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 شهرستان کردکوی

نام)های( قدیمی توسکان،  مرکزی بخش کردکوی شهرستان گلستان استان ایران اطالعات 

  زبان ،سال پیش مردم  ۲۵۰کال، جمشیدآباد،کردخیل، تمیشه،کردمحله سال شهرشدن حدود  مردان،میان نیم

جغرافیای طبیعی ارتفاع از سطح دریا  (مذهب اسالم )اکثریت شیعه،اقلیت سنی حنفی فارسی، مازندرانیگفتاری 

 (متر ۵۰

گان بوده و در اواخر زمامداری تیموریان و کرد کوی را در گذشته تمیشه می گفتند.که نام بخشی از غرب گر

اوایل زمامداری صفویه, گروهی از عشایر کردستان به این محل کوچانده شدند. به همین دلیل در اوایل کار به 

شهرستان کردکوی در غرب استان موقعیت و مشخصات  .کرد محله و مدتی پس از آن به کردکوی شهره گردید

شهرستان از شمال به شهرستان ترکمن از جنوب به رشته کوههای البرز شرقی و گلستان واقع شده است. این 

جمعیت شهرستان .باشد استان سمنان، از شرق به شهرستان گرگان و از غرب به شهرستان بندرگز محدود می

 نفر بوده است ۶۷٫۸۲۳، برابر با ۱۳۸۵کردکوی در سال 

 

 

درمانی بووده و تحوت نروارت وزارت بهداشوت درموان و آمووز         -مرکزی آموزشیبیمارستان امیرالمومنین)ع( 

 11900کردکوی و درساختمانی با مسواحت   در شهرستان 1379و علوم پزشکی گلستان است.در سال  پزشکی

عمومی ، زنان و زایمان  جراحیتخت بستری در رشته های داخلی ،  131متر مربع تاسیس و با داشتن میانگین 

ارتوپدی ، گو  و حلق و بینوی ، روانززشوکی ، داخلوی اعصواب و فووق       ، اطفال ، جراحی کلیه و مجاری ادرار ،

 و تاالسومی   قلب باز در سطح استان ارائه خدمت می نماید این بیمارستان دارای بخش دیوالیز  تخصص جراحی

 بخشهای پشتیبان و ویژه بسیار مجهز بین المللی و خیریه وبهره گیری از بوده که با برقراری ارتباط با سازمانهای

ICU  ، جنرالICU    ، ویژه جراحوی قلوب بواز CCU        و اسوتفاده از فون آوریهوای بسویار پیشورفته تشخیصوی

 گاه:مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین )ع( در یک ن
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 اکوکاردیوگرافی ، سونوگرافی و غیره با همکاری پزشکان فوق تخصص جراحی قلوب  آنژیوگرافی ، تست ورز  ،

 وان تنها مرکز درمانی جراحی قلب استان بشمار میرود.متبحر بعن

موورد  7با حضور گروه بشر دوستانه کاردیو ا سوتارت پوس از انجوام     1382بخش قلب بیمارستان در مرداد سال 

انجام عمل جراحی قلب باز  زمینه دریافت مجوز راه اندازی جراحی قلب باز را دریافت که با حضور تویم داخلوی   

نفر  کادر آموز  دیده  بیمارستان فوق الوذکر کوه در مراکوز تخصصوی و معتبور      13و عروق و  شامل جراح قلب

دانشگاهی تهران تحت آموز  تخصصی قرار گرفته اند شروع بکار کرده است و در حال حاضر بطور میوانگین بوا   

 عمل جراحی قلب در هفته مشغول خدمت رسانی به بیماران نیازمند می باشد. 10انجام 

له بخش های پاراکلینیک بیمارستان می توان به آزمایشگاه و رادیولوژی و سونوگرافی ؛فیزیوتراپی؛کلینیک از جم

دیابت و داروخانه های بستری و سرپایی اشاره کرد که با بهره گیری از مدرن ترین تجهیوزات  و نیروهوای فنوی    

هم می نماید.در کنار بخش بسوتری درمانگواه   آموز  دیده امکان ارائه خدمات مورد نیاز بیماران این مرکز را فرا

تخصصی نیز در نوبت صبح با حضور پزشکان متخصص فوق تخصص در رشوته هوای مختلوی بیمواران سورپایی      

 مراجعه کننده به این مرکز را تحت پوشش خدمات قرار خواهند داد.

 (missionرسالت بیمارستان)ماموریت

کردکوی مرکزی دولتی و وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گلستان  رسالت بیمارستان امیرالمومنین )ع( شهرستان

می باشد که با هدف تامین خدمات درمانی و سالمت جامعه تحت پوشش مشغول خدمت رسانی بوده و به عنوان 

اولین مرکز فوق تخصصی جراحی قلب استان خدمت رسانی به بیماران نیازمند را با بهترین کیفیت مد نرر قرار 

 . هدف آن جلب رضایت و تکریم ارباب رجوع می باشدداده و 

 Visionچشم انداز

 ما میخواهیم  بهترین انتخاب شما  در ارائه خدمات درمانی وپیشتاز استفاده از فن آوری نوین  دراستان باشیم .

 

 

  صداقت علمی وحرفه ای 

 رعایت حقوق بیمار 

  پایبندی به ارزشهای واالی دینی و فرهنگی 

 حفظ شأن و منزلت کارکنان ، بیماران و همراهان با اعتقادات به حفظ کرامت انسانی 

 ارزشها

 



 

  ایجاد رضایت شغلی و استقرار مدیریت مشارکتی در کلیه سطوح ارائه خدمات 

  جلب رضایت کامل مشتریان و تکریم ارباب رجوع 

 دسترسی آسان به خدمات بالینی با هزینه مناسب 

 رعایت شایسته ساالری 

 

 

 

 این مرکز متعهد به موارد ذیل است :

ارتقای سطح دانش و آگاهی نیروی انسانی به عنوان واالترین منبع سازمانی از طریق آموز  های مستمر و ایجاد 

 محیط کار مناسب

 پایبندی به اصول اخالق پزشکی و اسالمی و عدالت در دسترسی به خدمات مناسب و به موقع

 فرهنگ کار با کیفیت و نوگرایی و مشارکت پرسنل با رعایت سلسله مراتب سازمانیاشاعه 

 بکارگیری تکنولوژی و ابزار و فن آوری مناسب

 بهبود مداوم  سیستم کیفیت و خدمات آموزشی درمانی

 ارائه خدمات درمانی اورژانس با رعایت دقت سرعت و کیفیت مناسب و استاندارد

 بویژه اقشار محروم جامعه با رعایت کلیه موازین بهداشتی درمانی و آموزشی حفظ کرامت و حقوق انسانی

قابل ذکر است جهت آشنایی بیشتر با خط مشی های واحد خود )طبق استانداردهای اعتبار بخشی به مجموعوه  

 خط مشی و رو  های بخش خود مراجعه بفرمایید(

 مقررات پوشش کارکنان :

اد امنیت خاطر برای شخص خودتان و  حفظ حریم شخصی و کراموت انسوانی   نحوه پوشش و ظاهر عالوه بر ایج

بیماران باعث رعایت موازین و ضوابط عرفی ، شرعی و اجتماعی ، افزایش ضریب ایمنی و سالمت و ایجاد تصوویر  

 ای می گردد . لذا رعایت موارد زیر توصیه میگردد. مثبت از اخالق حرفه

 بیمارستان مشیخط 
 



 

حاضر شوید )لباس فرم ، تمیز ، اتوکشیده و مرتب باشد(دکمه های روپو  (با فرم مخصوص در محل کار خود 1

 ها در تمام مدت حضور در محیط های بالینی بطور کامل بسته نگه داشته شود .  

جوراب: سفیدمقنعه: -شلوار: سرمه ای-  یا مشکی کفش: سفید یا سورمه ای-سرمه ایروپو : -فرم پرستاران :

 سفید

 مقنعه: سفید جوراب: سفید-شلوار: سفید-  و کرمکفش: سفید -: سفیدروپو -فرم بهیاران :

مقنعه:  شلوار: سرمه ای-جوراب: سرمه ای-کفش: سرمه ای-روپو :سرمه ای-ج(سرپرستار و سوپروایزر     

 سرمه ای

 (از پوشیدن دمزایی در محل کار خودداری فرمایید2

بلند باعث انتقال عفونت و احتمال آسیب به بیماران و (ناخن ها ،کوتاه ، تمیز ، بدون الک باشد . ناخن 3

 تجهیزات می شود .

 (خانم ها نسبت به رعایت پوشش کامل موی خود و رعایت دستورات شرعی اهتمام جدی داشته باشند .4

 (پس از تهیه اتیکت آن را همیشه به لباس خود بچسبانید و در نگهداری آن کوشا باشید5

بیمارستان طبق مقررات رعایت شودپس از حضور در محل کار بیمار و تجهیزات بخش (ساعت ورود و خروج به 6

 را تحویل بگیرید.

 (طبق برنامه ای که از طرف مسئول واحد شما مشخص می شود باید در محل کار و طبق برنامه حاضر شوید7

حداکثر جابجایی در برنامه در (هرگونه جابجایی در برنامه با اطالع مسئول واحد و دفتر پرستاری می باشد و 8

 صورت ضرورت دو کشیک طبق نرر مسئول مافوق می باشد

به همراه بیمار یک پرستار یا بهیار  "(هنگام انتقال بیمار به بخش های دیگر و واحد های پاراکلینیک حتما9

 باشد

 (احترام به مافوق و دیگر همکاران و همچنین بیمار و ارباب رجوع رعایت گردد10

رکت در کنفرانس ماهانه و کنفرانس های درون بخشی الزامی است و در ارزشیابی ساالنه و نرام نوین (ش11

 تاثیر بسزایی دارد

به بصورت کتبی  (در صورتیکه در شیفت متوجه خرابی دستگاه ها شدید و یا هر مورد غیر طبیعی دیگر را12

 فتر پرستاری اطالع خواهد داد.مسئول بخش مسئله را به د "مسئول واحد اطالع دهید متعاقبا



 

 (استعمال سیگار و سایر دخانیات در کلیه زمانهای حضور فرد ، ممنوع است .13

(تلفن همراه خود را هنگام حضور بر بالین بیمار خامو  نگه دارید و در سایر زمانها ، استفاده در حد ضرورت 14

 Vibrationشود . ضمنا برای زنگ ، بهتر است از  و با رعایت آرام صحبت کردن و عدم سرو صدای بلند ، انجام 

 استفاده شود . 

(رعایت اصول اخالق حرفه ای ، تواضع و فروتنی در برخورد با همکاران نشانه شخصیت اجتماعی شما  می 15

 باشد .

(رعایت حقوق دیگران از جمله بحث نکردن ، شوخی های نامناسب نکردن و خندیدن با صدای آرام درحضور 16

ماران و در محیطهای عمومی بیمارستان نریر آسانسورها ، راهروها ، سلی سرویس و ،... نشانه بلوغ اجتماعی بی

 شماست .

 

 



 

 

 

 

 

 

واحد آزمایشگاه  خدمات پاراکلینیك را با کیفیت باال به کلیه بیماران بستتری در مرکتز و مترانعین    

به صورت شبانه روزی تحت نظر متخصصین با تجربه ارائه می نماید. خدمات ارائته شتده در   سرپائی 

 حوزه های زیر می باشد

بخش آزمایشگاه بیمارستان با بهره گیری از نیروهتای کتارآزموده و متخصت  و تجهیتزات متدرن      

 :"آزمایشگاهی در زمینه های مورد نیاز بیماران به ارائه خدمت می پردازند که شامل

خون شناسی: آزمایشاتی از قبیل شمارش کامل گلبول ها، رتیکولوسیت ها، استمیر ختون محیطتی،    

 آنالیز مایعات بدن

 , فیبرینوژن(PT, PTT, FDPانعقاد: آزمایشاتی از قبیل تعیین وضعیت انعقادی )

ی قلبتی،  بیوشیمی: آزمایشاتی از قبیل تعیین وضعیت متابولیك، کارکرد کلیه، کارکرد کبد، آنزیم ها

 گازهای خونی، الکترولیت ها

میکروب شناسی: آزمایشات مستقیم و کشت ها، تعیین میزان حساسیت به آنتی بیوتیك ها، تستت  

 های خاص ویروسی، انگلی، باکتری ها و قارچ ها

 ایمونولوژی: آزمایشاتی از قبیل اندازه گیری سطح کمپلمان ها، آنتی بادی ها، تست های سرولوژیك

اندوکرین: اندازه گیری سطح هورمون ها از قبیل تست های تیروئیتدی، پاراتیروئیتدی، انستولین و    

 تست های مرتبط با نازائی

 

 

 معرفی بخش های بیمارستان:

 

 آزمایشگاه :
 



 

 

 

 

کلیه اعمال تصویربرداری  نهت بیماران بستری و مرانعین سرپائی، با نظارت متخصصین و 

 در این مرکز انجام می پذیرد. .ساعته  24کارشناسان مجرب بصورت 

این مرکزدر طول روز و با بهره گیری از متخصصین سونوگرافی و و بستری بخش سونوگرافی سرپایی 

دستگاه های مدرن روز دنیا پذیرای کلیه مرانعین گرامی می باشد. از نمله کلیه ی سونوگرافی های 

ر کاروتید، داپلر کلیه و سایر اندام ها انجام عمومی، همچنین داپلر رنگی از عروق کلیه اندام، ، داپل

 می پذیرد.

پذیرش بیماران بستری و اتفاقات در واحدهای مختلف رادیولوژی با استفاده از برگ درخواست -1

انجام می گیرد که توسط پزشك تکمیل می گردد و به مهر پزشك مربوطه و  یا سونوگرافی رادیولوژی

 بخش نیز ممهور می گردد.

ادیولوژی چنانچه بیمار بستری باشد در شیفتهای صبح با اطالع بخش هر روز صبح بیماران در ر -2

چنانچه شیفت عصروشب باشد به صورت تلفنی ابتدا تقاضای  وبه رادیولوژی اعزام می شوند

رادیولوژی به منشی بخش اطالع داده شده و پس ازتعیین زمان رادیوگرافی بیمار توسط بیماربر به 

 هدایت شده و رادیوگرافی انجام می گیرد رادیولوژی

رادیولوژی خوانده شده و پس از  متخص گزارش رادیوگرافی این بیماران در اسرع وقت توسط  -3

 ، بیماربر بخش مربوطه ، گزارش را تحویل می گیرد . ثبت گزارش

بیمارانی که به دالیل مونه غیر قابل انتقال به بخش رادیولوژی باشند در همان واحد مربوطه  -4

می گویند تقاضای رادیوگرافی   PORTABLEرادیوگرافیشان انجام می گیرد که به آن رادیوگرافی 

 می شود.  این بیماران به رادیولوژی منتقل 

رها انجام می گیرد این بیماران تقاضای رادیوگرافی بعداز ظه“ رادیوگرافی بیماران سرپائی معموال-5

به رادیولوژی می آورند و چنانچه رادیوگرافی نیاز به آمادگی داشته باشد دستورات آمادگی “ را شخصا

بعد نواب به ساعت  48به آنها داده شده و پس از انجام رادیوگرافی و تائید رادیوگرافی حداکثر “ کتبا

 بیمار داده می شود .

 بخش رادیولوژی و سونوگرافی:

 



 

 ( سی تی اسکن :ب 

اخذ و در مرحله برگزاری مزایده نهت استتقرار در بیمارستتان متی     CT-SCANمجوز راه اندازی 

 باشد.

 

 

با تونه به نیاز بسیاری از بیماران بستری دراین مرکز به اعمال تهانمی وغیرتهانمی تشخیصی و 

عروقی، چرخه کامل خدمات تشخیصی بیماری های قلبی عروقی در این مرکز ارائه می درمانی قلبی 

 گردد.

 خدمات قابل ارائه :

 تست ورزش

 نوار قلب

 اکوکاردیوگرافی

 ونمانیتورینگ فشار خ

 

 

نژیو واقع شده است . از خدمات قابل ارائه دراین بخش ،آنژیو گرافی ،آ اولبخش آنژیو گرافی در طبقه 

می توان نام برد .پرسنل شاغل در این بخش اعم از تکنیسین دستتگاه ،   میکر پالستی و تعبیه پیس 

رکوالر قادر به انجام پرو سیجر های فوق، به نحو مطلوب می باشتند . بیمتار   یپرستاران اسکراب و س

یتا در صتورت    p.ccuپس از پایان آنژیو گرافی به اتاق ریکاوری واز آنجا بدون اتالف وقت به بختش  

 منتقل می شود .  ccuصالحدید پزشك به 

که در حال حاضر نزء بهترین و ندید  FAتجهیزات بخش، شامل دستگاه آنژیو گرافی زیمنس، مدل 

ترین مدلها در سطح کشور است، بوده واز دیگر تجهیزات مونود ، می توان به دستگاه الکترو شوک 

 اشاره نمود.اتاق ریکاوری مجهز به مانیتور و ترالی اورژانس باکلیه ملحقات آن ، 

 (پاراکلینیک قلب )اکو، تست ورزش، آنژیوگرافی
 

 آنژیوگرافی

 



 

انجام خدمات در اسرع وقت توسط پزشکان فوق تخص  با هزینه مناسب)هیئت امنایی (از ونوه 

تمایز این بخش نسبت به سایر مراکز درمانی است . تالش کارکنان این بخش ارائه خدمت صادقانه با 

 باالترین کیفیت درمان است .

 

 

 11تاتاق بستری بیمار به ظرفی 11بیمارستان واقع می باشد. در این بخش  همکفاین بخش در طبقه 

. در این بخش تالش شده است تا از کلیه تجهیزات و دستگاه های متورد  ردونود دامانیتوردار  تخت

بیماران بستتری در ایتن بختش شتامل     نیاز بخش بر اساس استانداردهای روز دنیتا استتفاده شتود.   

 و دیگر بیماریهای قلبی ونود دارد. ACS-آنژیوپالستی–آنژیوگرافی 

 

 

ت اتاق بستری بیمتار بته ظرفیت    14بیمارستان واقع می باشد.در این بخشهمکف در طبقه  خشاین ب

-بتاز بیماران بستری در این بخش شامل عمل نراحی قلب ونود دارد.  شکن3مانیتور دار و  ختت14

بیماران  – UNASTABLE ANGINA-بیماران دارای پیس میکر-PRE CABG-پولموناری ادما

 دچار سکته های قلبی و دیگر بیماریهای مربوط به قلب می باشد.

 

 

 

تخت عمومی و یك تخت در اطاق  10تخت فعال )  11واقع شده است. دارای اولاین بخش در طبقه 

ایزوله( بوده و کلیه تختها سه شکن با ریموت کنترل، تشکهای مواج و مانیتور مرکزی می باشد.در 

تهیه تجهیزات این بخش سعی گردیده است تمامی دستگاه های مورد نیاز بر اساس آخرین 

از آنها به نحو بهینه بهره گرفته  استانداردهای روز دنیا خریداری، و در ارائه خدمت به بیماران گرامی

بخش ویژه و دیالیز را گذرانده اند از نقاط قوت  شود. حضور پرسنل مجرب و کارآزموده که دوره های

باشد. علی رغم تخصصی بودن این بخش ارائه مشاوره های مختلف از نمله مشاوره   این بخش می

 :CCU Aبخش 

 

 :CCU Bبخش 

 

ICU 
GENERAL: 

 



 

ن مربوطه بر بالین بیمار در بخش توسط متخصصی بیهوشی قلب، مغز و اعصاب، پوست، عفونی و

 صورت می گیرد.

 

 

تخت فعال می باشد و  4این بخش در طبقه اول و رو به روی اتاق عمل قرار گرفته است که دارای 

مجهز به دستگاههای مورد نیاز بر اساس آخرین استانداردهای دنیا می باشد که تحت نظر پرستاران 

آموزش دیده این بخش و با مسئولیت فنی پزشکان فوق تخص  نراح قلب به ارائه خدمت می 

 پردازند.

 

تخت میباشدکه بهمراه ملزومات و  24اتاق و  7این بخش در طبقه اول واقع شده است که شامل 

 .تجهیزات بروز واستاندارد بیماران آنژیوپالستی و آنژیوگرافی را پوشش میدهد

 

تخت بستری و بابهره گیری  24بخش داخلی بیمارستان که در طبقه همکف واقع شده است با داشتن 

 .از تجهیزات بروز و استاندارد ، ارئه خدمات آندوسکوپی و کولونوسکوپی را نیز بعهده دارد

 

 

 

اطفال و نوزادان و این بخش در طبقه اول و در ضلع ننوبی واقع شده است که در حال حاضر بخش 

وزاد به تخت بستری و کات ن 24ارتوپدی را نیز در کنار نراحی عمومی شامل می شود.این بخش با 

 خدمت رسانی مشغول می باشد

 

 

ICU OPEN HEART: 

 

POST CCU: 

 

 بخش داخلی:

 

 بخش جراحی:



 

 

 

تخت  14دارای  واقع شده است  فضای خارج از ساختمان بیمارستانکه در حال حاضر در  این بخش

، صبحانه و و شب در این بخش برای بیماران در شیفت های صبح و ظهر .مجهز و استاندارد می باشد

 4سرو می شود..در این بخش بیمار دائم ونود دارد که هفته ای سه نوبت و هرنوبت و شام ناهار 

 نفر می باشد.  100حدود ساعت،  24ساعت دیالیز می شوند. میانگین پذیرش بیمار در 

  

 

اتاق نهت اعمال نراحی می باشد که در اتاق های  4این بخش واقع در طبقه ی اول و مشتمل بر 

 انجام می شود- ، قلب وعروق، نراحی عمومیتوپدیعمل آن، نراحی های ار

 

 

تزریقات و اتاق عمل  EKG، تریاژ و CPRبستری تحت نظر ، اتاق  تخت  23این بخش دارای     

سرپایی می باشد.سعی گردیده است به اورژانس به عنوان یکی از واحدهای حساس و تاثیرگذار در 

ارئه خدمات مطلوب نگاه شده، به نحویکه بهترین تجهیزات و کادر فنی در آن بکارگمارده شده است. 

یت بیمار توسط پزشك متخص  را ویزیت می نمایند و در نها انبیمار  این بخش در تمام شبانه روز

 درمان میشود. 

 

 

 

 

 بخش دیالیز:

 

 بخش اتاق عمل:

 

 بخش اورژانس:

 



 

 

 

این واحد راهنمایی و هدایت بیماران فاقد بیمه درمانی نهت کاهش هزینه های درمانی و ارائه 

خدمات به افراد نیازمندی که مورد تایید کارشناسان باشند، هدف اصلی و نهایی این واحد می باشد. 

 واحد :از نمله فعالیت های این 

همکاری و تعامل با سایر بخش ها ی بیمارستان نهت بهبود بخشی به روند ادامه درمان بیماران 

ارتباط با سازمان های بیمه گرو حمایتی در نهت حمایت از بیماران نیازمندنلب مشارکت  بستری

 های مردمی نهت کمك به بیماران و تامین بخشی از هزینه های درمان و معاش ...

