
1 
 

 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 پیمانیه مرکز آموزشی درمانی

 

 

 کتابچه توجیهی بدو ورود

 دفتر بهبود کیفیت

 

 59زمستان  –چهارم بازنگري 

 



2 
 

 فهرست مطالب

  صفحه                                                                                                  عنوان 

            

 4 ..... ...................................................................................................معرفی بیمارستان

 5............................................................................................... قوانین کلی بیمارستان 

 62...........................................................................................مقررات مربوط به بیماران 

 62 .............................................................................................................مدیریت بحران

 99 ....................................................................................................حقوق گیرنده خدمت

 26 .........................................................................................قانون و مقررات استخدامی

 16... ............................................................................................قانون و مقررات حقوقی

 28.... ...........................................................................................................کنترل عفونت

 56 ..................................................................................................................ایمنی بیمار

 609 ...................................................................................................................آتش نشانی

 

 

 گردآورندگان این مجموعه



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معرفی بیمارستان
 

 

 سهیال سامانی جهرمی )مدیر بهبود کیفیت(

 میترا صادقی جهرمی )سوپروایزر آموزشی (

 الهام سلیمانی )کارشناس بهبود کیفیت(

 )سوپروایزرکنترل عفونت(فاطمه صالح 

 )مسئول آتش نشانی( ساره رحمانیان

 حسن قائدي)مسئول امور اداري(

 مریم عدنانی)مدیرپرستاري(

 نجمه مصلی نژاد)مددکاراجتماعی(

 



4 
 

 
 

  جهیر  اه علیو  پزشیکی   گیکی از مراکز آموزشی درمانی و پژوهشیی دانشی   مرکزآموزشی درمانی پیمانیه       

بیه     9731شروع بکار نمیوده اسیت زمییی بیمارسیدا  در سیال        9731دراردیبهشت ماه سال  می باشد که

وسعت ده هکدار طی سندی که موجود است توسط خیر گرانقدر مرحو  حیا  جعریر پیمیا  جهیت سیاخت      

بیمارسدا  به وسعت یک هکدار به سازما  تامیی اجدمیاعی واگیرار گردیید لعملییاخ سیاخت بیمارسیدا  در       

شروع و پس از پیگیری مدعدد مسئولیی وقت شهرسدا  و اتما  مراحل سیاخت از سیوی سیازما      9732سال

تامیی اجدماعی به وزارخ بهداشت واگرار شد با توجه به درخواست مرحو  حا  جعرر پیما  نا  بیمارسدا  به 

بخش  92 و خت فعالت 981دارای  نا  ایشا  و تحت عنوا  بیمارسدا  پیمانیه ثبت گردیده است ل بیمارسدا 

  می باشدلدر سال  مراجعه سرپائی221228بسدری و  مراجعه کننده 79312می باشد لایی مرکز دارای بیش از

 بخش هاي مختلف بیمارستان

)جراحی 2جراحی -)ارتوپد(9جراحی   - داخلی( –قلب )2داخلی   -نورولوژی(  –)عرونی 9داخلی -اسکریی   

 - CCU 1  -   CCU 2-ICU 1  -( ENT –)ارتوپدی 1)یورولوژی(  جراحی 7جراحی -عمومی(

ICU 2 – ICU3  لاتاق عمل  

 بخش هاي پاراکلینیک

  -واکسیناسییو   -فیزییوتراپی   -تسیت ورز   -ا کیو  -نوار مغیز  -درمانگاه تخصصی  -رادیولوژی -آزمایشگاه  

 لبینائی سنجی –باز توانی قلب  -فیزیوتراپی  -هولدر مانیدورینگ -سنگ شکی -سی تی اسکی

 رسالت بیمارستان پیمانیه  
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 بیمارسدانهای تابع دانشیگاه علیو  پزشیکی جهیر       مرکز آموزشی درمانی بیمارسدا  پیمانیه به عنوا  یکی از

همچنییی   واصیول حاکمییت بیالینی و    سیدا  هیا  اسدراده از اسدانداردهای اعدباربخشیی بیمار  بامی باشد که 

را ارائیه   مطلوب تریی خدماخ درمانی آموزشی وپژوهشی درسطح کشیور سعی دارد  منشوراخالقی بیمارسدا  

 در کیه بهبود مسدمرکیریت  باشد  سازی از طریق ارتقاء و افزایش رضایدمندی واعدماد اصلی آ  هدف داده و

 به اصول ذیل معدقدیم: ایی مسیر

 و بهبود کیریت در ارائه خدمت به آنهال احدرا  به حقوق بیمارا  وسایرذینرعا  - 9

 تجهیزاخ -افراد -ارتقاء سطح بهره وری بیمارسدا  -2

 افزایش امنیت شغلی کارکنا  و ارتقاء کیریت زندگی کاری آنهال -7

 لنظم وانضباط کاری دربیی کارکنا  به عالیدریی وجه ایجاد -1

 صول حرظ محیط زیستلی پایبندی به ا5

 ی ارتقاء سطح آموزشی کارکنا  و به روز رسانی آنهال 3

 ارتقاء سطح ایمنی بیمار و کارکنا  -3

 

 چشم انداز 

       ما برآنیم که هر مراجعه کننده در هر جای ایرا  به وجود و اعدبیار بیمارسیدا  افدخیار نمیوده و خیدماخ

بیمارسدا  را نمونه اطمینا  کیریت و تعهد به منافع مشدری دانسده و نسیبت بیه دفیاع از اعدبیار و خیدماخ      

 بیمارسدا  احساس تعهد نمایدل 

   در ارائه ایمی تریی و باکیریت تریی خدماخ مطابق با اسیدانداردهای  ما برآنیم به عنوا  برتریی بیمارسدا

 لاعدبار بخشی و اصول حاکمیت بالینی در جنوب اسدا  فارس باشیم

 

 ارزشها 
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  بهبود کارائی و اثر بخشی خدماخ و تاکید بر بهره وری -9

  عقاید و باورهای بیمارا  –احدرا  به ارز  ها -2

   رعایت منشور حقوق بیمار -7

  شایسده ساالری -1

  کسب رضایت خداوند -5

 به اصول و ارزشهای اصیل و ناب اسالمی                      یپایبند -3

 تکریم ارباب  رجوع و الدزا  عملی به تامیی نیازهای آنا  و حرظ  راز و آبروی مراجعیی        - 3  

 لو مسئولیی و مرد  حرظ حقوق مادی و معنوی کارکنا  ،پاسخگوئی به آنها - 8 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 پیمانیه جهرم بیمارستان مشخصات
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 ده هکدار : زمیی کل مساحت

 یک هکدار : ساخدمانی کل زیربناء

 تخت  983 : مصوب تخت تعداد

 مرکز آموزشی درمانی پیمانیه –اندهای خیابا  ولیعصر  -میدا  جهاد –جهر  : پستی دقیق آدرس

 3191883388کد پسدی:         

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 



8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ریاست

 مدیریت

یواحد های پشدیبان کپاراکلینی   امور اداری امور عمومی 

یتجهیزاخ پزشک  
 رادیولوژی

 درمانگاه

 نقلیه

 آزمایشگاه

 نگهبا 

 مدارك پزشکی

 تغریه

 خدماخ

 حسابداری لنژری

 امیی اموال

ق دوصن  

اعدبار 

 بخشی

 مدیر پرسداری امور مالی

 امور ساخدمانی

 ITواحد 

 تاسیساخ

 انبار کاال

 تدارکاخ

 فضای سبز

 سوپروایزر اورژانس

سوپروایزر کندرل  

 عرونت

 سوپروایزر آموزشی

تبهبود کیری  

 بیمه

 پریر 

 داروخانه

 بهداشت محیط

 فیزیوتراپی

بهداشت حرفه  

 ای

CCU2 

 یسوپروایزر بالین

9داخلی   

CCU1 

ICU2 

 دبیر خانه

ICU1 

 بیهوشی

داروئی انبار  

اربیم ایمنی  

 اتاق عمل
 آتش نشانی

1جراحی  

روابط عمومی 

 وب سایت

7جراحی  

 مددکاراجدماعی

2جراحی  

9جراحی   

POST CCU 

یبالین بخش های  

 کمیده ها

CSSD 

 رسیدگی به شکایاخ

یسنگ شک  

CCU3 

ICU2 
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 قوانین کلی بیمارستان   

 عنوا  یک پرسنل جدید شروع به کار کرده اید الز  است که اطالعاتیحال که شما به ؛ همکار محدر  

 لدر مورد ایی بیمارسدا  و قوانیی داخلی آ  داشده باشید 

 

 پوشش و مقررات حجاب و قوانین 

   لنصب اتیکت شناسائی جهت کلیه کارکنا  الزامی است   -

به منظور تحکیم و تثبیت ارزشهای اسالمی و حرظ قداست محیط کار، رعاییت گردیار و رفدیار بیر اسیاس        -

 اخالق اسالمی الزامی است ل 

 اسدراده از هر گونه زیور آالخ و آرایش در محیط کار اکیدا ممنوع است ل  -

 پوشید  فر  اعال  شده از طرف وزارتخانه به شرح زیرمی باشد :  -

 

 پوشش خواهران : -6

 جوراب و کرش سرید  –شلوار و مقنعه سورمه ای  –کارشناس و کاردا  پرسداری : ماندو سرید 

 لبهیار : ماندو ، شلوار ، مقنعه ، جوراب و کرش سرید

 پوشش مردان :  - 6

 کرش مشکی –شلوار سورمه ای  –کارشناس پرسداری : روپو  سرید 

 کرش سرید –شلوار سورمه ای  –کاردا  پرسداری : روپو  سرید 

 بهیار : روپو  ، شلوار و کرش سرید

 اتاق عمل: پرسنل بیهوشی رنگ آبی  پرسنل اتاق عمل  رنگ سبز همانند پوشش کادر پرسداری

 

 کارکنان اداري:-8

 اسدراده از شلوار تنگ و نپوشید  جوراب ممنوع استل

 ماندو نباید تنگ و کوتاه باشدل

 میز ،اتو کشیده و مرتب باشدللباس کارکنا  باید ت
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 خانم ها نسبت به رعایت پوشش کامل موی خود و رعایت دسدوراخ شرعی اهدما  جدی داشده باشندل

 مو های آقایا  بایسدی آراسده و در حد مدعارف باشدل

 داشدی اتیکت جهت کلیه پرسنل الزامی استل

ساعت کار در بیمارسدا  به شرح زیر می باشد ل 

 

 : درمانیکادر 

 می باشد ل 97:15 و خرو  از بخش  95/3در شیرت صبح ورود به بخش ساعت  -9

 می باشد ل91:15و خرو  از بخش ساعت  97/ 95در شیرت عصر ورود به بخش ساعت -2

 صبح روز بعد می باشد ل  3:15و خرو  از بخش ساعت  91:95در شیرت شب ورود به بخش  -7

 : کادر اداری

 می باشد 97:15و خرو  ساعت  79ل3از شنبه تا چهار شنبه ورود ساعت  -9

 می باشدل 97و خرو  ساعت  79ل3روز پنج شنبه ورود ساعت   -2

ساعت در هرده از  5ساعت سنواخ خدمت یک ساعت تا سقف  1کسر ساعت کار کارکنا  بالینی به ازاء هر ی 

 ساعت کار موظف هردگی کسر خواهد شدل

محاسبه خواهد شید   9/ 5کار کارکنانی که در شیرت های شب و ایا  تعطیل اشدغال دارند با ضریبساعت ی 

 ساعت اضافه محسوب خواهد شدل 3ساعت و شب کار 7یعنی روزهای تعطیل 

پس از اعال  شروع به کار هر پرسنل جدید از طرف دفدر پرسداری اثر انگشت توسط امور اداری در دسدگاه ی 

کارخ ملی و یک قطعه  ی ارائه فدوکپی شناسنامه و فدوکپیجهت صدورکارخ پرسنل گرددل می تایمکس ثبت

 عکس الزامی است ل 
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 قوانین مربوط به مرخصی ها
مسیئول   هر پرسنل موظف است قبل از مرخصی رفدی ، درخواست مرخصی اسدحقاقی خیود را بیه امضیاء     -

  و وارد سیسدم تردد کندل برساند بخش و دفدر پرسداری

 بخیش  سرپرسدار به باید بخش ماهیانه برنامه تنظیم از قبل هرده یک اسدحقاقی مرخصی از اسدراده برای  -

 . شود داده اطالع

بخیش از پیاس سیاعدی اسیدراده     در صورخ نیاز ، شما می توانید با توجه به نظر مسئول بخش و وضیعیت    -

 ساعت درماه به باال از مرخصی اسدحقاقی شما کم میی شیودل   5/2که پاس های ساعدی شما از سقف  ،نمایید

به عنوا  مرخصیی   ساعت پاس در یک روز، 7/ 5ساعت می باشد بیش از  5/7حداکثر زما  پاس در یک روز 

زر وقیت نییز   روزانه محسوب می شودلبرگه پاس باید پس از امضاء مسئول بخش به امضای مدرو  یا سیوپروای 

و اثر انگشیت خیود را ثبیت کیرده و بعید در      رسانده شود لبرگه مرخصی شخصی به نگهبا  تحویل داده شود 

 اتوماسیو  ورود و خرو  نوع مرخصی را تعریف نماییدل 

 مرخصی پرسنل طرحی قابل ذخیره شد  نیست و باید از مرخصی های خود در طول سال اسدراده نماییدل   -

دراده از مرخصی اسدعالجی ، بالفاصله باید برگه اسدعالجی به اطالع دفدرسوپروایزری)پرسنل در صورخ اس  -

درمانی(و پرسنل اداری به اطالع امور اداری رسانده شود و پس از تائید می توانید از اسدعالجی خود اسیدراده  

 نمایید ل

 روز تأیید پزشک معدمد نیاز داردل  7ی مرخصی اسدعالجی تا 

بایسدی سریعا به کار گزینیی   ،در کمیسیو  پزشکیروز باشد  7رتی که مرخصی اسدعالجی مازاد بر در صو  -

اطالع و حقوق و مزایای خود را برابر قانو  تامیی اجدماعی از بیمه دریافت نمایند بدیهی است مسئولیت هیر  

 گونه بی توجهی و عد  اطالع به موقع مدوجه خود پرسنل می گرددل

 مرخصی اسدعالجی به زایما  مدصل شود جزء مرخصی زایما  محسوب می شودلچنانچه   -

 

 اضافه کار 

بنا به ضرورخ با هماهنگی مسئول واحد پرسنل می توانند اضافه کار ساعدی در ساعت غیر میوظری انجیا      -

                 لدهند

مربوط به بیمه حداکثر ظرف مدخ ییک  شما می توانید جهت افدداح حساب برای واریز حقوق و انجا  امور   -

هرده بعد از تاریخ شروع به کار به واحد حسابداری مراجعه نمایید در غیر ایی صورخ از لیست حقوق و بیمیه  

 خار  می شویدل
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جهت اجرای برنامه اورژانسی به واحد آموز  مراجعه نمایید و سوپروایزر آموزشی شما را بیه قسیمت هیای     -

 موز  معرفی می نمایدلدیگر جهت آشنایی و آ

 جهت تشکیل پرونده بهداشدی به واحد کندرل عرونت مراجعه نمایید ل  -

پرسنلی که نیاز به گواهی حقوق ، گواهی ضمانت و گواهی اشدغال دارد فر  مربوطه را از دبیر خانه دریافت   -

 رسمی و پیمانی می شود(و باید توسط رئیس امور مالی تائید گردد )گواهی حقوقی و ضمانت شامل پرسنل 

 محاسبه امدیاز نویی بر اساس دسدورالعمل مبدنی بر عملکرد می باشدل -

 

 واحد اعتبار بخشی 

توجه اکید :امروزه اعدبار بخشی پایه و اساس کلیه امور مربوط به خدماخ سالمت در وزراخ بهداشت و درما  

اصول و سنجه های اعدبار بخشی  ابالغی از طرف می باشد لراکلیه پرسنل درمانی وکارکنا  موظف به رعایت 

 وزراخ مدبوع می باشند ل

پیرو ابالغ اسدانداردهاینسل سو  اعدبار بخشی ملی ایرا ، باهمراهی بییش از سیصید نریر از خبرگیا  عرضیه      

، سالمت، اساتید دانشگاه ، مدیرا  و کارشناسا  مسئول در معاونت های درما ، آموز ، غرا و دارو، بهداشت 

فرهنگی و دانشجویی، توسعه ومنابع انسانی و همچنیی مدیرا ، کارشناسا  و صیاحب نظیرا  دانشیگاه هیای     

علو  پزشکی سراسر کشور، مجموعه کداب جامع راهنمای اعدبار بخشی ملی بیمارسدا  ها تدویی گردیدلامید 

یرییت خیدماخ و ارتقیای    است مجموعه پیش رو در راسدای تحقق آرما  های اعدبار بخشی در امیر بهبیود ک  

ایمنی ایمنی بیمارا  راه گشا و موثر باشدل بدیهی است ایی مجموعه در مسیر اعدالی کیریت پیس از اجیرای   

یک دوره اعدبار بخشی و کسب نظراخ و پیشنهاداخ بیمارسدا  ها و دفاتر سدادی دانشگاه های علو  پزشکی 

ست با مشورخ و راهنمایی های ارزشمند مدخصصییی  غنی تر خواهد شدل در تدویی ایی مجموعه تال  شده ا

در هر یک از محورهای ضمی صیانت از مبانی فنی، نگار  جمالخ به صورخ موجز و حدی االمکیا  کوتیاه و   

گویا صورخ پریردل بر همیی اساس توصیف گا  های اجرای/ مالك ارزیابی در هر سنجه با اسدراده از جمالخ 

 خطی صورخ پریرفده استل  کوتاه، منقطع، بدو  فعل و یک
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 توضیحات کلی:  

 21سنجه در قالیب   197اسداندارد و  218محور  8راهنمای جامع اسدانداردهای اعدبار بخشی نسل نویی؛ در 

دهای هر یک از اسدانداردها بیه  مجموعه فایل الکدرونیک تدویی شده استل در هر یک از زیر محورها، دسداور

منظور ارائه چشم انداز و بیا  پیامد حاصل از پیاده سازی آ  اسداندارد تبییی شده استل همچنیی در ذیل هر 

اسداندارد، سنجه های مرتبط در چارچوب جداول  یکسا  معرفی و گا  های اجیرای آ  از ابدیدا تیا پاییا  در      

سنجه ها در سه سطح الزامی، اساسی وایده آل سطح بندی شده و گیا    محدوده مورد اندظار بیا  شده استل

های اجرایی به نحوی تحریر شده است که دقیقاً معادل مالك های ارزیابی باشندل بدیی ترتیب، هیر گیا ، در   

هر سنجه یک مالك ارزیابی است و امدیاز دهی آ  مسدقل خواهد بودل در ایی شیوه، عالوه بر بیا  مراحیل و  

ه پیاده سازی، به واسطه تعییی مالك های معیی و شراف، فرآیند خودارزیابی تسهیل شده و تأثیر سیلیقه  نحو

ارزیابا  کاهش می یابدل همچنیی در سدو  رو  ارزیابی ودر مقابل هر گیا ، رو  جمیع آوری داده بیا سیه     

ییا ذینرعیا  وللل( ومشیاهده     شیوه بررسی مسدند ) بررسی پرونده، دسدورالعمل و للل( ، مصیاحبه )بیا کارکنیا    

)ارزیابی عملکرد کارکنا  و یا مشاهده وجود زیر ساخت ها ( تعییی شده استل حجیم جمعییت نمونیه بیرای     

ارزیابی هر یک از گا  های اجرایی / مالك ارزیابی در سامانه الکدرونیک اعدبار بخشی بر اساس جمعییت داده  

مجموعه کداب جامع راهنمای اعدبار بخشی ملی بیمارسیدا   ها در بیمارسدا  های مخدلف تعییی شده استل 

ها، ابزاری یاری رسا  برای مدیرا  ، مدصدیا  و مجریا  بیمارسدانها بوده و اندظیار میی رود، میدیرا  ارشید     

 ضمی تسلط کامل به تمامی محورها و اسدانداردهای مربوط پیاده سازی آنها را سرلوحه کاری خود قرار دهندل 
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  فاهیر امکاناتواحد 

 مراجعیه  سیرویس  سیلف  بیه  ژتیو   خرید با مخدلف یها وعده در غرا جهت تهیه توانند می پرسنل

  .کنند

 در صورتی که در شیرت صبح وعصر مشغول به کار هسدید غرای شما رایگا  می باشد ل

 کلیه پرسنل می توانند از سرویس ایاب ذهاب اسدراده نماید ل

 سالگی فرزند 5پیمانی(  ، تا سی  –پرداخت کمک هزینه مهد کودك به کارمندا  خانم )رسمی 

 پرداخت کمک هزینه تحصیلی به فرزندا  ممداز کلیه کارکنا  

 پرداخت کمک هزینه تحصیلی به کارمندانی که در مقاطع باالتر پریرفده شده اندل

 زیارتی درو  شهری و برو  شهری –برگزاری اردوهای ترریحی 

 اسدراده از امکاناخ ورزشی 

 تکمیلی درما اسدراده از بیمه 

 پرداخت کمک هزینه لباس

 امکا  اسدراده از پارکینگ

 

   پزشکی تجهیزات 

 اسیدراده  بیرای  میباشید  فعیال  هاواحد و هابخش در پزشکی تجهیزاخ زیادی تعداد بیمارسدا  درایی

 اسیدراده  در اسیت  شایسیده  . نماییید  اسیدراده هها دسیدگا  کنیار  اپراتیوری  راهنمای از هاازآن صحیح

 .نمایید کوشش وسایل ایی از صحیح داریهونگ

 

تغذیه واحد 

 درمیانی  رژییم  ، تغرییه  مشیاوره  و غیرایی  خیدماخ  مدیریت واحد دو دارای بیمارسدا  تغریه بخش

 لمیباشد

 غرایی خدماخ مدیریت واحد وظایف

 آشپزخانه فضای بهداشت و غرا توزیع و تهیه بر نظارخ

 بیمارا  و پرسنل غرایی برنامه تنظیم و یههت

 غرایی خدماخ ارایه بودهب تهج بیمارسدا  اجرایی و درمانی ایهبخش سایر با نگیهماه و مکاریه
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 درمانی رژیم و تغریه مشاوره واحد وظایف

 ترخیص نگا ه و بسدری زما  در بیمارا  غرایی رژیم تنظیم و یههت

 ا همراه و بیمارا  رههچ به رههچ مشاوره و آموز 

 بیمار غرایی رژیم ریزی برنامه امر در درما  تیم با نگیهماه

 

  داروخانهواحد 

  بخش داروخانه ، باشد می موجود بیمارسدا  ایی در داروخانه واحد دو

 کیه  سیرپایی  داروخانیه  و کنید  میی  تامیی را ها و اورژانسبخش در بسدری بیمارا  یهادارو نسخ که

 .هدد می قرار ومراجعیی بیمارا  اخدیار در را سرپایی، بیمارا  یهادارو

 

امور اداري واحد 

 میشود انجا  پرسنل به مربوط امور جهتزیر دهای فعالی واحد ایی در: 

 حقوق اسدحقاقی،اسدعالجی،بدو ها) مرخصی بررسی و ثبت( 

 پرسنل خرو  و ورود تایمکس بررسی 

 پرسنلی یها بخشنامه توزیع و ههیت 

  کارکنا  ماموریت و ، تسویه حساباندقال و نقل به مربوط امور انجا 

 تهیه کارخ پرسنلی 

 ورود اطالعاخ پرسنل در سامانه مخدلف 

 

  واحدIT 

 Hospital)، افیزاری  نیر   ، افیزاری  سیخت  یهیا  سیسیدم  توسیعه  و داریهی نگ زمینیه  دریی   

Information System) HIS، ل نماید می فعالیتاتوماسیو  اداری  و ایندرنت ، داخلی شبکه 

 

تصویربرداري واحد 

 و بسیدری  بیمیارا   بیه دماخ عکسبرداری ، سونوگرافی، ماموگرافی و سی تی اسیکی   خ واحد اییی 

 ارائه می نماید ل سرپایی
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آزمایشگاه واحد 

 پرسنلی کادر و  فنی مسئول، پاتولوژی تخصص از گیری رههب با بیمارسدا  پاتوبیولوژی آزمایشگاه ی 

 وبافیت  شناسیی  سلول ایمنوسرولوژی، شناسی، میکروب ماتولوژی،ه بیوشیمی، یهاآزمایش انجا  به

 .پردازد می شناسی

 

 اي حرفه داشتهب 

 و روانیی  جسیمی،  وضیع  ممکیی  درجیه  تریی عالی تأمیی و ارتقاءاهداف ایی واحد عبارخ است از : 

 از که شغلی و محیط برای کارمند اندخاب شغلی، حوادث و هابیماری از جلوگیری ، کارکنا  اجدماعی

 عد  صورخ در و انسا  با کار تطبیق اخدصار بطور یا و دارد را آ  انجا  قدرخ روانی و جسمی لحاظ

 . کار با انسا  تطبیق امر ایی امکا 

 

محیط داشتهب 

 مضر محیطی عوامل مطالعه محیط، داشتهب دفه مدرییهم : عبارخ است از محیط داشتهب دفه

 .اسیت  عوامیل  اییی  از ناشیی  سیوء  اثراخ کندرل و رفع پیشگیری، ، تشخیص و انسا  سالمدی برای

 میی  پیگییری  اصیلی  دفه عنوا  به را مرد  داشتهب و انسا  سالمدی موکّد طور به محیط داشتهب

 .دهد می قرار توجه مورد غیرمسدقیم طور به را ها اکوسیسدم سالمدی حرظ و محیط کیریت و کند

 

واحد بهبود کیفیت 

 آ ، مسیئولیت ل اسیت  گرفده قرار بیمارسدانی سازمانی چارخ در کشور در با اولیی برای واحد ایی    

 بیدیی ل باشید  میی  بیمارسیدانی  واحدهای کلیه در خدماخ کیریت ارتقای و حرظ بر نظارخ و کندرل

در سیازما  و پیایش    اسداندارد های اعدبار بخشی و اصول حاکمیت بالینی سازی پیاده ضمی منظور،

شاخص های کیری مرتبط، میزا  دسدیابی به اهداف سازمانی را انیدازه گییری و رصید میی نماییدو      

برنامه ریزی اسدراتژیک سازما  درایی واحد تهیه، اجرا و ارزیابی گردییده و در واحیدها مسیدقر میی     

میی دهیدل همکیاری     گرددل ایی واحد در روند های اجرایی واحدها به شکل مسیدقیم نظیارخ انجیا    

 می باشدامور در آ   موفقیت نزدیک مدیرا  ارشد بیمارسدا  با ایی واحد، ضمانت
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واحد مددکاري 

 ارائیه  و درمیانی  های هزینه کاهش جهت درمانی بیمه فاقد بیمارا  هدایت و راهنمایی واحد ایی    

واحد می باشدل  ایی نهایی و اصلی هدف باشند، کارشناسا  تایید مورد که نیازمندی افراد به خدماخ

 از جمله فعالیت های ایی واحد :

همکاری و تعامل با سایر بخش ها ی بیمارسدا  جهت بهبود بخشی به رونید ادامیه درمیا  بیمیارا      

 نیازمند

 و حمایدی در جهت حمایت از بیمارا  نیازمند ارتباط با سازما  های بیمه گر

 جلب مشارکت های مردمی جهت کمک به بیمارا  و تامیی بخشی از هزینه های درما  

 ارائه مشاوره به بیمارا  روانی 

 نظارخ بر آموز  بدو ورود بیمارا 

 :)مخصوص بخش های درمانی(و مقرراخ بخشها  قوانیی  

 تحویل و تحول بخش در هر شیرت فقط بر بالیی بیمار انجا  گیرد ل

و 91الیی   95/97صبح ، عصرها بییی سیاعت    8الی  95/3ل بخش صبح ها بیی ساعت تحویل و تحو

 انجا  شود ل 29الی  95/91شبها بیی ساعت 

 کلیه برگه های پرونده حدما باید دارای مشخصاخ کامل باشد ل

سربرگ مربوط به گزار  نویسی بایسدی توسط اولیی پرسداری که گزار  پرسداری را ثبت می کند 

 دد ل، کامل گر

 در خصوص گزار  پرسداری ، گزارشاخ باید خوانا ، کامل و جامع باشد لل
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برگه های آزمایش حدما باید توسط پرسدار  بخش کندرل و به رویت ایندر  یا پزشک مسئول رسیده 

 و پس از امضاء پرسدار و پزشک به پرونده الصاق گردد ل

 گردد لادمیت بیمارا  حدما در کاردکس و گزار  پرسداری قید 

 انواع انجا  نحوه( شود انجا  الز  آشنایی بخش آ  روتیی موارد با بخش هر در بکار شروع ابددای در

 (…و حیاتی عالئم کندرل , عمل از قبل آما دگیهای , و سونوگرافی رادیوگرافیها , آزمایشاخ

مخصیوص  در صورتی که بیمار با رضایت شخصی ترخیص گیردد بایسیدی بیمیار و همیراه وی فیر       

 رضایت شخصی را تکمیل نمایدل

 بر روی داروهای رقیق شده موجود در یخچال حدما دوز و تاریخ دقیق آ  نوشده شود ل

به لحاظ کندرل کیریت و جلوگیری از هر گونه آلودگی تما  ویالهای تزریقی راس ساعت تعییی شده 

گردد و از حل کرد  و نگهداری ا  در کاردکس با مایع مورد نظر ) آب مقطر و لللل ( مخلوط و تزریق 

 به مدخ طوالنی خودداری گردد ل

 در زما  دارو داد  حهت هر بیمار از مژر دارویی جداگانه اسدراده شود ل

ترالی اورژانس روزانه به طور دقیق توسط مسئول مربوطه چیک گیردد و تیاریخ انقضیاء داروهیا روی      

 ترالی مشخص باشد ل

 از نظر سالم بود  روزانه چک و ثبت گردد لکلیه تجهیزاخ پزشکی هر بخش 
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 واحد آموزش 

 مقررات آموزشی
پس از ورود پرسنل جدید الورود به بیمارسدا  به سوپروایزر آموزشی جهت گررانید  دوره اوریندیی   

 معرفی می شوندل 

  برنامه اوریندی پرسنل جدید الورود سوپروایزر آموزشی نوشده شده و در دفدرسوپروایزری مکدوب

 می شودل 

 محدوی برنامه آموزشی در فرآیند آموز  پرسنل جدید الورود آورده شده استل 

   حداقل یک ماه بعد از گرراند  دوره اوریندی از پرسنل جدیدالورود آزمو  تئوری و عملی توسیط

پروایزر آموزشی و مسؤول بخش مربوطه گرفده می شودل ادامه کار شما در بیمارسیدا  منیوط بیه    سو

 نمره آزمو  الزامی می باشدل  %39موفقیت در ایی آزمو  می باشد و اخر

  جهت گرراند  دوره هایی که در ابددا بیا  شد فرمی تحت عنوا  لیست آموز  های الز  جهت

رسدا  پیمانیه در اخدیار شما قرار می گیرد، در ایی فر  پیس از اجیرای   پرسنل جدید الورود در بیما

آموز ، فرد آموز  دهنده و آموز  گیرنده امضاء می نمایند و فر  به سوپروایزر آموزشیی تحوییل   

 .داده می شود 

      پس از  اسیدقرار در بخیش جهیت پرسینلPDP (Personal Development plan  یعنیی )

 را می شود و  پرسنل می توانید نیازهای آموزشی خود را اعال  نماییدل برنامه توسعه فردی اج

   تمامی پرسنل موظف به مطالعه زونکی ها و مطالب آموزشی بخش می باشیدل 

   آموز  های بیمارسدا  شامل آموز  های درو  بخشی و درو  بیمارسدانی و برو  بیمارسیدانی

 می باشد که  شرکت پرسنل الزامی می باشدل

     برخی از آموز  هایی که الزاماخ اعدبار بخشی می باشد به صورخ آزمو  ایندرندیی برگیزار میی

 گردد که شرکت در آ  ضروری می باشدل
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          شرکت در آموز  هیای درو  بخشیی، بیرو  بیمارسیدانی، ارائیه آمیوز  درو  بخشیی و درو

  به بیمار میالك نمیره دهیی    بیمارسدانی، تهیه پمرلت و پاورپوینت های آموزشی و همچنیی آموز

