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 مقدمه

 
 

 » تعالی بسمه «
 

 

 

شما،متقابلحقوقاداری،مقرراتوقوانینمرکز، اینهایفعالیتباشماآشناییهدفباداریداختیاردرکهایکتابچهمحترمفراگیر

،مرکز آموزشی درمانی شهید مطهریبزرگخانوادهبهپیوستنبرایشمابهمقدمخیرضمن لذا است.شدهتهیهسازمانوبیماران

 نمائیممیتوصیهماشبه راآندقیقوکاملمطالعه

 

 

 

 

 

 .کرد عطا ما به را بیماران به خدمت توفیق که بزرگ خدواند از سپاس با

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

 مرکز آموزشی درمانی شهید مطهریمعرفی 

مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری به عنوان سایت تخصصی و فوق تخصصی استان در رشته های کودکان و نوزادان فعالیت می کند. 

این مرکز عالوه بر پذیرش مراجعین ساکن در شهرستان ارومیه به عنوان مرکز ارجاعات استان در رشته های فوق الذکر نیز انجام وظیفه 

بیمارستان در کنار ارائه خدمات درمانی به امر آموزش دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی نیز مشغول بوده و مینماید. بعالوه این 

یرش دانشجویان رشته های پزشکی و پیراپزشکی، به پذیرش دستیاران رشته کودکان مبادرت می همه ساله عالوه بر پذ

 ورزد.

 سه راه کاشانی –خیابان آیت اهلل کاشانی آدرس بیمارستان : 

 57046-05462کد پستی:

 20006969-20027177شماره تلفن های مرکز :   

 20051721دورنگار :

 0217تاریخ تاسیس :

 /س0266/0205/8پروانه تاسیس مرکز / بیمارستان :تاریخ و شماره 

 تخصصی و فوق تخصصی کودکان و نوزاداننوع تخصص بیمارستان : 

 آموزشی درمانینوع فعالیت : 

 دولتی -ملکی نوع مالکیت :

 درجه یکآخرین درجه اعتباربخشی بیمارستان :

 17/00/0299تاریخ آخرین ارزشیابی :

 ربعمتر م  05805کل مساحت زمین :  

 متر مربع 04111کل مساحت زیربنا : 

 متر مربع به ازاء هر تخت 86نسبت فضای فیزیکی به تخت فعال : 

 باب 0تعداد درب های ورودی :

 نداردمحل فرود بالگرد : 

 002تعداد تخت مصوب :

 024تعداد تخت فعال :

 %  0/57:  9911میانگین درصد اشغال تخت در سال 

     motahari-h-urm@umsu.ac.ir:پست الکترونیکی 

mailto:motahari-h-urm@umsu.ac.ir
mailto:motahari-h-urm@umsu.ac.ir
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 www.motahari.umsu.ac.irآدرس پایگاه اطالع رسانی ) سایت اینترنتی (:  

 

 بخشهای بالینی مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری در حال حاضر شامل:

ICU ،PICU ،NICU ، هماتولوژی، خون اطفال، جراحی اطفال0ایزوله اطفال، نفرولوژی، نوزادان، اطفال ، 

 

 بخش های سرپائی مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری در حال حاضر شامل:

 اندرمانگاههای تخصصی، درمانگاههای عمومی، اتاق عمل سرپایی و اتاق عمل کودک درمانگاههای فوق تخصصی، اورژانس عمومی،

 

مغز و ، کلینیک دیابت، عفونی کودکان، خون کودکان، آلرژی و ایمونولوژی، نوزادان، قلب کودکانشامل : درمانگاههای فوق تخصصی

کلینیک تنفسی برای بیماران ، PKUجراحی عمومی کودکان، درمانگاه ، نفرولوژی کودکان، گوارش کودکان، ریه کودکان، اعصاب کودکان

 09کووید 

 کودکانتخصصی شامل :  درمانگاههای

 روانشناسی بالینی، گفتار درمانی، دندانپزشکی کودکان، پزشکی عمومیدرمانگاههای عمومی شامل : 

 مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری :واحدهای پاراکلینیک و پشتیبانی

 

 داروخانه، ،EEGکودکان، اکوکاردیوگرافیآزمایشگاه، تصویربرداری) سونوگرافی، سی تی اسکن، ماموگرافی(، 

 آشپزخانه،رختشویخانه، کارگزینی، حسابداری، درآمد و دفتر بهبود کیفیت و ...

 رسالت

مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری به عنوان تنها مرکز تخصصی و فوق تخصصی کودکان آذربایجان غربی مسئولیت دارد تا خدمات 

کان را به همه مراجعین و بیماران اعزامی از شهرستان های پیرامون تشخیصی و درمانی تخصصی و فوق تخصصی در زمینه بیماریهای کود

تربیت  در کمترین زمان ممکن و با حداکثر کیفیت و در کمال ایمنی و با بهره گیری از تکنولوژیهای روز ارائه نماید. بعالوه این مرکز؛

بکارگیری پژوهش های  آموزش و از طریق را آینده نسلهایپزشکان و سایر حرف پزشکی برای اطمینان ازتداوم خدمات درمانی برای 

 را عهده دار می باشد.  کاربردی و اساسی

 

 

 

 

http://www.motahari.umsu.ac.ir/
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 ارزش های حاکم بر فعالیتهای بیمارستان

 ارائه خدمات ایمن توأم با حفظ کرامت انسانی و رعایت حقوق گیرندگان خدمت سرلوحه تمامی خدمات بیمارستان خواهد بود.  .0

ش رضایتمندی و میزان خطاهای اتفاق افتاده خواهد بود() نمود این ارزش در سنج  

 مشتری محوری؛کار تیمی و نگرش سیستمیک به کارها به همراه پایبندی به ارتقاء مستمر کیفیت خدمات.                         .0

 )نمود این ارزش در برنامه های بهبود کیفیت ساالنه خواهد بود(

 محیطی واجد تعامل سازنده فی مابین همکاران با یکدیگر و مدیریت با کارکنان.  توانمندسازی مدیران و کارکنان در .2

 )سنجش رضایتمندی کارکنان و آموزشهای ارائه شده ضمن خدمت معیار میزان رعایت این ارزش خواهد بود(

 صیانت از بیت المال و جلوگیری از هدرفت منابع. )صرفه جویی های ساالنه( .4

 امعه و مطرح نمودن این مرکز به عنوان یک بیمارستان ارتقاء دهنده سالمت. ارتقاء فرهنگ بهداشتی ج .5

)تعداد پروژه های اجرا شده در زمینه ارتقاء فرهنگ بهداشتی جامعه و توانمند سازی بیماران در زمینه مراقبت از خود معیار 

 ارزیابی میزان رعایت این ارزش خواهد بود(

 دورنما: چشم انداز
 ا تالش گردید تا چشم انداز به نحوی به رشته تحریر درآید که :در تدوین دورنم

 مختصر و قابل سپردن به ذهن باشد.  -

 قدرت الهام بخشی و ایجاد چالش داشته باشد. -

 تعریف یک وضعیت ایده آل و آرمانی باشد. -

 برای کارکنان، مراجعین و گروههای ذینفع قابل قبول باشد.  -

 .واقع گرایانه و دست یافتنی باشد -

 باشد.را در بر داشته در آینده  این مرکز خدمات وضعیتتوصیفی از  -

ما بر آنیم که مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری را تا پایان برنامه به یکی از مراکز آموزشی، پژوهشی و درمانی درجه یک عالی در 

و جسمی، خدمات تخصصی و فوق سطح کشور مبدل نماییم. مرکزی که تمامی کارکنان آن در کمال همدلی، آسایش روحی 

تخصصی مربوط به بیماریهای کودکان را با رعایت استانداردهای روز دنیا و با کیفیت مطلوب و در نهایت ایمنی به مراجعه کنندگان 

اریهای ارائه نمایند. ضمناً تالش خواهیم نمود که در تعامل با جامعه به ارتقاء فرهنگ سالمتی آحاد جامعه و پشگیری از وقوع بیم

.کودکان نیز همت گماریم  
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 مدرسین و اعضای هیئت علمی گروه کودکان:

 

ف
دی

ر
 

 درجه علمی مدرک و رشته تحصیلی اسامی

 استاد یار فوق تخصص خون کودکان دکتر مهران نوروزی )مدیر گروه( 9

 دانشیار فوق تخصص نفرولوژی کودکان دکتر هاشم محمودزاده 2

 دانشیار گوارش کودکان فوق تخصص دکتر شاهصنم غیبی 9

 استاد یار فوق تخصص خون کودکان دکتر ساسان حجازی 4

 دانشیار فوق تخصص نوزادان دکتر علی آقایار ماکوئی 5

 دانشیار فوق تخصص نوزادان دکتر زهرا فکور 8

 دانشیار فوق تخصص عفونی کودکان دکتر ابراهیم صادقی 7

 استاد یار  فوق تخصص قلب کودکان دکتر محمد رادور 6

 استاد یار فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان دکتر احد قضاوی 1

 دانشیار فوق تخصص نوزادان دکتر کامران دهقان 91

 استادیار فوق تخصص خون کودکان دکتر فرید قاضی زاده 99

 دانشیار فوق تخصص عفونی کودکان دکتر امیر نسیم فر 92

 استادیار دکان فوق تخصص قلب کو دکتر علی زلفی گل 99

 استادیار فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان دکتر عزت اله عباسی 94

 استادیار فوق تخصص ایمونولوژی و آلرژی دکتر حمیدرضا هوشمند 95

دکتر میررضا قائمی)مسئول آموزش  98

 اکسترنی(دستیاری و 

 استادیار فوق تخصص ایمونولوژی و آلرژی

 استادیار وزادانفوق تخصص ن دکتر مینا حسینی 97

 استادیار فوق تخصص گوارش کودکان دکتر نازنین امین فرزانه 96
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 ، معاون آموزشی، ریاست بیمارستان، واحد آموزشمعرفی بخشهای بستری اطفال

 
 ساختمان اداری طبقه اول 2ریاست بیمارستان آقای دکتر کیاست فر،  بلوک 

 ساختمان اداری طبقه اول 2، بلوک معاون آموزشی بیمارستان، آقای دکتر نسیم فر

 طبقه سوم بخش هماتولوژی –9مدیر گروه اطفال دکتر نوروزی، بلوک 

 ساختمان اداری طبقه اول 2معاون پژوهشی بیمارستان، آقای دکتر نسیم فر، بلوک 

 دکتر غیبی)ساختمان سفید( طبقه اول، رئیس بخش خانم  8بلوک  –( اعصاب  -ران بستری ) گوارشیماب 0بخش اطفال 

 رئیس بخش آقای دکتر صادقی -)ساختمان سفید( طبقه اول 8بلوک  -( بیماران بستری )عفونی 0طفال بخش ا

 رئیس بخش آقای دکتر قائمی -0بلوک  -بخش جنرال 2بخش اطفال 

 محمودزادهدکتر رئیس بخش آقای  -طبقه دوم 9بلوک  - و غدد، آلرژی بخش نفرولوژی

 رئیس بخش آقای دکتر قضاوی -مان سفید( همکف)ساخت 8بلوک  - PICUبخش 

 رئیس بخش آقای دکترماکوئی -)ساختمان سفید( طبقه دوم 8بلوک  -بخش نوزادان

 آقای دکتر دهقانرئیس بخش  -)ساختمان سفید( طبقه دوم 8بلوک  NICUبخش 

 رئیس بخش آقای دکتر قاضی زاده  - 0بلوک –اطفال بخش اورژانس

 رئیس بخش آقای دکتر نوروزی -طبقه سوم –9لوک ب –و قلب بخش هماتولوژی

 رئیس بخش آقای دکتر حجازی -طبقه چهارم –9بلوک  –بخش انکولوژی 

 ، رئیس بخش آقای دکتر صادقی)ساختمان سفید( همکف 8بخش ایزوله بلوک 

 هوشمندرئیس درمانگاهها آقای دکتر –طبقه دوم  –0درمانگاههای اطفال بلوک 

 7بلوک  وگرافیسونو  واحد رادیولوژی

 زیرزمین 0واحد آزمایشگاه بلوک 

 0سالن شماره  5بلوک  اطفال محل برگزاری کالسهای تئوری و مورنینگ

 سوم )بخش هماتولوژی( طبقه9بلوک  خانم کبیری واحد آموزش اطفال

 4بلوک مترون بیمارستان خانم صمدی 

 طبقه دوم 4کتابخانه بیمارستان خانم فتحعلی زاده بلوک طبقه 

 ساختمان اداری طبقه اول 2خانم دکتر جاللی بلوک ارشناس پژوهشی مرکز ک

 رفاهی و بهداشتی:امکانات 

 ن خانم پیرادهوپاویون خانمها مسئول پاوی 5بلوک رختکن خانمها: 

 اول اتاق رزیدنت آقایان ، مسئول پاویون آقای شادی دوستطبقه  8بلوک رختکن آقایان: 

 رآمددواحد جنب  5بلوک سلف سرویس:
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 شهید مطهری ارومیهمرکز آموزشی درمانی  علمی جامع نظام

 

 نقش نظام این اجرای برای .دارد برعهده را بیمارستان جامع نقشه کردن پیاده وظیفه شهید مطهری ارومیهمرکز آموزشی درمانی  علمی جامع نظام

 .داشت واهندخ برعهده را وظایفی آنها از کدام هر که دارد وجود شده تعیین پیش از های

 .خواهد گرفت برعهده آنرا اجرای حسن وظیفه اختیار، در های ابزار از استفاده با دانشگاه مسئولین نظر زیر بیمارستان ریاست

 : از عبارتند شده تعریف های نقش و ها واحد

 بیمارستان ریاست .1

 بیمارستان پژوهشی و آموزشی معاونت .2

 بیمارستان بالینی تحقیقات توسعه مسئول .3

 ها گروه یرمد .4

 بیمارستان مختلف های نقش وظایف

 :بیمارستان ریاست .1

 تحصیلی استعدادهای رشد برای مناسب های زمینه ایجاد و میشود ابالغ دانشگاه رئیس طریق از که مصوباتی اجرای حسن بر نظارت •

 بیمارستان دانشجویی و فرهنگی مالی، اداری، پژوهشی، آموزشی، امور در هماهنگی ایجاد •

 بیمارستان علمی هیأت اعضاء پژوهشی و آموزشی وظایف اجرای حسن بر ارتنظ •

 زیربط مقامات به بیمارستان ساالنه بودجه پیشنهاد •

 بیمارستان ... و مرتبط های کمیته و پژوهشی ، آموزشی شوراهای کار بر نظارت و تشکیل •

 دانشگاه رئیس به الزم گزارشات ارائه و بیمارستان ساالنه کار ارزیابی •

 آنها درباره نظر اظهار و آموزشی گروههای و معاونین صالحیت بررسی •

 به توجه تخصصی،با و اداری مالی، مشکالت رفع منظور به الزم تدابیر اتخاذ و آموزشی گروههای وظایف اجرای حسن بر نظارت •

 شده تفویض اختیارات

 بیمارستان در تابعه واحدهای کلیه وظایف اجرای حسن بر نظارت •

 تایید جهت دانشگاه ریاست به آموزشی گروههای مدیران دپیشنها •

 آنان نصب و عزل و آموزشی گروههای و معاونین صالحیت بررسی •

 علمی هیئت اعضا و کارکنان دانشجویان، فرهنگی - اخالقی و علمی ارتقاء های برنامه اجرای حسن بر نظارت و ریزی برنامه •

 بیمارستانی برون و درون جلسات و شوراها - ها کمیته در شرکت طریق از ریزیها برنامه و گذاریها سیاست در هماهنگی ایجاد •

 بیمارستان پژوهشی و آموزشی معاونت. 2

 بیمارستان پژوهشی و آموزشی امور ی کلیه اداره •

 مربوطه مسئولین هماهنگی با آموزشی مسائل مورد در تصمیم اتخاذ و مطالعه •

 بیمارستان آموزشی یها نامه آئین و مقررات اجرای بر نظارت •
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 وابسته واحدهای وظایف اجرایی اصول پیشنهاد تدوین •

 وابسته واحدهای وظایف اجرای حسن بر نظارت •

 ذیربط واحدهای همکاری با آموزشی ریزی برنامه •

 بیمارستان رئیس به الزم گزارش ارائه و آن ارزیابی و بیمارستان پژوهشی و آموزشی فعالیتهای و ها برنامه اجرایی حسن بر نظارت •

 بیمارستان رئیس به آن انعکاس و گروه مدیران و علمی هیئت اعضاء آموزشی عملکرد بر نظارت •

 آموزشی مدت کوتاه های دوره اجرای بر نظارت •

 ذیربط مسئولین هماهنگی با پژوهشی های فعالیت مورد در تصمیم اتخاذ و بررسی •

 بیمارستان ساالنه پژوهشی های فعالیت نهادی ارزشیابی •

 بیمارستان علمی سمینارهای و کنفرانسها برگزاری و اجتماعی و فرهنگی و علمی خدمات ارائه در همکاری •

 اطالعاتی بانکهای و کتابخانه و بیمارستان پژوهشی امور ی کلیه بر نظارت •

 آن اجرای حسن بر نظارت و بیمارستان پژوهشی و آموزشی شورای جلسات دستور تنظیم •

 

 اقدام()در دست  بالینی تتحقیقا توسعه واحد. 3

 امتحانات و آموزشی برنامه تنظیم و شرایط واجد استادان معرفی در آموزشی گروههای بین هماهنگی ایجاد •

 بیمارستان پژوهشی شورای در متخذه تصمیمات براساس ها نامه پایان کیفی سطح ارتقاء زمینه در تدابیری اجرای و پیشنهادها ارائه •

 بیمارستان پژوهشی و آموزشی کیفی و کمی ارتقاء جهت در بیمارستان ریاست و مرکز شیآموز معاون با همکاری •

 مصوب های برنامه طبق بیمارستان کالسهای برگزاری نحوه و دانشجویان نظری و علمی آموزش بر نظارت •

 مرکز آموزشی مدیریت تیم در استادان و دانشجویان آموزشی مشکالت و مسائل طرح •

 آموزش با مرتبط های کمیته جلسات مصوبات پیگیری منظور به آموزشی دیریتم تیم جلسات تشکیل •

 

 آموزشی های گروه. 5

 گروه مدیران وظایف شرح

 با بیمارستان /دانشگاه شورای مشی خط براساس گروه طریق از شده ارائه خدماتی و پژوهشی و آموزشی وظایف اجرایی برنامه تهیه •

 .آموزشی معاون به آن گزارش و تحصیلی سالنیم شروع از قبل گروه اعضای مشورت

 گروه اعضای از هریک خدماتی و پژوهشی و آموزشی وظایف اجرایی های برنامه ابالغ •

 گروه خدماتی و پژوهشی و آموزشی های فعالیت کلیه بر نظارت •

 آموزشی معاون به آن تسلیم و گروه اعضاء همکاری با نیمسال هر دروس جدول تهیه •

 ذیربط مراجع به ها برنامه این تسلیم و تحوالت و تغییرات و پیشرفتها آخرین به توجه با ها برنامه در مستمر تجدیدنظر •

 هماهنگی برای آموزشی معاون به گروه جمعی نظریات و پیشنهادها مصوبات، کار، گزارش ارسال و گروه شورای جلسات اداره و تشکیل •

