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 : مقدهم

 يعموم شرایط با جدید پرسنل سازی آشنا برای يتوجيه مجموعه/كتابچه یكکلیه واحدهای این مرکز در

 . است موجود واحد، این اختصاصي نكات و ویژگیها و بیمارستان

 رندگانگی حقوق رعایت به مربوط موضوعات ساختمان، نقشه ازجمله بيمارستان كلي معرفياین مجموعه شامل 

 فرهنگي گیهایویژ خطر، مدیریت بحران، یتمدیر آتش نشاني، موضوعات عفونت، کنترل برنامه بیمار، ایمني خدمت،

 اداری امور شش،استانداردهای پو رعایت به مربوط قوانین سازماني، مراتب سلسله و نمودار منطقه، مردم بومي و

 و شغلي رتقاءا روند کار، اضافه و پاداش مزایا، و غیاب،حقوق و حضور تعجیل، و تاخیر ها، مرخصي همچون ومالي

 باشد. مي هيرفا امكانات

هداف اوپیشبرد  رتقاءاامید است مجموعه تهیه شده بتواند موجب افزایش آگاهی همکاران شده و گامی موثر در جهت 
 استاندارهای اعتباربخشی مرکز باشد.

 قلب درمانی آموزشی مرکز پرستاری مدیریت کادر سرکار خانم شیشه گران و تالشهای و زحمات نتیجه مجموعه این

ا ایت تشکر و قدردانی ردر آماده سازی این مجموعه نهایشان  صمیمانه حمایتهایز از که باشدمی1391ال حشمت در س دکتر
 تقدیم می دارم.

 

 

 شیوا حسن پور
 مدیر خدمات پرستاری
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 تاریخچه مرکز :
است زمین آن در  شده متر مربع واقع 16132شت در استان گیالن با مساحت این بیمارستان در قسمت جنوب غربی شهرستان ر

ا زیربنای ب 1349 توسط شخص نیکوکاری به نام بیانی در اختیار جمعیت شیر و خورشید قرار گرفت و در سال 1342سال 
وپدی، مومی، ارتاحی عجرمترمربع به نام بیمارستان  کوروش کبیر تاسیس و بعنوان یك بیمارستان جنرال با بخشهای  7745

به سازمان  1358ال گوش و حلق و بینی و ترمیمی مورد بهره برداری قرار گرفت و پس از انقالب شکوهمند اسالمی در س
 د.نتقل گردیمشگاه منطقه ای بهداری بهزیستی استان گیالن پیوست و پس از تاسیس دانشگاه علوم پزشکی گیالن به دان

دکتر انوش برزیگر می باشد که با همت وپیگیری مستمر ایشان و سایر  پروفوسره قلب در این مرکز بنیانگذار فعالیت گرو    
، اتاق عمل جراحی قلب ، آنژیوگرافی ،  CCU ،ICU/OHاساتید گروه کاردیولوژی بتدریج بخشهای ویژه قلب و عروق )

تنها مرکز تك تخصصی قلب و عروق در استان با نام بعنوان  1372و از سال  اورژانس قلب و ... (در این مرکز توسعه داده شد
افتتاح گردید   20/11/92بخش الکتروفیزیولوژی در تاریخ   مرکز آموزشی درمانی ، تحقیقاتی قلب دکتر حشمت ادامه کار داد.

ارتقای ارائه و این امر کمك شایان توجهی به بیماران نیازمند این استان و استانهای همجوار نمود و دریچه روشنی در راه 
 خدمات درمانی به بیماران قلبی عروق گشوده شد.

  حیطه فعالیتهای عملکردی این مرکز از ابتدای گشایش تاکنون :

 این مرکز از ابتدا تاکنون دارای امکانات و بخشهایی به شرح ذیل بوده است :

 جراحی عمومی ، ارتوپدی
 گوش ، حلق ، بینی

 جراحی ترمیمی
 مردان CCUبا بخشهای داخلی قلب و بخش  داخلی و غدد همزمان

 شتاتریخچه بیمارستان دکتر حشمت ر 
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ی و ، آنژیوپالست، آنژیوگرافیICU OH، ایجاد اتاق عمل جراحی قلب و توسعه بخشهای ویژه، اورژانس قلب
 الکتروفیزیولوژی

 موقعیت جغرافیایی بیمارستان :            

رنامه ریزی استان گیالن و بروی سازمان مدیریت خرداد روب 15بیمارستان دکتر حشمت در بلوار امام خمینی در انتهای خیابان 
 درمجاورت مرکز آموزشی درمانی شفا قرار دارد
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 (Vision)چشم انداز 
متراز با شگیری ، هن و پیسالمت قلب برای همه با بهره گیری از برترین نیروی انسانی ، پیشگام در آموزش ، پژوهش، درما

 ق کشورمراکز معتبر قلب و عرو

 (Mission)رسالت 
لوم انشگاه عدته به مرکز قلب دکتر حشمت یك مرکز آموزشی ، پژوهشی ، درمانی در زمینه بیماریهای قلب و عروق وابس

 سالت ایناشد. رپزشکی گیالن است که از نظر آموزشی و پژوهشی تابع ضوابط کلی اموزش عالی و تخصصی پزشکی می ب
 یت عبارتند از :مرکز در چهار حوزه اصلی فعال

 حوزه آموزش :

ی انمند سازور و توتربیت بخشی از نیروی انسانی متخصص ، کارآمد و متعهد از طریق ارائه خدمات آموزشی سالمت مح 
 مداوم سرمایه انسانی مرکز 

 حوزه پژوهش :

ا حفظ بولید علم لی و تم،  حمایت و اجرای طرحهای پژوهشی مرتبط با بیماریهای قلب و عروق و همکاری در طرحهای استانی 
 ارزشهای انسانی و اخالقی

 حوزه درمان :

 ارائه خدمات تخصصی و فوق تخصصی قلب و عروق با حفظ ایمنی و شان و کرامت انسانی 

 رسالت و چشم انداز بیمارستان
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 حوزه پیشگیری :

 ارائه خدمات پیشگیری از بیماریهای قلب و عروق و مشارکت در ارتقا سالمت جامعه 

 
 ارزش ها

 ارزشها این رترینب است بیمارستان رسالت تحقق مسیر در ما راهنمای حشمت دکتر قلب درمانی یآموزش مرکز ارزشهای
 : از است عبارت

 
 محوری بیمار 
 ای حرفه اخالق به وپایبندی  محوری عدالت 
 محوری دانش  
 خدمات ارائه در چابکی و مداری کیفیت 
 ذینفعان برای آفرینی ارزش و انسانی کرامت به احترام 
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هنگیی  فر امل نژادی،احترام کامل رابدون توجه به عو دراسرع وقت درمان ومراقبت مطلوب وموثرهمراه با حق دارد بیمار -1

 ومذهبی ازگروه درمان انتظارداشته باشد .
 درصورت تمایل بشناسد . وسایراعضاءگروه معالج را پرستار پزشك ، محل بستری،بیمارحق دارد -2
رصورت د شخصا ویا اطالعات  ضروری را درخصوص مراحل تشخیص درمان وسیرپیشرفت بیماری خود ردبیمارحق دا-3

بییه  نجییرم بطوریکییه درفوریتهییای پزشییکی اییین امرنباییید   تمایییل ازطریییق یکییی ازبسییتگان ازپزشییك معییالج درخواسییت نماییید   
 جانی بیمارگردد . تهدید تاخیردرادامه درمان یا

 یرروشها درحدواجرای درمان اطالعات ضروری درخصوص عوارض احتمالی ویاکاربرد سا قبل ازمعاینات بیمارحق دارد-4
 ازپزشك معالج دریافت ودرانتخاب شیوه ی نهایی درمان مشارکت نماید .  درک خود

صیی خودازخاتمیه   سالمتی آحادجامعه طبق موازین قانونی، رضیایت شخ  درصورت تمایل شخصی وعدم تهدید بیمارحق دارد 5-
 به دیگرمراکزدرمانی مراجعه نماید . یا و اعالم  رادرمان 

لینی ینات  ومشاوره های بیا نتایج معا جهت حفظ حریم شخصی خودازمحرمانه ماندن محتوای پرونده پزشکی، بیمارحق دارد  -6
 درمواردی که براساس وظایف قانونی ازگروه معالج استعالم صورت می گیرید اطمینان حاصل نماید . جز

 درونی  ه مسیتقیما در بالینی افرادی کی  حضور لذا رازداری پزشك ودیگراعضای تیم معالج برخوردارباشد از حق داردبیمار-7
 موکول به کسب اجازه بیمارخواهدبود. درمان شرکت ندارند

پیس ازتیرخیص   وانتقیال   ازدسترسی به پزشك  معالج ودیگراعضاء اصلی گروه معیالج درطیول میدت بسیتری،     بیمارحق دارد-8
 مینان حاصل نماید .اط
 نید درمیان اوموثر وسیالمتی   روند باکسب اطالع کامل ازنوع فعالیتهای آموزشی وپژوهشی بیمارستان که بربیمارحق دارد-9

 داری نماید.اعالم ویا درمراحل مختلف پژوهش ازادامه همکاری خود به مشارکت درمانی را رضایت شخصی خود تمایل و
فه هیا  گروه معالج، میزان تعر رت اعزام  وادامه درمان درسایرمراکزدرمانی قبال ازمهارتدرصورت ضرو بیمارحق دارد  -10

 مطلع گردد . وپوشش بیمه ای خدمات درمرکزدرمانی مقصد

 
 

 منشور حقوق بیمار
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امل قرار د احترام کتان حق دارند در قبال ارایه  مراقبت مطلوب و موثر از جانب بیماران و همراهان مورپرسنل بیمارس-1

 گیرند.

ت مصوب وزار رسنل بیمارستان حق دارند فقط در چهارچوب وظایف قانونی  و بر اساس اصول علمی و دستورالعملهایپ-2
 مایند.نبهداشت درمان و اموزش پزشکی  و زیر نظر مسول مربوطه به ارایه خدمت و روشهای درمانی اقدام 

 طی آرام و امن داشته باشند.رسنل بیمارستان حق دارند جهت ارایه مراقبت مطلوب و موثر محیپ-3

لی  مورد م وظایف شغتان حق دارند از حمایت و مساعدت قضایی از سوی مسولین، در مواردی که به دلیل انجاپرسنل بیمارس-4
 پیگرد قرار می گیرند، برخوردار شوند.

فه ای که قواعد حر ف اصول ورسنل بیمارستان حق دارند علیرغم  درخواست و اصرار بیماران  از انجام  دادن اعمال خالپ-5
 موجب آسیب دیدن جسمی یا روحی بیمار میشود امتناع نمایند.

 ت در انجامتان حق دارند بر اساس شرح وظایف و زیر نظر مسول مربوطه و بر اساس قوانین و مقرراپرسنل بیمارس-6
 وظایف قانونی خود مستقل باشند.

یماران و ازرسان ، ببو تکریم از سوی مسولین، کارکنان و ماموران دولتی ، نل بیمارستان حق دارند از رفتار مناسب پرس-7
 همراهان ایشان بر خوردار شوند.

ظایف شغلی رتبط با ودستورالعملها و روشهای نوین درمانی و آئین نامه هایی که م از آخرین پرسنل بیمارستان حق دارند-8
 ود. بهره مند ش آنها می باشد در چارچوب مقررات مربوطه

ر امان دا همراهان تان حق دارند از هرگونه تعرض و پرخاشگری  گفتاری و کرداری احتمالی توسط  بیمار یپرسنل بیمارس-9
 باشند.

قانون  607،609،608ماده  تان حق دارند در صورت تهدید یا توهین  از جانب بیمار یا همراه  بیمار ، از حمایتپرسنل بیمارس-10
 ردار شوند.مجازات اسالمی  برخو

 
 

 منشور حقوق کارکنان
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  را ند رسید ی   ا ت تو   مرا  ه   نده
 :ا ر از خدمات ارا   ده رد  اور ا     ا تی دار د

   م  و  رسید ی
     ا ات  
   ا م   ید ان 

 مرا  ه  ما ید 

 با  ماره      

        
 ما  ب  ر د و  ا      ما ید 

   ا ت  ود را رد

  رم مر و    ت و  

رد  ندوق   ا ت   نداز د

  ا      ب    ا ت  ما مورد  ر ی  رار  ر  ه و    از   و        ما 
  ا ال  داده  وا د  د

 :  رما ید تو  ز    ات      ا  

  ما ید بیان رو   و  واته ا   ان  تی را   ود   ات  - 
  نا چه از  رد  ا ی   ا ت دار د  م و م   ات وی را  کر  ما ید- 
   ماره  ما   ود را   ت ا ال     ها ی   ید  ما ید- 
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اشتغال  چگونگی مراجعه به واحد اداری برای معرفی واحدهای زیربط و کسب اطالعات در خصوصنیروی اداری :  -1
 و آشنایی با فرایند کاری مرکز و واحد مربوطه

گونگی خصوص چ کسب اطالعات درنیروی درمان : مراجعه به دفتر پرستاری برای معرفی به واحدهای ذیربط و  -2
 اشتغال و آشنایی با فرایند کاری مرکز و واحد مربوطه

ی از ارک هویتائه مدمراجعه به واحد کارگزینی جهت تشکیل پرونده پرسنلی و صدور حکم کارگزینی به همراه و ار -3
 جمله شناسنامه به همراه کپی، کارت ملی به همراه کپی، عکس و ... (

 خروج وارگزینی به منظور تعریف کد شناسایی در دستگاه تایمکس برای ثبت ورود مراجعه به واحد ک -4

جتماعی و اه تامین ره بیممراجعه به واحد دریافت و پرداخت جهت معرفی فرد به سازمان تامین اجتماعی برای اخذ شما -5
 راهنمایی وی برای افتتاح حساب حقوقی

 ناساییپرسنلی برای دریافت اتیکت ش داشتن عکس ه همراهمراجعه به واحد دفتر مدیریت کیفیت با ب -6

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 بدو ورودکارکنان   راهنمـای 
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 ساختمــانه نقش 
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 مفاهيم و واژه ها

 : ی کند.کسی که خود را به ارائه دهنده خدمت جهت دریافت خدمات بهداشتی درمانی معرفی م بیمار 

  ه رسمیت بافراد  تیازات و اختیارات خاصی را برای: مجموعه قواعد و مقررات حاکم بر یك جامعه که امحقوق     
 می شناسد.

  یخچهرتا

 ایریب 1381  لایس رد. ستا بالینی تخدما حاکمیت لعماا جهت هااردستاندا تعریف در شاخص یهارمحو از یکی ربیما قحقو
 غبالا پزشکی زشموآ و نمادر ،شتابهد وزارت سالمت نتومعا یسو از و ینوتد انیرا در ربیما قحقو رویمنش رایب ینیلاو

 .یددگر
 ن،پزشکا شنگر صخصو در نیامید یمطالعه منجاا د،موجو منابع جامع ورمر حلامر طی ربیما قحقو رمنشو ینوتد    

 و ایمکاتبه ظرسنجین ر،بیما قحقو رمنشو پیشنویس ینوتد ر،بیما قحقو عایتر ورتضررد ویم در رانایبیم و رانتایپرس
 رتصو پیشنویس عجام سیربر جهت تیرمشو هگارکا اریبرگز نهایتاً  و ویسین یشیپ صویخص در انرینظ صاحب از ریحضو

 هیب و حطر پزشکی زشموآ و نمادر ،شتابهد  وزارت اریذیگ  تیسیاس رایویش در رمنشو دیپیشنها متن نپایا در. پذیرفت
 به پزشکی زشموآ و نمادر ،تیشابهد رییوز یویس از 1388  هایم نایبآ در رایبیم قویحق رویمنش اییینه تنیم.  یدیسر ویبیتص
 .یددگر غبالا تابعه کزامر
. ستا هیددگر تنظیم پایانی هریتبص كیی و ارزش و نشیبی اهریهم هیب بند 37 و کلی رمحو 5 در ربیما قحقو جامع رمنشو   

 و بنتخاا قیح ،افییک و بویمطل وینح هیب تایطالعا یافتدر حق ب،مطلو تخدما یافتدر حق شامل رمنشو پنجگانه یهارمحو
 در و رازداری لیصا تیعایر و رایبیم ییخصوص حریم به امحترا حق ،سالمت تخدما یافتدر در ربیما نهآزادا یتصمیمگیر

 دییبن 3 و 14، 4، 7، 9   در كییی رییه بییترتی هییب هییک تییسا تکایاییش هییب یدگیییسر دییمرآکا مایینظ هییب یییسترسدق یح تینهای
 قحقو ییفاا جهت در شمندارز میاقدا ربیما قحقو رمنشو غبالا و ینوتد چه گرا که شتدا توجه باید.    تییسا هدیییدگر ینودییت

 جانبه همه توجه ،مناسب زیفرهنگسا جهت زمال اتتمهید که دبو وارمیدا آن دمفا تیعایر به انمیتو مانیز ماا ،میباشد رانبیما

 رعا ت حــقوق گ رندگان  ــدمت
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 انبهعنو رانبیما قحقو عایتر دننمو ظلحا همچنین و رمنشو نشد یییاجرا یایهرهکارا ،نعامو شناسایی ن،نفعاذی کلیه قحقو به
 .   ددریگ هماریف المتیس تدمایخ ی هیئارا کزامر شیابیارز یشاخصها از یکی
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 ربيما قحقو

 . مطلوب خدمات سالمت حق بیمار است  دریافت -1

 : ارائه خدمات سالمت باید

 : ادات فرهنگی و مذهبی باشدو منزلت انسان و با احترام به ارزش ها ، اعتق (شایسته شان1-1

 . ( بر پایه صداقت ، انصاف ، ادب و همراه با مهربانی باشد2-1

 . بیماری و جنسیتی باشد  ، نوع  (فارغ از هر گونه تبعیض از جمله قومی ، فرهنگی ، مذهبی3-1

 . (براساس دانش روز باشد4-1

 . باشد  بیمار  برتری منافع رب  (مبتنی5-1

 . ی بیماران باشدتوزیع منابع سالمت مبتنی بر عدالت و اولویت های درمان  (در مورد6-1

 . درمان و توانبخشی باشد  ، تشخیص ،  یریارکان مراقبت اعم از پیشگ  (مبتنی بر هماهنگی7-1

 . دی باشغیر ضرور از تحمیل درد و رنج و محدودیت(به همراه تامین کلیه امکانات رفاهی پایه و ضروری و به دور 8-1

ی ، نبیماران روا ،آسیب پذیر جامعه از جمله کودکان ، زنان باردار ، سالمندان   وق گروه های(توجه ویژه ای به حق9-1
 . زندانیان ، معلوالن ذهنی و جسمی و افراد بدون سرپرست داشته باشد

 . ام به وقت بیمار باشدین زمان ممکن و با احتر(در سریع تر10-1

 . (با در نظر گرفتن متغیرهایی چون زبان ، سن و جنس گیرندگان خدمت باشد11-1

وری غیر ف بدون توجه به تامین هزینه ی آن صورت گیرد . در موارد (در مراقبت های ضروری و فوری ) اورژانس ( ،12-1
 . )الکتیو ( براساس ضوابط تعریف شده باشد

ز م است پس اه ارائه خدمات مناسب ممکن نباشد ، الزهای ضروری و فوری ) اورژانس ( ، در صورتی ک(در مراقبت 13-1
 . ارائه ی خدمات ضروری و توضیحات الزم ، زمینه انتقال بیمار به واحد مجهز فراهم گردد

سایش فظ آبا هدف ح  اشد(در مراحل پایانی حیات که وضعیت بیماری غیر قابل برگشت و مرگ بیمار قریب الوقوع می ب14-1
و خانواده   اطفی ویوی و عآسایش کاهش درد و رنج بیمار، توجه به نیازهای روانی، اجتماعی، معن. منظور ازوی ارائه گردد

راه هم خواهد که می خویش با فردی آخرین لحظات زندگیدر حال احتضار حق دارد در اش در زمان احتضارمی باشد. بیمار
 . گردد
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 . رددر اختیار بیمار قرار گی ت باید به نحو مطلوب و به میزان کافیاطالعا -2

 : (محتوای اطالعات باید شامل موارد ذیل باشد1-2

  شور حقوق بیمار در زمان پذیرش(مفاد من2-2

 سیستم  و معرفی ط بیمهضوابط و هزینه های قابل پیش بینی بیمارستان اعم از خدمات درمانی و غیر درمانی و ضواب
 حمایتی در زمان پذیرش های

 نشجو و تار و دا، پرس از جمله پزشك  اعضای گروه پزشکی مسئول ارائه مراقبت  نام ، مسئولیت و رتبه ی حرفه ای
 : ارتباط حرفه ای آنها با یکدیگر

 آگهی و  ، پیش روش های تشخیصی و درمانی و نقاط ضعف و قوت هر روش و عوارض احتمالی آن ، تشخیص بیماری
 : آن و نیز کلیه ی اطالعات تاثیر گذار در روند تصمیم گیری بیمار عوارض

 و اعضای اصلی گروه پزشکی در طول درمان  نحوه ی دسترسی به پزشك معالج . 

 کلیه اقداماتی که ماهیت پژوهشی دارند . 

 ارائه آموزش های ضروری برای استمرار درمان . 

 . شد(نحوه ی ارائه اطالعات باید به صورت ذیل با3-2

 ز جمله اوی   ردیهای ف و درد و ویژگی  و متناسب با شرایط بیمار از جمله اضطراب  اطالعات باید در زمان مناسب
 : و توان درک در اختیار وی قرار گیرد . مگر این که  زبان ، تحصیالت

عات  اطال قالانت رتارائه اطالعات فوق سبب آسیب به بیمار گردد : در این صو به واسطه شروع درمانتاخیردر- 
 . پس  از اقدام ضروری، در اولین زمان مناسب باید انجام شود

 ید خواستصورت با بیمار علی رغم اطالع از حق دریافت اطالعات ، از این امر امتناع نماید که در این  -
 . دهدقرار بیمارمحترم شمرده شود ، مگر این که عدم اطالع بیمار وی یا سایرین را در معرض خطر جدی

 ر آن را و  تصوی باشد بیمار می تواند به کلیه ی اطالعات ثبت شده در پرونده ی بالینی خود دسترسی داشته
 . اشتباهات مندرج در آن را درخواست نماید  و تصحیح  دریافت نموده

 . مار دردریافت خدمات سالمت باید محترم شمرده شودآزادانه بی  حق انتخاب و تصمیم گیری -3

 : درباره موارد ذیل می باشد  محدوده انتخاب و تصمیم گیری( 1-3
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 ضوابط  انتخاب پزشك معالج و مرکز ارائه کننده ی خدمات سالمت در چارچوب . 

 و نظر خواهی از پزشك دوم به عنوان مشاور  انتخاب . 

 فت حوه دریانوم و اشرکت یا عدم شرکت در هر گونه پژوهش با اطمینان از اینکه تصمیم گیری وی تاثیر ی در تد
 . خدمات سالمت نخواهد داشت

  کشی یا  وارد خودمگر در مقبول یا رد درمانهای پیشنهادی پس از آگاهی از عوارض احتمالی ناشی از پذیرش یا رد آن
 . مواردی که امتناع از درمان شخص دیگری را در معرض خطر جدی قرار میدهد

 ثبت و به .میباشد  م گیریانی آتی در زمانی که بیمار واجد ظرفیت تصمیاعالم نظر قبلی بیمار در مورد اقدامات درم
 ظر ارائهننی مد عنوان راهنمای اقدامات پزشکی در زمان فقدان ظرفیت تصمیم گیری وی با رعایت موازی قانو

 . کنندگان خدمات سالمت و تصمیم گیرنده جایگزین بیمار قرار گیرد

 . مل موارد ذیل میباشدمیم گیری شا( شرایط انتخاب و تص2-3

  ند دوم ( بذکور در امع ) مجیافت اطالعات کافی و درانتخاب و تصمیم گیری بیمار باید آزادنه و آگاهانه ، مبتنی بر
 . باشد

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

 . ری باشدیت اصل رازداحترام به حریم خصوصی بیمار ) حق خلوت ( و رعاارائه خدمات سالمت باید مبتنی بر ا  -4

ستثنا انون آن را رازداری راجع به کلیه ی اطالعات مربوط به بیمار الزامی است مگر در مواردی که قا ( رعایت اصل1-4
 . کرده باشد

است  روریض  یمار احترام گذاشته شود .( در کلیه ی مراحل مراقبت اعم از تشخیصی و درمانی باید به حریم خصوصی ب2-4
 . منظور کلیه ی امکانات الزم جهت تضمین حریم خصوصی بیمار فراهم گردد  بدین

ی توانند به ی شوند ، مو گروه درمانی و افراد مجاز از طرف بیمار و افرادی که به حکم قانون مجاز تلقی م ( فقط بیمار3-4
 . دسترسی داشته باشند  اطالعات

الدین وهی یکی از اشته باشد . همرادبیمار حق دارد در مراحل تشخیصی از جمله معاینات ، فرد معتمد خود را همراه ( 4-4
 . دضرورت های پزشکی باش  کودک در تمام مراحل درمان حق کودک میباشد مگر اینکه این امر بر خالف
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 . سترسی به نظام کارآمد رسیدگی به شکایات حق بیمار استد -5

 ریافت( هر بیمار حق دارد در صورت ادعای نقض حقوق خود که موضوع این منشور است ، بدون اختالل در کیفیت د1-5
 . خدمات سالمت به مقامات ذی صالح شکایت نماید

 . ( بیماران حق دارند از نحوه رسیدگی و نتایج شکایت خود آگاه شوند2-5

ن زمان ه تریسالمت باید پس از رسیدگی و اثبات مطابق مقررات در کوتا( خسارت ناشی از خطای ارائه کنندگان خدمات 3-5
 . ممکن جبران شود

 ارزش و بينش  

 ای هیژو همیتا از ریابیم یطاشر در مرا ینا.باشند می ها ننساا متاکر به امحترا و حفظ به متعهد جامعه ادفرا یکایك
 موظف لتدو  دهبو میسالا ریجمهو منظا پایه لصوا از نسانیا یالوا متاکر به توجه ساسیا نقانو سساابر. ستا رداربرخو

 تنیمب و النهدعا باید سالمت تدماخ ئهارا سساا ینا بر. کند تأمین رکشو ادفرا یکایك ایبر را مانیدر - شتیابهد تخدما ستا
 .   دپذیر رتصو رانبیما نسانیا متاکر عایتر و قحقو به امحترا بر
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 بيمار يایمن حل راه 9 اجرایي روش

 

 برای سالمتی از مراقبت در ساز مسئله های زمینه رراستای د بیماران ایمنی در مشخص اصالحات ارتقاء : هدف 1-

 . دهد می دست رابه باال کیفیت با و ایمنی سالمتی از مراقبت ذاتاً که سیستم نقص بی و درست طرح

 .دارد کاربرد لک انبار و داروخانه ، محیط هداشتپذیرش،ب واحدهای و بستری بخشهای کلیه در : كاربرد دامنه 2-

 :مراجع 3-

 ایران در بیمارستان بخشی اعتبار های استاندارد  

 یبالین حاکمیت مبانی با آشنایی 

 بیمارستانها بخشی اعتبار المللی بین استاندارد JCI 

 و جراحی اعمال ، ارویید درمان ، خون انتقال ، سرپایی و بستری بخش در بیماران صحیح شناسایی گالیدالین 
 درمانی بهداشتی ناخواسته اتفاقات وقوع کاهش منظور به آزمایشگاهی اقدامات

 بستری همگام دارویی تلفیق العمل دستور  

 یدرمان بهداشتی مراکز در بهداشت رعایت دستورالعمل 

 پرستاری مرجع استاندارد  

 

 : تعاریف 4-

 متحرک غیر یا رکمتح سطحی روی بر عفونی عاملی وجود : آلودگی

  میشود. بیمار ایمنی نخطرانداخت یابه دارو از نامناسب استفاده باعث که جلوگیری قابل رویداد هرگونه : دارویی خطای
 خطری یا حادثه زبرو موجب ، تجهیزات و ها محوطه ، سازمان های ساختمان ، آن براساس که میزانی و درجه : ایمنی

 .نشوند کنندگان قاتمال یا کارکنان ، بیماران برای

 شده تجویز نآ داروبرای چه آن جز به ،ناسازگار صورت به معموال ،دارو یك شناختی دارو تاثیر : جانبی عوارض

 .است

 ایمنــی بیمــار
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 به بالینی خدمات یك از (2 )، دیگر واحد به مراقبتی واحد یك (1 ) از بیمار از مراقبت مسئولیت رسمی جابجایی : انتقال

 دیگر نیسازما به سازمان یك از (4 )؛ دیگر پزشك به صالحیت واحد پزشك یك از (3 )، دیگر بالینی خدمات
 

 :اقدامات شرح 5-

 .باشد می ذیل شرح به بیمار ایمنی حل راه 9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :دارویی خطای از جلوگیری جهت مشابه تلفظ و نام با داروهای به توجه (5-1

 از چه)دارد وجود آنها در خطا بروز احتمال و دارند مشابه اسامی که را داروهایی از لیستی درمانی های بخش کلیه

 مشابهت نیز ستانبیمار سرپایی داروخانه در .قراردهند کارکنان دردسترس (آنها ظاهر و شکل نظر از چه و نام نظر

 و ارتباط یراربرق.گیرد قرار کارکنان دردسترس نویسی نسخه در رایج اشتباهات و پزشکان خط دست در دارویی های
 افزایش منظور به رکزم در دارو مصرف و توزیع فرایند اصالح با ارتباط در دارو فنی مسئول و داروخانه با موثر تعامل

 :شود انجام زیرباید موارد لذا.گیرد صورت بیمارباید ایمنی

 ودش چیدمان جداگانه های وقفسه باکسها)از نظر شکل، نام و ظاهرآنها( در هم به شبیه داروهای.  
 اشدب شده مشخص جداگانه برچسب با دارو نام باید حتما وخطرناک باال باغلظت های دارو درخصوص. 

