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مقدمه
بیمارستان نمازی ،یک بیمارستان عمومی/آموزشی ،تخصصی و فوق تخصصی است .این بیمارستان یکی
از مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و موقوفه شادروان محمد نمازی است .در این مرکز
آموزشی درمانی ،همزمان با ارائه خدمات درمانی و تشخیصی به مراجعه کنندگان ،آموزش دانشجویان
پزشکی و پیراپزشکی در مقاطع مختلف نیز انجام می شود.
کتابچه ای که در اختیار دارید با هدف آشنایی شما با فعالیت های این مرکز ،قوانین و مقررات بیمارستان،
حقوق ذینفعان و اختیارات و حقوق شما به عنوان عضو جدیدی از خانواده بزرگ نمازی نگاشته شده
است.
امیدواریم با مطالعه دقیق این دفترچه شاهد تعامل مفید و موثر دستیاران جدید با سایر پزشکان و
پرسنل این بیمارستان جهت رسیدن به مهم ترین ارزش محوری این سازمان یعنی مراقبت ایمن و با
کیفیت از بیماران باشیم.

رئیس بیمارستان
دکتر محمد صادق مسعودی
جراح مغز و اعصاب ستون فقرات و دیسک کمر
پیام رئیس بیمارستان
حضور دستیاران تخصصی و فوق تخصصی در مرکز آموزشی درمانی نمازی ،مایه خوشحالی و مباهات
ماست.
امیدواریم سااال های پرباری را در کنار یکدیگر در بیمارسااتان نمازی داشااته باشاایم و بهترین دساات
آوردهای علمی و عملی را طی این دوره تحصیلی کسب نمایید.
شاایرین ترین لحتات زندگی پزشااکان در زمان بهبودی بیماران و دیدن لبخند رضااایت بر لبان آنان
است.
توفیق همگان را از خداوند متعال خواستارم.

مدیر بیمارستان
آقای مهدی خوانساالر
پیام مدیر بیمارستان
آغاز سال تحصیلی جدید را به همه شما عزیزان تبریک می گویم به عنوان مدیر بیمارستان آماده هر
نوع همکاری با شما برای ایجاد محیط با نشاط و مناسب برای نیل به اهداف آموزشی ،درمانی و رفاهی
هستم و امیدوارم گام های ارتقاء را با سالمت و موفقیت طی نمایید .همراهی شما و مدیران بیمارستان،
بهبودی بیماران و اعتالی نتام سالمت را در پی خواهد داشت.

معاون آموزشی بیمارستان
دکتر عباس رحیمی جابری
متخصص بیماری های مغز و اعصاب
اکنون که به لطف خداوند و با تالش و جدیت خود موفق شدید تا مرحله جدیدی از کسب علم و دانش
را تجربه نمایید ،ورود شما را به دوره دستیاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز تبریک می گویم.
از دیدگاه این معاونت ایجاد فرهنگ یادگیری و الگو برداری از بهترین تجارب به عنوان مهم ترین ا صل
در بهبود سی ستم آموزش بیمار ستان مطرح می با شد ،لذا از تمامی فراگیران عزیز دعوت می نماییم تا
با م شارکت همه جانبه خود در برنامه های آموز شی ما را در د ستیابی به اهداف کالن این مرکز یاری
نمایند.
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معاونت آموزشی بیمارستان
نمازی