 .است کرده ارسال آموزشی معاون که مصوباتی و ها نامه آئین و ها بخشنامه ابالغ و قانونی مراحل طی یا اجرایی
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 برای بیمارستان پژوهشی معاون است آن دادن انجام آماده دیگر های گروه همکاری با یا راساً گروه که پژوهشی طرحهای پیشنهاد •

 دانشگاه پژوهشی شورای در تصویب جهت بعدی مراحل پیگیری

 آموزشی معاون به آن گزارش و گروه اعضای ساالنه کار ارزیابی •

 .گروه علمی هیات اعضای جانبه همه ارتقای جهت تالش •

 .درسی کتب انتخاب و دروس ارائه نحوه بر نظارت •

 .گروه ارتقای برای آن جذب در سعی و دانشگاهی برون و درون تسهیالت و امکانات شناسایی •

 

 ارومیه شهید مطهریمرکز آموزشی درمانی  عملکردی جامع نقشه پایش نظام

 قبل مرحله در که اقداماتی ها، راهبرد و ها سیاست سایه در حقوقی های واحد های شخصیت که هشد تدوین شکلی به بیمارستان نقشه پایش نظام

 .کرد خواهد پایش را گرفت قرار ها واحد برعهده

 : باشند می ذیل شرح به بیمارستان در کننده پایش که های واحد

 بیمارستان ریاست .1

 بیمارستان آموزشی یشورا .2

 بیمارستان پژوهشی شورای .3

 بیمارستان پژوهشی و آموزشی معاونت .4

 بیمارستان بالینی تحقیقات توسعه مسئول .5

 بیمارستان جامع نقشه کننده پایش واحدهای وظایف

 دانشکده ریاست .1

 بیمارستان آموزشی شورای .2

 گردد می ابالغ دانشگاه محترم مسئولین توسط که مصوباتی اجرایی های زمینه ایجاد جهت ریزی برنامه •

 دانشگاه آموزشی مشی خط به توجه با بیمارستان آموزشی سیاستهای تدوین •

 دروس ارائه در ها بخش و ها گروه میان هماهنگی •

 کارآموزی و دروس ریزی برنامه •

 دهند می ارجاع شورا به بیمارستان محترم ریاست که مواردی در نظر اظهار و بررسی •

 دانشگاه به آن وپیشنهاد جدید علمی هیئت عضو به یازن تعیین و بررسی •

 بیمارستان پژوهشی شورای .3

 بیمارستان پژوهشی سیاستهای و راهبردی برنامه تدوین •

 پژوهشی مختلف های نامه آئین بازنگری و تدوین تهیه، •
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 علمی هیأت اعضا برای مشوق حیطم و انگیزه ایجاد منظور به تشویقی های سیاست گیری کار به راستای در مقررات و قوانین اصالح •

 پژوهشی های فعالیت انجام جهت

 اموزشی گروههای توسط پیشنهادی پژوهشی های اولویت نهایی تصویب •

 دانشگاه پژوهشی معاون یا پژوهشی شورای ازسوی شده ارجاع مسائل درباره نظر اظهار و بررسی •

 زیرمجموعه مدیریتهای و دانشگاه پژوهشی معاون توسط شده ابالغ رامو و دانشگاه پژوهشی شورای مصوبات اجرای زمینه کردن فراهم •

 ایشان

 دانشجویان تحقیقاتی های نامه پایان و علمی هیات اعضای پژوهشی طرحهای تصویب •

 پژوهشی های طرح اجرای صحیح روند بر نظارت •

 علمی هیئت اعضاء پژوهشی فعالیتهای عملکرد ارزشیابی و پایش •

 پژوهشی های کارگاه برگزاری زمینه زیسا فراهم و ریزی برنامه •

 علمی های همایش برگزاری جهت بسترسازی و ریزی برنامه •

 کشور خارج و داخل علمی همایشهای در شرکت جهت علمی هیئت اعضاء تشویق و ترغیب •

 ای کتابخانه منابع تامین و کتابخانه امور بر نظارت و گذاری سیاست •

 دانشگاه رسانی اطالع و آمار مدیریت های سیاست راستای در اطالعات آوری فن هب مربوط امور بر نظارت و گذاری سیاست •

 تحقیقاتی طرحهای اجرای و تدوین در فعال مشارکت جهت دانشجویان تشویق و ترغیب •

 مرکز آموزشی بخشی اعتبار .4

 ذکر توان می المللی بین و ملی های تاندارداس با مراکز این همسویی و کیفیت ارتقای را آموزشی موسسات و ها بیمارستان اعتباربخشی از هدف

 موسسه یا سازمان در آن ارتقاء یا و شده داده اعتبار موقعیت حفظ از اطمینان جهت و باشد می کیفیت مستمر ارتقاء نیازمند فرایند، این .کرد

 .باشد می نیاز مختلف، زمانی های دوره در آن مجدد ارزیابیهای به مربوطه،

  : باشد می مرحله دو شامل فرایند این ارزیابی نحوه

 .باشد می )دورنی ارزیابی( خودارزیابی بصورت اول مرحله

 راستا، همین در .پردازد می آن عملکرد ارزیابی به مذکور موسسه یا و سازمان از خارج افراد از گروهی که است بیرونی ارزیابی ،دوم مرحله

 ارائه با متناسب حیطه 9 در را مراکز این عملکرد مختلف ابعاد که میباشد اعتباربخشی انواع از یکی درمانی آموزشی مراکز آموزشی اعتباربخشی

 ابعاد .میدهد قرار بررسی مورد خبره کارشناسان توسط موجود، شده تعریف استانداردهای با آن انطباق طریق از مختلف سطوح در بالینی آموزش

 بررسی مورد میباشد، استاندارد 66 شامل که اعتباربخشی استانداردهای طریق از مختلف حیطه 9 در درمانی آموزشی مراکز آموزشی عملکرد مختلف

 .میگیرد قرار
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 اهداف آموزشی و پژوهشی مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری:

 اهداف کالن :

 G1 :ارتقای مستمر سطح آموزش و توسعه مطالعات آموزش پزشکی 

 G2 :یبهبود و توسعه تحقیقات بالین 

 G3ارتقاء سطح رضایتمندی اعضای هیات علمی و فراگیران : 

 

 (Objectives) :  اختصاصی اهداف

 
 

 : G1O1 1411% تا پایان سال 55%  وضعیت موجود یا 5علمی به میزان  هیئت اعضای کیفی و کمی های سطح شاخص ارتقای 

G1O2 : 0411ا پایان سال تتدوین برنامه جامع ارزیابی عملکرد سیستم آموزشی بیمارستان 

G1O3 :  (1399)نتایج گزارش ارزشیابی درونی گروه کودکان     1411% تا پایان سال 55% به 85/89ارتقاء اثربخشی آموزشی فراگیران از 

 :G2O1  1411مورد تا پایان سال  31به  1399مورد در سال  21ارتقاء فعالیت های پژوهشی بیمارستان از 

:G2O2  1411مورد تا پایان سال 15به   1399مورد در سال 13بیمارستان از    شده منتشر تمقاال تعدادارتقاء 

  :G3O1  0411سال درصد تا پایان  %81به  %00/74اعضای هیات علمی و فراگیران ازافزایش میزان رضایتمندی 
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 مورنینگ و راند آموزشینامه بر -الف

 ی : شنبه تا چهارشنبهگزارش صبحگاه 95/1-95/6 9

 ویزیت آموزشی بیماران ودرمانگاه کودکان 91/1– 91/99 2

 شیفت صبح –برنامه درمانگاه فوق تخصصی اطفال 

 پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه نام پزشک فوق تخصص اطفال

 انکولوژی)خون(

 * * * * * * دکتر نوروزی

 * * * * * * دکتر حجازی

ر قاضی دکت

 زاده

* * * * * * 

 عفونی
   * *   دکتر صادقی

 * *     دکتر نسیم فر

 قلب و عروق
    *  * دکتر رادور

   *  *  دکتر زلفی

 نفرولوژی
دکتر 

 محمودزاده
*   *   

 اعصاب
  *     دکتر قضاوی

    *PKU *  دکتر عباسی

 گوارش
   *  *  دکتر غیبی

امین  ردکت

 فرزانه
  *   * 

 ایمونولوژی و آلرژی
  *  *  * دکتر هوشمند

 *  *  *  دکتر قائمی

 نوزادان

  *   *  دکتر فکور

    *  * دکتر ماکویی

   *    دکتر دهقان

 *      دکتر حسینی
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 فرآیند ارتباط بی واسطه فراگیران با معاون آموزشی بیمارستان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خیر    بله 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

واحد آموزش به فراگیر مراجعه 

 برای ارتباط با معاون آموزشی

جمع آوری در صورت درخواست کتبی، 

خواست های کتبی از سوی کارشناس در

آموزش وارائه زمان به فراگیر برای دریافت 

 پاسخ

 :حضوری مالقات

 صبح 01-00ساعت هر روز  

 معاونت آموزشی  دفتربا مراجعه به 

، طبقه اول، جنب بخش 8بلوک در واقع 

 0اطفال 

با معاون  فراگیر مالقات

م الو ساعت اع آموزشی در روز

و پاسخگویی به درخواست  شده

 معاون آموزشی وی توسط

آیا فراگیر نیاز به 

مالقات حضوری 

 دارد؟

با  تماس تلفنیدرخواست برقراری  .1

 هماهنگی مسئول/ کارشناس آموزش

ایمیل  قط از طریرتباا .2
Drnasilfar@gmail.com 

ارائه درخواست کتبی به مسئول/  .3

 کارشناس آموزش

صدور پاسخ توسط معاون 

غ توسط و ابالآموزشی 

کارشناس آموزش بصورت 

 کتبی و شفاهی به فراگیر

 برای دریافت پاسخ

 

mailto:Drnasilfar@gmail.com
mailto:Drnasilfar@gmail.com


 17 

 تعهدات رزیدنتها در گروه کودکان

 04صبح و خروج از بیمارستان ساعت  7:21ورود به بیمارستان در روزهای عادی ساعت  -0

 02:21صبح و خروج از بیمارستان ساعت  7:45ورود به بیمارستان در روزهای تعطیل و پنجشنبه  ساعت  -0

بیماران بد حال بخش بصورت حضوری و کتبی با محتوای مشخصات بیمار، همراه با  و NICUو  PICUتحویل بیماران  04ساعت  -2

 تشخیص و اقدامات الزم در ساعت کشیک.

 تمامی دستورات که از طریق مکالمه شفاهی صورت میگیرد باید در پرونده مکتوب گردد، بخصوص د ساعت کشیک -4

به آموزش اطفال تحویل گردد. )دفتر فوق نباید توسط کارورز،  7:41اعت تحویل دفتر ثبت بیماران فقط توسط رزیدنت اورژانس س -5

 کارآموز و یا ... تحویل گردد(

 در گزارش صبحگاهی 8:05حضور رزیدنتها  -6

رزیدنت ارشد هر روز در کشیک وظیفه دارد به تمامی بخشها سرکشی و بیماران تازه پذیرش شده و بدحال را معاینه و در پرونده)به  -7

 ت و تاریخ( ثبت نماید.ساع

شب بیماران تازه بستری شده را با حضور کارورزان و رزیدنت کشیک )غیر از رزیدنت  00:21رزیدنت ارشد کشیک هر روز باید ساعت  -8

 اورژانس( راند کرده و تشخیص بیماران بحث شود.

فی بیمار صبح فردا آمادگی داشته و تمامی اقدامات انجام رزیدنت ارشد و رزیدنت مسئول بیمار همراه با کارورزان کشیک باید برای معر -9

 گرفته را مطلع باشند.

در پایان هر ماه دستیاران موظف به گرفتن برگه نمره ارزیابی درون بخشی از آموزش و دریافت نمره از استاد بخش مربوطه می  -01

 باشند.

 وظایف رزیدنت سال اول کشیک اورژانس

 سحضور مداوم و مقیم اورژان -

 آموزش اینترن های کشیک -

 نظارت بر حضور وعملکرد اینترنهای کشیک اورژانس -

 اخذ و ثبت شرح حال از بیماران بستریمعاینه و  -

 ثبت دستورات داروئی در دو برگه  اورژانس و برگه دستورات بستری با هماهنگی و تحت نظارت رزیدنت ارشد اورژانس -

 و انجام کلیه اقدامات درمانی بیماران سنظارت بر اجرای دستورات دو برگه در اورژان -

 IIIپیگیری آزمایشات بیماران بستری در اطفال  -

 IIIنظارت بر حسن درمان بیماران در بخش اطفال  -
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 رزیدنت سال اول کشیک بخش

 که یک نفر رزیدنت سال اول در بخش کشیک باشد یدر روزهای -

بعهده رزیدنت سال اول میباشد و در کلیه امور و نوزادان IIفالو اط Iنفرولوژی، اطفال  های بیماران بخش امور مربوط به  -

 .موظفبه هماهنگی با رزیدنت سال سه یا دو کشیک بخش می باشد

و نوزادان بین IIو اطفال Iنفرولوژی، اطفال  های بخشمسئولیت در روزهای که دو نفر رزیدنت سال اول در بخش کشیک باشند  -

 آنها تقسیم خواهد شد.

ندارد)اعم از نوشتن دستورات، رویت  PICUاول کشیک هیچگونه مسئولیتی در زمینه بیماران بخش خون و رزیدنت سال  -

 آزمایشات و غیره(

 کشیک بخش)رزیدنت ارشد کشیک در بخش ها(و دو رزیدنت سال سه 

ط به بیماران بستری و در قبال کلیه امور مربو کشیک بعنوان جانشین مدیر گروه  در شیفت  عصر و شب می باشد ارشدرزیدنت  -0

 می بایست پاسخگو باشد.

 نحوه تقسیم بخشها در شیفت کشیک عصر و شب ماهانه براساس تعداد رزیدنت ها مشخص خواهد شد. -0

مسئول برگزاری گزارش صبحگاهی، پیگیری درمان بیماران، ارائه سیر درمان و شرح حال بیماران در گزارش صبحگاهی رزیدنت  -2

 بخش می باشد. 0سال 

 یف رزیدنت ارشد سال دوم کشیک اورژانسوظا

 .نظارت بر حسن اجرای دستورات –ثبت دستورات  –تصمیم گیری در مورد بیماران مراجعه کننده به اورژانس  -0

 .تصمیم گیری و نظارت بر بستری بیماران در بخش های مختلف وتقسیم تخت های بخش ها -0

 سایر مراکز می باشد.از  اعزامی بیمارانرزیدنت ارشد مسئول مستقیم پذیرش  -2

 .نظارت بر تایپ صحیح اسامی بیماران و تشخیص های احتمالی در جدول گزارش صبحگاهی -4

 .تماس با اتند مسئول گزارش صبحگاهی و هماهنگی جهت برگزاری جلسه گزارش صبحگاهی -5

 .نظارت بر تقسیم بیماران بستری در هرکشیک بین کارورزان جهت ارائه گزارش صبحگاهی -6

 .لزوم ددبیماران بستری در مواررمو راساتید آنکال و مشاوره تلفنی و کسب تکلیف دتماس با  -7

 .بخش ها00چک راند ساعت در حضور  -8

 صبح. 8تا  04حضور در اورژانس در طول مدت کشیک از ساعت  -9
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 می بایست قبل از اسفند ماه نسبت به دفاع پایان نامه اقدام نمایند. 2رزیدنت های سال  -

 یک می بایست قبل از امتحان ارتقا نسبت به تصویب پروپوزال پایان نامه اقدام نمایند. رزیدنت های سال -

 : کلیه بیماران مراجعه کننده به اورژانس جهت بستری بعد از انجام کلیه امور زیر مجاز به انتقال به بخش ها می باشند -

)فقط توسط رزیدنت  صورت نیاز مشاوره با اساتید آنکال تعبیه آنژیوکت و شروع سرم تراپی و تعیین تکلیف و برنامه درمانی و در -

 .، رزرو خون و پالکت و در موارد خاص تزریق فرآورده ها، کنترل خونریزی تعبیه تامپون(2یا  0سال 

 .مسئول تمامی امور درمان و بستری بیماران در شیفت عصر و شب اورژانس رزیدنت ارشد اورژانس می باشد -

مقیم اورژانس  باید در چک راند  یو کلیه اینترن ها بجز اینترن ها هو سال س یک، دوز رزیدنت سال تمامی رزیدنت ها اعم ا -

 ظهر و شب شرکت نمایند.

 رزیدنت سال اول مقیم در اورژانس از شرکت در چک راند معاف می باشد. -

 .شرکت خواهد نمود 00رزیدنت سال دوم کشیک اورژانس فقط در چک راند ساعت  -

رنها و رزیدنت های کشیک موظف به رعایت سلسه مراتب و اجرای دستورات مقام ارشد بدون کم و کاست می تمامی  اینت -

 باشند.

 هر گونه مرخصی روزانه در روز بعد کشیک ممنوع می باشد. -

 حضور در گزارش صبحگاهی )تحت هر شرایط( اجباری می باشد، بجز رزیدنت سال اول اورژانس. -

م تأیید توسط اتند مسئول آموزش دستیاران بمنزله غیبت و عدم حضور غیر موجه تلقی خواهد هر گونه مرخصی در صورت عد -

 گردید.

 کلیه دستیاران موظف  به ثبت زمان ورود و خروج به بیمارستان در دستگاه تایمکس )ثبت با اثر انگشت( می باشند. -

 یچگونه مسئولیتی ندارند.ه PICUرزیدنت های سال یک در قبال امور مربوط به بیماران بخش خون و  -

می باشد.)رزیدنت سال اول مجاز به مشاوره تلفنی  2و  0انجام هر گونه مشاوره تلفنی با اساتید آنکال جزء وظایف رزیدنت سال  -

 با اساتید نمی باشند(

ت مسئول بیمار باید قبل از انجام هر گونه مشاوره اورژانس با اساتید گروه اطفال )درون گروهی( رزیدنت مسئول کشیک یا رزیدن -

 به صورت تلفنی با اتند مربوطه هماهنگ شود و سپس نسبت به مشاوره کتبی اقدام نماید.

 می باشند. و تایید توسط استاد مربوطدوره رزیدنتی و اینترنتی Log bookدستیاران اطفال موظف به تکمیل  -
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 دستورالعمل اجرایی رزیدنتها

یمار انتقالی به رزیدنت ارشد بخش ) بعد از اتمام کارهای اولیه که شامل شرح حال رزیدنت اورژانس ملزم به اطالع ب -0

 گیری و دستورات پزشکی می باشد( اطالع داده و ساعت آنرا د ر پرونده ثبت کند.

رزیدنت بخش موظف است با توجه به وضعیت عمومی که رزیدنت اورژانس به ایشان اطالع داده است اگر اورژانسی  -0

از چند دقیقه بر بالین بیمار حاضر و پیگیر حال عمومی و اجرای دستورات باشد و یا در صورت نیاز تغییر  باشد کمتر

 در دستورات بیمار با هماهنگی رزیدنت ارشد اقدام نماید.