 ییدارو خطای از جلوگیری جهت مشابه تلفظ و نام با داروهای به توجه  -1

 خطا از جلوگیری جهت بیمار فردی مشخصات به توجه  -2

 بیمار تحویل زمان در موثر ارتباط  -3

 بیمار بدن صحیح محل در صحیح رجپروسی انجام  -4

 الکترولیت های محلول غلظت کنترل  -5

 خدمات ارایه انتقالی مراحل در درمانی دارو صحت از اطمینان  -6

 ها لوله و سوند نادرست تازاتصاال اجتناب  -7

 تزریقات وسایل از یکباره صرفاً استفاده  -8

 المتیس های مراقبت با مرتبط عفونت از جلوگیری برای دست بهداشت بهبود  -9
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 داروها، ژنریك نام به توجه ، بیمار دربالین دارویی باکارت دارو تطبیق ازجمله دادن دارو فرآیند رعایت 

 ...و دارویی مشابه های ازنمونه آگاهی

 نمایید کسب آگاهی دارو ونوع دارویی زاشکالا دارودادن دنفرآی اجرای از قبل.  
 خواند می اسم هب را وی ( دهد می قرار مخاطب خانوادگی نام و نام با را بیمار "حتما ، دادن دارو هنگام(. 

 شود داده مطابقت دارویی کارت با را بیمار مشخصات دیگر بار یك ، دادن دارو هنگام. 
 شود توجه انقضاء ،تاریخ دارویی شکل ، ودار دوز به ، داروها کردن آماده هنگام. 
 شود داده مطابقت دارویی کارت با "مجددا را ... و ، دارو دوز ، دارو نوع ، دادن دارو هنگام. 

 

 خطا از جلوگیری جهت بیمار فردی مشخصات به ( توجه5-2

 انتقال ، جراحی مالاع ، روهادا تجویز فرآیند مانند دارد حیاتی اهمیت بیمار مشخصات به توجه که گلوگاههایی کلیه

 شناسایی الین گاید دستورالعمل وطبق.گیرد نظرقرار مد خانواده مادرو به نوزاد تحویل و آزمایشگاهی اقدامات ، خون

 بمنظور زمایشگاهیآ اقدامات و جراحی ،اعمال دارویی درمان ، خون انتقال ، سرپایی و بستری بخش در  بیماران صحیح

 نام از بیماران ساییشنا جهت بیمارستان دراین.شود جلوگیری ها ازخطا درمانی بهداشتی ناخواسته  اتفاقات وقوع کاهش

 .شود می استفاده مچو یا  تولد تاریخ ، شناسایی کارت ، بیمار

 بستری بخش بیماران لیهک است الزامی ، بیماران صحیح شناسایی عدم از ناشی ناخواسته اتفاقات رسانیدن حداقل بمنظوربه
 مراقبتی و تشخیصی ، انیدرم اقدامات دریافت بندجهت یامچ شناسایی باند دارای بیمارستان در پذیرش دوره در بیمارستانی

 :باشند

 اطمینان کسب جهت درمانی نکارکنا مسئولیت از بیماران توسط شناسایی بند مچ از استفاده که شود می یادآوری اکیداً 1-

 .کاهد نمی صحیح ماربی روی بر صحیح اقدام انجام از

 به اتفاقات بیماران یرشپذ بدو در دستبندها این . است شده تهیه بزرگسال دوسایز در بیماران شناسایی دستبندهای 2-

 نام و نام ، شپذیر محترم پرسنل توسط پرونده تشکیل از پس ، مختلف بخشهای در بستری بیماران و نظر تحت صورت

 مندرجات رد مخصوص بارکد امکان درصورت و پزشك نام بخش، نام تشخیص، ، تریبس/تولد ،تاریخ بیمار خانوادگی

 .شد خواهد نوشته  دستبند
 بستگان از یکی رتضرو صورت در یا و بیمار با پذیرش هنگام بیماردر شناسایی باند روی در مندرج اطالعات صحت-3

 .شود می کنترل وی یك درجه
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 پرینت یا درج سفید رنگ به شناسایی باند زمینه روی بر آبی یا مشکی رنگ با بیمار مشخصات الزامیست -4

 ، ژیلرآ ، افتادن خطر ، عضوی نقایص دچار بیماران شامل که خطر معرض در بیماران برای امکان درصورت.شود
 به یازن که تحرکی یب و مسن بیماران ، خاص توجهات بدلیل سرطان به مبتال بیماران ، شنت دارای همودیالیزی بیماران

 سفید زمینه پس در مشکی رنگ با بیمار شناسایی مشخصات ، دارند بستر زخم به بودن مستعد بدلیل مداوم وضعیت تغییر

 .شود می چسبانیده قرمز باند روی بر و شده نوشته

 چك را مندرج تاطالعا صحت و شناسایی باند وجود بیمار تحویل هنگام ویا ادمیت در است موظف بخش پرستار 5-

 .نماید
 کل در نیکسا روش یك به واضح و خوانا صورت به بایستی بیماران مشخصات ، خطا از پیشگیری بمنظور 6-

 ، نوشته شدن دار خدشه صورت در است موظف بیمار مسئول پرستار و شوند نوشته شناسایی های باند روی بر بیمارستان
  .نماید درخواست پذیرش از را مندرجات  برگ مجددأ

 شناسایی باند قبتیمرا یا و تشخیصی ، درمانی خدمت یك ارائه بمنظور درمانی تیم اعضای از یك هر که ورتیص در-7

 بر شناسایی باند ستنب به نسبت رأساً درمانی فرآیند اتمام از پس سریعاً ضروریست ، نمود باز بیمار یك بازوی از را

 .نشود بسته بیمار تخت یا ترالی ، میز روی بر شناسایی باند لطفأ . نماید بیماراقدام  بازوی

 باند وجود به نسبت ، وظایف سایر بر عالوه صبح روز هر بیماران بالین راند هنگام در است موظف بخش سرپرستار 8-

 .فرماید حاصل اطمینان و داده نشان حساسیت نیز باند در مندرج اطالعات صحت و  شناسایی

 باند وجود به نسبت راندم صورت به بخش هر در بالین راند هنگام رد است موظف گردش در شیفت سوپروایزر-9

 .فرماید حاصل اطمینان و داده نشان حساسیت نیز باند در مندرج اطالعات صحت  و شناسایی
 موظفند بخش وتحول رتغیی هنگام در شب و عصر شیفتهای در بخش مسئول عنوان به پرستاری پرسنل از یك هر -10

 .فرماید صلحا اطمینان و داده نشان حساسیت نیز باند در مندرج اطالعات صحت و شناسایی دبان وجود به نسبت

 در آن از مراقبت و بنددست وجود ضرورت بیمار، ادمیت هنگام ویا بخشها به ورود بدو در بیمار به آموزش برگه در-11

 .شود داده توضیح بیمار برای بستری مدت  طول

 . نشود استفاده وی شناسه بعنوان بیمار وتخت اتاق شماره از هیچگاه شود می تأکید-12

 درپ نام ضروریست ، بستری بیمار دو خانوادگی نام و نام مشابهت صورت در ، بخش در بیمار شدن بستری از پس-13

 . گردد قید نیز  بیماران
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 .نشوند پوست فشردگی سبب که شوند بسته نحوی به شناسایی باندهای-14

اسایی بر روی بازوی غالب نی و تشخیصی ، وجود باند شندرما های پرویسجر کلیه انجام برای بیمار قالانت هنگام در-15
 .باشد می آن کنترل به موظف گیرنده تحویل پرسنل و بودهالزامی 

 جامان منظور به بیمار لینبا بر حضور هنگام در موظفند وتغذیه تراپی فیزیو ، رادیولوژی ، آزمایشگاه محترم پرسنل-16
 .نمایند حاصل اطمینان و داده تطبیق شناسایی باند با را فوق بیمار مشخصات ، اقدامات

 .باشند می شناسایی باند مشخصات با بیمار نام تطابق به ملزم بیمار معاینه و بالین راند هنگام در محترم پزشکان-17

 نام و نام : خصاتمش حاوی نیز بخشها دیورو درب امکان ودرصورت بیمار تخت باالی بیماران شناسایی کارتهای-18

 .باشد معالج پزشك ونام تشخیص ، خانوادگی
 

 بیمار تحویل زمان در موثر ( ارتباط5-3

 هنگام به ایدب که مواردی خصوص در وسوپروایزرین بخشی مسئولین توسط پاراکلینیك و پرستاری پرسنل کلیه آموزش
 و ...( و بالعکس و كپاراکلینی واحدهای به بخش بالعکس،از و عمل اتاق به بخش از(  مختلف های واحد به بیمار تحویل

 کنند توجه آن به دیگر شیفت به شیفت یك از یا
 :شود می تقسیم بخش چند به بیمار با ارتباط مقوله کلی بطور

 یا و ، ددجوم با پزشکی فوریتهای خدمات نیروهای ارتباط) بیمارستان در بستری از قبل بیمار با ارتباط 

 (.باشد می پیشگیری اولیه سطوح در بهداشتی خدمات کننده دریافت که مددجویانی

 ویژه های قعیتمو ، بستری زمان ، پذیرش بدو شامل خود که بیمارستان در بستری زمان در بیمار با ارتباط ، 
 .... و شده فوت و بدحال بیماران همراهان با ارتباط ، ترخیص زمان

 شود می جامعه تبهداش پرستاران و بیماری پیگیری زمان به مربوط بیشتر که ترخیص از بعد بیمار با ارتباط.  

 بوده درمانی پرسنل طتوس پوشش تحت موارد جزء است بیمار بستری زمان به مربوط که دوم مورد تنها باال بندی دسته از

 .نماییم رعایت کامأل را آن به مربوطه نکات باید و

 ستا متقابل احترام و اعتماد اساس بر و بیمار و پرستار بین ، ساسیا هسته عنوان به ارتباط.  

 باشد می رماند فرایند شدن اجرا بهتر چه هر و اعتماد حس ایجاد در عامل ،مهمترین صحیح ارتباط برقراری.  
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 ، بیمارستان اماتانتظ ینیروها : شامل ترتیب به باشند می ارتباط در بیمار با که درمانی غیر و درمانی مختلف گروههای
 آزمایشگاه ( نیكپاراکلی بخشهای ، اسکرین پزشك ، نظراورژانس فوریت،تحت پرسنل ، اژ تری پرسنل ، پذیرش  پرسنل

 . است...و عمل اتاق مانند بخشهایی و بستری بخشهای ...( و رادیولوژی ، اکو ، داروخانه ،
 :بیمارستان حراست و انتظامات :الف

 . هستند بیمارستان ینا محترم پرسنل بیمارستان به ورود بدو در بیمار همراهان و بیمار با تباطار خط اولین واقع در

 ، باشد می شان امیانتظ وظایف حریم حفظ با همراه حال عین در که انتظامات همکاران توسط صحیح ارتباط اصول رعایت
 :باشد زیر یهایویژگ دارای بایستی ارتباط این . .شود می وی همراه و بیمار به مثبت بازخورد شدن پدیدار باعث

 اورژانس واقعم در پذیرش مراحل سریعتر و تر ساده انجام جهت کامل راهنمایی با همراه محترمانه برخورد  
 مددجویان و رجوع ارباب با فیزیکی و لفظی درگیری گونه هر از پرهیز  
 آرامسازی منظور به ههمرا و مددجو با ، مرتبط اصول اساس بر صحیح ارتباط برقراری  

 فهم قابل و روشن ، کافی توضیحات با ،همراه افراد خروج و ورود کنترل و بخشها انضباط و نظم برقراری 

 تفاهم سوء از جلوگیری جهت

 همراهان با جدی حال عین در ، دوستانه برخورد و همدلی و اعتماد حس ایجاد  

 شود می ردف در اعتمادی بی حس ایجاد باعث که خشن و آمیز تهدید گفتار و رفتار گونه هر از خودداری. 
 :بیمارستان پذیرش: ب

 باشد می بخشها سایر از محدودتر بیماران و پذیرش واحد بین ارتباط. 
 نموده کنترل دقیق طور به را بستری به رضایت فرم ، داده پاسخ بیمار سئواالت به موظفند پذیرش محترم پرسنل 

 . نکنند اهمال اربیم شخصی اطالعات درگرفتن و

 شامل که انبیمارست ومقررات اصول پمفلت و شناسایی دستبند ، بستری بیمار هر به موظفند پذیرش پرسنل 

 .شود ثبت خوانا و دقت با شناسایی دستبند در مندرج اطالعات .دهند تحویل را باشد می نیز بیمار منشورحقوق

 نمایند ترک را خود خدمت محل ، یگزینجا نیروی با تنها شرایط هر در بایستی پذیرش پرسنل .  

 اًحتم .... و مالی از اعم خاص مشکل بروز صورت در و نموده حفظ را خود خونسردی ازدحام هنگام در 

 احسن نحو به ار خود وظایف بیمار اقدامات پیشبرد راه در و داده قرار امر جریان در را شیفت سوپروایزر

 .بیمار هب کافی توضیحات ارائه و احترام با همراه ارتباط با رمگ نمی شود میسر این و دهند انجام
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 :بیمارستان اورژانس یا فوریتها بخش: ج

 کننده مراجعه بیمار یطشرا به بسته. باشد می فوریتها بخش ، است ارتباط در آن با بیمار که درمانی بخش اولین معموأل

 .است برخوردار ای ویژه حساسیت از مقوله دو هر در ارتباط ، ( بودن اورژانسی غیر یا اورژانسی)

  :شامل شود رعایت اورژانس غیر مواقع در فوریتها بخش به ورود بدو در بیمار با ارتباط در باید که مواردی
 تهافوری بخش به آنها راهنمایی و کامل؛ وبااحترام باز روی با بیمار همراهان و بیمار پذیرش  

 تریاژ مسئول پرستار عنوان به خود معرفی 

 سوگیری بدون بیمار اصلی مشکل پرسیدن و بیماری تاریخچه گرفتن  

 وی همراهان یا بیمار با همدلی حس داایج  

 پرسنل و بیمار بین متقابل احترام  

 خود نام با بیمار کردن صدا  

 درمانی اقدامات انجام حین در بیمار منزلت و شأن حفظ  
 تشخیصی و درمانی اقدامات انجام از شرایطی هر در بیمار شخصی حریم حفظ  
 نکنید شفرامو را " متشکرم و میکنم خواهش" دهد انجام را ای وظیفه خواهید می بیمار از که زمانی.  

 نیاز مورد تشخیصی و درمانی اقدامات با ارتباط در بیمار به کافی توضیحات ارائه  
 یمارانب انطباق طرح ورعایت یمراقبت و درمانی پروسیجرهای انجام از قبل ، بیمار از گرفتن اجازه  
 است مناسب ارتباط بودن دار ادامه برای ضروری امری ، کار انجام از مرحله هر در صداقت داشتن.  
 توجه و شدبا اولیه اضطراب و استرس بردن بین از جهت مناسب راهکار یك تواند می شوخی و فکاهی گفتن 

 .پذیرد صورت شخصی های حریم حفظ با و مناسب زمان در آن گفتن که باشید داشته

 نماید شااف را خود پنهان اضطراب راحتی به بتواند او تا نمایید تشویق ابرازاحساسات به را بیمار.  
 شد خواهد اعتماد برقراری و ارتباط تقویت باعث رازداری.  

 سئواالتی ، باز تئواالس ) باشد داشته بر در اطالعات استخراج در را ای العاده فوق نتایج تواند می باز سئواالت

 عنوان به تیمشکال چه با مثأل)  .کند می خیر یا بلی از تر مفصل های پاسخ دادن به مجبور را بیمار که است

 (هستید؟ روبرو اصلی مشکل
 بیمار تحصیالت سطح و فرهنگی ، سنی شرایط با منطبق شفاف ، کافی توضیحات ارائه  
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 اصطالحات بردن بکار از خودداری و بیمار برای کلمات ترین مناسب انتخاب  

 باشد می ارتباط یبرقرار به قادر سختی به درد هنگام در بیمار مثال طور به است درارتباط اساسی عامل زمان.  

 بیمار پذیرش و ودوستانه صمیمی فضای بابرقراری ارتباط برقراری به تشویق 

 بیماری روند از ، بیمار به اطالعات ارائه رسانی روز به  

 باشد می بیمار با ارتباط قفل کردن باز اصلی کلید که است هنری بودن خوب نوندهش.  

 خوبی شرایط در اربیم زیرا باشد می دیگر مراجعین از تر سخت مراتب به وی همراهیان و اورژانسی بیمار با ارتباط

 به قادر ، اضطراب و نگرانی یلبدل نیز بیمار همراهیان طرفی از . باشد نمی نیز ارتباط برقراری به قادر و نبوده

 نیستند مناسب ارتباط برقراری

 و احترام ، داری خویشتن و صبر ، همدلی حس ایجاد بخصوص فوق موارد کلیه رعایت بر عالوه شرایط این در لذا
 .کرد خواهد نمود پیش از بیش شناسی وظیفه

 گردد رعایت بایستی پرستاران طرف از فوق موارد کلیه نیز بستری بخشهای به اورژانس بخش از بیمار انتقال درهنگام

 که است مهمی بسیار مطلب سوگیری بدون و مثبت ذهنیت ایجاد و اتفاقات بخش طرف از بخش به بیمار اولیه معرفی نحوه

 از پس و شده معرفی بخش پرستاران به کامل طور به بیمار .شود نمی رعایت بیمار پذیرش موارد اکثر در متأسفانه

 شود می گفته بیمار به بیمارستانی درون و بخشی درون مقررات و قوانین ، بخش پرستار توسط بیمار کامل بررسی

 کامآل ، محیط بودن ناشناخته بدلیل بیمار پنهانی اضطراب به .دهید توضیح وی برای کامل بطور را بیمار حقوق منشور.

 پرسنل کلیه . نمایید ،حذف شود می بیمار آرامش و ابخو در اختالل باعث که را مخربی عوامل . باشید داشته توجه

 منزلت و شأن حفظ به موظف نیز ...( و رادیولوژی پرسنل ، آزمایشگاه پرسنل ، خدمات نیروهای مانند ) بیمار با مرتبط

 .باشند می شرایط هر در بیماران
 

 :کالمی غیر ارتباط

 توسط ارتباط ره در پیام % 50 از بیش.باشد می ارتباط برقراری های شیوه ترین اصلی از یکی کالمی غیر ارتباط

 .شود منتقل کلمات توسط % 10 از کمتر فقط و صدا تون بوسیله % 40 حدود ، کالمی غیر عالئم

 :شامل کالمی غیر عالئم
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 این . است کالمی غیر شکل هب احساسات بیان ه را ترین معمولی شاید: Facial Expression حرکات صورت یا  -1

 می   مشترک انسانها یتمام بین و اندک تفاوتی با مختلف فرهنگهای در حتی ،زبان جنس ، تحصیالت ، سن از فارغ ارتباط

 می مؤثر ارتباط ادامه و برقراری در پرستار توسط تحقیر و خشم مانند آیند ناخوش کالمی غیر کنترل حاالت .باشد

 .باشد

 کننده تداعی ،معموأل کشیده و صاف وضعیت یك . است ارتباطی کالمی غیر راههای از:  Postureوضعیت بدن یا  -2

 .باشد می نفس هب اعتماد ضعف و بیانگرافسردگی وضعیت وخمودگی وافتادگی بوده شخصیتی ثبات و نفس به اعتماد  حس
موثری  اط نقشع و عرف می تواند در ارتبظاهر تمیز و آراسته پرستار با حفظ موازین شر:  Groomingیا  آراستگی -3

 داشته باشد. در بیماران ، نیز این وضعیت بیانگر بهبود وضعیت  نسبت به قبل می باشد.

