مرکز آموزشی درمانی نمازی
کتابچه خط مشی ،دستورالعمل ،روش اجرایی
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1

حقوق گیرنده خدمت
ردیف

کد

عنوان

محور

شماره
بازنگری

زیرمحور

صفحه

1

خط مشی :روش رعایت و حفظ حریم خصوصی گیرنده خدمت

حقوق گیرنده
FP-PP-01
خدمت

5

تسهیالت و
حمایت ها

3

2

حمایت از گروه های آسیب پذیر و جمعیت های در معرض خطر

حقوق گیرنده
FP-PP-02
خدمت

5

تسهیالت و
حمایت ها

5

3

مشاوره روان شناسی بیماران تروما

حقوق گیرنده
FP-pp-03
خدمت

2

تسهیالت و
حمایت ها

7

4

مشاوره روان شناسی به بیماران خودکشی و مسمومیت

حقوق گیرنده
FP-pp-04
خدمت

2

تسهیالت و
حمایت ها

10

5

مشاوره روان شناسی بیماران گروه هدف ( در معرض خطر)

حقوق گیرنده
FP-pp-05
خدمت

تسهیالت و
حمایت ها

13

6

مددکاری اجتماعی نیازهای مددجویان را شناسایی و برای بیماران آسیب
پذیر برنامه حمایتی دارد.

حقوق گیرنده
FP-pp-06
خدمت

2

تسهیالت و
حمایت ها

16

7

مشاوره روان شناسی بیماری های مزمن و مقاوم به درمان

حقوق گیرنده
FP-pp-07
خدمت

2

تسهیالت و
حمایت ها

19

8

استفاده از تلفن همراه توسط گیرندگان خدمت و کارکنان در قسمت های
مختلف بیمارستان

حقوق گیرنده
FP-pp-08
خدمت

4

تسهیالت و
حمایت ها

22

9

استفاده نکردن از همراه بیمار در کارهای درمانی و خدماتی

حقوق گیرنده
FP-pp-09
خدمت

3

تسهیالت و
حمایت ها

24

10

خبر بد و نحوه گفتن خبر بد به بیمار یا همراه وی

حقوق گیرنده
FP-pp-10
خدمت

3

تسهیالت و
حمایت ها

26

11

حفظ محرمانگی اطالعات

حقوق گیرنده
FP-pp-11
خدمت

3

تسهیالت و
حمایت ها

30

12

راهنمایی و هدایت گیرندگان خدمت در سطح بیمارستان

حقوق گیرنده
NC-PP-01
خدمت

3

اطالع رسانی و
ارتباطات

34

13

روش اجرایی :نحوه ارائه خدمات به بیماران مجهول الهویه

حقوق گیرنده
FP-PR-02
خدمت

4

تسهیالت و
حمایت ها

37

14

ترخیص با رضایت شخصی

حقوق گیرنده
FP-PR-03
خدمت

4

تسهیالت و
حمایت ها

40

15

مشاوره روان شناسی بیماران با اختالالت روانی ،آسیب های اجتماعی و
مادران پرخطر و شیرده

حقوق گیرنده
FP-PR-04
خدمت

2

تسهیالت و
حمایت ها

42

16

مراقبت از بیمار سالمند

حقوق گیرنده
FP-PR-05
خدمت

3

تسهیالت و
حمایت ها

45

17

استفاده از پرسنل همگن در ارایه خدمات

حقوق گیرنده
FP-PR-06
خدمت

2

تسهیالت و
حمایت ها

47

18

مشاوره روان شناسی همراه بیمار

حقوق گیرنده
FP-PR-07
خدمت

2

تسهیالت و
حمایت ها

49

19

محدوده و ضوابط محتوا و زمان فعالیت بلندگو/پیجر

 FP-WI-01حقوق گیرنده
خدمت

2

تسهیالت و
حمایت ها

51

2

2

بسمه تعالی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز -مرکز آموزشی درمانی نمازی
عنوان حیطه  :احترام به حقوق گیرنده خدمت
عنوان خط مشی  :رعایت و حفظ حریم خصوصی گیرنده خدمت



تاریخ ابالغ

تاریخ آخرین بازنگری

شماره بازنگری

صفحه

کد

99/09/15

99/09/01

5

3

FP-PP-01

دامنه کاربرد  :کلیه بخش های بالینی

 تعریف :ندارد
 سیاست :
در راستای ارائه خدمات با باالترین کیفیت در بیمارستان این خط مشی با سیاست های زیر تدوین گردیده است .
 .1در این مرکزکلیه فرآیندها و اقدامات درمانی براساس قانون انطباق ارسالی از دانشگاه علوم پزشکی انجام می گردد.
 .2کمیته اخالق و مسئول ارتباطات مردمی بر نحوه اجراء نظارت می نمایند .
 .3مستندات موجود در دفتر ارتباطات مردمی ثبت و بایگانی می گردد .
 روش اجرایی :
 .1مسئول بخش تمامی امکانات و تسهیالت الزم جهت حفظ حریم خصوصی گیرنده خدمت (پاراوان ،پرده و )...را در اختیار پرسنل
قرار می دهد.
 .2پرستار مسئول بیمار حریم شخصی بیمار را بایستی رعایت نماید و در صورت انجام پروسیجرهایی از قبیل سونداژ ،ECG ،حمام
در تخت ،پانسمان  ،مراقبت از زخم بستر  ،تعویض لباس  ،تغییر وضعیت ،از پرده های سقفی اطراف تخت ها در بخش مراقبت های
ویژه قلبی ،مراقبت های ویژه و اورژانس و در سایر بخش ها از پاراوان جهت حفظ حریم شخصی بیمار استفاده می نماید.
 .3کادر درمان در مراحل تشخیصی از جمله معاینات اجازه می دهند فرد معتمد بیمار حضور داشته باشد.
 .4در تمام مراحل درمان یکی از والدین کودک میتواند حضور داشته باشد مگر اینکه این امر خالف ضرورتهای پزشکی باشد.
 .5کادر درمان ترتیبی اتخاذ می نماید که تا حد امکان از پرسنل همگن برای ارائه خدمات به بیمار استفاده شود(.با رعایت این اصل
که استفاده از پرسنل همگن نباید مانعی برای کمک رسانی فوری به گیرنده خدمت و مصدومین باشد)
 .6مسئول شیفت در صورتی که پرسنل همگن جهت انجام مراقبت های درمانی در بخش حضور نداشته باشد با دفتر سوپروایزر
تماس گرفته و سوپروایزر هماهنگی الزم را جهت حضور پرسنل همگن در بخش انجام می دهد.
 .7کادر درمان درکلیه مراحل جهت حفظ حریم شخصی بیمار ،از پوشانده شدن مناطقی از بدن گیرنده خدمت که در مراحل
تشخیصی و درمانی نیازی به مداخله ندارند ،اطمینان حاصل می نماید.
.8کادر درمان در جهت حفظ حریم شخصی بیمار از بیان اطالعات درمانی بیمار مانند آزمایشات  ،درمانها و جواب تست های
پاراکلینیک و  ...در محیط عمومی خودداری می نماید.
 .9پرستار مسئول بخش جهت بیمارانی که درخواست اتاق خصوصی دارند در صورتی که امنیت بیمار به مخاطره نیفتد و در
مداخالت درمانی نیز خللی ایجاد نشود و فراهم کردن اتاق خصوصی در بخش مقدور باشد تمهیدات الزم را انجام می دهد و
بیمار  /همراه بیمار فرم رضایت آگاهانه را مبنی بر افزایش هزینه بستری تکمیل می نماید .
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 .10کادر درمان عالوه بر مراقبت و ارائه خدمات مورد نیاز  ،حریم خصوصی بیمار و اصل محرمانگی را نیز رعایت می نمایند .
 .11کادر درمان قبل ازورود به اتاق بیمار در زده و اجازه ورود می خواهند.
 .12کادر درمان ،بیماری یا اطالعات بهداشتی مربوط به بیمار را محرمانه تلقی نموده و از افشای آن خود داری می نماید (رعایت اصل
رازداری راجع به کلیه اطالعات مربوط به بیمار الزم است مگر درمواردی که قانون آن را استثنا کرده باشد)
 .13مسئول مدارک پزشکی در صورت مراجعه بیمار جهت تحویل مدارک پرونده با درخواست وی و با دستور مدیر یا رئیس
بیمارستان کپی برابر با اصل مدارک را تحویل بیمار می دهد.
 .14کادر درمان استانداردهای ملی پوشش را برای بیماران رعایت می کنند.
 مسئول پاسخگوی خط مشی  :زهرا خلیلی ( مسئول حقوق گیرنده خدمت )
 روش نظارت برخط مشی  :مشاهده ،مصاحبه ،مستندات
 امکانات و تسهیالت مورد نیاز :
 پیوست (ضمائم) :ندارد
 منابع و مراجع  :قانون انطباق امور اداری و فنی با موازین شرع مقدس
تهیه کنندگان
نام و نام خانوادگی

نام ونام خانوادگی

امضاء

زهرا خلیلی

طوبی کوشکی

مسئول حقوق گیرنده خدمت

مدیرخدمات پرستاری

میترا کیانی

محمود پاکپور

مسئول مدارک پزشکی

(مسئول رسیدگی به شکایات )

امضاء

میالد نعمت الهی
فاطمه رفعتی

(کارشناس هماهنگ کننده

(کارشناس بهبود کیفیت )

ایمنی)

درنا نجفی
(پرسنل بایگانی)
تأیید کننده
نام و نام خانوادگی

تصویب کننده و ابالغ کننده
نام ونام خانوادگی

امضاء

رضا ملک نسب

دکتر محمد صادق مسعودی

(مدیر بیمارستان)

(رئیس بیمارستان )
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امضاء

بسمه تعالی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز-مرکز آموزشی درمانی نمازی
عنوان حیطه  :احترام به حقوق گیرنده خدمت
عنوان خط مشی :حمایت از گروه های آسیب پذیر و جمعیت های درمعرض خطر
تاریخ ابالغ

تاریخ آخرین بازنگری

شماره بازنگری

صفحه

کد

99/09/15

99/09/01

5

5

FP-PP-02

 دامنه کاربرد :کلیه بخشهای بالینی
 تعریف :گروههای آسیبپذیر:کلیه بیمارانی که در بدو ورود به بیمارستان بدلیل مشکالت و آسیب های مختلف که ممکن است
توام با بیماری یا جدا از بیماری شان باشد نیاز به پیگیری و حمایتهای روحی و اقتصادی و حقوقی دارند( سالمندان  ،مادران
پرخطر ،افراد ناتوان  ،بیمار روانی  ،معلول ذهنی و جسمی  ،افراد بدون سرپرست  ،کودکان بد سرپرست و بی سرپرست )
بیماران مجهول الهویه  :بیماران غیرقابل شناسایی
بیمار بالصاحب  :بیماری که فاقد سرپرست بوده و متولی ندارد.
کودکان بی سرپرست  :کودکی که فاقد سرپرست می باشد .
 سیاست  :به منظور حمایت از گروههای آسیب پذیر و تسریع در امر درمان این خط مشی با سیاستهای زیر تدوین
گردیده است.
 -1در این مرکز درمانی واحدهای مددکاری اجتماعی  ،حقوقی  ،روانپزشکی و کارشناس هماهنگ کننده بالینی با تعاملل بلا گلروه
پرستاری و پزشکی وجود دارند.
 -2با در نظر گرفتن نیاز مددجویان و حفظ کرامت انسانی این مهم انجام میگردد.
 -3آموزشهای الزم در این مورد بصورت چهره به چهره و بطور مستمر انجام میگیرد.
 -4آمار فعالیتها در سامانه مددکاری ثبت و بایگانی میشود.
 -5در این مرکز نظارت بر حمایت از گروههای آسیب پذیر و تحویل آنها به خانواده یا بهزیستی بر عهده واحد حقوقی و مددکاری
می باشد.
 روش اجرایی :
 .1پرستار مسئول شیفت در صورت پذیرش بیمار آسیب پذیر در بخش به واحد مددکاری اطالع رسانی می کند .
 .2مسئول مددکاری  ،بخشهای بیمارستان را بین پرسنل مددکاری جهت راند روزانه تفکیک می کند.
 .3کارشناسان مددکاری در راند روزانه موارد گروههای آسیب پذیر را شناسایی و پیگیری مینمایند .
 .4مددکار اجتماعی در مورد بیماران آسیب پذیر با واحد حقوقی مکاتبه مینماید .
 .5مسئول امور حقوقی بیمارستان پس از بررسی موارد ،پیگیریهای حقوقی و قضایی را انجام میدهد .
 .6مددکار اجتماعی در صورت نیاز به پیگیری در مورد برخی بیماران آسیب پذیر به اورژانس اجتماعی نیز اطالع میدهد.
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 .7روانشناس بالینی به صورت روزانه لیست بیمارانی که پرسنل در  HISثبت نموده اند را تهیه کرده و بیماران آسیب پذیر را
شناسایی و به بررسی و رفع مشکل روحی  ،روانی و عاطفی بیمار می پردازد .
 .8روانشناس بالینی بیمار در صورت بر طرف نشدن مشکل  ،بیمار را به روانپزشک مرکز معرفی میکند.
.9

واحد مددکاری کلیه خدمات ارائه شده به مددجویان را در پرونده بیمار و همچنین در سامانه جامع مددکاری دانشگاه و دفاتر

واحد مددکاری ثبت می نماید .
 – 9کارشناس هماهنگ کننده بالینی در مورد مادران پرخطر گزارش الزم را ازسوپروایزر مربوطه دریافت و در  HISمشاهده
نموده ،امور مربوط به مادران پرخطر را پی گیری مینماید.تجهیزات خاصی شامل سونوکیت و سونوگرافی واژینال و تخت معاینه نیز
برای این بیماران فراهم شده است .
 مسئول پاسخگوی خط مشی  :معصومه اکبری فرد ( مسئول مددکاری )
 روش نظارت بر خط مشی :مستندات  ،مشاهدات  ،مصاحبه
 امکانات و تسهیالت مورد نیاز  :واکر ،عصا ،صندلی چرخدار،توالت فرنگی پرتابل  ،ساید ریل ،سونوکیت و سونوگرافی واژینال و
تخت معاینه ،احتیاجات بهداشتی و اتاق بازی کودکان
 پیوست (ضمائم ) :ندارد
 منابع و مراجع  :تجربه بیمارستانی

تهیه کنندگان
نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی

امضاء

معصومه اکبری فرد

سعید نامجو

(مسئول مددکاری)

( مسئول امور حقوقی)

هاجر غالمی

ناهید حسینی

(مدیر هماهنگی بالینی)

(روانشناس بالینی)