رزیدنت ارشد موظف است براساس تماس و پیگیری رزیدنت بخش و در صورت نیاز بر بالین بیمار حاضر و دستورات  -2

 با مسئول شیفت بخش مربوطه دستورات پزشکی را انجام دهند.الزم را 

تمامی امورات اشاره گردیده با هماهنگی مسئول شیفت و پرستار مسئول بیمار در طول ساعات کشیک برای روزهای  -4

 اقدام و برای روزهای تعطیل در طول ساعات شبانه روزی انجام گردد. هر گونه کوتاهی و ... 8تا  04عادی از ساعت 

بایستی در پرونده بیمار ثبت و به  موازین مربوطه در طول ساعات کشیک گزارش شود بدین معنی رزیدنت ارشد 

مسئول نهایی دستورات پزشکی و سوپروایزر بیمارستان مسئول پرستاری خواهد بود و نیازی به هیچگونه رفتار 

 پرستاران نمی باشد.با شخصی در این امور از طرف رزیدنت ها 
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 پزشکی بخش کودکان عمومی دکتری دوره کارآموزان وظایف شرح نامه آیین

 

 پایان رسانده به را فیزیوپاتولوژی و پایه علوم مقاطع که شود می اطالق پزشکی عمومی دکتری دانشجوی به پزشکی کارآموز

 اعضاء تحت نظارت ، ای حرفه های هارتم و عملی تجربیات و نظری دانش کسب برای بالینی بخشهای به ورود به مجاز و است

و مسئول آموزش اکسترنی  مدیر گروه با گروه در کارآموزان مسئولیت . است پزشکی دکتری مدرک اخذ برای و علمی هیأت

  . است

 نامه آیین این در مندرج درمانی و تشخیصی های فعالیت ، دستیار یا پزشک معالج نظر تحت تواند کارآموز می اکسترنی دوره در

 6دوره اکسترنی کودکان شامل . نماید کسب را الزم آمادگی کارورز بعنوان خود وظایف آینده انجام برای بتواند تا داده انجام را

واحد درس عملی می باشد که در دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، در بخشها و درمانگاههای کودکان  9واحد درس تئوری و 

 گردد. بیمارستان شهید مطهری ارائه می

  

 : است زیر بندهای مطابق کارآموز وظایف شرح

 

 : کلیات – الف

 پزشکی آموزش و درمان ، بهداشت وزارت از شده ابالغ مقررات و ها نامه آیین مفاد رعایت  –0

 رعایت مقررات مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری، بخشها و گروه آموزشی کودکان -0

 بیمارستان در حضور ساعات کلیه در پزشکی اخالق و شرعی شئون رعایت و حفظ -2

 

 : پزشکی مدارک و بیمار از مراقبت – ب

 بیان برنامه و ارزیابی ، پاراکلینیک های بررسی و آزمایشات نتایج و تفسیر پیگیری ، بالینی معاینه و حال کامل شرح اخذ -0

 خود. به مربوط بستری بیماران کلیه از مناسب افتراقی های تشخیص نمودن مطرح و تشخیصی

 آشنایی اولیه با کلیه بیماران بستری در بخش مربوطه -0

برنامه  کلیات از اطالع و معالج پزشک و دستیار و کارورز همراه به دربخش مربوط به خود بستری بیماران روزانه ویزیت -2

 بیماری روزانه سیر نوشتن و دریافتی داروهای لیست و درمانی

 on – and off – service )پایان هر دوره  و آغاز مخصوص های یادداشت نوشتن گروه شخیصت به و لزوم صورت در -4

notes ) 
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 : درمانی – تشخیصی اقدامات – ج

 . باشد می عهده کارآموز بر دانشکده آموزشی معاونت تعیین با و ماه 2 مدت به مهارت کسب منظور به زیر امور فراگیری  -0

 این در واقعی بیمار با از مواجهه قبل مهارتها این است الزم بالینی مهارتهای آموزش مراکز اندازی راه به توجه با است بدیهی

 . شود داده آموزش کارآموزان به مقتضی نحو به و مرکز

 تزریقات )زیر جلدی، عضالنی، وریدی( * 

 ( IV cannulation )گیری * رگ

 ( venous blood sampling )وریدی گیری * نمونه

 خون کشت برای گیری نه* نمو

 آن تفسیر و ECG * گرفتن

 ساده پانسمان * 

 الم مشاهده و گرم آمیزی رنگ *

  ادرار نمونه میکروسکوپی تفسیر و * تهیه

 تراشه لوله و حلق ترشحات * ساکشن

 تنفسی * فیزیوتراپی

 * تهیه و رنگ آمیزی و تفسیر الم خون محیطی

 ام اسمیر مستقیم و کشتزخمها برای انج و گلو از گیری * نمونه

 * اندازه گیری بیلی روبین با دستگاه بیلی چک

 * اندازه گیری قند خون با استفاده از گلوکومتر

 * استفاده از اسپری های تنفسی با و بدون دم یار

 * استفاده از دستگاه نبوالیزر

 * انجام پالس اکسی متری

 * استفاده از اسپری های بینی

 HIS - PACSای اطالع رسانی الکترونیکی بیمارستان مانند * استفاده از سیستم ه

 

 : شود انجام کارآموز توسط میتواند دستیار یا معالج پزشک مستقیم نظارت تحت و موافقت با تنها زیر امور انجام  -0
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 معده ترشحات از نمونه گرفتن و معده لوله گذاشتن -

  ) شیرخواران و نوزادان در بجز (ادراری سوند گذاشتن -

 ( ABG )شریانی خون گازهای گرفتن -

  فلبوتومی -

  بخیه کشیدن و زدن بخیه -

 آن خواندن و PPD تست انجام -

 معالج پزشک نظر طبق مجدد بخیه یا و)  روتین غیر (تخصصی شستشوی ، دبریدمان به نیاز که هایی پانسمان انجام -

 . باشند شده عفونی یا و دارند

  . درمانگاهها یا و بهداشت های نهخا در اطفال روتین واکسیناسیون انجام -

 

یا دستیار یا اعضای  )کارورز باالتر مقاطع فراگیران توسط را اعمال این از کدام هر انجام توانند می زیر موارد در کارآموزان  -2

 : نمایند هیأت علمی( مشاهده

  بینی قدامی تامپون مشاهده -

  چشم و بینی ، حلق ، گوش از خارجی جسم کردن خارج مشاهده -

 airway و تراشه لوله گذاشتن مشاهده -

  گیری آتل مشاهده -

 ( Lumbur puncture )لومبار پونکسیون انجام مشاهده -

  آبسه تخلیه مشاهده -

  سوپراپوبیک گیری نمونه مشاهده -

  پلور و آسیت مایع  ( tap ) کشیدن مشاهده -

 CPRمشاهده و یادگیری  -

  استخوان مغز بیوپسی و آسپیراسیون مشاهده -

  زانو مفصل پونکسیون شاهدهم -

 مفصلی داخل و ( intrathecal ) نخاعی داخل تزریق مشاهده -

 ingrowing nail ) کردن  خارج ، سطحی های توده برداشتن ، ختنه( ساده   سرپایی های جراحی انجام مشاهده   -

 chest tube گذاشتن مشاهده -
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  خطرناک داروهای تزریق مشاهده -

  سیستوستومی یا ومینفروست لوله تعویض مشاهده -

  مثانه سوپراپوبیک درناژ مشاهده -

  نوزادان خون تعویض در همکاری و نافی وردید کانتر گذاشتن مشاهده -

  ادراری نوزادان و شیرخواران سونداژ مشاهده -

 دان کات مشاهده -

 مشاهده انجام اکوکاردیوگرافی -

 مشاهده انجام اسپیرومتری -

 EEGمشاهده انجام  -

 روده Dissimpactionمشاهده انجام  -

 CPAPمشاهده نحوه استفاده از دستگاه  -

 مشاهده نحوه انجام دیالیز صفاقی -

 RDSمشاهده نحوه تجویز سورفکتانت در نوزادان نارس دچار  -

  است شده پیشنهاد کارورزان مصوب آموزشی برنامه در که دیگر تهاجمی و درمانی ، تشخیصی اقدام هر مشاهده -

 . است نیامده نامه آیین این در که مشابه موارد بقیه -

 

 : آموزشی های همایش در شرکت – د

گزارش صبحگاهی،  شامل بخش آموزشی جلسات و کارگاهی یا و تئوری درس های کالس کلیه در فعال و منظم شرکت  -0

 های آموزشی براساس برنامه های گروه آموزشی کودکان برنامه سایر و آموزشی علمی،  راندهای های کنفرانس

 معالج پزشک توسط بیماران ویزیت در منظم و فعال ضورح -0

 به بیمار و معرفی بیمار از معاینه انجام ، حال شرح گرفتن و شده تعیین برنامه طبق بهداشت های خانه یا درمانگاه حضور در -2

 . دستیار یا معالج پزشک

 ، شدن دلیل بستری ، بیمار کوتاه معرفی : شامل ، مربوط دستیار یا معالج پزشک نظر طبق آموزشی راندهای در بیمار معرفی -4

 . درمانی طرح و افتراقی های تشخیص بیان

 . ارشد بخش دستیار یا بخش مربوطه توسط استاد تنظیمی برنامه طبق لزوم صورت در علمی های کنفرانس ارائه  -5
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 : بیمارستان در حضور – هـ

 می باشد. 02:21روج و خ 7:45ساعت حضور در بیمارستان کارآموزان  -0

 گروه است. طرف از شده تعیین برنامه طبق بهداشت های خانه یا و درمانگاه ، بیمارستان در حضور -0

مسئولیت نظارت بر حضور فیزیکی کارآموزان و حسن اجرای زمان بندی شده برنامه با رزیدنت ارشد بخش  -2

 باشد. کودکان،کارشناس آموزش گروه و نیز مسئول پرستاری بخش می

 ممنوع مطلقاً کشیک ارشد دستیار یا پزشک از اجازه کسب با و اضطراری موارد در جز بیمارستان در ساعات ذکر شده ترک  -4

 . است

و ارئه  موافقت استاد بخش مربوطه و امضای جانشین با و ساعتی مرخصی از استفاده با عادی اوقات در بیمارستان از خروج -5

 . است مقدور موزشبرگه مرخصی به واحد آ

حضور و غیاب کارآموزان در تمامی فعالیت های زمان بندی شده با کارشناس آموزشی گروه کودکان بوده و ضمن تذکر  -6

 موارد منفی به کارآموز ، در آخر هر دوره به مسئول برگزاری امتحان فینال تحویل خواهد شد.

موافقت استاد بخش مربوطه و  ه را خواهند داشت. مرخصی روزانه باروز مرخصی در طول دور 6کارآموزان حق استفاده از  -7

 . است مقدور امضای جانشین و ارئه برگه مرخصی به واحد آموزش

ثبت نمره  موجب باشد غیرموجه چنانچه و مذبور بخش حذف موجب باشد موجه اگر کارآموزی مدت 01/0 از بیش غیبت -8

جلسه  62راند آموزشی و   55جلسه گزارش صبحگاهی ،  01وظف به شرکت در کارآموزان در طول دوره م .شد خواهد صفر

جلسه در کالس  6جلسه در راندهای آموزشی و درمانگاه و  2جلسه در مورنینگ،  2کالس تئوری می باشند. غیبت بیش از 

 د. تئوری در صورت موجه بودن موجب حذف بخش و در صورت غیر موجه بودن موجب ثبت نمره صفر خواهد ش

 غیبت در کالس تئوری بر نمره تئوری و غیبت در گزارش صبحگاهی و راند بخش بر نمره عملی دانشجو تأثیر خواهد داشت. -9

 

 آموزش و ارزیابی -و 

آموزش و راهنمائی کارآموزان درگرفتن شرح حال،معاینه کودک و نوشتن سیر بیماری با کارورزان و دستیاران بوده،توسط  -0

 امضاء شده و جزو فعالیت آموزشی کارورزان و دستیاران می باشد. آنها تایید و

در صورت عدم حضور استاد مربوطه به هر علت)مرخصی،شرکت در جلسات بیمارستان،دانشکده و کارگاه های مختلف و ...(  -0

 راند آموزشی  به عهده دستیار بخش و با محتوای آموزشی برای کارآموزان می باشد.

 وظف به ارائه فرم تکمیل شده نمره درونبخشی در پایان هر بخش طبق برنامه می باشند.کارآموزان م -2

 نمره تئوری پایان دوره بر اساس آزمون کتبی و نمره بخش به صورت زیر می باشد: -4
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 ( 01نمره از  8% از نمره آزمون بخش آخر دوره )41 -

 (01نمره از  7% از نمره آزمون تئوری آخر دوره )25 -

 (01نمره از  5نمره ارزیابی درون بخشی در طول دوره )% از 05 -

  نمره را کسب نماید در غیر اینصورت در 61الزم به ذکر است که در مورد هر یک از نمرات فوق دانشجو باید حداقل %

 درس کودکان مردود محسوب خواهد شد.

ر در درمانگاه  برای تمامی کارآموزان الزامی ارائه دفترچه گزارش حضور در مورنینگ )بیماران معرفی شده( و گزارش حضو -5

 می باشد و پس از بررسی گزارشات توسط مدیر گروه در نمره پایان دوره دخالت داده خواهد شد.

 حسب این رابطه در کارآموزان شکایات یا و وظایف انجام در اهمال گونه هر یا و فوق وظایف شرح از کارآموزان تخلف موارد  -6

 مسائل چنانچه . شد خواهد گرفته الزم تصمیمات و مطرح دانشکده یا بیمارستان یا گروه ، بخش آموزشی شورای در مورد

 مقتضی تصمیم جهت اتخاذ باالتر مرجع به مورد . نرسید قطعی نتیجه به اولیه کننده رسیدگی مراجع از کدام هر در مطروحه

 . بود خواهد نشکدهدا آموزشی شورای گیری تصمیم نهایی مرجع. شد خواهد ارجاع

ارائه هر گونه انتقاد ، پیشنهاد و... در باره کل برنامه و قسمت های مختلف آن مزید امتنان فراوان بوده و جزو فعالیت  -7

 آموزشی شما کارآموزان عزیز می باشد.

 گروه بندی کارآموزان برای شروع آموزش و چرخش در بخش ها

 

 8گروه 7گروه 6گروه 5گروه 0گروه 3گروه 2گروه 0گروه 

حیدری کهنه 

 خالد-محبی مرتضی-شهری

 -گل صنم لو 

 فاطمه

-موسوی نژاد

 نرمین-علیزاده محمدرضا-قوام زهراسادات

 محمود -صدرائی 

 
-سید محمدزاد

 صبا

 -رسولی اقدم 

 هادیه-دادوند پیمان-محمدنژاد سامرند

 -حاجی بنابی

 فرناز

-مرادیان

 هوشمند

سیده  -رحیمی 

 مرضیه
 یمان-دین پژوه

ابراهیم دخت 

-سوره

 امیرحسین

 علی-شیخالری

جعفری 

 سنا-درخشان

 اسری -معروفی  مریم-اسدی محدثه-ولی زاده 

-تیموری سلماسی

 سروین-یزدی زاده احسان

نظری سلطان 

 امین -احمدی 

 
  آیاتای -بهرامی  کیمیا-صادقی

 
 امیررضا-فرجی حمیدرضا-توری منصور-عباسی
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 ش در بخش هازمان شروع آموزش و چرخ

 
تاریخ 

 چرخش 

بخش 

 آموزشی

06/4 

 تا 

01/4 

00/4 

تا 

04/4 

06/4 

 تا

09/4 

0/5 

 تا

6/5 

9/5 

 تا

00/5 

02/5 

 تا

07/5 

08/5 

 تا

00/5 

02/5 

تا 

06/5 

21/5 

 تا

0/6 

2/6 

 تا

7/6 

8/6 

 تا

00/6 

02/6 

 تا

05/6 

0/7 

 تا

6/7 

7/7 

 تا

00/7 

07/7 

 تا

09/7 

01/7 

 تا

00/7 

ان
زاد

نو
 

0  5  0  8  3  7  2  6  

ب
قل

 

2  6  0  5  0  8  3  7  

ش
وار

گ
 

3  7  2  6  0  5  0  8  

ی
رژ

آل
 

0  8  3  7  2  6  0  5  

ی 
فون

ع
 

 0  5  0  8  3  7  2  6 

ب
صا

اع
 

 2  6  0  5  0  8  3  7 

ون
خ

 

 3  7  2  6  0  5  0  8 

ی
وژ

رول
نف

 

 0  8  3  7  2  6  0  5 

 

 ختلف گروه آموزشی کودکانبرنامه آموزشی بخش های م -

 

 کودکان  بخش نامه آموزش کارآموزان پزشکیبر -الف
 

9 
95/1-95/6 

 

 گزارش صبحگاهی : شنبه تا چهارشنبه
https://www.skyroom.online/ch/umsu/atfalmot 

user: atfal 

password: 123456 

 درمانگاه کودکانو ویزیت آموزشی بیماران 91/1– 91/99 2

9 95/99–91/99 

 کالس تئوری

https://www.skyroom.online/ch/umsu/koodakan 

user: atfal 

password: 123456 
 

 

https://www.skyroom.online/ch/umsu/atfalmot
https://www.skyroom.online/ch/umsu/atfalmot
https://www.skyroom.online/ch/umsu/koodakan
https://www.skyroom.online/ch/umsu/koodakan
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 ن کودکادرمانگاه نامه آموزش کارآموزان پزشکی دربر

 

 9درمانگاه 2درمانگاه 9درمانگاه  روز

 دکترهوشمند دکتر محمودزاده دکتر رادور شنبه

 دکتر زلفی دکتر عباسی دکتر قائمی یکشنبه

 دکتر ماکویی دکترهوشمند دکترصادقی دوشنبه

 دکتر دهقان دکتر غیبی دکتر قائمی سه شنبه

 دکتر فکور دکتر نسیم فر دکتر قضاوی چهارشنبه

 
 راند آموزشی:  برنامه

 