 ست  که یكاه ای از حرکات بدن ل افکار و احساسات دارند. ژست مجموعژست ها نقش مهمی در انتقا : Gestureژست یا  -4
 .کند می ایجاد را فرد مختص و ویژه ژست و تشکیل را رفتار

 العاده فوق نکودکا در بخصوص . است مهمتر مطلب آن خود از مطلب یك بیان نحوه:  Intonationلحن صدا یا  -5

 .بود خواهد گذارتاثیر

 در و ایجاد مثبتی واکنش توان یم عرف و شرع موازین گرفتن نظر در با و امکان صورت در:  Touchلمس یا  -6

 .باشد مؤثر بعدی ارتباط برقراری

 تیم و پرستار به ردف اعتماد عدم و ارتباط قطع باعث نتیجه در و شده ارتباط زنجیره در اختالل باعث که رفتارهایی

 ، بیمار به خود هایارزش تحمیل ، خصومت ، ای کلیشه و تکراری پاسخهای ، بیجا دادن قلب قوت :شامل شد خواهد درمان
 .است کالمی غیر و کالمی صورت به کردن طرد و کردن تحقیر ، کنجکاوی ، کردن نصیحت

 چه هر پیشرفت در هنتیج ، برنامه این اجرای تدوین نحوه و ارتباط فرهنگ کردن نهادینه ، ارتباط بهبود راهکارهای

 .داشت خواهد بیمار مراقبت کیفیت بیشتر

 هایفیلم ، نلپا ، سمینار برگزاری طریق از درمانی پرسنل جهت همراهان و بیمار با ارتباط تخصصی آموزش -

 .گیرد انجام مربوطه وجزوات آموزشی

 کلی گذاریهای یاستس یا و الینها گاید ، لیستها چك در اصلی کلید یك عنوان به ارتباط مبحث اهمیت بر تأکید -

 .گردد لحاظ بیمارستان

 · .گردد منظور پرسنل ارزشیابی های آیتم از یکی عنوان به ارتباط بر تأکید -
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 با پرسنل وسطت ارتباط اصول عملی استفاده مورد در محترم های سوپروایزر و بخش مسئوالن تر دقیق نظارت -

 .پذیرد صورت بیمار وهمراهان بیمار
 ، باشد می فرد سمت و یخانوادگ نام ، نام نشاندهده که مناسب )اتیکت(جیبی شناسایی های کارت از الزامی استفاده -

 درمان تیم از عضوی عنوان به بیمار به خود معرفی .تاس شده شناخته اولیه ارتباط راهکارهای از یکی به عنوان

 .پذیرد انجام ، درمانی اقدام هرگونه از شروع قبل بایستی

 و بخش مشخصات که ، اختصاصی و جداگانه صورت به بخش هر و بیمارستان مورد در آموزشی پمفلت تهیه -
 .باشد داده توضیح بیمار آگاهی برای را آن مختلف های قسمت

 دسته یك در ریبیما نظر از که بیمارانی و بهتر عمومی حال با بیماران برای گروهی آموزشهای زا استفاده -

 .گیرند می قرار بندی

 بیمار یا بوده شکلم دچار گویایی ، شنوایی نظر از که بیمارانی با ارتباط برقراری جهت تصویری کارتهای تهیه -

 دستگاه با درمان تتح شده اینتوبه بیمار مثال )باشد مین گویا صورت به ارتباط برقراری به قادر دلیل هر به

 )ونتیالتور

 

 بیمار بدن صحیح محل در صحیح رجپروسی ( انجام5-4

 خواهد استفاده نایم جراحی لیست چك از تصویب صورت در لذا است اهمیت با بسیار عمل اتاق در خصوص به مسئله این

 .یندنما اتخاذ پیشگیرانه تدابیر باید عمل اتاق به بیمار فرستادن از قبل نیز ها بخش ضمن در و شد

 · شود مشخص دستورپزشك طبق درستی به عمل محل -

 · شود تهگذاش صحه پرستاری وتشخیصهای بیمار حال شرح ، بیمار خود ،ابراز بیمار باپرونده عمل محل -

 · شود گذاری عالمت عمل محل امکان درصورت -

 · شود ذاریگ وصحه بازبینی پرستارمسئول توسط تریتمنت اتاق یاو عمل اتاق به انتقال از قبل عمل محل -

 
 الکترولیت های محلول غلظت کنترل (5-5

 پتاسیم:مثال برای)  است الکترولیتها سهوی توزیع ، شود می ذکر آن از داروها ایمنی درمورد که متداول مسئله یك
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 meq/ml درصد 50 غلظت منیزیمبا وسولفات یابیشتر درصد 9 غلظت با کلراید ؛سدیم پتاسیم یابیشتر؛فسفات

 کارورزویا جدید، استخدام انسانی نیروی بکارگیری مواقع خصوصاٌ ها ازخطا جلوگیری جهت( یابیشتر 2 کلرایدباغلظت

 .شود بایدتوجه ذیل نکات به طرحی

 · نشود نگهداری دربخش باال باغلظت داروهای االمکان حتی -

 · .شود جدا واضح صورت به ها دارو ازدیگر موردنظر داروهای -

 · شود جدا قرمز اتیکت با یادشده داروهای کلیه -

 · شود چك دوباره پزشك دستور به دارو مصرف هنگام -

 · گیرد قرار همکاران دید درمعرض آن کردن قیقر مصرف نحوه -

 · گردد وثبت چك متوالی صورت به دارویی مصرف بیماردرحین حیاتی عالئم -

 · باشد دردسترس دستورپزشك موردنظربیمارطبق دوز وتهیه زیسا رقیق نحوه دستورالعمل -

 .شو جدا هم از رنگی اتیکت با شکلی تشابه درصورت -

 

  خدمات ارایه انتقالی مراحل در درمانی دارو صحت از ( اطمینان5-6

 داروئی خطاهای . دهستن اداروه به مربوط وقایع درمانی، خدمات ارائه هنگام به بیماران به صدمه ایراد عمده علل از یکی

 تجویز هنگام به خطا زبرو میزان ولیکن دهند می رخ آن پایش و بیمار به دارو دادن و توزیع ، تجویز ، تهیه هنگام به

 آن وبدنبال باشد می امیالز دربخشها دارویی تلفیق دستورالعمل رعایت.گردد می برآورد شایعتر بیمار به آن دادن و دارو

 تلفیق فرماز بیماران کلیه برای.شود چك روزانه منظم صورت به پرستاری گزارش با شكپز دستور  تطابق پایش

 .شود استفاده ترخیص هنگام وآموزش دارویی ازتداخالت جلوگیری برای دارویی
 

 ها لوله و سوند نادرست ازاتصاالت اجتناب ( 5-7

 که هایی خشب در روزانه و باشد می رحمط لیست چك سواالت از یکی بصورت گزینه این سوپروایزری بازدیدهای در

 از پزشك ودستور آن از استفاده زمان مدت انقضاء، ،تاریخ سایز به توجه .گردد می کنترل گیرد می قرار بازدید مورد

 .باشد می آن کنترل الزامات
 

 تزریقات وسایل از یکباره صرفاً ( استفاده5-8
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 بدیهی . باشدمیروهادا درتجویز شایع روشهای از یکی تزریق .باشد می یکبارمصرف تزریق وسایل کلیه بیمارستان دراین
 خواهد جامعه و دمتخ گیرنده -خدمت دهنده ارائه برای زیادی خطرات ، آن استانداردهای رعایت عدم صورت در که است

 :گیرد صورت زیر ایاردهاستاند اساس بر تزریقات انجام باشد می ازالزامات ایمن تزریقات دستورالعمل به توجه لذا.داشت

 .استریل وسایل از استفاده-1

 .کنید استفاده جدید مصرف یکبار سرنگ یك از تزریق، هر برای -2

 .کنید استفاده ارود یا و واکسن نوع هر تلقیح بار هر برای جدید، مصرف یکبار استریل سوزن سر و سرنگ یك از -3

 .کنید ریپیشگی ) ویالها و سرسوزن-سرنگ(  وسایل آلودگی از -4

 ندارد، ودوج سوزن سر و سرنگ آلودگی احتمال و باشد می تزریقات مخصوص که تمیز سینی یا میز یك روی -5

 .نمایید آماده را تزریق وسایل

 .کنید استفاده دارو دوزی تك ویالهای از المقدور حتی-6

 استریل سوزن سر زا دارو کشیدن ارب هر برای هستید دارو دوزی چند ویالهای از استفاده به ملزم که صورتی در -7

 .نمایید استفاده

 آمپول جدار و ودخ دست انگشتان مابین تمیز گاز نازک الیه دادن قرار ،با شکنید می را آمپول سر که هنگامی-8

 .نمایید محافظت صدمه و آسیب از را خود ،انگشتان

 انقضاء تاریخ و نهاآ جدارة کدورت،شکستگی نظراز را تزریقی داروهای کلیة بیمار، به تزریق برای اقدام از قبل-9

 .نمایید دفع صحیح نحوه به را ،آنها موارد ازاین یك هر مشاهدة صورت در و نموده بررسی

 .دهید قرار توجه دارومورد یوجابجای استفاده،نگهداری نحوة با رادرارتباط سازنده کارخانه اختصاصی های توصیه -10

 .نمایید دفع صحیح نحوه به را استریل،آن غیر سطوح اب سوزن سر تماس صورت در -11

 کنید عفونی ضد الکل از تفادهاس با یا و بشویید وصابون آب با را خود تزریق،دستهای و دارو کردن آماده از قبل -12

 فادهاست تازه درجة 70 والکل تمیز سوآپ نیاز،از صورت در ولی نیست ) جدید( ویال سر کردن عفونی ضد به نیازی -13

 .نکنید استفاده الکل پنبه ظرف در موجود الکل به آغشته پنبة های ازگلوله.نمایید

 .بشویید را پوست حتما باشد، کثیف مشهود بصورت تزریق محل اگر تزریقات از قبل-14

 .دنمایی توجه آن انقضاء تاریخ به و کنید چك بندی بسته پارگی وجود نظر از را سوزن وسر سرنگ-15

 

 سالمتی های مراقبت با مرتبط عفونت از جلوگیری برای دست بهداشت ود( بهب5-9
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 دربخشها زشکیپ وآموزش ،درمان بهداشت وزارت توسط شده تدوین درمانی مراکز در دست بهداشت دستورالعمل اجرای

 های فونتع از یپیشگیر راه مهمترین تنهایی به ها دست شستن که داشت توجه باید .گیرد قرار پایش وکنترل رعایت

 .گردد می صیهتو صورت ضدمیکروبی انواع یا معمولی های صابون توسط ها دست شستن .آید می شمار به بیمارستانی

 زدوده پوست ویر از مکانیکی روش به ها میکروارگانیسم تا شود می باعث آبکشی و معمولی های صابون با دست شستن

 ها روارگانیسممیک شدن کشته باعث میکروبها مکانیکی زدودن رب عالوه میکروبی ضد محصوالت با دست شستن و شوند

 .گردد نیزمی ها آن رشد یامهار
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 :استاندارد هاي احتياط

 .گردد فرض آلوده و پرخطر ( عرق بجز) دفعی ترشحات و مواد و بدن مایعات خون، های نمونه کلیه

 است کننده مكک ،بیمار معاینه از بعد و قبل وصابون آب با دستها صحیح شستن. 

 یدآ می شمار به بیمارستانی های عفونت از پیشگیری راه مهمترین تنهایی به ها دست شستن. 

 میشود منتقل کارکنان دست بویژه تماس راه از بیمارستانی عفونتهای اغلب 

 سبب کاهش  میزان عفونتهای بیمارستانی می گردد. صابون و آب با دست شستن افزایش 
 

 دست تنهاي شس اندیكاسيون

 دست از ها دستکش آوردن در از پس -1

 کاری شیفت شروع در -2
 خود بینی کردن پاک یا سرفه کردن، عطسه از پس نیز ها، دست شدن آلوده هنگام -3

 بیماران با تماس فواصل در -4

 بیماران داروهای تهیه از قبل  -5

 توالت به رفتن از پس-6

 تهاجمی اقدامات انجام از قبل-7

 ایمنی سیستم شدید دچارسرکوب افراد و نوزادان مانند پذیر آسیب بیماران از مراقبت از قبل-8

 زخم با تماس از بعد و قبل-9

 خوردن غذا از قبل-10

 اندازه  ظروف مانند دارد وجود زا بیماری های میکروب با ها آن آلودگی احتمال که اشیایی به زدن دست از بعد-11

 بیماران بدن ترشحات آوری جمع وسایل و بیماران ادرار گیری

 اپیدمیولوژی لحاظ زا که هایی میکروب با دارد احتمال که بیمارانی یا عفونت دچار بیماران از مراقبت از پس-12

 بیوتیك آنتی نوع چند به مقاوم های باکتری مانند باشند شده دارندکلونیزه خاصی اهمیت
 

   مـه   تـر  وـفعنت
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 :وصابون آب با دست شستن موارد

 : شود می توصیه اکید بصورت ذیل موارد در وصابون آب با دست شستن

 . باشند کثیف آشکارا بصورت دستها 1-

 . باشد بدن مایعات سایر یا و خون نظیر پروتئینی مواد به آلوده مشهود بصورت دستها 2-

 . شنداسپوربا کننده تولید بالقوه های ارگانیسم با شده ثابت یا احتمالی تماس معرض در دستها 3-

 .است شده توصیه توالت از استفاده از بعد وصابون آب با دست ستنش 4-
 

 :هندراب از استفاده موارد

 . بیماران با دستها مستقیم تماس از بعد و قبل-1

 . خود دست از استریل غیر یا و استریل دستکش آوردن در از بعد-2

 . بیمار برای تهاجمی درمانی مداخالت ارائه در استفاده مورد وسیله جابجایی گونه هر به زدن دست از قبل-3

 بیمار نزدیك و مجاور محیطی اشیاء با تماس از بعد-4

 ثانیه می باشد. 15هندراب  از استفاده جهت الزم زمان 
 

 : موارد استفاده از دستكش

 اقدامات سایر و یخونگیر زمان در و آلوده وسایل بیمار، بدن دفعی مواد ترشحات، مایعات، خون، به زدن دست هنگام

 .پوشید تمیز دستکش باید عروقی تهاجمی

  .پوشید تمیز دستکش باید دیده آسیب پوست و ها مخاط با تماس از قبل

 تعویض امور این امانج فواصل در باید ها دستکش گیرد می صورت تهاجهی اقدامات و مختلف کارهای بیمار یك برای اگر

 تعویض باید ها شدستک باشد، میکروارگانیسم زیاد غلظت حاوی است نممک که ای ماده با تماس از بعد همچنین .شوند

 .گردند

 باید دیگر، بیمار با تماس از قبل و آلوده غیر وسایل و سطوح به زدن دست از قبل دستکش، از استفاده از پس بالفاصله

 .نمود خارج ها دست از را ها دستکش

 ، زایمان امهنگ) رود می دیگر ومایعات خون شدن پاشیده خطر که درزمانی ، چشم وپوشش ،ماسك گان از استفاده
 .است لزامی( ا …و ساکشن یا درناژ ، آندوسکوپی
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 صورت محافظ چشم، محافظ ماسك،

 پاشیده احتمال که یمارب از مراقبت های فعالیت یا تهاجمی های کار انجام حین دهان و بینی چشم، مخاط محافظت منظور به
 باید محافظ .نمود ادهاستف چشم یا صورت محافظ و ماسك از باید دارد وجود دفعی مواد و ترشحات بدن، مایعات خون، شدن

 .نماید گیری جلو ترشحات با چشم و بینی دهان، مخاط مواجهه از
 
 

 : موارد استفاده از گان

 دفعی مواد و ترشحات بدن، تمایعا خون، شدن پاشیده احتمال که بیمار از مراقبت های فعالیت یا تهاجمی های کار انجام حین

 (پالستیکی روپوش( آپرون یا بایدگان لباس شدن آلوده و کثیف از جلوگیری و پوست از محافظت منظور به دارد، وجود
  .پوشید

 
 بيمارستان در ها ميكروارگانيسم انتقال هاي راه

 

 طریق چند از اندتو می میکروب یك گاهی و گردند منتقل مختلف طرق به توانند می ها میکروارگانیسم بیمارستان در

 : از عبارتند بیمارستان در ها میکروارگانیسم انتقال های راه شود منتقل
 

 (Contactتماس ) طریق از انتقال -1
 : شود می تقسیم وهگر زیر دو به و یدمی آ شمار به بیمارستانی های عفونت انتقال راه مهمترین و ترین شایع تماس،

 کلونیزه یا فونتع دچار فرد و حساس میزبان بین ها میکروارگانیسم فیزیکی انتقال و بدن سطوح مستقیم تماس 

 میکروب   با شده
 (هآلود دستکش پانسمان، سوزن، وسایل،) آلوده واسطه اشیاء با حساس میزبان مستقیم غیر تماس 

 

 (Airborneهوا ) طریق از انتقال-2
 منشاء از شده هآلود هوای طریق از عفونت گسترش از بایستی یمارانب توسط شده آلوده هوای طریق از عفونت گسترش

 . شود داده افتراق محیط،

 قطره های هسته شکل به ها میکروارگانیسم هستند هوا طریق از منتقله های عفونت منابع کارکنان، و بیماران که وقتی

 طبیعی دفاعی مکانیسم از عبور قابلیت و نندما می معلق هوا در نی طوال مدت برای و داشته قطر میکرومتر چند که ای
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 هستند سل و مرغان آبله سرخك، شامل طریق این از منتشره های بیماری . یابند می انتشار دارند را فوقانی تنفسی دستگاه

 .گردند بستری ر مکر هوای تبادل با و کریدور به نسبت منفی فشار دارای ترجیحا و ایزوله اطاق در بایستی که

 تهویه های سیستم و تهویه جابجایی و شوند می منتشر طریق این از نیز گیرند می منشاء محیط از که ها قارچ اسپور

 . است الزم آنها بردن بین از برای پیشرفته

 های مسافت و مانده معلق هوا در طوالنی مدت توانند می که هستند کوچك ای اندازه به کوچك اسپورهای و قطرات

 .بگریزند فوقانی نفسیت دستگاه دفاعی مکانیسم از تا سازد می قادر را آنها کوچك، اندازه بعالوه .دکنن طی را طوالنی
 

 آلوده مشترک وسیله طریق از انتقال-3
 : مشترک وسیله

 .سراشیا آسینتوباکتر، : آب گندزدا، مواد وریدی، مایعات

 .آسینتوباکتر پسودومونا، : اندوسکوپ

 پسودومونا سالمونال، : غذا
 

 ناقلین طریق از انتقال-4
 

 :خون طریق از انتقال-5

 .است داده کاهش را ایدز و ث و ب های هپاتیت از ناشی تهدید رایج، غربالگری

 مکررا که افرادی یزن و ایمنی ضعف به مبتال بیماران)باشد سیتومگال ویروس انتقال اساسی راه تواند می همچنین خون

 (. نمایند می دریافت خون
 .گردد باکتریایی های عفونت و تکسوپالسموز و ماالریا، انتقال باعث گاهی تواند می خون انتقال

 دهانی مدفوعی راه -6
 

 : ایزوالسیون

 . بیماری انتقال رمها هدف با همدیگر از عفونی های میکروارگانیسم حامل افراد یا بیماران جداسازی از است عبارت

 :ایزوله اطاقهای
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 بیماران به عفونت یا یماریب انتشار از جلوگیری  
 شغلی خطرات کاهش 

 

 قابل دستمال با سپس پوشیده دستکش ابتدا ،محیطی سطوح روی افراد بدن مایعات سایر یا و خون ریختن درصورت *

 تمیز بعد قیقهد 10 و ریخته %1 سدیم هیپوکلریت محل، در سپس شسته صابون و آب با بعد و نموده راتمیز محل جذب

 فوراً بایستی( دگیآلو احتمال با بدن به سوزن فرورفتن) داده روی ای مالحظه قابل مواجهه که مواردی متما نمایید

 .گردد گزارش
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 هر گاه سه ضلع مثلث حریق در کنار یکدیگر قرار بگیرند آتش به وجود می آید( 1

  .ی آیدوجود م ند مثلث حریق بههر گاه سه ضلع ، مواد سوختنی ، اکسیژن و گرما در کنار یکدیگر قرار بگیر( 2
 .با گرفتن و قطع نمودن یك یا دو ضلع مثلث حریق آتش از بین میرود( 3
  . نماییم ریق را قطع میحدر حریقهای کوچك با خیس کردن حوله و یا پتو به روش خفه کردن ضلع اکسیژن مثلث (1-3
  . قطع می نماییم گرمای مثلث حریق رادر حریقهای جامد درون سوز به روش خنك کردن توسط آب ضلع ( 2-3
  .ییمق را قطع می نمادر حریقهای گازی به روش قطع کردن و بستن شیر گاز ضلع مواد سوختنی مثلث حری( 3-3

 بندي آتش  طبقه
  …و ارچهوب،کارتن ،پاین گونه آتش سوزیها پس ازسوختن ، خاکستر برجای میماند مثل چ :آتش سوزی ناشی از جامدات (  Aطبقه 
اند . مجای نمی  آنها بر این گونه آتش سوزیها پس از سوختن ، هیچگونه خاکستری از آتش سوزی ناشی از مایعات :( Bطبقه 

  … مثل بنزین ، نفت ، روغن و
 … مثل گاز مایع ، گاز شهری و آتش سوزی ناشی ازگازها: (  Cطبقه 
 ... ،سدیم ومثل منیزیم،تیتانیوم تش سوزی ناشی از فلزات:( آ Dطبقه 

  مثل برق شهری ، برق صنعتی ، خازن و آتش سوزی ناشی از الکتریسیته ) برق ( :  Eطبقه 
 سوزي آتش

آگاه  لویت شما،لین اودرآتش سوزی، سریع و دقیق فکر کردن حیاتی است. آتش به سرعت گسترش پیدا می کند. بنابراین او
وراً به فنین باید د. همچهستید نزدیك ترین آژیر حریق را فعال کنی کردن افراد در معرض خطر است. اگر در داخل ساختمان

ه کننده نوان ارائا به عخدمات اورژانس اطالع دهید. افرادی که در آتش گیرافتاده اند به سرعت دچار هراس می شوند. شم
ند، از میزان شدید می کتگران دی کمك های اولیه ، می توانید با آرام کردن افرادی که رفتارشان احتماالً ترس و دلهره را در

 هراس بکاهید. افراد را برای ترک محل ، تشویق و کمك کنید. 

 !هشدار

 .تحت هیچ شرایطی از آسانسور استفاده نکنید 

 آتش  شانی
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 رد سرعت وا د و بهپس از ورود به محل حریق یا اشتعال، یك لحظه صبر کنید، محل را زیرنظر گرفته و فکر کنی
اشته دگی وجود رق گرفتبمواد قابل اشتعال یا انفجار )مثل گاز یا دودهای سمی( یا خطر صحنه نشوید. امکان دارد 

 باشد.

  ا خطری شم د. اگریك آتش سوزی جزیی می تواند در عرض چند دقیقه گسترش یافته ، تبدیل به یك حریق جدی شو
 را تهدید می کند ، تا رسیدن خدمات اورژانس منتظر بمانید.

 سوزيشبرخورد با آت نحوه

 منبع (؛ یكیا شعله الکتریکی جرقه )یك آتش باشد: جرقه چیز باید وجود داشته 3 حریق پیدا کردن و ادامه شروع برای
 کنید. به اجزا را حذف از این باید یکی« حریق مثلث» این شکستن )هوا(. برای (؛ و اکسیژنیا پارچه ، چوب)بنزین سوخت
 :مثال عنوان
 کنید. خارج بزرگ دیزلی هایرا در ماشین کنید و یا شیر سوخت را خاموش ماشین سوییچ  

 دور  کاغذ و مقوا( از مسیر آتش کنند )مثل عمل آتش برای سوخت منبع عنوان توانند بهمی را که مواد سوختنی تمام
  کنید.

 شود. قطع آن اکسیژن ببندید تا منبع آتش روی درها را به  

 شوید. آن به اکسیژن رسیدن ، مانعکرده نفوذ، خفه از پتو یا سایر مواد غیرقابل را با استفاده آتش هایشعله 

 سوختن در حال ساختمان ترك

 کنید. سعی را فعال آژیر حریق ینترشوید، نزدیكمی مشکوک آن کنید یا بهمی مشاهده ساختمان را در یك آتش که هنگامی
سر خود  کنند. درها را پشت را ترک کنید تا ساختمان افراد کمك خطر قرار دهید، به خود را در معرض آنکه کنید بدون

ا باید قبالً بگردید. شم تجمع برای هاییو محل از آتش خروج هایراه دنبال شود. به جلوگیری آتش ببندید تا از گسترش
 به مربوط هایشوید، نشانهمی مواجه دیگری هایبا ساختمان باشید. وقتی کار خود فرا گرفته را در محل تخلیه عملیات

 دهید. آنها( را انجام )روی کنید و دستورات را دنبال گریز اضطراری هایراه

 تریننزدیك را از طریق ، ساختمانخونسرد اما سریع کنید که یقد را تشو: افراسوختن در حال گریز از ساختمان به کمك
 نخواهد کرد و خطر سقوط عجله کسی شوید که هستید، مطمئن پلهاز راه استفاده کنند. اگر مجبور به ترک امن خروجی

 وجود ندارد.
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 لباس گرفتن آتش

 کنید:  زیر را طی الگوی همیشه
 کلفت پارچه را در یك ، ویمصدوم چرخاندن به از اقدام قبل امکان . در صورتو چرخاندن زمین روی ، انداختنفتوق 

  بپیچید.

 ها دامنشعله به یا باد، مانند بادبزن حرکت کنید. هرگونه جلوگیری مصدوم رفتن یا بیرون ، دویدنشدن زدهاز وحشت 
 زند.می

 بیندازید. زمین را به مصدوم 

 بپیچید. را محکم ، مصدومکلفت هاییا سایر پارچه ، پتو، فرش، پردهکت ، با یكامکان در صورت  

 شوند. ها خفهبچرخانید تا شعله زمین را روی مصدوم 

 در حال بخش بخوابانید که زمین روی را طوری ، مصدوماست در دسترس دیگری اشتعال غیرقابل یا مایع اگر آب 
 کنید. خنك را با مایع سوختگی د و ناحیهدر باال قرار گیر سوختن

 هشدار!

 نکنید. استفاده شعله کردن خفه برای اشتعال هرگز از مواد قابل  
 دور خود و  به مناسب محکمِ پارچه نحاضر نبود، با پیچاند در صحنه کمکی و نیروی گرفت آتش خودتان اگر لباس

 کنید. را خاموش ، آتشزمین روی چرخیدن

 دود و گاز

 و گازهای با مونوکسید کربن است دارد و ممکن کمی اکسیژن کند کهایجاد می ، جو خطرناکیبسته در فضای سوزیآتش
 محل به را که نشوید و هرگز دری است پر از گاز یا سوختن در حال که باشد. هرگز وارد ساختمانی شده آلوده سمی
 واگذار کنید. اورژانس خدمات گروه کارها را به شود، باز نکنید. اینمی ختم سوزیآتش

 ازهایدود و گ از استنشاق اجتناب برای هستید، اقداماتی سوختن در حال ساختمان در داخل که از دود و گاز در صورتی اجتناب
 شوید. مواجه قرار بگیرید تا با دود کمتری اتاق کف به باز زیر در را مسدود کنید و نزدیك دهید. فضای مضر انجام

 
 ء حریق( :تعریف خاموش كننده )كپسول اطفا
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کیلو  12 تا 1 زا ست کهاخاموش کننده دستی به وسیله ای گفته می شود که برای مبارزه با آتش سوزی طراحی و ساخته شده 
گتر این نواع بزر ااشد . بیا لیتر ظرفیت مواد خاموش کننده است و توسط یك نفر به راحتی قابل حمل و استفاده از آن می 

  .درو قرار داده می شود و یا بطور ثابت در اماکن نصب می گرددارابه یا خو -وسایل بر روی چرخ 

 ها كننده اطفا مختلف انواع

 
 .شوند می گذاری نشانه حریق اطفا های کپسول کاربرد نوع حسب بر حریق اطفا های کپسول گذاری المتع استاندارد

 آب

  برای آتش کالسA .استفاده نمایید 

 باشد داشته رنگ قرمز نوار یا برچسب 

 باشد می فشار تحت آب 

 باشد داشته فشار آمپر 

 كربن اكسيد دي

  برای آتش های گروهB-C-E استفاده می شود 

 دارد مشکی نوار یا سببرچ 

 دارد پالستیکی و سخت نازل 

 ندارد فشار نشانگر 

 خشك پودر

  برای آتش های کالسA-B-C-D-E .استفاده می شود 
 دارد رنگی آبی نوار یا برچسب. 

 باشند می فشار تحت پودر ذرات. 

 دارد سنج فشار نشانگر. 
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 فوم

  برای آتش های کالسA-B استفاده می شود 
 دارد رنگی کرم نوار یا برچسب 

 پوشاند می را آتش سطح روی پتو یك همانند که شود می استفاده طوری 

 دارد نیز کنندگی سر خاصیت و کند می جلوگیری آن شدن ور شعله دوباره از و . 

 تر شيميایي

  نوع  آتشبر ایF .استفاده می شود 
 است. رنگ زرد نوار یا برچسب دارای 

 کند می آن جلوگیری شدن ور شعله زوا دهد می انجام شیمیایی واکنش روغن با. 
 

