کار با دستگاه منسوخ شده باشد و کار با آن  10در صورتی که  کارکرد و عمر دستگاه بیش از ) 2
 .شود به صرفه نباشد دستگاه اسقاط اعالم می

 الم شدن دستگاه اسقاطی توسط مهندس پزشکتحویل دستگاه به امین اموال طی اع) 3

سال باشد و امکان تعمیر هست از طریق شرکتهاي ثالث  10در صورتی که عمر و کارکرد دستگاه کمتر از ) 4
 .شود شود اگر هزینه تعمیر به صرفه بود تعمیر می سرویس دهنده توسط مهندس پزشک بررسی می

شود و به امین اموال  اه توسط مهندس پزشک اسقاط اعالم میدر صورت به صرفه نبودن هزینه تعمیر دستگ) 5
  .شود تحویل داده می

  واحد تجهیزات درمحل اسناد ذخیره فایل: امکانات و تسهیالت مورد نیاز

  فرشته معصومی :سند اجراي پایش مسئول خانوادگی نام و نام

  سالیانه: برنامه پایش خط مشی

  ی دانشگاهبخشنامه واحد تجهیزات پزشک :منابع



٨۵ 
 

  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  )اسقاط( پزشکی معیوب تجهیزات آوري جمع براي سیستمی )ریکال( فراخوان: عنوان سند

  HEH/Pro-EM-05: سند کد

 و ها بخش کلیه و پزشکی تجهیزات واحد: دامنه
  بیمارستان  واحدهاي

  2از  1: صفحه

  11/03/98: تاریخ ابالغ

  04/03/98: تاریخ آخرین بازنگري

  04/03/99 :تاریخ بازنگري بعدي

  امضاء  سمت  نام و نام خانوادگی  

 تجهیزات کارشناس  الله مظفري  تهیه کنندگان
  پزشکی

  

  تأیید کننده
  فرد رضایی فاطمه

  
  طاهره قاسمی

  مترون
  

  هبود کیفیتکارشناس ب
  

  
  ریاست بیمارستان  دکتر زهرا طاوسی  کننده) ابالغ(تصویب 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٨۶ 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  پیشگیري و بهداشت
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٨٧ 
 

  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  غذا سرو و توزیع بهداشتی ابطضو رعایت بر نظارت: عنوان سند

  HEH/Pro-EHM-01: سند کد

  تغذیه واحد -محیط بهداشت واحد: دامنه

  2از  1: صفحه

  10/11/97: تاریخ ابالغ

  5/11/97: تاریخ آخرین بازنگري

  5/11/98 :تاریخ بازنگري بعدي

  درمانی غیر و درمانی هاي بخش :صاحبان فرایند

  محیط بهداشت کارشناس :پاسخگو فرد

  غذا از منتقله هاي بیماري طغیان و بروز از پیشگیري :تعاریف

   :شیوه انجام کار

 پایین طبقه به غذا مخصوص حمل هاي باکس یا و روان هاي ترالی ها بخش به غذا حمل براي خدمات پرسنل) 1
  .نمایند می استفاده

  .گردد می توزیع آنها همراهان و بیماران بین سرد زنجیره رعایت با و مناسب دماي با غذا) 2

  .نماید می گیري کشت غذا حمل مخصوص هاي باکس و ها ترالی از تصادفی صورت به محیط بهداشت کارشناس) 3

  .نمایند می استفاده بهداشتی معیار داراي ظروف از غذا  توزیع براي خدمات پرسنل) 4

  .نمایند می فادهاست ماسک و مصرف یکبار دستکش از غذا توزیع هنگام در خدمات پرسنل) 5

  : امکانات و تسهیالت مورد نیاز

  عالیه عالی زاده :سند اجراي پایش مسئول خانوادگی نام و نام

  سالیانه: برنامه پایش سند

  :منابع

  

  



٨٨ 
 

  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  غذا سرو و توزیع بهداشتی ضوابط رعایت بر نظارت: سند عنوان

  HEH/Pro-EHM-01: سند کد

  تغذیه واحد -محیط بهداشت واحد: دامنه

  2از  2: صفحه

  10/11/97: تاریخ ابالغ

  5/11/97: تاریخ آخرین بازنگري

  5/11/98 :تاریخ بازنگري بعدي

  امضاء  سمت  نام و نام خانوادگی  

 بهداشت کارشناس  زاده لیعا عالیه  تهیه کنندگان
  محیط

  

  کیفیت بهبود کارشناس  قاسمی طاهره  تأیید کننده
  

  ریاست بیمارستان  دکتر زهرا طاوسی  کننده) ابالغ(تصویب 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٨٩ 
 

  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  بیمارستان ساز و ساخت از ناشی هاي آالینده کاهش و پیشگیري اجرایی روش: وان سندعن

  HEH/Pro-EHM-02: سند کد

  درمانی واحدهاي پرسنل کلیه: دامنه

  2از  1: صفحه

  10/11/97: تاریخ ابالغ

  5/11/97: تاریخ آخرین بازنگري

  5/11/98 :تاریخ بازنگري بعدي

  درمانی هايواحد پرسنل کلیه :صاحبان فرایند

  محیط بهداشت کارشناس :پاسخگو فرد

  ها آن از ناشی هاي بیماري و محیطی هاي آالینده کاهش منظور به :تعاریف

   :شیوه انجام کار

 شرایط و کار محل به نسبت بیمارستان مدیریت توسط بیمارستان محیط در بکار شروع از قبل کارگران تمامی) 1
  .شوند توجیه مالکا شده داده آموزش آن بر حاکم

 به گرفته نظر در آالینده وجود زمان کاهش منظور به پروژه هر براي را زمانی محدودیت مرکز مدیریت) 2
  .نماید ابالغ پیمانکاران

 لزوم صورت در و نموده ساز و ساخت عملیات انجام محل کردن ایزوله به ملزم را پیمانکار باید تاسیسات مسئول) 3
  .نماید تخلیه مدیریت اهنگیهم با را مربوطه بخش

  .نماید انجام بیمارستان خارج به ساختمانی هاي نخاله سریع انتقال جهت را الزم هماهنگی تاسیسات مسئول) 4

  .نمایند استفاده مخصوص هاي ماسک از کار هنگام ساختمانی کارگران) 5

  :امکانات و تسهیالت مورد نیاز

  عالیه عالی زاده :سند اجراي پایش مسئول خانوادگی نام و نام

  سالیانه: برنامه پایش سند

  راهنماي اعتبار بخشی ملی :منابع

  



٩٠ 
 

  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  بیمارستان زسا و ساخت از ناشی هاي آالینده کاهش و پیشگیري اجرایی روش: عنوان سند

  HEH/Pro-EHM-02: سند کد

  درمانی واحدهاي پرسنل کلیه: دامنه

  2از  1: صفحه

  10/11/97: تاریخ ابالغ

  5/11/97: تاریخ آخرین بازنگري

  5/11/98 :تاریخ بازنگري بعدي

  امضاء  سمت  نام و نام خانوادگی  

 بهداشت کارشناس  زاده عالی عالیه  تهیه کنندگان
  محیط

  

  کیفیت بهبود کارشناس  قاسمی طاهره  تأیید کننده
  

  ریاست بیمارستان  دکتر زهرا طاوسی  کننده) ابالغ(تصویب 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٩١ 
 

  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  ها از بخش کثیف هاي ملحفه و ها سلبا جایی به جا و تفکیک آوري، جمع: عنوان سند

  HEH/Pro-LND-01: سند کد

  ها بخش خدمات: دامنه

  2از  1: صفحه

  10/11/97: تاریخ ابالغ

  5/11/97: تاریخ آخرین بازنگري

  5/11/98 :تاریخ بازنگري بعدي

  ها بخش خدمات :صاحبان فرایند

  محیط بهداشت کارشناس :پاسخگو فرد

  .گردد می  تسریع عفونت انتقال از جلوگیري جهت ، پتو، روبالشی، بهملحفه آوري جمع در :تعاریف