 

 

 

 

 

 

 مددکاری:

 



 

 

 حقوق گیرندگان خدمت

 

 
 

 

 



 

نمنشورحقوق بیمار در ایرا  

بینش و ارزش   

یکایك افراد نامعه متعهد به حفظ و احترام به کرامت انسان ها می باشند.این امر در شرایط بیماری 

از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بر اساس قانون اساسی تونه به کرامت واالی انسانی از اصول پایه 

درمانی را برای یکایك افراد  -  اسالمی بوده ، دولت موظف است خدمات بهداشتی نظام نمهوری

کشور تأمین کند. بر این اساس ارائه خدمات سالمت باید عادالنه و مبتنی بر احترام به حقوق و 

  .رعایت کرامت انسانی بیماران صورت پذیرد

نگ اسالمی و ایرانی و بر پایه برابری این منشور با تونه به ارزشهای واالی انسانی و مبتنی بر فره

کرامت ذاتی تمامی گیرندگان خدمات سالمت و با هدف حفظ ، ارتقا و تحکیم رابطه انسانی میان ارائه 

  .کنندگان و گیرندگان خدمات سالمت تنظیم شده است

 حقوق بیمار

دریافت مطلوب خدمات سالمت حق بیمار است-1 . 

  :ارائه خدمات سالمت باید -

ها، اعتقادات فرهنگی و مذهبی باشد ؛ ایسته شان و منزلت انسان و با احترام به ارزش(ش1-1  

ی صداقت، انصاف،ادب و همراه با مهربانی باشد ؛ (بر پایه2-1  

(فارغ از هرگونه تبعیض از نمله قومی، فرهنگی، مذهبی، نوع بیماری و ننسیتی باشد ؛ 3-1  

(بر اساس دانش روز باشد ؛4-1  

بر برتری منافع بیمار باشد ؛(مبتنی 5-1  

باشد ؛  (در مورد توزیع منابع سالمت مبتنی بر عدالت و اولویت های درمانی بیماران6-1  

(مبتنی بر هماهنگی ارکان مراقبت اعم از پیشگیری، تشخی ، درمان و توانبخشی باشد ؛7-1  



 

یل درد و رنج و (به همراه تامین کلیه امکانات رفاهی پایه و ضروری و به دور از تحم8-1

؛ های غیرضروری باشد  محدودیت  

پذیر نامعه از نمله کودکان،زنان باردار، سالمندان،  های آسیب ای به حقوق گروه (تونه ویژه9-1

 بیماران روانی، زندانیان، معلوالن ذهنی و نسمی و افراد بدون سرپرست داشته باشد ؛

بیمار باشد ؛  ترین زمان ممکن و با احترام به وقت (در سریع10-1  

(با در نظر گرفتن متغیرهایی چون زبان، سن و ننس گیرندگان خدمت باشد ؛11-1  

ی آن صورت گیرد. در  های ضروری و فوری )اورژانس(، بدون تونه به تأمین هزینه (در مراقبت12-1

 موارد غیرفوری)الکتیو( بر اساس ضوابط تعریف شده باشد ؛

های ضروری و فوری )اورژانس(، در صورتی که ارائه خدمات مناسب ممکن نباشد،  (در مراقبت13-1

ی خدمات ضروری و توضیحات الزم، زمینه انتقال بیمار به واحد مجهز فراهم  الزم است پس از ارائه

 گردد؛ 

لوقوع می (در مراحل پایانی حیات که وضعیت بیماری غیر قابل برگشت و مرگ بیمار قریب ا14-1

باشد با هدف حفظ آسایش وی ارائه گردد. منظور از آسایش کاهش درد و رنج بیمار، تونه به نیازهای 

باشد. بیماردر حال احتضار  اش در زمان احتضار می روانی، انتماعی، معنوی و عاطفی وی و خانواده

خواهد همراه گردد حق دارد در آخرین لحظات زندگی خویش با فردی که می .  

اطالعات باید به نحو مطلوب و به میزان کافی در اختیار بیمار قرار گیرد -2 .  

محتوای اطالعات باید شامل موارد ذیل باشد (1-2 :  

(مفاد منشور حقوق بیمار در زمان پذیرش ؛1-2-2  

های قابل پیش بینی بیمارستان اعم از خدمات درمانی و غیر درمانی و  (ضوابط و هزینه2-1-2

و معرفی سیستم های حمایتی در زمان پذیرش ؛ ضوابط بیمه  

ای اعضای گروه پزشکی مسئول ارائه مراقبت از نمله پزشك،  ی حرفه (نام، مسؤولیت و رتبه3-1-2

ها با یکدیگر؛ ای آن پرستار و دانشجو و ارتباط حرفه  



 

های تشخیصی و درمانی و نقاط ضعف و قوت هر روش و عوارض احتمالی آن ،  (روش4-1-2

گیری  گذار در روند تصمیم ی اطالعات تأثیر ی  بیماری، پیش آگهی و عوارض آن و نیز کلیهتشخ

 بیمار ؛

ی دسترسی به پزشك معالج و اعضای اصلی گروه پزشکی در طول درمان ؛ (نحوه5-1-2  

ی اقداماتی که ماهیت پژوهشی دارند ؛ (کلیه6-1-2  

؛های ضروری برای استمرار درمان  (ارائه آموزش7-1-2  

ی ارائه اطالعات باید به صورت ذیل باشد نحوه2-2  :  

(اطالعات باید در زمان مناسب و متناسب با شرایط بیمار از نمله اضطراب و درد و 1-2-2

که های فردی وی از نمله زبان، تحصیالت و توان درک در اختیار وی قرار گیرد، مگر این ویژگی :  

ی اطالعات فوق سبب آسیب به بیمار گردد؛ )در این صورت  هی ارائ تأخیر در شروع درمان به واسطه -

(.انتقال اطالعات پس از اقدام ضروری، در اولین زمان مناسب باید انجام شود   

رغم اطالع از حق دریافت اطالعات، از این امر امتناع نماید که در این صورت باید  بیمار علی - 

م اطالع بیمار، وی یا سایرین را در معرض خطر که عد خواست بیمار محترم شمرده شود، مگر این

 ندی قرار دهد ؛

ی بالینی خود دسترسی داشته باشد و  شده در پرونده ی اطالعات ثبت تواند به کلیه (بیمار می2-2-2

را دریافت نموده و تصحیح اشتباهات مندرج در آن را درخواست نماید تصویر آن  .  

بیمار در دریافت خدمات سالمت باید محترم شمرده شودگیری آزادانه  حق انتخاب و تصمیم -3 .  

باشد گیری درباره موارد ذیل می (محدوده انتخاب و تصمیم1-3 :  

ی خدمات سالمت در چارچوب ضوابط ؛  کننده (انتخاب پزشك معالج و مرکز ارائه1-1-3  

انتخاب و نظر خواهی از پزشك دوم به عنوان مشاور ؛ (2-1-3  



 

گیری وی تأثیری در  ( شرکت یا عدم شرکت درهر گونه پژوهش، با اطمینان از اینکه تصمیم3-1-3

 تداوم و نحوه دریافت خدمات سالمت نخواهد داشت ؛ 

قبول یا رد درمان های پیشنهادی پس از آگاهی از عوارض احتمالی ناشی از پذیرش یا رد  (4-1-3

تناع از درمان شخ  دیگری را در معرض خطر ندی قرار آن مگر در موارد خودکشی یا مواردی که ام

دهد؛ می  

(اعالم نظر قبلی بیمار در مورد اقدامات درمانی آتی در زمانی که بیمار واند ظرفیت 5-1-3

گیری  عنوان راهنمای اقدامات پزشکی در زمان فقدان ظرفیت تصمیم باشد ثبت و به گیری می تصمیم

گیرنده نایگزین بیمار  ظر ارائه کنندگان خدمات سالمت و تصمیموی با رعایت موازین قانونی مد ن

  .قرار گیرد

باشد گیری شامل موارد ذیل می (شرایط انتخاب و تصمیم2-3 :  

گیری بیمار باید آزادانه و آگاهانه ، مبتنی بر دریافت اطالعات کافی و نامع  (انتخاب و تصمیم1-2-3

 )مذکور در بند دوم( باشد؛

گیری و انتخاب داده شود ارائه اطالعات، زمان الزم و کافی به بیمار نهت تصمیم(پس از 2-2-3 .  

ارائه خدمات سالمت باید مبتنی بر احترام به حریم خصوصی بیمار)حق خلوت( و رعایت اصل رازداری باشد -4 .  

دی که ی اطالعات مربوط به بیمار الزامی است مگر در موار (رعایت اصل رازداری رانع به کلیه1-4

 قانون آن را استثنا کرده باشد ؛

ی مراحل مراقبت اعم از تشخیصی و درمانی باید به حریم خصوصی بیمار احترام  (در کلیه2-4

ی امکانات الزم نهت تضمین حریم خصوصی بیمار  گذاشته شود. ضروری است بدین منظورکلیه

 فراهم گردد؛

رف بیمار و افرادی که به حکم قانون مجاز تلقی فقط بیمار و گروه درمانی و افراد مجاز از ط (3-4

شوند میتوانند به اطالعات دسترسی داشته باشند؛ می  



 

(بیمار حق دارد در مراحل تشخیصی از نمله معاینات، فرد معتمد خود را همراه داشته باشد. 4-4

ر بر خالف همراهی یکی از والدین کودک در تمام مراحل درمان حق کودک می باشد مگر اینکه این ام

های پزشکی باشد. ضرورت  

دسترسی به نظام کارآمد رسیدگی به شكایات حق بیمار است -5 . 

( هر بیمار حق دارد در صورت ادعای نقض حقوق خود که موضوع این منشور است، بدون 1-5

 اختالل در کیفیت دریافت خدمات سالمت به مقامات ذی صالح شکایت نماید ؛

نحوه رسیدگی و نتایج شکایت خود آگاه شوند ؛ (بیماران حق دارند از2-5  

(خسارت ناشی از خطای ارائه کنندگان خدمات سالمت باید پس از رسیدگی و اثبات مطابق 3-5

ترین زمان ممکن نبران شود مقررات در کوتاه .  

گیری باشد، اعمال  در انرای مفاد این منشور در صورتی که بیمار به هر دلیلی فاقد ظرفیت تصمیم

ی قانونی نایگزین خواهد بود.  گیرنده ی تصمیم بر عهده -مذکور در این منشور -ی حقوق بیمار لیهک

ی نایگزین بر خالف نظر پزشك، مانع درمان بیمار شود، پزشك  گیرنده چه تصمیم البته چنان

گیری را بنماید تواند از طریق مرانع ذیربط درخواست تجدید نظر در تصمیم می .  

گیری است، اما میتواند در بخشی از روند درمان  ری که فاقد ظرفیت کافی برای تصمیمچه بیما چنان

 معقوالنه تصمیم بگیرد، باید تصمیم او محترم شمرده شود
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

مورد تونه قترار  بیمارستان باید در مورد ارائه مراقبت های بیمارستانی به بیمار، مالحظات اخالقی را 

 دهد حقوق بیمار باید هنگام ارائه درمان یا خدمت رعایت شود و مورد حمایت قرار گیرد.

 بیماران باید در کلیه ننبه های درمانی مراقبت مربوط به خود مشارکت کنند.

 رضایت آگاهانه باید از بیماران اخذ شود.

ی شوند باید در نریان ناراحتی هتا و  کلیه بیمارانی که برای مشارکت در یك طرح پژوهشی دعوت م

 خطرهای احتمالی آن قرار گیرند.

تمامی بیمارانی که برای مشارکت در یك طرح تحقیقاتی داوطلب می شوند باید توضیحات کتاملی از  

روش انرایی آن که باید مورد پیگیری قرار گیرد، به انرا درآید به ویژه در مورد آن بخش که ننبته  

 ت کنند.تجربی دارد دریاف

به تمامی بیمارانی که برای مشارکت در یك طرح تحقیقاتی داوطلب می شوند باید گفته شود که می 

توانند مشارکت در پژوهش را رد کنند و عدم مشارکت در آن دسترسی بته ختدمات ضتروری را در    

 مورد آنان دچار اختالل و وقفه نخواهد ساخت.

 ت مربوطه به مراقبتهای درمانی بیمار خود مشارکت کنند.خانواده بیمار نیز باید در اتخاذ تصمیما

 بیماران در حل معضالت مربوط به تصمیم گیری در مورد مراقبت از خود شرکت کنند.

 بیمارستان باید از ارائه هرگونه راهنمایی پیش از انجام مراقبت به بیمار دریغ نورزد.

 تی مداوم را از طرف بیمار مورد تونه قرار دهد.بیمارستان باید مسئله امتناع یا رد مراقبت های حمای

 بیمارستان باید مراقبت در پایان زندگی بیمار را مورد تونه قرار دهد.

 حقوق بیمار از نگاه بیمارستان:

 



 

بیماران حق دارند که وضع نسمانی آن ها به طور مناسب ارزیابی شود و تحت مراقبت و درمان قترار  

 گیرند.

بیمار)محرمانه بودن، حریم بیمار، ایمنتی، حتل و فصتل    بیمارستان باید نسبت به رفع نیازمندی های 

شکایات، خدمات مذهبی و سایر خدمات روحانی، ارتباطات الزم برای بیمار، .. .( تونه کافی مبتذول  

 دارد.

چنانچه بیمارستان محدودیت هایی را در زمینه عیادت کنندگان، دریافت نامه، تلفن یا سایر اشتکال  

می کند محدودیت های مذکور باید در زمینه منافع و مصالح بیمار تونیته   ارتباطی برای بیمار اعمال

 پذیر باشد.

هر نوع محدودیت در ارتباطات باید به طور کامل به بیمار و خانواده او توضیح داده شود و با مشارکت 

 بیمار به انرا درآید.

 هر بیماری باید از چگونگی حقوق خود به عنوان بیمار کتبا آگاه شود.

یمارستان باید با مشارکت کارکنان پزشکی خط مشی ها و روشهای انرایی خود را در متورد فتراهم   ب

 کردن یا اهداء اعضا و سایر نسج های پیوندی تهیه کند

بیمارستان باید طی انجام پژوهش ها و آزمایشات بالینی که مشارکت خود بیمار در آن الزم است از  -

 ه دفاع پردازد.حقوق بیمار حمایت کند و از آن ب

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ایمنی بیمار



 

 راه حل ایمنی بیمار9

 :ایمنی بیمار به شرح ذیل می باشد ( راه حل9نه )

 تونه به داروهای با نام و تلفظ مشابه نهت نلوگیری از خطای دارویی .1

 شناسایی بیمار  .2

 ارتباط موثر در زمان تحویل بیمار .3

 بدن بیمارر صحیح در محل صحیح جانجام پروسی .4

 کنترل غلظت محلول های الکترولیت .5

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

 انتناب ازاتصاالت نادرست سوند و لوله ها  .7

 از وسایل تزریقات  مصرفاستفاده یکبار .8

 بهبود بهداشت دست  .9

 دارویی:تونه به داروهای با نام و تلفظ مشابه نهت نلوگیری از خطای . 1

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

از نرر نام و چه از نرر شکل و ظاهر آنها( دردسترس کارکنان قراردهند. در داروخانه سرپایی بیمارستان نیز 

یج در نسخه نویسی دردسترس کارکنان قرار مشابهت های دارویی در دست خط پزشکان و اشتباهات را

گیرد.برقراری ارتباط و تعامل موثر با داروخانه و مسئول فنی دارو در ارتباط با اصالح فرایند توزیع و مصرف دارو 

 در مرکز به منرور افزایش ایمنی بیمارباید صورت گیرد.لذا موارد زیرباید انجام شود:

از نرر نام و چه از نرر شکل و ظاهر آنها(درباکسها وقفسه های جداگانه داروهای شبیه به هم )چه          ·

 چیدمان شود.

 درخصوص دارو های باغلرت باال وخطرناک حتما باید نام دارو با برچسب جداگانه مشخص شده باشد.         ·



 

رعایت فرآیند دارو دادن ازجمله تطبیق دارو باکارت دارویی دربالین بیمار ، توجه به نام ژنریک داروها،          ·

 آگاهی ازنمونه های مشابه دارویی و...

 قبل از اجرای فرآیتد دارودادن ازاشکال دارویی ونوع دارو آگاهی کسب نمایید.         ·

 را با نام و نام خانوادگی مخاطب قرار می دهد )وی را به اسم می خواند(.بیمار  "هنگام دارو دادن ، حتما         ·

 هنگام دارو دادن ، یک بار دیگر مشخصات بیمار را با کارت دارویی مطابقت داده شود.         ·

 هنگام آماده کردن داروها ، به دوز دارو ، شکل دارویی ،تاریخ انقضاء توجه شود         ·

 با کارت دارویی مطابقت داده شود. "هنگام دارو دادن ، نوع دارو ، دوز دارو ، و ... را مجددا         ·

 شناسایی بیمار  .2

کلیه گلوگاههایی که توجه به مشخصات بیمار اهمیت حیاتی دارد مانند فرآیند تجویز داروها ، اعمال جراحی ، 

و خانواده مد نررقرار گیرد.وطبق دستورالعمل انتقال خون ، اقدامات آزمایشگاهی و تحویل نوزاد به مادر

گاید الین شناسایی صحیح بیماران در بخش بستری و سرپایی ، انتقال خون ، درمان دارویی ،اعمال 

جراحی و اقدامات آزمایشگاهی بمنرور کاهش وقوع اتفاقات ناخواسته بهداشتی درمانی ازخطا ها 

مچ )یماران از نام بیمار ، کارت شناسایی ، تاریخ تولد ، جلوگیری شود.دراین بیمارستان جهت شناسایی ب

 ویا بارکداستفاده می شود. یا گردن بند و یا بازو بند(   بند

الزامی است کلیه بیماران   بمنروربه حداقل رسانیدن اتفاقات ناخواسته ناشی از عدم شناسایی صحیح بیماران ،

یا گردن بند و یا بازو بند(   مچ بند)تان دارای باند شناسایی بخش بستری بیمارستانی در دوره پذیر  در بیمارس

 دریافت اقدامات درمانی ، تشخیصی و مراقبتی باشند:

شناسایی توسط بیماران از یا گردن بند و یا بازو بند(   مچ بند)اکیداً یادآوری می شود که استفاده از  -1

 دام صحیح بر روی بیمار صحیح نمی کاهد.مسئولیت کارکنان درمانی جهت کسب اطمینان از انجام اق

  مچ بند)شناسایی بیماران در دوسایز بزرگسال تهیه شده است . این  یا گردن بند و یا بازو بند(   مچ بند) -2 

به صورت تحت نرر و بیماران بستری در بخشهای  ورپانس در بدو پذیر  بیماران ا یا گردن بند و یا بازو بند( ها

تشکیل پرونده توسط پرسنل محترم پذیر  ، نام و نام خانوادگی بیمار ،تاریخ تولد/بستری ، مختلی ، پس از 

یا گردن   مچ بند) و درصورت امکان بارکد مخصوص در مندرجات باند شناسایی  تشخیص، نام بخش، نام پزشک

 نوشته خواهد شد. بند و یا بازو بند( 



 

بیماردر هنگام پذیر  با  یا گردن بند و یا بازو بند(   چ بندم) صحت اطالعات مندرج در روی باند شناسایی -3

 بیمار و یا در صورت ضرورت یکی از بستگان درجه یک وی کنترل می شود. 

یا گردن بند و یا بازو   مچ بند)الزامیست مشخصات بیمار با رنگ مشکی یا آبی بر روی زمینه باند شناسایی  -4

درصورت امکان برای بیماران در معرض خطر که شامل بیماران .ود به رنگ سفید درج یا پرینت ش بند( 

ژی ، بیماران همودیالیزی دارای شانت ، بیماران مبتال به سرطان بدلیل    نقایص عضوی ، خطر افتادن ، آلر  دچار

توجهات خاص ، بیماران مسن و بی تحرکی که نیاز به تغییر وضعیت مداوم بدلیل مستعد بودن به زخم بستر 

شده و بر روی باند قرمز چسبانیده  دارند ، مشخصات شناسایی بیمار با رنگ مشکی در پس زمینه سفید نوشته

 می شود. 

یا گردن بند و یا   مچ بند)پرستار بخش موظی است در ادمیت ویا هنگام تحویل بیمار وجود باند شناسایی   -5

 و صحت اطالعات مندرج را چک نماید. بازو بند( 

ه یک رو  یکسان در کل بمنرور پیشگیری از خطا ، مشخصات بیماران بایستی به صورت خوانا و واضح ب -6

شوند و پرستار مسئول بیمار   نوشته یا گردن بند و یا بازو بند(   مچ بند)بیمارستان بر روی باند های شناسایی 

 موظی است در صورت خدشه دار شدن نوشته ، مجددأ برگ مندرجات را از پذیر  درخواست نماید.

ارائه یک خدمت درمانی ، تشخیصی و یا مراقبتی باند در صورتی که هر یک از اعضای تیم درمانی بمنرور  -7

یک بیمار باز نمود ، ضروریست سریعاً پس از اتمام فرآیند   را از یا گردن بند و یا بازو بند(   مچ بند)شناسایی 

خت بیماراقدام نماید . لطفأ باند شناسایی بر روی میز ، ترالی یا ت بهدرمانی رأساً نسبت به بستن باند شناسایی 

 بیمار بسته نشود.

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

و صحت اطالعات مندرج در باند نیز حساسیت نشان داده و  یا گردن بند و یا بازو بند(   مچ بند)باند شناسایی 

 اطمینان حاصل فرماید.

در گرد  موظی است در هنگام راند بالین در هر بخش به صورت راندم نسبت به وجود باند  سوپروایزر شیفت-9

و صحت اطالعات مندرج در باند نیز حساسیت نشان داده و  یا گردن بند و یا بازو بند(   مچ بند)شناسایی 

 اطمینان حاصل فرماید.

ر و شب در هنگام تغییر وتحول هر یک از پرسنل پرستاری به عنوان مسئول بخش در شیفتهای عص -10

و صحت اطالعات مندرج در  یا گردن بند و یا بازو بند(   مچ بند)نسبت به وجود باند شناسایی   موظفند  بخش

 باند نیز حساسیت نشان داده و اطمینان حاصل فرماید.



 

یا گردن   مچ بند)د در برگه آموز  به بیمار در بدو ورود به بخشها ویا هنگام ادمیت بیمار، ضرورت وجو -11

 و مراقبت از آن در طول مدت بستری برای بیمار توضیح داده شود.  بند و یا بازو بند( 

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

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

 نام پدر بیماران نیز قید گردد .