 :حریق اطفاء عمومي روشهاي

 و کنترل را (ای هزنجیر های واکنش یا سوختنی مواد ، اکسیژن ، حرارت ) حریق هرم اضالع از یکی بتوان اگر اصوال
 .شود می مهار حریق ، کرد قطع یا نموده محدود

 

 
 

 :باشد یم زیر اشکال به حریق ماهیت اساس بر عمومی روشهای

 کردن سرد- الف

 کردن خفه -ب

 سوختنی ماده حذف یا کردن سد -ج

 ای زنجیره های واکنش کنترل -د

 : كردن سرد
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 یکی . گیرد می مانجا آب با عمدتاً عمل این . است کردن سرد ، حریق کنترل برای موثر و متداول و قدیمی روش یك

 اهمیت ریقح اطفاء در آب گیری بکار روش و میزان . باشد می آتش کردن سرد نیز کربن اکسید دی گاز ازخواص

 .  دارد

 :كردن خفه

 همه در اگرچه روش این .گردد آتش محوطه به اکسیژن رسیدن که است موادی با آتش روی پوشاندن کردن، خفه

 وختنس حین رد که است موادی استثناء مورد . باشد می ها حریق اکثر برای مطلوبی روش ولی نیست موثر ها حریق

  آلی های پراکسید مثل دار اکسیژن آلی های زنجیره و نیترات : مانند ، کنند می تولید اکسیژن

 . هستند مستثنی اعدهق این از که پتاسیم ، سدیم ، دینامیت مانند است زیاد آنها در گیری آتش سرعت که موادی مچنینه

 ، شن ، خاک . اشندب داشته پوششی حالت یا و بوده واه از تر سنگین بایستی روند می بکار کردن خفه برای که موادی

 . دهند انجام توانند می را کار این نیز خیس پتوی . ماسه

 

 : سوختني مواد حذف

 تاکنون که منابعی کردن جدا ، مواد کردن جابجا ، جریان قطع با و بوده پذیر امکان حریق بروز ابتدای در روش این

 .گردد می شامل را مایع سوختنی ماده کردن رقیق وهمچنین خاکریز یا و حائل وارهایدی یدنکش، نرسیده آنها به حریق
 : اي زنجيره هاي واكنش كنترل

 مانند جامد رکیباتت برخی و آن جایگزینهای مانند هالن ترکیبات برخی از استفاده ای زنجیره های واکنش کنترل برای

 تواند می لیو روشهاست سایر از گرانتر و تر مشکل حریق ترلکن برای عمل این . باشد می موثر K2co3 شیرین جوش

 . رود بکار ارزش پر مواد برای مکمل بصورت

  آتش كننده خاموش مواد

 افزایشو عمل تسرع لزوم بدلیل . گیرند می قرار دسته 4 در روند می کار به آتش کننده خاموش بعنوان که موادی

 مواد از کدام هر اًعطب. نمود استفاده همزمان ربطو کننده خاموش عنصر چند یا دو از توان ،می ها کننده خاموش پوشش

 : است زیر گروههای شامل گروه ین. ا باشند می معایبی و مزایا دارای حریقها انواع اطفاء در شده یاد
 ( CO2ده )آب ، کنن سرد مواد – الف
 ه(، خاک، ماسCO2مواد خفه کننده ) کف ،  -ب
 (CO2  ،N2هوا )مواد رقیق کننده  -ج
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 ( مخصوص های پودر و هالن ) شیمیایی ای زنجیره های واکنش کننده محدود مواد- د
  آشنا آن با افراد تمام که است روشی ترین موثر حال عین در و ترین ساده از یکی حریق کنترل برای آب از باستفاده

 استفاده در تواند می هم ازهاند همان به شد با مفید آتش کردن خاموش در تواند می آب از استفاده که اندازه همان .میباشند
 .نماید خسارات یا حریق گسترش و مخاطره ایجاد نابجا

 
 آب مزایاي

 .نیست الزم آن کامل تصفیه منظور این برای که خصوصا ، است ارزان و فراوان 1 -

 .شود می جاری حتیبرا برزنتی و یکیالست ، فلزی مجاری در و داشته آسان انتقال قابلیت و پایین ویسکوزیته 2 -

 گرمایی ظرفیت . کند می مطرح مطلوب کننده سرد یك بصورت را آن که بوده باالیی ویژه گرمایی ظرفیت دارای 3 -

 و بوده باال بسیار آب تبخیر نهان گرمای اینکه آن از مهمتر . باشد می مس و روی برابر 10 و آلومینیوم برابر5 آب
 .کند می جذب تبخیر مهنگا زیادی گرمای

 درجه 2000 رد که بطوری . شود نمی تجزیه نیز باال دمای در حتی ، است حرارت اثر بر تجزیه قابل غیر 4 -

 .شوند می تجزیه مولکولهایش دهم یك تنها سانتیگراد

 لیتر آب     می.  هراست CO2برابر سردکننده تر از  6/5، مساوی حجم در که بطوری دارد باالیی کنندگی سرد توان -5
 10 اندازه به مایید افزایش برای نیز آب مکعب متر هر و نماید جذب گرما کالری کیلو 550 حدود تبخیر هنگام تواند

 .کند می جذب گرما کالری کیلو 10000 حدود گرمایی درجه
 

 آب معایب

 .است مشکل متحرک اطفاء در آن ونقل حمل لذا است وزن سنگین-1

 . دهد می افزایش را گرفتگی برق خطر ، دارد وجود برق جریان که هایی محل در ، است الکتریسیته هادی-2

 از کمتر اهیگ که دارد بالیی تخریب قدرت شود پاشیده فشار تحت آب که زمانی ، است تخریب خطر دارای ب آ-3

 .نیست خودحریق

 کارتنهای ، اثاثیه ، هادارو مانند . گردند می خسارت دچار آب با ترکیب اثر در محصوالت و مواد حریق اطفاء هنگام-4

 .تولیدی محصوالت و رنگها ، بندی بسته

 پرتاب باعث روغن یا نفت مثل اشتعال قابل مایعات روی به پاشیدن هنگام در تبخیر هنگام آب حجم افزایش خاطر به-5
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 .شود می باعث را حریق گسترش و شده آن پاشش و انفجار ، مایعات شدن

 آتش کف . است دمحدو ( آن مانند و اره خاک ، سنگ ذغال تل ) مواد تل داخل به آن نفوذ آب سطحی کشش بدلیل-6

 شده مخلوط آب و هوا با ساز کف لوله سر توسط شدن پاشیده هنگام در کف . گردد می تهیه محلول بصورت کف نشانی

 مانع و پوشانده ار حریق روی تواند می ددار که فراوانی گسترش با ، استفاده هنگام در کف . گردد می سازی وحباب

 . گردد می حریق از ناشی گازهای صعود و اکسیژن رسیدن

 بدلیل اشتعال بلقا مایعات مخصوصا احتراقی ماده سطح روی شدن پخش و آن خوب توسعه ، کف از دراستفاده مهم نکته

 . باشد می آن سبکی
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 و مراحل آن :  مدیریت خطر

رساند .  به حداقل ن آنراجتناب ناپذیر از زندگی است و بطور کامل نمیتوان آن را حذف کرد ولی میتواوجود خطر یك جزو ا
یا  vereacti اهبا نگ درگذشته مدیریت خطر در محیط بالینی. همه جنبه های مراقبت های سالمتی نیز همراه با خطر است

جدد آن ز تکرار مد تا ایل علل و عوامل آن پرداخته می شبررسی می شد یعنی این که پس از بروز واقعه به تحل  واکنشی،
وه احتمال خطر پذیرفته بوده که در این شی proactive جلوگیری به عمل می آمد ولی اکنون تأکید بر شیوه پیشگیرانه یا

ست دادن د زا اناخوشی وی در واقع خطر ، احتمال ایجاد یك اتفاق،مدیریت می شود.  شده وبه طور مناسب قبل از وقوع خطر،
 .و ما پیوسته....  وبوده که به طور مداوم با آن مواجه هستیم. مانند مخاطرات موجود در جاده ها، محل کار، منزل 

ماندهی و راحی، سازطرمورد که از آنها اجتناب کرده و یا به حداقل برسانیم. فرایند مدیریت خطر بالینی د  میکنیم  تالش
راتبی است ل سلسله میند شاماین فرا که شناسایی، ارزیابی ونهایتا کنترل خطر را شامل می شود. تعیین مسیر یك برنامه است 

 .که می توانند با یکدیگر هم پوشانی داشته باشند و معموال یکپارچگی بین همه مراحل وجود دارد

 ایجاد زمینه مناسب  مرحله اول : 
قتصادی، سایل اات مدیریت شوند. برای مدیریت خطر باید مبرای مدیریت خطر بایستی مشخص شود که چگونه این خطر

ه به ک تپس ضروری اس سیاسی و قانونی در نظر گرفته شود. معموال ذینفعان متفاوتی با نیازهای متفاوتی وجود دارند.
 .نیازهای این افراد به طور مناسب پاسخ داده شود

 شناسایی ریسك مرحله دوم :
سك وجود دارد و این متد ها بصورت ترکیبی وجود دارد. در این مرحله در واقع پس از متدهای زیادی جهت شناسایی ری

بررسی سیر فرایندها و فعالیت های الزم و نقش افراد در انجام آن ها و با توجه به شرح وظایف شغلی افراد، مبادرت به 
آن ها را لیست کرده و به احتمال و شدت  شناسایی خطراتی می نماییم که در هنگام اجرای این وظایف ممکن است رخ دهد و

وقوع خطرات توجه می نماییم. منطقی است که بالفاصله بعد از شناسایی ریسك آنرا بطور مناسب مدیریت کنیم . رویکرد 
معمول برای درنظر گرفتن حوادث ناخواسته، توجه به حوادث بعد از وقوع است. به طور مثال خطر عوارض استفاده از 

 مد  ت خطــر

 



  تیم  اعتباربخشی بیمارستان دکتر حشمت رشت

 

53 
 

 

عد از وقوع آن ها، توسط پرسنل درمانی و یا براساس اظهارات بیماران و جبران خسارت آنها بیان می شود. حوادثی داروها، ب
که با خسارت مالی بیشتری همراه است، فراوانی کمتری نسبت به حوادثی دارند که توسط پرسنل و بیماران اظهار می شوند. 

 .در نظر بگیریم، به تنهایی بنابراین اگر فراوانی یا شدت خطا را
 مرحله سوم: آنالیز خطر

ود ولی از بین برست خطراپس از شناسایی خطر، به منظور تعیین فعالیتی برای کاهش آن، آنالیز صورت گیرد. ایده ال این 
 ا باید دررت خطر معموال این هدف قابل دستیابی نیست و تالشها باید در جهت کاهش آنها صورت گیرد. احتمال و شد

طرات خدر کنار  ا بایدرفت. خطرات بالینی نادر ولی جدی مثل دیسکرازی خونی که به دنبال برخی داروها رخ میدهد نظرگر
را که  باشد، فردییك پوستی، در نظر گرفت.. به طور مثال ممکن است امکان پذیر نشایع ولی کمتر جدی مانند واکنش آلرژ

عداد زیادی تفت. گرچه ا پذیر، را شناسایی کرد. پس باید احتمال بروز آن راحتمال دیسکرازی خونی به دنبال مصرف دارو دارد
ز ای شود که مگفته  از حوادث خفیف ممکن است به عنوان خطرهای عمده وغیر قابل قبول در نظر گرفته شوند. در نتیجه

 مصرف این دارو باید اجتناب شود مگر اینکه استفاده از آنها اجباری باشد.
 را که باید در آنالیز خطر در نظر داشت عبارتند از: پس فاکتورهایی

 احتمال رخداد حادثه 
 )هزینه حادثه در صورت وقوع )چه مادی وچه غیر مادی 
 دردسترس بودن روشها برای کاهش احتمال رخداد یك حادثه 
 )هزینه راه حل های موجود کاهش خطر )مادی وغیره 

 مرحله چهارم: برخود با خطر: 
قابله با خطر و نه مالی ماس هزیتصمیم گیری باید براس  خابها برای مقابله با خطرات بالینی قابل دسترس است.دامنه ای از انت

ز هزاران اار بیشتر ست بسیهزینه بالقوه جبران آن خطر، استوار باشد. هزینه جلوگیری از یك حادثه شدید ولی نادر ممکن ا
 حادثه خفیف باشد.

 
  ه با خطر:شیوه های متعدد برای مقابل 

 کنترل خطر: -الف
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ستفاده از ااز طریق  روز آندر مورد خطرهای غیر قابل حذف، گامهای پیشگیرانه بایستی به منظور به حداقل رساندن احتمال ب
 گایدالین برای پیشگیری( برداشته شود. مانند استفاده ازcare pathwaysراهنماهای بالینی، پروتکل ها و سیر مراقبت )

 ز پیش از عمل جراحی به منظور کاهش خطر ترومبوز عروق عمقی و آمبولی ریه.از ترومبو
 پذیرش خطر:  -ب

طرات ین گونه خاتر از در مواردی که وقوع خطر غیر قابل اجتناب باشد، حداقل این خطر باید شناخته شود و یك گام جلو
ی در ه پشتیبانك وسیلمپ انفوزیون و تدارک یباشیم. یك مثال، خطر غیر قابل اجتناب خرابی هر گونه تجهیزات مانند پ

 صورت بروز نقص فنی است.
 اجتناب از خطر: -ج

شویم که  ثال متوجهطور م این امکان وجود داردکه با فهم علل بروز خطر و انجام عملکرد مناسب، از خطری اجتناب کرد. به
ز وسرم کلرید سدیم همراه با گلوک %5تاسیم همراه با داروهای مختلف بسته بندی مشابهی داشته باشند مانند سرم های کلرید پ

ابل تشخیص ح از هم قور واضگلوکز که بسته بندی یکسانی دارند. پس با بسته بندی دارویی به گونه ای که دارو ها به ط %10
 باشند، از بروز خطرات احتمالی اجتناب کنیم.

 ساندن خطر:رکاهش و یا به حداقل  -د
ی در دگاه اساسیك دی ری را حذف کرد می توانیم عواقب و عوارض بالقوه آن را محدود کنیم. ایندرمواقعی که نتوان خط

لینی اهنمای باره از و استفاد  مدیرت خطر محسوب می شود و شامل آموزش )هر دو گروه ارائه دهندگان خدمت و بیماران(
 کان .زش به پزشو آمو اده از راهنماهای بالینیوخط مشی است. به طور مثال کاهش تجویز داروی نامناسب به وسیله استف

 انتقال خطر: -ه
صصی و یا در مراکز تخ اال بهببه معنی جابجایی خطر به موقعیت دیگر است. مانند انتقال بیماران مشکل دار و با احتمال خطر 

  مواقعی که خطرات به راحتی مدیریت نشوند با کمك بیمه ، می توان آنها را پوشش داد.
 

 ارزیابی مدیریت خطر له پنجم:مرح
در این مرحله اثربخشی رویکردهایی که برای شناسایی، آنالیز و مدیریت خطر به کاررفته است، مرور وارزشیابی می شود. 
نقش ممیزی بالینی در این مرحله ضروری است چون استانداردهای مدیریت درمان، تعیین و پایش می شوند تا درجه تطابق با این 
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ایجاد شود تا  "low blame"ردها مشخص شود. پس از تعیین مشکل، مهم این است که یك محیط با حداقل سرزنشاستاندا
  افراد بتوانند صادقانه عقیده خود را بیان کنند و پیشنهاداتی را برای چگونگی کاهش خطر در آینده ارائه دهند.
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 مقدمه  

میلیون انسان  800 ومیلیون نفر شده  3سراسر دنیا منجر به مرگ حداقل سال گذشته حوادث غیرمترقبه طبیعی در  20در طول 
ر داشته اسیت. کشیور میا    میلیون دالر هزینه درب 500دیگر را به نحوی مبتال ساخته است. این حوادث از نظر اقتصادی بالغ بر 

وز حیوادث  ه در میورد بیر  کشیور بالخییز جهیان در جیدول سیازمان ملیل بیوده و براسیاس بررسیی هیای انجیام شید             10نیز جزو 
قیرار   ا میی باشید.  غیرمترقبه طبیعی کشور ایران پس از کشورهای هنید ، بینگالدش و چیین مقیام چهیارم را در قیاره آسییا دار       

انی و جه و تلفات گرفتن کشور ما در خطر زلزله سبب شده تا این حادثه طبیعی در صدر حوادث غیرمترقبه کشور قرار گرفت
ریشتر در کشور رخ  7وارد آورده است تا جایی که بطور متوسط هرچند سال یکبار زلزله ای به بزرگی مالی فراوان به مردم 

 ده است.شور روی دامی دهد. سایر حوادث غیرمترقبه مانند سیل ، طوفان ، برف ، بهمن و رانش زمین نیز در نقاط مختلف ک
مانند زلزله، جنگ در محل رجوع آسیب دییدگان میی باشیند.     بیمارستانها از جمله مراکز علمی هستند که هنگام وقوع سوانحی

بیمارستان به لحاظ مواجه مستقیم با وضعیت سالمت و بیماری انسانها از سازمانهای پیچیده به شمار میی رود. بیه همیین خیاطر     
کلییدی در درمیان،   سطح کیفی خدمات در این سازمانها از اهمیت خاصی برخوردار اسیت. بیا توجیه بیه اینکیه بیمارسیتانها نقیش        

   مراقبت و کاهش شدت آسیب های مصدومین دارند، وجود برنامه های مختلف تحت مجموعه میدیریت بحیران ضیروری بیه نظیر     
می رسد. بیان مساله مدیریت بحران فرایند عملکرد و برنامه ریزی مقامات دولتی و دستگاههای اجرایی دولتی و عمیومی کیه بیا    

ران ها به صورت یکپارچه ، جیامع و هماهنیگ بیا اسیتفاده از ابزارهیای موجیود تیالش میی کنید از          مشاهده ، تجزیه و تحلیل بح
بحران پیش گیری نماید یا در صورت بروز آنها در جهت کاهش آثار، آمادگی الزم امداد رسانی سریع و بهبود اوضاع تا سیطح  

ی بوجیود آمیده عیالوه برآسییب هیای وارده بیر       وضعیت عادی تالش نماینید. در بسییاری از حیوادث غیرمترقبیه و بحیران هیا      
ساختمانها تاسیسات تلفات انسانی یکی از بارزترین وجوه بحرانهایی است که هرچندگاه در یکی از نقاط کشور رخ می دهد. در 

نهای اینجاست که مدیران بحران با عملکرد خود آثار مخرب فاجعه را به حداقل ممکن تقلیل میی دهید. در حیال حاضیر بیمارسیتا     
    کشور با دربرگرفتن منابع عظیم و پیچیده مختلف بعنوان یکی از مهمتیرین مراکیز درگییر در حیوادث غیرمترقبیه و مترقبیه      

 مـد  ت بحران
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می باشد که این امر نیاز به بررسی چالشها و رایزنی های مختلف جهت ارائه روشهای مدیریتی در حیطه بحران را دوچندان می 
 سازد.

نگ، جنسان نظیر ای گفته می شود که به دو گروه طبیعی و انسان ساخت تقسیم می شود. حوادث مصائب جمعی به حوادث عظیم
همیت می باشد. احران حائز بمباران و ... حوادث طبیعی نظیر زلزله ، سیل و ... می باشد. لذا داشتن یك برنامه جامع مدیریت ب

د است. در الً غیرمفیتلفات و صدمات یك دیدگاه سنتی و عم امروزه انتظارکشیدن جهت وقوع حادثه و سپس سازماندهی امداد و
ی کنید کیه   می  ده و تاکیی مدیریت نوین مصائب جمعی ، کمك رسانی و امداد و نجات را تنها مرحله ای از سیکل مصائب جمعی دانست

کاسیت.   الییای جمعیی  بباید با خرد و دانش و فنون و افزایش آگاهی همگانی از خسارات مادی و صدمات انسانی ناشیی از وقیوع   
راینید  فسیتفاده از  اپرستاران به عنوان بزرگتیرین گیروه ارائیه دهنیدگان مراقبیت بهداشیتی بیا درنظرگیرفتن ایین دییدگاه و بیا            
 .پرستاری در یك وضعیت ایده آل برای کمك به مردم درشرایط بحرانی و پیشرفت سالمتی آنها قرار دارند

ررسیی و  برا بیرای دخالیت بشیر در حیوادث طبیعیی میدنظر قیرار میی دهید کیه            مرحلیه  4چرخه مدیریت بحران به طور کلیی  
یری ، آمیادگی ، ارائیه   مرحله عبارتند از پیشگ 4بکارگیری آن باعث تحمل مشکالت ناشی از حوادث برای انسانها می شود. این 

 کند. حین و پس از حادثه نقش محوری ایفا می –خدمات اضطراری و سازماندهی که در سه حالت قبل 
فراد جامعیه  ای و روانی با توجه به نقش کلیدی بیمارستانها به عنوان نهادی که در جهت حفظ ، بازگشت و ارتقای سالمت جسمان

مه مقابلیه بیا   اوجود یك برن فعالیت دارند، الزم است جهت سالم ماندن ویا به حدقال رساندن آسیب خود را تحکیم و تجهیز نمایند.
ه مناسیب و  ا و اسیتفاد هش عوارض ناشی از حوادث غیرمترقبه ، مواجه اصولی و برنامه ریزی شده با آنهی بحران می تواند به کا

ملکیرد  عجهیت انجیام    شایانی نمایند .چند دلیل عمده برای سیازماندهی مراکیز بهداشیتی درمیانی     کمكاثربخشی از منابع موجود 
 مناسب در برابر بالیای طبیعی وجود دارند که عبارتند از :

 المت و امنیت افراد حاضر در این مراکز شامل بیماران ، کارکنان پرستاری، اداری ، پشتیبانیس -
 وجود دستگاههای تشخیصی درمانی سرمایه ای ، امکانات جانبی و پشتیبانی -

 ارائه خدمات در طی شبانه روز و بدون وقفه ، بویژه در شرایط اضطراری و پس از بحران -

 عت رسیدگی و ارائه عملیات احیاءاهمیت زمان و نقش حیاتی سر -
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مرحلیه   5ن را در ه میتیوان آ اساساً در مواجهه با زلزله یا هربالیای طبیعی اقداماتی قبل و بعد از وقوع آن الزم االجرا اسیت کی  
 تقسیم بندی کرد :

 پیشگیری و آمادگی -1
 پیش بینی و اعالم خطر -2

 امدادهای اولیه -3

 اسکان موقت -4

 بازسازی -5

 -3رنامه ریزی و تدوین مدل  بجمع و امکان -2  سرعت عملیات -1انه را در رابطه با این سه فاکتور ) گ 5هریك از مراحله 
حله پییش  س از آن مرپجمع و امکان تصمیم گیری ( ارزیابی می کنیم. مهمترین مراحل ، مرحله پیشگیری و آمادگی می باشد و 

 وم قرار دارد.بینی و اعالم خطر اهمیت دارد و مرحله امداد در جایگاه س
یروهیای  ان کمبیود ن برای نخستین بار در کشور نرم افزاری  طراحی گردید که با استفاده از آن در حوادث غیرمترقبیه میتیو  

 ر کییه سیسییتممتخصییص ، امکانییات و مییدیریت بحییران را بییویژه در سییاعات اولیییه وقییوع حییوادث جبییران نماییید. اییین نییرم افییزا 
 د.میتواند مورد استفاده قرار گیر Onlineو  Offlineارد به دو صورت نام د DSSالکترونیکی حمایت تصمیم 

 د که شاملمدیریت امور بهداشت و درمان در منطقه باید برنامه ریزی از نظر زمانبندی پس از وقوع حادثه بنمای
بیمیاران ترومیایی    ت و تمام تالش گروهها و مراکز درمانی صرف رسیدگی بیه روز اول اس 2-3)الف( فاز بحران که معموالً  

 می شود.
 وقوع حادثه است و باید مجروحین با آسیب کمتر مداوا شوند . هفته پس از 1-2)ب( فاز پس از بحران که  

ائل شرعی و سجهت رعایت م )ج( تا برپایی مرکزی قابل قبول و استاندارد ، جراح عمومی ، ارتوپدی ، بیهوشی و ... فعال باشند.
اکیز  دادی از مرمراکز مختص زنان و کودکان درنظر گرفته شوند. در فیاز دوم توصییه میی شیود تعی      روحی بیماران تعداد از

 ، چشم ، زنان و زایمان و کودکان فعال شوند. ENTجهت مداوای بیماران روحی روانی، 
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 بخشهاي موجود در طبقه اول و راههاي خروجي آنها به شرح زیر مي باشد :

 راههای خروجی بخش

 گاهدرب اتاق پزشك درمان –درب آزمایشگاه  – CPRدرب اتاق  –رب ورودی نگهبانی د اورژانس

CCU I درب منتهی به راهروی اصلی بیمارستان 

EPS درب منتهی به راهروی اصلی بیمارستان 

 درب منتهی به راهروی اصلی بیمارستان آنژیوگرافی

PAng درب منتهی به راهروی اصلی بیمارستان 

 دربه منتهی به بخش قلب زنان –تهی به راهروی اصلی بیمارستان درب من اطفال

 درب منتهی به بخش اطفال –درب منتهی به راهروی داخلی  بیمارستان  زنان

 درب منتهی به حیاط بیمارستان –درب منتهی به راهروی داخلی بیمارستان  مردان

 درب منتهی به راهروی داخلی بیمارستان تخصصی
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 موجود در طبقه دوم بيمارستان و راههاي خروجي آن  بخشهاي

 راههای خروجی بخش

CCU II  درب منتهی به راهروی اصلی طبقه دوم –درب منتهی به طبقه اول و حیاط 

 درب منتهی به راهروی اصلی طبقه دوم –درب منتهی به اتاق عمل  جراحی

ICU  درب منتهی به اتاق عمل –درب منتهی به بخش جراحی 

 درب منتهی به طبقه اول )رامپ( –درب منتهی به بخش جراحی  اتاق عمل
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 اقدامات انجام شده در زمينه آمادگي مركز آموزشي درماني قلب دكتر حشمت رشت

 برنامه ریزی جهت نحوه فراخوان نیروها در مواقع بحران -
 ر بیمارستانتشکیل کمیته حوادث غیرمترقبه و بررسی مکان های امن موجود د -

 بررسی راههای خروجی در مواقع خطر -

 بررسی وسایل گرمایشی جایگزین در مواقع بحران و پیش بینی مقدار نیاز -

 کنترل تاسیسات حرارتی و ژنراتور برق اضطراری و رفع نواقص در صورت لزوم -

 پیش بینی وسایل، تجهیزات ، امکانات و نیروی انسانی مورد نیاز در مواقع بحران -

 موجودی انبار مواد غذایی و تعیین حداقل موجودی اجباری بررسی -

یی قابیل  میواد غیذا   بررسی وضعیت مواد غذایی قابل نگهداری موجود و پیش بینی مقدار نیاز و برنامه ریزی جهت تهییه  -
 ذخیره )کنسرو، تن ماهی و ... (

 اس اضطراریبازنگری فهرست اسامی کارکنان با شماره تلفن منزل ، تلفن همراه و شماره تم -

زم ال . جهت همکاریبرنامه ریزی جهت هماهنگی با مسئولین ادارات آب و برق و گاز و اتوبوسرانی و استانداری و .. -
 در مواقع بحران

 بررسی لوازم روشنایی و سوخت جایگزین،  پیش بینی و تهیه برای استفاده در مواقع بحران -
 

 اهم مطالب مورد بحث در كميته حوادث غيرمترقبه

 بیماران و پرسنل()اختالل در ایاب و ذهاب  -

 قطع آب و برق و گاز -

 خطر آتش سوزی -

 کمبود نیروی انسانی بدلیل وجود مشکالت رفت و امد )اعم از پزشك ، پرستار، خدمات و ... ( -

 کمبود دارو -

 کمبود مواد غذایی -

 کمبود ملحفه و پتو -

 ك بودن درهای ورود و خروج(، کوچ مشکالت مربوط به فضای فیزیکی بخش ها )تنگی راهروها -
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 ارزیابی فوری از مشکالت و خسارات وارده به بیمارستان در اثر حادثه غیرمترقبه -

 نحوه اطالع رسانی و هماهنگی بین بیمارستان و اداره پشتیبانی -
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 راههاي مشخص كردن نقش ها و مسئوليت ها

 فعال نمودن کمیته حوادث غیرمترقبه- ریاست بیمارستان
 وقع و فرماندهی بحرانحضور به م-

 حضور به موقع در محل- مدیریت بیمارستان
 پیش بینی نیازها و رفع آنها-
 تعیین منابع مالی-
 رخیص راحت تر بیمارهماهنگی با اداره بیمه جهت ت-
 حفظ امنیت و نظم-
 هماهنگی با مدیریت مستقر-

 حضور به موقع در محل- مدیر پرستاری
 پیش بینی برنامه اورژانس-
 فرخواندن سوپروایزرین و سرپرستاران-
 تعیین منابع دارویی-
 ایجاد هماهنگی بین قسمتهای مختلف-

 پیش بینی منابع مالی مورد نیاز- مدیر مالی
 تامین اعتبار-

 سانی برای هربخشربرنامه ریزی جهت ذخیره اطالع - سرپرستاران
 حضور به موقع در محل-
 بررسی و رفع نیازها-

 حفظ و تامین امنیت - نیروی انتظامی
 حضور به موقع در محل-
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 بخشهاي اداري موجود در طبقه دوم و راههاي خروجي آنها به شرح زیر مي باشد :

 راههای خروجی بخش
 رب منتهی به دفتر پرستاری راه پله طبقه اولد -درب منتهی به راه پله طبقه اول مدیریت و ریاست

 رب منتهی به دفتر پرستاری راه پله طبقه اولد -درب منتهی به راه پله طبقه اول الیمورما -حسلبداری هیات امنا
 رب منتهی به دفتر پرستاری راه پله طبقه اولد -درب منتهی به راه پله طبقه اول کارشناسان بیمه –بهداشت محیط 

 ری راه پله طبقه اولرب منتهی به دفتر پرستاد -درب منتهی به راه پله طبقه اول تدارکات –دبیرخانه 

 رب منتهی به دفتر پرستاری راه پله طبقه اولد -درب منتهی به راه پله طبقه اول تجهیزات پزشکی –کارگزینی 
 رب منتهی به دفتر پرستاری راه پله طبقه اولد -درب منتهی به راه پله طبقه اول تابخانهک -امور اداری

  

 تاری راه پله طبقه اولدرب منتهی به دفتر پرس -درب منتهی به راه پله طبقه اول آموزش
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افسانه  ن مجهول وا سخناشهر رشت مانند دیگر شهرهای قدیمی و کهن ، نقطه آغازش به درستی مشخص نیست و مبداء آن نیز ب
ق تالیف  ه -372ر سال خته دناهمراه است .نام رشت اولین بار در کتاب حدود العالم من المشرق الی المغرب که از مولفی ناش

که عمدتا  ئه گردیدهتی اراگردیده، با صفت ناحیه بزرگ آمده است ، در مورد وجه تمثیه رشت ، نظریه های گوناگون و متفاو
 به معنی فرو افتاده قلمداد می گردد . 