   :شیوه انجام کار

  .گردد می تعویض روزانه بیماران لباس و ها ها، روبالشی ملحفه) 1

  .است صبحانه خوردن از بعد صبحگاه ها ملحفه تعویض زمان بهترین) 2

 عمومی احتیاطات دفعی مواد و مایعات، ترشحات سایر و خون به آلوده هاي ملحفه انتقال و آوري جمع زمان در) 3 
  .شود می رعایت

  .کنند می استفاده) گان و دستکش( کننده حفاظت وسایل از پتوها و البسه و ها ملحفه بودن آلوده صورت در) 4

  .نکنند عمل شتابزده و داشته آرامش خدمات البسه آوري جمع هنگام در) 5 

  .شود می داري نگه مرطوب جاي در البسه و ملحفه آوري جمع هاي کیسه) 6

  .شود می فرستاده رختشویخانه به و بسته آلوده البسه هاي کیسه درب) 7

  .کنند می استفاده دستکش و روپوش از تمیز رخت از بازرسی هنگام پرسنل) 8

  .گیرد می قرار لباسشویی ماشین در دست دخالت بدون عفونی هاي رخت) 9

  عالیه عالی زاده :ورد نیازامکانات و تسهیالت م

  سالیانه :سند اجراي پایش مسئول خانوادگی نام و نام

  



٩٢ 
 

  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  ها خشاز ب کثیف هاي ملحفه و ها لباس جایی به جا و تفکیک آوري، جمع: عنوان سند

  HEH/Pro-LND-01 :سند کد

  ها بخش خدمات: دامنه

  2از  2: صفحه

  10/11/97: تاریخ ابالغ

  5/11/97: تاریخ آخرین بازنگري

  5/11/98 :تاریخ بازنگري بعدي

  سالیانه: برنامه پایش سند

  :منابع

  امضاء  سمت  نام و نام خانوادگی  

 بهداشت کارشناس  زاده عالی عالیه  تهیه کنندگان
  محیط

  

  کیفیت بهبود کارشناس  قاسمی طاهره  تأیید کننده
  

  ریاست بیمارستان  دکتر زهرا طاوسی  کننده) ابالغ(تصویب 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٩٣ 
 

  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  بدن مایعات با خطرناك آلوده مواد آغشته به هاي ملحفه ها و لباس جایی به جا و تفکیک آوري، جمع: عنوان سند

  HEH/Pro-LND-02: سند کد

  رختشویخانه پرسنل: دامنه

  2از  1: صفحه

  10/11/97: تاریخ ابالغ

  5/11/97: تاریخ آخرین بازنگري

  5/11/98 :تاریخ بازنگري بعدي

  رختشویخانه پرسنل :صاحبان فرایند

  محیط بهداشت کارشناس :پاسخگو فرد

 B هپاتیت بیماري علیه خدمات پرسنل شدن واکسینه :تعاریف

   :شیوه انجام کار

پرسنل خدمات و رختشویخانه در هنگام کار با لنژهاي آلوده می بایست از وسایل حفاظت فردي شامل ماسک، ) 1
 .دستکش و گان استفاده نمایند

 .ل بهم خوردگی جمع آوري شوندلنژها می بایست بدون شتاب زدگی و حداق) 2

پرسنل خدمات و رختشویخانه می بایست در هنگام جمع آوري و انتقال لنژها، با رعایت ایمنی کامل از عدم ) 3
 .وجود وسایل تیز و برنده اطمینان حاصل نمایند

 .دسته بندي لنژها توسط پرسنل واحد رختشویخانه قبل از شستشو الزامی است) 4

 .نه مواجهه شغلی، در اسرع وقت موضوع به واحد کنترل عفونت گزارش و برابر ضوابط اقدام گردددر صورت هرگو) 5

  .واکسینه شوند TB ،HBVپرسنل واحد رختشویخانه برعلیه بیماریهایی چون دیفتري، کزاز، ) 6

  : امکانات و تسهیالت مورد نیاز

  هعالیه عالی زاد :سندنام و نام خانوادگی مسئول پایش اجراي 

  سالیانه: سندبرنامه پایش 

  :منابع

  



٩۴ 
 

  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  بدن مایعات با خطرناك آلوده مواد آغشته به هاي ملحفه ها و لباس جایی به جا و تفکیک آوري، جمع: عنوان سند

  HEH/Pro-LND-02 :سند کد

  رختشویخانه پرسنل: دامنه

  2از  2: صفحه

  10/11/97: تاریخ ابالغ

  5/11/97: تاریخ آخرین بازنگري

  5/11/98 :تاریخ بازنگري بعدي

  امضاء  سمت  نام و نام خانوادگی  

 بهداشت کارشناس  زاده عالی عالیه  تهیه کنندگان
  محیط

  

  فیتکی بهبود کارشناس  قاسمی طاهره  تأیید کننده
  

  ریاست بیمارستان  دکتر زهرا طاوسی  کننده) ابالغ(تصویب 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٩۵ 
 

  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  شغلی مواجهه مدیریت: عنوان سند

  HEH/Pro-IC-01: سند کد

  خدمات گروه و بالینی کارکنان کلیه: دامنه

  5از  1: صفحه

  24/7/97: تاریخ ابالغ

  16/7/97: تاریخ آخرین بازنگري

  16/7/98 :تاریخ بازنگري بعدي

  درمانی پرسنل کلیه :صاحبان فرایند

  عفونت کنترل تیم :پاسخگو فرد

  :تعاریف

  مخاط و چشم به ونخ و ترشحات شدن پاشیده یا بدن به تیز نوك جسم یا سوزن رفتن فرو :استیک نیدل

   :شیوه انجام کار

 انجام و بر دهد بهداشتی تشکیل پرونده جدیدالورود پرسنل کلیه جهت است موظف عفونت کنترل سوپروایزر )1
  .باشد داشته نظارت آنها ورود بدو شغلی معاینات

 مسئول توسط باید ربوطهم واحد به معرفی و بیمارستان در کار به شروع نامه گرفتن از بعد جدیدالورود پرسنل) 2
  .شوند معرفی ورود بدو آموزشهاي اخذ جهت محیط بهداشت مسئول یا و عفونت کنترل به کارشناس آموزش

 جدیدالورودي پرسنل و است گردیده گزارش 10 زیر آنها بادي آنتی تیتر که پرسنلی عفونت کنترل کارشناس )3
 فواصل در واکسن دوز سه باید پرسنل این. نماید می تزریق  Bهپاتیت واکسن را اند نداده انجام واکسیناسیون که

 آنتی تیتر مجددا واکسن آخر دوز تزریق پایان از بعد ماه دو تا یک و نمایند دریافت بعد ماه شش و صفر، یک زمانی
  .نمایند چک بادي

 است شده گزارش Miu/ml 10 آنها تیتر و اند نداده لوژیک ایمونو پاسخ واکسیناسیون اول دوره به که پرسنلی) 4
  در و نمایند دریافت واکسن دوز نوبت سه مجددا بودن منفی صورت در و شوند بررسی HBS Ag از ابتدا باید

 تلقی Non responder عنوان به شود گزارش پایین آنها بادي آنتی تیتر هم دوم سري ازپایان پس صورتیکه
  شوند

 مثبت، ژن آنتی بیمار با شغلی تماس بار هر از پس باید اند شده تلقی Non responser عنوان به که پرسنلی) 5
  .نمایند دریافت واکسن دوز یک همراه به نوبت یک یا ماه یک فاصله به نوبت دو در ایمونوگلوبولین



٩۶ 
 

  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  ماهر) ع(بیمارستان امام حسین

  

  شغلی مواجهه مدیریت: عنوان سند

  HEH/Pro-IC-01: سند کد

  خدمات گروه و بالینی کارکنان کلیه: دامنه

  5از  2: صفحه

  24/7/97: تاریخ ابالغ

  16/7/97: تاریخ آخرین بازنگري

  16/7/98 :تاریخ بازنگري بعدي

 درخصوص آموزشی پیامهاي و چارتهافلو پوسترها، باید آموزشی سوپروایزر همکاري با عفونت کنترل کارشناس) 6
 .دهد قرار ها بخش بالینی کارکنان اختیار در و تهیه استیک نیدل از پیشگیري و شغلی مواجهه مدیریت نحوه

