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 مقدمه

 هييتحت عنوان كتابچه توج ياعتباربخش يشده استانداردها يينتع يشماست بر طبق سرفصل ها يرو يشكه پ يمجموعه ا

كه هر پرسنل در هر رده  يموضوعات عموم يزو ن يمارستانكامل ب يمعرف يرنظ يشده است كه شامل مطالب يهبدو ورود ته

 روديدالومجموعه فرد جد ين. با مطالعه اباشدياز آن دارد، م يبه آگاه يازر بدو ورود و آغاز به كار خود ند يو گروه شغل يسازمان

در دسترس  يشههم يهيدر قالب كتابچه توج يهاطالعات پا ينكند، به عالوه ا يداپ يمارستانيب يهاول يمبا مفاه يكاف ييآشنا

 پرسنل باشد. يهكل

 يدوم آن با اندك يرايششد كه و ينتدو يمارستانيب يسال آغاز اعتباربخش ينو در نخست 0030سال  ييزدر پا يقبل مجموعه

 يشپ ،يالزام ينعناو يرشده بود و اضافه نمودن سا ينتدو يمارستانگروه هدف ب يكه اختصاصاً برا ياصالحات و كسر مطالب

 شماست. يرو

در اداره نوين بيمارستان ها در ايران و از اهداف استراتژيك  بيمار و بهبود مستمر كيفيت ارائه خدمات دو ركن اصلي ايمني

اجراي  شوند.بيمارستان حضرت وليعصر)عج( بوده كه در چارچوب استانداردهاي اعتباربخشي ملي پيگيري و پياده سازي مي

است و  عملياتيدر بيمارستان وظيفه تك تك پرسنل از مديران ارشد تا سطح  تاستانداردهاي اعتباربخشي و بهبود كيفي

ضروري است كليه پرسنل در هر بخش درماني يا پشتيباني با همکاري و همدلي جهت ايجاد رضايت هرچه بيشتر گيرندگان 

 خدمت پيش روند.

 

 مهندس امیر خسروپناهی

 بیمارستانمسئول بهبود كیفیت نماینده تیم مدیریت اجرایی و 

 و مسئول هماهنگ كننده كمیته هاي بیمارستانی

 یمارستانب یعموم یطشرا

 (Missionرسالت )

 ي،اصل عدالت اجتماع يتمطلوب به مردم با رعا يفيتبا ك ي)عج( با هدف ارائه خدمات درمانيعصرحضرت ول يمركز درمان

درمان  يبه استانداردها يبندياو، پا يتسازمان و تالش در جهت كسب رضا يوجود يتبه عنوان ماه يماراحترام به حقوق ب

 .گردديشکل گرفته و اداره م كيفيت،افزون  بهبود روز يهاركز بر برنامهو تم يمنا



 

 

 (Vision) چشم انداز

 ينصو متخص ياروز دن يو مطابق با فناور يشرفتهپ يزاتمجرب و متعهد، تجه يانسان يهاز سرما يريتا با بهره گ يمما برآن

و استاندارد با  يمنا يفيت،ز نمونه ارائه خدمات با كدر حوزه درمان استان نائل شده و مرك يحاذق و سرشناس، به سرآمد

 .يمباش يانهدر سطح استان، كشور و خاورم يمارب يتبه حداكثر رضا  يابيدست

 (Value Statement) یمارستانب یارزش ها یانیهب

 خداوند متعال و  ارج نهادن  به ارزش هاي دين  مبين اسالم  يتجلب رضا .0

 يمارانحقوق ب يترعا .0

 شور حقوق كاركنانمن يترعا .0

 ژاد، مذهب و قدرت پرداختبدون در نظرگرفتن سن، جنس، ن يمارانب يرشپذ .2

 سازمان يو خارج يداخل يانمشتر يمند يتتالش در جهت رضا .1

  يمارانب يها يازو توام با آرامش و عدالت به ن يفيتبا ك يع،سر يپاسخگوئ .1

 افراد  يو حرفه ا ياعتقاد ي،مذهب ي،اخالق يحفظ كرامت انساني و احترام به ارزش ها .4

 ياورژانس يمارنو بدون اتالف وقت به ب يعسر يدگيرس .2

 طرح انطباق يترعا .3

 يمشاركت يريتمد يتالش در جهت برقرار .03

 عصريفکر به نام خانواده ولهمدل و هم يگروه يجادا يو ابتکار و به عبارت يتخالق ي،فکرمشاركت و هم يمي،ت يهروح يتتقو .00

 در هر سطح و مقام يمارستاننل باحترام به حقوق پرس .00

 ياخالق پزشک يترعا .00

 ايجاد محيطي امن و آرام  براي پرسنل و بيماران  .02

 خدمات يفيتارتقاء مستمر ك .01

 (Goalsبیمارستان ) یکاهداف استراتژ

G1ارتقاي ايمني بيماران و كاركنان : 

G2اي داخليخدمات درماني، تشخيصي، آموزشي، هتلينگ و فراينده يفيت: بهبود مستمر ك 

G3و همراهان يمارانكاركنان، ب يتمندي: بهبود سطح رضا 

G4و بازگشت به اجتماع يمارب يتوانمندساز يش: افزا 

G5يمارستانيب يزاتو تجه يعمران يها يرساختز ي: ارتقا 

G6يو انسان يمنابع مال يريت: مد 



 

 

 خدمت یرندگانحقوق گ یتو رعا یمارمنشور حقوق ب ینمواز یترعا و یتاهم

اي اين امر در شرايط بيماري از اهميت ويژه ها مي باشند.کايك افراد جامعه متعهد به حفظ و احترام به كرامت انساني

برخوردار است. بر اساس قانون اساسي توجه به كرامت واالي انساني از اصول پايه نظام جمهوري اسالمي بوده، دولت موظف 

يك افراد كشور تأمين كند. بر اين اساس ارائه خدمات سالمت بايد عادالنه و درماني را براي يکا - است خدمات بهداشتي

 مبتني بر احترام به حقوق و رعايت كرامت انساني بيماران صورت پذيرد.

با توجه به ارزشهاي واالي انساني و مبتني بر فرهنگ اسالمي و ايراني و بر پايه برابري كرامت ذاتي تمامي  يمارحقوق بمنشور 

گان خدمات سالمت و با هدف حفظ، ارتقا و تحکيم رابطه انساني ميان ارائه كنندگان و گيرندگان خدمات سالمت گيرند

 تنظيم شده است.

 حقوق بیمار

 دریافت مطلوب خدمات سالمت حق بیمار است. (2

 ارائه خدمات سالمت باید:  

 نگي و مذهبي باشد؛ها، اعتقادات فره( شايسته شان و منزلت انسان و با احترام به ارزش0-0

 ي صداقت، انصاف،ادب و همراه با مهرباني باشد؛( بر پايه0-0

 ( فارغ از هرگونه تبعيض از جمله قومي، فرهنگي، مذهبي، نوع بيماري و جنسيتي باشد؛ 0-0

 ( بر اساس دانش روز باشد؛2-0

 ( مبتني بر برتري منافع بيمار باشد؛1-0

 باشد؛ تني بر عدالت و اولويت هاي درماني بيماران( در مورد توزيع منابع سالمت مب1-0

 ( مبتني بر هماهنگي اركان مراقبت اعم از پيشگيري، تشخيص، درمان و توانبخشي باشد؛4-0

 هاي غيرضروري باشد؛ به همراه تامين كليه امکانات رفاهي پايه و ضروري و به دور از تحميل درد و رنج و محدوديت (2-0

پذير جامعه از جمله كودكان،زنان باردار، سالمندان، بيماران رواني، زندانيان، هاي آسيببه حقوق گروه ايتوجه ويژه (3-0

 معلوالن ذهني و جسمي و افراد بدون سرپرست داشته باشد؛

 ترين زمان ممکن و با احترام به وقت بيمار باشد؛ در سريع (03-0

 جنس گيرندگان خدمت باشد؛ با در نظر گرفتن متغيرهايي چون زبان، سن و (00-0

ي آن صورت گيرد. در موارد غيرفوري)الکتيو( هاي ضروري و فوري )اورژانس(، بدون توجه به تأمين هزينهدر مراقبت (00-0

 بر اساس ضوابط تعريف شده باشد؛

 است پس از ارائهمکن نباشد، الزم هاي ضروري و فوري )اورژانس(، در صورتي كه ارائه خدمات مناسب مدر مراقبت (00-0

 خدمات ضروري و توضيحات الزم، زمينه انتقال بيمار به واحد مجهز فراهم گردد؛ 



 

 

در مراحل پاياني حيات كه وضعيت بيماري غيرقابل برگشت و مرگ بيمار قريب الوقوع مي باشد با هدف حفظ آسايش  (02-0

اش يازهاي رواني، اجتماعي، معنوي و عاطفي وي و خانوادهوي ارائه گردد. منظور از آسايش كاهش درد و رنج بيمار، توجه به ن

 خواهد همراه گردد. باشد. بيماردر حال احتضار حق دارد در آخرين لحظات زندگي خويش با فردي كه ميدر زمان احتضار مي

 اطالعات باید به نحو مطلوب و به میزان کافی در اختیار بیمار قرار گیرد.  (1

 د شامل موارد ذیل باشد: ( محتوای اطالعات بای2-1

 مفاد منشور حقوق بيمار در زمان پذيرش؛ (0-0-0

هاي بيني بيمارستان اعم از خدمات درماني و غيردرماني و ضوابط بيمه و معرفي سيستمهاي قابل پيشضوابط و هزينه (0-0-0

 حمايتي در زمان پذيرش؛

سئول ارائه مراقبت از جمله پزشك، پرستار و دانشجو و ارتباط اي اعضاي گروه پزشکي محرفه نام، مسؤوليت و رتبه (0-0-0

 ها با يکديگر؛اي آنحرفه

آگهي و هاي تشخيصي و درماني و نقاط ضعف و قوت هر روش و عوارض احتمالي آن ، تشخيص بيماري، پيشروش (2-0-0

 گيري بيمار؛گذار در روند تصميمي اطالعات تأثيرعوارض آن و نيز كليه

 دسترسي به پزشك معالج و اعضاي اصلي گروه پزشکي در طول درمان؛ نحوه (1-0-0

 ي اقداماتي كه ماهيت پژوهشي دارند؛كليه (1-0-0

 هاي ضروري براي استمرار درمان؛ارائه آموزش (4-0-0

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

هاي فردي وي از جمله شرايط بيمار از جمله اضطراب و درد و ويژگي اطالعات بايد در زمان مناسب و متناسب با (0-0-0

 كه: زبان، تحصيالت و توان درک در اختيار وي قرار گيرد، مگر اين

ي اطالعات فوق سبب آسيب به بيمار گردد؛ )در اين صورت انتقال اطالعات پس ي ارائهتأخير در شروع درمان به واسطه -

 زمان مناسب بايد انجام شود(.  از اقدام ضروري، در اولين

رغم اطالع از حق دريافت اطالعات، از اين امر امتناع نمايد كه در اين صورت بايد خواست بيمار محترم شمرده بيمار علي -

 كه عدم اطالع بيمار، وي يا سايرين را در معرض خطر جدي قرار دهد؛شود، مگر اين

افت نموده را دريشده در پرونده باليني خود دسترسي داشته باشد و تصوير آن ثبت ي اطالعاتتواند به كليهبيمار مي (0-0-0

 و تصحيح اشتباهات مندرج در آن را درخواست نمايد. 

 گیری آزادانه بیمار در دریافت خدمات سالمت باید محترم شمرده شود. حق انتخاب و تصمیم (3

 باشد: یگیری درباره موارد ذیل ممحدوده انتخاب و تصمیم (2-3

 ي خدمات سالمت در چارچوب ضوابط؛ كنندهانتخاب پزشك معالج و مركز ارائه (0-0-0

 ( انتخاب و نظر خواهي از پزشك دوم به عنوان مشاور؛0-0-0



 

 

گيري وي تأثيري در تداوم و نحوه دريافت ( شركت يا عدم شركت درهر گونه پژوهش، با اطمينان از اينکه تصميم0-0-0

 نخواهد داشت؛ خدمات سالمت 

( قبول يا رد درمان هاي پيشنهادي پس از آگاهي از عوارض احتمالي ناشي از پذيرش يا رد آن مگر در موارد خودكشي 2-0-0

 دهد؛يا مواردي كه امتناع از درمان شخص ديگري را در معرض خطر جدي قرار مي

 باشد ثبت وگيري ميي كه بيمار واجد ظرفيت تصميماعالم نظر قبلي بيمار در مورد اقدامات درماني آتي در زمان (1-0-0

گيري وي با رعايت موازين قانوني مد نظر ارائه كنندگان عنوان راهنماي اقدامات پزشکي در زمان فقدان ظرفيت تصميمبه

 گيرنده جايگزين بيمار قرار گيرد. خدمات سالمت و تصميم

 باشد: یگیری شامل موارد ذیل مشرایط انتخاب و تصمیم (1-3

گيري بيمار بايد آزادانه و آگاهانه ، مبتني بر دريافت اطالعات كافي و جامع)مذكور در بند دوم( انتخاب و تصميم (0-0-0

 باشد؛

 گيري و انتخاب داده شود. پس از ارائه اطالعات، زمان الزم و كافي به بيمار جهت تصميم (0-0-0

 ه حریم خصوصی بیمار)حق خلوت( و رعایت اصل رازداری باشد. ارائه خدمات سالمت باید مبتنی بر احترام ب (2

ي اطالعات مربوط به بيمار الزامي است مگر در مواردي كه قانون آن را استثنا كرده رعايت اصل رازداري راجع به كليه (0-2

 باشد؛

گذاشته شود. ضروري است  ي مراحل مراقبت اعم از تشخيصي و درماني بايد به حريم خصوصي بيمار احترامدر كليه (0-2

 ي امکانات الزم جهت تضمين حريم خصوصي بيمار فراهم گردد؛بدين منظوركليه

شوند ميتوانند به ( فقط بيمار و گروه درماني و افراد مجاز از طرف بيمار و افرادي كه به حکم قانون مجاز تلقي مي0-2

 اطالعات دسترسي داشته باشند؛

ل تشخيصي از جمله معاينات، فرد معتمد خود را همراه داشته باشد. همراهي يکي از والدين بيمار حق دارد در مراح (2-2

 هاي پزشکي باشد.كودک در تمام مراحل درمان حق كودک مي باشد مگر اينکه اين امر بر خالف ضرورت

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

دعاي نقض حقوق خود كه موضوع اين منشور است، بدون اختالل در كيفيت دريافت ( هر بيمار حق دارد در صورت ا0-1

 خدمات سالمت به مقامات ذي صالح شکايت نمايد؛

 بيماران حق دارند از نحوه رسيدگي و نتايج شکايت خود آگاه شوند؛ (0-1

مان ترين زطابق مقررات در كوتاهخسارت ناشي از خطاي ارائه كنندگان خدمات سالمت بايد پس از رسيدگي و اثبات م (0-1

 ممکن جبران شود. 

مذكور  -گيري باشد، اعمال كليه حقوق بيماردر اجراي مفاد اين منشور در صورتي كه بيمار به هر دليلي فاقد ظرفيت تصميم

ف نظر بر خال جايگزين گيرندهي قانوني جايگزين خواهد بود. البته چنانچه تصميمگيرندهتصميم بر عهده -در اين منشور

 گيري را بنمايد. تواند از طريق مراجع ذيربط درخواست تجديد نظر در تصميمپزشك، مانع درمان بيمار شود، پزشك مي



 

 

تواند در بخشي از روند درمان معقوالنه تصميم بگيرد، گيري است، اما ميچنانچه بيماري كه فاقد ظرفيت كافي براي تصميم

 .شودبايد تصميم او محترم شمرده 

 یمارب یمنیا

بالقوه، مرتبط با خدمات مراقبت سالمت  يا مورديب هاييببهداشت، اجتناب از آس يسازمان جهان يدگاهاز د يمارب يمنيا

 آن است يقتدر عرصه خدمات هستند. حق هايتفعال يناز پرخطرتر يکي ينشان داده است كه خدمات درمان هاياست. بررس

 يکيحوادث تراف ينه،سرطان س يي،حوادث خطوط هوا يزاناز م يکادر آمر انيدرم ياز خطاها ياشن يربروز مرگ و م يزانكه م

 فراتر است. يدزو ا

خدمات  ينا يهاز ناح يبه نوع يدر موسسات درمان يموارد بستر %00از آن است كه به طور متوسط حدود  يحاك يكل برآورد

حوادث  ينآن لحاظ نمود. دو نکته مهم در خصوص نحوه برخورد با ادرصد مرگ را در  يك توانيكه م شونديم يبدچار آس

 بودن آنها است. يشگيريقابل پ يگريناخواسته بودن و د يکي

اصالً فرصت  تواننديو اقدام الزم و به موقع م يزيردر صورت برنامه يعوقا يندرصد ا 40تا  10 يندهد كه ب ينشان م مطالعات

 ا حداقل تبعات سوء همراه باشند.ب ينکها يانکنند و  يدابروز پ

بهداشت و متعاقب آن  يكه توسط سازمان جهان يمارب يمنيراه حل ا 3 يمارستاندر ب يمارب يمنيسطح ا يمنظور ارتقا به

 يمارب يمنيراه حل ا 3 ياجرا يخواهد شد. برنامه راهبر ييدانشگاهها ابالغ شده است اجرا يهوزارت بهداشت و درمان به كل

 :باشديم يربه شرح ز

 ييدارو ياز خطا يريبا نام و تلفظ مشابه جهت جلوگ يتوجه به داروها .0

  مشابه دارند و احتمال بروز خطا در آنها وجود  يرا كه اسام يياز داروها يستيخواسته شد تا ل يدرمان يهابخش يهاز كل

 چه از نظر نام و چه از نظر شکل و ظاهر آنها. ينددارد را اعالم نما

 تند مشخص شود. يهارنگ يبلكه از نظر شکل، نام و تلفظ مشابه دارند با نصب ل ييداروها 

 ها و قفسه هاي جداگانه و دورتر گذاشته شود.كه از نظر شکل، نام و تلفظ مشابه دارند در باكس ييداروها 

 نام دارو مطابقت داده شود.   ي،دارو حتماً نام و نام خانوادگ يزدر زمان تجو 

 شوديم يقفسه نگهدار ينكه در ا ينو تنها به ا يدحتماً به نام دارو دقت نما يمارب يقع استفاده از دارو براپرستار در مو 

 بسنده نکند. 

  .درخصوص دارو هاي با غلظت باال و خطرناک حتماً بايد نام دارو با برچسب جداگانه مشخص شده باشد 

 دارو آگاهي كسب نماييد.از اشکال دارويي و نوع  يقبل از اجراي فرآيند داروده 

  خواند(.دهد)وي را به اسم ميهنگام دارو دادن، حتماً بيمار را با نام و نام خانوادگي مخاطب قرار مي 

 .هنگام آماده كردن داروها به دوز دارو، شکل دارويي و تاريخ انقضاء توجه شود 

 كاردكس مطابقت داده شود. يارويي هنگام دارو دادن، نوع دارو، دوز دارو، و ... را مجدداً با كارت دا 



 

 

  و مصرف دارو در مركز به  يعتوز ينددارو در ارتباط با اصالح فرا يارتباط و تعامل موثر با داروخانه و مسئول فن يبرقرار

 .يمارب يمنيا يشمنظور افزا

 از خطا يريجهت جلوگ يمارب يتوجه به مشخصات فرد .0

  نل پرس يهاز كل يدارد ضمن نظرخواه ياتيح يتاهم يمارتوجه به مشخصات ب را كه ييهاگلوگاه يهكل يددر وهله اول با

از درمان توجه به نام و  يدست اندر كار اخذ گردد تا مشخص شود اوالً در چه مراحل ينيكو پاراكل يپرستار ي،پزشک

طا در ارتباط با مشخصات امکان بروز خ يماراز درمان ب يباال دارد و دوماً هم اكنون در چه مراحل يتاهم يمارمشخصات ب

 افتد. ياتفاق م يشترب يمارب يفرد

  برچسب مشخصات بر نمونه خون،  يامانند دستبند و  يمارانب يدر ارتباط نحوه ثبت مشخصات فرد يننو يراتخاذ تداب

 و ... . يپاتولوژ

  ينانمجهت كسب اط يان درمانكاركن يتاز مسئول يمارانتوسط ب ييشود كه استفاده از مچ بند شناسا يم يادآوري يداًاك 

 .كاهدينم يحصح يمارب يبر رو يحاز انجام اقدام صح

  دستبندهاي شناسايي بيماران در دو سايز بزرگسال و كودكان تهيه شده است. اين دستبندها در بدو پذيرش بيماران

تولد و  ادگي بيمار، تاريخبستري در بخشهاي مختلف، پس از تشکيل پرونده توسط پرسنل محترم پذيرش، نام و نام خانو

 شماره پرونده نوشته خواهد شد.

   صحت اطالعات مندرج در روي باند شناسايي بيماردر هنگام پذيرش با بيمار و يا در صورت ضرورت يکي از بستگان درجه

 يك وي كنترل مي شود. 

  ود در صورت ش ينتپر يادرج  يدسفبه رنگ  ييباند شناسا ينهزم يبر رو يآب يا يبا رنگ مشک يمارمشخصات ب يستالزام

بيماران همودياليزي  ي،امکان براي بيماران در معرض خطر كه شامل بيماران دچار نقايص عضوي، خطر افتادن، آلرژ

داراي شانت، بيماران مبتال به سرطان بدليل توجهات خاص، بيماران مسن و بي تحركي كه نياز به تغيير وضعيت مداوم 

زخم بستر دارند، مشخصات شناسايي بيمار با رنگ مشکي در پس زمينه سفيد نوشته شده و بر  بدليل مستعد بودن به

 شود.روي باند قرمز چسبانيده مي

  .پرستار بخش موظف است در ادميت و يا هنگام تحويل بيمار وجود باند شناسايي و صحت اطالعات مندرج را چك نمايد 

  را از  ييباند شناسا يمراقبت ياو  يصيتشخ ي،خدمت درمان يكبمنظور ارائه  يدرمان يمت ياز اعضا يككه هر  يدر صورت

 يمارب ير بازوب ييرأساً نسبت به بستن باند شناسا يدرمان يندپس از اتمام فرآ يعاًسر يستباز نمود، ضرور يمارب يك يبازو

 ميز، ترالي يا تخت بيمار بسته نشود. روي. لطفاً باند شناسايي بر يداقدام نما

   سرپرستار بخش موظف است در هنگام راند بالين بيماران هر روز صبح عالوه بر ساير وظايف، نسبت به وجود باند شناسايي

 و صحت اطالعات مندرج در باند نيز حساسيت نشان داده و اطمينان حاصل فرمايد.

  نسبت به وجود باند شناسايي  سوپروايزر شيفت در گردش موظف است در هنگام راند بالين در هر بخش به صورت راندم

 و صحت اطالعات مندرج در باند نيز حساسيت نشان داده و اطمينان حاصل فرمايد.



 

 

  هاي عصر و شب در هنگام تغيير و تحول بخش موظفند هر يك از پرسنل پرستاري به عنوان مسئول بخش در شيفت

 اسيت نشان داده و اطمينان حاصل فرمايد.نسبت به وجود باند شناسايي و صحت اطالعات مندرج در باند نيز حس

   در برگه آموزش به بيمار در بدو ورود به بخشها و يا هنگام ادميت بيمار، ضرورت وجود دستبند و مراقبت از آن در طول

 مدت بستري براي بيمار توضيح داده شود.

  شود.شود هيچگاه از شماره اتاق وتخت، بيمار بعنوان شناسه وي استفاده نتأكيد مي 

  مارانينام پدر ب يستضرور ي،بستر يماردو ب يپس از بستري شدن بيمار در بخش، در صورت مشابهت نام و نام خانوادگ 

 گردد. يدق يزن

  پوست نشوند. يبسته شوند كه سبب فشردگ يبه نحو ييشناسا يدستبند ها 

   ،وجود باند شناسايي بر روي بازوي غالب الزامي در هنگام انتقال بيمار براي انجام كليه پرويسجر هاي درماني و تشخيصي

 بوده و پرسنل تحويل گيرنده موظف به كنترل آن مي باشد.

   ،پرسنل محترم آزمايشگاه، راديولوژي، فيزيو تراپي وتغذيه موظفند در هنگام حضور بر بالين بيمار به منظور انجام اقدامات

 و اطمينان حاصل نمايند.مشخصات بيمار فوق را با باند شناسايي تطبيق داده 

  .پزشکان محترم در هنگام راند بالين و معاينه بيمار ملزم به تطابق نام بيمار با مشخصات باند شناسايي مي باشند 

 يمارب يلارتباط موثر در زمان تحو  .0

  يگراز بخش به بخش د يمارپرتکل انتقال ب يهته  . 

  يماردر خصوص انتقال ب يآموزش پرسنل پرستار. 

  نمودن آن. ييو اجرا يمارب يلدر خصوص تحو يزيامه ربرن 

 يماربدن ب يحدر محل صح يحصح يجرانجام پروس .2

 استفاده خواهد شد و در ضمن  يمنا يجراح يستاست كه از چك ل يتبا اهم يارمسئله به خصوص در اتاق عمل بس ينا

و اقدامات  يي)شامل دستبند شناسا يندتخاذ نماا يشگيرانهپ يرتداب يدبه اتاق عمل با يمارقبل از فرستادن ب يزها نبخش

 قبل از عمل و ...(.

  .محل عمل به درستي طبق دستورپزشك مشخص شود 

  هاي پرستاري صحه گذاشته شود.محل عمل با پرونده بيمار، ابراز خود بيمار، شرح حال بيمار و تشخيص 

  يبستر يموضع عمل، كوتاه كردن مژه در بخش ها يعالمت گذار . 

  گذاري شود.حل عمل قبل از انتقال به اتاق عمل توسط پرستارمسئول بازبيني و صحهم 

                                 حصول اطمينان از اين كه تمام مدارک، تصويرها و تحقيقات مرتبط در دسترس هستند، به صورت مناسب برچسب                                                                                     

 اند و در معرض ديد قرار دارند.زده شده

  .تأييد اينکه تمامي تجهيزات مورد نياز آماده هستند 

  يجراح يبه اتاق عمل و بخش ها يمنا يارسال دستورالعمل جراح. 



 

 

 يتالکترول يكنترل غلظت محلول ها .1

   نشود.حتي االمکان داروهاي با غلظت باال در بخش نگهداري 

  .داروهاي موردنظر ازديگر دارو ها به صورت واضح جدا شود 

  .كليه داروهاي يادشده با اتيکت قرمز جدا شود 

 .هنگام مصرف دارو به دستور پزشك دوباره چك شود 

  .نحوه مصرف و رقيق كردن آن درمعرض ديد همکاران قرار گيرد 

   چك و ثبت گردد.عالئم حياتي بيماردرحين مصرف دارويي به صورت متوالي 

  .دستورالعمل نحوه رقيق سازي و تهيه دوز مورد نظر بيمار طبق دستورپزشك در دسترس باشد 

  .درصورت تشابه شکلي با اتيکت رنگي از هم جدا شود 

  دقت الزم با توجه با دستور پزشك  %13و  %03مانند دكستروز  يپرتونيكمتفاوت گلوگز ه يهاغلظت يزدر موقع تجو

 داده شود.

  واالن گرم انجام شود. ياك يليم يريتوجه الزم در اندازه گ %2.0و  %4.1كربنات  يب يزدر موقع تجو 

  و ارسال به بخش ها شد.   يهها ته يپرتونيكو ه هايتالکترول يونپرتکل انفوز 

  ها. يبكو الکترون يپوتونيكه يپرتونيك،ه يدر مورد غلظت ها يآموزش پرسنل پرستار 

  ها.  يبكو الکترون يپوتونيكه يپرتونيك،ه يدر سرنگ مخصوصاً داروها يدهكش ياروهاد يعدم نگهدار 

 ارائه خدمات يدر مراحل انتقال ياز صحت دارو درمان يناناطم .1

  يتطابق دستور پزشك با گزارش پرستار يشپا. 

 اجتناب ازاتصاالت نادرست سوند و لوله ها .4

  توجه به سايز، گردديو كنترل م  گيرديقرار م يدبخش  مورد بازد در يفتها در هر ش يزردر راند بخش توسط سوپروا .

 باشد.تاريخ انقضاء، مدت زمان استفاده از آن و دستور پزشك از الزامات كنترل آن مي

 يقاتتزر يلاز وسا يکبارمصرفاستفاده صرفاً  .2

  يلمصرف و استر يکبار يقاتتزر يلاستفاده از وسا. 

  بخش ها. يهبه كل يمنا يقاتارسال دستورالعمل تزر 

  بعد از گرفتنIV LINE شود.  يثبت م يفتش يخ،تار يلآن مشخصات از قب يبر رو 

  سرم. يعدم استفاده از سوزن هوا در پاتل ها 

  يداستفاده كن يدمصرف جد يکبارسرنگ  يكاز  يق،هر تزر يبرا  . 

  يدهر نوع دارو استفاده كن يحهر بار تلق يبرا يد،مصرف جد يکبار يلسرنگ و سر سوزن استر يكاز . 

 يدكن يشگيري( پويالها و سرسوزن –)سرنگ يلوسا ياز آلودگ. 



 

 

 ليسرنگ و سر سوزن وجود ندارد، وسا يباشد و احتمال آلودگ يم يقاتكه مخصوص تزر يزتم ينيس يا يزم يك يرو 

 .ييدرا آماده نما يقتزر

  يددارو استفاده كن يدوزتك هاييالاز و المقدوريحت. 

 فاده است يلدارو از سر سوزن استر يدنهر بار كش يبرا يددارو هست يچند دوز هاييالكه ملزم به استفاده از و يصورت در

 .ييدنما

  انگشتان دست خود و جدار آمپول، انگشتان  ينماب يزنازک گاز تم يهبا قرار دادن ال يد،شکن يكه سر آمپول را م يهنگام

 .ييدو صدمه محافظت نما يبخود را از آس

  يرسانقضاء بر يخآنها و تار ۀجدار يرا از نظر كدورت، شکستگ يقيتزر يداروها يۀكل يمار،به ب يقتزر يقبل از اقدام برا 

 .ييددفع نما يحموارد،آنها را به نحوه صح يناز ا يكهر  ۀنموده و در صورت مشاهد

  يددارو مورد توجه قرار ده ييو جابجا يگهداراستفاده، ن ۀكارخانه سازنده را در ارتباط با نحو ياختصاص هاييهتوص. 

  ييددفع نما يحآن را به نحوه صح يل،استر يردر صورت تماس سر سوزن با سطوح غ. 

  در يدكن يبا استفاده از الکل ضد عفون ياو  ييدخود را با آب و صابون بشو يدستها يق،قبل از آماده كردن دارو و تزر .

 يبهداشت دست ضرور يترعا يد،گرد يماربدن ب يعاتآلوده به خون و ما يا يفكثدست شما  يقات،تزر ينكه ب يصورت

 است.

  ييداجتناب نما ينا سالم پوست يدر نواح يماربه ب يقاز تزر. 

  تازه استفاده  ۀدرج 43و الکل  يزاز سوآپ تم ياز،در صورت ن يول يست( نيد)جديالكردن سر و يبه ضد عفون يازين

 .يدآغشته به الکل موجود در ظرف پنبه الکل استفاده نکن ۀنبپ يها. از گلولهييدنما

  ييداجتناب نما يحتلق يشده برا يفضع ۀزند يروسواكسن و يقدر زمان تزر يضد عفون ۀاز كاربرد ماد . 

  ييدباشد، حتماً پوست را بشو يفبصورت مشهود كث يقاگر محل تزر يقاتقبل از تزر . 

  ييدانقضاء آن توجه نما يخو به تار يدچك كن يبسته بند يارگسرنگ و سر سوزن را از نظر وجود پ . 

  يددست را بکار ببر يكاستفاده از  يكسر سوزن الزم باشد، تکن ياگر سر پوش گذار. 

 يسالمت ياز عفونت مرتبط با مراقبت ها يريجلوگ يبهبود بهداشت دست برا .3

  ش ها.بخ يهپمفلت، پوستر به كل ي،خط مش ي،ارائه دستورالعمل كشور 

 حصول و ارتقاء ایمنی بیمار یعملی در راستا اقدامات

ارائه كننده خدمات  يهاقدم را به سازمان 4 يمارب يمنيبه ا يدنرس يبرا يبعنوان ارائه راه كار عمل يسالمت مل سيستم

 ها آورده شده است:گام ينخالصه ا يالًنموده است كه ذ يشنهادپ يدرمان

 .يدفراهم كن يمارب يمنيبه ا يابيدست يباز و منصفانه برا يبستر: يساز يفرهنگ و بستر يجادا .0

 .يدو تمركز كن يدتاك يمارب يمني: بطور شفاف و محکم در سازمان خود بر ايدكن يو رهبر يتكاركنان خود را حما .0



 

 

ا اها رو خط يدكن يجادا يندهاييو فرا يستمخطرات، س يريتمد ي: برايدكن يکپارچهخطر را همسو و  يريتمد ياتعمل .0

 .ييدنما يابيو ارز ييشناسا

را در  عيوقا يتوانند به راحت يكه م يدرا بده يناناطم ين: به كاركنان خود اييدنما يابيكرده و ارز يقرا تشو يگزارش ده .2

 گزارش كنند. يو مل يسطح محل

 ارانيمبا ب يحارتباط صر يبرقرار يرا برا يي: راه هايدكرده و با آن ها ارتباط برقرار كن يرمردم و جامعه را در موضوع درگ .1

 .يدو به حرف آن ها گوش ده يجادا

 يرندگب يادتا  يدكن يقعلل تشو يا يشهر يل: كاركنان را به تحليدده يادهم  يگرانو به د ياموزيدرا ب يمنيا يدرس ها .1

 دهند. يكه چرا و چگونه حوادث رخ م

 ندهايفرا يات،در عمل ييربا تغ يدرا كه آموخته ا يي: درس هاديكن يياجرا يباز بروز آس يريجلوگ يرا برا يتانها حل راه .4

 .يدساز يو عمل ينهنهاد ها،يستمس يا

 برنامه کنترل عفونت

ساعت پس از پذيرش بيمار در  40تا  22گردد كه حداقل هايي اطالق ميهاي اكتسابي از بيمارستان به عفونتعفونت

نبايد عالئم آشکار عفونت را داشته باشد و بيماري در دوره نهفتگي خود نيز  بيمارستان ايجاد شوند و در زمان پذيرش، فرد

 نباشد.

  تب 

  تغيير زخم جراحي به نفع عفونت 

  تشخيص پزشك مبني بر عفونت بيمارستاني 

  تغيير آنتي بيوتيك 

  شروع يا تغيير آنتي بيوتيك به نفع عفونت بيمارستاني 

 . كنترل عفونت گزارش شوند سوپروايزربه عفونت بيمارستاني مي باشند و بايد به اين موارد از عالئم و نشانه هاي ابتال 

يماران در مورد تمام ب احتياطات استانداردهاي بيمارستاني و صدمات و آسيب هاي شغلي رعايت به منظور پيشگيري از عفونت

رق)بدون در نظر گرفتن خون قابل ضروري است. در صورت تماس با خون، تمام مايعات بدن، ترشحات مواد دفعي بجز ع

 رؤيت در آنها(، پوست آسيب ديده و مخاط ها رعايت موارد زير ضروري است.

شستن دستها: مهمترين و اساسي ترين اقدام جهت كاهش عفونتهاي ناشي از مراقبتهاي بهداشتي درماني و گسترش  .0

اران مي شود. دست پرستاران، پزشکان و ساير افرادي بيوتيکي بوده و در هر شرايطي باعث افزايش ايمني بيممقاومت آنتي

كه به نحوي با بيماران سر وكار دارند مهمترين ابزار عفونت محسوب مي شود، پس در شستن دستها كوتاهي نکنيد. در 

صورت عدم آلودگي قابل رؤيت در دستها مي توان از طريق محلولهاي حاوي الکل موجود در بخش ها به رفع آلودگي 

 ا پرداخت.دسته



 

 

 پوشيدن دستکش .0

شستن دستها بالفاصله پس از خروج دستکش ها از دست: دستها بايد در فواصل تماس بين بيماران نيز شسته شود. از  .0

طريق شستن دستها به طريق صحيح خطر انتقال عفونتها به حداقل مي رسد، رفع آلودگي دستها بايد قبل و بعد از تماس 

 ز خروج دستکش ها صورت گيرد.     با بيماران و بالفاصله پس ا

از وسائل حفاظت فردي مناسب با وضعيت مراقبت بيمار استفاده كنيد)استفاده از دستکش، گان، عينك محافظ و ماسك  .2

 در صورت انجام اعمالي كه احتمال پاشيده شدن خون و ترشحات وجود دارد(.

فونت بيمارستاني و مواجهه شغلي، درپوش سوزنها نبايد عدم دستکاري سوزن ها و وسايل تيز: به منظور پيشگيري از ع  .1

(، سرسوزن ها نبايد خم يا شکسته شوند، سرسوزن ها و وسايل نوک تيز بايد در ظروف Recapمجدد روي آن قرار گيرد)

 مقاوم به سوراخ شدگي دفع شود)سفتي باكس(.

حتياط هايي كه بر اساس راه انتقال بيماري نيز انتشار عالوه بر رعايت احتياط هاي استاندارد براي تمام بيماران بايد به ا

 يابند توجه داشت كه شامل احتياط هاي تماسي، هوايي و قطرات مي باشد. مي

  جهت جلوگيري از مواجهه شغلي هرگزRecap  نکنيد و بجاي آن تکنيك استفاده از يك دست را به صورت زير بکار

 ببريد:

 سرپوش را روي ميز قرار دهيد. .0

د قرار ايگ و سرسوزن را در يك دست گرفته و بدون استفاده از دست ديگر داخل سرپوشي كه روي ميز گذاشتهسرن .0

 دهيد. 

  جهت حمل وسايل تيز و برنده از رسيور استفاده نمائيد. از حمل اينگونه وسايل در دست يا جيب يونيفرم خودداري

 را با خود ببريد. براي بيمار، سفتي باكس IVlineنمائيد. در هنگام گرفتن 

   .استفاده از زيور آالت را در محيط كار محدود كنيد 

 محسوب مي شود و نياز به پيگيري دارد مواجهه شغلي تماس از هر يك از طرق زير: 

 آسيب پركوتانئوس)نيدل استيك، بريدگي با اجسام تيز و برنده(  .0

 مخاطات مانند چشم و دهان  .0

 پوست غير سالم  .0

 تقال بدنبال تماس شغلي به نکات زير توجه شود:در ارزيابي خطر ان

 نوع مايع  .0

 راه و شدت تماس .0

 فرد منبع  HBSAg ،HCVAb ،HIVوضعيت  .0

 فرد تماس يافته Bوضعيت واكسيناسيون و سرولوژي هپاتيت  .2

 هاي كنترل و پيشگيري:راه 



 

 

 . است محافظت نخستين اقدام پيشگيري

 ه در مورد تمامي بيماران.توجه به اصول احتياطات استاندارد و همه جانب .0

 پيشگيري قبل از تماس)واكسيناسيون كامل و اطمينان از باالبودن تيتر آنتي بادي(. .0

 پيشگيري پس از تماس)اطالع موارد مواجهه شغلي در كمترين زمام ممکن و انجام پيگيري هاي الزم(. .0

 كمك هاي اوليه در مواجهه شغلي

 القوه عفوني را با آب معمولي و صابون شستشو دهيد.در اولين فرصت، محل مواجهه با مايعات ب 

  .غشاهاي مخاطي مواجهه يافته را با آب معمولي و فراوان شستشو دهيد 

  .از هر گونه دستکاري و فشردن محل مواجهه خودداري نماييد 

 ه نکنيد. تواند باعث ايجاد سوزانندگي و يا التهاب شود استفاداز مواد گندزدا و يا ضدعفوني كننده كه مي 

  جهت بررسي از نظر هپاتيت  1-03گرفتن(سي سي خون از منبع تماس بيمارB ،C  وHIV) 

  گزارش فوري سانحه به واحد كنترل عفونت يا سوپروايزر باليني 

 یموضوعات آتش نشان

اي مراكز خدماتي اي را بوجود آورده و خطري واقعي برهايي است كه خسارات جاني و مالي عمدهترين پديدهيکي از خطرناک

هاست. از آنجا كه ساكنين بيمارستان عموماً افراد ناتواني هستندكه امکان نجات خود را ندارند. بنابراين همچون بيمارستان

ها تواند باعث خسارات جاني شود به عالوه به دليل وجود دستگاهآتشسوزي در بيمارستان بيشتر از هر مکان عمومي ديگري مي

تواند باعث خسارات مالي بزرگي نيز شود. و البته شديداً به سوزي ميقيمت و متعدد در بيمارستان، آتش و تجهيزات گران

تواند خسارات جبران ناپذيري را بر پيکره بيمارستان سوزي ميوجهه عمومي بيمارستان آسيب برساند. از آنجا كه آتش

يند و آورهاي مهم در نگهداري و ايمني بيمارستان به حساب ميسوزي يکي از فاكتواردكند، ايمني بيمارستان در برابر آتش

 بايد مورد توجه مديريت و مورد بحث كارشناسي قرار گيرد.

 پيشگيري از ايجاد حريق: .0

هاي ديگر مورد توجه قرار پيداست كه اولين مرحله پيشگيري است و فقط زماني كه اين روش اثرش را از دست داد روش

ا، هها و تجهيزات و سرويسب اسکلت و بناي ساختمان و نگهداري صحيح آن، نگهداري مناسب دستگاهگيرد. طراحي مناسمي

ها و تجهيزات، سوزي باال، آموزش كاركنان در جهت نحوه صحيح كار با دستگاهتوجه جدي به مناطق داراي احتمال آتش

هاي پيشگيري از ايجاد حريق و كنترل منابع حريق هاي مناسب براي موارد فوق و بازرسي مداوم از راهتهيه دستورالعمل

 است.

 هاي كشف و اعالم حريق(:ارتباطات)سيستم .0



 

 

ه هاي حساس ببايد مطمئن شد در صورت بروز حريق، ساكنان و بخصوص مسئولين مربوطه با خبر شده و تمامي سيستم

واند تاه عمليات فرار و نجات و اطفاء حريق ميحريق يکي پس از ديگري به كار خواهند افتاد. اگر ارتباطات موفق باشد آنگ

 ماند.آميز نباشد تنها محدود كردن حريق به عنوان تنها روش در دسترس باقي مياجرا شود و اگر ارتباطات موفقيت

 عمليات نجات و فرار: .0

يله گرما از آنکه بوسدر هنگام حريق بايد مطمئن شد كه ساكنين ساختمان شامل بيمارستان، پرسنل و عيادت كنندگان قبل 

يا دود صدمه ببينند به منطقه امن بروند. تعريف اصولي فرار يا خروج اضطراري آن است كه افراد به خارج از ساختمان و يا 

 هاي ساختمان ممکن باشد.به محل امن بروند و اين كار بايد در همه قسمت

 نکات ایمنی در خصوص استفاده از سیلندرهای تحت فشار

 ي پر و خالي از هم جدا نگهداري شود.سيلندرها .0

 سيلندرها در شرايط مناسب)دور از رطوبت، مواد خورنده و شيمايي، دود، گرما و آفتاب( نگهداري شود. .0

 سيلندرها به صورت قائم نگهداري شوند. .0

 سيلندرها توسط زنجير يا تسمه مناسب مهار شوند. .2

 م و مواد احتراق پذير باشند.متر( دور از شعله مستقي 1سيلندرها به فاصله مناسب) .1

 بدنه سيلندرها مناسب)رنگ استاندارد، عدم خوردگي و عدم شکستگي( باشد. .1

 سيلندرها بر اساس نوع، جدا از هم نگهداري شوند. .4

 ها، راهرو ها( نگهداري شوند.سيلندرها نبايد در محل عبور و مرور)جلوي درب .2

 ل از آن استفاده نشده باشد.نبايد سيلندري وجود داشته باشد كه بيش از يك سا .3

 محل نگهداري سيلندرها بايد داراي تهويه مناسب باشد. .03

 در محل نگهداري سيلندرها تابلوي عدم استعمال دخانيات نصب شود. .00

 دستورالعمل شرايط نگهداري به صورت واضح و خوانا در محل مناسب نصب شود. .00

 مني باشد.فرد مسئول حمل سيلندرها مجهز به لباس، دستکش و كفش اي .00

 حمل بايد در شرايط مناسب)حمل با چرخ مخصوص و همراه با كالهك( انجام شود. .02

 جايي سيلندرها از كالهك به عنوان دستگيره استفاده نشود.در هنگام جابه .01

 سيلندرهاي معيوب، پوسيده و سوخته شده با مجوز سازنده حمل شود. .01

 ندرها جلوگيري شود.هنگام حمل سيلندرها از افتادن و ضربه خوردن به سيل .04

 اتصاالت سيلندهاي اكسيژن عاري از هر گونه مواد چرب باشد. .02

 با لباس و دست چرب نبايد اقدام به حمل و جابه جايي سيلندرهاي اكسيژن نمود. .03

 هنگام عدم استفاده از سيلندرها)خالي يا پر( شير آن بسته باشد. .03

 آن نگذشته باشد. مشخصات سيلندر روي بدنه حك شده و دقت شود تاريخ مصرف .00



 

 

 ها و ساير لوازم جانبي از دستورات سازنده سيلندر پيروي كنيد.براي اتصاالت، واشر .00

 بدنه سيلندرها نبايد با سيم داراي جريان برق در تماس باشد. .00

 آزمايشات مربوط به ايمني سيلندرها به صورت مرتب انجام شود. .02

 نگهداری سیلندرها

سيگار »شوند، نبايد سيگار كشيد. براي اين منظور بايد طبي توليد، شارژ يا استفاده مي هايي كه گازبه هيچ وجه در مکان .0

 را در جايي كه به خوبي قابل رويت است نصب كرد.« كشيدن ممنوع

به هيچ وجه نبايد از گريس، روغن، پارافين و غيره در اطراف رگالتور، شير و بدنه سيلندر براي هيچ منظوري استفاده  .0

 شود.عمل باعث انفجار ميشود. اين 

كنند بايد ضد جرقه بوده و عاري هاي توليد و كاربرد گازهاي طبي رفت و آمد ميلباس كاركنان و افرادي كه در مکان .0

 از الياف نايلون باشد.

وسايل چرخدار حاصل سيلندرها بايد منجربه زنجير تماس با زمين جهت جلوگيري از ذخيره الکتريسيته ساكن و  .2

 انفجار باشد.احتمال 

شوند بايد منجر به سيستم تهويه مناسب اي كه در آنها سيلندرهاي گاز نگهداري يا استفاده ميهاي سر پوشيدهاتاق .1

 باشند.

 سيلندرها بايد در محلي به دور از سرما و گرماي شديد، باران و برف و تابش مستقيم آفتاب نگهداري شوند. .1

 یانواع آتش سوز

 (CLASS A)نوع اول

به  هايآتش سوز نيا .دهديم ليتشک يمختلف كربن باتيرا اغلب مواد جامد و خشك از ترك هايگونه آتش سوز نيخت اسو

 دو نوع وجود دارند:

 (CLASS Bدوم)نوع 

 يهاو روغن نيو وازل سي، مثل گرعيشونده به ما ليو جامدات نرم و تبد ريمختلف آتش گ عاتيها مايسوزنوع آتش نيدرا

 سوزند.مي دجام ينبات

 (CLASS Cسوم)نوع 

وزمره ر يزندگ كه در ييگازها ريسا و لنياست پروپان، بوتان، متان، رينظ ييگازها از: عبارتند هايسوزنوع آتش نيسوخت ا

 روند.يبه كار م عيمردم و صنا

 (CLASS Dچهارم)نوع 

 ميپلوتون و ومي، اورانوميركاني، زوميتاني، توميزي، منمي، پتاسميمانند: سد ابيفلزات كم  ها از يآتش سوز ليقب نيسوخت ا

 است.