رسیها برر دیگر رده و دکاشاره  "در گودی افتاده  "شادروان جهانگیر سرتیپ پور ، محقق نامدار گیالنی در مورد رشت به 
رفته از ست که برگمداوم ا به معنای وارش یا همان بارانهای ریز و "رش "ت  می دانند که در آن نام رشت را مرکب از رش +

 ردار بوده ،اریخ برخوتدر طول  شهر رشت از القاب متفاوتی . آن بارانهای مداوم می بارد  از زبان گیلکی ، یعنی مکانی که در
 شهر بارانهای نقره ای  و ...  شهر باران ،  عروس شهرهای ایران ، مانند : دروازه اروپا ،

مصادف با دوران حکومت شاه عباس به عنوان مرکز گیالن انتخاب شده و مرکز معامالت نوغان و  1004شهر رشت از سال  
این شهر مورد توجه مالکان بزرگ ایرانی ، روسی  ابریشم گردید که در آن زمان محصول اول گیالن محسوب می شد .بعد از آن

 هم اکنون شهر رشت، یونانی و اروپائی که تاجران عمده نوغان بودند قرار گرفت و پیشرفت چشمگیری کرد . 
 شودمحسوب می )گلستانو  گیالن، مازندران) دریای خزرای در بین سه استان حاشیه ایرانترین شهر شمال پرجمعیت

درجه و  49رشت در ( .برندخزر به کار میرا به جای دریای  دریای کاسپیبسیاری از ساکنین رشت و استان گیالن واژه )
باشد. همچنین کیلومتر می 325 تهراندقیقه عرض شمالی واقع شده و فاصله آن از  16درجه و  37دقیقه طول شرقی و  36

های آزاد قرار دارد. بر اساس متر از سطح آب 5ر مربع در زمینی مسطح و هموار به ارتفاع کیلومت 136شهر رشت با مساحت 
رشت درصد از کل جمعیت استان گیالن ساکن شهرستان  37[ 2.]نفر جمعیت دارد 918،445سرشماری. کالن شهر رشت 

 .هستند

پروفسور ، (اهلل رضافضلشت زادگاه و زیستگاه بسیاری از مشاهیر گذشته و معاصر بوده که برخی از آنان نظیر پروفسور ر
احراز کننده مدال درجه  )پروفسور حسن اکبرزاده، (از طرف رویال کالج کانادا 2003پزشك برگزیده سال  )مجید سمیعی

شناسی نوین ایران( دارای شهرت جهانی هستند که پدر زیست (هزاددکتر بو  یك علمی از موسسه تحقیقات و علوم پاریس

 وژیگــی اهی  رهنــگی و  ومــی

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%AE%D8%B2%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%AE%D8%B2%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AA#cite_note-2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AA#cite_note-2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AA#cite_note-2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B6%D9%84%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B1%D8%B6%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF_%D8%B3%D9%85%DB%8C%D8%B9%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF_%D8%B3%D9%85%DB%8C%D8%B9%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF_%D8%B3%D9%85%DB%8C%D8%B9%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%A8%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%AF
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از مفاخر علمی و  :و همچنیناست. تندیس آنها در یك اقدام کم نظیر توسط شهرداری رشت در سبزه میدان رشت نصب شده
، کوشیار گیالنی ، میرزا حسین کسمایی ، میرزا کوچك خان جنگلی: توان ازبزرگان زیر نام بردتاریخی و فرهنگی و ادبی می

علی ، دکتر محمد معین،کریم کشاورز، حسن عضدی، دکتر محمد علی افراشته (، ه. الف. سایه(هوشنگ ابتهاج، استادپورداوود
، جهان انوشیروان روحانی، ناصر مسعودی ، فریدون پور رضا ، سوسن تسلیمی ،حمیده خیرآبادی ، عباس امیری ،رضا پنجه ای

محمد روشن، گلچبن گبالنئ، ، سبروس شمبسا، محمود اعتمادزاده )م. ا. به آذبن(، خسرو گلسرخی ، محمود نامجویپهلوان 
 ...و آرسن میناسیانحسبن محجوب،

ور پیش از حض ال غربی ایران است، گیالن حتیز خانواده زبانهای شمای از زبان ایرانی و ازبان و گویش گیلکی شاخه 
شناسان در مناطق مختلف گیالن از جمله ای بود، آثار و کشفیات باستان ها در ایران، دارای فرهنگ و تمدن ویژهآریایی

 .استرودبار، املش و هشتپر موید این نظر 

دانشگاهیان  مگان به ویژه پژوهشگران، نخبگان وبا این حال ضمن حفظ هویت بومی و باورهای فرهنگی گیالن باید با تالش ه
د.را به گیتی شناسان این فرهنگ غنی که برآمده از دل ساده مردمان روستاهای شالی، جنگل و باران است

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9_%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9_%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%DA%A9%D8%B3%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%DA%A9%D8%B3%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%B1_%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%B1_%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%AF&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%86%DA%AF_%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AC
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%86%DA%AF_%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AC
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%B9%D8%B6%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%B9%D8%B6%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85_%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85_%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D8%B9%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D8%B9%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%87_%D8%A7%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%87_%D8%A7%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%87_%D8%A7%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%87_%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%87_%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B3%D9%86_%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B3%D9%86_%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86_%D9%BE%D9%88%D8%B1_%D8%B1%D8%B6%D8%A7&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86_%D9%BE%D9%88%D8%B1_%D8%B1%D8%B6%D8%A7&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88_%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%AE%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88_%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%AE%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D8%B3%D9%86_%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D8%B3%D9%86_%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%86
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 لباس فرم بایستی متناسب با حرفه و در رده های مختلف ، متحد الشکل باشد. (1

 نوع است.استفاده از هرگونه پوشش غیرحرفه ای روی لباس مم (2

ویت نباشد. یر قابل رباس زلپوشش افراد باید سالم، تمیز، دگمه ها بسته، اطو کشیده، گشاد با ضخامت مناسب به نحوی که  (3
 شلوار نباید تنگ، چسبان ، کشی یا کوتاه )باالتر از مچ( باشد.

 تن صدا ندهد.ام راه رفهنگ واظ شود کفش باید تمیز، جلوبسته، قابل شستشو باشد و نکات ایمنی متناسب با حرفه ، در آن لح (4

 د.زیور آالت در نواحی بز بدن که در معرض آلودگی میکروبی یا محیطی هستند نباید استفاده شون (5

 استفاده از هرگونه ماده بودار تند یا حساسیت زا در محل کار ممنوع می باشد. (6

رمانی دئه خدمات ی ارااخن مصنوعی در محیط هاناخن ها باید کوتاه و تمیز و مرتب باشد. استفاده از الک و رنگ و ن (7
 ممنوع  است.

ی جاب اسالمحنات و و سعی در ایجاد محیطی همراه با آرامش برای بیمار ، رعایت شئوبا توجه به قداست محیط کار  (8
 توبیخ کبتی لفی ،الزامی بوده و استفاده از هرنوع  آرایشی در محیط کار ممنوع می باشد و در صورت هرگونه تخ

 خواهید داشت.

 

 مقررات مربوط به یونيفورم

 پوشیدن فرم اعالم شده از طرف وزارتخانه به شرح زیر میباشد:
 پوشش خواهران:

 کیدر آستین و کفش سورمه ای یا مش سه  نوارمدیر پرستاری : شلوار ، مقنعه، روپوش سورمه ای با 
 ر آستین و کفش سورمه ای یا مشکید دو نوارشلوار ، مقنعه، روپوش سورمه ای با  سوپروایزرین :

 یا مشکی و کفش سورمه ایدر آستین  یك نواربا  ، روپوش سورمه ای: شلوار ، مقنعه سرپرستاران
 یا مشکی ، شلوار و مقنعه سورمه ای ،کفش سورمه ایبا یك نوار در آستین کارشناس پرستاری :روپوش سفید

 ر و مقنعه سفید،کفش سفید، شلوا با یك نوار در آستین بهیار : روپوش سفید
 منشی : روپوش و شلوار و کفش مشکی

 ششستـاندارداهی پوقـوانی  مر وط   ا
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 پوشش مردان :

 کارشناس پرستاری:روپوش سفید
 بهیار: روپوش سفید 
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 تعاریف کلی مورد نیاز مستخدمین دولت
 

 سات دولتیا موسیعبارت است از پذیرفتن شخص به خدمت دولت در یك یاز وزارتخانه ها یا شرکتها  استخدام دولت 
 .ومستخدم رسمی کسی است که به موجب حکم رسمی در یکی از این نهادها به کار گمارده می شود

 

 ی شودمپیمانی کسی است که به موجب قرارداد بطور موقت برای مدت معین و کار مشخص استخدام  مستخدم . 
 

 می و استخدا دارین امور اعبارت است از مجموع وظایف و مسئولیت های مرتبط و مستمرمشخصی که از طرف سازما شغل
 .کشور به عنوان کار واحد شناخته شده است

 

 ابستگیوجربی تعبارت از مجموعه رشته های مشاغلی است که از لحاظ نوع کار و حرفه در رشته تحصیلی و  رسته 
 شته هایراز  ر یکیوند دنزدیك  داشته باشد و مستخدمیت رسمی به اقتضای شغلی که برای تصدی آن استخدام شده یا می ش

 .شغلی قرار خواهند گرفت
 

 نبه آو ارجاع  ك شغلیعبارت از محلی است که در سازمان وزارتخانه و موسسات دولتی بطور مستمر برای  پست سازمانی
 .یك مستخدم در نظر گرفته شده است

 

  پایه  فظ گروه ود با حگردعبارت از آن است که مستخدم رسمی مسئول این قانون بدون آنکه جریان خدمت وی قطع انتقال
 .وپیشینه خدمت خود به خدمت وزارتخانه یا موسسه دولتی دیگری درآید

 

 عبارت است از: ماموریت 

 . الف: محول شدن وظیفه به مستخدم غیر از وظیفه اصلی که در پست سازمانی خود دارد
 ب: اعزام مستخدم بطور موقت به سایر نهادها

 های آموزشی یا کارآموزی ج: اعزام مستخدم برای طی دوره

 امور اداری مالی
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 مشاغل يتصد یطاشر

 سساا همین بر. ستا هشد یفتکل تشکیالتی_میاستخدا اداری نامه یینآ ینوتد ، توسعه پنجم برنامه نقانو بیست دهما ب بند در
 نامه ئینآ ینا 49 دهما در هک. یددگر تهیه 1390 هما دادمر در پزشکی معلو ینشگاههادا مشاغل یبند طبقه و تتشکیال نامه ئینآ

 ،شغل تعریف شامل شاغلم یبند طبقه حطر قفو رمقر تکالیف ایجرا رمنظو به. ستا هشد بینی پیش مشاغل یتصد یطاشر ینوتد
 با زنیا ردمو شیزموآ یها دوره و رتمها ،  تحصیلی ارکمد ، تجربه ظلحا از ازحرا یطاشر و مسئولیتها و ظایفو نمونه

 . یددگر تالیف رجمهو ئیسر نسانیا هسرمای و توسعه نتومعا هماهنگی
 یها یترمامو و ظایفو سساا بر مشاغل از یك هر تعریف سانیر روز به از تندرعبا جدید یبند طبقه حطر هعمد ییژگیهاو

 و عمتنو مانیزسا یهاپست قبلی حطر در ایرز پست به شغل دنکر یكدنز فهد با شغل به آن تبدیل و شغلی شتهر فحذ  جدید
 ارکمد ازحرا یطاشر در و سانیروزر به مشاغل  ظایفو  حشر ینا بر وهعال. شتنددا ارقر شغلی شتهر یك رد نناهمگو

 ایبر که نچهآ ماا هیددگر رمنظو ازحرا یطاشر در اردمو برخی در فقط تجربه ستا کرذ قابل. ستا هشد ظلحا جدید تحصیلی
 شغل هر ایبر زمال یاتهرمها تعین.  ستا شیزموآ یها ورهد و شغلی رتمها ستا گرفته ارقر ازحرا یطاشر در ربا نخستین

 یمرکز دستا نشناسارکا ناپذیر خستگی شتال و همت با که ستا تخصصی کامال و بر نماز و هپیچید ییندافر منجاا مندزنیا
 .ستا هشد محقق پزشکی معلو ینشگاههادا و عمتبو وزارت

 یید . اجعه فرماید به آن مرآمده است که در صورت نیاز می توان یهی در فایل دوم کتابچه توج بپیوست مشاغل  ییاجرا بطاضو
 

 حقوق و مزایا:
 

گیهای سایر ویژ وغل و شاغل شنظام پرداخت کارمندان موسسه بر اساس ارزشیابی عوامل ایین نامه اداری و استخدامی:  49ماده 
لیانه ، ریالی سا ر ضریبمذکور در این فصل ضرب د مذکور در مواد اتی خواهد بود.امتیاز حاصل از نتایج ارزشیابی عوامل

 مبنای تعیین حقوق و مزایای کارمندان قرار میگیرد.
یر ه توسط وزکبوده  ضریب ریالی مذکور در این ماده برای هر سال معادل ضریب ریالی اعالم شده از سوی دولت تبصره:

 بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ابالغ میگردد.
از مشاغل متناسب با ویژگیهاحداکثر در پنج رتبه مقدماتی، پایه،ارشد ، خبره و عالی طبقه بندی میگردد.و  مهر کدا: 3تبصره

هر کدام از رتبه ها به یکی از طبقات جدول موضوع این ماده اختصاص میابد.رتبه های خبره و عا لی به مشاغل کارشناسی و 
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م در رتبه مقدماتی و اولین طبقه شغلی مربوط قرار میگیرندو در طول باالتر اختصاص میابد..شاغلین مربوط در بدو استخدا
دوره خدمت در قالب دستورالعمل تهیه شده از سوی معاونت نوسعه مدیریت و منابع وزارتخانه بر اساس عواملی نظیر ابتکار و 

ایت ارباب رجوع و متناسب با خالقیت ،میزان افزایش مهارتها، انجام خدمات برجسته،طی دوره های آموزشی، میزان جلب رض
ویژگیهای  مشاغل،ارزیابی  و حسب امتیازات کسب شده و طی حداقل مدت سنوات خدمت مورد نیاز)مشاغل کارشناسی و باالتر 

 سال یکبار( به رتبه و طبقات باالتر ارتقا میابند. 7سال و مشاغل کاردانی هر  6هر 
 امتیاز تعلق میگیرد. 1550ا و مدت خدمت داوطلبانه در جبهه و مدت اسارت ت متناسب با درصد جانبازیفوق العاده ایثار گری:

م وظیفه ه انجابفقط به کارمندانی که در شرایط غیر متعارف محیط کار مجبور فوق العاده سختی شرایط محیط کار:
از امتی 3000 ختگی حداکثر تاسوامتیاز و در بیمارستانهای روانی ، بخش های روانی و بیمارستانهای  1000میباشند،حداکثر تا 

 طبق دستور العمل پیوست  تعلق میگیرد.
تخصصی  خیص کمیتها به تشدر ارتباط هستند، بن : فقط به کارمندانی که در شرایط محیط  کار با اشعهفوق العاده حق اشعه

 .یگیردامتیاز تعلق م 3000موسسه و دستور العملی که از سوی وزارتخانه ابالغ میشود حد اکثر تا 
سر میباشند دارای هم انون کهقبه کارمندان مرد شاغل ،بازنشسته و از کار افتاده مشمول این کمك هزینه عائله مندی واوالد: 

مك هزینه اوالد قابل پرداخت کامتیاز به عنوان  210امتیاز بابت کمك هزینه عائله مندی و به ازا هر فرزند معدل  810معادل 
 است.

همسر ر نبوده )ه دارای همس، بازنشسته، از کار افتاده و وظیفه بگیر مشمول این ایین نامه ک زن شاغل نکارمندا: 1تبصره 
دی بهره مند عائله من هزینه فوت کرده یا مطلقه باشد( و یا همسر انان معلول و یا لز کارافتاده کلی باشد، از مزایای کمك

زایای اشند از مخود ب ذی صالح به تنهایی متکلف مخارج فرزندان میشوند در صورتیکه این کارمندان بر اساس رای مراجع
ی مراجع ر اساس رادان، بکمك هزینه اوالد نیز بهره مند میشوند.این افراد در صورت ازدواج مجدد و تحت تکفل بودن فرزن

 ذیصالح ،از مزایای کمك هزینه اوالد بهره مند می شوند.
قت رت تمام واری به صوغیر متعارف ساعت اد که در نوبت های غلی پرداخت میشودبه متصدیان مشافوق العاده نوبت کاری: 

 ،مستمر و گردشی ملزم به انجام وظیفه می باشند.
 %35 ذب تا سقفلعاده جاموسسه موظف است برابر دستور العمل پیوست نسبت به بر قراری فوق فوق العاده جذب هیات امنا: 

اید که اقدام نم ردادی(ی،پیمانی، مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان و قراحقوق و مزایای مستمر کارمندان)رسم
 مشمول کسور بازنشستگی است.
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 د شد.حداقل حقوق ثابت و مزایای مستمر کارمندان در هر سال از سوی وزارتخانه اعالم خواه: 59ماده 
 كسورات ماليو نحوه محاسبه قوانين 

  نحوه محاسبه مالیات بر حقوق 

 ریال می باشد .20،000،000،  1396قف معافیت مالیاتی سال س

 نحوه محاسبه مالیات بر حقوق :

 X =معافیت مالیات  –کل حقوق 

 X*  %10مالیات = 

  رح الیحه نیروی طو مشمولین  3نحوه محاسبه سهم بیمه تامین اجتماعی برای کارکنان پیمانی ، رسمی و تبصره
 انسانی

 X+ حق اوالد ( = عائله مندی )  –کل حقوق 

 x*  %7بیمه سهم کارمند         =              -1

 x*  %20بیمه سهم کارفرما        =              -2
  4نحوه محاسبه سهم بیمه تامین اجتماعی برای کارکنان تبصره 

 Xعائله مندی + حق اوالد ( = )  –کل حقوق 

 x*  %7بیمه سهم کارمند     =             -1

 x*  %20فرما    =            بیمه سهم کار -2

 x*   %3بیمه بیکاری          =             -3
 بیمه خدمات درمانی طبق تعرفه سازمان بیمه سالمت که اول سال تعیین می گردد کسر می شود  . 

 

 عائله مندی + حق اوالد ( = )  –= کل حقوق  نحوه محاسبه کسور بازنشستگیx 

 Y  =9%  *x   نحوه محاسبه کسور سهم کارمند   



  تیم  اعتباربخشی بیمارستان دکتر حشمت رشت

 

75 
 

 

 Y*  5/1نحوه محاسبه کسور سهم دولت        

 
  : كارانه مبتني بر عملكرد ) قاصدك (پرداخت 

ور و به منظ سالمت با عنایت به ابالغ کتاب ارزش نسبی خدمات و مراقبت های سالمت و شروع فاز سوم طرح تحول نظام
عملکرد  بتنی برم، دستورالعمل پرداخت  ك و غیرپزشك برقراری ارتباط اثربخش بین پرداخت و عملکرد کارکنان پزش

بر  اخت مبتنیمل پردپزشکان و اعضای هیات علمی شاغل در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و دستورالع
ارت زدرمانی و اشتی وعملکرد کارکنان غیر پزشك شاغل در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهد

 بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اجرا می گردد .
 .برای محاسبه ساعت حضور موظف  می بایست ساعات مرخصی را از ساعت حضور موظف آن ماه کسر نمود 

 ساعات مرخص – ساعت موظف آن ماه = ساعت حضور موظف فرد

 د . یمکس وی ، کسر نموبرای محاسبه ساعت حضور غیر موظف ، می بایست ساعت حضور فرد را از ساعت تا
کل ساعات تایمکس فرد ) با در نظر گرفتن قانون ارتقا بهره وری ، ماموریت ، ساعات پاس شیر ،  –ساعت حضور موظف فرد 

 قانون حق اشعه ( = ساعت حضور غیر موظف فرد
 ساعت ارتقاء بهره وری نیز باید در تایمکس در نظر گرفته شود .

 نظر گرفته می شود .پاس شیر ، نوعی ماموریت در 
 ساعت ماموریت باید در ساعت تایمکس ، محاسبه شود .

 ساعات مرخصی شامل مرخصی استحقاقی ، استعالجی ، ساعتی کسر کار  می گردد .

 ارزشيابي :

ف ارچوب وظایچرزشیابی کننده در آغاز دوره ارزشیابی ) با توجه به بخشنامه دانشگاه ( انتظارات خود را در ا -1
 نی به نحو مقتضی به ارزشیابی شونده اعالم می نماید.سازما

لی و فتارهای شغرنده در طول دوره ارزشیابی ضمن نظارت بر فعالیت های مربوط به عملکرد ، توسعه و ارزشیابی کن - 2
 هد .دئه می اخالقی ارزشیابی شونده ، بازخوردهای الزم را به نحو مقتضی جهت بهبود عملکرد و رفتار ارا
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آمده توسط  های بعمل تایج ارزشیابینرزشیابی کننده در پایان دوره ارزشیابی با مشارکت ارزشیابی شونده و بر اساس ا -3
یابی شونده ارزش "بی رزشییااسایر منیابیع و نیز با توجه به ضوابط مندرج در بخش مراحل تکمیل فرم ارزشیابی ، نسبت به 

 اقیدام می نماید. "

شیابی رده تا ارزد اداره ارزشیابی دانشگاه در سایت آذرخش وارد کپس ار تایییج ارزشیابی را ارزشیابی کننده نتا-4
 . شونده از آن مطلع گردد 

 معیارهای سنجش در ارزشیابی :
رح هایی طروژه ها و عالیت ها و پ: فعالیت ها و نتایج حاصل از انجام وظایف محوله معیار های عملکرد شامل: فعملکرد-

 دهد .انجام می رزشیابیدر راستای اهداف سازمانی و در چهارچوب انتظارات مقامات مافوق در طول دوره ا  داست که فر
رئوسین ارکنان و مهبود عملکرد سایر کفعالیت هایی که فرد در جهت ارتقاء دانش و بهبود عملکرد فردی ،ب توسعه: -2      

 شد:می با پرستی انجام می دهدکه شامل بندهای ذیلو ارتقا کارایی و اثربخشی     واحد سازمانی تحت سر

ره های ت افزایش دانش و مهارت شغلی خود از طریق دو: فعالیت های آموزشی که کارکنان جهتوسعه فردی 1-2   
 اموزشی یا خودآموزی انجام می دهد.

احد و کاران یابی شونده به همآموزش ها و راهنمایی هایی که ارزش انتقال دانش و مهارت شغلی خود به دیگران: 2-2   
 سازمانی خود و کارکنان سایر دستگاه ها ارایه می نماید.  

های  ز روشا: فعالیت های شغلی که فرد با لستفاده بکارگیری روش های جدید فن آوری در انجام وظایف سازمانی 2-3   
 جدید فناوری اطالعات انجام می دهد.