امضاء

طوبی کوشکی
سارا اکرام زاده

(مدیرخدمات پرستاری)

(مسئول واحد روانپزشکی)
میالد نعمت الهی

فاطمه رفعتی

(کارشناس هماهنگ کننده ایمنی )

(کارشناس بهبود کیفیت )

محمود پاکپور

زهرا خلیلی

(مسئول رسیدگی به شکایات)

(مسئول گیرنده خدمت )

تایید کننده
نام ونام خانوادگی

تصویب کننده و ابالغ کننده
نام ونام خانوادگی

امضاء

رضا ملک نسب

دکتر محمد صادق مسعودی

(مدیر بیمارستان)

(رییس بیمارستان )
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امضاء

بسمه تعالی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز -مرکز آموزشی درمانی نمازی
عنوان حیطه  :احترام به حقوق گیرنده خدمت
عنوان خط مشی  :مشاوره روان شناسی بیماران تروما
تاریخ ابالغ

تاریخ آخرین بازنگری

شماره بازنگری

صفحه

کد

99/09/15

99/09/01

2

7

FP-PP-03

 دامنه کاربرد  :کلیه بخش های بالینی
 تعریف:
رویداد تروماتیک یا تروما  :بیماری که با تجربه مرگ ،جراحت جدی و خطرناک ،تصادف یا بالیای طبیعی برای خود یا دیگری
مواجهه شده است .نشانه های مشخصه آن شامل تجربه مجدد ذهنی ،الگوی هیجانی  ،برانگیختگی مفرط و نشانه های اضطرابی
شدید است.
 سیاست :
روانشناس بیمارستان ،جهت بیماران با تجربه حوادث تروماتیک و پذیرش شده در بیمارستان به دلیل عالئم و نشانه های
اضطرابی ناشی از تروما مشاوره روانشناختی انجام می دهد.
 روش اجرایی :
 .1پرستار بخش در صورت مواجهه با بیماران تروماتیک که در تعاریف باال ذکر شده است به دو روش می تواند به واحد روان
شناسی اطالع رسانی نماید:
الف .ثبت در ( HISقسمت مربوط را تیک می زند)
ب.تماس تلفنی در ساعات اداری و روزهای غیرتعطیل
 .2روان شناس روزانه سیستم را بررسی نموده و در صورت مواجهه با بیمار تروما به بخش مراجعه می نماید و در مرحله اول
گزارشی کلی از تروما و میزان آسیب ناشی از تروما را از پرستار و همراه بیمار دریافت می نماید.
 .3در مرحله دوم ،روان شناس در صورت هوشیار بودن  ،بیمار را ارزیابی روانی می کند .در ارزیابی روانی عالئم جسمانی و روانی
ناشی از تروما بررسی می شوند.
تبصره :عالئم و شدت آن به ماهیت گستردگی و تفسیر آسیب پذیری بیمار ،مدت زمان تروما و کنترل تجربه روانی در فرد
بستگی دارد.
 .4عالئم جسمانی شامل :مشکالت خواب( بی خوابی ،کابوس ،پرش خواب) ،خستگی ،از جا پریدن ،تپش قلب ،درد عضالنی،
لرزش اعضای بدن ،تعرق زیاد ،بروز مشکل در تمرکز کردن می باشد.
 .5عالئم روانی شامل خاطرات اضطراب آور ناخواسته ،غم و پریشانی شدید ،واکنش فیزیکی در برابر چیزی که یادآور سانحه
است ،پرهیز از تفکر و صحبت کردن در مورد سانحه ،تغییرات منفی در حاالت و افکار ،افکار منفی در مورد خود و سایر افراد،
احساس نا امیدی در مورد آینده ،مشکالت حافظه ،احساس گناه و شرم و ترس است.
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تبصره :در زمینه حوادث تروماتیک اختالل ( PTSDاختالل استرس پس از سانحه) شایع می باشد .این اختالل حالتی از ضربه
روحی است که می تواند بر هر فرد یا افرادیکه شاهد یک یا چند رویداد تلخ و بسیار سخت بوده اند رخ دهد .عالئم  PTSDمی
تواند بعد از یک تاخیر چند هفته ای و یا چند ماهه شروع گردند .آنها معموآل در طی  6ماه پس از حادثه ناگوار ظاهر میگردند.
در بیمارانی که اخیرا تجربه ای تروماتیک داشته اند یا در پیشینه شان حوادث تروماتیکی اتفاق افتاده عالئم اختالل PTSD
توسط روان شناس بیمارستان بررسی می شود و توصیه های الزم جهت ادامه درمان ارائه می گردد.
 .6در درمان بیماران تروماتیک بستری ،روان شناس در دو زمینه تمرکز می کند :
الف :کاهش عالئم روانشناختی ،فیزیکی و بهبود کیفیت زندگی بیمار (تمرکز بر افکار ،احساسات ،رفتار و ادراکات فیزیکی بیمار
است) .روان شناس با تعیین اینکه کدام فاکتورها ،الگوهای تفکر و رفتار را تقویت می کند به بیمار کمک کرده و آن الگوها را به
چالش کشیده و تغییر می دهد.
ب :کاهش ترس و اضطراب بیمار و ایجاد انگیزه برای پیگیری درمان جسمی و روانی
 .7در فرایند درمان  ،روان شناس برای کاهش عالئم روانی ،بیمار را به روانپزشک بیمارستان ارجاع می دهد.
مسئول پاسخگوی خط مشی  :مریم حسینی ( روان شناس بیمارستان )
 روش نظارت برخط مشی  :مشاهده و بررسی مستندات
 امکانات و تسهیالت مورد نیاز --- :
 پیوست (ضمائم)  :ندارد
 منابع و مراجع :تجربه بیمارستان
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تهیه کنندگان
نام و نام خانوادگی

نام ونام خانوادگی

امضاء

مریم السادات عباس پور

دکترسارا اکرام زاده

(کارشناس روان شناسی)

( مسئول واحد روانپزشکی)

مریم حسینی

زهرا خلیلی

(کارشناس روان شناسی)

امضاء

(مسئول حقوق گیرنده خدمت)

فاطمه رفعتی
(کارشناس بهبود کیفیت )
تأیید کننده
نام و نام خانوادگی

تصویب کننده و ابالغ کننده
نام ونام خانوادگی

امضاء

دکتر زهرا پویان

دکتر محمد صادق مسعودی

(مدیر درمان بیمارستان )

(رئیس بیمارستان )
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امضاء

بسمه تعالی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز -مرکز آموزشی درمانی نمازی
عنوان حیطه  :احترام به حقوق گیرنده خدمت
عنوان خط مشی  :مشاوره روان شناسی به بیماران خودکشی و مسمومیت
تاریخ ابالغ

تاریخ آخرین بازنگری

شماره بازنگری

صفحه

کد

99/09/15

99/09/01

2
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FP-PP-04

 دامنه کاربرد  :کلیه بخش های بالینی
 تعریف:
 .iگروه های آسیب پذیر و در معرض خطر :این گروه شامل بیمارانی با تشخیص های خودکشی ،مسمومیت ،مشکالت اجتماعی
(کودک آزاری ،همسر آزاری ،سالمندآزاری ،افراد بی خانمان ،اعتیاد  ،بیماران مجهول الهویه ،افراد زندانی و بیماری های
عفونی ،مادر باردار بدون حضور همسر) مادران پرخطر ،شیرده و اختالالت روانی می باشد.
.ii

خودکشی اقدامی است که شخص با دانش کامل در مورد نتایج مرگبار آن انجام می دهد و به زندگی خود خاتمه می بخشلد.
در برخی از موارد فردی که اقدام به خودکشی نموده انگیزه اصلی اش مرگ نیست بلکه فرد برای انتقام جویی ،قدرت نمایی،
اعمال فشار یا جلب توجه به این کار می پردازد.

.iii

معموال خودکشی از طریق مصرف نامناسب یا بیش از اندازه داروها ،مواد آسیب زا( سم ها ،شوینده ها ،مواد مخدر ،الکل و )...
یا انجام رفتارهای پر خطر (دار زدن ،رگ زدن و  )...انجام می شود.

.iv

مسمومیت به معنای مصرف نامناسب یا بیش اندازه داروها یا مواد آسیب زا که به منظور پایلان دادن بله زنلدگی و آسلیب
رساندن به قصد خودکشی نمی باشد.

 سیاست :
در این مرکز به دلیل پذیرش بیماران خودکشی و مسمومیت در راستای کنترل و درمان عوامل روانی ایجادکننده و موثر در
خودکشی این خط مشی تدوین شده است.
-1در این مرکز درمانی واحدهای روانپزشکی ،روان شناسی ،مددکاری اجتماعی و حقوقی بیماران موارد خودکشی و مسمومیت را
پیگیری می نمایند.
-2در این واحد اقدامات الزم مشاوره ای با همکاری واحدهای مددکاری و حقوقی انجام می پذیرد.
-3آمار خودکشی توسط این واحد به معاونت درمان و مرکز بهداشت شهدای والفجر ماهانه گزارش می شود.
 روش اجرایی :
.1

پرستار مسئول بیمار  /شیفت در صورت مواجهه با بیمار که سابقه خودکشی دارد (طبق تعریف ذکر شده ) و تشخیص پزشک
به دو روش می تواند به واحد روانشناسی اطالع دهد:
الف) ثبت در ( HISقسمت مربوط را تیک می زند)
ب)تماس تلفنی در ساعات اداری و غیر تعطیل

 .4روان شناس بیمارستان روزانه  HISرا چک میکند و با توجه به اطالعات ثبت شده در  HISدر بخش حضور یافتله و بلا بیملاران
خودکشی در صورت هوشیار بودن  ،مصاحبه و عوامل خطر را بررسی می نماید .فرم شرح حال روانپزشکی مخصوص بیماران بستری
را تکمیل می کند و همچنین مصاحبه با همراه بیمار انجام می گیرد .
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نکته  :عوامل خطر برای تشخیص خودکشی شامل( :نوع خودکشی ،تعداد خودکشی های قبلی ،سابقه بیماری روانپزشلکی ،سلابقه
اعتیاد و رفتار های پر خطر ،مشکالت و عدم حمایت خانوادگی ) می باشد.
نکته  :به منظور حل مشکالت روان شناختی که بیمار در حال حاضر تجربه می کند ،پیشگیری از خودکشی بعدی و حلل مشلکالت
زمینه ای و خانوادگی ،مشاوره روان شناختی با بیمار و همراه بیمار انجام می شود.


در این زمینه علل شایع خودکشی شامل :احساس شکست ،سرخوردگی ،خشم ونفرت ،فقدان ،خودانگاره نامطلوب ،رفتارهای
تکانشی ،پیش بینی پذیری و کنترل می باشد.



شایع ترین اختالالت روانی که درگیر رفتارهای خودکشی می شوند شامل :افسلردگی ،اخلتالل شخصلیت ملرزی ،اخلتالل
سازگاری ،اختالل مرتبط با مصرف مواد و اسکیزوفرنی است.
نکته :پزشک معالج برای بیمار خودکشی مشاوره روانپزشکی درخواست می نماید .

 .7روان شناس بیمارستان در صورت لزوم و تشخیص با توجه به عوامل خطر مربوط به خودکشی  ،بیمار را به واحلد ملددکاری و
حقوقی معرفی می نماید و در صورت صالحدید توسط مددکار بیمارستان با اورژانس اجتماعی تماس گرفته می شود ( .عواملل
خطر شامل کودکان بد سرپرست ، ،دو خودکشی یا بیشتر در طول یکماه ،طالق والدین )...،می باشد.
مسمومیت:
.1

روان شناس بیمارستان با توجه به تشخیص پزشک ،سن بیمار و عوامل خطر در صورت هوشیار بودن  ،با بیمار و هملراه بیملار
مصاحبه و تکمیل فرم شرح حال روان پزشکی انجام می شود.

 .2عوامل خطر برای مسمومیت شامل علت مسمومیت ،تعداد مسمومیت های قبلی ،مشکالت خانوادگی ،سابقه اعتیاد و رفتارهای
پر خطر در بیمار و همراه بیمار (در کودکان) و اهمال کاری والدین در مورد کودکان می باشد( .در کودکان :توصیه راجلع بله در
دسترس نبودن داروها یا ماده های سمی ،شوینده ها و مخدرها انجام می شود).
 .3روانشناس بیمارستان در صورت لزوم با توجه به بررسی علت مسمومیت و عوامل خطلر ذکلر شلده ،بیملار را بله واحلد
مددکاری و حقوقی معرفی می نماید
 مسئول پاسخگوی خط مشی  :مریم السادات عباس پور( روان شناس بیمارستان )
 روش نظارت برخط مشی  :مشاهده
 امکانات و تسهیالت مورد نیاز ---- :
 پیوست (ضمائم)  :ندارد
 منابع و مراجع :
 دکتر حمید پورشریفی و همکاران ،)1391( ،مقاله نقش افسردگی ،استرس ،شادکامی و حمایت اجتماعی در شناسایی افکار
خودکشی دانشجویان ،مجله روانپزشکی و روان شناسی بالینی ایران ،سال هجدهم شماره 2
 دکتر همایون شیخ االسالمی و همکاران ،)1386( ،بررسی عوامل مستعد کننده اقدام به خودکشی در مراجعین به بخش
اورژانس ،مجله دانشکده علوم پزشکی گیالن ،دوره هفدهم شماره 65
 دکتر مریم حناساب زاده اصفهانی ،)1389( ،کتاب نمی خواهم به خودکشی فکر کنم ،نشر قطره
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تهیه کنندگان
نام و نام خانوادگی

نام ونام خانوادگی

امضاء

مریم السادات عباس پور

دکترسارا اکرام زاده

(کارشناس روان شناسی)

(مسئول واحد روانپزشکی)

لیلی قره خانی

معصومه اکبری فرد

(سوپروایزر بالینی )

(مددکار بیمارستان )

مریم حسینی

زهرا خلیلی

(کارشناس روان شناسی)

( مسئول حقوق گیرنده خدمت)

تأیید کننده
نام و نام خانوادگی

امضاء

تصویب کننده و ابالغ کننده
نام ونام خانوادگی

امضاء

دکتر زهرا پویان

دکتر محمد صادق مسعودی

(مدیر درمان بیمارستان )

(رییس بیمارستان )
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امضاء

بسمه تعالی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز -مرکز آموزشی درمانی نمازی
عنوان حیطه  :احترام به حقوق گیرنده خدمت
عنوان خط مشی  :مشاوره روان شناسی بیماران گروه هدف ( در معرض خطر)
تاریخ ابالغ