به نحوی بسته شوند که سبب   یا گردن بند و یا بازو بند(   مچ بند)باندهای شناسایی -14

 نشوند.  پوست  فشردگی

در هنگام انتقال بیمار برای انجام کلیه پرویسجر های درمانی و تشخیصی ، وجود باند شناسایی بر روی  -15

 غالب الزامی بوده و پرسنل تحویل گیرنده موظی به کنترل آن می باشد.بازوی 

ژی ، فیزیو تراپی وتغذیه موظفند در هنگام حضور بر بالین بیمار به   پرسنل محترم آزمایشگاه ، رادیولو -16

تطبیق داده  یا گردن بند و یا بازو بند(   مچ بند)منرور انجام اقدامات ، مشخصات بیمار فوق را با باند شناسایی 

 و اطمینان حاصل نمایند.

مچ )پزشکان محترم در هنگام راند بالین و معاینه بیمار ملزم به تطابق نام بیمار با مشخصات باند شناسایی -17

 می باشند. یا گردن بند و یا بازو بند(   بند

صورت امکان درب ورودی بخشها نیز حاوی مشخصات : نام کارتهای شناسایی بیماران باالی تخت بیمار ودر -18

 و نام خانوادگی ، تشخیص ونام پزشک معالج باشد.

 ارتباط موثر در زمان تحویل بیمار .3

آموز  کلیه پرسنل پرستاری و پاراکلینیک توسط مسئولین بخشی وسوپروایزرین در خصوص مواردی که باید 

مختلی )از بخش به اتاق عمل و بالعکس،از بخش به واحدهای پاراکلینیک و به هنگام تحویل بیمار به واحد های 

 بالعکس و ...( و یا از یک شیفت به شیفت دیگر به آن توجه کنند

 بطور کلی مقوله ارتباط با بیمار به چند بخش تقسیم می شود:

ی پزشکی با مددجو ، و یا ارتباط با بیمار قبل از بستری در بیمارستان )ارتباط نیروهای خدمات فوریتها   ·

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



 

ارتباط با بیمار در زمان بستری در بیمارستان که خود شامل بدو پذیر  ، زمان بستری ، موقعیت های ویژه      ·

 و ....، زمان ترخیص ، ارتباط با همراهان بیماران بدحال و فوت شده 

ارتباط با بیمار بعد از ترخیص که بیشتر مربوط به زمان پیگیری بیماری و پرستاران بهداشت جامعه می     ·

 شود.

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

 نماییم. درمانی بوده و باید نکات مربوطه به آن را کامأل رعایت

 ارتباط به عنوان هسته اساسی ، بین پرستار و بیمار و بر اساس اعتماد و احترام متقابل است.   ·

 برقراری ارتباط صحیح ،مهمترین عامل در ایجاد حس اعتماد و هر چه بهتر اجرا شدن فرایند درمان می باشد.   ·

اط می باشند به ترتیب شامل : نیروهای انترامات گروههای مختلی درمانی و غیر درمانی که با بیمار در ارتب  ·

، پزشک اسکرین ، بخشهای  ژ ، پرسنل فوریت،تحت نرراورژانس  بیمارستان ، پرسنل پذیر  ، پرسنل تریا

 اتاق عمل و...است   بخشهای بستری و بخشهایی مانند  پاراکلینیک ) آزمایشگاه ، داروخانه ، اکو ، رادیولوژی و ...(

 ت و حراست بیمارستان:الف:انتظاما

در واقع اولین خط ارتباط با بیمار و همراهان بیمار در بدو ورود به بیمارستان پرسنل محترم این بیمارستان 

. رعایت اصول ارتباط صحیح توسط همکاران انترامات که در عین حال همراه با حفظ حریم وظایی   هستند

انترامی شان می باشد ، باعث پدیدار شدن بازخورد مثبت به بیمار و همراه وی می شود. . این ارتباط بایستی 

 دارای ویژگیهای زیر باشد:

 جهت انجام ساده تر و سریعتر مراحل پذیر  در مواقع اورژانس  برخورد محترمانه همراه با راهنمایی کامل       ·

 پرهیز از هر گونه درگیری لفری و فیزیکی با ارباب رجوع و مدد جویان         ·

 برقراری ارتباط صحیح بر اساس اصول مرتبط ، با مددجو و همراه به منرور آرامسازی         ·

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

 جهت جلوگیری از سوء تفاهم 

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



 

 در فرد می شود. خودداری از هر گونه رفتار و گفتار تهدید آمیز و خشن که باعث ایجاد حس بی اعتمادی        ·

 ب:پذیرش بیمارستان:

 ارتباط بین واحد پذیر  و بیماران محدودتر از سایر بخشها می باشد.         ·

پرسنل محترم پذیر  موظفند به سئواالت بیمار پاسخ داده ، فرم رضایت به بستری را به طور دقیق          ·

 نند .کنترل نموده و در گرفتن اطالعات شخصی بیمار اهمال نک

شناسایی و پمفیلت   یا گردن بند و یا بازو بند(   مچ بند)پرسنل پذیر  موظفند به هر بیمار بستری ،          ·

مچ )اصول ومقررات بیمارستان که شامل منشور حقوق بیمار نیز می باشد را تحویل دهند. اطالعات مندرج در 

   خوانا ثبت شود.شناسایی با دقت و  یا گردن بند و یا بازو بند(   بند

 تنها با نیروی جایگزین ، محل خدمت خود را ترک نمایند .   پرسنل پذیر  بایستی در هر شرایط         ·

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

ر راه پیشبرد اقدامات بیمار وظایی خود را به نحو احسن انجام سوپروایزر شیفت را در جریان امر قرار داده و د

 دهند و این میسر نمی شود مگر با ارتباط همراه با احترام و ارائه توضیحات کافی به بیمار.

 ج:بخش فوریتها یا اورژانس بیمارستان:

سته به شرایط بیمار معموأل اولین بخش درمانی که بیمار با آن در ارتباط است ، بخش فوریتها می باشد .ب

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

 مواردی که باید در ارتباط با بیمار در بدو ورود به بخش فوریتها در مواقع غیر اورژانس رعایت شود شامل:

 پذیر  بیمار و همراهان بیمار با روی باز وبااحترام کامل؛ و راهنمایی آنها به بخش فوریتها         ·

 معرفی خود به عنوان پرستار مسئول تریاژ         ·

  بدون سوگیری   گرفتن تاریخچه بیماری و پرسیدن مشکل اصلی بیمار         ·

 ایجا د حس همدلی با بیمار یا همراهان وی          ·

 احترام متقابل بین بیمار و پرسنل         ·



 

 صدا کردن بیمار با نام خود          ·

 حفظ شأن و منزلت بیمار در حین انجام اقدامات درمانی          ·

 حفظ حریم شخصی بیمار در هر شرایطی از انجام اقدامات درمانی و تشخیصی          ·

 را فرامو  نکنید. "خواهش میکنم و متشکرم "ظیفه ای را انجام دهد زمانی که از بیمار می خواهید و         ·

 ارائه توضیحات کافی به بیمار در ارتباط با اقدامات درمانی و تشخیصی مورد نیاز         ·

 اجازه گرفتن از بیمار ، قبل از انجام پروسیجرهای درمانی و مراقبتی ورعایت طرح انطباق بیماران         ·

 داشتن صداقت در هر مرحله از انجام کار ، امری ضروری برای ادامه دار بودن ارتباط مناسب است.         ·

 بیمار را به ابرازاحساسات تشویق نمایید تا او بتواند به راحتی اضطراب پنهان خود را افشا نماید.             ·

 . رازداری باعث تقویت ارتباط و برقراری اعتماد خواهد شد         ·

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

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

 عنوان مشکل اصلی روبرو هستید؟(

 ه توضیحات کافی ، شفاف منطبق با شرایط سنی ، فرهنگی و سطح تحصیالت بیمار ارائ         ·

 و خودداری از بکار بردن اصطالحات   انتخاب مناسب ترین کلمات برای بیمار         ·

زمان عامل اساسی در ارتباط است به طور مثال بیمار در هنگام درد به سختی قادر به برقراری ارتباط          ·

 اشد. می ب

 تشویق به برقراری ارتباط بابرقراری فضای صمیمی ودوستانه و پذیر  بیمار          ·

 از روند بیمار ی   به بیمار ،  به روز رسانی ارائه اطالعات         ·

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



 

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

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

موارد فوق بخصوص ایجاد حس همدلی ،  برقراری ارتباط مناسب نیستند لذا در این شرایط عالوه بر رعایت کلیه

 صبر و خویشتن داری ، احترام و وظیفه شناسی بیش از پیش نمود خواهد کرد.

 بخش بستری بیمارستان -د

و ایجاد ذهنیت مثبت و بدون سوگیری مطلب بسیار  اورژانس نحوه معرفی اولیه بیمار به بخش از طرف بخش

ر  بیمار رعایت نمی شود. بیمار به طور کامل به پرستاران بخش مهمی است که متأسفانه در اکثر موارد پذی

معرفی شده و پس از بررسی کامل بیمار توسط پرستار بخش ، قوانین و مقررات درون بخشی و درون 

به اضطراب پنهانی   بیمارستانی به بیمار گفته می شود .منشور حقوق بیمار را بطور کامل برای وی توضیح دهید.

عوامل مخربی را که باعث اختالل در خواب و   ناشناخته بودن محیط ، کامآل توجه داشته باشید . بیمار بدلیل

آرامش بیمار می شود ،حذف نمایید . کلیه پرسنل مرتبط با بیمار ) مانند نیروهای خدمات ، پرسنل آزمایشگاه ، 

 ایط می باشند. پرسنل رادیولوژی و ...( نیز موظی به حفظ شأن و منزلت بیماران در هر شر

 و موثرداشته ارتباط برقراری در کافی مهارت و آگاهی رود می انتظار پرستار از منظور همین به

 :دهد قرار تونه مورد را ذیل موارد

 .نماید ثبت و ارزیابی پذیرش، زمان از را بیماران ارتباطی نیازهای -1

 های ارتباطی شیوه و باورها زندگی، سبك مذهب، زبان، فرهنگ، به بیمار، با ارتباط برقراری در-2

 .نماید تونه و گذاشته احترام بیمار

 بطور ...) و پزشك دستورات انجام پرستاری، مراقبت ارائه(بیمار با ارتباط هرگونه حین در-3

 و کامل گیرنده(بطور و ارتباطی)فرستنده پیام تبادل از و نماید، صحبت بیمار با واضح و شمرده

 .گردد مطمئن صحیح

 قابل بصورت کامالً دهد، می انجام بیمار برای که را مراقبتی یا و درمانی تشخیصی، اقدام گونه هر-4

 پزشکی تخصصی بیان اصطالحات از و دهد، توضیح خانواده /بیمار برای ساده بسیار زبان به و درک

 .نماید خودداری

 .نماید راحفظ بیمار حریم و گرفته، نظر در را بیمار قلمرو و مرز و حد بیمار، با ارتباط برقراری در-5

 اطالعات افشای از و بوده، آگاه بیمار به مربوط اطالعات ماندن محرمانه اهمیت به-6



 

 .کند خودداری بیمار خصوصی

درمانی  تیم افراد و همکاران با بیمار، با مراقبتی ارتباط محدوده مورد در تردید هنگام در-7

 .نماید مشورت

 فراهم شده بیمار برای بیمارستانی، خدمات به دسترسی در تساوی و عدالت که یابد اطمینان-8

 .است

 پرستاری اطمینان های مراقبت و درمانی خدمات به زبان، فارسی غیر بیماران کافی دسترسی از-9

 .یابد

 به خدمات بینایی، یا شنوایی مشکالت نمله از خاص، مشکالت با بیماران کافی دسترسی از-10

 .نماید حاصل اطمینان مراقبتی /درمانی نیاز مورد

 .باشد داشته بیمار های خواسته و شکایات به ای، عادالنه و هنگام به کافی، تونه-11

 و صحیح، مناسب ارتباطی روش بیمار، ارتباطی مشکالت و ناسازگارانه های رفتار با برخورد در-12

 .نماید اتخاذ را موثری

 های دستورالعمل و سیاستها به بیمار، با درمانی موثر ارتباط برقراری ضمن-13

 .باشد متعهد سازمانی)بیمارستانی(

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

مت ، تحمیل ارزشهای تیم درمان خواهد شد شامل: قوت قلب دادن بیجا ، پاسخهای تکراری و کلیشه ای ، خصو

 خود به بیمار ، نصیحت کردن ، کنجکاوی ، تحقیر کردن و طرد کردن به صورت کالمی و غیر کالمی است.

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

 چه بیشتر کیفیت مراقبت بیمار خواهد داشت. 

آموز  تخصصی ارتباط با بیمار و همراهان جهت پرسنل درمانی از طریق برگزاری سمینار ، پانل ،          ·

 فیلمهای آموزشی و جزوات مربوطه انجام گیرد.

تأکید بر اهمیت مبحث ارتباط به عنوان یک کلید اصلی در چک لیستها ، گاید الینها و یا سیاست          ·

 گذاریهای کلی بیمارستان لحاظ گردد.



 

 تأکید بر ارتباط به عنوان یکی از آیتم های ارزشیابی پرسنل منرور گردد.         ·

م در مورد استفاده عملی اصول ارتباط توسط نرارت دقیق تر مسئوالن بخش و سوپروایزر های محتر         ·

 پرسنل با بیمار و همراهان بیمار صورت پذیرد.

استفاده الزامی از کارت های شناسایی جیبی)اتیکت( مناسب که نشاندهده نام ، نام خانوادگی و سمت          ·

ی خود به بیمار به عنوان عضوی فرد می باشد ، به عنوان یکی از راهکارهای ارتباط اولیه شناخته شده است. معرف

 از تیم درمان بایستی قبل از شروع هرگونه اقدام درمانی ، انجام پذیرد.

، که مشخصات   تهیه پمفلت آموزشی در مورد بیمارستان و هر بخش به صورت جداگانه و اختصاصی         ·

 بخش و قسمت های مختلی آن را برای آگاهی بیمار توضیح داده باشد.

استفاده از آموزشهای گروهی برای بیماران با حال عمومی بهتر و بیمارانی که از نرر بیماری در یک          ·

 دسته بندی قرار می گیرند.

تهیه کارتهای تصویری جهت برقراری ارتباط با بیمارانی که از نرر شنوایی ، گویایی دچار مشکل بوده یا          ·

ری ارتباط به صورت گویا نمی باشد. ) مثال بیمار اینتوبه شده تحت درمان بیمار به هر دلیل قادر به برقرا

 دستگاه ونتیالتور(  با

 ر صحیح در محل صحیح بدن بیمارجانجام پروسی. 4

به طور ویژه در اتاق عمل بسیار با اهمیت  اجرای دستورالعمل بیمار صحیح ،محل صحیح ،پروسیجر صحیح

مذکوردر بخش های مختلی درمانی و اتاق عمل رعایت چک لیست  است. لذا همزمان با اجرای پروتکل

 جراحی ایمن در اتاق عمل الزامی است.

 کنترل غلظت محلول های الکترولیت.5

یک مسئله متداول که درمورد ایمنی داروها از آن ذکر می شود ، توزیع سهوی الکترولیتها است)برای 

درصد یابیشتر وسولفات 9یابیشتر؛فسفات پتاسیم ؛سدیم کلرایدباغلرت  2meq/mlمثال:پتاسیم کلرایدباغلرت 

درصد یابیشتر(جهت جلوگیری ازخطا ها خصوصاٌ مواقع بکارگیری نیروی انسانی استخدام 50منیزیمبا غلرت

 جدید، کارورزویا طرحی به نکات ذیل بایدتوجه شود.

 ی نشودحتی االمکان داروهای باغلرت باال دربخش نگهدار         ·



 

 داروهای موردنرر ازدیگر دارو ها به صورت واضح جدا شود.         ·

 کلیه داروهای یادشده با اتیکت قرمز جدا شود         ·

 هنگام مصرف دارو به دستور پزشک دوباره چک شود         ·

 نحوه مصرف ورقیق کردن آن درمعرض دید همکاران قرار گیرد         ·

 یاتی بیماردرحین مصرف دارویی به صورت متوالی چک وثبت گرددعالئم ح         ·

 دستورالعمل نحوه رقیق سازی وتهیه دوز موردنرربیمارطبق دستورپزشک دردسترس باشد         ·

  ددرصورت تشابه شکلی با اتیکت رنگی از هم جدا شو         ·

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

یکی از علل عمده ایراد صدمه به بیماران به هنگام ارائه خدمات درمانی، وقایع مربوط به داروها هستند . 

دارو به بیمار و پایش آن رخ می دهند ولیکن میزان بروز  خطاهای داروئی به هنگام تهیه ، تجویز ، توزیع و دادن 

د می گردد.رعایت دستورالعمل تلفیق دارویی خطا به هنگام تجویز دارو و دادن آن به بیمار شایعتر برآور

دربخشها الزامی می باشد وبدنبال آن پایش تطابق دستور پزشک با گزار  پرستاری به صورت منرم روزانه چک 

شود.برای کلیه بیماران ازفرم تلفیق دارویی برای جلوگیری ازتداخالت دارویی وآموز  هنگام ترخیص استفاده 

 شود.

 ناب از تلفیق دارویی الزم است:به منرور اجت     

  ثبت تاریخچه مصرف دارویی بیمار در گزار  پرستاری پذیر  بیمار توسط پرستار مسئول بیمار 

  پرستار مسئول بیمار باید در صورت مصرف داروهای شخصی با دستور پزشک معالج،  این داروها را در

 کاردکس دارویی بیمار با نام دارو و دوز مصرف مشخص کند.

  هنگام ویزیت بر بالین بیمار الزم است تاریخچه مصرف دارویی بیمار توسط پرستار متذکر گردد و

 پزشک آن را ثبت کند.

  برگه شرح حال بیمار باید توسط  پزشک اینترن و رزیدنت مربوطه بطور کامل با تاکید بر تاریخچه

 مصرف دارویی بیمار تکمیل و امضا و مهر شود.



 

 لیستی از متداولترین تداخالت دارویی تهیه شده توسط واحد حاکمیت بالینی بایست در هر بخش می

 بیمار نگهداری و در محل مناسب و قابل رویت پرستاران نصب گردد.

  در صورت نیاز به انتقال به بخش دیگری، عالوه بر گزارشات کتبی پرستاری، ضروریست بطور شفاهی

 خصی بیمار تاکید گردد. توسط پرستار مسئول بیمار بر مصرف داروهای ش

 انتناب ازاتصاالت نادرست سوند و لوله ها .7

ها از هنگام تحویل بالینی بیمار به شیفت بعد الزم است تمام اتصاالت اعم از سوندها، کتترها و لوله

 جهات زیر توسط پرستار مسئول بیمار مورد بررسی قرار گیرند:

 هاها و لولهبررسی از لحاظ فیکس بودن تمام کتترها، سوند 

  بررسی عملکرد صحیح تمام اتصاالت 

 کنترل پارگی یا خروج از محل اتصال اصلی 

 ها بررسی میزان درناژ باتل 

  بررسی out put  ادراری و یورین بگ بیمار 

 بررسی لوله تراشه وNGT  از جنبه قرار گیری در محل خود 

 کنترل تاریخ فیکس اتصاالت 

زینه بصورت یکی از سواالت چک لیست مطرح می باشد و روزانه در بخش در بازدیدهای سوپروایزری این گ

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

 ودستور پزشک از الزامات کنترل آن می باشد.

 استفاده صرفاً یکباره از وسایل تزریقات.8

ان کلیه وسایل تزریق یک بارمصرف می باشد. تزریق یکی از روشهای شایع در تجویز داروها می دراین بیمارست

گیرنده  -باشد.بدیهی است که در صورت عدم رعایت استانداردهای آن ، خطرات زیادی برای ارائه دهنده خدمت

د انجام تزریقات بر اساس خدمت و جامعه خواهد داشت.لذا توجه به دستورالعمل تزریقات ایمن ازالزامات می باش

  استانداردهای زیر صورت گیرد: 

 استفاده از وسایل استریل.     .1



 

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

از یک سرنگ و سر سوزن استریل یکبار مصرف جدید، برای هر بار تلقیح هر نوع واکسن و یا دارو استفاده     .3

   کنید.

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

روی یک میز یا سینی تمیز که مخصوص تزریقات می باشد و احتمال آلودگی سرنگ و سر سوزن وجود     .5

   ندارد، وسایل تزریق را آماده نمایید.

   حتی المقدور از ویالهای تک دوزی دارو استفاده کنید.     .6

در صورتی که ملزم به استفاده از ویالهای چند دوزی دارو هستید برای هر بار کشیدن دارو از سر سوزن     .7

   استریل استفاده نمایید.

هنگامی که سر آمزول را می شکنید ،با قرار دادن الیه نازک گاز تمیز مابین انگشتان دست خود و جدار     .8

   ه محافرت نمایید.آمزول ،انگشتان خود را از آسیب و صدم

قبل از اقدام برای تزریق به بیمار، کلیۀ داروهای تزریقی را ازنرر کدورت،شکستگی جدارۀ آنها و تاریخ     .9

    انقضاء بررسی نموده و در صورت مشاهدۀ هر یک ازاین موارد ،آنها را به نحوه صحیح دفع نمایید.

باط با نحوۀ استفاده،نگهداری و جابجایی دارو مورد توجه قرار .توصیه های اختصاصی کارخانه سازنده را در ارت10

 دهید. 

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

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

که بین تزریقات ،دست شما کثیی یا آلوده به خون و مایعات بدن بیمار گردید،رعایت بهداشت کنید.در صورتی 

 دست ضروری است. 

   .از تزریق به بیمار در نواحی نا سالم پوستی اجتناب نمایید.13

درجۀ تازه  70.نیازی به ضد عفونی کردن سر ویال )جدید ( نیست ولی در صورت نیاز،از سوآپ تمیز والکل 14

   استفاده نمایید.از گلوله های پنبۀ آغشته به الکل موجود در ظرف پنبه الکل استفاده نکنید.



 

 اجتناب نمایید. .از کاربرد مادۀ ضد عفونی در زمان تزریق واکسن ویروس زندۀ ضعیی شده برای تلقیح15

   . قبل از تزریقات اگر محل تزریق بصورت مشهود کثیی باشد، حتما پوست را بشویید.16

 .سرنگ وسر سوزن را از نرر وجود پارگی بسته بندی چک کنید و به تاریخ انقضاء آن توجه نمایید. 17

   .اگر سر پو  گذاری سر سوزن الزم باشد ،تکنیک استفاده از یک دست را بکار ببرید.18

 بهبود بهداشت دست برای نلوگیری از عفونت مرتبط با مراقبت های سالمتی.9

مل بهداشت دست در مراکز درمانی تدوین شده توسط وزارت بهداشت ،درمان وآموز  پزشکی اجرای دستورالع

دربخشها رعایت وکنترل پایش قرار گیرد. باید توجه داشت که شستن دست ها به تنهایی مهمترین راه 

ع پیشگیری از عفونت های بیمارستانی به شمار می آید. شستن دست ها توسط صابون های معمولی یا انوا

ضدمیکروبی صورت توصیه می گردد. شستن دست با صابون های معمولی و آبکشی باعث می شود تا 

میکروارگانیسم ها به رو  مکانیکی از روی پوست زدوده شوند و شستن دست با محصوالت ضد میکروبی عالوه 

 ی گردد.بر زدودن مکانیکی میکروبها باعث کشته شدن میکروارگانیسم ها یامهار رشد آن ها نیزم

پوست دست کارکنان پزشکی دارای میکروارگانیسم های مقیم و انواع موقت است. اکثر میکروب های مقیم 

% آن ها در الیه های عمقی اپیدرم قرار دارند که  20تا  10پوست در الیه های سطحی قراردارند ولی حدود 

وال بوسیله مواد ضد میکروبی، کشته بدنبال شستشوی دست ها با صابون های معمولی پاک نمی شوند ولی معم

شده یا رشدشان مهار می گردد. شستن دست ها با صابون معمولی باعث زدودن میکروب های موقتی پوست 

 خواهد شد.