  .نماید توزیع واحدها و ها بخش به نیز را خصوص این در ارسالی دستورالعملهاي همچنین آخرین

  :برند کار به بیمار از مراقبت حین را استاندارد تیاطاتاح اقدامات باید بهداشتی مراقبت کارکنان کلیه

 . بشویند وصابون آب با بیمار مراقبت از بعد و قبل کامل طور به و دفعات به را ها دست) 1

 شدن پاشیده احتمال صورتیکه در. نمایند استفاده بیمار مراقبت وضعیت با مناسب فردي حفاظت وسایل از) 2

 محافظ عینک و ماسک از استفاده دارد، وجود مخاطی غشا و چشم به آلوده و یامایعات از نسوج قطعاتی یا و خون

 .است ضروري

  .بپوشند دستکش باید وریدي یا شریانی شامل گیري رگ گونه هر زمان در) 3

  :کنند توجه زیر موارد به تیز وسایل با کارکردن هنگام در

 ...و گیري رگ مانند پروسیجر انجام حین باکس سفتی و عفونی زباله سطل همراه به دارویی ترالی از استفاده) 1

 جیب یا دست در مزبور وسایل حمل از و بیندازند باکس سیفتی داخل بالفاصله را تیز نوك وسایل و سرنگها) 2

 .خودداري نمایید یونیفرم

خاص از جمله نمونه  کیدا خودداري نمایند مگر در شرایطا) recap(سرسوزن  درپوش گذاردن از تزریق از پس) 3
 جهت مکانیکی وسیله از سرسوزن درپوش گذاردن جهت خاص موارد این در که خون، یا کشت ABGخون جهت 

  .استفاده نمایید SCOOPروش  به دست یک ازتکنیک یا نمایند و استفاده پوش در نگهداشتن ثابت

  .نمایند جتنابا )...و   بیستوري، سرسوزن( برنده و تیز وسایل نمودن دست به دست از) 4

  :پیشگیري اقدامات و مواجهه از بعد اقدامات

  :دهند انجام را ذیل اقدامات باید بالفاصله شغلی مواجهه صورت در بالینی کارکنان کلیه

   ایجاد باعث توانند می که کننده عفونی ضد یا گندزدا مواد از استفاده عدم و ولرم آب و صابون با زخم شستشوي) 1
  



٩٧ 
 

  

  علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر دانشگاه
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  شغلی مواجهه مدیریت: عنوان سند

  HEH/Pro-IC-01: سند کد

  خدمات گروه و بالینی کارکنان کلیه: دامنه

  5از  3: صفحه

  24/7/97: تاریخ ابالغ

  16/7/97: تاریخ آخرین بازنگري

  16/7/98 :تاریخ بازنگري بعدي

  .شوند و التهاب سوزانندگی

  )تماس موضع(زخم  اولیه محل در خونروي جلوگیري به کمک) 2

 سالین نرمال سرم یا تمیز آب زیاد مقادیر با مخاطی غشا و ها چشم شستشوي و چشم موضعی مالش از خودداري) 3
  صورت آلودگی در

  مواجهه محل شردنف و کاري دست گونه هر از خودداري) 4

 عفونت کنترل کارشناس و تعطیل ایام و شب و عصر هاي شیفت در بالینی سوپروایزر به فوري صورت به را سانحه) 5
  .نماید گزارش شیفتهاي اداري در

  .باشد داشته اختیار در تکمیل جهت را استیک نیدل انفرادي فرم باید عفونت کنترل کارشناس) 6

 مورد فرد از خون لیتر میلی 10 تا 5 باشد، HIV یا HBV شده شناخته مورد عنوان به دهآلو منبع که صورتی در) 7
  .شود ذخیره آتی پیگیري منظور به و گرفته تماس

 از خون لیتر میلی 10 تا.  5 باشد نامشخص HIVو B یا C هپاتیت عفونت با تماس منبع آلودگی که صورتی در) 8
  .گیرد قرار آزمایش مورد و اخذ HIVو  Bیا  C هپاتیت بررسی جهت تماس منبع

مشخص نیست باید یک نمونه جهت آزمایش  HCV  ،HBVیا HIVکه وضعیت فرد مواجهه یافته از نظر  در صورتی) 9
  .در اسرع وقت و در صورت موافقت وي به آزمایشگاه فرستاده شود ، HBS Ag ،HCV Ab ،HIV Abپایه

 در تماس مورد مزبور فرد است الزامی باشد، محرز HIV عفونت با) ربیما( تماس منبع آلودگی که صورتی در )10
  .گیرد قرار عفونی متخصص پزشک نظر با درمانی هاي مراقبت تحت اول ساعت عرض در ترجیحاً ممکن زمان حداقل

اید و فرد همکار ب شود استفاده از ایمونوگلوبین توصیه نمی HCV در صورت مواجهه پرسنل با بیمار مبتال به) 11
هاي  همچنین تست .ماه بعد انجام دهد 6ماه و  3و سپس  Baseline را به صورت C آزمایشات سرولوژي هپاتیت

Alkph ، SGPT ،SGOT را بصورت Baseline  و توسط پزشک کنترل عفونت  ماه بعد انجام دهد 6سه ماه و
  .مشاوره غیر اورژانس درخواست شود

  



٩٨ 
 

  

  اشتی درمانی بوشھردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھد
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  شغلی مواجهه مدیریت: عنوان سند

  HEH/Pro-IC-01: سند کد

  خدمات گروه و بالینی کارکنان کلیه: دامنه

  5از  4: صفحه

  24/7/97: تاریخ ابالغ

  16/7/97: تاریخ آخرین بازنگري

  16/7/98 :تاریخ بازنگري بعدي

 وي بادي تیترآنتی و باشد کامل همکار فرد واکسیناسیون صورتیکه در باشدBهپاتیت به مبتال منبع صورتیکه در) 12
 بادي آنتی تیتر از ولی کامل واکسیناسیون صورتیکه در ولی ندارد دیگري اقدام به نیاز باشدMIU/ML 10  از بیشتر
 دریافت واکسن دوز یک وml/kg0/06  دوزایمونوگلوبین یک دباش ناقص واکسیناسیون یا و باشد نداشته اطالع
 همزمان واکسیناسیون، عدم صورت در. گردد درخواست وي جهت عفونی متخصص اورژانس غیر مشاوره و نماید

  .گردد تکمیل هم واکسن بعدي دوزهاي و تجویزگردد واکسن اول دوز و ایمونوگلوبین

 اول ساعت یک طی در ایدز ضد هاي دارو با دارویی پروفیالکسی باید اشد،ب محرز بیمار HIV عفونت صورتیکه در) 13
 پس پروفیالکسی. گردد انجام عفونی متخصص با مشاوره ساعت 24 مدت ظرف حداکثر و شود شروع همکار فرد براي

د از تماس، باید بع HIVمواجهه طبق الگوریتمهاي موجود، باید شروع شود سرولوژي  از بعد ساعت تا حداکثر تماس از
عفونت مسئول پیگیري  مواجهه یافته درخواست شود و کمیته کنترل ماه بعد از تماس براي فرد 6هفته بعد و  6

  .انجام آزمایشات فرد مواجهه یافته است و هزینه انجام آزمایشات هم به عهده بیمارستان می باشد

  :امکانات و تسهیالت مورد نیاز

  پور جعفري سروگل :سند اجراي یشپا مسئول خانوادگی نام و نام

  سالیانه: برنامه پایش سند

و   B راهنماي کشوري نظام مراقبت عفونتهاي بیمارستانی ، مدیریت مواجهه شغلی با اچ اي وي، ویروس هپاتیت :منابع
ارت توصیه هایی براي پروفیالکسی پس از تماس رهنمود بالینی براي جمهوري اسالمی ایران وز C ویروس هپاتیت

  1389درمان و آموزش پزشکی معاونت سالمت مرکز مدیریت بیماریها ابان  بهداشت

  
  

  
  

  



٩٩ 
 

  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  شغلی مواجهه مدیریت: عنوان سند