جهت   یا سرپرست فعالیتها و اقداماتی که مدیر و رفتار کارکنان تحت سر پرستی: رد شغلیتوسعه و بهسازی عملک 2-4   
 افزایش دانش و مهارتهای شغلی و بهبود عملکرد و رفتار کارکنان انجام می دهد.

نجام می ی واحد اعالیتهافعالیتهایی که مدیر جهت ارتقا  کارایی و اثربخشی فتوسعه و بهسازی واحد تحت سرپرستی:  5-2
 دهد.

ی که به رد سازمانبهبود عملک ارائه راهکارهای بدیع سازنده و قابل اجرا به منظور رفع مشکالت شغلی وپیشنهادها:  -3 
  تایید شورای پذیرش و بررسی پیشنهادهای دستگاه و یا سایر مراجع تصویب کننده رسیده باشد.
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ی کمی و کیف ر به ایجاد و گسترشح هایی که منجدرک و بهره گیری جسورانه از فرصت ها ایده ها و طرکارافرینی: - 4
 فعالیت ها شده  وکاریست روش های جدید را امکانپذیر میسازد.

 .جامعه سر می زند  وعبارتست از افعالی که از فرد در راستای انتظارات سازمان رفتار:  -5

قیت نجر به موفمدوره ارزشیابی که  ایسته در طولبه منظور ارج نهادن به تالش ها و  زحمات کارکنان شتشویقات:  -6
 های مهم و دریافت تشویق و تقدیر گردیده ، این عامل در نظر گرفته شده است.

اتر از شرح ه فرد فرقداماتی کاامتیزاتی که به واسطه موفقیت های بسیار مهم و فعالیت ها ، طرح ها و امتیازات ویژه: -7
 برای وی در نظر گرفته شده است .وظایف و انتظارات شغلی خود انجام می دهد ، 

ه توسط کاخالقی  ازمانی ونمرات منفی که به واسطه اقدامات و فعالیت های خالف شئونات اداری ، س امتیازات منفی:-8
 ارزشیابی شونده صورت گرفته به وی داده می شود.

 مسير ارتقاء شغلي كارشناسان، مدیران 

قرار خواهند  رتقا رتبهذیل  ا ون  حالت اشتغال دارای پست سازمانی با احراز شرایط، پیمانی و مشمولین قان مستخدمین  رسمی 
 گرفت . 

 : شرایط الزم جهت ارتقاء از رتبه شغلی مقدماتی به پایه

 سال تجربه قابل قبول برای مشاغل تا سطح کاردان 8داشتن حداقل : 1

 کارشناسسال تجربه قابل قبول برای مشاغل تا سطح  6داشتن حداقل  : 2

 سال ارزشیابی منتهی به سال اخذ رتبه برای مشاغل تا سطح کاردان 8میانگین  %60کسب حداقل : 3

 سال ارزشیابی منتهی به سال اخذ رتبه برای مشاغل سطح کارشناس 6میانگین  %60کسب حداقل  : 4

 ساعت آموزش براساس مقررات 300گذراندن حداقل : 5

سال  2انگین حداقل می %60تجربه موردنیاز و آموزش( را دارا می باشید، کسب حداقل در صورتیکه سایر شرایط ) :توجه
 .ارزشیابی منتهی به سال اخذ رتبه کافی می باشد
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 : شرایط الزم جهت ارتقاء از رتبه شغلی پایه به ارشد

 سال تجربه قابل قبول برای مشاغل تا سطح کاردان 20داشتن حداقل  : 1

 تجربه قابل قبول برای مشاغل تا سطح کارشناس سال 12داشتن حداقل : 2

 انسال ارزشیابی منتهی به سال اخذ رتبه برای مشاغل تا سطح کارد 12میانگین  %70کسب حداقل  : 3

 سال ارزشیابی منتهی به سال اخذ رتبه برای مشاغل سطح کارشناس 6میانگین  %70کسب حداقل : 4

 مقررات ساعت آموزش براساس 250گذراندن حداقل  : 5

 برای کاردان  سال از تاریخ اخذ رتبه پایه  12حداقل فاصله زمانی  : 6

 برای کارشناس سال از تاریخ اخذ رتبه پایه 6حداقل فاصله زمانی  : 7

  :شرایط الزم جهت ارتقاء از رتبه ارشد به خبره

 سال ارزشیابی منتهی به سال اخذ رتبه 6میانگین  %80کسب :   1

 ساعت آموزش براساس مقررات 200قل گذراندن حدا:  2

 سال تجربه قابل قبول 18داشتن حداقل  :  3

 سطح شغل کارشناس باشد  :  4

 سال از اخذ رتبه ارشد 6حداقل فاصله  : 5

   :عالی به شرایط الزم جهت ارتقاء از رتبه خبره

 سال ارزشیابی منتهی به سال اخذ رتبه 6میانگین  %85کسب :   1

 ساعت آموزش براساس مقررات 150اقل گذراندن حد:  2

 سال تجربه قابل قبول24داشتن حداقل  :  3

 سطح شغل کارشناس باشد  :  4

 خبرهسال از اخذ رتبه  6حداقل فاصله  : 5

 صفحه ای با ذکر موارد : 20: تهیه فایل 6

 نام و نام خانوادگی ، واحد سازمانی به طور کامل ،
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 صي استحقاقيمقررات مربوط به استفاده از مرخ

 ستفاده ت قابل امقررا مرخصی استحقاقی مستخدم از اولین ماه خدمت به نسبت مدت خدمت به او تعلق می گیرد و طبق
و  بخش استفاده کرده روز مرخصی تعلق می گیرد که می تواند بر حسب شرایط 5/2است. به هر پرسنل در ماه قانون 

 .یا ذخیره نماید
 ن وی او معاو ر غیابدموکول به تقاضای کتبی مستخدم و موافقت کتبی مسئول واحد و  استفاده از مرخصی استحقاقی

ن نیز یا معاو ورئیس  است . هر کارمند می تواند در طول سال مرخصی استحقاقی سالیانه خود را درخواست نماید و
و با  اهم گرددقاق فراستحموظفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا امکان استفاده کارکنان از مرخصی سالیانه به میزان 

 ماید.نوافقت درخواست پرسنل در این زمینه با در نظر گرفتن زمان مناسب و شرایط موجود تا حد امکان م
 ده شی ذخیره ستحقاقحداکثر مدتی که مستخدم می تواند در طول یك سال از مرخصی استحقاقی همان سال و مرخصی ا

ده خود شنده مرخصی ذخیره هد کرد . چنین فردی هر گاه بخواهد از باقیماماه تجاوز نخوا 4استفاده نماید جمعاً از 
 . نیز استفاده نماید باید حداقل یکسال تمام خدمت کرده باشد

 

 مقررات مربوط به استفاده از مرخصي استعالجي
تر پرستاری مکن به دفم مدت هر گاه پرسنل بیمار شود بطوری که بیماری مانع از خدمت او باشد باید مراتب را در کوتاهترین

ارد . داه ارسال دانشگ اطالع دهد. کارگزینی مکلف است گواهی پزشك معالج پرسنل را برای اظهار نظر به کمیسیون پزشکی
 .پس از تایید مفاد گواهی در کمیسیون پزشکی حکم مرخصی استعالجی صادر گردد

 کثر ست . حدازشکی اوریت وی بر عهده کمیسیون پتشخیص ابتالی مستخدم به بیماری صعب العالج و تعیین مدت معذ
 .مدت این معذوریت در هر نوبت شش ماه است و قابل تمدید خواهد بود

  ساعت باید  24ساعت قابل قبول می باشد و استعالجی طوالنی تر از  24استعالجی صادر شده از پزشکان عمومی به مدت
د و فرد بیمار در اولین فرصت گواهی خود را به دفتر از جانب پزشکان متخصص خارج از بیمارستان گواهی شو

پرستاری ارائه نماید و در صورت صالحدید سوپروایزر از استعالجی استفاده نماید ) برای مثال: پرسنل عصر کار 
از شیفت صبح باید گواهی استعالجی را ارائه دهد تا مسئولین واحدها بتوانند  به نحو مقتضی پرسنل شیفت مورد نیاز 
را کامل کنند ( اگر شخص بیمار شب کار باشد و از پزشك عمومی بیمارستان استعالجی گرفته باشد روز اول از 
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استعالجی و روز دوم از مرخصی استحقاقی استفاده کند  یا در صورت داشتن آف و یا اضافه کار از ساعت آن کم 
 .خواهد شد

 د نظر می پرسنل رزشیابورد مالی نظام نوین و همچنین در اشایان ذکر است که میزان استفاده از استعالجی در برآ
 .قرار خواهد گرفت

 مقررات مربوط به قانون كاهش ساعات كار بانوان شاغل داراي شرایط خاص 

ر در هفته ر ساعت کال و چهاواحده : ساعات کار هفتگی بانوان شاغل اعم از رسمی ، پیمانی و قراردادی که موظف به چهماده 
رست خانوار شاغل زنان سرپ د و یاا دارای معلولیت شدید یا فرزند معلول شدید یا مبتال به بیماری صعب العالج می باشنهستند ام

و  15/10/89یران مصوب ا( قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی 222در دستگاه های اجرائی موضوع ماده ) 
خدم و تایید جرائی مستستگاه ادو قانون تامین اجتماعی بنا به درخواست متقاضی از بخش غیر دولتی اعم از مشموالن قانون کار 

افت ته با دریدر هف سازمان بهزیستی کشور و یا وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی یا دادگستری ، سی و شش ساعت
 حقوق و مزایای چهل و چهار ساعت تعیین می شود . 

ش زدرمان و آمو ،ت بهداشت علولیت توسط سازمان بهزیستی ، بیماران صعب العالج توسط وزار: تایید میزان و شدت م 1تبصره 
دادگاه معتبر  یا گواهی مثبته پزشکی ، فرزندان زیر شش سال با ارائه شناسنامه معتبر و زنان سرپرست خانوار با ارائه اسناد

 خواهد بود . 
  می گردد. نان تعیینقانون با توافق مشموالن و مسئوالن مربوط آ: زمان شروع و خاتمه کار در  اجرای این  2تبصره 
ار می ا برخوردرفرمم کا: کارفرمایان بخش غیر دولتی از اعمال تخفیف پلکانی و یا تامین بخشی از حق بیمه سه 3تبصره 
 شوند.

زبور استفاده مقررات م ی که اززمان : بانوانی که بر اساس سایر مقررات از امتیاز کاهش ساعت کار بهره مند هستند تا 4تبصره 
این قانون  د از شمولا دارنمی کنند و یا دستگاه های تابع مقررات اداری و استخدامی خاص که امتیازات مشابه این قانون ر

هی را اعتی شیردرخصی سممستثنی می باشند . در صورتی که مشموالن این قانون ، همزمان شرایط استفاده از امتیاز آن و 
نی شده را ت پیش  بیمتیازاشته باشند و یا همزمان دارای شرایط مختلف مصرح در این قانون باشند ، حق انتخاب یکی از ادا

 دارند.
کارفرمایان  وی اجرائی ستگاه هاد: به منظور تامین امنیت شغلی مشموالن این قانون در دوران استفاده از مزایای آن ،  5تبصره 

راج کنند یا محل نان را اخار ، آقانون نمی توانند به صرف  استفاده بانوان از مزایای کاهش ساعات ک بخش غیر دولتی مشمول این
 ت . نوع اسخدمت جغرافیایی آن ها را تغییر دهند . هرگونه اخراج ، جابجایی و استخدام جایگزین آنان  مم
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ه کار گرفته ر دولتی بر بخش غیاز تصویب این قانون د رکنانی که پیش: اعمال احکام این قانون ، برای آن دسته از کا 6تبصره 
 شده اند منوط به تامین نظر کارفرما توسط دولت است . 

 

 مقررات مربوط به مرخصي بدون حقوق

 د:استفاده از مرخصی بدون حقوق موقوف به اختتام دوره آزمایشی است و در موارد زیر ممکن می باش

 به استفاده از مرخصی مسلم شود مستخدم استحقاق مرخصی ندارد و نیاز. 

 مستخدم قصد ادامه تحصیل داشته باشد و مدارک الزم را ارائه نماید. 

 مستخدم ناگزیر باشد به اتفاق همسرش به خارج از محل خدمت خود مسافرت کند. 

  د و در رائه دها ربوطهممستخدم باید درخواست استفاده از مرخصی بدون حقوق را با ذکر علت و مدت آن به مسئول واحد
 .صورت موافقت حکم مرخصی بدون حقوق توسط کارگزینی صادر شود

 

 مقررات مربوط به تعویض كشيك

راز با رسنل همطشد و پدر نظر گرفتن اصل قوی و ضعیف در هنگام جابجایی برنامه توسط مسئول محترم واحد الزامی می با
ك خود عویض کشیبرگ ت و با دلیل موجه و موافقت مسئول واحد توانایی عملکردی یکسان که متقاضی تعویض کشیك می باشند
ه نمایند تا در اری ارائر پرستده  سپس جهت تایید نهایی به دفتیرا با قید تاریخ و شیفت نوشته و به امضاء مسئول واحد رسان

د . تعداد رائه گردتاری ابرنامه ثبت گردد. الزم به ذکر است که برگه مذکور باید توسط فرد درخواست کننده به دفتر پرس
 .ی گیردجابجایی هر فرد نیز در پایان برنامه ماهیانه ثبت شده و در ارزشیابی سالیانه مد نظر قرار م

 مقررات مربوط به استعفاء

 تعهدات او دردم رافع ماء مستخاعالم قبلی از خدمت دولت استعفاء کند . در هیچ مورد استعف مستخدم رسمی می تواند با یك ماه
افقت کند و با آن مو م رسمیبرابر دولت نخواهد بود . استعفاء از تاریخی تحقق می یابد که مسئول ذیربط دولتی به موجب حک

ن یك ماه مذکور ر تا پایاند  اگکمسئول مربوطه مکلف است ظرف یك ماه از تاریخ وصول استعفاء رد و یا قبول آن را کتباً اعالم 
ور بازنشستگی م بابت کسمستخد گردد این امر در حکم عدم قبول استعفاء تلقی خواهد شد. وجوهی کهرد یا قبول استعفاء ابالغ ن

 .پرداخت نموده به او مسترد می شود
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 قوانين حضور و غياب و تاخير و تعجيل كاركنان

  ده ، ت نموعاین را رآکلیه کارکنان دستگاههای اجرایی مکلفند ساعات تعیین شده برای ورود به خدمت و خروج از
م سوی مقا آنکه از در دفتر حضور و غیاب ثیت نمایند مگرسیستم تشخیص چهره و ساعات ورود و خروج خود را در 

 اشد.صالحیتدار دستگاه مربوط برای ورود و خروج هریك از آنان کتباً ترتیب دیگری مقرر شده ب

  می که ا مستخدبورود محسوب گردیده و ورود به محل خدمت بعد از ساعت مقرر و بدون کسب مجوز قبلی تاخیر
 تاخیر ورود داشته باشد به شرح زیر رفتار می شود :

  د.ساعت در هر ماه قابل اغماض بوده و در مرخصی استحقاقی منظور می گرد 2ورود تا تاخیر 

  خروج از محل خدمت زودتر از ساعات مقرر نیز تعجیل خروج  محسوب گردیده 

 ور به مع مدت تاخیر مزبجبار تاخیر ورود  یا تعجیل خروج غیرموجه داشته باشد و  4یش از به مستخدمی که در هر ماه ب
ار، ر صورت تکرداهد شد ساعت در ماه برسد در قبال مجموع تاخیر برای ماه اول و دوم کتباً اخطار داده خو 6بیش از 

 پرونده مستخدم جهت رسیدگی به هیات رسیدگی تخلفات اداری ارجاع خواهد شد.

  ب برگه مخصوص، ساعت( در قال 3کارکنان پس از اخذ موافقت مقام مافوق و وصول مرخصی ساعتی روزانه )حداکثر
ا در ری نباشد( ادار بایستی زمان خروج از اداره و زمان برگش از مرخصی )در صورتی که خاتمه مرخصی تا پایان وقت

دت مرخصی با م ی که مدت مرخصی ثبت شده در سیستمسیستم کنترل الکترونیکی حضور و غیاب ، ثبت نماید به نحو
 موافقت شده در برگه مربوطه ، کامالً یکسان باشند.

  وق امضاء ام مافمخصوص مرخصی ساعتی بایستی قبل از خروج فرد ذینفع از اداره محل خدمت، تهیه و توسط مقبرگ
 گردد.

  وز باشد.ر 12ز اآن در طول سال نباید بیشتر مرخصی کمتر از یکروز جزو مرخصی استحقاقی منظور و حداکثر مدت 

 مقررات مربوط به مرخصي كمتر از یك روز

  سال تقویمی  روز در یك 12مرخصی کمتر از یك روز جزء مرخصی استحقاقی محسوب می شود و حداکثر مدت آن از
 . تجاوز نخواهد کرد

 ه وز استفادرز یك ل واحد از مرخصی کمتر اکلیه مستخدمین می توانند با تکمیل فرم مخصوص و پس از موافقت مسئو
 .نمایند



  تیم  اعتباربخشی بیمارستان دکتر حشمت رشت

 

83 
 

 

 ده مستخدماده شدر درخواست مرخصی کمتر از یك روز حکم صادر نمی شود و در پایان سال جمع ساعات مرخصی استف 
 .طی فرم ) وضعیت مرخصی( استفاده شده مستخدم به وی ابالغ می شود

 اتب را به دفتر روز کاری بالغ گردد مر 10مستخدم به  کارگزینی موظف است در صورتی که حجم مرخصی های ساعتی
دت پیش مك روز از از ی پرستاری یا واحد محل خدمت اعالم نماید تا کنترل الزم در مورد عدم استفاده از مرخصی کمتر

 .بینی شده به عمل آید
 

 

 تسهيالت رفاهي كاركنان دولت

در  و نجمفاه رارت اعتباری خرید از فزوشگاههای زنجیره ای ی مایحتاج ،کبه منظور فراهم نمودن امکان خریداقساط-1
 اختیار پرسنل این مرکز قرار میگیرد.

 ظور ایجاد سهولت در رفت و آمد کارکناندر نظر گرفتن سرویس به من-2
 فرزند 3ازدواج برای کارکنان رسمی و پیمانی حداکثر تا  پرداخت کمك هزینه-3
 سمی و پیمانی رد تحت تکفل جهت کارکنان پرداخت کمك هزینه فوت برای افرا-4
 سنل رسمی و پیمانی و قراردادیپرداخت کمك هزینه مسکن به پر -5
دوخته ، ق تامین انشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت: به منظور تشویق پس انداز و حمایت از کارکنان دولت از طریت -6

انداز  ن حساب پسعنوا و پیمانی( حساب سپرده ثابت خاصی  تحت بنا به درخواست هر یك از مستخدمین شاغل )اعم از رسمی
نون نظام هماهنگ پرداخت حداقل حقوق مبنا قا %35سهم مستخدم، نزد یکی از بانکها به نام او افتتاح و همه ماهه برابر 

 %100 هر ماه برابر.مایدکارکنان دولت را به عنوان پس انداز سهم مستخدم از دریافتی او کسر و به حساب مزبور واریز ن
جداگانه  پرده ثابتساب سحسهم پس انداز مستخدم از محل اعتبارات پرسنلی دستگاه مربوط به عنوان پس انداز سهم دولت به 

 ای که به نام مستخدم افتتاح خواهد شد واریز کند.
 سایر استانها جهت استفاده کارکنان  در نظر گرفتن مهمانسرا در -7
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 تجهیزات پزشکی

که  د، به نحویها دارهای اصلی بخش درمان نقش مهمی در تشخیص و درمان بیماریتجهیزات پزشکی به عنوان یکی از پایه
تباط رابا توجه به  ز دارد.ترین اقدامات یك واحد درمانی وابستگی شدید به تعداد و انواع تجهیزات  موجود در آن مرکمهم

ای هیز هزینهیها و نساسیت بسیار زیاد بیماران و اهمیت تشخیص صحیح بیمارها و حتنگاتنگ تجهیزات پزشکی با انسان
یصی و احد تشخوشود عملکرد صحیح تجهیزات از موضوعات اصلی مطرح در یك کالنی که صرف تهیه تجهیزات پزشکی می

 رل وضعیت وو کنت درمانی است. به همین سبب پیاده سازی گردش کار مناسب جهت آموزش ، تعمیر، نگهداری پیشگیرانه
 کالیبراسیون تجهیزات از نکات اصلی در مبحث مدیریت تجهیزات پزشکی است.

  کالیبراسیون

کالیبراسیون در واقع ایجاد نظامی مؤثر به منظور کنترل صحت و دقت پارامترهای مترولوژیکی دستگاههای آزمون و وسایل 
فیت فرایند تأثیرگذار است و به منظور اطمینان از تطابق گیری و کلیه تجهیزاتی است که عملکرد آنها بر کی اندازه

اندازهگیریهای انجام شده با استانداردهای جهانی مورد استفاده قرار میگیرد. اگرچه کالیبراسیون تعاریف متعددی دارد اما در 
میزان خطای این وسیله نسبت به گیری با یك استاندارد و تعیین  کالیبراسیون را مقایسه یك دستگاه اندازهیك نگاه کلی میتوان 

اگرچه کالیبره کردن تجهیزات پزشکی در  .آن و درصورت لزوم تنظیم دستگاه در مقایسه با استانداردهای مربوطه دانست
ابتدای به کارگیری آنها و در لحظه ساخت از اهمیت قابل قبولی برخوردار است، اما حصول اطمینان از کاربرد دستگاههای 

مامی مدت فعالیت آن دستگاه، نکتهای است که باعث ایجاد اعتماد متقابل پزشك و بیمار شده و عالوه بر کاهش کالیبره در ت
بدون شك، آزمایشگاه کالیبراسیون میتواند دربسیاری  .هزینههای درمانی، کاهش مدت زمان بستری را نیز دربرخواهد داشت

  یا العات مر وط   کلیه تجه زات اخت ا
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بعاد مختلف مرتبط با تجهیزات پزشکی از جمله تعمیرات، نظارت و از فرآیندهای بیمارستانی نقش عمدهای ایفا نماید و ا
 .بازرسی را متحول سازد

 :مهمترین اهداف تأسیس آزمایشگاه کالیبراسیون به شرح زیر است

 کاهش هزینه تعمیرات اتفاقی به دلیل نظارت بر عملکرد دستگاه  -1

 د دستگاه توسط متخصصان افزایش عمر تجهیزات پزشکی به دلیل کاهش مراجعات و بررسی عملکر -2

 کاهش مواد، قطعات و ملزومات مصرفی  -3

 جلوگیری از مراجعات متعدد به مراکز درمانی به منظور کسب اطمینان از صحت آزمایشات  -4

 

ه مورد نظر ردن دستگایبره کیکی از تصمیماتی که به هنگام تنظیم کالیبراسیون باید در نظر گرفته شود این است که آیا کال
ات کننده خدمارائه سازمان و از طریق راهاندازی آزمایشگاه کالیبراسیون انجام شود یا از خدمات شرکتهای در داخل

نی اقدام شخص و معیمرههای کالیبراسیون استفاده شود. کالیبراسیون فرآیندی دورهای است که باید نسبت به انجام آن در دو
 :ار استی تأثیرگذت پزشکیه اقتصادی و فرآیند کالیبراسیون تجهیزانمود. دالیل زیر به صورت پنهان و غیرمستقیم به توج

  

 این زمینه کتهای کمی دردر حال حاضر تکنولوژی کالیبره کردن تجهیزات پزشکی موضوع بسیار جدیدی است و شر -1 
 .فعالیت دارند و توانایی پوشش دادن محدوده وسیع کلیه تجهیزات پزشکی را ندارند

ه نیاز به کتگاههایی با تعداد دس فاده از شرکتهای خدماتدهنده در زمینه کالیبراسیون به طور مستقیمهزینه اصلی است -2
 .کالیبره شدن دارند، متناسب است. البته این هزینه قابل توجه است

  :شود ( باید هزینههای غیرمستقیم زیر نیز نظر گرفته2افزون به هزینه ذکر شده در بند ) -3
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  .سیونل دستگاه جهت انجام کالیبرانهان مدت از کارافتادگی )خواب دستگاه( در هنگام ارساهای پ هزینه -الف

  .های پنهان اداری جهت ارسال دستگاه برای انجام کالیبراسیون هزینه -ب

 .های پنهان خرابی احتمالی دستگاهها در اثر حمل و نقل هزینه -ج

  .لکالیبره به دلیل حمل و نقهای پنهان خارج شدن دستگاهها از وضعیت  هزینه -د

بر ن برای کارای ورودی معیکالیبراسیون فرآیندی است که در اثر اجرای آن اطمینان از داده خروجی دستگاه در از -4
دن نیز الیبره بوکز نظر امشخص میگردد. بنابراین پس از هر بار انجام تعمیر بر روی هر دستگاه پزشکی، باید آن دستگاه 

ی برروی میر اتفاقم هر تعهای مرتبط با انجام کالیبراسیون به ازای انجا نابراین بیمارستان متحمل هزینهبررسی گردد. ب
 .ای میگردد دستگاهها، عالوه بر کالیبراسیون دوره

 فنون کالیبراسیون

تایج حاصله به طور کلی کالیبراسیون به سه روش قابل اجراست. روش اول کالیبراسیون برای به دست آوردن خطا و ثبت ن
است. روش دوم کالیبراسیون روش اول را در برگرفته و عالوه بر آن نتایج حاصله با استاندارد و دستورالعمل مقایسه شده و 
وضعیت وسیله نیز از جهت قبول یا رد آن مشخص میشود. روش سوم کالیبراسیون روش دوم را دربرگرفته و تنظیم، تعمیر 

 .دربرمیگیرد یا حذف خطای ایجاد شده را نیز

 تعیین فواصل زمانی کالیبراسیون مجدد

گیری یکی از عناصر مؤثر در یك نظام کالیبراسیون  های اندازه ای دستگاه تعیین حداکثر زمان فواصل کالیبراسیون دوره
 :است. عوامل زیادی در تعیین این زمان مؤثرند که مهمترین آنها موارد زیر است

 (نوع وسیله )دستگاه -1

 شنهاد و توصیه کارخانه سازنده پی -2

 های قبلی  روند دادههای به دست آمده از روی سوابق کالیبراسیون -3

 سوابق تعمیر و نگهداری دستگاه  -4

 طول زمان استفاده تعداد دفعات استفاده و چگونگی استفاده از دستگاه  -5
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 با گذشت زمان های مترولوژیکی  میزان گرایش به فرسودگی و تغییر تدریجی ویژگی -6