 مواردی که باید دستها شسته شوندعبارتند از :

 در فواصل تماس با بیماران و قبل از تهیه داروهای بیماران         ·

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

 قبل از انجام اقدامات تهاجمی         ·

بعد از دست زدن به اشیایی که احتمال آلودگی آن ها با میکروب های بیماریزا وجود دارد و یا پس از          ·

یکروب هایی که از لحاظ اپیدمیولوژی اهمیت خاصی دارندکلونیزه شده مراقبت از بیمارانی که احتمال دارد با م

 باشند مانند باکتری های مقاوم به چند نوع آنتی بیوتیک 



 

 پس از در آوردن دستکش ها از دست.         ·قبل و بعد از تماس با زخم         ·

 

 روشهای رعایت بهداشت دست عبارتنداز:

 :  Hand rubروش  -الف

مقدار کافی از محلول  Hand rubبا بنیان الکلی جهت   د عفونی دست با استفاده از محلول های مایعبمنرورض

 را در کی دست خود ریخته و تا زمانی که دستها کامالً خشک شوند آنها را بهم بمالید .

 روش صحیح شستن دست با آب و صابون : –ب 

 در صورت امکان همیشه از آب تمیز، روان و لوله کشی استفاده نمائید .          ·

ابتدا دستها را با آب مرطوب کنید سزس با استفاده از صابون دستشویی دستها را بهم بمالید بنحوی که          ·

      کلیه سطوح دستها را بزوشاند.

 با استفاده از حرکات چرخشی کی دستان و بین انگشتان را محکم بهم بمالید .         ·

 دستها را کامالً آبکشی نمائید .         ·

 با حوله پارچه ای تمیزو یا حوله کاغذی یکبار مصرف دستها را کامالًخشک نمائید .         ·

را ببندید و سزس جهت شستشوی مجدد حوله  شیر آب  با همان حوله یا دستمال کاغذی استفاده شده         ·

 آن را در سطل اشغال بیندازید  را به بین مخصوص الندری کثیی و یا در صورتی که دستمال یکبار مصرف است

 



 

 مدیریت خطر )ریسک(
 

 

  

 

 



 

 تعاریف 

 هر وضعیت واقعی یا بالقوه که می تواند  باعث صدمه ، بیماری یا مرگ افراد ،آسیب یاتخریب  - مخاطره

 یا از دست دادن تجهیزات ودارایی سازمان شود

 احتمال مخاطره یا عواقب بد ، احتمال قرار گرفتن در معرض آسیب - ریسك 

 نتیجه قابل انترار از لحاظ درجه صدمه ، آسیب به اموال ، و یا دیگر موارد مضری که می تواند  – شدت

 اتفاق بیفتد

 احتمال رخ دادن یک رویداد- احتمال  

 علل نیاز به مدیریت ریسك در نظام سالمت

 افزایش ایمنی بیمار 

 افزایش انترارات بیمار ، متخصصان و کارکنان 

 سالمت فشارهای رقابتی در بازار 

 فشار مداوم هزینه های داخلی 

   ارایه خدمات مطلوب توسط بیمارستانها که از سوی دولت مطالبه میشود 

 افزایش سطح شکایات ، ادعاها و شکایت های قانونی 

 بررسی رضایت بیماران ،نقاط ضعی  و ذهنیت منفی را نشان می دهد 

  تحقیقات بالینی نیاز به بهبود را نشان می دهد 

 ش مدیریت ریسكچهار رو

 اجتناب از خطر 

 به حداقل رساندن و یا کاهش اثرات منفی خطر 



 

 انتقال خطر 

 پذیر  برخی یا تمامی عواقب ناشی از خطر 

  :تعریف مدیریت ریسك در حوزه سالمت:

 کاهش خطر آسیب به بیماران، و  ارزیابی،  انجام فعالیت های بالینی و اداری برای شناسایی  ،

 مالقات کنندگان و خطر از دست دادن خود سازمان، و  کارکنان

 مدیریت ریسك در مراقبت سالمت

 مدیریت خطر :

 شناسایی ، بررسی ، تجزیه و تحلیل ، و ارزیابی خطرات 

 انتخاب با صرفه ترین روش :

   تصحیح ، کاهش یا حذف خطرات  قابل شناسایی

 مرحله در فرایند مدیریت ریسك 7

 زمینه سازی 

  ریسكشناسایی  

 تحلیل ریسك  

 ارزیابی ریسك  

  استراتژی نهت کاهش، حذف و یا انتقال ریسك  

 بررسی  ونظارت مداوم 

 موثر و مشاوره ارتباطات  

 آسیب های نا خواسته

 :اتفاق منجر به آسیب  



 

   آسیب های ناخواسته به بیماران ناشی از مداخله پزشکی است که شامل هرگونه اقدام توسط

 ... "پرسنل پشتیبانی و نگهداری  کارکنان بهداشت و درمان ، از نمله کارکنان  اداری و

 Sentinel event : 

 انجام پروسیژر بر روی بیماراشتباه یا عضواشتباهحادثه دو” 

 ه در بدنابزار نراحی بجا ماند 

 آمبولی درون عروقی منجر به مرگ 

   واکنش انتقال خون به علت  ناسازگاریABO 

  ر از انتظار که منجر به مرگ یا نراحت ندی نسمی یا روانی یا خطرناشی از آن می گردد“  

 مرگ و میر مادران در طول یا بعد از زایمان 

 تحویل کودک به خانواده غیر 

 خودکشی بیمار دربخش بستری 

 ی دارویی منجر به مرگ بیمارخطا 

 (RCA)تجزیه و تحلیل علت ریشه ای حوادث 

  روش تحقیقی که انازه می دهد تا سازمان با روش گذشته  نگر به شناسایی عوامل اساسی

 خطاها بپردازد و دریابد چرا برخی نتایج رخ داده اند

   نزدیك بود که ”همچنین می تواند در تحلیل رویداد های ” Near misses مورد استفاده

 قرار گیرد

 

 

 



 

 کنترل عفونت
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 )اطالعات عمومی ( :

 تعاریف :

یك مؤسسه پزشکی است که با استفاده از امکانات تشخیصی ، درمانی ، بهداشتی ،   بیمارستان:

آموزشی و پژوهشی به منظور درمان و بهبودی بیماران سرپایی و بستری به صورت شبانه روزی 

 تأسیس می گردد .

بیمارستانی که دارای پرونده بهداشتی بوده و حداقل یکبار در یك فصل  بیمارستان تحت پوشش:

 بازدید بعمل آید. 

آب بیمارستان از شبکه های عمومی آب آشامیدنی تأمین شود یا دارای   آب آشامیدنی بیمارستان :

شبکه آب خصوصی با رعایت استانداردهای آب آشامیدنی کشور باشد، همچنین دارای مخزن ذخیره 

 آب به میزان کافی باشد و کنترلهای بهداشتی در مورد مخازن ذخیره آب نیز صورت گیرد. 

مال برنامه تفکیك زباله های بیمارستان مطابق دستورالعمل های اع نمع آوری زباله بیمارستان :

 صادره و ارسالی

منظور سیستمی است که خاک و آبهای سطحی همچنین آبهای  دفع بهداشتی فاضالب بیمارستان :

زیر زمینی را آلوده نکند، بندپایان ونوندگان به آن دسترسی نداشته باشند و متعفن و بدمنظره 

ی و دفع فاضالب مطابق با یکی از سه استراتژی مندرج در آئین نامه نحوه تأسیس و نباشد و نمع آور

 بهره برداری بیمارستان باشد. 

از نور و تهویه و فضای کافی برخوردار باشد؛ تفکیك البسه آلوده و  رختشویخانه بیمارستان :

و دیوارها قابل  شستشو با ماشین لباسشویی مناسب و ضدعفونی به نحو مقتضی اعمال شود و کف

 شستشو باشد و از سیستم فاضالب مناسب استفاده گردد. 

قانون مواد خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی و  13مطابق آئین نامه انرایی اصالح ماده آشپزخانه : 

 باشد. بهداشتی می

مل مولد به گروهی از بیماریها اطالق میشود که به علت کار به ونود می آید یا عا بیماریهای شغلی  :

 آنها در محیط کار است . 



 

:  بهترین روش نهت طبقه  بندی بیماریهای  شغلی  تونه به عامل طبقه بندی بیماریهای شغلی  

 گروه تقسیم کرد . 5مولد بیماریها است لذا با تونه به این امر این گروه ازبیماریها را می توان به 

.بیماریهای ناشی از 3. بیماریهای ناشی از عوامل بیولوژیکی  2.بیماریهای ناشی از عوامل فیزیکی   1

 روانی  بیماریهای ناشی از عوامل. 5مکانیکی   بیماریهای ناشی از عوامل .  4عوامل شیمیایی  

 )اطالعات اختصاصی ( :

به وسیله  مراکز و موسساتی از   پسماندهای بهداشتی درمانی شامل کلیه پسماندهای تولید شده 

قبیل بیمارستانها ، مراکز بهداشتی درمانی ، آزمایشکاه تشخی  طبی و تحقیقاتی وسایر مراکز 

 مشابه است .

 زباله بیمارستانی :

زباله –زباله بیمارستانی شامل آن دسته از زباله ها بوده که محتوی زباله های زیست محیطی خطرناک 

درمان ویا ایمن سازی انسان  –و نیز زباله هایی که محصول وتولید شده بیماری   های نوک تیز وبرنده

 .وحتی حیوان ویا در حین تحقیق و عملیات بیمارستانی حاصل میشود

ورود وگسترش ویا تکثیر عامل عفونی  بیماری زا به بدن انسان  ویا حیوان را   -عفونت  عفونت :

 میگویند

 : نمع آوری  ونگهداری موقت   ( –)    دستورالمعل  تفکیك  

 پسماندهای تولیدشده به وسیله مرکز فوق شامل دو دسته  عمده زیر است :

 پسماندهای خطرناک که خود به چهار دسته  زیر تقسیم میشوند :  - 1گروه ی 

 الف . پسماندهای عفونی  شامل : 

 کلیه پسماندهای آ لوده به خون و فراورد ه های خونی  -

 کلیه پسماندهای مربوط به آ زمایشهای تشخی  طبی وتحقیقات پزشکی  -

 پسماندهای پاتولو ژی  -

 کلیه ترشحات و پسماندهای آلوده به ترشحات  بیماران عفونی  -



 

 کلیه مواد و وسایلی که با بیمار عفونی تماس داشته اند  -

 کشت های بیولوزیك و محیط ها ی کشت   -

 پسماندهای  اتاقهای ایزوله  -

 اندهای بخش دیالیز پسم -

 پسماند های ناشی از نراحی واتوپسی  -

 ا اعضاء واندامهای قطع شده وننین  -

 ب . پسماندهای شیمیایی شامل : 

ترمو متر های     -ویالهای پر ونیمه پر دارویی           -زباله های دارویی و مواد شیمیایی         -

 شکسته  

 داروهای ظهور وثبوت فیلم  و .....     -      معرفهای آ زمایشگاهی                   -

وهر گونه  زباله منتج شده از تشخی  ، درمان و مراقبت بیماران تحت شیمی درمانی ) اعم از 

 کیسه های استوما ( –سوند   -کیسه های ادرار   -ست های سرم 

  -النست    -کالپل اس  -تیغ بیستوری و اره   -ج .  پسماندهای نوک تیز وبرنده شامل : سرسوزن 

شیشه های شکسته سرم و فراورد ه های  خونی و دارویی و هرگونه وسیله   -انواع آنژ یوکت  

 یکبار مصرف تیز وبرنده که در تشخی  و درمان  و مراقبت بیماران استفاده شده است .

 د. پسماندهای رادیواکتیو :

 ای  میباشند . شامل کلیه  پسماندهای تولید شده در مراکز پزشکی هسته

پسماندهای معمولی یا شبه خانگی که به طور عمده  از کارکردهای خدمات اداری و  – 2گروه 

 عمومی ا ین مراکز تولید میشود .

 –ایستگاههای پرستاری   -قسمت های اداری ما لی   -شامل زباله های آشپزخانه ، آبدارخانه  

 وازاین قبیل است .  -باغبانی 



 

 نکات  مهم : 

پسماندهای  عفونی و پسماندهای شیمیایی بایستی در کیسه  زباله مقاوم زرد رنك نمع آ  -1

وری ودر مخزن زرد رنگ دارای عالمت مخصوص ، قابل شستشو و ضد عفونی ، نگهداری 

 شوند .

زباله های نوک تیز وبرنده  صرف  نظراز اینکه آلودگی داشته یا نداشته باشد در نعبه یا   -2

( مخصوص نمع آوری گردد  .  ظروف نمع آوری این انسام safety  Boxمحفظه مقاوم )

باید ضد سوراخ شدن بوده  و درپوش مناسب  داشته باشد و ننس  این ظروف  به قدری  

سخت  و نشت ناپذیر باشد  که  نه فقط انسام  برنده  و نوک تیز بلکه  هر گونه  بقایای آ 

 نگه دارد .  بگونه  های مونود در سرنگها را در خود

زباله های معمولی یا شبه خانگی بایستی در کیسه  زباله مقاوم  مشکی رنك  نمع آ وری  ودر  - 3  

 مخزن  آبی رنگ  قابل شستشو و ضدعفونی  نگهداری شود .

وقتی سه چهارم ظروف و کیسه های پالستیکی پراز پسماند شد پس از بستن درب آن ها باید   -4  

 حمل درمراکز تولید : آنها را برداشت .

حمل زباله ها در بیمارستان باید به وسیله ترالی های چرخدار یا ظروف ) حمل زباله ها در  -

( چرخدار یا گاریهایی که برای binبیمارستان باید به وسیله ترالی های چرخدار یا ظروف ) 

 گیرد. هیچ منظور دیگری از آنها استفاده نمیشود و دارای  مشخصات زیر باشد انجام

 بارگیری وتخلیه بار آنها آسان باشد .    -

لبه های تیز وبرنده ای  که به کیسه زباله ها یا ظرفهای  حاوی پسماندها ضمن بارگیری و  -

 تخلیه آسیب برساند نداشته باشد .

 تمیز کردن آن آسان باشد        -

 د عفونی گردد.      باید وسیله حمل پسماند ها همه روزه با مواد گندزدای مناسب  نظافت و ض -

 باید همه کیسه های پسماندها سربسته ودست نخورده تا پایان مدت حمل باقی بماند.    -

 تعویض ترالی یا گاریهای چرخدار از انتهای بخش به محل نگهداری موقت ضروری است .  -



 

      

 تونه : به طور کلی بازیافت زباله های مراکز بهداشتی درمانی ممنوع است . 

:  دربخشها ضرورت دارد برحسب مورد از ظروف  مجزا برای نمع آوری موادزائد )شبه خانگی تونه 

خطرناک ( استفاده شود که برای زباله های  شبه خانگی از کیسه مقاوم به رنگ مشکی                 –

د ودر ومخزن آبی رنگ وبرای زباله های خطرناک از کیسه زباله های مقاوم زرد رنگ استفاده می شو

صورت عدم ونودکیسه زباله مقاوم ازدو کیسه همرنگ داخل یکدیگر استفلده شود وبه طریق 

 بهداشتی حمل ودفع گردد .

 ذخیره ونگهداری موقت : 

 محل ذخیره ونگهداری موقت بایددر داخل بیمارستان طراحی شود . -

نداازهم در اتاقی پسماندهای معمولی خطرناک درون کیسه زباله یا سطل زباله باید در محلی  -

با اندازه  مناسب حجم پسماندهای تولیدشده و دفعات گرد آوری در محل ذخیره انباشته 

شوند. نزدرمواردی که در محل موقت نگهداری سردخانه ونود داشته باشد مدت انباشتن 

پسماندها )یعنی فاصله بین تولیدو تصفیه یا دفع نهایی (آن نبایدازمدتهای مشروح ذیل 

  شود.بیشتر 

 فصل در ساعت 48 و سرد فصل در ساعت  72 معتدل: هوایی و آب شرایط_ الف                   

 .گرم

 گرم فصل در ساعت 24 و سرد فصل در ساعت  48گرم :  هوایی و آب شرایط_ ب        

 : است الزامی زیر نکات رعایت ها زباله نقل و حمل و آوری نمع هنگام در

 .شود استفاده یکدیگر داخل همرنگ دوکیسه از مقاوم زباله کیسه ونود عدم صورت در  1-

 .شود بسته شدن پر از بعد ها کیسه درب 2- 

 .شود خودداری اکیداً حجم کاهش نهت زباله های کیسه فشردن از 3- 



 

 حتما ترالی درب و حمل موقت نایگاه به ترالی وسیله به ها زباله آوری نمع از پس 4- 

 .بستهباشد

 شود. خودداری زباله حمل هنگام در آن شیرابه با زباله ریختن از  5- 

 محل نگهداری موقت زباله باید دارای شرایط زیر باشد :

دارای کف نشت ناپذیر ومحکم  ودارای امکانات تخلیه وزهکشی خوب باشد و نظافت و   -1

 گندزدایی آن به آسانی  و به  صورت مستمر انجام گردد .

 آب کرم وسرد برای تمیز کردن محل باشد .دارای سیستم   -2

باید به آسانی در دسترس کارکنان شاغل  در کارهای مربوطه  به زباله  ها  )نیروی  خدماتی (  -3

 بوده وارتباط مناسب با بخش ها داشته باشد .

 امکان قفل کردن ورودی آن به منظور نلوگیری از دستیابی  اشخاص غیر مجاز فراهم باشد . -4

 یه گردآوری پسماندها به راحتی به محل ذخیره دسترسی داشته باشد .وسیله نقل -5

 پرندگان باشد . –حشرات  –دور از دسترس نانوران  -6

 روشنایی آن خوب باشد وحداقل درای تهویه باشد . -7

کیسه زباله وظروف گردآوری زباله فراهم ودر محل  –لباس  حفاظتی  –تجهیزات تمیز کاری  -8

 نزدیك به منطقه ذخیره  که دسترسی آسان داشته باشد مونودباشد .

 نهت نگهداری انواع زباله بیمارستانی  قسمت بندی و عالمت گذاری شده باشد . -9

 تحت نظارت  بهداشتی وایمنی کامل باشد .-10

عالمت یا تابلوی مخصوص هشداردهنده  مشخ   شده محل باید محصور و مسقف و به وسیله -11

 باشد .

نبایددر نایی نزدیك به انبار مواد غذایی تازه یا محل آشپزخانه باشد وحتی اال مکان از  -12

 آشپزخانه دور باشد. 

 



 

 دفع زباله های بهداشتی درمانی  :

طریق سیستم  عمومی مواد زائدنامد معمولی یا شبه خانگی  : همراه موادزائد نامد خانگی از  -

به طور روزانه  توسط  سازمان ) شهرداری ( مربوطه به محل دفع زباله های شهری انتقال 

 ودفع گردد.

زباله های نوک تیز وبرنده : که در نعبه های مخصوص نمع آوری شده همراه  با پسماندهای     -

 عفونی و شیمیایی دفع می گردند.     

دیهی است در حال حاضر دفع پسماندهای عفونی و پسماندهای عفونی وشیمیایی : ب -

شیمیایی و نوک  تیز وبرنده  باید باید با هماهنگی شهرداری و سایر ارگانهای  زیربط و 

  موقعیت محلی با رعایت نکات بهداشتی صورت گیرد .

 :زباله ترالی شستشوی روش    

   %1 ژاول آب و دترننت ، مخصوص برس بوسیله تخلیه بار هر از بعد بایستی زباله های ترالی   

   شخ  شودو تمیز کامالً آن خارنی و داخلی سطوح تمام بطوریکه شوند ضدعفونی و شستشو

 : کند رعایت زیر نکات باید کار انجام حین هادر ترالی شستشوی مسئول

 .باشد محافظ عینك و ماسك ، چکمه ، دستکش ، مناسب لباس به مجهز .1

 باشد. Bهپاتیت  بیماری علیه بر واکسیناسیون کارت دارای .2

 .نماید استحمام بایستی روزانه کار پایان در  .3

 باشد. استحمام نهت اختصاصی حوله و صابون دارای .4

 احتیاط های استاندارد :

 احتیاط های استاندارد باید هنکام مراقبت از تمام بیماران بستری در بیمارستان بکار گرفته شود .

 شستن دست :



 

مواد دفعی و  –ترشحات  –مایعات بدن  –بعداز تماس دست )با دستکش یا بدون دستکش ( با خون 

بین  لوازم آلوده دست ها رابشویید . دست ها باید بال فاصله بعداز درآوردن دستکش ودر فاصله

 تماس با بیماران شسته شوند 

 دستکش :

واددفعی و لوازم آلوده از دستکش ترشحات  و م –مایعات بدن  –به هنگام دست زدن به خون  

دستکش تمیز بپوشید . بالفاصله  -استفاده کنید . قبل ازتماس با مخاطات وپوست آسیب دیده بیمار

 –بعداز انجام کار وقبل از دست زدن به وسایل غیرآلوده وسطوح محیطی و پرداختن به بیمار بعدی 

یید تاازانتقال میکروارگانیسم ها به سایر دستکش رااز دست خارج کنید . بالفاصله دست ها را بشو

 بیماران یا محیط نلوگیری شود .

 محافظ چشم و محافظ صورت : –ماسك 

بینی ودهان درحین انجام بعضی ازاعمال وبرای فعالیت های مراقبت  –برای محافظت از مخاط چشم 

ومواد دفعی ترشحات   -مایعات بدن -از بیمار که احتمال پاشیده شدن یا اسپری شدن خون

 ونوددارد ازماسك ومحافظ چشم یا صورت استفاده کنید .

 گان : 

برای محافظت پوست ونلوگیری از آلوده شدن لباس در حین انجام کار بعضی از اعمال و فعالیت های 

مایعات بدنترشحات یا  –مراقبت ازبیمار که احتمال ترشح وپاشیده شدن یا اسپری شدن خون 

ان تمیز بپوشید . درصورت امکان هرچه سریعتر گان آلوده رادرآورید و دست مواددفعی ونوددارد گ

 های خودرا بشوییدتا از انتقال میکروارگانیسمها به سایر بیماران یا محیط نلوگیری شود . 