  HEH/Pro-IC-01: سند کد

  خدمات گروه و بالینی ارکنانک کلیه: دامنه

  5از  5: صفحه

  24/7/97: تاریخ ابالغ

  16/7/97: تاریخ آخرین بازنگري

  16/7/98 :تاریخ بازنگري بعدي

  امضاء  سمت  نام و نام خانوادگی  

  تهیه کنندگان
  فاطمه رضایی فرد

  
  سروگل جعفري پور

  مترون
  

  عفونت کنترل سوپروایزر
  

  

  کیفیت بهبودرشناس کا  طاهره قاسمی  تأیید کننده
  

  ریاست بیمارستان  دکتر زهرا طاوسی  کننده) ابالغ(تصویب 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



١٠٠ 
 

  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  ادراري کتترهاي هاي عفونت کنترل و پیشگیري: عنوان سند

  HEH/Pro-IC-02: کد سند

  بالینی کارکنان کلیه: دامنه

  2از  1: صفحه

  24/7/97: تاریخ ابالغ

  16/7/97: تاریخ آخرین بازنگري

  16/7/98 :تاریخ بازنگري بعدي

  پرستار پزشک، :صاحبان فرایند

  بیمارستان بخش ، سرپرستارسوپروایزر کنترل عفونت :پاسخگو فرد

   :تعاریف

   :شیوه انجام کار

  پرسنل توسط اندیکاسیون وجود به توجه با ادراري کاتتریزاسیون امانج )1

  پرسنل توسط ادراري کتترهاي استفاده مدت رساندن حداقل به) 2 

  پرسنل توسط ها استاندارد طبق استریل نکات رعایت با ادراري کاتتریزاسیون انجام) 3

  سنلپر توسط ها کاتتر عفونت جنرال و موضعی عالئم گزارش و بررسی) 4

  پرسنل توسط استاندارد طبق کاتترادراري تعویض) 5

  پرسنل توسط عفونت عالیم بروز صورت در ادراري کتتر تعویض) 6

  مثانه سطح از ادرار کیسه دادن قرار تر پایین) 7

  :امکانات و تسهیالت مورد نیاز

  فاطمه رضایی فرد: نام و نام خانوادگی مسئول پایش اجراي سند

  سالیانه :دبرنامه پایش سن

  هنماي کشوري نظام مراقبت عفونتهاي بیمارستانیرا :منابع

  



١٠١ 
 

  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  ادراري کتترهاي هاي عفونت کنترل و پیشگیري: عنوان سند

  HEH/Pro-IC-02: سند کد

  بالینی کارکنان کلیه: دامنه

  2از  2: صفحه

  24/7/97: تاریخ ابالغ

  16/7/97: تاریخ آخرین بازنگري

  16/7/98 :تاریخ بازنگري بعدي

  امضاء  سمت  نام و نام خانوادگی  

  تهیه کنندگان
  فاطمه رضایی فرد

  
  سروگل جعفري پور

  مترون
  

  عفونت کنترل سوپروایزر
  

  

  کیفیت بهبود کارشناس  طاهره قاسمی  تأیید کننده
  

  ریاست بیمارستان  دکتر زهرا طاوسی  کننده) ابالغ(تصویب 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



١٠٢ 
 

  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  ها بیوتیک آنتی منطقی مصرف: عنوان سند

  HEH/Pro-IC-03: سند کد

   کلیه کارکنان بالینی: هدامن

  3از  1: صفحه

  24/7/97: تاریخ ابالغ

  16/7/97: تاریخ آخرین بازنگري

  16/7/98 :تاریخ بازنگري بعدي

  درمانی پرسنل کلیه: دصاحبان فراین

  هاي بالینی بخش مسئولین و متخصص و عمومی پزشکان کلیه ، عفونت کنترل و تیم کمیته اعضاء :پاسخگو فرد

   :تعاریف

 که داروهایی که کنند تغییر اي بگونه...  و قارچ انگل، باکتري، مانند هایی میکروارگانیسم که زمانی: میکروبی قاومتم
  .شوند اثر بی میشد استفاده آنها از حاصل هاي عفونت درمان براي قبال

   :شیوه انجام کار

 ابالغ و ها بخش به را پروفیالکسی هاي بیوتیک آنتی مصرف شده مدیریت دستورالعمل عفونت کنترل سوپروایزر) 1

 .کند می

 سه هر تحلیل تجزیه و میکروبی مقاومت الگوي تعیین جهت را بیوتیکی آنتی مقاومت نتایج آزمایشگاه مسئول) 2

 بصورت را ونکومایسین  به اورئوس استافیلوکوك مقاومت همچنین. می دهد ارائه عفونت کنترل کمیته به بار یک ماه

  .دهد می گزارش عفونت کنترل حدوا به فوري

 نتیجه ودریافت آزمایشگاه به ازبیمار )گلو وترشحات خلط -ادرار-خون(شده ارسال کشت هاي نمونه ارسال از پس) 3

 تجویز بیوتیک انتی تغییر یا مصرف ادامه درمورد بیمار پزشک می شود،تا داده اطالع پزشک په فورا بیوگرام، آنتی

 .بگیرد تصمیم شده

 کمیته در و تهیه را بیمارستان در موجود هاي بیوتیک آنتی انبار دارویی و تجهیزات بیمارستان لیست سئولم) 4

  .گردد می بازنگري توسط ایشان ساالنه لیست این .کند می ارائه عفونت کنترل

 موارد در ها بیوتیک آنتی منطقی تجویز و بیوتیکی آنتی هاي مقاومت از پیشگیري منظور به بیمار معالج پزشک )5

 عالئم مشاهده گروه، این هاي بیوتیک آنتی در دوز تغییر و Bآنتی بیوتیک گروه  تجویز به نیاز درمان، به مقاوم تب

  نوع سه از بیشتر تجویز عفونت، محل کشت انجام به نیاز دهد، نمی پاسخ بیوتیکی آنتی درمان به که عفونت واضح
  

  



١٠٣ 
 

  

  شتی درمانی بوشھردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھدا
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  ها بیوتیک آنتی منطقی مصرف: عنوان سند

  HEH/Pro-IC-03: سند کد

   کلیه کارکنان بالینی: دامنه

  3از  2: صفحه

  24/7/97: تاریخ ابالغ

  16/7/97: تاریخ آخرین بازنگري

  16/7/98 :تاریخ بازنگري بعدي

 شرایط با متناسب و کرده درخواست بیمار براي عفونی مشاوره بیوتیک، آنتی درمان به پاسخ عدم بیوتیک، آنتی
 .دهد می تغییر را وي بیوتیک بیمارآنتی

 و تجزیه و بیوتیکی آنتی مقاونت الگوي با تطابق جهت را ها بیوتیک آنتی مصرف وتجهیزات دارو انبار مسئول )6
  .دهد می ارائه عفونت کنترل کمیته به بار یک ماه سه هر تحلیل

 بخش عوارض ثبت دفتر در و شده محسوب عارضه عنوان به که بیمارانی پرونده روزه هر عفونت کنترل سوپروایزر) 7
  .کند می گزارش را مناسب بیوتیک آنتی تجویز با مغایر موارد و بررسی را اند شده ذکر

 ارائه بیمارستان عفونت کنترل کمیته در بار یک ماه سه هر را شده آوري جمع هاي داده عفونت سوپروایزرکنترل )8
 واحد/ بخش در عفونت کنترل رابط و بخش مسئول/ سرپرستار همراهی با را شده مصوب اصالحی اقدامات و دهد می
  .کند می اجرا

 بندي جمع از پس را یبیوتیک آنتی هاي مقاومت و ها بیوتیک آنتی بندي جمع گزارش عفونت کنترل سوپروایزر )9
  .گردد می اعالم سرپرستاران و ها بخش فنی مسئولین به بار یک ماه سه هر کمیته در

 طبق عمل از قبل جراحی بیماران جهت پروفیالکسی بیوتیک آنتی تجویز صورت در بیمار مسئول پرستار )10
  :کند می عمل صورت بدین شده مدیریت هاي مراقبت دستورالعمل

  .رساند می بیمار مصرف به فراوان آب با و شده تعیین ساعت در را آن: خوراکی بیوتیک آنتی از استفاده صورت در )الف

