
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان

 دانشکده پزشکی 

 مرکز آموزشی درمانی شهید صیاد شیرازی

 معاونت آموزشی بالینی مرکز 

 

 

 مرکز آموزشی درمانی شهید صیاد شیرازیراهنمای آموزشی 

 

 تهیه و تنظیم

 واحد آموزش بیمارستان شهید صیاد شیرازی

 

 



 دانشجویان عزیز سالم

تبریک عرض می کنیم . با آرزوی موفقیت روز افزون برای شما به مرکز آموزشی درمانی شهید صیاد شیرازی ورود شما را 

 عزیزان قبل از هر چیز به معرفی محیط فیزیکی و پرسنل مرکز آموزشی درمانی شهید صیاد شیرازی می پردازیم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :شهید صیاد شیرازی تماس با بیمارستان

 32251503-32251502تلفن:

 32261175درو نگار:

 میدان باهنر ،بلوار شهید صیاد شیرازی ،مرکز آموزشی درمانی شهید صیادشیرازی–گرگان نشانی:

 

 رازیمعرفی بیمارستان شهید صیاد شی

 



 

 

 دکتر سعید امیر خانلوخانوادگی:نام و نام 

 مرکزرییس سمت:

 فوق تخصص نفرولوژیرشته تحصیلی:

 استادیارمرتبه علمی:

 2378شماره تماس داخلی:

 

 آقای افشین سردار زاده مجدنام و نام خانوادگی: 

 سمت: مدیرمرکز

 فیزیو تراپرشته تحصیلی: 

   2368شماره تماس داخلی:

 

 نفیسه عبدالهینام و نام خانوادگی: دکتر 

 مرکزمعاون آموزشی بالینی سمت: 

 فوق تخصص روماتولوژیرشته تحصیلی: 

 مرتبه علمی: استادیار

  2376شماره تماس داخلی:

 

 

 معرفی مدیران  مرکز آموزشی درمانی شهید صیاد شیرازی

 



 دکتر مهرداد آقایی نام و نام خانوادگی: 

 معاون پژوهشیسمت:

 فوق تخصص روماتولوژی رشته تحصیلی: 

 دانشیار مرتبه علمی:

 2369شماره تماس داخلی:

 

 

 دکتر مهدی زاهدینام و نام خانوادگی: 

 پزشکیتوسعه آموزش  دفتر رییسسمت:

 متخصص قلبرشته تحصیلی: 

 استادیارمرتبه علمی:

 2376شماره تماس داخلی:

 

 دکتر سمیرا عشقی نیانام و نام خانوادگی: 

 رییس دفتر توسعه تحقیقات بالینیسمت: 

 متخصص تغذیهرشته تحصیلی: 

 استادیارمرتبه علمی:

 2369شماره تماس داخلی:

 

  



 معرفی ساختمان آموزش مرکز آموزشی درمانی شهید صیاد شیرازی

آموزشی درمانی بیمارستان صیاد شیرازی شامل پنج طبقه است که به ترتیب در طبقه اول کالسهای شماره ساختمان آموزش مرکز 

نورولوژی( و در -بیهوشی( در طبقه دوم آموزش )قلب–جراحی -رادیولوژی–پوست -عفونی-و دفتر آموزش )اطفال 3و2و1

)آموزش زنان(  و در طبقه پنجم دفتر مدیر گروه داخلی )آموزش داخلی(قرار دارد. و طبقه چهارم دفتر مدیر گروه زنان 

خلی و کلیه همچنین در طبقه زیرزمین این ساختمان آمفی تئاتر بیمارستان قرار گرفته است که کنفرانسهای هفتگی و مورنینگ دا

و ویدیو مجهز به تخته وایت  بوردپایان نامه پزشکی حرفه ای و غیره در آن مکان برگزار می شود. کلیه کالسها و آمفی تئاتر 

 پروژکتور و شبکه اینترنت می باشد . 