 لوازم مراقبت از بیمار :

آلوده  مایعات بدن وترشحات یا مواددفعی –لوازمی که برای مراقبت از بیمار مصرف شده وبا خون 

شدندباید به نحوی نمع آوری گردند که از موانهه پوست و مخاط با آنها آلوده شدن لباس وانتقال 

میکروارگانیسم ها به سایر بیماران و محیط نلوگیری شود . لوازمی که مجددا قابل مصرف هستند ) 



 

ند . وسایل چند بار مصرف ( باید قبل از مصرف شدن برای بیمار دیگر به شکل مناسب نظافت شو

 یکبارمصرف باید به صورت مناسب معدوم شوند .

 ملحفه و البسه :  

انتقال وانجام فرایندهای الزم نهت نظافت ملحفه هایی که مورد استفاده قرار گرفته وبا  –نمع آوری 

مایعات بدن ترشحات و مواددفعی آلوده شده اند باید به گونه ای باشدکه ازموانهه پوست  –خون 

 ا آنها وآلوده شدن  لباس نلوگیری شود .ومحاظ ب

 لوازم احیاء :

درمحل هایی که نیاز به عمل احیای بیمار قابل پیش بینی است به نای تنفس دهان به دهان از 

 ( یاسایرلوازم ونتیالسیون استفاده کنید . mouthpiece-resuscitationوسایل احیا ء )

بهترین روش نهت طبقه بندی بیماریهای شغلی تونه به عامل مولد بیماریها است لذا با تونه به این 

 :دسته تقسیم کرد  5امر این گروه از بیماریها را میتوان به 

 بیماریهای ناشی از عوامل فیزیکی :.1

ار،صدا ،ارتعاش از عوامل بونود آورنده این دسته از بیماریها ی شغلی می توان به حرارت نور ،فش

 و مواد رادیو اکتیو اشاره کرد . xالکتریسته ،اشعه 

 . بیماریهای ناشی از عوامل بیولوژیکی :2

درمانی ، افراد را مستقیما در معرض  –اشتغال در بعضی از مشاغل خصوصا در محیط های بهداشتی 

فسی ،پوستی و گوارشی را خطر ابتالء به بیماریهای عفونی خاصی قرار میدهد که بیماریهای خونی ،تن

 . شامل میشود

 بیماریهای ناشی از عوامل شیمیائی: .3



 

عوامل شیمیایی موردمصرف در محیط کار سبب بونود آورن بیماریها ومسمومیت های ناشی از کار 

می باشند .بهترین روش طبقه بندی این بیماریها تونه به راه نفوذ این عوامل به بدن است به شرح 

 ذیل است :

 الف:موادی که از راه گوارش نذب بدن میشوند .

 ب: موادی که از راه تنفس نذب بدن میشوند .

 ج: موادی که از راه پوست نذب بدن میشوند .

 . بیماریهای ناشی از عوامل مکانیکی : 4

 بلند کردن ناصحیح بار و ... –مانند نشستن ناصحیح 

 . بیماریهای ناشی از عوامل روانی :5

از بیماریهای شغلی ناشی از عوامل چون روابط نامطلوب کارمند با همکاران یا با رئیس و این گروه 

کارفرما عدم رضایت ازشغل ،فشار و استرس ناشی از کار رخ میدهد مانند اختالل در تعادل عصبی 

 وبروز بحرانهای عاطفی وروانی شناخت بیماری و عوامل آن:

ن مرحله در امر پیشگیری از بیماری های ناشی از کار است اولین و مهمتری شناخت بیماری و علت آن

و برای تشخی  بیماری می توان با بررسی عالئم کلینیکی و ارزشیابی هر گونه تغییر در سالمت کار 

 کنان ، ضامن انجام معاینات دوره ای و یا مرانعه به در مانگاه به نتیجه رسید.

 اصول پیشگیری :

زین اصول پیشگیری است و ممنظور عدم استفاده از مواد نایگزینی : یکی از اساسی ت -1

بیماریزا و نایگزینی آنها با مواد غیر بیماریزا و یابا قدرت بیماریزا ئی کمتر است که همان 

 خواص را دارا باشند.

نداسازی : در این اصل منظور حتی االمکان ندا کردن افراد از محوطه آلوده به عوامل زیان  -2

 ل رساندن تعداد افراد مجبور به کار در محیط های آلوده است.آور و یا حداق



 

محصور کردن :این اصل همزمان با استفاده از تکنیکهای مکانیکی و اتو ماتیك مورد استفاده  -2

قرار می گیرد مانند باز کردن عدل های آسبستوز در محوطه ای کامال بسته با استفاده از 

 وسایل اتو ماتیك 

صنوعی : استفاده از این روش برای نلو گیری از آلودگی محیط کار به استفاده از تهویه م -3

 آلوده کننده های شیمیائی ، بخارات و گازها 

تهویه عمومی : مکانیسم این عمل بر پایه ی رقیق کردن آلوده کننده ها ی محیط کار ، با  -4

 گاه می باشد.ورود هوای تازه و تمیز از یك نقطه و خروج هوای محیط کار از نقطه دیگر کار

وسایل حفاظت فردی : بهره گیری از وسایل مختلف حفاظت فردی می تواند در اکثر موارد به  -5

 پیشگیری از بیماریها و حوادث ناشی از کار کمك کند .

رعایت اصول بهداشت فردی : رعایت این امر بخصوص در پیشگیری از بیماری ها و  -6

تگاه گوارش وارد بدن می گردند، اهمیت مسمومیت ها ی ناشی از عواملی که از طریق دس

 خاصی را دارا می باشد.

نظافت عمومی محل کار : تمیز بودن محیط کار سبب رعایت اصول نظافت از طرف کارگران  -7

 می گردد.

آموزش مسایل بهداشتی : منظور از این اصل آشنا کردن کارکنان با شیوه درست کار کردن ،  -8

ه استفاده صحیح از وسایل حفاظت فردی ، رعایت خطر های مونود در محیط کار ، شیو

اعایت اصول بهداشت فردی و به طور کلی نحوه پیشگیری از بیماریها و انجام کمك های اولیه 

 است.

کنترل پزشکی :  این اصل متضمن کنترل و پیشگیری و تشخی  زود رس بیماری های ناشی  -9

جام معاینات اولیه و دوره ای امکان پذیر از کار و اقدام به در مان بموقع است. این امر با ان

 است.

  

 عوامل فیزیکی محل کار :-1

روشنایی نریان نوری را گویند که روی سطحی تابیده وبر روی آن توزیع می شود ،  الف : روشنایی :

 این نریان روشنایی بر چشم اثر گذاشته و مونب دیدن می شود .



 

 اهداف تامین روشنایی کافی و صحیح :

 حداکثر حفاظت از بینایی کارگران و کارکنان  -1

 نقصان عوامل ایجاد خستگی و فشار حاصله از روشنایی نا کافی  -2

 پیشگیری از سوانح  -3

 افزایش راندمان کار  -4

 بهبود کیفیت محصول  -5

 انواع روشنایی:

 الف: روشنایی طبیعی یا روز

 ب: روشنایی مصنوعی یا الکتریسیته

ت .بهترین نوع پنجره ، پنجره ای است که تا سطبیعی ، نصب پنجره ابهترین راه تامین روشنایی 

نزدیکی سقف ادامه داشته باشد .چون پنجره هاهمیشه در معرض دید قرار دارند و ممکن است 

تابش نور خورشید دربعضی از ساعات روز ایجاد درخشندگی کند باید حصیر ،کرکره ، پرده و 

 ....نهت کنترل نر استفاده نمود.

دار روشنایی باید طوری باشد که کلیه محوطه های محیط کار به طور یکنواخت روشن کرده و از مق

 به ونود آمدن سایه و تاریکی که عامل بزرگی برای ایجاد سوانح می باشدنلوگیری بعمل آید.

 :اثرات رطوبت در محیط کار و پیشگیری آن 

نیز باعث تشدید آنها می گردد.)بیماری بطور کلی رطوبت زیاد مقدمه بعضی از بیماریها و گاهی 

 رماتیسم (–زکام 

 اشعه و مواد رادیو اکتیو :

افرادی که با اشعه در تماس هستند مقداری از آن را در بدن خود نذب می نمایند و چون معموال 

اشعه نا مردی است باید کسانی که با آن سر و کار دارند هر چند به مدت یکبار تحت آزمایش قرار 

، رادیو بگیرند ، افرادی که با این نوع سرو کار دارند عبارتند از متصدیان بخشهای رادیو گرافی 

اشعه از طریق دهان واستشناق با تماس با مواد رادیو اکتیو وارد بدن می  –لوژی ، دندانپزشکان 



 

شود و چون انسان قادر نیست توسط هیچ یك از حواس پنجگانه خود اثرات تشعشات رادیو اکتیو 

لك مواد را حس نماید .بنابر این شخ  ممکن است .بدون اینکه خبر دار شود در معرض مقادیر مه

 رادیو اکتیو قرار بگیرد.

 نهت پیشگیری و حفاظت در مقابل اشعه الزم است که اقدامات زیر صورت بگیرد:

مراقبت از محیط کار با اندازه گیری سطح اشعه به منظور نلوگیری از باال رفتن غلظت ذرات  -1

 رادیو اکتیو 

ین کار بر و منبع تشعشع می ایجاد مانع که عبارتند از قرار دادن مانع یا سپر نذب کننده ب -2

 باشد.

ایجاد فاصله ، چون تشعشات با عکس مجذور فاصله از منبع کم می شود می تواند با ایجاد  -3

 فاصله بین منبع و کار گر حفاظت الزم را ایجاد کرد.

 لباس مخصوص : در موقع کار کردن می بایست لباس کار مخصوص محافظ به تن نمایمد. -4

 نند هود( بر روی منبع از پخش آن نلو گیری بعمل آید .با نصب موانع الزم )ما -5

معاینات دقیق دوره ای از شاغلین بعمل آمده و از کار کردن کارگرانی که دچار ضعف و بیماری  -6

   و حساسیت هستند در این مراکز نلوگیری بعمل آید .

 گرما ، سرما ، رطوبت 

 اثرات گرما در محیط کار و پیشگیری آن : 

حرارت  محیط کار باال رود سبب ضربان قلب سریع ؛ احساس تشنگی و خستگی  چنانچه درنه

زیاد ، بی حوصلگی، کج خلقی و بی میلی به کار بونود می آید و راندمان کار کم می شود و ممکن 

است حوادث و سوانح بونود آید .در این حالت تهویه مناسب و استفاده از آب آشامیدنی در آن 

ده باشد می تواند کمك موثری در پیشگیری از عوارض ناشی از گرما در مقدار کمی نمك حل ش

 محیط کار باشد .

 اثرات سرما در محیط کار و پیشگیری آن :

بدن انسان در هوای سرد احتیاج به سوخت زیاد تری دارد لذا تامین مواد غذایی یکی از عوامل 

ان زیاد تر است.نهت پیشگیری از سر ما مبارزه با سر ما است .طاقت خانم ها در برابر سرما از مرد



 

، استفاده از غذا های پر کالری ، در اختیار گذاشتن لباس پوشش و کاله و دستکش مناسب و گرم 

 کردن سالن و استفاده از آشامیدنی گرم می تواند مفید واقع گردد. 

 سر و صدا  : سر و صدا به مونی اطالق می شود که نامطلوب باشد.

 وتی در گوش انسان اثرات امواج ص

عوارض روانی و عصبی : بطور کلی می توان گفت که سرو صدای زیاد باعث کاهش تمرکز تمرکز  -1

اعصاب و فعالیتهای مغزی شده و بر روی سلسله اعصاب اثر می گذارد و عالئمی مانند سر درد ، 

ر در معرض سر گیجه ، ضعف عمومی ، خستگی ، بی خوابی و عصبانیت ظاهر می گردد . تداوم کا

 چنین سر وصدایی ممکن است فرد را به امراض روانی نیز مبتال نماید.

2-  

تداخل در ارتباطات :در محیط پر سر و صدا امکان صحبت کردن و گاهی اوقات بعلت نوع کار  -3

 انجام صحیح آن مقدور نمی باشد .

4-  

دن کارایی و کاهش خستگی و کاهش راندمان کار : اثر دیگر سر و صدا بر روی انسان ، پایین آور -5

 راندمان کار از نظر کیفی و کمی می باشد که این موضوع از لحاظ اقتصادی بسیار مهم است.

 

 :کی و ژیاثر فیزیو ل -6

 سرو صدا شدید بر روی دستگا های مختلف بدن عوارض گوناگونی ایجاد می نماید از نمله این

موقت و دائمی گردد .اثرات عوارض کاهش میزان شنوایی است که ممکن است منجر به کری 

باال رفتن  –حال بهم خوردگی  –یك دیگر صدا اثر بر روی اعضای بدن از نمله درد گوش ژفیزیولو

 زخم معده و.. است .باید تونه داشت که کری حرفه ای قابل معالجه نمی باشد. –فشار خون 

 طرق کاهش و کنترل سر وصدا 

عایق کاری –کشیدن دیوار بدور دستگاه  –یر دستگاه کاهش و کنترل صدا در منبع تولید : تعم-1

 کاربرد وسایل  –سطوح 

 کاهش صدا در مسیر : پوشاندن مسیر صدا با اکوستیك و اسفنج  -1



 

 وسایل حفاظت فردی : استفاده از گوشی ویا پالک پالستیکی  -2

و تشکیل پرونده تونه : موثرترین پیشگیری از افت شنوایی کارگران ، امتحان گوش رادیو متری 

 بهداشتی می باشد 

 عوامل بیو لوژیکی در محیط کار :.2

عوامل بیو لوژیکی محیط کار بسیار زیاد و متنوع می باشد و هر یك ممکن است منشا ایجاد 

 –قارچ ها  –باکتری ها –بیماریهای گونا گونی در پرسنل گردد.این عوامل عبارتند از ویروسها 

کنان مراقبت بهداشتی در مانی در معرض خطر ابتال به عفونت از طریق ریکتزیا ها و انگل ها کار

تماس های حرفه ای هستند . کارکنان بیمارستان همچنین می توانند عفونت ها را به بیماران و 

سایر پرسنل انتقال دهند . بنابر این بر نامه ای با ید تدوین شود تا ایجاد عفونت ها در پرسنل 

 .نمایدبیمارستان نلو گیری 

 راههای انتقال عفونت های شغلی در محیط بیمارستان :

 آنفالنزا–منژیت –عفونتهای منتقله از راه هوا :سل 

 HIVو    Cهپاتیت   -  Bعفونت های منتقله از راه خوان : هپاتیت 

در اینجا بهذکر چند مورد از عفونتهای شغلی بیمارستانی و راه های پیشگیری و اقدامات اولیه در 

 زمان موانهه با آن اشاره می نمائیم .

 (HIVتماس با ویروس نق  ایمنی )

تا   2/0مثبت  HIVبدنبال آسیب ناشی از فرو رفتن سوزن آلوده به بیمار   HIVاحتمال عفونت 

 درصد است .  4/0

اتی در نهت کاهش خطر تمامی پاتوژن های منتقله از راه خون باید انجام شود شامل موارد ماقدا

 می باشد :ذیل 

  دستیابی به تونهات استاندارد با ایجاد سد محافظتی فوق العاده مناسب 

 استفاده از وسایل مطمئن وسیستم دفع سوزن نهت محدود کردن تماس با اشیا تیز و برنده 

  تداوم آموزش برای کارکنان مراقب بهداشتی درمانی در مورد ایمنی به هنگام کار کردن با

 اشیا تیز 

 بدنبال آسیب عبارتند از : HIVط با افزایش احتمال ابتال حرفه ای به عفونت عوامل مرتب



 

 ) آسیب عمیق ) داخله عضله ای 

  صدمات حاصل از استفاده وسیله داخل عروق خونی 

  بیمار بعنوان منبع با حجم باالی وروسی 

  سوزن بدون سر پوش 

   دیدن خون بر روی وسیله مورد اصابت 

در مانی و در فواصل زمانی منظم انجام می  –بالفاصله پس از احتمال تماس پرسنل مراقب بهداستی 

 شود.

تهیه شود . پرسنل باید از  HIVنهت بررسی احتمال تغییرات سرمی باید نمونه خونی نهت تست 

نت حاد % بیماران با عفو90% تا  70تظاهرات بالینی سرم رتروویرال حاد، مونوکلوزیس حاد که در

HIV   رخ می دهد مطلع بوده و فورا هر گونه بیماری که سه ماه پس از آسیب رخ می دهد را گزارش

 نمائید .

 24تماس ناشی از حرفه در هر زمانی می تواند رخ بدهد. پس مشاوره ، تست و درمان باید بطور 

وبا تکرار بررسی های  باید مطابق استاندارد بوده   HIVساعته در دسترس باشد .پیشگیری تماس با 

 سرولوپیکی برای بیش از یکبار در سال مورد تونه قرار گیرد

 :  Bتماس با ویروس هپاتیت 

% در هر 4تا  9/1از طریق آسیب ناشی از فرو رفتن سوزن در فاصله  HIVتخمین احتمال عفونت 

تست شود .نهت  ت .با یك آسیب ناشی از اشیا تیز شخ  منبع در زمان تماس بایدسآسیب متغییر ا

تعیین اینکه آیا او دچار این عفونت بوده است یا نبوده است عفونت پرسنل مراقبت بهداشتی می 

در شخ  منبع  Hbeag(یا آنتی ژن   Hbsagو )  Bتواند زمانی که بررسی سطح آنتی ژن هپاتیت 

ایمن شده اند  10ml/mlبیشتر از  Hbsمثبت باشد اتفاق بیفتد:برای اشخاصی که قبال با آنتی بادی 

در مان دیگری الزم نیست .برای سایرین ژیشگیری مرکب از تزریق عضالنی ایمنو گلوبولین هپاتیت 

B  و دوره کامل واکسن هپاتیتB   می باشد .ایمنو گلوبین هپاتیتB  به محض فراهم شدن تزریق

تماس نباید داده شود ساعت پس از تماس داده شود و در عرض یك هفته پس از  48شود . ترنیعا 



 

.سرولوژی پس از ایجاد ایمنی باید انجام شود نهت تشخی  اینکه آیا پاسخ سرولوژیکی الزمایجاد 

 .شده است یا نه 

 :C تماس با یروس هپاتیت

است. هیچ درمانی پس از تماس با   Bمشابه عفونت هپاتیت   Cراههای ایجاد عفونت هپاتیت 

ثبت شوند.  Cاما تغییرات سطح سرمی باید ویروس هپاتیت در دسترس نیست  C ویروس هپاتیت

 .تست شود HCV، تشخی  منبع باید از نظر عفونت  Bمشابه عفونت ویروس هپاتیت 

تونه: برای هر موردی از قرار گرفتن در معرض پاتوژن های منتقله از راه خون در حین کار ، مشورت 

 یری الزم می باشد.با پزشك و انجام تست سرولوژیك بالینی نهت پیشگ

 ت:نژیعفونت نیسر یا من

ت می تواند از طریق ترشحات دستگاه تنفسی منتقل شود .عفونت های حرفه ای نادر نژینیسر یا من

هستند اما شدت بیماری ایجاب می کند که پروفیالکسی در مانی مناسب برای تماس بسته بین 

 درمانی انجام شود. –بیماران وپرسنل مراقب بهداشتی 

 مایکوباکتریوم توبرکلزیس:

انتقال به پرسنل بیمارستان از طریق قطرات منتقله از راه هوا صورت می گیرد که معموال از بیماران 

و توبرکلوزیس مقاوم به  HIVمبتال به توبرکلوزیس ریوی است .همراه شدن توبرکلوزیس با عفونت 

 چند دارو از نگرانیهای مهم امروز است .

سنل بهداشتی درمانی با ویروس ، اشخاص با تغییرات مانتوکس ) قطر بیشتر از در صورت تماس پر

10 M  باید پیگیری شوند و ضمن در نظر گرفتن توصیه های محلی استفاده از پروفیالکسی )

 ایزونیازید نیز باید مورد تونه قرار بگیرد.

واکسن  -و سرخجه ( دیفتری–سایه زخم -، آنفالنزا E,Aهپاتیت  –سایر عفونت ها ) واریسال 

 آنفالنزا باید هر سال تزریق گردد . 



 

 احتیاطات عمومی :

در هر زمانی که انتظار موانهه پوست یا مخاط با خون یا سایر مایعات آلوده به خون می رود استفاده 

 از محافظ مناسب باید بطور روتین انجام شود.

 :دستکش

 –نمع آوری لوازم آلوده به خون  –دست زدن به مخاطات پوست آسیب دیده تمام بیماران 

 دست زدن به خون یا مایعات آلوده به خون –خونگیری یا سایر اعمالی که روی عروق انجام می شود 

 ماسك ، محافظ چشم و صورت :

 ونود دارد. قبل از انرای اعمالی را که احتمال تولید قطرات خون یا آلوده به خون

 محافظ باید از موانهه مخاط دهان ، بینی و چشم نلوگیری  نماید.

 گان یا آپرون :

قبل از انرای اعمالی که احتمال تولید قطرات خون ونود دارد باید از گان یا آپرون ) روپوش 

 پالستیکی ( استفاده کرد .

 احتیاطاتی که باید در آزمایشگاه بکار گرفته و رعایت شوند:

تمام نمونه های خون مایعات بدن بای در ظروفی محکم قرار داده شده و درب این ظروف باید  -1

محکم بسته شود تا حین انتقال ؛ مایع آن نشت نکند . در زمان نمع آوری نمونه باید دقت 

کافی مبذول داشت تا سطوح خارنی ظروف و همچمیم بر چسب و فرم مربوط به مشخصات 

 نمونه آلوده نگردند.

 

تمام افرادی که بنحوی در آماده سازی نمونه های خون و مایعات بدن دخالت دارند باید  -2

دستکش بپوشند .اگر احتمال تماس مخاط با خون یا مایعاتبدن ونود دارد باید از ماسك و 

 عینك محافظ استفاده نمود.



 

 

 

انیکی استفاده کرد برای استفاده از تمام مواد مایع مونود در آزمایشگاه باید از پیپت های مک -3

 و نباید با دهان اقدام به پیپت کردن مایعات کرد.

 

پس از اتمام کار و فعالیت در آزمایشگاه ، تمام افرار باید دستهای خود را بشویند و قبل از  -4

 ترک محل باید لباس ها و وسایل محافظت کننده را در آورند .

 

آن خون یا سایر مایعات بدن پاشیده شده بعد از اتمام کار در آزمایشگاه  سطوحی که بر روی  -5

 است باید با یك ماده شیمیایی مناسب میکروب کش پاک شوند.