معرفی بیمارستان آموزشی درمانی نمازی
ساخت بنای بیمار ستان نمازی به همت شادروان محمد نمازی ،در سال  1331آغاز شد و در سال
 1334به بهره برداری رساااید .این بیمارساااتان در باغی به مسااااحت  25هکتار و زیربنای 7500
مترمربع و  300تخت احداث شد .در آن زمان ،بیمار ستان نمازی ،مجهزترین بیمار ستان خاورمیانه
محسوب می شد .در سال  1351شادروان نمازی تصمیم به توسعه بیمارستان گرفت اما در بیستم
اردیبه شت ماه آن سال ،به دیار باقی شتافت .تو سعه بیمار ستان در سال های بعد ادامه یافت و در
سال  1367تعداد تخت های بیمار ستان به بیش از  600عدد ر سید .طی سال های بعد با تا سیس
بخش های جدید تعداد تخت های بیمارسااتان افزایش یافت و در حال حاضاار  1200تخت مصااوب
دارد.
شااادروان محمد نمازی در بخشاای از وقفنامه تنتیمی ،هدف و نیت خود را از تأساایس و راهاندازی
مرکز آموزشااای درمانی نمازی ،چنین بیان میکند :هدف و منتور از ایجاد مرکز طبی و بهداشاااتی
مزبور این نبوده و نیساات که مانند بیمارسااتانهای معمولی دیگر ،فقط محلی برای آسااایش بیماران
با شد که چند روز یا چند ماه درآنجا بخوابند و ا ستراحت کنند بلکه منتور ا صلی آن ا ست که این
مرکز ،مکانی برای د ستیابی به پی شرفتهترین علوم پز شکی رایج درجهان و تعلیم و آموزش پز شکانی
مجرب برای معالجه بیماران دراین شهر و میهن عزیزمان باشد".
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نمازی
آمار کلی بخش های بیمارستان

آمار کلی بخش های بیمارستان به تفکیک
تعداد کلی بخش های بیمارستان نمازی99

تعداد تخت های اورژانس ماهانه 99
تعداد تخت های بخش های داخلی ماهانه 99
تعداد تخت های بخش های جراحی ماهانه 99
تعداد تخت های بخش های ویژه ماهانه 99
تعداد تخت های بخش های کودکان و نوزادان ماهانه 99
تعداد کل تخت های بیمارستان به صورت مصوب 99
تعداد عمل جراحی بصورت میانگین ماهانه در بیمارستان نمازی
تعداد بیمار بستری بصورت ماهانه در بیمارستان نمازی

لیست بخش های پاراکیلینیک بیمارستان نمازی

لیست بخش های ستاره دار بیمارستان نمازی

22

پاراکیلینیک

بستری

سرپایی
ستاره دار

15

تحت نتر

58
بستری

50

237

فعال

تعداد
227
179
میانگین سال  155است ممکن است تغییر کند
106
1200
1400
4500
آزمایشگاه،آندوسکوپی،آنژیوگرافی،الکتروآنسفالوگرافی،الکتروکاردیوگرافی،
،اکو از طریق مری،اکوکاردیوگرافی،برونکوسکوپی،پاتولوژی،پزشکی هسته
،تراکم سنجی استخوان،دیالیز،رادیوتراپی،رادیولوژی،سی تی اسکن،
،سونوگرافی،فلورسکوپی،فیزیوتراپی،ماموگرافی،کلونوسکوپی،
،MRIیورودینامیک.
ید تراپی ،اتاق عمل ،دیالیز بزرگساالن ،دیالیز اطفال ،اندوسکوپی
کودکان ،اکو کودکان  ،اکو بزرگساالن ،یورودینامیک،کت لب،
،رادیو تراپی ،انژیو گرافی عمومی ،اورژانس پیوند  ERCPآندوسکوپی
پزشکی هسته ای ،مراقبتهای پس از )(donorمغز استخوان،
.اندوسکوپی
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چشم انداز بیمارستان نمازی
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راهنمای درب های ورودی بیمارستان
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چارت کلی بیمارستان نمازی

معاونت آموزشی
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معاونت آموزشی بیمارستان
نمازی

واحد معاونت آموزشاای جنب کتابخانه در طبقه دوم بلوم مدیریت بیمارسااتان واقع می باشااد .دکتر
عباس رحیمی جابری متخصص بیماریهای مغز و اعصاب ،معاون آموزشی این مرکز می باشند .ساعات
حضااور ایشااان در دفتر جهت مالقات حضااوری فراگیران با ایشااان به صااورت ماهانه روی درب اتاق
مشاااخص می باشاااد .جهت مالقات با تعیین وقت قبلی فراگیران عزیز می توانند به صاااورت تلفنی یا
حضوری با منشی دفتر هماهنگی نمایند .
تلفن دفتر معاونت آموزشی 36125178-36125181 :

تلفن داخلی 5178- 5181:

ادرس ایمیل nemazieducation@sums.ac.ir :
شرح وظایف واحد معاونت آموزشی :
پایش فعالیت های آموزشی گروه های آموزشی.
پایش عملکرد اعضای هیات علمی شاغل در بیمارستان ها.
پایش عملکرد فراگیران (فلو ،دستیار ،کارورز ،دانشجو ).
پااایش عملکاارد کمیتااه هااای بیمارسااتانی و نتااارت باار خریااد و توزیااع امکانااات و تجهیاازات
آموزشی بیمارستان.
تشکیل کمیته حل اختالف بین گروه های آموزشی.
اعتباربخشی آموزشی که بصورت سالیانه در این معاونت اجرا می شود.
اعتباربخشی شامل  9حیطه آموزشی می باشد:
 -1مدیریت آموزش در بیمارستان نمازی
 -2پایش و ارزشیابی عملکرد سیستم آموزش
 -3اعضاء هیات علمی
 -4فراگیران
 -5مدیریت تسهیالت ،فضا ،امکانات ،تجهیزات و منابع مالی و انسانی آموزشی و پژوهشی
 -6آموزش فراگیران در بخش های اورژانس و پاراکلینیک
 -7برنامه ها و فرآیندهای آموزشی
6
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معاونت آموزشی بیمارستان
نمازی

 -8رعایت حقوق بیمار در فرایندهای آموزشی.
 -9بیمارستان های آموزشی به عنوان عرصه پژوهش های بالینی
واحد بین الملل
مسئول واحد :دکتر فیروزه ابطحی متخصص قلب و عروق و فوق تخصص اکو کاردیوگرافی
واحد بین الملل بیمارستان نمازی زیر نتر معاونت بین الملل دانشگاه علوم شیراز می باشد و در
موارد زیر ارائه خدمت می نماید.
 استاندارد سازی تابلو بخش ها و واحدهای مختلف بیمارستان همکاری و همفکری با دانشجویان خارجی حاضر در بیمارستان در زمینه امور آموزشی و یارفاهی
 هم کاری و همفک ری ج هت امور مربوط به برگزاری سااامی نار ها و کنفرانس های درونبیمارستانی
 هماهنگی با معاونت بین الملل دانشااگاه در صااورت لزوم به دعوت از اساااتید مدعو خارج ازکشور
 هماهنگی جهت بازدید از واحد های مختلف بیمار ستان تو سط گروه های پز شکی خارج ازکشور

واحدEDU
واحد توسعه آموزش پزشکی ( )EDUمرکز آموزشی درمانی نمازی زیر نتر معاونت آموزشی و
به سرپر ستی دکتر محمد هادی گرامی به منتور ارتقای کیفیت آموزش بالینی برنامه ریزی می
نماید ودر حیطه های زیر ارائه خدمت می دهد:
 ارائه راه کارهای آموزشااای برای بهبودکیفیت آموزش در بیمارساااتان در قالب تیم مدیریتآموزش (تیم مدیریت آموزش متشکل از اساتید گروه های آموزشی است.
 که به نمایندگی از طرف مدیر گروه مربوطه در تیم حضور دارند ). برگزاری کارگاه های آموزشاای جهت توانمندسااازی فراگیران پزشااکی و پیراپزشااکی وکادردرمانی بیمارستان
 برگزاری سمینارها و کنفرانس های درون گروهی و بین گروهی بیمارستان.7
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 راه اندازی توسعه و تجهیز واحد  Skill Labمرکز آموزشی درمانی نمازی. نتارت بر اجرای دستورالعمل های ابالغی  EDOو دانشکده پزشکی در بیمارستان. این واحد در را ستای بهبود آموزش پز شکی آماده برگزاری کارگاه های آموز شی در مو ضوعهای مختلف مورد نیاز فراگیران می باشد.
 عالوه بر این ،واحد  EDUصاامیمانه منتتر کمک و راهنمایی و پیشاانهادات سااازنده شااماعزیزان می باشد.
کتابخانه بیمارستان نمازی
معرفی کتابخانه دکتر قریب
کتابخانه دکتر قریب ،یک کتابخانه بیمار ستانی ا ست که از تا سیس و شروع به کار بیمار ستان ،آغاز به
فعالیت نموده اساات .اولین کتابدار این کتابخانه ،خانم هیل انگلیساای بوده اند .این واحد در ابتدا فقط
دارای کتابهای رمان فارسااای و التین برای پرسااانل ،بیماران و همراه بیمار بوده اسااات.کتابخانه تا
سااال1366در ساااختمان قدیم دایر بود و پس از آن به محل فعلی (طبقه اول بیمارسااتان) منتقل و
تجهیز گردید .فضای کتابخانه در حدود  600متر مربع است و به صورت باز اداره می شود.
رده بندی کتابها به روش  NLMاساات.امکان جسااتجوی اطالعات کتابشااناختی ،از طریق نرم افزار
کتابخانه ) )kohaبه آدرس  elib.sums.ac.irوجود دارد.