 آموزشی شما در ارزیابی ساالنه و طرح نویی می باشدل 

       آموز  به بیمار به صورخ سه مرحله )بدو ورود، حیی بسدری و زمیا  تیرخیص( میی باشید کیه

الز  برکر است که مسول آموز  الزاماخ پرسداری و جزء الینرک شما به عنوا  پرسداری می باشدل 

 لز  به بیمار همگانی در بیمارسدا  حضور داشده و امکا  مراجعه به ایشا  وجود داردبه بیمار و آمو

 ل
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 فرآیند شروع به کار پرسنل جدید الورود
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارجاع به امور مالی؛ جهت باز کرد  حساب ومسائل مربوطه به بیمهل :6فرآیند 

 ارجاع به تلرنخانه؛ جهت ثبت شماره تلری :6فرآیند

 ارجاع به واحد نقلیه؛ جهت ثبت آدرس منزل جهت رفت و آمد به بیمارسدا ل :8فرآیند 

 زبالهلارجاع به بهداشت محیط؛ جهت شناخت مسائل بهداشت محیط نظیر امحاء  :4فرآیند

 ارجاع به سوپروایزر کندرل عرونت جهت تکمیل فر  پرونده بهداشدی کارکنا ، آموز  چهره به چهره و ارائه پمرلتل :9فرآیند

 ارجاع به واحد امور اداری؛ جهت ثبت اثر انگشت، ارائه یک قطعه عکس جهت تهیه کارخ مشخصاخ پرسنلیل :2فرآیند 

 ارجاع به واحد آمار؛ جهت آشنایی با مسائل پرونده نظیر ترتیب اوراق و مسئولیت های دیگرل :1فرآیند

 اعدبار بخشیلارجاع به واحد  :2فرآیند

نمراجعه به دفتر مدیریت بیمارستا  

 مراجعه به مترون
آموزشیانجا  معارفه و ارائه دفدرچه   

 مراجعه به سوپروایزر آموزشی

انجام اقدامات زیر توسط سوپروایزر آموزشی:   

3، 3، 5، 1، 7، 2،  9ی برنامه ریزی اوریندی جهت پرسنل و ارجاع به قسمت های مخدلف فرآیند   

 ی  آموز  سیسدم  حضور و غیاب، لباس فر ، اضافه کار و غیره

 ی آشنایی با بخش و بیمارسدا 

آشنایی  با سیسدم آموزشیی   

 ی نحوه گرفدی پاس ساعدی، مرخصی ها و ذخیره آ  ها

 ی مسائل مربوط به پرونده و تغییر و تحوالخ درو  بخشی

 ی  آموز  نحوه دارو داد  ی گزار  نویسی ی سر  درمانی 

 ی چک زد  دسدوراخ پزشک ی امرجنسی باکس ی چارخ راند ی اندقال خو  

  للل  ی شناخت دسدگاه ها و
 

بخش مربوطه مراجعه به   

 ی کدابچه آشنایی با بخش  
 ی  اورینت شد  به فعالیت های مربوط به بخش  

 شرکت در آزمون حداقل یک ماه بعد از شروع به کار
 ی اجرای آزمو  عملی و تئوری توسط سوپروایزر آموزشی 
 

 اتمام فرآیند آموزشی پرسنل جدیدالورود
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PDP (PERSONAL DEVELOPMEN PLAN  ) 

 تهیه پرونده آموزشی پرسنلی براي هر فرد 

 موزش )برر اسراس آزمرون و    ارزیابی نیاز آموزشی پرسنل بخش هاي مختلف ) نظر خود پرسنل، مسوول آ

 ،مشاهده(

 مسوول بخش و یا نیز واحد(، 

  طبقه بندي و تنظیم نیاز هاي آموزشی 

 )تنظیم تقویم آموزشی ) تاریخ و افراد ارائه دهنده 

       اجراي آموزش ها به دو صورت کنفرانس گروهی و یا آموزش چهره به چهره ) همرراه برا ارائره پمفلرت آموزشری و

 پاورپوینت(

  وارد کردن در پرونده آموزشی پرسنلبرگزاري آزمون پس آزمون و 

  اجراي اقدامات اصالحی در صورت لزوم 
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 دادن آموزش به بیمار فرآیند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بررسی بیمار از نظر داشتن آمادگی براي 

 آموزش دادن به وي توسط پرستار

   آیا بیمار آمادگی دریافت آموزش دارد ؟ 

 ارائه آموزش به بیمار در مورد قوانین و امکانات بخش به

   صورت شفاهی در بدو پذیرش توسط پرستار  

ی آیا بیمار در شیفت جدید آمادگ

 براي دریافت آموزش دارد؟

 خیر

 بله

 ارائه آموزش به بیمار در طول مدت بستري در بخش طبق

و پرستار فرم آموزش توسط پزشک   

ثبت عدم آمادگی بیمرار جهرت دریافرت    

 آموزش در برگه گزارش پرستاري و اعرالم 

  به پرستار شیفت بعد جهت پیگیري

 بله

 خیر

 دادن آموزش هاي الزم به همراهی بیمار

 بله

ارائه آموزش هاي مورد نیاز بیمار در زمان ترخیص توسط 

 پزشک و پرستار 

ي داده شده در فرم آموزش به بیمار ثبت کلیه آموزش ها

)ضمیمه پرونده( توسط فرد آموزش دهنده پس از اتمام 

 آموزش در دو نسخه  

 امضاء فرم آموزش تکمیل شده توسط آموزش 

یا  تحویل نسخه کاربنی فرم آموزش به بیمار

همراه و ارائه پمفلت آموزشی در مورد بیماري 

 مربوطه در زمان ترخیص توسط پرستار
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مقررات مربوط به بیماران 

 جسمانی  نیازهای -الف

 عروندها و ،جراحاخ حوادث از بیمار محافظت -9

 بیمار اسدراحت و راحدی ، جسمانی نیازهای به توجه -2

 بیمار بهداشدی نیازهای به توجه -7 

 بیمار فعالیدهای به توجه -1

 بیمار در مایعاخ تعادل و تغریه به توجه -5

 ( اجدماعی , ذهنی , احساسی , روانی , روحی ) جسمانی غیر نیازهای- ب

 بیمارسدا  در پریر  سیسدم از بیمار نمود  آگاه -9 

 احدرا  به تنهائی و خلوخ بیمار -2    

 آنا  به احدرا  و بیمارا  با مهربانی و رازداری -7          

 بیماری پیشرفت از جلوگیری و بیمار سالمدی افزایش به کمک-  1          

 پرسداری فرآیند اساس بر خانواده و بیمار به توجه-5   
 

قوانین مربوط به کنترل عفونتهاي بیمارستانی 

هما  طوری که کلیه پرسنل پرسداری اطالع دارند عروندهای بیمارسدانی یکی از موارد مهم بخش ها و             

کندرل آ  از وظایف تمامی پرسنل پرسداری می باشد و در صورخ عد  کندرل ، عرونت بیمارسیدانی میی توانید    

 موارد یاد شده زیر حدما رعایت گردد : موجب عواقب بسیار خطرناکی برای پرسنل بخش و بیمارا  گردد ل لرا

 جهت تشکیل پرونده بهداشدی خود به مسئول کندرل عرونت بیمارسدا  مراجعه کنید ل -1

کلیه پرسنل طرحی و جدیدالورود در صورخ نداشدی جواب تیدر آندی بادی باید دفدرچه خود را تحویل مسیئول   -2

 های الز  صورخ گیرد لکندرل عرونت داده تا آزمایشاخ الز  درخواست و پی گیر

در شیرت صبح به مسئول کندرل عرونت و در شیرت عصر وشب به اطالع   needle steakدر صورخ مواجهه با  -3

 دفدر سوپروایزری  رسانده شودل 

 

مردیریت شرکایرات  

درصورتی که بیمارا  وهمراها  شکایدی از نحوه ارائه خدمت  و لللل داشده باشند  ، می تواننید بیا مراجعیه بیه         

دفدر رسیدگی به شکایاخ و مدیریت در ساعاخ اداری در ساعاخ غیر اداری وبه دفدیر سیوپروایزری ، بیمارسیدا     
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یم مسیئول رسییدگی بیه شیکایاخ نمائیید و      اقدا  به طرح شکایت خود نموده و فر  شکایاخ را پر کیرده و تسیل  

 مسئول رسیدگی به شکایاخ موظف به پیگیری شکایت مطروحه می باشند ل

 :  شماره تلری های بیما رسدا 

ایی مرکز دارای خط تلری  می باشد که تعدادی از آنها در زیر آمده است وهمراها  می توانند در صورخ نییاز از  

 آ  اسدراده نماید ل

51279999-91    

    : 9175938291شماره پیامک بیمارسدا   
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 (Hospital Disaster)  مدیریت بحران
 

 تعاریف :

( : مخاطره یک اتراق فیزیکی، پدیده یا فعالیت انسانی است که می تواند بالقوه خسیارخ زا  Hazardمخاطره ) ی

باشدل انواع ایی خساراخ عبارتند از آسیب های جانی، مالی، عملکردی، از هم گسیخدگی اجدماعی و اقدصیادی و  

  یاتخریب محیط زیستل مخاطراخ در دو گروه کلی طبیعی و انسا  ساخت قرار می گیرندل

 

( : مخاطراتی هسدند که ناشی از پدیده های طبیعی بوده و بر اسیاس  Natural hazardsی مخاطراخ طبیعی )

 منشاء به سه دسده زیر تقسیم می شوند: 

 ی با منشاء زمینی مانند زلزله، آتش فشا ، سونامیل9

 زمییلی با منشاء آب و هوایی مانند سیل، طوفا ، خشکسالی، سرما و گرمای شدید، رانش 2

ی با منشاء زیسدی مانند اپیدمی گسدرده بیماریل البده عنوانی نیز بنا  مخاطراخ اجدماعی ی طبیعی وجود داردل 7

 مانند زمانی که تخریب جنگل ها توسط انسا  باعث افزایش سیل می شودل 

 

هسیدند   ( : مخیاطراتی Man – made or technolocical hazardsی مخاطراخ انسا  ساخت یا فناورزاد )

که به دلیل خطای عمدی یا غیر عمدی انسا  ایجاد می شوند، مانند آتش سوزی، نشت مواد مخاطره زا، آلودگی 

آزمایشگاهی و صنعدی، فعالیت های هسده ای و رادیواکدیو، زباله های سمی، حوادث حمل و نقل، انرجار، آتیش  

 سوزی، بمب گراری، ترور و غیرهل 

 

(: آسیب پریری شرایطی است که باعث می شود یک جامعیه در برابیر اثیراخ    Vulnerabilityی آسیب پریری )

سوء یک مخاطره تأثیر پریر شده و آسیب ببیندل ایی شرایط می توانند فیزیکی، اجدماعی، اقدصادی،محیطی و یا 

 مربوط به فرآیندهای مدیریدی باشندل 

 

ع در دسدرس یک جامعه، اجدماع یا سیازما  کیه   ( : ترکیبی از تمامی نقاط قوخ و منابCaopacityی ظرفیت )

 بدواند سطح خطر یا اثراخ سوء یک مخاطره را کاهش دهدل 

 

» در سیطح مشخصیی از   « مخیاطره » ( : عبارخ است از احدمال آسیب دید  در صورخ وقوع یک Riskی خطر )

ر بیر اسیاس معادلیه زییر در     انواع آسیب عبارتند از : جانی، مالی وعملکردی ل خط« ل ظرفیت» و « آسیب پریری

 تعامل است با مواجهه با مخاطره، سطح آسیب پریری و ظرفیت؛ ظرفیت/ مخاطره ، آسیب پریری = خطرل 
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 ( : رویدادی است که مدیریت آ ، فرآیند یا امکاناتی غیر از مدیریت جاری را می طلبدل Emergencyی فوریت )

 

فوریدی است که پاسخ به آ  به توانی فراتر از توا  جامعه آسیب دیده نیاز داردل بجیای اییی    ( :Disasterی بال )

 نیز اسدراده می شودل « بحرا »واژه از 

 

 ( : باالتریی سطح فوریت نسبت به تحمل جامعه استل Catrastropheی فاجعه )

 

پاسیخ/   -7آمادگی  -2کاهش آسیب  -9مرحله اصلی :  1ی چرخه مدیریت خطر بالیا: ایی چرخه عبارخ است از 

 بازیابیل  -1امداد و 

 

( : اقداماخ سازه ای و غیر سازه ای که برای محدود سازی آثار ناگوار مخاطره های Mitigationکاهش آسیب )ی

 رزاد اجرا می شوندل طبیعی، تخریب زیست محیطی و مخاطره های فناو

 

( : عبارخ است از فعالیدها و اقداماتی که پیشاپیش برای اطمینا  از پاسخ موثر به Preparednessی آمادگی  )

 آثار سوء مخاطره ها انجا  می گیرندل در ایی فاز دو اقدا  مهم انجا  می گیرد: 

   و تمریی اجزای اصلی برنامه آمادگی هسدندل ی تدویی برنامه آمادگی، آموز 2ی اسدقرار سامانه هشدار اولیه  9

 

( : عبارخ است از کمک رسانی به انجا  مداخالخ حیی یا بالفاصله بعید از بیال بیه منظیور     Responseی پاسخ )

 حرظ جا  و نیازهای حداقل و پایه مرد  آسیب دیده، پاسخ می تواند فوری، کوتاه یاطوالنی مدخ باشدل 

 

شامل بازسازی و توانبخشی )جسمی ، روانی و اجدماعی( بوده و عبارخ از تصمیم ها و  ( :Recoveryی بازیابی )

اقداماتی است که پس از وقوع بال برای بازگرداند  جامعه آسیب دیده به وضعیت قبیل ییا وضیعیت ارتقیا یافدیه      

ننیدل بازییابی،   انجا  می گیرند، ضمی اینکه اقداماخ الز  برای کاهش خطر بال را نییز تشیویق و تسیهیل میی ک    

 فرصدی برای توسعه پایدار و به کارگیری اقداماخ کاهش خطر بالیا را فراهم می کندل 

 

 

 

 
 

 

 



31 
 

 

 فرآیند سیستم هشدار اولیه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پایش مخاطرات بیمارستان

 مشاهده هر گونه نشانه توسط پرسنل  یا مراجعه کننده 

  ؟خطر وجود داردآیا 

 EOC)تأیید خبر از طریق 

 دانشگاه(

 خیر

 بله

 ارائه خدمات  

سازما  های پایش کننده مخاطراخ 

گی نظیر زلزله ی سیل ی اپیدمی ی آلود

 اطالع به سوپروایزر بالینی  هوا و آتش سوزی، حواث پر تلراخ

حادثه در ساعت اداری رخ آیا 

 داده است؟

 اطالع به ریاست و مدیریت:
 ریاست/ مدیریت بیمارسدا  رهبری 

HICSتیم  را به عهده می گیرندل   

 بله

  سوپروایزر اورژانس تا زما  رسید  فرمانده، رهبری تیم را به عهده می گیرد

 خیر

 اطالع رسانی به اعضای اصلی چارخ بحرا  توسط سوپروایزر بالینی

 حضور مسئولیی و فعال سازی 

 نکات قابل توجه : 

در صورتی که مخاطره در بیمارستان باشد نیازي به تأیید خبر از طریق ر 6 EOC نمی باشد و فقط به   EOC اطالع داده می شود.    

ر اگر مخاطره در بیمارستان باشد و نیاز به تخلیه اورژانسی باشد این کار توسط سوپروایزر انجام خواهد گرفت. 6  
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 : باشد ذیل موارد ندیجه تواند می وضعیت باشدایی بیمارسدا  یک روزانه توا  از فراتر که وضعیدی از عبارتست

 .باشد داشده بدنبال مجروح و کشده زیادی تعداد که ای مدرقبه غیر حادثه  -9

 نباشد بیمارسدا  اورژانس توا  در انها درما  بیمارانی که یا مجروحا  حضور -2

 حوادث و وقایع محتمل الوقوع  

 حوادثی که مراکز درمانی را تهدید می کنند می توا  به چند دسده بشرح ذیل تقسیم بندی نمود : 

 حوادث داخلی یاInternal Disaster  مانند : آتش سوزی ، انرجار ، پخش و اندشار مواد خطرناك 

 حوادث خارجی کوچک یاMinor External Disaster ی است که تعداد کمی قربانی به جای می گرارد ل : وقایع 

 حوادث خارجی بزرگ یاMajor External Disaster  وقایعی است که تعداد زیادی قربانی به جای می گرارد ل : 

 

 استراتژي مدیریت بحران وبال در بیمارستان

 بحرا  های احدمالی(  تدویی برنامه قبل از برروز بحرا  است)شناسائی کلیه آاولیی ومهمدریی -9

 بیمارسدا  کوچک صحرائی -بآ -غرا  -دارو  -نیروی انسانی -تجهیزاخ -امکاناخ -پیش بینی فضا -2

 بحران رکن اصلی مدیریت 4

 پیشگیری )احدمال وقوع حادثه(-9

 توانائی مقابله(-امادگی)اموز  وپژوهش -2

 مقابله)خدماخ سریع پس از وقوع حادثه(-7

 سازی)برگرداند  اوضاع به وضع عادی نه لزوما به وضع قبل از حادثه(باز سازی و عادی -1
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 بحران سطوح

 شود اداره می حاضر در شیرتبا امکاناخ بیمارسدا  و پرسنل  9سطح 

 شود اداره می9 پرسنل سطحبا بکارگیری پرسنل انکال عالوه بر 2سطح 

 نیاز به جرب امکاناخ و پرسنل از خار  از بیمارسدا  دارد7سطح 

 شود سطوح بحرا  برحسب شدخ بیماری و تعدا د بیمار براورد می
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 انواع بالیا

 و ...( اوار -جنگ -غیر طبیعی=ساخت بشر)اتش سوزي-6               و...( سیل-طوفان-طبیعی )زلزله -6

 جدول فهرست مخاطرات

دوره بازگشت  مخاطره

(2) 

آسیب پذیری  (5شدت )

(5) 

احتمال 

(7) 

امتیاز کل مخاطره در منطقه 

 جغرافیایی مفروض

 31 28 25 5 5 لرز  زمیی

 13 91 25 5 2 لغز  زمیی

 78 91 95 5 1 نشست زمیی

 79 91 5 5 3 ریز  صخره/ سنگ

 39 75 99 5 99 گرمای شدید

 55 75 5 5 99 اموا  گرما

 71 91 5 5 99 مو  سرما

 71 91 5 5 99 سرمای زمسدانی

 73 91 99 5 8 طوفا 

 58 28 95 5 99 طوفا  تگرگ

 19 29 5 5 99 طوفا  گرد و غبار

 91 3 5 5 2 کوالك

 91 3 5 5 2 گردباد

 91 3 5 5 2 طوفا  تندری

 23 91 5 5 2 آلودگی هوا

 29 3 5 5 1 آتش سوزی با منشاء طبیعی

 78 3 25 5 2 سونامی

 91 3 5 5 2 فورا  آتشرشانی 

 91 3 5 5 2 بهمی 

 52 3 95 29 99 اپیدمی

 37 75 95 5 8 خشکسالی

 39 75 95 99 99 سیل فصلی

 52 29 99 95 3 سیل برق آسا

 91 3 5 5 2 سیل ساحلی

 91 3 5 5 2 تهدیداخ سایبری

 13 3 5 25 99 حمالخ تروریسدی 

 91 3 5 5 2 تهدیداخ رادیولوژیک

 91 3 5 5 2 تهدیداخ هسده ای 
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 جدول فهرست مخاطرات

امتیاز کل مخاطره در منطقه  (7احتمال ) (5آسیب پذیری ) (5شدت ) (2دوره بازگشت ) مخاطره

 جغرافیایی مفروض

 91 3 5 5 2 تهدیداخ شیمیایی

 91 3 5 5 2 آلودگی فراورده های خونی

 91 3 5 5 2 تهدیداخ بیولوژیک

 91 3 5 5 2 حوادث صنعدی

 13 29 5 99 99 آتش سوزی انسا  ساخت

 39 75 99 5 99 قطع آب

 39 75 99 5 99 قطع برق

 27 3 5 5 3 تخریب ساخدما  )آوار(

 23 3 5 5 99 انرجار

 22 3 5 99 99 شکست سد

 12 29 5 99 3 آتش سوزی انسا  ساخت

 91 3 5 5 2 حوادث معد 

 15 75 25 25 99 حوادث ترافیکی

 91 3 5 5 2 جنگ

 91 3 5 5 2 حوادث هوایی

 91 3 5 5 2 ریلیحوادث 

 91 3 5 5 2 حوادث ساحلی

 59 29 5 25 99 خشونت

 73 3 5 95 99 نزاع های قومی

 22 3 5 99 99 غرق شدگی

 91 3 5 5 2 نشت مواد خطرناك

 19 29 5 5 99 حوادث گاز طبیعی

 23 91 5 5 2 قطع سوخت

 23 3 5 5 99 قطع ژنراتور
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 بیمارستان پیمانیه داخلی جدول فهرست مخاطرات

دوره  مخاطره

 (2بازگشت )

آسیب  (5شدت )

 (5پذیری )

احتمال 

(7) 

امتیاز کل مخاطره در 

 بیمارستان پیمانیه

 15 75 25 25 99 )هجو  بیمارا (حوادث ترافیکی

 39 75 99 5 99 آتش سوزی انسا  ساخت

 HIS 99 5 99 75 39قطع 

 51 71 99 5 99 قطع آب 

 55 79 99 5 99 قطع برق

 55 79 99 5 99 قطع سوخت

 59 75 5 5 99 اموا  گرما
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 پیش فرض ها

 بخا   دو در نکاا  . داد خواهناد  قارار  ریتاا   تحت را آن تیموفق و هستند برنامه ضرر ای نفع به که شود یم شامل را یطیشرا

  :باشد ریز موارد مانند تواند یم دیایب بخ  نیا در تواند یم که ینکات. شود یم انیب ارتقاء قابل نقاط و موجود یها تیظرف

  EOP نیا با ها سازمان و افراد ییآشنا زانیم •

 (یجو مخاطرا  در هیاول هشدار سامانه نبودن ای و وجود مثال) برنامه نیا با مرتبط یها برنامه و ها ستمیس •

  یبخش برون و یبخش درون یهماهنگ زانیم •

 (EOC نبودن ای و وجود مثال) دسترس در امکانا  زانیم •

 ازین مورد یها کمک بودن دسترس در ینیب  یپ •

 .شود هیارا یاختصاص یمثالها و شده زیپره ییگو یکل از خصوص نیا در است الزم: نکته

 ها
ت
رفی
ظ

 

 داشتن دو دستگاه سی تی اسکن -

 وجود تخصص های مختلف -

 فعلی داشتن تجهیزات اضافی جهت پوشش تا دوبرابر ظرفیت -

 .وجود سوپروایزر و طب اورژانس در سه شیفت -

 .وجود فضاهای آزاد اطرف ساختمان بیمارستان -

 .وجود بخش های ویژه -

 ها
ت
ودی
حد
م

 

 .عدم مقاومت در برابر قطع انشعابات برق، آب ، گاز و تلفن -

 .عدم وجود سامانه هشدار اولیه -

 .اختالل در امنیت پرسنل و بیماران در زمان بحران -

 فضای فیزیکی در داخل  بیمارستان..کمبود  -

 وجود نیروهای طرحی و جدید. -

 کمبود در تختهای بستری اورژانس -

 نیاز به تغییر فضای فیزیکی اورژانس بیمارستان جهت نزدیک شدن به استانداردها -

 مکان بیمارستان با وجود باغهای اطراف -
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 سامانه فرماندهی حادثه

 

 اعالم شرایط اضطراري

قطب و یا دانشگاه )بسده به وسعت حادثه( استل در صورتی وزارخ،  EOCاعال  شرایط اضطراری و خدم آ ،مرجع تعییی 

که اعال  شرایط اضطراری به دلیلی توسط سطح باالدست انجا  نگیرد و واحدهای ارایه خدماخ تابعه شهرسدا ، از حادثه 

 سطح باالتر اعال  نمایدل   EOCرا به مطلع و یا با آ  مواجه شود، واحد مربوطه موظف است خبر را فو

است انجا  اقداماخ حیاتی در سطح واحد، مانند فعال سازی سامانه فرماندهی حادثه، تخلییه ، فراخیوا  نیروهیا و     بدیهی

فرمانیده   ارایه خدماخ باید بطور همزما  انجا  شودل اعال  آغاز و اتما  شرایط اضطراری در هر واحد ارایه خیدمت بعهیده  

  باشدلاخ آ  واحد میعملی

در ایی بخش عالوه بر مطالب فوق توضیح مخدصری راجیع بیه اعیال  شیرایط اضیطراری در اسیدا  و دانشیگاه خودتیا          

 بنویسیدل
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 سطح بندي حادثه

 تعریف سطح حادثه

E0 شرایط عادی 

E1       وسعت حادثه در سطح یک یا چند واحد بهداشیدی درمیانی اسیت، لییکی کمیک

 نیستلشهرسدا  الز  

E2 وسعت حادثه در سطح یک شهرسدا  است و کمک دانشگاه الز  نیستل 

E3      وسعت حادثه در سطح یک دانشگاه علو  پزشکی است )بییش از ییک شهرسیدا

 درگیر است یا به هر دلیلی کمک دانشگاه ضروری است(  

E4   وسعت حادثه در سطح یک قطب است )بیش از یک دانشگاه درگیر است یا به هیر

 دلیلی کمک سایر دانشگاه های قطب ضروری است(

E5    وسعت حادثه در سطح ملی است )بیش از یک قطب درگیر است یا به هیر دلیلیی

 مداخله سطح ملی ضروری است(

E6 کمک بیی المللی الز  استل 
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 بروز بحران

 سوپروایزر شیفت

 اطالع به افراد ذیل 

 خانم قانع

 ج. صلح جو

 

 شرف 

 ج . کلوانی

 

رعیت دکتر 

 دوست

عدنانی  خانم دکدر گل نیا آقاي جوکار  

میدرا صادقی ل    

 سراجی

 

 خانم سامانی

 ج. مریم عدنانی

ی آقاي قلیج خان آقاي قائدي  

 

 ج . مکملی

 آقاي یابنده سوپروایزرها

 ج . روشندل

 روشندل

ج. آزاده  

 مصلی نژاد 

 

 دکترجباري

 ج . آگاهی 

 

چراغی

 

ج . زارعیان

  

 

 زرافشار

 

 ج. معصومی

 

 آزاده اسماعیل پور

 

 ج. پورحسینعلی

 سلیمانی

 

 ج. صالح

 مکملی

 

ج. 

 پورفرهادي

 احمدپورزادگان 

 

 ج . پرموز 

 

 

 اکبري

  

 ج. سربلند 

 

 نقش وار

 ج. مخلد

 رشید زاده 

 ج.  مریم زارع

 

زارعمحسن   

 

  جالل خیري

 ج.  عباس صحرائیان 

 

 فرجی

 ج . ساالري

 

 معتمد

 ج . صالح

 

 اصغري

 قیومی زاده

 ج . فخار زاده

 

 پناهنده

 ج. رواندوست

 آقاي شرفی

 

 دهقان خلیلی 

 

 چارت اطالع رسانی

 بحران پیمانیه

 نجمه.مصلی نژاد

 

 

 صمد مرادي 

  ج. لیلی بنی جعفر

 

 آقاي مصلی نژاد
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 : بیمارستان در بحران برنامه اجراي نحوه         

 . میگردد تشکیل زیر اعضا با مدرقبه غیر حوادث با مقابله کمیده حادثه ایجاد از پس بالفاصله         

 بیمارسدا  مدیر بیمارسدا  رییس  

 اورژانس سرپرسدارا  و رییس 

 بخشها سرپرسدارا  و روسا  

  بیمارسدا  مدرو  

 پاراکلینیک واحدهای کلیه فنی مسؤول 

 حراست رییس  

 مالی و اداری واحدهای روسای  

 تاسیساخ مسؤولیی یا بیمارسدا  ارزیابی مسؤول مهندسیی 

 بهداشت مسؤول 

 منطقه / شهرسدا  مدرقبه غیر حوادث سداد نماینده 

 

 واحد فرماندهی-6

                                                                     اضطراری مرکزعملیاخ وهدایت سازماندهی : کلی هدف

 .میشود فعال واحد ایی دانشگاه، بحرا  سداد رئیس از دسدور دنبال به :عملیات فرایند

- بسییج  و امنییت  مسیئول  بیه  اطالع و خود نیروهای به بحرا  وضعیت اعال - نیروها فراخوا  : عملیات شروع

 .ای رسانه و عمومی روابط نمود  فعال و بخشها رؤسای و اورژانس طب ومدخصص سوپروایزرکشیک

 .گردد اعال  عملیاخ خاتمه دانشگاه، بحرا  سداد رئیس از صادره دسدور دنبال به :خاتمه

 : دستورالعمل

  کشییک،  سوپروایزر رادیولوژی، آزمایشگاه، مسئول مدیرا  و عملیاخ بخش رئیس با ویژه جلسة برگزاری به اقدا 

  کوتاه مدخ طی در

  خ عملیا اندازی راه بر مبنی ، اورژانس طب و جراحی مدخصص به عملیاخ شروع سریع اعال 

 و تعیداد  دریافیت  و پشدیبانی بخش مدیر ،از تأسیساخ و ساخدما  تخریب میزا  مورد در اولیه گزارشاخ دریافت 

 .اند نموده مراجعه تاکنو  که کشیک، ازسوپروایزر مراجعیی وضعیت

 بیشدر تخت به دسدرسی جهت خاص، بیمارا  از برخی موعد از زودتر ترخیص جهت ها بخش رؤسای به دسدور  
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 و پزشیکا   نییاز  مورد امکاناخ و لواز  تهیة امر در مسئولیی سایر با هماهنگی نظر از کشیک سوپروایزر به دسدور 

 .دارویی و دفدری امکاناخ غراو فضا، نظر از داوطلبا 

 و بیمیار  بسیدگا   نیازهیای  نمیود   فیراهم  نظر از پشدیبانی مدیر با هماهنگی جهت سوپروایزر مسئول به دسدور 

 .ای رسانه روابط نمود  وفعال امنیت ارشد و بیمارسدا  بسیج با هماهنگی

 آ  سقم و صحت نظر از اطالع از پس اخبار اندشار مجوز صدور و اطالعاخ دریافت 

 

                                                           : درمان مدیریت- 6

 :دستورالعمل

 ها بخش الکدیو های برنامه حرف و قبلی بیمارا  اندقال و ترخیص دسدور صدور 

 اورژانس غیر قبلی بیمارا  برای و ردایولوژی به آزمایشگاه روتیی خدماخ انجا  عد  دسدور 

 اورژانس فرماندهی مرکز نزدیکی در عملیاخ مرکز اسدقرار 

 غیراورژانس بیمارا  از بیمارسدا  تخلیة به دسدور 

 عملیاخ بخش پیشرفت میزا  مورد در حادثه فرماندة به مسدمر داد  اطالع 

 عملیاخ محل در پاراکلینیک خدماخ بود  کافی و رزیدنت تعداد و پرسنل تعداد که ایی از اطمینا  کسب 

 کامیل  نظارخ و حادثه فرمانده پیشنهاداخ و نظراخ گراشدی اجرا به و عملیاخ بخش های جنبه تما  سازماندهی 

 ... و پاراکلینیک زمینة در خود های زیرمجموعه کلیة بر

  از هرییک  در اشکاالخ احدمال نظر از بیمارسدا  های محل بازرسی و عملیاخ علمی تریاژ و علمی کار از اطمینا 

 .مناطق

 

                                                       : عملیات واحد-8

 :دستورالعمل

 بیر  نظارخ و هماهنگی ، حادثه فرمانده با ارتباط ، عملیاخ بخش با مرتبط های جنبه تمامی هدایت و سازماندهی 

 .انسانی خدماخ و پاراکلینیک خدماخ ، درما  مدیریت ، بیمارا  مدیریت های مجموعه زیر

 صحرایی درما  برپایی و بیمارسدا  تخلیه برای ریزی برنامه 

 حادثه بروز هنگا  به آنها اجرای و الکدیو های برنامه تعویق و سریع ترخیص دسدورالعمل تدویی  

 مانور برگزاری و آموز  ، سازماندهی  

 توجیهی جلساخ زما  تعییی و بخش عملیاتی برنامه تهیه و جاری موقعیت مورد در عملیاخ بخش مدیرا  توجیه 