 (CLASS Eپنجم)نوع 



 

 

كوچك شامل: ترانسفورماتورها،  بزرگ و يهاروگاهين رو،يانتقال ن ليو وسا يبرق يهادستگاه ها اغلب درينوع آتش سوز نيا

 دهند. يرخ م يبرق يهااجاق اتو و ،يبخار ون،يتلوز ساختمان، يكش ميمثل س يخانگ يبرق لوازم و الکتروموتورها

 هاسوزیخاموش کردن آتش یروشها

 نيو متداول تر نيتر يمعمول روش ها از نيپنج گانه سه روش ابداع شده است، ا يهايخاموش كردن آتش سوز يبرا

 شده است. رفتهيجهان پذ يهاينشانآتش ياصول و مبان هاست كه دريسوزآتش نشاندن فرو يهاروش

اضالع آن  از يکي دكهيد ميخواه ميريبگ نظر در : اگر مثلث آتش رايقطع حرارت ازكانون آتش سوز ايخنك كردن  .0

ثلث م ني. اميشکسته ا ضلع مثلث را كيآن است كه  مانند ،ميحذف كن حرارت را نيا اكنون اگر حرارت است. ندهينما

 شود.يم خاموش يسوزو آتش زديريم فرو

 اآتش ر مثلث گريآن است كه با حذف هوا ضلع د كار نيا ي: معنيكانون آتش سوز زهوا ا ژنيقطع اكس ايخفه كردن  .0

 .ندينشيم فرو يآتش سوز كار نيانجام ا . باميشکسته ا هواست ندهيكه نما

 قرار گرفتن سوخت در ممانعت از روش با حذف سوخت و نيا : دريكانون آتش سوز قطع سوخت از ايدادن  يگرسنگ .0

د دهيم ليها را تشکيسوزاساس آتش و هيماده پا نيا سوخت است و ندهيكه نما را مثلث رگيد دسترس آتش، ضلع

 شود.يم خاموش يسوزآتش كار نيبا ا مياشکسته

 مردم منطقه یو بوم فرهنگی های یژگیو

 جغرافیای استان

از جنوب به استان اصفهان و  ان سمنان،شمال به استان تهران، از شرق به است استان قم تقريباً در مركز ايران قرار دارد و از

كيلومتر مربع  00002 واقع شده است. مساحت استان برابر مركزي محدود مي باشد و در غرب درياچه نمك از غرب به استان

 استان قم از نظر تقسيمات .باشدمي

داراي يك  0033كشوري در سال 

دهستان و  3شهر،  1بخش،  1، شهرستان

 باشد.مي آبادي خالي از سکنه 004ادي داراي سکنه و آب 030آبادي كه  003

 و طبيعي بشرح ذيل مورد بررسي قرار مي گيرد: بطور كلي جغرافياي استان در دو بخش اجتماعي

 اجتماعي استانوضعيت 

بوده است كه از اين  نفر 0010140داراي  0033نفوس و مسکن سال  جمعيت استان قم طبق سرشماريـ جمعيت:  0ـ  0

 33/31/41 هاي مورخبا توجه به مصوبه نفر غير ساكن مي باشد. 0نفر روستايي و  11432 نفر شهري و 0331240 ادتعد

بخش كهك به شهر كهك  جعفرآباد به شهر جعفريه و روستاي كهك مركز محترم وزيران، روستاي گازران مركز بخش هيئت

و روستاهاي حاجي آباد لك ها، واليجرد، مرادآباد  ستجردروستاي دستجرد به شهر د 0043در سال  تبديل شده و همچنين



 

 

شهر سلفچگان تبديل  ، روستاي سلفچگان به0024و در ارديبهشت سال  حسن آباد اعرابي به شهر قنوات تبديل شده است. و

 باشد.مي نفر در كيلومتر مربع 030برابر با  0033در سال  شد. تراكم جمعيت استان

شده و در واقع در بين شامل مي جمعيت استان رادرصد  00.30 سال 01ـ  03 گروه سني 0033 تركيب سني: در سال (لفا

 بيشترين جمعيت را به خود اختصاص داده است. هاي سنيگروه

 نفر زن و نسبت جنسي 112300 مرد ونفر  124110، 0033استان در سال  نفر جمعيت 0010140 ازب( تركيب جنسي: 

 نفر مرد وجود دارد. 032نفر زن  033هر  در قبال يعنيبوده،  032

 از نسبت باسوادي بااليي مذهبي بسيار قديمي در ايران بوده و جمعيت آن سواد: استان قم يکي از پايگاه هاي علميـ  0ـ  0

 درصد، باسواد 21.12نفر(  0304322)ساله به باال از جمعيت شش 33طبق آمار سرشماري سال  برخوردار است بطوريکه

 اشد.بمي

د. باشآن مستثني نمي ما مسئله مهاجرت مي باشد كه استان قم نيز از مهاجرت: يکي از مهمترين مشکالت كشورـ  0ـ  0

 اند.نفر از استان خارج شده 11100 نفر به استان وارد شده و 12030تعداد  0033تا  0021 هايدر فاصله سال

 پيشينه تاريخي، مذهب و زبان:ـ  2ـ  0

 شدن آنها در مکان امروزي شهر جنوب غربي قم فعلي با حمله اعراب و ساكن ه تاريخي: شهر باستاني قم در محلپيشين (الف

ه ساخت اسالمي مثل بسياري از شهرهاي ايران به جاي آن فعلي با معماري اسالمي و ارزش ها و ويژگي هاي از بين رفته و قم

 ا...مطهر حضرت معصومه سالم  سياري برخوردار شده و وجود مرقدو توسعه ب شده است اين شهر در زمان صفويه از رشد

 محسوب مي شد. پايگاهي براي فعاليت هاي فرهنگي و اقتصادي عليها از اين زمان

عليها و  ا...معصومه سالم  شيعه مذهب بوده و وجود مرقد مطهر حضرت مذهب: قريب به اتفاق ساكنين قم مسلمان و (ب

 بوده اند. و پايگاه قوي در اعتقادات اسالمي مردم استانقم د همچنين حوزه علميه

از اغلب نقاط ايران حتي  چون قم شهري مهاجر پذير مي باشد و مهاجرين زبان مردم استان قم فارسي است وليج( زبان: 

 است.تركي و عربي نيز در اين شهر رايج  اند تکلم به زبان هاي ديگري از جملهشهر آمده كشورهاي خارجي به اين

  



 

 

 ینمودار و سلسله مراتب سازمان

 

 پوشش یمل یاستانداردها یتمربوط به رعا ینقوان

 یبانیپرستاری و پشت ی،یونیفرم در رده های مختلف پزشکرنگ 

 يـ كفش و مقنعه مشک يـ شلوار مشک يدسف يمانتو خانم: پزشک

 يـ كفش مشک يـ شلوار مشک يدبلوز سف آقا: پزشک

 يـ شلوار و كفش مشک يدبلوز سف :یرستار/ مسئول پ یس/ رئمدیر

 ايمقنعه سورمه ي،اي، كفش مشکمانتوشلوار سورمه خانم: سوپروایزر

 يشلوار و كفش مشک يد،بلوز سف آقا: سوپروایزر

 يمانتو شلوار آب -يمقنعه سورمه ا -(يژهو يراي، مانتو شلوار سورمه اي، كفش و جوراب مشکي)غمقنعه سورمه خانم: پرستار

 (يژه)وهيرت

 (يژه)ويرهت يبلوز شلوار آب -(يژهو ير)غ يبلوز شلوار سورمه ا آقا: پرستار

 (يژهرنگ )و ديبا نوار سف يرهت يمانتو شلوار آب - يمقنعه مشک -(يژهو غير)مشکي مقنعه. سفيد كفش – شلوار –مانتو  :بهیار



 

 

 كفش و جوراب مشکي(، يمارستانب ياستبر طبق س يا)سبز مقنعه – شلوار –مانتو  بهیار: کمک

 مانتو شلوار سبز، كفش قرمز، مقنعه سبز اتاق عمل خانم: کارکنان

 بلوز شلوار سبز، كفش قرمز اتاق عمل آقا: کارکنان

 يشلوار و كفش مشک يد،سف يمانتو پزشک خانم: منشی

 يشلوار و كفش مشک يد،بلوز سف پزشک آقا: منشی

 )آقا(يـ كفش مشک  يو شلوار طوس پيراهن (خانم)کيمش كفش – مقنعه – شلوار –مانتو  بخش ها: منشی

 يـ شلوار و كفش مشک يدمانتو / بلوز سف و مشاغل مشابه: یزیوتراپیف یشگاه،و کاردان آزما کارشناس

 يشلوار و كفش مشک يد،سف يمانتو :یطبهداشت مح کارکنان

 يـ مقنعه سدر يـ كفش مشک يمانتوشلوار / بلوزشلوار سدر :یخدمات کادر

 يشلوار و كفش مشک آمبوالنس: ندهران

 يكفش مشک ي،شلوار آب ي،آسمان يبلوز آب :یمارستانب نگهبان

 رعایت موازین رفتاری

 پوشش پرسنل بايد تميز و كامل )كفش و جوراب، مقنعه، مانتو، شلوار( باشد. .0

سالمي و نداشتن آرايش استفاده از زينت آالت غير از حلقه ساده ازدواج و ساعت اكيداً ممنوع است.  حفظ حجاب ا .0

 الزامي است.

به  شروع يپرسنل در ابتداباشد. الزم به ذكر است استفاده از اتيکت شناسايي در تمامي رده هاي سازماني الزامي مي .0

مراجعه مديريت منابع انساني به واحد  0×2ي قطعه عکس رنگ كيبا در دست داشتن  ييكارت شناسا هيجهت ته ديكار با

 .ندينما

 ممنوع است.اكيداً ه از لباس هاي كوتاه، تنگ و چسبان، ناخن بلند، آرايش صورت استفاد .2

 استفاده از كفش هاي روباز به دليل رعايت موازين كنترل عفونت ممنوع و كفش بايد جلوبسته باشد. .1

 طرح انطباق

 يدرمان يو انجام روش ها نماراياالمکان مراقب از ب يالزم است حت ياسالم ريو شعا ماريبا توجه به لزوم حفظ حرمت ب

 .ردياالمکان در حضور همراه صورت پذ يحت اي توسط پرسنل هم جنس و نهيو معا ECG بخصوص انجام

 



 

 

 یو مال یحوزه ادار در یمارستانب یمقررات داخل

 یفشرح وظاو  شرح شغل

 (یپرستار )كارشناس پرستار عموم

و  يارپرستد بر رعايت منشور حقوق مددجو مبتني بر فرآين شرح وظايف عمومي پرستار با تکيه ها:وظایف و مسئولیت

 :است ريبه شرح زي مراقبت ياستانداردها

جلب اعتماد و اطمينان مددجو)فرد، خانواده و جامعه( و برقراري ارتباط حرفه اي مؤثر)آشناسازي با محيط، معرفي خود  .0

هاي با دادن اختيار به وي با بکارگيري مهارتت و همکاران به مددجو، پاسخ صحيح به سؤاالت، درخواست ها و مشکال

تالش در ايجاد محيطي امن و حفظ استقالل و (، و در نظر گرفتن تفاوت هاي فردي مددجويانغير كالمي  المي وك

 يفيت زندگي و سالمت مددجوك

 سب اطالعات از وضعيت سالمت مددجو و ثبت در پروندهكبررسي، شناخت و  .0

 زهاي بهداشتي مددجو و تشخيص پرستاري مبتني بر دانش، مهارت و پژوهشتعيين، ثبت مشکالت، نيا .0

 برنامه ريزي اقدامات مراقبتي براساس اهداف و اولويت ها و ثبت آن در پرونده .2

 ت و همکاري با پزشك در انجام معاينات و نظارت بر فعاليت هاي تيم پيراپزشکيكمشار .1

 دمات پرستاري و ثبت و پيگيري آن، با توجه به:انجام اقدامات مراقبتي براساس استانداردهاي خ .1

 :نيازهاي جسميالف( 

  (…تامين بهداشت فردي ) پوست، مو، دهان و 

 خواب، استراحت و آسايش 

 تغذيه : تعيين نيازهاي تغذيه اي و رژيم غذايي بيمار ، سوندگذاري معده(NGT ،)گاواژ و انجام مراقبت هاي الزم 

  ،ترل و ارزيابي عملکرد سيستم ادراري و گوارشي، سوندگذاري مثانه، شست و شوي مثانه، نكتامين نيارهاي دفعي بيمار

 لستومي و انواع تنقيهكاز سوند و درن ها، الواژ، مراقبت از  مراقبت

 وستومي(كئشن، مراقبت از لوله تراشه و تراكسيژن رساني، ساكتنفس )تمرينات تنفسي، ا 

 ( كگردش خون)نترل عاليم حياتي 

 ات كت در تخت، خروج از تخت، انتقال به صندلي، تغيير وضعيت، انجام حركثر تحرک در بيمار)حركر ايجاد حدانظارت ب

 تي(كمك حركو غير فعال، بکارگيري از وسايل ال فع

 (كتعادل آب الکتروليت ها)نترل جذب و دفع، بررسي و حفظ تعادل الکتروليتي، توزين روزانه 

 شيدن بخيه ها(كز پوست و مخاط، مراقبت از انواع زخم ها، مراقبت از سيستم پوستي)مراقبت ا 

 (كنترل سطح هوشياري بيمار و كمراقبت از سيستم عصبي)نترل تحريکات محيطي مناسب 



 

 

 ت تيم توانبخشي، اعتالي مفهوم كهاي روزمره زندگي با مشارفايي در فعاليتكيفيت زندگي و خودك يحفظ و ارتقا

هاي درماني خود و ...( گيريميمت فعال تر در تصكجتماعي مددجو)تشويق بيمار به شرا خود در بيمار، تطابق رواني،

 دفاع از حقوق مددجو براساس منشور حقوق بيمارايجاد محيط مناسب جهت تأمين نيازهاي معنوي و مذهبي مددجو ـ 

 :انجام مراقبت هاي تشخيصي، درماني تجويز شده در موارد زيرب( 

يدي، عضالني و واكسيناسيون(، مايعات وريدي، تزريق تال، تزريقي) جلدي، زير جلدي، وركواژينال، ر ي،كدادن داروهاي خورا

، انجام EKG انجام –امل وريدي كنترل اثر درمان و پيشگيري از عوارض جانبي آنها، تغذيه هاي آن، كخون و فرآورده

EEG(گذاشتن سوند فولي، گذاشتن سوند معده ،NGT ،)شش پوستي، بخيه اليه اول پوست، كيري، گچ گيري، آتل گ

 (IV Line)برقراري خط وريدي

 انجام اقدامات اوليه احياء قلبي ريوي تا حضور تيم احياءج( 

 ارائه اقدامات پرستاري در انتقال بيمار از بخش به بخش ديگر و ارائه گزارشات مربوطهد( 

 هاي الزمبررسي و برنامه ريزي مجدد به منظور ارائه مراقبت ارزشيابي نتايج خدمات ارائه شده به مددجو و در صورت لزوم .4

 نترل دردكارائه اقدامات پرستاري جهت  .2

 ت در تيم بحران و اجراي وظايف محوله از پيش تعيين شده در موقعيت ها و حوادث غير مترقبهكشر .3

 اقدامات مناسب در جهت تامين ايمني بيمار يا مددجو و پيشگيري از حوادث احتمالي .03

 رپرستي و نظارت مستمر بر حسن اجراي اقدامات مراقبتي توسط ساير اعضاي گروه پرستاريس .00

ابي يادگيري در مددجو، بررسي نيازهاي آموزشي، تعيين سطح انگيزش، توسعه برنامه هاي آموزشي، اجراي آموزش و ارزي .00

 سطح سالمت يمنظور تامين، حفظ و ارتقاخانواده و جامعه به 

 تاري قبل و بعد از عملارائه اقدامات پرس .00

 راهنمايي و مشاوره با مددجو، در صورت لزوم ارجاع به ساير منابع تخصصي، حمايتي و اجتماعي .02

 آماده سازي مددجو جهت ترخيص .01

 ز درمانيكپي گيري و ارائه خدمات پرستاري و اقدامات مراقبتي در منزل پس از ترخيص با هماهنگي مر .01

 شگيري از عفونت ها)آموزش و پژوهش(انجام اقدامات ضروري به منظور پي .04

روه بهداشتي جهت رفع مشکالت محيطي، حفاظتي و خدماتي با استفاده از همفکري و همياري و مشاركت همکاري با گ .02

 ( و پيگيري آن ها…ارخانه و كگروه، مدرسه، جامعه)فرد، خانواده، 

آموزش ، ها يبازآموزت، آموزش ضمن خدمي)پژوهشي ـ آموزش يزيردر برنامه يو همکار يآموزش يهاشركت در دوره .03

 يدر جهت اعتال ازيمورد ن يهادر انجام پژوهش يهمکاري، درمان يگروه بهداشت ياعضا ريو سا يپرستار انيدانشجو

 ي ...(خدمات پرستار تيفيك

 خدمات تيفيبهبود مداوم ك در جهت يبخشو توان يو بهداشت يمراقبت يهايمشمشاركت در ارائه خط .03

 بت از بيمار در حال احتضار و خانواده بيمار و نظارت بر امر مراقبت از جسد مطابق موازين شرعيمراق .00



 

 

 تحويل بخش از پرسنل شيفت قبل و به پرسنل شيفت بعد بر بالين بيماران و گزارش اقدامات انجام شده .00

يين و پاسخ هاي بيمار جهت تع ت و همراهي با پزشکان در ويزيت بيماران، گزارش و اقدامات انجام شده، مشاهداتكشر .00

 از سوي تيم پزشکي مناسب يدرمان يخط مش

 ليه اقدامات انجام شدهكثبت  .02

 اجراي استانداردهاي اعتباربخشي و دستورالعمل هاي ابالغي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي .01

 گردد.مي انجام ساير اموري كه در حدود وظايف و مسئوليتهاي تعيين شده از جانب مافوق ارجاع .01

 ماما

به ي مراقبت يبا تکيه بر رعايت منشور حقوق مددجو مبتني بر استانداردها ماماشرح وظايف عمومي  ها:وظایف و مسئولیت

 :است ريشرح ز

 دوران قبل از بارداریالف( 

 باشد. يل مماما در دوران قبل از بارداري شامل: آموزش، مشاوره، غربالگري و ارائه خدمات مطابق دستورالعم فيوظا .0

 دوران بارداریب( 

 یخدمات سرپائـ ب(  2

 مانيزا ياحتمال خيتار نييو تع ييماما خچهيگرفتن شرح حال، تار .0

 و مانورهاي لئوپولد يکيزيف ناتيانجام معا .0

 لگن يابيارز ناتيمعا .2

 نيو سمع صداي قلب جن نيرشد جن شيارتفاع رحم، پا يبررس ،ياتي، كنترل عالئم حنيتوز .1

 )خون، ادرار(يحاملگ صيتشخ شاتيادرخواست آزم .1

 CREATININE، مطابق با دستورالعمل شامل: كامل ادرار، كشت ادرار :يحاملگ نيمعمول ح شاتيدرخواست آزما .4

BUN, HBSAb, HBSAg, VDRL, FBS ,CBC Diff , Hct, Hb ,Blood Group RH , HIV ,GCT, 

GTT ,CHOLESTROL, TRIGLYCERIDE ميرمستقيجه، كومبس غبادي ضد سرخ يآنت تراژيت 

 ليپروفا کاليزيوفيو ب نيسالمت جن يبررس ،يحاملگ يدرخواست سونوگراف .2

عوامل  عالئم هشدار، مصرف داروها، رفتارهاي پرخطر، ه،يبهداشت فردي، تغذ نهيمشاوره و آموزش دوران بارداري در زم .3

بارداري،  دوران يو روح يجسم يادگبهداشت دهان و دندان ، ورزشهاي دوران بارداري و آم ،يو شغل يطيخطر مح

ز مراقبت ا رمادر،يبا ش هيتغذ جيضرور، ترو ريهاي غنيمضرات سزار ،يعيطب مانيزا اييمزا مان،يمختلف زا تهاييوضع

 خانواده ميو تنظ مانينوزاد، مراقبتهاي پس از زا

 مانيدوران بارداري و زا يسالمت مادر براي شركت دركالسهاي آمادگ يصدور گواه .03

 مانيبراي زا يكالسهاي آمادگ رگزاري كالسهاي آموزش دوران بارداري،ب .00

 براي مادر و همراه مانيو كاهش درد زا دردييآموزش روشهاي ب .00



 

 

 NST، نيحركات جن يشامل: بررس نيسالمت جن يابيارز .00

 نظر پزشك انجام دهد. ريرا ز OCT (Oxytocin Challenge Test) تواند ي: ماما م0تبصره 

 و برابر دستورالعملهاي مربوطه وستيپ ستيطبق ل يوهاي مجاز در حاملگدار زيتجو .02

 طبق دستورالعمل يو جراح يداخل هاييماريمراقبتهاي الزم از مادران باردار مبتال به ب هيانجام كل .01

 مربوط به گروه مادران پرخطر بستری وظائفـ ب(  1

 خطر بستري بر اساس دستورالعمل و دستور پزشكدر گروه مادران باردار پر يو درمان يانجام اقدامات مراقبت .01

 مانیو زا بریل نیحج( 

 و ثبت در پرونده يکيزيف نهيگرفتن شرح حال، معا .04

 پرونده مطابق فرم هاي مربوطه ليو تشک رشيدستور پذ ري،يگميتصم .02

 فرم پارتوگراف و پرونده مادر در يمانيزا شرفتيو ثبت پ ناليواژ نهيمعا .03

 ماريب نيآنکال براي حضور بر بال اي ميو اطالع به پزشك مق يهاي مامائ تيفور صيتشخ .03

 تست، رزرو خون ( نيترازي)خون، ادرار، فرن تست، ن شاتيدرخواست انجام آزما .00

 تست به عهده ماما است. نيترازيانجام فرن تست و ن :0تبصره 

 (BPS ،NSTي، وگرافيراد ،ي)سونوگراف يکينيدرخواست روشهاي پاراكل .00

 نظر پزشك انجام دهد. ريز يرا به منظور ختم حاملگ OCT توانديا ممام :0تبصره 

 منطقهي نوزاد به سطوح باالتر مراقبت ايبه پزشك و ارجاع مادر  يدر مواقع عدم دسترس ييانجام اقدامات اورژانس ماما .00

 و انما ويدستور و نظارت بر انجام ش .02

 زايمان و درد اتاق در زائو پذيرش .01

 آن ثبت و جنين قلب صداي كنترل .01

 آموزشي( هايدوره طي از آن)پس نتايج تفسير و مانيتورينگ فيتال انجام .04

 مادر ياتيح ميكنترل عال .02

 شدت و فاصله انقباضات( و ثبت در پرونده )طول مدت، يكنترل انقباضات رحم .03

 طبق دستور پزشك قاتيو انواع تزر دييور يدرمان عيگرفتن رگ و ما .03

 ونيانفوز هيدر صورت عدم حضور پزشك )دوز اول يو اكالمپس يمبتال به پره اكالمپس مارانيبه ب ميزيسولفات من قيتزر .00

طبق  (يتخصص يبه پزشك و مراكز درمان يو درموارد اورژانس تا دسترس يمانيزا التيدر واحدهاي تسه يعضالن

 دستورالعمل

 ستور پزشكبا د (AGUMANTATION) مانيدردهاي زا ديو تشد تيتقو(، INDUCTIONي)مانيزا كيتحر .00

 مطابق با دستورالعمل



 

 

 نيروت هايسونداژ مثانه و انجام مراقبت شها،يپرونده، درخواست آزما ليشامل: تشک نيآماده نمودن مادر براي انجام سزار .00

 نيقبل از سزار

 بارداري )براساس دستوالعمل( ونيپرتانسيو كبدي در ه وييكل شاتيدرخواست آزما .02

 جلدي داخل قيطب فشاري، تزر ،يشامل: ماساژ، آروماتراپ مانيكاهش درد زا ييردارويغاستفاده و به كار بردن روشهاي  .01

جسم ت رسازي،يتصو ،يتن آرام ،يالگوهاي تنفس ،يدرمان يقيموس دبك،يوفيب ،يگرما و سرما درمان ل،يآب مقطر استر

 دهياستفاده از حضور همراه آموزش د، TENS، مانيو زا بريهاي مختلف ل تيمثبت، وضع

متخصص  نظر پزشك ريو انتونوكس( ز دورالي)اپ مانيكاهش درد زا ييراقبت از مادر هنگام استفاده از روشهاي داروم .01

 يهوشيب

 دييمورد تأ يهاي آموزش دوره يپس از ط منحصراً مانيكاهش درد زا ييدارو ريو غ ييروشهاي دارو ريي: به كارگ2تبصره 

 باشد. يمجاز م يسازمان نظام پزشک ايوزارت 

 به عنوان همراه )دوال( مانيو زا بريمراحل ل يحضور در ط .04

متخصص  بر اساس دستورالعمل و با موافقت ستيبا يدر آب م مانيمادر )انجام زا ليصورت تما در آب در مانيانجام زا .02

 باشد.( مارستانيكودكان ب

 (يمانيسر به طور مستقل )سه مرحله زا شيبا نما مانيانجام مراحل مختلف زا .03

 ياتوميزياپ ميبراي انجام و ترم يموضع يحسيده از باستفا .23

 و دو كيدرجه  نهيپر يپارگ ميترم .20

 و عدم حضور پزشك( ته در بارداري سوم و باالتر )در مواقع اورژانس شيبا نما مانيانجام زا .20

 اورژانس موارد و پزشك به دسترسي عدم صورت در جفت خروج عدم صورت در رحم كوراژ انجام .20

 واكيوم( فورسپسو انواع گذاردن جز )به پزشك حضور عدم صورت در مامايي هايفوريت انجام .22

 .باشديمجاز م يفقط توسط كارشناس ارشد مامائ ومي: گذاردن واك1تبصره 

 دستورالعمل طبق نوزاد و مادر احياي .21

 دستورالعمل برابر و پيوست ليست طبق مجاز داروهاي تجويز .21

 جفت بودن كامل و اهنجاري هان وجود نظر از ناف بند و جفت معاينه .24

 شامل: دستورالعمل طبق زايمان اتاق نوزاد در اوليه مراقبت .22

 مناسب، دماي با محيط در نوزاد دادن قرار نوزاد، از مراقبت و دما مناسب شرايط سازي نوزاد، آماده تولد از قبل ارزيابي

 نوزاد، و مادر پوست با پوست تماس برقراري زاد،نو كردن خشك ناف، بند بريدن و كالمپ احيا، نيازمند احياي نوزادان

 ارزيابي نوزاد، حياتي عالئم بررسي پنجم، دقيقه در نوزاد آپگار ثبت و تعيين اول، دقيقه در نوزاد ثبت آپگار و تعيين

 نوزاد هويت نوزاد، تعيين ظاهري سالمت

 مادر به نوزاد دادن نشان و جنسيت اعالم .23



 

 

 همجواري طرح اجراي و زايمان از بعد بخش به زايمان اتاق از نوزاد دستور انتقال .13

 نوزاد مرگ يا زايي مرده بروز صورت در نوزاد فوت صدورگواهي .10

 (نیسزار وی عیطب مانی)زامانیبعد از زاد( 

 مانیاتاق زا درـ د( 2

 پرونده در نوزاد پاي كف اثر مادر، انگشت اثر ثبت انجام بر نظارت و كنترل راحت، وضعيت در نوزاد و مادر دادن قرار .10

 پرونده مندرجات به توجه با نوزاد دستبند بستن .10

 دستورالعمل با مطابق تولد از پس بالفاصله پوستي تماس برقراي و شيردهي نوزاد، پستاني تغذيه اولين انجام .12

 غيرمستقيم و مستقيم كومبس آزمايشات درخواست .11

 روگام آمپول تجويز .11

مادر،  هوشياري ، رحم ارتفاع رحم، قوام واژينال، خونريزي حياتي، عاليم شامل: زايمان از بعد مادر وضعيت كنترل .14

 هاي ارائهمراقبت وثبت زايمان از پس ساعت 2 حداقل تا دستوالعمل طبق مراقبتها ادامه و ادرار حجم مثانه، بررسي

 پرونده در شده

 پرينه بررسي رحم، وضعيت بررسي دستي، رحم: ماساژ خونريزي كنترل .12

 مترژن و توسين اكسي مانند: خونريزي كننده كنترل وهايدار تجويز .13

 بهداشت وزارت پروتکل مطابق ادرار احتباس صورت در مثانه تخليه به اقدام .13

 دستورالعمل طبق زايمان چهارم مرحله هايمراقبت .10

 پرونده در زايمان از بعد دستورات و زايمان شرح ثبت .10

چسبندگي  رحم، وارونگي غيرطبيعي، حياتي عالئم واژينال، يزيخونر نظير زايمان از پس غيرطبيعي موارد گزارش .10

 پزشك به دسترسي زمان تا پزشك حضور عدم درصورت اورژانس اقدامات انجام و پزشك به جفت

 والدت گواهي صدور .12

 نوزاد و مادر جواري هم طرح اجراي و زايمان از بعد بخش به نوزاد و مادر انتقال دستور .11

 (صیترخ تا زمان مانیاز زا ساعت پس 1مادر و نوزاد )از  یهم اتاق راقبت مادر در بخشوظائف مربوط به مـ د( 1

 وضعيت پستان، مثانه، وضعيت پرينه، وضعيت مادر، هوشياري رحم، ارتفاع رحم، قوام خونريزي، حياتي، عاليم كنترل .11

 عمل(دستورال )طبق زايمان از بعد دربخش مادر حركتي وضعيت و پاها ادم بررسي شيردهي،

 زايمان از بعد توانبخشي تمرينات آموزش .14

دسترسي  يا حضور زمان تا پزشکي فوريتهاي انجام و او حضور درخواست پزشك، به غيرطبيعي موارد هرگونه گزارش .12

 پزشك به

)طبق  بستري پرخطر مادران گروه در اقدامات ساير و داروئي دستورات اجراي زايمان، از پس مراقبتهاي انجام .13

 پزشك( دستور اساس بر و لدستورالعم



 

 

 زياتومي اپي محل بهداشتي مراقبتهاي آموزش .43

روشهاي  استحمام، تغذيه، شيردادن، نحوه و پستان از مراقبت شامل: خود از مراقبت مورد در مادر به آموزش .40

 مادر در خطر عاليم همسر، با جنسي ارتباط واكسيناسيون، زايمان، از بعد ورزشهاي بارداري، از پيشگيري

نوزاد و  در خطر عاليم هيپوترمي، از پيشگيري ناف، بند به توجه شامل: نوزاد از مراقبت مورد در مادر به آموزش .40

 سالم نوزاد از مراقبت دستورالعمل اساس بر نوزاد ماساژ نحوه كودک، رشد پايش غيره، و زردي نظير كودک

 زايمان از بعد ارزيابيهاي و الزم تمعاينا انجام از پس طبيعي زايمان با مادران ترخيص دستور صدور .40

 جنين سقط از بعد مراقبت انجام و بارداري هنگام زود ختم از بعد مراقبت انجام .42

 دستورالعمل( )طبق نوزاد تيروئيد اختالالت غربالگري آموزش .41

 زايمان استعالجي مرخصي صدور .41

 باشد. مانيماما عامل زا کهي: فقط در موارد1تبصره 

 و دستورالعمل وستيپ ستيهاي مجاز مطابق لداروها و مکمل زيتجو .44

 نوزاد مادر و یهم اتاق وظائف مرتبط با مراقبت از نوزاد دربخشـ د( 3

 نوزاد سينه دور و دورسر وزن، قد، گيري اندازه .42

 حياتي عالئم بررسي .43

 1Kويتامين  تزريق .23

 دستورالعمل طبق بستري نوزادان در معده شستشوي .20

  واكسيناسيون .20

 مادر شير با نوزاد تغذيه در مادر به كمك .20

 نوزاد استحمام .22

 ناف بند از مراقبت .21

 بارداری ریدر دوران غ ماما فیشرح وظاهـ( 

 مشاوره وآموزشـ هـ( 2

 ليو سالمندان( بشرح ذ انساالني)نوجوانان،جوانان، م انيموارد مرتبط با بهداشت باروري به مددجو هيتواند دركل يماما م .21

 .ديخدمت نما ارائه

 خواهد بود. ريپذاي فقط در صورت گذراندن دوره هاي مربوطه امکانرائه خدمات مشاورها: 4تبصره 

  بلوغ مشاوره و آموزش .24

  جنسي بهداشت مشاوره و آموزش .22

  ازدواج از بعد و قبل غربالگري و مشاوره آموزش، .23



 

 

آموزش قبل و  و شاورهم مانند: بارداري از پيشگيري جراحي غير و جراحي مختلف روشهاي مورد در زوجين با مشاوره .33

 ...(و  تزريقي،كاشتني هاي ، روشIUDگذاشتن  مرد، و زن در هالوله بعد از بستن

 منزل در خانواده تنظيم مشاوره و آموزش .30

 سقط از پس و زايمان از پس خانواده تنظيم روشهاي مشاوره و آموزش .30

هاي برنامه در مردان مشاركت خصوص به باروري بهداشتي هايبرنامه در آنان مشاركت جلب براي جامعه آموزش .30

 خانواده تنظيم

 بارداري از قبل غربالگري و آموزش مشاوره، .32

 زايمان از پس و زايمان بارداري، دوران آموزش و مشاوره .31

 پستان هايبيماري غربالگري و پستان خودآزمايي آموزش و مشاوره .31

 سال هشت از كمتر كودک و شيرخوار نوزاد، مادر، واكسيناسيون آموزش .34

 دستورالعمل طبق بيمار و سالم كودک آموزش و مشاوره .32

 به عنوان مشاور بهداشت ييو قضا يو حقوق يتيمراكز حما و مارستانهايو ب يدرمان يتواند در مراكز بهداشتيماما م: 2تبصره 

 .ديازدواج، طالق و ... ( ارائه خدمت نما نيخانواده، مشاوره ح ميتنظ ،يردهيباروري )ش

 و رفتارهاي پرخطر تيهپات دز،يا ،يمقاربت ماريهاييشاوره در خصوص بآموزش و م .33

 زنان عيآموزش، مشاوره و غربالگري سرطانهاي شا .033

 زوجين ناباروري در مشاوره و آموزش .030

 جنسي عملکرد مشکالت و مسائل درخصوص مشاوره و آموزش .030

 يائسگي و سالمندي بهداشت مورد در مشاوره و آموزش .030

 كودک و نوزاد جنين، رفتن دست از نظير خانواده و مادر به عاطفي ماتصد در مشاوره و آموزش .032

 باروري بهداشت با مرتبط شغلي موارد در مشاوره و آموزش .031

 خانواده و مادر به نوزاد از مراقبت مشاوره و آموزش .031

 هامکمل مصرف چگونگي مورد در مشاوره و آموزش .034

 شامل ناتیمعاـ ه( 1

  آنان به آموزش و مراجعين در غربالگري آزمايشهاي ،فيزيکي معاينات حال، شرح گرفتن .032

  لزوم صورت در پزشك به ارجاع و مربوطه هايبيماري غربالگري و پستان ايدوره معاينات انجام .033

 لزوم صورت در پزشك به ارجاع و هابيماري غربالگري و تناسلي دستگاه معاينات انجام .003

  نمونه ژيكسيتولو بررسي نيز و اسمير پاپ ايدوره انجام .000

 دستورالعمل طبق سال 8 از كمتر كودک شيرخوار، نوزاد، معاينه .000



 

 

و  مراقبتها رعايت جراحي( با روشهاي از غير كننده)به سد و هورموني بارداري از پيشگيري هايروش ساير ارائه .000

 مربوطه معاينات

 خدمات شامل: هیاراـ ه( 3

 الزم و غربالگري شاتيادرخواست آزم ،يکيزيف ناتيگرفتن شرح حال، انجام معا .002

 ,BG , RH, CBC Diff, GCT, GTT, BSترشحات واژن ر،كشتيشامل: انجام پاپ اسم شهايدرخواست آزما .001

FBS, BUN, CREATININE, TRIGLYCERIDE, CHOLESTROL, HBSAg, HBSAb ,HIV, 

VDRL, U/A, U/C, Prolactin, SGPT, SGOT, T3, T4, TSH, FSH, LH, درخواست اسپرموگرام 

 IUD تيرحم ، تخمدان، وضع تيوضع يبراي بررس يدرخواست سونوگراف .001

 يدرخواست ماموگراف .004

 و خارج كردن آن IUD گذاردن انواع .002

اي آمپوله ،ي،كپسولهاي كاشتن ي،كاندوم، قرصهاي خوراك وديياز بارداري)آي  رييشگيروشهاي پ هيارائه خدمت كل .003

 ( طبق دستورالعمليقيتزر

ي از وازكتوم از بارداري و پس رييشگيپ يقيداروهاي تزر ،يهاي خوراكقرص زيالزم قبل از تجو شاتيانجام آزما: 3تبصره 

 طبق دستورالعمل

توسط  خدمات آن ارائه تنفيذ ابالغ در صورت جراحي جز به بارداري از پيشگيري نوين روشهاي ساير خدمات ارائه .003

 وزارت سوي از ماما

 رحمي، هاي خونريزي استفراغ، تهوع، مانند: بارداري از پيشگيري روشهاي از استفاده از ناشي عوارض درمان .000

 دستورالعمل طبق واژينال ترشحات افزايش و قاعدگي اختالالت بيني،لکه

 مجاز حد در زنان تناسلي دستگاه عفونتهاي درمان .000

ارجاع  آبسه تشکيل در صورت آبسه، از تشکيل قبل تا درماني اقدامات و بيوتيكآنتي با زايمان از پس ماستيت درمان .000

 پزشك به

 دستورالعمل طبق سال هشت از كمتر كودكان و شيرخواران واكسيناسيون باردار، زنان واكسيناسيون انجام .002

 دستورالعمل طبق بيمار و سالم كودک خدمات ارائه .001

 زنان جراحي و داخلي هاي بخش در زنان هايبيماري و جراحي با مرتبط مراقبتي خدمات ارائه .001

 انداردهاي اعتباربخشي و دستورالعمل هاي ابالغي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکياجراي است .004

 گردد.انجام ساير اموري كه در حدود وظايف و مسئوليتهاي تعيين شده از جانب مافوق ارجاع مي .002

 یآموزش یزرسوپروا

مركز  ييو ماما يپرستار يو پژوهش يآموزش ه مسئوليت فعاليتكسوپروايزر آموزشي پرستاري است  ها:وظایف و مسئولیت

 فيشرح وظا و در جهت اهداف سازمان بر عهده دارد. يپرستار ريتحت نظارت مد را يو پژوهش يبخشتوان ،يدرمان -ي آموزش



 

 

با تکيه بر رعايت منشور حقوق مددجو مبتني بر فرآيند پرستاري و استانداردهاي  تيريبر اساس اصول مدي آموزش زريسوپروا

 به شرح زير مي باشد: مراقبتي

 وتاه مدت، ميان مدت، بلند مدت(كتعيين اهداف آموزشي ) .0

 جديد الورود ( كاركنانادر پرستاري و مامايي و كتعيين نيازهاي آموزشي ) مددجويان، خانواده، رده هاي مختلف  .0

 اولويت بندي نيازهاي آموزشي .0

 وزشيتدوين برنامه هاي آموزشي مستمر و مدون جهت رفع نيازهاي آم .2

 ت ساير گروه هاكاجراي برنامه هاي آموزشي با همکاري و مشار .1

 تهيه و تنظيم ابزار مناسب جهت ارزيابي عملکرد و فعاليت هاي آموزشي بخش هاي مرتبط .1

 تهيه و تنظيم ابزار مناسب ارزيابي، خدمات پرستاري مورد نياز مددجويان .4

 گروه هاي پرستاري و مامايي زانكارآموارورزي دانشجويان و كهماهنگي در اجراي برنامه  .2

 گروه پرستاري و مامايي كاركنانمك آموزشي جهت ارتقاء سطح آگاهي كتب، مجالت، جزوات و وسايل كپيشنهاد تهيه  .3

 ميته آموزشي، پژوهشي پرستاريكتشکيل  .03

ع آموزشي الس هاي آموزش مداوم برابر برنامه جامكدر  كاركنانت كت جهت تشکيل و شركهماهنگي، همکاري و مشار .00

 واحد ذيربط

 در فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي كاركنانت فعال كپيشنهاد ايجاد زمينه هاي تشويقي جهت مشار .00

 نترل واحدها جهت نيازسنجي آموزشيكت در نظارت و كهمکاري و مشار .00

 نترل عفونت، در امر آموزشكهمکاري و هماهنگي با سوپروايزر باليني و  .02

 اران و مربيان در جهت ارتقاء سطح آموزشهمکاري و هماهنگي با سرپرست .01

 (…نفرانس، جزوه / پمفلت و كارائه تازه ها و نتايج تحقيقات جديد ) به شکل  .01

 ت در انجام طرح هاي پژوهشيكهمکاري و مشار .04

 در راستاي: كاركنانهدايت و آموزش  .02

 يفي خدمات پرستاري و ماماييكحسابرسي  الف(

 ئه خدماتارزشيابي عملکرد آارآنان در ارا ب(

 ارزشيابي عملکرد آارآنان در ارائه آموزش به مددجو ج(

 در اجراي برنامه هاي آموزشي واحدهاي ذيربط كاركنانهدايت و آموزش  .03

 و مددجويان كاركنانهدايت و آموزش در جهت تهيه جزوات، پوسترها، فيلم ها و پمفلت هاي آموزشي جهت  .03

 ج حاصله به مدير خدمات پرستاريليه فعاليت هاي آموزشي و نتايكثبت و گزارش  .00

 نترل و نظارت بر آموزش هاي انجام شده در واحدهاي ذيربط با استفاده از ابزار مناسبك .00

 نترل و نظارت بر وجود امکانات و شرايط آموزشي در واحدهاك .00



 

 

 ارزيابي اثربخشي آموزش هاي انجام شده از طريق: .02

 يفي خدمات ارائه شدهكنترل و حسابرسي ك 

 يت مندي مددجويانبررسي رضا 

  كاركنانبررسي رضايت مندي 

 اساس هاي آموزشي برت فعال رده هاي مختلف پرستاري ) در شيفت هاي مختلف ( در برنامهكنترل و نظارت بر شرك .01

 سرانه آموزش

 پرستاري كاركنانميته ارزشيابي كت در كمشار .01

 ليه جلسات آموزشي مرتبط با پرستاريكت در كشر .04

 اعتباربخشي و دستورالعمل هاي ابالغي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي اجراي استانداردهاي .02

 گردد.انجام ساير اموري كه در حدود وظايف و مسئوليتهاي تعيين شده از جانب مافوق ارجاع مي .03

 مترون

ه است كه ادار يپرستار ز بهداشتي، درماني و توانبخشي،كمدير خدمات پرستاري ) مترون ( در مرا ها:وظایف و مسئولیت

 به عهده دارد. مركز مربوطه را يواحد پرستار

 ياستانداردها شرح وظايف مدير خدمات پرستاري با تکيه بر رعايت منشور حقوق مددجو و مبتني بر فرآيند پرستاري و

 :است ريبه شرح زي مراقبت

 مددجويان يفي و بهبود مستمر فعاليت هاي ارائه خدماتكبرنامه ريزي در زمينه هاي ارتقاء  .0

 گردآوري اطالعات از: .0

 :يپرستار يگزارش حسابرس ،هانيو سال هانيگزارشات ماه ت،ينوع فعال هدف، مصوب، ينمودار سازمان مركز شامل، 

  مصاحبه با كاركنان كاركنان، يهاپرونده

 مددجويان: بر حسب نوع بستري، نياز مراقبتي، خدمات ارائه شده 

 هاي اتاق عمل و هوشبري و ساير كادر ها و كاردانتکنسين مك بهياران،كران، بهياران، منابع شامل نيروي انساني )پرستا

 ساختار فيزيکي، امکانات و تجهيزاتوابسته(، 

 ميته هاي درون سازمانيكت فعال در نهادهاي سياستگزاري و ديگر كشر .0

سطح سالمت و رفاه ي فظ و ارتقاح، نيتأم جهت وتاه مدت، ميان مدت، دراز مدت( مبتني بر نيازهاكتعيين اهداف ) .2

 متبوع و پيشنهاد به مقامات ذيربط مركز يهايمشبا توجه به خط ماريب مددجو، ياجتماع

 تعيين خط مشي و اتخاذ روش هاي مناسب و تعيين جدول زمان بندي براي رسيدن به اهداف مورد نظر .1

نظارت  نترل وكدون )آموزشي، پژوهشي، ميته هاي خاص با شرح وظايف مكت در كبرنامه ريزي جهت تشکيل و شر .1

 ( …كنترل عفونت و 



 

 

ارائه راهکار بهينه به مسئول و ايجاد شرايط مناسب جهت استفاده بهينه از منابع موجود به منظور دستيابي به اهداف  .4

 مورد نظر

 تدوين و اجراي برنامه هاي آموزش به بيمار و خانواده در سطوح مختلف پيشگيري .2

 زكت فعال در برنامه ريزي هاي بهداشتي، درماني و توانبخشي مركمشار ايجاد هماهنگي و .3

 ز براي دستيابي به اهدافكت تيم بهداشتي مركجلب مشار .03

 ايجاد هماهنگي در برنامه هاي آموزشي باليني دانشجويان گروه هاي پرستاري .00

 زكت در تنظيم بودجه جهت فعاليت هاي مركمشار .00

 و اولويت بندي آن ها جهت اجراي برنامه هاي پرستاري تعيين و پيشنهاد بودجه مورد نياز .00

 ت در طرح هاي پژوهشيكمشار .02

 نترل عفونت (كبرنامه ريزي و پيشنهاد جهت پيشگيري از عفونت )  .01

 نان پرستاريكاركانجام برنامه ريزي و همکاري با ساير واحدهاي ذي ربط در جهت ارتقاء دانش و مهارت حرفه اي  .01

 نان تحت نظارت با همکاري ساير واحدهاي ذي ربطكاركدر برنامه ريزي جهت تامين رفاه  ارائه راهکارهاي اساسي .04

 تعيين برآورد سطوح مختلف نيروي انساني مورد نياز بخش هاي پرستاري براساس استانداردهاي علمي .02

 ف مصوبتعيين حدود و انتظارات و عوامل عملکردي در رده هاي مختلف شغلي با توجه به امکانات و شرح وظاي .03

 اريكبکارگيري نيروي انساني براساس توانايي افراد در شيفت هاي مختلف  .03

 ارگزيني جهت بکارگيريكپيشنهاد و مصاحبه با داوطلبان و انتخاب افراد صالحيت دار و معرفي آنها به  .00

 ز جهت واحدهاي ذيربطكنان تحت نظارت به رياست مركاركپيشنهاد انتصاب و انتقال  .00

 گروه پرستارينان كارك …رد مرخصي ها، ماموريت ها و تصميم گيري در مو .00

 رهبري و هدايت واحدهاي ذي ربط در جهت تحقق اهداف سازماني .02

 …ارائه الگوي مناسب پرستاري با برقراري ارتباط موثر، عملکرد مطلوب، حسن رفتار شغلي و  .01

 نان )تشويق و تنبيه ( گروه پرستاريكاركر اتخاذ تدابير الزم و ارائه راهکارهاي اساسي در جهت ايجاد تقويت انگيزش د .01

 اداره جلسات داخل و خارج مرتبط با وظايف واحدها .04

علمي  يهاورياتشکيل و اداره جلسات اختصاصي و ويژه در جهت حل مشکالت واحدهاي ذيربط با بهره مندي از فن .02

 حل مساله

 ها يخط مش و مقررات نان شامل: آشناسازي پرسنل جديدالورود باكاركموزشي آتامين نيازهاي  .03

 اجراي استانداردهاي اعتباربخشي و دستورالعمل هاي ابالغي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي .03

 گردد.انجام ساير اموري كه در حدود وظايف و مسئوليتهاي تعيين شده از جانب مافوق ارجاع مي .00



 

 

 ینیبال یزرسوپروا

 تيمسئوله ك زشي، درماني، بهداشتي، توانبخشي و پژوهشي پرستاري استز آموكمر باليني سوپروايزر ها:وظایف و مسئولیت

 ارائه خدمات پرستاري و مامايي را بر عهده دارد.بر  مينظارت مستق

با تکيه بر رعايت منشور حقوق مددجو و مبتني بر فرآيند پرستاري  و تيريبر اساس اصول مد باليني شرح وظايف سوپروايزر

 :است ريبه شرح ز يمراقبت ياستانداردها و

 كسب دستور و برنامه كار از مدير خدمات پرستاري .0

 جمع آوري اطالعات پيرامون مركز بهداشتي، درماني، توانبخشي مشاركت و همکاري در .0

 همکاري با مدير پرستاري در تنظيم و تدوين اهداف و خط مشي هاي واحدهاي ذيربط با همکاري ساير مسئولين .0

 جهت ايجاد تغييرات مناسب در سيستم خدمات پرستاري ارائه پيشنهادات الزم در .2

 مشاركت و همکاري در برنامه ريزي هاي آموزشي كاركنان، دانشجويان، بيماران / مددجويان و ... .1

 برنامه ريزي و هماهنگي در پذيرش و برنامه ريزي ترخيص بيماران / مددجويان .1

 س دهندگان، سرويس گيرندگان، عملکرد واحدهاي ذيربطتهيه و تنظيم گزارشات كمي و كيفي از وضعيت موجود سروي .4

 ايجاد هماهنگي بين واحدهاي مختلف مركز جهت ارائه خدمات مطلوب در واحدهاي ذيربط .2

تشخيص نيازها و مشکالت موجود در واحدهاي مرتبط پرستاري)مربوط به كاركنان، بيماران، محيط و ...( و اقدام جهت  .3

 حل آنها

 هاي مختلفنان پرستاري بر اساس تواناييها و نيازها در واحدها و شيفتمشاركت در توزيع كارك .03

 ايجاد شرايط كاري مناسب و حسن تفاهم مابين افراد .00

 سطح آگاهي و مهارت خود در جهت ارائه روشهاي مؤثرتر يشركت در برنامه هاي آموزشي به منظور ارتقا .00

وانبخشي ت رفاهي، نظارت و ارزشيابي، فرهنگي، پژوهشي، شركت در كميته هاي مختلف بيمارستاني و پرستاري)آموزشي، .00

 و ...(

 شركت در جلسات دفتر پرستاري و طرح نمودن مشکالت بيمارستان و پرسنل و ارائه نظرات و پيشنهادات .02

 تامين و ايجاد شرايط مناسب و اقدام در زمان بروز فوريتها)تامين نيروي انساني، تجهيزات و امکانات و ...( .01

 با واحد مددكاري بيمارستان در ارجاع مددجو به خانواده، مركز بهداشتي، درماني، توانبخشي و ...هماهنگي  .01

 و ...( اخالقي كاري، ضوابط رعايت اداري، مقررات پرستاري)رعايت كاركنان شغلي رفتار بر مستمر كنترل و نظارت .04

 مافوق مسئول به گزارش ارائه و شفاهي و كتبي صورت به قبلي شيفت از بيمارستان امور گزارش دريافت .02

 مختلف شيفتهاي در پرسنل غياب و حضور بر كنترل و نظارت .03

 مافوق مسئول به گزارش ارائه و بيمارستان قسمتهاي كليه از روزانه بازديد .03

 انساني نيروي از بهينه واستفاده بخشها نياز برحسب پرسنل انتقال و نقل .00

 بيماران به مطلوب كيفيت با مراقبت ارائه جهت كاركنان راهنمايي و هدايت .00



 

 

 امداد ستاد با هماهنگي و همکاري و ديگر مراكز به ارجاع و مشاوره بستري، جهت بيماران پذيرش به كمك و نظارت .00

 درمان

 بيماران اعزام و پذيرش نحوه مورد در اورژانس از مستمر بازديد و نظارت .02

 بدحال بيماران ويژه به بخشها در بستري انبيمار به پرستاري مراقبتهاي ارائه نحوه بر كنترل و نظارت .01

 مافوق مسئول به گزارش وارائه بدحال بيماران براي شده انجام اقدامات گزارش تنظيم .01

 بخش در موجود ... و حياتي عالئم چارت پرونده، اوراق ، دفاتر بر نظارت و كنترل .04

 كار جامان حين آنها رهبري و هدايت و پرستاري كادر با مناسب ارتباط برقراري .02

 مافوق مسئول به حاصله نتايج گزارش ارائه و ريوي ، قلبي احياء عمليات بر نظارت و همکاري .03

 بيمارستان نظافت و بهداشتي هاي برنامه اجراي نحوه بر نظارت .03

و  ليست )چك مناسب ابزار از استفاده با استانداردها بر مبتني پرستاري خدمات ارائه نحوه بر مستمر كنترل و نظارت .00

.).. 