تاریخ آخرین بازنگری

شماره بازنگری

صفحه

کد

99/09/15

99/09/01

2
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FP-PP-05

 دامنه کاربرد  :کلیه بخش های بالینی
 تعریف:
گروه های هدف شامل:
 گروههای آسیب پذیر و در معرض خطر ( خودکشی ،مسمومیت ،کودک آزاری ،مشکالت اجتماعی (کودک آزاری ،همسر
آزاری ،سالمندآزاری ،افراد بی خانمان ،اعتیاد ،بیماران مجهول الهویه ،افراد زندانی و بیماری های عفونی ،مادر باردار بدون
حضور همسر مادران پرخطر  ،شیرده و اختالالت روانی )
 بیماری ها ( بیماری های مزمن و مقاوم به درمان ،بیمار در حال احتضار)
 تروما (آسیب های روانی ناشی از تصادف و حوادث تروماتیک ،فوت اخیر اعضاء خانواده ،بیماری ،جراحی و مداخالت تهاجمی
همراه با کم توانی جسمی و ذهنی)
 همراه بیمار (بیماران بدسرپرست و بحران های روانی ناشی از تشخیص و درمان بیمار)
این بیماران بدلیل عوامل مستعد کننده در پیشینه یا به دلیل شرایط استرس زای کنونی ،عالوه بر مشکالت جسمی که تجربه
می کنند ،درگیر عالئم و اختالالت روانی می شوند که بر سالمت جسمی و روند درمان تاثیر گذار است .منظور از عالئم روانی،
نشانه های حاد و مزمن روان شناختی است که در روند درمان بهینه ،تداخل ایجاد کرده و نیاز به مداخله روان شناس می باشد.
 سیاست :
به منظور حمایت از بیماران نیازمند به خدمات روانپزشکی و روان شناسی و تسریع در امر درمان و کاهش عالئم روان شناختی
ناشی از بیماری های جسمی این خط مشی با سیاستهای زیر تدوین گردیده است.
-1در این مرکز درمانی واحدهای روانپزشکی ،روان شناسی ،مددکاری اجتماعی ،حقوقی و کارشناس هماهنگ کننده بالینی با
تعامل با گروه پرستاری و پزشکی وجود دارند.
-2با در نظر گرفتن نیاز مددجویان و حفظ کرامت انسانی این مهم انجام میگردد.
-3مشاوره و آموزشهای الزم در این مورد بصورت چهره به چهره و بطور مستمر انجام میگیرد.
-4در این مرکز نظارت بر حمایت از گروههای هدف (گروه های آسیب پذیر و در معرض خطر ،عالئم روانی ناشی از بیماری ها،
تروما و مسائل مرتبط به همراه بیمار) و پیگیری وضعیت سالمت روان بیماران بعهده واحد روان پزشکی _ روان شناسی
بیمارستان می باشد.
 روش اجرایی :
 -1پرستار مسئ ول بیمار در صورت مواجهه با بیمار مذکور که در جدول باال ذکر شده است به دو روش می تواند بله واحلد
روان شناسی اطالع دهد:
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الف) ثبت در ( HISقسمت مربوط را تیک می زند)
ب) تماس تلفنی در ساعات اداری و غیر تعطیل
تبصره :در صورتی که شرایط بیمار بستری  ،اورژانسی باشد ،بخش می تواند با روانپزشک مقیم بیمارستان تماس بگیلرد.
اورژانسی بودن به این معنی است که بیمار رفتارهای پر خطر مانند ( بی قراری شدید ،خود زنی  ،پرخاشگری شدید ،به هم
ریختن بخش و  )...دارد که سالمت جسمانی خودش یا سایر پرسنل درمانی را تهدید می کند.
 -2روان شناس بیمارستان روزانه  HISرا بررسی می نماید و با توجه به اطالعاتی که از  HISبه دست می آیلد در بخلش
حضور یافته ،در صورت هوشیار بودن بیمار ،مصاحبه و ارزیابی روانی انجام داده و فرم شرح حلال روانپزشلکی مخصلوص
بیماران بستری را تکمیل می کند .یک نسخه از فرم در پرونده بیمار بایگانی شلده و یلک نسلخه در واحلد روانشناسلی
بایگانی میشود.
-3روان شناس در راستای تسهیل شرایط روانی بیمار در روند درمانی توصیه های الزم را به همراه بیملار و بخلش ارائله
مینماید.
-4روان شناس با توجه به ارزیابی روانی در صورت نیاز ،بیمار را به روانپزشک بیمارستان ارجاع می دهد.
-5روان شناس با توجه به درخواست دوباره بخش یا پزشک مرتبط ،فرایند مشاوره را پیگیری می نماید.
-6روان شناس در صورت لزوم پیگیری های مالی – حقوقی همراه بیمار را به واحد مددکاری و حقوقی ارجاع می دهد.
-7روان شناس لیست افراد و گزارش پیگیری های هر ماه را به مسئول واحد و مدیر درمان بیمارستان ارائه می دهد.
 مسئول پاسخگوی خط مشی  :مریم حسینی ( روان شناس بیمارستان )
 روش نظارت برخط مشی  :مشاهده و بررسی مستندات
 امکانات و تسهیالت مورد نیاز - :
 پیوست (ضمائم)  :ندارد
 منابع و مراجع  :تجربه بیمارستان
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تهیه کنندگان
نام و نام خانوادگی

نام ونام خانوادگی

امضاء

مریم حسینی

امضاء

دکتر سارا اکرام زاده
( مسئول واحد روانپزشکی )

(کارشناس روان شناسی)
طوبی کوشکی

معصومه اکبری فرد

(مدیر خدمات پرستاری)

(مددکار بیمارستان )

مریم السادات عباس پور

زهرا خلیلی

(کارشناس روان شناسی)

( مسئول حقوق گیرنده خدمت)

تأیید کننده
نام و نام خانوادگی

تصویب کننده و ابالغ کننده
نام ونام خانوادگی

امضاء

دکتر زهرا پویان

دکتر محمد صادق مسعودی

(مدیر درمان بیمارستان )

(رییس بیمارستان )
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امضاء

بسمه تعالی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز -مرکز آموزشی درمانی نمازی
عنوان حیطه  :احترام به حقوق گیرنده خدمت
عنوان خط مشی  :مددکاری اجتماعی نیازهای مددجویان را شناسایی و برای بیماران آسیب پذیر برنامه حمایتی دارد.
تاریخ ابالغ

تاریخ آخرین بازنگری

شماره بازنگری

صفحه

کد

99/09/15

99/09/01

2
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FP-PP-06

 دامنه کاربرد  :کلیه کارکنان درمانی ،مددکاری ،امور حقوقی  ،روانشناسی ،پذیرش
 تعریف:
گروههای آسیب پذیر اجتماعی بیمارانی که در بدو ورود به بیمارستان بدلیل مشکالت و آسیب های مختلف که ممکن است توام
با بیماری یا جدا از بیماریشان باشد نیاز به پیگیری و حمایتهای روحی و اقتصادی و حقوقی دارند .

 سیاست :
مددکاری بیمارستان در راستای حمایت از کلیه بیماران بخصوص گروه آسیب پذیر اجتماعی حمایتهای روحی  ،روانی  ،اجتماعی
و اقتصادی و حقوقی را در حد امکان انجام داده و ترخیص بیماران را تسهیل می نماید .
 روش اجرایی :
 -1پرستار مسئول بیمار در صورت مواجه با بیمار آسیب پذیر که در تعاریف توضیح داده شده است به روشهای زیر به واحد
مددکاری اطالع رسانی میکند :
الف -ثبت در  HISبیمارستان در قسمت خدمات مددکاری
ب -گزارش دادن از طریق تماس تلفنی
ج -اطالع رسانی به مددکار در زمان راند بخشها
 -2کارشناس مسئول مددکاری روزانه اقدام به گرفتن لیست بیماران بدون بیمه و بیمارانی که هزینه درمانی آنها رو به افزایش
می باشد می نماید.
- 3کارشناسان واحد مددکاری روزانه به تفکیک مسئولیت  ،اقدام به راند روزانه بخشهای اورژانس و بستری و بیمارانی که در
 HISثبت شده است مینمایند.
 -4کارشناس مددکاری به بیمارانی که تحت پوشش سازمانهای حمایتی و خیریه ها میباشند راهنمایی های الزم را جهت
استفاده از پوشش های حمایتی ارائه میدهد.
الف -بیمارانی که تحت حمایت کمیته امداد میباشند با توجه به قرارداد فی مابین بیمارستان و کمیته امداد در زمان ترخیص
جهت انجام امور مالی با در دست داشتن صورتحساب مالی بیمارستان به کمیته امداد ارجاع داده میشوند .
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ب – ارائه خدمت به گروههای تحت حمایت بهزیستی با توجه به عدم قرارداد و تعهد مالی و صرفا در جهت برنامه حمایتی که
بیمارستان از گروههای آسیب پذیر دارد ارائه میشود و این امر فقط با بررسیهای کارشناسی مددکاری بعمل می آید.
ج -با توجه به اینکه بیمارستان با برخی خیریه ها در تعامل میباشد و صرفا با توجه به نیاز مددجو و خدمتی که خیریه ارائه
میدهد  ،بیماران به مراکز خیریه در استان یا خارج استان معرفی میگردند .
خیریه محک که مرتبط با کودکان سرطانی میباشد .
خیریه محکم که مرتبط با ناهنجاریهای مادرزادی میباشد .
خیریه بنیاد امید و خیریه امدادگران عاشورا در ارتباط با بیماران سرطانی بزرگسال ....
 -5کارشناس مددکاری جهت بیمارانی که نیازمند مساعدت مالی میباشند  ،در طی بستری و در زمان ترخیص برنامه حمایت
مالی از طریق بنیاد خیریه نمازی  ،تخفیف مددکاری و معاونت درمان و دیگر خیریه ها و خیرین را ارائه میدهد .
 -6کارشناس مددکاری جهت بیماران مجهول الهویه و بی خانمان و بدون همراه و کودکان و نوزادان بدسرپرست و بدون سر
پرست که قرار است بعد از درمان به مراکز نگهداری بهزیستی ارجاع داده شوند در جهت گرفتن بیمه و کد یکتا جهت انجام امور
بیمه ای اقدام مینماید و مطابق خط مشی بیمارستان عمل میکند .
 -7کارشناس مددکاری گروههای آسیب پذیر را در صورت نیاز به بررسی و پیگیری در زمان و بعد از ترخیص به اورژانس
اجتماعی بهزیستی معرفی میکند .
 -9مددکار بیمارستان گروههای آسیب پذیر که نیاز به پیگیری حقوقی دارند را به واحد حقوقی بیمارستان معرفی میکند تا
جهت گرفتن حکم دادستان و اقدامات بعدی در جهت ارجاع به بهزیستی اقدام گردد.
 -10کلیه امور مربوط به مددکاران تحت نظارت و تایید مدیریت بیمارستان میباشد.
 -11ارزیابی واحد مددکاری بیمارستان به صورت دوره ای و هر یک سال یکبار توسط مسئول مددکاری دانشگاه در معاونت
درمان صورت میپذیرد.
 مسئول پاسخگوی خط مشی  :معصومه اکبری فرد ( مددکار بیمارستان )
 روش نظارت برخط مشی  :مشاهده و بررسی مستندات
 امکانات و تسهیالت مورد نیاز :
 پیوست (ضمائم)  :خط مشی حمایت از کودک آزاری.خط مشی حمایت از بیماران مجهول الهویه .
 منابع و مراجع  :تجربه بیمارستان
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تهیه کنندگان
نام و نام خانوادگی

نام ونام خانوادگی

امضاء

معصومه اکبری فرد

محسن بهمن پور

(مددکار بیمارستان )

(حفاظت فیزیکی)

سعید نامجو

زهرا خلیلی

(مسئول امور حقوقی )

( مسئول حقوق گیرنده

امضاء

خدمت)
الهام امیری

علی سبحانی

(مدیر اورژانس)

(مشاور اجرایی رئیس
بیمارستان)

سارا کاراندیش

طوبی کوشکی

(سر پرستار)

(مدیر خدمات پرستاری)
تأیید کننده

نام و نام خانوادگی

تصویب کننده و ابالغ کننده
نام ونام خانوادگی

امضاء

رضا ملک نسب

دکتر محد صادق مسعودی

(مدیر بیمارستان )

(رییس بیمارستان )
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امضاء

بسمه تعالی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز -مرکز آموزشی درمانی نمازی
عنوان حیطه  :احترام به حقوق گیرنده خدمت
عنوان خط مشی  :مشاوره روان شناسی بیماری های مزمن و مقاوم به درمان
تاریخ ابالغ

