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 :تاریخچه

به همت مرحوم حاج مسعود نکویی  4331نکویی معروف است اولین بار در سال  مرکزکه به فرقانی مرکز آموزشی درمانی نکویی هدایتی 
با همت مرحوم میرزا حسین هدایتی ساختمانی جهت  4311جهت مداوای بیماران تاسیس گردید. سپس با توجه به نیاز جامعه در سال 

 زایشگاه تاسیس و به بهره برداری رسید. 

 مرکزا بخش رادیولوژی زون به دستور حضرت آیت اهلل مرعشی نجفی)ره( و با همت سید جواد جدّهمچنان با رشد جمعیت و نیازهای روز اف
به دنبال سفر تاریخی مقام معظم رهبری به شهر مقدس قم و با استفاده از اعتبارات اعطایی از ناحیه  4311بنا و راه اندازی گردید. در سال 

دست پر برکت آیت  حیمی بخش سوانح سوختگی تاسیس و بهبا همت مرحوم ر 4331و درسال  مرکزم له بخش تصویربرداری دفتر معظّ
 اهلل نوری همدانی افتتاح گردید.

ساختمان های مختلف مرکز آموزشی درمانی نکویی هدایتی در زمان های مختلف با توجه به نیازهای مختلف جامعه کاربری های جداگانه 
خش زایشگاه میرزا حسین هدایتی در ابتدا جهت ارائه خدمات در زمینه زنان و زایمان احداث گردیده بود ولی با ای داشته اند. به عنوان مثال ب

های جراحی  توجه به افزایش نیاز جامعه و احداث زایشگاه ایزدی در نزدیکی این مرکز،  کاربری زایشگاه هدایتی تغییر یافته و اکنون بخش
 در این ساختمان خدمات مورد نیاز را به مراجعان محترم ارائه می نمایند. ICUهای عمل و  اعصاب مردان، اطاق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مطهر حرم

حضرت معصوم 

 )س(

 بیمارستان نکویی

 هدایتی
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البی اتاق عمل  و... اورژانس،  جراحی مردان، در ادامه طرح تحوّل نظام سالمت بخش هایی همانند بخش جراحی زنان، 4331در سال 
 بازسازی گردیدندتجهیزاتی و تاسیساتی( -کامل )ساختمانی بصورت
به بهره برداری رسید با اضافه شدن این ساختمان به مجموعه، ساله ساختمان فرقانی این مجموعه  43پس از انتظاری  نیز  4331در سال 

همچنین با  مجموعه درمانی خود اضافه نمود.و.... را به ، NICU ،LDRپست پارتوم، زنان و زایمان، بخش های داخلی، بلوک زایمان، 
را به مجموعه  MRIداخلی و  ICU&CCUدیالیز ، توجه به جابجایی بخش ها در آینده ای نزدیک بخش های عفونی، روان پزشکی، 

 اضافه نماید.

 مرکزبرنامه استراتژیک 
 

 رسالت و چشم انداز:

 :رسالت 

 از پرسنل متخصص و متعهد در راستای افزایش سطح سالمت و رضایت مراجعینارائه مطلوب ترین خدمات درمانی با بهره گیری 

 )بیانیه دورنما )چشم انداز 
 ، مرکزما بر آنیم که در این  

 ملی، ضمن باال بردن سهم کشورمان در تولید علم, پژوهش را استانی وهای با تلفیق پژوهش در امر آموزش و درمان و اجرای پروژه
مردم قرار دهیم و به این منظور با استفاده از امکانات موجود و بالقوه بهترین بستر پژوهشی را در محیطی صمیمی ، در خدمت سالمت همه 

 با اتکاء به نیروی انسانی کارآمد، و ارتباط با سایر مراکز علمی و جذب اعتبارات برای همه محققین عالقمند فراهم نمائیم

  های درمانی با کیفیت برتر و مناسب ترین  با ارائه مراقبت تروماهای ارتوپدی و  اریتخصصی در زمینه بیم مرکزبعنوان برترین
 شناخته شده و انتخاب شویم .  در سطح استانهزینه ها 

  (، پزشکان و ایرانی و غیر ایرانیهای درمانی با باالترین استانداردها توسط بیماران ) ارائه دهنده مراقبتدولتی  مرکزبعنوان بهترین
 انتخاب شویم .  در سطح استاننان کارک

 شناخته شویم . در استان و تروما  جراحی  ،بعنوان بزرگترین و برترین مرکز توریسم درمانی در زمینه جراحی های تخصصی ارتوپدی 

 وابسته  بعنوان برترین مرکز آموزشی ارائه دهنده خدمات آموزشی به دانشجویان و دستیاران و سایر گروه های پزشکی و رشته های
  شناخته شویم.

  ارزش هابیانیه 

 در برخورد با همکاران و ارباب رجوع را در گفتار و عمل  همدلیصداقت و  ،صیانت از اسرار بیماران ،رعایت اصول اخالق پزشکی

  شالوده کار قرار دهیم.

  شکوفا گردد.ابتکار و خالقیت  زمینه نوآوری،برای تعالی کارکنان تا خالّق و با نشاط ایجاد محیطی  

  و توجه به حقوق ارباب رجوع  را به منظور اطمینان از گسترش پاسخگویی و تعهد در  حوریانسانی و مشتری م ارزش هایحفظ

 ، سرلوحه کار خود قرار دهیم .  مرکز

 .در مسیر تالش نسبت به نظم و انضباط و ارتقاء مستمر کیفیت اهتمام ورزیم 
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 تالش می نماییم. مرکزدر سالمت روان در حفظ محیط زیست و نگهداشت فضای سبز  با توجه به اهمیت محیط کاری 

 نکویی، هدایتی، فرقانی مرکز مشخصات
 اطالعات عمومی مرکز:

 4331سال بهره برداری: 
 نوع فعالیت: آموزشی درمانی 

 11311اعیان  41311مساحت:  عرصه
  جراحی ترمیمی –جراحی اعصاب  –جراحی ارتوپدی  –رشته فعالیت: جراحی عمومی 

 امکانات موجود در مرکز برحسب تعداد:
 عدد 4: اطاق گچ گیری  عدد  3: اطاق عمل      عدد  3: تحت عمل

 عدد 3: اطاق ریکاوری   عدد  4: انکیباتور     عدد  3: دستگاه بیهوشی
 عدد 3:  دستگاه رادیولوژی عدد  43: الکتروشوک     عدد  3: تخت ریکاوری

 عدد 41:ونتیالتور     عدد  31: مانیتورینگ 

 ارائه می گردند: مرکزخدماتی که خارج از بخش های بستری 
 داروخانه  آزمایشگاه و پاتولوژی  نوار عصب و عضله  فیزیوتراپی
 نوارقلب  سونو گرافی  سی تی اسکن  رادیولوژی

 امکانات درمانی و سرویسهای موجود دردرمانگاه 
 طب فیزیکی   داخلی  ارتوپدی  جراحی اعصاب  جراحی عمومی 

 NCV   EMG  اتاق عمل کوچک  پانسمان 

 (59) نیمه اول سال مشغول به کارمشخصات بخش های فعال تعداد تخت فعال و تعداد پزشکان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعداد پزشک متخصص تعداد تخت نام بخش ردیف

راحی عمومیج 1  34 7 

 6 11 جراحی مغز واعصاب 2

جراح عمومی 7فوق تخصص ترمیمی  2 16 سوختگی 4  

 7 33 ارتوپدی 3

متخصص طب اورژانس 3 11 اورژانس 5  

متخصص طب فیزیکی 2 0 درمانگاه 6  

1 ICU   و BICU 16 7 متخصص بیهوشی  

  131 کل 1

  276 تخت مصوب 10
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 تعداد پرسنل مشغول به کار 

 

 

 

 

 

 
 

 :(59ی )نیمه اول سال مرکزهای  شاخص
  روز 5/2 : متوسط روزهای بستری

  %63 درصد اشغال تخت: 

 تخت روز 16111 تخت روز اشغالی:

  نفر1:  نفر 1000فوت شدگان در 

  روز   1 :تخت فاصله گردش 

 نفر 6175 :بستری تعداد

       نفر 6142: تعداد ترخیص

 نفر 104: ساعت  23 ازقامت کمترا

 

 امکانات ارتباطی
 1833781133 :پستیکد 

 18337 شماره تلفن :
                      18033273 : شماره فاکس

 www.muq.ac.ir  :سایت  اینترنتی
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 پزش

ک عمومی
 داروساز و پزش
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 پرستار )کاردان و کارشنا

ک بهیار
 بهیار و کم

ی
 هوشبر
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 مرکزت سازمانی چار

 

ریاست 

مدیریت معاونت درمان
معاونت آموزشی و 

پژوهشی

ابع انسانی اداره من

اداره امور مالی

اداره فناوری و اطالعات 
سالمت

امور دارویی

امور تغذیه

تجهیزات پزشکی

پاراکلینیک

بهداشت محیط بهداشت حرفه ای

تاسیسات و نگهداشت

مددکاری

لنژری

تلفن خانه

نقلیه

انبار ملزومات

دبیرخانه

کارگزینی

تدارکات

بایگانی پرسنلی

کارتکس

آزمایشگاه

تصویر برداری

امورتوانبخشی

پسماند

امحاء

پذیرش

ترخیص

مدارک پزشکی

پزشکان متخصص

پزشکان عمومی

مدیریت خدمات 
پرستاری

سوپروایزرآموزشیسوپروایزر بالینی

بخش اورژانس

بخش جراحی عمومی

بخش ارتوپدی

بخش داخلی اعصاب

 ICU1 

بخش اطفال

بخش زنان و زایمان

تاق عمل ا

اداره خدمات آموزشی، 
دانشجویی

امور خدمات پژوهشی

درمانگاه

حراستاداره بهبود کیفیت

روابط عمومی

کارشناس ایمنی بیمار

کارشناس کنترل عفونت

کارشناس بهبود کیفیت

کارشناس اقتصاد 
سالمت

کارشناس رسیدگی به 
شکایات

نگهبانی

فناوری اطالعات

امور روانشناسی

نمودار ساختار سازمانی مرکز آموزشی، درمانی نکویی، هدایتی، فرقانی

سوپروایزر آموزش 
سالمت

 ICU 2

رادیولوژی

سی تی اسکن، 
سونوگرافی

اموال

صندوق

انبار دارویی

داروخانه

 

 

 رعایت حقوق گیرندگان خدمت

 منشور حقوق بیمار:

 :باشد می بند 37 و کلی محور 5 شامل بیمار حقوق منشور

 .است بیمار حق سالمت خدمات مطلوب دريافت :اول محور

 .گیرد قرار بیمار اختیار در کافی میزان به و مطلوب نحو به بايد اطالعات :دوم محور

 شود شمرده بايد محترم سالمت خدمات دريافت در بیمار آزادانه گیري تصمیم و انتخاب حق :سوم محور

 .باشد رازداري اصل و رعايت بیمار خصوصی حريم به احترام بر مبتنی بايد سالمت خدمات ارائه :چهارم محور

 .است بیمار حق شكايات به رسیدگی کارآمد نظام به دسترسی :پنجم محور
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 هزينه ترخیص، بستري، پذيرش، نحوه قابل ارائه، خدمات خصوص در خدمت گیرندگان راهنمايی منظور به پذيرش زمان در 

 و پیشگیري رويكرد با همگانی آموزش مسئول .شود می رسانی اطالع قرارداد، طرف هايبیمه  و ضوابط بینی، پیش قابل هاي

 براي آموزش همگانی و رسانی اطالع هاي برنامه سرطان و ديابت فشارخون، هاي خصوص بیماري در موقع به تشخیص

 هستند ديد مراجعین معرض در دار عكس شناسايی کارت مستمر الصاق به موظف نمايد. کارکنان می اجرا و طراحی مراجعین

 ود.ش خودداري آن يا برگرداندن و جیب در شناسايی کارت دادن قرار از که نحوي به

 سمت و اي حرفه رتبه و نموده معرفی به بیمار را خود برخورد اولین در بیمار، به مراقبت ارايه مسئول پزشكی گروه اعضاي

 رسانند. می وی همراه و اطالع بیمار به را مراقبتی تیم در خود

 باشد: می ذيل موارد نمايد که شامل می رعايت را کارکنان بیماران، پوشش ملی استانداردهای مرکز

 جوراب و کفش)شوند پوشیده کامال و گردن موها که طوري به(روسري يا مقنعه شلوار، روپوش، شامل مونث کارکنان فرم لباس

 می باشد.