 معرض در نباید هیچگاه تزریق هاي محلول و ویال –آمپول از اعم تزریقی هاي فراورده: تزریقی بیوتیک آنتی) ب
  .)کنید دقت بروشور روي بیوتیک آنتی نگهداري نحوه به(باشند داشته قرار نور مستقیم تابش

 گیرد انجام بیمار سر باالي االمکان حتی و شود رعایت باید آنها کردن حل زمان مدت بیوتیک آنتی هاي ویال در )ج
 در کردن حل از بعد باید سوسپانسیونها. بکشد طول ساعت نیم از بیشتر.نباید کردن استفاده و کردن حل زمان و

  .شود نگهداري درجه2- 8دماي  یخچال در

  :امکانات و تسهیالت مورد نیاز
  



١٠۴ 
 

  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  ها بیوتیک آنتی منطقی مصرف: عنوان سند

  HEH/Pro-IC-03: سند کد

  بالینی کارکنان کلیه: دامنه

  3از  3: صفحه

  24/7/97: غتاریخ ابال

  16/7/97: تاریخ آخرین بازنگري

  16/7/98 :تاریخ بازنگري بعدي

  سروگل جعفري پور :نام و نام خانوادگی مسئول پایش اجراي سند

  سالیانه :برنامه پایش سند

  بیمارستان در عفونت کنترل کاربردي بیمارستان، راهنماي عفونتهاي مراقبت نظام کشوري راهنماي: منابع

  امضاء  سمت  ام خانوادگینام و ن  

  تهیه کنندگان
  فاطمه رضایی فرد

  
  سروگل جعفري پور

  مترون
  

  عفونت کنترل سوپروایزر
  

  

  کیفیت کارشناس بهبود  طاهره قاسمی  تأیید کننده
  

  ریاست بیمارستان  دکتر زهرا طاوسی  کننده) ابالغ(تصویب 
  

  

  

  

  

  

  

  

  



١٠۵ 
 

  

  بوشھر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  ایمنی نقص دچار بیماران حفاظت: عنوان سند

  HEH/Pro-IC-04: سند کد

  کلیه کارکنان بالینی: دامنه

  3از  1: صفحه

  24/7/97: تاریخ ابالغ

  16/7/97: تاریخ آخرین بازنگري

  16/7/98 :تاریخ بازنگري بعدي

  خدمات پرسنل و درمان کادر کلیه :رایندصاحبان ف

  بیمارستان عفونت کنترل سوپروایزر :پاسخگو فرد

 عوامل برابر دفاع در نقصان دچار دارد که اي زمینه بیماري نوع بخاطر که بیماریست ایمنی نقص دچار بیمار :تعاریف
 آفرین خطر عادي شرایط در نیستند نقیصه این دچار که بیمارانی سایر حتی یا سالم افراد براي که است زایی بیماري

  .باشند نمی

   :شیوه انجام کار

  .شود نمی اجرا مرکز این در مشی خط این بیمارستان در بیماران چنین بستري عدم دلیل به

 شونده منتقل بیماریهاي دچار بیماران این که صورتی در. شود بستري مثبت فشار با خصوصی اتاق در باید بیمار )1
  .شود بستري منفی فشار با اتاق در باید)  سل مثل( باشند شده هوا ازراه

  ....)و برق ها،پریزهاي پنجره کنار(  باشد شده درزگیري کامال باید اتاق) 2

 بیمار با شده تعبیه درب یا دیوار در هایی که پنجره از لزوم مواقع در و شود بسته خودبخود باید اتاق درب )3
  .گردد تفادهگردد اس برقرار ارتباط

  .است ممنوع مالقات بیمار )4

 کردن پاك براي.شود جلوگیري خاك و گرد شدن بلند از تا.شود تمیز احتیاط با روزانه بیمار اتاق سطوح تمام )5
 پارچه آن روي که جارویی از زدن جارو براي و کننده ضدعفونی مواد به آغشته مرطوب دستمالهاي از سطوح

  .شود ادهاستف شده انداخته مرطوب

  .از فرش یا موکت در راهروها واتاقها استفاده نشود) 6

  .ساعت حتما تعمیر انجام گیرد 72در صورت نشت آب در اتاق بیمار یا هر قسمت دیگري از بخش باید قبل از ) 7

  



١٠۶ 
 

  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(سینبیمارستان امام ح

  

  ایمنی نقص دچار بیماران حفاظت: عنوان سند

  HEH/Pro-IC-04: سند کد

  کلیه کارکنان بالینی: دامنه

  3از  2: صفحه

  24/7/97: تاریخ ابالغ

  16/7/97: تاریخ آخرین بازنگري

  16/7/98 :تاریخ بازنگري بعدي

 دهانه اطراف از پرندگان فضوالت مرتبا و شود یريجلوگ هوا کانالهاي به پرندگان ورود از موانعی وسیله به باید )8
  .گردد تمیز بیمارستان سقف و تهویه دستگاههاي

  .است ممنوع بیمارستان محوطه در حیوانی کود از استفاده )9

  .است ممنوع بخش و بیماران اتاق در مصنوعی یا و طبیعی گل شاخه از استفاده )10

  .باشد برقرار مناسب تهویه باید میکند پیدا رتضرو بخش در ساز و ساخت که مواقعی در )11

  .شود جلوگیري بخش در تجمع و زیاد وآمد رفت از )12

  .شوند بررسی قارچ وجود لحاظ از فیلترها و تهویه ،مجاري سقف هاي هوا، کاشی یکبار ماه هر )13

  .شود تمحافظ زونا یا مرغان آبله دچار افراد با برخورد و تماس از اکیدا باید بیمار )14

 از واکسن از پس هفته 4 تا و کنند دریافت واکسن باید اند نشده مرغان آبله دچار که صورتی در بیمار اطرافیان )15
  .بپرهیزند بیمار با برخورد

 احتیاط تحت بثورات کامل شدن خشک زمان تا باید مرغان آبله به ابتال صورت در ایمنی نقص دچار بیماران )16
  .شود اجرا آنان مورد در هوایی احتاط مرغان آبله با مواجهه اولین از پس روز 28 تا و باشند تماسی

  .کنند دریافت آنزا آنفلو واکسن سالیانه باید حتما مذکور بخشهاي پرسنل )17

 وایتکس محلول در آبکشی از پس و شوند آبکشی ،سپس شوند شسته صابون و برس با اول باید بازیها اسباب )18
 از پس و گردند ور غوطه دقیقه 20 تا 10 مدت به میگذرد آن شدن ساخته زمان از ساعت 24 از کمتر که رقیقی
  .شوند خشک هوا مجاورت در مجدد آبکشی

  :امکانات و تسهیالت مورد نیاز

  فاطمه رضایی فرد: نام و نام خانوادگی مسئول پایش اجراي سند
  

  

  

  



١٠٧ 
 

  

  وشھردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی ب
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  ایمنی نقص دچار بیماران حفاظت: عنوان سند

  HEH/Pro-IC-04: سند کد

  کلیه کارکنان بالینی: دامنه

  3از  3: صفحه

  24/7/97: تاریخ ابالغ

  16/7/97: تاریخ آخرین بازنگري

  16/7/98 :تاریخ بازنگري بعدي

  سالیانه: ش سندبرنامه پای

  هاي بیمارستان راهنماي کشوري نظام مراقبت عفونت: منابع

  امضاء  سمت  نام و نام خانوادگی  

  تهیه کنندگان
  فاطمه رضایی فرد

  
  سروگل جعفري پور

  مترون
  

  عفونت کنترل سوپروایزر
  

  

  کیفیت کارشناس بهبود  طاهره قاسمی  تأیید کننده
  

  ریاست بیمارستان  ا طاوسیدکتر زهر  کننده) ابالغ(تصویب 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



١٠٨ 
 

  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  دهی عفونت هاي بیمارستانی شناسایی و گزارش: عنوان سند

  HEH/Pro-IC-05: سند کد

  کلیه کارکنان بالینی: دامنه

  2ز ا 1: صفحه

  24/7/97: تاریخ ابالغ

  16/7/97: تاریخ آخرین بازنگري

  16/7/98 :تاریخ بازنگري بعدي

  بیماران و درمان کادر کلیه :صاحبان فرایند

  بالینی هاي بخش سرپرستاران و بیمارستان، روسا عفونت کنترل تیم و کمیته اعضا :پاسخگو فرد