 

 زبا له های بیمارستانی :

مواد زاید و زبا له های آزمایشگاههای میکروب شناسی ، فر آورده های خونی و نمونه های خون از 

نمه مواد زایدی هستند که رعایت احتیاطات خاص در مورد آنها ضروری است تمام وسایل نوک تیز 

 (  دفع گردند . SAFTY BOXباید در داخل ظروف مخصوص اینگونه وسایل) 

خون و مایعات آلوده به خون داشتند ) مثال بدنبال فرو رفتن سوزن آلوده به  اگر پرسنل موانهه با

، موارد باید فورا توسط گروه کنترل عفونت پیگیری و گزارش شود  Needle stickدست پرسنل یا 

 و در پرونده نیز ثبت گردد.

 

 مواد شیمیایی :

شد .مواد شیمیایی از سه طریق وارد استفاده از مواد خطرناک شیمیایی دارای مخاطرات فراوانی می با

 بدن انسان می گردند :

 بلع ) گوارش ( -3پوست          -2تنفس        -1

 



 

 را ههای کاهش خطرات مواد شیمیایی در بخشها و واحد ها :

 

 تهیه و تکمیل دستورالمل محافظت در برابر مواد شیمیایی  -

  MSDSچگونگی یافتن و استفاده از آموزش کارکنان و تازه واردین به آزمایشگاه به منظور  -

 مواد شیمیایی مونود در آزمایشگاه برای استفاده داخلی  MSDSتهیه  -

 تهیه دستور العمل چگونگی استفاده از مواد شیمیایی خطر ناک  -

 

 « MSDS»برگه اطالعات ایمنی مواد شیمیایی 

 هویت مواد شیمیایی -1

 ترکیب یا اطالعات مربوط به انزا سازنده آن  -2

 آشنایی با خطرات احتمالی  -3

 اقدانات اولیه اورژانس  -4

 اقدامات اولیه در موانهه با حریق  -5

 اقدامات اولیه در صورت ریختن اتفاقی ماده شیمیایی  -6

 شیوه صحیح حمل و نقل و نگهداری  -7

 بر چسب نام ماده شیمیایی :

 . ت آن ماده استبر چسب های نصب شده بر روی ظروف مواد شیمیایی ، منبع اصلی و مهمو اطالعا

 تهیه مواد شیمیایی:

هنگام خریداری مواد شیمیایی برای بیمارستان ، باید بررسی تعاملی انجام داد تا مواد شیمیایی ای 

 خریداری گردد که کمترین خطرات را داشته باشد .

 کار کردن با مواد شیمیایی :

 خصی استفاده گردد .همیشه هنگام کار با مواد شیمیایی خطر ناک از تجیزات محافظت ش

 حمل و نقل مواد شیمیایی :



 

در صورت استفاده از ظروف شیشه ای برا یحمل و نقل مواد ، درب آن محکم و غیر قابل نشت بوده و 

 در یك ظرف نشکن دیگری قرار داده شود .

 انبار کردن مواد شیمیایی :

 پتاسیم و منیزیم خود داری کنید  –از نگهداری اسید ها در مجاورت باز ها یا فلزات فعال مانند سدیم 

از نگهداری موادی که با آب واکنش می دهند در اطراف سینك دستشویی یا نزدیك محلول های آب 

 خود داری کنید.

 های کنترل خطر :رراهکا

هود های شیمی : هود شیمی نخستین سد محافظ برای کار کنان و محیط آزمایشگاه در هنگام کار با .1

شیمیایی است بعنوان یك قاعده کلی ، هنگام کار کردن با موادی که بطور محسوس فرار مواد خطرناک 

هستند یا نز مواد فوقالعاده خطرناکی هستند که اصلی ترین روش ورود آنها به بدن از طریق تنفس 

 است باید از هود شیمی استفاده کرد.

آنها ذکر نمی   MSDSدر اینجا مواد شیمیایی مونود در قسمتهای مختلف بیمارستان را با ذکر 

 نماییم.

تهویه هوا : یکی از روشهای کاهش خطرات ناشی از مواد شیمیایی مونود در هوا با استفاده از .2

گوناگونی سیستم های تهویه هوا است که .که با تونه به محیط های کاری مختلف می تواند انواع 

 داشته باشد .

.دوش و چشم شوی اضطراری : الزم است دوشها و چشم شوی های اضطراری در مکان هایی که 3

 امکان پاشیدن مواد اسیدی و خورنده به بدن و چشم ونود دارد نصب شود.

 ….تجهیزات ایمنی فردی : روپوش یا لباس کار ، نلو بسته ، عینك ، انواع دستکش ها ، ماسك و4

 :ریهای ناشی از عوامل مکانیکی بیما

یافتن دلیل این درد .کمر درد : اکثر انسانها در طول زندگی خود چندین بار دچار کمر درد می شوند 

آسان نیست .این درد می تواند دالیل مختلفی از نمله ، حرکت و چرخش ناگهانی و نامناسب ،بلند 

ایجاد می شود .استرس ، نا آرامی و فشار  کردن اشیا سنگین به طور غلط ، نشستن زید و تحرک کم



 

عصبی یکی دیگر از دالیل کمر درد است .درد کمر معموال توسط تخریب بخش کوچکی از لیگمان ها 

و عضالت کمر ایجاد می شود حما نامناسب مریض ، حمل و نقل بار خصوصا کپسول های اکسیژن؛ 

عدم ورزش هفتگی و مستمر  –ا مناسب صندلی ن –نشستن در یك پوریشن نامناسب به مدت طوالنی 

 –راهپیمایی  –استرس و شیفتهای فشرده /ورزش هایی که صرمات کمتری دارند مثل شنا  –چاقی  –

 دوچرخه سواری ، معموال برای کمر درد بهترند .

 پیشگیری از آسیب کمر:

م نشود می بلند کردن یا برداشتن اشیا حتی چیزهای سبك ، در صورتی که به شیوه مناسب انجا

 تواند باعث آسیب و درد کمر شود .

 برای پیشگیری از آسیب دیدن کمر هنگام بلند کردن اشیا به توصیه زیر عمل کنید :

پیش از حمل یا بلند کردن بارهای سنگین مدتی عضالت پاها و پشت خود را ورزش دهید و  -

  .بکشید

کار های که می خواهیر انجام دهید سعی نکنید اشیا سنگین را با عجله بلند کنید برای انجام  -

وقت بگذارید برای برداشتن اشیایی که باالتر از سطح شانه های شما قرار دارند از چهار پایه یا 

 نردبان استفاده کنید .

 . یددر هنگام بلند کردن شی آن را نزدیك به خودتان نگه دار -

 . ددرست در نلوی شی بایستید و خیلی از آن فاصله نگیری -

 بین پاهایتان به اندازه طول شانه هایتان باشد. فاصله -

 ا بلند کنید یا به زمین بگذاریدبه نای خم شدن بنشینید و شی ر -

 نوبت کاری :

بعد از ظهر (  6صبح الی  7منظور از نوبت کاری هر نوع کاری که در خارج از ساعات معمول روزانه )

 فشرده هفتگی  شیفت –شیفت های چرخشی  –انجام گیرد و شامل شیفت شب 

 خطرات نوبت کاری : 



 

الف : خطرات بهداشتی   ب: مشکالت خانوادگی و انتماعی   ج: پیامد های ایمنی و اثر بر روی 

 عملکرد شغلی 

پیامد های  –عروقی  –مشکالت قلبی  –مشکالت گوارشی  –خطرات بهداشتی اثر بر روی خواب 

 مصرف الکل و دارو –روحی روانی 

 خطرات نوبت کاری :روش های کاهش 

 آموزش کارکنان  –طراحی مناسب محیط کار  –انتخاب صحیح برنامه شیفت کاری  –کنترل سازمانی 

 بیماری های ناشی از عوامل روانی :

 استرس :

استرس شغلی یکی از نگرانی های دائم در مراکز مرقبت بهداشتی است مطالعات نشان می دهد که 

از دیگر مشاغل در معرض مخاطرات سایکو لوژیك بوده ونرخ  پرسنل مراقبت های بهداشتی بیش

باالیی از افسردگی و اضطراب  ناشی از استرس شغلی را دارا می باشد عالوه بر روان پریشی ،دیگر 

پیامدهای استرس شغلی شامل خستگی ،غیبت ،افدام به ترک کار ،کاهش رضایت بیماران و بروز خطا 

 ت .در تشهی  و معالجه بیماران اس

 :عوامل استرس شغلی   

 فاکتورهای سازمانی  -

 فاکتورهای اقتصادی و مالی  -

 تضاد بین کار ،نقش و مسئولیت ها نسبت به خانواده  -

 شیامدهای پیشرفت و آموزش -

 مضرات باالقوه استرس شغلی :

 افسردگی ( –نارضایتی شغلی  –روانشناختی )تحریك پذیری  -

 غیبت ( –رفتاری )مشکالت خواب  -



 

 تغییرات فشار خون (  -آشفتگی معده   –سردرد  نسمی ) -

 خطر برق گرفتگی از تجهیزات پزشکی  -

 بطور کلی عبور نریان برق از بدن را برق گرفتگی یا شوک الکتریکی گویند. -

 

 :گرفتگی به انسان  قصدمات بر

  سوختگی 

 تاثیر روی قلب 

 تاثیر روی سلسله اعصاب و تنفس 

 

ابتدا باید نریان برق قطع شود که با قطع فیوز یا کشیدن دوشاخه از کمکهای اولیه در برق گرفتگی 

پریز ممکن است .سپس مصدوم را از اتصال به وسیله برقی ندا کرد .فرد کمك کننده باید دمپایی 

پالستیکی به پا کند و بر روی زمن خیس چمد روزنامه پهن کند و توسط چوب یا هر شی غیر رسانا ، 

ه وسیله برقی ندا کند .در برق گرفتگی با ولتاژ باال تازمانی که نریان برق قطغ مصدوم را از اتصال ب

 نشده حتی نمی توان به مصدوم نزدیك شد چون در فاصله چند متری هم ممکن است به فردی که

 می خواهد کمك کند برق منتقل شود

 :توصیه هایی برای پیشگیری از برق گرفتگی 

 ماس بر قرار نکنید .با دست خیس با وسیله برق دار ت -1

 قطع برق وسیله از پریز یا فیوز در هنگام تعویض قطعات آن -2

 عدم استفاده از وسایل برقی در محیط های با درنه رطوبط باال مثل حمام  -3

 عدم عبور دادن سیم برق از زیر فرش  یا موکت -4

 عدم خیس کردن پریز ها یا کلید ها در هنگام نظافت دیوار ها یا بلندی ها -5

 ر هنگام سوراخ کردن دیوارها برای نلوگیری از پارگی خطوط  سیم برقدقت د -6

 مسدود کردن پریز ها ی برق که در ارتفاع پایین قرار دارند به وسیله در پوش های ایمنی  -7

 بازرسی سیم های برق وسایل برقی بمنظور رفع هر گونه پوسیدگی ، پارگی و خرابی -8

 خش های بیمارستانی فراوانی ترین خطرات مونود در واحد ها وب

 



 

 تاسیسات: -1

 خطر برق گرفتگی  -

 خطرآلودگی  میکروبی ناشی از از تصفیه خانه فاضالب و حضور در بخش ها برای تعمیرات -

 سقوط اشیا –لیز خوردن  –افتادن  -

 خطر اشعه نوشکاری  -

 خطر مواد شیمیایی مونود در واحد  -

 خطر آتش سوزی  -

 دیگ بخار –خطر انفجار کپسول  -

 خطر ناشی از بلند کردن بار سنگین  -

 و.... -

 دندانپزشکی : -2

 اشیا تیز و برنده–خطرات میکروبی ) خون و ترشعات (  -

 خطر شیمیایی )آمالگام که حاوی نیوه می باشد(  -

 خطر کمر درد ناشی از نشستن طوالنی  -

 استرس شغلی  -

 و.. -

 واحد خدمات  -3

 عفونت بیماران و..( –سرد خانه های زباله و نسد  -خطرات میکروبی ) لنژهای عفونی -

 مواد سفید کننده ( –خطرات شیمیایی ) مواد گند زا ، مواد شیمیایی مونود در بخش ها  -

 انفجار( –خطر حریق –برق گرفتگی –خطرات فیزیکی ) حمل بار  -

 خطر افتادن ، لیز خوردن ، سقوط اشیا و... -

 

 ی بستری بخشها -4

 ( و سایر لوازم برنده و تیز  Needl stckخطر خون ) -

 ایدز ( –پاتوژن های خونی ) هپاتیت  -



 

 آنفالنزاو..( –سایر عفونت های میکروبی ) سل  -

 مواد گند زا و..( –مواد شیمیایی ) دارو ها  -

 سقوط اشیا  –لیز خوردن  –افتادن  -

 خشونت در محیط کار –استرس شغلی  -

 شیفت های فشرده  –نوبت کاری  -

 خطرات ناشی از تجهیزات و دستگا ها ) برق گرفتگی ( -

 بلند کردن بار –حمل بیمار   –نشستن طوالنی و کمر درد  -

 UVخطر اشعه  –گرمای محیط  -

 و.. -

 

 زایشگاه  –اتاق عمل   -5

 ایدز ( –خطر پاتوژن های خونی ) هپاتیت  -

 اشیا تیز و برنده عفونی و غیر عفونی  -

 مواد شیمیایی گند زا ودارو ها  -مواد شیمیایی ) گازهای بیهوشی زائد ( -

 استرس شغلی  -

خطرات ناشی از تجهیزات و دستگا ها ) برق گرفتگی ( کمر درد ناشی از نشستن طوالنی و بلند  -

 کردن بیمار 

 نوبت کاری ، شیفت های فشرده  -

 خطر اشعه  -

 

 سنگ شکن( –لوژی  رادیو –واحد های تصویر برداری ) سی تی اسکن  -6

 خطر اشعه  -

 داروی ظهور ( –خطر مواد شیمیایی ) داروی ثبوت  -

 خطر نوبت کاری  -

 خطر استرس  -

 خطر کار با تجهیزات پزشکی ) برق گرفتگی ( -



 

 و.. -

 آزمایشگاه  -7

 و ایدز : خطر فرو رفتن سوزن آلوده در دست  Bآلودگی میکروبی خصوصا به هپاتیت  -

 پاشیدن خون به چشم و خطر آلودگی دست در اثر تماس با مواد دفعی  -

 مواد و محلول های محیط کار ( –باز ها  –خطرات شیمیایی ) کار با اسید ها  -

 خطر استرس شغلی ) فشار ارباب رنوع ..( -

 فشردگی شیفت  –نوبت کاری  -

 خطرات عفونی ( –خطرات ناشی از تجهیزات پزشکی ) برق گرفتگی  -

 د ناشی از نشستن طوالنی و یا سر پا ایشتادن طوالنی کمر در -

 

 نگهبانی  -8

 خطر درگیری با افراد شرور ) نراحت و.. ( -

 استرس شغلی ناشی از بر خورد با ارباب رنوع  -

 کمر درد ناشی از نشستن طوالنی  -

 واریس پا ) ناشی از ایستادن طوالنی ( -

 

 دستورالعمل ایمنی  :

بروز نراحات و صدمات ناشی از سرسوزن ووسایل تیز وبرنده در کارکنان الف : اقدامات پیشگیرانه از 

 بهداشتی درمانی :

با تونه به اینکه نراحات ناشی از فرورفتن سرسوزن و وسایل نوک تیز وبرنده از مهم ترین موارد 

محسوب می شود . رعایت نکات ذیل به  HIV – HCV-HBVآلودگی کارکنان بهداشتی درمانی  با 

 پیشگیری از نراحات و صدمات مزبور الزامی است :منظور 



 

.نهت شکستن ویال های دارویی ترنیحا از انواعی استفاده می شود که احتیاج به تیغ اره نداشته 1

باشد ودر صورت نیاز به استفاده از تیغ اره ونهت رعایت اصول ایمنی در داخل یك محافظ مثل پد 

 گئفته شوند.

درپوش سرسوزن اکیدا خودداری نمایید مگر در شرایط خاص از نمله اخذ .پس از تزریق از گذاردن 2

 یا کشت خون  ABGنمونه نهت 

 از شکستن یا خم کردن سرسوزن قبل از دفع خودداری نمایید . .3

در موارد ضروری نهت گذاردن سرپوش از وسیله مکانیکی نهت ثات نگه داشتن درپوش استفاده  .4

 .نمایید ویا از یك دست نهت گذاردن درپوش سرسوزن استفاده نمایید

.نهت حمل وسایل تیز وبرنده از رسیوراستفاده نمایید وازحمل وسایل مذبور در دست یا نیب 5

 یونیفرم خودداری نمایید .

 سرسوزن و...( انتناب نمایید . –دست به دست نمودن وسایل تیزوبرنده )بیستوری .از 6

 درمانی  –ب : دستورالعمل کمك های اولیه فوری پس از تماس درکارکنان بهداشتی 

با تونه به این که نراحات و اتفاقات عمده در حین انجام اقدامات و روشهای درمانی در موارد ذیل 

 مات کمك های اولیه فوری بایستی انجام شود :اقدا –اتفاق می افتد 

 فرورفتن سرسوزن بدست کارکنان بهداشتی درمانی  -

 پاشیده شدن خون ویا سایر ترشحات آلوده بدن بیمار به : -

 بریدگی باز -

 ملتحمه )چشم ها ( -

 غشاء مخاطی )برای مثال داخل دهان ( -

 گازگرفتگی که منجربه پارگی اپیدرم شود -

 



 

  :کمك های اولیه فوری

 

 . شستشوی زخم با صابون وآب ولرم1الف : 

 . عدم فشار موضع نهت خونروی درمحل اولیه زخم ) موضع تماس (2       

 .خودداری از مالش موضعی چشم3       

 .شستشوی چشم ها و غشاء مخاطی با مقادیرزیاد آب در صورت آلودگی4       

 

 ب :گزارش فوری سانحه به سوپروایزر بالینی

 

ثبت رسمی مورد گزارش شده در گزارشات حین کار توسط سوپروایزرو تشکیل پرونده ج : 

بهداشتی کارکنان و اطالع به مدیر ومسئول مرکز وطرح در کمیته عفونت بیمارستانی وپیگیری 

 ازطریق مرانع مربوطه

 

 د.تشکیل پرونده وپیگیری مورد

 

ن : درصورتی که آلودگی منبع تماس ه :بررسی میزان خطربیماریزایی ناشی از تماس در کارکنا

محرز باشد الزامی است فرد مذبور موردتماس در حداقل  HIV)بیماروگیرنده خدمت ( با عفونت 

زمان ممکن ترنیحا در عرض ساعت اول تحت مراقبت های درمانی با نظر پزشك متخص  عفونی 

 قرار گیرد .

میلی لیتر  10تا  5 -باشد HIV-HBV و: در صورتی که منبع آلوده به عنوان مورد شناخته شده

 خون از فرد مورد تماس گرفته وبه منظور پیگیری آتی ذخیره شود .

تا 5 -نامشخ  باشد HIVو B – Cز: در صورتی که آلودگی منبع تماس با عفونت هپاتیت 

اخذ و مورد آزمایش  HIVو B-Cمیلی لیتر خون از منبع تماس نهت بررسی هپاتیت 10

 قرارگیرد .

  



 

 آتش نشانی  

 

 



 

  Degree of freedom from hazardدرجه رهایی از خطر 

 دو هدف از ذکر عنوان درجه:

ایمنی دارای مقیاس است یعنی قابل اندازه گیری است و هر فرد بسته به توانایی خود می تواند به درجه ای از -1

،توانایی جسمی ،توانایی اقتصادی و تکنولوژی ایمنی دست پیدا کند )از جمله توانایی ها میتوان از فرهنگ ایمنی 

 نام برد(

 ایمنی قابل سنجش است-2

 (: Hazardتعریی خطر )

 شرایطی که پتانسیل آسیب رسانی به جان و مال و برهم زدن کیفیت و کارایی را بهمراه داشته باشد

 (:Dangerمخاطره )

 موجودیت مکانی و زمانی خطر را گویند 

 حادثه:

 باعث آسیب می شود  "ناخواسته و برنامه ریزی نشده که بعضارویدادی 

 حادثه (danger(شرایط بالفعل hazard)شرایط بالقوه(

 برای جلوگیری از ضررها و زیان ها دو راه وجود دارد:

 بهترین راهکار جلوگیری از تبدیل خطر به حادثه -1

 تا حد امکان جلوگیری از پیامد های حادثه-2

 نی:حوادث و ایم

 یکی از مهمترین ایمنی ها در محیط بیمارستان ایمنی حریق است    

 



 

عوامل حریق

  

 محصوالت حریق:

 گازها-1

 ذرات )خاکستر(-2

 گرما-3

 شعله-4

 سرعت گستر  آتش در جهات مختلی:

 اینچ بر ثانیه( 1.2در جهت عمودی)-1

 /. اینچ بر ثانیه(8در جهت مورب )-2

 ثانیه(/. اینچ بر 1در جهت افقی )-3

 

 حریق

 دما

 سوخت

 واکنشهای

 زنجیره ای

 اکسیژن



 

 

 مراحل یا فاز های شکل گیری حریق:

و   co2شروع حریق:اکسیژن کافی در دسترس حریق ،گستر  حریق بصورت تصاعدی ،عمده محصوالت -1فاز

co  

سوختن آزاد:فشار هوای درونی حریق زیاد است در اثر تبادل دما آتش گستر  می یابد.ادامه یافتن این فاز -2فاز

 سوختنی استمستلزم اکسیژن و ماده 

مواد سوختنی تبدیل به خاکستر شده و  "حریق شعله ندارد،حرارت کم و تقریبا "سوختن کند:معموال-3فاز 

 پس از این فاز آتش خامو  می شود بجز: "معموال

در همه حریق ها نیست )توده هایی که در داخل داغ هستند موجب آتش سوزی  "برگشت شعله:الزاما-4فاز

 مجدد می شوند(

 های انتقال و انتشار حریق:رو  

 تماس با شعله-1

 جابجایی یا همرفت-2

 تابش-3

 تقسیم بندی مکان هااز نرر درجه اهمیت:

 kg/m2))50 <کم خطر

 خطر متوسط (( kg/m2 100تا  50

 پر خطر > 100

 دسته بندی انواع حریق:

A-خامو  کردن آنها خنک کردن مبنای -موادی که هنگام سوختن از خود خاکستر دارند-جامدات قابل اشتعال

 (co2است.)آب ،کی ،



 

B-اساس خامو  کردن بر مبنای خفه کردن )حذف اکسیژن(-مانند مواد نفتی و روغنی-مایعات قابل اشتعال-

 ( co2)پودر،کی ،شن و ماسه ،پتو های ضد حریق ،

C-مبنای خامو  کردن در مرحله اول سد کردن راه سوخت + خفه کردن-گازها 

D-اساس کنترل واکنش های زنجیره ای است.)پودر خاص ،هالن (-ع اکسید شوندهفلزات سری 

E-مرحله اول قطع جریان + خفه کردن-الکتریکی 

K or F-آتش سوزی آشززخانه 

 آب:

 مزایا:

ارزان و در دسترس ، استفاده راحت به دلیل چسبندگی پایین )در هر وسیله ای جاری می شود(،گرمای نهان  

 جدب گرمای زیاد می شود و تجزیه آن به سختی صورت می پذیرد.تبخیر باال موجب 

 معایب:

سنگین بودن ،در صورت استفاده تحت فشار خاصیت تخریبی دارد ؛استفاده از آب در برخی حریق ها )نوع 

B,E,D می تواند موجب بدتر شدن شرایط شود ،برای برخی محصوالت مانند کاغذ و ...قابل استفاده نیست،به )

 ش سطحی باالی آن موجب می شود که به داخل تل مواد نفوذ نکند و موجب برگشت آتش شود.علت کش

 A-B-Cپودر:ترکیباتی هستند با بنیان کربنات ،سولفات یا فسفات که برای هر سه دسته حریق 

 .استفاده می شود

ی ونود داشته معایب:در دمای باال تجزیه می شوند ،اگر در مکان حریق وسایل الکتریکی یا الکترونیک

 باشد بهتر است از پودر استفاده نشود )مونب تخریب می شود(

 کف:

 کف مکانیکی:مکانیزم تولید وارد کردن هوا به  داخل ماده کف زا است



 

 میکند که حباب های کف را تشکیل می دهد co2کف شیمیایی: از ترکیب دو ماده شیمیایی تولید 

CO2: 

عالی،سمی نیست،رنگ و بو ندارد،سنگین تر از هواست و روی مزایا:از خاموش کننده های بسیار 

 سطح حریق می نشیند و مونب خفه کردن می شود.مثل آب اثر خنك کنندگی نیز دارد.