 می باشد. جوراب و شلوار،کفش ،)مربوطه فرم(روپوش مذکرشامل کارکنان فرم لباس

 .باشد)موجود کارکنان پوشش تابلو هاي با مطابق( متحدالشكل مختلف، هاي رده در و حرفه با متناسب بايستی فرم لباس

 .است ممنوع فرم مصوب لباس روي اي حرفه غیر پوشش هرگونه از استفاده يمرکز هاي بخش درون در

 نبايد شلوار و مانتو باشد ضخامت مناسب با زانو حد تا حداقل و گشاد کشیده، اطو بسته، ها دگمه تمیز، سالم، بايد روپوش

 .باشد کوتاه يا کشی چسبان، تنگ،

 آن در حرفه، با متناسب ايمنی و نكات باشد پهن پاشنه و پنجه با شستشو، قابل جلوبسته، تمیز، بايد مناسب رنگ با کفش

 ندهد. صدا رفتن راه هنگام و شود لحاظ

 در زيورآالت آشكارنبودن(شوند نبايد استفاده هستند محیطی يا میكروبی آلودگی معرض در که بدن از نواحی در زيورآالت

 )عمومی انظار

 می باشد.ممنوع  کوتاه آستین پیراهن و نامناسب هاي نوشته و تصاوير با هاي لباس از استفاده

 درمانی خدمات ارائه هاي در محیط مصنوعی ناخن و ناخن رنگ و الک از استفاده باشد مرتب و تمیز و کوتاه بايد ها ناخن

 .است ممنوع

 می باشد. ممنوع کار محل در زا حساسیت يا تند بودار ماده هرگونه از استفاده

 می باشد. ممنوع انظار عمومی در صورت و سر نامناسب هاي مدل و الگوها از استفاده و آرايش هرگونه از استفاده

 )...و خروج و ورود نحوه(اداري رعايت مقررات و بیماران و همكاران با برخورد در اسالمی شئونات حفظ به موظف پرسنل کلیه

 .میباشند

 است. ممنوع بیمار کتبی اجازه غیره بدون و همراه تلفن از استفاده با بیمار از صدا ضبط و فیلمبرداري تصويربرداري، هرگونه

 اصلی اعضاي و معالج پزشک به را وي قانونی ولی /بیمار دسترسی براي الزم تسهیالت درمان، و مراقبت مدت طول در مرکز

 .مینمايند رسانی اطالع خدمت گیرنده به خصوص اين در درمانی و کارکنان نموده فراهم پزشكی گروه
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 : باشد می ذيل شرح به معالج پزشک به دسترسی نحوه

 می شود. حاضر بیمار بالین بر ويزيت جهت روزانه معالج پزشک

 .دارد قرار پرستاري پرسنل و منشی اختیار در پزشكان تلفن شماره

 می انجام الزم اقدامات شفاهی دستور طبق عدم حضور صورت در و يابد می حضور وي بالین بر بیمار حاد وضعیت صورت در

 .گردد می جايگزين استفاده پزشكان از يا و شود

 هاي مراقبت مورد در بیمار به آموزش و مسئول بیمار مسئول پرستار سوي از شفاف و الزم توضیحات بیمار ترخیص صورت در

 شود. می داده لزوم در صورت بیمار مجدد مراجعه و منزل در

 گروه اصلی اعضاي به ترخیص و بستري طول زمان در وي قانونی ولی  /بیمار دسترسی نحوه خصوص در بیمار مسئول پرستار

 نمايد. می رسانی اطالع ... و راديولوژي و آزمايشگاه مسئول تغذيه،، پاراکلینیک و پزشكی

 و خطرات شده، گرفته نظر در درمانی روش بیماري و علت زمینه در الزم اطالعات بیمار، از رضايت اخذ از پیش معالج پزشكان

 /بیمار دراختیار درک، قابل و ساده زبان به را آگهی پیش و ممكن جايگزين هاي روش بیماري، محاسن، سیر احتمالی، عوارض

 پزشكان. دهند می قرار)باشد فراهم ايشان براي آزادانه تصمیم گیري و انتخاب امكان که زمانی مدت رعايت با( وي قانونی ولی

 را آگاهانه رضايت فرم و دارند اطالع آگاهانه رضايت اخذ نیازمند درمانی تشخیصی اقدامات از پروسیجرها دهندگان انجام و

 )باشد می موجود بخش در درمانی تشخیصی لیست اقدامات(.نمايند می تكمیل

 تشخیص .باشد می ممنوع نمايد، آشكار را اطالعات درمانی ساير يا و بیماري تشخیص که اي نوشته يا عالئم هرگونه از استفاده

 می باشد. ممنوع بیمار بالین در موجود تابلوي و بیمار پرونده جلد روي در اطالعات درمانی ساير و بیماري

 با صرفا پزشكی گروه به وابسته هاي رشته و ساير پیراپزشک و غیرمعالج پزشكان همراهان، توسط بیمار پرونده محتوي مطالعه

 .شود می انجام قانونی وي ولی يا بیمار رضايت اعالم

 هاي اتاق در ها بخش ساير در و باشد می عمل ممنوع اتاق و مرکز ويژه هاي بخش درمانی فضاهاي داخل در همراه تلفن ورود

 با و استراحت اتاقهاي در صرفا ضروري موارد در و باشد می ممنوع بیمار به خدمات ارائه و حین بیمار بالین بر و بیماران بستري

 است مجاز جانشین، تعیین

 بخش در مراقبتی و درمانی تشخیصی، دريافت خدمات مدت طول در بیماران، پوشش ملی استانداردهاي اساس بر بخش هر در

 شامل بیمار پوشش ،)بخشی بین جابجايی هنگام و برداري تصوير ويژه، هاي بخش عمل، ريكاوري، اتاق (ويژه به مختلف هاي

 از مناطقی که نحوي به گردد، حفظ وي خصوصی و حريم نموده تامین را بیمار روانی امنیت بايد)آراستگی و تمیزي سايز،(

 بماند. پوشانده ندارد مداخله به نیاز مراحل فوق در که بیمار بدن

 نشأ به احترام رعايت با و همگن کارکنان انطباق، توسط موازين رعايت با بیماران به مراقبتی و درمانی تشخیصی، خدمات ارايه

 بیمار خود و است هوشیاري سطح کاهش دچار بیمار که مواردي در ويژه به .شود می انجام گیرندگان خدمت انسانی منزلت و

 مد موازين اين رعايت نشود، خدمت گیرنده به فوري کمک رسانی براي مانعی که نحوي به نمايد، می درخواست وي همراه يا

 .شود گرفته می قرار نظر

 معتمد يا( محارم از يكی حضور شود می همگن انجام غیر افراد توسط اورژانسی مواقع در يا و ضرورت حسب بر که معايناتی در

 .است ضروري جنس هم فنی يا کارکنان )وي درخواست به بنا /بیمار
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 همگن پرسنل توسط ....و shaving و وازينال، انما هاي نوگرافی سو ماموگرافی، سوند، گذاشتن مانند خاص پروسیجرهاي

 می شود.   انجام

 می کند. فراهم همراهان /بیماران شرعی سواالت پاسخگويی به جهت دينی آگاهان يا حانیون رو با ارتباط برقراري امكان مرکز

می  انجام بیمار اولیه ارزيابی دربرگه توسط پرستاران مربوطه، عبادي نیازهاي و خدمت گیرنده مختلف مذاهب و اديان شناسايی

 شود.

       گرفته نظر در دينی فرايض اداي در کارکنان مساعدتتوان  کم بیماران درخواست صورت در قرآن، انداز، زير مهر، نماز، سجاده

 می شود.

 می شود. رسانی اطالع همراه  /به بیمار و دارد وجود مرکز مرکزي سالن در )آقا /خانم(تفكیک به خانه نماز

 بیمار، همراه شناسايی منظور به و می شود. و...( فراهم جوش آب سردکن، آب عمومی، تلفن(رفاهی امكانات بیمار، همراه جهت

 می شود. داده آنان قرار اختیار در همراه کارت

 و مصاحبت از خويش زندگی لحظات در آخرين احتضار درحال خدمت گیرنده کهمی نمايد. فراهم شرايطی درمانی کارکنان

 .شود برخوردار است به ديدارشان مايل که افرادي همراهی

 بیمارانی براي را الزم اقدامات بیماران ساير تامین آسايش ضمن پرستاري، و پزشكی اخالق ايی، حرفه اصول براساس کارکنان

 اتاق اختصاص طريق از خصوصی حريم حفظ شامل حداقل شرايط ، امكانات حد در می گذرانند.را  زندگی پايانی مراحل که

 از ويژه شرايط ايجاد چنین هم و پرده يا پاراوان طريق مجزا از فضاي ايجاد ديگر، اتاق به اتاق يک از بیمار انتقال جداگانه،

 ايجاد و) ..و قبله به رو بیمار- قراردادن بیمار بالین بر مرکز مقیم روحانی حضور( دينی شعاير و رسوم آداب رعايت جمله

 می کنند. فراهم خانواده و بیمار براي آرام محیطی

 با پرستاري دفتر همكاري با بخش سرپرستار ،مرکزاز  خارج پزشک با مشاوره بر مبنی خدمت گیرنده درخواست صورت در

 تايید صورت در و نموده مهیا را ديگر پزشكان از نظرخواهی امكان کردن فراهم براي را تسهیالتی پزشک معالج موافقت و اطالع

 می شود. اجرا ايشان دستورات معالج پزشک

 از نظرخواهی جهت بیمار درخواست در صورت لذا .است معالج پزشک عهده بر درمان روند و بیمار سالمت قانونی مسئولیت

 آنكه مگر می باشد.اجرا  قابل او دستورات معالج پزشک تايید صورت در و داشته مشورتی صرفا جنبه مرکز داخل دوم پزشک

 و الكترونیكی اطالعات فايل /کاغذي تصوير او، قانونی ولی/بیمار درخواست صورت در .گیرد قرار دوم پزشک سرويس در بیمار

 می شود. داده قرار اختیار آنها درمطابق دستورالعمل هاي وزارت متبوع  پاراکلینیک، اقدامات نتايج و پرونده به مربوط مستندات

. 