 .واحد مسئول بعدی
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                                                       : پشتیبانی واحد -4

 :دستورالعمل

 پشیدیبانی  منیابع  و سیرپناه  ، کافی غرای میزا  ، فیزیکی فضای نگهداری با مرتبط عملیاخ هدایت و سازماندهی 

 پزشکی مقاصد کننده

 جوی نامناسب شرایط و آزاد فضای در درما  برای ریزی برنامه 

 آنها برای ریزی برنامه و ای سازه غیر و ای سازه الوقوع محدمل خطراخ تعییی و بررسی 

 جانشیی مکانهای گرفدی نظر در و حادثه وقوع از پس نیاز مورد مخدلف مکانهای تعییی 

 آنها برای آموزشی های برنامه تدویی و آسیب بررسی مجهز تیمهای تشکیل 

 مصیدومیی  تعداد گرفدی نظر در با ساعده 72 خودکرایی جهت بیمارسدا  نیازهای کلیه تامیی برای ریزی برنامه 

 داوطلبیی و وپرسنل

 جلیب  بیرای  ....و ورزشیگاهها  ، مسیاجد  ، میدارس  ، سیالمندا   هیای  خانیه  مانند اطراف سازمانهای با هماهنگی 

 مخدلف حمایدهای

 و سوخت ، آب ، غرا ، تجهیزاخ بندی جیره برای ریزی برنامه ....__ 

 

 واحد تریاژ -9

 6تریاژ سطح 

شیوك   دارای بیمیارا   اییی ( فیوری  خیلیی  و فیوری  درمیا   واحید  در بیمیارا   ونظیم  درما  تسهیل : کلی هدف

                                                    )بمانند زنده میدوانند ولی هسدند شدید وهیپوکسی

 :دستورالعمل

 اندقال و نقل جهت نیاز مورد وسایل کرد  وآماده بیمارا  تنرسی وضعیت وبررسی خو  فشار سریع گرفدی  - 9

  اورزانس داخل جابجایی جهت بیمارا 

 پرسنلی واحد مسئول از خدماخ و کمکی نیروی درخواست  -2

  داد قرار آنجا در را نظر مورد وسایل بدوا  که ای گونه به مکا ، نمود  فراهم  -7

  فوری درما  منطقه از شده درما  بیمارا  سریع جابجایی و نظم از اطمینا   -1

  بیمارسدا  مدرو  به وضعیت مکرر و منظم گزار    -5

 و بیمارسیدا   داخیل  بیه  را بیمیارا   سریعدر هرچه بدوا  که ای گونه به محل در الز  امکاناخ نمود  فراهم -3  

 داد اندقال )احیاء(CPRاتاق
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 6تریاژ سطح

 تاخیری درما  منطقه بیمارا  دردرما  تسهیل :کلی هدف

                        داشتل نگه دقیقه15-79تا بیماررا میدوا  مناسب مراقبت با اند، نشده هیپوکسی یا شوك وارد هنوز که بیمارانی

 :دستورالعمل

 ناهنجارهسدند رفدارهای سمت به سیر حال در احدماالً که بیمارانی و داوطلب افراد و نیروها تمامی گرفدی نظر در 

 

 سوپروایزر هماهنگی با دیگر واحد به آنها اندقال و محل در اضافه نیروهای گرفدی نظر در  

  بیه  ترییاژ  به آنها تبدیل بیمارا  ایی بالینی شرایط تغییر عد  از اطمینا  و دسده ایی بیمارا  وضعیت از اطمینا 

 دیگر رنگ

 بیمار صحیح نقل و حمل برای بیمارا  اندقال برای نیاز مورد وسایل کرد  فراهم  

  تأخیری درما  منطقه در کافی وسایل و نیروها از نمود  حاصل اطمینا  

 تأخیری درما  منطقه در ساده درما  امر نمود  فراهم 

 

 

 8سطح تریاژ

  :کلی هدف

 سیسدمیک عوارض بدو  و غیرفوری بیمارا  -

 شد ترنخواهد وخیم احدماالً آینده ساعاخ تا مراقبت حداقل با وضعیدشا ، که بیمارانی -

 :دستورالعمل

 وگچ وآتل سرپایی واقداماخ سرپایی مصدومیی فوری ترخیص زمینه در گیری تصمیم •

 حیاتی صدماخ نداشدی و کمدر خطر با بیمارا  ترخیص زمینه در گیری تصمیم •

 بیمارسدا  شیرت مسئول به مداو  رسانی اطالع •

 ییا  و اسیدراده  بیدو   محیل  در کیه  نیروهایی که طوری به محل بارکاری به نسبت پرسنل موجود تعداد بررسی •

 نماید ارجاع دیگر مناطق به هسدند محدود دارای اسدراده

گیروه   بیه  بیمیارا   ایی اینکه از اطمینا  و ساعت چند گرشت از بعد سبز تریاژ در موجود بیمارا  مجدد بررسی •

 باشند نشده تبدیل قرمز رنگ با تریاژی
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 نمیود   فیراهم  جهیت  داروخانه با هماهنگی و محل در ...و بانداژ و سیمی آتل وسایل درخواست و آوری جمع •

 لامکاناخ ایی هرچه سریعدر

 

 سیاه کد

                         : خانه سرد واحد

 :دستورالعمل

  نماید هویت تعییی را مدوفیا  که فردی تعییی و مدوفیا  جسدهای از محافظت و آوری جمع  -9

  بیمارسدا  ترخیص و اعزا  واحد مسئول با کامل هماهنگی -2

  فرآیندها کلیه ثبت و ها خانواده به اجساد سریعدر تحویل جهت ریزی برنامه  -7

  اجساد بعضی بود  زنده احدمال نظر از اجساد مجدد معاینه نظر از پزشک با هماهنگی  -1

  شده فوخ بیمارا  اندقال جهت ترابری مسئول با هماهنگی  -5

  اند کرده مندقل سردخانه به تریاژ محل از را بیمار که وسایلی یا و برانکارد داد  عودخ -3

  جسد مشخصاخ فر  تکمیل  -3

 سوپروایزر به تحویل جهت فوتی بیمارا  فر  دقیق نگهداری  -8

  حراست و اندظامی نیروی هماهنگی با اجساد قیمدی لواز  و اشیاء نگهداری و حرظ  -1

  داد تشخیص اجساد بقیه از را اند شده معاینه که اجسادی بدوا  تا اجساد تما  به زد  برچسب  -99

  سوپروایزر به فوخ و اجساد آمار اطالع  -99

 اجساد کرد  ضدعرونی به اقدا   -92

 

 نگهبانی واحد -2

                           وانتظامات امنیت واحد

 :دستورالعمل

 حدیی  و بیمارسیدانی  امیوال  و کودکیا   و پرسنل خرو  و ورود کندرل و ها بخش کنندگا  مالقاخ کرد  محدود 

 .باشد نمی شناسایی ویژه کارخ دارای که فردی به کرد  کار اجازه عد  و بیمارا  همراه لواز  کلیه و اجساد

 نییروی  شید   وارد جهیت  تقاضیا  ارسیال  و محیل  بیه  کمکیی  نیروی ارسال بر مبنی منطقه پلیس با رابطه ایجاد 

 بیر  مبنیی  شیده  تعییی قبل از نیروی داشدی و بیمارسدا  به مندهی های خیابا  کندرل جهت رانندگی راهنمایی

 و مشیکوك  میورد  گونیه  هر مشاهده بر مبنی ها بخش مدیرا  به هشدار اعال  و مشاهداخ هاو فعالیت تما  ثبت
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 داخیل  از دلییل  هیر  بیه  کیه  پزشیکی  امیوال  از محافظت و بیمارسدا  مناطق کلیه از وحراظت محل در خطرناك

 .حادثه فرمانده به مسدمر گزار  و یابد می اندقال خار  بیمارسدا  فضای به بیمارسدا 

 آ  به بیمارسدا  مالی درآمدهای و بیمارا  باارز  وجوهاخ اندقال جهت محل به بانک تریی نزدیک با هماهنگی 

 محل

 

  مخابرات واحد -1

                                               خارجی و داخلی ارتباطاخ سازماندهی   :هدف

 :دستورالعمل

 بیمارسدا  سیم بی و تلری سیسدم برقراری در حرظ و فرماندهی مرکز نزدیک در پایگاه یک ایجاد  

  واحدهای با بیشدر هرچه ارتباط جهت بیمارسدا  مخدلف مناطق به سیم بی با شده تعییی قبل از افراد فرسداد 

 . فرماندهی مرکز و مخدلف

 گردد می مندقل ارتباطی شبکه طریق از که ارتباطاخ تما  نمود  مسدند  

 بیمارسدا  عادی مخابراتی شبکه در آسیب بروز صورخ در اضطراری مخابراتی های سیسدم نمود  مهیا  

 شده تعییی قبل از مراکز سایر و بیمارسدا  با ارتباط برقراری  

  کند می مسدقر بیمارسدا  فضای در که بلندگوهایی طریق از امنیدی هشدارهای و بهداشدی های توصیه اعال 

 محل به ای ماهواره مجهز مخابراخ امکاناخ فرسداد  بر مبنی مخابراخ مرکز با تماس  

 روحی آرامش برقراری جهت بیمارسدا  محیط در روانپزشکی واحد مسئول هماهنگی با بخش آرا  موسیقی بخش 

 . بیشدر

 قیرار  بیمارسدا  محیط در که بیمار همراها  به آنها داد  قرار دسدرس در و مخابراتی خط 2 یا یک نمود  مهیا 

 .دارند

 پرسنل غیرضروری های تلری مورد در ارتباط برقراری از پرهیز 

 

 تغذیه واحد -2

                                          عملیاخ مدخ طی در آب و غرائی ذخایر سازماندهی : کلی هدف

 :دستورالعمل

 غرایی بندی جیره برنامه سریع اجرای و غرایی های وعده تعداد سریع برآورد  
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 اضطراری ذخایر موجودی و آشامیدنی آب ذخایر میزا  تعییی  

 بیمارسدا  مدرو  نظارخ با بیمارا  بسدگا  و همراها  بیی آب و غرا توزیع  

 غرا تهیه محل و غرا تهیه و پرسنل برای غرا صرف محل نمود  فراهم  

 به آنها وجابجایی اندقال و عملیاخ محل بهداشدی مسئول توسط کندرل و اهدایی غرایی مواد کامل ثبت و دریافت 

 عرونت از عاری و امی محل

 شیرایط  در بدواننید  امکیا   صیورخ  در تیا  سیوپروایزر  توسیط  بیمارسدا  خار  از ای آشپزخانه امکاناخ درخواست 

 .کنند برپا اورژانس آشپزخانه بیمارسدا  محیط فیزیکی محیط در ضروری

 آینده در احدمالی نیاز و فعلی وضعیت آمار نظر از مسدمر و مسدقیم تماس 

 

 تاسیسات واحد-5

                                               احدمالی تخریباخ به سریع رسیدگی :هدف

 :دستورالعمل

 احدمالی مخدصاخ و بیمارسدا  محل به وارده آسیب نمود  مشخص و انسانی منابع کیریت و کمیت سریع تعییی 

  افراد جانی امنیت برای

 آ  کندرل جهت نظر مورد فرد اندخاب و محل در سوزی آتش خطر گرفدی نظر در  

 محل آ  تخلیه بر مبنی سوپروایزر به اعال  و بیمارسدا  ناامی مناطق تعییی   

 مناطق آ  در تعمیراخ بندی اولویت نظر از محل تعیی 

 سوپروایزر به اعال  و آنها از گرفدی عکس حدی و خطر پر مناطق ثبت و بیمارسدا  مناطق کلیه از مسدمر بازدید  

 عملیاخ های مکا  به فضوالخ اندشار عد  نظر از فاضالب سیسدم مرتب کندرل 

 محل تأسیساتی بحرا  های وضعیت انجا  جهت پشدیبانی مدیر با مدعدد جلساخ برقراری  

  بیمارسدا  ارتباطاخ و برف و آب های آسیب فوری تعمیر جهت افراد فرسداد  

 افزار سخت و تأسیساتی لواز  و امکاناخ نمود  فراهم جهت پشدیبانی مدیر به اطالع  

 

 عمومی روابط و رسانه واحد -60

                                                             واحدها سایر با حادثه مرکزفرماندهی ورابط مطبوعاخ به اطالعاخ :ارائه هدف

 :دستورالعمل

 خبرنگارا  اسدقرار جهت عملیاخ مرکز از فاصله با مناسب مکا  یک سریع تعییی 
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 ها بیمارسدا  سایر از کمک درخواست 

 طریق  از پشدیبانی سردخانه، تدارکاخ، داروخانه، پارکینگ، )پریر (، مالی اداری مسئول با سریع هماهنگی ایجاد

 اند شده اندخاب مسئول عنوا  به قبل از که افرادی

 احدمیالی  ییا  موجیود  کمبیود  هرگونیه  از کامل اطالع و هسدند درما  و پریر  تحت که بیمارانی تعداد از اطالع 

بیه   کیه  فیوخ  میوارد  حدیی  و مصدومیی از کامل اطالع و پارکینگ وسایل یا انبار یا دارو یا پرسنل نظر از درآینده

 اند شده خار  بیمارسدا  از یا و وارد بیمارسدا 

 فرد خود سرکشی و موارد ثبت با همراه بیمارسدا  های قسمت کلیه از اطالعاخ داشدی و ها بخش کلیة با ارتباط 

 مسدمر طور به حادثه فرماندة به و اطالع

 

 واحدداروخانه -66

 مناسب درحد داروئی خدماخ نمود  : فراهم هدف کلی

 :دستورالعمل

  ثبت جهت مالی امور و پریر  با هماهنگی و تریاژ به داروخانه محل از اورژانس همراه دارویی تکنسیی فرسداد 

 آ   آمار و

 دارد وجود آنها اتما  احدمال آینده در که نیاز مورد دارویی اقال  تعییی  

 اورژانس داروهای کرد  آماده بر مبنی سوپروایزر طریق از مرکزی داروخانه با هماهنگی 

 امی محل در مردمی دارویی های کمک پریر  آمادگی 

 دارویی انبار امنیت و کمکی داروهای دریافت زمینه در اندظامی نیروی به اطالع 

 اسداندارد شرایط در داروخانه محل به انبار از ذخیره داروهای اندقال جهت انبار و تدارکاخ مسئول با هماهنگی  

 بیمارا  به داروها داد  در جویی صرفه  

 مصرفی داروهای تعداد بر مبنی کامل گزار  ارسال 

 بیمارا  از دریافدی های هزینه و مصرفی داروهای کامل ثبت 

  داروها به بیمارا  همه دسدرسی از اطمینا  

 واحد مسئول با هماهنگیCPRاتاق به اورژانس ترالی داروهای اندقال بر مبنیCPR 

 همراها  یا بیمار به آرامبخش داروهای رساند  بر مبنی روانپزشکی واحد مسئول با هماهنگی  
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 آزمایشگاه واحد-66

 آزمایشگاه فعالیت ومدیریت خو  های وفرآورده آزمایشگاه خدماخ :  حرظ هدف کلی

 :دستورالعمل

 خونی منابع و آزمایشگاه خدماخ حرظ  

 قبلی غیراورژانس آزمایشاخ و اورژانسی به شده انجا  آزمایشاخ بندی اولویت  

 غیراورژانس روتیی آزمایشاخ انجا  عد  بر مبنی اورژانس بخش و ها بخش سایر به اطالع 

  همراها  از اهدایی خو  گرفدی جهت شخصی فرسداد 

 اورژانس محل در آنها داد  قرار و سوپروایزر و تدارکاخ از اضافی احدمالی مصرفی مواد و تجهیزاخ درخواست 

  آزمایشاخ انجا  کرد  اعال cross mach -Hb-U/Aروتیی آزمایشاخ بیی در 

  بیمارا  تریاژ محل به تزریقاخ تکنسیی و خونگیر یک فرسداد 

  کشیک سوپروایزر به مسدمر گزار  

 خو  به احدمالی نیاز ارسال و کرد  آماده با رابطه در خو  بانک با تماس 

 

 انبار واحد  -68

   تجهیزاخ ذخیره :   هدف کلی

 :دستورالعمل

  :ذیل شرح به عملیاتی افراد برای تهیه ست شناسایی 

 (9جلیقه قرمز برای فرمانده بحرا  ) کد  )الف

 (1، 7، 2جلیقه نارنجی  برای کدهای)   )ب

 (12، 75، 79، 3، 5جلیقه زرد برای کدهای )   ) 

 تهیه کارخ مشخصاخ عکس دار تیم بحرا  با تعییی پست  )د

 ( تهیه بازو بند با عنوا  ) تیم بحرا   و ممهور به مهربیمارسدا  پیمانیه  ( جهت کلیه افراد بیمارسدا  حاضر در 

 شیرت

 سمت هر وظایف شرح کارخ تهیه  

 حوادث جهت عدد 50 حداقل تعداد به برانکارد تهیه  

 عدد 50 حداقل کدا  هر و پا و دست جهت فلزی های آتل تهیه  

 دسدگاه 10 حداقل پرتابل وندیالتور تهیه  

 دسدگاه 20 حداقل مانیدورینگ تهیه  
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 نرری 50 حادثه برای ایشا  اظهارنظر طبق عمل اتاق تدارکاخ  

 نرری 50 حادثه برای ایشا  اظهارنظر طبق آزمایشگاه تدارکاخ  

 دسدگاه یک حداقل پرتابل رادیولوژی دسدگاه  

 عدد 150 حداقل مالفه  

 دست 150 حداقل بیمارا  برای لباس  

 فرماندها  نیز و فرماندهی تحت واحدهای کل تعداد به سیم بی  

 مدوفیا  نیز و الهویه مجهول مصدوما  از عکسبرداری جهت دیجیدال دوربیی 

 تریاژ کارخ  

 اکسیژ  ماسک همراه به اکسیژ  پرتابل سیلندرهای  

 اورژانس داروهای 

 

 واحد پرستاري و تریاژ -64

 نیازهیای  سیاخدی  برآورده برای ممکی سطح بهدریی در پرسداری عمومی خدماخ نگهداری و نظارخ :کلی هدف

 بیمارسدا  داخل و شده پریرفده تازه بیمارا 

 :دستورالعمل

 آمبوالنس تخلیه محل تعییی جهت ترابری مسئول با مشورخ و تریاژ منطقه برپایی  

 تریاژ های تیم تعییی  

 تریاژ کارخ صحیح الصاق و بیمارا  ورودی مناطق کلیه در تریاژ صحیح انجا  بر نظارخ  

 هسدند زودرس ترخیص مسدعد کسانیکه نمود  مشخص و بیمارا  اولیه ارزیابی  

 نیاز مورد میزا  به بیمارا  از مراقبت تیم تشکیل  

  بیمارا  نقل و حمل صحیح سیسدم اجرای از اطمینا  

 تریاژ های تیم برای ای دوره مانورهای برگزاری و آموز  و سازماندهی و بیمارا  تریاژ و پریر  برنامه تدویی  

 بیمارا  از مراقبت و پرسداری پرسنل مایحدا  ریزی برنامه و ارزیابی جهت عملیاخ بخش رییس با مالقاخ  

  تناسب به پرسنل فراخوا  

 ترافیکی نیازهای و ایمنی مسائل برای اندظاماخ و امنیت ارشد با تماس 

  بیمارا  از مراقبت و جابجایی برای نیاز مورد مواد و تجهیزاخ گزار  
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 رادیولوژي واحد -69

 مناسب درسطح رادیولوژی خدماخ حرظ :کلی هدف

 :دستورالعمل

 تدارکاخ با تماس و رادیولوژی های فیلم تعداد وجود ارزیابی 

  های دسدگاه فرسداد portableاز پیشیگیری  جهیت  ترییاژ،  در بیمیارا   ورود محیل  به سونوگرافی و رادیولوژی 

 آسییب  و سیرقت  از پیشیگیری  جهیت  مشیخص  فیرد  یک توسط اقداماخ، تر سریع انجا  و رادیولوژی در ازدحا 

  تریاژ مسئول به تحویل و احدمالی

  واورژانس بخشها سایر به غیراورژانس های گرافی انجا  عد  اعال 

  سوپروایزر به مسدمر طور به شده انجا  خدماخ گزار 

 شیده  انجیا   های هزینه مصرف و تریاژ در شده انجا  پرتایل اقداماخ ثبت جهت مالی امور و پریر  با هماهنگی 

  سوپروایزر هماهنگی با رادیولوژی محل در بانداژ و آتل وCPR وسایل نمود  مهیا

  وسریع تلرنی صورخ به کننده تریاژ پزشک به هوا یا آزاد مایع مثال عنوا  به پاتولوژیک شدیداً موارد سریع اعال 

 رادیولوژی مدخصص توسط

 

 مددکاري واحد -62

 بیمارا  بسدگا  وتغریه واسکا  هدایت :کلی هدف

 :دستورالعمل

 است گردیده مشخص توپوگرافیک نقشه براساس قبل از که محیطی در بیمار همراها  اسدقرار  

 اند شده رها سرپرست بدو  بیمارسدا  محیط در که سالمندا  و کودکا  به ویژه توجه 

 اسامی ثبت دفدر در فرد( بود  سی کم صورخ )در افراد ظاهری یا و فردی مشخصاخ ثبت 

 آنها نیازهای تأمیی و قشر ایی در بهداشت و ای تغریه امکاناخ اجرای به توجه و نظارخ 

 بهداشیدی  رفاهی، ای، تغریه نیازهای تأمیی جهت دار انبار و پشدیبانی و تدارکاخ آشپزخانه، مسئول با هماهنگی 

 افراد ایی

 ارتباط برقراری جهت ارتباطی خط 2 یا یک گراشدی اخدیار در بر مبنی بیمارسدا  مخابراخ مسئول با هماهنگی 

 بیمارسدا  خار  در خود اقوا  با بیمارسدا  در موجود همراها 

  بیه  آنهیا  بیه  رسیانی  خدماخ نحوة و محل در یافده اسکا  افراد تعداد با رابطه در ساعت به ساعت و کامل گزار 

 کشیک سوپروایزر
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 ترخیص و اعزام واحد  -61

 اعزا  وموارد ترخیصها موارد کندرل :کلیهدف 

 :دستورالعمل

  سیایر  بیه  اورژانیس  بیه  کننیده  مراجعه خاص بیمارا  اعزا  یا و ها بیمارسدا  سایر به اورژانسی غیر بیمارا  اعزا 

  مراکز

 تحیت  آنجیا  در بیمیار  که محلی ثبت و جزیئاخ کلیه ثبت با همراه شده کندرل ترخیص روند در تسریع به کمک 

 است بوده درما 

 ترخیص فرآیند کرد  تر سریع و کرد  تر ساده جهت ترخیص اتاق در کافی تدارکاخ و پرسنل تعداد افزایش  

  ترابری واحد با هماهنگی از پس بیشدر اقدا  به نیازمند مصدوما  اعزا  

 بیمار برای پرونده خالصه ثبت و وی اعزا  محل دقیق ثبت و بیمار پرونده شماره نگهداری  

  کشیک سوپروایزر به مدوالی و منظم گزار  

 را فیردی  گیردد،  میی  بیمارا  ترخیص به اقدا  بیمارسدا  منطقه دیگر در شلوغی و ازدحا  علت به صورتیکه در 

 نماید اعزا  فرآیند ایی دقیق کندرل و پرونده ثبت جهت

 شود داشده نگه شوند می اعزا  دلیل هر به که بیمارانی پرونده از فدوکپی 

 

 بهداشت و نظافت واحد -62

 محل فاضالب و بهداشت بر نظارخ و عملیاخ محل بهداشت تامیی :هدف کلی 

 :دستورالعمل

 بیمارا  و افراد و محیط از زدایی آلودگی و فاضالب و بهداشدی نظافت مسائل بود  فعال بر نظارخ 

 محیط آشامیدنی آب بر کندرل و نظارخ 

 آ  از بدیوا   شیویم  روبیرو  آشامیدنی آب تصریه دسدگاه خرابی با که صورتی در تا مواد سایر و کلر نمود  فراهم 

 . نمود اسدراده

 ساخدما  سقف تخریب از حاصل مواد و ها زباله دفع و ترکیک و آوری جمع 

  محل کرد  ضدعرونی و بیمارسدا  نظافت و پاکسازی جهت خدماخ نیروهای فراخوا  

 بیمارسدا  محیط در صحرایی حما  و توالت ایجاد  

 ها زباله اندقال جهت شهرداری با هماهنگی 

  کشیک سوپروایزر به کامل گزار  

 مصرف از قبل کنسروها کرد  ضدعرونی و مرد  اهدا از دریافدی ی تغریه مواد بود  ایمی به کندرل  
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 بهداشت مسایل اعال  جهت مخابراخ و ارتباطاخ واحد سیسدم با هماهنگی  

 مرد  بیی شده توزیع غراهای آوری جمع و محل سمپاشی 

 

 پذیرش واحد  -65

 مصدومیی کلیه مشخصاخ ثبت : هدف کلی

 :دستورالعمل

 سیاعت  و جنس سی، نظر از شده پریر  بیمارا  جامع بندی طبقه و شده پریر  بیمارا  کلیه مشخصاخ ثبت 

 ورود

 اند کرده ترك شخصی رضایت با یا شدند خار  بیمارسدا  از دلیل هر به که بیمارانی کلیه ثبت 

 آنها کامپیوتری ثبت و مصدومیی تریاژ و پریر  فر  کامل کرد  پر 

 و ترییاژ  پیریر   فراینیدهای  کلیه و یابد مندقل بیمارسدا  ورودی تریاژ منطقه به بدواند که فردی داشدی 

 نماید ثبت را شود می تخلیه تریاژ محل در آمبوالنس از که مواردی کلیه

 بیمارا  تما  تریاژ برگه بر پریر  کارخ نصب  

  هسدند پریر  حال در بیمارسدا ، مناطق سایر در اجبارا شلوغی و ازدحا  بعلت که بیمارانی تما  ثبت به اقدا 

 شدگا  پریر  آمار مورد در درما  مدیر به مسدمر اطالع 

 

 واحد روانپزشکی -60

 همراها  و بیمارا   روانی امنیت کرد  فراهم : هدف کلی

 :دستورالعمل

 بیمیار  همراها  بیی آنها فرسداد  و روانپزشکی بخش پرسدارا  روانپزشکی، همکارا  از مدشکل های تیم تشکیل 

 . صحنه در

 جهیت  بصیری  و سیمعی  وسیایل  سری یک از برخورداری در هماهنگی جهت کشیک سوپروایزر با جلسه تشکیل 

  آرا  های موسیقی پخش طریق از امنیت القاء و آرامش ایجاد

 میدخ  در آمیده  وجیود  بیه  مشکل اینکه مورد در آنها با مصاحبت بر مبنی صحنه در بیمارا  بالیی بر شد  حاضر 

 است حل قابل کوتاه

 شدید روحی مشکالخ ایجاد از پیشگیری جهت ارگانی شدید آسیب و فوتی بیمارا  همراها  با مصاحبه  

 طرییق  از کودکیا   در روحیی  آرامیش  ایجاد و امی و آرا  محل به پرهیجا  صحنه از خردساال  و کودکا  اندقال 

 .باشد می موجود روانپزشکی بخش در که روحی کمک وسایل نمود  مهیا و کرد  صحبت



54 
 

 مرکز آ  به بیمارا  بعضی اندقال احدمال بر مبنی دیگر روانپزشکی مراکز با تماس 

 شدگا  فوخ و بیمارا  همراها  به روحی آرامش داد  بر مبنی بیمارسدا  روحانیت جامعه با هماهنگی 

 واحید  بیا  همراهیا (  ییا  )بیمیار  افیراد  بعضیی  به آرامبخش داروهای بعضی تجویز زمینه در داروخانه با هماهنگی 

 روانپزشکی نیاز مورد داروهای نمود  مهیا بر مبنی بیمارسدا  مدرو  با وهماهنگی روانپزشکی

 

 واحد اسکان خانواده پرسنل -66

  وخانواده آنها پرسنلروحی وجسمی  امنیت کرد  فراهم : هدف کلی

 ؟بروز بحرانهائی نظیر زلزله،آتش سوزی و سیل چگونه می توانیم خودما  را مدیریت کنیمآیا می دانید در هنگا  

یکی از دغدغه های بسیار مهم در هنگا  بحرا  دغدغه مراقبت از خانواده است و ایی مشغله ذهنی تیاثیر بسیزائی   

 لاحسی نمی باشددر عملکرد می گرارد و در چنیی شرایط پر خطری پرسنل قادر به انجا  وظیره به نحو 

همانطور که می دانید انجا  وظیره در چنیی شرایطی بسیار بسیار الز  بوده و مانند انجا  وظیره در جبهه جنیگ  

می باشدلبنابرایی تصمیم گرفده شده در چنیی شرایطی کمپی جهت خانواده های پرسنل در بیمارسیدا  اسیدقرار   

 کنیم ل گرددلاسدراده از ایی کمپ را به شما پیشنهاد می

 دستورالعمل: 

)تهیه کمپ جهت خانواده پرسنل در محوطه بیمارسدا  ) دور از محل درما  مصدومیی 

 تهیه  امکاناخ و تجهیزاخ رفاهی 

 اطمینا  داد  به پرسنل  از وضعیت سالمت خانواده 

هماهنگی جهت دسدرسی آسا  خانواده به پرسنل و بالعکس 
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 حقوق گیرنده خدمت

 ایران در بیمار حقوق منشور

 ها واژه و مفاهیم

 .کند می معرفی درمانی بهداشدی خدماخ دریافت جهت خدمت دهنده ارائه به را خود که کسی:بیمار

 میی  به رسیمیت  افراد برای را خاصی اخدیاراخ و امدیازاخ که جامعه یک بر حاکم مقرراخ و قواعد مجموعه:حقوق

 .شناسد

 .شود می تعریف است وسزاوار راست آنچه معنی به زبانها تما  در حقوق

 

 تاریخچه

 در کیه  شید  آغاز 1947 سال در بشر حقوق جهانی اعالمیه اندشار با بیمار حقوق منشور تدویی برای حرکت انگیزه

 .شدند اجدماعی و بهداشدی خدماخ به دسدرسی برای حقوق برابری خواسدار آ  مرد 

 .بود 1959 سال در پرسداری ملی اتحادیه کرد مندشر را بیمار حقوق اعالمیه که ای حرفه گروه اولیی

تحیت   را مسیدند  و اجراییی  های مثال همراه به بیمارا  حقوق الیحه آمریکا های بیمارسدا  انجمی 1973 سال در

 لکرد  مندشر بیمارا  حقوق الیحه عنوا 

 ایران در بیمار حقوق

 10شامل  که گردید تدویی پزشکی آموز  و درما  ، بهداشت وزارخ توسط 1380 سال در بیمار حقوق منشور •

 بود بند

 ومنشیور  گرفیت  صورخ بیمار حقوق محورهای ی زمینه در مجدد بررسی لرا بود هایی کاسدی دارای منشور ایی •

 گردید هاابالغ دانشگاه تمامی به پزشکی آموز  و درما  ، بهداشت وزارخ توسط 1388 سال ماه آبا  در جدید
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 مقدمه

 ارتبیاط  .باشید  میی  سیالمت  خدماخ کنندگا  ارائه و گیرندگا  بیی فعاالنه مشارکت نیازمند کارآمد سالمت نظا 

 ی الزمیه  موجیود،  هیای  تراوخ به نسبت حساسیت و ای حرفه و شخصی های ارز  به احدرا  صادقانه، مناسب و

 درك برای نهادی باید ها بیمارسدا  سالمت، خدماخ ی ارائه ارکا  از یکی عنوا  به .است بیمار مطلوب از مراقبت

 .باشیند  کننیدگا   مراقبیت  سیایر  و پرسیدارا   پزشکا ، آنا ، ی خانواده بیمار، های ومسؤولیت حقوق به احدرا  و

 گرارند احدرا  آ  به و بوده واقف مراقبت اخالقی های به جنبه باید ها بیمارسدا 

 .بیمیاردارد  پیریری  مسیؤولیت  بیه  بسیدگی  حیدودی  تا درما  مثبت ندایج از بیمار مندی بهره و مراقبت اثربخشی

 سیایر  و مصرف داروهیا  بیمارسدا ، در شد  بسدری ها، بیماری ی سابقه به مربوط اطالعاخ بیمارا  است شایسده