 معایب:در فضای باز نمی توان از آن استفاده کرد.هزینه زیاد تر دارد،کار کردن با آن سخت تر است

 تجهیزات خامو  کننده :

ر است یك تلفن ،پتوی ضد حریق و کپسول نیز باشد(؛شیرهای برداشت آب )بهت fire boxثابت:

 )ایستاده و دریچه دار(؛سیستم شبکه اطفا)سیستم افشانه ای(

کیلو چرخ  90کیلوگرم( و تا  14کپسول،سطل شن و ماسه،خاموش کننده های دستی )تا متحرک:

 دار؛خودرو های آتشنشانی

 کزسول های اطفاء حریق:

 استفاده می شود CO2کپسول پودر یا  "معموالدر بیمارستان 

 ویژگی های خامو  کننده دستی:

 کیلوگرم 14تا  3ظرفیت:از -1

 طول پرتاب:خاموش کننده هایی که طول پرتاب بیشتری داشته باشند بهتر هستند.-2

 % و85درصد تخلیه:کپسول هایی که درصد تخلیه باالتری داشته باشند بهتر است.)پودر نباید از -3

CO2  کمتر باشند(95نباید از % 

 فشار تخلیه کپسول:)منبع فشار(-4

 ماده شیمیایی مثل کپسول کف 2از ترکیب -



 

 ناشی از وارد کردن گاز بی اثر مثل کپسول پودر-

 CO2فشار ناشی از خود ماده مثل -

 1پودری(:-کپسول های تحت فشار)آبی

 دارند Gageتحت فشار دائم.......فشارسنج یا -

 بالن خارج یا فشنگی )برای استفاده ابتدا باید شیر بالن باز شود(           بالن دارند-

 سرعت استفاده بیشتر-بالن داخل )فشار دادن اهرم برای استفاده از آن کافی است(               

 راه های تشخیص اینکه کزسول نیاز به شارژ دارد یا نه؟

 سنج در منطقه قرمز قرار گیردتحت فشار دائم :اگر عقربه فشار -1

 بالن خارج :کپسول را باز می کنیم و پودر را چك می کنیم که کلوخه نشده باشد-2

چون فشارسنج و بالن ندارد در صورتی که وزن ثانویه کپسول بیش از  CO2در مورد کپسول های -

 % وزن اولیه افت کند نیاز به شارژ دارد.20

 تست و بازرسی کزسول ها:

کپسول های بخش های مختلف بیمارستان را در تاریخ های معین از لحاظ مونود سی ماهیانه:بازر-1

بودن در نای مخصوص ،نبودن مانع برای برداشتن کپسول؛ونود کپسول های مناسب در مکان های 

 در مناطق مرطوب "مختلف ؛تونه شود کپسول های پودری تکان داده شوند خصوصا

 یك از بخشها یکی از کپسول ها را بصورت تصادفی تست می کنیم. در هرماه یکبار: 6آزمون -2

کپسول ها برای شارژ به شرکت های مربوط فرستاده می شود )بهتر است مانور های تست سالیانه:-3

 اموزشی برگزار گردد(

بسته به نظر شرکت سازنده کپسول ها برای تست هیدرواستاتیك )تست بدنه و ساله: 2تا  5تست -4

 و..( فرستاده شود.نوش ها 



 

 نکات :

در هنگام شارژ کردن کپسول ها بهتر است همه ی کپسول ها را با هم برای شارژ نفرستیم تا -1

 سازمان خالی از کپسول نباشد.

 2کیلویی از  12کپسول  1به نای  "در هر سایتی از بیش از یك کپسول استفاده شود )مثال-2

 کیلویی استفاده شود( 6کپسول 

 متر بیشتر باشد. 30تا کپسول از هم در یك مسیر نباید از  2فاصله -3

 سانتیمتر است. 110 "ارتفاع نصب کپسول معموال-4

 تجهیزات ثابت:

 ساعت خالی از افراد نباشد( 2مبتنی بر پرسنل یا دستی )به شرطی که سایت بیش از  سیستم کشف

بهتر است در -شعله ای ( شامل:کاشف دودی ؛ کاشف حرارتی ؛کاشفdetectorالکترونیکی ) 

 یکی از آن ها حرارتی باشد. "نوع کاشف استفاده شود که حتما 2هر سایت از 

 سیستم اطفاء: تشکیل شده از؛مخزن ماده خاموش کننده ؛لوله کشی برروی سقف ؛افشانه

الزم به ذکر است پرسنل آموزش دیده اطفاء حریق می بایست به صورت منطقی در شیفت های  

 حضور داشته باشند و هر یك از پرسنل به وظیفه خود آگاه باشند. مختلف کاری

 آموز  مهارت آتشنشانی

امروزه آتش نشانان با تجهیزات گران و با تکنولوژی باال آموز  می بینند مانند دستگاه های تصویر برداری 

سه های هوا که به وسیله حرارتی که از امواج مادون قرمز برای پیدا کردن اشیا داغ استفاده می نمایند یا کی

 (scBAوسایل تنفسی یا (اتشنشان ها زمانی که می خواهند وارد یک اتمسفر پر خطر بشوند استفاده می کنند.

 سازماندهی واحد آتشنشانی:

اصل مدیریت پایه  4در راس سازمان آتش نشانی رئیس اتش نشانی قرار دارد.بیشتر سازمان های آتش نشانی از 

 می کنندای زیر استفاده 



 

 اتحاد دستور-1

 حیطه نرارت-2

 تقسیم کار-3

 نرم و انضباط-4

اتحاد دستور تئوری است که هر آتشنشان تنها به یک ناظر و هر ناظر تنها به یک کارفرما پاسخ می دهد و بر 

همین عنوان زنجیره فرماندهی بدین صورت است که هر کس در مقابل فرمانده اتش نشانی پاسخ گو است و یک 

 مستقیم مسئولیت از فرمانده به اتش نشان شکل میگیرد خط

 نفر( 5حیطه نرارت تعداد افرادی را نشان می دهد که یکفرد می تواند به صورت موثر سرپرستی کند )

 تقسیم کار رو  سازماندهی یک حادثه بوسیله تقسیم استراتژی عمومی به چندین وظیفه کوچکتر است

 حیح باشد آتشنشان وظیفه ا  را بدون نقص وبا امنیت کامل انجام میدهدنرم و انرباط جدی اگر مثبت و ص

 ساختار سسازمانی یک واحد اتش نشانی رعایت سلسله مراتب )زنجیره فرماندهی می باشد(

 انواع واحد های آتش نشانی

 واحد مهندسی-1

 truckواحد -2

 واحد نجات-3

 واحد مخصوص زمین های علفزار-4

 واحد مواد پر خطر-5

 واحد خدمات پزشکی اضطراری-6

در یک حالت اضطراری آتش نشان هرگز نباید کورکورانه عمل کند،بصورت انفرادی عمل نکنید و تحت فرمان 

 باشید



 

تجهیزات حفاظت شخصی را فرامو  نکنید.تجهیزات مبارزه با آتش در ساختمان ،روپو  محافظ بزوشید،کت 

 دستکش ایمنی بزوشید،از سیستم تنفسی خود محافرت کنید ایمنی بزوشید،شلوار و چکمه ایمنی بزوشید،

 انواع کزسول های اکسیژن:

Scbaبا گرد  باز و با گرد  بسته 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 خطرحوادث بالیامدیریت 

 

 

 

 



 

 بحران چیست ؟

بزرگ و ویژه است که باعث در هم شکسته شدن انگاره های  اجتماعی –بحران در حقیقت یک فشار زایی روانی 

متعارف زندگی و واکنش های اجتماعی می شود و با آسیب های جانی و مالی ، تهدیدها ، خطرها و نیازهای تازه 

 ای که به وجود می آورد .

  

 در نتیجه می توان بحران را اینگونه تعریف کرد : 

می آید و سختی و  و حادثه ای که به طور طبیعی و یا توسط بشر به طور ناگهانی و یا به صورت فزاینده به وجود

به مشقتی به جامعه انسانی به گونه ای تحمیل نماید که جهت بر طرف کردن آن نیاز به اقدامات اساسی و فوق 

 العاده باشد.

هدف از تدوین این رو  اجرایی حصول اطمینان از شناسایی شرایط اضطراری بالقوه و تعیین رو  های واکنش 

اهش پیامودهای زیسوت محیطوی و آثوار ایمنوی و بهداشوت حرفوه ای و        جهت مقابله با آن شرایط به منرور کو 

همچنین پیشگیری و کاهش خسارات مالی و پیامدهای زیست محیطی/ ایمنی و بهداشتی، انجام اقودامات مورثر   

 جهت نجات، معالجه و درمان مصدومین و جلوگیری از سرایت حادثه به واحدهای مجاور بیمارستان می باشد. 

  تعاریف :  -2

 شرایط اضطراری:

شرایطی که در یک مدت زمان کوتاه خسارات زیادی را ایجاد می کند و معموال سازمان به تنهوایی نموی توانود     

شرایط به وجود آمده را به حالت طبیعی برگرداند. مانند وضعیت هایی که باعث نشوت و پاشوش موادشویمیایی،    

 تواند طبیعی یا ناشی از فعالیت های سازمان باشد.آتش سوزی، انفجار، زلزله، سیل. شرایط اضطراری می 

 ستاد بحران: 

این ستاد شامل کمیته های تخصصی مختلفی می باشد که با توجه به شرایط اضطراری شناسایی شوده در ایون   

 رو  تشریح شده اند.

 

 



 

 حادثه :

در صورتیکه عوامل بالقوه آسیب به بالفعول تبودیل شووند و منجور بوه آسویب )بوه شوکل مورگ، مصودومیت،            

 بیماری(گردند، حادثه رخ داده است. 

 شبه حادثه: 

 رویدادی که اتفاق افتد اما منجر به آسیب نشود

 شرح اقدامات: -3

 کلیات  -3-1

شده، که یط اضطراری بایستی موارد زیر در نرر گرفته برای آمادگی جهت مقابله با شرادر سطح این بیمارستان 

 :هر مراحل این اقدامات در بندهای بعدی تشریح شده اند

  و مشخص کردن نقاط مستعد بروز حوادث. بیمارستانتهیه نقشه کلی 

 .نصب نقشه در چند نقطه از سازمان 

 .تعیین وظایی و مسئولیت های کلیدی 

 نصب عالئم مربوط به شرایط اضطراری. 

 .نحوه ارتباطات 

 .رو  های تخلیه کارکنان 

 . نحوه انجام امداد و کمک های اولیه 

 .برگزاری مانور و تمرین رو  ها 

 .تست ادواری سیستم های هشدار دهنده 

 .برنامه ریزی تعمیرات و بازرسی ادواری تجهیزات 

 .آموز  عمومی 



 

 های امدادی. ترین سازمان نحوه ایجاد هماهنگی با نزدیک 

 صالحیت کارکنان تیم واکنش در شرایط اضطراری. ارزیابی 

 .نحوه مقابله با حریق 

 

 شناسایی و به روزسازی فعالیت های اضطراری  -3-2

شناسایی وضعیت های اضوطراری در واحودها و فعالیوت هوای مختلوی توسوط روسوای واحودها و بوا همکواری           

اضطراری توسط ایون کارشناسوان ثبوت و بوه     کارشناسان ایمنی و بهداشت صورت گرفته و لیست وضعیت های 

تایید نماینده مدیریت می رسد. همچنین از طریق اعالم در جلسات مختلی به اطالع سوطوح مختلوی کارکنوان    

رسانده می شود، لذا کلیه پرسنل باید از این نقواط بحرانوی و نیوز محول تجموع پرسونل در شورایط اضوطراری         

(Meeting point.آگاه باشند ) 

 )مکان امن( عبارتند از: Meeting pointشرایط 

 مکان تجمع، مکان حادثه خیز نباشد )امن باشد( -1

 نسبت به قسمت های مختلی نزدیکترین مکان در نرر گرفته شده باشد. -2

 حتی المقدور فضای باز باشد. -3

 به راحتی قابل دسترس باشد. -4

 )از جمله کزسول های ایمنی و...( موجود داشته باشد.در صورت نیاز به تجهیزات ایمنی و کمک های اولیه  -5

 با توجه به نقشه های تاسیسات برقی و مکانیکی )لوله کشی( نقطه امن باشد. -6

سیستم های مورد نیاز نریر روشنایی و دسترسی به آب آشامیدنی و سرویس بهداشتی حتی المقدور فوراهم   -7

 باشد.

 ت مشخص شده و در نقاط مناسب نصب گردد.محل نقطه امن یا تجمع در نقشه سای -8

 در سطح سازمان جهت یابی و عالئم نریر خروج اضطراری و حرکت به سمت محل تجمع تعیین گردد. -9



 

 

بدیهی است لیست وضعیت های اضطراری به همراه نقشه آن و نیز فرم های واکنش در شرایط اضطراری سالیانه 

ود. همچنین این بازنگری در مواقعی که فعالیت یا واحد جدیودی بوه   بررسی شده و در صورت نیاز به روز می ش

سیستم اضافه می گردد، یا یک وضعیت اضطراری )حادثه( بوجود می آیود و یوا در صوورت نیواز پوس از انجوام       

 رزمایش/مانور، انجام می گیرد.

ناسوایی و ارزیوابی و   یادآوری : آن دسته از ریسک های ایمنی و بهداشت/زیست محیطی که مطابق متدولوژی ش

زء وضعیت های اضطراری محسوب گردیده و در لیسوت وضوعیت    امتیازدهی مربوطه جدی یا بحرانی شده اند، ج

 های اضطراری ثبت می گردد. 

کارشناس ایمنی موظی است تلفن های ضروری درداخل سازمان را در دسترس کلیه پرسنل قورارداده و لیسوت   

سازمان را در محل هایی که امکان تماس با خوارج را دارنود شوامل حراسوت،      شماره تلفن های ضروری خارج از

 دفعر پرستاری و مرکز مخابرات قراردهد.

 

 شناسایی و واکنش در برابر شرایط اضطراری -3-3

مدیریت بحران در بیمارستان شامل چهار مرحله پیشگیری، آمادگی، واکنش و پاکسازی می باشود، کوه در ایون    

 رد الزم در این خصوص برا هر یک از سناریوها/مانورها به تفصیل ارائه شده است. رو  اجرایی موا

 الف( مرحله پیشگیری: 

اقداماتی است که در سازمان به منرور پیشگیری از ایجاد شرایط اضوطراری و پیشوگیری از ایجواد مخواطرات و     

 خسارات سنگین ناشی از شرایط مذکور انجام می شود.

 ب( مرحله آمادگی:   

اقداماتی است که سازمان به منرور کاهش آلودگی ها، مخاطرات و حوادث ناشی از ایجاد شرایط اضطراری انجام 

می دهد مانند مانورها و تمرینات دوره ای در برابر وقوع این شرایط. در این مرحله فرم های برنامه ریزی مانور، ، 

ردند. واحدآتش نشانی/خدمات موظی است ماهیانه از سناریو مانور و گزار  مانور/شرایط اضطراری تکمیل می گ



 

کلیه تجهیزات و وسایل مربوط جهت مقابله با شرایط اضطراری به منرور حصول اطمینان از مناسب بودن 

 شرایط موجود بازدید بعمل آورده و در فرم بازدید ثبت نماید.

 ج( مرحله واکنش:

پذیرفته و تیم های واکونش در برابور شورایط،  وظوایی     مرحله ای است که شرایط اضطراری در سازمان صورت  

خود را بر اساس مانورها  و تمورین هوایی کوه انجوام داده انود اجورا موی نماینود. در ایون مرحلوه فورم گوزار              

 مانور/شرایط اضطراری تکمیل می گردد.

اسوت.   جهت مقابله مناسب با شرایط اضطراری، درب های خوروج اضوطراری بوا نصوب توابلو مشوخص گردیوده       

همچنین جهت توجه دادن پرسنل به رعایت نکات زیست محیطی/ایمنی و بهداشتی، اقدام بوه برچسوب گوذاری    

هوای تجموع در    محول های مناسب در مناطق مختلی و بخصوص قسمت های خطرناک شده اسوت. همچنوین   

 گردد.  می به روزحسب نیاز  و  واحد آتش نشانی/خدمات مشخصهای اضطراری و مناطق خطر توسط  وضعیت

 د( مرحله پاکسازی:

مرحله ای است که وضعیت شرایط اضطراری کمی به حالت نرمال درآمده است، و شرایط نابسامان ایجواد شوده    

 بایستی توسط تیم مربوطه پاکسازی شود تا وضعیت بوجود آمده به حالت اولیه برگردد.

 

برای ایجاد آمادگی الزم جهت مقابله با شرایط اضطراری، برگزاری مانورها الزامی خواهد بود در این زمینوه ابتودا   

سناریو توسط مسئول آتش نشانی/کارشناس ایمنی تدوین و نقاط قوت و ضعی آن مشوخص موی شوود. سوزس     

و موضوع های تصویب شوده موورد    سناریوها در جلسه ای با حضور افراد کمیته بحران مورد بحث و بررسی واقع

اجرا گذارده می شود. در این خصوص الزمست مسئولین  هر یک از فعالیت ها  و  رو  کوار در موانور مشوخص    

 گردد. بدیهی است در سناریو موارد ذیل در نرر گرفته می شود: 

 .کلیات و هدف از انجام مانور 

 .افراد شرکت کننده و شرح وظایی افراد 

 .شرح سناریو 



 

 رنامه عملیات.ب 

  .تجهیزات ایمنی و آتش نشانی و نمودار برنامه زمان بندی اجرای مانور 

 

 شرایط اضطراری قابل پیش بینی در بیمارستان شامل موارد ذیل می باشند : -3-4

 آتش سوزی و حریق  -1 -3-4

 بارتند از:تیم های تخصصی واکنش در برابر شرایط اضطراری و وظایی هر یک ازاعضای این تیم ها ع-

 فرمانده عملیات:  -1

 تشخیص نوع حریق و راهنمایی و راهبری جهت اطفاء حریق و دور کردن افراد از صحنه.          

 آتش نشانی: -2

 انجام کارهای عملیاتی از قبیل خامو  کردن و اطفاء حریق.          

 امداد و نجات: -3

محیط حادثه و درصورت نیاز انتقال مصدومین بوه جوای    کمک کردن به افرادآسیب دیده ودورکردن افراد از

 امن و مراکزدرمانی.

 پاکسازی:-4

وظیفه امن کردن محیط و مطمئن شدن از اینکه خطری وجودندارد به عنوان مثال کسی در زیرآوار یا درمحیط 

 حادثه نمانده باشد.

افرادی که در بیمارستان عضو این تیم ها می باشند و نحوه تماس با آنان در ندول ذیل ارائه شده  

 است:



 

 اقدامات الزم قبل از وقوع حریق )مرحله پیشگیری(: -

این اقدامات از ابتدای ساخت بیمارستان در طراحی بیمارستان گنجانده شده که شامل پیش بینی راهروها و پله 

ء حریق های فرار، تهیه و نصب سیستم اعالم حریق، تهیه و نصب کزسول های اطفاء حریق و سایر تجهیزات اطفا

می باشد. همچنین تعمیرات و نگهداری به موقع و آماده به کار نگهداشتن سیستم های اعالم و اطفاء حریق نیوز  

 که در واحد تأسیسات انجام می گردد حائز اهمیت فراوان است. 

 

 ردیی
تیم واکنش در برابر آتش 

 سوزی

نام و نام خانوادگی 

 اعضاء

شماره  سمت در محل کار

 تماس

 جانشین

 سوپر وایزر  205 سوپر وایزر مترون فرمانده عملیات 1

 آتش نشانی 2
پرسنل  207 مسئول شیفت 1تاسیساتپرسنل 

 2تاسیسات

 امداد و نجات 3

مسئول پرستاری 

 بخش ها

  Staff - مسئول شیفت

مسئول بهداشت  250 مسئول مسئول خدمات

 محیط

 پاکسازی 4

مسئول شیفت 

 پرستاری

 Staff - مسئول شیفت

مسئول بهداشت  250 مسئول مسئول خدمات

 محیط

 نانشین مسئول 207 مسئول مسئول تاسیسات



 

 اقدامات الزم در خصوص آمادگی: -

سالی یکبار مانور برگزار می شوود. همچنوین   در بیمارستان بر اساس فرم مربوط جهت برنامه ریزی مانور حداقل 

قبل از انجام مانور ، سناریو در فرم مربوط تنریم و بر اساس سناریو تهیه شده و وظایی تدوین شده، تویم هوای   

مقابله با آتش سوزی اقدامات الزم را انجام می دهند. سزس فرم گزار  مانور/ شرایط اضطراری تنریم و نواقص 

مده در مانور برگزار شده تعیین  موی شوود. در اداموه  بور اسواس رو  اقودام اصوالحی و        و مشکالت به وجود آ

پیشگیرانه اقدامات الزم جهت رفع نواقص در مانور تعیین و اجرا موی گوردد. چنانچوه پوس از موانور دوره هوای       

 آموزشی برای تیم ها الزم باشد بر اساس رو  اجرایی آموز  اقدام می گردد.