تاریخ آخرین بازنگری

99/09/15

99/09/01

شماره بازنگری

صفحه

کد

19

FP-PP-07

2

 دامنه کاربرد :کلیه بخش های بالینی
 تعریف:
-1بیماری مزمن و مقاوم به درمان :بیماری طوالنی مدتی که تغییرات جسمانی در بدن ایجلاد کلرده و کارکردهلای بیملار را
محدود می گرداند ،دوره درمان آن طوالنی و نامشخص است .بیمار برای یک دوره طوالنی ناچار اسلت بلا علوارض ناشلی از
بیماری کنار بیاید و بپذیرد که هرگز نمی تواند از نظر جسمانی به وضعیت قبل از بیماری خود باز گردد.
 در بزرگساالن معموال این بیماریها شامل دیابت ،نارسایی کلیه ( بیماران دیالیزی )  ،بیماریهای قلبلی عروقلی ،تاالسلمی،
بیماریهای مزمن استخوانی و مفصلی ،آسیب های نخاعی و مغزی حاد ،بیماران سکته مغزی فاز حاد ،معلولیت هلای جسلمی،
صرع ،اختالالت ریوی،گوارشی ،صرع و بیمار با سرطان می باشد.
در کودکان معموال این بیماریها شامل بیماریهای ژنتیکی ،دیابت ،بیماریهای عفونی ،نارسائی ها ،تشنج ،نقص ایمنی ،کودکان با
پیوند و کودکان با سرطان می باشد.
-2پیامدهای روانی ناشی از بیماری های مزمن :بیماری های مزمن نگاه به زندگی را به عنوان فرآیندی ملنظم و مسلتمر بله
چالش می کشد و عالوه بر این موجب پیامد های زیان بخش و تاثیرات منفی اضطراب ،اختالالت خلقی و سازگاری روانی ملی
گردند و موجب می شود بیماران تمایل چندانی به ادامه درمان نداشته باشند.
 سیاست :
-1روان شناس بیمارستان ،جهت بیماران با تشخیص بیماری های مزمن و مقاوم به درمان را به دلیل ارتباط متقابل سالمت
جسم و روان و پیامدهای روانی ناشی از بیماری های مزمن ،مشاوره روانشناختی انجام می دهد.
-2واحد روانپزشکی -روانشناسی بیمارستان ،سوپر وایزر آموزشی و مدیر خدمات پرستاری ،نحوه ارتباط با بیماران مزمن
و مقاوم به درمان را به کلیه پرسنل درمانی آموزش و هماهنگی الزم را انجام می دهند.
 روش اجرایی :
-1پرستار مسئول بیمار /شیفت در صورت مواجهه با بیماران مزمن و مقاوم به درمان که در باال ذکر شده است به دو روش
می تواند به واحد روان شناسی اطالع دهد:
الف) ثبت در ( HISقسمت مربوط را تیک می زند)
ب) تماس تلفنی در ساعات اداری و غیر تعطیل
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تبصره :در صورتی که شرایط بیمار بستری اورژانسی باشد ،بخش می تواند با روانپزشک مقیم بیمارستان تملاس بگیلرد.
اورژانسی بودن به این معنی است که بیمار رفتارهای پر خطر مانند(بی قراری شدید ،خود زنی  ،پرخاشگری شدید  ،به هم
ریختن بخش  )...دارد که سالمت جسمانی خود و پرسنل درمانی را تهدید می کند.
 -2روان شناس بیمارستان در مرحله اول بعد از برقراری ارتباط درمانی ،میزان اطالعات بیمار راجع به بیملاری را بررسلی
کرده و با همکاری پزشک و پرستار و رابط آموزشی بخش به بیمار آموزشهای الزم را ارائه مینماید.
 -3روان شناس بیمارستان ،افکار و باورهای بیمار در مورد بیماری ،نوع و مقدار احساساتی را که تجربه می کند و واکلنش
هایی را که بیمار در مراحل درمانی نشان می دهد ارزیابی کرده و از طریق سوال کردن ،معنی و مفهوم آن رویداد را از نظر
بیمار مورد بررسی قرار می دهد و می پرسد شما راجع به بیماری چه افکار و احساساتی دارید و چه چیز شما را می ترساند
یا نگران می کند ؟
تبصره :روانشناس و تیم درمانی به این نکته توجه دارند که بیماری های مزمن الگوی های رفتاری ،ارتباطی و روانی فرد را
تحت تاثیر قرار می دهد و رسیدن به مرحله ی پذیرش  ،زمان بر است.
 -4روان شناس بیمارستان در مراحل بعدی راجع به فنون آرام سازی و مدیریت استرس با بیملار صلحبت ملی کنلد(.در
پیوست روش اجرایی موجود می باشد)
 -5روان شناس بیمارستان در مرحله بعدی با توجه به نظام افکار و باورهای بیمار در مورد بیماری ،بازسازی شناختی انجام
می دهد .
-6روان شناس بیمارستان بعد از بررسی افکار و بیان هیجانات تجربه شده و ایجاد روابط همدالنه وارد مرحله حل مسلئله
مشکالت واقعی ناشی از بیماری و رفتن به سمت شرایط عادی می شود.
تبصره :توجه داشته باشید هر چه بیمار احساس کنترل و ثبات بیشتری در روند درمان داشته باشد عالئم روانی و شلدت
هیجانات منفی بیمار کاهش می یابد.
 -7روان شناس و تیم درمانی در تمام مراحل درمانی باید در راستای این امر که بیمار احساس نکند تنهاست و باید با همه
مشکالت خودش به تنهایی مقابله کند  ،تالش می نمایند (.حفظ روحیه و برگشت به وضعیت عادی)
تبصره :سعی کنید تا حدی که امکان دارد بیمار را به سمت ارتباط و سیستم های حمایتی نزدیک کنید .ایلن اقلدامات در
راستای احساس کنترل بیشتر و همکاری در روند درمان است.
-8روان شناس بیمارستان در صورتی که عالئم تجربه شده بیمار شدت و پیشینه داشته باشد با همکاری بخش  ،بیمار را به
روانپزشک بیمارستان ارجاع می دهد.
 مسئول پاسخگوی خط مشی  :مریم السادات عباس پور ( روان شناس بیمارستان )
 روش نظارت برخط مشی  :مستندات  ،مشاهدات  ،مصاحبه
 امکانات و تسهیالت مورد نیاز  :آزمون های روان شناسی ،اتاق مشاوره
 پیوست (ضمائم)  :دارد (فنون آرام سازی و مدیریت استرس)  -فرم های شرح حال روانپزشکی
 منابع و مراجع :
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علیرضا یوسفی ،زهره خیام نکویی ( ،)1389مقاله مبانی آموزش های شناختی رفتاری و کاربرد آن در بهبود بیماریهای مزمن،
مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی


کتاب رفتاردرمانی شناختی(راهنمای کاربردی در درمان اختالل های روانی)،جلد اول ،هاوتون ،کرک ،سالکووس کیس،
کالرک ترجمه دکتر حبیب اله قاسم زاده،چاپ چهاردهم (شهریور  ،)97انتشارات ارجمند

تهیه کنندگان
نام و نام خانوادگی

نام ونام خانوادگی

امضاء

مریم السادات عباس پور

دکتر سارا اکرام زاده

(کارشناس روان شناسی)

( مسئول واحد روانپزشکی )

مریم حسینی

زهرا خلیلی

(کارشناس روان شناسی)

( مسئول حقوق گیرنده خدمت)

آرزو ملیح پور

دکتر لیال دهقان

(سرپرستار)

(پزشک )
تأیید کننده

نام و نام خانوادگی

امضاء

تصویب کننده و ابالغ کننده
نام ونام خانوادگی

امضاء

دکتر زهرا پویان

دکتر محمد صادق مسعودی

(مدیر درمان بیمارستان )

(رییس بیمارستان )
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امضاء

بسمه تعالی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز-مرکز آموزشی درمانی نمازی
عنوان حیطه  :احترام به حقوق گیرنده خدمت
عنوان خط مشی  :استفاده از تلفن همراه توسط گیرندگان خدمت و کارکنان در قسمت های مختلف بیمارستان
تاریخ ابالغ

تاریخ آخرین بازنگری

شماره بازنگری

صفحه

کد

99/09/15

99/09/01

4

22

FP-pp-08

 دامنه کاربرد :کلیه بخشهای بالینی و اداری بیمارستان
 تعریف :ندارد
 سیاست :
در این مرکز طبق دستور مدیریت بیمارستان در جهت حفظ آرامش و سکوت در بخش ها و بیمارستان و تمرکز پرسنل بلر انجلام
وظایف خود در راستای بهبود کیفیت خدمات درمان این خط مشی تدوین شده است .
-1اجرای این خط مشی بر مبنای آئین نامه داخلی بیمارستان می باشد.
-2اطالعات مربوط به خطاهای انجام شده به واسطه عدم تمرکز نظیر استفاده از تلفن همراه در کالسهای ایمنی که به صورت مدون
برگزار می شود آموزش داده می شود.
-3نظارت بر اجرای خط مشی در قالب راندهای نظارتی واحد ارتباطات مردمی انجام می گردد.
 -4در هر قسمت بیمارستان که به دلیل مسائل فنی و امنیتی نمی توان از تلفن همراه استفاده کرد عالئم هشدار دهنده منع استفاده
از تلفن همراه نصب شده است.
 روش اجرایی :
 .1مسئولین بخشهای بالینی بر چسب منع استفاده از تلفن همراه را در قسمتهای مختلف بخش نصب می نمایند.
 .2مسئولین بخشهای بالینی بر عدم استفاده از تلفن همراه توسط کادر درمانی نظارت می کنند.
 .3پرسنل بیمارستان در مواقع ضروری می توانند از تلفن همراه در اتاق استراحت پرسنل استفاده نمایند.
 .4بیماران با اجازه پرستار مربوطه و درمواقعی که راند پزشکان و یا در زمان انجام پروسیجر خاص نباشد میتواننداز تلفن همراه
استفاده نمایند .
 .5نیروهای خدمات فقط در هنگام استراحت حق استفاده از تلفن همراه را خواهند داشت.
 .6پرسنل حفاظت فیزیکی بنا به دستور مافوق و فقط برای استفاده کاری میتوانند از تلفن همراه استفاده کنند.
 .7پرسنل کادر درمان در مواقع ضروری جهت برقراری ارتباط با پزشک معالج و یا پزشک کشیک بخش در صورت عدم پاسخ دهی
شماره داخلی و یا نیاز به تماس با خارج از بیمارستان به گونه ای که مخل آسایش بیمار نشود از تلفن همراه استفاده می کنند و
استفاده از تلفن همراه در اتاق عمل و کت لب و بخش ویژه ممنوع می باشد .
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 مسئول پاسخگوی خط مشی  :مهندس عیلرضا مرتضائی ( مسئول امور اداری )
 روش نظارت برخط مشی  :مستندات  ،مشاهدات  ،مصاحبه
 امکانات و تسهیالت مورد نیاز :ندارد
 پیوست (ضمائم ) :ندارد
 منابع و مراجع :تجربه بیمارستان

تهیه کنندگان
نام و نام خانوادگی

نام ونام خانوادگی

امضاء

مهندس عیلرضا مرتضائی

طوبی کوشکی

(مسئول امور اداری)

(مدیر خدمات پرستاری)

اسماعیل حیاتی

الله داودیان

قائم (مقام معاونت آموزشی)

(سرپرستار)

زهرا خلیلی

ابراهیم فروردین

(مسئول گیرنده خدمت )

(کمک بهیار )

احمد گرامی

سارا کاراندیش

(مسئول حفاظت فیزیکی)

(سر پرستار)

میالد نعمت اللهی

فاطمه رفعتی

کارشناس هماهنگ کننده ایمنی

(کارشناس بهبود کیفیت )

تایید کننده
نام ونام خانوادگی

امضاء

تصویب کننده و ابالغ کننده
نام ونام خانوادگی

امضاء

رضا ملک نسب

دکتر محد صادق مسعودی

(مدیر بیمارستان)

(رییس بیمارستان )
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امضاء

بسمه تعالی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز-مرکز آموزشی درمانی نمازی
عنوان حیطه  :گیرندگان خدمت
نام خط مشی:استفاده نکردن از همراه بیمار در انجام کارهای درمانی و خدماتی
تاریخ ابالغ

تاریخ آخرین بازنگری

شماره بازنگری

صفحه

کد

99/09/15

99/09/01

3
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FP-pp-09

 دامنه کاربرد :کلیه بخش های بالینی
 تعریف :ندارد
 سیاست  :در راستای طرح تکریم ارباب رجوع و رضایتمندی ذینفعان این خط مشی در بیمارستان نمازی تدوین می گردد.
 - 1در این مرکز درمانی نیروهای بیماریار به صورت نیروهای شرکتی وجود داردکه از بدو پذیرش و بستری بیماران تمام اموردرمانی
وخدماتی را به عهده گرفته ونیازهای بهداشتی ،تشخیصی ،درمانی ،دارویی وتجهیزاتی را در محدوده شرح وظایف خود تأمین می
نمایند.
 -2شرح وظایف بیماریاران تدوین و به آنها ابالغ شده است(شرح وظایف ضمیمه می باشد)
 -3شرح وظایف بیماریاران طی جلسات مکرر توجیهی آموزش داده می شود.
-4دفتر پرستاری و مسئول بخش ها و واحدها نظارت بر اجرای وظایف بیماریاران را به عهده دارند.

 روش اجرایی :
-1نیروهای بیماریار از بدو پذیرش و بستری بیماران به صورت شبانه روزی تمام امور درمانی و خدماتی مانند انتقال بیمار به
بخش ها،اتاق عمل و واحدهای پاراکلینیک و انجام خدماتی مانند جابه جایی سمپل به آزمایشگاه  ،دارویی و گازهای خونی را
انجام می دهند.
-2نیروهای بیماریار پس از پایان پروسیجر و یا انجام اقدامات تشخیصی بیمار را به بخش مبدا منتقل میکنند.
-3مسئول بخش ها و واحدها و مسئول شیفت بر حسن انجام کار توسط پرسنل بیماریار و خدمات و کارشناسان خود نظارت
می نمایند و موارد عدم انطباق را به پرسنل تذکر میدهند و مواردی که نیاز به آموزش پرسنل باشد به واحد آموزش اطالع
می دهند.
-4مسئول آموزش  ،موارد آموزشی را با برنامه ریزی و به صورت تک نفره و گروهی  ،آموزش می دهد .
 مسوول پاسخگوی خط مشی  :طوبی کوشکی ( مدیر خدمات پرستاری )
 روش نظارت برخط مشی  :مشاهده
 امکانات و تسهیالت مورد نیاز :منابع انسانی ،دارویی،تجهیزاتی
 پیوست (ضمائم ) :ندارد
 منابع و مراجع :کتاب استاندارد اعتباربخشی بیمارستانی
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تهیه کنندگان
نام و نام خانوادگی

نام ونام خانوادگی

امضاء

الله داودیان

علیرضا ظهرابی

(سرپرستار)

بیماریار

ابراهیم فروردین

طوبی کوشکی

(کمک بهیار )

(مدیر خدمات پرستاری )

مهندس عیلرضا مرتضائی

زهرا ولی پور

(مسئول امور اداری)

(پرستار )

تایید کننده
نام ونام خانوادگی

امضاء

تصویب کننده و ابالغ کننده
نام ونام خانوادگی

امضاء

رضا ملک نسب

دکتر محمد صادق مسعودی

(مدیر بیمارستان)

(رییس بیمارستان )

25

امضاء

بسمه تعالی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز -مرکز آموزشی درمانی نمازی
عنوان حیطه  :احترام به حقوق گیرنده خدمت
عنوان خط مشی :خبر بد و نحوه گفتن خبر بد به بیمار یا همراه وی
تاریخ ابالغ

تاریخ آخرین بازنگری

شماره بازنگری

صفحه

کد

99/10/01

99/09/01

3
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FP-pp-10

 دامنه کاربرد :کلیه کارکنان
 تعاریف:


آگاهترین فرد تیم درمانی  :فردی از تیم درمان که از نظردرجه شغلی در باالترین سطح و از نظر اطالعات و علم به روند
درمانی آگاهترین فرد پاسخگو میباشد.



همراه بیمار :بستگان درجه یک



خبر بد :هر خبری که به طور ناخوشایند و جدی نگرش فرد نسبت به آیندهاش را متأثر کند ( .مواردی چون تشخیص بیماری
صعب العالج ،مرگهای ناگهانی ،بیماران درحال احتضار و هرگونه حادثه غیر منتظره)
 سیاست :

.1در این مرکز آگاهترین فرد تیم درمانی براساس اصول اخالق پزشکی و منشور حقوق بیمار میبایست خبر بد را در محیطی مناسب
به روشی مناسب به بیمار یا همراه درجه یک وی اطالعرسانی نماید.