 اطیالع  بدو  روند درمانی در تغییر هرگونه از و دهند گزار  صادقانه طور به را سالمدی وضعیت به مربوط مطالب

 .بپرهیزند خود مسئول پزشک

 گیرنیدگا  خیدماخ   و دهندگا  ارائه مناسب تعامل سایه در است امیدوار پزشکی آموز  و ،درما  بهداشت وزارخ

 بیر  .گیردد  ممکی تامیی سطح باالتریی در جامعه سالمت دیگری، حقوق به احدرا  و خود وظایف به نسبت سالمت

 لاست گردیده ذیل تنظیم شرح به و خدماخ ایی گیرندگا  حقوق تبییی هدف با بیمار حقوق منشور اساس ایی

 

 ارزش و بینش

 ویژه ازاهمیت بیماری شرایط در امر ایی .باشند می ها انسا  کرامت به احدرا  و حرظ به مدعهد جامعه افراد یکایک

 و بوده اسالمی نظا  جمهوری پایه اصول از انسانی واالی کرامت به توجه اساسی قانو  اساس بر .است برخوردار ای

 خیدماخ  ارائیه  اسیاس  اییی  بیر .کنید  تأمیی کشور افراد یکایک برای را درمانی بهداشدی خدماخ است موظف دولت

 .پریرد بیمارا  صورخ انسانی کرامت رعایت و حقوق به احدرا  بر مبدنی و عادالنه باید سالمت

 کرامیت ذاتیی   برابیری  پاییه  بر و ایرانی و اسالمی فرهنگ بر مبدنی و انسانی واالی ارزشهای به توجه با منشور ایی

 و گیرنیدگا   کننیدگا   ارائیه  میا  انسانی رابطه تحکیم و ارتقا ، حرظ هدف با و سالمت خدماخ گیرندگا  تمامی

 استل شده تنظیم سالمت خدماخ
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 ایران در بیمار حقوق منشور

 .است بیمار حق سالمت خدماخ مطلوب دریافت :اول محور

 .گیرد قرار بیمار اخدیار در کافی میزا  به و مطلوب نحو به باید اطالعاخ :دو  محور

 .شود شمرده محدر  باید سالمت خدماخ دریافت در بیمار آزادانه گیری تصمیم و اندخاب حق :سو  محور

 .باشد رازداری اصل رعایت و بیمار خصوصی حریم به احدرا  بر مبدنی باید سالمت خدماخ ارائه :چهار  محور

 .است بیمار حق شکایاخ به رسیدگی کارآمد نظا  به دسدرسی :پنجم محور

 است بیمار حق سالمت خدماخ مطلوب دریافت :اول محور

 باشد مرهبی و فرهنگی اعدقاداخ ها، ارز  به احدرا  با و انسا  منزلت و شا  شایسده  9-9

 باشد مهربانی با همراه و انصاف،ادب صداقت، ی پایه بر  2-9

 باشد جنسیدی و بیماری نوع مرهبی، فرهنگی، قومی، جمله از تبعیض هرگونه از فارغ9 -7

 باشد روز دانش اساس بر  1-9

 باشد بیمار منافع برتری بر مبدنی 5-9

 باشد بیمارا  درمانی های اولویت و عدالت بر مبدنی سالمت منابع توزیع  3-9

 باشد توانبخشی و درما  تشخیص، پیشگیری، از اعم مراقبت ارکا  هماهنگی بر مبدنی 3-9

 هیای غییر   محیدودیت  و رنیج  و درد تحمییل  از دور بیه  و ضروری و پایه رفاهی امکاناخ کلیه تامیی همراه به  8-9

 باشد ضروری

 روانیی،  بیمارا  سالمندا ، باردار، کودکا ،زنا  جمله از جامعه پریر آسیب های گروه حقوق به ای ویژه توجه 1-9

 باشد داشده سرپرست بدو  افراد و جسمی و ذهنی معلوال  زندانیا ،

 باشد بیمار وقت به احدرا  با و ممکی زما  سریعدریی در 99-9

  باشد خدمت گیرندگا  جنس و سی زبا ، چو  مدغیرهایی گرفدی نظر در با 99-9
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 میوارد  در گییرد  صیورخ  آ  ی هزینیه  تیأمیی  بیه  توجیه  بیدو   )اورژانس( فوری و ضروری های مراقبت در 92-9

 باشد شده تعریف ضوابط اساس بر غیرفوری)الکدیو(

 اسیت  الز  نباشید،  ممکیی  مناسب خدماخ ارائه که صورتی در ، )اورژانس( فوری و ضروری های مراقبت در 97-9

 گردد فراهم مجهز واحد به بیمار اندقال زمینه الز ، توضیحاخ و ضروری خدماخ ی ارائه از پس

 هیدف  بیا  میباشید  الوقیوع  قریب بیمار مرگ و برگشت قابل غیر بیماری وضعیت که حیاخ پایانی مراحل در 91-9

 و معنیوی  روانی،اجدماعی، نیازهای به توجه بیمار، رنج و درد کاهش آسایش از گردد منظور ارائه وی آسایش حرظ

 خویش زندگی لحظاخ درآخریی دارد حق احدضار حال باشد بیماردر می احدضار زما  در ا  خانواده و وی عاطری

 .گردد همراه خواهد می که فردی با

 ناپریر الوقوع اجدناب قریب مرگ که شود می اطالق برگشت قابل غیر و عال  قابل غیر بیماری وضعیت به احدضار

 است

 .گیرد قرار بیمار اخدیار در کافی میزا  به و مطلوب نحو به باید اطالعاخ :دو  محور

  :باشد ذیل موارد شامل باید اطالعاخ محدوای

  پریر  زما  در بیمار حقوق منشور مراد  9-2-2

 و بیمیه  ضیوابط  و درمیانی  غییر  و درمیانی  خدماخ از اعم بیمارسدا  بینی پیش قابل های هزینه و ضوابط  2-9-2

 پریر  زما  در حمایدی های سیسدم معرفی

 و پرسیدار  پزشیک،  جملیه  از مراقبیت  ارائیه  مسئول پزشکی گروه اعضای ای حرفه ی رتبه و مسؤولیت نا ، 7-9-2

 یکدیگر با ها آ  ای حرفه ارتباط دانشجو و

 بیمیاری،  تشیخیص  ، آ  احدمیالی  عوارض و رو  هر قوخ و ضعف نقاط و درمانی و تشخیصی های رو  1-9-2

 بیمار گیری تصمیم روند در گرار تأثیر اطالعاخ ی کلیه نیز و آ  عوارض و آگهی پیش

  درما  طول در پزشکی گروه اصلی اعضای و معالج پزشک به دسدرسی ی نحوه 5-9-2

 دارند پژوهشی ماهیت که اقداماتی ی کلیه 3-9-2

 درما  اسدمرار برای ضروری های آموز  ارائه 3-9-2

  باشد: ذیل صورخ به باید اطالعاخ ارائه ی نحوه 2-2
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 از وی فردی های ویژگی و درد و اضطراب جمله از بیمار شرایط با مدناسب و مناسب زما  در باید اطالعاخ 9-2-2

 :که ایی مگر گیرد، قرار وی اخدیار در درك توا  و تحصیالخ زبا ، جمله

اندقیال   صیورخ  اییی  گیردد)در  بیمیار  بیه  آسییب  سبب فوق اطالعاخ ی ارائه ی واسطه به درما  شروع در *تأخیر

 شود( انجا  باید مناسب زما  اولیی در ضروری، اقدا  از پس اطالعاخ

 محدر  خواست بیمار باید صورخ ایی در که نماید امدناع امر ایی از اطالعاخ، دریافت حق از اطالع رغم علی *بیمار

 .دهد قرار جدی خطر معرض در را سایریی یا وی بیمار، اطالع عد  که ایی مگر شود، شمرده

 آ  و باشید  داشیده  دسدرسی خود بالینی ی پرونده در شده ثبت طالعاخ تصویرا ی کلیه به تواند می بیمار 2-2-2

 نماید درخواست را آ  در مندر  اشدباهاخ تصحیح و نموده رادریافت

 .شمرده شود محدر  باید سالمت خدماخ دریافت در بیمار آزادانه گیری تصمیم و اندخاب حق :سو  محور

 :باشد می ذیل موارد درباره گیری تصمیم و اندخاب محدوده

 ضوابط چارچوب در سالمت خدماخ ی کننده ارائه مرکز و معالج پزشک اندخاب  9-9-7

  مشاور عنوا  به دو  پزشک از خواهی نظر و اندخاب  2-9-7

 و درتیداو   تیأثیری  وی گییری  تصیمیم  اینکه از اطمینا  با زیسدی های پژوهش در شرکت عد  یا شرکت 7-9-7

 ندارد سالمت خدماخ دریافت نحوه

 در مگیر  آ  رد ییا  پیریر   از ناشیی  احدمیالی  عوارض از آگاهی از پس پیشنهادی های درما  رد یا قبول-1-9-7

 دهد می قرار جدی خطر معرض در را دیگری شخص درما  از امدناع که مواردی یا مواردخودکشی

باشد  می گیری تصمیم ظرفیت واجد بیمار که زمانی در آتی درمانی اقداماخ مورد در بیمار قبلی نظر اعال  5-9-7

 مید  قیانونی  میوازیی  رعایت با وی گیری تصمیم ظرفیت فقدا  زما  در پزشکی اقداماخ راهنمای عنوا  به و ثبت

 گیرد قرار بیمار جایگزیی گیرنده تصمیم و سالمت خدماخ کنندگا  نظرارائه

 :میباشد ذیل موارد شامل گیری تصمیم و اندخاب شرایط

 بند در جامع)مرکور و کافی اطالعاخ دریافت بر مبدنی ، آگاهانه و آزادانه باید بیمار گیری تصمیم و اندخاب 9-2-7

 .باشد دو (

 شود داده اندخاب و گیری تصمیم جهت بیمار به کافی و الز  زما  اطالعاخ، ارائه از پس  2-2-7
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 .رازداری باشد اصل رعایت و بیمار خصوصی حریم به احدرا  بر مبدنی باید سالمت خدماخ ارائه :چهار  محور

 اسیدثنا  را قیانو  آ   که مواردی در مگر است الزامی بیمار به مربوط اطالعاخ ی کلیه به راجع رازداری اصل رعایت

 .باشد کرده

 .شیود  گراشیده  احدیرا   بیمیار  خصوصیی  حیریم  به باید درمانی و تشخیصی از اعم مراقبت مراحل ی کلیه در 2-1

 .گردد فراهم بیمار خصوصی حریم تضمیی جهت الز  امکاناخ ی منظورکلیه بدیی است ضروری

 میدوانند شوند می تلقی مجاز قانو  حکم به که افرادی و بیمار طرف از مجاز افراد و درمانی گروه و بیمار فقط 7-1

 .باشند داشده دسدرسی اطالعاخ به

 از یکی همراهی .باشد داشده همراه را خود معدمد فرد معایناخ، جمله از تشخیصی مراحل در دارد حق بیمار 1-1

 .باشد های پزشکی ضرورخ خالف بر امر ایی اینکه مگر باشد می کودك حق درما  مراحل تما  در کودك والدیی

 .است بیمار حق شکایاخ به رسیدگی کارآمد نظا  به دسدرسی :پنجم محور

 درکیرییت  اخیدالل  بیدو   اسیت،  منشور ایی موضوع که خود حقوق نقض ادعای صورخ در دارد حق بیمار هر9-5

 .نماید شکایت صالح ذی مقاماخ به سالمت خدماخ دریافت

 .شوند آگاه خود شکایت ندایج و رسیدگی نحوه از دارند حق بیمارا  2-5

 کوتاه تیریی  در مقرراخ مطابق اثباخ و رسیدگی از پس باید سالمت خدماخ کنندگا  ارائه خطای از ناشی خسارخ

 شود جبرا  ممکی زما 

ی  کلییه  اعمیال  باشید،  گییری  تصیمیم  ظرفییت  فاقد دلیلی هر به بیمار که صورتی در منشور ایی مراد اجرای *در

چیه   چنیا   البدیه  .بیود  خواهید  جایگزیی قانونی ی گیرنده تصمیم ی عهده بر -منشور ایی در مرکور -بیمار حقوق

 مراجیع ذییربط   طریق از تواند می پزشک شود، بیمار درما  مانع پزشک، نظر خالف بر جایگزیی ی گیرنده تصمیم

 .بنماید را گیری تصمیم در نظر تجدید درخواست

معقوالنیه   درمیا   رونید  از بخشیی  در میدوانید  امیا  است، گیری تصمیم برای کافی ظرفیت فاقد که بیماری چنانچه

 .شود شمرده محدر  او تصمیم باید بگیرد، تصمیم
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 قوانین استخدامی

 انواع استخدام

رسمی آزمایشی:عبارخ است از پرسنل اسدخدا  شده ولی در حالت آزمایشی قرار گرفده اسیت کیه حکیم پرسینل     

رسمی را دارند لیکی رضایت مسئولیی از نحوه رفدار و عملکرد و گرراند  دوره های مربوطه شرط اسدخدا  قطعی 

 سال طول می کشدل 5 تا 7می باشدلمدخ آزمایشی از 

اسدخدا  پیمانی:افرادی هسدند که به موجب قرارداد به طور موقت برای مدخ معیی اسدخدا  میی شیوند و میدخ    

 قرارداد از یک سال تا سه سال قابل تمدید می باشدل

 قراردادی:افرادی هسدند که به موجب قرارداد بطور جهت کار مشخص برای مدخ معیی به کار گرفده می شوندل

طرح نیروی انسانی:همانند پرسنل رسمی پس از صدور ابالغ و معرفی به مسئول مربوطه حکم کارگزینی صادر می 

 گرددل

 حاالت استخدامی

حالیت معیروریت                   -  حالیت تعلییق)غیر قابیل اجیرا(     -حالیت مرخصیی   - حالت از کارافدادگی - حالت اشدغال  -

حالت غیبت   -حالت خدمت زیر پرچم   - حالت انرصال دائم -  ی به خدمت حالت آمادگ -حالت انرصال موقت -

  حالت برکناری)غیر قابل اجرا( -حالت بازنشسدگی  - حالت اخرا  -حالت خدمت آزمایشی    - موجه

شغل عبارتست از مجموع وظایف و مسئولیدها مرتبط و مسیدمر و مشخصیی کیه از طیرف سیازما  امیور اداری و       

 ور بعنوا  کار واحد شناخده می شودلاسدخدامی کش

رسده عبارخ از مجموع رشده های مشاغلی است که از لحاظ نوع کار و حرفه و رشده تحصیلی و تجربیه وابسیدگی   

  نزدیک داشده باشدل

 رسته هاي موجود

رسییده *رسییده بهداشییدی و درمانی *رسییده امییور اجدماعی *رسییده اداری و مالی*رسییده آموزشییی و فرهنگی 

  رسده فناوری اطالعاخ*رسده فنی و مهندسی*ده کشاورزی و محیط زیسترس*خدماخ

پست سازمانی عبارخ از محلی است که در سازما  ها ، وزارتخانه ها و مؤسساخ دولدی بطیور مسیدمر بیرای ییک     

  شغل و ارجاع آ  به یک مسدخد  در نظر گرفده شده ، اعم از اینکه دارای مدصدی یا بدو  مدصدی باشدل
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 تکالیف عمومی کارکنان دولت

مسدخد  مکلف است در حدود قوانیی و مقرراخ احکیا  و اوامیر رؤسیای میافوق خیود را در امیور اداری        :51ماده 

اطاعت نمایدل اگر مسدخد  حکم یا امر مقا  مافوق خود را بر خالف قوانیی و مقرراخ تشخیص دهد مکلیف اسیت   

خ به مقا  مافوق اطالع دهدل در صورتیکه بعد از ایی اطیالع مقیا  میافوق    کدبا مغایرخ دسدور را با قوانیی و مقررا

 کدبا اجرای دسدور خود را تأیید کرد مسدخد  مکلف به اجرای دسدور صادره خواهد بود

 مسدخد  دولت از هر نوع عملی که موجب ایجاد وقره در امور اداری کشور شود ممنوع استل  : 55ماده 

 و نشانهای دول بیگانه موکول به اجازه دولت استلقبول القاب   : 53ماده 

 مور خارجه = انرصالخرو  از تابعیت ایرا  و یا قبول تابعیت بیگانه بشرط گواهی وزارخ ا  : 53ماده 

 حفظ حقوق استخدامی کارکنان

عرای او : مسدخد  رسمی می تواند با یک ماه اعال  قبلی ازخدمت دولت اسدعرا کندل در هیچ میورد اسید   31ماده 

رافع تعهداتش دربرابر دولت نخواهد بودل اسدعرا از تاریخی تحقق می یابد که وزارتخانه یا مؤسسه دولدی بموجیب  

 حکم رسمی با آ  موافقت کندل 

 ظرف یک ماه باید جواب کدبی داده شودل 

 عد  جواب کدبی = عد  قبول اسدعرا 

  مرجع رسیدگی به شکایت : دیوا  عدالت اداری 

  ت مختلفمقررا

: نمی توا  جز در موارد مصرح در قانو  مسدخد  رسمی را از پست سازمانی وی برکنار کرد مگیر آنکیه   991ماده 

 بالفاصله او را به پست سازمانی دیگری منصوب نمودل

: در صورتیکه به علت حرف پست سازمانی یا انحالل وزارتخانه یا شرکت یا مؤسسه دولدی به وجود ییک  993ماده 

عده ای از مسدخدمیی رسمی احدیا  نباشد ، مسدخد  یا مسدخدمیی مزبور به حال آمیاده بیه خیدمت در میی     یا 

 آیندل
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هرگاه مسدخد  به وزارتخانه ، شرکت یا مؤسسه دیگری برود و پست او به دیگری واگرار شود  :993ماده  7تبصره 

 می گرددل ، بعد از برگشدی تا زمانی که به پسدی منصوب شود آماده به خدمت

  ماه اول تما  حقوق ومزایای مربوط و تراوخ تطبیق   بعد از آ  نصف مبلغ مزبور 3آماده به خدمت  :993ماده 

 کارمندا  رسمی دسدگاههای اجرایی در حاالخ زیر به حالت آماده به خدمت در می آیند

نبود پست سازمانی بعد از اتما  مامورییت ییا مرخصیی بیدو      -7حرف پست سازمانی-2انحالل دسدگاه اجرایی-9

 رای هیاخ تخلراخ اداریبر اساس  -1حقوق

روز  15در دورا  آماده به خدمت فقط حقوق ثابت و در صورخ عد  اشدغال در سایر سیازمانها بازنشسیده وییا بیا     

  می گرددلحقوق و مزایای مسدمر بازخرید 

 تقسیم می گردد: عوامل امدیاز آورو  شرایط تمدید قرارداد اسدخدا  پیمانی به دو دسده شرایط الز 

  شرایط الزم:

:نحوه برخورد با ارباب رجوع بایسدی بگونه ای باشد که براساس فرمهای نظر سنجی طرح تکریم مرد  ، مییزا    -9

 فرد تجاوز ننمایدل تعداد مراجعیی به %99نارضایدی از مسدخد  از 

محکومیت و یا  و یکبارتوبیخ کدبی با در  در پرونده  :مسدخد  بیش از دوبار اخطار کدبی بدو  در  در پرونده-2

)کسر حقوق و قانو  رسیدگی به تخلراخ اداری کارکنا  دولت  1در یکی از حاالخ تخلراخ اداری و یا بند   ماده 

  نداشده باشدل (فوق العاده شغل بمدخ یک ماه تا یکسا

 اعال  نیاز مدیریت واحد به تداو  و ادامه خدمت مسدخد  -7

  عد  سوء سابقه فرد در طول مدخ قرارداد  نظیر مصادیق فساد-1

 عوامل  امتیاز آور

 واحد امور اداری دسدگاه سه ماه قبل از اتما  قرار داد ، جهت تکمیل فر  قرار داد جدید اقدا  می نمایدل -9

 صورتی که مسدخد  مشمول هر یک از بندهای ذیل باشد:در   -2

 درصد مراجعیی بر اساس فرمهای نظرسنجی ماهانه؛ 99الف( نارضایدی بیش از    

 یک بار توبیخ کدبی با در  در پرونده اسدخدامی؛ ب( دریافت بیش از دو بار اخطار کدبی بدو  در  یا  
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 قانو  رسیدگی به تخلراخ اداری  1 ( محکومیت در یکی از حاالخ مرکور در ماده    

 د( حصول سوء سابقه طی دورا  قرارداد پیشیی؛  

مراتب به مدیر واحد منعکس می گردد و فر  بمنظور دسدور پرداخت پادا  پایا  خدمت تکمییل )بنید ب          

 فر  مرکور( و به رئیس دسدگاه یا مقا  مجاز از طرف ایشا  ارسال می گردد 99ردیف 

فیر     (8)بند الف ردییف   اینصورخ واحد امور اداری پس از تکمیل امدیاز مربوط به اعال  نظر ارباب رجوع در غیر 

در دسدگاههایی که طرح تکریم اجیرا نشیده باشید ، مسیدخد  از اییی      مربوطه را برای مدیر واحد ارسال می داردل 

 لعامل امدیازی کسب نخواهد کرد

یکسال و در صیورتیکه  درصد کل باشد قرار داد به مدخ  35تا  59شده بیی  در صورتیکه امدیاز کسب : 9ترکر    

 سه سال قابل تمدید استل  درصد امدیاز کل تا 35درصد امدیاز کل باشد تا دو سال و برای بیش از  35تا  35بیی 

ردد، فیر   بعداز طی هر یک از مراحل فوق که موجب تمدید یاعد  تمدید قرار داد مسیدخد  میی گی     : 2ترکر     

  اسدخدامی مسدخد  در واحد امور اداری بایگانی خواهد شدل همربوط در پروند

 

 4/60/16قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران کشور در ساعات اداري مصوب 

از تاریخ تصویب ایی قانو  اشدغال و ادامه تحصیل کارگزارا  شاغل در جمهوری اسالمی ایرا  اعم از قوه مجرییه ،  

مقننه و قوه قضائیه و نهادهای انقالب اسالمی و شرکت های تابعه دولت و کلیه موسسیاتی کیه بیه نحیوی از     قوه 

می  بودجه عمومی کشور اسدراده می نمایند در ساعاخ اداری روزهای کاری هرده ، در داخل و خار  کشور ممنوع

 لل  محکو  می شوند باشد و مدخلریی  به  انرصال  موقت  از خدمت  از  یکسال  تا  سه  سا

 (35/99/23مورخ) 89159تصویبنامه    آییی نامه حضور و غیاب کارکنا  دولت

 تأخیر ورود یا تعجیل خرو  تا دوساعت در ماه  اغماض وکسر از مرخصی اسدحقاقی

 موارد موجه که جزء مرخصی اسدحقاقی منظور می شود

 سایر افراد تحت تکرلحوادث غیر مدرقبه برای مسدخد  ، همسر و فرزندا   و 

 احضار مسدخد   توسط مراجع قضایی و اندظامی

  تشخیص با مدیر ذیربط
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 ساعت 1بار در ماه و جمع بیش از  1تأخیر ورود و تعجیل خرو  بیش از 

 ماه اول و دو  اخطار کدبی و کسر از مرخصی 

 درصد  بمدخ یکماه 79ماه سو  کسر فوق العاده شغل 

 درصد بمدخ یکماه 59ده شغل ماه چهار  کسر فوق العا

 درصد بمدخ یکماه 999ماه پنجم کسر فوق العاده شغل 

 در صورخ تکرار هیأخ تخلراخ اداری

 ساعت در ماه مشمول حکم ایی ماده  8بیش از  -تبصره

  اگر قبال فوق العاده شغل قطع گردیده از ماه سو  هیأخ تخلراخ

 مرخصیها

روز بیه نسیبت میدخ خیدمت اسیدحقاق       5/2خدمت بیه میدخ ماهانیه    مسدخد  رسمی دولت از نخسدیی ماه     

 روز مرخصی خود را می توانند ذخیره کنندل 95طبق قانو  خدماخ کشوری کلیه کارکنا  فقط مرخصی داردل

مرخصیی اسیدحقاقی سیالیانه     مسدخد  می تواند با درخواست کدبی و موافقت کدبیی رئییس یامعیاو  اداره از       

  اسدراده نمایدل

مرخصی اسدحقاقی در یکسیال تقیویمی بیرای مسیدخد       حداکثراسدراده از:  آییی نامه مرخصی ها 99بق ماده ط

  ماه می باشد و  مازاد بر مدخ فوق مجوزی نداردل 1رسمی دولت 

می توانید درهنگیا  بازنشسیدگی     صورخ ذخیره مرخصی مسدخد  دولت در:  آییی نامه مرخصی ها 97طبق ماده 

 ل لزامی نیست یره شده اسدراده نماید ضمنا حرظ  پست سازمانی در مدخ فوق اازمرخصی های ذخ

تعطیلی بیی دو مرخصیی اسیدحقاقی بیر اسیاس  قیانو  خیدماخ کشیوری        :  آئیی نامه مرخصی ها 97طبق ماده 

 محاسبه نمی گرددل

شد الز  است مراتب را ااو ب هرگاه مسدخد  رسمی دولت بیمار شود و آ  بیماری مانع از خدمت:     29طبق ماده 

در کوتاه تریی مدخ به اداره مدبوع اطالع دهد و گواهی اسدراحت از پزشک معالج را به رئیس اداره یامعیاو  ارائیه   

 لنماید
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کارگزیی مکلف است گواهی پزشک معالج را برای تایید به پزشیک معدمید اداره مدبیوع ارسیال     :     22طبق ماده 

  مرخصی اسدعالجی صادر نمایدلنماید و پس از تایید حکم 

آیییی نامیه    21چنانچه مسدخد  بیش از چهار ماه مرخصی اسدعالجی اسدراده نماید برابر میاده  :    21طبق ماده 

مرخصی ها و تشخیص کمیسیو  پزشکی مبنی برصعب العال  بود  بیماری حکم مرخصی صعب العال  تا سیقف  

زشک  معالج صادر می گردد ودر صورخ عد  بهبیودی قابیل تمدیید    توسط کارگزینی با مجوز اسدراحت از پماه  3

و  تا یکسال حقوق و فوق العاده های مربوط( ل در مورد بیماری صعب العال  ، حداکثر ماه 3باشد )در هر نوبت می

  مازاد بر یکسال فقط حقوق پرداخت می گردد لدر مدخ 

بانوا  باردار برای هر زایما  شیش میاه پییش     جهتمی مجلس شورای اسال 83/1/25طبق مصوبه  : 23برابر ماده 

چنانچه  بینی شده است همچنیی برای زایمانهای دو قلو نیز شش ماه مرخصی اسعالجی در نظر گرفده شده استل

 ماه افزایش یافده استل 21ماه به  29مدخ شیردهی و اسدراده از مزایای آ  از فرزند از شیر مادر تغریه گردد 

درمدخ مرخصی صعب العال  مرخصی اسدحقاقی به کارکنا  فوق الرکر تعلق نمی گیردلضمنا :      91برابر ماده  

بانوا  باردار بعد از زایما  چنانچیه دچیار عارضیه دیگیری      82/3/9ورخ/ك م9139/7/2برابر دسدور العمل شماره 

الیییییعال  بهره مند شوند  مانند شکسدگی شوند ،  در صورخ تائید کمیسیو  پزشکی می توانند از مرخصی صعب

 ل 

 مرخصی بدون حقوق

ماه مرخصی بدو  حقوق در طول خدمت آزمایشی تعلق   2به کارکنا  آزمایشی حداکثر  72برابر تبصره یک ماده 

 می گیردل

قانو  اسدخدا  کشوری : مسدخد  دولت می تواند در طیول خیدمت در وزارخ مدبیوع بیا      11ماده   2برابر تبصره 

رئیس اداره از حداکثر سه سال مرخصی بدو  حقوق اسدراده نمایند ضیمنا در صیورخ ادامیه تحصییل در     موافقت 

سال(ل   برای  کارکنانی کیه همسیرا  آنیا  در     5 تحصیالخ عالی تا دوسال دیگر قابل تمدید خواهد بود )حداکثر

 ابل تمدید خواهد بودلسال ق 3ماده قانونی فوق تا سقف  5مشاغل حساس دولدی می باشند برابر تبصره 

 در  توانید  میی  پیمیانی  مسیدخد   وزییرا   هیاخ 81/5/99 – 579353/خ 28533برابر بندیک تصویبنامه شماره 

بدو  حقوق و حداکثر به میزا  دو سیو  میدخ قیرارداد     مرخصی از کننده اسدخدا  دسدگاه موافقت با نیاز صورخ

 اسدراده نمایدل  

 ذیل میدواند از مرخصی بدو  حقوق اسدراده نمایندل: مسدخد  در حالت های  72ماده 
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 مسدخد  اسدحقاق مرخصی نداشده باشدل

 مسدخد  قصد ادامه تحصیل داشده باشدل

 مسدخد  ناگزیر باشد باتراق همسر  به خار  از کشور مسافرخ نمایندل

  ه نباشدلمسدخد  پس از اسدراده از مرخصی اسدعالجی به سبب ادامه بیماری قادر به انجا  وظیر

 خدمت نیمه وقت بانوان

کارکنا  ز  رسمی دولت درصورخ تقاضا و موافقت باالتریی مقا  اجرائی  دسدگاه  مدبوعه  می توانند  از خیدمت   

  نیمه  وقت بهره مند شوندل

خدمت نیمه وقت خدمدی است که ساعاخ کار آ  طبق مقیرراخ  :  آییی نامه خدمت نیمه وقت بانوا  2برابر ماده 

  ساعت نمی باشد ل 22یی قانو  نصف ساعاخ کار هردگی در موسساخ دولدی می باشد و در هرده کمدر از ا

بانوا  مسدخد  پیمانی در   81/5/99ه مورخ  79353/ خ 28533تصویب نامه هیاخ وزیرا  به شماره  7برابر بند 

  دلصورخ موافقت دسدگاه مربوط می توانند از خدمت نیمه وقت اسدراده  نماین

بازنشسدگی  توسط مدقاضی فقط تا سه سیا ل    خدمت نیمه وقت از لحاظ  پرداخت کسور:    3ماده  9برابر تبصره 

  می باشدل قا بل احدساب

مرخصی اسدحقاقی  کارکنا  خدمت نیمه وقت مانند  و مدخ اسدراده از مرخصی اسدعالجی و زایما :  1و  8ماده 

حقوق و فوق العاده شغل و سیایر مزاییای مسیدمر در اینگونیه مسیدخدمیی      کارمندا  تما  وقت محاسبه می شود 

  نصف مبالغ مربوط به کارکنا  تما  وقت خواهد بودل

  لالعاده روزانه به ایی کارکنا  ممنوع می باشدپرداخت فوق العاده اضافه کار ساعدی وفوق : 95ماده 

  حداقل زما  خدمت نیمه وقت یکسال استل

می شود در صورخ تقاضای بیانوا  کارمنید رسیمی و ثابیت خیود و       به دسدگاههای موضوع ایی قانو  اجازه داده 

موافقت باالتریی مقا  مسئول همچنیی بدوانند به جای نیمه وقت ، ساعاخ خدمت آنا  را به سه چهار  ساعاخ کار 

  مقرر تقلیل دهندل
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 مرخصی کمتر از یک روز:

سیاعت    8ر از یک روز جزء مرخصی اسدحقاقی منظور و محاسبه میی شیود و بیه ازاء هیر      : مرخصی کمد 2ماده 

روز در یکسیال   92مرخصی اسدحقاقی مسدخد  کسر می گردد و سقف تعیییی شیده حیداکثر    معادل یک روز از 

 باشدلتقویمی می

 پاس شیر

دورا  شییردهی  ، اییی بیانوا   پیس از      : قانو  ترویج تغریه با شیر مادر و حمایت از مادرا   در 7ماده  9تبصره 

شروع بکار مجدد و اتما  مرخصی اسدعالجی )زایما ( در صورخ ادامه شییردهی میی تواننید حیداکثر تیا بیسیت       

  .وچهارماهگی کودك ، روزانه یک ساعت از مرخصی )پاس شیر( بدو  کسر از مرخصی اسدحقاقی اسدراده نمایند 

د مادرا  شیرده پاس شیردهی را روزانه درسیه نوبیت بیر حسیب نییاز کیودك       : همیی قانو  اجازه می ده 3ماده 