 مافوق مقام به گزارش ارائه و ثبت خدمات، ارائه حسن از اطمينان حصول منظور به مرتبط واحدهاي از مستمر بازديد .00

 مراقبتها كيفي سطح ارتقاء جهت در كاركنان هدايت .00

 آنها از حمايت و كمك كاركنان، به الزم هايراهنمايي ارائه .02

مقررات،  با جديدالورود كاركنان شامل: آشناسازي ركنانكا آموزشي نيازهاي تامين جهت در همکاري و مشاركت .01

 شرح وظايف و ...( ها،مشيخط

 مافوق به گزارش و و ...( شده فوت ترخيصي، شده، پذيرش بدحال، )بيماران آمار غيرمترقبه، وقايع حوادث، ثبت .01

 مافوق هب گزارش و اخالقي و شغلي رفتارهاي عملکردي، اوامر طبق بر كاركنان مستمر ارزشيابي .04

 بررسي مددجويان، رضايتمندي بررسي كيفي، حسابرسي طريق از خدمات اثربخشي ارزشيابي در مشاركت و همکاري .02

 رضايتمندي كاركنان

 پرستاري خدمات ارائه كيفيت بر آموزشي هاي برنامه تاثير ارزشيابي در مشاركت و همکاري .03

 شده تعيين پيش از اهداف به يابي دست جهت ون،مد هاي مشي خط و ها برنامه ارزشيابي در مشاركت و همکاري .23

 و ... داروها تجهيزات، نگهداري و مصرف چگونگي بر مستمر نظارت و كنترل .20

 آنها انتقال و نقل و پزشکي تجهيزات از استفاده نحوه بر كنترل و نظارت .20

 بيمارستان از بازديد ضمن بازرسين با همراهي و همکاري .20

 بيمارستان از آمبوالنس خروج و ورود بر كنترل و نظارت .22

 اجراي استانداردهاي اعتباربخشي و دستورالعمل هاي ابالغي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي .21

 گردد.انجام ساير اموري كه در حدود وظايف و مسئوليتهاي تعيين شده از جانب مافوق ارجاع مي .21



 

 

 در گردش( یزر)سوپروايسرپرست پرستار

ز آموزشي، درماني، بهداشتي، توانبخشي و پژوهشي پرستاري كت پرستاري )سوپروايزر( مرسرپرس ها:وظایف و مسئولیت

 ارائه خدمات پرستاري و مامايي را بر عهده دارد.بر  مينظارت مستق تيمسئولكه  است

تاري سبا تکيه بر رعايت منشور حقوق مددجو و مبتني بر فرآيند پر و تيريبر اساس اصول مد پرستاري سرپرستشرح وظايف 

 :است ريبه شرح زي مراقبت ياستانداردها و

 ز آموزشي بهداشتي، درماني توانبخشيكت و همکاري در جمع آوري اطالعات پيرامون مركمشار .0

 همکاري با مدير پرستاري در تنظيم و تدوين اهداف و خط مشي هاي واحدهاي ذيربط با همکاري ساير مسئولين .0

 تغييرات مناسب در سيستم خدمات پرستاري و ماماييارائه پيشنهادات الزم در جهت ايجاد  .0

 نان، دانشجويان، مددجويانكاركت و همکاري در برنامه ريزي هاي آموزشي كمشار .2

 برنامه ريزي و هماهنگي در پذيرش و ترخيص مددجويان .1

 طاي ذيربنندگان خدمت و عملکرد واحدهكيفي از وضعيت موجود گيرندگان و ارائه كمي و كتهيه و تنظيم گزارشات  .1

 ز جهت ارائه خدمات مطلوب در واحدهاي ذي ربطكايجاد هماهنگي بين واحدهاي مختلف مر .4

( و اقدام …نان، مددجويان، محيط و كاركتشخيص نيازها و مشکالت موجود در واحدهاي مرتبط پرستاري ) مربوط به  .2

 جهت حل آنها

 ا در واحدها و شيفت هاي مختلفنان پرستاري براساس توانايي ها و نيازهكاركت در توزيع كمشار .3

 اري مناسب و حسن تفاهم مابين افرادكهماهنگي ايجاد شرايط  .03

خدمات تر مؤثر يهاو مهارت خود در جهت ارائۀ روشآگاهي  ت در برنامه هاي آموزشي به منظور ارتقاي سطحكشر .00

 ييو ماما يپرستار

 ،يرفاه ،يابينظارت و ارزش وهشي، فرهنگي،ميته هاي مختلف بيمارستاني و پرستاري ) آموزشي، پژكت در كشر .00

 بنا به صالحديد( … و يبخشتوان

 (…تامين و ايجاد شرايط مناسب و اقدام در زمان بروز فوريت ها ) تامين نيروي انساني، تجهيزات، امکانات و  .00

 ز آموزشي بهداشتي، درماني و توانبخشيكهماهنگي در ارجاع مددجو به خانواده، مر .02

 يالقاخ ،يضوابط كار تيرعا -ي مقررات ادار تيرعاي )كاركنان تحت سرپرستي رفتار شغل برمستمر  نظارت و كنترل .01

  شرع( نيطرح انطباق امور با مواز …و 

نترل مستمر بر نحوه ارائه خدمات پرستاري و مامايي مبتني بر استانداردها با استفاده از ابزار مناسب ) چك كنظارت و  .01

 (…ليست و 

 از واحدهاي مرتبط به منظور حصول اطمينان از حسن ارائه خدمات، ثبت و ارائه گزارش به مافوقبازديد مستمر  .04

 يفي مراقبت هاكپرستاري در جهت ارتقاء سطح  كاركنانهدايت  .02

 مك و حمايت از آنهاكپرستاري،  كاركنانارائه راهنمايي هاي الزم به  .03



 

 

 ودورالديكاركنان جد يآشناساز پرستاري و مامايي شامل: كاركنانت و همکاري در جهت تامين نيازهاي آموزشي كمشار .03

 …خط مشي ها، شرح وظايف و  با مقررات،

 ( و گزارش به مافوق…ثبت حوادث، وقايع غير مترقبه، آمار ) بيماران بد حال، پذيرفته شده، ترخيصي، فوت شده و .00

 رفتارهاي شغلي و اخالقيپرستاري و مامايي بر طبق: عملکرد،  كاركنانت در ارزشيابي مستمر كمشار .00

 يررسب - انيمددجو يتمنديرضا بررسي -يفيكت در ارزشيابي اثر بخشي خدمات از طريق: حسابرسي كهمکاري و مشار .00

  كاركنان يتمنديرضا

 يفيت ارائه خدمات پرستاريكت در ارزشيابي تاثير برنامه هاي آموزشي بر كهمکاري و مشار .02

 ها و خط مشي هاي مدون، جهت دستيابي به اهداف از پيش تعيين شده ت در ارزشيابي برنامهكهمکاري و مشار .01

 نترل و نظارت مستمر بر چگونگي مصرف و نگهداري تجهيزات و داروها در واحدهاي پرستاري و ماماييك .01

 نظارت بر حسن اجراي تعرفه هاي خدمات پرستاري .04

 داشت، درمان و آموزش پزشکياجراي استانداردهاي اعتباربخشي و دستورالعمل هاي ابالغي وزارت به .02

 گردد.انجام ساير اموري كه در حدود وظايف و مسئوليتهاي تعيين شده از جانب مافوق ارجاع مي .03

 كنترل عفونت یزرسوپروا

  ها:وظایف و مسئولیت

 شناخت منابع عفونت هاي بيمارستاني از طريق بررسي و انجام پژوهش .0

 نترل عفونت بيمارستاني.كانجام مراقبت ها براي پيشگيري و  بکارگيري نتايج پژوهش هاو مطالعات جديد در .0

در صورت لزوم به  كاركنان ريو سا انيدانشجو ،يكادر پرستار يبراي آموزش يهابرنامه يدر توسعه و اجرا يهمکار .0

 و آنترل عفونت با همکاري سوپروايزر آموزشيي ريشگيمنظور پ

 شود.ها برگزار ميادر پرستاري با ساير گروهكنترل عفونت براي كبا  ه در رابطهكت در جلسات و دوره هاي آموزشي كشر .2

از  بيمارستان و ارائه گزارش كاركنانسيناسيون براي كتشکيل پرونده بهداشتي و تنظيم برنامه معاينات دوره اي و وا .1

 موارد مثبت.

 .نترل عفونت بيمارستانكميته كبه ارزيابي وسايل و تجهيزات الزم براي عفونت هاي خطرناک و ارائه راهکاري مناسب  .1

 بيمارستان در خصوص عفونت هاي بيمارستاني و پي گيري اثر بخشي آموزشي كاركناننيازسنجي آموزشي  .4

 جينتا قيموارد گذشته از طر هيبقي احتمال ديكشف موارد جد بازديد روزانه از بخش هاي مختلف بيمارستاني براي .2

 ميته مزبوركائه گزارشات الزم به عالئم باليني و ثبت و ارو  شاتيآزما

 يبراساس استانداردها ريپذبيآس يهاقسمت ريو سا ژهيو يهاكنترل عفونت در بخش يهادستورالعمل نيو تدو هيته .3

 مراقبتي با همکاري كميته كنترل عفونت.

ي و دهاي بيمارستانليه واحكنترل عفونت در كميته كنظارت و ارزشيابي از اجراي ضوابط و مقررات توصيه شده توسط  .03

 ميته مزبوركبه  گزارش نتايج



 

 

 ميته و امکانات موجودكمك در ايزوالسيون بيماران عفوني با توجه به خط مشي هاي كنظارت و  .00

نترل و ارزشيابي و بروز عفونت در همه گيري هاي كنترل عفونت بيمارستاني براي تشخيص، تحقيق، كهمکاري با تيم  .00

 بيمارستاني.

 نترل عفونت به منظور ارائه اطالعات و گزارشات و دريافت دستورالعمل هاي اجراييكميته ك ت در جلساتكشر .00

 اجراي استانداردهاي اعتباربخشي و دستورالعمل هاي ابالغي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي .02

 گردد.انجام ساير اموري كه در حدود وظايف و مسئوليتهاي تعيين شده از جانب مافوق ارجاع مي .01

 یفیتمسئول بهبود ك

 ها:وظایف و مسئولیت

 مارستانيدر ب تيفيبهبود ك يها تيفعال يساز کپارچهيو  يهماهنگ .0

 ،يزشکپ ،خدماتيمال ت،اموريري)مدينيرباليو غ ينيدر موضوعات بال مارستانيب ريفراگ تيفيبرنامه بهبود ك نيتدو .0

 كينيپاراكل خدمات ،يبانيو پشت يعموم خدمات ،يپرستار خدمات

 شده يراح تيفيمنطبق بر اصول بهبود ك مارستانيب يندهايها و فرآ ستميس نيتدو .0

و زمان دار جهت  جهيبر نت ي،مبتنيابي،قابل دست يرياندازه گ قابل ،ياختصاص يمهم عملکرد يشاخص ها نيتدو .2

 مارستانيمختلف ب يندهايفرآ

 شاخص ها ليتحل قياز طر يتيرياقدامات و مداخالت مد ها، داده ت،يفيمستمر برنامه بهبود ك شيپا .1

 مارستانيب تيفيبرنامه بهبود ك انهيگزارش سال هيته .1

 مارستانيدر ب اتيو شکا انتقادات شنهادات،يبه پ يدگيرس يخط مش يو اجرا نيتدو .4

 مارستانيب يياجرا تيريمد ميت تيبا هدا مارستانيب كيبرنامه استراتژ نيتدو .2

 مختلف يسطح واحدهادر  مارستانيرسالت ب هيانيو نشر ب نييتع .3

 مختلف يدر واحدها ياعتباربخش ياستانداردها يساز ادهيپ يو هماهنگ يريگيپ .03

 ير راستاد ماريب يمنيا يوارتقا تيفيبهبود ك يبرنامه ها کپارچهيهماهنگ و  شبرديپ انهيسال ياتيبرنامه عمل نيتدو .00

 ياعتباربخش يالگو

 مارستانيخطر ب تيرينظام جامع مد جاديا .00

 مارستانيدر ب يپزشک يخطاها يم گزارش دهنظا جاديا .00

 مارستانيمختلف ب ياز واحدها يافتيدر يها و روش ها يو ابالغ خط مش بيتصو .02

 مارستانيجامع ب يزيبرنامه مم شيو پا اجرا .01

 مارستانيمختلف ب يدر سطح واحدها ينيطبابت بال يراهنماها يدر اجرا يو هماهنگ ابالغ .01

 و دستورالعمل هاي ابالغي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکياجراي استانداردهاي اعتباربخشي  .04

 گردد.انجام ساير اموري كه در حدود وظايف و مسئوليتهاي تعيين شده از جانب مافوق ارجاع مي .02



 

 

 مسئول هماهنگی كمیته هاي بیمارستانی

 ها:وظایف و مسئولیت

هبود كيفيت و نظارت بر رعايت زمانبندي آن در طول هاي بيمارستاني با مشاركت دفتر بتنظيم تقويم ساليانه كميته .0

 سال و ارسال آن به معاونت درمان

 اطالع رساني به معاونت درمان در صورت بروز تغيير در تقويم برگزاري كميته ها. .0

 .يها به صورت ساالنه و تأييد و تصويب تيم هاي اجرايي و حاكميتنظارت بر تدوين و بازنگري آيين نامه داخلي كميته .0

هاي بيمارستاني در راستاي اهداف استراتژيك بيمارستان و اقدامات نظارت بر تدوين و اجراي برنامه عملياتي كميته .2

 اصالحي جهت رفع موارد با مشاركت دفتر بهبود كيفيت.

كنترل صورتجلسات از نظر فهرست اسامي حاضرين، غائبين، مهم ترين موضوعات مورد بحث، مهلت مقرر براي اجرا،  .1

 نتايج بررسي مصوبه جلسه قبل، تاريخ برگزاري جلسه فعلي و جلسه آتي

نظارت بر برگزاري دوره توجيهي و آموزشي اعضاي جديد الورود كميته ها در مورد اهداف كميته و وظايف محوله با  .1

 همکاري دبير هر كميته

 نظارت بر رعايت مفاد همه كميته ها )تدوين آئين نامه، ليست اعضا و ...( .4

 ارت بر رعايت نکات اختصاصي هر يك از كميته ها بر اساس سنجه اعتباربخشينظ .2

هاي نظارت بر تدوين و اجراي برنامه هاي آموزشي كاركنان و برگزاري كارگاه يا كالس آموزشي و ارائه گزارش در كميته .3

 در و نوزاد(مربوطه )بهبود كيفيت، بحران و باليا، حفاظت فني و بهداشت كار، مرگ و مير و ايمني ما

هاي انجام تعامالت برون سازماني با اداره نظارت و اعتباربخشي معاونت درمان دانشگاه در زمينه برگزاري كميته .03

 بيمارستاني

 پيگيري اجراي كليه دستورالعمل هاي ابالغي وزارتي و دانشگاهي مرتبط با كميته ها .00

مه و اهداف بيمارستاني و شرح وظايف هر كميته اصلي و هدايت فعاليت دبيران كميته هاي بيمارستاني منطبق بر برنا .00

 فرعي

مشاوره با رئيس و مدير بيمارستان در خصوص معرفي دبيران و اعضاي كميته ها منطبق بر ضوابط ابالغي معاونت درمان  .00

 دانشگاه

 حضور در تمام جلسات كميته هاي بيمارستاني .02

 سايت بيمارستان نظارت بر صحت درج اطالعات مرتبط با كميته ها در وب .01

 بايگاني و نگهداري مستندات صورتجلسات هر كميته بصورت جداگانه )الکترونيك / كاغذي( .01

تهيه شاخص هاي كمي كميته بيمارستاني بر اساس فرمت مدون معاونت درمان دانشگاه و ارسال نتايج به معاونت درمان  .04

 با همکاري دفتر بهبود كيفيت.



 

 

ي و ارزيابي عملکرد دبيران كميته هاي بيمارستاني و پايش فصلي كميته ها و گزارش ارزيابي فعاليت كميته هاي تخصص .02

 به مسئولين ذيربط

 ارسال به موقع صورتجلسات كميته ها و گزارشات مورد نياز به معاونت درمان .03

 نظارت بر يکسان بودن فرمت كليه صورتجلسات كميته ها .03

 هدايت كميته ها در جهت دستيابي به آن اهدافهاي راهبردي بيمارستان از مسئولين و اخذ سيستم .00

 بايگاني و نگهداري مستندات صورتجلسات كميته )الکترونيك / كاغذي( .00

 دبیر كمیته

 ها:وظایف و مسئولیت

هاي اختصاصي كميته مربوطه جهت پياده سازي استانداردهاي اعتباربخشي با مشاركت دفتر بهبود قراردادن سنجه .0

 ئل و مشکالت واحد مرتبط در دستور كار جلسات.كيفيت و مطرح نمودن مسا

 تهيه و ويرايش خط مشي هاي اختصاصي كميته مرتبط با نظارت كارشناس مسئول كميته هاي بيمارستاني .0

برگزاري دوره توجيهي و آموزش به اعضاي جديد الورود كميته در مورد اهداف كميته و وظايف محوله با همکاري  .0

 يمارستانيمسئول هماهنگي كميته هاي ب

تهيه و تدوين صورتجلسات كميته ها و جمع آوري امضاي حاضرين و بازخورد جلسات به واحدهاي مرتبط )با رعايت  .2

 حداقل هاي استاندارد اعتباربخشي(

 ارسال صورتجلسات به اعضاي كميته ها و مسئول هماهنگي كميته هاي بيمارستاني .1

ر برگزاري جلسات و ارسال دعوتنامه و فراخواني اعضا منطبق بر همکاري و هماهنگي با مسئول هماهنگي كميته ها د .1

 تقويم زمانبندي جلسات

تدوين و اجراي برنامه عملياتي كميته مربوطه در راستاي اهداف استراتژيك بيمارستان و اقدامات اصالحي جهت رفع  .4

 موارد با مشاركت دفتر بهبود كيفيت و اعتباربخشي

 زاري جلسات كميتهاطالع رساني تاريخ و مکان برگ .2

همه اعضاء كميته)به ويژه اعضاي جديد( در مورد اهداف كميته و وظائف محوله، به خوبي توسط دبير كميته توجيه  .3

اند و در صورت اضافه شدن عضو جديد به اعضاي كميته، افراد  در مورد اهداف، شرح وظائف و آيين نامه داخلي شده

 كميته  توجيه مي شوند.

 راییتیم مدیریت اج

 ها:وظایف و مسئولیت

 هايبر تجربه مبتني و امري مديريت جايگزيني به شده پردازش اطالعات بر مبتني سازي تصميم هايسامانه تقويت .0

  فردي



 

 

 سيستمي نگرشبا  جمعي ردخِ استفاده از وتيمي  كارِانجام  با استفاده از هوشمند رهبري و مديريت .0

 هاينقش تعيين در نظارت و ريزيبرنامه، بيمارستاني هايكميته مشاركت با و اعتباربخشي استانداردهاي اساسبر  .0

  واحدها / بخشها مسئوالن مديران، هر يك از اجرايي

 كارايي بيشتر مسير در منابع مديريت و ريزي برنامه .2

 ذينفعان به پاسخگويي .1

  خدمات كيفي ارتقاي .1

 بيماران ايمني بهبود .4

 هايريزيبرنامه و استراتژيك سند اعتباربخشي با بکارگيري استانداردهاي اساسبر اصالحي  مداخالت و سازي تصميم .2

 كيفيت بهبود و عملياتي

 نتايج مجريان شامل اطالعات اعتباربخشي با بکارگيري استانداردهاي اصالحي بر اساس مداخالت و سازي تصميم .3

 بيمارستاني هايكميته و واحدها / بخشها عملکرد هايارزيابي

 بيمار ايمني فرآيندهاي زآنالي .03

 انساني منابع مديريتفرآيندهاي  آناليز .00

 درمان اقتصادفرآيندهاي  آناليز .00

  مالي مديريتفرآيندهاي  آناليز .00

 سرپرستار بخش

تاري، نان پرسكاركه اداره كز آموزشي بهداشتي، درماني و توانبخشي پرستاري است كسرپرستار مر ها:وظایف و مسئولیت

 واحد را بر عهده دارد.يك  خدمات پرستاريتجهيزات و ارائه 

 ومنشور حقوق مددج تيبر رعا هيو با تک تيريبر اساس اصول مدي( بخشو توان يدرمان ،يبهداشت)زكوظايف سرپرستار مر

 و استانداردهاي مراقبتي به شرح زير است:ي پرستار نديبر فرا يمبتن

 جمع آوري اطالعات و برنامه ريزي: (الف

 يفيت مراقبتكموجود در واحد تحت نظارت به منظور تعيين مشکالت مرتبط با ارائه خدمات و بررسي وضعيت  .0

 لي سازمانكتعيين خط مشي جهت واحد مربوطه در راستاي اهداف  .0

 ريزي در جهت اجراي استانداردهاي مراقبتيبرنامه .0

 نان تحت نظارت در شيفت هاي مختلفكاركار كتنظيم برنامه  .2

 ار(كتحت نظارت)تقسيم  نانكاركتعيين وظايف  .1

 امل از وضعيت هر بيمار / مددجو در هر شيفت بر بالين بيماركبرنامه ريزي جهت ثبت و ارائه گزارش  .1

و شناخت كامل نسبت به  مراقبتي ياستانداردها ،يبه مقررات ادارجديدالورود  نانكاركبرنامه ريزي جهت آگاه سازي  .4

 مركز يهاقسمت ريبا سا ييو آشنا تزايو تجه ليوسا ،يکيزيف طياز نظر مح واحد



 

 

 ادر تحت سرپرستيكيفيت خدمات ارائه شده توسط كبرنامه ريزي جهت ارتقاء  .2

 (…) مراقبت از خود و توانبخشي و  …برنامه ريزي جهت آموزش به مددجويان / بيماران، خانواده و  .3

 مصرفي و پيگيري جهت تامين آنپيش بيني نيازهاي واحد مربوطه از نظر امکانات، تجهيزات موجود و لوازم  .03

 اريكريزي جهت تحويل و تحول تجهيزات واحد مربوطه در هر شيفت برنامه .00

 نترل عملکرد تجهيزات مورد استفاده در بخش در هر شيفتكريزي جهت برنامه .00

 سازماندهي: (ب

جويان / بيماران نان، مددكاركنان در جهت حل مشکالت واحد مربوطه )كاركت كتشکيل جلسات گروهي و جلب مشار .00

 (…و 

 نان و ايجاد انگيزه جهت افزايش رضايت شغليكاركتوجه به نيازهاي  .02

 نان واحد مربوطه و ساير واحدهاكاركبرقراري حسن تفاهم بين  .01

 انجام مراقبت هاي پرستاري در مواقع اورژانس .01

 ادر پرستاري و ساير واحدهاكايجاد هماهنگي و همکاري بين  .04

 نان، مددجويان / بيماران جهت بهبود وضعيتكاركارائه نيازهاي  ت در جلسات مديران وكشر .02

 همراهي با پزشك به هنگام ويزيت بيماران و ارائه گزارش الزم .03

ودها مبكليه امور واحدهاي مربوطه به مسئولين ذيربط ) شامل: درخواست ها، وقايع غير مترقبه حوادث، كثبت و گزارش  .03

 (…نيازها و  و نقايص،

 نكاركنا …ري در برنامه هاي آموزش ضمن خدمت، باز آموزي و ت و همکاكمشار .00

 ارآموزان در واحد مربوطهكت و همکاري در آموزش دانشجويان پرستاري و ساير كمشار .00

 اربردي پرستاريكت و همکاري در پژوهش ها و تحقيقات كمشار .00

 هاي داخلي جهت افزايش سطح دانش و مهارت حرفه اي پرستاراننفرانسكبرپايي  .02

 نترل هدايت و ارزشيابيكهدايت و رهبري:  (ج

 نترل حضور و غياب پرسنل تحت سرپرستيك .01

 نان جهت پرسنل تحت سرپرستيكاركتکميل فرم ارزشيابي  .01

مندي مددجويان، بيماران، ادر تحت سرپرستي از طريق: بررسي رضايتكارزشيابي مستمر خدمات ارائه شده توسط  .04

 ( …ك ليست و مناسب ) مشاهده، چ همکاران با ابزار

 ارآنان و انطباق امور پزشکي با موازين شرع مقدسكنظارت و ارزشيابي مستمر بر رعايت معيارهاي رفتار شغلي و اخالقي  .02

 نان، مددجويان، خانواده و دانشجويانكاركارزشيابي اثر بخشي آموزش هاي داده شده به  .03

 ننترل و پي گيري ثبت و اجراي دستورات پزشك و نظارت اجراي آك .03

 ميته هاي بيمارستان بنا به صالحديد سرپرست مربوطهكت و همکاري با كمشار .00



 

 

 نظارت بر حسن اجراي تعرفه هاي پرستاري .00

 نظارت مستمر بر اقدمات ضروري به منظور پيشگيري از عفونت ها .00

 همکاري و همراهي و ارائه گزارش هنگام بازديد مسئولين مافوق و گروه هاي بازرسي .02

 ليه خدمات پرستاري در واحد مربوطهكي نظارت بر حسن اجرا .01

 اجراي استانداردهاي اعتباربخشي و دستورالعمل هاي ابالغي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي .01

 گردد.انجام ساير اموري كه در حدود وظايف و مسئوليتهاي تعيين شده از جانب مافوق ارجاع مي .04

 بیمار بر

ه مسئوليت خدمات مربوط به نقل و انتقال وسايل، تجهيزات و بيماران را در ك بيمار بر فردي است ها:وظایف و مسئولیت

ضوابط، مقررات و آيين نامه انطباق امور فني پزشکي و موازين شرع به شرح زير عهده تمامي  بخش و يا ساير واحدها با رعايت

 دارد.

 ار از پرستاركسب دستور و برنامه ك .0

 براي انتقال به اطاق عمل، راديولوژي و ساير قسمت ها تحت نظارت پرستار مك و همراهي در آماده نمودن بيمارك .0

 در خارج از مركز…مك و همراهي جهت انجام مشاوره، آزمايشات، راديوگرافي ها و ك .0

نان پرستاري در چرخش بيمار در تخت، پايين آمدن از تخت، راه رفتن ، بکار بردن چوب زير بغل، كاركمك و همراهي ك .2

 چرخدار و برانکارد تحت نظارت پرستار صندلي عصا،

ت معي در ايو  ييتنهابهاز بخش ها به راديولوژي و ساير قسمت ها  …بردن پرونده، برگه هاي عکس برداري، آزمايشات و  .1

 به راه رفتن مي باشند.بيماراني كه قادر 

 حفظ، نگهداري و ايمني بيمار در هنگام نقل و انتقال .1

 خانهانتقال جسد از بخش به سرد .4

 به بخش …نقل و انتقال سفارشات از داروخانه، انبار و  .2

 بردن نمونه هاي مختلف آزمايشگاهي به آزمايشگاه .3

 از قسمت هاي مربوطه و تحويل به مسئول شيفت …دريافت جواب آزمايشات، عکسبرداري و  .03

 ار ( و گزارش به پرستاركبرانکارد، صندلي چرخدار ) وسايل  نترل صحت كاركردك .00

 ليه امور محوله طبق نظر سرپرست مربوطهكانجام  .00

 اجراي استانداردهاي اعتباربخشي و دستورالعمل هاي ابالغي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي .00

 گردد.انجام ساير اموري كه در حدود وظايف و مسئوليتهاي تعيين شده از جانب مافوق ارجاع مي .02

 مسئول فنی

 ها:وظایف و مسئولیت



 

 

عال در مركز در ساعت ها و نوبت هاي كاري درج شده در پروانه مسئول فني و قبول مسئوليتهاي حضور مستمر و ف .0

 مربوطه.

تبصره: با توجه به ضرورت حضور و كنترل و نظارت مستمر مسئول فني در نوبت كاري مربوطه، مسئوالن فني در زمان 

شتغال داشته باشند و پروانه مسئوليت فني قبول مسئوليت فني نبايستي در محل ديگري)مطب، بيمارستان و ...( ا

 گردد.همزمان نيز صادر نمي

خدمات پزشکي و پيراپزشکي بيمارستان و پاسخگويي در ارتباط با اقدامات انجام شده مبتني  نظارت بر كليه امور فني .0

 بر قوانين، مقررات و دستورالعمل هاي وزارت

 اي پزشکي )اورژانس(سرپرستي كليه بخشهاي بستري، درمانگاه و فوريت ه .0

ايجاد هماهنگي الزم بين واحد ها و بخش هاي مختلف بيمارستاني و تشکيل جلسات مربوطه بر اساس دستورالعملهاي  .2

 وزارت

نظارت بر انتخاب، بکارگيري و فعاليت نيروهاي انساني واجد شرايط و صالحيت بر اساس ضوابط مورد قبول وزارت براي  .1

 نظارت بر فعاليت هاي آنان بر اساس مقررات موجود قسمتهاي مختلف بيمارستان و

كنترل و نظارت بر ارائه خدمات الزم به بيماران در تمام ساعات شبانه روز و ايام تعطيل با رعايت مقررات مصرح در  .1

 نامه تأسيس بيمارستانهاآيين

اني الزم در مورد بيماران كنترل و نظارت بر پذيرش موارد فوريت هاي پزشکي بدون پيش شرط و انجام خدمات درم .4

 اورژانس و در صورت لزوم هماهنگي جهت اعزام بيمار به مراكز تخصصي واجد شرايط

تبصره: بخش فوريت هاي پزشکي بيمارستانها بر اساس تخصص هايي كه مجوز آن را دريافت كرده بايستي امکانات، 

ساعته در اختيار داشته باشد  02ان اورژانسي بصورتنيروهاي تخصص و كادر پيراپزشکي مورد نياز را براي درمان بيمار

و هيچ بيمار اورژانسي به مركز ديگر نبايستي انتقال داده شود مگر در شرايطي كه در حيطه تخصصي بيمارستان نبوده 

وط بمر كه در اين صورت پس از انجام اقدامات اوليه درماني مستقيما و يا از طريق ستاد هدايت و اطالع رساني دانشگاه

 اقدام به اخذ پذيرش مي گردد.

 و قابليت استفاده تجهيزات و ملزومات پزشکي در بيمارستان نظارت بر كيفيت .2

 كنترل و مراقبت وضعيت بهداشتي، درماني، تجهيزات پزشکي و دارو بيمارستان .3

 ارتقاي سطح كيفي خدمات درماني و فوريت هاي پزشکي بيمارستان .03

 ز يا بدون انديکاسيون هاي علميجلوگيري از اعمال پزشکي غيرمجا .00

 رسيدگي به شکايات بيماران در امور فني و پاسخگويي به آنان و ساير مراجع ذيربط .00

نظارت بر جمع آوري اطالعات و آمار مربوط به ارائه خدمات، نحوه فعاليت بيمارستان و تهيه گزارش در صورت درخواست  .00

 ل هامراجع ذيربط بر اساس قواين، مقررات و دستورالعم

 رعايت و اعمال كليه قوانين، مقررات، دستورالعمل هاي وزارت و موازين علمي، فني، اسالمي و اخالقي در مركز .02



 

 

 نظارت بر حفظ شئون پزشکي و اجراي ضوابط انطباق امور پزشکي با موازين شرع مقدس و دستورالعمل هاي مربوطه .01

 و مرتبط وزارتنظارت بر حسن اجراي بخشنامه ها و دستورالعمل هاي مصوب  .01

نظارت بر گزارش دهي صحيح و به موقع مشخصات بيماران مبتال به بيماري هاي واگير قابل گزارش، به معاونت بهداشت  .04

 / مركز بهداشت استان

 گزارش نواقص و ايرادهاي فني به مسئول فني صبح توسط مسئولين فني عصر و شب .02

 مسئول ایمنی

 ها:وظایف و مسئولیت

 برنامه استراتژيك بيمارستانمشاركت در تدوين  .0

تيابي به منظور دسبا همکاري تيم مديريت اجرايي تدوين  اجرا و بازنگري برنامه ساليانه ايمني بيمار در بيمارستان  .0

 به سطح يك استانداردهاي بيمارستان هاي دوستدار ايمني بيمار

 ان به منظور اشاعه ارائه خدمات بهينههاي اجرايي در سازمها و روشمشيتدوين خط شركت و همکاري فعاالنه در .0

 خودارزيابي استانداردهاي الزامي بيمارستان دوستدار ايمني بيمار در بيمارستان .2

 هايطراحي و برگزاري دوره هاي آموزشي به منظور ارتقاء درک و بصيرت كاركنان از استانداردهاي الزامي بيمارستان .1

 دوستدار ايمني بيمار 

 مار و اقدام اصالحي به منظور ارتقاء آنبررسي فرهنگ ايمني بي .1

 و بازخورد به كاركنان در تيم اجرايي شركت در بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار و پيگيري انجام اقدامات اصالحي .4

 اي وقايعتحليل ريشهو هاي باليني همکاري در انجام مميزي .2

 ي اتفاقات ناخواسته در بيمارستاندهنظارت بر ايجاد و چگونگي استفاده از سيستم  يادگيري و گزارش .3

 ي راهبري موضوعات تهديدكننده ايمني بيمارگايمني در چگون كنندهشركت وهمکاري فعاالنه با كارشناس هماهنگ .03

 اي وقايع تهديدكننده ايمني بيمار شركت و همکاري فعاالنه در تحليل ريشه .00

 كاهش خطرات در سازماناي وقايع به منظور اساس نتايج تحليل ريشه اقدام اصالحي بر .00

 كارشناس هماهنگ كننده ایمنی

 ها:وظایف و مسئولیت

همکاري در تدوين، اجرا و بازنگري برنامه ساليانه ايمني بيمار در بيمارستان به منظور دستيابي به سطح يك  .0

 استانداردهاي بيمارستان هاي دوستدار ايمني بيمار

 يمارستان دوستدار ايمني بيمار در بيمارستانهمکاري در خودارزيابي استانداردهاي الزامي ب .0

 همکاري در بررسي فرهنگ ايمني بيمار و اقدام اصالحي به منظور ارتقاء آن .0

 شركت در بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار و پيگيري انجام اقدامات اصالحي و بازخورد به كاركنان .2



 

 

باليني بر اساس نتايج بازديدهاي مديريتي و تحليل هاي باليني و پيشنهاد موضوعات مميزي همکاري در انجام مميزي .1

 اي وقايعريشه

 ايجاد و آموزش چگونگي استفاده از سيستم يادگيري و گزارش دهي اتفاقات ناخواسته در بيمارستان .1

ها و پيگيري اتفاقات شركت فعاالنه در جلسات و همکاري در تنظيم صورتجلسات كميته مرگ و مير و معلوليت .4

 اي وقايعايمني بيمار جهت انجام تحليل ريشهتهديدكننده 

 هاي اجرايي در سازمان به منظور اشاعه ارائه خدمات بهينهها و روششركت و همکاري فعاالنه در تدوين خط مشي .2

 بسترسازي و ايجاد شيوه مناسب برقراري ارتباط در خصوص موضوعات مرتبط به ايمني بيمار در بيمارستان .3

 در بيمارستانمديريت خطاهاي پزشکي  .03

 گزارش و پاسخگويي كليه اقدامات مرتبط با ايمني بيمار به اينجانب .00

 مسئول فیزیك بهداشت)آنژیوگرافی(

قانون حفاظت در برابر  2مسئول فيزيك بهداشت پس از تأييد از سوي واحد قانوني)امور حفاظت در برابر اشعه( طبق ماده 

ود هاي پرتوساز موجيست در برابر پرتوهاي ناشي از مواد پرتوزا يا دستگاهاشعه، مسئوليت حفاظت كاركنان، مردم و محيط ز

دوده فعاليت خود را بر عهده دارد. در صورتي كه حوزه فعاليت مركز گسترده باشد مسئول فيزيك بهداشت محيط مي در مح

واگذار نموده و مسئوليت سرپرستي تواند جهت نظارت دقيق تر، بخشي از وظايف محوله را به گروهي مركب از افراد كارآزموده 

گروه را بعنوان مسئول فيزيك بهداشت كل به عهده داشته باشد. در ضمن جهت تأييد مسئول فيزيك بهداشت كل، الزم 

است شرح وظايف، حدود اختيارات و همچنين تجهيزاتي كه در اختيار وي قرار دارد طي نامه اي رسمي از سوي رياست مركز 

 عالم گردد.به واحد قانوني ا

 ها:وظایف و مسئولیت

همکاري و ارائه گزارش هاي الزم به واحد قانوني جهت اجراي قانون حفاظت در برابر اشعه، مقررات، دستورالعمل ها  .0

 فعاليت خود.و توصيه هاي مربوطه در حوزه 

 ياطالق م يطقه اكنترل شده و تحت نظارت )منظقه كنترل شده در ارتباط با هر منبع اشعه به من منطقه يينتع .0

 يريوگاز پرت يريجلوگ ياو  يريجهت كنترل پرتوگ يژهو يمنيو ا يحفاظت يها يارمع يستيگردد كه در آن منطقه با

 گردد(. يترعا

 يتصالح يجهت بررس 2ماده  يسيوندر كم ييدپس از تأ يكاركنان شاغل در منطقه كنترل شده به واحد قانون يمعرف  .0

 كار با پرتو آنان.

 ينبه عنوان پرتوكار توسط واحد قانو يشانا يتكه صالح يافراد يريو پرتوگ يپرونده و ثبت سوابق پزشک يلتشک  .2

 يقبل از استخدام و به صورت دوره ا يناتها و معا يشججهت انجام آزما يزيبرنامه ر ينشده است و همچن ييدتأ

 آنان. يتادامه فعال با ارتباطدر  يپزشك واحد قانون يها يهتوص ياجرا يگيريآنان و پ يبرا



 

 

طه و مربو يو ثبت در پرونده ها ياز محل كار قبل يداالستخدامپرتوكاران جد يريو پرتوگ ياستعالم سوابق پزشک  .1

 ياعالم آن به واحد قانون

 .يازحفالظت در برابر اشعه مورد ن يمنيا يزاتتجه يهو ته ينيب يشپ  .1

 .يماراندر برابر اشعه توسط پرسنل و بو حفاظت  يمنيا يزاتاز تجه يحنظارت بر استفاده صح  .4

 يمتريدز ياجو ثبت نت يقانون يفمناسب جهت اعمال وظا يو آشکارسازها يفرد يمترهايدز يهو ته ينيب يشپ  .2

 افراد از فهرست پرتوكاران. يرو حذف نام سا يشپرتوكاران مراكز تحت پوشش خو

اطراف آن با استفاده از روش ها  يطقه كنترل شده و نواحكار در من يطمنابع پرتو و مح يافتهو كنترل نظام  يبازرس  .3

 يرغ يرياز ادامه كار با منبع پرتو در صورت مشاده هرگونه نقص كه احتمال پرتوگ يريمناسب و جلوگ يزاتو تجه

 را همراه داشته باشد. يضرور

ت در صور يه آن به واحد قانونو ارائ يمنيو ا يحفاظت يها يهتوص يو نظارت بر اجرا يبازرس يجثبت گرازش ها و نتا  .03

 لزوم.

 As Low As Reasonabaly) يبه حداقل موجه شدن يريبه منظور كاهش پرتوگ يزيها و برنامه ر يرياندازه گ  .00

Achievable.) 

هر دستگاه مولد پرتو موجود در مركز به طور جداگانه و نصب آن در  يبرا ينهبه يكار يطدستورالعمل شرا يمتنظ  .00

 متفاوت. يطاز اعمال شرا يريل جهت جلوگمحل اتاق كنتر

 .يمربوطه از واحد قانون يها ييديهاجرا گردد و اخذ تأ يدها كه در مواقع بروز سانحه با يتدستورالعمل فور يهته .00

 مناسب. يحفاظت در برابر اشعه در محل ها يژهو يها يهو نصب عالئم هشدار دهنده و توص يهته  .02

 بر اشعه به پرتوكاران.آموزش مستمر نکات حفاظت در برا  .01

 شاغل باردار. يخانم ها يرياز پرتوگ يريدستورالعمل مربوط به جلوگ ينو تدو يهته  .01

 (يمارانناخواسته خانم ها باردار )ب يرياز پرتوگ يريدستورالعمل مربوط به جلوگ ينو تدو يهته  .04

در  نيماراب يترل شده )به استثناهستند به منطقه كن يفرد يمتريدز يزاتكه فاقد تجه ياز ورود افراد يريجلوگ  .02

 داده شده باشد(. يصتشخ يرآنها از نظر پزشك اجتناب ناپذ يريكه پرتوگ يمراكز پزشک

 گردد. يابالغ م يحفاظت در برابر اشعه كه توسط واحد قانون يدستورالعمل ها يهكل يو اجرا يگيريپ  .03

فوق العاده كار با اشعه  يافترخواست درد يفرم ها ييدو تأ يلجهت تکم 2ماده  يسيونشركت در جلسات كم  .03

 پرتوكاران.

 در رابطه با برنامه حفاظت در برابر اشعه. 2ماده  يسيونارائه گزارش به كم  .00

 مسئول فیزیك بهداشت)رادیولوژي(

 بررسي پرونده هاي پرتوگيران .0



 

 

ود در بخش هيزات موجبازرسي مناطق پرتوگيري يا مناطق تشعشع ونظارت برتغييرات فيزيکي وتجهيزات فيزيکي وتج .0

 مربوطه

 اطمينان از وضعيت حفاظتي حوزه ي مورد نظر .0

 نظارت بر استفاده صحيح از فيلم بج .2

 ثبت ونگهداري سوابق فيلم بج ها .1

 كنترل آزمايشات دوره اي پرتوكاران وياد آوري براي انجام اين آزمايشات به پرتوكاران .1

 ( Accepted testئولين مراكز) تست مقبوليت دستگاههاي مركز با توجه به صالحيت مس .4

 پيگيري امور فيلم بج ها وارسال آن به طور مرتب به واحد قانوني .2

ارسال پرونده هاي پرتوكاران شروع به كاركرده به مسئولين مربوطه در معاونت هاي درمان وپيگيري الزم تا برقراري  .3

 حق اشعه پرتوكاران

 وره هاي حفاظتي الزم جهت پرتوكارانهمکاري و هماهنگي با واحد آموزش جهت برگذاري د .03

 پيگيري امور مربوط به اخذ مجوزهاي قانوني جهت نصب دستگاههاي جديد .00

 نظارت وهمکاري در امور ارتقا واستاندارد سازي بخش ها زير نظر مسئول مربوطه .00

هنگي نظارت وكنترل منظم )ساالنه( در خصوص وضعيت نشت هاي احتمالي پرتو و آلودگي هاي پرتوي با هما .00

 واحدهاي طب كار و حفظ گزارشات ساالنه

 مسئول فیزیك بهداشت)رادیوتراپی(

وزه تحت ح يپرتودرمان ينداز فرآ يناش يدر برابر پرتوها يماران، پرتوكاران و بيمردم، كاركنان عاد يمنيحفاظت و ا .0

 .يتفعال

 يطيحو م يفرد يتورينكمان يشامل برنامه ها حفاظت در برابر اشعه ينهدر زم يمقررات داخل ييد، اصالح و تأينيبازب .0

 .ييكنترل شده و تحت نظارت و روش اجرا ينواح يپرتوها، مرزبند

 .يازمورد ن يتورينگو مان يحفاظت يزاتو انتخاب تجه ينيب يشپ .0

 يشب رييوگگزارش علت پرت يه، ته يتورينگمان يجنامه ها ، ثبت نتا ينآئ يتاز رعا ينانجهت حصول اطم يزيبرنامه ر .2

 از تکرار آن. يريو انجام اقدامات الزم به منظور جلوگ "آستانه اقدام "و  "يآستانه بررس "از 

 يارهايبا مع ريمغا يطدر شرا يپرتودرمان يندهاياز انجام فرآ يريمرتبط با منابع پرتو و جلوگ يهايتفعال يهنظارت بر كل .1

 حفاظت در برابر اشعه.