 روش اجرایی :
.1

در بخش های بستری خبر بد توسط اتندینگ مربوطه یا پزشک متخصص و در درجه بعد توسط رزیدنت سینیور به بیمار و
همراه وی اطالع داده میشود و در صورت عدم حضور آن ها مسئول شیفت آموزش دیده  ،این مسئولیت را با هماهنگی
متخصص مربوطه به عهده می گیرد.

 .2در بخش احیاء اتندینگ مربوطه یا رهبر تیم احیاء خبر بد را به همراه بیمار بازگو می کند .
 .3در بخش های  ICUارشدترین پزشک حاضر بر بالین  ،مسئول گزارش خبر بد به همراه بیمار می باشد .
 .4پزشک متخصص یا باالترین فرد تیم درمانی خبر بد را میبایست به سرپرستار یا مسئول واحد اعالم نماید.
 .5مسئول بخش  ،فرد ذیصالح خانواده بیمار یا خود بیمار را جهت حضور در محیطی از پیش تعیین شده ( فضای انتخاب
شده برای گفتن خبر بد به گونه ای باشد که صدای تلفن یا محرک های محیطی در کمترین حد امکان باشد ).فرا خوانده و
اورا دعوت به نشستن نماید .
.6اعالم کننده خبر باید شرایط محیطی  -عاطفی و اجتماعی و حتی علمی مناسب برای بیان خبر را داشته باشد و یا فراهم کند.
.7فرد اعالم کننده خبر بد بایستی خود را معرفی نماید و قبل از اعالم خبر ارتباط موثر را برقرار کرده و مقدمه چینی و زمینه سازی
الزم را انجام دهد و از گفتن ناگهانی خبر و رک گویی نامناسب باید بپرهیزد.
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 .8فرد اعالم کننده خبر بد بایستی ارتباط چشمی و عاطفی خود را حفظ نماید و از دریافت مطلوب اطالعات به بیمار یا همراه وی
اطمینان حاصل نماید و در صورتیکه همراه بیمار در خواست دریافت اطالعات بیشتری داشته باشد بایستی همکاری های الزم را با
وی انجام دهد و از هرگونه پنهان کاری بپرهیزد چون ممکن است عواقب ناخوشایندی برای فرد داشته باشد .
تبصره  :اصل در انتقال خبر بد  ،فرد بیماراست وفرد اعالم کننده خبر بد باید با هماهنگی خود بیمار بستگان را بر طبق انتخاب خود
بیمار دعوت نماید .
 .9پزشک یا پرستار گوینده خبر بد بعد از آگاه کردن همراه بیمار باید مدتی در کنار او باقی بماند تا از پایداری شرایط جسمی و
روحی فرد شنونده اطمینان حاصل کند .همچنین الزم است همراه بیمار در این خصوص آموزش دیده و همراهی بیمار را تا پایداری
وضعیت روحی او بر عهده بگیرد .
 .10پزشک و پرستار باید به حالت های همراه بیمار توجه کرده و اجازه بروز هیجانات را به ایشان بدهند و سعی نمایند با همراه بیمار
همدلی نمایند.
 .11پرسنل کادر درمانی باید در حضور همراه بیمار که خبر بدی دریافت نموده است از شوخی  -خنده و ....بشدت بپرهیزند.
.12در صورت عدم حضور همراه بر بالین بیمار هرگز از طریق تماس تلفنی خبر بد به خانواده داده نمی شود.
 .13در صورت عدم حضور همراه ،پرستار مسئول بخش یا مسئول شیفت با شماره تلفنی که در پرونده بیمار وجود دارد تماس گرفته
و از ایشان می خواهد که از بستگان درجه یک یا ولی و قیم قانونی برای دادن یک سری اطالعات به بیمارستان مراجعه نمایند(پس
ازآن ادامه مطلب طبق روش اجرایی گفته شده انجام گیرد).
 .14در صورت فوت بیمار در هر لحظه از شبانه روز مسئول شیفت موظف است با خانواده متوفی تماس حاصل نماید و از ایشان
دعوت نماید برای انجام پاره ای از اقدامات در بیمارستان حضور داشته باشند.
 .15در صورت بد حال شدن بیمار مسئول شیفت باید قبل از ساعت  12شب و بعد از ساعت  7صبح (قبل از اتمام شیفت کاری) با
خانواده بیمار تماس حاصل نموده و ایشان را به بیمارستان جهت انجام پاره ای از اقدامات دعوت نماید.
 .16ا گر همراهان بیمار درخواست نمایند در صورت بد حال شدن بیمار به ایشان اطالع داده شود مسئول شیفت موظف است بنا به
درخواست همراه بیمار اقدام نماید.



مسئول پاسخگوی خط مشی  :دکتر لیال دهقان ( دبیر کمیته اخالق )

 روش نظارت برخط مشی  :مشاهده
 امکانات و تسهیالت مورد نیاز  :اتاق مناسب جهت گفتن خبر بد
 پیوست (ضمائم ) :مدل های بازگو کردن خبر بد
 منابع و مراجع  :تجربه بیمارستان،کتاب شافی
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مدلهای خبر بد )1 :مدل( ) Comprehensive model of ABCDEF
)2مدل (.)Comprehensive model of SPIKESکلمات به صورت مخفف می باشد.
مدل(( ABCDEF :آماده سازی مقدماتی)=A
(Build a therapeutic environment/relationship.ایجاد یک محیط/ارتباط درمانی)= B
( Communicate well.خبر ناگوار را به شایستگی ابالغ کنید) = C
( Deal with patient & family reactions.واکنش های بیمار و خانواده او را مدیریت کنید)=D
(Encourage and validate emotions.احساسات بیمار را سرکوب نکنید و به آن ارزش بدهید)= E
( Finding Strength.نقاط قوت را بیابید و به آنها اشاره کنید=F
مدل (( S Setting up the interview : )SPIKESبرای انجام مصاحبه آماده شوید)=S
) P Perception assessment.اصلِ پرسیدن قبل از گفتن ،ارزیابی درک بیمار از موقعیت بالینی خود با سؤاالت باز)=P
( I Obtain pt Invitation.تمایل بیمار به دانستن ،پزشک را به بازگویی حقایق فرا می خواند)=I
(K knowledge/ information providing.تهیه اطالعات و دانش مورد نیاز) =K
( E Emotions/Empathic Response.توجه به احساسات مخاطب و ارائه پاسخ های همدالنه)=E
(S Strategy and summary.استراتژِی و خالصه وضیعت) =S
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تهیه کنندگان
نام و نام خانوادگی

نام ونام خانوادگی

امضاء

دکتر لیال دهقان

دکترزهرا پویان

(دبیر کمیته اخالق )

(مدیر درمان )

سعید نامجو

طوبی کوشکی

(مسئول امور حقوقی)

(مدیر خدمات پرستاری)

دکتر امین عسکریان

فاطمه رفعتی

متخصص اخالق پزشکی

(کارشناس بهبود کیفیت )

طاهره رستمی

زهرا خلیلی

(کارشناس آموزش )

(مسئول گیرنده خدمت )

امضاء

الله داودیان
(سرپرستار)
تایید کننده
نام ونام خانوادگی

تصویب کننده و ابالغ کننده
نام ونام خانوادگی

امضاء

رضا ملک نسب

دکتر محمد صادق مسعودی

مدیر بیمارستان

رییس بیمارستان
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امضاء

بسمه تعالی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز-مرکز آموزشی درمانی نمازی
عنوان حیطه  :احترام به حقوق گیرنده خدمت
عنوان خط مشی  :حفظ محرمانگی اطالعات
تاریخ ابالغ

تاریخ تدوین

شماره بازنگری

صفحه

کد

99/09/15

99/09/01

5
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FP-PP-11

 دامنه کاربرد و مخاطبین  :کلیه پزشکان و فراگیران و کارکنان
 تعریف:


فراگیران:کلیه دانشجویانی که به هر دلیل وارد بیمارستان می شوند.



کارکنان :کلیه پزشکان و پرسنل درمانی و غیر درمانی



اطالعات خصوصی :اطالعات مربوط به خود بیمار و خانواده وی و کلیه اطالعات مربوط به زندگی خصوصی او



اطالعات محرمانه :اطالعات مربوط به بیماری شخصی و خصوصی بیمار(ایدز ،سفلیس ،سوزاک و بیماریهای روان شناختی)



وضعیت محرمانه بر اساس صالحدید بیمار  :بیمار به هر دلیلی نخواهد حضور وی در بیمارستان افشاء شود .



وضعیت محرمانه بر اساس استراتژی بیمارستان  :بیمارستان به هر دلیلی نتواند و یا نخواهد حضور و یا عدم حضور بیمار در
بیمارستان را افشاء نماید .

 سیاست :


در این مرکز در جهت حفاظت از دارایی های بیمارستان و فراهم کردن محیطی امن برای دسترسی به اطالعات و بهره برداری
از امکانات و اطالعات ،کلیه کارکنان ،پزشکان و فراگیران در این بیمارستان ملزم به رعایت اصل محرمانگی می باشند .



مدیریت و مرکز اطالعات و فن آوری بیمارستان ملزم می باشند در جهت محرمانه بودن اطالعات ،دسترسی افراد به اطالعات
را محدود کرده و از هرگونه استفاده غیر مجازو خالف قانون از اطالعات درون سازمان جلوگیری به عمل آورند .



بیمارستان مسئول حفاظت از اطالعات بهداشتی و درمانی بیماران و همچنین مسئول پاسخگویی به تقاضای قانونی برای
واگذاری اطالعات بیماران می باشد لذا کلیه کارکنان و فراگیران بیمارستان نمازی ملزم به جلوگیری از افشای اطالعات
بهداشتی و درمانی بیماران می باشند .
 روش اجرایی :

 .Aمحرمانه بودن پرونده بیمار
 .Bمحرمانه بودن اطالعات بیمار
 . Cمحرمانه بودن اطالعات و سیستم های بیمارستانی
 Aروش اجرایی محرمانه بودن پرونده بیمار در دو قسمت قابل استفاده است  :الف) بیماران بستری
شده
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ب) بیماران ترخیص

الف)درمورد دسترسی پرونده بیماران بستری -کلیه پزشکان و پرستاران و فراگیرانی که درگیرفرآیند درمان بیماران می باشند
امکان دسترسی دارند.
ب)درمورد دسترسی پرونده بیماران ترخیص شده= با مجوز کتبی از معاونت آموزشی بیمارستان امکان دسترسی وجود دارد .
.1پرونده بیماران بستری و بیماران ترخیص شده در محل مناسب نگهداری می شود و تنها افراد مجاز (پزشک معالج .پزشک
مسئول بیمار و دستیاران و دانشجویان پزشک معالج و پزشک مسئول بیمار  .پرستار مسئول بیمار .مسئول بخش و یا مسئول
کشیک و پزشک مشاوره دهنده از داخل و خارج بیمارستان)اجازه دسترسی به آن را دارا می باشند .
.2پرونده بیماران بستری در ایستگاه پرستاری نگهداری می شود و اگر برای انجام کار و یا راند از محل اصلی خارج شوند جابه
جایی محتویات به صورت ایمن صورت پذیرد به شکلی که محتویات پرونده تغییر نکرده و تعداد فرمها ها کسر نگردد .
.3در مواقعی که بیمار در داخل بیمارستان از بخشی به بخش دیگر و یا برای سایر اقدامات تشخیصی و درمانی پروسیجرها و
گرافی های تشخیصی از بخش مبدا خارج شود ،تیم و یا فردی که مسئولیت همراهی بیمار را برعهده دارد پرونده را شخصا
انتقال و حفاظت مینماید .
.4در مواردی که بیمار به بیمارستان دیگری برای انجام خدمات درمانی مراجعه می کند کادر درمان همراه (پزشک و یا
پرستار)مسئولیت جا به جایی پرونده را برعهده دارد .
.5در صورتیکه بیمار به واسطه بیماری خود دارای اطالعات خصوصی باشد در فرم ترانسفر بیمار قید می شود .
 Bروش اجرایی محرمانه بودن اطالعات بیماران :
 .aکلیه کارکنان بیمارستان نمازی نباید اطالعات مربوط به بیماران (شخصی .محرمانه و حتی اطالعات مربوط به سیر درمان
بیمار )را در مناطق عمومی بیمارستان مانند آسانسور .کافه تریا .البی  .راهرو بیمارستان و غیره )با دیگران مطرح نمایند .
 .bهیچ یک از کارکنان مجاز به افشای اطالعات بیماران و بیماری آنها در مکانهای عمومی و در فضای خانواده خود نمی باشند.
 cدر مورد کودکان اطالعات بیماران نباید به صورت کالمی در اختیار کسی به جز پدر و مادر و یا قیم قانونی قرار گیرد مگر پس
از اخذ مجوزهای قانونی .
تبصره :در بیماران زندانی در صورتیکه در بیمارستان متوجه بیماری در فرد شویم که در طبقه بندی اطالعات محرمانه قرار می
گیرد باید به طریق مقتضی و با حفظ کرامت انسانی بیمار به مراجع ذی صالح اطالع رسانی شود به علت اینکه ممکن است
باعث تهدید سالمتی سایرین شود .
.dتنها اطالعات بیمار که ممکن است بدون کسب اجازه از وی به بازدید کنندگان و یا دیگر خویشاوندان وی داده شود شامل
اطالعات موجود در لیست بیماران نام و نام خانوادگی و اتاق و شماره تخت بیمار می باشد .
 .eهیچ یک از کارکنان نمی توانند اطالعات مربوط به بیمار (اطالعات شخصی و محرمانه و سیر درمان و بیماری فرد ) را با
همکاران خود در دیگر بخش ها در میان بگذارند .
تبصره :در صورتیکه خود بیمار فردی را مشخص کرده  ،با اطمینان از هویت شخص تماس گیرنده و با اجازه خود بیمار می توان
اطالعات در حد بسیار محدود و به صورت کلی را ارائه داد .
تبصره :برای دادن اطالعات در بیماران هوشیار فقط با اجازه خود بیمار ود ر بیماران غیر هوشیار پس از احراز هویت همراه
بیمار اطالعات دادن به همراه درجه یک بیمار بالمانع است .
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.fدر صورتی که بیماری در بیمارستان بستری باشد که مورد توجه رسانه ها و افکار عمومی باشد کلیه سواالت رسانه ها باید از
طریق روابط عمومی بیمارستان پاسخ داده شود .
.gتست های تشخیصی خاص و نتایج و تفاسیر آن تستها در بیماران بزرگسال ،توسط پزشک معالج با رعایت شئونات و تکریم
بیماران به اطالع خود بیمار رسانده شود و با اجازه از خود بیمار می توانند به سر پرست قانونی بیمار هم اطالع دهند .
.hاطالعات روتین مراقبت از بیمار ،از جمله نتایج آزمایشگاهی که بطور مرتب پایش می شود ممکن است در صورت لزوم
توسط پرستاران به بیمار و یا سرپرست قانونی او داده شود .
.iدر هنگام راند پزشکی  ،پزشکان مربوطه اطالعات مربوط به بیماری های خصوصی بیمار را با کدهای مشخص شده که به تایید
معاو نت آموزشی رسیده است بیان نمایند .
 .jبا توجه به قوانین و مصوبات مجلس ایران  ،پرسنل درمانی تنها در صورتی مجاز به ارائه اطالعات به مراجع ذیصالح هستند که
معرفی نامه کتبی از مراجع ذیصالح و با تایید مدیریت را دریافت نموده باشند .در هر حال ،پرسنل درمانی موظف هستند
اطالعات مربوطه را از طریق مدیریت بیمارستان در اختیار مراجع مربوطه قرار دهند .
.kدر صورتی که بیمار در خواست نماید حضور و بستری بودن وی به صورت محرمانه بماند و بیمار بازدید کننده ای نداشته
باشد اداره حقوقی بیمارستان موظف به بررسی و پاسخگویی و اعالم نتیجه به مدیریت بیمارستان خواهد بود .
 Cروش اجرایی محرمانه بودن اطالعات و سیستم های بیمارستانی :
.1دسترسی و به اشتراک گذاری اطالعات محرمانه بیمارستان و یا اطالعات محرمانه شناسایی بیمار یا کارکنان یا گزارشات خطا
از طریق سیستم ارتباطات الکترونیکی باید مطابق با سیاست مشخصی برای نگهداری و تبادل داده ها ی ا لکترونیکی باشد از
جمله باید تمامی اطالعات هنگام مبادله از طریق ایمیل یا سایر روش ها به نحو مناسبی کد گذاری شوند.
.3به منظور بر قراری ارتباط با کلیه سیستم های اطالعاتی بیمارستان اعم از  HIS , PACS , Internet(VPN), FTPتوسط واحد
فن آوری اطالعات یک نام کاربری و رمز عبور به کاربران مجاز اختصاص داده می شود و خود این افراد مسئول فاش نشدن
اطالعات هستند و فرد دیگری مجوز استفاده از دسترسی سایرین را ندارد.
.4هرگونه اطالعات داخلی این بیمارستان و یا اطالعاتی که نیاز به مستند سازی و نگهداری ندارد  ،باید به طور مناسب در
همین بیمارستان امحاء شود.
.5اطالعات و داده هایی که به صورت فیزیکی نگهداری می شود شامل گزارشات کاغذی .دیسک .نوار .لپ تاپ  =PDA.وسایل
دیجیتالی شخصی باید در جای امن نگهداری شوند و نباید بدون اجازه مسئول  ،کارمندان قسمت مربوطه و یا مسئولین
مربوطه دربیمارستان نمازی  ،از آن خارج یا نسخه برداری گردد  ،مگر بنا به درخواست یا اجازه خود بیمار یا با حکم دادگاه و
تایید مدیریت این امکان وجود دارد .
 .6در مواردی که برای جا به جایی اطالعات از پاکتهای در بسته و یا جعبه های ذخیره سازی استفاده می شود باید محتویات
پاکت مخفی بماند و امنیت نرم افزارها و فایل های قابل حمل باید همیشه رعایت گردد .
 مسئول پاسخگوی خط مشی  :مسعود مقصودی (مسئول حراست بیمارستان )
 روش نظارت برخط مشی  :مشاهده
 امکانات و تسهیالت مورد نیاز :وجود سیستم تشویق و تنبیه در بیمارستان
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 پیوست (ضمائم ) :ندارد
 منابع و مراجع :دستورالعمل کشوری و تجربه بیمارستان