که وجود لوازم و تجهیزات اعالم و اطفاء حریق و روشنایی اضطراری درآنها ضروری می باشود،   نقاطی از سازمان

توسط مسئول آتش نشانی/ خدمات شناسایی گردیده است، همچنین طی لیست کزسوول هوای ایمنوی، آموار و     

 ارقام کزسول ها مشخص و به روز می گردند.

رژ بعودی و هوم چنوین فوراهم آوردن وضوعیتی جهوت       شارژبه موقع کزسول های اطفاء حریوق، درج تواریخ شوا   

 جایگزینی کزسول هایی که برای شارژ برده می شوند، برعهده قسمت آتش نشانی می باشد.

 

 اقدامات تیم آتش نشانی به هنگام اعالم حریق )مرحله واکنش(:  -

س محول حریوق را از   پس از به صدا درآمدن آالرم از طریق سیستم اعالم حریق، مسئول تیم آتوش نشوانی، آدر  

مراکز کنترل شناسایی می کند و بالفاصله به محل مورد نرر مراجعه می نماید. بررسی دقیقی از محل مورد نرر 

به عمل آمده و در صورت رؤیت آتش سوزی ابتدا به کمک اعضای تیم آتش نشانی نیروها و ساکنین را از محول  

( درخواست کمک می نماید )در صورت نیاز(. سوزس بوا   125دور می سازند و طی تماس با آتش نشانی شهری )

توجه به نوع آتش سوزی از تجهیزات مناسب جهت اطفای حریق استفاده می نمایند و در آخر پوس از خوامو    

 شدن حریق، گزار  حادثه را در دفتر وقایع و فرم گزار  مانور/شرایط اضطراری ثبت می نماید.

 



 

وع اعالم حریق و عدم آتش سوزی مسئول تیم اتش نشانی علل ایجاد آالرم الزم به توضیح می باشد در صورت وق

در سیستم را بررسی نموده و چنانچه مشکلی وجود داشته باشد، سیستم را رفع نقص نموده یا درخواست تعمیر 

 آن را می نماید و تا راه اندازی مجدد سیستم و اطمینان از عملکرد صحیح موضوع را پیگیری می نماید. 

 وظایف نیروها و کارکنان بیمارستان در هنگام حریق:-

ضمن رؤیت آتش سوزی می بایست نزدیکترین فرد آژیر خطر دستی را به صدا درآورد و بالفاصله ضومن تمواس   

مسئول آتش نشانی و ایمنی )در صورت عدم حضور وی مرکز پاسخگو خواهد بود ( موضووع   207-205با تلفن 

اعالم نماید. مسئول آتش نشانی یا مخابرات بالفاصله با اعضای تیم تماس گرفته  آتش سوزی و آدرس محل آن را

و آدرس دقیق و نوع اتش سوزی و محل دقیق آتش سوزی در بیمارستان را اعالم نماید. مسئول ایمنی هر بخش 

ای تیم آتوش  که حریق در آن اتفاق افتاده می بایست از خروج کلیه افراد از داخل بخش مطمئن گردد. تا نیروه

نشانی نسبت به اطفای حریق اقدام نمایند. تیم آتش نشانی پس از مهار آتش بوا بررسوی محول، از عودم وجوود      

نیروهای انسانی مطمئن گردد  و در آخر ضمن بررسی علل آتش سوزی نتایج و یافته هوا و گوزار  خوود را در    

 دفتر وقایع ثبت نماید. 

له با آتش سوزی با مسئول آتش نشانی بیمارستان کوه دوره هوای الزم را   الزم به توضیح است که فرماندهی مقاب

در این زمینه گذرانده است می باشد، و در صورت نبود ایشان جانشین مسئول آتش نشانی این مسوئولیت را بور   

 عهده خواهد داشت.

 

 اقدامات الزم بعد از اعالم حریق )مرحله پاکسازی(: -

 

بوه   توجه به وظایی تعریی شده اقدامات مورد نیاز را انجام می دهد توا محویط را   در این مرحله تیم پاکسازی با

 حالت اولیه برگرداند

 زلزله و زمین لرزه: -2 -3-4

 تیم های تخصصی واکنش در برابر شرایط اضطراری و وظایی هر یک ازاعضای این تیم ها عبارتند از:- 



 

 فرمانده عملیات   - 1

 .مقابله و امداد سازماندهی و اعزام تیم جهت -

 سازمان.های ذیربط خارج از  در خواست کمک از نهادها و یا سازمان -

 نرارت مستمر بر وضعیت اضطراری و بسیج کلیه امکانات به منرور مقابله با آن. -

 .اعالم خاتمه وضعیت اضطراری -

 .تهیه گزار  حادثه و ارزیابی عملکرد گروههای عملیاتی -

 آتش نشانی -2

 عملیات آتش نشانی و کمک رسانی.هدایت و رهبری  -

 خارج کردن پرسنل از مکان هایی که درآنها شرایط اضطراری حادث شده است. -

بوه فرمانوده   های ذیربط  در خواست کمک از نهادها و سازماناعالم ارزیابی وخامت حادثه و در صورت نیاز  -

 عملیات

 امن.اتخاذ تدابیر الزم جهت انتقال کارکنان غیر ضروری به محلهای  -

 .برنامه ریزی و سازماندهی در امر تخلیه افراد -

 

 امداد و نجات  -3

 

  .رسیدگی به وضعیت مصدومین احتمالی و صدور دستورات الزم -

  .کمک رسانی و امداد به مجروحین قبل از رسیدن آمبوالنس به محل -

 .ترتیب الزم برای تماس با وابستگان مصدومین -

 .دمساعدت و همیاری در امر انتقال افرا  -

  .پیگیری امور مصدومین احتمالی -



 

 کمک در امر تخلیه افراد در صورت لزوم -

 

 

 

 پاکسازی -4

 

 فرمانده عملیات.آمار گیری کارکنان حاضر در محل و گزار  آن به  -

 پاکسازی محیط پس از وقوع شرایط اضطراری -

 

  

 تیم هماهنگ کننده -5

  

 برقراری امنیت در محل های تجمع اضطراری-

 بیمارستان.کنترل ترافیک در سطح  

 سازمان.هدایت گروههای امداد خارج از -

 .اقدامات الزم به منرور آماده سازی وسایل نقلیه برای حمل و نقل افراد-

 .نرارت مستمر در ورود و خروج وسایل نقلیه-

 

ارائه شده  افرادی که در بیمارستان عضو این تیم ها می باشند و نحوه تماس با آنان در ندول ذیل

 است:



 

 ردیی
تیم واکنش در برابر 

 زلزله

شماره  سمت در محل کار نام و نام خانوادگی اعضا

 تماس

 جانشین

 مترون فرمانده عملیات 1
مدیریت خدمات 

 پرستاری
222 

 سوپروایزر

  2تاسیسات 207 مسئول شیفت  1تاسیسات آتش نشانی 2

 امداد و نجات 3

مسئول شیفت 

 پرستاری 

 مسئول شیفت

 پرستار

- staff 

بهداشت  292 مسئول خدمات  خدمات 

 محیط

 پاکسازی 4

بهداشت  292 مسئول خدمات  خدمات 

 محیط

 2تاسیسات 207 تاسیسات تاسیسات

 تیم هماهنگ کننده 
مسئول شیفت 

 انتظامی

مسئول شیفت 

 انتظامی
204 

نیروی 

 2انتظامی 

 

 اقدامات الزم قبل از وقوع زلزله)مرحله پیشگیری(:  -

در صورتی که بیمارستان ساختمان جدیدی ایجاد نماید، موارد مربوط به ایمن سازی ساختمان در برابر زلزلوه را  

در نرر و اجرا می نماید. همچنین در خصوص ساختمان های موجوود نیوز بررسوی هوای الزم صوورت گرفتوه و       

صوص مقاوم سازی ساختمان هوا در انجوا م موی پوذیرد، توا از طریوق یکوی از شورکت هوای          اقدامات الزم در خ

صالحیت دار اقدام به آزمایش مقاوم سازی شده و مقاوم بودن ساختمات بیمارستان در برابر زلزلوه موورد تاییود    

 قرار گیرد.



 

 اقدامات الزم در خصوص آمادگی: -

حداقل سالی یکبار مانور زلزله برگزار می شوود. همچنوین قبول از     در بیمارستان بر اساس فرم برنامه ریزی مانور

انجام مانور سناریو مربوطه تنریم و بر اساس سناریو تهیه شده ، تیم های مقابله با زلزله اقودامات الزم را انجوام   

می دهند. سزس گزار  مانور در فرم مربوط تهیه و نواقص و مشکالت به وجود آموده تعیوین  موی شوود. پوس      

ازتعیین نواقص و علت های ریشه ای بوجودآورنده آن ها بر اساس رو  اقدام اصالحی و پیشگیرانه اقدامات الزم 

 جهت رفع مشخص و تصمیم گیری های الزم صورت  می پذیرد. 

 اقدامات تیم مقابه با زلزله هنگام وقوع )مرحله واکنش(:  -

فتود، مهمتورین مسوئله در بیمارسوتان، عملیواتی مانودن        چنانچه  زلزله ای با درجه ای بزرگ و مخرب اتفواق بی 

 بیمارستان با حداکثر شرایط آمادگی 

جهت مقابله با عوارض ناشی از زلزله )مرگ و میر، آلودگی های محیطی و کنترل عفونت، شیوع بیماری ها، آتش 

 له و ... ( می باشد.سوزی، اختالل در تأمین انرژی، اختالل در تصفیه خانه، اختالل در دفع بهداشتی زبا

 الزم به ذکر است نحوه اعالم وقوع وضعیت اضطراری بشرح ذیل می باشد:

در شرایط وقوع زلزله، ریاست بیمارستان به عنوان ریاست  بحران مسئولیت دارند تا ضمن تشکیل سوتاد بحوران   

خش را مدیریت نمایند. نسبت به بررسی وضعیت و شرایط، تصمیم گیری نموده و انجام اقدامات مقتضی در هر ب

در این زمان هر یک از تیم های تعیین شده با توجه به وظایی خود و با توجه به مانورهای برگزار شده اقودامات  

 مورد نیاز را انجام می دهند.

 

 اقدامات الزم بعد از زلزله )مرحله پاکسازی(: -

مورد نیاز را انجام موی دهود توا محویط را بوه      در این مرحله تیم خدمات با توجه به وظایی تعریی شده اقدامات 

 حالت اولیه برگرداند.

 

 



 

 CPRانجام   -3 -4-

ریوی اقداماتی اساسی جهت نجات بیماران مبتال به ایست قلبی تنفسی به شمار موی آیود    –عملیات احیاء قلبی 

که نیاز به کسب آگاهی و مهارت کامل دارد و برای بازگرداندن عملکرد دو عضو حیاتی یعنی قلب و ریه و در نوع 

 طوالنی مدت آن به منرور بازگرداندن عملکرد مغزی صورت می گیرد.

 قلبی ریوی شامل موارد زیر است:سطوح مختلف احیاء 

(این اقودامات بوه منروور بوازکردن راه هووایی و اکسیژناسویون و       Basic life supportاقدامات پایه احیاء )-1

 برقراری گرد  خون در سطح اولیه صورت می گیرد.

و  ( ایون اقودامات بوه منروور برقوراری گورد  خوون       Advance  life supportاقدامات پیشرفته احیاء )-2 

 اکسیژناسیون در سطح پیشرفته صورت می گیرد.

(این اقدامات بوه منروور احیواء مغوزی و بهبوود      prolonged  life supportاقدامات طوالنی مدت احیاء ) -3

 عملکرد بافت مغز و تثبیت  وضعیت بیمار صورت می گیرد.

 زمان صفر

ای حیواتی در وی وجوود نودارد، کوه     ریوی شده فاقد نبض و تونفس اسوت و نشوانه هو     –فرد دچار ایست قلبی 

اصطالحا گفته می شود دچار مرگ بالینی شده است.در این مرحله آسیب های وارده اغلب قابل برگشوت اسوت.   

دقیقوه بوه طوول    4-6زمانی که احیاء به دالیلی به تاخیر افتاده کمبود اکسیژناسیون و گورد  خوون بیشوتر از    

 .ایجاد شده و منجر به مرگ فیزیولوژیک می گرددانجامد، آسیب های جبران ناپذیری در مغز 

 (Golden timeزمان طالیی )

دقیقه فرصت وجوود دارد کوه بوه ایون زموان، زموان       4-6موفق به طور معمول از زمان صفر تا  CPRبرای یک 

 .طالیی گفته می شود. زمان طالیی در فرد مصدوم با توجه به عالئم بالینی و علت حادثه یا مشکل متفاوت است

 

 



 

 

 اعضای  واکنش در برابر شرایط اضطراری و وظایف هر یك به شرح ذیل می باشد.-

 شماره تماس CPRاعضای واکنش در برابر  ردیی

  205 سوپروایزر بالینی )کشیك (    1

  ICU 269-261پرستار  2

 266  متخص  بیهوشی 3

 CCU  241-218پرستار بخش  4

 

 وظایف هر یك از اعضاء:

 سوپروایزر بالینی:

 حضور داشته باشد.CPRبه عنوان رهبر و هماهنگ کننده در گروه  -1 

 (CPR)حضور به موقع افراد گروه در محل CPR نرارت بر حسن اجرای عملیات -2

جهوت انتقوال    ICUدر صورت نیاز بیمار به دستگاه ونتیالتور )بر بالین بیمار در بخش(هماهنگی بوا بخوش   -3

 ور بر بالین بیمار.سریعتر ونتیالت

) با توجوه بوه شورایط     ICUجهت انتقال سریعتر به  ICUهماهنگی با بخش  ICUدر صورت نیاز بیمار به -4

 بیمار و خالی بودن تخت(

 )ساکشن، ترالی کد، الرنگوسکوپ، آمبوبگ(CPR نرارت بر کامل و سالم بودن تجهیزات بخش در محل -5

 متخص  بیهوشی:

 مناسب جهت بیمار)لوله گذاری(برقراری راه هوایی -1



 

 )شوک(CPR دستورات الزم از جهت داروها و اقدامات مورد نیاز در حین انجام عملیات -2

 (ICUجهت انتقال بیمار به ICUنوشتن مشاوره ICU)در صورت نیاز بیمار به ICU تعیین نیاز بیمار به -3

 دستگاه ونتیالتور setupدستورات الزم جهت -4

 CPRاعالم ختم -5

تکنسین  بیهوشی موظی است اقدامات انجام شده و دستورات الزم را به طوور مسوتند در   CPRدر پایان هر -6

 ثبت نماید.  CPRپرونده و برگه 

 

 :ICUپرستار 

حمایت راه هوایی تا رسیدن متخصص بیهوشی )بازکردن راه هوایی ،ساکشن ترشحات در صورت لوزوم،دادن  -1

 وگیری از آسزیراسیون بیمار.پوزیشن مناسب به بیمار، جل

 اکسیژن رسانی مناسب بیمار تا رسیدن متخصص بیهوشی ،دادن اکسیژن از طریق ماسک و آمبوبگ-2

 همکاری با تکنسین بیهوشی جهت لوله گذاری.-3

دادن اکسیژن از طریق آمبوبگ به بیمار )بعد از لوله گذاری( و مانیتورینگ وضعیت تنفسوی بیموار توا زموان     -4

 شدن ونتیالتور.آماده 

 ونتیالتور با توجه به دستور متخصص بیهوشی و وصل کردن بیمار به ونتیالتور. setupتنریم -5

 کنترل مجدد وضعیت بیمار و اطمینان از عملکرد صحیح ونتیالتور و بهبودی وضعیت تنفسی بیمار.-6

 :CCUپرستار 

 ر حاضر نماید.بر بالین بیماCPRدستگاه الکترو شوک را همراه خود در محل -1

 مانیتورینگ وضعیت قلبی بیمار.-2

 تنریم دستگاه و همکاری جهت انجام عملیات شوک دادن بیمار در صورت لزوم.-3



 

الزم به ذکر است در هر بخش پرستار مربوطه بیمار و یا پرستار مسئول شیفت موظی است در تموامی مراحول   

با گروه همکاری می  CPRدر تزریق داروهای مورد نیاز گروه  را همراهی نماید. پرستار مسئول،  CPRعملیات 

 بر بالین بیمار همکاری الزم را انجام می دهد. CPR  نماید. پرستار مسئول در آماده نمودن تجهیزات 

)برون سوازمانی( را بوا ذکور نوام و تواریخ       CPR)موفق یا ناموفق( فرم CPR هریک از اعضاء گروه بعد از اتمام 

 امضاء می نماید.

 )مرحله آمادگی(:   CPRاقدامات الزم قبل از  -

کلیه دستگاه های مربوط به این عملیات در هر شیفت توسط پرستار آن بخش بررسی می شوود و در صوورتیکه   

دستگاه مشکلی داشته باشد در دفتر تجهیزات پزشکی ثبت و توسط خدمات بخش به واحود تجهیوزات پزشوکی    

 تحویل داده می شود و در صورت نیاز تجهیز جایگزین  می گردد. 

دریافوت موی    CPRمرتبه کلیه کارکنان آموز  های الزم را در ارتباط بوا عملیوات    2اقل همچنین سالیانه حد

 کنند

 )مرحله واکنش(:  CPRاقدامات الزم هنگام  -

توسط پیجینگ، سوپروایزر و مسئول پیجینگ با تک تک اعضای تیم مقابله تماس گرفته  114پس از اعالم  کد 

را پیگیری می نمایند. سزس اعضای مقابله بوا ایون شورایط بوه هموراه      و انجام اقدامات الزم جهت انجام عملیات 

تجهیزات خود را به محل مورد نرر رسانده  و هر یک  از افراد با توجه به آموز  ها و مسئولیت هایی که تعیین 

 دتکمیل و توسط اعضا امضا می گرد CPRگردیده اقدامات الزم را انجام می دهند. پس از پایان عملیات، فرم 

 برگزاری مانور و ارایه گزارش های آن -3-5

به منرور آزمایش نیروهای مسئول در شرایط اضطراری حداقل به صورت سالیانه در قسمت یا قسومت هوایی از   

بیمارستان که شرایط اجازه دهد، نسبت به برگزاری مانور آزمایشی اقدام می گردد. برناموه ریوزی نحووه اجورای     

دستاوردها  به  صورت جداگانه نزد نماینده مدیریت ثبت و نگهداری می گردند. بودیهی   مانورها و نتایج حاصله و

است نرارت برحسن اجرای تمرینات ادواری / مانورها بر عهده مسئول آتش نشانی/کارشناس ایمنوی و بهداشوت   

 بیمارستان می باشد.



 

پس از مواجهه احتمالی با آتش سوزی  این رو  اجرایی پس از پایان هر دوره مانور به صورت سالیانه و همچنین

 و زلزله و سایر شرایط اضطراری مورد بازنگری و اصالح نماینده مدیریت قرار می گیرد. 

: برای آگاه سازی کارکنان با وضعیت های اضطراری و نحوه مقابله با آنها مطابق رو  اجرایی آموز ،  یادآوری

دستورالعمل های مقابله با وضعیت های اضطراری در فواصل زمانی منرمی با همکاری واحد آموز  برگزار موی  

 گردد.

نی/کارشناس ایمنی ثبت گردیده و جهوت  گزارشات مربوط به مانورها در فرم گزار  انجام مانور توسط آتش نشا

مه ها و دستورالعمل های تدوین شده درجلسه کمیته بحوران مطورح    سوپروایزر بررسی نقاط قوت و ضعی برنا

 می گردد. موارد ذکر شده در این گزار  ها عبارتند از :

 زمان و ساعت انجام مانور،  -

 موضوع مانور -

 افراد شرکت کننده  -

 اطفاء استفاده شده در مانوروسایل اعالم/  -

 نتایج حاصل از مانورمشتمل برکمبود ها و اقدامات الزم برای رفع مشکل  -

 مدت زمان اطالع و رسیدن اولین نفر -

 عملکرد تیم های مختلی )نجات، ضایعات، اطفاء و...( -

 

 خطا وخطر  -3-6

اساس فرایندها یا انجام فعالیت های محولوه  چنانچه برای هر یک از کارکنان و پرسنل بیمارستان خطا وخطر  بر 

روی دهد، فرم گزار  خطا  تکمیل و برای مسئول ایمنی ارائه می گردد. سزس مسئول ایمنی با انجوام بررسوی   

 های الزم علل به وجود آورنده خطا  را مشخص می نماید. 



 

)در صورتی که خوود فورد    الزم به یادآوری است فرم گزار  خطا توسط خود شخص یا مسئول مربوطه تکمیل 

گزار  را تهیه نماید،  مسئول واحد بایستی گزار  را تایید نماید( و آخر هر ماه برای مسئول ایمنی ارسال موی  

گردد. سزس مسئول ایمنی گزارشات ارائه شده  را بررسی و پس از مشخص شدن علل ایجاد خطا بر اساس رو  

یین می گردد. انتهای هر ماه فرم گزار  ماهیانوه خطوا حووادث نیوز     اقدام اصالحی و پیشگیرانه اقدامات الزم تع

توسط مسئول ایمنی جهت تحلیل تکمیل می گردد. مسئول ایمنی موظی می باشد تا بر روی خطاهوای  اتفواق   

افتاده در سطح بیمارستان تحلیل های مورد نیاز را انجام دهد و نتایج تحلیل خود را به نماینده مودیریت جهوت   

 جلسات بازنگری مدیریت و تصمیم گیری ارائه نماید. طرح در

 سایر مستندات و پیوست ها :-4

    :فرم برنامه ریزی مانور 

 فرم وضعیت اضطراری  

     فرم گزارش مانور 

   فرم گزارش حادثه   

     لیست کپسولهای ایمنی 

  فرم گزارش ماهیانه خطا وخطر 

  فرمCPR )برون سازمانی( 

 در زمان وقوع درگیری: "با در گیریمقابله "اعضاء گروه 

 

 

 شماره تماس سمت اعضاءگروه مقابله با درگیری ردیف

 313-205 سوپروایزر سوپروایزر 1

 257-204 مسئول شیفت نیروی انتظامی 2



 

 

 میباشد.     99شماره تلفن مشترک کلیه شرایط اضطراری:      

 میباشد.  CPRجهت  114اعالم کد 

 نوزادان میباشد.  CPRجهت  114اعالم کد

 میباشد. 247اعالم کد سکته حاد قلبی 

 شماره تلفن های مورد نیاز بقرار زیر میباشد

 

ریاسووووووووووت 

 بیمارستان

 222 مترون 229 مدیر داخلی 227

بخووش جراحووی  203 بخش اورژانس 313-205 سوپروایزر

 مردان

255 

بخووش جراحووی 

 زنان

 266 اتاق عمل 216 بخش داخلی 255

-CCUA 218 255 بخش اطفال 263 زایشگاه

219 

ICUg 261-262 Icu oh 269 CCUB 241-

242 

 

 

 

 