 .رييالزم جهت كاهش پرتوگ يدستورالعمل عا يهو ته يطيو مح يفرد يتورينگمان يجنتا ير، ثبت و تفسيبررس .1

و  يمترهازد يتورينگ،مان يزاتتجه ي،حفاظت يزاتمربوطه، تجه يزاتمنابع پرتو و تجه يفيجهت كنترل ك يزيربرنامه .4

 آنها. يبراسيونكال

 منابع پرتو. يمنيابر اشعه و احفاظت در بر ينهآموزش كاركنان مربوطه در زم يزيبرنامه ر .2



 

 

 .يج( و نظات بر ثبت نتايکبارماه  1پرتوكاران )هر  يپزشک يناتها و معا يشجهت انجام آزما يزيبرنامه ر .3

برنامه ها به  يو مشاركت در اجرا يو هماهنگ يكاركنان به منظور مقابله با سوانح پرتو يجهت آمادگ يزيبرنامه ر .03

 هنگام بروز سانحه.

 .يواحد قانون يها يهنامه ها و توص ينآئ يو اجرا يگيريپ .00

 يمركز و گزارش اقدامات انجام شده به واحد قانون يسوانح و پرتو يابيجهت اطالع و ارز يگزار ياسيتس .00

تحت  كه يدنما يمتنظ يپرتوكاران تحت پوشش خود را به گونه ا يكار يطبهداشت  ملزم است شرا يزيكمسئول ف .00

آنها در اثر اشتغال در  يرياز پرتوگ ياگر بخش يدز تجاوز نکند، حت يآن ها از حدها يشغل يريپرتوگ يطيراش يچه

 مراكز كار با اشعه رخ داده باشد. يرسا

را  يواحد پرتودرمان يكاز  يشب يستتواند مسئول يبه طور همزمان نم يكار يفتبهداشت در هر ش يزيكمسئول ف .02

 .يردبرعهده بگ

موظف است مراتب را حداقل  يد،نما يريبخواهد از سمت خود كناره گ يبهداشت به هر علت يزيكنچه مسئول فچنا .01

 .يداعالم نما يدو ماه قبل به دارنده مجوز و واحد قانون

 بهیار

 يهاتيالعبا تکيه بر منشور حقوق مددجو، مبتني بر فرآيند پرستاري و استانداردهاي مراقبتي ف بهيار ها:وظایف و مسئولیت

  دهد.ميانجام  فتيتحت نظارت مسئول ش مارانيو ب انيرا در امر مراقبت از مددجو ريز

 ار از مسئول شيفتكسب دستور و برنامه ك .0

 يگرد ز بهداشتي درماني و انتقال بيمار از بخش به بخشكترخيص و انتقال مددجويان به / از مراپذيرش و مك در امر ك .0

 ليه مددجو شامل: تأمين بهداشت پوست و مو تأمين بهداشت دهان و دندانتامين نيازهاي بهداشتي او .0

توانند به تنهايي غذا بخورند و ه نميكمك در دادن غذا به بيماراني كمك در تامين نيازهاي تغذيه اي مددجو شامل: ك .2

 ه بوسيله لوله معده)گاواژ(تغذي

 ( …كيسه كلستوئي و  –تعويض  -ماان –لگن  –تامين نيازهاي دفعي مددجو: ) استفاده از لوله  .1

 يف آب گرم، يخ، پاشويه و غيره (كمك در حفظ درجه حرارت طبيعي بدن ) استفاده از ك .1

 بدون بيمار ( و برانکارد –آماده نمودن تخت ها ) با بيمار  .4

 مك به خروج بيمار از تخت و راه رفتن ويك .2

 نترل عاليم حياتي، جذب و دفع مايعات و ثبت در پروندهك .3

 رفتن نمونه هاي آزمايشگاهي شامل مدفوع، ادرار، خلطگ .03

 حضور در زمان تحويل شيفت با حضور پرسنل و گزارش اقدامات انجام شده .00

ست سرپربه گزارش  ليه تغييرات حال مددجويان وكبرقراري ارتباط موثر و مداوم با مددجويان و پاسخ به آنها و مالحظه  .00

  رگروهيدجو و همکاران زبه مد الزم يهاو ارائه آموزشه مربوط



 

 

 گزارش و ثبت مراقبت هاي انجام شده بطور كامل از بيماران در پرونده باليني بيماران .00

 انجام آمادگي هاي قبل و پس از عمل جراحي براساس استانداردهاي موجود پرستاري .02

ادن د/  ارتباط يشامل )برقرار ماريحقوق ب آماده كردن بيمار در موارد لزوم جهت انجام معاينات پزشکي با رعايت منشور .01

 هنيمناسب جهت معا طيحفظ مح/  و در معرض قرار دادن آن نهيبرداشتن پوشش از محل معا/  ماريمناسب به ب تيوضع

  (نهيمعا ليدر دسترس قرار دادن وسا/ 

 ردن وسايل جهت استريليزاسيونكآماده  .01

پوستي،  بخيه، تزريقات )عضالني، زيرپوستي، داخل شيدن، ك EKG انجام پروسيجرهايي مانند تعويض پانسمان، انجام .04

 مپرس ها تحت نظارت مسئول شيفتك واكسن( تزريق

 مك در بکاربردن چوب زير بغل و پروتزها (كمك در امر توانبخشي مددجو ) مانند ك .02

 ت در امور مراقبت از جسد طبق موازين شرعيكانجام و مشار .03

 روز حوادث احتماليحفظ امنيت بيمار در رابطه با پيشگيري از ب .03

 الس هاي ضمن خدمت و بازآموزي مصوبكت در كشر .00

 اجراي استانداردهاي اعتباربخشي و دستورالعمل هاي ابالغي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي .00

 گردد.انجام ساير اموري كه در حدود وظايف و مسئوليتهاي تعيين شده از جانب مافوق ارجاع مي .00

 (CCUقلب ) یژهپرستار بخش مراقبت و

 با تکيه بر رعايت يعالوه بر وظايف عمومي، وظايف تخصصي پرستار در بخش مراقبت ويژه قلب ها:وظایف و مسئولیت

 :است ريبه شرح زي مراقبت يو استانداردها يپرستارد مبتني بر فرآينبيمار و منشور حقوق 

 پذيرش و تحويل بيمار و مدارک بيمار .0

 ثبت آن ها و گزارش موارد ضروري انجام معاينات فيزيکي الزم و .0

 ارزيابي وضعيت درد و تدابير جهت تسکين درد .0

 اهش اضطرابكارگيري روش هاي آرام سازي جهت كرواني بيمار و خانواده و به  -حمايت روحي .2

 آشناسازي بيمار جهت انجام روش هاي تشخيصي و درماني .1

مار در حين انجام روشهاي تشخيصي و درماني تهاجمي بکارگيري تدابير پرستاري به منظور حمايت جسمي و رواني بي .1

 و غيرتهاجمي

به پزشك در صورت لزوم و انجام اقدامات فوري در صورت  مانيتورينگ قلب، تشخيص ديس ريتمي هاي مختلف، اطالع .4

 هاي خطرناکريتميبروز ديس

تهاجمي مانند: آنژيوگرافي، گذاشتن هاي هاي تشخيصي و درماني بخصوص روشهاي الزم پس از انجام روشارائه مراقبت .2

نترل عوارض روش هاي درماني و آموزش مراقبت از خود به بيمار و كنترل وضعيت هموديناميك، كاز قبيل ر ميکپيس

 خانواده.



 

 

 هماهنگي و همکاري با تيم درمان جهت انجام مراحل مختلف بازتواني قلبي با توجه به وضعيت مددجو .3

 و خانواده در زمينه شيوه هاي مناسب زندگي، مراقبت از خود و مراقبت در منزلمشاوره و آموزش به مددجو  .03

 انجام اينتوباسيون در موارد ضروري .00

 (0CPR)د و شروع اقدامات احياء قلب و ريهكاعالم  .00

 در موارد ضروري شوک 0DC تنظيم و بکارگيري .00

 تراحت مددجوبه منظور تعديل فعاليت و اس CCU انجام مراقبت هاي پرستاري روتين بخش .02

 بررسي آزمايشات روتين بخش و گزارش مورد ضروري به پزشك .01

 osotracheal ،Nasotracheal، ياستوميكشن ترشحات راه هاي هوايي و لوله تراشه، تراكانجام سا .01

 انجام حمايت هاي روانشناختي از بيماران و خانواده بيمار .04

 بررسي و نظارت بر صحت عملکرد تجهيزات تخصصي بخش .02

 ليه اقدامات انجام شدهكيق و گزارش ثبت دق .03

 اجراي استانداردهاي اعتباربخشي و دستورالعمل هاي ابالغي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي .03

 گردد.انجام ساير اموري كه در حدود وظايف و مسئوليتهاي تعيين شده از جانب مافوق ارجاع مي .00

 (ICU Open Heartقلب ) یجراح یژهپرستار بخش مراقبت و

عالوه بر وظايف عمومي، وظايف تخصصي پرستار در بخش مراقبت ويژه جراحي قلب با تکيه بر  ها:وظایف و مسئولیت

 :است ريبه شرح زي مراقبت يو استانداردها يپرستارد مبتني بر فرآينبيمار و رعايت منشور حقوق 

 آشنايي مددجو و خانواده با فضاي فيزيکي، تجهيزات و تيم درمان .0

 اهش اضطرابكمشاوره پرستاري با مددجو و خانواده در خصوص فرآيندهاي درماني و مراقبتي جهت انجام  .0

 پذيرش و تحويل بيمار، مدارک بيمار پس از جراحي قلب توسط پرستار .0

 سيژناسيونكحفظ و مراقبت از راه هوايي از نظر تهويه تنفسي و ا .2

 وتراپي تنفسيمك در انجام فيزيكتشويق مددجو به سرفه و تنفس عميق و  .1

 اتصال مددجو به دستگاه تهويه مکانيکي و تنظيم آن با نظر پزشك .1

 نترل و تنظيم پارامتر دستگاه ونتيالتور با توجه به وضعيت تنفسي مددجوك .4

 مانيتورينگ قلبي از نظر ريتم، تعداد و اختالالت ريتم .2

 نترل سطح هوشياريكبررسي و  .3

 استفاده جهت مددجو نترل عملکرد وسايل و تجهيزات پزشکي موردك .03

                                           

 
 را گذرانده باشد. CPR ه دوره اينتوباسيون وکهمكاري با پزشك در انجام اينتوباسيون و در موارد ضروري توسط پرستاري 1 

 دوبوتامين( –آتروپين  –شوك و تزريق داروهاي اينوتروپ مثبت ) آدرنالين  DC شامل 2



 

 

 مراقبت از آرترالين بيمار و اتصال آن به وسايل مربوطه .00

 زي و برقراري ميزان جريان داروهاي مورد نياز با توجه به تجويز پزشككنترل فشار وريد مرك .00

پيس ميکر و ثبت ي، سوند فولChest Tube ،NGT ،IABP(Intra Artery Balloon Pump ،) ارزيابي عملکرد .00

 ارد غير طبيعيو گزارش مو

 ارزيابي مددجو از نظر هايپوولمي و هايپرولمي به منظور تنظيم و تعادل مايعات بدن .02

 زي بدن مددجوكحفظ و تامين دماي محيطي و مر .01

 گرفتن نمونه خون شرياني و ساير ترشحات بدن طبق نظر پزشك .01

 بررسي آزمايشات روتين بخش و گزارش موارد ضروري به پزشك .04

 د تنفسي مددجوبررسي وضعيت عملکر .02

 osotracheal ،Nasotracheal، ياستوميكشن ترشحات راه هوايي از طريق لوله تراشه، تراكانجام سا .03

 (Weaninig)ردن بيمار از دستگاه تهويه مکانيکيكهمکاري در جدا  .03

 سيژن درماني با توجه به شرايط مددجوكردن لوله تراشه با نظر پزشك و انجام اكخارج  .00

 ردن درن هاكي ترشحات درن ها و همکاري با پزشك در خارج يفكمي و كارزيابي  .00

 و پانسمان ها براساس پروتکل I.V Line تعويض .00

 مانيتورينگ وضعيت انعقادي مددجو، گزارش موارد غير طبيعي و انجام تدابير پرستاري مناسب .02

 در صورت ياقدامات فور مختلف، اطالع به پزشك در صورت لزوم و انجامهاي ريتميديسمانيتورينگ قلب، تشخيص  .01

 هاي خطرناکريتميديس بروز

 يدر موارد ضرور 0انجام اينتوباسيون .01

 (CPR)انجام اقدامات احياء قلب وريدي .04

 در موارد ضروري 2شوک D.C ارگيري دستگاهكتنظيم و به  .02

 IABP مشاوره و آمادگي مددجو از نظر جسمي و روحي جهت گذاشتن .03

 پمپ همکاري با پزشك در جهت گذاشتن بالن .03

 …بي قراري حركتي و  -توهم –بکارگيري مراقبت هاي پرستاري به هنگام بروز اختالالت شعوري همچون هذيان  .00

 نترل مددجو متصل به بالن پمپ از نظر عملکرد دستگاه و پيشگيري از بروز عوارضكمراقبت و  .00

 ارزيابي مداوم وضعيت الين هاي وريدي و شرياني و انجام تدابير پرستاري ضروري .00

 ارگيري تدابير پرستاريكنترل بي قراري مددجو و به كتشخيص و  .02

                                           

 
 را گذرانده باشد. CPR ه دوره اينتوباسيون وکاينتوباسيون و در موارد ضروري توسط پرستاري  همكاري با پزشك در انجام3 

 (دوبوتامين –آتروپين  –شوك و تزريق داروهاي اينوتروپ مثبت ) آدرنالين  DC شامل4 



 

 

 تنظيم ميزان محرک هاي حسي به منظور تقويت حسي بيمار .01

 نترل عوارض ناشي از جراحيكارزيابي مبتني بر مشاهدات و انجام تدابير پرستاري در راستاي پيشگيري و  .01

 ين دردارزيابي وضعيت درد مددجو و ارائه تدابير پرستاري جهت تسک .04

 همکاري با تيم درمان در انجام فرآيندهاي تشخيصي، درماني و توانبخشي .02

 نترل سطح هوشياري بيماركبررسي و  .03

 ليه اقدامات انجام شدهكثبت دقيق و گزارش  .23

 اجراي استانداردهاي اعتباربخشي و دستورالعمل هاي ابالغي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي .20

 گردد.دود وظايف و مسئوليتهاي تعيين شده از جانب مافوق ارجاع ميانجام ساير اموري كه در ح .20

 (ICU) یعموم یژهو يپرستار بخش مراقبت ها

ر ب هيبا تک عالوه بر وظايف عمومي، وظايف تخصصي پرستار در بخش مراقبت هاي ويژه عمومي ها:وظایف و مسئولیت

 انداردهاي مراقبتي به شرح زير مي باشد:و استي پرستار نديبر فرا يو مبتن منشور حقوق مددجو تيرعا

 پذيرش و تحويل بيمار و مدارک بيمار .0

 اعصاب مركزي و محيطي، ثبت آنها و –تنفس  -امل سيستم هاي حياتي بيمار شامل عاليم حياتي، قلبكمانيتورينگ  .0

 طبيعيگزارش موارد غير 

 انجام معاينات فيزيکي الزم، ثبت آن ها و گزارش موارد غير طبيعي .0

 GCS عيين سطح هوشياري و بررسيت .2

 در موارد ضروري 1سيژناسيون و انجام اينتوباسيونكحفظ و مراقبت درست از راه هوايي، تهويه، ا .1

  آموزش و تشويق مددجو به سرفه و تنفس عميق .1

 اتصال آرترالين )راه شرياني( بيمار به وسايل مربوطه .4

 پزشكگرفتن نمونه خون شرياني و ساير ترشحات بدن طبق نظر  .2

 بررسي آزمايشات روتين بخش مربوطه و گزارش موارد ضروري به پزشك .3

 امل از پوستكبرنامه ريزي، اجرا و ارزيابي برنامه مراقبت  .03

 حركتيحركتي به منظور تشخيص و پيشگيري از عوارض بي –مراقبت از مددجويان دچار اختالالت حسي  .00

 مکيكتزها و بررسي مددجو در نحوه استفاده از وسايل مصنوعي، پرو .00

 نترل عملکرد وسايل و تجهيزات پزشکي مورد استفاده جهت بيماركتنظيم و  .00

 همکاري با تيم درمان در انجام فرآيندهاي تشخيصي، درماني و توانبخشي .02

                                           

 
 را گذرانده باشد. RCP ه دوره اينتوباسيون وکهمكاري با پزشك در انجام اينتوباسيون و در موارد ضروري توسط پرستاري 5 



 

 

 T.P.N انجام فرآيند تغذيه مددجو از طريق لوله هاي گوارشي و .01

 يت تنفسي مددجونترل پارامترهاي دستگاه ونتيالتور با توجه به وضعكتنظيم و  .01

 اجراي اصول مراقبت و همکاري در جداسازي بيمار از ونتيالتور .04

 با نظر پزشك، انجام اكسيژن درماني با توجه به شرايط مددجو –ردن لوله تراشه كخارج  .02

 در صورت ياقدامات فور هاي مختلف، اطالع به پزشك در صورت لزوم و انجامريتميمانيتورينگ قلب، تشخيص ديس .03

  خطرناکهاي ريتمييسد بروز

 در موارد ضروري 1شوک D.C ارگيري دستگاهكتنظيم و به  .03

 انجام حمايت هاي روانشناختي از بيماران و خانواده بيمار .00

 ياستوميكلوله تراشه، ترا،  osotracheal  ،nasotracheal شن ترشحات راه هاي هوايي از طريق دهاني وكانجام سا .00

 (self care) با بيمار و خانواده بيمار و ارائه آموزش هاي الزم در مراقبت از خود تعيين نيازهاي آموزشي و مشاوره .00

 و گزارش موارد ها و ثبتدرن و انواعتراشه  ميکر، لولهسوند فولي، پيس، chest tube ،NGT ،IABP ارزيابي عملکرد .02

 يعيرطبيغ

 نياز با توجه به تجويز پزشكو برقراري ميزان جريان داروهاي مورد ( C.V.P)زيكنترل فشار وريد مرك .01

 انجام اقدامات ضروري به منظور پيشگيري از عفونت هاي بيمارستاني ) آموزش و پژوهش ( .01

 ونترل دما و نور، سر و صداي محيط و ساير عوامل محيطي و تامين شرايط استراحت كسازي محيط فيزيکي، آرام .04

 آرامش بيمار

 حسي بيمارتنظيم ميزان محرک هاي حسي به منظور تقويت  .02

 بي قراري حركتي –توهم  -انجام مراقبت هاي پرستاري ويژه به هنگام بروز اختالالت شعوري همچون هذيان .03

 ليه اقدامات انجام شدهكثبت دقيق و گزارش  .03

 اجراي استانداردهاي اعتباربخشي و دستورالعمل هاي ابالغي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي .00

 گردد.دود وظايف و مسئوليتهاي تعيين شده از جانب مافوق ارجاع ميانجام ساير اموري كه در ح .00

 (NICUهاي ویژه نوزادان )پرستار بخش مراقبت

بيمار با تکيه بر رعايت منشور حقوق  NICUعالوه بر وظايف عمومي، وظايف تخصصي پرستار در  ها:وظایف و مسئولیت

 :است ريبه شرح زي مراقبت يو استانداردها يپرستارد مبتني بر فرآينو 

 پذيرش و تحويل نوزاد و مدارک نوزاد .0

 تهويه امل وضعيت نوزاد حفظ و مراقبت درست از راه هوايي،كارزيابي  .0

                                           

 
 (دوبوتامين –آتروپين  –شوك و تزريق داروهاي اينوتروپ مثبت ) آدرنالين  DC شامل 6 



 

 

 هاي حياتيمانيتورينگ سيستم .0

 هاي الزم قبل، حين و بعد از تزريق سورفکتانتانجام مراقبت .2

 به پزشك و گزارش مورد ضروري ABG، بررسي آزمايشات؛ از قبيل الکتروليت ها .1

  نترل عملکرد وسايل و تجهيزات پزشکي مورد استفاده جهت مددجوكتنظيم و  .1

 T.P.Nو  N.G.T انجام فرآيند تغذيه مددجو از طريق .4

 نترل پارامترهاي دستگاه ونتيالتور با توجه به وضعيت تنفسي مددجو طبق تجويز پزشككتنظيم و  .2

 مانيتورينگ حرارتي و تنفسي .3

 در موارد ضروري 4شوک D.C ارگيري دستگاهكلب و ريه و تنظيم و به انجام اقدامات احياء ق .03

 Post- nasal هاي هوايي وشن ترشحات راهكانجام سا .00

 گرفتن نمونه خون شرياني و ساير ترشحات .00

 مشاوره و امور پاراكلينيکي –همراهي و نظارت پرستار)حمايت حياتي نوزاد( حين انتقال جهت اعزام  .00

اتتر ك ـليه پروسيجرهاي تشخيصي و درماني)پونکسيون، تعويض خون كزم قبل، حين و بعد از هاي پرستاري المراقبت .02

 (…و  نافي

 نظارت بر صحت عملکرد وسايل و تجهيزات پزشکي بخش .01

 حمايت و آموزش خانواده نوزاد .01

 ليه اقدامات انجام شدهكثبت دقيق و گزارش  .04

 غي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکياجراي استانداردهاي اعتباربخشي و دستورالعمل هاي ابال .02

 گردد.انجام ساير اموري كه در حدود وظايف و مسئوليتهاي تعيين شده از جانب مافوق ارجاع مي .03

 نوزادانبخش پرستار 

ت با تکيه بر رعاي كودكانعالوه بر وظايف عمومي، وظايف تخصصي پرستار در بخش هاي نوزادان و  ها:وظایف و مسئولیت

 :است ريبه شرح زي مراقبت يو استانداردها يپرستارد ينامبتني بر فربيمار وق منشور حق

 پذيرش نوزاد .0

 تحويل مدارک مددجو .0

 خانواده برقراري ارتباط مناسب با نوزاد و .0

 بررسي و ارزيابي وضعيت سالمت نوزاد و گزارش موارد غيرطبيعي معيارهاي استاندارد سالمت .2

 ز نوزاد نارسانجام مراقبت هاي پرستاري تخصصي ا .1

                                           

 
 دوبوتامين( –آتروپين  –شوك و تزريق داروهاي اينوتروپ مثبت ) آدرنالين  DC شامل7 



 

 

 اجراي استانداردهاي مراقبت هاي جداسازي به روش مستقيم و غيرمستقيم .1

 برقراري محيط ايمن و آرام به منظور پيشگيري از تحريکات عصبي .4

 هاي ويژه به نوزادان تحت درمان با فتوتراپي، پيشگيري از عوارض آن در نوزادارائه مراقبت .2

گيري شرياني، وريدي و ساير وتراپي و پيشگيري از عوارض احتمالي نمونهپس از فت انجام مراقبت هاي قبل، حين و .3

 با مسئوليت پزشكترشحات بدن نوزاد 

 م خوني احتمالي نوزادكگزارش و ثبت حجم خون گرفته شده جهت آزمايشات مکرر به منظور پيشگيري از  .03

 پيشگيري از هيپوترمي/ هيپرترمي انجام تدابير پرستاري الزم به منظور حفظ و تثبيت درجه حرارت نوزاد جهت .00

 نترل جذب و دفع به طور دقيقك .00

 سيژن درماني و پيشگيري از عوارض آنكا .00

 نترل دردكبررسي و ارزيابي وضعيت درد در نوزاد و استفاده از روش هاي  .02

 مشاوره و آموزش به خانواده در مورد نحوه مراقبت بهداشتي از نوزاد .01

 روع تغذيه با شير مادر و تغذيه تکميلي و از شير گرفتنمشاوره و آموزش در زمينه چگونگي ش .01

هاي پرستاري در زمينه مسائل و مشکالت شايع دوران نوزادي و شيرخوارگي)مراقبت از مراقبت بکارگيري اصول صحيح .04

 و ساير موارد( Diaper Rash، ناف، ورم ملتحمهبند 

 هاي الزم قبل، حين و پس از تعويض خونانجام مراقبت .02

 دارو درماني با توجه به ميزان داروي تجويز شدهاجراي  .03

 سيناسيون، بهداشت جسمي، تغذيه، خواب و استراحت و ساير مواردكمشاوره و آموزش مراقبت از نوزاد در منزل شامل وا .03

 هاي پي در پيآموزش در زمينه پيشگيري از بارداري .00

 پيگيري وضعيت نوزاد بي سرپرست و همکاري در ارجاع مناسب آنان .00

 سرپرستز به منظور ساماندهي نوزادان بيكماهنگي و همکاري با مسئولين مربوطه مره .00

 ركالذليه موارد فوقكثبت  .02

 اجراي استانداردهاي اعتباربخشي و دستورالعمل هاي ابالغي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي .01

 گردد.وق ارجاع ميانجام ساير اموري كه در حدود وظايف و مسئوليتهاي تعيين شده از جانب ماف .01

 پرستار بخش اورژانس

با تکيه بر رعايت منشور حقوق  اورژانسعالوه بر وظايف عمومي، وظايف تخصصي پرستار در بخش  ها:وظایف و مسئولیت

 :است ريبه شرح زي مراقبت يو استانداردها يپرستارد مبتني بر فرآينبيمار 

 تریاژ

 يا آسيب ديده. ينده حيات در مددجويان با وضعيت بحرانسريع اوليه از نظر شرايط تهديد كن يارزياب .0

 .ياحتمال يهاكليه آسيب يشناساي يسيستماتيك و سريع )ثانويه( بيماران از سر تا پا برا يارزياب .0



 

 

 بيمار يشده باتوجه به مشکل اساس يثبت موارد ارزياب .0

 مددجو. يفور يبرآوردن نيازها .2

 صورت نياز واعالم كد در يفوريت يبندطبقه يهااز رده يقرار دادن بيمار در يک .1

 مجدد و متناوب بيماران يبررس .1

 ترياژ يتکيمل فرم بررس .4

 ارتباط مناسب و مؤثر با خانواده مددجويان در اتاق انتظار و اطالع وضعيت مددجويان به آنها. يبرقرار .2

 اطالع به پزشك جهت ويزيت مددجو .3

 ينياز به بسترانتقال بيماران به اورژانس در صورت  و ييراهنما .03

CPR 

 CPR اطمينان از عملکرد صحيح وسايل وتجهيزات اتاق .00

 CPR هاي اتاقسرم اطمينان از كفايت داروها و .00

 بدحال و يبدون وقفه بيمار بحران تحويل سريع و .00

 مناسب ييراه هوا يبيمار واطمينان از برقرار يراه هوائ يبررس .02

 ينبض محيط يبررس .01

 بيمار يسطح هوشيار يبررس .01

 احيا ياقدامات مقدماتانجام  .04

شوک و  DC، پزشك درصورت عدم حضور يمناسب، لوله گذار يراه هوائ يبرقرار انجام اقدامات پيشرفته احياء شامل .02

... 

 يگرفتن نمونه خون شريان .03

 خطرناک و انجام اقدامات الزم جهت رفع آنها. يهايريتمو تشخيص ديس يمانيتورينگ قلب .03

متري و تشخيص مشکالت تنفسي خطرناک و انجام اقدامات الزم جهت سيكام پالس امانيتورينگ تخصصي بيمار و انج .00

 هارفع آن

 انواع ماسك و كانوالها( ي)بکارگير يغيرتهاجم يبه روشها ياكسيژن تراپ .00

 (ياندوتراكئال و تراكئوستوم ،يحلق يبين ،يساكشن كردن مددجو ) دهان .00

 يست كردن واتصال بيمار به دستگاه تهويه مکانيک .02

 با تجويز پزشك. يدرمان يفلبوتوم .01

 ليد 02و  ECG 00  ،01گرفتن  .01

 گيري قندخون مددجو با استفاده از دستگاه گلوكومتر.اندازه .04

 كالوين.برقراري راه وريدي از طريق وريد ژگوالر خارجي، داخلي و وريد ساب .02



 

 

 ثبت گزارش و عملکرد تيم احيا .03

 یپرستار اورژانس عموم

 CPR رياژ يا پرستارتحويل بيمار از پرستار ت .03

 يارتباط مناسب و مؤثر با بيمار وهمراهان و يبرقرار .00

 .... بيمار و يهوشيار عروق و كنترل وضعيت تنفس، قلب و .00

رپرونده و..... د اختالل خلقي – يناشنوائ -دو چشم  از يك چشم يا هر ييا كم بينائ ينظير نابينائ يثبت موارد غير عاد .00

 بيمار

 پرونده ثبت در خاص و ييا مصرف داروها ييدارو يكنترل موارد حساسيتها .02

 گذشته يت بيماربث كنترل و .01

 گزارش به مقام مسئول در و سالمندان و معلولين ذهني –زنان  –اذيت كودكان  و كنترل وثبت موارد مربوط به آزار .01

 .بيمارستان

 كنترل عملکرد و تعداد مناسب تجهيزات مورد استفاده در بخش در هر شيفت .04

 .يو پاراكلينيک يمختلف جهت انجام اقدامات كلينيک يبا واحدها يهماهنگ .02

 يگرفتن نمونه خون شريان .03

 خطرناک و انجام اقدامات الزم جهت رفع آنها. يهايريتمو تشخيص ديس يمانيتورينگ قلب .23

جهت  ممتري و تشخيص مشکالت تنفسي خطرناک و انجام اقدامات الزسيكمانيتورينگ تنفسي بيمار و انجام پالس ا .20

 .رفع آنها

 انواع ماسك و كانوالها( ي)بکارگير يغيرتهاجم يهابه روش يتراپاكسيژن .20

 .يدستگاه تهويه مکانيک يبکارگير .20

 (ياندوتراكئال و تراكئوستوم ،يحلق يبين ،يساكشن كردن مددجو)دهان .22

 با تجويز پزشك. يدرمان يفلبوتوم .21

 ليد 02و  ECG 00  ،01 گرفتن .21

 دجو با استفاده از دستگاه گلوكومتر.قند خون مد يگيراندازه .24

 .ياز طريق وريد ژگوالر خارج يراه وريد يبرقرار .22

 CVPي اندازه گير .23

 نبواليزر يبکارگير .13

 ...( و يلوله گذار -دستگاه دفيبريالتور  يپيشرفته)بکارگير CPR انجام .10

 يميکر موقت خارجگذاشتن پيس .10

 يبه روش تهاجم يفشار خون شريان يگيراندازه .10



 

 

 (اتتر داخلي بطن مغز)ك EVD مراقبت از كنترل و .12

 يفشار داخل مغز يگيراندازه .11

 OGTو  NGT گذاشتن .11

 انجام گاواژ و الواژ معده .14

 انجام همودياليز در موارد اورژانس دستگاه همودياليز و يبکارگير .12

 صورت نياز در يانجام دياليز صفاق .13

 مخدر و سداتيو با تجويز پزشك، و ...( TPA، اجراي پروتکل انفوزيون ترمبوليتك )استرپتوكيناز .13

 پروتکل بحران در بخش اورژانس. ياجرا .10

 اجراي استانداردهاي اعتباربخشي و دستورالعمل هاي ابالغي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي .10

 گردد.انجام ساير اموري كه در حدود وظايف و مسئوليتهاي تعيين شده از جانب مافوق ارجاع مي .10

 

  



 

 

 دستمزد حقوق و
 

 حداقل مزد سال سابقه = 0كارمند ديپلم كمتر از حقوق پایه 

 + پايه سنوات حداقل مزد سال = 0كارمند ديپلم با سابقه بيش از  حقوق پایه

 مزد گروه سال سابقه = 0كارمند فوق ديپلم كمتر از  حقوق پایه

 واتمزد گروه + پايه سن سال = 0كارمند فوق ديپلم با سابقه بيش از  حقوق پایه

اي آن بر حداقلكه همه ساله طبق اعالم شوراي عالي كار، متغير و  بندي مشاغل بيمارستانبرابر جدول طبقهمزد گروه:  

 به صورت زير است: 31سال 

 ديپلم و زير ديپلم معادل:

 0گروه 

 ريال 043400

 بهيار:

 3گروه 

 ريال 040131

 فوق ديپلم معادل:

 00گروه 

 ريال 041320

 ليسانس معادل:

 00گروه 

 ريال 023143

روز ـ پاييز و زمستان )بجز  00كنيم. بهار و تابستان براي محاسبه مزد يك ماه، روزهاي ماه را در مبلغ گروه مرتبط ضرب مي

 باشد.روز مي 03سال يکبار  2روز است كه هر  03روز ـ اسفند  03اسفندماه( 

 مزد ثابت

مي پرسنل با توجه به گروه شغلي كه در احکام و قراردادهاي ايشان مشخص اين مبلغ روزانه براي تما یه)مبنا(:پا حقوق .0

 گردد. گرديده و در صورت كاركرد كامل، برابر جدول مزد گروه شغلي پيوست بصورت ماهانه محاسبه مي

 با توجه به نوع شغل، ساعت كاركرد روزانه پرسنل)روزكاركرد( به چهار گروه تقسيم مي گردد: تبصره:

 دقيقه 03ساعت و  4كرد پرسنل عادي روزانه كارالف( 

 دقيقه 03ساعت و  1كاركرد مسئولين روزانه ب(  

 ساعت 1كاركرد پرسنل راديولوژي روزانه ج( 

 دقيقه 03ساعت و  1كاركرد پرسنل آنژيوگرافي و راديوتراپي روزانه د( 

 جه به گروه شغل ايشان محاسبه مي گردد. به ازاي هر سال سابقه كار يك پايه سنوات براي پرسنل با تو پایه سنوات:

براي پرسنل رسمي، هر ساله حق سنوات قبلي با هم جمع و پس از اعمال درصد اعالمي از طرف اداره تعاون، كار  :2تبصره 

 و رفاه اجتماعي محاسبه مي گردد.

اعتي پس از اعمال درصد سنوات سال قبل پرسنل قراردادي و س 0030طبق مصوبه شوراي عالي كار، از سال  :1تبصره 

 گردد.اعالمي از طرف اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي محاسبه مي

برابر  0031باشد كه بيمارستان ماهانه به پرسنل پرداخت مي نمايد. اين مبلغ در سال جزئي از مزايا ميحق مسكن:  .0

 گردد. ريال بوده كه به تناسب كاركرد پرسنل محاسبه مي 033،333



 

 

 00،333،333 برابر 0031باشد كه بيمارستان ماهانه به پرسنل پرداخت مي نمايد. اين مبلغ در سال از مزايا مي جزئي بن: .0

 گردد.ريال بوده كه به تناسب كاركرد پرسنل محاسبه مي

به روز پرداخت حق بيمه تأمين اجتماعي(، بيمارستان  403جزئي از مزايا است كه در صورت احراز شرايط) حق اوالد: .2

روز حداقل مزد بوده كه در ماه محاسبه و در تعداد  0نمايد. اين مبلغ برابر با تناسب كاركرد پرسنل، ماهانه پرداخت مي

 شود.فرزندان ضرب و محاسبه مي

270,722 × 3 × (تعداد فرزندان) = …يا 1,624,336 يا 812,166  ريال در ماه  

دي مشاغل بيمارستان براي پرسنل استخدام رسمي كه بر اساس آيين نامه اجرايي طرح طبقه بن خدمت سربازی: .1

 اند مبلغ يك پايه سنوات طبق جدول پيوست براي آنان محاسبه مي گردد.خدمت سربازي انجام داده

براي پرسنل استخدام رسمي كه مشمول طرح طبقه بندي مشاغل مي باشند و حکم كارگزيني دريافت نموده اند  رتبه: .1

 ه به آنان تعلق مي گيرد.سال يك رتب 2به ازاي هر 

 سایر مزایا

ساعت پايه  03كنند و مبلغ آن برابر با هاي ويژه بيمارستان فعاليت ميبه پرسنلي تعلق مي گيرد كه در بخشحق ویژه:  .2

 باشد.حقوق )با توجه به ساعت كاركرد مجاز در ماه(مي

اورژانس و دياليز     از بدو ورود 

2
} 

 شود.ساعت منظور مي 0ساعت و براي شيفت شب  0ري بابت هر شيفت صبح يا عصر تبصره: براي دفتر پرستا

كار كرده و در صورتيکه مجاز بوده باشد، اضافه كاري  2در صورتيکه پرسنلي بيشتر از ساعت كار ماهانهکاری: اضافه .1

 گردد.ساعت پايه حقوق( محاسبه مي ×2/0اضافه بر حقوق پايه) % 23محسوب شده و با 

ساعت اضافه كاري براي ديگر مسئولين با  01ساعت براي سرپرستاران و  03اين مبلغ معادل ماهانه  ئولیت:حق مس .3

 گردد. پيشنهاد مدير بيمارستان و تأييد مديرعامل محاسبه مي

براي ساعت كار روزانه  1:03گردد؛ لذا دقيقه از ساعت كارشان كسر مي 13مسئوليني كه زيرمجموعه دارند روزانه  تبصره:

 گردد.ايشان معادل كار كامل محاسبه مي

در صورتيکه پرسنل بصورت شيفتي)شيفت در گردش( مشغول كار شوند ماهانه بشرح ذيل براي ايشان حق نوبت کاری:  .2

 محاسبه مي گردد:

                                           

 
   ساعت پايه کاري پرسنل)چهار گروه فوق الذکر( × )تعداد روز تعطيل ماه - تعداد روز ماه(  8

{
 {
 

0                     0 

 ICU OHو   ICUو  CCU1&2پس از يکسال 



 

 

مزد پايه روزانه ×

{
 
 

 
 

به ازاي دو شيفت صبح و عصر در دو روز متفاوت كاركردي معادل 10%

به ازاي سه شيفت صبح و عصر و شب در يك يا دو روز متفاوت كاركردي معادل 15%

به ازاي شيفت هاي مختلط صبح و شب يا عصر و شب در يك يا دو روز متفاوت كاركردي معادل 22.5%

13

 

 %01در شيفت شب انجام وظيفه مي نمايند براي هر شيفت، كاركردي معادل  فقطبراي پرسنلي كه کاری: حق شب .5

 گردد.ه اضافه ميمزد پايه روزان

مزد ساعت  %23انجام وظيفه نمايند براي هر ساعت، كاركردي معادل  جمعهبراي پرسنلي كه در روزهاي جمعه کاری:  .2

 گردد.اضافه مي

و هر سال طبق اعالم اداره تعاون، كار و رفاه  گرددحقوق مبنا، بعنوان حق جذب محاسبه مي % 23معادل حق جذب:  .7

 نيز در آن لحاظ مي گردد.اجتماعي، درصد اعالمي 

براي پرسنل كادر درمان، قانون ارتقاي بهره وري به اجرا و پرسنل به ازاي سابقه كاري و شيفت وری: قانون ارتقای بهره .8

 نمايند:بشرح ذيل كسر كار مي 1/0در شب و روزهاي تعطيل با ضريب 

ازاي هر شيفت در به
شب و يا در روزهاي 

 تعطيل:

 5/1دستمزد هر ساعت 
 شودبرابر می

 سال سابقه: 4صفر تا 
ساعت کسري کار  1

 در هفته
 8سال و يكماه تا  4

 سال سابقه:
ساعت کسري کار  2

 در هفته

 12سال و يكماه تا  8
 سال سابقه:

ساعت کسري کار  3
 در هفته

سال و يكماه تا  12
 سال سابقه: 16

ساعت کسري کار  4
 در هفته

سال و يكماه  16
 آن: زسابقه يا بيشتر ا

ساعت کسري کار  5
 در هفته

گردد كه براي ساعت منظور مي 02معادل  1/0وري ضريب ساعت است. با قانون بهره 00مثال: شيفت شب پرسنل درمان 

 گردد.ساعت( به ساعت كاركرد اضافه و محاسبه مي 1اين امر و به سبب كمبود نيرو، مازاد ساعت كاركرد)

ساعت در هفته بعنوان حق مسئوليت)در  0وري، ها و سرپرستاران برابر قانون ارتقاء بهرهبراي مدير پرستاري، سوپروايزر 

 گردد.صورت كاركرد كامل( محاسبه مي

روز( معادل دو ماه حقوق پايه  011ماه يا  00بيمارستان ساليانه به ازاي كاركرد كامل)عیدی و پاداش پایان سال:  .9

محسوب  % 03ميليون ريال معاف بوده و مازاد آن  00333333قانوني)تا سقف بعنوان عيدي و پاداش پس از كسر ماليات 

روز حداقل مزد تجاوز  33نمايد. اين در صورتي است كه مقدار مبلغ مذكور)پس از كسر ماليات( از گردد( پرداخت ميمي

 ننمايد.

 كند.، مبلغ سقف را دريافت ميروز حداقل مزد گذشت 33مثال: اگر حقوق پايه دو ماه پرسنلي محاسبه شد و از سقف 

: به ازاي هر سال كار به نسبت كاركرد، يکماه حقوق یک ماه مزایای پایان کار)پاداش پایان کار یا سنوات خدمت( .21

محاسبه و اين مبلغ براي پرسنل قراردادي و ساعتي در پايان سال و براي پرسنل استخدام رسمي در پايان خدمت به 

 گردد.رداخت ميميزان آخرين پايه حقوق پ



 

 

مندي( از طرف از جمع دريافتي آنها)به استثناي عائله % 03كارمنداني كه قرارداد دائمي يا موقت دارند ماهانه برابر  بیمه: .22

اين مبلغ از حقوق فرد كسر و مابقي مبلغ فوق،  % 4شود كه تنها بيمارستان به سازمان بيمه تأمين اجتماعي پرداخت مي

 گردد.مي از كارفرما كسر 00%

 گردد.بر اساس مصوبه مجلس محترم شوراي اسالمي از كارمندان جانبار، بابت بيمه مبلغي كسر نمي تبصره:

ماليات تعلق  % 03به مازاد دريافتي ماهانه )پس از كسر مبلغ معافيت مالياتي( پرسنلي كه بيمه مي باشند مالیات:  .21

 گيرد.مي

مبلغ معافيت مالياتي برابر  0031براي فروردين و ارديبهشت ماه سال  ي كشورسازمان امور مالياتطبق اعالم  :2تبصره 

 باشد.ريال مي 00،333،333ها تا پايان سال برابر ريال و مابقي ماه 00،133،333

 ماليات سنوات خدمت معاف گرديده است. 0031از سال  :1تبصره 

 یانضباط یها نامه یینآ

كمي و كيفي در انجام امورات و ايجاد نظم در محيط بيمارستان و تشويق و ترغيب  منظور افزايش سطح خدمات و بهبود به

دابير نظمي، تدهند و باألخره جلوگيري از هر گونه تخلف و بيپرسنلي كه وظايف خود را بطور صحيح و بنحو احسن انجام مي

 تشويقي و انضباطي زير اتخاذ گرديده است:

 مصادیق تشویق

غياب و توجه و حفظ شئونات اخالقي و اسالمي و داشتن رفتار مناسب با مراجعين، بيماران و  رعايت مقررات حضور و .0

 همکاران و حفظ انضباط در بيمارستان.

 رعايت سلسله مراتب و اجراي كامل و دقيق دستورات شغلي مافوق و تقويت روحيه همکاري براي انجام خدمات. .0

در هنگام ارائه خدمات و اجراي دقيق مقررات و دستورات مربوطه و توجه در استفاده به موقع از وسايل و امکانات موجود  .0

 مراقبت و نگهداري از تجهيزات و وسايل و رسيدگي كامل و به موقع به آنها.

ارائه طريق و كوشش و اقدام براي بهبود در ارائه خدمات از لحاظ كيفي و كمي و جلوگيري از هر گونه ضرر و زيان به  .2

 بيمارستان.

ائه پيشنهادات منطقي و اصولي جهت استفاده بهينه از عوامل نيروي انساني و بهبود شرايط جهت ارائه خدمات درماني ار .1

 به بيماران.

 هوشياري و اقدام فوق العاده در موارد حساسي كه باعث جلوگيري از بروز حوادث و خسارات جاني و يا مالي گردد. .1

ار و يا با استفاده از وسايل حفاظت فني و تشويق پرسنل به استفاده از وسايل تالش در سالم سازي محيط كار بصورت ابتک .4

 مذكور در بيمارستان.

 ارائه باالترين سطح خدمات طي هر ماه جهت بيماران و جلب رضايتمندي آنها به نحو مطلوب. .2



 

 

 يت روح مشاركت و همبستگيتالش در انجام امور رفاهي و اجتماعي، ابراز ابتکار و شايستگي در مسائل و مشکالت و تقو .3

 در بيماران بمنظور اجراي مقررات و رعايت ضوابط و ارائه خدمات به بيماران و مراجعين.

 استقبال در جهت افزايش مهارت خدماتي و اخالقي پرسنل جديداالستخدام بمنظور آسايش و درمان سريع بيماران. .03

 مصادیق پاداش

اد در نظر افر يپاداش برا يمارستانب ياست/ ر يريتفرد و مد يممسئول مستق يصدر صورت كاركرد مناسب فرد، بنا به تشخ

 است: يرآن به شرح ز يقكه مصاد شوديگرفته م

 تشويق كتبي با درج در پرونده. .0

 تشويق كتبي و در حضور همکاران با درج در پرونده. .0

 پرداخت پاداش نقدي. .0

 پرداخت پاداش غيرنقدي)كاال( .2

 ت اماكن مقدسه.تسهيالت مسافرت براي زيار .1

 تسهيالت مسافرت بهمراه خانواده براي زيارت اماكن مقدسه. .1

 پرداخت وام بدون بهره تا سقف ده ميليون ريال از طريق يکي از مؤسسات قرض الحسنه. .4

 تدابیر انضباطی

 تأخیر و غیبت

ن كسر دستمزد به مدت انجام گيرد مجازات آ 3چنانچه تأخير در ورود و تعجيل در خروج در يکماه بيش از سه مرتبه .0

 ساعات تأخير بوده و به نسبت مزد روزهاي تعطيل از خاطي كسر خواهد شد.

 04تعداد بيش از سه مرتبه، عالوه بر كسورات مذكور توبيخ كتبي با درج در پرونده و در صورت تکرار، نهايتاً با رعايت ماده 

 گردد.قانون كار نسبت به فسخ قرارداد كار خاطي اقدام مي

نانچه هر يك از پرسنل در يکماه مرتکب يکروز غيبت غير موجه گردد مجازات آن تذكر شفاهي و كسر دستمزد يکروز چ .0

حقوق و مزايا و به نسبت آن كسر از مزد روزهاي تعطيل خواهد بود. بيش از يکروز غيبت غير موجه در ماه عالوه بر 

قانون كار نسبت به فسخ قرارداد  04تکرار، نهايتاً با رعايت ماده كسورات مذكور توبيخ كتبي با درج در پرونده و در صورت 

 گردد.كار خاطي اقدام مي

 (:03شود)تشخيص اين تخلفات به عهده كميته انضباطي استساير تخلفات به دو دسته تقسيم مي

 0الف( تخلفات درجه 

                                           

 
 تا کنون اين بند با بخشش مديريت همراه بوده است 9
 در حال حاضر کميته انضباطی در اين بيمارستان تشكيل نمی شود 10



 

 

 0ب( تخلفات درجه 

 1تخلفات درجه 

 خارج از ساعات اعالم شده.خوابيدن در محل كار و در حين انجام كار  .0

 حرمتي به مافوق.بي .0

 ايراد ضرب و جرح و اخالل در امور بيمارستان. .0

 افشاء اخبار محرمانه بيمارستان. .2

 استفاده از مدارک تقلبي و جعلي جهت استخدام در بيمارستان. .1

 خدشه دار نمودن اسناد و مدارک بيمارستان بقصد سوء استفاده. .1

 ء استفاده از اموال و وسايل بيمارستان.اختالس و دزدي و هرگونه سو .4

 هاي مربوط به خود و ديگران بقصد تخريب.دستکاري وسايل و دستگاه .2

 استعمال دخانيات در مکانهاي ممنوعه. .3

 ارتکاب عملي كه منجر به نقص عضو كسي در بيمارستان شود. .03

 اعتياد به مواد مخدر در صورت اثبات. .00

به تخريب اموال و اثاثيه بيمارستان گرديده و يا كاهش خدمات و يا ضرر و زيان را تمرد از انجام وظايف محوله كه منجر  .00

 در بر داشته باشد.