 اورژانس نفرولوژی اعصاب آلرژی قلب گوارش نوزادان عفونی خون 

  شنبه

روز اول  05

ماه دکتر 

 صادقی

روز دوم  05

 دکتر نسیم فر

 دکتر فکور
دکتر امین 

 فرزانه

-دکتر زلفی

 دکتر رادور

طبق برنامه 

 آنکالی
 دکتر محمودزاده دکتر قضاوی

دستیار ارشد 

 اورژانس

 ر ماکوئیدکت  یکشنبه
دکتر امین 

 فرزانه
 دکتر زلفی

طبق برنامه 

 آنکالی
 دکتر محمودزاده دکتر قضاوی

دستیار ارشد 

 اورژانس

 دکترحسینی  دوشنبه
دکتر امین 

 فرزانه

-دکتر زلفی

 دکتر رادور

طبق برنامه 

 آنکالی
 دکتر محمودزاده دکتر قضاوی

دستیار ارشد 

 اورژانس

 دکترحسینی  سه شنبه
دکتر امین 

 انهفرز
 دکتر زلفی

طبق برنامه 

 آنکالی
 دکتر محمودزاده دکتر عباسی

دستیار ارشد 

 اورژانس

چهارشن

 به
 دکتر دهقان 

دکتر امین 

 فرزانه
 دکتر رادور

طبق برنامه 

 آنکالی
 دکتر محمودزاده دکتر عباسی

دستیار ارشد 

 اورژانس

 دکترحسینی  پنج شنبه
دکتر امین 

 فرزانه
 دکتر رادور

طبق برنامه 

 کالیآن
 دکتر محمودزاده دکتر عباسی

دستیار ارشد 

 اورژانس
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی آذربایجان غربی

 گروه آموزشی کودکان

 9411برنامه تدریس تئوری بیماری های کودکان )کارآموزان پزشکی( تیر 

 :شده اطفالآدرس سامانه نوید برای استفاده از کالسهای تئوری بارگذاری 

https://umsunavid.vums.ac.ir 
 

 
 تاریخ ایام ساعت استاد سر فصل

سامانه 

 نوید

 *    دکتر زلفی احیا در کودکان 9

 Floppyرویکرد به کودک مبتال به فلج شل حاد و رویکرد به  2

baby 

     دکتر قضاوی

 *    محمودزادهدکتر  رویکرد به کودک مبتال به اولیگوری و نارسایی حاد کلیه    9

 *    دکتر نسیم فر  هپاتیت ها 4

 *    دکتر رادور آشنایی با عالئم شایع نارسایی قلبی 5

 *    دکتر حجازی (0هنرپزشکی )شرح حال و انجام معاینه فیزیکی در کودکان() 8

 *    دکتر ماکوئی معاینه نوزاد سالم ترم و مراقبت های اولیه اتاق زایمان  7

 *    دکتر غیبی با کودک دچار خونریزی دستگاه گوارشی برخورد 6

 *    دکتر عباسی مسمومیت ها 1

 *    دکتر قاضی زاده 0بیماریهای خونریزی دهنده  91

 *    دکتر فکور 0ایکتر  99

 *    دکتر صادقی اوستئومیلیت و آرتریت سپتیک 92

 *    دکتر قائمی 0نقایص ایمنی مادرزادی 99

 *    دکتر حجازی  (0شکی )شرح حال و انجام معاینه فیزیکی در کودکان( )هنرپز 94

 *    دکتر دهقان  پیگیری نوزاد نارس –رویکرد به نوزاد  دچار تشنج  95

 *    دکتر نوروزی اورژانسهای انکولوژی 98

     دکتر هوشمند واسکولیت های شایع 97

 *    دکتر محمودزاده UTI برخورد با کودک دچار سوزش ادراری  و 96

 *    دکتر قاضی زاده (Solidتومورهای توپر) 91

 *    دکتر صادقی رینوره و گلو درد –برخورد با کودک دچارگوش درد)مانا(  21

 *    دکتر زلفی برخورد با کودک دچار فشار خون 29

 *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            دکتر نسیم فر                   آشنایی با برنامه کشوری واکسیناسیون  22

 *    کتر قضاوید رویکرد به کودک مبتال به تشنج 29

 *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  دکتر رادور                                                                                                                   آشنایی با ارزیابی کودک بدحال با توجه به برنامه کشوری  24
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  مانا+رویکرد به کودک مبتال به شوک

 *    دکتر ماکویی آپنه وسیانوز -رویکرد به نوزاد مبتال به دیسترس تنفسی 25

 *    دکتر غیبی برخورد با کودک دچار یبوست 28

 *    دکتر عباسی بیماریهای عصبی و عضالنی 27

 *    تر قاضی زادهدک    0بیماریهای خونریزی دهنده  26

 *    دکتر حجازی 0آنمی  21

 *    دکتر فکور 0ایکتر 91

کنترل اپیدمیولوزیک بیماریهای -کنترل عفونت در بیمارستان 99

  عفونی در سطح جامعه

 *    دکتر صادقی

 *    دکتر قائمی 0نقایص ایمنی مادرزادی  92

 *    دکتر دهقان میرویکرد به نوزاد مبتال به هیپوگلیسمی /هیپوکلس 99

 *    دکتر عباسی اختالل سطح هوشیاری 94

     دکتر هوشمند کهیر، آنژیوادم و آنافیالکسی، آسم 95

 *    دکتر رادور بیماریهای مادرزادی قلب در بچه ها 98

 *    دکتر نوروزی لوسمی ها -کلیات بدخیمی های کودکان 97

ا زمان بلوغ )ارزیابی، ماهگی ت 6تغذیه در دوران مختلف از  96

 early child مشاوره( با توجه به برنامه کشوری  کودک سالم

development 

 *    دکتر غیبی

 *    دکتر زلفی تب روماتیسمی و آندوکاردیت 91

 *    دکتر محمودزاده برخورد با کودک  مبتال به ادم و پروتئینوری و سندرم نفروتیک 41

     دکتر قضاوی  به تحریک مننژرویکرد به کودک مبتال  49

 *    دکتر ماکوئی هیپوتیروئیدی و هیپرتیروئیدی نوزاد وکودک 42

 *    دکتر قائمی آشنایی با مشکالت تغذیه ای شایع 49

برخورد با کودک دچارسرفه حاد و مزمن+ برخورد با کودک  44

 دچارتب

 *    دکتر نسیم فر

 *    دکتر حجازی       0آنمی  45

 *    دکتر فکور عفونت در نوزادان 48

 *    دکتر صادقی  دکتر کرمی یار تدریس کردند.رویکرد به کودک مبتال به پنومونی 47

آشنایی با اصول فیزیوپاتولوژی مایعات بدن و ارزیابی اختالالت  46

 شایع الکترولیتی

 *    دکتر دهقان

 *    دکتر نوروزی 0طب انتقال خون)ترانسفوزیون( 41

 *    دکتر نسیم فر بروسلوز 51

 *    دکتر قاضی زاده  ، لنفادنوپاتی HSMرویکرد به کودک مبتال به  59

 *    دکتر محمودزاده هماچوری و گلومرونفریت ها 52

59 HIV دکتر هوشمند     

 *    دکترصادقی ORTرویکرد کودک مبتال به اسهال و  54
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 *    دکتر غیبی  ردرویکرد به کودک مبتال به دل د 55

آشنایی با الگوهای رشد طبیعی و غیر طبیعی در کودکان و نحوه  58

استفاده از منحنی های رشد در کودکان + آشنایی با الگوهای 

تکامل طبیعی و غیر طبیعی و ابزارهای نمو در کودکان با توجه 

 early child developmentبرنامه کشوری کودکان سالم 

 دکتر قائمی

 

   * 

 *    دکتر نسیم فر سل 57

     دکتر هوشمند DKAدیابت قندی و  56

ارزیابی اختالالت اسید وباز نحوه مایع درمانی در شرایط طبیعی و  51

 غیر طبیعی

 *    دکتر محمودزاده

 *    دکتر نوروزی 0طب انتقال خون)ترانسفوزیون( 81

       

 اطفالآزمون پایان دوره اکسترنهای  جنرال مباحث

 سوال( 0سوختگی ها ) -0

 سوال( 2بیماریهای متابولیک ) -0

 سوال( 0رینیت آلرژیک ) -2

 سوال( 0واکنشهای ناخواسته دارویی  ) -4

5- CF (0  )سوال 

 سوال( 0اختالالت غده آدرنال ) -6

 سوال( 0درماتیت آتوپیک ) -7

 سوالTEN  (0 )سندرم استیونس جانس و  -اریتم مولتی فورم -8

9- Scabies  (0 )سوال 

 سوال( 0)  پدیکولوز  -01

00- DDH(0 )سوال 

 سوال( 0بیماری پرتز  ) -00

02- Club foot  (0 )سوال 

 سوال(0اسکولیوز  ) -04

 سوال( 0کیفوز )  -05
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 اخالق پزشکی و رفتار حرفه ای 

پیراوپزشکیمقدسحرفهانجامجهتماهر نیرویتربیتحقیقتدر،شکیپزعلومهایدانشگاهدردانشجوآموزشازهدفکهآنجااز

استموظفآموختهدانش،اخالقیوشرعییوظیفهیکعنوانبهروایناز. استافرادخصوصیحریمبهوروداحتماالًوپزشکی

حریمبهرازداری مشاور عنوانبههموارهودهدنانشخودازدرمانیوعلمیهایمحیطشأنبامتناسبوایحرفه کامالًرفتاری

بگذارداماحتردیگرانمقاموشأنوخصوصی

 فراگیران وظایف شرح

بیمارستان درروحضعاتاستمامیدرایحرفهپوششوایحرفهرفتاروشرعیشئوناترعایت .0

بخشیاعتباراستانداردهای ازاعمشکیپزآموزشودرمانشتبهداوزارتسویازشدهابالغهاینامهآیینمفادرعایت .0

وبیمارایمنیوحقوق،حفظ

آموزشواحدبهوامضامربوطه اتندسطتومعرفینامهونمایندمعرفیمربوطهاتندبهراخوددورهابتدایدرموظندگیرانفرا .2

گردداعالم

گروههامدیرانازفراگیرانبینبیمارانبستریتختهایتقسیمگیریپی .4

گروهنمایندهتوسطدورهابتدایدرآموزشواحدبهکشیکلیستاعالم .5

 )گروهمدیردفتریاآموزشواحددرواقعغیابوحضوردفاترروزانهاامض .6

مربوطهاتندباراندوبیمارانامورانجامجهتهابخشدرکشیکغیراینترنهایحضور .7

 نویسیپروندهاصولالزاماترعایت .8

مربوطهاساتیدباهاکالسهماهنگیبراینمایندهنفریکانتخاب .9

مربوطهاستادهماهنگیباکارگروهیعنوانبهدانشجوییفرانسکن2حداکثرارائه .01

 دورهابتدایدرگروهآموزشی فعالیتهایدرثبتجهتشدهبرگزارکنفرانسهایتاریخعنوانسامیا  شامللیستاعالم .00

برنامهطبقآموزشیهایفعالیتتمامیدرفعالحضور .00

وظایفبابیشترآشناییبرایبخشدرعواقرسانیاطالعهایبورددقیقمطالعه .02

ومدیرگروهتوسطتنظیمیوظایف شرحورعایتکوریکولومطبقمربوطهبخشیآموزشفعالیتهایوبرنامهدرمنظمروحض .04

گروهعمومیپزشکیآموزشیمعاون

اعزامهنگامهمچنینویدرمان وتشخیصیاقداماتجهتبخش ازخروجهنگامدراینتوبهیاحالبدبیمارانکردنهمراهی .05

کشیک اتندحدیدالصطبقدیگردرمانیمراکزبهحالبدبیماران

اتندبهآندادناطالعوودرمانیتشخیصیاقداماتنتایجآخرینسیبررودرمانیوصیشخیتاقداماتکلیهانجامپیگیری .06

کشیک



 33 

گذاشتنمعدهلولهگذاشتن  ECGیرتفس ABGگرفتندباشمیکارورزانعهدهبرزیردرمانیوخیصیتشاقداماتانجام .07

فولیکاتتر

تنگذاشاستانجامقابلکارورز بوسیلهکشیکاتندمستقیمنظارتتحتوصالحدیدبازیردرمانیوتشخیصیاقداماتانجام .08

وحلقشحاتترساکشنژنافیوپلورالیاسیتآمایع Chest Tube - Tapتنگذاشهواییراهبرقراریوهتراشلوله

 شهترالوله

 ECGگرفتنوریدیگیرینمونهوگیری رگ .09

بیمارانازگیریرگلامشاولیهاقداماتانجامواحیاءعملیاتلامشبیمارکردنپایدار .01

صصخمتکپزشیارزیدنتنظارت باکردن،انتوبه EKGتفسیروفوریرویتوانجامسریعتبرنظارت، ABGگرفتن .00

 NGTگرفتنونداژسو،اورژانس

 : پژوهشی – آموزشی های محیط در دانشجویان کلی الزامات 

نمایندخودداریتدریسهنگامبهاختاللگونههرایجادازبایدمیدانشجویان .0

همراهتلفنازاستفاده/صداسروایجادو خندیدن،کردنصحبتبلند/ وآشامیدنخوردن/ استادبعدکالسبهوروداختاللمصادیق

 وتصویریصوتیوسایلسایرو

است،ممنوعایسترفتارحرفهودانشجوییمنزلتخالفکهعملییارفتارهرگونهانجام .0

استدانشجووظایفاز،اختیاردرآموزشیتجهیزاتوامکاناتازصحیحاستفادهوحفاظت .2

 : لینیبا های محیط در دانشجویان کلی الزامات 

ازقبلنمایندسعیبایدلذااست، الزامیدانشجویانبرایشرایطیهردربیمارروحیآرامشوشخصیحریمرعایتآنجائیکهاز .0

نمایند اخذرابیماررضایت،حالشرحتهیهیاوآزمایش،معاینه

رزیدنتباراآنابتدادرباید، ببینندوایمنییبالینمقرراتناقضیاوبیمارضرربهرادستورالعملیکهدرصورتیدانشجویان .0

بگذارندمیاندربالینیآموزشارشد

شودرعایتبیمارانخصوصیحریمبایدمعاینههنگام .2

بگذارنداحترامبیمارانوفرهنگمذهببهبایددانشجویان .4

نمایندحفظرابیماراناسراربایددانشجویان .5

 فراگیران انضباطی مقررات

 : گرفت خواهند قرار تشویق مورد زیر شرح به مورد برحسب کنند کوشش توجهی قابل نحو به خود وظایف انجام در که دستیارانی

 بخش رئیس پیشنهاد به گروه مدیر سوی از نامه تقدیر اعطای .0

 گروه مدیر تائید و بخش رئیس پیشنهاد به دانشکده سوی از نامه تقدیر اعطای .0

 دانشکده رئیس پیشنهاد به دالنشگاه رئیس سوی از نامه تقدیر اعطای .2
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 در زیر شرح به تنبیهاتی مورد حسب بر مسئله اهمیت به توجه با ورزند قصور محوله وظایف انجام در مقیم دستیاران صورتیکه در

 : شد خواهد اعمال ها آن مورد

 بخش رئیس پیشنهاد به گروه مدیر سوی از کتبی اخطار .0

 گروه مدیر تایید و بخش رئیس پبشنهاد به شکدهدان سوی از کتبی توبیخ .0

 و دوره افزایش و حقوق قطع با( شد خواهد ای هفته چهار تعلیق موجب حداکثر که دستیاران و کارورزان اولیه تخلفات به رسیدگی **

 . بود خواهد مربوطه بخش رئیس و بیمارستان رئیس با  )درپرونده درج

 : بالینی و پژوهشی ، آموزشی ایه محیط در دانشجویان ای حرفه پوشش

باشددانشجوییواسالمیشئوناساسبروکاملبایدحجاب .0

باشدبستههایدکمهباومرتبوپاکیزهصورتبهبایددانشجویانفرملباس .0

باشدافراطییمدهاازدوربهو استالزامیپوششجهتمتعارفجورابوخانمهابرایمقنعه،شلوار،مانتوازاستفاده .2

 .نیستمجازبلندخیلییاکوتاهگشادخیلییاتنگمانتوپوشیدن .4

نباشدکوتاهوتنگوباشدداشتهمتعارفاندازهبایدشلوار .5

باشدآزاردهندهصدایبدونومتعارفپاشنهباتمیز،سادهبایدکفش .6

نگردداستفاده،نداردپوششحفظبرایراالزمضخامتکهشلواریومانتواز .7

باشندپیراسته وتمیز،کوتاهبایستیناخنهاتجهیزات،وافرادبهآسیبوعفونتانتقالافزایشدلیلبه .8

سمتوتحصیلیرشته،دانشگاه آرم،خانوادگیونامنام،عکسشاملآموزشیمعاونتسویازشدهارایهشناساییکارت .9

گرددنصبباشدرویتقابلکهطوری بهچپسمتدرفرملباسرویبربایستیدانشجو

 خدمت گیرندگان حقوق رعایت بیانیه

ارائهبینانسانی رابطهتحکیموارتقاءوحفظسالمت،خدماتگیرندگانحقوقتأمینهدفباشهید مطهریدرمانیآموزشیمرکز

الزامیفراگیرانهمهبرای،باشدمیجاری مقرراتوقوانینازهگرفتبرکهراذیلمواردرعایت،سالمتخدماتگیرندگانوکنندگان

 :داندمی

 به خدمتراهدراحسننحوبه راخودوظایفاداریواخالقیمنشورطبقواسالمیاخالقیموازینرعایتبافراگیرانتمامی .0

) متن   .باشند می بیمار حقوق منشور رعایت به ملزم و داده، انجام آنها قانونی های خواسته و حقوق گرفتن نظر در با و مردم

 منشور حقوق بیمار در ادامه آمده است.(
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بهاعتناییبیهرگونهو باشندمیبرخورداریکسانحقوقازشهید مطهریدرمانیآموزشیمرکزبهکنندگانمراجعهتمامی .0

خواهدرسیدگیمراجعینسویازواصلهشکایاتبهبوده، ممنوعمرکزایندرعمومیمقرراتوقوانینازتخلفومراجعینامور

.شد

میسالمتخدماتکیفیت مستمرارتقایطریقازگیرندگانخدمترضایتبهدستیابیمرکزنهاییهدفاینکهبهتوجهبا .2

باشدمیارگذتأثیرمربوطهپرسنلعملکردارزیابیدرو انجامبیمارستاندرادواریصورتبهمراجعینازسنجی رضایتباشد

وقوانینازتبعیتوانصاف، روییگشاده،امانت،صداقت،سرعت،دقتباراخودوظایف؛موظفندمرکزفراگیرانتمامی .4

درمرکزبهویکسانطوربهمراجعینعموممقابلدرونمایند ارائهگردیده،ابالغآنهابهکهمرکزاختصاصیوعمومیمقررات

باشند میپاسخگوفهوظیانجامخصوص

.باشدمیمرکزحمایتموردشاکیانبرابردرقانونیمسئولیتهایووظایفانجامدرمرکزکارمندان .5
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 منشور حقوق بیمار

 منشورحقوق بیمار

 شهید مطهری مرکز آموزشی درمانی

 دفتر بهبود کیفیت و اعتباربخشی

 

 .است بیمار حق سالمت خدمات مطلوب دریافت

  باید: سالمت خدمات ارائه

 باشد.  مذهبی و فرهنگی اعتقادات ها،ارزش به احترام با و انسان منزلت و شان شایسته 

 باشد. مهربانی با همراه و انصاف، ادب صداقت، یپایه بر 

 باشد. جنسیتی و بیماری نوع مذهبی، فرهنگی، قومی، جمله از تبعیض هرگونه از فارغ 

 باشد. روز شدان اساس بر 

 باشد. بیمار منافع برتری بر مبتنی 

 باشد بیماران درمانی های اولویت و عدالت بر مبتنی سالمت منابع توزیع مورد در.  

 باشد توانبخشی و درمان تشخیص، پیشگیری، از اعم مراقبت ارکان هماهنگی بر مبتنی. 

 باشد های غیرضروری محدودیت و رنج و درد تحمیل از دور به و ضروری و پایه رفاهی امکانات کلیه تامین همراه به. 

 معلوالن زندانیان، بیماران روانی، سالمندان، باردار، کودکان، زنان جمله از جامعه پذیر آسیب های گروه حقوق به ایویژه توجه 

 .باشد داشته سرپرست بدون افراد و جسمی و ذهنی

 اشدب بیمار وقت به احترام با و ممکن زمان ترین سریع در. 

 باشد خدمت گیرندگان جنس و سن زبان، چون متغیرهایی گرفتن نظر در با. 