 و پذير آسیب هاي گروه ترين شايع و جسمی ذهنی معلوالن روانی، بیماران سالمندان، ناتوان، افراد باردار، زنان کودکان،

 .هستند خطر معرض در هاي جمعیت

 حداقل و معین زمانی فواصل در طريق پرسشنامه از سرپايی، و بستري مختلف هاي بخش از همراهان و بیماران رضايت

 می گیرد. قرار سنجش فصلی،مورد

 معرض در انتظار، هاي سالن و حسابداري بخش اورژانس، پذيرش، واحد در پیشنهادات و انتقادات شكايات، اعالم نحوه فرآيند

 کنند می رسانی اطالع خدمت گیرنده به کارکنان آگاهی ضمن و است نصب شده خدمت گیرندگان ديد
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 صورت به که ذيل موارد درخصوص بالینی کارکنان می شود. انجام الزم اقدامات آن جبران به نسبت خسارت، وجود درصورت

 : میكنند عمل آن به و دارند آگاهی است گرفته قرار ها اختیار بخش در الكترونیكی فايل

 " مرکز سطح در خدمت گیرندگان هدايت و راهنمايی "روش و مشی خط

 "خطر معرض در هاي جمعیت و پذير آسیب هاي گروه از حمايت " روش و مشی خط

 " خدمت گیرنده خصوصی حريم حفظ و رعايت " روش و مشی خط

 "بیماران اطالعات به مجاز افراد دسترسی سطح تعیین و محرمانگی حفظ"اجرايی روش

 " الهويه مجهول بیماران به خدمات ارائه نحوه " اجرايی روش

 ”گیرنده خدمت اموال از حفاظت نحوه " دستورالعمل

 

 راهنمای بیماران و همراهان:

 ، استعمال دخانیات ممنوع می باشد.مرکزرعايت حقوق افراد درتمامی فضاهاي داخلی  به منظور

منشی بخش درمیان  موضوع را با مربوط به بیمه و ترخیص، داشتن هرگونه سوال و راهنمايی در خصوص اموردرصورت 

 بگذاريد.

 سال جهت مالقات خودداري نمايید. 41به منظورحفظ سالمت کودکان خود ازآوردن اطفال زير

 نمی باشد. مرکزصورت مسئولیتی برعهده اشیاء قیمتی خود را هنگام بستري شدن به همراهتان تحويل دهید، درغیراين  و پول

 کلیه وسايل شخصی مانند مسواک، دمپايی، دستمال کاغذي، لیوان و لباس ،داخل کیف بهداشتی توسط پرسنل بخش در بدو

 ورود به بیمارداده می شود.

 ت سكوت قراردهید.درحال را بیماران ديگر، گوشی همراه خود آرامش خود و و مرکزمنظورکنترل آلودگی صوتی در محیط  به

 .مراجعه نمايید (  131) داخلی  مرکزسفیر محبت به   جهت سواالت شرعی خود

رنگ ريخته و زباله هاي عفونی  مشكیرادرسطل هاي  زباله هاي غیرعفونی شامل قوطی، ظروف يكبارمصرف و باقیمانده غذا

 در سطل هاي زردرنگ دفع نمايید.وسیله آغشته به خون و ترشحات بیمار را  شامل دستمال، پانسمان يا هر

قراردادن کیسه هاي پالستیكی مشكی و رنگی داخل يخچال خودداري کنید) به دلیل استفاده از دوده اي صنعتی در ساخت  از

 آنها باعث آلودگی محیط يخچال می شود(.

 ید.در صورت بروز هرگونه مشكل در ارائه خدمات پرستاري، می توانید به مسئول بخش مراجعه کن

 چند نكته مهم ويژه همراهان بیمار

 ي قبل و پس از ورود به اتاق بیمار، دستان خود را بشويید.مرکزهاي  به منظورکنترل عفونت

لذا تقاضا می شود در ساعات خارج از ساعات مالقات بدلیل نیاز به  می باشد. 41تا  41ساعات مالقات همه روزه از ساعت 

 .واست مالقات نفرمايیداستراحت و اقدامات درمانی درخ



11 
 

ترجیحا  بیمارشما می شود، عفونت زخم و پوست در درنتیجه سبب ايجاد میكروب و گلدان هاي طبیعی محل رشد و کود خاک

 گلهاي مصنوعی استفاده نمايید. از براي شادکردن بیماران خود

 می باشد.همراه خانم در بخش آقايان و بالعكس ممنوع  رعايت طرح انطباق حضور به منظور

مراعات شئونات اسالمی، اجتماعی و اخالقی توسط فرد همراه در مدت حضور در بیمارستان الزامی بوده و درصورت مشاهده 

 .تخلف از ادامه حضور ايشان به عنوان همراه جلوگیري می گردد

عیت بیمار خود به صورت تلفنی در کلیه بخش هاي مرکز اتاق هاي بیماران مجهز به تلفن داخلی می باشند . جهت اطالع از وض

 اقدام نمائید.

، مرکز از بیمار خروج  زمان صدوردستورکتبی ترخیص توسط پزشک تا از ،هنگام ترخیص باتوجه به لزوم تكمیل پرونده بیماردر

 ساعت زمان نیازمی باشد. 1-3به طورمتوسط 

 

 

 انواع خدمات ارايه شده بالینی:

قرار دارد که  مرکزبسیار وسیع می باشد درمانگاه و بخش هاي اورژانس در مجتمع درمانگاهی اين  نیز مرکزپوشش درمانی اين 

شامل متخصص طب اورژانس، جراحی عمومی، جراحی راحی رشته هاي مختلف ج متخصصینبصورت شبانه روزي با حضور 

به مراجعین فعال است. مجتمع  یدر ارائه خدمات درمانارتوپدي، جراحی مغز و اعصاب، جراح عروق و جراحی ترمیمی 

جراحی  زير می باشد : ارتوپدي، جراحی عمومی،و فوق تخصصی تخصصی  هاي داراي درمانگاه مرکزدرمانگاهی )پلی کلینیک( 

 .مغز و اعصاب، متخصص طب فیزيكی و جراحی ترمیمی

 بخش هاي درمانی:

يو، سوختگی، آي سی يو سوختگی ، زنان و زايمان،  ، آي سیارتوپديمغز و اعصاب ،جراحی عروق، جراحی ، جراحی عمومی 

 آي سی يو نوزادان و بخش اطفال

 بخش هاي پاراکلینیک:

MRI ،فیزيوتراپی و پاتولوژي، ماموگرافی و آزمايشگاهسونوگرافی،  سی تی اسكن،، راديولوژي 

 بخش های پشتیبانی:

 .اجتماعیواحد پذيرش و اسناد پزشكی، کارشناسی امور بیمه گري و مددکاري 

 بیمه های طرف قرارداد:

 بیمه نیروهاي مسلح، بیمه کمیته امدادبیمه سالمت، بیمه تأمین اجتماعی، 
 

 راهنمای مراجعه و ساعت مالقات:

 41لغايت  41از ساعت  همه روزه: مرکزساعت مالقات 

 41331لغايت  1331ساعت ارايه خدمات پشتیبانی: همه روزه بجز ايام تعطیل از ساعت 
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  راهنمای طبقات

 ، سردخانهاستريل مرکزي، رختشويخانه، انبارهاي مرکزي،  طبقه منفی دو:

 راديولوژي، سونوگرافی، ماموگرافی، سی تی اسكنبانک خون، رستوران، آزمايشگاه،  طبقه منفی يک:

 اورژانسمديريت، دفتر پرستاري، امور مالی، درآمد،  :همكفطبقه 

 عمل ، اتاق هايICU1,ICU2 طبقه يک:

 نوزادان سالم، اتاق هاي عمل زنان، زايمان طبیعیبستري زايمان، ، NICU ،LDRطبقه دوم:

 جراحی مردان، جراحی اعصاب، ارتوپدي مردان، داخلی مردانطبقه سوم:

 جراحی زنان، جراحی اعصاب، ارتوپدي زنان، داخلی زنانطبقه چهارم:

 بستري زايمان، اطفال، شیرخواران طبقه پنجم:

 پاويون هاي پزشكان ششم:طبقه 

 

 ایمنی بیمار

 با خدمات مرتبط بالقوه، يا مورد بی هاي آسیب از اي خالصه و اجتناب بهداشت، جهانی سازمان ديدگاه از بیمار ايمنی تعريف

 .است سالمت مراقبت

سزايی درتمامی فعالیت هاي تامین، صیانت و ارتقاي سالمت افراد از طريق ارائه خدمات بهداشتی و درمانی مطلوب، تاثیر به 

اقتصادي و سیاسی و اجتماعی جامعه دارد. لذامجموعه عوامل فوق، پرداختن به کیفیت در مراکز ارائه خدمات بهداشتی و 

 ضروري می سازد. درمانی را امري مهم و

نج گروهی که استانداردها زيرگروه تقسیم می شوند، تشكیل شده است. پ 11گروه اصلی که به  1استانداردهاي ايمنی بیمار از 

 :ذيل آنها قرار می گیرند عبارتند از

A: حاکمیت و رهبری 

B: جلب مشارکت وتعامل با بیماروجامعه 

 :Cخدمات بالینی ایمن و مبتنی برشواهد 

D:  محیط ایمن 

E: آموزش مداوم 

 ها الزم االجرا است مرکزکه در همه  استاندارد( 02)مجموعه ای از استانداردهای الزامی . زیرگروه قرارمی گیرد 02اصلی  گروه 3در ذیل 
 .( استاندارد 32جمعاً)اساسی و
 
 
 

 



13 
 

ها گروه  مجموع استانداردها درهرگروه استانداردهای اساسی استانداردهای الزامی 

A حاکمیت ورهبری-  

زیرگروه:6( A1-A6( 
5 02 05 

B  :جلب مشارکت وتعامل

 با بیماروجامعه

زیرگروه7( B1-B7( 

0 61 61 

:C و  خدمات بالینی ایمن

 مبتنی برشواهد

زیرگروه: 1( C1-C6( 

7 05 61 

D محیط ایمن:

زیرگروه:0( D1-D2( 
0 65 06 

Eآموزش مداوم: 

زیرگروه:6( E1-E3( 
2 1 1 

 610 52 02 مجموع

 

 

 در زمینه استانداردهای ایمنی بیمار مرکزاقدامات 

 .لحاظ شده است مرکزایمنی بیمار در برنامه استراتژیک  .1

 .یکی از کارکنان در بیمارستان با اختیارات الزم  به عنوان مسئول و پاسخگوی برنامه ایمنی بیمار منصوب گردیده است .2

 .مرکز در الزامی ایمنی بیمار استاندارد02 ارتباط با در )درحال اجراء( برنامه عملیاتی تفضیلی جاری وجود .3

 .در سازمان به منظور اشاعه ارائه خدمات بهینهتدوین خط مشی ها و روش های اجرایی  .4

 .ارزیابی استانداردهای الزامی بیمارستان های دوستدار ایمنی بیمار در بیمارستان خود .5

طراحی و برگزاری دوره های آموزشی به منظور ارتقاء درک و بصیرت کارکنان از استانداردهای الزامی بیمارستان های دوستدار ایمنی  .6
 .بیمار و مدیریت خطر و کنترل عفونت ()ایمنی  بیمار

 .بازدیدهای مدیریتی ایمنی بیمار و پیگیری انجام اقدامات اصالحی و بازخورد به کارکنان .7

 .بازدیدهای مدیریتی و تحلیل ریشه ای وقایع  انجام ممیزی های بالینی و پیشنهاد موضوعات ممیزی بالینی بر اساس نتایج .8

 اختیار همچنین در های ماهانه و های ایمنی در شاخص شاخص مهم کشوری ازشاخص 33و لحاظ کردن گزارش حوادث مهم   .9
چک لیست نظارت روزاته  ها در بخش آن در اطالع از لحاظ نمودن کنترل این مستندات و و ها قراردادن فرم گزارش حوادث مهم دربخش

 .مرکزسوپروایزران دراین 

 .بیمارتحلیل ریشه ای وقایع تهدید کننده ایمنی   .11

بزرگسال دراین  و نوزاد اعم از مرکزبه صورت مرتب برگزارمی نماید و کلیه مرگ های  را  جلسات ماهیانه کمیته مرگ ومیر مرکز  .11
 گیرد. بررسی قرارمی کمیته مورد

 .وسایل ضروری سالم جهت ارائه خدمات ضروری موجود است فهرست تجهیزات و  .12

 تضمین می نماید. کاربرد قبل از را قابلیت استفاده مجدد وسایل پزشکی بامطلوب کلیه  ضدعفونی مناسب و مرکز  .13
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 به کار موقت استخدام و شرایط توسط کمیته ذیصالح به صورت ثابت و بالینی حائز های درمانی کادر مراقبت جهت ارائه خدمات و  .14
 گمارده شده اند.