 آور باشد.عدم دقت در انجام وظايف و مسئوليتهاي محوله بطوريکه براي بيمارستان زيان .00

 تحريك ديگران بقصد خرابکاري در محيط كار و بر هم زدن نظم عمومي بيمارستان. .02

 2فات درجه مجازات تخل

 اخطار كتبي با درج در پرونده و ارسال رونوشت به اداره كار. .0

 قانون كار نسبت به فسخ قرارداد كار خاطي اقدام خواهد شد. 04در صورت تکرار، با رعايت ماده  .0

 2تخلفات درجه 

 داشتن رفتار نامناسب با ساير پرسنل در محيط بيمارستان. .0

 محيط كار. ايجاد سر و صدا و بي نظمي و شوخي در .0

 ارائه گزارش كتبي و يا شفاهي خالف واقعيت به مسئولين. .0

 عدم استفاده از وسايل ايمني كه از طرف بيمارستان در اختيار پرسنل قرار گرفته است. .2

 ايجاد خسارت و زيان جزئي به دارائي و اموال و اثاثيه بيمارستان و يا بيماران. .1

 ر.عدم استفاده از لباس كار در حين انجام كا .1

 ترک محل كار بدون مجوز. .4



 

 

سرپيچي از دستورات قانوني مسئولين انتظامي و حفاظتي بيمارستان هنگام ورود و خروج و ثبت كارت ساعت ديگران  .2

 در كاردكس.

 1مجازات تخلفات درجه 

و  0ق موارد آمده است كه در صورت تکرار و عدم توجه فرد خاطي، به ترتيب طب 0مجازات اين تخلفات نيز در ذيل در مورد 

 با وي برخورد خواهد شد. 0

 اخطار كتبي با درج در پرونده. .0

 اخطار كتبي با درج در پرونده و ارسال رونوشت به اداره محترم كار. .0

 قانون كار نسبت به فسخ قرارداد كار خاطي اقدام خواهد شد. 04با رعايت ماده  .0

 مقررات مختلف

ف مرتکب شود يك مورد از مجازات مناسب درباره او اعمال خواهد چنانچه هر يك از پرسنل در يك زمان چندين تخل .0

 شد.

 چنانچه از تاريخ آخرين تخلف تا يکسال بعد خالف ديگري از خاطي سر نزد، آثار تبعي تخلف منتفي خواهد شد. .0

 مقررات اجرایی

 گردد.بمنظور حسن اجراي آيين نامه انضباطي كار كميته انضباط كار تشکيل مي .0

 نسخه تنظيم و به ترتيب زير توزيع مي گردد: 1باطي در تصميمات انض .0

i. .يك نسخه جهت اطالع خاطي يا خاطيان ذينفع 

ii. .يك نسخه جهت اطالع مديريت بيمارستان 

iii. .يك نسخه جهت اداره كار و امور اجتماعي 

iv. .يك نسخه جهت ضبط در بايگاني كميته انضباط كار 

v. .يك نسخه جهت درج در پرونده پرسنلي خاطي 

توانند به مراجع حل هر يك از طرفين به تصميمات اخذ شده از سوي بيمارستان معترض باشند ميچنانچه  .0

 اختالف)موضوع فصل نهم قانون كار( مراجعه نمايند.

 ارزشیابی نحوه

 ه اينکه. با توجه بپرسنل توسط سامانه پرداخت كارانه، ماهانه با مشاركت مسئولين و سرپرستاران صورت مي پذيردارزيابي 

ارزيابي پياده سازي شده در بيمارستان نتيجه اين نوع ارزيابي با پرداخت كارانه همراه خواهد بود جدي تر از ساير روشهاي 

يازات به امت. در اين روش مد نظر قرار گرفتكارمندان اصلي ارزيابي بعنوان روش از سوي دفتر بهبود كيفيت و  پيگيري شد

 شرح ذيل مي باشد. 



 

 

حضور و  اضافه كاري کردعمل اعتباربخشي

 غياب

كارايي و 

 ابتکار

مدرک 

 تحصيلي

 مديريت سابقه

1 1 1 1 03 1 03 03 

ي اعتباربخشي، عملکرد، اضافه كاري، حضور و غياب و كارايي و ابتکار توسط مسئول بخش / واحد وارد شده و توسط م هاآيت

رک تحصيلي از طريق امور اداري وارد مي شوند. به اين هاي سابقه و مدمترون / مديريت تأييد / ويرايش مي شوند. آيتم

به فرد تعلق  1تا  0سواد، زير ديپلم، ديپلم، فوق ديپلم، ليسانس و فوق ليسانس امتياز از بيترتيب كه مدرک تحصيلي 

امتياز مديريت  03گردد. سال محاسبه مي 03تا سقف  ماه نيم امتياز( 1)هر امتياز 0سابقه افراد نيز براي هر سال  گيرد.مي

 گردد. نيز به مسئولين اعطا مي

درصد درآمد پزشکان مي باشد كه بيمارستان به همين ميزان به آن اضافه مي نمايد. يك سوم از اين مبلغ  1كارانه برابر  مبلغ

 ه كاركنان درمان اختصاص مي يابد.به كل كاركنان پشتيباني و دو سوم ب

 ز به جلسات تيم مديريت اجرايي مؤكول شده است.ارزيابي هاي انجام شده ني آناليز

 یشغل یارتقا

 يك پست سازماني خالي وجود دارد: بيمارستاندر  .0

الف( كادر غيردرمان: مسئول/ مدير مستقيم واحد پس از رايزني، فرد مورد نظر را انتخاب و جهت تصدي آن شغل، او را به 

 نمايد.مدير بيمارستان معرفي مي

نمايد. سئول بخش فرد مورد نظر را انتخاب و جهت تصدي آن شغل، او را به مدير پرستاري معرفي ميب( كادر درمان: م

 دهد.مدير پرستاري پس از بررسي در صورت تأييد، درخواست مسئول بخش را به رياست انتقال مي

 كتبي بطور آزمايشي در پستدهد تا ايشان با ابالغ )رياست براي كادر درمان( به مدير منابع انساني دستور ميمديريت .0

 جديد مشغول كار گردد.

پس از انجام دوره آزمايشي، در صورت تأييد كار وي از طرف مسئول/ مدير مستقيم، ارتقاي شغلي صورت گرفته و كارمند  .0

 شود.گردد و در صورت عدم تأييد، كارمند به پست قبلي بازگردانده ميدر پست جديد ابقاء و احکام الزم صادر مي

 رتقاي رتبه / گروه شغلیا

پرسنل در صورت وجود شرايط الزم)مدرک تحصيلي، سابقه خدمت( و با تأييد مسئول بخش و تأييد مدير و مديرعامل  .0

 نمايند.بيمارستان، به گروه شغلي باالتر ارتقا يافته و مزد شغل باالتري دريافت مي

 كند.ند و دريافتي ماهانه ايشان افزايش پيدا ميكنسال سابقه خدمت، يك رتبه دريافت مي 2پرسنل بواسطه هر  .0

 )ریال(به بعد 2392جدول مزد شغلی، پایه و رتبه در سالهای بعد از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل از سال 

 (2/20ضريب ريالي )   0030سال  (32/24ضريب ريالي )   0030سال  (40/10ضريب ريالي )   0030سال 
گروه 
 هنرخ رتب مزد شغل شغلي

نرخ 
 سنوات

 نرخ سنوات نرخ رتبه مزد شغل نرخ سنوات نرخ رتبه مزد شغل



 

 

031000 430 1333 011102 431 0333 000121 120 0133 0 

031020 430 1033 011002 431 0033 002033 120 0133 0 

034301 430 1033 014344 431 0033 001322 120 0433 0 

034303 430 1033 014211 431 0033 001233 120 0233 2 

032421 0311 1233 012103 320 0233 001132 211 0333 1 

033320 0311 1133 013140 320 0133 004220 211 0333 1 

030334 0311 1133 013430 320 0133 002023 211 0033 4 

030012 0031 1433 010401 0011 0433 003003 0313 0033 2 

030430 0031 1233 010302 0011 0233 003232 0313 0033 3 

031022 0120 1333 012003 0200 0333 000112 0022 0233 03 

031222 0120 1333 011243 0200 2333 000344 0022 0133 00 

032104 0120 1033 014204 0200 2033 002222 0022 0433 00 

003012 0033 1233 012312 0220 2233 001232 0400 0333 00 

000114 0033 1133 040300 0220 2133 004440 0400 2033 02 

002320 0033 1233 040333 0220 2233 003123 0400 2033 01 

004034 0101 4333 041014 0012 1333 020103 0023 2133 01 

003021 0101 4033 044421 0012 1033 020242 0023 2433 04 

  4233   1233   2333 02 

  4133   1133   1033 03 

  4233   1233   1033 03 

  30حقوق روزانه سال ×  0.00+  00003= نرخ سنوات +  30حقوق روزانه سال 
 0030سال  0030سال  0030سال 

 003333 حداقل مزد 010041 حداقل مزد 030343 حداقل مزد

 04400 مزد يکساعت 00010 مزد يکساعت 04133 مزد يکساعت

 4323 مزد يکساعت اضافه كار 2210 زد يکساعت اضافه كارم 00341 مزد يکساعت اضافه كار

 02200 مزد ساعت با اضافه كار 00300 مزد ساعت با اضافه كار 02411 مزد ساعت با اضافه كار

 023433 فرزند 0حق اوالد  224001 فرزند 0حق اوالد  132303 فرزند 0حق اوالد 

 443233 فرزند 0حق اوالد  342013 فرزند 0حق اوالد  0004203 فرزند 0حق اوالد 

 013333 بن 133333 بن 233333 بن

 033233 مسکن و خواربار 033233 مسکن و خواربار 033333 مسکن 
3.  

 (ريال)ماهيانه  (ريال)روزانه  (ريال)ساعتي  

 1003103 003012 02132 (00ليسانس)گروه 

 1031103 031222 02002 (00فوق ديپلم )گروه 

 1000303 030430 04433 (3بهيار)گروه 

 1323033 030343 04133 (0ديپلم و زيرديپلم )گروه

 



 

 

 (ريال)ماهيانه  (ريال)روزانه  (ريال)ساعتي  مبلغ آكورد

 0033333 20000 1300 (00ليسانس)گروه 

 0333333 00000 2122 (00فوق ديپلم )گروه 

 233333 01114 0102 (3بهيار)گروه 

ديپلم، كمك بهيار 

 (0)گروه

0403 03333 133333 

  233333 00000 0203 (0زير ديپلم )گروه 

 یضوابط و مقررات مرخص

تواند از مرخصي استحقاقي استفاده نمايد. پرسنلي روز كاري را در سال مي 01هر پرسنل مرخصی استحقاقی سالیانه:  .0

د ذخيره كنند و پرسنل قراردادي و هاي يکسال را براي سال بعروز از مرخصي 3توانند كه استخدام رسمي هستند مي

 نمايند.ساعتي در پايان سال همزمان با تسويه حساب، مبلغ معادل باقيمانده مرخصي را دريافت مي

روز مرخصي  0روز به سال بعد منتقل و  3روز مرخصي باقيمانده داشته باشد،  03مثال: اگر پرسنل رسمي در پايان سال 

 شود.باطل مي

 استحقاقی:شرایط اخذ مرخصی 

الف( درخواست مرخصي بايد براي روزهايي باشد كه تعطيل نبوده و در برنامه ماهانه شيفت در نظر گرفته شده باشد)در 

 صورتي كه فرد شيفت روز تعطيل نيز داشته باشد مي تواند درخواست مرخصي نمايد(.

 مرخصي درخواست نمايند.  روز بعد را offپرسنلي كه شيفت شب مي باشند نمي توانند شيفت  :2تبصره 

كه براي يك روز كاري درخواست مرخصي نموده باشند نمي توانند در شيفت ديگر همان روز مشغول به پرسنلي  :1تبصره 

 كار شوند.

مشخص شده و قبل و بعد از آن روزها،  Hهنگام نگارش برنامه شيفت پرسنلي ماهانه، روزهاي مرخصي با حرف  :3تبصره 

 داشته باشند. offند شيفت  پرسنل نمي توان

پرسنلي كه كسري ساعت دارند حداكثر تا روز دوم ماه بعد با ارائه برگ مرخصي مي توانند كسري خود را جبران  :2تبصره 

 نمايند.

ب( فرايند دريافت مرخصي پرسنل: تقاضاي مرخصي بصورت كتبي، تعيين جانشين، تأييد مسئول بخش/ واحد، تأييد دفتر 

ييد مديريت كه اين فرايند بايستي قبل از استفاده مرخصي صورت گرفته و برگه مرخصي به واحد منابع انساني پرستاري، تأ

 تحويل گردد. 

 نحوه محاسبه مبلغ معادل باقیمانده مرخصی:

 حقوق پايه روزانه  ×تعداد روز باقيمانده مرخصي   =مبلغ قابل پرداخت 



 

 

شوند از طريق پزشك تجويز و مزد آن روزها به عهده سازمان بيمار مي اين مرخصي براي كساني كهمرخصی استعالجی:  .0

تأمين اجتماعي است. لذا پس از اخذ در صورت تأييد سازمان تأمين اجتماعي، برگه معرفي به كار به فرد بيمار داده 

رگه، فرد به سازمان شود تا به واحد مديريت منابع انساني مراجعه و پس از تأييد عدم كاركرد روزهاي مندرج در بمي

 تأمين اجتماعي مراجعه و حقوق آن روزها را دريافت نمايد.

فرد پس از اخذ برگه مرخصي از پزشك معالج، تصوير آن را به كارگزين تحويل مي دهد. در غير اينصورت روزهاي  :2تبصره 

 مذكور غيبت محاسبه مي گردد.

روز يا كمتر باشد مبلغي بعنوان غرامت دستمزد از طرف بيمارستان  0اگر مرخصي استعالجي فرد بصورت سرپايي  و  :1تبصره 

و سازمان تأمين اجتماعي پرداخت نمي شود اما فرد مي تواند برگه استعالجي خود را به سازمان تأمين اجتماعي تحويل تا 

ز درخواست مرخصي در سوابق بيمه اي وي در آن سازمان منظور گردد. در غير اين صورت بايستي براي اين تعداد رو

 استحقاقي نموده و در صورت موافقت مدير بيمارستان غيبت نامبرده موجه منظور گردد.

ماه آن را  1ماه مي باشد كه فعالً سازمان تأمين اجتماعي  3هاي باردار و به مدت مخصوص خانم مرخصي زايمان: 3تبصره 

 پذيرد.مي

 باشد.ر حين انجام كار)دير آمدن و زود رفتن( مياين نوع مرخصي كمتر از يکروز و دمرخصی ساعتی:  .0

براي پرسنلي كه براي انجام كار از بيمارستان خارج مي شوند، همان مدت را بعنوان شيفت كاري مرخصی اداری:  .2

 نمايند.محاسبه مي

ارج مي شوند( كيلومتر از شهر خ 13براي پرسنلي كه براي انجام كار بيمارستان طي حکم مأموريت )بيشتر از مأموریت:  .1

هاي اياب و ذهاب به عهده گردد. در ضمن هزينهعالوه بر حقوق همانروز، يکروز بعنوان حق مأموريت محاسبه مي

 بيمارستان خواهد بود.

: مدير مستقيم فرد به همراه مدير بيمارستان بايد برگه خروج او را امضا كنند تا مجاز به انجام 00و  00تبصره بندهاي 

. اگر استفاده از وسيله نقليه مورد نياز باشد، قبل از خروج بايد با متصدي كارگزيني هماهنگ شود، برگه مأموريت گردد

 مخصوص تاكسي سرويس اخذ تا به راننده تحويل داده شود.

سال باشند، در ازاي  0در مراكزي كه مهدكودک ندارند براي مادراني كه داراي كودک كمتر از سن مرخصی شیردهی:  .1

 ساعت در هر شيفت كاري( پاس شير در نظر گرفته مي شود. 0عت كاركرد، نيم ساعت)سا 0هر 

 با توجه به مهد كودک در بيمارستان، پاس شير به مادران شيرده تعلق نمي گيرد. تبصره:

 و خروج از خدمت یضوابط و مقررات مرخص

 بازنشستگی

تگي تابع مقررات صندوق بازنشستگي تأمين اجتماعي كليه كاركنان بيمارستان از لحاظ برخورداري از مزاياي بازنشس .0

 هستند.



 

 

بازنشستگي شاغلين در اين بيمارستان برابر ضوابط سازمان تأمين اجتماعي است و پرسنل با اختيار خود و در صورت  .0

ادر صوجود شرايط الزم از سازمان تأمين اجتماعي، تقاضاي بازنشستگي نموده و حکم بازنشستگي فرد نيز توسط سازمان 

گردد. پس از بازنشستگي برابر قانون كار فقط مزاياي پايان كار از بيمارستان و حقوق و مزاياي ايشان از طريق سازمان مي

 گردد.تأمين اجتماعي تأمين مي

 اخراج

اگر فردي مقررات و ضوابط بيمارستان را رعايت ننمايد مسئول مربوطه طي گزارش كتبي به مقامات مافوق عدم رعايت  .0

 كنند.نمايند و ايشان مراتب را به مدير منابع انساني گزارش ميقررات داخلي را اعالم ميم

مدير منابع انساني ابتدا تذكر شفاهي داده و سپس اخطار با درج در پرونده و نهايتاً، از طريق دستور مدير، اقدام به اخراج  .0

 شود.وي مي

اج او مورد تأييد اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي قرار گيرد و در اگر كارمند قرارداد دائمي داشته باشد بايستي اخر .0

 گردد.صورتيکه قرارداد موقت داشته باشد پس از اتمام قرارداد، با ايشان قطع همکاري مي

اين بيمارستان كميته اي بنام انضباط كار مصوب وزارت كار را ندارد و پس از اخراج فرد، پرونده در هيئت تشخيص كه  .2

 گردد.ر اداره كار مستقر است مطرح و اتخاذ تصميم ميد

تواند به اداره كار محل مراجعه و اقامه دعوا كند. در اين صورت پرونده اگر فرد اخراج شده به اخراج خود معترض باشد مي .1

گردد مطرح و مي نفر نماينده)اداره كار ـ كارفرما ـ كارگر( برگزار 0در هيئت تشخيص مستقر در اداره كار كه متشکل از 

 گردد.رأي صادر مي

روز از تاريخ رؤيت رأي،  01توانند ظرف مدت اگر هر يك از دو طرف، كارگر و كارفرما، به رأي صادره معترض باشند مي .1

به حل اختالف اعالم تا در هيئت حل اختالف مطرح گردد. رأي صادره هيئت حل اختالف پس از صدور، قطعي و 

 ورت اعتراض بايستي از طريق ديوان عدالت اداري پيگيري گردد.االجراست و در صالزم

 مأموریت

كيلومتر از بيمارستان فاصله داشته  13گردد و اين مأموريت بيش از فردي كه بنا به دستور مديريت به مأموريت اعزام مي

 گردد.باشد، به ازاي هر روز مأموريت يکروز مزد مبنا بعنوان حق مأموريت به ايشان پرداخت مي

 انتقال

بنا به صالحديد مدير پرستاري جهت آموزش، توانايي جسماني، رواني و ... انتقال پرسنل پرستاري از بخشي به بخش  .0

 گيرد.ديگر با صدور حکم انتقال پرسنل مزبور و تنظيم ليست ماهانه بخش مورد نظر، صورت مي

 گيرد.رتيب انجام ميدر مورد كادر اداري نيز اين كار به تشخيص مديريت به همين ت .0

 

 



 

 

 هر بخش یموارد اختصاص

 یشغل یمنیالزامات ا

 اتاق عمل

 عوامل زیان آور فیزیكی:

صورت مي گيرد كه ممکن است پرسنل در تماس با اين اشعه  UVدر پايان هر شيفت شب ضدعفوني با المپ  :UVاشعه 

 قرار بگيرند.

قرمزي پوست ـ تيرگي پوست ـ التهاب ملتحمه و قرنيه كه همراه توان به مي UVكه از عوارض در معرض قرار داشتن اشعه 

با عالئمي چون نورترسي ـ درد چشم ـ التهاب پلك ـ اشك ريزش و احساس سوزش در چشم همراه است. از اثرات ديگر پرتو 

 دهد.فرابنفش مي توان از پيري پوست نام برد كه در اين حالت پوست خاصيت ارتجاعي خود را از دست مي

 :UVحفاظت در برابر پرتو فرابنفش 

 آموزش: افراد در تماس با اين پرتو بايد آموزش الزم را در زمينه اثرات و خطرهاي آن فرا بگيرند. .0

 فاصله از منبع پرتو: كه هرچه فاصله از منبع پرتو بيشتر باشد مقدار پرتو دريافت شده كمتر خواهد بود. .0

اظت فردي مانند عينك ايمني ـ استفاده از لباس مناسب كه كمترين وسايل حفاظت فردي: استفاده از وسايل حف .0

 تماس پوستي با پرتو صورت گيرد.

 عوامل شیمیایی:

 :O2Nگاز بیهوشی 

در غلظت هاي باال باعث خفگي مي شود در غلظتهاي پايين تر باعث تحريك سيستم عصبي مركزي مخاط  تماس تنفسی:

 است.

هاي فيزكي بايستي از آسيب O2Nونريزي كبدي و ناباروري مي شود ـ كه كپسولهاي ايجاد ناراحتي در قلب و عروق ـ خ

 محافظت شده و جدا از سيلندرهاي اكسيژن نگهداري شود.

كه تماس پرسنل با اين گاز ممکن است در اثر نشت گاز از لوله ها و بازدم بيماران صورت گيرد. كه استفاده از وسايل حفاظت 

 ضروري است. O2Nفردي در تماس با گاز 

از قرص فرمالين جهت ضدعفوني كردن وسايلي كه نمي توان توسط اتوكالو ضدعفوني نمود  قرص و محلول فرمالین:

استفاده مي شود و همچنين محلول فرمالين جهت جلوگيري از تخريب نسوج كه به واحد پاتولوژي منتقل مي شود كاربرد 

 دارد.

ء حريق از مقادير زياد آب و اسپري آب استفاده شود ـ در صورت تماس تنفسي: قابل اشتعال است جهت اطفا مخاطرات:

احساس سوزش ـ سرفه ـ سردرد ـ تهوع ـ كوتاهي تنفس ايجاد مي شود ـ تماس پوستي: قرمزي پوست ـ در صورت تماس 



 

 

ورت تماس چشمي، پوستي، پوست را با آب و صابون بشوييد ـ تماس چشمي: قرمزي و درد چشم ها ـ تيرگي ديد ـ در ص

 چشم ها را چند دقيقه با آب فراوان بشوييد ـ بلع و گوارش: احساس سوزش ـ تهوع ـ شوک يا غش

 استفاده از وسايل حفاظت فردي شامل ماسك تنفسي با فيلتر مخصوص گازها و بخارات ضروري است.

 عوامل ارگونومی:

باشد كه شامل بيشتر ساعات كاري مي باشد كه اين امر  از جمله عوامل زيان آور در اين بخش ايستادن طوالني مدت مي

 تواند منجر به بروز واريس و همچنين درد در ناحيه زانو شود.مي

همچنين كار در وضعيت بدني نامناسب كه شامل خم و راست شدن ـ كار در وضعيتي كه بدن به سمت جلو متمايل شده 

 ي منجر شود.تواند به بروز مشکالت اسکلتي و عضالناست نيز مي

 همچنين جابجايي بيماران نيز از جمله مواردي است كه در اين بخش وجود دارد.

كه با انجام حركات كششي و تغيير وضعيت بدن و كاهش مدت زماني كه فرد در يك وضعيت ثابت مشغول به كار است 

 تواند در كاهش اين مشکالت مؤثر باشد.مي

 عوامل زیان آور بیولوژیک:

ط تيغ بيستوري ـ تيغ درماتوم ممکن است در اين بخش اتفاق بيفتد كه در صورت آلوده بودن مي تواند به بريدگي توس

 سرايت هپاتيت و ايدز منجر شود.

امکان پاشيده شدن خون به صورت و پاها در اعمال جراحي مثل سزارين نيز وجود دارد كه در صورت عدم استفاده از وسايل 

نتقال بيمار ايدز و هپاتيت منجر شود ـ و همچنين تماس با وسايل جراحي آلوده ـ البسه آلوده ـ حفاظت فردي مي تواند به ا

 باشد.نمونه نسوج ـ در اين بخش وجود دارد ـ كه استفاده از وسايل حفاظت فردي مناسب الزامي مي

 یشگاهآزما

 عوامل زیان آور شیمیایی:

فاده مي شود كه شامل مواد خورنده مثل اسيدكلريدريك ـ اسيدنيتريك در اين قسمت طيف گسترده اي از مواد شيميايي است

و اسيدسولفوريك مي باشد. بخارات اين اسيدها شديداً براي چشم و سيستم تنفسي تحريك كننده مي باشند. اسيدها را 

 جداگانه در فضايي كه به خوبي تهويه مي شود قرار دهيد.

 اط و خواب آلودگي هستند.همچنين الکلها كه داراي قابليت تحريك مخ

 به علت فراريت اين تركيبات، غلظت بخار خطرناک مي تواند رخ دهد)خطر حريق يا انفجار( كه تهويه مناسب مورد نياز است.

 تجهیزات حفاظت فردی:

 شامل روپوش آزمايشگاه ـ دستکش ـ عينك ايمني

شمي ممکن است بسيار جدي باشد ـ تمامي پرسنل حتي اگر احتمال وقوع حادثه كم باشد، پيامد حوادث چ عینک ایمنی:

 آزمايشگاه بايستي از عينك هاي ايمني استفاده كنند.



 

 

 عوامل زیان آور بیولوژیک:

ها شامل تماس دست ـ دهان با نمونه آزمايشگاه و بخارات توليد شده توسط عمليات پيپت، سانتريفيوژ، يا مخلوط كردن نمونه

 يا كشتها و ... است.

هايي كه داراي پتانسيل مواجهه با عوامل عفوني ه هاي بيولوژيك انساني شامل خون ـ ادرار ـ و ساير مايعات يا بافتحمل نمون

 هستند.

بهداشت فردي پرسنل بسيار مهم است. در كنترل تماس با عوامل بيولوژيك كه بايستي دستها و سطوح كار به طور مکرر 

 واكسينه شوند. Bضدعفوني شود ـ پرسنل در برابر هپاتيت 

 حشرات و مگس ها را براي پيشگيري از انتشار ارگانيسم هاي عفوني از بين ببريد.

 عوامل ارگونومی:

كار در اين بخش هم به صورت ايستاده و هم نشسته انجام مي شود كه با توجه به لزوم دقت باال در اين قسمت كه شامل كار 

به سمت جلو متمايل مي كند كه باعث بروز كمردرد و مشکالت اسکلتي  با كامپيوتر و ميکروسکوپ است شخص بدن خود را

 و عضالني مي گردد و همچنين ايستادن طوالني مدت كه مي تواند منجر به بروز واريس و درد زانو گردد.

 است در قسمت ميکروب شناسي عدم وجود صندلي مناسب ـ ميز نامناسب با ارتفاع زياد كه اپراتور براي انجام كار الزم

وضعيت بدني غير ارگونوميك به خود بگيرد كه باعث مشکالت اسکلتي و انجام حركات كششي ـ استراحت دوره اي در شيفت 

 كاري و كاهش مدت زماني كه فرد در يك وضعيت ثابت مشغول به كار است مي توان بهره برد.

  ارگونومی کار با کامپیوتر:

گردد فشارهاي استاتيکي ناخواسته اي به ستون ري يکنواخت موجب مينشستن مداوم پشت ميز و انجام كارهاي ادا .0

فقرات، پاها و گردن وارد شود. براي كاهش اثرات مضر اين فشارها الزم است چندين بار در طول ساعات كار بدن از حالت 

 ثابت خارج شود.

ار دهيد كه جهت دستيابي به آنها مجبور توصيه مي گردد برخي ملزومات اداري و پرونده ها را در فواصل دورتر از خود قر .0

باشيد از جاي خود بلند شده و حداقل چند قدم راه برويد. اين كار علي رغم اينکه زمان استراحت مناسبي را بوجود 

آورد باعث مي شود فشار استاتيکي عضالت در اثر حركت هاي ديناميکي)راه رفتن( از بين برود. عالوه بر اين مي مي

 ركات نرمشي ساده و سبك در فواصل معيني از زمان كاري استفاده نماييد.توانيد از ح

استفاده از زمان استراحت در طول كار با رايانه مي تواند باعث كاهش خستگي چشم و ساير اثرات مضر آن گردد. مدت  .0

رهاي ساده براي هر دقيقه و براي كا 01زمان استراحت براي كارهاي سخت و توأم با حركات سريع و دقيق در هر ساعت 

 دقيقه است. 01ساعت  0

باشد. در غير اين صورت اگر فاصله زياد سانتي متر مورد قبول مي 033تا  13فاصله مانيتور بايد مناسب باشد. در حدود  .2

باشد فرد مجبور است براي ديدن مطالب و نوشته هاي ريزتر به طرف جلو خم گردد و در ضمن فرد نمي تواند به پشتي 

 كند و خستگي در ناحيه كمر را ايجاد مي كند.تکيه 



 

 

براي افرادي كه به طور طوالني با كامپيوتر كار مي كنند و ساعت هاي زيادي را به نگاه كردن بقه صفحه مانيتور مي  .1

گذرانند به صورتي كه از سوزش و خستگي چشم شکايت مي كنند كه اين بعلت اين است كه در حين كار نياز به تمركز 

دارند و تعداد پلك زدن ها در طي كار كاهش مي يابد. براي پيشگيري توصيه مي شود هر چند يکبار سر از مانيتور زيادي 

متر)براي مثال ساعت روي ديوار( برگردانده و نگاه كرده و به طور مرتب  1به طرف يك شي دوري در فاصله بيشتر از 

 شروع به پلك زدن نمايند تا سطح روي پشم مرطوب گردد.

 ایمنی حریق:

 مراحل اساسي كار با خاموش كننده ها:

.انتخاب خاموش كننده مناسب و برداشتن 2. تشخيص نوع حريق 0. حفظ خونسردي 0. اطمينان از توان خاموش كردن 0

. حركات جارويي روي 2. نشانه روي بر روي پايه يا ريشه حريق 4. آزاد كردن ضامن كپسول 1. شکستن پلمپ كپسول 1آن 

و براي  2CO. ادامه اطفاء تا خاموش شدن كامل حريق جهت اطفاء حريق آتش سوزي وسايل برقي از كپسول 3حريق  ريشه

 اطفاء حريق جامدات از آب و اطفاء حريق مايعات قابل اشتعال از كپسول پودر گاز استفاده شود.

ICU OH 
 عوامل زیان آور ارگونومیک و روانی:

 مارانينقل و انتقاالت بـ  در هنگام كار حيصح تيعدم وضعـ  خم و راست شدن مکررـ  ادهستيا تيمدت در موقع يكار طوالن

 زمان تيعدم رعاـ  و كار شبانه فتيشـ  مارانيدر قبال ب نيسنگ تياز احساس مسئول يناش يروان يهااسترسـ  نيسنگ

در  ياجتماعي ـ و روان يمشکالت ارگونوم نيتراز مهم است. ليكه بدن به سمت جلو متما يتيانجام كار در وضعـ  استراحت

 .باشديبخش م نيا

 1و  2 يهاه مهر يعنيكمر  يبخش مركز بيسبب آس كمر، هيدر ناح گاههينشسته بدون داشتن تک تيانجام كار در وضع

 .شوديم

 :رانهيشگيو پ ياقدامات اصالح

 .شوديم عيتوز کساني دو پاهر  يرو دياو با وزن كنديكار م ستادهيا تيكه فرد در وضع يهنگام .0

 د.بسته نشون ايحركتشان باز ه از حد دامن شيكه مفاصل ب رنديقرار گ يطور ديانجام كار با نيدر حنه و سر تـ  هااندام. 0

 .رديقرار گ آرنجباالتر از  يدر ارتفاع يمدت طوالن يبرا ديها نبادست . 0

چرخاندن  كردن و ـ خم دنيبه كش مجبورباشد كه فرد  يابه گونه ديبا يكار ستگاهيا يكبدن فرد در  تيوضع يبه طور كل .2

 نباشد. اديو به تعداد زي مدت طوالن يبدن خود برا

 . انجام حركات كششي ـ استراحت دوره اي1

 عوامل شیمیایی:



 

 

ته در وسايل فحساسيت به التکس به خاطر تماس با دستکش هاي تهيه شده از التکس طبيعي و ديگر منابع التکس به كار ر

گردد كه استفاده از دستکش بدون پودر تالك شود و باعث درماتيت و ايجاد كهير ميپزشکي كه در بعضي از افراد ديده مي

 شود.توصيه مي

  كنندهيو مواد ضدعفون ها ندهيشوها ـ صابونبه خاطر استفاده مکرر از و درماتيت هاي پوستي  کاتيو تحر هاتيحساس

 ليكه استفاده از وسا هاكننده استريلو  كنندهيو گلو به خاطر تماس با بخارات مواد ضدعفون ينيب -هاكه چشم تحريك

 ۀيدر بخش جهت تغذ هيو استفاده از تهو شوديم هيتوص ييايميدر تماس با مواد ش ماسك – اعم از دستکش يحفاظت فرد

 .رديصورت گ يستيبا ييايميبخارات مواد ش

 وژیک:عوامل زیان آور بیول

 - HIV مثل ييهايماريبتواند ب ديكه شاي بافت يهانمونه ايبدن  عاتيمان ـ با خو يريقرارگ در معرض از يناش يهاعفونت

  را منتقل كند. C تيو هپات ب تيهپات

 ـ هپاتيت در افراد شود. HIVي ماريه ممکن است باعث بروز بنيدل استيك ك

 ي: ستيبا يريجلوگ يكه برا باشد. مي سوزن فرورفتن سر تيراه انتقال هپات نيترمهم

 يكدر صورت داشتن  . 0  دوره اي و غربالگري پرسنل انجام شود. ونيناسيواكس. 0  يم.كن ردا هرا نشاني عفون مارانيب. 0

 لياستفاده از وسا .Norecapping   1ي اصول و خط مش تيرعا .2 از چند دستکش استفاده كرد. توانيم يعفون يماريب

 به چشم مارانيو ترشحات بپاشش خون از  يريجهت جلوگ يمنيا نكيع - ماسك – اعم از دستکش يحفاظت

 ایمنی حریق)کار با کپسول(:

 مراحل اساسي كار با خاموش كننده ها:

. انتخاب خاموش كننده مناسب و برداشتن 2. تشخيص نوع حريق 0. حفظ خونسردي 0. اطمينان از توان خاموش كردن 0

. حركات جارويي روي 2. نشانه روي بر روي پايه يا ريشه حريق 4. آزاد كردن ضامن كپسول 1شکستن پلمپ كپسول . 1آن 

 . ادامه اطفاء تا خاموش شدن كامل حريق3ريشه حريق 

و براي اطفاء حريق جامدات از آب و اطفاء حريق مايعات قابل  2COجهت اطفاء حريق، آتش سوزي وسايل برقي از كپسول 

 ال از كپسول پودر گاز استفاده شود.اشتع

  



 

 

 :یكیزیف آورانیعوامل ز

 فتدياق باتف توانديم وبيمعي كار قيبا عا زاتيتجه اي غلط نياتصال به زم اي وبيمع زاتيتجه قياز طري کيشوک الکتر .0

  .ديمان يريجلوگي حوادث احتمالاز بروز  توانديم ارت ميها و ساز لحاظ سالم بودن كابل يو بررس زاتيتجه يادوره ديكه بازد

 يمنيفاصلۀ ا تيكه رعا  شوديپخش م طيماوراءبنفش در مح كنندهيضدعفون يهاتماس با اشعه ماوراءبنفش كه از المپ . 0

  .شوديم هيتوص

ICU 

 عوامل زیان آور فیزیكی:

به مراكز خونساز، دستگاه  توانديمقرار دارند كه  يولوژيدستگاه پرتابل راد xبخش در معرض اشعه  نيپرسنل شاغل در ا

 برساند. بيآس يگوارش و دستگاه اعصاب مركز

 :Xحفاظت در برابر پرتو 

 آموزش: افراد در تماس با اين پرتو بايد آموزش الزم را در زمينه اثرات و خطرهاي آن فرا بگيرند. .0

 شده كمتر خواهد بود. فاتيدر يباشد مقدار پرتو شتريمنبع پرتو: كه هر چه فاصله از منبع پرتو بفاصله از  .0

 موجود در بخش يسرب وارياستفاده از د .0

 عوامل شیمیایی:

بزار و كننده ا زيو تم يكننده دست، محلول ضدعفون يمحلول ضدعفون تکس،يبخش وا نيدر ا يمصرف ييايميمواد شاز جمله 

از  يستيمواد قرار دارند كه با نيارات ابخش در معرض بخ نياكه پرسنل   يابزار پزشک يكننده الکل يسطوح حساس، ضدعفون

 .رديمدنظر قرار گ يستي( باMSDSمواد) يمنيموارد ذكرشده در برگه ا تيرعا .نديمناسب استفاده نما يحفاظت فرد ليوسا

 عوامل ارگونومی:

 مدت  يوالنانجام شود. در كار نشسته ط يدر مدت زمان طوالن ستادهيا ايبخش ممکن است كار به صورت نشسته و  نيدر ا

دها و است. اكثر در يمناسب صندل يعدم استفاده از پشت يو عضالن يمشکالت اسکلت جاديدر ا رگذارياز عوامل تأث يکي

ستفاده ا يصندل يكه فرد نشسته باشد و از پشت ديآيم شيپ يكمر در زمان سكيها و فشار بر دمهره يداخل يها شيفرسا

 كمر حفظ شود. ياستفاده گردد كه در آن حالت قوس ييها ياز پشت ديامر با نياز ا يريجلوگ ي. براديننما

 به بدن خود اي ديجا برخاسته و راه برو ساعت از ميبهتر است هر ن دينيبنش يصندل يرو يمدت طوالن دياگر مجبور 

 .ديبده يحركات كشش

 ز كه اعم ا رديگير آن قرار مد ينامناسب كه شخص جهت انجام امور پرستار يبدن تيمدت در وضع يطوالن ستادهيكار ا

شده است كه ممکن است باعث بروز  ليكه بدن به سمت جلو متما يتيخم و راست شدن مکرر، انجام كار در وضع

 گردد. يو عضالن يمشکالت اسکلت

 د تميزان بروز كمردرد در پرستاران با نوع فعاليت آنها كه مستلزم بلند كردن اجسام سنگين و انجام كارهاي سخت و مم

هاي يابد به طوري كه ميزان بروز حملهدر بيمارستان است ارتباط زيادي دارد اين ميزان با محيط پر استرس افزايش مي



 

 

كنند بسيار بيشتر از آنهايي است كه معموالً كار اداري يا هاي درماني بيمارستان كار ميحاد در پرستاراني كه در بخش

 اجرايي دارند.

ره به صورت دو نف يستيتوسط كاربرد بخش است كه با مارانيب ييحمل و جابجا كيارگونوم آورناياز عوامل ز گريد يکي

 انجام شود.

 عوامل زیان آور بیولوژیک:

( needle stickفرو رفتن سر سوزن در دست پرسنل) فتديممکن است اتفاق ب يدرمان يبخش هايکي از مواردي كه در 

گذاردن  تيمربوط به ممنوع يمشخط تيگردد كه رعا تيهپات دز،ياعم از ا ييهايمارياست كه ممکن است باعث بروز ب

 است. يدرپوش سرنگ و سر سوزن بعد از استفاده الزام

 يوجود دارد الزام يمخاط يبدن، غشاها عاتيدر هر زمان كه احتمال تماس با خون، ما يحفاظت لياستفاده از وسا نيهمچن

 .است

ر ب يمراقبت تيمحافظ، در زمان هر گونه فعال نكياستفاده از ماسك، ع ماريبدن ب عاتيشدن ما دهيصورت احتمال پاش در

 است. يضرور ماريب نيبال

 :یروان آورانیعوامل ز

 مقابله با استرس در محيط كار:

 نيتدو ـ 1 عيپاداش و ترف ـ 2ها ـ آموزش و توسعه مهارت 0ـ جذاب كردن مشاغل  0 يابياسترس و علت  ييـ شناسا 0

 يپزشک ناتيكارآمد، معا يها مهيب ،يامکانات ورزش هيكاهش استرس)ته يهابرنامه يـ طراح 1كارمندان  يرنامه مشاوره براب

 منظم(

 ارگونومی کار با کامپیوتر:

گردد فشارهاي استاتيکي ناخواسته اي به ستون نشستن مداوم پشت ميز و انجام كارهاي اداري يکنواخت موجب مي .0

ردن وارد شود. براي كاهش اثرات مضر اين فشارها الزم است چندين بار در طول ساعات كار بدن از حالت فقرات، پاها و گ

 ثابت خارج شود.

گردد برخي ملزومات اداري و پرونده ها را در فواصل دورتر از خود قرار دهيد كه جهت دستيابي به آنها مجبور توصيه مي .0

دم راه برويد. اين كار علي رغم اينکه زمان استراحت مناسبي را بوجود باشيد از جاي خود بلند شده و حداقل چند ق

هاي ديناميکي)راه رفتن( از بين برود. عالوه بر اين مي توانيد آورد باعث مي شود فشار استاتيکي عضالت در اثر حركتمي

 از حركات نرمشي ساده و سبك در فواصل معيني از زمان كاري استفاده نماييد.

تواند باعث كاهش خستگي چشم و ساير اثرات مضر آن گردد. مدت زمان استراحت در طول كار با رايانه مي استفاده از .0

دقيقه و براي كارهاي ساده براي هر  01زمان استراحت براي كارهاي سخت و توأم با حركات سريع و دقيق در هر ساعت 

 دقيقه است. 01ساعت  0



 

 

باشد. در غير اين صورت اگر فاصله زياد متر مورد قبول ميسانتي 033تا  13 فاصله مانيتور بايد مناسب باشد.در حدود .2

 تواند به پشتيباشد فرد مجبور است براي ديدن مطالب و نوشته هاي ريزتر به طرف جلو خم گردد و در ضمن فرد نمي

 كند.تکيه كند و خستگي در ناحيه كمر را ايجاد مي

كنند و ساعت هاي زيادي را به نگاه كردن به صفحه مانيتور مي پيوتر كار ميبراي افرادي كه به طور طوالني با كام .1

گذرانند به صورتي كه از سوزش و خستگي چشم شکايت مي كنند كه اين بعلت اين است كه در حين كار نياز به تمركز 

ور چند يکبار سر از مانيتزيادي دارند و تعداد پلك زدن ها در طي كار كاهش مي يابد. براي پيشگيري توصيه مي شود هر 

متر)براي مثال ساعت روي ديوار( برگردانده و نگاه كرده و به طور مرتب  1به طرف يك شي دوري در فاصله بيشتر از 

 شروع به پلك زدن نمايند تا سطح روي پشم مرطوب گردد.

 ایمنی حریق:

 مراحل اساسي كار با خاموش كننده ها:

.انتخاب خاموش كننده مناسب و برداشتن 2. تشخيص نوع حريق 0. حفظ خونسردي 0. اطمينان از توان خاموش كردن 0

. حركات جارويي روي 2. نشانه روي بر روي پايه يا ريشه حريق 4. آزاد كردن ضامن كپسول 1. شکستن پلمپ كپسول 1آن 

و براي  2COاز كپسول  . ادامه اطفاء تا خاموش شدن كامل حريق جهت اطفاء حريق آتش سوزي وسايل برقي3ريشه حريق 

 اطفاء حريق جامدات از آب و اطفاء حريق مايعات قابل اشتعال از كپسول پودر گاز استفاده شود.

 اورژانس

 عوامل زیان آور فیزیكی:

 دستگاه راديولوژي پرتابل قرار گيرند. Xكاركنان در اين بخش ممکن است در معرض اشعه 

 وارش ـ دستگاه اعصاب مركزي آسيب برساند.كه مي تواند به مراكز خونساز ـ دستگاه گ

 :Xحفاظت در برابر پرتو 

 آموزش: افراد در تماس با اين پرتو بايد آموزش الزم را در زمينه اثرات و خطرهاي آن فرا بگيرند. .1

 فاصله از منبع پرتو: كه هرچه فاصله از منبع پرتو بيشتر باشد مقدار پرتو دريافت شده كمتر خواهد بود. .4

 فاظت فرديوسايل ح .2

 عوامل شیمیایی:

استفاده از وسايل ضدعفوني و استريل كننده ها ـ وايتکس ـ كه پرسنل در معرض بخارات اين مواد شيميايي قرار مي گيرند 

 كه استفاده از وسايل حفاظت فردي ضروري است.

 عوامل ارگونومی:

 ايجاد واريس و درد زانو گردد. تواند منجر بهكار ايستاده طوالني مدت كه در اين قسمت وجود دارد مي



 

 

گيرد كه اين امر بايستي به صورت گروهي انجام شود ـ خم و حمل و جابجايي بيمار نيز در اين بخش به وفور صورت مي

 راست شدن مکرر و وضعيت ارگونوميك نامناسب در حين انجام كار

اي و كاهش مدت زماني كه فرد در يك وضعيت  كه جهت كاهش اثرات اين موارد مي توان از حركات كششي ـ استراحت دوره

 ثابت مشغول به كار است مي تواند در كاهش اين مشکالت مؤثر باشد.

 عوامل زیان آور بیولوژیک:

وجود دارد و احتمال ابتال به ايدز و هپاتيت  Needle Stickدر انجام اقدامات پرستاري مثل خونگيري كه احتمال  شدن 

شدن و استفاده از وسايل حفاظت فردي مناسب اعم از  Needle Stickخط مشي جلوگيري از نيز وجود دارد كه رعايت 

 تواند مؤثر باشد.دستکش ـ عينك ايمني مي

 ایمنی حریق:

 مراحل اساسي كار با خاموش كننده ها:

برداشتن  . انتخاب خاموش كننده مناسب و2. تشخيص نوع حريق 0. حفظ خونسردي 0. اطمينان از توان خاموش كردن 0

. حركات جارويي روي 2. نشانه روي بر روي پايه يا ريشه حريق 4. آزاد كردن ضامن كپسول 1. شکستن پلمپ كپسول 1آن 

و براي  2CO. ادامه اطفاء تا خاموش شدن كامل حريق جهت اطفاء حريق آتش سوزي وسايل برقي از كپسول 3ريشه حريق 

 يعات قابل اشتعال از كپسول پودر گاز استفاده شود.اطفاء حريق جامدات از آب و اطفاء حريق ما

 عوامل روحی و روانی:

تواند باعث كاهش راندمان ـ باشد و مياسترس شغلي به عنوان يکي از مهم ترين خطرات شغلي در عصر مدرن مطرح مي

 هاي بهداشتي و درماني گردد.غيبت از كار ـ جابجايي نيرو و همچنين هزينه

 عالئم استرس:

 خوابي و ...حوصلگي ـ سردرد ـ تغيير ضربان قلب ـ خستگي جسمي ـ خشم و پرخاشگري ـ بيكم 

 مقابله با استرس در محل کار:

 . شناسايي استرس و علت يابي0

 . آموزش و توسعه مهارت ها0

 . پاداش و ترفيع0

 . تدوين برنامه هاي مشاوره براي كاركنان2

 مکانات ورزشي ـ بيمه هاي كارآمد ـ معاينات پزشکي منظم(. طراحي برنامه هاي كاهش استرس)تهيه ا1

 . بهينه سازي محيط كار)رنگ شاداب ـ استفاده از گل و گياه(1

 یجراح

 عوامل ارگونومی:



 

 

خم و راست  ،ياقدامات پرستار نيمدت در ح يطوالن ستادنيبه ا توانيبخش م نيدر ا يارگونوم آورانياز جمله عوامل ز

مت كه بدن به س يتيانجام كار در وضع ماران،يب شنيپوز رييو تغ ييدر هنگام كار، جابجا حيصح تيشدن مکرر، عدم وضع

 .منجر شود يو عضالن يبه بروز مشکالت اسکلت توانديموارد م نياست كه ا ليجلو متما

 ثابت مشغول تيوضع كيكه فرد در  يكاهش مدت زمان ،يااستراحت دوره ،يانجام حركات كشش ،ياصول ارگونوم تيرعا كه

 .مشکالت مؤثر باشد نيدر كاهش ا توانديبه كار است م

 .رديبه صورت دو نفره صورت گ يستيبا مارانيب ييجابجا نيهمچن

 عوامل بیولوژیک:

 قات،يسونداژ، تزر ،يريدر هنگام خونگ مارانيب كيولوژيب عاتيبخش ممکن است در معرض تماس با خون، ما نياپرسنل در 

شامل  يحفاظت فرد لياز وسا يستيمواد به صورت و بدن پرسنل وجود دارد كه با نيكه احتمال پاشش ا رنديگپانسمان قرار 

 استفاده شود. يمنيا نكيدستکش، ع

گذاردن درپوش سرنگ و سر  تيمربوط به ممنوع يمشخط تيشدن رعا needle stickاز  يريجهت جلوگ نيو همچن

 است. يسوزن بعد از استفاده الزام

 ل شیمیایی:عوام

كننده  زيو تم يكننده دست، محلول ضدعفون يمحلول ضدعفون تکس،يوا رينظ يبخش در معرض بخارات مواد ب نيپرسنل ا

تفاده مناسب اس يحفاظت فرد لياز وسا يستيقرار دارند كه با يابزار پزشک يكننده الکل يابزار و سطوح حساس، ضدعفون

 .رديمدنظر قرار گ يستي( باMSDSمواد) يمنيموارد ذكرشده در برگه ا تي. رعاندينما

 :یروان آورانیعوامل ز

 ،يمعده، اختالالت گوارش يهاياختالالت خواب، ناراحت ،يبه خستگ توانيم ياز نوبت كار ياز جمله مشکالت ناشنوبت كاري: 

 .نام برد يو روان يعوارض مغز

 .است يبت كاراز جمله موارد مشکالت نو زيحوادث ن زانيو م يوربهره كاهش

كه چرخش رو به جلو  يابرخوردار است به گونه ياديز تينوبت كاران از اهم يدر سرعت همساز يچرخش نوبت كار جهت

 .شوديم يبا نوبت كار ترعيو سپس نوبت شب موجب تطابق سر مروزينوبت بامداد به نوبت پس از ن يعني

 يهيوجت ياز نظر اقتصاد تمنديمنطبق شده و رضا يروي، داشتن ناستخدام و آموزش نش،يگز يهانهيهز وستهيپ شيافزا با

 ريياز كار و تغ ياز كار، حوادث ناش بتيغ شينوبت كاران سبب افزا انيدر م تيو رضا ينبود همساز رايكامالً معقول است ز

 .شوديشغل م

 ارگونومی کار با کامپیوتر:

گردد فشارهاي استاتيکي ناخواسته اي به ستون وجب مينشستن مداوم پشت ميز و انجام كارهاي اداري يکنواخت م .0

فقرات، پاها و گردن وارد شود. براي كاهش اثرات مضر اين فشارها الزم است چندين بار در طول ساعات كار بدن از 

 حالت ثابت خارج شود.