 اسدراده نمایند در هر حال  رعایت سقف یک ساعت الزامی است  

 باز خرید مرخصی کارکنان

 باز خرید مرخصی اسدحقاقی ذخیره شده کارکنا  دانشگاه با حصول شرایط ذیل امکا  پریر خواهد بود : 

 وجود اعدبار الز  در واحد 

 رضایت از نحوه خدمدی مسدخد  

 وجود حداقل یک ماه ذخیره مرخصی اسدحقاقی 

ماه مرخصی خیود   3هر مسدخد  می تواند در سال حداکثر دو ماه و در طول خدمت )قبل از بازنشسدگی حداکثر 

 را باز خرید نماید (

توانند از بازخرید مرخصی در صورخ تامیی اعدبار الز  بهره ساالنه حداکثر تا سقف دو درصد کارکنا  هرواحد می 

 مند شوندل 

بدیهی است ضوابط فوق منحصرا در مورد ذخیره مرخصی اسدحقاقی است و سایر موارد همچو  مرخصی منیاطق  

  محرو  و یا مرخصی تشویقی، تعطیالخ نوروزی و لللللللل قابل ذخیره نبوده و تابع ضوابط خاص خود می باشد ل
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 میزان حقوق بازنشستگی  

 پرداخت کسور بازنشسدگی یا حق بیمه : : سابقهالف 

گردد، لیکی در محاسیبه حقیوق   ا گر چه سابقه پرداخت کسوربازنشسدگی اغلب مدرادف با سابقه خدمت تلقی می

همچنییی   گییرد بازنشسدگی سابقه ای که کسور آ  پرداخت شده و یا تعهد پرداخت گردیده است، مالك قرار می

  خدمت ارفاقی، سنواخ کاری در نظر گرفده می شود که درافزایش میزا  حقوق بازنشسدگی تاثیر گرار است ل

  : نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی : ب   

سال( ضربدر معیدل حقیوق و مزاییای درییافدی کیه میالك کسیور         79سنواخ خدمت قابل قبول به روز )حداکثر 

  روز 99899ر اشدغال با اعمال آخریی ضریب سال تقسیم بر بازنشسدگی است در دو سال آخ

)حقیوق مبنیا      حقوق :    قلالك حقوق و مزایای مشمول   کسور بازنشسدگی عبارتند از 39باتوجه به مراد ماده 

میاده   5قل لهیلپ( تراوخ حداقل حقیوق )موضیوع تبصیره     93حقوق)موضوع ماده تطبیق تراوخ افزایش سنواتی(

العاده نوبت کیاری ، فیوق العیاده جیرب منیاطق      فوق العاده شغل،  فوق  العاده سخدی محیط کار، فوق قل لهیلپ(

ل العاده کارکنا  ممداز وتراوخ همدیرازی هییأخ علمیی   محرو ، حق مسئولیت ، فوق العاده جرب کارشناسی ، فوق

وقی سازما  میدیریت، فیوق   مدیر کل دفدر حق 81/99/95خمور 9391/ 918297همچنیی به اسدنیاد نامه شماره 

و کارکنا  رسده بهداشیدی و درمیانی  موضیوع تصیویب نامیه       کارشناسا  سدادی ، مدیرا  و مشاورا العاده ویژه 

 ز در محاسبه حقوق بازنشسدگی مالك عمل قرار می گیردل 83/5/27خهی مور25397خ  1931شماره 

 پاداش پایان خدمت

و  23/2/35های ضروری به کارکنا  دولت مصیوب  دمت و بخشی از هزینهبه اسدناد قانو  پرداخت پادا  پایا  خ

قانو  اصالح  پاره ای از مقرراخ مربوط به حقوق بازنشسدگی ، بانوا  شاغل ، خانواده هیا و سیایر    3همچنیی ماده 

شرکدهای  ، به کارکنا  رسمی ، ثابت و دارای عناویی مشابه در وزارتخانه ها ، مؤسساخ و 31/2/97کارکنا  مصوب

دولدی مشمول قانو  نظا  هماهنگ پرداخت کارکنا  دولت ، نیروهای مسلح جمهیوری اسیالمی اییرا  و اعضیای     

هیأخ علمی دانشگاهها و مؤسساخ آموز  عالی وپژوهشی در صورخ رضایت از خدمت آنا  به هنگا  بازنشسدگی 

میاه آخیریی حقیوق و فیوق العیاده هیای       در مقابل کلیه سوابق خدمت دولدی به ازای هر سال خدمت معادل یک 

دریافدی که مالك کسور بازنشسدگی است بعنوا  پادا  پایا  خدمت پرداخت می شودل خدمت مازاد بر سی سال 

  در پرداخت پادا  موضوع ایی قانو  قابل احدساب نخواهد بودل
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خیدمت محاسیبه و    در صورتی که سابقه خدمت مسدخد  کمدر از سی سیال باشید ، پیادا  بیه نسیبت سیالهای      

 پرداخت می شودل 

 در صورخ فوخ مسدخد  پادا  موضوع ایی ماده به وراث قانونی مسدخد  مدوفی تعلق می گیردل

مجلس شورای اسالمی ، به ازای هر بیار   89/9/29قانو  پادا  پایا  خدمت مصوب 2به اسدناد قانو  اصالح ماده 

 محکومیت اداری در ده سال آخر خدمت ، یک ماه از پادا  پایا  خدمت مسدخد  کسر می شودل 

  فصل هردم قانو  کاروتامیی اجدماعی )بازنشسدگی (

ر صورخ حایزبود  شرایط زیر حق اسیدراده از مسیدمری بازنشسیدگی را خواهنید     :مشمولیی ایی قانو  د 33ماده 

 داشت

 سال حق بیمه مقررراقبل از تاریخ تقاضای بازنشسدگی پرداخده باشدل 99حداقل  -9

 سال تما  رسیده باشدل 55سال و سی ز  به  39سی مرد به  -2

ه میدخ مزبیور را بیه سیازما  تیامیی اجدمیاعی       سال تما  کارکرده و در هرمورد حق بیمی  79:کسانی که  9تبصره

سال باشد می توانند تقاضای مسدمری بازنشسدگی  15سال و سی زنا   55پرداخده باشنددر صورتیکه سی مردا  

 نمایندل 

سال مدناوب در کارهای سخت و زیا  آور )مخل سالمت ( اشدغال داشده  25سال مدوالی ویا  29افرادیکه حداقل 

مورد حق بیمه مدخ مزبور را به سیازما  تیامیی اجدمیاعی پرداخدیه باشیند میی تواننید تقاضیای         باشند و در هر 

 مسدمری بازنشسدگی نمایندل

کارهای سخت و زیا  آور مشاغلی است که در آنها عوامل فیزیکی و شیمیایی و مکانیکی و بیولوژیکی محیط کیار  

  غیر اسداندارد می باشدل

قانو   19شدگانی که طبق نظر پزشک معالج و نظر کمیسیونهای پزشکی مندر  در ماده قانو  کار: بیمه  39ماده 

 تامیی اجدماعی توانایی انجا  کار را کال یا بعضا از دست داده باشند به ترتیب زیر رفدار خواهد شد

 وبیشدر باشد از کارافداده کلی شناخده می شود  %33الف(  درجه کاهش قدرخ کار  بیمار 

 از کار افداده جزیی شناخده می شودل %33--%77کاهش قدرخ کار بیمار ب( درجه 

  باشد مسدحق دریافت غرامت نقص مقطوع خواهد بودل %77--%99 ( درجه کاهش قدرخ بیمار 
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 قانو  تامیی اجدماعی 39ماده 

 از کار افداده کلی = دریافت مسدمری از کارافداده کلی

حقیوق   %59مه شده ضربدر سنواخ پرداخت حق بیمیه بشیرطیکه از   میزا  حقوق = یک سی ا  حقوق مدوسط بی

 ا  بیشدر نباشدل %999مدوسط ماهانه او کمدر و از 

 از کار افداده جزیی = دریافت مسدمری از کار افداده جزیی

 میزا  حقوق= حاصلضرب درصد ازکارافدادگی در مبلغ مسدمری از کار افدادگی کلی

  ی از کار افدادگی کلی ضربدر درصد ازکارافدادگیبرابر مسدمر 73غرامت نقص عضو= 

بیه   % 5/2سال به ازا هیر سیال میازاد     79در هنگا  تعییی حقوق بازنشسدگی جهت کارکنا  با سابقه کار مازاد بر 

 حقوق بازنشسدگی آنا  افزوده خواهدشدل

 

 قوانین ومقررات حقوقی

 بیه  را ای هیای گسیدرده   تقش پرسدارا  و بوده افزایش حال در روز هر پرسداری عملکردهای پیچیدگی و وسعت

 آنیا   خیدماخ  ارائیه  .دار هسیدند  عهیده  وسییع  ای محدوه در اجدماعی و گروهی ، فردی سالالمت تامیی منظور

 بنیابرایی  . گییرد  میی  بیر  در را مخدلریی  و وظایف بوده درمانی بهداشدی دیگر اعضای با همراه یا مسدقل بصورخ

 هیای  رده در حرفیه  ایی شاغال  موثرتر، چه هر پرسداری ارائه خدماخ و مددجویا  سالمت و جا  حرظ بمنظور

 کیامال  خطوط وجود آگاهی ایی آغازیی نقطه .باشند داشده آگاهی محوله محدوده وظایف از باید بوضوح مخدلف،

 بیدیی .گرارد باقی را ابهامی هیچگونه نباید و شود می ترسیم امر مسئولیی توسط که است شرح وظایف از شرافی

 تیداخل  از تیا  مشیخص باشید   کیامال  بایید  آنا  خدماتی حیطه پرسنلی، مخدلف های رده وجود بدلیل اوال منظور

 عملیی  و علمیی  ومبناهای باشند شدهوضع  واضح و دقیق کامال محوله وظایف ثانیا و شود جلوگیری عملکردهای

 آنکه از قبل حرفه به مربوط اجدماعی و قانونی مسائل وظایف و شرح از باید پرسدارا  بنابرایی .گردد مشخص آنا 

 .نمایند وطیره انجا  کامل با شناخت تا یابند آگاهی نمایند کار به شروع

 قانون تعریف

 هیای  بخشینامه  و هیا  نامیه  همچنیی تصویب و اسالالمی شورای مجلس مصوباخ تما  شامل عا  معنای در قانو 

 .شود می نیز اداری
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 مقننیه  قیوه  طرف از اساسی قانو  مقرر در تشریراخ با که شود می گرده قواعدی مجموعه خاص معنای در قانو 

 . است شده وضع

 استل شده وضع ذیصالح دولدی های سازما  از یکی طرف از که است مقرراتی تما  قانو  کلی بطور

 بود؟ مطلع خود رشته قانونی و حقوقی ازمسائل باید چرا

  یافده افزایش پرسدار از شکایت-9

 .کنند می رسیدگی پزشکی حرفه قانونی و حقوقی امور به مدعدد مراجع 2-

 است پرسدارا  حرفه و کار ناظربه زیادی و مدعدد قوانیی 3-

  یافده افزایش حقوقشا  و قوانیی از مرد  اطالع 4-

 نیست کیرری مسئولیت رافع قانو  به جهل 5-

 قانون با پرستار ارتباط

 مطلع بعنوا 

 دارد مخدلف مثالهای

 است کرده جراحی را تروماتیک آسیب یک پرسداری که

  میداند را آنها سوابق که خانواده پرسدار یک

  بیمارسدا  اداری مسئول پرسداربعنوا 

 عمل اطاق پرسدارمسئول

 

 وظیره انجا  حیی در اداری مقرراخ از دولت مامور تجاوز از است عبارخ چیست؟ اداري فساد و اداري تخلف

 .نماید وارد صدمه او اداری شئو  به که اعمالی انجا  یا

 میی  صینف  ییک  افیراد  ییا  فیرد  صینری توسیط   مقیرراخ  نقیض  درواقع اندظامی تخلفچیست؟ انتظامی تخلف

 پزشکی نظا  باشد:مانندسازما 

 کیرری مسئولیت 2-مدنی  مسئولیت 1-حقوقی مسئولیت انواع

 مدنی مسئولیت

 است دیگری خسارخ جبرا  به موظف شخص که رد مو هر در

 . است خصوصی شخص مدوجه ضرر

 . است پول به تبدیل قابل

 . است شد  بیمه قابل



73 
 

 .کند می پیدا خاتمه شخص رضایت با و دارد خصوصی جنبه

 شود می بیمار زیا  و ضرر به منجر که پزشکی قصور انواع

 اعمال خویش باشد از حاصل ندایج و آثار پاسخگوی باید هرکس         

 

Nursing Malpractice پرستاري خطاي 

 اسیدانداردها،  اییی  مبنای .باشد پرسداری می و مراقبدی های اسداندارد انجا  از کوتاهی معنی به پرسداری خطای

ها  پرونده به رسیدگی و بررسی مسیر در معموال که است درما  و وزارخ بهداشت مصوب های مسئولیت و وظایف

 از گرفدیه  انجا  اعمال میشود وچنانچه گرفده نظر در بندد کار به باید وظایف در پرسدار یک که اقداماتی میانگیی

 .گردد می تلقی قصور وظایف باشد، حد از خار  ویا کمدر فوق مدوسط حد

 اي حرفه قصور

 بیه .گیردد  میی  اطیالق شیده   پریرفده اسدانداردهای با مغایر ای حرفه کار به ای حرفه قصور لغوی نظر از: تعریف

 باشد می از بیمارا  پرسداری مسئولیت دروظیره نقص یا کوتاهی پرسداری قصور دیگر عبارخ

 قصور اقسام

 جنایی -7اخالقی  -2مدنی  -9

 

 بندي تقسیم دیگر نوع

 پرستاري انگاري سهل-6

 گردد می ثابت هرصورخ به بیمار از پرسداری قبول محض به وظیره بیمارایی مراقبت به نسبت پرسدار-

 ، مباالتی بی: است ممکی صورخ چهار به اسالمی قوانیی مجازاخ در که باشد کرده تخطی وظیره ایی از پرسدار-

 دولدی  رعایت نظاماخ عد  و مهارخ عد  ، احدیاطی بی

 .گردد بیمار جسمی بر یا روانی آسیب سبب وظیره انجا  از تخطی-

 اي حرفه انتظامی تخلف ر6

 مباالتی بی  

 اثیر  در ولیی  رود میی  آ  فنی اندظیار  و علمی نظر از که است فعلی ترك معنی به و . است قصور نوع شدیدتریی

 به دیگراقدا  عبارخ به ..شود نمی انجا  غرلت

 که اسداندارد غیر سایز سوز  با تزریق آمپول : مثال باشد نموده مبادرخ آ  به بایست نمی مرتکب که است امری

 .شود جراحی ندیجدا و نکروز تزریق، محلالدهاب  به منجر
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 احتیاطی بی

 عبارخ به .یابد می انجا  انگاری اثرسهل در ولی پریرد انجا  نبایسدی پزشکی اصول و علمی نظر از که فعلی انجا 

 مرتکب که است امری از خودداری دیگر

 .باشد نموده اقدا  آ  به بایست می

 میرگ  و تشینج  سبب که سیلیی چو  پنی دارویی وریدی تزریقORDERطبق حیاتی عالالیم گرفدی عد  :مثال

 .شود می

 مهارت عدم

 .ندارد درانجا  آ  را کافی عملی و علمی مهارخ و تجربه ، مرتکب که است موارد شامل

 زیاد سرعت با توئیی فنی دارویی مثل وریدی تزریق وریدی، داخل تزریق جای به جلدی زیر تزریق : مثال

 دولتی نظامات رعایت عدم

 ، بهداشت وزارخ مسئوال  مسئول مانند مقاماخ ها دسدورالعمل و ها بخشنامه ، قوانیی کلیه اجرای و رعایت عد 

 دانشگاه پرسداری ریئس ، دانشگاه رئیس

 .کدبی باشد و صریح دسدورها کلیه است الز  ....و بخش مسول ، بیمارسدا  مدرو 

 یک بیمار بحرانی وضعیت مورد در پزشک به اورژانس پرسداربخش اطالع عد  :مثال

 اي حرفه انتظامی تخلف

 حرفه صاحبا  اما باشد، نمی جرائم عمومی جزء و نگردیده معییی جرمی آ  برای قانو  طبق بر که است تخلری

 ملز  دارند که تعهدی خاطر به پرسناری

 و بیدوی  هیای  هییاخ  در تخلریاخ  اییی  به رسیدگی.باشند می خویش ای حرفه شئوناخ حرظ برای ا  رعایت به

 .گیرد صورخ می اسدانی نظر تجدید

 . نمایید  می ایجاد بهداشدی تیم اعضاء دیگر و پرسدارا  با درما  دوره درخصوص را مهم ارتباط یک بیمار پرونده

 صحیح سیالمدی  گزار  یک . آورند نمی در اجرا به مؤثر را خود حرفه مراقبت دهندگا  پرسداری گزار  بدو 

 .نماید می حمایت را دهندگا  مراقبت و بیمار

 

دریافیت   منظیور  بیه  درمانی و بهداشدی مرکز یک به دهنده مدد یا بیمار، یک ورود از پس:پزشکی مدارك تعریف

 )درما ، گوناگو  صور به درمانی بهداشدی خدماخ

 

 آنها هنگا  خرو  للل(تا و خو  حدی یا ارگانها انواع اهداء سایریی مانند به رسانی کمک آزمایشاخ، انجا  آب، چک

 ثبت مخصوصی روی اوراق بر کنندگا  مراجعه برای شده انجا  و پشدیبانی اداری بهداشدی، خدماخ کلیه مرکز، از

 .شود می گرده پزشکی مدارك اوراق، ایی به مجموعه که شود می یادداشت و
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 کیفري مسئولیت

 های مجازاخ از یکی به مسؤول شخص است قانو  در مطرح جرایم از جرمی مرتکب مسؤولیت کیرری مسؤولیت

 .دارد عمومی جنبه و باشد می جامعه مدوجه خواهد رسید ضرر قانو  در مقرر

 . نیست پول به تبدیل قابل

 . نیست شد  بیمه قابل

 . است مجر  مجازاخ کیرری مسئولیت از هدف

 است  کیرری مسئولیت از مواردی ...جنایی جنیی سقط ، واقع خالف گواهی صدور

 کند؟ می ایجاد اجتماعی محرومیت جرایمی چه

 محرو  اجدماعی حقوق از را علیه محکو  ، ذیل عمدی جرایم در کیرری قطعی محکومیت ا .  .ق مکرر 62 ماده

 میگردد اثر رفع حکم اجرای و شده تعییی مدخ از انقضای پس و مینماید

 حکم اجرای از پس سال پنج ، حد مشمول جرایم در عضو قطع به محکوما  1-

 حکم اجرای از پس یکسال ، حد مشمول درجرایم شالق به محکوما  2-

 حکم اجرای از پس سال دو ، سال سه از بیش تعزیری حبس به محکوما  3-

 افیراد  سیایر  و اسیالمی  جمهیوری  کشور اتباع برای گزار قانو  که حقوقی از عبارتست اجدماعی حقوق -9 تبصره

 : قبیل از میباشد صالح دادگاه حکم یا قانو  بموجب آ  سلب و نموده آ  منظور حاکمیت قلمرو در مقیم

 بیه  شید   اندخیاب  و نگهبیا   شورای در عضویت و خبرگا  ، اسالمی شورای مجالس در شد  اندخاب حق ( الف

 . جمهوری ریاست

 . میشوند اندخاب قانو  بموجب آ  اعضای که هایی جمعیت و شوراها و انجمنها کلیه در عضویت ( ب

 امناء و منصره هیاتهای در عضویت (  

 نگاری روزنامه و آموزشی مشاغل به اشدغال ( د

 مؤسسیاخ  ، شیهرداری  ، دولیت  به وابسده مؤسساخ ، ها شرکت ، دولدی های سازما  ، وزارتخانه در اسدخدا  ( ه

 انقالبی نهادهای و نگهبا  شورای و اسالمی شورای مجلس ، اداراخ عمومی خدماخ به مامور

 دفدریاری و وطالق ازدوا  و رسمی اسناد دفاتر تصدی و دادگسدری وکالت ( و

 رسمی مراحل در کارشناسی و داوری سمت به شد  اندخاب ( ز

 افدخاری عناویی و دولدی های مدال و نشا  از اسدراده ( ح
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 درمانی اعمال انجام براي قانونی شرایط

 ؟ است کدا  پزشکی اعمال انجا 

 رعایت و آنها قانونی نمایندگا  یا سرپرسدا  یا اولیاء یا شخص رضایت با که مشروع طبی یا جراحی عمل نوع هر

 .بود نخواهد ضروری رضایت اخر فوری موارد در .شود انجا  دولدی و نظاماخ علمی و فنی موازیی

 ( اسالمی مجازاخ قانو  59 ماده 2 بند )

 خسیارخ  ضامی باشد نموده حاصل برائت او ولی یا مریض از جراحی اعمال یا درما  شروع از قبل طبیب چنانچه

 60 )ماده.باشد نمی ضامی نباشدطبیب ممکی گرفدی اجازه که فوری موارد ودر نیست نقص عضو یا مالی یا جانی

 درمانی اعمال انجا  برای قانونی شرایط ( اسالمی مجازاخ قانو 

  قانون مجوز 1-

 قانونی صالحیت احراز -الف

 شده آ  مدارك اخر به موفق علمی های دوره گرراند  با که تخصصی محدوده در فقط بایست می درمانگری هر

 فعالیت نماید است

 

 فعالیت مجاز محدوده -ب

نمایید   فعالیت است شده اشدغال پروانه و مدارك اخر به موفق که مجازی محدوده در فقط بایست می پزشکی هر

 پزشکی مخدلف های رشده مدخصصیی و دندانپزشکا  و پزشکا  مطب نوع هر تاسیس قانو ، ایی تصویب تاریخ از

 باشد می پروانه کسب و ی بهدار وزارخ اجازه با باید دیگر شهر به شهری از مطب نامبردگا  محل تغییر و

  درمان قصد 2-

 .باشد علمی اطالعاخ کسب پژوهشی های فعالیت ودر بیمار سالمدی تامیی اولیه هدف

 .شود می مربوط شهرخ ، ارتقا فردی، اعدبار به گاهی ولی باشد مالی است ممکی :ثانویه منرعت

 دریافیت  و صورتحساب در تصرف و دخل یا و سودجویی منظور به احدیا  بر مازاد خدماخ ارائه یا و ایجاد-1 ماده

 بیه  مدخلیف  و شیده  محسوب جر  پزشکی آموز  و ،درما  بهداشت وزارخ ناحیه از اعال  شده نرخهای از اضافه

 .گردد می مقررمحکو  مجازاتهای

 نظا  مصلحت تشخیص مجمع27/92/9733مصوب درمانی و بهداشدی امور حکومدی تعزیراخ قانو 

 پزشکی اعمال بودن مشروع 3-

 خیالف  او اقیدا   اصل چنانچه ,بیمار رضایت اخر و طبابت حرفه به اشدغال در صالحیت بود  دارا وجود با پزشک

 مجاز موارد غیر در جنیی سقط باشدمثل او مسئولیت موجب تواند می و مجاز او غیر عمل باشد شرع
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  بیمار رضایت 4-

 او از انسیا   روی بیر  بیمار درما  و معاینه برای اقدامی هرنوع منظور به تا کند می ایجاب فردی های آزادی اصل

 موجبیاخ  باشید  اعدنیا  بیی  خود بیمار از معدبر نامه رضایت اخر به نسبت پزشک و چنانچه شود اخر نامه رضایت

 بود خواهد و مجازاخ تعقیب قابل و است نموده فراهم را خود مجرمیت

آگاهی داد  به بیمار یا اولیاءیا نمایندگا  قانونی بیمار نسبت به نوع بیماری و نحیوه درمیا  و خطیراخ و    : برائت

 درما  بیماریو تبری جسدی پزشک از خطراخ و عوارض احدمالی درما عوارض 

 مسیئولیت  فاقید  پزشیک  بیمیار  از برائیت  اخر با پیوسده وقوع به خسارتی تقصیرپزشک، ندیجه در که صورتی در

 شود شناخده می مجر  و بود نخواهد

به عنوان متهم باشد قوانین مرتبط با خطاهاي پزشکی در قانون مجازات اسالمی در صورتی که پزشک 

 دسته تقسیم می شود:9به 

سقط -5عد  اخر برائت و رضایت-1قصور پزشکی-7فا  کرد  اسرار پزشکی -2صدور گواهی های خالف واقع -9

 جنیی جنائی

کوتاهی در اجرای اسداندارد مراقبت های پزشکی که باید به عمل آییدلدر حقیقیت قصیور عبیارخ     :قصور پزشکی

 و یا انجا  فعل ممنوعه است از ترك فعل الز 

 آشنائی با مواد ي از قانون مجازات اسالمی در خصوص قصور پزشکی:

:هر گاه بر اثر بی احدیدطی یا بی مباالتی یا عید  مهیارخ و عید  رعاییت مققیراخ مربیوط بیه        215ماده  7تبصره 

نمی افداد ،قدل یا ضیرب و  امری،قدل یا جرح واقع شودبه نحوی که اگر آ  مقرراخ رعایت می شد،حادثه ای اتراق 

 جرح در حکم شبه عمد خواهد بودل

:در صورتی که قدل غیر عمد به واسطه بی احدیاطی یا بی مواالتی یا اقدا  بیه امیری کیه مرتکیب درآ      393ماده 

مهارخ نداشده است یا به سبب عد  رعایت نظاماخ وارد شود ،مسبب به حبس از یک تا سه سال و نیز به پرداخت 

 صورخ مطالبه از ناحیه اولیای د ،محکو  خواهد شد،مگر اینکه خطای محض باشدل دیه در

با توجه به موارد فوق از قانو  مجازاخ اسالمی و تعریف قصور می توا  گرت که قصور پزشیکی جیر  شیبه عمید     

 استل

 : علمی موازین رعایت

 در بایید  همچنیی شود انجا  پزشکی حرفه در شده پریرفده واسدانداردهای اصول اساس بر باید پژوهش و درما 

 به حرفه ایی عضو یک توسط معمول مهارخ ارائه بلکه نیست حادثه وقوع عد  تضمیی ,اندظار قانو  که داشت نظر

 رود اندظار می شرایط آ  در او از که است ای اندازه
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 : دولتی نظامات رعایت

 درانجیا   کیه  اسیت  دولدی کلی های نامه بخش حدی و نامه آییی یا نامه تصویب یا قانو  نوع هر دولدی، نظاماخ

 غییر  مراکیز  در اعمیال  برخیی  انجا  عد :مانند .باشند می آ  رعایت به ملز  افراد پژوهشی،کلیه و درمانی اعمال

 مجهز

 آ  در مرتکب که امری به اقدا  یا مباالتی بی یا احدیاطی بی واسطه به عمد غیر قدل که صورتی در - 616 ماده

 پرداخت به نیز و سال سه تا یک از حبس به مسبب شود واقع نظاماخ رعایت عد  سبب یا به است نداشده مهارخ

 . شد خواهد د  محکو  اولیای ناحیه از مطالبه صورخ در دیه

 تبدیل یا و دهد تخریف را بازدانده یا و تعزیری مجازاخ ، مخرره جهاخ احراز صورخ در میدواند دادگاه - 22 ماده

 باشد مدهم حال به تر مناسب که نماید ازنوع دیگری مجازاخ به

 

 ها هیات تشکیل ي نحوه

 هییاخ " عنیوا   تحت هیاتهای قانو  ایی مشمول های دسدگاه از یک هر در اداری تخلراخ به رسیدگی منظور به

 .شد خواهد تشکیل " کارمندا  تخلراخ اداری به رسیدگی

 .باشد می نظر تجدید و بدوی های هیاخ شامل مزبور های هیاخ

 اداری تخلراخ به رسیدگی قانو  مشمول های سازما 

 اداری تخلراخ به رسیدگی قانو  مشمول های سازما 

 مسدلز  ها آ  بر قانو  شمول که دولدی های شرکت کلی طور به و ها شهرداری , ها سازما  , ها وزارتخانه کلیه

 کارکنیا   نییز  و شیود  میی  تیامیی  عمومی بودجه از ها آ  بودجه از قسمدی یا تما  که وموسساتی است نا  ذکر

 . هسدند قانو  ایی مشمول مقرراخ اسالمی انقالب های نهاد و مجلس

 هیای  هییاخ  اعضای , قضاخ , اندظامی نیروهای و ارتش نظامیا  غیر و مسلح نیروهای اسدخدا  قانو  مشموال 

 مقیرراخ  تیابع  و بیوده  خار  قانو  ایی شمول از کار قانو  مشموال  و عالی آموز  و موسساخ ها دانشگاه علمی

 .بود خواهند خود به مربوط

 رسیدگی به شروع چگونگی

 اعیال   ییا  شیکایت  صیورخ  در بدوی هیاتهای.است بدوی هیاخ با کارمندا  اداری تخلراخ به رسیدگی صالحیت

 . میکنند به رسیدگی شروع نظارخ عالی هیاخ بازرسا  یا اداری سرپرسدا  مدیرا ، اشخاص،

 هیات آرا شدن قطعی چگونگی

 قابیل  که آرایی مورد در. است االجرا الز  و قطعی ، ابالغ تاریخ از نباشد نظر تجدید قابل صادره آرا که صورتی در

نظیر   تجدیید  هیاخ نماید، نظر تجدید درخواست رای ابالغ تاریخ از روز 30 ظرف کارمند گاه هر باشد نظر تجدید

 . است االجرا الز  و قطعی ابالغ تاریخ از نظر تجدید هیاخ آرای. است رسیدگی به مکلف
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 قانون 8 ماده در اداري تخلفات انواع

 اداري یا شغلی شئون خالف رفتار و اعمال - 6

 میی  قیرار  بنید  اییی  مشیمول  اسیت  دولیت  مسیدخد   اداری ییا  شیغلی  شئوناخ با مغایر که فعلی ترك یا فعل هر

 وارد خدشیه  وی شغلی حیثیت به که گردد فعلی مرتکب وظیره انجا  حیی در دولت مسدخد  است گیرد،ممکی

 کالهبرداری، سرقت، ببرد مانند سئوال زیر را وی صنری و اداری شا  که دهد انجا  اداره از خار  در عملی شودیا

 سازد دار خدشه را او شغلی حیثیت که کارهایی به اشدغال یا و بالمحل چک کشید  رشوه، داد 

 مربوط مقررات و قوانین نقض - 6

 . دلیل بدون ها آن قانونی امور انجام در تاخیر یا ندادن انجام یا رجوع ارباب در نارضایتی ایجاد - 8

 حیثیت هتک افترا، و تهمت ایراد - 4

 افراد حیثیت هدک و توهیی به و دهد نسبت حقیقی شخص به را ای مجرمانه عمل یا و دروغ دولت کارمند هرگاه

 شود می مدخلف محسوب نماید مبادرخ

 اخاذي - 9

 فرد شرفی یا جانی مالی، تهدید به مبادرخ دیگری یا خود نرع به افراد مال تصاحب قصد به دولت کارمند چنانچه

 .گیرد می قرار تخلف مشمول ایی نماید افرادی یا

 اختالس - 2

 وظیریه  حسیب  ماموریکیه  ناحییه  از عمو  و دولت به مدعلق مال غیرقانونی و نامشروع تصاحب از عبارخ اخدالس

 است سپرده شده او به مال آ  قانونی

 .باشند دولت کارکنا  و کارمندا  از بایسدی می اخدالس جر  مرتکب 1-

 .باشد قرارگرفده شخص اخدیار در وظیره و مسئولیت حسب اخدالس موضوع 2-

 وجیوه  اگیر  یعنیی  باشید  دولدیی  هیای  سیازما   از یکیی  به مدعلق بهادار اوراق و سها  و مطالباخ و وجوه باید 3-

 .کند نمی تحقق پیدا اخدالس باشد غیردولدی

 دانست مخدلس را او توا  نمی نباشد دیگری یا خود نرع به مال تصاحب مقا  در کارمند عمل چه چنا  4-

 شیش  و حیبس  سال سه تا ماه شش به مرتکب، باشد ریال هزار پنجاه تا اخدالس میزا  که صورتی در : مجازاخ

 انرصال سال سه تا ماه

 .شود می محکو  موقت

 و دولدیی  خدماخ از دائم انرصال و حبس سال ده تا دو به باشد ریال هزار پنجاه از بیش اخدالس میزا  چه چنا 

 رد بر عالوه مورد هر در

 .شود می محکو  آ  برابر دو معادل نقدی جزای به اخدالس مورد مال یا وجه
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 اختالس حکم در جرائم