 اساس بر موارد غیرفوری )الکتیو( در گیرد. صورت آن یهزینه تأمین به توجه بدون )اورژانس(، فوری و ضروری های مراقبت در 

 .باشد شده تعریف ضوابط

 خدمات ی ارائه از پس الزم است نباشد، ممکن مناسب خدمات رائها که صورتی در )اورژانس(، فوری و ضروری های مراقبت در 

 گردد. فراهم مجهز واحد به بیمار انتقال زمینه الزم، توضیحات و ضروری

 ارائه وی آسایش حفظ با هدف باشد می الوقوع قریب بیمار مرگ و برگشت قابل غیر بیماری وضعیت که حیات پایانی مراحل در 

 زمان در اش خانواده و وی عاطفی و معنوی روانی، اجتماعی، نیازهای به توجه بیمار، رنج و درد اهشک آسایش از منظور گردد.

 .گردد همراه خواهد می که فردی با خویش زندگی لحظات در آخرین دارد حق احتضار حال بیماردر باشد. می احتضار

 .گیرد قرار بیمار اختیار در کافی میزان به و مطلوب نحو به باید اطالعات 

 باشد: ذیل موارد شامل باید اطالعات محتوای

  پذیرش: زمان در بیمار حقوق منشور مفاد

 حمایتی های سیستم معرفی و بیمه ضوابط و درمانی غیر و درمانی خدمات از اعم بیمارستان بینی پیش قابل های هزینه و ضوابط 

 .پذیرش زمان در

 ،ای حرفه ارتباط و دانشجو و پرستار پزشک، جمله از مراقبت ارائه مسئول شکیپز گروه اعضای ای حرفه یرتبه و مسؤولیت نام 

 یکدیگر. با ها آن

 و آن عوارض و آگهی پیش بیماری، تشخیص آن، احتمالی عوارض و روش هر قوت و ضعف نقاط و درمانی و تشخیصی هایروش 

 بیمار. گیری تصمیم روند در گذار تأثیر اطالعات یکلیه نیز

 درمان  طول در پزشکی گروه اصلی اعضای و معالج پزشک به ترسیدس ینحوه 

 دارند. پژوهشی ماهیت که اقداماتی یکلیه 

 درمان استمرار برای ضروری های آموزش ارائه  

  
1. Patient Rights Charter 

 

LM- PRC
1 
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 : باشد ذیل صورت به باید اطالعات ارائه ی نحوه

 تحصیالت زبان، جمله از وی فردی های ویژگی و درد و اضطراب جمله از بیمار شرایط با متناسب و مناسب زمان در باید اطالعات 

 که: این مگر گیرد، قرار وی اختیار در درک توان و

 اقدام از پس انتقال اطالعات صورت این )در گردد. بیمار به آسیب سبب فوق اطالعات ی ارائه ی واسطه به درمان شروع در تأخیر 

 شود(. انجام باید بمناس زمان اولین در ضروری،

 شود، شمرده بیمار محترم خواست باید صورت این در که نماید امتناع امر این از اطالعات، دریافت حق از اطالع رغم علی بیمار 

 .دهد قرار جدی خطر معرض در را سایرین یا وی بیمار، اطالع عدم که این مگر

 تصحیح و نموده دریافت را آن تصویر و باشد داشته دسترسی خود بالینی یپرونده در شده ثبت اطالعات ی کلیه به تواندمی بیمار 

 .نماید درخواست را آن در مندرج اشتباهات

 

 .شود شمرده محترم باید سالمت خدمات دریافت در بیمار آزادانه گیریتصمیم و انتخاب حق

 باشد:می ذیل موارد درباره گیریتصمیم و انتخاب محدوده

 :باشد می ذیل موارد درباره گیری صمیمت و انتخاب محدوده

 ضوابط چارچوب در سالمت خدمات ی کننده ارائه مرکز و معالج پزشک انتخاب.  

 مشاور عنوان به دوم پزشک از خواهی نظر و انتخاب.  

 سالمت خدمات دریافت نحوه و تداوم در تأثیری وی گیری تصمیم اینکه از اطمینان با پژوهش، گونه درهر شرکت عدم یا شرکت 

 .داشت نخواهد

 مواردی یا خودکشی موارد در مگر آن رد یا پذیرش از ناشی احتمالی عوارض از آگاهی از پس پیشنهادی های درمان رد یا قبول 

 دهد.می قرار جدی خطر معرض در را دیگری شخص درمان از امتناع که

 عنوان به و ثبت باشد می گیری تصمیم ظرفیت واجد اربیم که زمانی در آتی درمانی اقدامات مورد در بیمار قبلی نظر اعالم 

 سالمت خدمات کنندگان ارائه نظر مد موازین قانونی رعایت با وی گیری تصمیم ظرفیت فقدان زمان در پزشکی اقدامات راهنمای

 .گیرد قرار بیمار جایگزین گیرنده تصمیم و

 :باشد می ذیل موارد شامل گیری تصمیم و انتخاب شرایط

 باشد. دوم( بند در )مذکور جامع و کافی اطالعات دریافت بر مبتنی آگاهانه، و آزادانه باید بیمار گیری تصمیم و انتخاب 

 شود داده انتخاب و گیری تصمیم جهت بیمار به کافی و الزم زمان اطالعات، ارائه از پس. 
 

 
 
 

 

  باشد. رازداری اصل ترعای بیمار و خصوصی حریم به احترام بر مبتنی باید سالمت خدمات ارائه

 باشد کرده استثنا آن را قانون که مواردی در مگر است الزامی بیمار به مربوط اطالعات ی کلیه به راجع رازداری اصل رعایت. 

 بدین است شود، ضروری گذاشته احترام بیمار خصوصی حریم به باید درمانی و تشخیصی از اعم مراقبت مراحل یکلیه در 

 گردد. فراهم بیمار خصوصی حریم تضمین جهت الزم ناتامکا ی منظورکلیه

 اطالعات به توانندشوند، می می تلقی مجاز قانون حکم به که افرادی و بیمار طرف از مجاز افراد و درمانی گروه و بیمار فقط 

 باشند. داشته دسترسی

 در کودک والدین از باشد. همراهی یکی تهداش همراه را خود معتمد فرد معاینات، جمله از تشخیصی مراحل در دارد حق بیمار 

 .باشد های پزشکی ضرورت خالف بر امر این اینکه مگر باشد می کودک حق درمان مراحل تمام
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  است. بیمار حق شکایات به رسیدگی کارآمد نظام به دسترسی

 خدمات دریافت در کیفیت اللاخت بدون است، منشور این موضوع که خود حقوق نقض ادعای صورت در دارد حق بیمار هر 

 .نماید شکایت صالحذی مقامات به سالمت

 شوند آگاه خود شکایت نتایج و رسیدگی نحوه از دارند حق بیماران. 

 ممکن زمان ترین در کوتاه مقررات مطابق اثبات و رسیدگی از پس باید سالمت خدمات کنندگان ارائه خطای از ناشی خسارت 

 .شود جبران

 مذکور -بیمار  ی حقوقکلیه اعمال باشد، گیری تصمیم ظرفیت فاقد دلیلی هر به بیمار که صورتی در منشور این مفاد اجرای در 

 بود. خواهد جایگزین قانونی یگیرنده تصمیم یعهده بر - منشور این در

 مراجع ذیربط طریق از دتوانمی پزشک شود، بیمار درمان مانع پزشک، نظر خالف بر جایگزین یگیرنده چه تصمیمچنان البته 

 .بنماید را گیری تصمیم در نظر تجدید درخواست

 باید بگیرد، معقوالنه تصمیم درمان روند از بخشی در میتواند اما است، گیری تصمیم برای کافی ظرفیت فاقد که بیماری چهچنان 

 .شود شمرده محترم او تصمیم
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 و الزامات بیمه ای  6/66-2-پ-کد کشوری دستورالعمل: م – پزشکی مستندسازی پروندهدستورالعمل 

 
 انتقال خدمت، دهندگان ارایه میان موثر ارتباط برقراری خدمات، کیفیت و کمیت ارزیابی امکان که است معتبری سند پزشکی پرونده

 .نماید می فراهم را آن از پس و بستری دوره ولط در مراقبت استمرار و خدمت دهنده ارایه مراکز و واحدها تمامی میان اطالعات مناسب

 دهندگان ارایه و بیمارستان بیمار، از حقوقی پشتیبانی در بیمار؛ به خدمت ارایه استانداردهای تمام ثبت بنای زیر عنوان به پزشکی پرونده

 .دارد نقش ها هزینه بازپرداخت و خدمات کیفیت مدیریت و پژوهش ارتقای مراقبت،

 

 :اصیاختص اهداف

 دقیق تدوین و خدمت دهندگان ارایه میان موثر ارتباط برقراری بیمار، به شده ارایه خدمات توصیف جهت مناسب بستری ایجاد .0

 بیمار از مراقبت طرح

 تصمیمات از پشتیبانی و بیمار حقوق از صیانت بیمار، به شده ارایه خدمات کیفیت و ضرورت مورد در قانونی مستندات ایجاد .0

 خدمت دهندگان رایها ای حرفه

 بیمار به شده ارایه خدمات بازپرداخت تضمین .2

 وابسته حرف و پزشکی حوزه در پژوهش و آموزش تقویت منظور به اطالعاتی غنی منابع ایجاد .4

 کلی اصول :اول بخش

 ثبت فرد به منحصر و واحد شماره با پزشکی پرونده در باید اورژانس و سرپایی بستری، از اعم بیمار به شده ارایه خدمات کلیه .9 ماده

 .گردد ضبط و

 خاص نوع حسب بر نیاز مورد اختصاصی های فرم نیز و اورژانس یا و سرپایی بستری، بیمار پرونده اصلی های فرم تمامی .2 ماده

 .باشد موجود وی پزشکی پرونده در باید درمانی خاص اقدامات و بیماری

 به آن ارائه و پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت سوی از پزشکی پرونده اصلی های فرم سازی یکسان به توجه با .9-2تبصره 

 تغییر، هرگونه .شود استفاده مذکور های فرم از محدود جراحی مراکز و بیمارستانها کلیه در است الزم ها، دانشکده و دانشگاهها کلیه

 باید خصوص این در دانشگاهها پیشنهادات و نبوده مجاز ارستانبیم یا دانشگاه سطح در ها فرم این جایگزینی و حذف سازی، اختصاصی

 .گردد ارسال متبوع وزارت به

 ثبت مورد که صورتی در .شوند ثبت آبی یا مشکی رنگ به و واضح و خوانا خط با باید پرونده در موجود اطالعات تمامی  .9 ماده

 مورد که نماید تعیین تاریخ زدن با و نموده مستند و بازنویسی موجود الیخ فضای اولین در را آن باید نویسنده نباشد، خواندن قابل شده

 .گردد می باز اولیه ثبت در مطلبی چه به شده ثبت

 قلم از یا فراموشی از پیشگیری هدف با حیاتی عالیم چارت ترسیم و پزشک دستورات چک هنگام به پرستاری مستندسازی..9-9تبصره 

 برابر در پرستار پاسخگویی و بیمار ایمنی تامین مجموع در و بیمار غیرطبیعی وضعیت نمودن رجستهب پزشک، تجویزی دستور افتادن
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 .باشد می مستثنی 2 ماده در مذکور خودکار رنگ قاعده از شده؛ ارایه خدمات

 ممکن پزشکی پرونده ایه فرم در موجود اطالعاتی عناصر از برخی .گردد تکمیل باید ها فرم تمامی در اطالعاتی عناصر کلیه .4 ماده

 Not Applicable.شود استفاده ( N/A ) آن اختصار یا "ندارد کاربرد" واژه از مواردی چنین در .باشند نداشته کاربرد مواردی در است

 .گردد ثبت کامل طور به و درستی به ها فرم تمامی سربرگ در باید بیمار هویتی اطالعات .5 ماده

 محتوای که باشد می فردی اولین عهده به )پرونده شماره و بیمار خانوادگی نام و نام( ها سربرگ هویتی تاطالعا حداقل ثبت 9-5تبصره 

 .باشد می بخش منشی عهده به ها سربرگ در اطالعات ثبت نهایی کنترل و سربرگ اطالعات سایر تکمیل .نماید می مستند را فرم

 .باشد ثبت ساعت و )سال و ماه روز،( کامل ریختا حاوی باید پرونده در موجود مستندات کلیه .8ماده

 شیفت هر انتهای در معموال که پرستاری شیفت گزارش .شود نمی توصیه کاری شیفت یا زمانی بازه قالب در ساعت ثبت .9-8تبصره 

 در ... و مشاوره و زیتوی پیگیری ، CPR جمله از اورژانسی و روتین غیر اقدامات ولی است؛ مستثنی تبصره این از گردد، می ثبت کاری

 .گردد ثبت ساعت دقیق ذکر با باید پرستاری شیفت هر گزارش

 موکول آینده به نباید موردی هیچ ثبت .گردد ثبت باید انجام از پس بالفاصله اتفاقی هر وقوع یا معاینه آزمایش، اقدام، هر .2-8تبصره 

 .گیرد صورت آنها رخداد مانز ترتیب حسب بر وقایع سازی مستند است الزم چنین هم  .گردد

 .گردد درج مربوطه ردیف در الصاق، از قبل مربوطه اقدام تاریخ بیمار، پرونده در الصاق فرم به آزمایشات و EKG - الصاق در .9-8تبصره 

 .است اخالقی غیر و قانونی غیر واقعی تاریخ از بعد یا قبل تاریخ، ثبت .4-8تبصره 

 خانوادگی، نام و نام ذکر با مستندات، نهایی تایید .گردد تایید آن نویسنده توسط باید پزشکی پرونده در دهش ثبت موارد از یک هر .7 ماده

 .گیرد صورت امضاء و مهر و مستندساز، فرد عنوان

  - )اتند( معالج پزشک توسط باید بیمار، برای شده مستند درمانی تشخیصی پروسیجر نوع هر تائید درمانی، آموزشی مراکز در .9-7تبصره

 کار این .نماید امضا و مستند را خود نظرات و مشاهدات و ها یافته شده، ثبت پروسیجر با موافقت عدم صورت در اتند پزشک .گیرد صورت

 .شود انجام )فرم همان نوع از( ای جداگانه فرم در تواند می

 طور به ها نشانه و عالئم .گردد خودداری عامیانه و کلی بهم،م عبارات کارگیری به از و شود ثبت تخصصی زبان به مستندات کلیه .6 ماده

 .گردد مستند درمان به بیمار واکنش و شده استفاده " ..............." عالمت از بیمار از قول نقل هنگام .شوند توصیف دقیق

 خارجی علل اقدامات، نهایی، تشخیص ثبت در .گردد استفاده کامل کلمات و صحیح امالی از التین، کلمات از استفاده صورت در .1 ماده

 اختصارات کارگیری به صورت در .نگردد استفاده اختصارات از االمکان حتی جراحی عمل شرح و ترخیص خالصه فوت، علت حوادث،

 .باشد می الزامی )اختصار از قبل (عبارت ثبت اولین در کامل عبارت درج عبارات، ثبت در استاندارد

 پزشکی پرونده سازی مستند به مربوط جزئی اصول :دوم بخش

 :باشد می ضروری زیر نکات رعایت تشخیصی های عبارت ثبت در .9 ماده
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 قالب در )عوارض و همراه های وضعیت نهایی، تشخیص درمان، حین های تشخیص اولیه، تشخیص از اعم( تشخیصی عبارات ثبت 

 .گیرد صورت نیاز مورد جزییات با همراه پزشکی، استاندارد واژگان

 جای به ها نشانه و عالیم ثبت بر احتمالی تشخیص ثبت رابطه این در .تشخیص عنوان به ها بیماری های نشانه و عالئم ثبت عدم 

 .دارد ارجحیت نهایی تشخیص

 گردد رعایت پرونده مختلف های بخش در تشخیصی های عبارت ثبت در تناقض عدم. 

 گیرد صورت ) ها وضعیت سایر از اصلی وضعیت تمایز امکان منظور به ( اقدامات و ها تشخیص ثبت در اولویت رعایت. 

 نگردد استفاده درمانی اقدامات و ها تشخیص ثبت برای استاندارد غیر اختصارات از. 

 مربوط اتجزئی بیان و شده اعمال درمانی روش و اقدام نوع بر مشتمل شده، انجام جراحی اعمال و درمانی اقدامات به مربوط عبارات .2 ماده

 موضع سمت ،)دقیق محل ذکر باشد، می مختلف قسمتهای شامل نظر مورد موضع که مواردی در( نظر مورد آناتومیکی موضع جمله از آن به

 ، اقدام شرح در اِپونیم اصطالح از استفاده موارد در .باشد ) ... و آندوسکوپیک بسته، باز، ( جراحی عمل روش و )دوطرفه مواضع مورد در(

 .گردد ثبت آنها به مربوط جزئیات ذکر با گرفته صورت داماتاق

 پرستار است الزم قبلی، دستورات تکرار و جدید، دستورات جمله از معالج پزشک سوی از شده داده دستورات تمامی با رابطه در .9ماده

 انجام موارد تعداد ذکر با نیز انجام از پس نماید، یزیر برنامه و تایید عالمت درج با را موارد و نموده مرور را پزشک دستورات فرم بالفاصله

 .نماید مستند را خود امضای و نام و دستور، انجام ساعت و تاریخ شده؛

  .شود اضافه آن به مطلبی نباید شود، می امضا معالج پزشک سوی از دستوری آنکه از سپ. 9-9 تبصره

 .شود صادر اورژانس مواقع در قطف است بهتر ( Tel orders ) تلفنی دستورات. 9-4 ماده

 دارد، عهده بر را بیمار آن به مربوط پرستاری اقدامات تمامی مسئولیت بیمار هر مسئول پرستار موردی، مراقبت شیوه اساس بر. 9-4 تبصره

 .باشد می نیز بیمار آن تلفنی دستور اخذ مسئول بیمار هر مسئول پرستار بنابراین

 :شود لحاظ زیر موارد پزشک، دستورات برگ در  (Tel orders ) تلفنی دستورات ندسازیمست در است الزم. 2-4 تبصره

 ظهر از بعد و قبل حسب بر( شفاهی دستور یا تلفنی تماس تاریخ و ساعت( 

 دستور دهنده ارائه پزشک عنوان و نام 

 نام و شود اجرا وی مورد در باید نظر ردمو دستور یا درخواست که بیماری نام ،)پزشک گفته طبق کلمه به کلمه( تلفنی دستور متن 

 شاهد پرستار امضاء و

 دستور کننده دریافت پرستار امضای و نام 

 شفاهی دستور از پس ساعت 24 حداکثر دهنده دستور پزشک نهایی امضای 
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 در را نآ دستور و ثبت رهمشاو درخواست فرم در را نظر مورد مشاوره درخواست معالج پزشک است الزم مشاوره، به نیاز صورت در .5 ماده

 .نماید مستند پزشک دستورات فرم

 آنکه مگر گردد تایید و کنترل بیمار معالج پزشک توسط اجرا از قبل مشاور، پزشکان سوی از شده داده دستورات است الزم . 9-5 تبصره

 طریق از مشاور پزشک دستورات ییدتا .باشد داده را مذکور پزشکان از دستور دریافت اجازه کتبی صورت به قبالً معالج پزشک

 اینکه نمودن مستند و مشاوره فرم در معالج پزشک )امضا و مهر( تایید صرفاً یا ( Re order ) پزشک دستورات فرم در دستورات تکرار

 .است انجام قابل " باشد می تایید مورد مشاور پزشک دستورات "

 در باید ،معالج پزشک توسط شده داده دستور پاراکلینیکی اقدامات و آزمایشات و شده، درخواست های مشاوره تمامی گزارش.2-5 تبصره

 .باشد موجود بیمار پرونده

 آزمایشگاهی، های یافته نتایج .باشد شده داده دستور معالج پزشک توسط باید تشخیصی خدمات و ها تصویربرداری آزمایشات، کلیه .8 ماده

 پرستار شود، می دریافت تشخیصی خدمات گزارش که زمانی .گردد نگهداری بیمار پرونده در دبای خاص تشخیصی خدمات یا برداری تصویر

 گزارش در دیگر شده انجام اقدامات بهمراه نموده مشخص را ( Panic value)بحرانی و طبیعی غیر های یافته کرده، کنترل را نتایج باید

 مستند و داده قرار بررسی مورد را تشخیصی خدمات سایر و تصویربرداری زمایشگاهی،آ های یافته بالفاصله باید نیز پزشک .نماید ثبت پرستار

 .نماید

 افتاده قلم از مستندات/ سازی مستند خطای تصحیح به مربوط جزئی اصول :سوم بخش

 مالز شرایطی چنین در بود، خواهد الزم توضیحی یا تغییر و داده روی سازی مستند در اشتباهاتی یا اشکاالت گاهی

 .شود اعمال مناسب اصالحی اقدامات است

 :شود دنبال خطا تصحیح مناسب رویه است الزم دهد، رخ خطایی پزشکی پرونده ثبت در هرگاه : خطا تصحیح روش .9 ماده

 شود کشیده نازکی خط شده ثبت اشتباه که موردی دور. 