 زمان اعمال جراحی پرخطر همچنین در و گرفته می شود شاهد و بیمار هنگام بستری از یک رضایتنامه عمومی در مرکزاین  در  .15
همراه درجه یک  و بیمار بودن عمل جراحی مربوطه است از به عمل جراحی علیرغم پرخطر یک برگه که نشاندهنده رضایت بیمار مجدداً
 می شود.گرفته 

 شود.داده می  هم توسط پرستار هم توسط پزشک و توضیحات به بیمار مرکزاین  در  .16

ورده های خونی،کلیه آفر ترانسفوزیون خون و یا و دارو تجویز آزمایشگاهی، تشخیصی و درمانی، انجام هرگونه پروسیجر قبل از  .17
 شناسه شامل نام و دو سالمندان حداقل با یا اختالالت هوشیاری و بیماران دچار نوزادان، از جمله به ویژه گروه های درمعرض خطر بیماران و

 )از طریق دستبند شناسایی(. قرارمی گیرند یدئتا مورد شناسایی و تاریخ تولد خانوادگی ونام 

 های بستری بخش واحدهای تشخیصی و سایر های پاراکلینیکی حیاتی درآزمایشگاه تشخیص طبی و فهرست نتایج تست وجود  .18
 همراه با حداقل زمان تعیین شده برای پاسخ دهی.

ی مرکزهای  عفونت جهت پیشگیری از وسایل یکبارمصرف و... آموزش کلیه پرسنل و دست و های ضدعفونی ازمحلول مرکز  .19
 استفاده می کند.

خط مشی های  و ها دستورالعمل کنترل عفونت و سوپروایزر پزشک کنترل عفونت و دارای برنامه عملیاتی کنترل عفونت و مرکز   .21
 می باشد. مرکزکنترل عفونت وکتابچه کنترل عفونت 

های  بخش در کمیته کنترل عفونت به صورت ماهانه تشکیل جلسه می شود و یک کارشناس پرستاری باسابقه کار مرکزدراین   .21
 کنترل عفونت انجام وظیفه می نماید. مختلف به عنوان سوپروایزر

 گزارش به سطوح باال ی موردمرکزنرخ عفونت  ی کشوری گزارش دهی داشته ومرکزهای  درنظام مراقبت مراقبت عفونت مرکز  .22
 .گزارش می شود INISسایت از طریق  وزارت بهداشت( دانشگاه و درمان، )شبکه بهداشت و دستی سازمان

برنامه  چک لیست چک می شود. بهداشت دست با هم میزان تبعیت کارکنان از است و ها موجود هم دستورالعمل مرکزاین  در  .23
 راهنما موجوداست.عملیاتی هم برای بهداشت دست و بروشورهای 

همچنین ابزاری که  گردد. عفونی مناسب استفاده می های ضد محلول های ویژه از ها به خصوص بخش درکلیه بخش مرکزاین  در  .24
کلیه وسایل  ونیروش های استرالیزاس همچنین خط مشی ها و تحت استریلیزاسیون قرارمی گیرند. اتوکالو طریق  از حساس به بخارنیستند

 موجود است. SDCS بخش در
و برگزاری آزمون از طرف مرکز انتقال های آموزشی و توزیع فرم های مرتبط  مراحل استقرار سیستم هموویژالنس از طریق کالس  .25

 خون.

 تضمین مینماید. ساعته(02) تمام اوقات شبانه روز دسترسی به داروهای حیاتی را در مرکز  .26

رنگ  کدبندی رنگی انجام می شود. مرکزاین  در. ازمبداء تفکیک وکدبندی رنگی می نماید را پسماندها اساس میزان خطر، بر مرکز  .27
مخصوص زباله  کیسه زباله زرد ندارد و سروکار بیمار با وسایلی که مستقیماً موادغذایی و غیرعفونی نظیرکاغذ، کیسه زباله مشکی جهت موارد

قسمت  گرو پس از آن دی برچسب مخصوص هم استفاده می گردد همچنین از دارد. مستقیم سروکار با بیمار مواردی است که های عفونی و
 می گردد.ا پسماندهای بیمارستاان زباله های عفونی اتوکالو و سپس همراه با زباله های شهری امح

 تبعیت می نمایدبرنده  و پسماندهای نوک تیزجهت مدیریت دفع  ازجمله راهنماهای سازمان جهانی بهداشت، راهنماها از مرکز  .28
 موجود SAFETY BOX های  جایگاه قسمت تریتمنت درکنار در ها برنده، درکلیه بخش و راهنماهای مدیریت دفع پسماندهای تیز)

 است.

 زنگ و حفاظتی های میله به مجهز بهداشتی های سرویس و راهرو و  (Bed Side)تخت کنار نرده به مجهز ها تخت تمامی   .29

 .است شده مجهز  (Nurse Call)  اخبار
 .عمل اتاقهای در ایمن جراحی لیست چک تکمیل  .31

 .ها بخش به تحویل و مشابه تلفظ و اشکال و نام با داروهای لیست تهیه  .31
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 واحد کنترل عفونت
 

 .پروایزرکنترل عفونت اداره می گرددتوسط سو  مرکزمدیریت واحد کنترل عفونت این مرکز زیر نظر 

 شامل: مرکزشرح وظایف سوپروایزر کنترل عفونت 

  .تشکیل پرو نده بهداشتی و تنظیم برنامه واکسیناسیون جهت کارکنان بهداشتی درمانی و در معرض خطر 

 .تهیه بانک اطالعاتی جهت کارکنان بهداشتی درمانی و خدماتی 

  ی و مطالب آموزشی در هنگام شیوع بیماری ها. مرکزتهیه و تدوین کتابچه و دستورالعمل های کنترل عفونت 

  اجرای برنامه آموزشی جهت کارکنان درمانی، خدماتی و سایرکارکنان در صورت لزوم با همکاری پزشک کنترل عفونت و
 سوپروایزرآموزشی.

  کنترل عفونت و ارسال ی، تکمیل فرم بیماریابی، پیگیری روند درمان این بیماران با همکاری پزشک مرکزشناسایی موارد عفونت
 آمار آن به معاونت درمان، مدیران ارشد و مسئولین بخش ها.

  با حضور رئیس واحد )پزشک کنترل عفونت( جهت ارائه خط مشی ها و گزارشات. مرکزبرگزاری کمیته کنترل عفونت 

 داشت.کنترل و پیگیری موارد مواجهه شغلی کارکنان و ارسال آمار آن به معاونت درمان و مرکز به 

 .گزارش بیماری های واگیر بصورت فوری تلفنی یا گزارش هفتگی و ماهیانه به مرکز بهداشت منطقه طبق پروتکل مربوطه 

  ی و گزارش نتایج به کمیته مزبور.مرکزنظارت براجرای مقررات تصویب شده در کمیته کنترل عفونت درکلیه واحدهای 

  بخش ها و آموزش استفاده صحیح آن با همکاری واحد بهداشت محیط درکلیهنظارت و پیگیری بر وجود محلول های ضد عفونی. 

  نظارت وپیگیری بر وجود امکانات و ملزومات بهداشت دست درکلیه بخش ها و اجرای صحیحHand wash و     Hand rub . 

 ت موجود.نظارت و همکاری در ایزوالسیون بیماران عفونی با توجه به خط مشی های کنترل عفونت و امکانا 

 نظارت بر نحوه صحیح استرلیزاسیون ابزار و تجهیزات پزشکی و کنترلWashing   .صحیح ابزار پزشکی 

  ی با همکاری واحد بهداشت محیطمرکزدر موارد طغیان عفونت تهیه کشت از محیط. 

 .نظارت بر رعایت احتیاطات استاندارد و استفاده از وسایل حفاظت شخصی و محیطی 

  با همکاری واحد بهداشت محیط. مرکزدها و نظافت و پاکسازی رعایت موازین کنترل عفونت در دفع پسماننظارت بر 

  تهیه پروتکل های پیشگیری و درمان عفونت محل جراحی یا محل نمونه برداری و پروتکل درمان آنتی بیوتیکی توسط پزشک
 کنترل عفونت.

 ای اعتباربخشی.انجام فرآیندهای کنترل عفونت درحیطه استاندارده 

  یمرکزاهداف نظام مراقبت 
 ی. مرکز* کاهش مرگ و میر و عوارض ابتال به عفونت های 

 ی. مرکز* کاهش هزینه های 
 ی. مرکز* تامین حفظ و ارتقای سالمت افراد جامعه و رضایت مندی آنان از طریق کنترل عفونت های 

 یمرکزنکاتی چند در مورد عفونت 

 در آن عفونی یا سموم عامل با مرتبط بیماریزای های واکنش اثر در و منتشر یا صورت محدود به عفونتی که ی :مرکزتعریف عفونت 

 بیمار باشد. ترخیص از جراحی پس روز بعد از عمل 31-31 و مرکز در بیمار از پذیرش بعد ساعت 13حداقل  که شرطی به ایجاد شود مرکز

 

 ی مرکزانواع عفونت های 
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که عالئم آن شامل: تب، تکرر ادرار، سوزش، در  دفوق آنه می باشد و در (:UTIعفونت ادراری ) .6
𝑈

𝐶
میکرو ارگانیسم  5^10 ≤

 رشد کرده باشد.

روز پس از عمل جراحی ایجاد می شود. عالئم آن شامل:  40-10عفونتی است که در طی (: SSI) عفونت های محل جراحی  .2

 مثبت از ترشحات محل جراحی، تشکیل آبسه در نواحی عمقی . درد، تورم، گرمی، قرمزی، ترشح چرکی، کشت

عالئم آن شامل: رال، خلط چرکی، پنومونی .9
B

C
افیوژن یا حفره پلور، افزایش ، کدورت ریه،وجود ارگانیسم در ترشحات ریه و تراشه، مثبت 

 ترشحات تنفسی، سرفه، خس خس.

 درجه، لرز، هیپوتانسیون، کشت خون مثبت. 41باید دست کم یکی از این موارد را داشته باشد: تب باالی  (:BSIعفونت خونی ) .4

 احتیاطات استاندارد

 ی است.مرکزبهداشت دست، شستن دست ها مهمترین راه پیشگیری از عفونت های * 

 زا.عوامل بیماری * استفاده از وسایل محافظت شخصی درصورت احتمال تماس با خون و مایعات بدن و 

 * دفع صحیح سوزن و وسایل تیز و برنده. 