دهای ثبت شده به صورت الکترونیکی ثبت می شود ودر پایان هر دوره از رکور  عزیزانقابل ذکر است که حضور و غیاب شما 

 پرینت گرفته می شود و هر گونه غیبت غیر موجه به مدیر گروه مربوطه گزارش داده می شود. ورود و خروج شما دانشجویان

 .مطابق قوانین آموزشی هر گروه می باشد و لذا الزم است اطالعات الزم را از کارشناس گروه مربوط کسب نماید 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مرکز درمانی شهید صیاد شیرازیمعرفی کارشناسان آموزش 

 نام و نام خانوادگی: ملیحه پایین محلی

 سمت: کارشناس آموزش

 2376شماره تماس داخلی:

 

 زهرا مقدمنام و نام خانوادگی: 

 سمت: کارشناس آموزش

 2030شماره تماس داخلی:

 

 نام و نام خانوادگی: فاطمه نظری منش

 سمت: کارشناس آموزش

 2246شماره تماس داخلی:

 

 نام و نام خانوادگی: سمیه حامد

 سمت: کارشناس آموزش

 2581شماره تماس داخلی:

 

 نام و نام خانوادگی: مریم عرب حسینی

 سمت: کارشناس آموزش

 2581شماره تماس داخلی:

 

 



 نام و نام خانوادگی: حدیثه محمدی

 سمت: کارشناس آموزش

 2074شماره تماس داخلی:

 پور نام و نام خانوادگی: سمانه عبداله

 سمت: کارشناس آموزش

 2074شماره تماس داخلی:

 نام و نام خانوادگی: بنی غریب

 سمت: هماهنگ کننده کالس ها

 2596شماره تماس داخلی:

 

 سارا اورمزنام و نام خانوادگی: 

 واحد توسعه تحقیقات بالینیسمت: کارشناس

 2543شماره تماس داخلی:

 

 شیرازیکتابخانه مرکز آموزشی درمانی صیاد 

 

جلد کتاب   3127کتابخانه این مرکز آموزشی در طبقه اول روبروی کالسهای آموزش بیمارستان واقع شده است که شامل    

 اینترنت می باشد. تین ، و دسترسی به پایگاه منابع الکترونیکی و سالن مطالعه و مجهز به شبکهجلد کتاب ال  868و   فارسی

 

 

 مریم بنی صفار-اضی: ندا رینام و نام خانوادگی

 سمت: مسئول کتابخانه

 2553شماره تماس داخلی: 

 

 

 



 

 معرفی بخش های بیمارستان

 

 بخش های بیمارستان شامل : 

، عفونی،  ICU،CCU ،PCCUاورژانس، جراحی عمومی، جراحی زنان، بخش زنان، زایشگاه، اتاق عمل، اطفال، داخلی، قلب،

 نورولوژی و همودیالیز می باشد.

 

 

 

 خدمات درمانگاهی شامل:

داخلی و فوق تخصص های داخلی)ریه،هماتولوژی،نفرولوزی، غدد ، گوارش، روماتولوژی( و جراحی، پره ناتال، ژنیکولوژی، 

 عفونی ، اطفال، نوزادان، نورولوژی، روانپزشکی ، قلب ، مشاوره بیهوشی، پوست

 

 

 خدمات پاراکلینیکی شامل:

زمایشگاه و پاتولوژی ، اکو و تست ورزش، داروخانه ، آندوسکوپی و کولونوسکوپی، نوار مغزی رادیولوژی، سونوگرافی داپلر، آ

 و نوار عضالنی.

 

 

 درمانگاه:

 در طبقه همکف واقع شده است. 

 معصومه رضایی فر:مسئول درمانگاه

 رییس درمانگاه: دکتر مهدی زاهدی

 2461:شماره تماس داخلی

 

 NICU-پاتولوژی -آزمایشگاه–رادیولوژی –درمانگاه قلب -اورژانس

 .می باشنددر طبقه اول بیمارستان 



زمند و نیا بیمارانئه خدمات درمانی به دارای امکانات و تجهیزات کامل و تیم پزشکی و پرستاری مجرب وظیفه ارا اورژانس

 رسیدگی فوری را به عهده دارد.

 ده ارائه خدمات می باشد.ی آماورت شبانه روزی در سه شیفت کاراین مرکز بالینی به ص

 

 اورژانس :

 آقای دکتر هادی تاجیک جالیریرییس بخش: 

 لیال صادقیمسئول اورژانس:

           2386شماره تماس داخلی:

 

 در طبقه اول و مقابل اورژانس می باشد.درمانگاه قلب:

 باقر صادقیرییس بخش درمانگاه قلب:آقای دکتر 

 خانم الهام خیر اندیشمسئول بخش درمانگاه قلب: 

 2463شماره تماس داخلی: 

 

 در طبقه اول می باشد . رادیولوژی:

 رییس بخش رادیو لوژی:خانم دکتر سمیه لیوانی

 مسئول بخش : خانم زهره نگهبان

 2404-2405شماره تماس داخلی: 

 آزمایشگاه و پاتولوژی:

 طبقه اول می باشد.