 بازنشسدگی صندوق وجوه از مجاز غیر اسدراده 1-

 کشوری اسدخدا  قانو  101 ماده موضوع

 دولت اموال و وجوه عمدی اتالف 2-

 کالهبرداری و ارتشاء اخدالس، مرتکبیی مجازاخ تشدید قانو  5 ماده 1 تبصره

 غیرقانونی تصرف

 اسیدراده  مورد است شده سپرده آنها به وظیره حسب بر که غیرمنقول و منقول از اعم را دولدی اموال کارمند اگر

 محسیوب  غیرقیانونی  مدصرف باشد داشده دیگری یا خود نرع به را آنها تملک قصد بدو  آنکه دهد قرار غیرمجاز

 . شود می

 اسالمی مجازاخ قانو  598 ماده

 .شود می محکو  شالق ضربه 74 به المثل اجره پرداخت و وارده خساراخ جبرا  بر عالوه :مجازاخ

 اشخاص به نسبت مقرراخ و قوانیی اجرای در اداری غیر روابط یا غرض اعمال یا تبعیض -3

 اداری موظف ساعاخ خالل در خدمت ترك - 8

 مجوز کسب بدو  آ  از خرو  تکرار یا خدمت محل به ورود تاخیر در تکرار 9-

 رعاییت  را آ  از خرو  و خدمت محل به ورود برای شده تعییی ساعاخ مکلرند اجرائی دسدگاههای کارکنا  کلیه

 مقیرر  دیگیری  ترتییب  "کدبا آنا  از یک هر خرو  و ورود برای دسدگاه ذیصالح مقا  از سوی که آ  مگر ، نموده

 .باشد شده

 مربوطیه  میدیر  تأئیید  بیه  کیه  درخواست برگ ساعدی، مأموریت یا و مرخصی از اسدراده از قبل موظرند کارکنا 

 فیوق  مرخصی و مأموریت اینصورخ غیر در نمایند خود کارخ زد  به اقدا  آ  از و بعد تحویل نگهبانی به رسیده

 . می گردد تلقی خرو  در تعجیل یا ورود در تأخیر عنوا  به

 تیأخیر  میدخ  جمیع  و باشد داشده موجه غیر خرو  تعجیل یا ورود تأخیر بار 4 از بیش ماه هر در که مسدخدمی

 و شید  خواهید  داده اخطار کدبا دو  و اول ماه برای تاخیر مجموع قبال در برسد ماه ساعت در 4 از بیش به مزبور

 میاه  بیرای  و درصید  50 میزا  به چهار  ماه برای و درصد 30میزا   به مسدخد  شغل العاده فوق سو  ماه برای

 بیه  رسییدگی  هییأخ " بیه  جهیت رسییدگی   مسدخد  پرونده تکرار، صورخ در و شد خواهد کسر صددرصد پنجم

 .گردید خواهد ارجاع "اداری تخلراخ

 8 مرخصیی  نیوع  اییی  مدخ وحداکثر میشود منظور اسدحقاقی مرخصی جزء روز یک از کمدر اسدحقاقی مرخصی

 درماه می  باشد  ساعت

 



81 
 

 دولتی اموال به خسارات ایراد ، دولتی وجوه و اسناد و اموال حفظ در تسامح

 اداري محرمانه اسناد و اسرار افشاي - 66

 ایجیاد  حقیوقی  یا حقیقی اشخاص توسط که شنیداری دیداری، نوشداری، از اعم مضبوط اطالعاخ از است عبارخ

 ارز  دارای و شده

 .باشد نگهداری

 وعادی رسمی سند:اعدبار نظر از اسناد

 محرمانه اسناد - 2 عادی اسناد 1-:حساسیت درجه نظر از

 محرمانه سند انواع

 .برساند ناپریر جبرا  ضرر حکومت اساس به آ  مجاز غیر افشای که اسنادی :سری کلی به اسناد

 .کند مخاطره دچار را ملی امنیت و عمومی منافع آ  مجاز غیر افشای که اسنادی :سری اسناد

 .کند مخاطره دچار را ملی امنیت عمومی منافع آ  مجاز غیر افشای که اسنادی :محرمانه خیلی اسناد

 اداری مصالح با یا شود سازما  یک داخلی امور اخدالل موجب ها آ  مجاز غیر افشای که اسنادی :محرمانه اسناد

 .باشد مغایر ازما  آ 

 

 اداری وظایف حدود در باالتر مقامهای دسدورهای اجرای از سرپیچی

 اداری مراتب سلسله رعایت است کرده تعییی دولت مسدخدمیی برای کشوری اسدخدا  قانو  که تکلیری نخسدیی

 اطاعت اداری امور در را خود مافوق رؤسای اوامر و احکا  مقرراخ و قوانیی حدود در است مکلف مسدخد  است )

 مغیایرخ  کدبا است مکلف دهد تشخیص مقرراخ و قوانیی خالف بر را مافوق مقا  یا امر حکم مسدخد  اگر .نماید

 اجیرای  کدبیا  میافوق  مقا  اطالع ایی از بعد که صورتی اطالع دهد،در مافوق مقا  به مقرراخ و قوانیی با را دسدور

 کشوری اسدخدا  قانو  54 ماده خواهد بود( صادره دسدور اجرای به مکلف کرد مسدخد  تائید را خود دسدور

 

 قانونی آمر از مامور تبعیت حدود

 او شیغلی  و اداری وظایف به مربوط که است الرعایه الز  صورتی در مسدخد  برای مافوق مقا  اوامر و احکا -الف

 داشده سنخیت و تناسب او اداری شغل با که است اوامری از اطاعت به مکلف فقط دیگر مسدخد  عبارخ به باشد

 .ندارد خود مافوق اوامر از اطاعت به تکلیری ،هیچ گونه اداری شغل از خار  امور در وی باشدو

 باشید  کشیور  جزاییی  مقیرراخ  و قیوانیی  مخالف اداری مقا  دسدور چنانچه :کیرری قوانیی مخالف دسدوراخ -ب

 اداری مقا  دسدور کیرری قوانیی طبق که است آ  امر ایی علت کند تبعیت آ  دسدوراخ از نباید دولت مسدخد 

 باشد دست زیر مامور مسئولیت رافع تواند نمی

 



82 
 

 . شده محول وظایف انجام در انگاري سهل یا کاري کم -64

 امر تحت کارمندان تخلفات گزارش ندادن در مدیران و روسا انگاري سهل - 69

 اداري امور در واقع خالف گزارش یا گواهی ارائهر 62

 ییا  رسیمی  اداراخ در خدمت از معافیت برای شخصی درباره واقع برخالف نامه تصدیق طبیب هرگاه - 571 ماده

 رییال  میلیو  تادوازده سه به یا سال دو تا ماه شش از حبس به بدهد قضائی مراجع به برای تقدیم یا وظیره نظا 

 بیر  عیالوه  گرفدیه  انجیا   وجهی یا مال اخر واسطه به مزبور نامه تصدیق هرگاه و.شد خواهد محکو  نقدی جزای

 .میگردد محکو  گیرنده برای رشوه مقرر مجازاخ به ، جریمه عنوا  به آ  ضبط اسدردادو

 بیر  خسیارتی  کیه  آ  ییا  باشد ثالثی شخص ضرر موجب که واقع خالف های نامه تصدیق سایر برای - 519 ماده

 دو تیا  هیزار  دویست به یا ضربه ( 74 ) تا شالق به وارده خسارخ جبرا  بر عالوه آورده مرتکب وارد دولت خزانه

 خواهدشد محکو  نقدی جزای ریال میلیو 

 خیواری  رشیوه  عرف در که مالی گونه هر اخر یا شده تعییی مقرراخ و قوانیی در چه آ  از غیر وجوهی گرفدی -

 می شود تلقی

 

 رشوه

 اصیطالح  در ،لکیی  میشیود  پرداخت باطل احقاق و حق ابطال برای که است مالی یا وجه معنای به لغت در رشوه

 از را وجهیی  اداری کیار  انجیا   عد  یا انجا  قبال در اسدراده سوء قصد با و آگاهانه کارمند دولت چه چنا  قانو ،

 .گویند می رشوه را شده داده وجه یا مال و را ارتشاء وی عمل و مرتشی را وی کند دریافت راشی

 :مجازات

 سال 3 تا ماه 6 از موقت انرصال ریال هزار 20 از کمدر

 6 از موقیت  انرصیال  و رشوه معادل نقدی جزای و حبس سال 3 تا 1 از ریال هزار 200 تا ریال هزار 20 از بیش

 سال 3 تا ماه

 ضیربه  74 تیا  و رشوه معادل نقدی جزای و حبس سال 5 تا 2 مرتکب مجازاخ ریال میلیو  1 تا ریال هزار 200

 سال 3 تا ماه 6از  موقت انرصال و شالق

 سال 3 تا ماه 6 از موقت انرصال و رشوه معادل ی نقد جزای و حبس سال 10 تا 5 ریال میلیو  1 از بیش
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 کنترل عفونت

 :استاندارد هاي احتیاط

 .گردد فرض آلوده و پرخطر ( عرق )بجز دفعی ترشحاخ و مواد و بد  مایعاخ خو ، های نمونه کلیه

 .است کننده کمک ،بیمار معاینه از بعد و قبل وصابو  آب با دسدها صحیح شسدی

 آیدل می شمار به بیمارسدانی های عرونت از پیشگیری راه مهمدریی ها دست شسدی

 هدف از اجرای احدیاطاخ اسداندارد عبارتند از :  

 الف ی پیشگیری از اندقال عرونت از بیمار به کارکنا  

 ب ی پیشگیری از اندقال عرونت از بیمار به بیمار توسط کارکنا  

   ی پیشگیری از اندقال عرونت از کارکنا  به بیمار 

 

 میشود مندقل کارکنا  دست بویژه تماس راه از بیمارسدانی عروندهای اغلب

  میشویند دست کارکنا  % 50 تنهاICUدر یک بررسی در 

 عروندهیای  مییزا  50-25%کاهش سبب موجود وضع برابر 2-1/5میزا  به صابو  و آب با دست شسدی افزایش

 میگردد بیمارسدانی

 

 دست بهداشت هاي اندیکاسیون

 دست از ها دسدکش آورد  در از پس -9

 کاری شیرت شروع در-2

 خود بینی کرد  پاك یا سرفه کرد ، عطسه از پس نیز ها، دست شد  آلوده هنگا  -7

 بیمارا  با تماس فواصل در-1

 بیمارا  داروهای تهیه از قبل-5 

 توالت به رفدی از پس-3

 تهاجمی اقداماخ انجا  از قبل-3

 ایمنی سیسدم شدید دچارسرکوب افراد و نوزادا  مانند پریر آسیب بیمارا  از مراقبت از قبل-8

 زخم با تماس از بعد و قبل-1

 خورد  غرا از قبل-99
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ظیروف   :ماننید  دارد وجیود  زا بیماری های میکروب با ها آ  آلودگی احدمال که اشیایی به زد  دست از بعد-99

 بیمارا  بد  ترشحاخ آوری جمع وسایل و بیمارا  ادرار گیری اندازه

اپییدمیولوژی   لحاظ از که هایی میکروب با دارد احدمال که بیمارانی یا عرونت دچار بیمارا  از مراقبت از پس-92

 بیوتیک آندی نوع چند به مقاو  های باکدری مانند باشند شده دارندکلونیزه خاصی اهمیت

 

 :وصابون آب با دست شستن موارد

 : شود می توصیه اکید بصورخ ذیل موارد در وصابو  آب با دست شسدی

 باشند کثیف آشکارا بصورخ دسدها 1-

 باشد بد  مایعاخ سایر یا و خو  نظیر پروتئینی مواد به آلوده مشهود بصورخ دسدها 2-

 در جملیه  از اسپورباشیند  کننیده  تولیید  بالقوه های ارگانیسم با شده ثابت یا احدمالی تماس معرض در دسدها 3-

 طغیانهای کلسدریدیو  موارد

 لاست شده توصیه توالت از اسدراده از بعد وصابو  آب با دست شسدی 4-

 باراسدراده از هندراب باید دسدها را با آب و صابو  بشوییم ل 3-99ی بعد از  5

از آب و صابو  برای تمییز کرد  آلودگی واضح در دسدها اسدراده کنید و از هندراب الکلی اسدراده نکنیدل 

 :هندراب از اسدراده موارد

 بیمارا  با دسدها مسدقیم تماس از بعد و قبل- 1

 .خود دست از اسدریل غیر یا و اسدریل دسدکش آورد  در از بعد - 2

 بیمار برای تهاجمی درمانی مداخالخ ارائه در اسدراده مورد وسیله جابجایی گونه هر به زد  دست از قبل - 3

 پزشکی( تجهیزاخ بر بیمار)مشدمل نزدیک و مجاور محیطی اشیاء با تماس از بعد-1
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 .میباشد ثانیه 8-69هندراب از استفاده جهت الزم زمان

 

 

 

 دستکش:

 سیایر  و خیونگیری  زما  در و آلوده وسایل بیمار، بد  دفعی مواد ترشحاخ، مایعاخ، خو ، به زد  دست *هنگا 

 .پوشید تمیز دسدکش باید عروقی تهاجمی اقداماخ

 پوشید تمیز دسدکش باید دیده آسیب پوست و ها مخاط با تماس از *قبل

 اییی  انجیا   فواصل در باید ها دسدکش گیرد می صورخ تهاجهی اقداماخ و مخدلف کارهای بیمار یک برای *اگر

 .باشد میکروارگانیسم زیاد غلظت حاوی است ممکی که ای ماده با تماس از بعد همچنیی .شوند تعویض امور

 بیمیار  بیا  تمیاس  از قبل و آلوده غیر وسایل و سطوح به زد  دست از قبل دسدکش، از اسدراده از پس *بالفاصله

 .نمود خار  ها دست از را ها دسدکش باید دیگر،

 )هنگیا   رود میی  دیگیر  ومایعیاخ  خو  شد  پاشیده خطر که درزمانی ، چشم وپوشش ،ماسک گا  از *اسدراده

 .است الزامی للل(و ساکشی یا درناژ ، آندوسکوپی ، زایما 

 صورت محافظ چشم، محافظ ماسک،

 کیه  بیمیار  از مراقبت های فعالیت یا تهاجمی های کار انجا  حیی دها  و بینی چشم، مخاط محافظت منظور به

 چشم یا صورخ محافظ و ماسک از باید دارد وجود دفعی مواد و ترشحاخ بد ، مایعاخ خو ، پاشیده شد  احدمال

 نماید گیری جلو ترشحاخ با چشم و بینی دها ، مخاط مواجهه از محافظ باید .نمود اسدراده

تا  1دستها را خیس کنید و صابون را برای 

دقیقه روی دستها بمالید و خشک کنید 3

 سپس با دستمال کاغذی شیر آب ببندید

 

ALCOHOL 

HANDRUB 

محلول را بین دستهای خشک 

سپس دستها را قرار دهید و 

ثانیه بهم بمالید تا 33تا 11

 خشک شود
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 گان

 بید ،  مایعیاخ  خیو ،  شید   پاشییده  احدمیال  کیه  بیمیار  از مراقبت های فعالیت یا تهاجمی های کار انجا  حیی

 یا بایدگا  لباس شد  آلوده و کثیف از جلوگیری و پوست از محافظت منظور به دارد، وجود مواددفعی و ترشحاخ

 .پوشید )روپو  پالسدیکی( آپرو 

 گیردل صورخ باال سطح گندزدایی یا فورو(.)اتوکالو اسدریلزاسیو  مصرف بار چند وسایل *جهت

 و خیم  ، شکسیده  )سیوزنها  شیده  انداخدیه  نروذ قابل غیر مخصوص سطلهای در شده اسدراده وسوزنهای *سرنگ

 .گردد دفع بهداشدی طریق به وبعد عرونی ضد سپس نشود( گراری سرپو 

 
 باشدل دسدرس در مصنوعی تنرس درموارد دها  با دها  تماس از جلوگیری جهت احیاء *ست

  شد  آلوده و آنها با مخاط و پوست مواجهه از که گردد آوری جمع نحوی به بیمار بد  مایعاخ به آلوده *لواز 

 آیدل بعمل جلوگیری ومحیط بیمارا  سایر به ها میکروارگانیسم اندقال و *لباس

 .گردد اسدراده ترزیقی غیر داروهای از االمکا  حدی و گردد محدود *تزریقاخ

 مراقبت از خود کامل بهبودی زما  تا باشند… و درماتیت ، باز زخم دارای که درصورتی درمانی بهداشدی *پرسنل

 .نمایند اسدراده دسدکش از ویاحدما نموده خودداری بیمارا  مسدقیم

هیوائی )سیل    بیمیاری  اندقال راه که درمواردی نیست،مگر اسداندارد احدیاطاخ موارد از بیمار( )جداسازی ایزوله *

 کمیده نظر با که ننماید را بهداشت رعایت و همکاری بیمار یا و باشد باز( آبسه مانند خاص موارد یا و فعال ریوی

 گرددل ایزوله بیمار بایسدی عرونت

 بیمارستان در ها میکروارگانیسم انتقال هاي راه

 چنید  از تواند می میکروب یک گاهی و گردند مندقل مخدلف طرق به توانند می ها میکروارگانیسم بیمارسدا  در

 : از عبارتند بیمارسدا  در ها میکروارگانیسم اندقال های راه شود مندقل طریق

 (contact)تماس طریق از انتقال (6

 میی  تقسییم  گیروه  زیر دو به و اید می شمار به بیمارسدانی های عرونت اندقال راه مهمدریی و تریی شایع تماس،

 ییا  عرونیت  دچیار  فرد و حساس میزبا  بیی ها میکروارگانیسم فیزیکی اندقال و بد  سطوح مسدقیم تماس: شود
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 پانسیما ،  سیوز ،  )وسیایل،  آلیوده  واسیطه  اشییاء  بیا  حساس میزبا  مسدقیم غیر بامیکروب تماس شده کلونیزه

 آلوده( دسدکش

 (airborne)هوا طریق از انتقال( 6

 از شده آلوده هوای طریق از عرونت گسدر  از بایسدی بیمارا  توسط شده آلوده هوای طریق از عرونت گسدر 

 هسیدند  هیوا  طرییق  از مندقلیه  هیای  عرونیت  منابع کارکنا ، و بیمارا  که وقدی. شود داده افدراق منشاءمحیط،

 معلق هوا در نی طوال مدخ برای و داشده قطر میکرومدر چند که ای قطره های هسده شکل به ها میکروارگانیسم

 های بیماری . یابند می اندشار دارند را فوقانی تنرسی دسدگاه طبیعی دفاعی مکانیسم از عبور قابلیت و مانند می

 فشیار  دارای ترجیحیا  و ایزوله اطاق در بایسدی که هسدند سل و مرغا  آبله سرخک، شامل طریق ایی از مندشره

 . گردند بسدری ر مکر هوای تبادل با و کریدور به نسبت منری

 هیای  سیسیدم  و تهویه جابجایی و شوند می مندشر طریق ایی از نیز گیرند می منشاء محیط از که ها قارچ اسپور

 . است الز  آنها برد  بیی از برای پیشرفده تهویه

 مسیافت  و مانده معلق هوا در طوالنی مدخ توانند می که هسدند کوچک ای اندازه به کوچک اسپورهای و قطراخ

 فوقانی تنرسی دسدگاه دفاعی مکانیسم از تا سازد می قادر را آنها کوچک، اندازه بعالوه .کنند طی را طوالنی های

 .بگریزند

 آلوده مشترك وسیله طریق از ( انتقال8

 مشدرك وسیله

 .سراشیا آسیندوباکدر، : آب گندزدا، مواد وریدی، مایعاخ

 .آسیندوباکدر پسودومونا، : اندوسکوپ

 پسودومونا سالمونال، : غرا

 ناقلین طریق از انتقال( 1

 :خون طریق از (انتقال9

 .است داده کاهش را ایدز و ث و ب های هپاتیت از ناشی تهدید رایج، غربالگری

 که افرادی نیز و ایمنی ضعف به مبدال بیمارا ( باشد سیدومگال ویروس اندقال اساسی راه تواند می همچنیی خو 

  نمایند می دریافت خو  مکررا

 گردد باکدریایی های عرونت و تکسوپالسموز و ماالریا، اندقال باعث گاهی تواند می خو  اندقال
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 دهانی مدفوعی راه (2

 : ایزوالسیون

 بیماری اندقال مهار هدف با همدیگر از عرونی های میکروارگانیسم حامل افراد یا بیمارا  جداسازی از است عبارخ

. 
 :ایزوله اطاقهاي

  بیمارا  به عرونت یا بیماری اندشار از *جلوگیری

  شغلی خطراخ *کاهش

 : کاربرد

 ( ایدز – اسدخوا  مغز پیوند ) مثبت فشار

 سرخک(- هرپس- مرغا  آبله- ) سل: منری فشار

 . است کافی ظرفشویی مایع با عادی شسدشوی تنها و نیست بیمارا  غرای ظروف جداسازی به نیازی

 دسدمال با سپس پوشیده دسدکش ابددا محیطی، سطوح روی افراد بد  مایعاخ سایر یا و خو  ریخدی *درصورخ

 10 و ریخدیه  %1 سدیم هیپوکلریت محل، در سپس شسده صابو  و آب با بعد و نموده راتمیز جرب محل قابل

 احدمیال  بیا  بید   به سوز  )فرورفدی داده روی ای مالحظه قابل مواجهه که مواردی نمایید تما  تمیز بعد دقیقه

 .گزار  گردد فوراً بایسدی آلودگی(

 

 کارکنان: شغلی سالمت

 : اهمیت بیان

 میی  سیرایت  قابیل  هیای  بیمیاری  بیا  مواجهیه  خطیر  معیرض  در بیمارسیدا   در کیار  حیی پزشکی، گروه پرسنل

 را هیا  آ  خیانواده  اعضاء و کارکنا  سایر بیمارا ، به کارکنا  از عرونت اندقال خطر بیماری، به ابدال بدنبال.باشند

 و بیمارسیدانی  هیای  عرونت مقابل در کارکنا  از محافظت عرونت، کندرل های کمیده وظایف از یکی.دارد بدنبال

 باشدل می آلوده بالقوه مواد و خو  با بویژه مواجهه شغلی مقابل در نیز

 : کارکنان مراقبت برنامه کلی اهداف

  کارکنا  سالمدی ارتقاء و *حرظ

  شغلی آسیبهای با *مواجهه

 و میراجعیی  بیمیارا ،  همکیارا ،  بیه  کارکنیا   از عریونی  های بیماری اندقال زنجیره قطع منظور به فعال *پایش

  بالعکس

 کارکنا  اجدماعی روانی سالمت ارتقای و *حرظ
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 : جزئی اهداف

از  قبیل  پزشیکی  معاینیاخ  انجیا   : شیاغل  کارکنا  برای آ  تکمیل و جدید کارکنا  برای سالمت پرونده تشکیل

 ای دوره معایناخ و کارکنا  اسدخدا 

 مسری های بیماری مقابل در کارکنا  ایمنی وضعیت بررسی *

 خطر معرض در کارکنا  واکسیناسیو  *

 الز  های مهارخ و بهداشدی های آگاهی ارتقاء و اموز  *

 منظیور  بیه  آمیادگی  ایجیاد  و پرسینل  بیرای  هیا  آ  احدمیالی  مخاطراخ و بازپدید و نوپدید بیماریهای آموز  *

 بیمارسدانی بیماریزای های میکروارگانیسم       با مواجهه از پیشگیری و انها با مقابله پیشگیری و

ییا   ابدال نبال بد منزل در اسدراحت و کارکنا  بیی در گیری همه بروز موارد در مشی خط تعییی و ریزی برنامه *

 زا بیماری عوامل با مواجهه

 بیه  آلیوده  سیوز   بیا  مواجهیه  )ماننید  شیغلی  حوادث و آسیب بروز صورخ در کارکنا  از مراقبت نظا  برقراری *

 کار( محیط ومخاطراخ

 :کارکنان به عفونی بیماریهاي انتقال مهم راههاي

 : از عبارتند پرسنل به بیماریزا عوامل اندقال راههای مهمدریی

 خو  به آغشده مایع یا ماده هر و خو  طریق از *اندقال

  تنرس طریق از *اندقال

  گوار  دسدگاه طریق از *اندقال

 پوست طریق از *اندقال

 (blood borne)خو  طریق از عرونی بیماریهای اندقال

 : طریق از تماس یعنی خونی ترشحاخ یا خو  با شغلی تماس

 برنده( و تیز جسم با بریدگی – سرسوز  )فررفدی پرکوتانئوس *آسیب

  *مخاط

  سالم غیر *پوست

 شغلی: تماس بعد الز  *اقداماخ

  ( فراوا  سالیی نرمال با مخاطاخ ) صابو  و آب با آسیب محل فوری *شسدشوی

  خطر براورد*

  مورد حسب.... ، واکسیناسیو  ، پروفیالکسی کمو شروع*

  شده تجویز دارویی عوارض کندرل*

  مدخصص با مشاوره*
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 های دوره تست باید باشد نیزCهپاتیت  به آلوده منشا اگر ولی بعد ماه3هرده،92هرده،3(HIV)سرولوژی *کندرل

 ماه بعد3و7(HBV)و(HCV)سرولوژی شودکندرل انجا  یکسال تا ای

 *گزار  

 NEEDLE STICKSمورد در مهم نکات

 بایید  تییز  نیوك  وسیایل  سیایر  و اسکالپ سوز ، اندقال و آوری جمع حیی دیدگی آسیب از جلوگیری منظور به*

 (SAFTY BOX)داد قرار تیز نوك اشیای مخصوص ظروف داخل در هارا آ  فورا و نمود بسیاراحدیاط

 شودنوك باعث که روشی هیچ از یا داد قرار شده مصرف های سوز  روی مجددا را ها سوز  سرپو  نباید هرگز*

 روی سوز  سرپو  گراشدی بالینی، شرایط در اگر.کرد اسدراده نباید گیرد قرار بد  طرف به تیز اشیای یا سوز 

 ایی سوز  غالف نگهداشدی برای مکانیکی وسیله یا مخصوص پنس یک از اسدراده با و دست یک با دارد، ضرورخ

 .شود انجا  کار

 

 سطحی آسیب – توپر سوز  : کم شدخ

 ورید و شریا  به مربوط نیدل – وسیله سطح در خو  روئیت – عمقی تزریق – خالی تو بلند سوز  : زیاد شدخ

 خو  زیاد تراو  : زیاد حجم

 قطره چند : کم حجم

 ب هپاتیت پیشگیري در مهم نکات  

 بیمارسدا  در منبع مهمدریی خو  به آغشده مایعاخ و *خو 

 دلدوئید در : عضالنی3-9-9نوبت 3 *واکسیناسیو 

 بعد ماه 2- 9واکسیناسیو : بعد سرولوژی *انجا 

 مجدد واکسیناسیو : دوره دوره 1 به پاسخ *عد 
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 مثبیت  بیمیار  بیا  شیغلی  تمیاس  هیر  در کیه  NONRESPONDERواکسیناسییو   دوره 2 بیه  پاسیخ  *عید  

 (HBIG)همراه به واکسی یک یا (HBIG)بار2باید

 روز3-7حداکثر-وقت اسرع : در(HBIG)تزریق *زما 

 :خون طریق ازCهپاتیت انتقال

 می%9/8حدود در اندقال احدمال آلوده، تیز نوك اشیاء اصابت صورخ در که است واقعیت ایی دهنده نشا  *آمارها

 باشد

 نادر مخاط با تماس راه از *اندقال

 سیروز نظیر عوارضی و مزمی حاالخ سمت بهCهپاتیت پیشرفت احدمال اند شده مبدال تازگی به که افرادی *در

 بود خواهد % 80 درحدود

 همه های احدیاط رعایت ندارد وجودCهپاتیت برای موثری چندا  درما  و پروفیالکسی واکسی، اینکه به توجه با

 استل زیادی بسیار اهمیت حائز آ  بروز از پیشگیری در جانبه)اسداندارد(

 ایمنی بیمار

 بیمار ایمنی حل راه 9 اجرایی روش

 سیالمدی  از مراقبیت  در سیاز  مسئله های زمینه رراسدای د بیمارا  ایمنی در مشخص اصالحاخ ارتقاء : هدف-9

 . دهد می دست رابه باال کیریت با و ایمنی سالمدی از مراقبت ذاتا که سیسدم نقص بی و درست طرح برای

 . دارد کاربرد کل انبار و داروخانه ، محیط پریر ،بهداشت واحدهای و بسدری بخشهای کلیه در : دامنه کاربرد-2

 :مراجع ی7

ایرا  در بیمارسدا  بخشی اعدبار های اسداندارد  

بالینی حاکمیت مبانی با آشنایی  

 Jci  بیمارسدانها بخشی اعدبار المللی بیی اسداندارد  

و جراحیی  اعمال ، دارویی درما  ، خو  اندقال ، سرپایی و بسدری بخش در بیمارا  صحیح شناسایی گایدالیی 

 درمانی بهداشدی ناخواسده اتراقاخ وقوع کاهش منظور به آزمایشگاهی اقداماخ

بسدری همگا  دارویی تلریق العمل دسدور  

درمانی بهداشدی مراکز در بهداشت رعایت دسدورالعمل  

  پرسداری مرجع سدانداردا
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 تعاریف:-1

 مدحرك غیر یا مدحرك سطحی روی بر عرونی عاملی وجود : آلودگی

 انداخدی خطر یابه دارو از نامناسب اسدراده باعث است ممکی که جلوگیری قابل رویداد گونه هر : دارویی خطای

 . بیمارشود ایمنی

 ییا  حادثیه  بروز موجب ، تجهیزاخ و ها محوطه ، سازما  های ساخدما  ، آ  براساس که میزانی و درجه : ایمنی

 .نشوند کنندگا  مالقاخ یا کارکنا  ، بیمارا  برای خطری

 شده تجویز آ  داروبرای چه آ  جز به ، ناسازگار صورخ به معموال ، دارو یک شناخدی دارو تاثیر : جانبی عوارض

 .است

 خدماخ یک از (2 )، دیگر واحد به مراقبدی واحد یک (1 ) از بیمار از مراقبت مسئولیت رسمی جابجایی : اندقال

 بیه  سیازما   ییک  از (4 )؛ دیگیر  پزشیک  بیه  صیالحیت  واحد پزشک یک از (3 )، دیگر خدماخ بالینی به بالینی

 دیگر سازمانی

 

 :اقدامات شرح

 .باشد می ذیل شرح به بیمار ایمنی حل راه 1

 دارویی خطای از جلوگیری جهت مشابه تلرظ و نا  با داروهای به توجه-9

 خطا از جلوگیری جهت بیمار فردی مشخصاخ به توجه-2

 بیمار تحویل زما  در موثر ارتباط-7

 بیمار بد  صحیح محل در صحیح پروسیژر انجا  -1

 الکدرولیت های محلول غلظت کندرل-5

 خدماخ ارایه اندقالی مراحل در درمانی دارو صحت از اطمینا  -3

 ها لوله و سوند نادرست ازاتصاالخ اجدناب -3

 تزریقاخ وسایل از یکباره صرفا اسدراده -8

 سالمدی های مراقبت با مرتبط عرونت از جلوگیری برای دست بهداشت بهبود -1

 :دارویی خطای از جلوگیری جهت مشابه تلرظ و نا  با داروهای به توجه



93 
 

 از دارد)چه وجود آنها در خطا بروز احدمال و دارند مشابه اسامی که را داروهایی از لیسدی درمانی های بخش کلیه

 مشابهت نیز بیمارسدا  سرپایی داروخانه در .قراردهند کارکنا  آنها(دردسدرس ظاهر و شکل نظر چه از و نا  نظر

 برقیراری .گییرد  قیرار  کارکنیا   دردسدرس نویسی نسخه در رایج اشدباهاخ و پزشکا  دست خط در دارویی های

 بیه  مرکیز  در دارو مصیرف  و توزیع فرایند اصالح با ارتباط در دارو فنی و مسئول داروخانه با موثر تعامل و ارتباط

 گیرد ل صورخ بیمارباید ایمنی افزایش منظور

شود انجا  زیرباید لراموارد: 

  .شود چیدما  جداگانه های وقرسه آنها(درباکسها ظاهر و شکل نظر از چه و نا  نظر از هم )چه به شبیه داروهای-

  .باشد شده مشخص جداگانه برچسب با دارو نا  باید حدما وخطرناك باال باغلظت های دارو درخصوص-

 آگیاهی  داروهیا،  ژنریک نا  به توجه ، بیمار دربالیی دارویی باکارخ دارو تطبیق ازجمله داد  دارو فرآیند رعایت-

 ...و دارویی مشابه ازنمونه های

 .نمایید کسب آگاهی دارو ونوع دارویی ازاشکال داروداد  فرآیند اجرای از قبل-

 خواند( می اسم به را )وی دهد می قرار مخاطب خانوادگی نا  و نا  با را بیمار "حدما ، داد  دارو هنگا -

  .شود داده مطابقت دارویی کارخ با را بیمار مشخصاخ دیگر بار یک ، داد  دارو هنگا -

 ل شود توجه انقضاء ،تاریخ دارویی شکل ، دارو دوز به ، داروها کرد  آماده هنگا -

اصیل   8)آشنایی بیا  ل .شود داده مطابقت دارویی کارخ با "مجددا را ... و ، دارو دوز ، دارو نوع ، داد  دارو هنگا -

 دارو داد (

 خطا از جلوگیری جهت بیمار فردی مشخصاخ به توجه

 ، جراحیی  اعمیال  ، داروهیا  تجویز فرآیند مانند دارد حیاتی اهمیت بیمار مشخصاخ به توجه که گلوگاههایی کلیه

 وطبیق .گیرد نظرقرار مد بایدمشخصاخ بیمار  خانواده مادرو به نوزاد تحویل و آزمایشگاهی ، اقداماخ خو  اندقال

 ،اعمال دارویی درما  ، خو  اندقال ، سرپایی و بسدری بخش صحیح بیمارا  در شناسایی الیی گاید دسدورالعمل

 جلیوگیری  هیا  ازخطیا  درمیانی  بهداشیدی  اتراقاخ ناخواسیده  وقوع کاهش بمنظور آزمایشگاهی اقداماخ و جراحی

 بارکداسدراده ویا بند مچ ، تولد ،تاریخ شناسایی کارخ ، بیمار نا  از بیمارا  شناسایی جهت بیمارسدا  درایی.شود

 .شود می

 بیمیارا   کلییه  اسیت  الزامی ، بیمارا  صحیح شناسایی عد  از ناشی ناخواسده اتراقاخ رسانید  حداقل بمنظوربه

 اقیداماخ  دریافیت  بنیدجهت  ییامچ  شناسیایی  باند دارای بیمارسدا  در پریر  دوره در بسدری بیمارسدانی بخش

 :مراقبدی باشند و تشخیصی ، درمانی



94 
 

 جهیت  درمیانی  کارکنیا   مسیئولیت  از بیمارا  توسط شناسایی بند مچ از اسدراده که شود می یادآوری اکیداً ی9

 .کاهد نمی صحیح بیمار روی بر صحیح اقدا  ازانجا  اطمینا  کسب

 بیمیارا   پیریر   بیدو  در دسدبندها ایی . است شده تهیه بزرگسال دوسایز در بیمارا  شناسایی دسدبندهایی 2

 محدیر   پرسنل توسط پرونده تشکیل از پس ، مخدلف بخشهای در بسدری بیمارا  و نظر تحت به صورخ اتراقاخ

 بارکید  امکیا   درصورخ و پزشک نا  بخش، نا  تشخیص، ، بسدری/تولد ،تاریخ بیمار نا  خانوادگی و نا  ، پریر 

 .شد خواهد دسدبندنوشده مندرجاخ در مخصوص

 یکیی  ضرورخ صورخ در یا و بیمار با پریر  هنگا  بیماردر شناسایی دسدبند روی در مندر  اطالعاخ صحتی 7

 .شود می کندرل وی درجه یک بسدگا  از

 شود پرینت یا در  سرید رنگ به شناسایی باند زمینه روی بر آبی یا مشکی رنگ با بیمار مشخصاخ الزامیستی 1

 ، رژیآلی  ، افدیاد   خطیر  ، عضیوی  نقایص دچار بیمارا  شامل که خطر معرض در بیمارا  برای درصورخ امکا .