 ایزوالسیون

بر اساس راه های انتقال از بیمار  مرکزجداسازی بیماران یا افراد حامل میکروارگانیسم های عفونی جهت جلوگیری از انتقال عفونت در 

 .عفونی به سایر بیماران، عیادت کنندگان و پرسنل پزشکی می باشد

  جهت بیمارانی که نیاز به ایزوالسیون قطرات هوا برد دارند به کار می رود و هدف کاهش انتقال بیماری  ایزوله فشار منفی:اتاق

کلوزیس، آبله مرغان، سرخک و داخل اتاق می شود. بیشتر در توبرهایی است که از طریق هوا منتقل می شود و باعث برقراری جریان هوا به 
 .کاربرد دارد و هوای داخل با فیلتر هوا به محیط خارج می رود H1N1آنفالنزای

 :جهت بیمارانی که سیستم ایمنی بسیار ضعیفی دارند و نسبت به میکروارگانیسم ها و عوامل عفونی  اتاق ایزوله فشار مثبت

شوند.مانند بیماران پیوندیی، بیماران  حساسیت باالیی دارند و بایستی در محیطی عاری از هر گونه میکروارگانیسم و عوامل عفونی بستری
 شیمی درمانی

  وسایل تیز وبرنده دفع سوزن و

 ریخته شود. Safety Boxکلیه وسایل تیز و برنده در * 

 نشود درصورت ضرورت گذاشتن درپوش روی سوزن از روش یک دست استفاده شود. Recape* سوزن های مصرف شده 

 *Safety Box .روی ترالی نصب شود و روی زمین قرار نگیرد 

 تعویض شود.، و هر سه روز یکبار  Safety Box 4/6* هنگام پرشدن 

 * در دستگاه امحاء پسماند به شکل صحیح دفع شود.

 ضد عفونی کننده ها و گند زداها:
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 گندزداهای سطح باال(High Level) 

پراستیک اسید، گلوتارآلدئید، فرمالدئید می باشد که توانایی از بین بردن کلیه اشکال میکرو این گروه شامل موادی از قبیل پراکسید هیدروژن، 
 ارگانیسم ها مثل مایکوباکتریوم ها، ویروس ها، قارچ ها و تعداد اندکی اسپور باکتری ها را دارند

 گندزداهای سطح متوسط( (Intermediate Level 

مایکوباکتریوم و اغلب ویروس ها قارچ ها می باشد. این گندزداها  الکل، یدو ترکیبات ید، بات کلرهکلر و ترکیاین گروه شامل موادی از قبیل 
 ها را از بین میبرد ولی روی اسپور باکتری اثری ندارد.

 (گندزداهای سطح پایینLowLevel) 

اغلب باکتری ها تعدادی از انواع ی باشد که م )گروه سورفکتانت ها(ترکیبات آمونیوماین گروه شامل موادی از قبیل فنل و ترکیبات آن و 
 .ویروس ها را از بین می برند ولی اسپور باکتری ها، مایکوباکتریوم ها وانواع مقاوم تر قارچ ها و ویروس ها را نمی توانند نابود کنند

 مقاومت و حساسیت ارگانیسم ها به مواد گندزدا 

 باالترین تا پایین ترین سطح مقاومت نشان می دهد. مقاومت ارگانیسم ها به مواد گندزدا را از 1جدول 
 . درجات مقاومت میکروارگانیسم ها در برابر عوامل گندزدا1-جدول

 
 
 

 مناسب گندزدای شیمیایی ماده یک برای الزم ویژگیهای

  . گستره اثر وسیع داشته باشد-

  . باشد محلول درآب-
  . برای پوست، چشم و دستگاه تنفس، محرّک نباشد-
  . ارگانیسم ها به آن مقاوم نباشند-
  .باعث خوردگی فلزات نشود-
  . به سرعت اثرکند-
  . فاقد بوی زننده باشد-
  . روش استفاده آن آسان باشد-

  . ازخودالیه ای باقی بگذارد-
  . استفاده همزمان آن با مواد پاک کننده میسر باشد-
  .با ثبات باشد-
  . سمی نباشد-
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  . دارزان باش-
 خاصیت خود را درمقابل مواد آلی مثل خون، خلط، ادرار و مدفوع حفظ کند.-

 می باشند: 6تا  5نشانگرها دارای انواع کالس  

 تاییدکننده فرآیند استریلیزاسیون می باشد نه صحت آن مثل چسب های اتوکالو. :5کالس   

 جهت تعیین کیفیت قابلیت نفوذ بخار به داخل بسته ها در اتوکالوپره وکیوم می باشد. مثل نشانگرهای بووی دیک. :2کالس

 تنها به یک پارامتر حساس بوده و جهت مانیتور و کنترل یکی از پارامترهای استریلیزاسیون بکار می رود. :9کالس

 می باشد.ترها در انواع استریلیزاسیون متفاوت یا چند پارامتر حساس است که این پارام 2به  : 4کالس 

 .به همه پارامترهای موثردر استریلیزاسیون حساس می باشد مثل نشانگرهای بیولوژیک  :1کالس

حساسیت باالتری داشته و برای اطمینان از عمل صحیح کلیه پارامتر های مورد استفاده در استریلیزاسیون وسیکل های تنظیمی  :6کالس

 ار می روند.دستگاه بک

بصورت هفتگی در اتوکالو استفاده می شود. بصورت نواری وویال می باشد. در نوع نواری اسپورباسیلوس  * نشانگرهای بیولوژیک:

 سوبتلیس و درنوع ویالی اسپورباسیلوس استئاروترموفیلوس بکاررفته است.

 دستورالعمل مواجهه شغلی کارکنان

 شستشوی زخم با آب یا سرم نمکی .6
 خونریزی از محل بدون مالش موضعی آن  .0
 خودداری از مالش موضعی چشم ها درصورت پاشیده شدن خون و ترشحا ت .6
 شستشوی چشم ها و غشاهای مخاطی با مقادیر زیاد آب در صورت آلودگی .4
 گزارش فوری سانحه به سوپروایزر بالینی .9
 ثبت رسمی مورد گزارش شده جهت پیگیری .1
 فرد تماس یافته HBSAbو کنترل تیترتشکیل پرونده، پیگیری مورد  .7
 چک شود و موارد مثبت به متخصص عفونی معرفی گردد.   HIV-HCVAb-HBSAgدرفرد منبع و تماس یافته  .1

 

 دفع و جمع آوری پسماند

ائم از بیولوژیک و غیر  مرکزپسماندهای بهداشتی درمانی کلیه مواد جامد و نیمه جامد تولید شده از فعالیت مراکز بهداشتی و درمانی یک 
 بیولوژیک که قصد استفاده مجدد از آنها وجود ندارد که شامل چهار دسته اند:

پسماندهایی می باشند که توانایی انتقال بیماری های عفونی را دارند مانند زباله های پاتولوژیک،  پسماند های عفونی: .4

و پسماند حاصل از بیمار مبتال به امراض مسری. این زباله ها باید در کیسه زباله  میکروبیولوژیک، الشه حیوانات آلوده، خون، اشیاء نوک تیز
 مقاوم زرد جمع آوری شوند و پس از بی خطر سازی در اتوکالوا محا به محل دفن زباله منتقل شود.

های آزمایشگاهی می  شامل پسماندهای دارویی، ویال های پر و نیمه پر دارویی، مواد شیمیایی و معرف پسماندهای شیمیایی: .1

 خارج می شود. مرکزباشدکه درکیسه زباله سفید جمع آوری و پس از هماهنگی با شرکت معتمد محیط زیست از 
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که از خدمات اداری و عمومی تولید می شود مثل پسماند آبدارخانه، آشپزخانه و قسمت  پسماندهای معمولی یا شبه خانگی: .3

 مقاوم مشکی جمع آوری و روزانه توسط شهرداری به محل دفن زباله منتقل شود. های اداری که باید درکیسه های زباله

 * از فشردن کیسه های زباله جهت کاهش حجم باید خودداری کرد.
 شستشو وضدعفونی شود. %4* کانتینرهای زباله باید بعد از هر بار تخلیه با برس مخصوص و یک شوینده و هیپوکلریت سدیم 

 

 بهداشت حرفه ای
از طريق  بهداشت حرفه اي عبارتست از علم و فن پیشگیري از بیماري هاي ناشی از کار و ارتقاء سطح سالمتی افراد شاغل

کنترل عوامل زيال آور محیط کار يا به عبارت ديگر می توان گفت بهداشت حرفه اي عبارتست از دانش پیش بینی 

(Anticipation) ( تشخیص ،Recognition ارزيابی ، )Evaluation  و کنترل(Controlخطرهاي بهداشتی محیط کار ) 

 اهداف بهداشت حرفه ای 

 تأمین و ارتقاء بهداشت و سالمت جسمی و روانی و اجتماعی شاغلین

 پیشگیری از بیماری ها و حوادث ناشی از کار

 تطابق شرایط کار با انسان به منظور کاهش اثرات کار و ابزار کار بر سالمت انسان

بهداشت حرفه ای ، بیماری ها و عوارض حاد و مزمن ناشی از عوامل زیان آور محیط کار بررسی می شوند که در بردارنده موارد زیر می در 

 باشد.

 عوامل فیزیکی : شامل صدا ، نور ، اشعه های یونیزان و غیر یونیزان، میدان مغناطیسی، ارتعاش و ... -1

 و بیوآئروسولها، اسیدها، گرد و غبار و ... عوامل شیمیایی  : شامل آئروسولها -2

 عوامل زیان آور بیولوژیک : شامل باکتری ها ، قارچ ها ، ویروس ها ، انگل ها و ... -4

 عوامل ارگونومیکی -3

 عوامل استرس آور شغلی -5

 نون می باشد.به معنی قاعده و قا (Noms( به معنی کار و نوموس )Ergoتعریف ارگونومی : در یونانی واژه ارگو )

ارگونومی یا مهندسی فاکتورهای انسانی علم تطابق انسان و محیط کار است. یکی از شاخه های علم ارگونومی آنتروپومتری می باشد که به 

ر بدنی او ابعاد دقیق بدن انسان می پردازد و سعی در این دارد که ابزار و تجهیرات محیط کار تا حد امکان با اندازه های بدن انسان و ساختا

 تطابق و همخوانی داشته باشد.

در علم بهداشت حرفه ای عوامل زیان آور با استفاده از تجهیزات ، پرسشنامه ها و فرم های خاصی اندازه گیری می شود و در صورت باالتر 

 اید.بودن از حد مجاز تا حد امکان برای رفع آن و یا کاهش آنها تالش می کند و سعی می کند آن را کنترل نم
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 لوازم حفاظت فردی : 

اگر عوامل زیان آور قابل کنترل نبودند علم بهداشت حرفه ای آخرین راه را پیشنهاد می دهد و آن هم لوازم حفاظت فردی است که به نوعی 

ی هر نوع عوامل می تواند باعث کاهش اثرات عوامل زیان آور محیط کار )فیزیکی ، شیمیایی و بیولوژیکی( بر بدن انسان شود امروزه برا

 زیان آور لوازم حفاظت فردی مخصوصی ساخته شده است.

 ی:مرکزنمونه هایی از لوازم حفاظت فردی 

ی را می توان مرکز N95پیشبند سربی و پیشبندهای یکبار مصرف ، کاله یکبار مصرف ، ماسک  –دستکش  –ماسک های یکبار مصرف 

 نام برد.

ها به صورت یکسال یکبار به منظور  مرکزمعاینات دوره ای : همان طور که از اسم آن پیداست معایناتی است دوره ای که معموالً در 

شناسایی بیماری های شغلی متناسب با نوع کار انجام می شود و در صورتی که بنابر معاینات بیماری ناشی از کار تشخیص داده شود در 

ست راه حلی برای کم کردن اثرات کاربرروی فرد و کنترل بیماری شغلی ارائه داد. معاینات دوره ای اگر چه به ظاهر صورت امکان می بای

 امری وقت گیر می باشد اما نقش مهمی در کاهش و کنترل ابتال به بیماری شغلی را ایفا می کند.