 دکتر محمد اشعاریرییس بخش آزمایشگاه و پاتولوژی: آقای 

 مسئول بخش :خانم رقیه حاجی مشهدی

 2345-2420شماره تماس داخلی:



 

 در طبقه اول واقع شده است.: NICUبخش

 :خانم دکتر آرزو میر فاضلی NICUرییس بخش 

 :خانم نسرین عسگری پور NICUمسئول بخش 

 2362-2360شماره تماس داخلی :

 

 نوزادان- 2ICU-بخش زنان و زایمان-بخش زایشگاه

 در طبقه دوم واقع شده است .

 بخش زایشگاه :

 الهام مبشریرییس بخش زایشگاه: خانم دکتر 

 مسئول زایشگاه: خانم داداشی

 2326-2323شماره تماس داخلی: 

 :و زایمان بخش زنان

 الهام کاشانیرییس بخش زنان:خانم دکتر 

 معصومه وفادارخانم مسئول بخش زنان :

 2266شماره تماس داخلی : 

 

 :2ICUبخش

 آقای دکتر علیرضا سیدی نیاکی: ICU2بخش  رییس

 یحیی نژاد:خانم ICU2مسئول بخش 

 2273شماره تماس داخلی : 

 



 

 

 جنب زایشگاه می باشد. بخش نوزادان:

 سادات برکاتیرییس بخش نوزادان : خانم دکتر منیره 

 مسئول بخش نوزادان: خانم خاور بهاری

 2183شماره تماس داخلی: 

 

 :بخش نفرولوژی-1ICU–اتاق عمل –بخش جراحی عمومی 

 در طبقه سوم واقع شده است

 آقای دکتر رضا افغانی رییس بخش جراحی عمومی :  

 مسئول بخش جراحی عمومی: آقای امین پور اصغر

 2171-2190شماره تماس داخلی: 

 

 آقای دکتر علیرضا سیدی نیاکیرییس بخش اتاق عمل :

 عمل: خانم اکرم تاج مهریمسئول بخش اتاق 

 2223-2222شماره تماس داخلی:

 

 

 آقای دکتر محمود خانداشپور:  ICU رییس بخش

 : مونا نظر کتولیICUمسئول بخش 

 2204-2200شماره تماس داخلی: 

 



 آقای دکتر محمد موجرلورئیس بخش نفرولوژی :

 مسئول بخش نفرولوژی:جواد اکرمی

 2171-2190شماره تماس داخلی:    

 

 : بخش نورولوژی –بخش عفونی –جراحی زنان 

 چهارم واقع شده استدر طبقه 

 خانم دکتر کاشانیرییس بخش جراحی زنان:

 زنان:خانم فرشته الچینیجراحی بخش  مسئول

 2152-2151شماره تماس داخلی:

 

 خانم دکتر بهناز خدابخشی:عفونیرییس بخش 

 بخش عفونی:خانم شادی نوروزی مسئول

 2104-2103داخلی:شماره تماس 

 

 

 

 

 رییس بخش نورولوژی: محمد حسن نعیمی طبیعی

 نفیسه جعفریمسئول بخش نورولوژی:

 2088-2087شماره تماس داخلی:

 



 : بخش داخلی

 میباشد.غدد - و هماتولوژی  و روماتولوژی در طبقه پنجم واقع شده است و در سمت چپ بخش نفرولوژی   

 فاطمه  رحمانی خانم دکتررییس بخش داخلی جنرال:

 بخش زنان:خانم مریم جواد منش مسئول

 2021-2020:شماره تماس داخلی

 

 آقای دکتر مهرداد آقایی:،روماتولوژی،غددرئیس بخش هماتولوژی 

 خانم ام البنین محمدیمسئول بخش هماتولوژی:

 2622شماره تماس داخلی:    

 ن بخش ریه و بخش گوارش می باشد.و در سمت راست آ

 

 بهزاد کشاورزآقای دکتر ریه:ش رییس بخ

 خانم مریم حسین خانیمسئول بخش ریه:

 2620شماره تماس داخلی:

 

 مسعود خوش نیاآقای دکتر :گوارشرییس بخش 

 فاطمه جباریخانم :گوارشمسئول بخش 

 2081- 2080 شماره تماس داخلی:

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 مرکز فوق تخصصی قلب سلیم :

 .POST CCUو CCUدر جنب اورژانس واقع شده است.شامل دو طبقه 

 باقر صادقیآقای دکتر :CCUرییس بخش 

 خانم نفیسه کاظم نژاد:CCUمسئول بخش

 2632شماره تماس داخلی:

 

 باقر صادقیآقای دکتر :POST CCUرییس بخش

 خانم زهرا ابراهیمی:POST CCUمسئول بخش

 2634شماره تماس داخلی:

 

 در طبقه اول  واقع شده است.غذاخوری :سالن 

 اعظم خوری خانممسئول تغذیه:

 2491شماره تماس داخلی:

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 ظاهري با و نموده باشدرعایت می سالمت کنترل و اي حرفه اخالق اصول با که را زیر موارد رود می انتظار دانشجویان از

 .یابند حضور ها وبخش دانشکده در دانشگاهی شئونات و اجتماعی منزلت با متناسب رفتاري و آراسته

 :پوشش به مربوط مقررات -1ماده

 با (بانوان مخصوص) مقنعه ، سفید روپوش از استفاده به موظف ، آزمایشگاه و بالینی هاي بخش در دانشجویان کلیه-1

 آزادانه حرکات امکان که گشاد کافی اندازه به و مناسب اندازه با ، مرتب ، تمیز باید روپوش .باشند می مشخص هاي رنگ

 .باشد دانشجو تحصیلی مقطع و نام شامل شناسایی کارت به مزین و نماید فراهم را بسته دکمه با

 .گردد می اعالم دانشکده طرف از مقنعه و روپوش مشخصات -2

 .میباشد ممنوع آقایان و ها خانم براي ... و لکه و پارگی داراي ، خاص عالئم با پوششی نوع هر از استفاده-3

 :جوراب و کفش -2ماده

 .باشد صدا ایجاد بدون و کوتاه پاشنه یا و پاشنه بدون ، ساده باید ها کفش-1

 .باشد نمی مجاز صندل پوشیدن-2

 .است الزامی مناسب ضخامت با جوراب پوشیدن -3

 :ها ناخن و موها-3 ماده

 دانشجو وظایف ،مقررات اي حرفه اخالق منشور

 :آقایان

 روي مو گرفتن قرار) . نپوشاند را صورت روي که نحوي به ، خاص فرم بدون و بوده شده اصالح ، تمیز ، کوتاه موها-1

 .(گردد می آلودگی انتقال باعث دست با موها مکرر زدن کنار و نموده محدود را کننده عمل دید میدان صورت

 :ها خانم

 دانشجویان، مقررات وظایف  ای حرفه منشوراخالق



 سبب و داده افزایش را دستکش شدن پاره احتمال بلند ناخن( باشند الك بدون و تمیز ، شده کوتاه باید ها ناخن-2

 .(میگردد ها ناخن زیر آلودگی دیدن مانع الك وجود و شود می ها پاتوژن انتقال

 . باشد می ممنوع متعارف غیر صورت و مو آرایش گونه هر از استفاده-3

 :بخش در رفتار نحوه و فردی بهداشت -4 ماده

 .است الزامی دندان و دهان بهداشت و فردي بهداشت رعایت-1

 هاي ورایحه بوده محل در حاضر آحاد همه به متعلق کار محیط هواي.) باشد نمی جایز تند بوي گونه هر از استفاده-2

 ). باشد می مضر و آلرژن بسیار تند

 در و آموزشی هاي محیط و آزمایشگاه بخش در بلند صداي ایجاد و کردن شوخی ، سیگار کشیدن ، آدامس جویدن-3

 . باشد نمی قبول قابل و بوده اي حرفه رفتار با مغایر بیماران درمان هنگام

 . باشد نمی مجاز آزمایشگاه و بخش در کار و کالس در حضور هنگام در موبایل از استفاده-4

 :آالت یورز -5ماده

 . است ممنوع ازدواج ساده حلقه جز به آالت زیور گونه هر از استفاده-1

 . است ممنوع زینتی هاي نگین کاربرد و خالکوبی گونه هر-2

 عواقب گردد می اي حرفه اخالق به اعتناعی بی ، عفونت کنترل اصول رعایت عدم موجب که فوق موارد نکردن رعایت

 : دارد دنبال به دانشجو براي را زیر

 دانشکده مدیریت توسط شفاهی تذکر = اول بار

 دانشجو ولی به اطالع و پرونده در درج با کتبی تذکر = دوم بار

 ، ها گروه محترم مسئولین ، مدیران مقررات برابر اقدام و دانشگاه انظباطی کمیته به دانشجو پرونده ارجاع = سوم بار

 . نمود خواهند همکاري و نظارت نامه آیین این اجراي حسن بر آموزش مرکز پرسنل و علمی هیات اعضاي

 :پزشکی دانشجوي کلی وظایف

  باشند داشته حضور بخش در صبح 7:30 ساعت رأس روز هر باید دانشجویان

 .باشند می مربوطه بیماران پرونده در بیماري سیر و حال شرح نوشتن به موظف روز هر دانشجویان