   :تعاریف

 که شرطی به افتد می اتفاق بیمارستان در بیمار بستري از بعد ساعت 48- 72 که است عفونتی :بیمارستانی عفونت
  .نباشد هم خاصی بیماري کمون دوره در و نباشد بیماري آن عالیم داراي ورود بدو در بیمار

   :شیوه انجام کار

 بخش از ابیبیمارای 2و1ي شماره فرم قالب در را بیمارستانی عفونت به مربوط هاي داده عفونت کنترل کارشناس) 1
  .نماید می آوري جمع ها

 از ها بخش مسئولین از تلفنی گزارش اخذ با و بستري هاي بخش از روزانه بازدید با عفونت کنترل کارشناس) 2
  .کند می کسب اطالع بیماران بالینی وضعیت

 یمارانب پیگیري طریق از عفونت کنترل ،کارشناس بیمارستان از شده ترخیص جراحی بیماران خصوص در) 3
  .کند می بررسی را مشکوك مجدد،موارد بستري

 بیمار عفونت کنترل ،کارشناس بستري هاي بخش از بیمارستانی عفونت به مشکوك بیماري گزارش صورت در) 4
  .کند می بررسی بیمارستانی عفونت عالئم با تطبیق لحاظ از را نظر مورد

  .کند اعالم عفونت کنترل واحد به را ها بخش در ريبست بیماران هاي کشت نتایج باید آزمایشگاه مسئول) 5

 آنتی شروع عفونت، نفع به جراحی زخم تب،تغییر مانند بیمارستانی عفونت عالئم مورد در ها بخش پرسنل) 6
 کارشناس توسط باید بیمارستانی هاي عفونت بر مبنی معالج پزشک نظریه بیوتیک، آنتی تغییر جدید، بیوتیک
  .دهند اطالع عفونت کنترل واحد به را مورد این و ببینند آموزش عفونت کنترل

   عالئم با تطبیق صورت در و دهد می تطبیق INIS استاندارد تعاریف با را مربوطه بیمار عفونت کنترل سوپروایزر) 7
  



١٠٩ 
 

  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(سینبیمارستان امام ح

  

  بیمارستانی هاي عفونت دهی گزارش و شناسایی: عنوان سند

  HEH/Pro-IC-05: سند کد

  کلیه کارکنان بالینی: دامنه

  2از  2: صفحه

  24/7/97: تاریخ ابالغ

  16/7/97: تاریخ آخرین بازنگري

  16/7/98 :تاریخ بازنگري بعدي

 INIS افزار نرم در عفونت کنترل کارشناس و شده تلقی رستانیبیما عفونت مورد عنوان به بیمارستانی، بیمار عفونت
  ).بیمارستانی هاي عفونت استاندارد تعاریف اساس بر(کند می انتخاب افزار نرم در را عفونت به مربوط کد و کرده ثبت

 حلیلت و تجزیه بخش نوع تفکیک به دستی صورت به مربوط هاي داده بار یک ماه 3 هر عفونت کنترل کارشناس) 8
 در را نتیجه و نماید می طراحی را اصالحی اقدامات و نموده ذکر را ،دالیل آمار افزایش یا کاهش صورت در و نموده
  .نماید می مطرح عفونت کنترل

 برنامه و نموده تدوین اصالحی اقدام بیمارستانی عفونت نتایج خصوص در تیم همکاري با عفونت کنترل کارشناس) 9
 می پایش را اصالحی اقدامات بندي زمان برنامه طبق و نماید می ابالغ مربوط مسئولین و ها شبخ به اجرا جهت را

  .کنند

 هاي بخش به عفونت کنترل کمیته رئیس تایید از بعد را آمده دست به آنالیز نتایج عفونت کنترل کارشناس) 10
  .نماید می گزارش بستري

  :امکانات و تسهیالت مورد نیاز

  فرد رضایی فاطمه :سند اجراي پایش مسئول وادگیخان نام و نام

  سالیانه: برنامه پایش سند
  هاي بیمارستان راهنماي کشوري نظام مراقبت عفونت: منابع

  امضاء  سمت  نام و نام خانوادگی  

  تهیه کنندگان
  فاطمه رضایی فرد

  
  سروگل جعفري پور

  مترون
  

  عفونت کنترل سوپروایزر

  

  

  کیفیت کارشناس بهبود  سمیطاهره قا  تأیید کننده
  

  ریاست بیمارستان  دکتر زهرا طاوسی  کننده) ابالغ(تصویب 
  

  



١١٠ 
 

  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  ها آزمایش مرجع محدوده تغییر و تعیین بر مستمر نظارت: عنوان سند

  HEH/Pro-LAB-01: سند دک

  : دامنه

  2از  1: صفحه

  11/03/98: تاریخ ابالغ

  04/03/98: تاریخ آخرین بازنگري

  04/03/99 :تاریخ بازنگري بعدي

   :صاحبان فرایند

   :پاسخگو فرد

   :تعاریف

   :شیوه انجام کار

  

  

  

  

  

  

  

  

  



١١١ 
 

  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  رمانمعاونت امور د

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  ها آزمایش مرجع محدوده تغییر و تعیین بر مستمر نظارت: عنوان سند

  HEH/Pro-LAB-01: کد سند

  : دامنه

  : صفحه

  11/03/98: تاریخ ابالغ

  04/03/98: تاریخ آخرین بازنگري

  04/03/99 :تاریخ بازنگري بعدي

  
  
  
  
  
  

  :رد نیازامکانات و تسهیالت مو

   :سند اجراي پایش مسئول خانوادگی نام و نام

  سالیانه: برنامه پایش سند

  :منابع

  امضاء  سمت  نام و نام خانوادگی  
        تهیه کنندگان

        تأیید کننده

) ابالغ(تصویب 
    ریاست بیمارستان  دکتر زهرا طاوسی  کننده

  

  

  



١١٢ 
 

  

  ردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھ
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  تاریخ انقضاي از پیش خونی هاي فرآورده و خون مصرف: عنوان سند

  HEH/Pro-BT-01: سند کد

  : دامنه

  2از  1: صفحه

  11/03/98: تاریخ ابالغ

  04/03/98: تاریخ آخرین بازنگري

  04/03/99 :تاریخ بازنگري بعدي

   :یندصاحبان فرا

   :پاسخگو فرد

   :تعاریف

   :شیوه انجام کار

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



١١٣ 
 

  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  تاریخ انقضاي از پیش خونی هاي فرآورده و خون مصرف: عنوان سند

  HEH/Pro-BT-01: کد سند

  : نهدام

  : صفحه

  11/03/98: تاریخ ابالغ

  04/03/98: تاریخ آخرین بازنگري

  04/03/99 :تاریخ بازنگري بعدي

  
  
  
  
  
  

  :امکانات و تسهیالت مورد نیاز

   :سند اجراي پایش مسئول خانوادگی نام و نام

  سالیانه: برنامه پایش سند

  :منابع

  امضاء  سمت  نام و نام خانوادگی  
        تهیه کنندگان

        تأیید کننده

) ابالغ(تصویب 
    ریاست بیمارستان  دکتر زهرا طاوسی  کننده

  

  

  



١١۴ 
 

  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  خون تزریق دنبال به احتمالی ناخواسته عوارض مدیریت: عنوان سند

  HEH/Pro-BT-02: سند کد

  درمانی هاي بخش و آزمایشگاه: دامنه

  2از  1: صفحه

  11/03/98: تاریخ ابالغ

  04/03/98: تاریخ آخرین بازنگري

  04/03/99 :تاریخ بازنگري بعدي

  )همویژالنس ارشد پزشک(آزمایشگاه  فنی مسئول :صاحبان فرایند

  مسئول فنی آزمایشگاه :پاسخگو فرد

  ... و 38 تب مثال شود می ظاهر بیمار در خون تزریق از بعد که طبیعی غیر ارضعو:  ناخواسته عوارض :تعاریف

   :شیوه انجام کار

  .کند می قطع را خون تزریق بیمار، در فرآورده یا خون  تزریق هاي نشانه و عالیم مشاهده از پس پرستار -