 

 

هت دستيابي به آنها گردد برخي ملزومات اداري و پرونده ها را در فواصل دورتر از خود قرار دهيد كه جتوصيه مي .0

مجبور باشيد از جاي خود بلند شده و حداقل چند قدم راه برويد. اين كار علي رغم اينکه زمان استراحت مناسبي را 

هاي ديناميکي)راه رفتن( از بين برود. عالوه بر اين آورد باعث مي شود فشار استاتيکي عضالت در اثر حركتبوجود مي

 اده و سبك در فواصل معيني از زمان كاري استفاده نماييد.مي توانيد از حركات نرمشي س

تواند باعث كاهش خستگي چشم و ساير اثرات مضر آن گردد. مدت استفاده از زمان استراحت در طول كار با رايانه مي .0

اي دقيقه و براي كارهاي ساده بر 01زمان استراحت براي كارهاي سخت و توأم با حركات سريع و دقيق در هر ساعت 

 دقيقه است. 01ساعت  0هر 

باشد. در غير اين صورت اگر فاصله زياد متر مورد قبول ميسانتي 033تا  13فاصله مانيتور بايد مناسب باشد.در حدود  .2

تي تواند به پشباشد فرد مجبور است براي ديدن مطالب و نوشته هاي ريزتر به طرف جلو خم گردد و در ضمن فرد نمي

 كند.ر ناحيه كمر را ايجاد ميتکيه كند و خستگي د

كنند و ساعت هاي زيادي را به نگاه كردن به صفحه مانيتور مي براي افرادي كه به طور طوالني با كامپيوتر كار مي .1

گذرانند به صورتي كه از سوزش و خستگي چشم شکايت مي كنند كه اين بعلت اين است كه در حين كار نياز به 

پلك زدن ها در طي كار كاهش مي يابد. براي پيشگيري توصيه مي شود هر چند يکبار تمركز زيادي دارند و تعداد 

متر)براي مثال ساعت روي ديوار( برگردانده و نگاه كرده و  1سر از مانيتور به طرف يك شي دوري در فاصله بيشتر از 

 به طور مرتب شروع به پلك زدن نمايند تا سطح روي پشم مرطوب گردد.

 ایمنی حریق:

 احل اساسي كار با خاموش كننده ها:مر

.انتخاب خاموش كننده مناسب و برداشتن 2. تشخيص نوع حريق 0. حفظ خونسردي 0. اطمينان از توان خاموش كردن 0

. حركات جارويي روي 2. نشانه روي بر روي پايه يا ريشه حريق 4. آزاد كردن ضامن كپسول 1. شکستن پلمپ كپسول 1آن 

و براي  2COاطفاء تا خاموش شدن كامل حريق جهت اطفاء حريق آتش سوزي وسايل برقي از كپسول  . ادامه3ريشه حريق 

 اطفاء حريق جامدات از آب و اطفاء حريق مايعات قابل اشتعال از كپسول پودر گاز استفاده شود.

 یولوژیراد

 عوامل زیان آور فیزیكی:

گذارد. عالئم آسيب يا واكنش ناشي از اد، بر همه اندام ها اثر ميقرار دارند. پرتوگيري ح xپرسنل اين بخش در معرض اشعه 

پرتوگيري حاد به اندازه جذب و زمان پرتوگيري بستگي دارد. چنانچه اندازه پرتو زياد و در زماني كوتاه به بدن برسد عوارض 

 حاد آن ممکن است در مدت چند ساعت ـ چند هفته يا بيشتر نمايان شود.

 هايهاي دستگاه گوارش ـ آسيبهاي ناشي از پرتوگيري حاد شامل آسيب به مراكز خونساز ـ آسيببه طور كلي آسيب 

 دستگاه اعصاب مركزي است.



 

 

 آسیب ناشی از مراکز خونساز:

روز فرا مي رسد. اين اندازه  00تا  03سيورت پرتو قرار گيرد مرگ تقريباً در مدت  03تا  1/0اگر همه بدن در برابر تابش 

 هاي سازنده خون اثر گذارد به گونه اي كه ديگر به ساختن گلبولهاي سفيد توانا نيستند.ي بر روي سلولپرتوگير

لت روند. در اين حاها كه سازنده پادتن هستند نسبت به پرتو يونساز بسيار حساس بوده و از ميان ميهمچنين لنفوسيت

 دهد. در اثر تابش زيادخود را در برابر عفونت از دست مي شخص به باكتري ـ ويروس حساسيت زيادي پيدا كرده و توانايي

 گردد.توليد سلولهاي سازنده پالكت ها كه براي انعقاد خون حياتي است قطع مي

 آسیب دستگاه گوارش:

سيورت باعث آسيب رسيدن به بافت پوشش دستگاه گوارش گرديده  033تا  03تابش پرتو به دستگه گوارش به اندازه تقريباً 

 روز فرا مي رسد. 1تا  0مرگ به مدت و 

 آسیب دستگاه اعصاب مرکزی:

 سيورت يا بيشتر پرتو به بدن مرگ در مدت چند ساعت فرا مي رسد. 033بر اثر تابش به اندازه در حدود 

 اثرات دیررس پرتو:

 پذير است. بروز تغييرات ارثي ناشي از پرتو تنها با تابش پرتو به غدد توليد مثل، تخمك يا اسپرم امکان

استفاده از وسايل حفاظت فردي اعم از پاراوان سربي ـ روپوش سربي ـ شيلد سربي ـ شيلد تيروئيد و عينك سربي در كاهش 

 پرتوگيري بسيار مؤثر است.

كه از پاراوان سربي و روپوش سربي در مواقعي كه اتاق سربي وجود ندارد و عکسبرداري به صورت پورتابل انجام مي شود به 

 ر گرفته مي شود و براي بيماران نيز هنگام عکسبرداري چه در اتاق سربي و يا به صورت پورتابل استفاده مي شود.كا

و ساير وسايل حفاظتي مانند شيلد تيروئيد ـ شيلد گناد ـ عينك سربي در پرسنل راديولوژي در مواقعي استفاده مي شود كه 

ري به صورت پورتابل انجام شود ولي در بيماران در هنگام عکسبرداري بايد عکسبرداري در اتاق سربي انجام نشود و عکسبردا

 مورد استفاده قرار گيرد چه عکسبرداري در اتاق سربي صورت گيرد و يا به صورت پورتابل انجام شود.

 تعويض ماهيانه فيلم بج جهت بررسي ميزان پرتوگيري انجام مي شود.

 عوامل شیمیایی:

 در راديولوژي:محلولهاي ظهور و ثبوت 

بخارات اسيد استيك و دي اكسيد گوگرد كه از آن متصاعد مي شود در صورت ضعيف بودن تهويه باعث تحريك ريه مي شود 

و همچنين در تماس با مواد قليايي مثل داروي ظهور عکس راديوگرافي گاز محرک آمونياک و در تماس با مواد اسيدي، 

 هيدروژن آزاد مي كند. گازهاي سمي دي اكسيد گوگرد و سولفيد

 در صورت تماس با چشم به سرعت و با استفاده از چشم شوي، چشم ها را بشوئيد.

 و در صورت تماس پوستي، پوست را با آب سرد شستشو دهيد.

 عوامل ارگونومیک:



 

 

وامل كامپيوتر از عدر اين بخش كار ايستاده يا نشسته طوالني مدت ـ وضعيت نامناسب بدن ـ حركات مکرر اندام ها ـ كار با 

 زيان آور ارگونوميك محسوب مي شوند.

كه كار ايستاده يا نشسته طوالني مدت مي تواند باعث بروز مشکالت اسکلتي و عضالني اعم از كمردرد ـ زانو درد ـ واريس و 

يك وضعيت خاص ... شود. كه با انجام حركات كششي و همچنين تغيير وضعيت انجام كار و كاهش مدت زمان انجام كار در 

 مي توان به كاهش اين مشکالت كمك كرد.

 ارگونومی کار با کامپیوتر:

نشستن مداوم پشت ميز و انجام كارهاي اداري يکنواخت موجب مي گردد فشارهاي استاتيکي ناخواسته اي به ستون  .0

طول ساعات كار بدن از حالت فقرات، پاها و گردن وارد شود. براي كاهش اثرات مضر اين فشارها الزم است چندين بار در 

 ثابت خارج شود.

توصيه مي گردد برخي ملزومات اداري و پرونده ها را در فواصل دورتر از خود قرار دهيد كه جهت دستيابي به آنها مجبور  .0

باشيد از جاي خود بلند شده و حداقل چند قدم راه برويد. اين كار علي رغم اينکه زمان استراحت مناسبي را بوجود 

آورد باعث مي شود فشار استاتيکي عضالت در اثر حركت هاي ديناميکي)راه رفتن( از بين برود. عالوه بر اين مي مي

 توانيد از حركات نرمشي ساده و سبك در فواصل معيني از زمان كاري استفاده نماييد.

اير اثرات مضر آن گردد. مدت استفاده از زمان استراحت در طول كار با رايانه مي تواند باعث كاهش خستگي چشم و س .0

دقيقه و براي كارهاي ساده براي هر  01زمان استراحت براي كارهاي سخت و توأم با حركات سريع و دقيق در هر ساعت 

 دقيقه است. 01ساعت  0

ياد سانتي متر مورد قبول مي باشد. در غير اين صورت اگر فاصله ز 033تا  13فاصله مانيتور بايد مناسب باشد.در حدود  .2

باشد فرد مجبور است براي ديدن مطالب و نوشته هاي ريزتر به طرف جلو خم گردد و در ضمن فرد نمي تواند به پشتي 

 تکيه كند و خستگي در ناحيه كمر را ايجاد مي كند.

 براي افرادي كه به طور طوالني با كامپيوتر كار مي كنند و ساعت هاي زيادي را به نگاه كردن بقه صفحه مانيتور .1

گذرانند به صورتي كه از سوزش و خستگي چشم شکايت مي كنند كه اين بعلت اين است كه در حين كار نياز به مي

تمركز زيادي دارند و تعداد پلك زدن ها در طي كار كاهش مي يابد. براي پيشگيري توصيه مي شود هر چند يکبار سر 

براي مثال ساعت روي ديوار( برگردانده و نگاه كرده و به طور متر) 1از مانيتور به طرف يك شي دوري در فاصله بيشتر از 

 مرتب شروع به پلك زدن نمايند تا سطح روي پشم مرطوب گردد.

 ایمنی حریق:

 مراحل اساسي كار با خاموش كننده ها:

تن .انتخاب خاموش كننده مناسب و برداش2. تشخيص نوع حريق 0. حفظ خونسردي 0. اطمينان از توان خاموش كردن 0

. حركات جارويي روي 2. نشانه روي بر روي پايه يا ريشه حريق 4. آزاد كردن ضامن كپسول 1. شکستن پلمپ كپسول 1آن 



 

 

و براي  2CO. ادامه اطفاء تا خاموش شدن كامل حريق جهت اطفاء حريق آتش سوزي وسايل برقي از كپسول 3ريشه حريق 

 ابل اشتعال از كپسول پودر گاز استفاده شود.اطفاء حريق جامدات از آب و اطفاء حريق مايعات ق

CCU 

 عوامل زیان آور فیزیكی:

 باشند كه جهت كاهش پرتوگيري بايستياشعه: پرسنل اين بخش در طول شيفت كاري در معرض اشعه پرتابل راديولوژي مي

 مناسب ضروري است. رعايت فاصله ايمني از منبع پرتو را رعايت نمايند و همچنين استفاده از وسايل حفاظت فردي

كمبود نور در شب به اين خاطر كه بيماران هوشيارند و انجام مانيتورينگ و نوشتن گزارش پرستاري كه باعث خستگي چشم 

 شود.مي

 عوامل زیان آور بیولوژیک:

اشد. بگي ميپرسنل اين بخش در معرض عوامل بيولوژيك قرار دارند، خطرات ناشي از اقدامات پرستاري و ايجاد خراش و بريد

شدن و ابتال به هپاتيت و ايدز  Needle Stickبا توجه به خونگيري از بيماران در صورت عدم رعايت اصول ايمني احتمال 

 وجود دارد.

كه استفاده از وسايل حفاظت فردي اعم از دستکش ـ عينك ايمني در هنگام خونگيري ضروري است. همچنين رعايت 

شدن  دهياحتمال پاش نيهمچن گذاردن درپوش سرنگ و سرسوزن بعد از استفاده( تي)ممنوع No Recapping مشي خط

 .وجود دارد يدر هنگام سونداژ و اقدامات پرستار مارانيترشحات ب

 آور ارگونومی:عوامل زیان

م استفاده از جمله مهمترين عوامل مي توان به ايستادن طوالني مدت در هنگام اقدامات پرستاري براي بيماران بدحال ـ عد

ها( ـ بخصوص در هنگام پوزيشن دادن بيمار)كنترلي نبودن تخت CCUهاي مناسب ـ نامناسب بودن تخت هاي از كفش

است شود ـ خم و رهاي اسکلتي عضالني كه در هنگام انتقال بيماران ـ تعويض البسه ـ ملحفه تخت بيماران ايجاد ميآسيب

 شدن مکرر اشاره كرد.

. تهيه تخت هاي مناسب جهت جلوگيري از خم و راست شدن مکرر و تغيير پوزيشن بيماران 0مي توان به  از اقدامات كنترلي

. در نظر گرفتن استراحت هاي كوتاه مدت در 2. انجام حركات كششي 0. جابجايي بيماران به صورت دو نفره انجام شود. 0

 اشاره كرد. . عدم انجام كار در يك وضعيت بدني، به مدت طوالني1شيفت كاري 

 عوامل زیان آور شیمیایی:

پرسنل اين بخش به علت شستشوي مکرر از شوينده ها و ضدعفوني كننده ها ممکن است به درماتيت آلرژيك تماسي دچار 

شوند ـ حساسيت به التکس نيز در ميان كادر درماني به وفور ديده مي شود ـ در تماس بودن با مواد هاي ضدعفوني كننده 

 كننده سطوح و وسايل پزشکي در بخش ـ تهويه نامناسب بخش بخصوص در هنگام اجابت مزاج بيماران.و استريل 



 

 

. استفاده از كرم ها و لوسيون هاي مرطوب كننده 0. استفاده از دستکش بدون پودر تالك 0كه از اقدامات كنترلي مي توان به 

. برقراري تهويه 2با ضدعفوني و استريل كننده ها  . استفاده از وسايل حفاظت فردي درت ماس0دست توصيه مي شود. 

 مناسب در بخش

 عوامل زیان آور روانی:

. اختالالت روحي و 0. خستگي روحي و رواني در اثر كار طوالني در بخش و شب كاري هاي زياد 0از مهمترين اين عوامل: 

 . افسردگي2 . استرس ناشي از كار0رواني در مواجهه با بيماران فوت شده و همراهيان. 

. از 1. خشم و پرخاشگري ـ بي خوابي 1. خستگي جسمي 2. تغيير ضربان قلب 0. سردرد 0. كم حوصلگي 0عالئم استرس: 

 . احساس سرگيجه و ...4دست دادن تمركز 

 راه های مقابله با استرس در محل کار:

. تدوين برنامه مشاوره براي كاركنان 2و ترفيع . پاداش 0. آموزش و توسعه مهارتهاي شغلي 0. شناسايي استرس و علت يابي 0

. طراحي برنامه هاي پکيجي كاهش استرس)تهيه امکانات ورزشي ـ زمان انعطاف پذير كار ـ بيمه هاي كارآمد ـ معاينات 1

 . بهينه سازي محيط كار4. ايجاد تنوع غذايي 1پزشکي كارآمد( 

 ارگونومی کار با کامپیوتر:

گردد فشارهاي استاتيکي ناخواسته اي به ستون انجام كارهاي اداري يکنواخت موجب مينشستن مداوم پشت ميز و  .0

فقرات، پاها و گردن وارد شود. براي كاهش اثرات مضر اين فشارها الزم است چندين بار در طول ساعات كار بدن از حالت 

 ثابت خارج شود.

دورتر از خود قرار دهيد كه جهت دستيابي به آنها مجبور  گردد برخي ملزومات اداري و پرونده ها را در فواصلتوصيه مي .0

باشيد از جاي خود بلند شده و حداقل چند قدم راه برويد. اين كار علي رغم اينکه زمان استراحت مناسبي را بوجود 

ي توانيد ن مهاي ديناميکي)راه رفتن( از بين برود. عالوه بر ايآورد باعث مي شود فشار استاتيکي عضالت در اثر حركتمي

 از حركات نرمشي ساده و سبك در فواصل معيني از زمان كاري استفاده نماييد.

تواند باعث كاهش خستگي چشم و ساير اثرات مضر آن گردد. مدت استفاده از زمان استراحت در طول كار با رايانه مي .0

دقيقه و براي كارهاي ساده براي هر  01زمان استراحت براي كارهاي سخت و توأم با حركات سريع و دقيق در هر ساعت 

 دقيقه است. 01ساعت  0

باشد. در غير اين صورت اگر فاصله زياد متر مورد قبول ميسانتي 033تا  13فاصله مانيتور بايد مناسب باشد.در حدود  .2

ي د به پشتتوانباشد فرد مجبور است براي ديدن مطالب و نوشته هاي ريزتر به طرف جلو خم گردد و در ضمن فرد نمي

 كند.تکيه كند و خستگي در ناحيه كمر را ايجاد مي

كنند و ساعت هاي زيادي را به نگاه كردن به صفحه مانيتور مي براي افرادي كه به طور طوالني با كامپيوتر كار مي .1

تمركز  هگذرانند به صورتي كه از سوزش و خستگي چشم شکايت مي كنند كه اين بعلت اين است كه در حين كار نياز ب

زيادي دارند و تعداد پلك زدن ها در طي كار كاهش مي يابد. براي پيشگيري توصيه مي شود هر چند يکبار سر از مانيتور 



 

 

متر)براي مثال ساعت روي ديوار( برگردانده و نگاه كرده و به طور مرتب  1به طرف يك شي دوري در فاصله بيشتر از 

 م مرطوب گردد.شروع به پلك زدن نمايند تا سطح روي پش

 ایمنی حریق:

 مراحل اساسي كار با خاموش كننده ها:

.انتخاب خاموش كننده مناسب و برداشتن 2. تشخيص نوع حريق 0. حفظ خونسردي 0. اطمينان از توان خاموش كردن 0

ارويي روي . حركات ج2. نشانه روي بر روي پايه يا ريشه حريق 4. آزاد كردن ضامن كپسول 1. شکستن پلمپ كپسول 1آن 

و براي  2CO. ادامه اطفاء تا خاموش شدن كامل حريق جهت اطفاء حريق آتش سوزي وسايل برقي از كپسول 3ريشه حريق 

 اطفاء حريق جامدات از آب و اطفاء حريق مايعات قابل اشتعال از كپسول پودر گاز استفاده شود.

 نوزادان

 عوامل زیان آور فیزیكی:

)فرابنفش( قرار دارند كه جهت درمان نوزادان مبتال به زردي مورد استفاده قرار UVرض اشعه اشعه: پرسنل اين بخش در مع

 گيرد.مي

مي توان به قرمزي پوست ـ تيرگي پوست ـ التهاب ملتحمه و قرنيه كه همراه  UVكه از عوارض در معرض قرار داشتن اشعه 

و احساس سوزش در چشم همراه است. از اثرات ديگر پرتو با عالئمي چون نورترسي ـ درد چشم ـ التهاب پلك ـ اشك ريزش 

 فرابنفش مي توان از پير شدن پوست نام برد كه در اين حالت پوست خاصيت ارتجاعي خود را از دست مي دهد.

 :UVحفاظت در برابر پرتو فرابنفش 

 فرا بگيرند. آموزش: افراد در تماس با اين پرتو بايد آموزش الزم را در زمينه اثرات و خطرهاي آن .0

 فاصله از منبع پرتو: كه هر چه فاصله از منبع پرتو بيشتر باشد مقدار پرتو دريافت شده كمتر خواهد بود. .0

وسايل حفاظت فردي: استفاده از وسايل حفاظت فردي مانند عينك ايمني ـ استفاده از لباس مناسب كه كمترين تماس  .0

 پوستي با پرتو صورت گيرد.

يابد كه براي پرسنلي كه گرما در اين بخش افزايش مي Warmerهاي ن به علت روشن بودن دستگاهدر فصل تابستا گرما:

 كنند آزار دهنده است.در اين بخش كار مي

 عوامل شیمیایی:

ها قرار دارند كه جهت شستن نوزادان كه در يك پرسنل اين بخش در معرض مواد شيميمايي ضدعفوني كننده و شوينده

تواند باعث خشکي و ايجاد حساسيت در پوست پرسنل شود نوزاد هم برسد مي 01ـ  03است به تعداد  شيفت كاري ممکن

 شود.ها با مواد شوينده نيز در يك شيفت كاري به تعداد قابل توجهي انجام ميو همچنين شستشوي مرتب دست

ايجاد حساسيت نمايد كه در اين صورت درصد كادر پزشکي  04تا  03تواند در همچنين استفاده از دستکش التکس نيز مي

 هاي بدون پودر تالك استفاده شود.بايد از دستکش



 

 

 عوامل ارگونومی:

شود. همچنين خم و راست شدن مکرر و جابجايي جهت مراقبت از نوزادان كار در اين بخش بيشتر به صورت ايستاده انجام مي

ي قرار دارد مانند شستشوي نوزادان در حالتي كه بدن به سمت جلو شود. كار در شرايطي كه بدن در وضعيت نامناسبانجام مي

تواند باعث بروز مشکالت اسکلتي و عضالني در پرسنل گردد كه با انجام حركات كششي و تغيير وضعيت خم شده است كه مي

 مؤثر باشد. تواند در كاهش اين مشکالتبدن و كاهش مدت زماني كه شخص در يك وضعيت ثابت مشغول به كار است مي

 وضعيت بدني پرسنل هنگام آموزش شيردهي به مادر

 كند.هاي گردن را ايجاد ميارتفاع گهواره نوزادان نياز به خم شدن مداوم پرسنل دارد و آسيب به مهره

 عوامل بیولوژیک:

و انسولين به  Kيتامين پرسنل اين بخش در معرض عوامل بيولوژيك قرار دارند و با توجه به خونگيري از نوزادان و تزريق و

نوزادان كه آغشته به خون نوزادان است و در صورت ابتالء نوزادان به هپاتيت كه از طريق مادر به آنها منتقل شده است اگر 

 شوند ممکن است به هپاتيت مبتال شوند. Needle Stickپرسنل 

 خونگيري ضروري است.كه استفاده از وسايل حفاظت فردي اعم از دستکش ـ عينك ايمني در هنگام 

 )ممنوعيت گذاردن درپوش سرنگ و سرسوزن بعد از استفاده( No Recappingرعايت خط مشي 

 یداخل

 عوامل زیان آور فیزیكی:

باشند كه داراي طول موج كوتاه و : پرسنل اين بخش در طول شيفت كاري در معرض اشعه پرتابل راديولوژي مي Xاشعه 

هاي ها و بيماريها باعث بر هم زدن تركيب سلولها شده و انواع سرطاناه مدت با اين اشعهانرژي بااليي است. تماس كوت

 نمايد.العالج را ايجاد مي

 : Xحفاظت در برابر پرتو 

 . آموزش: افراد در تماس با اين پرتو بايد آموزش الزم را در زمينه اثرات و خطرهاي آن فرا بگيرند.0

 چه فاصله از منبع پرتو بيشتر باشد مقدار پرتو دريافت شده كمتر است.. فاصله از منبع پرتو: كه هر0

 . استفاده از وسايل حفاظت فردي0

 عوامل ارگونومی:

توان به حمل بيمار، كمك به جابجايي بيمار، كارهاي تکراري، كار در وضعيت از جمله عوامل ارگونوميك در اين بخش مي

هاي پيشگيري از عوارض اسکلتي، عضالني خم و راست شدن مکرر اشاره كرد. راه بدني نامناسب، كار ايستاده طوالني مدت،

 ناشي از وضعيت نامناسب بدن در حين كار:

براي كاهش عوارض از كار ثابت در يك حالت به شرط عدم تأثير بر راحتي فرد و اجراي دقيق كار، ايجاد تنوع در  .0

 گردد.توصيه ميهاي بدن از ايستاده به نشسته يا برعکس وضعيت



 

 

اي باشد كه فرد احساس درد نکرده و مجبور به كشيدن، . بطور كلي وضعيت بدن فرد در يك ايستگاه كاري بايد به گونه0

 خم كردن و چرخاندن بدن خود نباشد.

 تواند در كاهش اين معضالت مؤثر باشد.. انجام حركات كششي مي0

 . استفاده از كفش طبي مناسب2

 بیولوژیک: آورعوامل زیان

، HIVقرارگيري با خون، مايعات بدن يا با نمونه هاي بافتي كه شايد بتواند بيماريهايي مثل عفونت هاي ناشي از درمعرض

 را منتقل كند. Cو  Bهپاتيت 

 مهمترين راه انتقال هپاتيت فرو رفتن سوزن است.

 براي جلوگيري بايستي:

 بيماران عفوني را نشانه دار كنيم. .0

 اي و غربالگري پرسنل انجام شود.ون دورهواكسيناسي .0

 توان از چند دستکش استفاده كرد.در صورت داشتن يك بيمار عفوني مي .0

 استفاده از عينك ايمني و گان يکبار مصرف در حين انجام عمل ساكشن .2

 هاي عفونيرعايت اصول ايمني در تماس با زباله .1

 No Recappingهاي مربوطه در خصوص مشيرعايت خط .1

 مل زیان آور شیمیایی:عوا

 كنندهها و مواد ضدعفونيحساسيت ها و تحريکات و درماتيت هاي پوستي بخاطر استفاده مکرر از صابون، شوينده .0

 هاكنندهتحريك چشم ها، بيني و گلو بخاطر درمعرض قرارگيري با بخارات مواد شوينده و پاک .0

 ا التکس طبيعيهاي توليد شده بحساسيت با التکس بخاطر تماس با دستکش .0

 شود.كه استفاده از وسايل حفاظت فردي مناسب در تماس با اين مواد از جمله دستکش، ماسك، توصيه مي

 ایمنی حریق:

 مراحل اساسي كار با خاموش كننده ها:

.انتخاب خاموش كننده مناسب و برداشتن 2. تشخيص نوع حريق 0. حفظ خونسردي 0. اطمينان از توان خاموش كردن 0

. حركات جارويي روي 2. نشانه روي بر روي پايه يا ريشه حريق 4. آزاد كردن ضامن كپسول 1. شکستن پلمپ كپسول 1آن 

و براي  2CO. ادامه اطفاء تا خاموش شدن كامل حريق جهت اطفاء حريق آتش سوزي وسايل برقي از كپسول 3ريشه حريق 

 تعال از كپسول پودر گاز استفاده شود.اطفاء حريق جامدات از آب و اطفاء حريق مايعات قابل اش

 یمانبلوک زا

 عوامل زیان آور فیزیكی:



 

 

باشند كه به مرور زمان مي تواند به افت صدا: پرسنل اين بخش در طول شيفت كاري در معرض صداي باالتر از حد مجاز مي

 شنوايي منجر شود.)ديوارها داراي جاذب صوت و عايق صوت نيستند(.

شود كه مي تواند به چشم و پوست آسيب برساند استفاده مي UVجهت ضدعفوني نمودن بخش از المپ اشعه: در اين بخش 

 كه رعايت فاصله جهت جلوگيري از دريافت پرتو توصيه مي شود.

 بريدگي پوست توسط اجسام تيز و برنده در اين بخش ممکن است اتفاق بيفتد.

 عوامل زیان آور بیولوژیک:

مراحل كار اعم از معاينه فيزيکي و مامايي و در صورت لزوم معاينات واژينال ـ انجام مراقبت هاي  پرسنل اين بخش در كليه

مادران باردار ـ كنترل عاليم حياتي مادر حين زايمان ـ گرفتن رگ ـ انجام مراحل مختلف زايمان ـ كنترل عالئم مادر)عالئم 

جهت تخليه آن بعد از زايمان، در معرض عوامل زيان آور بيولوژيك  حياتي ـ ترشحات و ميزان خونريزي ـ كنترل مثانه و اقدام

 قرار دارند(.

هايي نظير هپاتيت تواند منجر به بيماريشدن وجود دارد كه مي needle stickدر صورت عدم رعايت اصول ايمني احتمال 

 و ايدز شود.

اير ترشحات بيولوژيکي وجود داردكه استفاده از در هنگام خونگيري و ساير مراحل زايمان احتمال تماس شخص با خون و س

 ماسك ـ عين ايمني و گان ضروري است.

 عوامل زیان آور ارگونومی:

هاي متمادي را به صورت ايستاده به انجام فعاليت مشغولند كه به مرور در اين بخش پرسنل در طول شيفت كاري ساعت

 ل واريس ـ درد زانو ـ كمردرد منجر شود.زمان مي تواند منجر به اختالالت اسکلتي و عضالني مث

و همچنين انجام وظيفه در وضعيت بدني نامناسب اعم از خم و راست شدن مکرر ـ جابجايي بيمار ـ كار در حالتي كه بدن 

 به سمت جلو متمايل شده است نيز از ديگر موارد مشکالت ارگونوميك در اين بخش است.

اه دوره اي در طول شيفت كاري و همچنين انجام حركات كششي مي توان به كاهش هاي كوتكه با در نظر گرتفن استراحت

 اين اختالالت كمك كرد.

 عوامل زیان آور شیمیایی:

 :O2Nگاز بيهوشي 

 گيرد.. از طريق بازدم بيمار صورت مي0. از طريق نشت گاز از لوله ها 0تماس با اين گاز در بلوک زايمان 

ـ ايجاد ناراحتي در قلب و عروق، خونريزي كبدي و ناباروري توانكه تماس با اين گاز مي د باعث تحريك سيستم عصبي مركزي 

 شود.شود. كه بررسي لوله ها جهت تشخيص نشتي و همچنين استفاده از وسايل حفاظت فردي مناسب توصيه مي

  



 

 

 ایمنی حریق:

 مراحل اساسي كار با خاموش كننده ها:

.انتخاب خاموش كننده مناسب و برداشتن 2. تشخيص نوع حريق 0. حفظ خونسردي 0ن . اطمينان از توان خاموش كرد0

. حركات جارويي روي 2. نشانه روي بر روي پايه يا ريشه حريق 4. آزاد كردن ضامن كپسول 1. شکستن پلمپ كپسول 1آن 

و براي  2COرقي از كپسول . ادامه اطفاء تا خاموش شدن كامل حريق جهت اطفاء حريق آتش سوزي وسايل ب3ريشه حريق 

 اطفاء حريق جامدات از آب و اطفاء حريق مايعات قابل اشتعال از كپسول پودر گاز استفاده شود.

 خدماتواحد 

 عوامل زیان آور فیزیكی:

 تماس با اشيا و لوازم تيز و برنده آلوده)سرسوزن ها ـ تيغ ها و ...( كه مي تواند باعث ايجاد صدمات و جراحات گردد.

( كه UVچنين ممکن است پرسنل خدمات در معرض اشعه دستگاه راديولوژي پورتابل و يا اشعه المپ هاي فرا بنفش)هم

براي ضدعفوني نمودن بخش ها استفاده مي شود قرار گيرند كه پرسنل خدمات باليني رعايت فاصله ايمني از دستگاه 

 راديولوژي پورتابل و همچنين المپ هاي فرابنفش را نمايند.

 عوامل شیمیایی:

كننده ها ـ ضدعفوني كننده ها شامل پرسنل خدمات در معرض تماس با التکس ـ صابون ـ شوينده ها ـ حالل ها ـ پاک

قرار دارند كه پرسنل خدمات در هنگام استفاده از مواد ضدعفوني كننده و وايتکس بايد  GPHميکرو زد كوانتول و ميکرو زد 

 دستکش ـ لباس كار مناسب( استفاده نمايند.از وسايل حفاظت فردي)ماسك ـ 

 عوامل بیولوژیک:

پرسنل خدمات به علت تماس با زباله هاي عفوني كه شامل سرسوزن و ساير ضايعات بخش هاي درماني مي باشد و همچنين 

 انتقال ملحفه و البسه آلوده از بخش ها به واحد لنژري در معرض عوامل زيان آور بيولوژيك قرار دارند.

ها در محوطه بيمارستان مي تواند همچنين جمع آوري و انتقال زباله هاي عفوني از بخش ها به محل جمع آوري زباله و

 را در آنها افزايش دهد. needle stickاحتمال بروز 

ش ـ کكه پرسنل خدمات در هنگام تماس با زباله هاي عفوني و البسه آلوده بايد از وسايل حفاظت فردي مناسب اعم از دست

 ماسك ـ لباس كار مناسب ـ كفش مناسب استفاده نمايند.

 و معاينات دوره اي طب كار بايستي انجام گيرد.

 عوامل ارگونومیک:

ايستادن طوالني مدت در طول شيفت كاري ـ حمل و جابجايي اجسام سنگين و جابجايي بيمار ـ خم و راست شدن مکرر ـ 

تواند احتمال ايجاد مشکالت اسکلتي و عضالني را در آنها كه تمام اين عوامل ميانجام فعاليت در وضعيت بدني نامناسب ـ 

 افزايش دهد.



 

 

نفره صورت گيرد و همچنين انجام حركات كششي در شيفت كاري انجام  0كه جابجايي اجسام سنگين بايستي به صورت 

 است. شود. آشنايي با نحوه صحيح حمل بار در كتابچه عمومي سالمت شغلي ذكر گرديده

 یگانیو با یپزشک مدارک

 عوامل زیان آور شیمیایی:

گرد و غبار: در قسمت بايگاني پرونده هاي پزشکي، پرسنل كه وظيفه بايگاني مدارک را بر عهده دارند با گرد و غبار در تماس 

تفاده و همچنيين اسهستند كه به مرور زمان مي تواند منجر به بيماريهاي تنفسي گردد. كه نصب هواكش در قسمت بايگاني 

از ماسك مناسب مي تواند به كاهش مضرات گرد و غبار كمك نمايد. همچنين كار با دستگاه فتوكپي كه شخص را در معرض 

 تماس با ازن قرار مي دهد كه مي تواند به مرور زمان باعث كاهش ظرفيت هاي ريوي گردد.

ا به واحد مدارک و بايگاني منتقل مي شود به انواع عوامل زيان عوامل زيان آور بيولوژيك: پرونده هاي پزشکي كه از بخش ه

آور بيولوژيك آلوده مي باشد كه بعضي از پرونده ها به خون و مايعات بيولوژيکي آغشته مي باشد. و در قسمت بايگاني به 

ز فاظت فردي مناسب اعم ادليل حجم باالي پرونده هاي آلوده، آلودگي بيولوژيکي بسيار باال است. كه استفاده از وسايل ح

 دستکش التکس و ماسك توضيه مي شود.

 همچنين انجام معاينات دوره اي طب كار الزامي مي باشد.

عوامل زيان آور ارگونومي: در قسمت مدارک پزشکي و بايگاني كار هم به صورت ايستاده و نشسته طوالني مدت انجام مي 

منجر شود. و همچنين خم و راست شدن مکرر جهت قرار دادن پرونده ها شود كه مي تواند به مشکالت اسکلتي و عضالني 

 در قفسه بايگاني نيز از جمله عوامل زيان آور ارگونوميك در اين بخش است.

 كه استراحت كوتاه مدت در طول شيفت كاري مي تواند به كاهش اين صدمات كمك نمايد.

هر نيم ساعت از جا برخاسته و راه رفته يا به بدن خود حركات  اگر مجبوريد مدت طوالني روي صندلي بنشينيد بهتر است

 كششي دهيد.

 ارگونومی کار با کامپیوتر:

. نشستن مداوم پشت ميز و انجام كارهاي اداري يکنواخت موجب مي گردد فشارهاي استاتيکي ناخواسته اي به ستون 0

الزم است چندين بار در طول ساعات كار بدن از حالت  فقرات، پاها و گردن وارد شود براي كاهش اثرات مفيد اين فشارها

 ثابت خارج شود.

. توصيه مي گردد برخي ملزومات اداري و پرونده ها را در فواصل دورتر از خود قرار دهيد كه جهت دستيابي به آنها مجبور 0

استراحت مناسبي را بوجود مي آورد باشيد از جاي خود بلند شده و حداقل چند قدم راه برويد. اين كار علي رغم اينکه زمان 

باعث مي شود فشار استاتيکي عضالت در اثر حركت هاي ديناميکي)راه رفتن( از بين برود. عالوه بر اين مي توانيد از حركات 

 نرمشي ساده و سبك در فواصل معيني از زمان كاري استفاده نماييد.



 

 

سانتي متر مورد قبول است در غير اين صورت اگر فاصله زياد باشد  033تا  13. فاصله مانيتور بايد مناسب باشد در حدود 0

فرد مجبور است كه براي ديدن مطالب و نوشته هاي ريزتر به طرف جلو خم گردد و در ضمن فرد نمي تواند به پشتي تکيه 

 كند و خستگي در ناحيه كمر را ايجاد مي كند.

مي تواند باعث كاهش خستگي چشم و ساير اثرات مفيد آن گردد مدت . استفاده از زمان استراحت در طول كار با رايانه 2

 0دقيقه و براي كارهاي ساده براي هر  01زمان استراحت براي كارهاي سخت و توأم با حركات سريع و دقيق در هر ساعت 

 دقيقه است. 01ساعت 

ا به نگاه كردن به صفحه مانيتور مي گذرانند . براي افرادي كه بطور طوالني با كامپيوتر كار مي كنند و ساعت هاي زيادي ر1

به صورتي از سوزش و خستگي چشم شکايت مي كنند كه اين به علت اين است كه در حين كار نياز به تمركز زياد دارند و 

تعداد پلك زدن ها در طي كار كاهش مي يابد براي پيشگيري توصيه مي شود هر چند وقت يکبار سر را از مانيتور به طرف 

متر)مثالً ساعت ديواري( برگردانده و نگاه كرده و بطور مرتب شروع به پلك زدن نمايد تا  1ك شيء دور در فاصله بيشتر از ي

 سطح روي چشم مرطوب گردد.

 ایمنی حریق:

 مراحل اساسي كار با خاموش كننده ها:

خاموش كننده مناسب و برداشتن . انتخاب 2. تشخيص نوع حريق 0. حفظ خونسردي 0. اطمينان از توان خاموش كردن 0

. حركات جارويي روي 2. نشانه روي بر روي پايه يا ريشه حريق 4. آزاد كردن ضامن كپسول 1. شکستن پلمپ كپسول 1آن 

 . ادامه اطفاء تا خاموش شدن كامل حريق3ريشه حريق 

ز آب و اطفاء حريق مايعات قابل و براي اطفاء حريق جامدات ا 2COجهت اطفاء حريق، آتش سوزي وسايل برقي از كپسول 

 اشتعال از كپسول پودر گاز استفاده شود.

CSSD 

 :يزيکيآور ف يانعوامل ز

 ينسنل اپر يتواند سالمت يباشد كه در فصول گرم سال م ي: كه در اثر تماس با بخار متصاعد شده از دستگاه اتوكالو مگرما

با  ياحتمال سوختگ ينشود و همچن يخنك كننده مناسب م يلوسابه در نظر گرفتن  يهبخش را به مخاطره اندازد كه توص

 بخش وجود دارد. ينبخار در ا

 :يآور ارگونوم يانز عوامل

 ـ خم و راست شدن مکرر ـ تا نمودن پك ها يستادها كار

 ماريهاييب تواند منجر به يو خم و راست شدن مکرر كه م يستادهو كار ا يبخش با توجه به ساعات كار طوالن ينپرسنل ا كه

 رييجهت جلوگ يكار يفتدر فواصل ش يگردد. كه انجام حركات كشش يسشامل كمردرد ـ درد زانو ـ وار يو عضالن ياسکلت

 شود. يم يهتوص يكار يفتدر ش يانجام استراحت دوره ا ينو همچن يو عضالن ياسکلت يماريهاياز بروز ب

 :يولوژيكب عوامل



 

 

 يدگيخراش و بر يجادباعث ا توانديم يمنياصول ا يتكه در صورت عدم رعا يجراح يبخش با ست ها ينپرسنل ا تماس

 يهتوص يجراح يلدهد كه حفاظت كامل در تماس با وسا يشرا افزا HIVو  C ،B يتتواند خطر ابتال به هپات يشود كه م

 شود. يم

 :يقحر ايمني

 كار با خاموش كننده ها: ياساس مراحل

.انتخاب خاموش كننده مناسب و برداشتن 2 يقنوع حر يص. تشخ0 ي. حفظ خونسرد0 از توان خاموش كردن ينان. اطم0

 يرو يي. حركات جارو2 يقحر يشهر يا يهپا يبر رو ي. نشانه رو4كپسول . آزاد كردن ضامن1. شکستن پلمپ كپسول 1آن 

 يو برا CO2از كپسول  يقبر يلوسا يآتش سوز يقجهت اطفاء حر يق. ادامه اطفاء تا خاموش شدن كامل حر3 يقحر يشهر

 قابل اشتعال از كپسول پودر گاز استفاده شود. يعاتما يقجامدات از آب و اطفاء حر يقاطفاء حر

IT 

طي مطالعات انجام شده بوسيله پژوهشگران مشخص گرديده است مشکالت بهداشتي و ايمني مرتبط با سالمتي كاركنان 

اتب بيشتر از كساني است كه در همان شغل اداري يا مشابه آن بدون وجود رايانه براي افرادي كه با رايانه كار مي كنند به مر

 مشغول به كار هستند.

 عوارض ناشی از کار با رایانه:

يکي از شايع ترين مشکالتي كه در اثر كار با رايانه ايجاد مي گردد بروز درد در ناحيه جشم و ضعف بينايي مي باشد. كه در 

به كاهش بينايي، خستگي چشم، سوزش چشم و انحراف در محور چشم گردد. بدون ترديد كار  درا مدت مي تواند منجر

 كردن نامناسب و عدم چيدمان صحيح آن مي تواند اثرا ناشي از اين عوارض را تشديد نمايد.

د و آزمايشاتي نبنابراين به كاربران توصيه مي گردد در فواصل زماني معين توسط متخصص چشم پزشکي مورد معاينه قرار گير

در زمينه نزديك بيني ـ دوربيني ـ تشخيص رنگ ـ هماهنگ بودن حركات چشم و همچنين آزمايشاتي در زمينه ابتالي 

 چشم به آب مرواريد انجام دهند.

 ضایعات عضالنی و اسكلتی:

عدم تطابق و هماهنگي آنها  اين ضايعات مي توانند ناشي از طراحي و استفاده نامناسب از ميز كار و صندلي باشد كه در اثر

با كاربر مي تواند و ضعيت بدني نامناسب را براي وي ايجاد نمايد و باعث گردد عضالت وي دائماً تحت تأثير يك فشار استاتيك 

غير ضروري باشند اين ضايعات مي تواند به صورت درد در مفاصل و عضالت دركاربراني كه با حركات سريع و مداوم اطالعات 

 طريق صفحه كليد به رايانه وارد مي نمايند ايجاد گردد.را از 

 آثار پرتوهای ناشی از صفحات نمایشگر:

در واقع ميزان پرتو ايکس، پرتو فرابنفش و مادون قرمز كه از صفحه نمايشگر تابيده مي شود به اندازه اي ناچيز است كه قابل 

 انسته نمي شود.اندازه گيري نبوده و به طور كلي به عنوان خطر بهداشتي د



 

 

نشستن مداوم پشت ميز و انجام كارهاي اداري يکنواخت موجب مي گردد فشارهاي استاتيکي ناخواسته اي به ستون فقرات 

ـ پاها ـ گردن وارد شود. براي كاهش اثرات مضر اين فشارها الزم است چندين بار در طول ساعات كار بدن از حالت ثابت 

ملزومات اداري و پرونده ها را در فواصلي دورتر از خود قرار دهيد كه جهت دستيابي به  خارج شود. توصيه مي گردد برخي

آنها مجبور باشيد از جاي خود بلند شده و حداقل چند قدم راه برويد. اين كار علي رغم اينکه زمان استراحت مناسبي را 

 ي)راه رفتن( از بين برود.شود فشار استاتيکي عضالت در اثر حركات ديناميکبوجود مي آورد باعث مي

 عالوه بر اين مي توانيد از حركات نرمشي ساده و سبك در فواصل معيني از زمان كاري استفاده نماييد.

استفاده از زمان استراحت در طول كار با رايانه مي تواند باعث كاهش خستگي چشم و ساير اثرات مضر آن گردد. مدت زمان 

ساعت  0دقيقه و در كارهاي ساده براي هر  01م با حركات سريع و دقيق در هر ساعت استراحت براي كارهاي سخت و توأ

 دقيقه است. 01

گذرانند براي افرادي كه به طور طوالني با كامپيوتر كار مي كنند و ساعت هاي زيادي را به نگاه كردن به صفحه مانيتور مي

اين است كه در حين كار نياز به تمركز زياد دارند و  به صورتي از سوزش و خستگي چشم شکايت مي كنند كه اين بعلت

تعداد پلك زدن ها در طي كار كاهش مي يابد. براي پيشگيري توصيه مي شود هر چند يکبار سر را از مانيتور به طرف يك 

ي چشم متر برگدانده و نگاه كرده و به طور مرتب شروع به پلك زدن نمايد تا سطح رو 1شيء دوري در فاصله بيشتر از 

 مرطوب گردد.

 یادار های واحد

 عوامل زیان آور ارگونومیک:

 كار نشسته طوالني مدت:

در قسمت هاي اداري كار نشسته به صورت طوالني مدت انجام مي گيرد و يکي از عوامل تأثير گذار در ايجاد مشکالت 

هاي داخلي مهره ها و فشار بر روي  اسکلتي و عضالني عدم استفاده از پشتي مناسب صندلي است. اكثر دردها و فرسايش

ديسك كمر در زماني پيش مي آيد كه فرد نشسته باشد و از پشتي صندلي استفاده ننمايد. براي جلوگيري از اين امر بايد از 

 پشتي هايي استفاده گردد كه در آن حالت قوسي كمر حفظ شود.