 شود ثبت قبلی اطالعات باالی قسمت در صحیح اطالعات 

 کننده تصحیح فرد امضای و نام همراه به تصحیح ساعت و تاریخ و )موجود فضای باالی یا حاشیه در( شود هداد توضیح خطا علت 

 .شود ثبت

 تاریخ  شده، ثبت دسترس در فضای /سطر اولین در صحیح اطالعات که است الزم افتاده، اتفاق تشریحی یادداشتهای در خطا اگر. 9-9تبصره

 .گردد ارجاع شده ثبت اشتباه ردمو به و گردد مستند جاری زمان و

 تغییر آن روی بر صحیح مورد نوشتن با و گیر غلط الک مارکر، کشیدن با یا کرده پاک شده ثبت اشتباه که را موردی نباید هرگز.2-9تبصره

 .داد
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 .گردد امضاء و مهر و تثب ساز مستند فرد توسط حروف به خطا اصالح موارد تعداد مستندسازی، خطای اصالح از پس است الزم.9-9تبصره

 مکمل عنوان به موردی یا شود می ثبت )ترتیب از خارج( تاخیر با موردی که افتد می اتفاق مواقعی :افتاده قلم از مستندات  .2ماده

 .شود اضافه مستندات به شده ثبت قبالً که مواردی

 از و شده مستند بعدی موجود فضای یا سطر اولین در و لهفاص و وقفه بدون تاخیری موارد است الزم :تاخیر با ها داده ثبت.9-2تبصره

 خطوط که آن مگر نشود، شروع جدید فرم باشند، نشده پر قبلی خطوط کلیه که تازمانی .گردد اجتناب مستندات بین اضافی و خالی فضای

 :است الزم تاخیری موارد ثبت در .شوند بسته و خورده خط قبل صفحه در موجود خالی

 گردد مشخص "تاخیری ثبت" عنوان تحت یدجد های ثبت. 

 گردد ثبت جاری زمان و تاریخ. 

 گردد ارجاع آن به یا شده مشخص شود می نوشته آن مورد در تاخیری ثبت که تاریخی و رویداد. 

 شود ثبت افتاده، تاخیر به آن ثبت که موردی وقت اسرع در حال این با نشده تعریف تاخیری ثبت برای زمانی محدوده. 

 اطالعات کردن فراهم برای که هستند تاخیری ثبتهای از دیگری نوع "ملحقات و ضمایم" :اطالعات کردن اضافه و ضمیمه.2-2صرهتب

 را اضافی اطالعات ضمیمه، مورد و شده یادداشت موردی قبالً تصحیح، نوع این طریق از .شوند می استفاده قبلی اطالعات به عطف اضافی

 یا شده فراموش که اطالعاتی آنکه نه شود، می اضافه اطالعاتی ضمائم، طریق از .کند می فراهم خاصی رخداد یا وضعیت دادن نشان برای

 .شوند مستند اند شده نوشته اشتباهاً

 :اطالعات کردن اضافه روش. 9ماده 

 گردد مستند جاری زمان و تاریخ. 

 گردد بیان شود می اضافه آن به اطالعات این موردیکه به ارجاع با اطالعات شدن اضافه علت و ثبت "شده اضافه /ضمیمه" واژه. 

 گردد ثبت شود، اضافه اولیه های نوشته به باید که موردی وقت اسرع در. 

 و تفسیر هرگونه از جلوگیری برای یادداشتها اینگونه .باشد می توصیفی یادداشت تاخیری ثبت دیگر نوع :توضیحات ثبت.9-9تبصره

 .شوند می نوشته اند شده مستند قبالً که اطالعاتی مورد در اشتباه برداشت

 :توضیحی یادداشت ایجاد برای

 شود مستند جاری زمان و تاریخ. 

 شود ارجاع شود داده آن مورد در بیشتری توضیح باید که موردی به و بیان آن علت ، ثبت "توضیحی یادداشت" واژه. 

 شود تکمیل اولیه مورد ثبت از پس ممکن زمان اقل حد در توضیحی یادداشتهای ممکن، جای تا. 
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 پزشکی پرونده اطالعات تکمیل و ثبت زمانی چارچوب

 

 

 بعد و نگردد انجام ثبت زمانی چارچوب در گزارشی اگر، ها گزارش سایر و پزشکی تصویربرداری تردمیل، استرس تستهای نوارقلب، مغز، نوار

 .گردد می ثبت پرونده در ) تاخیری های اشتیادد( late entry عنوان تحت گردد تکمیل زمان این از

 پزشکی پرونده نقص . رفع4ماده

 ایمیل، فکس، طریق از را ساز مستند باید ، بودن ناقص صورت در ، کیفی و کمی بررسی از پس پرونده ، پزشکی مدارک بخش در .0

 رفع به نسبت نقص دریافت تاریخ از وزر 14 طی است موظف ساز مستند  .کند آگاه پزشکی پرونده نقص از الکترونیکی اطالع یا

 .کند مراجعه نقص

 ضروری ) باشد می درمانی بخش به ارجاع تاریخ و پرونده ناقص عناصر و بیمار پرونده شماره و نام حاوی که( نقص رفع فرم قالصا .0

 .است

 پزشکی مدارک مسئول تکرار صورت در و شود می داده اخطار شفاهی بصورت ابتدا نشد، نقص رفع روز 14 ظرف پرونده چنانچه  .2

 .دارد مدیریت از را کتبی تذکر درخواست

 :ای بیمه الزامات

 به ملزم ، خدمت دهنده ارائه که است سالمت عمده خریداران عنوان به ، گر بیمه های سازمان توسط شده تعیین الزامات از ای مجموعه 

 . باشد می آنها رعایت

 نویسی پرونده و سازی مستند به مربوط نکات کلیه اجرای 

 باشد تاریخ و ء امضا و مهر با میبایست پزشکان کلیه ویزیت. 

 شود درخواست نسبی ارزش باکتاب بایدمطابق جراحی کدهای . 

 گردد ثبت پرونده در روشنی به ساعت و تاریخ و امضاء با باید درمانی اقدامات تمامی. 
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 م آن خدمت باشد. مثال:درخواست ارائه خدمات می بایست دقیقا مطابق با نوع انجا 

 .در درخواست سی تی اسپیرال حتما کلمه اسپیرال ثبت شود 

 حتما به کلمه پرتابل اشاره شود. در درخواست سونوی مثانه پرتابل 

کتابچه توجیهی بدو ورود فراگیران می  پرونده پزشکی به پیوست فرم های راهنمای مستندسازیدستورالعمل و 

  باشد.
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 : بیمار ایمنی رعایت

عفونتهای –تختازسقوط–بسترزخم –ومیرمرگبیمارایمنیشاخصهایاستقراربهنسبتکههستندموظففراگیرانکلیه

ازومرکز آموزشی درمانی شهید مطهریسازمانیارزشهایازیکی کهرابیمارایمنیوباشندمتعهدبیمارستانیخطاهای –بیمارستانی

هایکمیتهباهمکاریضمنودهندقرارخودکارۀسرلوحدر،گردیده لحاظاستراتژیکبرنامهدروبودهمرکزاستراتژیکاولویتهای

 وتجاربگذاشتنمشارکتبهبرایدرمانیخطاهایگزارشبهنسبتوبدانندبیمارایمنیالزامات رعایتبهملزمراخودمربوطه

نمایندکمکخطاهامجددتکرارازجلوگیری
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 نه راه حل ایمنی بیمار:
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 اصول دارودهی بر اساس هفت رایت
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 خطا تحلیل و گزارشدهی ثبت، فرآیند

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

F-PRRALE1 
F1-PSEP 

 F1-PSEP 

 F1-PSEP 

 

F1-PSEP 

 

 هماهنگ کارشناستوسط  خطا گزارش فرمتحویل 

  ی بستری و اورژانسها بخش به اربیم ایمنی کننده

 زمان هر در خطا با مواجهه صورت در فراگیران تکمیل فرم گزارش خطا توسط پرسنل و

 بیمار ایمنی کننده اهنگهم کارشناس توسط خطا فرم تحلیل و بررسی

 

 در دفتر ایمنی بیمار ارائه فرم تکمیل شده به کارشناس هماهنگ کننده ایمنی

برای ارائه  کمیته مرگ و میر و عوارضدر Never Event)  )خطا طرح

  راهکارهای پیشگیری از خطا
 

 ارسال نتایج ممیزی خطا )صورتجلسات کمیته( به واحدها

 Tدر درایو  رویدادنگاری خطاها جهت درس گیری از خطا گذاری اشتراک

 HISسیستم

در راندهای بالینی و گزارشات  فراگیران طایخ آنالیز نتایج آموزش

 خطا مجدد تکرار از جلوگیری صبحگاهی جهت

 

 در شده ارائه راهکارهای اثربخشی پایش

از  فراگیران و کارکنان توسط واحدها /بخشها

 طریق انجام بازدیدهای ایمنی
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 ی بیمارستان و دستورالعمل شناسایی صحیح بیماران:دستورالعمل استفاده از دستبند شناسایی در بخش ها
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 :برای مشخص نمودن بیماران پر خطر، بهمراه کدبندی رنگی دستبند شناساییاستفاده از عالیم اختصاری 

 

 عبارت فارسی عنوان التین حروف اختصاری

F Fall سقوط از تخت 

B Bed Sore زخم فشاری 

S suicide خودکشی 

C convulsion تشنج 

T Tromboembolism ترومبوز وریدهای عمقی 

D malnutrition سوء تغذیه 
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 سئواالت کلی ایمنی بیمار به همراه پاسخ  

قرار دارد که به روز  99ایمنی ، فولدر  Tدرایو بل دسترس در کلیه فایل های مربوط به مباحث  ایمنی قادسترسی به فایل :

بانک ایمنی و غیره است.  در این فایل دو کتابچه ابالغ و خط مشی در  -فرم های ایمنی -رسانی شده است. شامل کتابچه ها

 Tعالوه از درایو  برگیرنده عمده مباحث مربوط به ایمنی می باشد. که الزم است پرسنل نحو دسترسی به آن را بدانند.

 نیز به روز رسانی شده و در اختیار می باشد.  اعتبار بخشیمباحث ایمنی در درایو 

 -عماومی باالینی   -99)ابالغ فایل اعتباار بخشای   هموویژوالنس یعنی مراقبت از خون و فرآورده های خونی هموویژوالنس چیست؟  -9 

 مراقبت پرستاری(

 ایمنی را باید رعایت کنیم؟ در مورد تزریق خون کدام موارد  -2

 .فرم رضایت آگاهانه قبل از تزریق خون از بیمار اخذ گردد 

 .فرم درخواست خون توسط پزشک معالج پر گردد 

  کیسه خون  از نظر نشتی، لیز، لخته و حباب و باد کردگی کنترل ظاهری انجام گیرد 

  .قبل از تزریق خون شناسایی صحیح بیمار انجام شود 

 خصات برچسب کیسه خون با مشخصات گیرنده خون کنترل گردد.همخوانی مش 

 .از زمان چک دستورات تا زمان تزریق خون نظارت پرستار شاهد الزامی است 

 خون با احتیاط و با حفظ زنجیره سرد حمل و نقل گردد 

 راه حل ایمنی بیمار را نام ببرید؟ 1 -9

ارتباط موثر در زمان تحویل بیمار    -2فظ مشابه جهت جلوگیری از خطای دارویی   توجه به داروهایی با نام و تل -0شناسایی بیمار   -0

اطمینان از صحت دارو درمانی در  -6کنترل غلظت محلولهای الکترولیت    -5انجام پروسیجر صحیح در محل صحیح بدن بیمار   -4

بهبود  -9استفاده یکبار مصرف از وسایل تزریقات    -8ه ها   اجتناب از اتصاالت نادرست سوندها و لول -7مراحل انتقالی ارائه خدمات   

 بهداشت دست  

دوز  - 5زمان صحیح     -4راه مصرف صحیح  -2داروی صحیح       -0بیمار صحیح    -0هفت رایت دارودهی را نام ببرید؟  -4

 صحیح 

 ز دستور دارویی  داده شدهحق کارکنان و بیمار و مراقبین وی در مورد سوال ا -7مستند سازی صحیح   -6 

 -عماومی باالینی   -99)اباالغ فایال اعتباار بخشای     داروهای با شکل ظاهری یا تلفاظ مشاابه    چیست؟ LASAمنظور از داروهای  -5

 Alike Medication Names-Alike, Sound-Lookاستاندارد داروهی (

 :و پر خطر مشابه  اشکال و اسامی با داروها فیزیکی اقدامات الزم برای تفکیک -8

 یکدیگر از ،)و شکل رنگ : نظر از مثال برای ( اند مشابه ظاهری لحاظ به که هایی قرص نظیر داروها از برخی فیزیکی تفکیک  
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 با ظروف نگهداری داروهای روی بر ، )باشد خواندن قابل دور از که 48 حداقل فونت با ( دارو نام و قرمزرنگ برچسب الصاق 

 .اروخانهد انبار در باال هشدار

 

 و نام کرده هم تفکیک از فیزیکی لحاظ به را مشابه بندی بسته یا و اسامی با دارو یک از متفاوت دوزهای یا آماده مختلف اشکال 

 .کنید نصب آن روی بر ،) باشد خواندن قابل دور از که 48 حداقل فونت با ( را دارو دوز

 

 قابل از دور که 48 حداقل فونت با ( را دارو دوز و نام کرده تفکیک هم از فیزیکی لحاظ به را باال غلظت با های الکترولیت 

 .کنید نصب آن روی بر ،) باشد خواندن

 

 KCL سایر از لحاظ فیزیکی به اورژانس ترالی و )داروخانه و بیمارستان مرکزی انبار ، بخش(دارویی انبارهای تمامی در را 

 ( را دارو دوز و نموده نام نگهداری قرمز مخصوص جعبه های در بسته  در و کرده تفکیک باال غلظت با های الکترولیت و داروها

 .کنید نصب آن روی بر ،) باشد خواندن قابل دور از که 48 حداقل فونت با

 دهید انجام گانه دو مستقل چک با روش باال غلظت با های الکترولیت بخش ها انفوزیون  در. 

 

 خط مشی مهار ( -مراقبت پرستاری -عمومی بالینی -99بالغ فایل اعتبار بخشی )ا.  مهار فیزیکی را تعریف کنید-7

 مهار فیزیکی کنترل بیمار بی قرار و پرخاشگر با ابزارهای فیزیکی را گویند

 از مهار فیزیکی چیست؟ هدف-6

 جلوگیری از ضربه بیمار به خود و دیگران و حفظ ایمنی بیمار 

 ر فیزیکی یا شیمیایی استفاده میشود؟در چه مواردی برای بیمار از مها-1

بیماران در  -2در موارد تهدید به خودکشی  -0در مواردی که بیمار بی قراری میکند)و احتمال جدا کردن اتصاالت از خودش را دارد(.  -0

 معرض سقوط

 دستورالعمل مهار فیزیکی را بنویسید؟ -91

 ا به پزشک معالج گزارش می نمایدپرستار بیمار را ارزیابی نموده و علت بی قراری وی ر 

 رفتار تهاجمی   :پزشک معالج به علت مشاهده یا گزارش موارد زیر دستور استفاده از مهار فیزیکی را برای بیمار صادر می نماید

 کنترل ضعیف با -مسمومیت با الکل یا داروها –رفتارهای خودتخریبی و تهاجم  –رفتارهای خطرناک برای بیمار و دیگران  –

 خواست خود بیمار –رفتارهای خودآسیب رسان همراه با کنترل ضعیف  –فقدان کنترل رفتارها )دلیریوم( 
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  پزشک معالج باید در پرونده بیمار دستور کتبی مهار فیزیکی و تاریخ و مدت زمان مهار را ثبت نماید در شرایط اورژانسی یا

دستورات شفاهی را در پرونده ثبت نموده و در اسرع وقت  بحرانی درصورت دستور شفاهی بایستی پرستار طبق خط مشی

 دستور کتبی را از پزشک بگیرد

 ساعت 4بالغین حداکثر ) پزشک معالج دستورمهار فیزیکی را به مدت بسیار محدود و بر اساس دستورالعمل زیر صادر می نماید

 (سال حداکثر یک ساعت 9کودکان زیر -ساعت0سال حداکثر 07تا9نوجوانان  –

  پرستار بیمار بی قرار را از نظر صدمات حاد بررسی کرده و درصورت وجود صدمات حاد به پزشک اطالع رسانی کرده و در

  گزارش پرستاری ثبت می نماید

 پرستار باید کنترل نماید نرده کنار تخت بیمار باال باشد 

 باند -شکم بند پددار -دستبند پددار -ابل انعطافپرستار وسایل الزم جهت مهار فیزیکی را آماده می نماید )نوارهای پددار ق- 

 پنبه 

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

 دانه حرکت دهد پرستار کنترل می نماید که وسایل مهار فیزیکی به شکلی بسته شوند که بیمار حتی االمکان بتواند عضو را آزا 

 پرستار پس از بستن عضو ، نبض انتهای آن و پرشدگی مویرگی را هر یک ساعت بررسی می نماید 

 ساعت بیمار را تغییر پوزیشن می دهد و نواحی مهار را کنترل می نماید تا آسیبی به بدن 0پرستار به کمک بیمار و خدمات هر

 بیمار وارد نشود

 ز نظر ادامه نیاز به مهار فیزیکی ارزیابی نمایدپرستار باید هر ساعت بیمار را ا 

 درصورت اجازه پزشک، پرستار درمدت مهار فیزیکی با دادن مایعات کافی از کم آبی بدن بیمار جلوگیری می کند 

  درصورت اجازه پزشک پرستار جهت خوردن غذا مهار فیزیکی را شل نموده و برای کنترل بیمار از خدمات و یا بیماربر کمک می

 گیرد

  درصورت اجازه پزشک طی مدت مهارفیزیکی خدمات باید در برآورده کردن نیاز های شخصی مثل استفاده از توالت به بیمار