امانت :
ارائه خدمات به مراجعه کنندگان طبق آیین نامه کتابخانه ( شامل در اختیار قرار دادن منابع مورد نیاز،
کتب و نشریات) صورت می گیرد .دانشجویان و کادر هیات علمی دانشگاه به شرط عضویت در کتابخانه

و نرم افزارکتابخانه ) (kohaمی توانند از منابع کتابخانه استفاده نمایند.
خدمت گفتگوی آنالین و خدمات غیر

حضوری :

خدمات گفتگوی آنالین کتابخانه بیمارستان نمازی شامل موارد زیر می باشد :
• تمدید منابع در امانت
•راهنمایی در خصوص نحوه جستجوی منابع در پایگاه های اطالعاتی
•راهنمایی و مشاوره در خصوص استفاده از نرم افزارهای مدیریت استناد
8
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نمازی

•ارسال متن کامل مقاالت و کتاب ها
•اعتبارسنجی مجالت
•راهنمایی و مشاوره در خصوص تکمیل پروفایل های علمی اعضاء هیئت علمی
•راهنمایی در خصوص سامانه علم سنجی اعضاء هیئت علمی

دسترسی به این خدمت از طریق سایت کتابخانه بیمارستان نمازی به آدرس
https://namazi.sums.ac.ir/page-Library/fa/65/form/pId13931
امکان پذیر می باشد.
خرید کتاب :
خرید کتاب از طریق زیر انجام می شود :
 ارسال لیست به گروه های آموزشی و دریافت لیست کتاب های انتخابی.
 برا ساس لی ست عناوین کتاب های مورد نیاز ،که در کتابخانه قرار دارد و مورد تایید گروه قرار
می گیرد.
کتابخانه به طور مرتب از نمایشااگاه های مختلف و مراکز نشاار ،اقدام به خرید کتاب می کند .فهرساات
الفبایی کتب خریداری شده از نمای شگاه یا مرکز ن شر ،پس از خرید در تابلوی اطالع ر سانی کتابخانه
اعالم می شود و از طریق برنامه کتابخانه قابل بازیابی ا ست .این فهر ست در صفحه تازه های کتابخانه
در سایت آمده است.
سفارش مقاله

از طریق خدمات "سااافارش مقاله" می توانید مقاالتی که متن کامل آن ها از طریق پایگاه های
اطالعاتی دان شگاه علوم پز شکی شیراز قابل د سترس نی ستند را سفارش دهید .پس از برر سی فرم
سفارش و دریافت هزینه آن ،مقاله مورد نتر شما به آدرس پست الکترونیکی قید شده در فرم سفارش،
ارسال خواهد گردید .چنانچه مقاله مورد نتر شما یافت نشد ،وجه دریافت شده مسترد خواهد گردید.
در صورت نیاز به اطالعات بیشتر با این شماره ( )36125673تماس بگیرید.
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آموزش بانک های اطالعاتی
برگزاری کارگاه های آموزشااای بانک های اطالعاتی در مرکز اینترنت کتابخانه مرکز آموزشااای درمانی
نمازی انجام می شود.
عناوین بانک های اطالعاتی
،Scopus ،Ovid ،Science direct ،Pubmed ،Up to date ، Clinical key ،Endnote
Proquest
برنامه زمانبندی برگزاری کارگاه ها در تابلو اعالنات کتابخانه و وب ساااایت کتابخانه قابل رویت می
با شد در صورت تمایل به شرکت در کارگاه ها به صورت گروهی یا انفرادی با کتابخانه تماس حا صل
نمایید.
چنانچه در ساعاتی غیر از ساعات ذکر شده تمایل به شرکت در کارگاه ها دا شته با شید می توانید با
کتابخانه هماهنگ کنید.071-36125673.