 (فیزیکی معاینه و حال شرح اخذ) کند ویزیت را بیماران متخصص پزشکان کنار در دانشجو باید روز هر

  باشد داشته فعال شرکت اساتید با بالینی راند در باید دانشجو



  باشد داشته حضور بیمارستان عمومی هفتگی درکنفرانس باید دانشجویان دوشنبه روزهاي

  میباشد گروه مقررات رعایت به موظف دانشجو

 .است درمانگاه و کننده مراجعه بیماران از حال شرح گرفتن به موظف دانشجو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

A  ارتقاء کمیت آموزشی با هدف : 

 (  پایه علوم هاي رشته– دستیاري)  موجود هاي پتانسیل اساس بر تکمیلی تحصیالت هاي تعداددوره افزایش – 1

  آموزش براي... (  و فضا)  پایه هاي استاندارد تامین و تجهیزات نوسازي – 2

  داروسازي دانشکده اندازي راه گیري پی – 2

B  ارتقاء کیفیت آموزش بر مبنای : 

 آوردن فراهم طریق از موجود نواقص ترمیم و موجود تخصصی هاي رسشته تقویت جهت متخصص نیروهاي جذب – 1

  دانشگاه از شده خارج آمد کار نیروهاي همکاري شرایط

(  شعاع  سعاد)  آکادمیک عملکرد سامانه استقرار طریق از علمی هیئت:  شامل آموزش ارکان تمامی ارزشیابی – 2

 نامه هاي آموزشی بصورت مستمر بر ارزشیابی

 کوریکولوم پنهان بخش)  دانشجو – استاد ارتباط در ضعف و قوت نقاط شناسایی و علمی هیئت اعضاء سازي توانمند – 3

 ) 

  آموزش تحول گانه ده هاي بسته اجرا زمینه در شرایط آوردن فراهم – 4

آموزشی و توجه خاص بهآموزش طلب سرپایی و فیلدهاي  هاي کوریکولوم نگري باز و پاسخگو آموزش به ویزه توجه – 5

 بهداشتی درمانی در برنامه ریزي کالن دانشگاه 

 برنامه جهت جهت تخصصی شوراي اندازي راه و ها رشته از بعضی در حضوري غیر و مجازي آموزش به ویزه توجه – 6

  مدرن ریزي

ي در خصوص دستیابی به پایان نامه هاي محصول محور با ارائه ریز برنامه و دانشجویی هاي نامه پایان به دهی سامان – 7

 پایان نامه مشترك دانشگاه با صنعت 

 پرونده سازي یکپارچه و باشد گیري پی قابل واحد سامانه یک طریق از دانشجویان امور تمام که شرایطی ایجاد – 8

 دانشجویی

 ن المللیبی و داخلی دانشگاهی مراکز با علمی هاي همکاري گسترش – 9

 هاي فعالیت ازاء به کارانه دریافت خصوص در نامه آئین تدوین و آموزش معاونت در موجود هاي نامه آئین بینی باز – 10

  آموزشی

 اهداف آموزشی مرکز



 به دستیابی منظور به علمی هیئت اعصاء براي کشور از خارج در مدت کوتاه هاي دوره آموزشی بخش نمودن فعال – 11

 گاه نسل دوم دانش سمت به حرکت و روز دانش

 تخصیص ئ آموزشی فیلدهاي مشکالت حسب بر تحقیقات نمودن سفارشی و آموزش در پژوهش واحد تقویت – 12

  آموزشی توسعه حاي طرح براي آموزشی هاي گرانت و آموزشی هاي بودجه

  آنان سازي توانمند و درخشان هاي استعدا شناسایی هاي برنامه مستمر انجام – 13

 ز گزوههاي آموزشی دانشگاه بصورت ادواري راه کار جهت حل مشکالت جهت تبادل نظرات و تدوین ا دید باز – 14

  آموزشی گروه تشویقی هاي مکانیزم ایجاد با گروهی کار انگیزه ایجاد – 15

  مداوم آموزش تعالی و گسترش – 16

 ي دانشکده با نظر اعضاء هیئت علمی روسا و گروه مدیران انتخاب طریق از تشکیالت و ادراري امور دهی سامان – 17

 مشترك بصورت که هایی بخش در دستیاري از عمومی پزشکی آموزش سازي جدا خصوص در شرایط آوردن فراهم – 18

 . گردد می ارائه آموزش

د مور انسانی نیروي تربیت امکان آوردن فراهم و کاربردي علمی و محور تولید آموزشی برنامههاي اجراي و طراحی – 19