تهیه کنندگان
نام و نام خانوادگی

نام ونام خانوادگی

امضاء

مسعود مقصودی

رضا ملک نسب

مسئول حراست

مدیر بیمارستان

مژده پریشانی

زهرا خلیلی

(سوپروایزر بالینی )

مسئول حقوق گیرنده خدمت

دکترزهرا پویان

طوبی کوشکی

مدیر درمان بیمارستان

(مدیر خدمات پرستاری)

میترا کیانی

سارا کاراندیش

(مسئول اطالعات سالمت)

(سرپرستار )

تایید کننده
نام ونام خانوادگی
رضا ملک نسب
مدیر بیمارستان

امضاء

تصویب کننده و ابالغ کننده
نام ونام خانوادگی

امضاء

دکتر محمد صادق مسعودی
رییس بیمارستان
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امضاء

بسمه تعالی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز -مرکز آموزشی درمانی نمازی
عنوان حیطه  :احترام به حقوق گیرنده خدمت
عنوان خط مشی  :خط مشی و روش راهنمایی و هدایت گیرندگان خدمت در سطح بیمارستان
تاریخ ابالغ

تاریخ تدوین

شماره بازنگری

صفحه

کد

99/09/15

99/09/01

3

34

NC-PP-01



دامنه کاربرد :کلیه بخش های بالینی



تعریف :ندارد

 سیاست :
 در راستای افزایش رضایت مندی و جلوگیری از اتالف وقت مراجعه کنندگان این خط مشی با سیاست های زیر تدوین شده
است .
 .1در این مرکز درمانی واحد های ارتباطات مردمی ،مددکاری ،پذیرش ،نظام آراستگی ،حفاظت فیزیکی ،امور عمومی و روابط عمومی
در اجرای این خط مشی دخیل می باشند.
-2در این مرکز ،آموزش به بیمار از طریق کتابچه بدو ورود و یا پمفلت به مراجعین ارائه می شود.
 -3در این مرکز درمانی راند های نظارتی توسط واحد ارتباطات مردمی در این راستا انجام می شود.
 روش اجرایی :
 .1پرسنل حفاظت فیزیکی در تمام نقاط بیمارستان  ٬از بدو ورود تا زمان ترخیص ٬بیمار و همراهان را راهنمایی ( پاراکلینیک  ٬بخش
های درمانی و غیر درمانی ) می نمایند.
 .2مسئول نظام آراستگی جهت ورود بیمار با خودروی شخصی از درب اصلی ،تابلوی اطالعات الزم  :بوق زدن ممنوع ٬توقف
ممنوع ٬حداکثر سرعت ٬وغیره نصب شده است.
 .3مسئول امور عمومی بیمارستان یک وسیله نقلیه تا ساعت  19شب جهت ورودی بیمارستان مستقر کرده و هر  15دقیقه یکبار
بیمار و افراد ناتوان را به سمت اورژانس بزرگسال یا کودکان انتقال می دهد که به صورت رفت و برگشت است.
 .4مسئول نظام آراستگی پس از ورودی اصلی بیمارستان  ٬سه خط راهنمای اصلی به مقصد اتفاقات بزگساالن ٬اتفاقات کودکان و
سالن نرگس ترسیم کرده است .
 .5بیمارستان تابلوی بزرگ منشور حقوق بیمار را در راهروی ورودی اورژانس نصب نموده است.
 .6پرسنل حفاظت فیزیکی از درب ورودی اورژانس بیماران را به واحد تریاژ  ،اتاق معاینه یا بخش های مرتبط راهنمایی میکنند.
 .7مسئول نظام آراستگی خطوط رنگی متنوع  ٬برای رسیدن به مقصد اعم از :حسابداری  ٬آزمایشگاه ٬اتاق عمل ٬گازهای خونی٬
ام ار آی  ٬بخش های رادیولوژی  ٬مدیریت  ٬پرتو درمانی و مددکاری ترسیم کرده است .
 .8مسئول نظام آراستگی تابلوهای راهنما (جهت نما ) در کل مسیرهای بیمارستان نصب کرده است.
 .9مسئول نظام آراستگی در سالن نرگس راهنمای جهت یابی جغرافیایی را نصب نموده است.
(شمال :زرد رنگ

جنوب  :نارنجی رنگ

شرق :قرمز رنگ

غرب :آبی رنگ

 .10کلیه کارکنان بیمارستان می بایست از کارت شناسایی خود در ساعت کاری استفاده نمایند .
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 .11مسئول گیرندگان خدمت تابلوی منشور حقوق بیمار را در ورودی اورژانس ٬پذیرش ٬حسابداری ٬پاراکلینیک و بخش های
بستری نصب کرده است .
 .12مسئول گیرندگان خدمت بیمارستان تابلوی شناسایی رده های مختلف کارکنان براساس نوع پوشش را در راهروها نصب کرده
است.
 .13مسئول گیرندگان خدمت ،صندوق رسیدگی به شکایات و پیشنهادات را در سالن انتظار و پذیرش و ترخیص استقرار داده
است.
 .14مسئول گیرندگان خدمت فرایند رسیدگی به شکایات و پیشنهادات را در سالن نرگس و پذیرش وترخیص نصب کرده است.
 .15مددکاری بیمارستان ٬مراجعین و بیماران را در رابطه با بیمه ٬سیستم های حمایتی و....راهنمایی می نماید.
 .16متصدی پذیرش  ٬کتابچه راهنمای مراجعین بیمارستان را در بدو ورود به مراجعین ارائه می کند.
 .17مسئول  ITاطالعات الزم در خصوص تعرفه ها  ٬قراردادهای بیمه ٬اطالعات پزشکان ٬و فرم رسیدگی به شکایات را درسایت
بیمارستان به روز رسانی می کند.

 مسئول پاسخگوی خط مشی  :زهرا خلیلی ( مسئول حقوق گیرنده خدمت )
 روش نظارت برخط مشی  :مستندات ،مشاهدات ،مصاحبه
 امکانات و تسهیالت مورد نیاز  :ندارد
 پیوست (ضمائم) :ندارد
 منابع و مراجع  :تجربه بیمارستان
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تهیه کنندگان
نام و نام خانوادگی

نام ونام خانوادگی

امضاء

حمیده اسکندری

امضاء

زهرا خلیلی
(مسئول حقوق گیرنده

(مسئول نظام آراستگی)

خدمت)
احمد گرامی

الهام اللیان پور

(مسئول حفاظت فیزیکی)

(مسئول فن آوری ارتباطات)
میالد نعمت الهی

فاطمه رفعتی

(کارشناس هماهنگ کننده

(کارشناس بهبود کیفیت )

ایمنی )

فاطمه بهاری

معصومه اکبری فرد

(مسئول روابط عمومی)

(مسئول مددکاری)

مهدی اسفندیاری

طوبی کوشکی

مسئول واحد ترخیص

مدیر خدمات پرستاری

دکتر زهرا پویان
مدیر درمان
تأیید کننده
نام و نام خانوادگی

تصویب کننده و ابالغ کننده
نام ونام خانوادگی

امضاء

رضا ملک نسب

دکتر محمد صادق مسعودی

(مدیر بیمارستان)

(رئیس بیمارستان )
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امضاء

بسمه تعالی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز -مرکز آموزشی درمانی نمازی
عنوان حیطه  :احترام به حقوق گیرنده خدمت
عنوان روش اجرایی  :نحوه ارایه خدمات و حمایت از بیماران مجهول الهویه و بدون همراه
تاریخ ابالغ

تاریخ آخرین بازنگری

شماره بازنگری

صفحه

کد

99/09/15

99/09/01

3

37

FP-PR-02

 دامنه کاربرد  :کلیه کارکنان درمانی  ،واحد مددکاری  ،امور حقوقی  ،پذیرش
 تعریف:
 بیماران مجهول الهویه که جز گروه آسیب پذیر میباشد افرادی هستند که بدلیل بیماری در بیمارستان تحت پذیرش و
بستری قرار گرفته اند و قابل شناسایی نمیباشند و هیچگونه اطالعات هویتی و شناسنامه ای نیز از آنها در دسترس نمی باشد.
 روش اجرایی :
 -1بیمار توسط پرستار تریاژ در اورژانس بیمارستان پذیرش میشود.
 -2پرستار تریاژ در اسرع وقت حفاظت فیزیکی بیمارستان را در جریان قرار میدهد .
 -3پرسنل حفاظت فیزیکی بیمارستان جهت گرفتن عکس از بیمار اقدام میکند.
 -4پرسنل حفاظت فیزیکی بیمارستان در بدو ورود بیمار از وی عکس گرفته و همچنین کلیه لباس و وسایل و اشیاء قیمتی
بیمار را ضمن صورتجلسه تا زمان ترخیص نگهداری میکنند و همچنین حضور بیمار مجهول الهویه را به اطالع پلیس 110
میرساند .
 -5بیمار مجهول الهویه در  HISتوسط فرد پذیرش کننده بعنوان مجهول الهویه ثبت می گردد .
 -6پذیرش بیمارستان دستبند شناسایی مخصوص بیمار ناشناس با درج بیمار (زن  /مرد ) ناشناس شماره  ...برای بیمار چاپ
کرده و پرستار دستبند شناسایی را به دست بیمار الصاق میکند.
 -7مسئول بخش در صورت وجود بیمار مجهول الهویه از سه طریق واحد مددکاری را در جریان قرار می دهد :
 ثبت در  HISقسمت خدمات مددکاری
 گزارش تلفنی
 اطالع رسانی به مددکار درزمان راند بخش

37

 -8کارشناس مددکاری بعد از اطالع از حضور بیمار مجهول الهویه بر بالین وی حضور پیدا میکند و به بررسی پرونده بالینی و
فرم اورژانس  115بیمار می پردازد .
 -9مسئول مددکاری حضور بیمار مجهول الهویه را به اطالع واحد حقوقی بیمارستان می رساند .
 -10مسئول واحد حقوقی در مورد طی شدن مراحل درمان و جستجو برای یافتن خانواده و یا در صورت ترخیص بعد
از درمان بیمار و نیاز به نگهداری در مراکز بهزیستی و یا فوت بیمار اقدام به اخذ مجوز دادستانی می نماید .