مرکز اینترنت:
مرکز اینترنت کتابخانه دارای  6عدد کامپیوتر می باشد و از ساعت  7تا  19:45باز می باشد.

سالن مطالعه:
سالن مطالعه کتابخانه بیمارستان نمازی برای استفاده پزشکان و دانشجویانی که دوره آموزشی خود را
در بیمارستان می گذرانند ،می باشد.

ساعت کار کتابخانه :
بخش امانت  :شنبه تا پنج شنبه از  7صبح تا  8شب
سالن مطالعه  :همه روزه به صورت  24ساعته
خدمات گفتگوی زنده  :شنبه تا پنج شنبه  7تا 20
شماره تماس بخش امانت36125672 :
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مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات نمازی
واحد فنآوری اطالعات مرکز نمازی با بهره گیری از کارشناسان مجرب  ITبه این مرکز خدمت ارائه می
نماید .این خدمات به شرح ذیل می باشد:
 -1پشتیبانی سخت افزار :واحد پشتیبانی با شماره داخلی  5335آماده رفع مشکالت سخت افزاری انواع
تجهیزات کامپیوتری مستقر در بخش ها می باشد .این واحد در روزهای کاری از ساعت  7الی  20و در
روزهای تعطیل از  8الی  14پاسخگوی مشکالت است.
 -2پشتیبانی نرم افزار :پشتیبانی از نرم افزار در این مرکز به صورت  24ساعته انجام می شود .در روزهای
کاری از  7الی  ، 14شماره های  5365و  5366پاسخگوی مشکالت جاری است .در ساعات غیر اداری
و روزهای تعطیل کارشناس آنکال پاسخگو می باشد .سیستم های مورد پشتیبانی به شرح ذیل است :
 .aسیستم  : HISاین سیستم حاوی گردش اطالعات بیمار و پرونده بالینی ایشان است .پزشکان برای
دسترسی به این سیستم باید به این واحد مراجعه نموده و نام کاربری و رمز عبور دریافت نمایند .در
صورت نیاز به آموزش ،با هماهنگی هر گروه آموزشی از طرف واحد فنآوری اطالعات آموزش ها ارائه
می گردد.
 .bسیستم  :PACSاین سیستم حاوی آرشیو کلیه تصویربرداریهای این مرکز می باشد .برای دسترسی به
این سیستم و دریافت نام کاربری و رمز و نیز دریافت آموزش های الزم  ،هماهنگی با مدیر تصویربرداری
الزامی می باشد.
 .cسیستم اتوماسیون اداری  :این سیستم حاوی گردش مکاتبات اداری و نیز محتوای مکاتبات میباشد.
دسترسی به این سیستم تنها برای مسئولین واحدها امکان پذیر است.
 .dوب سایت مرکز نمازی :این درگاه با آدرس  NAMAZI.SUMS.AC.IRحاوی اطالعات الزم برای کلیه
مراجعین  ،پرسنل و فراگیران می باشد.
 -3پشتیبانی شبکه:
 .aشبکه کابلی و بی سیم :کلیه سامانه های فوق از طریق ارتباطات داخلی در مرکز به صورت یکپارچه
فعالیت می نمایند در صورت قطعی و یا اختالل در ارتباط واحد پشتیان شبکه پیگیری می نماید .این
واحد در روزهای کاری از ساعت  7الی  20و در روزهای تعطیل از  8الی  14پاسخگوی مشکالت است.
 .bاینترنت :برای استفاده از اینترنت در مرکز نمازی مانند کلیه واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی،
کاربران باید به  VPNدسترسی داشته باشند .دستیاران با مراجعه به مرکز اینترنت دانشگاه علوم پزشکی
و ارائه کارت دانشجویی می توانند این دسترسی را در اختیار بگیرند .واحد پشتیبانی شبکه مرکز نمازی
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آماده ارائه خدماتی مانند تنتیم گوشی همراه  ،تبلت و لپ تاپ دستیاران برای استفاده از  VPNمی
باشد .همچنین درگاه  INTYERNET.SUMS.AC.IRبرای رفع برخی مشکالت در دسترس می باشد.
 -4مخابرات :ارتباطات تلفن های داخلی این مرکز تحت پشتیبانی واحد فنآوری اطالعات می باشد .در