ل شود و سبب افزايش تنش بر روي مفاصاال آوردن دستها مياگر سطح كار و دسته صندلي باالتر از ارتفاع آرنج باشد سبب ب

 .شودشود كه اين مسئله به مرور زمان موجب خستگي عضالني و درد در آن ناحيه ميها و ماهيچه هاي دست و گردن ميشانه

اده كند استفنشيمنگاه صندلي باعث كاهش فشار وارده به پا مي شود در صورتي كه فرد از صندلي با نشيمنگاه نامناسب 

بطوري كه قسمت پشت زانو با لبه جلوي صندلي فشرده شود. اين تماس و فشارها با گذشت زمان باعث ورم و ايجاد اختالل 

 گردد.در عصب سياتيك مي

اگر مجبوريد مدت طوالني روي صندلي بنشينيد بهتر است هر نيم ساعت از جا برخاسته و راه برويد يا به بدن خود حركات 

 دهيد.كششي ب

 بجاي چرخاندن كمرتان در حين كار از چرخش صندلي استفاده كنيد.



 

 

وسايل مورد استفاده تان را در دسترس خود روي ميز بچينيد تا براي استفاده ا آنها مجبور به خم كردن كمرتان به جلو 

 نشويد.

نگين و انجام كارهاي سخت و ممتد در ميزان بروز كمردرد در پرستاران با نوع فعاليت آنها كه مستلزم بلند كردن اجسام س

بيمارستان است ارتباط زيادي دارد. اين ميزان با محيط پر استرس افزايش مي يابد بطوريکه ميزان بروز حمله هاي حاد در 

پرستاراني كه در بخشهاي درماني بيمارستان كار مي كنند بسيار بيشتر از آنهايي است كه معموالً كار اداري و يا اجرايي 

 ارند.د

 ارگونومی کار با کامپیوتر:

نشستن مداوم پشت ميز و انجام كارهاي اداري يکنواخت موجب مي گردد فشارهاي استاتيکي ناخواسته اي به ستون  .0

فقرات، پاها و گردن وارد شود. براي كاهش اثرات مضر اين فشارها الزم است چندين بار در طول ساعات كار بدن از حالت 

 ثابت خارج شود.

صيه مي گردد برخي ملزومات اداري و پرونده ها را در فواصل دورتر از خود قرار دهيد كه جهت دستيابي به آنها مجبور تو .0

باشيد از جاي خود بلند شده و حداقل چند قدم راه برويد. اين كار علي رغم اينکه زمان استراحت مناسبي را بوجود 

ر حركت هاي ديناميکي)راه رفتن( از بين برود. عالوه بر اين مي آورد باعث مي شود فشار استاتيکي عضالت در اثمي

 توانيد از حركات نرمشي ساده و سبك در فواصل معيني از زمان كاري استفاده نماييد.

استفاده از زمان استراحت در طول كار با رايانه مي تواند باعث كاهش خستگي چشم و ساير اثرات مضر آن گردد. مدت  .0

دقيقه و براي كارهاي ساده براي هر  01ي كارهاي سخت و توأم با حركات سريع و دقيق در هر ساعت زمان استراحت برا

 دقيقه است. 01ساعت  0

باشد. در غير اين صورت اگر فاصله زياد سانتي متر مورد قبول مي 033تا  13فاصله مانيتور بايد مناسب باشد. در حدود  .2

وشته هاي ريزتر به طرف جلو خم گردد و در ضمن فرد نمي تواند به پشتي باشد فرد مجبور است براي ديدن مطالب و ن

 تکيه كند و خستگي در ناحيه كمر را ايجاد مي كند.

گذرانند كنند و ساعت هاي زيادي را به نگاه كردن بقه صفحه مانيتور ميبراي افرادي كه به طور طوالني با كامپيوتر كار مي .1

كنند كه اين بعلت اين است كه در حين كار نياز به تمركز زيادي م شکايت ميبه صورتي كه از سوزش و خستگي چش

شود هر چند يکبار سر از مانيتور به يابد. براي پيشگيري توصيه ميدارند و تعداد پلك زدن ها در طي كار كاهش مي

كرده و به طور مرتب شروع  متر)براي مثال ساعت روي ديوار( برگردانده و نگاه 1طرف يك شي دوري در فاصله بيشتر از 

 به پلك زدن نمايند تا سطح روي پشم مرطوب گردد.

 ایمنی حریق:

 مراحل اساسي كار با خاموش كننده ها:

.انتخاب خاموش كننده مناسب و برداشتن 2. تشخيص نوع حريق 0. حفظ خونسردي 0. اطمينان از توان خاموش كردن 0

. حركات جارويي روي 2. نشانه روي بر روي پايه يا ريشه حريق 4ن كپسول . آزاد كردن ضام1. شکستن پلمپ كپسول 1آن 



 

 

و براي  2CO. ادامه اطفاء تا خاموش شدن كامل حريق جهت اطفاء حريق آتش سوزي وسايل برقي از كپسول 3ريشه حريق 

 اطفاء حريق جامدات از آب و اطفاء حريق مايعات قابل اشتعال از كپسول پودر گاز استفاده شود.

 یطبهداشت مح

 عوامل زیان آور ارگونومیک:

 كار نشسته طوالني مدت:

در قسمت هاي اداري كار نشسته به صورت طوالني مدت انجام مي گيرد و يکي از عوامل تأثير گذار در ايجاد مشکالت 

 فشار بر روياسکلتي و عضالني عدم استفاده از پشتي مناسب صندلي است. اكثر دردها و فرسايش هاي داخلي مهره ها و 

ديسك كمر در زماني پيش مي آيد كه فرد نشسته باشد و از پشتي صندلي استفاده ننمايد. براي جلوگيري از اين امر بايد از 

 پشتي هايي استفاده گردد كه در آن حالت قوسي كمر حفظ شود.

ل د و سبب افزايش تنش بر روي مفاصشواگر سطح كار و دسته صندلي باالتر از ارتفاع آرنج باشد سبب باال آوردن دستها مي

 .شودشود كه اين مسئله به مرور زمان موجب خستگي عضالني و درد در آن ناحيه ميها و ماهيچه هاي دست و گردن ميشانه

نشيمنگاه صندلي باعث كاهش فشار وارده به پا مي شود در صورتي كه فرد از صندلي با نشيمنگاه نامناسب استفاده كند 

قسمت پشت زانو با لبه جلوي صندلي فشرده شود. اين تماس و فشارها با گذشت زمان باعث ورم و ايجاد اختالل بطوري كه 

 گردد.در عصب سياتيك مي

اگر مجبوريد مدت طوالني روي صندلي بنشينيد بهتر است هر نيم ساعت از جا برخاسته و راه برويد يا به بدن خود حركات 

 كششي بدهيد.

 رتان در حين كار از چرخش صندلي استفاده كنيد.بجاي چرخاندن كم

وسايل مورد استفاده تان را در دسترس خود روي ميز بچينيد تا براي استفاده ا آنها مجبور به خم كردن كمرتان به جلو 

 نشويد.

د در خت و ممتميزان بروز كمردرد در پرستاران با نوع فعاليت آنها كه مستلزم بلند كردن اجسام سنگين و انجام كارهاي س

بيمارستان است ارتباط زيادي دارد. اين ميزان با محيط پر استرس افزايش مي يابد بطوريکه ميزان بروز حمله هاي حاد در 

پرستاراني كه در بخشهاي درماني بيمارستان كار مي كنند بسيار بيشتر از آنهايي است كه معموالً كار اداري و يا اجرايي 

 دارند.

 کامپیوتر: ارگونومی کار با

نشستن مداوم پشت ميز و انجام كارهاي اداري يکنواخت موجب مي گردد فشارهاي استاتيکي ناخواسته اي به ستون  .0

فقرات، پاها و گردن وارد شود. براي كاهش اثرات مضر اين فشارها الزم است چندين بار در طول ساعات كار بدن از حالت 

 ثابت خارج شود.

مات اداري و پرونده ها را در فواصل دورتر از خود قرار دهيد كه جهت دستيابي به آنها مجبور توصيه مي گردد برخي ملزو .0

باشيد از جاي خود بلند شده و حداقل چند قدم راه برويد. اين كار علي رغم اينکه زمان استراحت مناسبي را بوجود 



 

 

اه رفتن( از بين برود. عالوه بر اين مي آورد باعث مي شود فشار استاتيکي عضالت در اثر حركت هاي ديناميکي)رمي

 توانيد از حركات نرمشي ساده و سبك در فواصل معيني از زمان كاري استفاده نماييد.

استفاده از زمان استراحت در طول كار با رايانه مي تواند باعث كاهش خستگي چشم و ساير اثرات مضر آن گردد. مدت  .0

دقيقه و براي كارهاي ساده براي هر  01ا حركات سريع و دقيق در هر ساعت زمان استراحت براي كارهاي سخت و توأم ب

 دقيقه است. 01ساعت  0

باشد. در غير اين صورت اگر فاصله زياد سانتي متر مورد قبول مي 033تا  13فاصله مانيتور بايد مناسب باشد. در حدود  .2

جلو خم گردد و در ضمن فرد نمي تواند به پشتي  باشد فرد مجبور است براي ديدن مطالب و نوشته هاي ريزتر به طرف

 تکيه كند و خستگي در ناحيه كمر را ايجاد مي كند.

گذرانند كنند و ساعت هاي زيادي را به نگاه كردن بقه صفحه مانيتور ميبراي افرادي كه به طور طوالني با كامپيوتر كار مي .1

ن بعلت اين است كه در حين كار نياز به تمركز زيادي كنند كه ايبه صورتي كه از سوزش و خستگي چشم شکايت مي

شود هر چند يکبار سر از مانيتور به يابد. براي پيشگيري توصيه ميدارند و تعداد پلك زدن ها در طي كار كاهش مي

روع متر)براي مثال ساعت روي ديوار( برگردانده و نگاه كرده و به طور مرتب ش 1طرف يك شي دوري در فاصله بيشتر از 

 به پلك زدن نمايند تا سطح روي پشم مرطوب گردد.

 ایمنی حریق:

 مراحل اساسي كار با خاموش كننده ها:

.انتخاب خاموش كننده مناسب و برداشتن 2. تشخيص نوع حريق 0. حفظ خونسردي 0. اطمينان از توان خاموش كردن 0

. حركات جارويي روي 2بر روي پايه يا ريشه حريق . نشانه روي 4. آزاد كردن ضامن كپسول 1. شکستن پلمپ كپسول 1آن 

و براي  2CO. ادامه اطفاء تا خاموش شدن كامل حريق جهت اطفاء حريق آتش سوزي وسايل برقي از كپسول 3ريشه حريق 

 اطفاء حريق جامدات از آب و اطفاء حريق مايعات قابل اشتعال از كپسول پودر گاز استفاده شود.

 یساتتأس

 ر فیزیكی محیط کار:عوامل زیان آو

باشد. كه به دسي بل مي 21باشد كه باالتر از ميزان مجاز است كه دسي بل مي 000صدا: در قسمت ژنراتور برق ميزان صدا 

شود از وسايل حفاظت فردي شوند توصيه ميپرسنل تأسيسات كه جهت استارت نمودن ژنراتور وارد محوطه دستگاه مي

 گيري از كاهش شنوايي استفاده نمايند.مناسب)گوشي حفاظتي( جهت جلو

د در شود است كه باينمايد استفاده از دستگاه فرز كه براي برش فلزات استفاده مياز ديگر فرايندهايي كه توليد صدا مي

 هنگام استفاده از اين دستگاه نيز از وسايل حفاظت فردي استفاده شود.

 صدا هستند. در موتورخانه بيمارستان نيز چيلرها مولد توليد

شوند در معرفي اشعه دستگاه پرتابل هاي درماني مياشعه: ممکن است پرسنل تأسيسات كه براي تعميرات وارد بخش

رود قرار گيرند كه توصيه به رعايت فاصله ايمن )ماوراء بنفش( كه براي ضدعفوني كردن به كار مي UVراديولوژي و يا اشعه 



 

 

جوشکاري كه بايد از شيلدهاي محافظ استفاده  UVشود. و همچنين اشعه وگيري مياز منبع پرتو جهت جلوگيري از پرت

 شود.

د از وسايل نمايند بايجريان الکتريسيته: پرسنل تأسيسات كه جهت تعميرات وسايل الکتريکي و سيم كشي برق اقدام مي

ه نمايند. كه پرسنل مي بايست حفاظت فردي مناسب اعم از كفش هاي عايق ـ دستکش عايق و لباس كار مناسب استفاد

 دوره هاي آموزشي براي چگونگي استفاده از وسايل الکتريکي و موارد ايمني آن را آموزش ببينند.

شرايط جوي: با توجه به شرايط كاري تأسيسات، پرسنل اين واحد در معرفي شرايط جوي كه در فصل سرد سال مواجهه با 

باشد. كه بايد استراحت دوره اي براي پرسنل در نظر گرم سال مواجهه با گرما مي سرما در اثر كار در محيط باز و در فصل

 گرفته شود و استراحت در شرايط جوي مناسب صورت گيرد.

عوامل زيان آور ارگونومي: كار در وضعيت بدني غيرارگونوميك اعم از خم و راست شدن مکرر ـ كار ايستاده يا نشسته طوالني 

كه دستها در ارتفاع باالتر از شانه قرار دارد ـ حمل و جابجايي اجسام سنگين ـ كه همه اين عوامل مدت ـ كار در صورتي 

تواند منجر به بيماريهاي عضالني و اسکلتي گردد. كه با در نظر گرفتن زمان استراحت در شيفت كاري و همچنين انجام مي

 اد.توان اين مشکالت را كاهش دحركات كششي بعد از انجام كار مي

 یهتغذ

 عوامل زیان آور ارگونومیک:

 كار نشسته طوالني مدت:

در قسمت هاي اداري كار نشسته به صورت طوالني مدت انجام مي گيرد و يکي از عوامل تأثير گذار در ايجاد مشکالت 

ي ار بر رواسکلتي و عضالني عدم استفاده از پشتي مناسب صندلي است. اكثر دردها و فرسايش هاي داخلي مهره ها و فش

ديسك كمر در زماني پيش مي آيد كه فرد نشسته باشد و از پشتي صندلي استفاده ننمايد. براي جلوگيري از اين امر بايد از 

 پشتي هايي استفاده گردد كه در آن حالت قوسي كمر حفظ شود.

ل و سبب افزايش تنش بر روي مفاصشود اگر سطح كار و دسته صندلي باالتر از ارتفاع آرنج باشد سبب باال آوردن دستها مي

 .شودشود كه اين مسئله به مرور زمان موجب خستگي عضالني و درد در آن ناحيه ميها و ماهيچه هاي دست و گردن ميشانه

نشيمنگاه صندلي باعث كاهش فشار وارده به پا مي شود در صورتي كه فرد از صندلي با نشيمنگاه نامناسب استفاده كند 

مت پشت زانو با لبه جلوي صندلي فشرده شود. اين تماس و فشارها با گذشت زمان باعث ورم و ايجاد اختالل بطوري كه قس

 گردد.در عصب سياتيك مي

اگر مجبوريد مدت طوالني روي صندلي بنشينيد بهتر است هر نيم ساعت از جا برخاسته و راه برويد يا به بدن خود حركات 

 كششي بدهيد.

 ان در حين كار از چرخش صندلي استفاده كنيد.بجاي چرخاندن كمرت

وسايل مورد استفاده تان را در دسترس خود روي ميز بچينيد تا براي استفاده ا آنها مجبور به خم كردن كمرتان به جلو 

 نشويد.



 

 

تد در و مم ميزان بروز كمردرد در پرستاران با نوع فعاليت آنها كه مستلزم بلند كردن اجسام سنگين و انجام كارهاي سخت

بيمارستان است ارتباط زيادي دارد. اين ميزان با محيط پر استرس افزايش مي يابد بطوريکه ميزان بروز حمله هاي حاد در 

پرستاراني كه در بخشهاي درماني بيمارستان كار مي كنند بسيار بيشتر از آنهايي است كه معموالً كار اداري و يا اجرايي 

 دارند.

 امپیوتر:ارگونومی کار با ک

نشستن مداوم پشت ميز و انجام كارهاي اداري يکنواخت موجب مي گردد فشارهاي استاتيکي ناخواسته اي به ستون  .0

فقرات، پاها و گردن وارد شود. براي كاهش اثرات مضر اين فشارها الزم است چندين بار در طول ساعات كار بدن از 

 حالت ثابت خارج شود.

ت اداري و پرونده ها را در فواصل دورتر از خود قرار دهيد كه جهت دستيابي به آنها توصيه مي گردد برخي ملزوما .0

مجبور باشيد از جاي خود بلند شده و حداقل چند قدم راه برويد. اين كار علي رغم اينکه زمان استراحت مناسبي را 

رفتن( از بين برود. عالوه بر  آورد باعث مي شود فشار استاتيکي عضالت در اثر حركت هاي ديناميکي)راهبوجود مي

 اين مي توانيد از حركات نرمشي ساده و سبك در فواصل معيني از زمان كاري استفاده نماييد.

استفاده از زمان استراحت در طول كار با رايانه مي تواند باعث كاهش خستگي چشم و ساير اثرات مضر آن گردد. مدت  .0

دقيقه و براي كارهاي ساده براي  01حركات سريع و دقيق در هر ساعت زمان استراحت براي كارهاي سخت و توأم با 

 دقيقه است. 01ساعت  0هر 

باشد. در غير اين صورت اگر فاصله سانتي متر مورد قبول مي 033تا  13فاصله مانيتور بايد مناسب باشد. در حدود  .2

لو خم گردد و در ضمن فرد نمي تواند به زياد باشد فرد مجبور است براي ديدن مطالب و نوشته هاي ريزتر به طرف ج

 پشتي تکيه كند و خستگي در ناحيه كمر را ايجاد مي كند.

كنند و ساعت هاي زيادي را به نگاه كردن بقه صفحه مانيتور براي افرادي كه به طور طوالني با كامپيوتر كار مي .1

بعلت اين است كه در حين كار نياز به كنند كه اين گذرانند به صورتي كه از سوزش و خستگي چشم شکايت ميمي

ر شود هر چند يکبار سيابد. براي پيشگيري توصيه ميتمركز زيادي دارند و تعداد پلك زدن ها در طي كار كاهش مي

متر)براي مثال ساعت روي ديوار( برگردانده و نگاه كرده و به  1از مانيتور به طرف يك شي دوري در فاصله بيشتر از 

 ع به پلك زدن نمايند تا سطح روي پشم مرطوب گردد.طور مرتب شرو

 ایمنی حریق:

 مراحل اساسي كار با خاموش كننده ها:

.انتخاب خاموش كننده مناسب و برداشتن 2. تشخيص نوع حريق 0. حفظ خونسردي 0. اطمينان از توان خاموش كردن 0

. حركات جارويي روي 2روي پايه يا ريشه حريق  . نشانه روي بر4. آزاد كردن ضامن كپسول 1. شکستن پلمپ كپسول 1آن 

و براي  2CO. ادامه اطفاء تا خاموش شدن كامل حريق جهت اطفاء حريق آتش سوزي وسايل برقي از كپسول 3ريشه حريق 

 اطفاء حريق جامدات از آب و اطفاء حريق مايعات قابل اشتعال از كپسول پودر گاز استفاده شود.



 

 

 داروخانه

  ک:عوامل ارگونومی

 شود.باشد كه در طول شيفت كاري جابجا ميمي Kg 12جابجايي دستي بار كه جعبه حاوي سرم به وزن 

 تواند منجر به مشکالت اسکلتي و عضالني گردد.كار نشسته: بصورت طوالني مدت مي

مچنين تماس با عوامل شيميايي: تماس با داروهاي تاريخ مصرف گذشته ـ امحاء داروهاي فاسد ـ آلرژي به التکس ـ ه

 هاي داروهاي مخدرپوكه

 حمل صحیح بار:

 بار در نزديکي و در مقابل تنه قرار داده شود. .0

اگر بار بر روي زمين قرار دارد براي جابجا نمودن آن بايد حركت عمده اعمال نيرو از طريق عضالت پاها صورت گيرد نه  .0

 از عضالت كمر و پشت

 نگه داشتن ستون مهره ها بلند شود.بار بايد با خم كردن زانوها و كشيده  .0

شود تنه به جلو خم شده و كمر تحت از بلند كردن و پايين آوردن بار در مقابل زانوها بايد اجتناب شود زيرا باعث مي .2

 تأثير قرار گرفته و آسيب ببيند.

 براي حمل و نقل ايمن اجسام هميشه كف محل بدون لغزندگي و هموار باشد. .1

 شود.ها توصيه ميهاي كوتاه بعد از انجام وظايف و مسئوليتره اي و همچنين استراحتشركت در معاينات دو

  یالیزد

 عوامل شیمیایی:

از مواد شيميايي مصرفي در اين بخش اسيد پرسيديدن است كه جهت ضدعفوني نمودن دستگاه دياليز به كار مي رود. كه 

حلول بيکربنات( كه يك محلول اسيدي و خورنده است كه توسط خدمات بخش دياليز صورت مي گيرد و مايع دياليز)م

 پرستاران نيز در معرض تماس با اين ماده قرار دارند و تعويض گالن مايع دياليز توسط پرسنل خدمات انجام مي شود.

اليز يكه استفاده از وسايل حفاظت فردي مناسب اعم از دستکش ـ ماسك ـ عينك ايمني در تماس با اسيد پرسيدين و مايع د

 توصيه مي شود.

 عوامل بیولوژیک:

نمودن ـ كه در  offتماس با خون و ساير مايعات بيولوژيکي ـ پاشيده شدن خون و ترشحات در هنگام اتصال به دستگاه و 

 هنگام خون گيري و تزريقات حفاظت كامل اعم از دستکش ـ عينك ايمني و ماسك استفاده شود.

 عوامل ارگونومی:



 

 

نشسته طوالني مدت ـ كار با كامپيوتر ـ جابجايي بيمار ـ كه انجام حركات كششي بعد از فعاليت در وضعيت كار ايستاده يا 

ساعت كار با كامپيوتر شخص نيازماند  0بدني نامناسب توصيه مي شود ـ انجام استراحت دوره اي در كار با كامپيوتر به ازاء هر 

 دقيقه استراحت مي باشد. 01

 به صورت انفراديعدم جابجايي بيمار 

 انجام معاينات دوره اي طب كار

تغيير وضعيت انجام كار كه اگر شخص مدت زمان زيادي را به صورت نشسته انجام وظيفه نموده براي مدت كوتاهي وضعيت 

ت ركاري خود را تغيير داده بطور ايستاده چند قدم راه برود و در صورت كار ايستاده طوالني مدت شخص مدت زماني را بصو

 نشسته به فعاليت ادامه دهد.

 ایمنی حریق:

 مراحل اساسي كار با خاموش كننده ها

.انتخاب خاموش كننده مناسب و برداشتن 2. تشخيص نوع حريق 0. حفظ خونسردي 0. اطمينان از توان خاموش كردن 0

. حركات جارويي روي 2حريق . نشانه روي بر روي پايه يا ريشه 4. آزاد كردن ضامن كپسول 1. شکستن پلمپ كپسول 1آن 

 . ادامه اطفاء تا خاموش شدن كامل حريق3ريشه حريق 

و براي اطفاء حريق جامدات از آب و اطفاء حريق مايعات قابل  2COجهت اطفاء حريق آتش سوزي وسايل برقي از كپسول 

 اشتعال از كپسول پودر گاز استفاده شود.

  یزیوتراپیف

 عوامل زیان آور فیزیكی:

پرسنل اين بخش بعلت استفاده از وسايل الکتريکي در معرض برق گرفتگي قرار دارند كه ممکن فتگی و شوك: برق گر

ها بعلت عدم داشتن سيم ارت و يا اتصال بدنه برق دار شوند و موجب برق گرفتگي در كاربران شوند كه با چك است دستگاه

 ها اطمينان حاصل كرد.ارت مي توان از ايمن بودن دستگاه اي دستگاه ها توسط اپراتور از نظر وجود سيمنمودن دوره

شود كه در اين خصوص رعايت فاصله بسته بودن كابين در كه براي ميکروب كشي زخم هاي باز استفاده مي :UVاشعه 

 كاهش در معرض بودن مؤثر است.

 كه جهت كاهش آسيب به چشم بايد از عينك مخصوص استفاده شود. لیزر)کم توان(:

 امل ارگونومیک:عو

در اين واحد كار بيشتر بصورت ايستاده انجام مي شود، ايستادن طوالني مدت در وضعيت بدني نامناسب در حالتي كه بدن 

 به سمت جلو خم شده است مي تواند منجر به كمردرد ـ درد در ناحيه گردن و واريس گردد.



 

 

اند در كاهش اين عوامل مؤثر باشد. اگر سطح كار و دسته توكه استراحت دوره اي در طول شيفت كاري و حركات كششي مي

هاي شود و سبب افزايش استرس بر روي مفاصل شانه ها و ماهيچهصندلي باالتر از ارتفاع آرنج باشد سبب باال آوردن دستها مي

 دست و گردن مي شود كه اين مسئله به مرور زمان موجب خستگي عضالني و درد در آن ناحيه مي شود.

 گونومی کار با کامپیوتر:ار

نشستن مداوم پشت ميز و انجام كارهاي اداري يکنواخت موجب مي گردد فشارهاي استاتيکي ناخواسته اي به ستون  .2

فقرات، پاها و گردن وارد شود. براي كاهش اثرات مضر اين فشارها الزم است چندين بار در طول ساعات كار بدن از 

 حالت ثابت خارج شود.

ردد برخي ملزومات اداري و پرونده ها را در فواصل دورتر از خود قرار دهيد كه جهت دستيابي به آنها توصيه مي گ .1

مجبور باشيد از جاي خود بلند شده و حداقل چند قدم راه برويد. اين كار علي رغم اينکه زمان استراحت مناسبي را 

اي ديناميکي)راه رفتن( از بين برود. عالوه بر آورد باعث مي شود فشار استاتيکي عضالت در اثر حركت هبوجود مي

 اين مي توانيد از حركات نرمشي ساده و سبك در فواصل معيني از زمان كاري استفاده نماييد.

استفاده از زمان استراحت در طول كار با رايانه مي تواند باعث كاهش خستگي چشم و ساير اثرات مضر آن گردد. مدت  .1

دقيقه و براي كارهاي ساده براي  01سخت و توأم با حركات سريع و دقيق در هر ساعت  زمان استراحت براي كارهاي

 دقيقه است. 01ساعت  0هر 

سانتي متر مورد قبول مي باشد. در غير اين صورت اگر فاصله  033تا  13فاصله مانيتور بايد مناسب باشد.در حدود  .4

ريزتر به طرف جلو خم گردد و در ضمن فرد نمي تواند به زياد باشد فرد مجبور است براي ديدن مطالب و نوشته هاي 

 پشتي تکيه كند و خستگي در ناحيه كمر را ايجاد مي كند.

براي افرادي كه به طور طوالني با كامپيوتر كار مي كنند و ساعت هاي زيادي را به نگاه كردن بقه صفحه مانيتور مي  .2

ي كنند كه اين بعلت اين است كه در حين كار نياز به گذرانند به صورتي كه از سوزش و خستگي چشم شکايت م

تمركز زيادي دارند و تعداد پلك زدن ها در طي كار كاهش مي يابد. براي پيشگيري توصيه مي شود هر چند يکبار 

متر)براي مثال ساعت روي ديوار( برگردانده و نگاه كرده و  1سر از مانيتور به طرف يك شي دوري در فاصله بيشتر از 

 ه طور مرتب شروع به پلك زدن نمايند تا سطح روي پشم مرطوب گردد.ب

 ایمنی حریق:

 مراحل اساسي كار با خاموش كننده ها:

.انتخاب خاموش كننده مناسب و برداشتن 2. تشخيص نوع حريق 0. حفظ خونسردي 0. اطمينان از توان خاموش كردن 0

. حركات جارويي روي 2. نشانه روي بر روي پايه يا ريشه حريق 4. آزاد كردن ضامن كپسول 1. شکستن پلمپ كپسول 1آن 

و براي  2CO. ادامه اطفاء تا خاموش شدن كامل حريق جهت اطفاء حريق آتش سوزي وسايل برقي از كپسول 3ريشه حريق 

 اطفاء حريق جامدات از آب و اطفاء حريق مايعات قابل اشتعال از كپسول پودر گاز استفاده شود.

  



 

 

 ار:ایمنی ب

كنيد مواد را براي قفسه بندي در مجاور خودتان قرار دهيد تا از چرخش بدنتان وقتي قفسه ها را با دست آماده مي .0

 بريد جلوگيري كنيد.هنگامي كه آنها را باال مي

 بارهاي سنگين تر را در قفسه هاي وسط يا پايين تر قرار دهيد. .0

 شخص كنيد.قبل از هر چيز مسير و جا براي چيدن را از قبل م .0

 تمام مواد و كاال را در يك سطح صاف بچينيد. .2

 هاي اطفاء حريق ادامه ندهيد.هرگز ارتفاع چيدن را تا زير سيستم .1

 هرگز روي صندلي، جعبه يا قفسه نايستيد. .1

 از چيدن جعبه هاي دارو مقابل تابلو برق و يا كپسول هاي آتش نشاني خودداري شود. .4

 کنترل عفونت

 عوامل بیولوژیک:

 HIVهايي مثل گيري كه شايد بتواند بيماريفونت هاي ناشي از در معرض قرارگيري با خون ـ مايعات بدن يا كيت نمونهع

 را منتقل كند. Cو هپاتيت  Bـ هپاتيت 

 وجود خواهد داشت. C  ،Bو هپاتيت  HIVاحتمال ابتال به  needle stickيا از طريق 

شود ممکن است در معرض هاي مختلف بيمارستان وارد ميها، به قسمتز بخشسوپروايزر كنترل عفونت كه جهت بازديد ا

 هاي بيمارستاني قرار گيرد.ترشحات ـ خون ـ مايعات بدن، عفونت

و  %34،  %31هاي تنفسي با راندمان جهت حفاظت از سيستم تنفسي در مقابل پاتوژن ها راهکار مناسب استفاده از ماسك

 باشد.مي 33%

از غشاي مخاطي بيني و دهان در طي انجام پروسيجرهايي كه احتمال پاشيدن خون، مايعات و ترشحات بدن براي حفاظت 

 وجود دارد الزم است از ماسك استفاده شود.

 (:N95ماسک جراحی)

 ماسك تنفسي بايد روي بيني ـ دهان و چانه را بپوشاند. .0

 ماسك بايد بوسيله بند يا كش پشت سر بسته شود. .0

 صورت مرطوب شدن تعويض شود. ماسك بايد در .0

 ماسك را هرگز به گردن آويزان نکنيد. .2

 ماسك بايد بعد از استفاده معدوم شود. .1

 پس از استفاده از ماسك دستها را بشوييد. .1

 



 

 

 عینک محافظ:

ك زماني كه خطر آلودگي چشم ها و ملتحمه وجود دارد و احتمال ترشح خون يا مايعات بدن وجود دارد استفاده از اين عين

 ضروري است.

 دستكش:

. پس از استفاده و پيش از ارائه 0 . در صورت پارگي و آلودگي قابل مشاهده تعويض گردد.0 . فقط يکبار استفاده گردد.0

مراقبت به بيمار ديگر، بايد خارج و بالفاصله دست ها شسته شود تا از انتقال ميکروارگانيسم ها به محيط و ساير بيماران 

 جلوگيري شود.

 منی حریق:ای

 مراحل اساسي كار با خاموش كننده ها:

.انتخاب خاموش كننده مناسب و برداشتن 2. تشخيص نوع حريق 0. حفظ خونسردي 0. اطمينان از توان خاموش كردن 0

. حركات جارويي روي 2. نشانه روي بر روي پايه يا ريشه حريق 4. آزاد كردن ضامن كپسول 1. شکستن پلمپ كپسول 1آن 

و براي  2CO. ادامه اطفاء تا خاموش شدن كامل حريق جهت اطفاء حريق آتش سوزي وسايل برقي از كپسول 3ريق ريشه ح

 اطفاء حريق جامدات از آب و اطفاء حريق مايعات قابل اشتعال از كپسول پودر گاز استفاده شود.

 یمنابع انسان یریتواحد مد

 عوامل زیان آور ارگونومیک:

 كار نشسته طوالني مدت:

گيرد و يکي از عوامل تأثير گذار در ايجاد مشکالت اسکلتي هاي اداري كار نشسته به صورت طوالني مدت انجام ميدر قسمت

و عضالني عدم استفاده از پشتي مناسب صندلي است. اكثر دردها و فرسايش هاي داخلي مهره ها و فشار بر روي ديسك كمر 

و از پشتي صندلي استفاده ننمايد. براي جلوگيري از اين امر بايد از پشتي هايي در زماني پيش مي آيد كه فرد نشسته باشد 

 استفاده گردد كه در آن حالت قوسي كمر حفظ شود.

ل شود و سبب افزايش تنش بر روي مفاصاگر سطح كار و دسته صندلي باالتر از ارتفاع آرنج باشد سبب باال آوردن دستها مي

 .شودشود كه اين مسئله به مرور زمان موجب خستگي عضالني و درد در آن ناحيه ميگردن ميها و ماهيچه هاي دست و شانه

نشيمنگاه صندلي باعث كاهش فشار وارده به پا مي شود در صورتي كه فرد از صندلي با نشيمنگاه نامناسب استفاده كند 

ا با گذشت زمان باعث ورم و ايجاد اختالل بطوري كه قسمت پشت زانو با لبه جلوي صندلي فشرده شود. اين تماس و فشاره

 گردد.در عصب سياتيك مي

اگر مجبوريد مدت طوالني روي صندلي بنشينيد بهتر است هر نيم ساعت از جا برخاسته و راه برويد يا به بدن خود حركات 

 كششي بدهيد.

 بجاي چرخاندن كمرتان در حين كار از چرخش صندلي استفاده كنيد.



 

 

اده تان را در دسترس خود روي ميز بچينيد تا براي استفاده ا آنها مجبور به خم كردن كمرتان به جلو وسايل مورد استف

 نشويد.

ميزان بروز كمردرد در پرستاران با نوع فعاليت آنها كه مستلزم بلند كردن اجسام سنگين و انجام كارهاي سخت و ممتد در 

محيط پر استرس افزايش مي يابد بطوريکه ميزان بروز حمله هاي حاد در بيمارستان است ارتباط زيادي دارد. اين ميزان با 

پرستاراني كه در بخشهاي درماني بيمارستان كار مي كنند بسيار بيشتر از آنهايي است كه معموالً كار اداري و يا اجرايي 

 دارند.

 ارگونومی کار با کامپیوتر:

موجب مي گردد فشارهاي استاتيکي ناخواسته اي به ستون  نشستن مداوم پشت ميز و انجام كارهاي اداري يکنواخت .0

فقرات، پاها و گردن وارد شود. براي كاهش اثرات مضر اين فشارها الزم است چندين بار در طول ساعات كار بدن از حالت 

 ثابت خارج شود.

جهت دستيابي به آنها مجبور  توصيه مي گردد برخي ملزومات اداري و پرونده ها را در فواصل دورتر از خود قرار دهيد كه .0

باشيد از جاي خود بلند شده و حداقل چند قدم راه برويد. اين كار علي رغم اينکه زمان استراحت مناسبي را بوجود 

آورد باعث مي شود فشار استاتيکي عضالت در اثر حركت هاي ديناميکي)راه رفتن( از بين برود. عالوه بر اين مي مي

 ساده و سبك در فواصل معيني از زمان كاري استفاده نماييد. توانيد از حركات نرمشي

استفاده از زمان استراحت در طول كار با رايانه مي تواند باعث كاهش خستگي چشم و ساير اثرات مضر آن گردد. مدت  .0

براي هر دقيقه و براي كارهاي ساده  01زمان استراحت براي كارهاي سخت و توأم با حركات سريع و دقيق در هر ساعت 

 دقيقه است. 01ساعت  0

باشد. در غير اين صورت اگر فاصله زياد سانتي متر مورد قبول مي 033تا  13فاصله مانيتور بايد مناسب باشد. در حدود  .2

باشد فرد مجبور است براي ديدن مطالب و نوشته هاي ريزتر به طرف جلو خم گردد و در ضمن فرد نمي تواند به پشتي 

 ي در ناحيه كمر را ايجاد مي كند.تکيه كند و خستگ

گذرانند كنند و ساعت هاي زيادي را به نگاه كردن بقه صفحه مانيتور ميبراي افرادي كه به طور طوالني با كامپيوتر كار مي .1

كنند كه اين بعلت اين است كه در حين كار نياز به تمركز زيادي به صورتي كه از سوزش و خستگي چشم شکايت مي

شود هر چند يکبار سر از مانيتور به يابد. براي پيشگيري توصيه ميداد پلك زدن ها در طي كار كاهش ميدارند و تع

متر)براي مثال ساعت روي ديوار( برگردانده و نگاه كرده و به طور مرتب شروع  1طرف يك شي دوري در فاصله بيشتر از 

 به پلك زدن نمايند تا سطح روي پشم مرطوب گردد.

 :ایمنی حریق

 مراحل اساسي كار با خاموش كننده ها:

.انتخاب خاموش كننده مناسب و برداشتن 2. تشخيص نوع حريق 0. حفظ خونسردي 0. اطمينان از توان خاموش كردن 0

. حركات جارويي روي 2. نشانه روي بر روي پايه يا ريشه حريق 4كپسول . آزاد كردن ضامن1. شکستن پلمپ كپسول 1آن 



 

 

و براي  2COدامه اطفاء تا خاموش شدن كامل حريق جهت اطفاء حريق آتش سوزي وسايل برقي از كپسول . ا3ريشه حريق 

 اطفاء حريق جامدات از آب و اطفاء حريق مايعات قابل اشتعال از كپسول پودر گاز استفاده شود.

 

 

  



 

 

 یمارستانبخش در ب یریقرارگ یتموقع و نقشه بخش

 نقشه زیرزمین

 
  



 

 

 نقشه همکف

 
  



 

 

 قشه طبقه باالن

 

 / مراجعه کنندهیبستر یمارانب یفط

 فرمت سامانه طبقتخت مي باشد كه تخت هاي قسمتي از اين تعداد به تفکيك  010تعداد تخت هاي مصوب كل بيمارستان 

 اعتباربخشي در جدول زير آمده است.



 

 

 تعداد تخت طبق پروانه نوبت كاري نام بخش رديف

 010 ه روزيشبان بيمارستان )كل موسسه( 0

  صبح و عصر راديوتراپي 0

  شبانه روزي راديولوژي و سونوگرافي 0

  صبح و عصر آنژيوگرافي 2

 04 شبانه روزي دياليز 1

1 CCU 01 شبانه روزي 

4 ICU 2 شبانه روزي داخلي 

2 POST CCU 00 شبانه روزي و قلب 

 1 شبانه روزي فوق تخصصي جراحي قلب 3

 02 يشبانه روز داخلي 03

 1 شبانه روزي اطفال 00

 04 شبانه روزي زنان و زايمان 00

 04 شبانه روزي جراحي عمومي 00

 2 شبانه روزي ارتوپدي 02

 01 شبانه روزي داخلي اعصاب) نورولوژي( 01

  شبانه روزي آزمايشگاه 01

  شبانه روزي داروخانه 04

 2 شبانه روزي ارولوژي 02

03 ICU 1 زيشبانه رو قلب باز 

 0 شبانه روزي عفوني 03

 01 شبانه روزي نوزادان 00

  شبانه روزي راديولوژي و سونوگرافي 00

 

  



 

 

 ها بخش یمقررات داخل

ICU 
 باشد. يم "يژهو يبخش مراقبت ها" ي، به معناIntensive Care Unitمخفف  ICUاژه و

 ي،م ذوقسركار خان يپناه و سرپرستار يزداندكتر  ياست، به ر"يفعج اهلل فرجه الشر يعصرحضرت ول" يمارستانب ICU بخش

در  يمارانباشد. ب يسانترال و ساكشن سانترال م يژناكس يالتور،دستگاه ونت يتورينگ،شامل ده تخت مجهز به دستگاه مان

 يمپزشك مق"مرتبه توسط  يكروزانه  يمارانشوند. بيم يرشپذ راحيو ج ي، نفرولوژي، نورولوژيداخل يها يسسرو

متخصص اعصاب،  ي،مربوطه)متخصص داخل يسمرتبه توسط آنکال سرو يكو  "تنفس"و  "ياريهوش"، از نظر "وشييهب

 شوند.يم يزيت( ويادرار يو مجار يهمتخصص كل ياو  يمتخصص جراح

شتن به داشتن همراه ندارد و عالوه بر آن دا يازين يمار( بICU) يا "يژهو يبخش مراقبتها"از جمله  "يژهو" يبخشها در

از ساعت مالقات ممنوع است. در ساعت  يراست. مالقات در تمام ساعت غ يمارستانيبخش ها خالف مقررات ب ينهمراه در ا

در صورت مناسب بودن  01 يال 01:21بخش و از ساعت  يهايشهش پشتمالقات از  01:21 يال 01از ساعت  يزمالقات ن

ان مخصوص همراه ييگان )لباس مخصوص مالقات كنندگان( و دمپا يحصح يدنپوش يتبا رعا يبخش، مالقات حضور يطشرا

 باشد. يممنوع م يزشش سال ن يراست. مالقات كودكان ز يرامکان پذ

و  00000003 يهاشب با شماره 00 يصبح ال 2توانند از ساعت يم يمار،ب يتجهت اطالع از وضع يمارب همراهيان

از كل خانواده و اقوام با بخش  يابتبه ن يكنفر از وابستگان نزد يك؛ . الزم به ذكر استيندتماس حاصل نما 00000000

ار در روند ك يشوند تا خلل يارا جو يماراز فرد مذكور حال ب يشاوندان،اعضاء خانواده و خو يگربرقرار كرده و د يتماس تلفن

ICU نشود. يجادا 

 اورژانس

 يسيانم اوسركار خ يو به سرپرستار يهوشيمتخصص ب يض،دكتر ف ياست)عج( به ريعصرحضرت ول يمارستانخش اورژانس بب

خروج  )جهت)قابل حمل( و دستگاه ساكشن( و پرتابلي)مركزسانترال يژناكس يتورينگ،تخت مجهز به دستگاه مان 1شامل 

شوند. يم يرشپذ ياورژانس يهايو به طور محدود جراح ورولوژيقلب، ن يهايسدر سرو يمارانباشد. بي( ميهترشحات ر

 كنند.يم ينهو معا يزيترا و يمارانو به صورت آنکال ب يستندن يمپزشکان متخصص مق

 يزيتو كند و برگهيقرار دارد مراجعه م يكه در سمت راست در ورود يرشجهت مراجعه به بخش اورژانس به قسمت پذ بيمار

 يمارانشود. ب يم يو سطح بند يردگ يقرار م يهاول ينهمراجعه كرده و تحت معا ياژكند و به اتاق تريم يافترا در ياژتر و برگه

 يگرد مارانيتر و سپس ب ياورژانس يمارب ابتدادر شده و  يبند يتاولو ياژتوسط پرستار تر شدهانجام  يبا توجه به سطح بند

شوند ي)اتاق پزشك( ارجاع داده م 0به اتاق  يزن ييسرپا يمارانشود. بيم يياورژانس راهنما يبه قسمت بستر يتاولو يببه ترت

 شوند.يم ييو درمان سرپا

 يامانتظ يرويو مأمور ن يصورت توسط نگهبان ينا يرهمراه داشته باشد و در غ يكفقط  ييستبا يماربخش اورژانس ب در

 در سالن انتظار حضور داشته باشند. يگرد نياشود و همراهيبرخورد م



 

 

 .يندتماس حاصل فرما 00000000و  00000003 يتوانند با شماره ها يم يمارب يتجهت اطالع از وضع يمارب همراهيان

 آنژیوگرافی

رمند هنـ يآقا يزو مسـئول بخش ن يليآن دكتر جل ي)عج( كه مسئول فن يعصرحضرت ول يمارستانب يوگرافيخش آنژب

 Post( و يردگ يقرار م يوگرافيدر آنجا تحت عمل آنژ يماركه ب ي)كــَـت لــَـب: بخش Cath Lab دو واحـد يباشد؛ دارايم

Cath سركار  يبه سرپرستار يبشود( به ترت يبه آنجا منتقل م آنژيوگرافياز انجام پس  يماركه ب ي)پــُـست كــَــت: بخش

دستگاه  يتورينگ،تخت مجهز به دستگاه مان 02شامل  Post Cathواحد  باشد. يم يبانيو سركار خانم ش ينيخانم حس

باشد. در  يم يکـاوريدو واحـد اتـاق عمـل و ر يدارا يزن Cath Labباشد. واحد  يسانترال م يژنساكشن سانترال و اكس

ر اتاق د يوگرافياز انجام آنژبعد  يماردو تخت است. ب يدارا يزن يکاوريو ر باشد يموجود م يوگرافيدستگاه آنژ يكاتاق عمل 

كه  ي. در صورتيردگ يتحت مراقبت قرار م يکاوريدر ر يقهدق 03 يال 01منتقل شده و به مدت  يکاوريعمل به واحد ر

 يا توسط پزشك متخصص قلب وارد رگ پا و يوگرافيكه در زمان انجام آنژ يا يله)وس يلهدِس باشد يعيطب يوگرافيآنژ يجهنت

 تيآن به سمت قلب هدا يقو انسداد آن از طر يعروق قلب يجهت بررس يوگرافيمخصوص آنژ يلشود و وسا يم يماردست ب

محل  يرو يزيشن جهت كنترل خونر يسهانجام شده و دو عدد ك يشود و پانسمان فشار يخارج م يمار( از بدن بشود يم

 يوگرافيآنژ يجهكه نت يدر صورتشود.  يم منتقل Post Cathبه بخش  يمارشود و سپس ب يقرار داده م يلهورود دِس

جام عمل قلب باز ان يافنر )اِستِنْتْ(، بالون و  يكارگذار يي،درمان دارو يستبا يپزشك م يصباشد، طبق تشخ يرطبيعيغ

 شود. يخارج نم يماراز بدن ب يلهدس يو بالون گذار يبه استنت گذار يازدر صورت ن هشود كيم

الزم به همراه داده  يشود، آموزشها يم يتورينگمان يرد،گ يتخت قرار م يبر رو  Post Cathه بخش بعد از انتقال ب بيمار

و هماتوم كنترل  يزياز نظر خونر يلهورود دس يهگردد. ناح يانجام شده و ثبت م يقهدق 01هر  ياتيشود. كنترل عالئم ح يم

 شود.يم

در  ياشوند و  يم يصترخ 02:33فرد تا ساعت  يشوند و در روزها يم يرشزوج پذ يبخش، در روزها يندر ا يمارانب كليه

 شوند. يمنتقل م PCCU يا  CCU يصورت قابل انتقال بودن به بخش ها

 يدمان يرا همراه يمارب يصتا زمان ترخ يرشهمراه خانم داشته باشد كه از بدو پذ يك يستبا يم يمارب يوگرافيبخش آنژ در

را از  "كارت همراه" يرشدر زمان پذ يان. همراهيداز بخش با مسئول بخش هماهنگ نماو در صورت لزوم جهت خروج 

به  مربوط يشخص يآن  را به همراه داشته باشند. مراقبت ها ايستب يم يكرده و در تمام مدت بستر يافتمسئول بخش در

 شود. يتوسط همراه انجام م يمارب

باشد. در  يوجه ممکن نم يچزمان مالقات به ه يناز ا يرباشد و در غ يم 01:33 يال 01:21مالقات صرفاً از ساعت  زمان

شب با  00 يصبح ال 2توانند از ساعت  يباشند م يمارشانب يتمطلع شدن از وضع يازمندن يانهمراه يركه سا يصورت

 .يندتماس حاصل نما 00000043و  00000013 يهاشماره



 

 

 یو جراح یداخل

به توصيه هاي كادر درمان بخش جهت رفاه حال خود و بيماران توجه  با عرض سالم و خوش آمد گويي به شما عزيزان، لطفا

 نمائيد:

 به تاريخ اعتبار آن توجه نموده و در كشوي ميز بيمار بگذاريد. به همراه داشتن دفترچه بيمه الزامي مي باشد و حتماً .0

تاق كوشا باشيد و در صورت اتاق شما داراي يخچال، تلويزيون، سرويس بهداشتي مي باشد، لطفا در نظافت تجهيزات ا .0

 نياز به سرويس بهداشتي عمومي محل آن را از پرسنل بخش سئوال نماييد.