 که تحرکی بی و مسی بیمارا  ، خاص توجهاخ بدلیل سرطا  به مبدال بیمارا  ، دارای شانت همودیالیزی بیمارا 

 در مشیکی  رنگ با بیمار شناسایی مشخصاخ ، دارند بسدر زخم به مسدعدبود  بدلیل مداو  وضعیت تغییر به نیاز

 .شود می قرمزچسبانیده دسدبند ب روی بر و شده نوشده سرید زمینه پس

 مندر  اطالعاخ صحت و شناسایی دسدبند وجود بیمار تحویل هنگا  ویا ادمیت در است موظف بخش پرسدار -5

 .نماید چک را

 کیل  در یکسیا   رو  ییک  بیه  واضح و خوانا صورخ به بایسدی بیمارا  مشخصاخ ، خطا از پیشگیری بمنظور -3

 دار خدشیه  صیورخ  در است موظف بیمار مسئول پرسدار و شوند نوشده شناسایی های دسدبند برروی بیمارسدا 

 .نماید درخواست پریر  از را برگ مندرجاخ مجددأ ، نوشده شد 

 دسدبند مراقبدی یا و تشخیصی ، درمانی خدمت یک ارائه بمنظور درمانی تیم اعضای از یک هر که صورتی در -3

 بسیدی  بیه  نسیبت  رأسیاً  درمیانی  فرآینید  اتما  از پس سریعاً ضروریست ، نمود باز بیمار یک ازبازوی را شناسایی

 بسیده  بیمیار  تخیت  ییا  ترالیی  ، میز روی بر شناسایی دسدبند لطرأ . نماید بازوی بیماراقدا  بر شناسایی دسدبند

 .نشود

 وجود به نسبت ، وظایف سایر بر عالوه صبح روز هر بیمارا  بالیی راند هنگا  در است موظف بخش سرپرسدار -8

 .فرماید حاصل اطمینا  و داده نشا  حساسیت نیز دسدبند در مندر  اطالعاخ صحت شناسایی و دسدبند 

 وجیود  بیه  نسیبت  راند  صورخ به بخش هر در بالیی راند هنگا  در است موظف گرد  در شیرت سوپروایزر -1 

 .فرماید حاصل اطمینا  و داده نشا  حساسیت نیزدسدبند  در مندر  اطالعاخ وصحت شناسایی دسدبند
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 بخیش  وتحول تغییر هنگا  در شب و عصر شیردهای در بخش مسئول عنوا  به پرسداری پرسنل از یک هر -99

 اطمینیا   و داده نشیا   حساسیت نیز باند در مندر  اطالعاخ صحت و شناسایی دسدبند وجود نسبت به موظرند

 .فرماید حاصل

 از مراقبت و دسدبند وجود ضرورخ بیمار، ادمیت هنگا  ویا بخشها به ورود بدو در بیمار به آموز  برگه در -99 

 .شود داده توضیح بیمار برای بسدری طول مدخ در آ 

  نشود اسدراده وی شناسه بعنوا  بیمار ؛ وتخت اتاق شماره از هیچگاه شود می تأکید -92

 ضروریسیت  ، بسیدری  بیمار دو خانوادگی نا  و نا  مشابهت صورخ در ، بخش در بیمار شد  بسدری از پس -97

  گردد قید بیمارا  نیز پدر نا 

 .نشوند پوست فشردگی سبب که شوند بسده نحوی به شناسایی هایدسدبند  -91

 روی بیر  شناسایی دسدبند وجود ، تشخیصی و درمانی های پرویسجر کلیه انجا  برای بیمار اندقال هنگا  در -95

 .باشد می آ  کندرل به موظف گیرنده تحویل پرسنل و الزامی بوده غالب بازوی

 منظور به بیمار بالیی بر حضور هنگا  در موظرند وتغریه تراپی فیزیو ، وژیرادیول ، آزمایشگاه محدر  پرسنل-93

 .نمایند حاصل اطمینا  و داده تطبیق شناسایی دسدبند با را فوق بیمار مشخصاخ ، انجا  اقداماخ

 شناسیایی  دسیدبند  مشخصاخ با بیمار نا  تطابق به ملز  بیمار معاینه و بالیی راند هنگا  در محدر  پزشکا  -93

 .باشند می

 .باشد معالج پزشک نا  ، ی پرسدار :نا  مشخصاخ حاوی بیمار تخت باالی بیمارا  شناسایی کارتهای-98

 

 بیمار تحویل زمان در موثر ارتباط

 به باید که مواردی خصوص در وسوپروایزریی بخشی مسئولیی توسط پاراکلینیک و پرسداری پرسنل کلیه آموز 

 و پاراکلینییک  واحیدهای  بیه  بخش بالعکس،از و عمل اتاق به بخش از( مخدلف های واحد به بیمار هنگا  تحویل

 کنندل توجه آ  به دیگر شیرت به یک شیرت از یا و للل( و بالعکس

 :شود می تقسیم بخش چند به بیمار با ارتباط مقوله کلی بطور

 ییا  و ، میددجو  بیا  پزشیکی  فوریدهیای  خیدماخ  نیروهیای  )ارتبیاط  بیمارسیدا   در بسیدری  از قبل بیمار با ارتباط

 ( .باشد می پیشگیری اولیه سطوح در بهداشدی خدماخ کننده دریافت که مددجویانی

 ، وییژه  هیای  موقعییت  ، بسدری زما  ، پریر  بدو شامل خود که بیمارسدا  در بسدری زما  در بیمار با ارتباط

 .... و شده فوخ و بدحال بیمارا  همراها  با ارتباط ، ترخیص زما 

 شودل می جامعه بهداشت پرسدارا  و بیماری پیگیری زما  به مربوط بیشدر که ترخیص از بعد بیمار با ارتباط
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 پرسینل  توسیط  پوشیش  تحت موارد جزء است بیمار بسدری زما  به مربوط که دو  مورد تنها باال بندی دسده از

 .نماییم رعایت کامأل را آ  به مربوطه بایدنکاخ و بوده درمانی

 استل مدقابل احدرا  و اعدماد اساس بر و بیمار و پرسدار بیی ، اساسی هسده عنوا  به ارتباط

 باشدل می درما  فرایند شد  اجرا بهدر چه هر و اعدماد حس ایجاد در عامل ،مهمدریی صحیح ارتباط برقراری

 اندظامیاخ  نیروهیای  : شیامل  ترتییب  بیه  باشند می ارتباط در بیمار با که درمانی غیر و درمانی مخدلف گروههای

 بخشیهای  ، اسیکریی  پزشیک  ، نظیراورژانس  فوریت،تحیت  پرسینل  ، ترییاژ  پرسینل  ، پریر  پرسنل ، بیمارسدا 

 . است...و عمل اتاق مانند بخشهایی و بسدری ( بخشهای و للل رادیولوژی اکو، ، داروخانه ، آزمایشگاه پاراکلینیک)

 

 :بیمارستان حراست و انتظامات:الف

 بیمارسیدا   اییی  محدیر   پرسینل  بیمارسیدا   به ورود بدو در بیمار همراها  و بیمار با ارتباط خط اولیی واقع در

 وظیایف  حیریم  حریظ  بیا  همیراه  حال عیی در که اندظاماخ همکارا  توسط صحیح ارتباط رعایت اصول . هسدند

 بایسیدی  ارتبیاط  ایی . .شود می وی همراه و بیمار به مثبت بازخورد شد  باعث  پدیدار ، باشد می شا  اندظامی

 :باشد زیر ویژگیهای دارای

اورژانس مواقع در پریر  مراحل سریعدر و تر ساده انجا  جهت کامل راهنمایی با همراه محدرمانه برخورد  

جویا  مدد و رجوع ارباب با فیزیکی و لرظی درگیری گونه هر از پرهیز 

آرامسازی منظور به همراه و مددجو با ، مرتبط اصول اساس بر صحیح ارتباط برقراری  

جهیت  فهم قابل و روشی ، کافی توضیحاخ با ،همراه افراد خرو  و ورود کندرل و بخشها انضباط و نظم برقراری 

 تراهم سوء از جلوگیری

همراها  با جدی حال عیی در ، دوسدانه برخورد و همدلی و اعدماد حس ایجاد  

شود می فرد در اعدمادی بی حس ایجاد باعث که خشی و آمیز تهدید گردار و رفدار گونه هر از خودداری 

 

 :بیمارستان پذیرش:ب

باشد می بخشها سایر از محدودتر بیمارا  و پریر  واحد بیی ارتباط.  

کندیرل  دقییق  طیور  بیه  را بسدری به رضایت فر  ، داده پاسخ بیمار سئواالخ به موظرند پریر  محدر  پرسنل 

 . نکنند اهمال بیمار شخصی اطالعاخ درگرفدی و نموده

 تحویل را بیمارسدا  ومقرراخ اصول پمریلت و شناسایی دسدبند ، بسدری بیمار هر به موظرند پریر  پرسنل 

 .شود ثبت خوانا و دقت با شناسایی دسدبند در مندر  اطالعاخ .دهند
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نمایند ترك را خود خدمت محل ، جایگزیی نیروی با تنها شرایط هر در بایسدی پریر  پرسنل .  

حدمی   .... و میالی  از اعیم  خیاص  مشیکل  بیروز  صیورخ  در و نمیوده  حرظ را خود خونسردی ازدحا  هنگا  در 

 انجیا   احسیی  نحیو  بیه  را خیود  وظایف بیمار اقداماخ پیشبرد راه در و داده قرار امر جریا  رادر شیرت سوپروایزر

 .بیمار به کافی توضیحاخ ارائه و احدرا  با همراه ارتباط با مگر نمیشود میسر ایی و دهند

 

 :بیمارستان اورژانس یا فوریتها بخش:ج

 مراجعه بیمار شرایط به بسده. باشد می فوریدها بخش ، است ارتباط در آ  با بیمار که درمانی بخش اولیی معموأل

 .است برخوردار ای ویژه حساسیت از مقوله دو هر در ارتباط ، بود  اورژانسی غیر یا اورژانسی کننده

  :شامل شود رعایت اورژانس غیر مواقع در فوریدها بخش به ورود بدو در بیمار با ارتباط در باید که مواردی

  فوریدها بخش به آنها راهنمایی و کامل؛ وبااحدرا  باز روی با بیمار همراها  و بیمار پریر -

  تریاژ مسئول پرسدار عنوا  به خود معرفی-

  سوگیری بدو  بیمار اصلی مشکل پرسید  و بیماری تاریخچه گرفدی-

  وی همراها  یا بیمار با همدلی حس د ایجا-

  پرسنل و بیمار بیی مدقابل احدرا -

  خود نا  با بیمار کرد  صدا-

  درمانی اقداماخ انجا  حیی در بیمار منزلت و شأ  حرظ-

  تشخیصی و درمانی اقداماخ انجا  از شرایطی هر در بیمار شخصی حریم حرظ-

  .نکنید فرامو  را " مدشکر  و میکنم خواهش" دهد انجا  را ای وظیره خواهید می بیمار از که زمانی-

  نیاز مورد تشخیصی و درمانی اقداماخ با ارتباط در بیمار به کافی توضیحاخ ارائه-

  نیاز مورد تشخیصی و درمانی اقداماخ با ارتباط در بیمار به کافی توضیحاخ ارائه-

  بیمارا  انطباق طرح ورعایت مراقبدی و درمانی پروسیجرهای انجا  از قبل ، بیمار از گرفدی اجازه-

  است مناسب ارتباط بود  دار ادامه برای ضروری امری ، کار انجا  از مرحله هر در صداقت داشدی-

 توجیه  و باشید  اولییه  اضطراب و اسدرس برد  بیی از جهت مناسب راهکار یک تواند می شوخی و فکاهی گردی-

 پریرد صورخ شخصی های حریم حرظ با و مناسب زما  در آ  گردی که باشید داشده

  نماید افشا را خود پنها  اضطراب راحدی به بدواند او تا نمایید تشویق ابرازاحساساخ به را بیمار-

  شد خواهد اعدماد برقراری و ارتباط تقویت باعث رازداری -
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سیئواالتی   ، بیاز  سیئواالخ  ( باشد داشده بر در اطالعاخ اسدخرا  در را ای العاده فوق ندایج تواند می باز سئواالخ-

 عنوا  مشکل به مشکالتی چه با مثأل(کند می خیر یا بلی از تر مرصل های پاسخ داد  به مجبور را بیمار که است

 )هسدید؟ روبرو اصلی

 بیمار تحصیالخ سطح و فرهنگی ، سنی شرایط با منطبق شراف ، کافی توضیحاخ ارائه-

 اصطالحاخ برد  بکار از خودداری و بیمار برای کلماخ تریی مناسب اندخاب-

  باشد می ارتباط برقراری به قادر سخدی به درد هنگا  در بیمار مثال طور به است ارتباط در اساسی عامل زما -

 بیماری روند از ، بیمار به اطالعاخ ارائه رسانی روز به

 خوبی شرایط در بیمار زیرا باشد می دیگر مراجعیی از تر سخت مراتب به وی همراهیا  و اورژانسی بیمار با ارتباط

 بیه  قیادر  ، اضیطراب  و نگرانیی  بدلیل نیز بیمار همراهیا  طرفی از . باشد نمی نیز ارتباط برقراری قادربه و نبوده

 ، همیدلی  حس ایجاد بخصوص فوق موارد کلیه رعایت بر عالوه شرایط ایی در نیسدند لرا مناسب ارتباط برقراری

 .کرد خواهد نمود پیش از بیش وظیره شناسی و احدرا  ، داری خویشدی و صبر

 رعاییت  بایسدی پرسدارا  طرف از فوق موارد کلیه نیز بسدری بخشهای به اورژانس بخش از بیمار اندقال درهنگا 

 مطلیب  سیوگیری  بیدو   و مثبت ذهنیت ایجاد و اتراقاخ بخش طرف از بخش به بیمار اولیه نحوه معرفی . گردد

 پرسیدارا   بیه  کامیل  طیور  به بیمار .شود نمی رعایت بیمار پریر  موارد اکثر مدأسرانه در که است مهمی بسیار

 درو  و بخشیی  درو  مقیرراخ  و قیوانیی  ، بخیش  پرسیدار  بیمار توسط کامل بررسی از پس و شده معرفی بخش

 پنهانی اضطراب به .دهید توضیح وی برای بطور کامل را بیمار حقوق منشور. شود می گرده بیمار به بیمارسدانی

 و خیواب  در اخیدالل  باعیث  کیه  مخربی را عوامل . باشید داشده توجه کامآل ، محیط بود  ناشناخده بدلیل بیمار

 ، آزمایشیگاه  ، پرسنل خدماخ نیروهای مانند ( بیمار با مرتبط پرسنل کلیه . نمایید ،حرف شود می بیمار آرامش

 .باشند می شرایط هر در بیمارا  منزلت و شأ  حرظ به موظف نیز …)و رادیولوژی پرسنل

 

 :کالمی غیر ارتباط

 توسط ارتباط هر در پیا  % 50 از بیش.باشد می ارتباط برقراری های شیوه اصلیدریی از یکی کالمی غیر ارتباط

 .شود مندقل کلماخ توسط % 10 از کمدر فقط و صدا تو  بوسیله % 40 حدود ، غیرکالمی عالئم

 :شامل کالمی غیر عالئم

 کالمی غیر شکل به احساساخ بیا  ه را تریی معمولی شاید :  Facial Expression صورخ یا   حرکاخ   1-  

 بییی  و انیدك  تریاوتی  بیا  مخدلیف  فرهنگهای در حدی ،زبا  جنس ، تحصیالخ ، سی از فارغ ، ارتباط ایی . است

 در پرسیدار  توسیط  تحقیر و خشم مانند آیند ناخو  کالمی غیر کندرل  حاالخ .باشد می مشدرك انسانها تمامی

 باشد می مؤثر ارتباط ادامه و برقراری
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 تیداعی  ،معموأل کشیده و صاف وضعیت یک . است ارتباطی کالمی غیر راههای :از  Postureیا  بد  وضعیت-2

 اعدماد ضعف و افسردگی بیانگر وضعیت خمودگی و افدادگی و بوده شخصیدی ثباخ و نرس به حس اعدماد کننده

 .باشد می نرس به

نقیش   ارتبیاط  در تواند می عرف و شرع موازیی حرظ با پرسدار آراسده و تمیز :ظاهرGroominآراسدگی یا    3- 

 .باشد می قبل به نسبت وضعیت بهبود بیانگر وضعیت ایی نیز ، بیمارا  در .باشد  داشده مؤثری

 بد  حرکاخ از ای مجموعه ژست . دارند احساساخ و افکار اندقال در مهمی نقش ها :ژستestures Gژست یا4 

  .کند می ایجاد را فرد مخدص و ویژه ژست و تشکیل را یک رفدار که است

 فوق کودکا  در بخصوص . است مهمدر مطلب آ  خود از مطلب یک بیا  نحوه:  intonutionلحی صدا یا -5  

   .بود خواهد تأثیر گرار العاده

 در و ایجاد مثبدی واکنش توا  می عرف و شرع موازیی گرفدی نظر در با و امکا  صورخ در  :  t0uchلمس یا-3 

 برقراری ارتباط بعدی موثر باشدل

 و پرسیدار  بیه  فرد اعدماد عد  و ارتباط قطع باعث ندیجه در و شده ارتباط زنجیره در اخدالل باعث که رفدارهایی

 ارزشهای تحمیل ، خصومت ، ای کلیشه و تکراری پاسخهای ، بیجا داد  قلب قوخ :شامل شد درما  خواهد تیم

 .است کالمی غیر و کالمی صورخ به کرد  طرد و کرد  تحقیر ، کنجکاوی ، نصیحت کرد  ، بیمار به خود

 هیر  پیشرفت در ندیجه ، برنامه ایی اجرای تدویی نحوه و ارتباط فرهنگ کرد  نهادینه ، ارتباط بهبود راهکارهای

 داشتل خواهد بیمار مراقبت بیشدر کیریت چه

 فیلمهیای  ، پانیل  ، سیمینار  برگزاری طریق از درمانی پرسنل جهت همراها  و بیمار با ارتباط تخصصی آموز  .

 .گیرد انجا  مربوطه و جزواخ آموزشی

 گیراریهای  سیاسیت  یا و الینها گاید ، لیسدها چک در اصلی کلید یک عنوا  به ارتباط مبحث اهمیت بر تأکید · 

 .گردد لحاظ بیمارسدا   کلی

 · .گردد منظور پرسنل ارزشیابی های آیدم از یکی عنوا  به ارتباط بر تأکید-

 بیا  پرسینل  توسط ارتباط اصول عملی اسدراده مورد در محدر  های سوپروایزر و بخش مسئوال  تر دقیق نظارخ-

  .پریرد صورخ بیمار و همراها  بیمار

 میی  فرد سمت و خانوادگی نا  ، نا  نشاندهنده که جیبی)اتیکت(مناسب شناسایی های کارخ از الزامی اسدراده-

 تیم از عضوی عنوا  به بیمار به خود معرفی .است شده شناخده اولیه ارتباط راهکارهای از یکی عنوا   به ، باشد

 .پریرد انجا  ، درمانی اقدا  هرگونه از شروع قبل بایسدی درما 

 و بخیش  مشخصیاخ  کیه  ، اخدصاصی و جداگانه صورخ به بخش هر و بیمارسدا  مورد در آموزشی پمرلت تهیه-

 .باشد داده توضیح بیمار آگاهی برای را آ  مخدلف قسمت های
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 بندی دسده یک در بیماری نظر از که بیمارانی و بهدر عمومی حال با بیمارا  برای گروهی آموزشهای از اسدراده-

 .گیرند  قرار می

 به بیمار یا بوده مشکل دچار گویایی ، شنوایی نظر از که بیمارانی با ارتباط برقراری جهت تصویری کارتهای تهیه-

 دسیدگاه  بیا  درمیا   تحیت  شیده  ایندوبیه  بیمیار  )مثال باشد نمی گویا صورخ به ارتباط برقراری به قادر دلیل  هر

 وندیالتور(ل

 

 بیمار بدن صحیح محل در صحیح پروسیژر انجام

 ایمیی  جراحیی  لیسیت  چیک  از تصیویب  صورخ در لرا است اهمیت با بسیار عمل اتاق در خصوص به مسئله ایی

 اتخیاذ  پیشیگیرانه  تیدابیر  بایید  عمیل  اتیاق  به بیمار فرسداد  از قبل نیز ها بخش ضمی در شد و خواهد اسدراده

 .نمایند

 · شود مشخص دسدورپزشک طبق درسدی به عمل محل-

 · شود گراشده صحه پرسداری وتشخیصهای بیمار حال شرح ، بیمار خود ،ابراز بیمار باپرونده عمل محل-

 · شود گراری عالمت عمل محل امکا  درصورخ-

 · شود گراری وصحه بازبینی پرسدارمسئول توسط تریدمنت اتاق ویا عمل اتاق به اندقال از قبل عمل محل-

 :وجودداردعبارتنداز جهانی درپروتکل که اصلی فرآیند

  جراحی محل گراری عالمت-

  عمل از پیش تایید فرآیند-

 وپاسیخ  پرسیش  هرگونیه  که زمانی در دیگر رو  یا جراحی اجرای از پیش درست وقره، اسدراحت)یک زما  یک

 فیوراً  که شود( می رفع رو  اجرای یا جراحی تیم عمل،توسط ،محل بیمار،رو  درمورد یاسردرگمی نشده  داده

 .شود می منظور یک رو  شروع از پیش

 بایسیت  میی  نشیانه .شیود  می انجا  ابها  بدو  ای وبانشانه داده بیماررادخالت جراحی، محل روی گراری عالمت

 بایید  شیود،  انجا  دارد عهده رابه رو  اجرای که کسی توسط باید.کاررود به دست یک به صورخ بخشها درکلیه

 عمیل  بیمارآمیاده  اینکیه  از پس بایست بگیردومی صورخ است هو  وبه بیمار بیدار که هنگامی امکا  درصورخ

 وکناری،سیاخدارهای  جیانبی  محل شامل شود، می گراری موارد عالمت درتما  عمل محل .باشد رویت قابل شد،

 چندگانه)سدو  فقراخ(ل سطوح (جراحاخ ، وپا دست انگشدا )چندگانه

 :که است ایی عمل از پیش تایید فرآیند مقصوداز

  وبیمارصحیح رو  محل، تایید-
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 مناسیب  صیورخ  بیه  هسیدند،  دردسیدرس  میرتبط  وتحقیقاخ تصویرها ، مدارك تما  که ایی از اطمینا  حصول-

 دارندل قرار دید ودرمعرض شده اند زده برچسب

 هسدندل آماده implants . ها کاشت درو  نیازویا مورد تجهیزاخ تمامی اینکه تایید-

 اسیدراحت  وقیت  .شیود  وفصیل  حیل  نظمی وبی سردرگمی یا جواب بی پرسش تاهر است فرصدی اسدراحت وقت

 صیورخ  باید جراحی تیم اعضاء تمامی وباشرکت کار شروع از پیش درست شود؛ می کارطی مکا  اجرای درهما 

 .گردد اسدراده بیمارا  کلیه برای جراحی ایمی لیست چک واز گیرد

 

 الکترولیت هاي محلول غلظت کنترل  

 است الکدرولیدها سهوی توزیع ، شود می ذکر آ  از داروها ایمنی درمورد که مدداول مسئله یک

 50 غلظیت  منیزیمبا وسولراخ یابیشدر درصد9 کلرایدباغلظت ؛سدیم پداسیم پداسیم یابیشدر؛فسراخ:مثال )برای

 یابیشدر( 2 کلرایدباغلظت meq/ml درصد

ذییل   نکاخ به طرحی کارورزویا جدید، اسدخدا  انسانی نیروی بکارگیری مواقع خصوصاٌ ها ازخطا جلوگیری جهت

 .شود باید توجه

نشود نگهداری دربخش باال باغلظت داروهای االمکا  حدی · 

شود جدا واضح صورخ به ها دارو ازدیگر موردنظر داروهای. · 

شود جدا قرمز اتیکت با یادشده داروهای کلیه · 

 شود چک دوباره پزشک دسدور به دارو مصرف هنگا · 

گیرد قرار همکارا  دید درمعرض آ  کرد  ورقیق مصرف نحوه · 

گردد وثبت چک مدوالی صورخ به دارویی مصرف بیماردرحیی حیاتی عالئم · 

باشد دردسدرس دسدورپزشک موردنظربیمارطبق دوز وتهیه سازی رقیق نحوه دسدورالعمل · 

شود جدا هم از رنگی اتیکت با شکلی تشابه درصورخ · 

 

 خدمات ارایه انتقالی مراحل در درمانی دارو صحت از اطمینان

 خطاهای . هسدند داروها به مربوط وقایع درمانی، خدماخ ارائه هنگا  به بیمارا  به صدمه ایراد عمده علل از یکی

 بیه  خطیا  بروز میزا  ولیکی دهند می رخ آ  پایش و بیمار به دارو داد  و توزیع ، تجویز ، تهیه به هنگا  داروئی

 الزامی دربخشها دارویی تلریق دسدورالعمل رعایت.گردد می برآورد شایعدر بیمار به داد  آ  و دارو تجویز هنگا 

 کلییه  برای.شود چک روزانه منظم صورخ به پرسداری گزار  با پزشک تطابق دسدور پایش آ  وبدنبال باشد می

 .شود اسدراده ترخیص هنگا  وآموز  دارویی جلوگیری ازتداخالخ برای دارویی تلریق ازفر  بیمارا 
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 ها لوله و سوند نادرست ازاتصاالت اجتناب

 هایی بخش در روزانه و باشد می مطرح لیست چک سواالخ از یکی بصورخ گزینه ایی سوپروایزری بازدیدهای در

 ودسیدور  آ  از اسیدراده  زمیا   مدخ انقضاء، ،تاریخ سایز به توجه .گردد می کندرل گیرد می قرار مورد بازدید که

 .باشد می کندرل آ  الزاماخ از پزشک

 تزریقات وسایل از یکباره صرفاً استفاده

 میی  داروهیا  تجویز در شایع روشهای از یکی تزریق .باشد می بارمصرف یک تزریق وسایل کلیه بیمارسدا  درایی

 گیرنیده  -خدمت دهنده ارائه برای زیادی خطراخ ، آ  اسدانداردهای رعایت عد  صورخ در که بدیهی است.باشد

 اساس بر تزریقاخ انجا  باشد می ازالزاماخ ایمی تزریقاخ دسدورالعمل به توجه لرا.خواهد داشت جامعه و خدمت

 :گیرد صورخ زیر اسدانداردهای

 .اسدریل وسایل از اسدراده

 .کنید اسدراده جدید مصرف یکبار سرنگ یک از تزریق، هر برای

 .کنید اسدراده دارو یا و واکسی نوع هر تلقیح بار هر برای جدید، مصرف یکبار اسدریل سوز  سر و سرنگ یک از

 .کنید پیشگیری ویالها( و سرسوز -سرنگ وسایل) آلودگی از

 نیدارد،  وجیود  سیوز   سر و سرنگ آلودگی احدمال و باشد می تزریقاخ مخصوص که تمیز سینی یا میز یک روی

 .نمایید آماده را وسایل تزریق

 .کنید اسدراده دارو دوزی تک ویالهای از المقدور حدی

 اسیدریل  سوز  سر از دارو کشید  بار هر برای هسدید دارو دوزی چند ویالهای از اسدراده به ملز  که صورتی در

 .اسدراده نمایید

 آمپیول  جیدار  و خیود  دست انگشدا  مابیی تمیز گاز نازك الیه داد  قرار ،با شکنید می را آمپول سر که هنگامی

 .نمایید محافظت صدمه و آسیب از را ،انگشدا  خود

 انقضیاء  تیاریخ  و آنهیا  جیدارة  کدورخ،شکسدگی ازنظر را تزریقی داروهای کلیة بیمار، به تزریق برای اقدا  از قبل

 .نمایید دفع صحیح نحوه به را ،آنها موارد ازایی یک هر مشاهدة صورخ در و بررسی نموده
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 قیرار  توجیه  میورد  دارو جابجیایی  و اسدراده،نگهداری نحوة با ارتباط در را سازنده کارخانه اخدصاصی های توصیه

 .دهید

 نمایید دفع صحیح نحوه به را اسدریل،آ  غیر سطوح با سوز  سر تماس صورخ در

 در.کنید عرونی ضد الکل از اسدراده با یا و بشویید وصابو  آب با را خود تزریق،دسدهای و دارو کرد  آماده از قبل

 دسیت  بهداشیت  گردیید،رعایت  بیمیار  بد  مایعاخ و خو  به آلوده یا کثیف شما ،دست تزریقاخ بیی صورتی که

 .است ضروری

 .نمایید اجدناب پوسدی سالم نا نواحی در بیمار به تزریق از

 تیازه  درجیة  70 والکیل  تمییز  سیوآپ  نیاز،از صورخ در ولی نیست ( )جدید ویال سر کرد  عرونی ضد به نیازی.