 نیاز صنعت و برگزاري دوره هاي مورد نیاز صنایع مرتبط با حوزه سالمت 

 

C  ارتقاء مدیریت و رهبری دانشگاه : 

  ها گروه مدیران براي آموزشی رهبري مدت کوتاه هاي دوره ایجاد – 1

  گروه مدیران جایگاه تقویت – 2

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                               

 

 

 مرحله: 5شستن دستها با آب و صابون یا مایع ضدعفونی کننده الکلی در  -1

 الف( قبل از تماس با بیمار

 ب( بعد از تماس با بیمار

 ج( قبل از انجام هر نوع اقدامی براي بیمار

 حات بدند( بعد از تماس با خون و سایر ترش

 ه(بعد از تماس با محیط اطراف بیمار

در هنگام نمونه گیري از خون و سایر مایعات بدن خص.صاً، در مواقعی که احتمال پاشیدن آنها وجود دارد ، از  -2

 دستکش  عینک محافظ، گان و ماسک استفاده کنید.

( با دو دست ، خم کردن یا  Recapسرنگ ،سرسوزن و آنژیوکت ، از گذاشتن درپوش سرسوزن ) استفاده  پس از -3

 شکستن سرسوزن خودداري کنید) از روش به کار بردن یک دست  استفاده کنید(

 ( جمع آوري کنید. Safety boxسرسوزنها و وسایل نوك تیز و آلوده را در ظرف مخصوص جعبه ایمن )  -4

 و کزاز اقدام نمایید.  Bدر اسرع وقت نسبت به تکمیل واکسیناسیون هپاتیت  -5

 در صورت فرو رفتن سوزن، جراحت با اجسام تیز و برنده آلوده محل را با آب فراوان و صابون بشویید. -6

در صورت پاشیده شدن خون و سایر ترشحات بیمار یا مایعات بالقوه عفونی، به چشم ، دهان یا بینی محل را با آب یا -7

 نرمال سلین استریل شستشو دهید.

در صورت مشخص بودن منبع تماس ، حتماً موضوع را به اطالع پزشک و مسئول بخش رسانده و نسبت به بررسی  -8

 اقدام نمایید.  HIV ، HCV ،HBSوضعیت ابتالي بیمار به 

ساعت انجام و  72مشخص نیست . درخواست آزمایش قبل از  HIV ،HBS ،HCVدر صورتیکه وضعیت بیمار از نظر -9

 .نتیجه ثبت شود

 

 

 

 

 

                                                                                             

 

 

 اخالق پزشکی
 اصول احتیاطات استاندارد



( سیستمی از اصول و قواعد اخالقی است که ارزش ها و قضاوتها را Medical ethics)    :اخالق پزشکی به انگلیسی 

عنوان یک رشته علمی ، اخالق پزشکی کاربردهاي علمی خودش را در موقعیت هاي در حوزه پزشکی به کار می گیرد . به 

 بالینی همزمان با کار روي تاریخ ، فلسفه، الهیات و جامعه شناسی در بر می گیرد.

 

 معیار ها و ارزش ها در اصول اخالق پزشکی

 

چامپ و جیمز چیلدرس توسط تام بیواست که  "گانه  4اصول "چارچوب رایج  در تحلیل اخالق پزشکی روش بکارگیري 

اصل اخالقی اولیه و ساده را  4فرض مسلم دانسته اند این روش،  "در کتابشان به نام  قوانین اصول اخالق پزشکی 

با یکدیگر سنجیده و داوري می شوند و توجه فرد را به سمت حدود و وسعت کاربردشان اسایی می کند که تعامل ــشن

 اصل عبارتند از: جلب می کنند این چهار

اب کند یا از ان ــقالل فردي یعنی بیمار حق دارد روش درمان خود را انتخـــتاري و استــــاحترام به خودمخ -1

 د.ـامتناع نمای

 سودرسانی یعنی فرد شاغل در این حوزه باید به نفع بیمار و سود او عمل کند. -2

 عدم ضرر رسانی یعنی به فرد آسیبی وارد نشود.-3

م گیري در مورد اینکه چه کسی چه ـــعدالت یعنی مسائل مربوط به توزیع منابع بهداشتی درمانی کمیاب و تصمی -4

 درمانی دریافت می کند ، عدالت و انصاف و برابري رعایت گردد.