 در پایان باید گفت : 

 ردن سالمت و تندرستی کارکنان و در پایان ایمن نگه داشتن جامعه تالش می کند.بهداشت حرفه ای برای تأمین ، نگهداری و باالب

  اطفای حریق به روش دستی :

 اطفای حریق در لحظات اولیه شروع آتش سوزی برای جلوگیری از صدمات جانی و اقتصادی اهمیت به سزایی دارد.

 انواع حریق

 این گونه آتش سوزی ها پس از سوختن خاکستر آنها بر جای می ماند. مانند چوب و پارچه –: آتش سوزی ناشی از جامدات  Aطبقه 

 : آتش سوزی ناشی از مایعات : خاکستر از خود بر جای نمی گذارند مثل بنزین، نفت و روغن  Bطبقه 

 : آتش سوزی ناشی از گازها : مثل گاز مایع و شهریCطبقه 

 : آتش سوزی ناشی از فلزات مثل تیتانیوم و سدیم Dطبقه 

 : آتش سوزی ناشی از برق )الکتریسیته( مثل برق صنعتی، برق شهری و خازن Eطبقه 
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 با عنوان حریق آشپزخانه به طبقه های باالیی اضافه شده است. Kیا  Fبه تازگی طبقه تازه ای از آتش سوزی به نام دسته 

 

 نظر مواد اطفایی انواع خاموش کننده ها از

 خاموش کننده ها محتوی آب و یا آب و کف

 خاموش کننده ها محتوی پودر خشک شیمیایی

 CO2خاموش کننده ها محتوی 

 خاموش کننده ها محتوی مواد هالوژن

 روش خاموش کردن حریق بر سه اساس است.

 و آب CO2سرد کردن مانند 

 ، خاک و ماسه CO2خفه کردن مانند کف ، 

 N2و  CO2رقیق کننده مانند 

 خاموش کننده دستی : 

کیلوگرم ظرفیت مواد خاموش کننده است  41تا  4به وسیله ای گفته می شود که برای مبارزه با آتش سوزی طراحی و ساخته شده است از 

یا خودرو قرار داده می شود یا به طور و توسط یک نفر به راحتی قابل حمل و استفاده می باشد. انواع بزرگترین وسایل بر روی چرخ ، ارابه 

 ثابت نصب می گردد.

 

 

 

 نکوئی مرکزکپسول های مورد استفاده در 
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 :  CO2کپسول های 

 

 

به محض خروج از  CO2سنگین ترند زیرا بدنه آنها چند الیه است. این کپسول ها از لحاظ ظاهری دارای نازل شیپوری می باشند زیرا گاز 

به منظور  Co2محفظه به صورت یخ های ریز در می آید و شکل گازی خود را از دست می دهد نازل شیپوری به منظور شکل دادن به ماده 

را  C02استفاده آسان از این نوع کپسول است. این نوع کپسول ها برای حریق های الکتریکی استفاده می شود. الزم به ذکر است کپسول 

توان برای انواع حریق که اساس خاموش کردن آنها به روش سرد کردن است به کاربرد ولی استفاده آن به صرفه اقتصادی نمی باشد.  می

شارژ  این کپسول ها نیاز به شارژ سالیانه ندارد فقط باید هر چند وقت یکبار آن را سر و ته نمود تا زمانی که ماده در آن احساس شود نیاز به

بهتر است فقط برای اطفای لوازم الکتریکی استفاده شود زیرا استفاده از سایر خاموش کننده ها ممکن است  CO2رد. کپسول های مجدد ندا

قدام ابه تجهیزات الکتریکی آسیب بزند. زمانی که استفاده شد باید برای شارژ مجدد آن 

 شود. 

  کپسول های پودر و گاز :

کپسول ها از لحاظ شکل ظاهری دارای یک شلنگ ساده می باشند. این نوع  نای

کپسول ها برای حریق هایی به کار می روند که اساس خاموش کردن آن ها به روش 

خفه کردن است مانند حریق ماغیعات و گازها. این کپسول چه استفاده شود یا نشود نیاز 

 ده شد باید برای شارژ مجدد آن اقدام شود.به شارژ مجدد سالیانه دارد. زمانی که استفا

توجه : هیچ وقت در حریق مایعات از آب استفاده نکنید زیرا باعث شعله ور تر شدن 

 آتش می شود. از کپسول های پودری استفاده کنند.

 توجه : آب فقط برای حریق های مناسب است که خاکستر از خود به جاری می گذارند.

استفاده  Co2امکان برای حریق الکتریکی از کپسول های توجه : سعی کنید تا حد 

 کنید چون سایر خاموش کننده ها ممکن است به سیستم های الکتریکی آسیب بزند.
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 توجه : همیشه وقت داشته باشیم ظاهر کپسول ها نباید ضربه خورده و فرسوده باشد.

 ای می گذارند آب مناسب  است.که خاکستر از خود به ج Aتوجه: برای خاموش کرن حریق های طبقه ی 

 روش استفاده از خاموش کننده های دستی:

اهرم زیرین کپسول را می چسبیم ضامن آن را با دست دیگر کشیده با دهانه شلنگ یا شیپور قلب حریق را نشانه می گیریم و اهرم باالیی 

یه می شود. توجه داشته باشیم که ابتدا سرنازل را محکم کپسول را که متحرک است فشار می دهیم به این صورت مواد از داخل کپسول تخل

گرفته سپس اقدام به تخلیه مواد کنیم. زیرا نیروی حاصل از تخلیه مواد نازل را به طور ناگهانی ممکن است به سمت صورت یا دیگر اعضای 

 بدن پرتاب کند و باعث آسیب دیدگی و همچنین پاشیدن مواد اطفایی حریق داخل چشم شود.

 

 

 مدیریت خطر،حوادث و بالیا
 

 مدیریت خطر

توان آن را به حداقل رساند. در واقع  از زندگی است و به طور کامل نمی توان آن را حذف کرد ولی می اجتناب ناپذیر ءوجود خطر یک جز
مواجه هستیم. مانند مخاطرات خطر، احتمال ایجاد یک اتفاق، ناخوشی و یا از دست دادن و یا فقدان سالمت بوده که به طور مداوم با آن 

 ب کرده و یا بروز آن ها را به حداقل برسانیم.اموجود در جاده ها، محل کار، منزل و ........ و ما پیوسته تالش می کنیم که از آن ها اجتن

ازآنجائیکه نیمی از  .ستمراقبت های سالمت به طور غیرقابل اجتنابی با افزایش بروز خطر برای ایمنی بیمار و تهدید سالمت وی همراه ا
در گذشته مدیریت خطر در محیط بالینی با نگاه واکنشی،  خطاها با استفاده ازمدیریت خطر قابل پیشگیری هستند لذا توجه به آنها مهم است.

به عمل آید ولی بررسی می شد یعنی این که پس از بروز واقعه به تحلیل علل و عوامل آن پرداخته می شد تا از تکرار مجدد آن جلوگیری 
در  اکنون تاکید بر شیوه پیشگیرانه بوده که در این شیوه احتمال خطر پذیرفته شده و به طور مناسب قبل از وقوع خطر، مدیریت می شود.

رویکرد سیستمیک و با عنایت به این موضوع که انسان امکان انجام خطا دارد )ممکن االخطا(، نحوه طراحی سیستم، شرایط آن و نحوه 
 .پاسخدهی سیستم به نواقص و شکست ها، تعیین کننده نتیجه نهـــایی یک خطا بر روی سالمت بیمار، است

ها دچار عوارض و مرکزبخصوص  های نظام سالمتقابل اغماضی از بیماران در مواجهه با سیستم آمار حاکی از آن است که درصد غیر
درمانی بعنوان مراکز قابل اطمینان تلقی گردند بایستی یک نظام  -های بهداشتیسازمانگردند. برای اینکه صدمات ناشی از ارائه خدمات می

  اثربخش مدیریت ریسک جهت شناسایی نقایص سیستمی و ارتقای ایمنی بیمار طراحی و اجرا گردد.

که یک فرآیند به عنوان موثرترین راهکار معرفی می شود خطرمدیریت  مرکزرای جلوگیری از وقوع حوادث ناخواسته در ب
 تکرارشونده و منطقی برای مواجهه با موقعیت های خطرخیز است

؟ کسی ؟ چهوقت ؟ کجا؟ چهدارد عبارتند از: چرا؟ چگونه پاسخ نیاز بهدرمدیریت خطر که مهمی هایسؤال   

 ؟چیزی چه

 علل نیاز به مدیریت خطردر نظام سالمت
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 * افزایش ایمنی بیمار

 ، همچنین انتظارات متخصصان و کارکنانسطح شکایات، ادعاها و شکایت های قانونی* افزایش انتظارات بیمار و 
 * فشارهای رقابتی در بازار سالمت    
 * فشار مداوم هزینه های داخلی    
 شود ها که از سوی دولت مطالبه می مرکزه خدمات مطلوب توسط ئارا *     

 نیاز به بهبود را نشان می دهدتحقیقات بالینی *     

 تعاریف

 تخریب یا از دست دادن تجهیزات و آسیب یا هر وضعیت واقعی یا بالقوه که می تواند  باعث صدمه، بیماری یا مرگ افراد، :مخاطره* 

 .دارایی سازمان شود

 .احتمال مخاطره یا عواقب بد ، احتمال قرار گرفتن در معرض آسیب )خطر(: * ریسک

 نتیجه قابل انتظار از لحاظ درجه صدمه، آسیب به اموال  و یا دیگر موارد مضری که  * شدت:    

 .احتمال رخ دادن یک رویداد * احتمال:     

 مدیریت خطر در مراقبت سالمت
کنندگان و خطر از دست دادن مالقات و  کارکنان، کاهش خطر آسیب به بیمارانو   ارزیابی، انجام فعالیت های بالینی و اداری برای شناسایی

 خود سازمان.

 مدیریت خطر      

  شناسایی، بررسی، تجزیه و تحلیل  و ارزیابی خطرات  

  انتخاب با صرفه ترین روش 

 تصحیح، کاهش یا حذف خطرات  قابل شناسایی 

 و درتعریفی دیگر

 .در واقع همان اجزاء مدیریت خطر هستند پیش بینی و شناسایی حوادث و خطرات  و کاهش احتمال بروز و تخفیف اثرات آن ها

 قبل از بحث و بررسی مدیریت خطر بهتر است با انواع خطاها در سیستم بهداشت و درمان جهت مدیریت آنها آشنا شویم:

ریفی از خطاها به صورت مختلف تقسیم بندی می شوند. به منظور اینکه زمینه بحث را در حوزه خطاهای پزشکی فراهم کنیم، می بایست تعا
 انواع خطاهای پزشکی ارائه نمائیم. 

 خطاچیست؟
خطا عبارت است از شکست در انجام کامل یک فعالیت برنامه ریزی شده مطابق با برنامه )خطای اجرایی( و استفاده از یک برنامه غلط برای 

 .رسیدن به یک هدف )خطای برنامه ریزی(

 مدیریت بحران 

در مواقع وقوع بحران بالفاصله سیستم فرماندهی بحران فعال شده در دستورات الزم را جهت مقابله هر چه سریع تر به کلیه واحد ها اعالم 
 می دارد. 
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 سیستم فرماندهی بحران و حوادث 

فرماندهی بحران روشی است جهت کنترل و هماهنگی کلیه منابع در صحنه های مختلف حوادث و در واقع ابزار مدیریتی است که شامل 
فعالیت های سازماندهی افراد، تسهیالت، تجهیزات و ارتباطات در محل حادثه است که با هماهنگی نهاد های جداگانه با هدف مشترک 

 ندگی و محیط زیست انجام می دهند. تالش خود را در جهت حفظ ز

اولین مقام ارشد پاسخگو می باشد که مسئولیت فرماندهی حادثه و کل فعالیت های بحران برعهده اوست او باید دارای  فرمانده حادثه:

اف پذیر و واقع بین و توانا ویژگی های زیر باشد. مصمم، هدفمند، خونسرد، سریع الفکر و با سرعت انتقال باال و قابلیت انطباق و روحیه انعط
 در تعیین وظایف باشد. 