 -11بیمار مجهول الهویه ممکن است هوشیاری نداشته باشد که مراحل فوق در مورد وی انجام میگیرد.
 -12بیمار مجهول الهویه در صورتی که هوشیاری خود را بدست آورد کارشناس مددکاری طی مشاوره با وی سعی در بدست
آوردن مشخصات هویتی و آدرس و تلفن می نماید .
 -13مددکار بیمارستان اطالعات هویتی بدست آمده از بیمار را به کارشناسان اداره ثبت احوال اعالم مینماید .
 -14کارشناسان اداره ثبت احوال در صورت صحت اطالعات  ،کدملی بیمار و اطالعات کامل هویتی را به اطالع مددکار بیمارستان
میرسانند .
 -15مددکار بیمارستان از اداره ثبت احوال اقدام به گرفتن مشخصات هویتی به همراه عکس جهت انجام امور بیمه ای یا
تصادفی و  ...می نماید .
 -16کارشناس مددکاری امور بیمه ای بیمار را انجام میدهد .
 -17کارشناس مددکاری حضور بیمار مجهول الهویه هوشیار را به اطالع واحد روانشناسی بیمارستان جهت حضور و مشاوره با
بیمار میرساند.
 -18بیمار مجهول الهویه در صورت مراجعه و پیداشدن سرپرست تحویل خانواده می گردد.
 -19مسئول مددکاری در صورت اینکه بیمار نیاز به ارجاع به مراکز نگهداری بهزیستی دارد امور مربوط به بهزیستی و کمیسیون
ایشان را انجام میدهد .
 – 20مسئول مددکاری در زمان ترخیص طی هماهنگی با نقلیه  ،بخش و مدیریت بیمارستان بیمار را به مراکز نگهداری تعیین
شده از سوی بهزیستی ارجاع مید هد .
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 -21مسئول بخش و دفتر متوفیات در صورتیکه بیمار فوت گردد به امور حقوقی اطالع میدهند.
 -22مسئول حقوقی بیمارستان مجوز های مربوط به جسد را از طریق دادستان و پزشکی قانونی واداره آگاهی کسب می نماید .
 مسئول پاسخگوی خط مشی  :معصومه اکبری فرد ( مسئول مددکاری )
 روش نظارت برخط مشی  :مشاهده و بررسی مستندات
 امکانات و تسهیالت مورد نیاز  :تلفن – HIS
 پیوست (ضمائم) :تفاهم نامه با سازمان های حمایتی
 منابع و مراجع  :تجربه بیمارستان .کتابچه استانداردهای اعتبار بخشی

تهیه کنندگان
نام و نام خانوادگی

نام ونام خانوادگی

امضاء

معصومه اکبری فرد

محسن بهمن پور

(مددکار بیمارستان )

(حفاظت فیزیکی)

سعید نامجو

زهرا خلیلی

(مسئول امور حقوقی )

(مسئول حقوق گیرنده خدمت)

الهام امیری

علی سبحانی

(مدیر اورژانس)

(مشاور اجرایی رئیس

امضاء

بیمارستان)
سارا کاراندیش

طوبی کوشکی

(سر پرستار)

(مدیر خدمات پرستاری)
تأیید کننده

نام و نام خانوادگی

تصویب کننده و ابالغ کننده
نام ونام خانوادگی

امضاء

رضا ملک نسب

دکتر محمد صادق مسعودی

(مدیر بیمارستان )

(رئیس بیمارستان )
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امضاء

بسمه تعالی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز -مرکز آموزشی درمانی نمازی
عنوان حیطه  :احترام به حقوق گیرنده خدمت
عنوان روش اجرایی  :ترخیص با رضایت شخصی
تاریخ ابالغ

تاریخ آخرین بازنگری

شماره بازنگری

صفحه

کد

99/09/15

99/09/01

5
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FP-PR-03

 دامنه کاربرد  :کلیه پرسنل بخش های درمانی.پزشکان .امور حقوقی .سوپروایزرهای دفتر پرستاری
 تعریف :ندارد
 روش اجرایی :
 -1در صورتی که بیماران برخالف تشخیص پزشک معالج مایل به ترک بیمارستان باشند پرسنل بخش موارد زیر را رعایت مینمایند :


پزشک معالج در صورتی که بیمار از گروه آسیب پذیر نباشد دستور ادامه درمان و ضرورت بستری ماندن در بیمارستان و
مرخص نبودن بیمار را در پرونده بیمار ثبت می نماید.



پرستار مسئول شیفت دستور پزشک را در پرونده چک نموده و همزمان با سوپروایزر کشیک تماس حاصل می نماید.



پرستار مسئول شیفت فرم  MA-FO-12را جهت تکمیل کردن به ولی قانونی بیمار ارایه مینماید.



سوپروایزر فرم  MA-FO-12را در ساعات اداری به مسئول امور حقوقی بیمارستان /جانشین وی در بیمارستان تحویل
میدهد.



در صورتی که بیمار با مشکالت روحی و روانی و خود کشی به بیمارستان مراجعه نموده است :



پرستار مسئول شیفت دستور پزشک مبنی بر تداوم درمان و ضرورت ماندن در بیمارستان را در پرونده بررسی نموده و به
سوپروایز و حفاظت فیزیکی اطالع می دهد و پلیس  110نیز برای تنظیم صورت جلسه طبق هماهنگی پرسنل حفاظت فیزیکی
به بخش مراجعه نموده و بر طبق فرآیند مربوطه که در پیوست می باشد عمل می نمایند .



مسئول کشیک بخش در صورتی که بیمار مادر پر خطر باشد به سوپروایزر کشیک و حفاظت فیزیکی اطالع رسانی می نماید و
حفاظت فیزیکی به پلیس  110اطالع رسانی نموده و پلیس 110اقدام به تکمیل صورتجلسه و در حضور سوپروایزر فرم MA-
 FO-12نیز تکمیل می گردد و بر طبق فرآیند که در پیوست می باشد عمل می نمایند .
در صورتی که بیمار به دستگاه تنفسی وابسته باشد به هیچ عنوان اجازه اخذ ترک با رضایت شخصی را نخواهیم داشت و با
هماهنگی با پزشک معالج/پزشک مسئول بیمار و سوپروایزر  ،آموزش و راهنمایی های الزم به ولی قانونی بیمار جهت تداوم
درمان و لزوم بستری بودن بیمار در بیمارستان جهت درمان و بهبودی ارائه میشود.
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 مسئول پاسخگوی خط مشی  :سعید نامجو ( مسئول امور حقوقی بیمارستان )
 روش نظارت برخط مشی  :مشاهده و بررسی مستندات
 امکانات و تسهیالت مورد نیاز  :ندارد
 پیوست (ضمائم)  :فرآیند ترخیص با رضایت شخصی بیماران آسیب پذیر (مادر پرخطر .بیمارانی که مشکل روحی و روانی
 منابع و مراجع :

تهیه کنندگان
نام و نام خانوادگی

نام ونام خانوادگی

امضاء

سعید نامجو

طوبی کوشکی

(مسئول امور حقوقی )

(مدیر خدمات پرستاری)

زهرا خلیلی

زهرا پویان

(مسئول حقوق گیرنده خدمت )

(مدیر درمان)

احمد گرامی

معصومه اکبری فرد

(مسئول انتظامات )

(مسئول مددکاری)

امضاء

هاجر غالمی
(کارشناس هماهنگ کننده
بالینی )
تأیید کننده
نام و نام خانوادگی

تصویب کننده و ابالغ کننده
نام ونام خانوادگی

امضاء

رضا ملک نسب

دکتر محمد صادق مسعودی

(مدیر بیمارستان )

(رئیس بیمارستان )
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امضاء

بسمه تعالی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز -مرکز آموزشی درمانی نمازی
عنوان حیطه  :احترام به حقوق گیرنده خدمت
عنوان روش اجرایی  :مشاوره روان شناسی بیماران با اختالالت روانی ،آسیب های اجتماعی و مادران پرخطر و شیرده
تاریخ ابالغ

تاریخ آخرین بازنگری

99/09/15

99/09/01

شماره بازنگری
2

صفحه

کد
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FP-PR-04

 دامنه کاربرد  :کلیه بخش های بالینی
 تعریف :گروههای آسیب پذیر و در معرض خطر :این گروه شامل بیمارانی با تشخیص های خودکشی ،مسمومیت،
مشکالت و آسیب های اجتماعی (کودک آزاری ،همسر آزاری ،سالمندآزاری ،افراد بی خانمان ،اعتیاد ،بیماران مجهول الهویه،
افراد زندانی و بیماری های عفونی ،مادر باردار بدون حضور همسر) مادران پرخطر ،شیرده و اختالالت روانی می باشد.
 روش اجرایی:
اختالالت روانی:
 .1روان شناس بیمارستان با توجه به گزارش پزشک ،اطالع بخش ،سابقه قبللی تشلخیص روانپزشلکی ،مصلرف داروهلای
روانپزشکی ،سابقه بستری در بیمارستان اعصاب و روان و مشکالت اخیر روانپزشکی  ،در صورت هوشیار بودن بیمار مصاحبه و
ارزیابی بالینی انجام می دهد.
 .2بیماران با توجه به ارزیابی روانی ،تشخیص قبلی  ،نوع داروهای مصرفی ،درمان هایی که تا کنون دریافت کرده انلد در دو
دسته سایکوتیک و نوروتیک طبقه بندی می شوند .
(در کودکان بستری اختالل بیش فعالی _ نقص توجه ،ناخن جویدن ،شلب ادراری ،تلرس از بسلتری شلدن و بیمارسلتان،
اضطراب و بی قراری حتما به روان شناس ارجاع داده شوند).
 .3روانشناس برای بیماران بستری با سابقه اختالالت روانی به روانپزشک اطالع میدهد و بخش موظلف اسلت درخواسلت
مشاوره روانپزشکی انجام دهد .با توجه به تشخیص روان پزشک بیمار به بیمارستان اعصاب و روان یا در بیمارسلتان بصلورت
سرپایی درمان می شود.
آسیب های اجتماعی
 .1مشکالت اجتماعی شامل آسیب های اجتماعی از جمله کودک آزاری ،همسر آزاری ،سلالمند آزاری ،افلراد بلی خانملان،
بیماران مجهول الهویه ،اعتیاد ،رفتارهای پرخطر و بیماری های عفونی ،مادر باردار بدون حضور همسر و افراد زندانی می باشد.
 .2روان شناس بیمارستان با توجه به هوشیار بودن بیمار و تکمیل فرم شرح حال روان پزشکی ،عوامل خطر را بررسلی ملی
کند و در راستای کاهش مشکالت روان شناختی ناشی از آسیب های اجتماعی مصاحبه تشخیصی و مشاوره انجام می دهد.
 .3عوامل خطر ،شامل سابقه اختالالت روانپزشکی قبلی ،نوع سرپرستی و حمایلت خلانوادگی ،سلابقه اعتیلاد و رفتارهلای
پرخطر ،سابقه مشکالت اجتماعی قبلی ،نوع و مقدار آسیب ایجاد شده  ،می باشد.
 .4این بیماران به دلیل مسائل قانونی ،حقوقی و مالی به واحد حقوقی و مددکاری ارجاع داده می شوند.
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مادران پرخطر و شیرده
.1

مادران پرخطر شامل مادرانی می شود که در حین بارداری یا پس از زایمان به دلیل بیماری قبلی جسمی یا بیماریهای

ناشی از بارداری با توجه به تشخیص پزشک در بیمارستان بستری می شوند.
 .2منظور از مادر شیرده ،مادری است که به دلیل بیماریهای جسمی بعد از تولد نوزاد ،در بیمارستان حضور دارنلد( .بسلتری
شدن نوزاد ،مزمن بودن بیماری و فرآیند درمان از عوامل استرس زا محسوب می شوند).
 .3روان شناس بیمارستان در صورت هوشیار بودن مادر پرخطر یا شیرده در راستای کاهش پیامدهای روانی ناشی از تشخیص
و طول مدت بستری ،اختالالت روانپزشکی قبلی ،سندرم عالئم روانی ناشی از بارداری و زایمان( افسردگی پس از زایمان ،عالئم
سوگ ،اضطراب ناشی از آسیب های جسمی یا دوری از نوزاد) مشاوره روان شناختی را انجام می دهد.

 مسئول پاسخگوی خط مشی  :مریم السادات عباس پور ( روان شناس بیمارستان )
 روش نظارت برخط مشی  :مشاهده و بررسی مستندات
 امکانات و تسهیالت مورد نیاز --- :
 پیوست (ضمائم)  :ندارد
 منابع و مراجع  :تجربه بیمارستان
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تهیه کنندگان
نام و نام خانوادگی

نام ونام خانوادگی

امضاء

مریم السادات عباس پور

دکترسارا اکرام زاده

(کارشناس روان شناسی)

(مسئول واحد روانپزشکی)

معصومه اکبری فرد

محسن بهمن پور

(مددکار بیمارستان )

(حفاظت فیزیکی)

مریم حسینی

زهرا خلیلی

(کارشناس روان شناسی)

امضاء

(مسئول حقوق گیرنده خدمت)

هاجر غالمی

مرجان طهماسبی

(کارشناس هماهنگ کننده

(سوپروایزر بالینی)

بالینی)
تأیید کننده
نام و نام خانوادگی

تصویب کننده و ابالغ کننده
نام ونام خانوادگی

امضاء

دکتر زهرا پویان

دکتر محمد صادق مسعودی

(مدیر درمان بیمارستان )

(رئیس بیمارستان )
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امضاء

بسمه تعالی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز -مرکز آموزشی درمانی نمازی
عنوان حیطه  :احترام به حقوق گیرنده خدمت
عنوان روش اجرایی  :مراقبت از بیمار سالمند
تاریخ ابالغ