اي امضا سم نامه ـــاخالق و پزشکی به شکلی جدایی ناپذیر به یکدیگر پیوند دارند . هرپزشکی پیش از شروع به کار ق

دا و ـــحرفه اي پزشکی، ارتباط پزشک با خ می کند که اورا به رعایت اصولی ملزم می سازد. محور و رکن نخست

یتی وجود دارد و به همین علت است که ــدان خود است و فقط در چند حرفه معدود مانند قضاوت، چنین وضعـوج

شود. در میان مشاغل مختلف پزشکی به نحوي منحصر وگندنامه به عنوان یک موضوع جدي در پزشکی مطرح می ـــس

به فرد است چرا که مستقیم با جان آدمی مرتبط است. به همین دلیل ، اخالق جزیی جدایی ناپذیر از علم پزشکی تلقی 

 می شود.

را مقوله مطرح در پزشکی هستند. حقوق پزشکی بایدها و نباید هایی  3اخالق پزشکی، حقوق پزشکی و اخالق زیستس 

با حقوق پزشکی متفاوت است. که قوانین قضایی براي حرف پزشکی تنظیم کرده مشخص می کند، اما اخالق پزشکی 

تی و ـند برخورد و سلوك بشر در چارچوب علوم زیســموضوع اخالق زیستی که به تازگی مطرح شده مطالعه روشم

و روش و منش  مناسب با بیمار و همراه او در  بدن انسانی را مطرح می کند . رعایت اصول اخالق پزشکی و برخورد

فرهنگ و جامعه ما چه در طب قدیم و چه طب جدید پیشینه غنی دارد و کتب و فصول مختلفی در مورد اخالق پزشکی 

در نوشته هاي طبیبان قدیم به خصوص زکریاي رازي و ابن سینا وجود دارد و در طب جدید هم الگوهاي بزرگ اخالقی 

 دکتر قریب را داریم. مانند مرحوم

 

                  

 



 

 

                                    

 

 

 

 

 

در جهت ارتقاء فرایند مستند سازي و ارتقاء سطح سالمت بیمار، حمایت از حقوق قانونی وي و همچنین حمایت از حقوق 

پزشکان و کادر درمانی و تیم ارائه دهنده مراقبت ) اینترن، رزیدنت ها، پرستاران ، مادي و معنوي بیمارستان ، 

پیراپزشکان و ..( خواهشمن است نهایت کوشش  خود را در ثبت دقیق و به هنگام مدارك پزشکی براساس قوانین و 

 استانداردهاي وزارت بهداشت در تمامی مراحل درمانی نمایید.

 ازي قوانین زیر را رعایت شود:لطفاً، به هنگام مستند س

همه اطالعات ثبت شده  در مدارك پزشکی باید موثق ، دقیق و بدون قلم خوردگی و داراي امضاء باشد. ثبت اطالعات  -1

مدارك پزشکی باید کامالً خوانا ، واضح و مرتب باشد. رعایت امالء صحیح ، نقطه گذاري و جمله بندي صحیح در ثبت 

 .اطالعات ضروري است

در هنگام نوشتن پرونده پزشکی حتی االمکان از خودکار با جوهر ثابت استفاده شود و از نگارش با روان نویس و -2

 خودنویس خودداري گردد.

ثبت اطالعات در برگه ها مخصوصاً، خالصه پرونده و شرح حال صرفاً توسط یک نفر انجام پذیرد و به هیج وجه دو خط -3

 نباشد.

 صیفی باشد)دقیقاً آنچه را که مشاهده می کنید شرح دهید و آنچه را که می بینید مستند کنید(مستند سازي تو -4

 مستند سازي صحیح باشد.) از اظهارات مبهم و کلی گویی اجتناب کنید( -5

مار بین کلمات بی در مستند سازي از نقل قول مستقیم استفاده شود)حتی االمکان از کلمات دقیق بیمار استفاده شود( -6

و آنچه که مشاهده شده است با قرار دادن نقل قول بیمار در عالمت نقل قول تفاوت قائل شوید. بنابراین متوجه می شوند 

 که جمله دارا ي نقل قول دقیقاً چیزي است که بیمار گفته است.

مراقبت درمانی باید  مستند سازي به هنگام باشد، چون حافظه انسان به اسانی دچار فراموشی می شود. ثبت اطالعات-7

به هنگام رخداد مراقبت انجام شود .بنابراین بالفاصله بعد از ارائه مراقبت درمانی ، اطالعات را ثبت کنید.دستوراتی را که 

سالمتی مریض صادرمی کند ، باید بر روي برگه دستورات پزشک نوشته شود و امضاء  پزشک معالج به خاطر تامین

ساعت توسط خود اوثبت و  24ه طور شفاهی  یا بوسیله تلفن تعیین می نماید باید در خالل سفارشاتی که پزشک بگردد.