 مدیریت بحران حول محورهای زیر استوار می باشد. 

 برنامه ریزی، آمادگی، عملکرد  .5

 پاسخ، ارزشیابی، بهبودی، تسکین دادن، امور مالی، امور اجرائی  .2

عملکرد ها و کاهش خطرات جسمی و روانی می  پرستاری بحران، استفاده از دانش و مهارت های تخصصی پرستاری در جهت ارتقاء و
 باشدکه باید همگام و با مشارکت دیگر حرفه ها و حیطه های تحقیقی انجام پذیرد. 

با فعال شدن سیستم فرماندهی و انتقال دستورات، کلیه واحد ها، موظف به انجام وظایف با توجه به شرح  در هنگام وقوع بحران:

 وظایف خود می باشند. 

 هدف از چارت سازمانی تعیین نقش کلیدی کلیه افراد مسئول در مدیریت بحران می باشد.  سازماندهی:چارت 
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 شرح وظایف افراد نیز با توجه به نوع خدمت ایشان تعریف گردیده است.  شرح وظایف:

با وقوع بحران و دستور مرکز فرماندهی، کلیه واحد ها فعال گردیده و موظف به حضور در مرکز در جهت انجام وظایف  چگونگی عمل:

 خود مطابق با شرح وظایف می باشند

 قوانین مربوط به رعایت استانداردهای پوشش

می باشند. لباس کارکنان کادر درمانی با رنگ های مشخص و  مرکزموظف به رعایت استانداردهای پوشش در  مرکزکلیه کارکنان 
 متحدالشکل به شرح ذیل می باشد: 

 روپوش سفید رنگ  :اساتید و رؤسای بخش ها       

          روپوش سفید با اتیکت های رنگی که نام و نام خانوادگی دانشجو در آن درج گردیده و هر رنگ نشان دانشجویان پزشکی:      

 دهنده سطوح فراگیری دانشجویان )اینترن، رزیدنت، فلوشیپ( می باشد. 

  )ویژه بانوان( مانتو و شلوار سرمه ای و مقنعه سرمه ای مدیر پرستاری:        

 (بسته رو کفش با ایی سرمه شلوار و سفید روپوش : آقایان)

 مانتو و شلوار سرمه ای، مقنعه سرمه ای  و کفش روبسته  سر پرستاران و پرستاران:       

 (بسته رو کفش با ایی سرمه شلوار و سفید روپوش : آقایان)

 مانتو و شلوار سرمه ای و مقنعه سرمه ای سوپروایزران:       

 یاسی( سرآستین و یقه با کرم شلوار و )بلوز وزارتخانه ابالغیه طبق کمک بهیاران:       

 کل پوشش به رنگ سبز  پرسنل اتاق عمل:       

 سبزکل پوشش به رنگ  پرسنل بیهوشی:       

 آبی روشن پرسنل خدمات ویژه:

 سایر رده های شغلی نیز که موظف به استفاده از پوشش استاندارد می باشند به شرح ذیل می باشد: 

 روپوش سفید کارکنان واحدهای پاراکلینیک، توانبخشی، بهداشت، تغذیه:       

 مرکز مصوبه طبق ایی قهوه شلوار و بلوز آقایان: :منشی های بخش های بستری و سرپائی       

 مرکز مصوبه طبق ایی قهوه شلوار و مانتو : ها خانم

 کت و شلوار آبی کاربنی و پیراهن آبی روشن :کادر نگهبانی       

  و سورمه ای لباس کار طوسی :کارکنان تأسیسات       

 مرکز مصوبه طبق جلیقه با توسی شلوار و بلوز : زنان:کارکنان خدماتی       

      مرکز مصوبه طبق شلوارتوسی و مانتو : مردان:کارکنان خدماتی      

 روپوش و شلوار سفید کاله سفید :پرسنل آشپزخانه و آبدارخانه ها  

 مانتو شلوار کرم و اخرایی :کارکنان مهماندار       
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 راهنماهای اخالقی

 پرستار و جامعه  

 پرستار باید:

در جهت ارتقای سالمت جامعه، پیشگیری از بیماری ها، اعاده سالمت و کاهش درد و رنج، کوشش کند و آن را رسالت اصلی خود  .5

 بداند.

اجتماعی، مسائل سیاسی،  –مراقبت های پرستاری را صرف نظر از نژاد، ملیت، مذهب، فرهنگ، جنس، سن، وضعیت اقتصادی  .2
 بیماری جسمی یا روحی روانی یا هر عامل دیگری ارائه دهد و در جهت حذف بی عدالتی و نا برابری در جامعه بکوشد.

نسانی و تا حد امکان با در نظر گرفتن ارزش ها، آداب و رسوم اجتماعی، فرهنگی مراقبت های پرستاری را با رعایت احترام به حقوق ا .9
 و اعتقادات دینی مددجو / بیمار ارائه دهد.

به جامعه در زمینه های ارتقای سالمتی و پیشگیری از بیماری ها آموزش دهد و این را از مهم ترین مسئولیت های خود بداند.  .4
 ارد باید متناسب با فرهنگ، باورها، ارزش ها و نیازهای افراد ارائه شود.مراقبت پرستاری و آموزش استاند

به چالش ها و مسائل اخالقی در محیط جامعه و محیط کار که قداست حرفه پرستاری را مخدوش می کند توجه و حساسیت داشته،  .1
 در مواقع الزم راه حل و پاسخ مناسب را پیشنهاد دهد.

ر افراد، گروه ها و نهادهای اجتماعی جهت برطرف کردن نیازهای اجتماعی و رفع مسائل اخالقی ضمن همکاری و هماهنگی با سای .6
 مطرح در حیطه مراقبت های سالمت تالش کند.

ه به گروه ها و افراد آسیب پذیر از قبیل کودکان، سالمندان، افراد دچار ناتوانی و معلولیت های جسمی، بیماران  روانی و مانند آنها توج .7
 کند. ویژه
 ضمن توجه به سالمت در سطح محلی، در راستای حصول اهداف سالمت در سطح ملی و جهانی نیز تالش و همکاری کند. .2

در بحران ها و حوادث طبیعی همچون جنگ، زلزله، سیل، همه گیری بیماری ها و مانند آنها مسئولیت ها و وظایف خود را با در نظر  .3
 گرفتن احتیاطات الزم انجام دهد.

  رستار و تعهد حرفه ایپ 

 پرستار باید:

هنگام  اجرای مداخالت پرستاری و تصمیم گیری های بالینی، مسئولیت های اخالقی را همانند مسئولیت های حقوقی و حرفه ای در   .5

 نظر بگیرد.

 در حد وظایف و اختیارات خود، در جهت فراهم آوردن محیطی امن و سالم برای مددجو / بیمار کوشا باشد.  .2

با حضور به موقع، انجام وظایف حرفه ای به نحو احسن  و ثبت دقیق و کامل مراقبت های انجام شده امنیت مددجو / بیمار را تأمین   .9

 کند.

 اصل از نتایج تحقیقات معتبر و شواهد موجود، بهترین مراقبت را به مددجو / بیمار ارائه دهد.بر اساس استانداردای حرفه ای ح  .4

 تمامی مداخالت پرستاری را با حفظ عزت و احترام به مددجو / بیمار و خانواده او انجام دهد.  .1
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قالل فردی و کسب رضایت آگاهانه، به عمل حداکثر کوشش خود را برای حفظ اسرار بیمار، رعایت حریم خصوصی او، احترام به است . 6

 آورد.

 با شناسایی و گزارش خطاهای حرفه ای همکاران تیم درمانی از بروز صدمات احتمالی به مددجو /بیمار پیشگیری کند.  .7

ا سرلوحه کار خود در صورت خطا در مداخالت پرستاری، صادقانه به مددجو / بیمار توضیح داده، در هر شرایطی راستگویی و انصاف ر  .2

 قرار دهد.

 توانایی هایی جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی خود را حفظ کند و ارتقا دهد.  .3

 در جهت حفظ صالحیت حرفه ای، دانش و مهارت های خود را به روز نگه دارد.  .51

 برابر اقدامات خود پاسخگو باشد.توانمندی و دانش کافی برای مراقبت مؤثر و ایمن، بدون نظارت مستقیم را داشته، در   .55

 به گونه ای عمل کند که اعتبار و حیثیت حرفه اش زیر سؤال نرود.  .52

 توجه داشته باشد که از نام و موقعیت وی جهت تبلیغ تجاری محصوالت استفاده نشود.  .59

 موجب معذوراتی در حال یا آینده شود پرهیز کند. .  از پذیرش هر گونه هدیه یا امتیازی از مددجو / بیمار یا بستگان وی که ممکن است13

 مقررات اداری مالی

 مفاهیم کلی امور اداری

 پست سازمانی .1

پست سازمانی عبارت است از جایگاهی که در ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی برای انجام وظایف و مسئولیت های مشخص پیش بینی 
 شود.و برای تصدی یک کارمند در نظر گرفته می 

 حق شغل .2

، سابقه و رسته )گروه( و طرحی می باشد که به عواملی نظیر طبقه، قراردادی یکی از موارد مندرج در احکام حقوقی پرسنل رسمی، پیمانی
 بستگی دارد.

 حق شاغل. 3

وزشی و مهارت، سنوات میکی دیگر از موارد مندرج در فیش های حقوقی حق شاغل می باشد که به عواملی نظیر تحصیالت، دوره های آ
 خدمت و تجربه مرتبط می باشد.

 موزش ضمن خدمتآ .4
دوره های آموزشی با حیطه های مختلف جهت کارمندان از طرف معاونت های دانشگاه و بیمارستان برگزار می گردد که با طی کردن 

 بب ارتقاء وی از نظر کیفی در سازمان می گردد.ساعات مشخصی از این دوره ها در زمان معین عالوه بر تاثیر گذاری در میزان حق شاغل س

 اضافه کار .5
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کلیه کارمندان دستگاه های اجرایی موظفند در ساعات تعیین شده به انجام وظایف مربوط بپردازند و در صورتی که در مواقع ضروری خارج از 
دستگاه، مکلف به حضور در محل کار و انجام وظایف محوله  وقت اداری مقرر و یا ایام تعطیل به خدمات آنان نیاز باشد، بر اساس اعالم نیاز

 در قبال حق الزحمه یا اضافه کاری برابر مقررات مربوطه خواهد بود.

 مقررات اداری

 مقررات ورود وخروج .1

اعمال می گردد و کلیه امور مربوط به کارتکس  کنترل ورود و خروج از طریق ساعت در هفته می باشد. 44کارمندان دولت  ساعات کار

 انجام می پذیرد. مرکزحضور و غیاب از طریق سیستم اتوماسیون اداری 

 ساعت در هفته انجام وظیفه نمایند. 44کارکنان مشمول قانون کار موظفند  تبصره:

 می باشد: لدر شیفت های مختلف به شرح ذی مرکزساعات ورود و خروج پرسنل در 

 خروج ورود  شیفت 

 14 7 صبح  .1

 22 13 عصر  .2

 روز بعد 4 11 شب  .3

 مقررات تاخیر و تاجیل. 2

آئین نامه مربوط به حضور و غیاب کارکنان، ورود به محل خدمت بعد از ساعت مقرر و بدون کسب مجوز قبلی تاخیر ورود و خروج از منحل 
مستخدمینی که تاخیر ورود و خروج داشته باشند، به شرح ذیل رفتار می خدمت زودتر از ساعت مقرر نیز تعجیل خروج محسوب گردیده و با 

 گردد:

 ساعت در هر ماه قابل اغماض بوده و در مرخصی استحقاقی منظور می گردد. 2تاخیر ورود تا  :الف

کارکنان قراردادی به ساعت در ماه مستلزم کسر حقوق و مزایای مستمر مستخدمین رسمی و پیمانی یا دستمزد  2تاخیر ورود بیش از  :ب

 میزان کل ساعات تاخیر خواهد بود.