 نکنید اسدراده الکل پنبه ظرف در موجود الکل به آغشده پنبة های از گلوله.نمایید اسدراده

 .نمایید اجدناب تلقیح برای شده ضعیف زندة ویروس واکسی تزریق زما  در عرونی ضد مادة کاربرد از.

 .بشویید را پوست حدما باشد، کثیف مشهود بصورخ تزریق محل اگر تزریقاخ از قبل

 .نمایید توجه آ  انقضاء تاریخ به و کنید چک بندی بسده پارگی وجود نظر از را سوز  وسر سرنگ

 .ببرید بکار را دست یک از اسدراده ،تکنیک باشد الز  سوز  سر گراری پو  سر اگر.

 سالمتی هاي مراقبت با مرتبط عفونت از جلوگیري براي دست بهداشت بهبود

 پزشیکی  وآمیوز   ،درما  بهداشت وزارخ توسط شده تدویی درمانی مراکز در دست بهداشت دسدورالعمل اجرای

 پیشگیری راه مهمدریی تنهایی به ها دست شسدی که داشت توجه باید .گیرد قرار پایش وکندرل دربخشها رعایت

 ضیدمیکروبی  انیواع  ییا  معمیولی  های صابو  توسط ها دست شسدی .آید می شمار به های بیمارسدانی عرونت از

 بیه  هیا  میکروارگانیسیم  تا شود می باعث آبکشی و معمولی های صابو  با شسدی دست .گردد می توصیه صورخ

 مکیانیکی  زدود  بیر  عیالوه  میکروبیی  ضد محصوالخ با دست وشسدی شوند زدوده پوست روی از مکانیکی رو 

 .گردد نیزمی ها رشد آ  یامهار ها میکروارگانیسم شد  کشده باعث میکروبها

 مقییم  هیای  میکیروب  اکثیر  .اسیت  موقت انواع و مقیم های میکروارگانیسم دارای پزشکی کارکنا  دست پوست

 کیه  دارنید  قیرار  اپیدر  عمقی های الیه در ها آ  % 20 تا 10 حدود ولی قراردارند های سطحی الیه در پوست

 کشیده  میکروبیی،  ضد مواد بوسیله معموال ولی شوند نمی پاك های معمولی صابو  با ها دست شسدشوی بدنبال
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 پوسیت  میوقدی  هیای  میکیروب  زدود  باعث معمولی با صابو  ها دست شسدی .گردد می مهار رشدشا  یا شده

 .شد خواهد

 : از شوندعبارتند شسته دستها باید که مواردي

 بیمارا  داروهای تهیه از قبل و بیمارا  با تماس فواصل در-

 ایمنی سیسدم شدید دچارسرکوب افراد و نوزادا  مانند پریر آسیب بیمارا  از مراقبت از قبل-

 تهاجمی اقداماخ انجا  از قبل-

 از مراقبت از پس یا و دارد وجود بیماریزا های میکروب با ها آ  آلودگی احدمال که اشیایی به زد  دست از بعد-

 مانند باشند شده دارندکلونیزه خاصی اهمیت اپیدمیولوژی لحاظ از که هایی میکروب با دارد که احدمال بیمارانی

 بیوتیک آندی چند نوع به مقاو  های باکدری

 زخم با تماس از بعد و قبل-

 دست از ها دسدکش آورد  در از پس-

 :عبارتنداز دست بهداشت رعایت روشهاي

 :Hand rubرو   -الف

 بنییا   بیا  میایع  هیای  محلول از اسدراده با دست عرونی بمنظورضد Hand rub کف در را محلول از کافی مقدار

 . بمالید بهم را آنها شوند خشک کامالً دسدها که زمانی تا و ریخده خود جهت دست الکلی

 : صابو  و آب با دست شسدی صحیح رو  – ب

نمائید اسدراده کشی لوله و روا  تمیز، آب از همیشه امکا  صورخ در 

کلییه  کیه  بنحیوی  بمالید بهم را دسدها دسدشویی صابو  از اسدراده با سپس کنید مرطوب آب با را دسدها ابددا 

 .را بپوشاند دسدها سطوح

بمالید بهم محکم را انگشدا  بیی و دسدا  کف چرخشی حرکاخ از اسدراده با . 

نمائید آبکشی کامالً را دسدها 

نمائید کامالًخشک را دسدها مصرف یکبار کاغری حوله یا تمیزو ای پارچه حوله با . 
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بیه  را حولیه  مجیدد  شسدشوی جهت سپس و ببندید را آب شیر شده اسدراده کاغری دسدمال یا حوله هما  با 

 بیندازیدل آشغال سطل در را آ  است مصرف یکبار دسدمال که صورتی در یا و کثیف مخصوص الندری بیی

 آتش نشانی

 . مقدمه:  6ر6

آتش سوزی های ثبت شده در محیط های کاری اتراق افداده که منجر به تلراخ غیر قابیل جبیرا     7/9طبق آمار 

آتش سوزی های قابل پیش بینی و پیشگیری هسیدند و اجدنیاب از بیی تیوجهی و سیهل       % 89تا  35بوده استل 

 1/9کاسیده شیود و بیرای     خسیارخ هیای ناشیی از آتیش     1/7انگاری و انجا  اقداماخ پیشگیرانه سبب می شیود  

باقیمانده احدیا  به ادواخ و تجهیزاخ کشف و اعال ، تخلیه و اطرای حریق استل آتش سیوزی یکیی از خطرنیاك    

تریی پدیده هایی است که خسارخ های جانی و مالی زیادی بیه وجیود میی آورد و خطیری واقعیی بیرای مراکیز        

بیمارسدا  عموماً افراد ناتوانی هسدند که امکا  نجاخ خیود  خدماتی همچو  بیمارسدا  استل از آنجا که بیمارا  

را ندارند؛ بنابرایی آتش سوزی در بیمارسدا  بیش از هر مکا  عمومی دیگری می تواند باعث خسارخ های جیانی  

شود، به عالوه به دلیل وجود دسدگاه ها و تجهیزاخ گیرا  قیمیت و مدعیدد در بیمارسیدا ، آتیش سیوزی باعیث        

مالی بزرگی می شودل رعایت نکاخ ایمنی برای پیشگیری از بروز حریق و نیز کشف حریق در لحظاخ خسارخ های 

اولیه آ  و اطراء به موقع در به حداقل رساند  خساراخ وارده نقش بسیزایی دارد، در ندیجیه آگیاهی کارکنیا  از     

 ی رسدل مشخصاخ حریق، انواع خامو  کننده ها، طرز صحیح اطراء حریق الزامی به نظر م

 . مناطق داراي احتمال آتش سوزي باال: 6ر6

مناطق با بار حریق باال در بیمارسدا  شامل: آشپزخانه، واحد تأسیساخ )اتاق دیگ بخار(، آزمایشیگاه، اتیاق عمیل،    

 داروخانه، انبار و بخش های مشابه استل 

حریق و مکا  یابی صحیح بیه منظیور   توجه به ایمنی سازه ای و غیر سازه ای ایی بخش ها به منظور پیشگیری از 

 کاهش سوانح و آسیب ها در هنگا  بروز حریق از جمله موارد قابل توجه می باشدل 

 . ماهیت حریق: 6ر8

 آتش: عبارخ است از یک سری عملیاخ شیمیایی و اکسیداسیو  سریع حرارخ زای مواد قابل اشدعالل 

صورخ  حرف تنها یکی از آنها ادامه حریق ممکیی نخواهید   عامل زیر ضروری است و در  1برای ایجاد آتش وجود 

 بودل 
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             اکسیژ                 حرارخ                  مواد قابل اشدعال  واکنش های زنجیره ای 

 اکسیژ  : 

ا اکسییژ  هیم تی    %95می باشیدل بیشیدر حرییق هیا در      %93حداقل تراکم اکسیژ  الز  در هوا برای آتش گیری 

حدودی برقرار می شوند و حدی برخی از مواد شیمیایی در حیی حریق نیز بخشی از اکسیژ  میورد نییاز خیود را    

 تأمیی می کنندل مثل؛ اسیدنیدریک، اکسیدهای آلیل 

 مواد سوختنی: 

ل تما  موادی که به نحوی قابلیت تجزیه و اکسید شد  را داشده باشند به عنوا  ماده سوخدنی قلمداد میی شیوند  

سرعت سوخدی یا گسدر  شعله در مواد مخدلف مدراوخ می باشدل حرارخ الز  در مبحث حرییق بیا دو اصیطالح    

 تعریف می گردد: 

 ر نقطه شعله زنی: 

درجه حرارتی است که در آ  درجه حرارخ، یک ماده سوخدنی مایع به اندازه کافی بخار میی گیردد و بیه محیض     

ث شعله ور شد  و شروع حریق می گرددل در مورد گازها و بخاراخ عیالوه  نزدیک شد  شعله و یا جرقه به آ  باع

 بر نقطه شعله زنی حداقل و حداکثر تراکم قابل انرجار تعریف شده استل 

 ر درجه آتش گیري: 

در صورتی که گرمای مورد نیاز برای تداو  آتش وجود نداشده باشد آتش ادامه نخواهید داشیتل لیرا بیرای ادامیه      

به حرارخ باالتری است که به آ  درجه آتش گیری می گویندل درجه آتش گیری از نقطه آتش زنی هر حریق نیاز 

 ماده باالتر استل 

 ر خود به خود سوزي: 

آتش گیری مواد همیشه نیاز به جرقه یا شعله ندارد، بلکه در درجه حرارخ مشخصی بعضی از مواد خود بیه خیود   

  آتش می گیرند، ضایعاخ آلی و حیوانیل

 

 ر واکنش هاي زنجیره اي: 
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امروزه در بحث ماهیت حریق بعد چهارمی برای ایجاد حریق معلو  گردیده که به آ  واکنش های زنجیره ای میی  

گویندل ایی زنجیره در تغییر حالت ماده و ترکیب مکرر با اکسیژ  حاصل می گردد و تداو  آتش وابسده به آ  می 

 باشدل 

 . محصوالت حریق: 6ر4

احدراق نه تنها انرژی آزاد می نماید بلکه موادی نیز از احدراق حاصل می شود که گاه صدماخ آنها به تجهییزاخ و  

و سرید کننیده هیا تولیید بخیاراخ کلرایید و کلریید        PVCافراد ازخود حریق بیشدر می باشد، برای مثال سوخدی 

 ( می کندل 9هیدروژ  )شکل

ی محصوالخ آتش که در تلریاخ انسیانی نییز نقیش بسیزایی دارد گازهیا و       یکی از خطرناك تریگازها و بخارات: 

 بخاراخ ناشی از آتش می باشدل 

آنچه تحت عنوا  دود درحریق دیده می شود در واقع ذراتی هسدند که در اثر احدیراق نیاقص و ییا کیافی     ذرات: 

 نبود  اکسیژ  تولید می گردندل 

ت که به آ  می رسد و رنگ آ  که به نوع ماده سوخدنی بسدگی شدخ گرمای شعله به میزا  اکسیژنی اسشعله: 

 داردل برای مثال شعله مواد حاوی سدیم زرد رنگ استل 

هر چه ماده سوخدنی بهسوزی بهدری داشده باشد دمیای تولییدی   گرما )انرژي(: 

 نیز بیشدر خواهد بودل 

 

ها است، همچنییی باعیث سیردرد، سیرفه،     ی کلرید هیدروژ  محرك دسدگاه تنرسی، گلو، بینی و چشم   9) شکل 

اشکال در تنرس، درد قرسه سینه، تهوع، پنومونی و اد  ریوی )ممکی است با تأخیر چند ساعده بروز نمایید( میی   

 شودل(

 . دسته بندي حریق: 6ر9

برای سهولت در پیشگیری و کندرل آتش سوزی، حریق ها را بر حسب ماهیت مواد به دسده های مخدلری تقسیم 

گیروه   5دی می کنندل بر اساس اسداندارد اروپایی که در کشور ما نیز از ایی الگو تبعیت می شود حریق ها را به بن

 به دسده بندی قبلی اضافه شده استل  Fتقسیم بندی می کنند، اخیراً دسده جدیدی تحت نا  

 :  Aدسده 
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حاصل می شودل ایی منابع کاغیر، پارچیه،    ایی نوع آتش سوزی از سوخدی مواد معمولی قابل احدراق، عموماً جامد

چوب، پالسدیک و امثال آ  است که پس از سوخدی از خود خاکسدر به جا می گرارند و با آب واکینش شییمیایی   

 خطرناکی ندارندل 

 ، اسدراده از آب می باشدل Aبهدریی رو  اطراء حریق دسده 

 :  Bدسده 

 آتش سوزی مایعاخ قابل اشدعال و یا جامداتی که قابلیت مایع شد  دارند، مانند: نرت، الکلل 

 بهدریی رو  اطراء حریق ایی مواد اسدراده از سطل های شی و ماسه، کپسول های پودر و گاز، کف می باشدل 

 :  Cدسده 

ست که به راحدی قابلیت تبدیل بیه گیاز را   ایی دسده از آتش سوزی ها ناشی از گازها و مایعاخ یا مخلوطی از آنها

 دارند مانند گاز مایع و گاز شهریل 

بهدریی رو  اطراء حریق ایی مواد سرد کرد  بدنه سیلندرها و مخاز  جهت جلوگیری از انرجار، بسدی شیرگاز و 

 اسدراده از کپسول های پودر خشک و کف می باشدل 

 :  Dدسده 

فلزاخ سریع اکسید شونده مانند منیزیو ، سدیم، پداسیمل بهدریی رو  اطراء حریق اسدراده از کپسول های پیودر  

 و گاز، اسدراده از سطل های شی و ماسه می باشدل 

 :  Eدسده 

حریق های الکدریکی که عموماً در وسایل الکدریکی و الکدرونیکی اتراق می افددل بهدریی رو  اطراء حرییق قطیع   

 یا ئیدروکربورهای هالوژنه می باشدل  CO2جریا  برق اسدراده از کپسول گاز 

 :  Fدسده 

حریق های ایی دسده به حریق های آشپزخانه معروف شده اند و ناشی از چربی ها و روغیی هیای آشیپزخانه میی     

 باشندل بهدریی رو  اطراء حریق اسدراده از کپسول پودر شیمیایی مرطوب می باشدل 

 ش هاي اطفاء حریق: . رو6ر2
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سرد کرد : رو  مدداول و مؤثر برای کندرل حریق است، ایی عمل عمدتاً توسط آب انجا  می گیرد و برای حریق 

 مناسب می باشدل  Aی های دسده

خره کرد : پوشاند  آتش با موادی که مانع از رسید  اکسیژ  به آ  شود، در حریق هایی که در حییی سیوخدی   

کنند )مانند نیدراخ ها و مواد آلی اکسیژ  دار مثل پراکسیدهای آلی( و یا سرعت آتش گییری   اکسیژ  تولید می

 در آنها زیاد است )مانند دینامیت و للل (رو  مناسبی نخواهد بودل  

حرف ماده سوخدنی: ایی رو  در ابددای حریق امکا  پریر بوده و با قطع جریا ، جا به جا کرد  مواد، جدا کرد  

 که تاکنو  حریق به آنها نرسیده و للل می توا  حریق را کندرل کردل منابعی 

 

 فصل دوم : 

 کنترل واکنش هاي زنجیره اي: 

برای کندرل واکنش های زنجیره ای از ترکیباخ هالی و برخی ترکیباخ جامد اسدراده می شیودل اییی عمیل بیرای     

 کندرل حریق مشکل و گرا  استل

 . مواد خاموش کننده : 9-6

 دسده قرار می گیرند:  1به طور کلی مواد خامو  کننده در 

  CO2ی مواد سرد کننده : آب ، 

 CO2ی مواد خره کننده : کف، خاك، پودر شیمیایی، ماسه و

 CO2  ،N2ی مواد رقیق کننده هوا: 

 ی مواد محدود کننده واکنش های زنجیره ای: هالی و پودرهای مخصوصل 

 

 

 

 . خاموش کننده هاي دستی: 6ر6
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فراگیرتریی وسیله اطراء خامو  کننده های دسدی هسدند، ارزا  بود ، اسدراده آسا ، در دسدرس بود  و نقیش  

بسزای آنها در اطراء حریق های کوچک یا جلوگیری از گسیدر  حرییق از محاسیی اییی وسیایل اسیتل حیداکثر        

 گروه تقسیم می شوند: 5ر  می باشد و به کیلوگ 91ظرفیت خامو  کننده ها در نوع دسدی 

 الف( خامو  کننده های محدوی آب 

 ب( خامو  کننده های محدوی کف 

   ( خامو  کننده های محدوی پودر شیمیایی

 CO2د( خامو  کننده های محدوی گاز 

 هی( خامو  کننده های محدوی مواد هالوژنه 

 می باشدل co2شایا  ذکر است که بیمارسدا  پیمانیه دارای کپسول های پودری و گاز 

 

 . مراحل اطفاء حریق: 6ر8

قبل از اسدراده از خامو  کننده های پودری آ  را سرو ته کنید )چند بار تکا  دهید(، برای کپسیول هیای غییر    

 پودری ایی کار نیاز نیستل

                                                                                    Pullالف( کشید  

آزاد  پیی خامو  کننده را آزاد کرده )معموالً با چرخاند  یا بیرو  کشید  

 می شود( 

  Aimب( هدف 

 نازل خامو  کننده را به طرف آتش بگیریدل 

  Squeeze ( فشار داد  

 پسول خار  شودل دسده کپسول را فشار دهید تا محدویاخ ک

  Sweepد( جاروب کرد  

 به صورخ جارویی حریق را خامو  کنیدل 
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مدری از آتش قرار گرفده و اقدا  به اطراء نماییدل )طول پرتاب ماده اطرائی هر خامو  کننیده   1-2ی و( با فاصله

 مدر است(ل  3-2معموالً بیی 

با صدای مهیبی همراه است، از صدای خامو  کننده ندرسید  CO2ز( خرو  گاز در خامو  کننده های محدوی 

 و به اطراء کرد  ادامه دهیدل 

 ل تشخیص ظاهری خامو  کننده ها: 2ی1

 دارای نازل شیپوری و بزرگ هسدندل  CO2ی خامو  کننده های 9

بده نوع آب و گیاز نییز   ی خامو  کننده های پودر و گاز دارای نازل ساده، عقربه فشار و یا بالی بغل می باشندل ال2

 ممکی است دارای بالی جانبی باشند که با تکا  داد  و شنید  صدای آب قابل تمیز هسدندل 

 ی نوع کف شیمیایی دارای دسدگیره تحدانی برای واژگو  کرد  هسدند و بر روی آ  شیر وجود نداردل 7

 ی نوع کف مکانیکی از نازل کف ساز قابل تشخیص هسدندل 1

 ع خامو  کننده روی برچسب خامو  کننده ها در  شده استل معموالً نو

 (FIRE Boxل جعبه اف )2ی  5

میی   Aهما  طوری که ذکر گردید، آب یکی از بهدریی و اقدصادی تریی وسایل اطراء حریق در آتیش هیای نیوع    

که خیود ییک نیوع    باشدل جهت اسدراده از آب از لوله ها و شیلنگ ها و قرقره های آتش نشانی اسدراده می گردد 

وسیله اطراء حریق به شمار می آیدل آنچه که باید مورد توجه قرار بگیرد، مجزا و مسدقل بود  شیبکه لولیه کشیی    

آب مربوط به سیسدم های آتش نشانی می باشد که در ضمی باید برای تأمیی آب مورد نییاز، منیابع ذخییره الز     

 بوده و از فشار کافی برخوردار باشدل 

 وجود در داخل جعبه اف شامل: تجهیزات م

یی ییک حلقیه    1ی قرقره ) محل نگهداری شییلنگ(                7ی والو کندرل            2ی لوله آبرسانی           9

 ی یک عدد سرنازل )هدایت کننده آب به طرف حریق( 5شیلنگ مخصوص دو سر کوپلینگ           

حرظ و نگهداری جعبه اف از اهمیت ویژه ای برخوردار است ایی وسیله بایسدی همیشه مجهز و آماده بکیار باشیدل   

اسدراده های غیر مجاز )برای کارهای غیر از آتش سوزی( از ایی جعبه ممنوع می باشدل تا در موقع اضیطراری بیه   

 نحو احسی و با کیریت مطلوب آماده اطراء حریق باشدل 
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 ( می بایست توسط دو الی سه نرر و به صورخ ذیل انجا  پریرد:FIRE BOXعملیاخ اطراء حریق با جعبه اف )در 

 ی با شکسدی شیشه محرظه کلید و برداشدی کلید یا باز کرد  پلمپ در جعبه را باز نمائیدل 9

 ل نمائیدل ی توسط نرر اول و دو  یک سر شیلنگ را به شیر داخل جعبه و سر دیگر را به نازل وص2

 ی نرر اول سر نازل را گرفده و به طرف آتش حرکت کرده، شیلنگ از روی قرقره باز می شودل 7

ی نرر دو  در مجاورخ جعبه اف جهت باز و بسده نمود  شیر آب ایسداده در حالی که کامالً توجه او به نریر اول  1

 استل 

ر محل مناسب اسدقرار یافیت و سیپس بیه نریر دو      ی نرر اول با توجه به مکا  و حجم آتش و حراظت از خود د5

 فرما  داده تا آب را باز نمائیدل 

 ی نرر دو  آب را باز کرده و توجه و دید خود را به نرر اول معطوف داردل 3

 ی نرر اول آب را به حالت مهبا  )چدری( یا ممدد )جدی( روی کانو  حریق گرفده و اطراء نمایدل 3

دو نرر به کمک یکدیگر شیلنگ را از سر نازل و شیر باز نموده و آب داخل شیلنگ  ی پس از خامو  شد  آتش8

را تخلیه و به طریق صحیح قطعاخ و اتصاالخ جعبه اف را در جای خود قرار دهیدل ضمناً بیمارسدا  پیمانیه دارای 

 جعبه اف می باشدل 

 

 سوم  فصل

 . آتش سوزي: 8ر 6

حیاتی استل آتش به سرعت گسیدر  پییدا میی کنیدل بنیابرایی اولییی       در آتش سوزی، سریع و دقیق فکر کرد  

اولویت شما، آگاه کرد  افراد در معرض خطر استل اگر در داخل ساخدما  هسدید، نزدیکدریی آژیر حریق را فعال 

ی کنیدل همچنیی باید فوراً به خدماخ اورژانس اطالع دهید، اما اگر ایی کار، خرو  شیما را از محیل بیه تیأخیر می     

اندازد، امنیت خود را به خطر نیندازیدل افرادی که در آتش گیر افداده اند، به سرعت دچار هراس می شوندل شما به 

عنوا  ارائه کننده کمک های اولیه، می توانید با آرا  کرد  افیرادی کیه رفدارشیا  احدمیاالً تیرس و دلهیره را در       

د را برای تیرك محیل، تشیویق و کمیک کنییدل هرگیز بیرای        دیگرا  تشدید می کند، از میزا  هراس بکاهیدل افرا
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برداشت لواز  شخصی، مجدداً به ساخدما  در حال سوخدی وارد نشوید و یا خرو  خود را به تأخیر نیندازیدل تنها 

 موقعی می توانید وارد ساخدما  شوید که یک آتش نشا  راه را برای ایی کار باز کرده باشدل 

 هشدار: 

تحت هیچ شرایطی از آسانسور اسدراده نکنیدل پس از ورود به محل حریق یا اشدعال، یک لحظه صبر کنیدل محیل  

را زیر نظر گرفده و فکر کنید و به سرعت وارد صحنه نشویدل امکا  دارد مواد قابل اشدعال یا انرجار )مثیل گیاز ییا    

سوزی جزئی می توانید در عیرض چنید دقیقیه     دودهای سمی( یا خطر برق گرفدگی وجود داشده باشدل یک آتش 

گسدر  یافده، تبدیل به یک حریق جدی شودل اگر خطری شما را تهدید می کند، تا رسیید  خیدماخ اورژانیس    

مندظر بمانیدل هرگز اقدا  به خامو  کرد  آتش نکنید مگر آ  که پیش از آ  بیه خیدماخ اورژانیس اطیالع داده     

 ر معرض خطر قرار نمی دهیدل باشید و مطمئی باشید که خود را د

 چیز باید وجود داشده باشد:  7برای شروع و ادامه پیدا کرد  حریق  نحوه برخورد با آتش سوزی: 

جرقه آتش یک جرقه الکدریکی یا شعله باید ایی اجزا را حرف کنیدل سوخت )بنزیی، چوب ییا پارچیه( و اکسییژ     

چ ماشیی را خامو  کنید و یا شییر سیوخت را در ماشییی هیای     )هوا( برای شکسدی ایی ها، به عنوا  مثال؛ سوئی

 دیزلی بزرگ قطع کنیدل 

تما  مواد سوخدنی را که می توانند به عنوا  منبع سوخت برای آتش عمل کنند )مثل کاغر و مقوا( از مسیر آتش 

سدراده از پدو یا سیایر  دورکنیدل درها را به روی آتش ببندید تا منبع اکسیژ  آ  قطع شودل شعله های آتش را با ا

 مواد غیر قابل نروذ، خره کرده، مانع رسید  اکسیژ  به آ  شویدل 

درها را پشت سر خود ببندید تا از گسدر  آتش جلوگیری شودل به دنبال راه های خرو  از آتیش و محیل هیایی    

یدل وقدی بیا سیاخدما  هیای    برای تجمع بگردیدل شما باید قبالً عملیاخ تخلیه را در محل کار خود قرار گرفده باش

دیگری مواجه می شویدل نشانه های مربوط به راه های گریز اضطراری را دنبیال کنیید و دسیدوراخ )روی آنهیا( را     

انجا  دهیدل اگر مجبور به اسدراده از راه پله هسدید، مطمئی شوید که کسی عجله نخواهید کیرد و خطیر سیقوط     

 وجود نداردل 

 لگوی زیر را طی کنید: توقف، خواباند  مصدو  روی زمیی و چرخاند  مصدو ل همیشه ا آتش گرفتن لباس: 

 از وحشت زده شد ، دوید  یا بیرو  رفدی مصدو  جلوگیری کنیدل 

هر گونه حرکت یا باد، مانند باد بز  به شعله ها دامی می زند، مصدو  را به زمیی بیندازیدل در صیورخ امکیا ، بیا    

 نواع نایلو  یا گشاد بافت( فر  یا سایر پارچه های کلرت، مصدو  را محکم بپیچیدل یک کت، پرده، پدو)غیر از ا
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مصدو  را روی زمیی بچرخانید تا شعله ها خره شوندل اگر آب یا مایع غیر قابل اشدعال دیگری در دسدرس اسیت،  

ل سوخدی در باال جهت خامو  کرد  آتش اسدراده نمائیدل مصدو  را طوری روی زمیی بخوابانید که بخش در حا

 قرار گیرد و ناحیه سوخدگی را با مایع خنک کنیدل 

 هشدار: 

هرگز از مواد قابل اشدعال برای خره کرد  شعله اسدراده نکنیدل اگر لباس خودتا  آتش گرفت و نیروی کمکی در 

 صحنه حاضر نبود، با پیچاند  محکمِ پارچه مناسب به دور خود و چرخید  روی زمیی، آتش را خامو  کنیدل 

ه اکسییژ  کمیی دارد و ممکیی اسیت بیا      آتش سوزی در فضای بسده، جوّ خطرناکی ایجاد می کند ک دود و گاز: 

مونوکسید کربی و گازهای سمّی آلوده شده باشدل هرگز وارد ساخدمانی که در حال سیوخدی ییا پیر از گیاز اسیت      

نشوید و هرگز دری را که به محل آتش سوزی خدم می شود، باز نکنیدل ایی کارها را بیه گیروه خیدماخ اورژانیس     

ل ساخدما  در حال سوخدی هسدید، برای اجدناب از اسدنشاق دود و گازهیای  واگرار کنیدل در صورتی که در داخ

مضر با دسدمال خیس دها  و بینی خود را ببندیدل فضای باز زیر در را مسدود کنید و نزدیک به کیف اتیاق قیرار    

 بگیرید تا با دود کمدری مواجه شویدل 

 نکات ایمنی: 

  و زمانی که حریق گسدر  نیافده قادر به اطراء حرییق هسیدید   توجه داشده باشید که شما فقط در لحظه اول

 در صورتی که آتش گسدر  یافده می بایست محل را ترك کرده، در را بسده و در مکا  امنی قرار بگیریدل 

  از نصب کپسول های اطراء حریق در نزدیکی منابع حرارتی خودداری کنیدل 

 ،دسدگاه و لواز  های ارزشمند را از محل دور کنیدل در صورتی که خطری شما را تهدید نمی کند 

  آب، هادی الکدریسیده است، در محل هایی که جریا  برق وجود دارد، خطر برق گرفدگی را افزایش می دهدل 

  جهت اطراء مایعاخ قابل اشدعال و روغی در حال سوخدی از آب اسدراده نکنیدل 

 ودر خشک شیمیایی و جهت اطراء حریق تجهیزاخ الکدریکی از پCO2  اسدراده کنیدلCO2    کمدریی آسییب

 را به تجهیزاخ الکدریکی وارد می کندل 

  برای اطراء حریق فلزاخ قابل اشدعال نباید از آب یا کف اسدراده نمودل 

  در گازها در صورخ ایجاد آتش سوزی نباید شعله را اطراء نمود بلکه باید به هر طریق ممکی که ایمی هم باشد

از خرو  گاز جلوگیری گردد، در صورتی که گاز از سیلندر خار  گشده و شعله ور است باید بدنه سیلندر را خنک 
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شعله نکنیمل البده در صورتی که بنا به شرایطی نمود و بدو  در نظر گرفدی شرایط محیط اقدا  به خامو  کرد  

 الز  باشد که شعله اطراء گردد، خامو  کننده پودر خشک شیمیایی بهدریی اثر را در ایی مورد دارا می باشدل 

      کپسول های اطرائی پودر خشک شیمیایی در صورخ اسدراده طوالنی مدخ در مکیا  سربسیده سیبب کیاهش

 تنرسی می شودل  قدرخ بینایی و تحریک سیسدم

  مایعاخ قابل اشدعال باید در داخل مخاز  فلزی دربدار و دور از منابع حرارتی و عوامل حرارخ زا نگهداری شودل 

  از نگهداری مواد آتش زا در نزدیکی منابع حرارتی خودداری کنیدل 

 ع دهیدل به محض مشاهده سیم های لخت و یا خرابی تجهیزاخ الکدریکی به مسئول خود اطال 

  مخلوط کرد  مواد اکسید کننده با مواد آتش گیر تولید ماده ای به خاصیت انرجاری می کندل 

  از قرار داد  سیلندرهای تحت فشار در کنار منابع حرارتی، مواد قابل اشدعال، سیم های برق، راه پله ها و پشت

 در اجدناب کنیدل 

 ر حریق باال و نیز به هنگا  کار با مواد شیمیایی نظییر حیالل هیا جیداً     از اسدعمال دخانیاخ در مکا  هایی با با

 خودداری کنیدل 

      از قرار داد  پارچه های روغنی بر روی سیلندرهای تحت فشار خودداری کنید و با دست چیرب اقیدا  بیه بیاز

 کرد  سیلندرها نکنیدل 

  تصیال لولیه پالسیدیکی مخصیوص آ  اسیدراده      هرگز از سیلندر اکسیژ  به طور مسدقیم و بدو  رگوالتور ییا ا

 نکنیدل 

  نشدی کپسول اکسیژ  را که ممکی است از طریق صدا قابل تشخیص باشد فوراً گزار  دهیدل 

  حریق منازل اصوالً از نوعA  ،B  و یاC  می باشند، در اندخاب نوع خامو  کننده می توا  بر اساس محل وقوع

  ب اندخاب کرد و یا ترکیبی از حریق ها را در نظر گرفتل هر نوع حریق، خامو  کننده مناس

 

 