صورت مشاهده اختالل در تمای های داخلی و تماس از طریق خطوط شهری  ،با شماره  5343مشکل
را پیگیری نمایید.
واحد فنآوری اطالعات مرکز نمازی در طبقه اول  ،مقابل تاالر قریب مستقر می باشد .در صورت مشاهده
هرگونه اشکال در نحوه ارائه خدمات  ،مسئول واحد (داخلی  )5366را در جریان بگذارید.
مرکز توسعه پژوهش های بالینی
مرکز توسعه پژوهشهای بالینی به همت معاونت محترم پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و مسؤلین محترم مرکز
آموزشی درمانی نمازی در تاریخ  82/3/19توسط معاونت محترم تحقیقات و فن آوری وزارت بهداشت و درمان
آموزش پزشکی(جناب آقای دکتر ملک افضلی) در محل بیمارستان نمازی افتتاح گردید.کلیه تسهیالت این مرکز
رایگان وتحت نتر مستقیم معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز می باشد .
هدف نهایی از راهاندازی این مرکز:
گسترش کمی و کیفی تحقیقات در حیطه پژوهشهای بالینی از طریق توانمند سازی اعضاء محترم هیأت علمی
بالینی در کلیه زمینهها از طریق ارائه مشاوره های الزم در مراحل مختلف انجام یک پژوهش و اجرای کارگاههای
منتم می باشد .در این راستا ارائه خدما ت جانبی به منتور تسهیل دسترسی به امکانات الزم با توجه به
محدودیت وقت اعضاء هیأت علمی بالینی و مزیت نسبی ارائه این خدمات در محل کار این عزیزان مد نتر قرار
گرفته است.
فعالیتها و خدمات مرکز توسعه پژوهشهای بالینی به شرح ذیل است:
 -1مشاوره آمار و اپیدمیولوژی:
این مرکز با استفاده از اعضاء محترم هیأت علمی و متخصصین آمار آمادگی دارد که در ابتدای شروع
تحقیق با تعیین حجم نمونه الزم به محققین و سپس با ورود اطالعات و انجام آزمون آماری مناسب
آنها را در تجزیه و تحلیل نتایج آماری یاری کند .تعیین نوع مطالعه و میزان شیوع از خدمات
مشاورین اپیدمیولوژی است.
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-2مشاوره مقاله نویسی:
ویرایش و تصحیح گام به گام مقاالت ( انگلیسی و فارسی) ،آموزش و مشاوره حضوری مقاله نویسی،
راهنمایی و ارسال مقاالت به ژورنالهای معتبر.
 -3مشاوره طراحی پژوهش و تهیه پروپزال طرحهایتحقیقاتی:
این مرکز با ارائه مشاوره در زمینه تعیین اهداف ،فرضیات ،نوع مطالعه ،متغیرها ،روش انتخاب نمونه و
تنتیم پرسشنامه،اساتید و محققین گرامی را در جهت طراحی مطالعه و نگارش طرح تحقیقاتی یاری
ماایکند.
فعالیتهای توانمندسازی:
این مرکز به طور ادواری سمینارها و کارگاههایی را در زمینه روش تحقیق ،آمار ،نحوه نگارش
مقاالت علمی و نحوه استفاده از نرم افزارهای رایانه ای نگارش مقاالت علمی برگزار می نماید.
برنامه این کارگاهها از طریق گروههای مربوطه و همچنین پایگاه اینترنتی مرکز به اطالع اعضای
محترم هیأت علمی رسانده میشود.
آموزشهای مورد نیاز اساتید شامل:
بر اساس نیاز سنجی به عمل آمده توسط این مرکز اعضاء محترم هیئت علمی نیازهای عمده خود را به شرح زیر
اعالم نموده اند .
 آموزش چگونگی استفاده از اینترنت
 آموزش نحوه تهیه مقاله و تعیین مجله مناسب جهت ارسال مقاله
آموزش چگونگی ورود اطالعات در نرم افزارهای آماری :
آموزش کامپیوتر در حد مقدماتی
آموزش مقدماتی  Excelو SPSS
آموزش مقدماتی  Power pointو تهیه اسالید
آموزش چگونگی تهیه پروپزال
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آموزش کاربردی نرم افزار Word
فعالیتهای مرکز توسعه پژوهشهای بالینی شامل :
الف  :خدمات