 تاخیر ورود در موارد زیر موجه محسوب گردیده و مدت تاخیر در هر صورت جزو مرخصی استحقاقی منظور خواهد شد:  ج: 

ورتی که تحت تکفل وی وقوع حوادث و سوانح غیرمترقبه برای مستخدم، همسر و فرزندان تحت تکفل و نیز سایر افراد خانواده در ص  .1

 باشند.

 احضار مستخدم توسط مراجع قضائی و انتظامی با ارائه گواهی مرجع احضار کننده.  .2

 تشخیص موارد مذکور در این ماده با مدیر واحد ذیربط خواهد بود.  :تبصره
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ساعت  4و جمع مدت تأخیر مزبور به بیش از بار تأخیر ورود یا تعجیل خروج غیرموجه داشته باشد  4به مستخدمی که در هر ماه بیش از  د:

ان در ماه برسد در قبال مجموع تأخیر برای ماه اول و دوم کتباً اخطار داده خواهد شد و برای ماه سوم فوق العاده شغل مستخدم خاطی به میز

کسر خواهد شد و در صورت  درصد و برای ماه پنجم به میزان صددرصد و به مدت یک ماه 52درصد و برای ماه چهارم به میزان  32

 تکرار پرونده مستخدم جهت رسیدگی به )هیأت رسیدگی به تخلفات اداری( ارجاع خواهد گردید.

 ساعت در هر ماه در هر حال مشمول حکم این ماده خواهد بود. 4تأخیر ورود یا تعجیل خروج بیش از  – 1تبصره 

به جز موارد فوق الذکر، فوق العاده شغل آنان قطع گردیده از سومین ماهی که در مورد مستخدمینی که قبالً به علل دیگری  – 2تبصره 

 .تأخیر ورود یا تعجیل خروج آنان به حد نصاب فوق برسد پرونده امر به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع خواهد شد

 :مرکزمرخصی در 

 مرخصی استحقاقی الف(

 مرخصی استحقاقی منظور می شود و حداکثر مدت مرخصی )ساعتی( موضوع این ماده از  ءروز )پاس ساعتی( جز مرخصی کمتر از یک
 دوازده روز در یکسال تجاوز نخواهد کرد.

بانوانی که فرزند شیرخوار داشته و فرزند آنها از شیر مادر استفاده می نمایند، می توانند تا هنگام دوسالگی فرزند شیرخوار خود، از  :تبصره

 اضافه مرخصی ذخیره شده( خود استفاده نمایند.ه مرخصی ساعتی تا سقف مرخصی استحقاقی )شامل مرخصی استحقاقی سالیانه ب

 را دعوت  صی نموده، باید از تمام آن مرخصی استفاده کند مگر آنکه بنا به ضرورت رئیس اداره مربوط اومستخدمی که درخواست مرخ
 بکار نماید.

  هیچ مستخدمی به اختیار نمی تواند در هر سال بیش از پانزده روز از مرخصی استحقاقی ساالنه خود را ذخیره نماید و هرگاه از بقیه
 نکند، مدت زائد بر پانزده روز ذخیره نخواهد شد.اختیار استفاده ه مرخصی مذکور ب

  حداکثر مدتی که مستخدم در یکسال تقویمی می تواند از مرخصی استحقاقی همان سال و مرخصی استحقاقی ذخیره شده استفاده
 از چهار ماه تجاوز نخواهد کرد. نماید جمعاً

 ابق مقررات مرخصی استعالجی رفتار خواهد شد و مرخصی با مستخدمی که در حال استفاده از مرخصی استحقاقی بیمار شود مط
 استحقاقی استفاده نشده وی ذخیره می گردد.

 ،غیبت موجه  به مرخصی استعالجی که از چهار ماه تجاوز نماید نسبت به مدت زائد بر چهار ماه و به دوران مرخصی بدون حقوق
 مرخصی استحقاقی تعلق نمی گیرد.

  وضع حمل آنان دوقلو به باال باشد مشمول محدودیت چهار ماه موضوع این ماده نمی باشد.معذوریت بانوان باردار که 

 درج می شود باشد  عللی از قبیل آنچه که ذیالًه عدم حضور مستخدم در پست خود که مدت آن از سه روز تجاوز ننماید و مستند ب
 موجه شناخته خواهد شد.

 بیماری او  .1

 یاد پدر یا مادر یا همسر یا فرزندان او وارد آمده باشدصدمات ناشی از حوادث که به او  .2

 بیماری شدید پدر یا مادر یا همسر یا فرزندان  .3

 فوت همسر یا اقربای نسبی و سببی تا طبقه سوم  .4

 دارا شدن فرزند  .5
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 ازدواج او و فرزندش  .6

 احضار مستخدم توسط مراجع قضائی برای ادای شهادت و انجام تحقیقات  .7

 یب( مرخصی استعالج

بیماری های  ید پزشک حداکثر از چهار ماه مرخصی استعالجی در سال استفاده خواهند نمود.ئکارمندان دستگاه اجرایی طبق گواهی و تا
و آموزش پزشکی از محدودیت زمانی مذکور مستثنی می باشند. لذا هرگاه مستخدم شاغل  صعب العالج به تشخیص وزارت بهداشت، درمان

ید پزشک برگه استعالجی ئروز به اطالع مسئول واحد برساند و پس از تا 3باید مراتب را تا  بیماری مانع از خدمت او باشد،بیمار شود و آن 

برای کارمندان رسمی مراتب استعالجی به معاونت درمان و برای کارمندان پیمانی و قراردادی مراتب  خود را به واحد کارگزینی تقدیم نماید.
 ارسال می گردد.به تامین اجتماعی 

فرزندان ماه در صورتی که بعلت ابتالء به بیماری صعب العالج یا زایمان  به مستخدمی که از مرخصی استعالجی استفاده می نماید تا چهار* 

ب العالج در مدت زائد های صع مورد بیماریالعاده های مربوط و در توامان مرخصی استعالجی وی بیش از چهار ماه باشد، تا حداکثر یک سال حقوق و فوق 

 قانون استخدام کشوری قرار نگرفته فقط حقوق پرداخت می گردد. 71بر یک سال تا هنگامی که مشمول ماده 

حفظ پست ثابت سازمانی مستخدمی که از  این آئین نامه ی مرخصی ها قانون استخدام کشوری، 26به جز مستخدمان موضوع ماده *    

 کند بیش از چهار ماه الزامی نیست.مرخصی استعالجی استفاده می 

 .ماه می باشد 1مرخصی زایمان تا سه فرزند برای مادرانی که فرزند خود را شیر می دهند در بخش های دولتی و غیردولتی * 
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 نحوه ارتقاء کارمندان به رتبه های شغلی باالتر

 شرح ذیل می باشد: شرایط الزم جهت ارتقاء رتبه متصدیان مشاغل تا سطح کاردانی و کارشناسی و باالتر به

 

  

ی
مشاغل تا سطح کاردان

 

رتبه پایه
 سال سنوات تجربی قابل قبول 2 - 

 میانگین مجموع امتیاز ارزیابی سالیانه کارمند در طول ارتقاء رتبه شغلیدرصد امتیاز از  61کسب حداقل  -

 ساعت دوره آموزشی در چارچوب نظام آموزشی کارمندان ، مصوب هیئت امنا دانشگاه 911گذراندن  -

شد
رتبه ار

 

 سال سنوات تجربی قابل قبول 21 -

 ارزیابی سالیانه کارمند در طول ارتقاء رتبه شغلیدرصد امتیاز از میانگین مجموع امتیاز  71کسب حداقل  -

 ساعت دوره آموزشی در چارچوب نظام آموزشی کارمندان ، مصوب هیئت امنا دانشگاه 211گذراندن  -

مشاغل سطح کارشناسی و باالتر
 

رتبه پایه
 سال سنوات تجربی قابل قبول 6 - 

 امتیاز ارزیابی سالیانه کارمند در طول ارتقاء رتبه شغلیدرصد امتیاز از میانگین مجموع  61کسب حداقل  -

 دانشگاه ساعت دوره آموزشی در چارچوب نظام آموزشی کارمندان ، مصوب هیئت امنا 911گذراندن  -

شد
رتبه ار

 

 سال سنوات تجربی قابل قبول 52 -

 کارمند در طول ارتقاء رتبه شغلی درصد امتیاز از میانگین مجموع امتیاز ارزیابی سالیانه 71کسب حداقل  -

 ساعت دوره آموزشی در چارچوب نظام آموزشی کارمندان ، مصوب هیئت امنا دانشگاه 211گذراندن  -

رتبه خبره
 

 سال سنوات تجربی قابل قبول 52 -

 رتبه شغلیدرصد امتیاز از میانگین مجموع امتیاز ارزیابی سالیانه کارمند در طول ارتقاء  21کسب حداقل  -

 ساعت دوره آموزشی در چارچوب نظام آموزشی کارمندان ، مصوب هیئت امنا دانشگاه 211گذراندن  -

برای کسب رتبه های  ب(تجربیات بایستی مرتبط با شغل مورد تصدی باشد. الف( : مستندسازی تجربیات *

مسائل، چالشها و مشکالت ) موانع، محدودیتها، فرصتها و تهدیدها ( مرتبط با  ج(پیشین استفاده نشده باشد. 

 شغل را که بر اثر تجربیات کارمندان شناسایی شده، بیان نماید.

ی
رتبه عال

 

 سال سنوات تجربی قابل قبول 24 -

 طول ارتقاء رتبه شغلیدرصد امتیاز از میانگین مجموع امتیاز ارزیابی سالیانه کارمند در  31کسب حداقل  -

 ساعت دوره آموزشی در چارچوب نظام آموزشی کارمندان ، مصوب هیئت امنا دانشگاه 511گذراندن  -

برای کسب رتبه های  ب(تجربیات بایستی مرتبط با شغل مورد تصدی باشد. الف( : مستندسازی تجربیات *

مسائل، چالشها و مشکالت ) موانع، محدودیتها، فرصتها و تهدیدها ( مرتبط با  ج(پیشین استفاده نشده باشد. 

 شغل را که بر اثر تجربیات کارمندان شناسایی شده، بیان نماید.
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 شکایات و پیشنهادات:

 مراجعه حضوری به دفتر رسیدگی و پاسخ گویی به شکایات در حوزه ریاست در ساعات اداری .4

 در ساعات اداریخدمات پرستاری مراجعه حضوری به دفتر مدیریت  .1

 مراجعه حضوری به دفتر مدیریت در ساعات اداری .3

 در ساعات غیر اداریمراجعه حضوری به دفتر سوپروایزر  .1

 مرکز ارسال شکایت از طریق پست به نشانی .1

 مرکزارسال شکایت از طریق صندوق های شکایات و پیشنهاد  .1

  www.muq.ac.ir به نشانی مرکزمراجعه اینترنتی به سایت  .1
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