 تعداد دفعات و کیفیت بازرسی تجهیزات در داخل سازمان  -7

 گیری  های دیگر به ویژه در مورد استانداردهای اندازه تعداد دفعات تست ضربدری دستگاه با دستگاه -8

 (شرایط محیطی )دما، رطوبت، ارتعاش و غیره -9 

 گیری مورد نظر  دقت اندازه -10 

 ونهای کالیبراسی برچسب

روی  راسیون برکالیب های پس از انجام کالیبراسیون برای کنترل و حصول اطمینان از انجام عملیات کالیبراسیون برچسب
ند تا اسیون باشب کالیبرهای تست، بازرسی و آزمون باید دارای برچس گیری شده، نصب میشوند. کلیه دستگاه وسیله اندازه

 باید سیون حتماًالیبراکلیبراسیون بازرسی و کالیبره شده است. بر روی برچسب تعیین شود که دستگاه توسط آزمایشگاه کا
ضوح دیده ه به وی کدر جای کننده بر روی آن باشد و تاریخ کالیبره و انقضای اعتبار آن قید شود، مهر آزمایشگاه کالیبره

 میشود، نصب گردد.
 برچسبهای کالیبراسیون دارای انواع مختلفی هستند:

 مخصوص استانداردهای اولیه به رنگ قرمز برچسب  -1
 رچسب مخصوص استانداردهای ثانویه به رنگ طالیی ب -2
 رچسب مخصوص استانداردهای کاری به رنگ سبز ب -3
 قه به رنگ سفید های متفر برچسب مخصوص کلیه دستگاه -4
 راسیون ندارند.الیبکمربوط به تجهیزاتی که نیاز به  NCR (No CALIBRATION REQUIRED)برچسب  -5
 ستفاده میشوند.مربوط به تجهیزاتی که به ندرت ا CBU (CALIBRATION BEFORE USE)برچسب  -6
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 PMمفهوم نگهداشت پیشگیرانه و 
یت مجموعه فعال می باشد، به معنی تعمیرات یا نگهداری پیشگیرانه به Preventive Maintenanceکه مخفف  PMلغت 

ی شود. ی اجرا  مت پزشکت افزایش کارایی و به تعویض انداختن بازه زمانی تعمیرات تجهیزاهایی اطالق می شود که در جه
قت ی صحت و د، بررساین فعالیت ها کنترل، بازرسی و بازبینی دوره ای کمی و کیفی دستگاه، بررسی وضعیت عملکرد آن

نظور تگاه به میوب دسعن خطرات ناشی از خروجی های دستگاه ) تست کالیبراسیون (، بازبینی ایمنی جهت به حداقل رساند
ستندرا هچار مشکل دتی که حفظ جان بیمار و پرسنل و انجام فعالیت هایی از قبیل تمیز کاری، روغن کاری و یا تعویض قطعا

 شامل می شود.
 Preventive Maintenanceسیستم نگهداشت پیشگیرانه

 

د. این جرا می شوزشکی اانداختن بازه زمانی تعمیرات تجهیزات پ تعمیرات و نگهداری در جهت افزایش کارایی و به تعویق
قت ی صحت و د، بررسفعالیتها شامل کنترل، بازرسی، بازبینی دوره های کمی و کیفی دستگاه، بررسی وضعیت عملکرد آن

نظور تگاه به میوب دسعخروجی های دستگاه ) تست کالیبراسیون (، بازبینی ایمنی جهت به حداقل رساندن خطرات ناشی از 
چار مشکل عاتی که دویض قطحفظ جان افراد )بیمار و پرسنل( و انجام فعالیت هایی از قبیل تمیزکاری و روغن کاری و یا تع

 هستند می شود.
 فعالیتهای نگهداری پیشگیرانه

 این فعالیتها به دو صورت می باشد :کمی و کیفی
 ... ( بررسی صحت و دقت آنها ) مانند تست نشستی وفعالیتهای کمی: اندازه گیری پارامترهای مختلف و 

 فعالیتهای کیفی: بازرسی و بازبینی عینی و بصری تجهیزات 
 پیامدهای عدم نگهداری تجهیزات پزشکی 

 اری نیروی انسانی ) متخصصان تجهیزات پزشکی و ... ( به صورت مستقیم یا غیر مستقیم بیک -
 یمارستانیکاهش و یا توقف فعالیتها و خدمات ب -

 و تخریب روحیه کاربران تجهیزات پزشکی  نارضایتی مراجعه کنندگان -
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 ای ملیکود و یا از بین رفتن سرمایه مراکز درمانی و در نهایت ایجاد ضرر بواسطه از بین رفتن سرمایه هر -
 ( نگهداشت تجهیزات پزشکی در کشورpmضرورت پیاده سازی )

 تومان ( لغ بر پنج هزار میلیاردوجود سرمایه تجهیزات پزشکی ) با -

 محدودیت منابع در کشور  -

 ر تخت بیمارستانی در کشور هزینه های بسیار باالی تجهیز ه -

 شورهای پیشرفته نتایج مثبت پیاده سازی این امر در ک -

 هزینه های گزاف خرید تجهیزات پزشکی  -
 فواید اجرای نگهداشت پیشگیرانه تجهیزات پزشکی 

 عمر تجهیزات موجود در مراکز درمانیافزایش  -

 کاهش هزینه های ناشی از تعمیرات  -

ه نین استفادست یابی به سیستم مدون گزارش گیری از وضعیت تجهیزات پزشکی به منظور ساماندهی وضع موجود و همچد -
 از آن در تصمیم گیری خریدهای آتی 

 چند ماه از استقرار این سیستم  هها بعد از گذشتدست یابی به نیازهای تعمیراتی دستگا -

لی ناشی های احتما یجاد سیستم مدون نظارت بر عملکرد شرکتهای خدماتی و تعمیراتی به منظور جلوگیری از سوء استفادها -
 از عدم تعویض قطعه، هزینه اضافی، دستمزد و ... 

 صرفیمکنترل به میزان مصرف اقالم مصرفی و نیمه  -

 ا و خدمات درمانی اعتالی کیفیت فعالیته -
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 الکتروشوک

 
 

 علت ترین. شایعاست داده رخ قلبی وجود ندارد، ایست خون از گردش اینشانه شود و هیچمی متوقف قلب ضربان وقتی
افتد می اتفاقی زمانی غیرطبیعی ریتم شود. اینمی نامیده بطنی فیبریالسیون که است قلب غیرطبیعی ریتم ، یكقلبی ایست

از  توانمی قلبی ریتم تصحیح ببیند. برای آسیب ، قلبقلبی حمله باشد یا در نتیجه ناکافی قلب به رسانیاکسیژن که
که شوک  دفیبریالتور دستگاهی است .نمود استفاده (خودکار )دفیبریالتور دفیبریالتور خارجی نام به دستگاهی

سلولهای  قباض تمامعث انکی را به عضله قلبی که تحت یك آریتمی )ریتم غیر نرمال( کشنده است می رساند. که باالکتری
میشود  وباره قلبث تپش دن به گره سینوسی اجازه ضربان سازی و در نهایت باعآدنبال ه قلبی شده وسپس استراحت قلب وب

ات قلبی به دن انقباضگردانر کردن( انقباضات ناهماهنگ قلبی و بازکه در حقیقت از این دستگاه برای خنثی نمودن )بی اث
 .شودستفاده میلبی اقحالت متعادل اولیه، همچنین در مواقعی که قلب از کار بازمی ایستد، برای شروع مجدد ضربان 

ژول  400 تا 5یر ادین مقدفیبریالتور از یك منبع تغذیه و یا یك باطری داخلی بزرگ برای شارژ نمودن یك خازن حجیم ب
قرار  ینه بیمارسطرف  استفاده میکند. دو قطعه فلزی یا همان الکترودها به دفیبریالتور متصل است و بر روی هر دو

 .میگیرد

در درون خازن ازیك الکترود به الکترود دیگر از میان سینه بیمار )توسط سینه بیمار( آزاد یا دشارژ  هانرژی ذخیره شد
مجدداً به قلب بازمیگردد. دفیبریالتورها همچنین  ه این شوک به قلب منتقل شده و ضربان ریتمیكکه در نتیج ،میگردد
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را نمایش میدهد و واحد  ECG و ثبت کننده الکتروکاردیوگرام دارند که دایماً شکل موج  ECGیك مانیتور مربوط به 
 .اندازه گیری آن ژول است

 روش انجام شوک الکتریکی

  سبانتخاب پدال منا.1

  محل قرار گیری صحیح پدال.2

 تماس کافی پدال با قفسه سینه.3

  :قسمتهای تشکیل دهنده

 .ودرمی   ه کار های دستگاه ب باطری برای اتصال دستگاه به برق و تامین انرژی الکتریکی و شارژ  :کابل برق

ک کردن شو جهت سینکرون های قلبی و تشخیص بازگشت قلب و نیز به جهت ثبت همزمان سیگنال : ECG پروب ثبت
  ECGننده های قویت کتها استفاده می شود. با توجه به اینکه شوک الکتریکی اعمال شده به بیمار برای  ازاین پروب

ه کار رفته بکترودهای د. الدستگاه مشکل ساز بوده و موجب خرابی آنها می شود باید حتما از یك مدار محافظ استفاده نمو
 .لید می باشند تالکتروشوک از نوع چسدر اکثر دستگاه های 

 :ها یکی از دو نوع باطری زیر به کار می رود عموما در الکتروشوک :باطری 

  باطریهای نیکل کادمیومNI-Cd 
  باطریهای سرب اسیدSLA 

 وردن ولتاژ می تامیم کوچك هستند و براویمهای نیکل کاد باطری سرب اسید معموال بزرگتر و سنگین تر است. باطری
 .به صورت سری به کار برد را نیاز باید چند عدد از آنها

 .ی شوندمبندی  تقسیم (internal) و داخلی (external) به دو دسته کلی خارجی  :الکترودهای اعمال شوک 
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ب در ک مستقیم به قلکه به الکترودهای قاشقی نیز موسوم می باشند جهت اعمال شو (internal) الکترودهای داخلی *
 . ن اعمال جراحی قلب باز به کار می روندجریا

 . باید قادر باشد تا انرژی الزم جهت تخلیه را ایجاد کند :منبع تغذیه

 : با توجه به نوع دستگاه می تواند اطالعات گوناگونی را به نمایش بگذارد  :صفحه نمایش

 انرژی انتخاب شده برای اعمال شوک . 1

 تعداد ضربان قلب بیمار. 2

 ل قلبی بیمارسیگنا. 3

 وضعیت پروبهای اعمال شوک. 4

 وضعیت خازن دستگاه به لحاظ شارژ و یا دشارژ بودن . 5

 محل اعمال شوک بر روی سیگنال قلبی  .6

 : ایداعمال نم نتخابهای زیر رابه هر شکل و با هر تکنولوژی که باشد باید قادر باشد تا ا :صفحه کلید یا سلکتورهای مناسب

 مودن دستگاهروشن و خاموش ن .1

 ژول 400تا  5انتخاب انرژی مناسب بین   .2

 شارژ خازن  .3

 دشارژ خازن   .4

  ECGانتخاب نحوه گرفتن نوار   .5

 بودن   ASYNCیا   SYNCانتخاب مد اعمال شوک از نظر   .6

 از طریق چاپگر دستگاه   ECGپرینت سیگنال  .7
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 نکات ایمنی   

 اییم.رژ نمتا باطری دستگاه را به طور کامل شا در زمان هایی که از دستگاه استفاده نمی شود الزم است

 باطری ها را پس از هر بار استفاده حتماً شارژ کنید. .1

 هر دو سال یکبار باطری ها باید به طور کلی تعویض شوند. .2

 دستگاه را به صورت متناوب با پنبه و الکل تمیز کنید. .3

 ی خودداری شود.دستگاه با الکل و هر مایع دیگری به طور جد LCDاز تمیز کردن  .4

 پس از هر بار استفاده، پدل های دستگاه را از ژل پاک کرده و با الکل ضدعفونی نمایید. .5

 در صورت جرم گرفتن پدل ها و تشکیل 

 الیه سولفات بر روی آنها، حتماً با سمباده پدل ها را تمیز کنید.

 پمپ سرم  

 

 

   کاربرد

 ..گرددغذای مایع، گلوکز، محلول نمك و . . .( استفاده میبرای تزریق مایعات به بدن )همانند داروها، 

گردد. در درون پمپ، تیوب پر شده یك کیسه مایع از یك دسته یا یك قالب باالی پمپ آویخته شده و یك تیوب به آن متصل می
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ها شروع به ندهکه غلتك به حرکت درآمده و دگردد. هنگامیاز مایع بر روی یك سری دنده کوچك و یك غلتك، ثابت می
گردد. کاربر نرخ جریان مایع و حجم مورد نیاز آن را از روی دستگاه تنظیم کنند، مایع از تیوب به بیمار منتقل میحرکت می

کنند. هر زمان که حجم مورد نیاز مایع آزاد ها و غلتك بر اساس سرعت تنظیم شده شروع به حرکت مینموده، بنابراین دنده
 ..آیدص به صدا در میشد، آالرم مخصو

گذرد و به محض عبور حباب هوا، آالرم به صدا در آمده و می (air-in-line)تیوب از میان یك سنسور آشکار ساز هوا 
 ..گرددجریان مایع متوقف می

از آسیب رسیدن  های تزریق ولومتریك میزان فشار مایع را مانیتور کرده که نتیجه آن کنترل فشار مایع تزریقی و ممانعتپمپ
به رگ بیمار حین افزایش احتمالی بیش از حد فشار تزریق است. با افزایش بیش از حد فشار، آالرم بستن و انسداد 

(Occlusion) تیوب تزریق، کاربر را آگاه خواهد نمود. 

 واحد اندازه گیری 

  (ml/h)میلی لیتر بر ساعت 

 مقادیر نوعی و متداول 

   (ml/h 250-0)ساعت میلی لیتر در  

 مشکالت معمول

تواند برای پ میاندازه پم ها در هنگام استفاده برای نوزادان است. فشار بیش ازبیشترین نگرانی از عملکرد نادرست این سیستم 
  ..شودآنان بسیار خطرساز باشد. به همین دلیل بازدید متناوب شدیداً توصیه می
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 پالس اکسیمتری

 
ز توسط ان قلب نیداد ضربوسیله جهت سنجش درصد اشباع اکسیژن در خون بیمار به کار می رود. البته عالوه بر این تعاین 

د که هره می بربپتیکی انمایشگر این وسیله نمایش داده می شود. این وسیله برای سنجش درصد اشباع اکسیژن از یك پروب 
 ه نمود:یر توجای استفاده صحیح از این وسیله باید به نکات زبر روی یکی از انگشتان بیمار بسته می شود. بر

ور کامل طری آن به د باطبا توجه به این که در اکثر مدل ها از باطری سرب و اسید استفاده می شود، هرگز نگذاری .1
 دشارژ شود.

 هرگز کابل بیمار را نکشید. .2

 ید.قسمت انگشتی کابل بیمار را به وسیله پنبه و الکل تمیز نگه دار .3

ای ناگهانی ت و تکانهحرکا به هنگام جابه جایی بیمار مراقب دستگاه باشید و همیشه دستگاه را جایی بگذارید که با .4
 بیمار به زمین نیفتد.

 قسمت های دیگر دستگاه را نیز به صورت متناوب تمیز و ضدعفونی کنید. .5

 ك کنید. چیسی باال مغناطیکی با نویز الکترومحل استفاده از پالس اکسیمتر را به لحاظ وجود دستگاه های الکترون .6
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 تگاه پمپ سرنگدس

 
    کاربرد و مشخصات

آنتی رمانی،ددستگاه پمپ سرنگ به منظور تزریق های دقیق و مداوم و با سرعت مشخص انواع داروهای شیمی 
رعت رل دقیق سه کنتاز ببیوتیکهای خاص ) که نیاز به تنظیم سرعت تزریق دارند( ، داروهای قلب و عروق ) که نی

 د.تزریق دارند( و یا پمپ کردن شیر و داروهای خوراکی به لوله گوارش نوزادان به کار می رو

    روش استفاده صحیح

 از قراردادن پمپ در مکانهای زیر خودداری کنید: 

 .  UVر معرض تابش چراغ در مقابل نور مستقیم خورشید یا د -

 هوا وجود دارد.در محلهایی که نوسان فشار  -

 رد و غبار وجود دارد.گدر محلهایی که گازهای مخرب یا  -
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 در محلهایی که لرزش وجود دارد و یا سطح به صورت ناهموار است.  -

 .در نزدیکی بخاری یا وسایل گرم کننده دیگر -

 در معرض افشانه های آب. -

 ELECTROباال مثل تلفن همراه یا دستگاههای  در نزدیکی رادیو و تلویزیون یا وسایل الکترونیکی با فرکانس -

SURGERY .) الکتروکوتر جراحی ( 

 یش از حد وارد ننمائید.ببه دکمه های روی دستگاه فشار  -

که با ر پس از آنین دستگاه مجهز به باتری است، به منظور جلوگیری از خراب شدن باتری الزم است هفته ای یکباا -
ه و فقط از باتری ساعت شارژ کردید، دستگاه را از برق کشید 17باتری را به مدت  AC وصل کردن دستگاه به برق

فاده نکنید والنی استطزمان  برای کار با دستگاه استفاده کنید. این عمل را چنانچه می خواهید از دستگاه برای یك مدت
کنید (  ستفاده میتری افقط از با هر سه ماه یکبار انجام دهید. در صورتی که مدت زمان کارکرد دستگاه ) زمانی که

د بازرسی های الزم در عدد روشن باشد بای 3ساعت بوده و یا تعداد المپهای شاخص قدرت باتری کمتر از  4کمتر از 
 مورد انرژی باتری به کار گرفته شود.

استفاده  %85تا  30ت وبو رط  درجه سانتی گراد 40تا  10تهای بین درجه حرار  همواره از این دستگاه در محلهایی با -
 کنید.

    نکات ایمنی

 ری کنید.ز بکارگیری دستگاه در محلهای مرطوب و یا زمین خیس به منظور جلوگیری از اتصال کوتاه خودداا -
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ودداری خجود دارد، ز بکارگیری پمپ در محل نگهداری مواد شیمیایی یا مکانهایی که گازهای بیهوشی قابل انفجار وا -
 کنید.

 ی بلند کردن پمپ از بارل سرنگ یا پالنجر آن استفاده نکنید.برا -

محل خود به  میلی لیتری بیش از ظرفیت آنها خودداری کنید چرا که ممکن است سرنگ در 50ز پرکردن سرنگهای ا -
 طور کامل قرار نگیرد.

 .ره از پریزهای دارای اتصال زمین)ارت( جهت اتصال دستگاه به برق استفاده کنیدهموا -

 ز سیمهای رابط و سه راهی جهت اتصال دستگاه به برق استفاده ننمائید.هیچگاه ا -

سرویس  ر صورت وارد شدن ضربه به پمپ و یا سقوط آن ، از بکارگیری مجدد دستگاه قبل از تایید پرسنلد -
 خودداری کنید.

ز ارای اینکار کامال خشك باشد.) به دو شاخه برق دستگاه بعد از شستشو و قبل از استفاده مجدد کمطمئن شوید  -
 استفاده نکنید.( خشك کننده ها نظیر پمپ باد یا سشوار

 ÷اری کنید.ز فشار آوردن بر روی المپ های آالرم و المپهای نشانگر عملکرد دستگاه در هنگام شستشو خوددا -
  روشهای تمیز/ ضد عفونی / استریل کردن دستگاه روشهای تمیز

 رق بکشید.بیز کردن دستگاه، دستگاه را خاموش و سیم آنرا از همواره قبل از تم -

فاصله لکه ده است بالشنانچه در هنگام کار با دستگاه قطراتی از مایع تزریقی یا دیگر مواد بر روی دستگاه پاشیده چ -
 ها را با یك پارچه مرطوب تمیز کنید. 

 برای انجام این کار نکات زیر را رعایت کنید: دستگاه را یك پریود مشخص با یك دستمال مرطوب تمیز کنید -
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 از غوطه ور کردن پمپ در آب خودداری کنید. -

 ز پاک کننده های ارگانیك مانند تینر و الکل در تمیز کردن سطح دستگاه استفاده نکنیدا -

 

 

 مونیتورینگ عالئم حیاتی بیمار

 
 unمستمر به کار می رود . بیمارانی که در حالت نا متعادل) این دستگاه برای نمایش عالئم حیاتی بیمار به طورتعریف : 

stable )  به بیمارستان مراجعه می کنند ، بیمارن بستری در بخشهایCCU   و ICU   بیمارانی که تحت اعمال جراحی با ،
 ریسك باال قرار می گیرند از جمله مواردی هستند که به استفاده از این دستگاه نیازمندند .

 گاه به همراه ملحقاتی که دارد می تواند موارد زیر را نمایش دهد :این دست

 د (ایش می دهنمرا ن IIIو IIو   Iفعالیت الکتریکی قلب ) خصوصا  -

 دمای بدن  -

 ( SPO2 )درصد اشباع اکسیژن در خون  -
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 تعداد ضربان قلب  -

 فشار خون  -

 فشار درون شریانی  -

ا جمع جار در یك اتی بیمهایی که برای کنترل عالئم حیورینگ مجموعه ایست از سیستمبه طور کلی می توان گفت که مو نیت
 شده است و لذا سیستم جدیدی برای شناسایی به حساب نمی آید . 

 انواع سیستم های مونیتورینگ )از نظر نحوه اتصال (:  

 ( BED SIDE ) مونیتورینگ کنار تختی      -1

 مونیتورینگ سانترال      -2

 ( tele monitoring) تله مونیتورینگ      -3

 انواع سیستمهای مونیتورینگ ) به لحاظ ماژولها (

 مونیتورینگ اتاق عمل     -1

 CCU  مونینورینگ      -2

 مونیتورینگ اورژانس     -3

 مونیتورینگ فشارخون     -4

 مونیتورینگ قند خون     -5
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 هولتر مونیتورینگ     -6

 عملکرد تنفسی   گمونیتورین     -7

 و ....      -8

 اجزاء تشکیل دهنده یك سیستم مونیتورینگ :

جه به تعدد د . با تودارا باش بسته به نوع سیستم باید قابلیت نمایش اطالعات مورد نیاز جهت نمایش را صفحه نمایش :   -1
 ی کنند تامن سعی ، اکثر سازندگا عملکردهای یك سیستم و برای آسانی کارکرد و نیز جلوگیری از حجیم شدن دستگاه

  سیستمهایی با صفحه نمایش حساس به لمس را ارائه دهند . 

یستم ست گوناگون ناسبی تنظیمابوسیله این مجموعه باید بتوان با سرعت و سهولت م صفحه کلید یا سلکتورهای مناسب : -2
  .راانجام داد

یر تعدادی از زه موارد می برد ک تگاه سیستم از ماژولهای گوناگونی بهرهبا توجه به نوع و کاربرد دس ماژولهای مختلف :   -3
 این ماژولها می باشد :

 .د قلبی را نمایش می دهدلی 12لید از  3می باشد با این تفاوت که عموما فقط   ECG همانند یك سیستم  :  ECG ماژول *  

 یش می دهد .به طور پیوسته دمای بدن بیمار را نما ماژول کنترل دما :*  

 قابلیت های آن دقیقا مثل یك پالس اکسی متر می باشد . :  SPO2 ماژول *  

  .کند  از یك فشارسنج اتوماتیك برای سنجش منظم فشار خون بیمار استفاده می ماژول کنترل فشار :*   

    ت حیاتی بهال اطالعارای انتقفی بمی برد ، سنسورهای مختل  با توجه به اینکه سیستم ازچه ماژولها یی بهره سنسورها :  -4
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 :ی شوند مکاربرد بیشتری دارد در زیر معرفی  دستگاه مورد استفاده قرار می گیرند . چند مورد که      

  * سنسور دما : اغلب از مقاومتهای متغیر با دما استفاده می شود     

 * کاف فشارسنج اتوماتیك      

   ECG * پروب ثبت     

 وب پالس اکسی متر * پر    

 * سنسور قند خون     

 عموما دو نوع باطری در یك سیستم مونیتورینگ پیشرفته پیدا می شود : باطری :  -5

ولت کوچك  3  به کار می رودو عموما یك باطری  : این باطری جهت حفظ اطالعات اساسی سیستم  BACK UP باطری 
 می باشد .