 کمک نماید در غیراینصورت از لوله لگن استفاده شود و یا بیمار سونداژ گردد

  آن باشد پرستار باید به پزشک معالج اطالع اگر مهار بیمار بصورت فیزیکی میسر نباشد یا احتمال آسیب جدی به وی به دنبال

  .رسانی نموده و در گزارش پرستاری ثبت نماید

  پرستار باید طبق دستور پزشک نوع مهار فیزیکی زمان شروع و خاتمه مهار و علت مهارفیزیکی و اقداماتی که توسط پرستار در

 ده را در گزارش پرستاری ثبت نمایدحین و پس از مهار فیزیکی انجام شده و بررسی های به عمل آم –قبل 

 خط مشی مهار ( -مراقبت پرستاری -عمومی بالینی -99)ابالغ فایل اعتبار بخشی   هدف از مهار شیمیایی چیست؟-00

  بیمار و پرسنل درمانیبرای پیشگیری از بروز مخاطرات ایمنی 
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 جلوگیری از ضربه بیمار به خود و دیگران 

 خط مشی مهار ( -مراقبت پرستاری -عمومی بالینی -99)ابالغ فایل اعتبار بخشی   ی را بنویسید؟دستورالعمل مهار شیمیای  -92

 بیمار توسط پرستار بررسی و علت بیقراری و نا آرامی وی مشخص می شود

  میزان پرخاشگری چک می گردد RASS (  Richmond Agitation-Sedation Scale) بر اساس معیار

  صوصی جهت صحبت و آرامش برای بیمار فراهم می نمایدپرستار محیطی آرام و خ

  می برد باال را انجام داده و حفاظ کنار تخت بیمار را الزم پرستار بیمار مداخالت

  می دهد اطالعپرستار مسئول شیفت در صورت احتمال آسیب جدی به بیمار به پزشک معالج 

، نوع مهار شیمیایی و مدت زمان اجرایی شدن مهار شیمیایی را به شکل شاروع و  پزشک معالج بعد از ارزیابی بیمار در برگ دستور پزشک 

  . پایان مدت زمان ، مشخص می نماید

  پرستار مسئول شیفت دستور پزشک را چک کرده ، در کاردکس وارد و درکارت دارویی می نویسد

  دپرستار مسئول شیفت ، کارت دارویی را به پرستار بیمار تحویل تحویل می ده

پرستار بیمار جهت مهار شیمیایی دارو ها را طبق دستور پزشک و دستورالعمل دارو درمانی اجرا می کند و در صورت لزوم مطابق دساتور،  

  بیمار مانیتور و یا به وی اکسیژن داده می شود

  .را به پزشک ارایه می دهد پرستار بیمار ، بیمار را از نظر صدمات حاد بررسی کرده و در صورت وجود صدمات حاد گزارش الزم

پرستار بیمار وضعیت عالیم حیاتی ، نیاز های تغذیه ای ، نیاز های اجابت مازاج ، تمامیات پوساتی نیااز هاای بهداشاتی کاه تحات مهاار          

 را چک می کنند  RASS شیمیایی قرار گرفته اند را ارزیابی می کند و معیار

  ستار در پرونده ثبت می شودتوسط پر RASS کلیه اقدامات ، مشاهدات و معیار

 گانه ایمنی را نام ببرید.  94شاخص های -99

 (سقوط بیمار منجر به آسیب پایدار یا مرگ0

 (واکنش ناشی از انتقال خون ناسازگار منجر به آسیب پایدار یا مرگ0

 (آسیب حین تولد نوزاد2

 (سوختگی با کوتر در اتاق عمل4

 مار اشتباه(انجام عمل جراحی بر روی عضو یا بی5

 (جا ماندن جسم خارجی در بدن بیمار6

 ( آمبولی ریوی پس از اعمال جراحی7

 (عوارض بیهوشی یا جراحی منجر به مرگ یا عارضه پایدار8

 ( خونریزی یا هماتوم شدیدبعد از جراحی منجر به مرگ یا عارضه پایدار9

 و یا زخم های فشاری تونلی 4یا  2(انواع زخم فشاری 01
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 یا مصرف خوراکی اشتباه داروهای پرخطر منجر به مرگ یا عارضه پایدار(تزریق 00

 (مرگ یا عارضه شدید ناشی از یک نوع درمان دارویی یا جراحی در بازه زمانی کوتاه00

 (شوک آنا فیالکسی ناشی از تزریق یا مصرف خوراکی دارو منجر به مرگ یا عارضه پایدار02

 مرگ یا عارضه پایدار(عفونت بیمارستانی شدید منجر به 04

 سایر خطاهای درمانی یا وقایع ناخواسته ایمنی  منجر به عارضه پایدار یا مرگ

مورد هساتند کاه باه صاورت ملای       08وقایع و خطاهایی هستند که نباید در بیمارستلن اتفاق بیفتند و  وقایع ناخواسته چیست؟  -94

 گزارش می شوند.  

بعاد از   4یاا  2زخام بساتر درجاه    -2سقوط از تخت  -0تحویل اشتباهی نوزاد به والدین  -0رید؟چند مورد وقایع ناخواسته نام بب -95

مرگ یا ناتوانی جدی بیمار باه دنباال هار گوناه آمباولی       -5انجام عمل جراحی به صورت اشتباه بر روی عضو سالم   -4پذیرش بیمار      

کلیه موارد منجار باه عارضاه     -7عت طول بکشد.)مثال زندانیان بستری(    سا 4مفقود شدن بیمار در بیمارستان که بیش از  -6عروقی    

 -01ربااودن بیمااار  -9خودکشاای یااا اقاادام بااه خودکشاای در مرکااز درمااانی    -8مااادر و نااوزاد باار اثاار زایمااان طبیعاای یااا ساازارین    

 مرگیاناتوانیجدیمرتبطباواکنشهمولیتیکبهعلت تزریق گروه خون اشتباه در فرآورده های خونی

 چرا باید خطاها را گزارش کرد؟  -06

 پیشگیری از وقوع خطا -2درس گیری از خطا    -0علت یابی خطا  -0به سه علت باید خطاها گزارش شوند. 

تخت مقصد را آمااده میکنایم    -0علت جابجایی را به بیمار توضیح میدهیم باید  -0دستورالعمل جابجایی درون بخشی چیست؟ -97

یمن )در صورت لزوم با ویلچر یا برانکارد ایمن(  با تمامی مدارک و اتصاالت از جملاه سارمها و برگاه چاارت عالئام      بیمار را به صورت ا -2

نام بیمار را در سیستم کامپیوتر به تخت جدید منتقال   -5چارت پرونده بیمار را عوض میکنیم.  -4حیاتی به تخت مقصد منتقل میکنیم.  

 یمار را عوض میکنیم.شماره کارت و کاردکس ب -6میکنیم. 

دلیال   -0برای جابجایی بین بخشای بیمااران داشاتن دساتور پزشاک الزامیسات.       -0دستورالعمل جابجایی بین بخشی چیست؟ -96

شارح حاال مختصاری از     -4با بخش مقصد جهت گرفتن تخت هماهنگ میشاویم   -2جابجایی را به بیمار و همراه بیمار توضیح میدهیم. 

در صورتی که بخش مقصد برای انتقال بیمار تخت خالی نداشته باشد مراتب باید باه   -5بخش مقصد داده میشود. بیمار به مسئول شیفت 

بعد از گرفتن تخت از بخش مقصد،عالئم حیاتی بیمار را کنترل میکنیم.)در صورت تبدار بودن ابتادا   -6اطالع دفتر پرستاری رسانده شود. 

بیمار را به صورت ایمن )در صورت نیاز ویلچر یاا برانکارد(باه هماراه کلیاه      -7ر را منتقل میکنیم( تب بیمار را پایین می آوریم سپس بیما

در  -8مدارک و وسایل و با اطمینان از صحت اتصاالت با همراهی پرستار و کادر خدمات از بخش مبدا باه بخاش مقصاد منتقال میکنایم.     

قرار داده و با ارائه توضیحاتی در مورد بیمار ، بیمار را تحویل پرساتار مسائول   بخش مقصد بیمار را بر روی تخت مورد نظر به صورت ایمن 

 بیمار میدهیم.

 -2    4یاا   2زخام بساتردرجه    -0سقوط منجر به آسیب پایدار یا مرگ    -0چند مورداز شاخص های ایمنی بیمار را نام ببرید؟ -91

انجاام عمال   -6عوارض بیهوشی یا جراحی منجر به مرگ یا عارضه پایادار    -5عوارض بعد از عمل   -4عوارض ناشی از ترانسفوزیون خون  
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جاماندن جسم خارجی در بدن بعاد   -9آسیب حین تولد نوزاد  -8سوختگی با کوتر در اتاق عمل  -7جراحی بر روی عضو یا بیمار اشتباه  

 آمبولی ریه بعد از عمل و... -01از عمل  

قبال از ترانسافوزیون    –قبل از انجام بیهوشی  –قبل از انجام عمل جراحی    ردی اخذ میگردد؟رضایت آگاهانه بیمار در چه موا -21

 ،کولونوسکوپی،  برونکوسکوپی، آندوسکوپی، بیوپسی کبد، نمونه برداری از مغز استخوان و ......LPقبل از اقدامات تهاجمی مثل  –خون 

ناشای از آن و   عوارضپروسیجر و  شرحتوضیحات پزشک مربوطه در مورد  -0اخذ رضایت آگاهانه بیمار چگونه انجام می شود؟ -29

 یا همراه وی دستخط بیمارتایید رضایت آگاهانه با  -2یا همراه بیمار   اثر انگشت بیماراخذ   -0پزشک   دستخط خودثبت آن با 

 معیار ارزیابی روحی روانی، زخم بستر، سقوط، سطح هوشیاری را بترتیب نام ببرید؟  -22

 معیار ارزیابی روحی روانی :ریچموند     ارزیابی زخم بستر: برادن         ارزیابی سقوط : مورس      ارزیابی سطح هوشیاری : گالسکو

 در داروهای با هشدار باال دستورات تلفنی ممنوعیت ندارد ولی محدودیت دارد.دستور تلفنی داروهای با هشدار باال چیست؟  -29

وجاود ذرات    -بااد کردگای    -وجاود لختاه    -وجود حبابهای هوا-از نظر شکل ظاهری چند مورد باید چک گردد؟کیسه خون از  -24

 لیز بودن  -از نظر نشتی  -تاریخ انقضا   -از نظر تغییر رنگ  -معلق

25- ADR  چیست و چرا باید گزارش گردد؟( عارضه ناخواسته داروییAdvers Drug Reactions Or ADR) 

 یف سازمان جهانی بهداشت عارضه ناخواسته دارویی عبارت است از :براساس تعر

هر نوع واکنش ناخواسته و زیان آور که دردوزهای معمول مورد استفاده برای پیشگیری ، تشخیص یا درمان بیماری یا تغییر عملکرد 

 فیزیولوژی رخ می دهد .

 تند از:اهداف عمده مرکز ثبت وبررسی عوارض ناخواسته داروها عبار -28

 .شناسایی سریع عوارض و تداخل های دارویی که تا زمان ورود دارو به بازار شناخته نشده اند 

 .تشخیص افزایش ناگهانی در میزان وقوع عوارض ناخواسته شناخته شده 

 .شناسایی ریسک فاکتورها و مکانیسم هایی که عوارض ناخواسته دارویی تحت آن شرایط رخ میدهند 

  کمی زیان های ناشی از مصرف داروها.تخمین جنبه های 

 .تحلیل و انتشار اطالعات مورد نیاز در تجویز داروها و مقررات دارویی 

  واکنشهای ناخواسته دارویی میباشد.که جهت جمع آوری داروهایی که موارد پیشگیری از وقوع عوارض دارویی قابل پیشگیری

 د.زیادی از حساسیت به آن دارو گزارش میشود مهم میباش

 آیا درتزریق خون نیاز به اخذ رضایت آگاهانه است؟ -27

 بله .در تزریق خون اخذ رضایت آگاهانه الزامیست که باید توسط پزشک اخذ گردد.

 در چه مواردی میتوان بدون اخذ رضایت آگاهانه از بیمار پروسیجر را انجام داد؟ -26

 در موارد اورژانسی که حیات بیمار در خطر میباشد.
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در ریه باه جاای معاده ، اجتنااب از      NGTاجتناب از تعبیه در مورد پیشگیری از اتصاالت نادرست به بیمار چند مثال بزنید؟ -21

 تعبیه آنژیوکت در شریان به جای ورید ، اجتناب از تعبیه سوندفولی  در دختر بچه ها به جای مثانه در واژن

رعایت ایمنای بیماار رساالت مراقبات و درماان در  هار       -0دو مورد بنویسید. داد؟چرا باید به ایمنی بیماردر بیمارستان اهمیت   -91

 جهت باال بردن شاخصهای ایمنی بیمار و نشان دادن کیفیت مراقبتی بیمارستان ملزم به رعایت موارد ایمنی هستیم. -0بیمارستان است.

 دکتر کیاست فر      مسئول ایمنی بیمار در بیمارستان:-99

باقری رابطین ایمنی: یک نفار منتخاب بخاش کاه اباالغ       –گ و میر : دکتر قائمی      کارشناسان ایمنی: خانم ها جودت دبیر کمیته مر  

 رابط ابمنی دارند

هماه کارکناان اعام از پزشاکان، پرساتاران، کارکناان         مسئولیت ایمنی بیمار در بیمارستان  را چه کسانی به عهده دارندد؟  -92

 حدهای غیر بالینی، خدمات و .....آزمایشگاه، رادیولوژی، وا

 پرسش از همراه بیمار و تطابق اطالعات دستبند با اطالعات پرونده.شناسایی بیمار در اطفال چگونه است؟  -99

 در  صورت داشتن همراه از او پرسش می شود. در غیار ایان صاورت   شناسایی بیمار در افراد با کاهش هوشیاری چگونه است؟  -94

 دستبند با اطالعات پرونده انجام گیرد.تطابق اطالعات 

 در مورد تلفیق دارویی چیست؟ تعریف سازمان جهانی بهداشت -95

فرایند رسمی تعامل بین متخصصین مراقبتهای سالمت و بیمار در جهت حصول اطمینان از انتقال صحیح و کامل اطالعات دارویی در 

 حین تغییر مراقبتهای درمانی

 داروساز بالینی بیمارستان خانم دکتر قلیچ خان دارویی در بیمارستان چه کسی است؟  مسئول انجام تلفیق -98

 توسط بایستی  وی توسط چه کسی انجام می شود؟ خانواده یا بیمار از فعلی داروهای به مربوط اطالعات ثبت و اخذ -97

 پذیرد، صورت بیمار کننده بستری پزشک

 و باشد می درمانی مطرح اقدامات فوریت که اورژانس مواقع در فقط ه تعویق می افتد؟در چه شرایطی اخذ اطالعات دارویی ب -96

  .بیفتد تعویق به پذیرش از پس ساعت 04 تا حداکثر میتواند بیمار از فعلی داروهای به مربوط اطالعات ثبت و اخذ موارد، این در

 بیمار فعلی مصرفی داروهای تاریخچه آموزشی اخذ تانهایبیمارس اخذ تاریخچه داروهای مصرفی توسط چه کسی صورت می گیرد؟ در

 .میشود انجام ذیصالح پزشکی دانشجویان توسط معموال

 :شوند دارویی تلفیق مشمول بایستی که داروهایی -91

 شده نسخه .داروهای0

 ویتامینها-0

 .ندارد کپزش تجویز به نیاز آنها مصرف و خرید که داروهایی همان یا 1 پیشخوان روی داروهای-2
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 کنتراستها و تشخیصی مواد-4

 مکمل تغذیه-5

 خونی فرآوردههای-6

 وریدی مایعات-7

 موادغذایی-8

 گیاهی داروهای-9

 در صورت خرابی و یا نیاز به تجهیزاتی خاص که در بخش موجود نمی باشد از چه طریقی اقدام می کنیم؟   -41

ت بروز هرگونه مشکل به دفتر پرستاری اطالع داده می شود. لیست تجهیازات  از طریق بخش پشتیبان که قبال تعریف شده است و در صور

 پشتیبان در کلیه بخش ها موجود می باشد و بایستی پرسنل از این لیست آگاهی داشته باشند.

 چیست و چه کار بردی دارد؟  ScaleBradenابزار برادن  -49   

   .ان و ارزیابی مستمر و یکپارچه بیماران می باشداین دستورالعمل در راستای خط مشی ارتقاء ایمنی بیمار

از نظار   ,در صورت عدم وجود زخام  .درجه زخم و وجود ترشح ,در ابتدا بیمار از نظروجود زخم بستر ارزیابی می شود بر حسب محل زخم

مواردی هستند   فعالیت فیزیکی - رطوبت - ادراک حسی - سایش و کشش-تغذیه  -  تحرک    .استعداد زخم ارزیابی می شود

 که باید مد نظر داشت

مراقبت بیماران در معرض خطر آسایب   -عمومی بالینی -99)ابالغ فایل اعتبار بخشی   بیمار پر خطر و اورژانسی را تعریف کنید.-42

 پذیر (

ی ویاژه در اولاین فرصات    بیماران پر خطر، بیمارانی هستند که به دلیل شرایط موقت یا دایمی نیاز به دریافت خدمات تشخیصای و درماان  

 خودکشی سوء تغذیه ، پلی فارمسی، ترومبوز وریدهای عمقی -زخم فشاری –در معرض سقوط میباشند، مانند بیماران 

بیماران اورژانس به بیمارانی بدحالی اطالق میشود که به هر دلیل در شرایط تهدید کنناده حیاات قارار گرفتاه و ارائاه مراقبتهاای فاوری        

سازی و خروج آنها از شرایط بحرانی است. البته بیماران مراجعه کننده به بخش اورژاناس در هماه ماوارد بیماار اورژانسای      ضرورت پایدار 

 . نیستند

تااریخ   –نام خدانوادگی و  نام دو شناسه اصلی بیمار را نام ببرید و در موارد تشابه اسمی از کدام آیتم استفاده می شود؟  -49

مراقبت بیماران  -عمومی بالینی -99)ابالغ فایل اعتبار بخشی  استفاده می شود. نام پدردر موارد تشابه اسمی از .  روز ماه و سالتولد به 

 در معرض خطر آسیب پذیر (

بارای   دستبند قرمزبرای بیماران پرخطر و  دستبند زردانواع دستبندهای شناسایی و موارد استفاده هر کدام را بنویسید؟  -44

مراقبت بیماران در معرض خطر آسایب   -عمومی بالینی -99)ابالغ فایل اعتبار بخشی  ماده خاصی حساسیت داشته باشند.بیمارانی که به 

 پذیر (

 منظور از سیستم کدبندی رنگی چیست؟ استفاده از عالیم اختصاری برای مشخص نمودن بیماران پر خطر شامل: -45
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 عبارت فارسی عنوان التین حروف اختصاری

F Fall سقوط از تخت 

B Bed Sore زخم فشاری 

S suicide خودکشی 

C convulsion تشنج 

T Tromboembolism ترومبوز وریدهای عمقی 

D malnutrition سوء تغذیه 

 

 مراقبت بیماران در معرض خطر آسیب پذیر ( -عمومی بالینی -99)ابالغ فایل اعتبار بخشی  

 خطا چگونه ایجاد می شود ؟  -48

 یا پروسیجردچار مشکل شده و از مسیر خود منحرف گردد خطا ایجاد شده است.  انجام یک برنامهو یا   برنامه ریزیهرگاه 

فدرم مخصدوص   در بخش هاا در   گزارش دهی خطانحوه نحوه گزارش دهی خطا و وقایع ناخواسته در بخش ها چگونه است؟  -5

 ناخواسته فرم وقایعدر  وقایع ناخواسته -خطا یا دفاتر گزارش خطا

 پروسه زمانی گزارش دهی خطاها و وقایع ناخواسته چگونه است؟ -47

در خصوص وقایع منجر به فوت یا آسیب شدید و ماندگار باید به صورت اورژانسی به پزشک و سوپر وایزر کشیک انجاام گیارد و در ماوارد    

 در فرم مخصوص ارسال گردد. خفیف تر به پس از تکمیل فرم مربوطه در اسرع وقت به واحد ایمنی بیمار و

 به جای نگرش فردی در برخورد با خطاسیستمیک نگرش  -0فرهنگ ایمنی بیمار چیست ؟           -46

 همراهانو  بیماران، همکاران، خودمسئولیت پذیری تمام کارکنان نسبت به ایمنی  -2                         ترس و تنبیهبه دور از  -0

 انصاف -4شفافیت          -2رهبری فعال        -0امنیت روانی           -0   با فرهنگ ایمنی چیست؟ خصوصات سازمان -41

 پروتکل ترخیص ایمن بر اساس  پروتکل اسمارت می باشد. پروتکل ترخیص ایمن بیمار بر چه اساسی است؟ -51

ارتقای ها و  ارائه شده به بیماران و خانواده های راقبتبهبود مبه منظور پروتکل ترخیص ایمن به چه منظوری تدوین شده است؟  -59

 شده است.  فرایند ترخیص تدوین



 61 

تارخیص بیمااران باه     -عماومی باالینی   -99ابالغ فایل اعتبار بخشای  )آیتم های ترخیص ایمن بر اساس  اسمارت را نام ببرید؟ -52

 صورت ایمن(

هایی است که بیمااران   ها توجه شود. منظور عالئم بیماری، رویدادها و نشانه د به آنکه بای های مهمی عالئم و نشانه :(Signs) عالئم     -0

 .ها را به بیمارستان گزارش کنند ها توجه داشته باشند و یا در شرایط مشخصی آن باید پس از ترخیص به آن

رف، عوارض جانبی و زمان زمان داروهاا وجاود   درباره داروهای مورد نیاز، شرایط مص سوال یا نکته مبهمی :(Medications) داروها    -0

 دارد.