ب  :مشاوره

ج :تشکیل کارگاه

د :آموزشهای مورد نیاز اساتید
خدمات مرکز شامل:
 تایپ و تصحیح مقاالت (فارسی و التین ) آموزش ورود دیتا در نرم افزارهای آماری  SPSSو Excel طراحی جداول و نمودارهای مورد نیاز  - Scanرایت Print -Copy - CD امکانات اینترنت به صورت on line راهنمایی در خصوص ارسال مقاالت به ژورنالهای معتبر  attach ، E- mailفایلهای -مورد نیاز اساتید Search ،تخصصی و آموزش دراین زمینه به افرادمتقاضی ،تهیه اسالید و عکس
تصحیح مقاالت (انگلیسی و فارسی)
اعضاء محترم مرکز توسعه پژوهشهای بالینی:
آقای دکتر حمید محمدی (ریاست مرکز) خانم مریم غالمی (مدیر مرکز)
خانم شیما میالدی(کارشناس آمارزیستی) آقای علی محمد کشت ورز حسام آبادی (کارشناس آمارزیستی)
خانم سمانه قنبری (متصدی اموردفتری مرکز)

خانم مرجان غالمی (کارشناس امور پژوهشی مرکز)

آدرس پستی:
شیراز -خیابان زند -فلکه نمازی -بیمارستان نمازی -مرکز توسعه پژوهشهای بالینی
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شماره تلفن و فاکس:
)0713(6474278
تلفن بیمارستان نمازی:
36125323
E-mail: crdcnhsh@sums.ac.ir
وب سایتhttp://crdc.sums.ac.ir/ :
شورای نمایندگان دستیاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز
شورای نمایندگان دستیاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز به دنبال پیگیری مشکالت آزمون و در حمایت
از دسااتیاران بطور رساامی در سااال  1383شااروع به فعالیت کرد .این نهاد اولین و تنها نهاد رساامی
دستیاران کشور می باشد که در جهت حفظ و اعتالی جایگاه دستیاران و همچنین تاکید بر توانایی ها و
قدرت ایشان در تمامی سطوح آموزشی ،فرهنگی و رفاهی تالش می کند.
دستیاران دوره تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با توجه به ظرفیت های موجود و لزوم حرکت رو به
رشد در زمینه فرهنگی آموزشی رفاهی با توجه به اساسنامه مشخص و در راستای بالندگی همه جانبه،
جمع خود را تشکیل داده تا بتوانند گامی برای خود و نسل های بعدی برداشته و در این مسیر تکیه بر
ذات الیزال الهی و امید به الطاف بیکران خداوند دارند.
اعضای فعلی شورای مرکزی :
دکتر امیر ا سماعیل سلطانی دبیر شورای نمایندگان د ستیاری ،دکتر فالح زاده نایب رئیس شورا ،دکتر
میرزا خانلویی رئیس ت شکیالت و سایر اع ضای شورای مرکزی دکتر جوکار  ،دکتر سلطانی ،دکتر چهره
ور ،دکتر موسوی ،دکتر نکویی ،دکتر زهرا جاللی ،دکتر ویدا امیری و دکتر فاطمه صفوی می باشند.
*محل دفتر شورای نمایندگان دستیاری دانشگاه علوم پزشکی :بیمارستان نمازی طبقه دوم جنب
پاویون پزشکان (آقایان)
پرسنل دفتر  :آقای نعمت زارع و آقای عزیز زارع
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تلفن اتاق :داخلی)07136125659( 5659 :
ساعت حضور مسئول دفتر شورای دستیاری جهت رسیدگی به اموردستیاران تخصصی و دانشجویان
(اینترن ،اکسترن ،استیودنت)
شنبه تا چهار شنبه  7الی 18
پنج شنبه  7:الی 13
اهداف شورای دستیاری:
-1نهادینه کردن ارزش های خود باوری ،آزاد اندیشی ،استقالل رای و تفکر جامع و ایجاد روحیه تعامل و
همدلی در میان دستیاران دانشگاه در درجه اول و دستیاران دیگر دانشگاه های کشور در مرحله بعد.