 از دو نوع زیر باشد : باطری اصلی دستگاه : می تواند یکی

  NI – CD باطری نیکل کادنیوم   -
 SLA  باطری سرب و اسیدی -

  

از   ه نوع دستگاهبد و بسته عهده داراین برد وظیفه تبدیل ولتاژ برق شهری را به ولتاژ مورد نیاز دستگاه بر   برد تغذیه :  -6
 .قسمتهای مختلفی تشکیل می شود 

 نیتور عالیم حیاتییکی دیگر از ماژولهای دستگاه ما
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 می باشد . NIBP  مورد بحث در این یادداشت ماژول ماژول
 این ماژول از سه قسمت کلی تشکیل شده است 

نید . چراکه نان حاصل که نوع دستگاه می تواند یك و یا دو شیلنگ داشته باشد . حتما از سالم بودن آن اطمیبکاف : بسته  -1
شده و یا ر انجام نری فشاابی رویه پارچه ای کاف و یا شل بودن چسبهای آن اندازه گیدر صورت وجود سوراخ در آن و یا خر

 از دقت الزم برخوردار نخواهد بود
ودن و یا بورت سوراخ ین اتصاالت کاف را به ماژول اصلی که در داخل دستگاه قراردارد متصل می کند . در صاتصاالت : ا -2

 مار را محاسبه کند . داشتن نشتی دستگاه نمی تواند فشار بی
 د :دود می شوداخل دستگاه قرار می گیرد . مشکالت این قسمت اکثرا به موارد زیر مح این قسمت در :ماژول اصلی  -3
 .رابی موتور : در این صورت کاف اصال باد نمی شود خ -1
 ود .نجام نمی شاسبه فشار صحیح ثیفی والوهای ماژول : در این صورت فشار کاف خیلی باال نمی رود و یا اینکه محاک -2
 ی دهد . والوها : در این صورت دستگاه با اینکه کاف سالم است خطای خرابی کاف و یا نشتی م شکستگی بدنه -3
 .داشت  را نخواهد فشار : در اینصورت دستگاه کاف را باد می کند ولی قابلیت اندازه گیری فشار بیمار خرابی سنسور -4

 :  SPO2 ماژول 

 ابلیت های آن دقیقا مثل یك پالس اکسی متر می باشد .ق 

  spo2 های موجود در ماژولاکثر عیب

هیه و تستند که هطعاتی قعیب از بردهای داخلی دستگاه می باشد . در اینصورت با توجه به اینکه این بردها دارای  -1
 روش شرکتس از فا بخش خدمات پتوزیع آنها در انحصار شرکتهای تولید کننده می باشد ، توصیه می شود که ب

 مربوطه تماس گرفته و از آنها کمك بخواهید . 
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نر و خوب فز نظر در اکثر موارد عیب مربوط به پروب دستگاه می باشد ابتدا از سالمت قسمت انگشتی پروب ا  -2
مولتی  د از یكیی توانفیکس شدن آن اطمینان حاصل کنید . حال نوبت به تست خود پروب می رسد . برای تست پروب م

 .متر ساده استفاده کنید . خود پروب می تواند چند مشکل متفاوت داشته باشد

 .ه باشدی داشتممکن است پینهای سوکت آن شکسته باشد و یا اینکه سیمهای خارج شده از قسمت سوکت آن قطع -3

 .اشدعی شده بچار قد و دممکن است که سیمهای خارج شده از انگشتی پروب از قسمت بیخ نتهای انگشتی شکسته باش -4

 باشد.ه قرمز رنگ پروب خراب شد  led  و یا ir ممکن است سنسور و یا مولد -5

 ستگاه است دمشکل از  مودیددر صورتیکه تمام موارد باال را در مورد پروب امتحان کردید و از سالمت آن اطمینان حاصل ن

 الکتروکاردیوگراف

 
 

 : فیزیولوژی دستگاه

انیم عضالت قلب برای ایجاد انقباض و انبساط الزم جهت پمپ نمودن خون به نقاط مختلف بدن و یا به عبارت همانطور که می د
دیگر ایجاد فشار خون مناسب برای به حرکت در آوردن خون در سیستم انتقال خون در بدن ، نیاز به یك سیستم مستقل تحریك 

مت و یا بیماری قلبی می باشد ، چگونگی عملکرد این سیستم است . الکتریکی دارد . یکی از مشخصه های مهم که بیانگر سال
برای اینکه بتوان نحوه کارکرد این سیستم را مورد مطالعه قرار داد ، راههای گوناگونی وجود دارد . یکی از قدیمی ترین و 

الکتروکاردیوگراف می توان پر کاربرد ترین روشها مطالعه چگونگی انتشار سیگنالهای الکتریکی قلب می باشد . بوسیله 
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سیگنالهای الکتریکی حاصل از عملکرد الکتریکی قلب را با نمونه برداری ازنحوه انتشار این سیگنال در نواحی مختلف بدن مورد 
  . مطالعه و سنجش قرار داد

 : ECGقسمتهای اصلی یك 
  :می پردازیم ECG در زیر به معرفی و بررسی قسمتهای اصلی یك دستگاه

می تواند بسیار  به لحاظ شکل ظاهری و نوع کلید ها ECGکلید : این قسمت بسته به مدل وشرکت سازنده  صفحه .1
  : متفاوت باشد ولی بوسیله آنها باید بتوان کارهای زیر را انجام داد

 . کلید روشن و خاموش کردن دستگاه : بوسیله آن دستگاه را روشن و خاموش می کنیم -1-1

اگربا این کلید مد کاری دستگاه  (auto) :رو یا خودکا ( manual) نوع عملکرد دستگاه ازنظر دستیکلید انتخاب  -1-2
نتخاب یاز است انا که مورد ربگذاریم اپراتور قادر خواهد بود تا از میان لیدهای دوازده گانه هرکدام   manualرا بر روی 

 . ه و چاپ می نمایدر خودکار کلیه دوازده لید را گرفتدستگاه به طو  auto نماید . در حالیکه با انتخاب مد کاری

کت شك سرعت حرته به نوع بیمار و توصیه پزتواند بسکلید انتخاب سرعت : بوسیله این کلید اپراتور دستگاه می -1-3 
 . د اختصاص دهدرا به خوmm/s 50ویا  25،  5کاغذ را انتخاب نماید . سرعت حرکت کاغذ می تواند یکی از مقادیر 

ازه موج رسم شده بر روی کاغذ را بوسیله این کلید می توان اند : ( gain) کلید تنظیم ظریب تقویت موج خروجی -1-4
 . می باشد cm/mv 2و یا  gain 0.5 ،1تنظیم نمود . مقادیر معمول 

 . ستفاده می شودکلید فیلتر : از این کلید برای فعال و یا غیر فعال نمودن فیلتر دستگاه ا -1-5

توانیم لید مورد نظر خود را شیم میبا manualکلیدهای انتخاب لید : بوسیله این کلیدها در صورتیکه در مد کاری  -1-6
 . غیر فعال می باشند  autoانتخاب نماییم . قابل ذکر است که این کلید ) یا کلیدها ( در مد 
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شود که به جهت تست خروجی و نیز یدر خروجی ایجاد م mv 1بوسیله این کلید یك سیگنال به اندازه  : mv 1کلید  -1-7
 . تنظیم قلم می توان از آن سود جست

 ز بیمار میگاه شروع به گرفتن نوار ابوسیله این کلید و پس از انجام تنظیمات الزم ، دست ( start) :  کلید شروع-1-8
 . کند

گاه های تفاده کنیم .)در بسیاری از دستد از این کلید اسبرای اتمام کار بای manualدر مد  (stop ) :  کلید پایان -1-9
ECG  کلیدstart  وstop در یك کلید ادغام شده اند) . 

 . و کابل اتصال لیدها می باشد ( earth ) اتصاالت : مشتمل بر کابل برق ، سیم زمین -2

 .می شود کابل برق جهت تامین جریان و ولتاژ مورد نیاز دستگاه از برق شهری استفاده - 

یط بر ود در محناطیسی موجبه جهت رعایت مسائل ایمنی و جلوگیری از اثرات نامطلوبی که امواج الکتریکی و الکترومغ  -
  . گرفته شده از بیمار می گذارد، استفاده از کابل زمین الزامی می باشد ECGروی کیفیت 

موجود در  ECGکثر دستگاههای و یا دوازده لید باشد ولی ا 6،  3کابل اتصال لیدها بسته به نوع دستگاه می تواند شامل  -
 : ی باشدمح زیر بازار توانایی دریافت و پردازش دوازده لید را دارند . قسمتهای تشکیل دهنده این کابل به شر

  ECGسوکت اتصال کابل به دستگاه  -3

 کابل اتصال مدار الکتریکی محافظ به سوکت  -

 الکترودهای ثبت سیگنال  -

 سیمهای اتصال مدار الکتریکی محافظ به الکترودها  -

 فیشهای رابط -
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 : نگهداری و سرویس

 . حتما از سیم زمین استفاده نمایید  ECGدر هنگام استفاده از  -1

 . هیدپس از هر شیفت کاری و یا حداقل روزی یك بار الکترودها را با پنبه و الکل شستشو د -2

 . ر بین غلطکها هرگز آن را بوسیله اجسام سخت خارج نکنیددر صورت گیر کردن کاغذ د -3

 . یدرا با پنبه و الکل سفید تمیز نمای قلم و یا کریستال حرارتی حداقل هفته ای یك بار نوک -4

سایز کاغذ  کوچکتر از بزرگتر و یا همواره از کاغذهای استاندارد و مناسب استفاده نموده و از به کاربردن کاغذهایی که -5
 . دستگاه می باشد خودداری کنید

شد و وصل مکرر می با در آنجا قرار دارد دارا ی نوسانات شدید و یا قطع ECGدر صورتی که برق محلی که دستگاه  -6
 . مناسب اتفاده کنید UPSبرای حفاظت از دستگاه حتما از استابالیزر و یا 

ه بها دن عمر آنها حتما باید این باطریشرای طوالنیتر استفاده شده است ب  NI – CDاز باطریهای   ECGاگر در  -7
  .طور منظم شارژ و دشارژ شوند

ت هتر این اسبامل دشارژ شوند و سربی استفاده شده است ، هرگز این باطریها نباید ک از باطریهای ECGاگر در دستگاه  -8
 د که همواره دستگاه را پس از استفاده برای شارژ شدن باطری به برق بزنی

 ماشین بیهوشی
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روش -ازهای تحت فشارگماشین بیهوشی شامل: منبع  .انواع مختلف ماشین بیهوشی وجود دارد اما اساس کار همه یکسان است
به  ی تحویل بخارات و گازهاتجهیزاتی برا-روهای بیهوشی بخار شدنیراه تبخیر دا-اندازه گیری و آزاد ساختن گازها

می  یك ات هیپوکسی ترکیببرای تصفیه گازهای بیهوش کننده و آالرم هایی جهت نشان دادن رهایبیمار)سیستم تنفسی(وسایلی 
 .باشد

 گازهای تحت فشار

 :محتوی گازهای مورد استفاده در طب وجود دارد رچند اصل عمومی به هنگام استفاده از سیلند

 .رندسیلندر گازهای دارویی به منظور نگهداری گازهای تحت فشار کاربرد دا -1

ن های بیهوشی بیشتر در ماشی E کوچکترین سایز است. سایز A اندازه سیلندر بر حسب حروف مشخص می گردد.سایز -2
 .استفاده می شود

ز جشورها به ست ودر همه کاهمه سیلندرها بر حسب نوع گاز موجود در آن ها رمز رنگی دارند.این رمز بین المللی  -3
 .آمریکا به کار می رود

 ی سیلندرهای گاز داروییرمز رنگ

 هلیوم /اکسیژن دی اکسید کربن هوا اکسید نیترو اکسیژن گاز
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رنگ بدنه 
 سیلندر

 سیاه خاکستری خاکستری ابی سیاه

رنگ شانه 
 سیلندر

 ابی سفید
سفید یك چهارم 

 سیاه
 خاکستری

سفید یك چهارم 
 یقهوه ا

 

 

اند اجازه آزادسازی ماشین بیهوشی)که می تو (Yoke) یوک سیستم ایمنی راهنمای میله ای ازاتصال غلط سیلندر به- 4
زی ین طرح ریوی ماشترکیبات هیپوکسیك را دهد( جلوگیری می کند.این سیستم شامل دو میله است که از یوک سیستم برر

 .شده است و دوسوراخ درون دریچه سیلندر موجود برروی سیلندر گاز را به هم مربوط می کند

 .ندز شعله باشاده و به دور ر محل خنك نگهداری شده و محوطه اطراف آن ها باید به خوبی تهویه شسیلندرها باید د -5

ا توجه یلندر را بسر دقیقا پری در مورد اکسیژن و سایر گازهایی که به صورت طبیعی در حالت مایع نیستند درجه سیلند -6
 .می کند سبه این که میزان گاز با فشار متناسب است منعک

ار گاز شار بخفدنیتروز و دی اکسید کربن گازهای آبگون هستند پس درجات فشارروی سیلندر های آن ها اکسی -6
 .مایع را نشان داده و میزان گاز آبگون باقیمانده و سیلندر را نشان نمی دهد

 لوازم ساکشن

ور یك ك جسم شنالتر ییك فی این لوازم به خط لوله کشی ساکشن متصل شده و شامل یك شیشه دهان گشاد جمع کننده ترشحات
 53رت مکندگی را در قد L/min40راه دخول به ساکشن ویك دیافراگم است.دستگاه های ساکشن جریان ابالیی تا حد 

 .کیلوپاسکال تولید می کنند

 سیستم نشانگر میله ای
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د.دو میله ای که در یوک این سیستم طرح ریزی شده است تا از نصب غلط کپسول به داخل یوک اشتباه جلوگیری به عمل آی
طرح این میله ها و سوراخ ها ی هم اندازه آنها برای  قرار دارند باید متناسب با سوراخ های ایجاد شده در گردن کپسول باشند.

هر گاز از گاز دیگر متفاوت است.این سیستم نشانگر میله ای در کپسول های کوچك گاز که در ماشین بیهوشی نصب می 
 .اردگردند کاربرد د

 درجه های مربوط به فشار

درجات مربوط به فشار در دو محل به ماشین بیهوشی متصل می شوند:یکی در کناره محل ورود گاز که فشار را در کپسول 
های گازی یا خطوط لوله کشی نشان می دهد و دیگری در مدار مربوط به بیمار.دریچه در مدار مربوط به بیمار فشار راه 

 .دهد هوایی را نشان می

 دریچه های ایمنی مربوط به نارسایی فشار اکسیژن

 (Fail-Safe) مربوط به فشار اکسیژن هستند.سیستم Fail-Safe))همه ماشین های بیهوشی مجهز به یك سیستم ایمنی
سیستم  شامل تنظیم کننده قوی فشار است که شدیدا تنظیم کننده های فشار موجود در لوله اکسیدنیتروز را کنترل می کند.این

وسیله ای که جریان گاز را کنترل و اندازه گیری می کند واقع شده است.دریچه تنظیم  بین محل ورودی گاز ماشین بیهوشی و
 .کننده اگر فشار لوله اکسیژن به زیر مقدار موجود سقوط کند اکسیدنیتروز را مسدود می کند

 ونتیالتورها

دم و دم به بازدم _ف می شود.یعنی اینکه چگونه در طی هر مرحله سیکل تنفسیاصول عمل ونتیالتور با آنالیز عملکرد آن توصی
 .و بازدم و تبدیل بازدم به دم کار می کند

 دم

ژنراتورهای فشاری( یا جریان گاز از پیش معین شده)ژنراتورهای )ونتیالتورها با تدارک فشار از قبل تعیین شده
 .جریانی(.برای بیمار دم ایجاد می کند

 های فشاریژنراتور

ماشین.گازها را با فشار ثابت به بیمار می رساند.اگر مقاومت فزاینده ای  Manley در این نوع ونتیالتور مثال در نوع مانلی
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 .نسبت به جریان.به علت برونکواسپاسم یا انسداد لوله وجود داشته باشد.گاز ها به بیمار نمی رسند

 ژنراتورهای جریانی

ظر از تغییرات کمپلیانس و مقاومت ریه ها.گازهارا با جریان ثابت به بیمار می رساند.مثال نتیالتور.صرف نواین نوع 
مثالی از این دسته است که در آن جریان گاز توسط پیستونی که به طرف  Penlon Oxford ونتیالتور پنلون آکسفورد

 .پایین فشرده می شود.آغاز می گردد

 تغییر از دم به بازدم

به وسیله سیکل حجمی )زمانی که حجم از قبل معین شده.داده می شود(یا سیکل زمانی.یا سیکل فشاری صورت  این عمل می تواند
 .می گیرد

 بازدم

باالتر از (PEEP)بیمار مجاز است در برابر فشار جو.بازدم کند.اکثر ونتیالتور ها قادر به تولید فشار مثبت انتهای بازدم
 .ول ها کاسته می شودئپس آلوفشار جو.هستند.بدین ترتیب از خطر کال

 تغییر بازدم به دم

 .این عمل می تواند با هر کدام از سیکل های حجمی.زمانی یا فشاری.ایجاد شود

 رفع آلودگی گازهای بیهوشی

آلودگی هوای جو در اتاق عمل ناشی است از گازهای آزاد شده از ونتیالتور ها.مدارهای تنفسی.نشت از تجهیزات وریزش 
مایع بیهوش کننده که به هنگام پر کردن تبخیر کننده های بیهوشی رخ می دهد.با توجه به این که قرار گرفتن داروهای 

طوالنی در معرض داروهای بیهوشی می تواند اثر سوء بر کارکنان شاغل در اتاق عمل و اتاق ریکاوری داشته باشد.رفع 
  آلودگی گاز تلف شده.توصیه می گردد.

 آالرم ها

شین های بیهوشی.در صورت کمبود اکسیژن شروع به کار می کند.این وسیله.سوتی است که با قدرت گاز کار می آالرم ما
کند و با کاهش فشار اکسیژن فعال می شود.آالرم به هیچ گازی.به جز جریان اکسیژن ماشین متکی نمی باشد.و نیاز به هیچ 
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اشین افت کند.سوت به صدا در می آید و دریچه ای در ماشین باز باتری و نیروی الکتریکی ندارد.به محض این که اکسیژن م
می شود.این دریچه.به طور همزمان اکسید نیتروز را قطع کرده و ماشین را در برابر هوا باز می کند.به طوری که بیمار 

 .اکسیژن )درصد غلظت اکسیژن در هوا( دریافت می کند %21حداقل 

 مرطوب کردن گازها

سفر.گازهای درون سیلندر و لوله.خشك هستند.بیمارانی که این گازهای خشك را استنشاق می کنند ممکن برخالف هوای اتم
است مقدار زیادی آب را برای مرطوب کردن هوا از دست بدهند.در طی عمل های طوالنی مدت.ترجیح داده می شود که با 

 .مرطوب کردن گازهای بیهوشی از هدر رفتن آب اضافی.پیشگیری شود

اتاق عمل.گازهای دمی.معموال توسط یك کندانسور مرطوب کننده که بینی مصنوعی نیز نامیده می شود.مرطوب می  در
شوند.این مرطوب کننده.آبی را که در غیر این صورت با بازدم.از دست می رود.نگهداری می کند.زمانی که گازهای گرم و 

و آب بر روی فیلتر متراکم می شود.به هنگام دم.گازهای خشك  مرطوب بازدمی از طریق کندانسور عبور می کنند.سرد شده
به طرف فیلتر مرطوب کشیده شده.مرطوب می گردند.برای ایجاد رطوبت بیشتر.یك سیستم فعال مثال یك وان آب مورد نیاز 

 .است

 

 امتحان کردن ماشین های بیهوشی

کند.پیش از آغاز نمودن تست ها.ماشین بیهوشی باید از  قبل از شروع بیهوشی.متخصص بیهوشی باید دستگاه بیهوشی را کنترل
 :همه لوله های جمع آوری گاز طبی جدا شده.سیلندرهای اکسیژن و اکسیدنیتروز بسته شوند.سپس مراحل ذیل انجام می شود

ده و کنترل کنید که سیلندر های پر از اکسیژن و اکسیدنیتروز.به طور صحیحی به اتصاالت ماشین بیهوشی متصل ش -1
 .سیلندرها بسته باشند

 .نیتروز را باز کنید.در این حالت نباید هیچ جریانی مشاهده شود دریچه های جریان منبع اکسیژن و اکسید -2

سیلندر اکسیژن را باز کنید:فلومتر اکسیژن باید جریانی را نشان دهد.اکر فلومتر اکسیدنیتروز.جریانی را نشان  -3
 .ردانیدداد.ماشین را جهت تعمیر برگ

سیلندر اکسیدنیتروز را باز کرده و کنترل کنید که فلومتر اکسیدنیتروز.جریانی را نشان داد.ماشین را جهت تعمیر  -4
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 .برگردانید

 .وسیله هشدار دهنده نقصان اکسیژن را به کار بیاندازید -5

 .کند سیلندر اکسیژن را بسته و کنترل کنید که وسیله هشدار دهنده نقصان اکسیژن کار -6

 .شلنگ مانند اکسیژن را درون محل اکسیژن سنترال که به دیوار نصب است )واحد انتهایی( نفوذ دهید Probe پروب -7

سیلندر اکسیدنیتروز را بسته و مشاهده کنید آیا زمانی که قرقره فلومتر اکسیدنیتروز پایین می افتد.هیچگونه تغییری  -8
 .؟اگر چنین تغییری رخ داد ماشین را جهت تعمیر برگردانیددر قرقره فلومتر اکسیژن ایجاد می شود

نترال که به دیوار متصل است )واحد اپروب اکسیدنیتروز مربوط به ماشین بیهوشی را به داخل منبع اکسیدنیتروز س -9
 .برای این اتصال استفاده کنید (tug test) انتهایی( نفوذ دهید.از

-back با مسدود کردن خروجی دستگاه.در حالی که دریچه کاهنده فشار بر رویبرای کامل کردن بازرسی.نشت هارا  -10

bar عمل میکند.امتحان کنید. 

 .مدار مورد استفاده در زمان نشت ها و عملکرد صحیح هر دریچه را بازرسی کنید -11

 Bain Circuit کنترل نمودن مدار بین

ه لوله داخلی مدار بین.در حالی که گاز از میان آن عبور می کند.به با انتهای انگشت کوچك یا نوک سرنگ دو میلی لیتری.دهان
صورت موقت مسدود می شود.صداها نشان می دهند که این مانور سبب افزایش فشار می شود و این اطمینان حاصل می شود که 

 .لوله داخلی سالم است

 الرنگوسکوپ

 شود.می ی است که جهت دیده حنجره از آن استفادهالرنگوسکوپ وسیله

 فیزیولوژی

حنجره قسمتی از راه هوائی است که بین دهان و نای قرار دارد و به عنوان تارهای صوتی نیز شناخته شده است. زمانی که 
شود. وقتی لوله از طریق دهان یا بینی وارد نای می "لوله داخل شونده به نای "بیمار به تنفس مصنوعی نیاز دارد یك لوله به نام 
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کند تا بتواند از درستی ون نای قرار گرفت پزشك با استفاده از الرنگوسکوپ زبان را به آرامی به سمت باال هدایت میکامال در
 ها اطمینان حاصل کند.مسیر لوله و هدایت صحیح  لوله بعه سمت ریه

 طرز کار الرنگوسکوپ

. یك ارژ هستندشقابل  دارد که برخی از آن الرنگوسکوپ شامل یك دسته و یك تیغه است. تعدادی باتری در دسته آن قرار
یر فیبر رد، یك مسرار داقالمپ نوری کوچك نیز بر روی دسته یا تیغه قرار دارد. الرنگوسکوپ هایئ که المپ بر روی آنها 
 وشنرفت، المپ رار گرقنوری ظریف از المپ به انتهای تیغه کشیده شده است.هنگامی که الرنگوسکوپ در ناحیه مورد نظر 

تیغه  اهده کند.جره را مشتواند حرکت انتهای تیغه تا رسیدن به حنشود و پزشك میشود.تیغه درون دهان قرار داده میمی
های مختلف دازهمواقع ان ر اکثردالرنگوسکوپ اندازهای متفاوتی دارد که برای افراد بالغ، کودکان و نوزادان قابل تغییر است. 

 شود.مجموعه عرضه میتیغه به همراه یك دسته در یك 

 نحوه نگهداری الرنگوسکوپ

 تیغه های الرنگوسکوپ ابتدا باید با آب و ماده تمیزکننده شستشو شوند. .1

 در مرحله بعد تیغه ها باید با الکل ضدعفونی و خشك شوند. .2

 انجام شود. 54در صورت نیاز به ضدعفونی کردن، این عمل باید با دکونکس  .3

 د.تریل شوناید اسهپاتیت و یا ایدز مبتال باشد تیغه های الرنگوسکوپ حتماً ب در مواردی که بیمار به سل، .4

 توجه: پایه الرنگوسکوپ  به هیچ عنوان نباید هنگامی که باتری در آن می باشد شستشو شود.

 فلیومتیر

 رود؟فلومتر به چه معنی است و برای چه به کار می

FLOWجریان، جاری بودن : 

METERگیری کردنیری ، مقیاس، اندازهگ: وسیله اندازه 



  تیم  اعتباربخشی بیمارستان دکتر حشمت رشت

 

115 
 

 

 ار........... ..... وفلومترها تجهیزاتی هستند که میزان فلوی گازهای پزشکی چون اکسیژن، هوا، اکسید نیتروژن 
 کنند.گیری و کنترل میاندازه

 ساچمه فلومتر نشان دهنده مقدار اکسیژن  .1
 پیچ تنظیم مقدار اکسیژن برحسب لیتر در دقیقه .2

 ظه آب و قسمت مدرج فلومترپیچ رابط محف .3

 محل اتصال لوله اکسیژن .4

 محفظه آب فلومتر .5

 مراقبت و نگهداری:
 مینان ساچمه اط ارکردنی قبل از استفاده از فلومتر از اتصال کامل آن در محل خود و عییدم وجود نشتی هوا و درست ک1

 حاصل نمایید.
 ز دد و فقط اای یکبار با محلول ضدعفونی شستشو گرفتهی مخزن آب مقطر فلومتر همیشه تا محل خط نشان پر باشدو ه2

 آب مقطر استفاده نمایید. 
 ی خودداری نمایید.زا و جرقه الکتریکی درجوار سیستم اکسیژن از مواد آتش3
 ی در صورت وجود نشتی از اتصاالت اصلی فلومتر فوراً به تاسیسات اطالع داده شود. 4

 اتوکالو

رن نوزدهم اشد. در قستیابی بدشود که در آن درجه حرارت باید با استفاده از بخار قابل اطالق میاتوکالو بخار به دستگاهی 
حال حاضر  نولوژی درم و تکبرای اولین بار، اتوکالوهای بخار برای استریل کردن مایعات بکار گرفته شد ولی با پیشرفت عل

 شود.ت و سایر موارد استفاده میاز این دستگاه برای موارد متفاوتی از قبیل مایعات، تجهیزا

ی طراحی گردد که ورود وسایل استریل از یك در و خروج آنهااز در دیگر باشد. فضای فیزیکی دستگاه اتوکالوباید به گونه
چنینش وسایل در داخل اتوکالو باید به صورت عمودی باشد و فضای خالی بین آنها وجود داشته باشد که بخار به راحتی در 
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کیلو باشد و ابعاد آن نیز بسیار کوچك یا بسیار بزرگ نباشد.  7تا  5ها بهتر است نها نفوذ کند. وزن بستهمیان آ
ای اتئکالو های بخار است. بر اساس این استاندارد محفظه دستگاه باید قابلیت جا  مربوط به کنترل دوره EN554استاندارد

یا ضرایبی از این ابعاد را داشته باشد. در نهایت وسایل از در دیگری خارج شده میلی متر و 600*300*300دادن پانل هایی به ابعاد 
 شوند.و در قفسه مخصوص لوازم استریل چیده می

 اجزای تشکیل دهنده اتوکالو اتوماتیك

. باشد( میر محفظهی شکل جهت نمایش میزان فشار جکت )فشار دستگاه( و فشار چمبر )فشادارای دو صفحه مدرج دایره
ك نمایشگر ه دارای یین دستگای که قرار است استریل شود )مایع یا جامد(. همچنین ای است جهت انتخاب جنس مادهدارای دکمه

 باشد.درجه حرارت می

 در دستور کار هر اتوکالو مراحل هفت گانه زیر قرار دارد:

 خطای استریل -1

 تریل شده( درب استریل )که در پشت دستگاه قرار دارد برای خروج وسایل اس -2

 درب غیر استریل )جلوی دستگاه قرار دارد برای ورود وسایل غیر استریل( -3

 سیکل خال )خالی کردن فشار داخل محفظه توسط پمپ خال -4

 سیکل استریل -5

 سیکل خشك کن -6

 اتمام سیکل -7
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