  .دارد می نگاه باز سالین نرمال با را وریدي مسیر پرستار -

  .کند می چک را بیمار حیاتی معالی پرستار -

 بیمارستان خون بانک به و کند می بررسی مجددا را بیمار پرونده مستندات و خون کیسه بیمار، هویت پرستار -
  .دهد می اطالع

  .دهد می اطالع معالج پزشک به را عارضه وقوع پرستار -

  .کند می ارسال خون بانک به مجدد بررسی جهت را خون کیسه پرستار -

 و) کراسمچ( خون گروه سازگاري آزمایشات تکرار منظور رابه بیمار ادرار نمونه و خون نمونه پرستار -
  .کند می آزمایشگاه ارسال به هموگلوبینوري

  :شود می انجام زیر اقدامات بیمار عالیم به توجه با نشد، مشاهده تطابق عدم -

  :مالیم عالئم

 مانده حاضر وي بالین بر پرستار بیمار وضعیت از اطمینان براي و دهد می آهستگی به تزریق ادامه به دستور پزشک
  .کند می چک دقیقه 5هر را عالیم و

  .دهد می ادامه تزریق به پرستار باشد پایدار بیمار وضعیت که صورتی در
  



١١۵ 
 

  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(م حسینبیمارستان اما

  

  خون تزریق دنبال به احتمالی ناخواسته عوارض مدیریت: عنوان سند

  HEH/Pro-BT-02: سند کد

  درمانی هاي بخش و آزمایشگاه: دامنه

  2از  2 :صفحه

  11/03/98: تاریخ ابالغ

  04/03/98: تاریخ آخرین بازنگري

  04/03/99 :تاریخ بازنگري بعدي

  .دهد می اطالع معالج پزشک یا بیمارستان هموویژالنس پزشک به و کند می قطع را ریقتز پرستار شد بدتر عالیم اگر
  :شدید عالئم

  .کند نمی پیدا ادامه تزریق عنوان هیچ به
  .دهد می اطالع معالج پزشک یا بیمارستان هموویژالنس پزشک به پرستار

  :شد مشاهده تطابق عدم اگر
  .کند می قطع را تزریق پرستار

  .دهد می اطالع معالج پزشک یا بیمارستان هموویژالنس زشکپ به پرستار
 می ارسال بیمارستان هموویژالنس دفتر وبه کرده تکمیل را خون احتمالی ناخواسته عوارض فرم پزشک و پرستار

  .کنند

  :امکانات و تسهیالت مورد نیاز

  فرد رضایی فاطمه :سند اجراي پایش مسئول خانوادگی نام و نام

  سالیانه: ش سندبرنامه پای

  راهنماي سازمان انتقال خون و راهنماي هموویژالنس :منابع

  امضاء  سمت  نام و نام خانوادگی  

  خون بانک مسئول  مقدم کرمی مینا  تهیه کنندگان
  

  فرد رضایی فاطمه  تأیید کننده
  قاسمی طاهره

  مترون
    کارشناس بهبود کیفیت

  
  یاست بیمارستانر  دکتر زهرا طاوسی  کننده) ابالغ(تصویب 

  



١١۶ 
 

  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  خون تزریق از قبل بیمار سازي آماده نحوه گیري، نمونه بیمار، شناسایی نحوه: عنوان سند

  HEH/Pro-BT-03: سند کد

  بخش هاي بالینی: دامنه

  3از  1: حهصف

  11/03/98: تاریخ ابالغ

  04/03/98: تاریخ آخرین بازنگري

  04/03/99 :تاریخ بازنگري بعدي

  پرستاري کارشناسان :صاحبان فرایند

  پرستاري خدمات مدیر :پاسخگو فرد

 تخطرا و خطاها از جلوگیري جهت درمانی واحدهاي همه در درمان کادر کلیه توسط بیمار صحیح شناسایی :تعاریف
  احتمالی

   :شیوه انجام کار

  :بیمار شناسایی نحوه -

 مشخصات و پرسیده را تولد تاریخ ، خانوادگی نام و نام فرد خود از گیري نمونه از قبل است هوشیار بیمار چنانچه* 
  .نمایید مقایسه خون درخواست فرم اطالعات پرونده و با بیمار

  .گیرد انجام خون شده تکمیل درخواست فرم و پرونده عاتاطال بند، مچ مطابقت ، بند مچ وجود صورت در* 

 این شناسایی بیمارستان هر در داخلی هاي دستورالعمل طبق باید) ژانس اور موارد یا(است هوشیار بیمار چنانچه* 
  .شود تعریف بیماران

  :خون تزریق از قبل خون نمونه تهیه -

 ترکیب از اجتناب منظور، به است دست یک از تزریقی یعاتما دریافت حال در بیمار چنانچه گیري خون زمان در* 
 را نمونه تزریق محل از پاییتر از لزوم صورت در یا و کرد استفاده بیمار دیگر بازوي از است نیاز مایعات تزریقی با نمونه
  .نمود تهیه

 میلی 10 تا 5 کنید تهیه ستا تزریق حال در سرم که رگی از را نمونه یا تزریق محل از هستید مجبور که صورتی در* 
  .کنید اوري جمع آزمایش انجام جهت را جدید نمونه و ریخته دور را دریافتی لیتر خون

  .شود جایگزین جدید نمونه با باید حداالمکان همولیز خون نمونه* 

  



١١٧ 
 

  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(امام حسینبیمارستان 

  

  خون تزریق از قبل بیمار سازي آماده نحوه گیري، نمونه بیمار، شناسایی نحوه: عنوان سند

  HEH/Pro-BT-03: سند کد

  بخش هاي بالینی: دامنه

  3از  2: صفحه

  11/03/98: تاریخ ابالغ

  04/03/98: تاریخ آخرین بازنگري

  04/03/99 :تاریخ بازنگري بعدي

 تزریق از قبل روز یک از بیش نباید تزریق از قبل نمونه است نداشته خون تزریق گذشته روز 10 در بیمار اگر* 
  .شود آوري جمع

 و لخته هاي نمونه از توان می ، RH و خون گروه تعیین و مچ کراس و بادي آنتی غربالگري براي است ذکر به الزم* 
  .شود استفاده است،  EDTA داراي اي که لوله یا

 از گیري نمونه به اقدام سپس و) پرستاري ایستگاه در مثال عنوان به( بیمار چند هاي لوله قبلی زدن چسبپر از* 
  .گردد شدیدا پرهیز بیماران

  :مواردي که باید حتما روي بر چسب قید گردند -

  رنام خانوادگی بیمار، تاریخ تولد، شماره پرونده، تاریخ و ساعت خونگیري ، نام فرد نمونه گی نام،

  :تایید هویت بیمار -

  قبل از تهیه نمونه خون جهت انجام آزمایشات قبل از تزریق و کارت شناسایی) الف

  قبل از تزریق خون و فراورده ها) ب

  بررسی هاي مورد نظر در خصوص فراورده تحویل گرفته شده از بانک خون بیمارستان-

  بررسی دقیق مشخصات روي برچسب کیسه خون -

  خون و فراورده ها تا زمان تزریق نگهداري صحیح -

  کنترل دقیق و شناسایی بیمار قبل از شروع تزریق خون و تطبیق آن با مشخصات ثبت شده بر روي  کیسه خون       -

  تزریق صحیح خون -

  :امکانات و تسهیالت مورد نیاز

  فاطمه رضایی فرد :سند اجراي پایش مسئول خانوادگی نام و نام

  



١١٨ 
 

  

  پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر دانشگاه علوم
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  خون تزریق از قبل بیمار سازي آماده نحوه گیري، نمونه بیمار، شناسایی نحوه: عنوان سند

  HEH/Pro-BT-03: سند کد

  بخش هاي بالینی: دامنه

  3از  3: صفحه

  11/03/98: تاریخ ابالغ

  04/03/98: تاریخ آخرین بازنگري

  04/03/99 :تاریخ بازنگري بعدي

  سالیانه: برنامه پایش سند

  راهنماي سازمان انتقال خون: منابع

  امضاء  سمت  نام و نام خانوادگی  

  خون بانک مسئول  مقدم کرمی مینا  تهیه کنندگان
  

  تأیید کننده
  فرد رضایی فاطمه

  
  قاسمی طاهره

  مترون
  
  بود کیفیتکارشناس به

  