رعايت حجاب براي بيمار و همراهيان خانم در بخش جراحي و داخلي زنان به علت داشتن دوربين مداربسته در بخش  .0

 الزامي مي باشد.

 طه اطالع و مدارک الزم را در اختيار بخش قراردهيد.هرگونه سابقه بستري و مصرف دارويي را به پرستار مربو .2

شما مي توانيد جهت انجام فريضه ي نماز و يا در صورت نياز به سنگ تيمم با خدمات بخش هماهنگ نماييد و محل  .1

 نمازخانه و سنگ تيمم را از خدمات بخش سئوال نماييد.

همراه با هماهنگي منشي و يا مسئول بخش اقدام به  هر فرد بيمار نياز به يك همراه هم جنس دارد، در صورت نداشتن .1

 گرفتن همراه بطور ساعتي نمائيد.

لطفا به هيچ وجه بخش را بدون اطالع و هماهنگي با مسئول بخش ترک ننمائيد و در ساعات تزريق دارو، گرفتن عالئم  .4

 حياتي حتما در تخت خود حضور داشته باشيد.

 نيد و در صورت لزوم پرستار را خبر كنيد.تحت هيچ شرايطي به سرم بيمار دست نز .2

يك سوزن پالستيکي به نام آنژيوكت در دست شما براي تزريق داروها روي دست شما قرار مي گيرد كه وجود آن الزامي  .3

 مي باشد.

 ازتجمع در اتاق ساير بيماران بخش خودداري نمائيد. .03

 نياز ،از پرستار خود كمك بخواهيد.هر بيمار در هرشيفت پرستار مخصوص خود را دارد لذا در صورت  .00

محل تلفن عمومي را از پرستار و يا خدمات بخش سئوال كنيد، اين تلفن به صورت رايگان براي شما عزيزان در نظر  .00

 گرفته شده است.

بعداز ظهر، هر روز مي باشد، لذا در غير اين ساعات جهت  2 تا 0ساعات مالقات دريخش هاي جراحي و داخلي از ساعت  .00

 امش شما و ساير بيماران بستري در بخش براي مالقات به بيمارستان مراجعه نفرمائيد.آر

 03:33تا   03:03و، تعويض شيفت عصر 02:33تا  00:03، تعويض شيفت صبح 2:33تا  4:03ساعت تعويض شيفت شب  .02

 مي باشد.

 حت كننده خودداري فرماييد.سال بدليل انتقال عفونت و احتمال رويت صحنه هاي نارا 00از آوردن كودكان زير  .01

ا مسئول يا بتا توسط واحد رسيدگي به شکايات كنترل شود نظرات و انتقادات خود را در صندوق پيشنهادات بيندازيد  .01

 بخش درميان بگذاريد. 



 

 

 جهت حفظ آرامش بيمار از ايجاد سر و صداي بي مورد بر بالين وي و تردد در اتاق ساير بيماران، تجمع در راهروها و .04

 ايستگاه پرستاري پرهيز نماييد.

 مددجويان محترم در طول مدت بستري بايد از فرم لباس بيماران استفاده نمايند. .02

 از دست زدن به پرونده و مدارک پزشکي بدون هماهنگي با پرستار مسئول بخش خودداري فرماييد. .03

 از جابجايي وسايل بخش خودداري كنيد. لطفاً .03

هر يك از واحدهاي هاي بيمارستان در شيفت صبح به دفتر بهبود كيفيت مراجعه نماييد در صورت شکايت و انتقاد از  .00

و در شيفت عصر و شب به دفتر مديريت پرستاري مراجعه نماييد، جهت پيشنهاد، انتقاد و شکايت غير حضوري با شماره 

ر ي انتقادات پيشنهادات قراتماس بگيريد و يا به صورت كتبي در فرم هاي شکايت كه كنار صندوق ها 30101010002

 دارد، نوشته و داخل صندوق بياندازيد.

 نكات مربوط به کنترل عفونت:

لطفا زباله هاي غير عفوني شامل قوطي، اضافه غذا، ظروف يکبار مصرف و... را در سطل هاي آبي رنگ با كيسه زباله مشکي 

ماده آلوده به ترشحات بدن و... را در سطل هاي زرد رنگ  رنگ ريخته و زباله هاي عفوني شامل دستمال يا پانسمان و يا هر

 با كيسه زباله زرد رنگ بريزيد.

 از آوردن گلدان هاي خاكي و گلهاي طبيعي به دليل افزايش آلودگي محيطي خودداري نماييد.

 د. جهت پيشگيري از انتقال آلودگي در هنگام مالقات از دست دادن، روبوسي با بيمار جدا خودداري نمايي

در صورت استفاده از پوشاک يا پنبه ريز آن ها داخل كيسه ي زرد گذاشته و درب آن را گره زده و در سطل هاي داراي 

 پالستيك زرد رنگ داخل سرويس بهداشتي بياندازيد.

 يد. ساعات توزيع وعده و ميان وعده هاي غذايي به صورت زير مي باشد، لطفا در زمان توزيع در اتاق حضور داشته باش

  03:03تا  02:03شام ، 00:03تا  00ناهار ، 3:03تا  3ميان وعده صبح ، 4تا  1:03 صبحانه

به جز در زمان توزيع وعده هاي غذايي  00تا  4مکان توزيع آب جوش آبدارخانه مركزي و ساعت توزيع آب جوش از ساعت 

 باشد.مي

 االت و مشکالت خود را با پزشك معالج در ميان بگذارد.در هنگام ويزيت بيمار توسط پزشك، بيمار بيدار باشد تا سئو

 نكات حفاظت شخصی و ایمنی:

 جهت شناسايي هدايت بيمار، دستبند شناسايي را تا زمان حضور در بيمارستان از دست خود جدا نکنيد.

 هر گونه عکسبرداري و فيلم برداري در بيمارستان ممنوع مي باشد.

 ، طريقه استفاده از آن را از پرستار و يا كمك بهيار بخش بياموزيد.در صورت وجود زنگ احضار پرستار

 روش استفاده از نرده و اهرم هاي تخت را از كمك بهيار بخش بياموزيد.

 در هنگام استراحت بيمار نرده هاي كنار تخت را باال بدهيد.



 

 

مسئوليتي را در قبال وسايل شخص شما  از همراه داشتن اشياء قيمتي و با ارزش خودداري نمائيد، بيمارستان هيچ گونه

 ندارد.

 كادر درمان را جهت در صورتي كه بيمار سابقه هپاتيت، ايدز و ساير بيماري هاي ويروسي مزمن را دارد مي بايست حتماً

 درمان بهتر مطلع نماييد.

ه كادر درماني خود اطالع دهيد و از چنانچه بيمار از داروي خاص و يا احياناً مواد مخدر استفاده مي نمايد، حتما موضوع را ب

 مصرف خودسرانه هرگونه دارو و يا ... جداً خودداري فرماييد.

 به پزشك و پرستار اطالع داده شود. يهر گونه حساسيت دارويي و غذايي و آلرژي بايست

 نكات مربوط به بهداشت فردی:

شستشوي صحيح دست كه باالي هر سينك دستشويي دست ها را پس از رفتن به دستشويي و قبل از غذا طبق پوستر نحوه 

نصب گرديده است شستشو دهيد، لطفا براي پيشگيري از انتقال عفونت ختماً از اين روش جهت شستشوي دست استفاده 

 نماييد.

لطفا در هنگام پذيرش در بخش لوازم شخصي مانند ليوان، بشقاب، قاشق، چنگال، كارد ميوه خوري، در باز كن كمپوت، 

 سك چاي، مسواک، خمير دندان و نواربهداشتي را به همراه داشته باشيد.فال

 محل سرويس بهداشتي و حمام داخل بخش را از پرستار و يا كمك بهيار بپرسيد.

هاي توصيه مي گردد به منظور كنترل عفونت هاي بيمارستاني عيادت كنندگان قبل و بعد از ورود به اتاق بيمار حتما دست

 ند.خود را بشوي

 ناخن هاي دست و پاي خود را كوتاه كنيد و الک نزنيد.

 استعمال دخانيات در مراكز درماني اكيدا ممنوع مي باشد.

 نكات مربوط به رژیم غذایی و نگهداری مواد غذایی:

 .در مورد رژيم غذايي مناسب بيمار از پزشك و پرستار سئوال كنيد 

  از غذاي بيمارستان استفاده نمايد، حتماً پرستار مسئول بيمار را در جريان چنانچه تمايل داريد بيمار شما از غذايي غير

 قرار دهيد.

  .محل يخچالي كه مي توانيد استفاده كنيد از پرستار يا كمك بهيار بپرسيد 

 .از قرار دادن پسماندهاي غذايي و ظروف غذايي حاوي مواد خوراكي بدون درب در داخل يخچال خودداري نماييد 

 وط به حقوق گیرنده خدمت:نكات مرب

  براي آگاهي از منشور حقوق بيمار، شناسايي پرسنل درماني و غير درماني از طريق پوشش، ليست مراكز و موسسات

حمايتي، نحوه ي رسيدگي به شکايات، انتقادات و پيشنهادات، به تابلوي اطالع رساني به بيماران واقع در بخش مراجعه 

 فرماييد.



 

 

 ينه هاي قابل پيش بيني، تعرفه هاي هتلينگ و حق العالج، بيمه هاي طرف قرار داد، در واحد ضوابط بستري و هز

 پذيرش، ترخيص قابل رويت مي باشد.

  ،هر گونه سئوال در خصوص روش هاي تشخيصي و درماني، نقاط قوت و ضعف هر روش و عوارض احتمالي آن، تشخيص

عالج و سير مراقبت بيماري را با پرستار خود در ميان گذاشته و سير بيماري، پيش آگهي و عوارض آن را با پزشك م

 اطالعات الزم را از آن ها دريافت نماييد.

 و جراحی زنانداخلی 

 3 شامل يخانم اكبر يدكتر بزم و سرپرستار يآقا ياستعصر )عج( به ر يضرت ولح يمارستانزنان ب يجراح-يبخش داخل

 يو جراح يداخل يها يسدر سرو يمارانباشد. ب يم يعموم يتخت جراح 01اطفال و  يتخت جراح 2 ي،داخل يتخت بستر

 شوند. يم يزيتو مربوطه يسمرتبه توسط پزشك معالچ سرو يكشوند و روزانه  يم يرشپذ

اه كارت همر يدبا يماردارد. همراه ب ياز آن منع قانون يشكند و ب يم يتكفا يمارب يهمراه برا يكزنان تنها  يبخش جراح در

به عهده  يمارهمراه ب يو در هر ورود و خروج آن را به نگهبان مقابل بخش نشان دهد. غذا يدنما يافتبخش در يرا از منش

خود را تنها بگذارد و در صورت ضرورت با مسئول بخش هماهنگ  يمارب يدوجه نبا يچه هب يمارباشد. همراه ب يم يمارستانب

باشد. در هر  يم 01:33 يا01:33از ساعت مالقات ممنوع است. ساعت مالقات از ساعت  ير. مالقات در تمام ساعات غيدنما

ربوط مباشد و شماره  يان موجود مستيمارخارج از ب يانجهت تماس گرفتن همراه يکطرفهدستگاه تلفن به صورت  يكاتاق 

از آن استفاده كنند. عالمت  يمارشانب يتتوانند جهت كسب اطالع از وضع يم يانتلفن درج شده است كه همراه يبه آن رو

 يزانعز ينتاشو جهت استراحت ا ياز تخت ها يمارانو جهت قبله در سقف اتاق ها حك شده است. جهت رفاه حال همراه ب

 قرار داده شده است. يمارب ايكنار تخت ه

 است: زيرغذا به شرح  يعتوز ساعات

 03 يال 02:03:  شام  00:33 يال 00:03: ناهار  1:03 يال 1:33:  صبحانه

 .کند یترا رعا یرموارد ز یستیبا یمارب همراه

 .يدپزشك مرتب نما يزيتصبح و قبل از و 4ساعت  ي،را بعد از استراحت شبانگاه تخت تاشو "يمارهمراه ب" -0

. سر يدكمك نما يمارشدر غذاخوردن به ب يستبا ي؛ همراه مدنداشته باش يخوردن غذا منع يبرا يماركه ب يدر صورت -0

كند. در صورت داشتن  يلامش غذا مكامل با آر يداريدر حالت ب يمارباال آورده شود و ب هنگام غذاخوردن كامالً يمارتخت ب

 كردن( در ربات مراجعه شود. واژبه آموزش مربوطه )روش گا يمعده ا ينيلوله ب

ها را به صورت  يلو موبا يندنما يزهرگونه سروصدا پره يجادهمراهان از ا يهالزم است كل يمارانجهت حفظ آرامش ب -0

 صدا درآورند.يب

داخل كمد قرار داده  يضرور يلالبسه و وسا ياورند،به همراه ن يمتفرقه ا يلهگونه وس يچو همراهش جز البسه ه يمارب -2

 شود.

 .يندنما يو كمد كنار تخت خوددار يمارب يغذا يزم يرو ياز گذاشتن هر گونه لوازم اضاف -1



 

 

 ستنده یبستر یکه جهت انجام عمل جراح بیمارانی

 از عمل: قبل

را دفترچه شان ثبت كرده است.( روز قبل از عمل به بخش  يپزشك دستور بستر يعنيدارند ) يوالکت يكه جراح يمارانيب -0

ار قلب انجام و نو ينهعکس قفسه س ياز،مورد ن يشاتمشاوره ها، آزما يازپرونده دهند. در صورت ن يلو تشک يندمراجعه نما

ل روند و صبح روز عم يموقت به منزل م يصجهت ترخ يمارانب گردد و بعضاً يم ميلبه طور كامل تک يماربشود و پرونده يم

پس از  يهااتاق عمل و لباس يو صبح روز عمل ساک مخصوص اتاق عمل كه شامل لباس ها يندنما يبه بخش مراجعه م

 شود. يداده م يلتحو يمارانباشد؛ به ب يم ييعمل و دمپا

 يعاتو ما يوهآبم ي،آب، چا يدننوش يزشب ن 00و تا ساعت  يدنما يلم يشب شام سبک 3شب قبل از عمل ساعت  يمارب -0

 نخورد. يزيشب به بعد مطلقاً چ 00از ساعت  يمارباشد. ب يبه طور كل بالمانع م

 . يدنما يزتم يلتعمل را با ژ يهزائد ناح يشب قبل از عمل حتماً استحمام كند و موها يمارب -0

همراه خود داشته  يزمدارک الزمه را ن يهو كل يدهمراه آقا به بخش مراجعه نما يكصبح روز عمل، با  1/4ساعت  يمار،ب -2

 باشد.

 :يبعد از جراح نکات

 .يايندن يينتخت پا يوجه از رو يچساعت به ه 00اقل تا حد يبعد از جراح يمارانب -0

 باشد. يم يمارهمراه ب يبه عهده  يمارجهت اجابت مزاج و مرتب كردن تخت ب يمارادرار، كمك به ب ي يسهكردن ك يخال -0

 به پرستار اطالع دهد. يماردچار حالت تهوع شد، همراه ب يماركه ب يدر صورت -0

 در راه رفتن كمك كند. يماربه ب "يمارهمراه ب"پزشك،  ييدو در صورت تأ يز عمل جراحساعت ا 00بعد از گذشت  -2

CCU 
شب با شماره تلفن داخلي اتاق بيمار كه روي تلفن اتاق  3صبح الي  3جهت اطالع از حال بيمارتان مي توانيد از ساعت  .0

 تماس با اتاق بيمار در غير از ساعات ذكر شده پرهيز نمائيد.نصب شده تماس بگيريد. خواهشمند است از ارتباط و 

بعد از ظهر مي باشد. به منظور جلوگيري از انتقال بيماري به كودكان ، از همراه آوردن آن  01الي  01مالقات از ساعت  .0

 .كمتر است ها به بيمارستان خودداري فرمائيد. هرچه تعداد مالقات كنندگان كمتر باشد، شانس ابتالي به عفونت

 ورود آقايان غير از ساعات مالقات به اتاق بستري خانم ها ممنوع مي باشد. .0

 از همراه آوردن وسايل اضافي و غذاهاي فاسد شدني به بيمارستان جلوگيري كنيد. .2

 راز كشيدن سيگار در بخش، نشستن يا خوابيدن روي تخت بيمار ، روبوسي با بيمار و رفت و آمد اضافي كه موجب انتشا .1

گردد، خصوصاً در بيماراني كه جراحي قلب باز شده اند، خودداري كنيد. در صورتي كه دچار بيماري مسري عفونت مي

باشيد از مالقات با بيمار بپرهيزيد، قبل و بعد از تماس با بيمار دست هاي خود را بشوييد و با محلول ضدعفوني نصب مي

 شده در اتاق بيمارتان ضدعفوني نمائيد.

 وردن گل طبيعي بر بالين بيمار به دليل رشد ميکروب و ايجاد حساسيت خودداري فرمائيد.از آ .1



 

 

 از انجام هرگونه اقدام خودسرانه و دادن هرگونه خبر ناگوار به بيمارتان  بپرهيزيد. .4

 از آنجائيکه محيط بيمارستان آلوده مي باشد از پهن كردن پتوي بيماران روي زمين خودداري فرمائيد. .2

 هماهنگي با پرستار از خوراندن مواد غذايي نامناسب به بيمار بپرهيزيد.بدون  .3

 در حالت خوابيده به بيمار آب و غذا ندهيد. .03

 هر مشکلي را فقط با پرستار بخش هماهنگ نمائيد. .00

ه ددر صورتي كه شما ناچار بوديد از لگن در تخت بيمار استفاده كنيد حتماً از دستکش استفاده كنيد و با دستکش آلو .00

به وسايل ديگر دست نزنيد. پس از استفاده لگن، آن را در توالت بشوئيد و در جاي مخصوص در سرويس بهداشتي قرار 

 دهيد. پس از استفاده از دستکش، دست هايتان را حتما بشوئيد و ضدعفوني نمائيد.

ا خدمات پرستاري در كيسه هاي هرگونه زباله شبه خانگي را در كيسه هاي مشکي ريخته و زباله هاي عفوني و مرتبط ب .00

 زرد ريخته شود.

 از قرار دادن پالستيك هاي رنگي و سياه و غذاهاي بدون درب ، در يخچال خودداري نمائيد. .02

 از حوله، ليوان، قاشق، مسواک، ظروف بهداشتي و وسايل شخصي خود استفاده كنيد. .01

ا آب و صابون مايع شسته و سپس با محلول سپتي بعد از استفاده از سرويس هاي بهداشتي حتماً دست هاي خود را ب .01

 سيدين ضدعفوني نمائيد.

 از بخش ممنوع است. 00خروج همراهان و بيماران شب ها از ساعت  .04

 براي همراه بيمار يك پرس غذا در هر وعده غذايي در نظر گرفته شده است. .02

 از دخالت در امر درمان بيماران جدا خودداري كنيد. .03

دن بيمار، كليه عکس ها و آزمايشات را همراه داشته باشيد و در هنگام ترخيص نيز آنها را با خود در هنگام بستري نمو .03

 ببريد.

 در صورتي كه بيمار قبال دارو مصرف مي كرده است، در هنگام بستري به پزشك و پرستاران اطالع دهيد. .00

نمودن بيمار خودداري نمائيد. )بيمارستان  زينتي، پول و زيورآالت در هنگام بسترياز به همراه داشتن هرگونه وسايل  .00

 هيچگونه مسئوليتي در قبال حفظ اينگونه وسايل بيماران ندارد(

همراه بيمار در بخش مستلزم داشتن كارت همراه است كه توسط منشي بخش صادر مي گردد. بنابراين در  حضور .00

با مسئول بخش جهت صدور كارت همراه دوم  همراه داشته باشد، دستور پزشك و هماهنگي 0صورتي كه بيمار نياز به 

 الزامي مي باشد.

و نگهداري كارت همراه صادر شده كوشا باشيد. در صورت مفقود شدن يا پاره شدن كارت، مجدداً صادر  حفظدر  .02

 گردد.نمي

 پيشگيري از بروز مشکالت بعدي در صورت امکان همراه بيمار، از نزديك ترين افراد خانواده باشد. جهت .01

 جيحاً همراه بيمار زن، زن و همراه بيمار مرد، مرد باشد.تر .01



 

 

دستبندهاي شناسايي بيماران در بدو پذيرش و پس از تشکيل شدن پرونده به همراه پرونده تحويل شما مراحعين  .04

محترم خواهد شد. صحت اطالعات مندرج روي دستبند شناسايي بيمار را در هنگام پذيرش كنترل نمائيد و همچنين 

 د شناسايي در هنگام ورود به بخش به مچ دست شما بسته خواهد شد و ضد آب است.دستبن

تا پايان مدت زمان بستري دستبند شناسايي را از مچ دست خود باز ننمائيد زيرا در كليه مراحل درماني تشخيصي )از  .02

از به حداقل رساندن اتفاقات  جمله تجويز دارو، تزريق خون، انجام آزمايشات و تصويربرداري و...( به منظور پيشگيري

 ناخواسته ناشي از عدم شناسايي صحيح بيماران، نياز مي باشد.

 صبح باز گذاشته و سپس آن ها را جمع كنيد. 1شب لغايت  00همراهان گرامي، صندلي استراحت خود را از ساعت  .03

آماده دريافت عصر و شب اي هو دفتر پرستاري در شيفت ( 02تا  4:03واحد رسيدگي به شکايات در ساعات اداري) .03

 انتقادات و پيشنهادات شما در جهت بهبود ارائه خدمات و رفع مشکالت است.

 قرار دارد. CCUمحل خروج اضطراري در جلوي درب  .00

                                            00000001 – 00000002شماره تلفن ايستگاه پرستاري بخش داخلي قلب:  

 بلوک زایمان

 آالت به همراهتان يورو ز يلوازم شخص يهكل يلحوت .0

 به عهده خودتان است يلوازم شخص يتمسئول .0

 نماز و سجاده و چادر نماز در بخش موجود است. يصندل .0

 بخش موجود است. يخچالآب خنك در  .2

 يدكه بتوانباشد  يشما به گونه ا يطباشد و اگر شرا يعصر م2تا0مالقات ندارد اما ساعت مالقات  يمانبخش بلوک زا .1

 شود. يم ياشما مه يمالقات برا يط،شرا ينيدهمراه خودتان را بب

 .يشودشما فراهم م يبرا يمارستانوعده توسط ب يانو م ييغذا يوعده ها .1

 باشد. يدر بخش ممنوع م ياتاستعمال دخان .4

 كند. يم يزيتشما در بخش ،شما را و يبستر يپزشك متخصص در ط .2

 .يدرا بپوش يرا در آورده و لباس مخصوص بستر رونيب يلباسها يدبا يبعد از بستر .3

 شیمی درمانی

براي ورود به بخش شيمي درماني بايد از كاورهاي مخصوص كفش استفاده كنيد يا كفش هاي خود را در بياوريد و  .0

 هاي مخصوص بخش را بپوشيد.دمپايي

پس به هيچ عنوان سرعت سرم هاي  سرم هاي مربوط به داروهاي شيمي درماني بصورت رقيق تنظيم قطرات شده است .0

 خود را آهسته يا تند ننمائيد.



 

 

حين دريافت داروهاي شيمي درماني در صورت احساس سوزش در رگ مورد استفاده يا در صورت بروز عوارض ناگهاني  .0

رستاري گاه پدارويي مانند خونريزي يا سردرد و سرگيجه شديد و حالت تهوع سريعاً از زنگ هشدار استفاده نمائيد يا ايست

 را مطلع نمائيد.

حضور يك نفر همراه آگاه در اتاق بيمار يا كنار تخت بيمار الزامي است. همراه بيمار نبايد دچار بيماري عفوني و حتي  .2

 سرماخوردگي باشد.

 در هنگام استفاده از سرويس هاي بهداشتي حتماً بعد از خروج از فالش تانك استفاده نمائيد. .1

 بخش جداً خودداري نمائيد. از كشيدن سيگار در .1

 از استفاده از عطرهاي تند در بخش خودداري فرمائيد. .4

 نوزادان

 ورود همراه به بخش نوزادان ممنوع است. .0

است كه ورود مادر به بخش نوزادان در هر ساعتي امکان پذير مي باشد و  01الي  01ساعات مالقات بخش نوزادان بين  .0

 ود به بخش را دارند.در اين ساعات فقط پدر نوزاد حق ور

نوزادان سالم تا نيم ساعت الي يکساعت بعد از پذيرش مادر در بخش زنان توسط مسئول آموزش شيردهي تحويل مادر  .0

 شود.داده مي

 خوردن و آشاميدن و استفاده از موبايل در بخش نوزادان ممنوع است. .2

 ماس حاصل فرمائيد)فقط پدر و مادر نوزاد(.ت 00000011براي اطالع از وضعيت نوزاد بيمار خود با شماره تلفن  .1

پدر و مادر قبل از ورود به بخش دست هاي خود را با محلول ضدعفوني كرده و از كاور كفش براي ورود به بخش استفاده  .1

 كند.

 دبراي نوزاداني كه بستري در بخش نوزادان مي باشند براي مادران شيرده امکاناتي نظير تخت و غذاي رايگان وجود دار .4

 تماس حاصل فرمايند. 00000012و همچنين همراهان براي برقراري ارتباط با مادر با شماره تلفن 

 اتاق مادران شيرده مخصوص مادران نوزادان بستري مي باشد و ورود و استفاده همراهان از اين اتاق اكيداً ممنوع است. .2

 جراحی زنان و زایمان

 هت تشکيل پرونده روز قبل از عمل جراحي مراجعه كنيد.بيمار گرامي با هماهنگي پزشك جراح خود، ج .0

 كليه آزمايشات و سونوگرافي دوران بارداري)از جمله گروه خوني( را حتماً بهمراه داشته باشيد. .0

در صورت وجود هر نوع بيماري زمينه اي / مصرف داروي خاص، داروي خود را بهمراه داشته باشيد. )بيماري تيروئيد،  .0

 بي، اعصاب و روان(صرع، بيماري قل

 بيمه، همراه بيمار و در دسترس باشد.دفترچه  .2

 از تجمع و تردد در بخش خودداري كنيد. .1



 

 

 تلفن همراه خود را بصورت بي صدا بگذاريد و با صداي بلند صحبت نکنيد. .1

 است و بايستي بخش سريعاً رأس ساعت تخليه گردد. 01الي  01ساعت مالقات از ساعت  .4

 بيمارستان و داخل بخش خارج از زمان مالقات خودداري فرمائيد.از آوردن بچه ها به  .2

 الزامي است بيمار يك همراه داشته باشد. .3

 نظافت و بهداشت اتاق خود را رعايت كنيد. .03

همراه گرامي براي بيمارتان غذاهاي ضد نفخ و پروتئين دار)جوجه، سوپ ماهيچه بدون حبوبات(، كمپوت گالبي، آناناس  .00

 هم كنيد.و لوازم شخصي فرا

 بخش یاختصاص یزاتتجه

 تعداد محل استقرار نام دستگاه تعداد محل استقرار نام دستگاه تعداد محل استقرار نام دستگاه رديف

 ICU - O.H 2 الكترو شوك CCU-2 2 الكترو شوك CCU1 2 الكترو شوك  .1

 ICU - O.H 2 الكتروكارديوگراف CCU-2 2 الكتروكارديوگراف CCU1 2 الكتروكارديوگراف  .2

 ICU - O.H 1 بخور سرد CCU-2 1 پالس اكسيمتر CCU1 1 بخور گرم  .3

 ICU - O.H 1 بخور گرم CCU-2 12 پمپ سرنگ CCU1 2 برانكارد  .4

 ICU - O.H 1 پالس اكسيمتر CCU-2 2 پيس ميكر CCU1 1 پالس اكسيمتر  .5

 CCU1 12 پمپ سرنگ  .6
تخت بستري سه 

 شكن
CCU-2 8 پمپ سرنگ ICU - O.H 13 

 ICU - O.H 2 پيس ميكر CCU-2 1 ترازو CCU1 2 پيس ميكر  .7

8.  
تخت بستري 

 شكنسه
CCU1 7 تشك مواج CCU-2 6 تخت ويژه آي سي يو ICU - O.H 5 

 ICU - O.H 1 ترمومتر CCU-2 1 چراغ اشعه CCU1 1 تخت ويژه الكتريكي  .9

 ICU - O.H 4 تشك مواج CCU-2 2 ساكشن CCU1 10 تشك مواج  .11

 ICU - O.H 1 چراغ اشعه CCU-2 1 ست معاينه CCU1 1 چراغ اشعه  .11

 ABG ICU - O.H 1دستگاه  CCU-2 1 فشارخون سنج CCU1 2 ساكشن  .12

 ICU - O.H 1 راديولوژي پرتابل CCU-2 1 گولكومتر CCU1 1 ست معاينه  .13

 CCU1 1 فشارخون سنج  .14
الرنگوسكوپ 

 بزرگسال
CCU-2 2 ساكشن ICU - O.H 1 

 ICU - O.H 1 ست معاينه CCU-2 1 يتور سانترالمان CCU1 1 گولكومتر  .15

16.  
الرنگوسكوپ 

 بزرگسال
CCU1 2 

مانيتورينگ عاليم 

 حياتي
CCU-2 8 فشارخون سنج ICU - O.H 1 

 CCU1 1 مانيتور سانترال  .17
مانيتورينگ عاليم 

 حياتي  پرتابل
CCU-2 1 گولكومتر ICU - O.H 2 

18.  
مانيتورينگ عاليم 

 حياتي
CCU1 8 نگاتوسكوپ CCU-2 1 

الرنگوسكوپ 

 بزرگسال
ICU - O.H 4 

19.  
مانيتورينگ عاليم 

 حياتي  پرتابل
CCU1 1 هموديفاير CCU-2 1 مانيتور سانترال ICU - O.H 1 



 

 

 تعداد محل استقرار نام دستگاه تعداد محل استقرار نام دستگاه تعداد محل استقرار نام دستگاه رديف

 CCU-2 1 ونتيالتور CCU1 1 نگاتوسكوپ  .21
مانيتورينگ عاليم 

 حياتي
ICU - O.H 6 

 CCU-2 1 ويلچر CCU1 2 ونتيالتور  .21
مانيتورينگ عاليم 

 لحياتي  پرتاب
ICU - O.H 1 

 ICU - O.H 1 نگاتوسكوپ 56  جمع: CCU1 2 ويلچر  .22

 ICU - O.H 1 وارمر بدن ICU 2 الكترو شوك 63  جمع:  .23

 ICU - O.H 6 ونتيالتور ICU 2 الكتروكارديوگراف CSSD 4 اتوكالو  .24

 ICU - O.H 1 ويلچر ICU 1 بخور گرم CSSD 1 شوينده ابزار جراحي  .25

 61  جمع: ICU 2 برانكارد 5  جمع:  .26

 POST-CCU 1 الكترو شوك ICU 1 برونكوسكوپ چشمي NPS 1 الكترو شوك  .27

 POST-CCU 1 الكترو كار ديو گراف ICU 1 بن ماري NPS 1 الكتروكارديوگراف  .28

 POST-CCU 1 بخور گرم ICU 1 پالس اكسيمتر NPS 2 برانكارد  .29

31.  
تخت بستري سه 

 شكن
NPS 31 پمپ سرنگ ICU 12 برانكارد POST-CCU 1 

 POST-CCU 1 پالس اكسيمتر ICU 1 پيس ميكر NPS 1 تخت ژينكولوژي  .31

 POST-CCU 4 پمپ سرنگ ICU 10 تخت ويژه آي سي يو NPS 1 ترمواسكن گوش  .32

 POST-CCU 1 پيس ميكر ICU 10 تشك مواج NPS 1 ترمومتر  .33

 ICU 1 چراغ اشعه NPS 1 چراغ اشعه  .34
تخت بستري سه 

 شكن
POST-CCU 21 

 POST-CCU 1 تشك مواج DVT ICU 2دستگاه ضد  NPS 1 ساكشن  .35

 POST-CCU 1 ست معاينه ICU 1 راديولوژي پرتابل NPS 1 سونيكيد  .36

 POST-CCU 3 فشارخون سنج ICU 5 ساكشن NPS 2 فشارخون سنج  .37

 POST-CCU 1 گولكومتر ICU 10 ساكشن ديواري NPS 2 كات نوزاد  .38

 ICU 2 ست معاينه NPS 1 گولكومتر  .39
گوسكوپ الرن

 بزرگسال
POST-CCU 1 

41.  
الرنگوسكوپ 

 بزرگسال
NPS 1 سي پپ ICU 1 مانيتور سانترال POST-CCU 2 

 ICU 1 فشار خون سنج اطفال NPS 2 ويلچر  .41
مانيتورينگ عاليم 

 حياتي
POST-CCU 16 

 POST-CCU 1 نگاتوسكوپ ICU 1 فشارخون سنج 49  جمع:  .42

 POST-CCU 3 يلچرو ICU 1 گولكومتر POST-ICU 1 الكترو شوك  .43

 60  جمع: ICU 1 الرنگوسكوپ اطفال POST-ICU 1 الكتروکاردیوگراف  .44

 POST-ICU 1 برانكارد  .45
الرنگوسكوپ 

 بزرگسال
ICU 10 3 اورژانس الكترو شوك 

 3 اورژانس الكتروکاردیوگراف ICU 1 مانيتور سانترال POST-ICU 2 پمپ سرنگ  .46



 

 

 تعداد محل استقرار نام دستگاه تعداد محل استقرار نام دستگاه تعداد محل استقرار نام دستگاه رديف

47.  
تخت بستري سه 

 شكن
POST-ICU 15 

ينگ عاليم مانيتور

 حياتي
ICU 10 3 اورژانس برانكارد 

 POST-ICU 1 ترمومتر  .48
مانيتورينگ عاليم 

 حياتي  پرتابل
ICU 1 1 اورژانس پالس اکسیمتر 

 1 اورژانس پمپ سرنگ ICU 1 نگاتوسكوپ POST-ICU 5 تشك مواج  .49

 1 اورژانس CPRتخت  ICU 1 همودياليز POST-ICU 2 ساكشن  .51

 ICU 1 هموديفاير POST-ICU 1 ست معاينه  .51
تخت بستری سه 

 شكن
 14 اورژانس

 2 اورژانس تخت بستری کودك ICU 1 وارمر بدن POST-ICU 2 فشارخون سنج  .52

 2 اورژانس ترمومتر ICU 11 ونتيالتور POST-ICU 1 گولكومتر  .53

54.  
الرنگوسكوپ 

 بزرگسال
POST-ICU 1 ونتيالتور پرتابل ICU 1 1 اورژانس چراغ اشعه 

55.  
اليم مانيتورينگ ع

 حياتي  پرتابل
POST-ICU 1 ويلچر ICU 1 2 اورژانس چراغ سیالكتیک 

 2 اورژانس ساکشن 108  جمع: POST-ICU 1 نگاتوسكوپ  .56

 1 اورژانس ست معاینه 1 آزمايشگاه POST-ICU 1 Bilirubin Meter ونتيالتور  .57

 POST-ICU 2 ويلچر  .58
Elisa Micro Plate  

Washer 
 1 آزمايشگاه

فشار خون سنج 

 اطفال
 1 اورژانس

 38  جمع:  .59
Elisa Micro plate 

reder 
 7 اورژانس فشارخون سنج 1 آزمايشگاه

 General OR 1 اتوكالو  .61
Flamephoto 

meter 
 1 اورژانس گولكومتر 1 آزمايشگاه

 2 اورژانس الرنگوسكوپ اطفال 1 آزمايشگاه General OR 2 tissu processing اره استرنوم  .61

 3 آزمايشگاه اتوآنااليزر General OR 3 الكترو شوك  .62
الرنگوسكوپ 

 بزرگسال
 5 اورژانس

 1 اورژانس مانیتور سانترال 2 آزمايشگاه اتوكالو General OR 1 بالون پمپ  .63

 1 آزمايشگاه اسپكتروفوتومتر General OR 6 برانكارد  .64
مانیتورینگ عالیم 

 حیاتی
 10 اورژانس

 2 اورژانس نگاتوسكوپ 2 آزمايشگاه زرالكتروليت آنالي General OR 1 بن ماري  .65

 1 اورژانس ونتیالتور 2 آزمايشگاه انكوباتور General OR 1 پالس اكسيمتر  .66

 3 اورژانس ویلچر 2 آزمايشگاه بن ماري General OR 2 پمپ بتادين  .67

 69  جمع: 1 آزمايشگاه پالكت شيكر General OR 1 پمپ تورنيكت  .68

 1 اتاق عمل زنان الكترو شوك 1 آزمايشگاه اشرتري و General OR 14 پمپ سرنگ  .69

 4 اتاق عمل زنان برانكارد 1 آزمايشگاه تريپوني ريدر General OR 2 پمپ قلبي ريوي  .71

 2 اتاق عمل زنان پالس اكسيمتر 1 آزمايشگاه ABGدستگاه  General OR 2 پيس ميكر  .71



 

 

 تعداد محل استقرار نام دستگاه تعداد محل استقرار نام دستگاه تعداد محل استقرار نام دستگاه رديف

 1 ق عمل زناناتا پمپ سرنگ 1 آزمايشگاه ديونايزر General OR 5 تخت جراحي  .72

 3 اتاق عمل زنان تخت جراحي 1 آزمايشگاه روتاتور General OR 1 چراغ اشعه  .73

 1 اتاق عمل زنان چراغ اشعه 4 آزمايشگاه سانتريفوژ General OR 6 چراغ سيالكتيك  .74

 4 اتاق عمل زنان چراغ سيالكتيك 1 آزمايشگاه سرلوژي شيكر General OR 1 چراغ معاينه  .75

 3 اتاق عمل زنان دستگاه بيهوشي 1 آزمايشگاه سريمان ACT General OR 1دستگاه   .76

 1 اتاق عمل زنان ساكشن 2 آزمايشگاه سل كانتر General OR 6 دستگاه بيهوشي  .77

 3 اتاق عمل زنان ساكشن جراحي 1 آزمايشگاه شوينده چشم General OR 1 دستگاه الپاراسكوپ  .78

 1 اتاق عمل زنان فشارخون سنج 1 آزمايشگاه فتومتر General OR 1 ساكشن  .79

 1 اتاق عمل زنان كوتر 1 آزمايشگاه فريزر پالسما General OR 3 ساكشن جراحي  .81

 2 آزمايشگاه فور General OR 1 سنگ شكن  .81
مانيتورينگ عاليم 

 حياتي
 5 اتاق عمل زنان

 1 اتاق عمل زنان نگاتوسكوپ 1 آزمايشگاه كانتر دستي General OR 1 سيستوسكوپ  .82

83.  
ضدعفوني كننده 

 محيط
General OR 1 31  جمع: 2 آزمايشگاه كواگوالمتر 

 3 اكسيژن ساز دراير 1 آزمايشگاه گاما كانتر General OR 1 فشارخون سنج  .84

 3 اكسيژن ساز كمپرسور 1 آزمايشگاه ميكروتوم General OR 2 كات نوزاد  .85

 2 اكسيژن ساز ژنمولد اكسي 4 آزمايشگاه ميكروسكوپ General OR 1 كپنو گراف  .86

 8  جمع: 1 آزمايشگاه ESRميكسر General OR 5 كوتر  .87

88.  
الرنگوسكوپ 

 بزرگسال
General OR 6 آنژيوگرافي 2 آزمايشگاه هود ميكروبيولوژي CATHLAB 1 

89.  
مانيتورينگ عاليم 

 حياتي
General OR 7 الكتروكارديوگراف 1 آزمايشگاه يخچال بانك خون CATHLAB 1 

 CATHLAB 1 انژكتور 49  جمع: General OR 1 ناوي گيتور  .91

 CATHLAB 1 پالس اكسيمتر 1 تست ورزش اسپيرومتري General OR 6 نگاتوسكوپ  .91

 CATHLAB 1 پمپ بتادين 2 تست ورزش اكوكارديوگرافي General OR 2 هيتركولر  .92

 CATHLAB 8 پمپ سرنگ 1 تست ورزش الكترو شوك General OR 1 وارمر خون  .93

 CATHLAB 1 ترازو 1 تست ورزش تست ورزش co2 General OR 4ول وارمر كپس  .94

 CATHLAB 1 چراغ اشعه 2 تست ورزش فشارخون سنج General OR 2 وارمر نوزاد  .95

 General OR 1 ويلچر  .96
الرنگوسكوپ 

 بزرگسال
 CATHLAB 2 ساكشن 1 تست ورزش

 CATHLAB 4 فشارخون سنج 8 تست ورزش ECGهولتر  103  جمع:  .97

 CATHLAB 1 كوتر 5 تست ورزش هولتر فشار 1 جراحي زنان شوك الكترو  .98

 CATHLAB 1 گولكومتر 21  جمع: 1 جراحي زنان الكتروكارديوگراف  .99



 

 

 تعداد محل استقرار نام دستگاه تعداد محل استقرار نام دستگاه تعداد محل استقرار نام دستگاه رديف

 1 جراحي مردان الكترو شوك 1 جراحي زنان بخور سرد  .111
الرنگوسكوپ 

 بزرگسال
CATHLAB 4 

 CATHLAB 2 سانترالمانيتور  1 جراحي مردان الكتروكارديوگراف 2 جراحي زنان بخور گرم  .111

 2 جراحي مردان بخور گرم 2 جراحي زنان برانكارد  .112
مانيتورينگ عاليم 

 حياتي
CATHLAB 18 

 2 جراحي مردان برانكارد 1 جراحي زنان پالس اكسيمتر  .113
مانيتورينگ عاليم 

 حياتي  پرتابل
CATHLAB 3 

114.  

تخت بستري سه 

 شكن
 CATHLAB 1 سكوپنگاتو 1 جراحي مردان پالس اكسيمتر 32 جراحي زنان

 CATHLAB 1 ويلچر 2 جراحي مردان پمپ سرنگ 1 جراحي زنان ترمومتر  .115

 1 جراحي زنان تشك مواج  .116
تخت بستري سه 

 شكن
 52  جمع: 26 جراحي مردان

 1 درمانگاه اتورفركتومتر 1 جراحي مردان تخت معاينه 1 جراحي زنان چراغ اشعه  .117

 1 درمانگاه اتوسكوپ 1 جراحي مردان ترمومتر 1 جراحي زنان ساكشن  .118

 1 درمانگاه اتوكالو 1 جراحي مردان چراغ اشعه 1 جراحي زنان ست معاينه  .119

 1 درمانگاه اسليت المپ 1 جراحي مردان ساكشن 4 جراحي زنان فشارخون سنج  .111

 1 درمانگاه اكوكارديوگرافي 1 جراحي مردان ست معاينه 2 جراحي زنان گولكومتر  .111

112.  

الرنگوسكوپ 

 بزرگسال
 2 درمانگاه الكتروكارديوگراف 2 جراحي مردان فشارخون سنج 3 احي زنانجر

 2 درمانگاه امالگاماتور 1 جراحي مردان گولكومتر 1 جراحي زنان نگاتوسكوپ  .113

 3 جراحي زنان ويلچر  .114
الرنگوسكوپ 

 بزرگسال
 2 درمانگاه اندوسكوپي 1 جراحي مردان

 1 رمانگاهد برانكارد 1 جراحي مردان نگاتوسكوپ 58  جمع:  .115

 1 درمانگاه تخت ژينكولوژي 1 جراحي مردان ويلچر 1 دياليز الكترو شوك  .116

 3 درمانگاه ترازو 46  جمع: 1 دياليز الكتروكارديوگراف  .117

 3 درمانگاه جرمگير دندان 1 راديوتراپي الكتروكارديوگراف 1 دياليز برانكارد  .118

 1 درمانگاه معاينهچراغ  2 راديوتراپي برانكارد 1 دياليز پالس اكسيمتر  .119

121.  

تخت بستري سه 

 شكن
 1 درمانگاه راديولوژي دندان 1 راديوتراپي بن ماري 17 دياليز

 1 دياليز ترازو  .121
تخت بستري سه 

 شكن
 2 درمانگاه ساكشن 1 راديوتراپي



 

 

 تعداد محل استقرار نام دستگاه تعداد محل استقرار نام دستگاه تعداد محل استقرار نام دستگاه رديف

 2 درمانگاه ست معاينه 1 راديوتراپي تخت معاينه 1 دياليز ساكشن  .122

 1 درمانگاه سونوگرافي 1 يوتراپيراد دوزيمتري 3 دياليز فشارخون سنج  .123

 1 درمانگاه سونيكيد 1 راديوتراپي دوزيمتري ميداني 1 دياليز گولكومتر  .124

125.  

الرنگوسكوپ 

 بزرگسال
 1 درمانگاه ظهور و ثبوت 1 راديوتراپي شتابدهنده خطي 1 دياليز

 1 درمانگاه فتال مانيتورينگ 1 راديوتراپي طراحي درمان 19 دياليز همودياليز  .126

 9 درمانگاه فشارخون سنج 1 راديوتراپي كاتر 1 دياليز نتيالتور پرتابلو  .127

 1 درمانگاه فور 1 راديوتراپي هيتر سرب 2 دياليز ويلچر  .128

 2 درمانگاه كراتومتري 1 راديوتراپي واترفانتوم 50  جمع:  .129

131.  Control-X 2 درمانگاه اليت كيور 2 راديوتراپي ويلچر 1 راديولوژي 

131.  

پرينتر دستگاه 

 راديولوژي
 1 درمانگاه لنز متر 15  جمع: 1 راديولوژي

 1 زايمان الكترو شوك 2 راديولوژي راديولوژي  .132
نشتي سنج 

 اندوسكوپ
 1 درمانگاه

 6 درمانگاه نگاتوسكوپ 1 زايمان الكتروكارديوگراف 1 راديولوژي راديولوژي دندان  .133

 1 درمانگاه ويلچر 1 زايمان برانكارد 1 راديولوژي راديولوژي ديجيتال  .134

 2 درمانگاه يونيت دندانپزشكي 2 زايمان پالس اكسيمتر 1 راديولوژي سونوگرافي  .135

 2 راديولوژي ظهور و ثبوت  .136
تخت بستري سه 

 شكن
 54  :جمع 8 زايمان

 1 شيمي درماني الكترو شوك 3 زايمان تخت ژينكولوژي 9  جمع:  .137

 1 شيمي درماني روكارديوگرافالكت 1 زايمان تخت معاينه 8 نوزادان انكوباتور نوزاد  .138

 6 شيمي درماني پمپ سرنگ 2 زايمان ترازو 1 نوزادان بخور گرم  .139

 1 زايمان ترمومتر 1 نوزادان بويلر  .141
تخت بستري سه 

 شكن
 6 شيمي درماني

 6 شيمي درماني تخت شيمي درماني 1 زايمان چراغ اشعه 2 نوزادان پالس اكسيمتر  .141

 1 شيمي درماني تخت معاينه 1 زايمان تيكچراغ سيالك 7 نوزادان پمپ سرم  .142

 1 شيمي درماني ترازو 1 زايمان ساكشن 1 نوزادان تخت احيا نوزاد  .143

 1 شيمي درماني ساكشن 1 زايمان سونوگرافي 1 نوزادان ترازو  .144

 1 شيمي درماني گولكومتر 7 زايمان سونيكيد 1 نوزادان ترمومتر  .145

 4 زايمان گفتال مانيتورين 1 نوزادان تي پيس نوزاد  .146
الرنگوسكوپ 

 بزرگسال
 1 شيمي درماني
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    1 نوزادان چراغ اشعه  .147

مانيتورينگ عاليم 

 حياتي
 1 شيمي درماني

 1 شيمي درماني هود شيمي درماني    1 نوزادان ساكشن  .148

 27  جمع:    2 نوزادان شيردوش برقي  .149

       8 نوزادان فتوتراپي  .151

       5 نوزادان كات نوزاد  .151

       3 نوزادان سكوپ اطفالالرنگو  .152

153.  

مانيتورينگ عاليم 

 حياتي
       3 نوزادان

       1 نوزادان نگاتوسكوپ  .154

       5 نوزادان وارمر نوزاد  .155

       2 نوزادان ونتيالتور نوزاد  .156

       54  جمع:  .157

 

 بلند باشيد  موفق و سر
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