 تایید گردد.

 اطالعات بایستی با روش منطقی و متوالی ثبت شود و مداومت ثبت اطالعات وجود داشته باشد.-8

نام و نام خانوادگی امضاء  تاریخ و ساعت هر گونه اطالعات ورودي را مشخص کنید و اطالعات ثبت شده را با ذکر -9

 نمایید.

در صورت استفاده از اختصارات در پرونده از اختصارات استاندارد استفاده کنید و در ثبت تشخیص اولیه و نهایی به  -10

 اصول مستند سازی پرونده بیمار



 هیچ عنوان از اختصارات استفاده نگردد . مستند سازي واضح و مداوم باشد.

 ت اطالعات به ترتیب از همه خطوط استفاده کنید.در فرم هاي پرونده خط خالی نگذارید و در ثب -11

 اشتباات مستند سازي ثبت شود: -12

و در یک پرانتز ذکر  در ثبت اطالعات دچار اشتباه شدید ،آن را پاك نکنید یک خط بر روي قسمت اشتباه بکشید چنانچه

ر یک موضوع کامال متفاوت است و در کنید ) اشتباه( و سپس صحیحان نوشته و امضا شود.اشتباه از مراقبت درمانی بیما

 درجه اول بایستی به رزیدنت یا پزشک معالج گزارش داده شود.

 تکمیل بودن تمام سربرگ ها) اطالعات هویتی بیمار(به صورت کامل و درست حائز اهمیت است. -13

بدون قلم خوردگی و با  در بیماران فوتی نسخه اول ) غیرکپی( فرم ارجاع جسد یا اطالعات صحیح  و ثبت علت فوت14

 مهر و امضاء پزشک می بایست وجود داشته باشد.

تغییر اسم بیمار بدون صورتجلسه امکان پذیر نیست . در صورت تغییر اسم بیمار طبق صورتجلسه تمامی سربرگ ها -15

 وشته شود.باید تصحیح شود  بدین ترتیب که روي مورد اشتباه خط کشیده  و صحیح آن به صورت مرتب و خوانا ن

 تکمیل تمامی موارد موجود در برگه شرح حال عبارتند از :-16

شکایت اصلی بیمار فعلی و تاریخچه بیماري قبلی) در صورت وجود بیماري هاي زمینه اي با شرایط خاص ذکر شود به 

ابق فامیلی) به طور طور مثال بارداري، فشارخون و...( داروهاي در حال مصرف و سایر اعتیادات ، تمامی حساسیتها، سو

کلیه اعضا بدن در هر دو سمت برگه  و تکمیل  مثال وجود سابقه روانپزشکی و...( معاینات بدنی و بررسی هاي بالینی

در انتهاي صفحه، در صورت وجود بیماري یا نقص یا هر عالمت دیگري  "ادامه در پشت صفحه"پشت برگه و ثبت عبارت 

 ح داده شود و در غیر اینصورت با عالمت ضربدر مشخص گردد.در دستگاههاي بدن در مقابل توضی

 و در پایان نام و نام خانوادگی و امضاء اینترن با ذکر تاریخ ثبت شود و حتما، به مهر رزیدنت ممهور گردد. 

 استفاده از الك در پرونده غیرقانونی می باشد و به هیچ وجه نباید استفاده شود.-17

ختگی و عامل سوختگی در کلیه اوراق ) برگه پذیرش ، خالصه پرونده،شرح حال ، هاشور و یکسان بودن  درصد سو -18

 ...(شرط اصلی تکمیل بودن پرونده است.

 تکمیل تمامی موارد موجود در برگ خالصه پرونده که عبارتند از:-19

 تکمیل تمامی موارد موجود در برگ خالصه پرونده که عبارتند از:-20

تشخیص اوایه، تشخیص نهایی، اقدامات درمانی . اعمال جراحی ) تمامی اقدامات درمانی انجام شده  شکایت اصلی بیمارو

حتما نوشته شود( نتایج آزمایشات پاراکلینیکی ،سیر بیماري ، ثبت وضعیت بیمار به هنگام ترخیص ) بهبودي ،فوت، 

) پیگیري با مراجعه به درمانگاه( ز ترخیصترخیص با رضایت شخصی، فرار،...در صورت فوت علت مرگ( توصیه هاي پس ا

سپس تاریخ و ساعت ثبت خالصه پرونده توسط تکمیل کننده این برگه نوشته شود و در پایان به تایید و مهر امضاء و 

 پزشک معالج برسد.

  

 

 