  
  ریاست بیمارستان  دکتر زهرا طاوسی  کننده) ابالغ(تصویب 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



١١٩ 
 

  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  ها نحوه تزریق خون و فراورده: عنوان سند

  HEH/Pro-BT-04: سند کد

  کلیه بخش هاي درمانی و بانک خون: دامنه

  2از  1: صفحه

  11/03/98: تاریخ ابالغ

  04/03/98: تاریخ آخرین بازنگري

  04/03/99 :تاریخ بازنگري بعدي

  کارشناسان پرستاري و مسئول بانک خون :صاحبان فرایند

  پرستاري خدمات مدیر :پاسخگو فرد

 تازه پالسماي فشرده قرمز گلبول شامل موارد این رددگ می مشتق خون از که اي فراورده نوع هر :تعاریف
  .باشد می... و منجمد،پالکت

   :شیوه انجام کار

  .نماید می کنترل را خون ترانسفوزیون بر مبنی پزشک دستور بهیار /پرستار -

 ... و ونخ تزریق به حساسیت ،RHخونی، گروه نوع ، مددجو نام شامل که خون تزریق به مربوط فرم بهیار/پرستار -
 به قبلی هاي تزریق در حساسیت وجود صورت در کند، می ارسال آزمایشگاه به خون همراه نمونه به و تکمیل
  .شود می داده اطالع معالج پزشک

 را مچ کراس انجام مراحل و کنترل را شده تکمیل فرم و نمونه دریافت از پس خون انتقال طب بخش پرسنل -
  .نماید می شروع

- 2 دماي در و کنترل لیپمیک و لخته لیز، نظیر از را ها فراورده و خون هاي کیسه خون انتقال طب بخش پرسنل -
  .نماید می ي دار گراد نگه سانتی درجه 6

 به و تحویل آزمایشگاه از استاندارد حمل نکات رعایت با خونی هاي فراورده و خون شدن آماده از پس بیماربر -
  .کند می منتق بخش

 تزریق واحد کامل شماره ، RH، خونی گروه و انتقضا تاریخ ، لخته وجود لحاظ از را خون کیسه یاربه/ پرستار -
  .نمایند می کنترل تزریق خون فرم با خون

  .شود امضامی و مهر و تکمیل پرستار دو توسط خون کیسه شماره -

  .شود می امضا و مهر و تکمیل پرستار دو توسط خون پایش فرم -
  



١٢٠ 
 

  

  وم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھردانشگاه عل
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  ها نحوه تزریق خون و فراورده: عنوان سند

  HEH/Pro-BT-04: سند کد

  بخش هاي بالینی: دامنه

  2از  2: صفحه

  11/03/98: تاریخ ابالغ

  04/03/98: تاریخ آخرین بازنگري

  04/03/99 :گري بعديتاریخ بازن

 دستورات و اطالع معالج پزشک به بودن طبیعی غیر صورت در و کنترل پایش فرم طبق حیاتی عالیم بهیار /پرستار -
  .نماید می اجرا را

 یخچال از خروج از پس درجه 20-22 اتاق دماي در دقیقه 30 مدت به حداکثر را خون کیسه عالیم بهیار /پرستار -
 خط صحت از اطمینان و احتمالی لحاظ از مددجو به الزم هاي آموزش و شدن گرم از پس و ينگهدار خون بانک

  .کند می وصل را خون وریدي کیسه

           عوارض بروز صورت در و ترانسفوزیون آهسته صورت به اول دقیقه 15 در را خون کیسه بهیار /پرستار -
  .دهد می عودت خون بانک به مربوطه فرم همراه به خون سهکی و اطالع مربوط پزشک به و قطع را ترانسفوزیون

 فرم ارسال، پزشک دستورات طبق آزمایشات ، اجرا را دارویی دستورات ترانسفوزیون اتمام از بعد بهیار /پرستار -
  .شود وامضا می مهر پرستار دو توسط و ثبت گزارش برگه در را خون ترانسفوزیون مراحل کلیه و تکمیل را خون پایش

  :امکانات و تسهیالت مورد نیاز

  فاطمه رضایی فرد :سند اجراي پایش مسئول خانوادگی نام و نام

  سالیانه: برنامه پایش سند

  راهنماي سازمان انتقال خون: منابع

  امضاء  سمت  نام و نام خانوادگی  

  خون بانک مسئول  مقدم کرمی مینا  تهیه کنندگان
  

  فرد رضایی فاطمه  تأیید کننده
  قاسمی طاهره

  مترون
    کارشناس بهبود کیفیت

  
  ریاست بیمارستان  دکتر زهرا طاوسی  کننده) ابالغ(تصویب 

  



١٢١ 
 

  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  ماه 4خواران با سن کمتر از درخواست و تزریق خون براي نوزادان و شیر: عنوان سند

  HEH/Pro-BT-05: سند کد

  آزمایشگاه- NICU-نوزادان هاي بخش: دامنه

  2از  1: صفحه

  11/03/98: تاریخ ابالغ

  04/03/98: تاریخ آخرین بازنگري

  04/03/99 :تاریخ بازنگري بعدي

  پرستاري، بهیار، پزشک کارشناسان :صاحبان فرایند

  تاريمدیر خدمات پرس :پاسخگو فرد

 جلوگیري و نوزاد ایمنی براي و خون انتقال سازمان دستورالعمل طبق خواران شیر و نوزادان خون تزریق براي :تعاریف
  تزریق از عوارض

   :شیوه انجام کار

 فراورده و خون درخواست فرم از ماه 4 از کمتر شیرخواران و نوزادان خون درخواست براي اطفال بخش پرستار -
  .گردد می استفاده هم آنها براي نماید می استفاده بزرگساالن براي که خونی هاي

 گردد می تکمیل گیر نمونه فرد به کننده درخواست پزشک و اطفال بخش پرستار توسط خون درخواست فرم -
  .گردد می بانک ارسال به نمونه با وهمراه

 فراورده حجم به آن تعداد و درخواستی هفراورد نوع ، درخواست فرم در اطفال بخش پرستار خون تزریق از قبل -
  .نماید می مشخص

 70 تا 60 اطفال کیسه حجم و نماید می استفاده اطفال خون کیسه ار شیرخواران و نوزادان اطفال، بخش پرستار -
  .باشد می سی سی

 فرم و درخواست فرم با همراه اطفال خون کیسه خون سازگاري آزمایشات و  RH و خون گروه انجام از پس -
  .شود می حمل بخش به باکس کلد با فراورده گرددو می ارسال بخش به توسط بیمار تزریق بر نظارت

  .گردد می تزریق نوزاد به تزریق زمان در بخش پرستار توسط نوزاد حیاتی عالیم کنترل از بعد فراورده-

  :امکانات و تسهیالت مورد نیاز

  فاطمه رضایی فرد :دسن اجراي پایش مسئول خانوادگی نام و نام
  



١٢٢ 
 

  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
  معاونت امور درمان

  بسمه تعالی

  اهرم) ع(بیمارستان امام حسین

  

  ماه 4درخواست و تزریق خون براي نوزادان و شیرخواران با سن کمتر از : عنوان سند

  HEH/Pro-BT-05: سند کد

  آزمایشگاه- NICU-نوزادان هاي بخش: دامنه

  2از  2: صفحه

  11/03/98: تاریخ ابالغ

  04/03/98: تاریخ آخرین بازنگري

  04/03/99 :تاریخ بازنگري بعدي

  سالیانه: برنامه پایش سند

  راهنماي سازمان انتقال خون: منابع

  امضاء  سمت  نام و نام خانوادگی  

  خون بانک مسئول  مقدم کرمی مینا  تهیه کنندگان
  

  فرد رضایی اطمهف  تأیید کننده
  قاسمی طاهره

  مترون
    کارشناس بهبود کیفیت

  
  ریاست بیمارستان  دکتر زهرا طاوسی  کننده) ابالغ(تصویب 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