تاریخ آخرین بازنگری

شماره بازنگری

صفحه

کد

99/09/15

99/09/01

2
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FP-PR-05

 دامنه کاربرد  :کلیه بخش های بالینی
 تعریف :ندارد
سالمند  :به آخرین دوره از چرخه زندگی گفته می شود که بر اساس تعریف سازمان جهانی بهداشت سن باالی  60سال به
نقطه شروع سالمندی در نظر گرفته می شود.
 روش اجرایی :
 .1پرسنل بخش زمان بستری شدن بیمار سالمند در صورتی که بیمار دارای مشکل روحی ،روانی وحمایتی باشد با توجه به
مشکل بیمار از طریق تلفن یا  HISبه واحد روانشناسی یا مددکاری بیمارستان اطالع رسانی می نماید .
 .2کارشناس مددکاری با مراجعه به بخش و مصاحبه با بیمار و همراه وی به مشکالت بیمار رسیدگی نموده و در صورت مشکالت
مالی و حمایتی اقدامات الزم را جهت برطرف شدن اضطراب بیمار انجام می دهد .
 .3کارشناس روانشناسی به بخش مراجعه نموده و با سالمند و در صورت نیاز با همراه درجه یک وی مصاحبه نموده و راهنمایی ها
و آموزش های الزم جهت حمایت روحی  ،روانی سالمند را ارائه می نماید و در صورتی که سالمند بیماری مزمن یا بیماری
مقاوم به درمان دارد بر اساس روش اجرایی مذکور خدمات الزم را ارائه می نماید  .روش اجرایی به پیوست می باشد.
 .4پرسنل بخش در صورتی که بیمار سالمند در بخش باشد در  HISگزینه رژیم غذایی سافت را وارد می نماید و به بیمار
سالمند نیمه شبی تعلق میگرد.
 .5پرستار مسئول بیمار ،سالمند خود را از لحاظ زخم بستر و ریسک افتادن از تخت بررسی می نماید .
بیمارستان در راستای حمایت از بیماران سالمند به نکات زیر توجه می نماید :
 )1ورودی ها و راهرو های بیمارستان هم سطح بوده و در مکان هایی که هم سطح نمی باشند جهت سهولت در جابه جایی رمپ و
آسانسور اختصاص یابد  .درب ورودی اورژانس و درب ورودی شیر سنگی که اختصاص به عبور و مرور بیماران دارد ویلچرجهت
معلوالن و بیماران کم توان حرکتی و سالمند در نظر گرفته شده است .
 )2مسئول نظام آراستگی طراحی کلیه تابلوها و عالئم راهنمایی را در بیمارستان جهت سهولت در راهنمایی افراد سالمند بررسی
می نماید مثال ( :استفاده از فونت بزرگ در تابلوهای راهنما )
 )3سوپروایزر آموزش سالمت پمفلت سالمندی را تهیه و بازنگری نموده و پرسنل بخش به بیماران باالی  60سال ارایه می نمایند .
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 )4اپراتور پیج بیمارستان به جهت رعایت افراد سالمند در هر نوبت فراخوان حداقل دوبار به فاصله زمانی اندک جمالت خود را
تکرار می نماید وبه روش دستورالعمل پیج بیمارستان جهت فراخوان استاندارد عمل می نماید.
.5در سرویس بهداشتی های عمومی یک سرویس بهداشتی جهت ورود با ویلچر سالمندان و افراد معلول اختصاص دارد .
 .6مسئول فنی و کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمارستان به صورت دوره ای نظارت بر استاندارد بودن رمپ های بیمارستان و
وجود دستگیره در آسانسور و سرویسهای بهداشتی را برعهده دارد .
 مسئول پاسخگوی خط مشی  :زهرا خلیلی ( مسئول حقوق گیرنده خدمت )
 روش نظارت برخط مشی  :مشاهده
 امکانات و تسهیالت مورد نیاز - :
 پیوست (ضمائم) .1 :استاندارد رمپ در بیمارستان

.2دستورالعمل پیج در بیمارستان

 منابع و مراجع  :تجربه بیمارستان

تهیه کنندگان
نام و نام خانوادگی

نام ونام خانوادگی

امضاء

زهرا خلیلی

الهام اللیان پور

(مسئول حقوق گیرنده

(مسئول فن آوری اطالعات)

امضاء

خدمت )
آزاده نوئی

ساناز فرهادپور

(مسئول امور عمومی)

(مسئول بهداشت حرفه ایی)

فاطمه محمدی

الهام امیری

مسئول تغذیه )

(سوپروایزر اورژانس)

محمد لطیف نیا

حسین منجذب

(مسئول خدمات)

مسئول واحد فنی و مهندسی)

اشرف معماری زاده

حمیده اسکندری

سوپروایزر آموزش سالمت

(مسئول نظام آراستگی)

تأیید کننده
نام و نام خانوادگی

تصویب کننده و ابالغ کننده
نام ونام خانوادگی

امضاء

رضا ملک نسب

دکتر محمد صادق مسعودی

(مدیر بیمارستان )

(رئیس بیمارستان )
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امضاء

بسمه تعالی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز-مرکز آموزشی درمانی نمازی
عنوان حیطه  :احترام به حقوق گیرنده خدمت
عنوان روش اجرایی  :استفاده از پرسنل همگن در ارایه خدمات
تاریخ ابالغ

تاریخ آخرین بازنگری

شماره بازنگری

صفحه

کد

99/09/15

99/09/01

3
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FP-PR-06

 دامنه کاربرد :کلیه بخش های بالینی
 تعریف :پرسنل همگن :افرادی که از نظر جنسیت مانند هم باشند.
 روش اجرایی :
 -1پرستار مسئول شیفت در هنگام تقسیم وظایف شیفت با در نظر گرفتن جنسیت بیماران حتی االمکان از پرسنل همگن
استفاده می کند.
 -2پرستار مسئول شیفت حتی االمکان از کمک بهیاران همگن جهت ارائه خدمات مراقبتی (مانند تعویض ملحفه ،انتقال بیمار
و  )...استفاده میکند.
 -3پرستار مسئول شیفت جهت انجام پروسیجر های درمانی (مانند کارگذاری و مراقبت از لوله ادراری ،تعویض پانسمان و )...از
پرسنل همگن استفاده می نماید.
 -4پرستار مسئول شیفت در صورت عدم حضور پرسنل همگن در بخش برای انجام مواردی مثل شیو .انما.مراقبت و کارگذاری
لوله ادراری و تعویض پانسمان و  )...از دفتر پرستاری تقاضای نیروی همگن می نماید.
 -5واحد ارتباطات مردمی با تعامل با دفتر پرستاری طی راند های نظارتی اجرای این روش اجرایی را نظارت می کند و نتایج را
جهت اقدام اصالحی به دفتر پرستاری و بخش ها اعالم می نماید.
 -6واحد ارتباطات مردمی گزارش نتایج راندها و اقدامات اصالحی و ارزیابی های مجدد را به مدیران ارشد بیمارستان گزارش می
نماید.
 مسئول پاسخگویی خط مشی :

طوبی کوشکی ( مدیر خدمات پرستاری )

 روش نظارت بر خط مشی  :مستندات  ،مشاهدات  ،مصاحبه
 امکانات و تسهیالت مورد نیاز  :نیروی انسانی
 پیوست (ضمائم ) :چک لیست حقوق گیرنده خدمت
 منابع و مراجع  :کتاب استاندارد اعتبار بخشی
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تهیه کنندگان
نام و نام خانوادگی

نام ونام خانوادگی

امضاء

زهرا خلیلی

طوبی کوشکی

(مسئول حقوق گیرنده خدمت )

(مدیر خدمات پرستاری)

ابراهیم فروردین

منیژه زارع مویدی

(کمک بهیار )

(سرپرستار)

امضاء

اسماعیل حیاتی

سارا کاراندیش

قائم (مقام معاونت آموزشی)

(سرپرستار )

راضیه تقی زاده

طاهره رستمی
(کارشناس آموزش )

(معاونت پرستاری)

محمود پاکپور

فاطمه رفعتی

مسئول رسیدگی به

( کارشناس بهبود کیفیت )

شکایات
تایید کننده
نام ونام خانوادگی

تصویب کننده و ابالغ کننده
نام ونام خانوادگی

امضاء

رضا ملک نسب

دکتر محمد صادق مسعودی

(مدیر بیمارستان)

(رییس بیمارستان )
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امضاء

بسمه تعالی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز -مرکز آموزشی درمانی نمازی
عنوان حیطه  :احترام به حقوق گیرنده خدمت
عنوان روش اجرایی  :مشاوره روان شناسی همراه بیمار
تاریخ ابالغ

تاریخ آخرین بازنگری

شماره بازنگری

صفحه

99/09/15

99/09/01

2
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کد
FP-PR-07

 دامنه کاربرد  :کلیه بخش های بالینی
 تعریف:
همراه بیمار :این گروه شامل بیماران بد سرپرست میباشد و بحران های روانی همراه بیمار که ناشی از تشخیص و درمان بیمار است.


منظور از بیماران بدسرپرست بیمارانی است که همراه بیمار در ادامه درمان و خود مراقبتی همکاری الزم را انجام نمی دهند.



منظور از بحران های روانی ناشی از تشخیص و درمان بیمار ،عدم سازگاری و پذیرش ،واکنش های روانلی افراطلی و تکانشلی
نسبت به تشخیص  ،مزمن بودن بیماری و فرآیند درمان می باشد.
 روش اجرایی :

.1پرستار بخش در صورت مواجهه با مشکالت مرتبط با همراه بیمار که در تعاریف باال ذکر شده است به دو روش می تواند به واحلد
روان شناسی اطالع رسانی نماید:
الف.ثبت در ( HISقسمت مربوط را تیک می زند)
ب.تماس تلفنی در ساعات اداری و روزهای غیرتعطیل
 .2روان شناس روزانه  HISرا چک نموده و در صورت مواجهه با مشکالت مرتبط با همراه بیمار بله بخلش مراجعله ملی نمایلد در
مرحله اول در صورت لزوم گزارشی از پرستار راجع به همکاری همراه بیمار ،نوع تشخیص بیملاری و واکلنش روانلی هملراه بیملار
دریافت می نماید.
نکته  :در کودکان والدین با اعتیاد و رفتارهای پرخطر ،سابقه اختالالت روانپزشکی در والدین و کودک بی سرپرست مولفه های مهم
در ارجاع به روان شناس می باشند.
 .3روان شنا س در صورتیکه همراه بیمار همکاری های الزم در فرآیند درمان را انجام نمی دهلد یلا مشلکالتی همچلون اعتیلاد و
رفتارهای پرخطر دارد ،ارزیابی روان شناختی و مشاوره روان شناسی را انجام می دهد .روان شناس سعی در حل مشکالت موجلود
مربوط به همراه بیمار در جهت فرآیند درمان و ترغیب وی در این راستا می نماید.
تبصره :در صورت عدم همکاری در فرآیند ادامه درمان به واحد حقوقی و مددکاری ارجاع داده می شوند.
 .4روان شناس در صورت تشخیص های مزمن بیماری برای اولین بار یا عدم نتیجه گیری دلخواه از درمان ،در راستای تصحیح
شناختی باورهای همراه ،ارائه اطالعات دقیق و واضح آموزشی در مورد سیر و درمان بیماری (با همکاری پزشک و پرستار رابط
آموزش) ،کاهش استرس و اضطراب ناشی از بیماری با همراه بیمار مشاوره روان شناسی انجام می دهد.

49

تبصره :روان شناس و تیم درمانی با ایجاد اطمینان در مورد اقدامات الزم درمانی و همدلی ،عالئم اضطرابی همراه بیمار را کاهش می
دهند و حمایت های روانی الزم را انجام می دهند.
 مسئول پاسخگوی خط مشی  :مریم حسینی ( روان شناس بیمارستان )
 روش نظارت برخط مشی  :مشاهده و بررسی مستندات
 امکانات و تسهیالت مورد نیاز HIS :
 پیوست (ضمائم)  :ندارد
 منابع و مراجع  :تجربه بیمارستان

تهیه کنندگان
نام و نام خانوادگی

نام ونام خانوادگی

امضاء

مریم السادات عباس پور

دکترسارا اکرام زاده

(کارشناس روان شناسی)

(مسئول واحد روانپزشکی)

لیلی قره خانی

معصومه اکبری فرد

(سوپروایزر بالینی)

(مددکار بیمارستان )

مریم حسینی

زهرا خلیلی

(کارشناس روان شناسی)

(مسئول حقوق گیرنده خدمت)

تأیید کننده
نام و نام خانوادگی

امضاء

تصویب کننده و ابالغ کننده
نام ونام خانوادگی

امضاء

دکتر زهرا پویان

دکتر محمد صادق مسعودی

(مدیر درمان بیمارستان )

(رییس بیمارستان )
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امضاء

بسمه تعالی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز -مرکز آموزشی درمانی نمازی
عنوان حیطه  :احترام به حقوق گیرنده خدمت
عنوان روش اجرایی :محدوده و ضوابط محتوا و زمان فعالیت بلندگو/پیجر
تاریخ ابالغ

تاریخ تدوین

شماره بازنگری

صفحه

99/09/15

99/09/01

2
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کد
FP-WI-01

 دامنه کاربرد  :کل بیمارستان
 تعریف :ندارد
 دستورالعمل:

.1

پیجر بیمارستان تمام نقاط بیمارستان به غیر از اتاق عمل و بخش های ویژه و آنژیوگرافی و طبقه دوم مدیریت راپوشش
می دهد.

 .2پرسنل پیج بیمارستان آموزش های الزم را جهت نوع پیج و سرعت ادای کلمات و بلندی و کوتاهی صدا و آرامش در زمان
پیج نمودن را گذرانده و در زمان پیج رعایت می نماید .
 .3سیستم تلفن و مرکز بیمارستان به صورت شبانه روزی فعال می باشد وپرسنل مرکز از ساعت  7:30تا  22مجاز به
فراخوان و پیج می باشد.

.4

پرسنل مرکز در زمان بحران و اعالم کد آتش نشانی ،10کد بحران ،55کد تخلیه در تمام ساعات شبانه روز مجاز به
استفاده از بلند گو و فراخوان می باشد و در مورد اعالم کدهای فوق  ،نیاز به تائید باال ترین مقام مافوق حاضر در
بیمارستان می باشد .

 .5اپراتور پیج با توجه به تنوع افراد مراجعه کنند به بیمارستان و اهمیت ویژه به افراد سالمند و آسیب پذیر در زمان پیج
جمالت را واضح و آرام و در هر نوبت فراخوان حداقل دوبار به فاصله زمانی اندک آن را تکرارمینماید  .پرسنل واحد
فناوری اطالعات نظارت بر کیفیت صدا و سالم بودن تجهیزات و تحت پوشش بودن صدا در کل بیمارستان را برعهده دارند.
 .6کارشناس بهداشت حرفه ای نظارت بر رعایت استانداردهای عوامل زیان آور محیط کار (صدا و پیج بیمارستان )را برعهده
دارد و میزان صدا نباید بیشتر از 40دسی بل نباشد .
 .7پرسنل مرکز در مورد اطالعیه ها قبل از پیج  ،مطلب فوق را با مدیریت بیمارستان هماهنگ می نمایند و در صورت تایید
آن را از بلندگوی بیمارستان اعالم میدارند .
 مسئول پاسخگوی دستورالعمل  :آزاده نوئی ( مسئول امور عمومی )
 روش نظارت بر دستورالعمل  :مشاهده
 امکانات و تسهیالت مورد نیاز ---- :
 پیوست (ضمائم)  :ندارد
 منابع و مراجع  :تجربه بیمارستان
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تهیه کنندگان
نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی

امضاء

زهرا خلیلی

الهام اللیان پور

(مسئول حقوق گیرنده

(مسئول فن آوری اطالعات)

امضاء

خدمت )
آزاده نوئی

ساناز فرهادپور

(مسئول امور عمومی)

(مسئول بهداشت حرفه ایی)

فاطمه بهاری

الهام امیری

(مسئول روابط عمومی)

(دبیر کمیته بحران و بالیا)

محمد لطیف نیا
(مسئول خدمات)
تأیید کننده
نام و نام خانوادگی

تصویب کننده و ابالغ کننده
نام و نام خانوادگی

امضاء

رضا ملک نسب

دکتر محمد صادق مسعودی

(مدیر بیمارستان )

(رئیس بیمارستان )
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امضاء