پس از ترخیص اگر نیاز به پیگیری و مراجعه مجدد به بیمارستان باشد باید مورد توجه قارار   :(Appointments) زمان ویزیت بعدی  -2

 .گیرد و زمانبندی آن با بیمار و خانواده آن هماهنگ شود

ها هنوز آماده نباشد و یا نیاز باشد پاس از تارخیص آزماایش     ن ترخیص جواب برخی آزمایشممکن است در زما :(Results) نتایج    -4

 خاصی انجام شود که باید با بیمار و خانواده وی هماهنگ شود تا پیگیری الزم صورت پذیرد.

هاایی کاه    کند که در زمینه می توجه به ارتباط میان بیمار و ارائه کنندگان ایجاب :(Talk with me) الزم های توصیه ها یا صحبت   -5

 .الزم است گفتگوهایی با هم داشته باشند که باید جدی تلقی شوند و زمان کافی برای آن در نظر گرفته شود

مای  پیشگیری از بسدتری مجددد    انجام گیرد؟ برای اینکه ترخیص ایمن  پشتوانه ای برای ترخیص بیمار به نحو ایمنچرا باید  -52

 باشد.

54- ADR در فرم زرد رنگ مخصوص گزارش  لوازم مصرفی( ودارویی )واکنش های ناخواسته  و چگونه  باید گزارش گردد؟ چیست

 )واحد ایمنی ( ارسال می گردد.   ADRمی کنیم. نمونه فرم ها در فایل ایمنی موجود است. پس از تکمیل فرم به رابط 

نجام داد؟ برگه ای که تاریخ دریافت جواب آزماایش در آن قیاد شاده باشاد     در مورد تست های معوقه بیمار چه اقدامات ایمنی باید ا -55

ضمیمه خالصه پرونده شده به بیمار داده میشود.در هنگام مراجعه و تحویل جواب اثر انگشت گرفته می شود . در جواب های بحرانای اگار   

 اهیم نمود. بیمار یا همراه مراجعه نکردند ما با شماره تلفن موجود در پرونده پیگیری خو

 موارد بحرانی در عکدس بدرداری  و  مقادیر بحرانی در آزمایشگاهچه اطالعاتی داریاد؟ (Panic Value)در مورد موارد بحرانی  -56

اطالع رسانی می گردند (RED CALL)هستند که توسط این واحدها در شیفت ها به مسئولین بخش ها با تلفن مخصوص موارد بحرانی

موظف است مورد را بالفاصله به پزشک معالج جهت اقدامات حیاتی و ایمنی بیمار اطاالع رساانی نمایاد. لیسات     و مسئول گزارش گیرنده 

 کامل موارد بحرانی آزمایشگاه و رادیولوژی در واحدهای مربوطه موجود است.

 مثال بزنید؟ در کدام موارد پاراکلینیکی گزارش می شود؟ دو مورد از هر کدام Panic Value)موارد بحرانی )   -57

مثال قند خون باالیا پایین تر از حد نرمال و یا پتاسیم باال.... در تصویر برداری مثال آپاندیسایت پرفاوره و     - آزمایشگاه و تصویر برداری 

 یا شکستگی مهره های گردنی یا خونریزی داخلی یا مرگ جنین یا جداشدن جفت و مایع آزاد داخل شکم و ...

که اگر دوز انادکی بااالتر از دوز درماانی     دارند به طوری پنجره درمانی باریکیر را تعریف کنید؟ داروهایی هستند که داروهای پرخط  -58

 داده شود، ایجاد مسمومیت دارویی و عوارض خطرناک برای بیمار خواهد نمود.
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     نکات فشاری در پوزیشن های مختلف:    -59

 دو پیام مهم ایمنی داروی:  -61

 فاقد بر حسب مشخصات به دور انداخته شود.  داروهای 

  نمی دانید چیست به بیمار ندهید. 011هیچگاه دارویی را که به طور % 

 .استفاده می شود در موارد اورژانس ریه_معیار ولز از جمله معیارهایی است که جهت تعیین ریسک آمبولی -60

سط و باال تقسیم می شوند و تشخیص قطعی در این بیماران بر اساس این بر اساس این معیار بیماران به سه دسته ریسک پایین ، متو

 .ریسک است

 تزریقی فرآورده ویال یا آمپول هر روی گذاری برچسب الصاق مشمول ،باال هشدار با داروی قلم 92 فهرست

 دارو نام ردیف دارو نام ردیف

 آتروپین 7 پتاسیم کلرید 0

 نفرین اپی 8 منیزیوم سولفات 0

 سدیم هپارین 9 سدیم یکربناتب 2

 رتپالز 01 کلسیم گلوکونات 4

 هالوپریدول 00 هایپرسالین 5

 پروپرانولول 00 لیدوکائین 6

 هستند کشور سراسر بیمارستانهای در داروپزشکی اشتباه از ناشی جدی عوارض بیشترین دارای ، فوق داروی
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 :بیمارستانی عفونت

نداشتهراعفونتآشکارعالئمپذیرشزماندرکهبشرطی شودمیایجادبیمارستاندربیماریرشپذازپسساعت48 - 70کهعفونتی 

شودایجادبیمارداخلیفلورتوسطیاشودکسبمحیطازتواندمیبیمارستانی عفونتنباشدخودکموندورهدربیماریو

میگرددشناسایی روزانهعفونتکنترلتیمتوسطیرزعفونتچهار NNISبیمارستانیعفونتهایمراقبتنظامبراساس

هاینشانهوعالئمدخونیعفونتهاینشانهوعالئمج ادراریعفونتهایونشانهعالئمبجراحیعفونتهاینشانهوعالئمالف

پنومونی

 : عفونت کنترل لحاظ از فراگیران ایمنی رعایت

 محیطبهداشت وعفونتکنترلدرحیطهاستانداردواحتیاطاتعفونتکنترلموازینرعایت

 وبهداشتی عفونتکنترلباموازینآشناییجهتمحیطوبهداشتعفونتکنترلوسمینارهایکالسهادرشرکت

 وزارتخانههایوبخشنامه دستورالعملآخرینبراساسمحیطوبهداشتعفونتکنترلآموزشیوتراکتهایپمفلتهامطالعه

 شتیبهداپروندهتشکیل

 هپاتیتواکسنتزریقجهتاقدام

 واکسندریافتجهتبادیآنتیتیترتعیین

 درمانی پروسیجرهایانجامهنگامکالهمحافظعینکماسکدستکشفردیحفاظتازتجهیزاتاستفاده

 اومخاطه چشمداخلبهوترشحاتخون،پاشیدناستیکنیدلشغلیمواجهاتوسریعموقعبهوپیگیریگزارش
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 احتیاطات استاندارد
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 دست بهداشت رعایت

 

 :اندیکاسیون بهداشت دست 

 قبل از تماس با بیمار .0

 قبل از پروسیجر آسپتیک .0

 بعد از مواجهه با خون و مایعات بدن بیمار .2

 بعد از تماس با بیمار .4

 بعد از تماس با محیط مجاور بیمار .5

 

How to clean your hands 

■ Handrubbing with alcohol-based handrub is the preferred routine method of hand hygiene 

if hands are not visibly soiled  

■ Handwashing with soap and water – essential when hands are visibly dirty or visibly soiled 

(following visible exposure to body fluids)
1
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 :                                          (Hand rub) دست یعفون ضد روش

 

 

 

 

This takes only 20–30 seconds! 
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 :فردی حفاظت وسایل پوشیدن مراحل
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    :درآوردن وسایل حفاظت فردی مراحل
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 موقعیت های استفاده از دستکش:
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 :ن راه های انتقال میکروارگانیسم ها در بیمارستا

تماس، شایع ترین و مهمترین راه انتقال عفونت های بیمارستانی به شمار می آید و به سه زیر  (Contact) : (انتقال از طریق تماس9

 گروه تقسیم می شود

I. فرد دچارعفونت یا کلونیزه شده با میکروب  تماس مستقیم سطوح بدن و انتقال فیزیکی میکروارگانیسم ها بین میزبان حساس و 

II. وسایل، سوزن، پانسمان، دستکش آلوده(س غیرمستقیم میزبان حساس باشیء واسطه آلوده تما( 

III.  قطره یا:(Droplet )  توسط فرد حین عطسه، سرفه و صحبت کردن، حین ساکشن کردن، برونکوسکوپی و مواجهه با ملتحمه، مخاط

 بینی یادهان

 (Airborne) (از طریق هوا0 

 مانند غذا، آب، داروها و تجهیزات و وسایل آلودهلوده (انتقال از طریق وسیله مشترک آ2

 مانند پشه، مگس و موش که اهمیت چندانی در انتقال عفونت بیمارستانی ندارد.  (انتقال از طریق ناقلین 4
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 فلوچارت مواجهه شغلی:
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 احتیاطات استاندارد:

 احتیاطات هوایی 

 احتیاطات قطره ای 

 اطات تماسیاحتی 

 اصول احتیاطات هوایی:

 میکرون( معلق در هوا پیشگیری می کنند      5این احتیاطات از انتشارعفونت از طریق ذرات بسیار کوچک)کمتر از 

 بستری بیمار در اتاق خصوصی با فشار منفی وتهویه مناسب •

 خروج هوا باید به فضای خارج وبیرون باشد )نه داخل بخش( •

 ماربستن درب اتاق بی •

 (وباید متناسب با اندازه صورت فرد باشد95Nاستفاده از ماسک تنفسی مخصوص ) •

 بیماران اتاق را ترک نکنند)در صورت جابجایی از ماسک جراحی استفاده نمایند( •

 

 احتیاطات قطرات:

 پیشگیری از انتقال عفونت توسط قطرات مربوط به :

 /ساکشنصحبت کردن  عطسه / سرفه/

 ه ای:قطر اصول احتیاطات

 مار در اتاق خصوصی بستری بی •

  درب اتاق بیمار میتواند باز باشد )به دلیل جابجایی کم ذرات( •

 هنگام ورود به اتاق بیمارجراحی استفاده از ماسک  •

 محدودیت جابجایی وحرکت  بیمار  •

  .بیمار باید ماسک بپوشد ،در صورت ضرورت جابجایی  •

 

 :اصول احتیاطات تماسی

 اق خصوصیبستری بیمار در ات •

 پوشیدن دستکش در زمان ورود به اتاق •

 پوشیدن گان در صورتیکه احتمال آلوده شدن لباس پرسنل با ترشحات بیمار وجود داشته باشد •

فشار سنج شخصی( چنانچه امکان پذیر نیست در فواصل آنها را تمیز و  -استفاده از وسایل اختصاصی تا حد امکان )گوشی •

 ضدعفونی کنید
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 حرکت بیمار در خارج از اتاقمحدود نمودن  •

 نظافت وضدعفونی روزانه اتاق بیمار و وسایل موجود درآن •

 

 نکات قابل توجه در اصول احتیاطات تماسی:

 در آوردن دستکش قبل از ترک اتاق  •

 رفع آلودگی دستها با محلول ضدعفونی دست بالفاصله پس از در آوردن دستکش •

 .رده شود و باید  مراقب بود لباس پرسنل آلوده نشودقبل از ترک اتاق ایزوله،گان باید در آو •

 

 در موارد زیر رعایت احتیاط تماسی ضرورت دارد:

 بیماران دچار عفونت با باکتری های مقاوم به چند دارو  •

 دشیگال( در بیمارانی که بی اختیاری داشته یا از پوشک استفاده می کنن-Aدهانی)هپاتیت -عفونت های منتقله از راه مدفوعی •

 بیماران اسهالی حاد •

• Diarrhea : C. difficile  

• Rotavirus GE 

• Hemorrhagic fevers (Lassa, Marburg, Ebola, CCHF) 

 : فراگیر توسط بیمار به آموزش نحوه

 سطحارتقاءوحفظ مورددردارندحقبیمارانتماماستدرمانیشدهپذیرفتهکیفیتهایشاخصازیکیبیمارانبهآموزش

نماینددریافتآموزشیکادرسایروتغذیه س،پرستار،کارشناپزشکازرامناسبهایآموزشهابیماریازپیشگیریوتسالم

. 

 سازدآگاهوضعیتش وبیماریازرابیمار،مربوطهاتندصالحدیدوبیمارشرایطبهتوجهبابایستمیفراگیر. 

 بهنیازصورت در وآموزش ویبه رافعالیت وحرکتدامنهبایستمیفراگیربیمار،حرکتیمحدودیتداشتندرصورت

 .دهدانجامراالزماقداماتفیزیوتراپی

 بیماربرسانداطالعبه راغذاها از پرهیزهرگونهوغذاییرژیم،بایستمیفراگیر

 تعویضزمان،الزمنکات؛ایستب میفراگیرباشدجراحتهرگونهویازخم،پانسمانوجراحیدارایبیمارکهصورتیدر

انسولین؛دوزتزریقبهلزوم و بیماربودندیابتیدرصورتهمچنین .نمایدتوصیه بیماربهراازخودمراقبتطریقه وپانسمان

تزریقزمانوانسولین

 نمایدیادداشتبیماربرایراخوراکیداروهایازاستفادهطریقهوانسولین. 

 آگاهآنهاانجامبهنسبترابیمار باشد داشتهایدورهآزمایشاتانجامبه نیازبیمارترخیصازپسشکپزدستورطبقچنانچه

 .دهد توضیحویادداشتبیماربرایرابعدیتاریخ ونموده
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 : فیزیکی حفاظت لحاظ از فراگیران ایمنی رعایت

 عالیت می نماید.تیم حفاظت امنیت در بیمارستان تحت نظارت واحد حراست بیمارستان ف .0

 تیم حفاظت امنیت شامل واحد نگهبانی و انتظامات می باشد. .0

بهنسبتایشانهمکاری بابایستینگهبانیشیفتهایمسئولینومستقربیمارستاندرساعته04بصورتانتظامینیروی .2

نماینداقدام بیمارستاناسنادواموال،پزشکان،فراگیران،کارکنانازحفاظت

صبح  7:21تا  09:21و در شیفت شب از  09:21تا  02:21، در شیفت عصر از  02:21تا  7:21ات کاری در شیفت صبح از ساع .4

 روز بعد می باشد.

 برنامه ماهیانه توسط مسئول واحد  حراست تهیه و با تایید مدیر و رئیس بیمارستان اجرایی می شود. .5

 مکان های تعیین شده برای نگهبانی: .6

نفر  0( 9ورودی بخش کودکان )بلوک  نفر،  0اطفال )ساختمان سفید(  ورودی بخش -نفر 0خروجی بیمارستان  -فرن 0درب اصلی 

 نفر 0ساختمان کوثر  –

 نفر شیفت شب 6نفر شیفت عصر و  6نفر شیفت صبح و  7تعداد نگهبانان: 

 محل هایی که دارای دوربین است :

 و درب خروجی درب اصلی .0

 ورودی تمامی پاویون ها .0

 درب بانک صادرات .2

 درب و ورودی اورژانس .4

 راه پله ورودی بخش ها .5

 پشت واحد تاسیسات .6

 طبقات مختلف ساختمان  .7

 درب داروخانه بیمارستان .8

 داخل پارکینگ .9

 ورودی کتابخانه .01

 آزمایشگاه .00

 رادیولوژی .00

 واحد نقلیه .02
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تخریب،سرقتمانندادثحو ازپیشگیریجهتمالقاتساعاتدربخصوصبخشهاداخلوبیمارستانمحیطکاملکنترل .7

باشدمیالزامیها نگهبان برای  وبیمارانفرار،پرسنلبهآسیب،بیمارستاناموال

متفرقهافرادتعرضازجلوگیری وآنهاازمحسوسغیرحفاظتجهتاستحفاظیحوزهکارکنانوفراگیران،پزشکانشناسایی .8

گیردانجامنگهبانتوسطبایستیایشانبه

مناسبوموقعبهاستفادهونگهبان توسطمخابراتیوحفاظتیوامنیتیالکترونیکیتجهیزاتوهاسیستمبکارگیریوآشنایی .9

گیردانجامبایدحادثه بروزاحتمالبینیپیشیاوحادثهبروزهنگامدرآنهااز

افرادتوقفازجلوگیریوبخشهامکررکنترل /و همراهانراهنمایی کردن بیماران /سامان دادن همراهین در ساعات مالقات .01

انجامبخشهاامنیتیسطحارتقایجهت،بیمارستانخارجیاوبخشازبیرون بهآنهاهدایتوبخشهادرمشکوکوناشناخته

گیرد

 .می باشد که در صورت لزوم می توانید با آن تماس بگیرید 001 -007شماره تلفن های داخلی  .00

 جهت حضور فوری تیم حفاظت امنیت در بیمارستان در نظر گرفته شده است. 001کد  .00

دقیقه در محل حضور  0سیستم فراخوان اضطراری نگهبان در بخش ها فعال است و در صورت فراخوان نگهبان باید در کمتر از  .02

 .داشته باشد
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