-2جلب حمایت و هدایت فکری دستیاران تخصصی در زمینه های مختلف و حمایت خود جوش از
دستیاران در عرصه های علمی-فرهنگی-صنفی.
-3فراهم کردن تسهیالت الزم جهت گردهمایی دوره ای دستیاران در راستای ایجاد حس الفت و همدلی
و پایه گذاری فرهنگ کار گروهی در عرصه علمی-فرهنگی-صنفی.
-4فراهم کردن تسهیالت الزم جهت استفاده دستیاران از امکانات ورزشی اختصاصی و حفظ سالمت
جسمی و روحی.
تبصره  :اهداف این مجمع صرفا علمی-فرهنگی-صنفی بوده و هرگونه فعالیت سیاسی در این مجمع و یا
زیر شاخه های آن ممنوع می باشد.
اعضاء :
کلیه دستیاران دوره های تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شیراز.
ارکان :
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-1مجمع نمایندگان دسااتیاران :دسااتیاران رشااته های مختلف در هر سااال تحصاایلی از میان خود و
براساس بندهای اساسنامه ،نمایندگان خود در مجمع را انتخاب و معرفی می نمایند.
*مجمع نمایندگان عالی ترین رکن تصمیم گیری می باشد.
 -1شورای مرکزی دستیاران دانشگاه :اعضاء مجمع نمایندگان دستیاران در اولین جلسه پس از تشکیل،
از میان خود  11نفر را بعنوان اعضای شورای مرکزی دستیاران دانشگاه انتخاب می نمایند.
تب صره  : 1شورای مرکزی د ستیاران بعد از مجمع ،مرجع ا صلی ت صمیم گیری در خ صوص کلیه امور
دستیاران دانشگاه ذکر شده در این اساسنامه می باشد که در مقابل عملکرد خود به مجمع نمایندگان
پاسخگو می باشد.
تب صره  : 2سایر ارکان مجمع تحت نتر این شورا اداره می گردند و م سئولین هر واحد پس از معرفی به
شورای مرکزی به مدت یک سال انتخاب می گردند .عزل هر م سئول واحد پس از اعالم مو ضوع از سوی
مسئول تشکیالت و با ذکر اَدله مناسب و پس از تصویب شورای مرکزی امکان پذیر است.
تبصااره : 3در جهت مشااارکت بیشااتر گروه های تخصااصاای فعال ،نمایندگانی که طی حداقل یک دوره
یک ساله در شورای مرکزی ع ضو می با شند می توانند م ستقیما در انتخابات شورای مرکزی دوره بعد
شرکت نمایند به شرطی که تا پایان تحصیل آنان یکسال فرصت باشد ،لذا از سهمیه رشته مذکور جهت
معرفی نماینده جدید به مجمع عمومی نیز کسر نمی گردد.
اعضاء و ارکان شورای مرکزی:
-1دبیر شورا از سوی اع ضاء شورای مرکزی انتخاب می شود ،در اولین جل سه ر سمی یک نفر با ک سب
اکثریت آراء بعنوان دبیر انتخاب می گردد .جل سه شورا با ح ضور ن صف به عالوه یک ع ضو ر سمی می
باشد .قابل ذکر است سایر مسئول واحد ها نیز در همان جلسه انتخاب می گردد.
شرح وظایف:
-1نتارت بر اجرای صحیح اساسنامه و شرح وظایف افراد.
-2پیگیری تشکیل جلسات به صورت منتم و اعالم تذکر به غائبین جلسه.
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تب صره :افرادی که بیش از سه جل سه غیبت غیر موجه در جل سات شورا دا شته با شند از طرف م سئول
تشکیالت جهت تصمیم گیری در خصوص ادامه عضویت در شورای مرکزی به شورا معرفی می گردند و
در صورت تصویب شورا عضویت نام برده از شورای مرکزی لغو و رد علی البدل جایگزین می گردد.
-1پیگیری معرفی نمایندگان دساااتیاران رشاااته های مختلف در پایان هر دوره جهت تشاااکیل مجمع
نمایندگان سال آتی.
-2برگزاری انتخابات دوره آتی شورای مرکزی پس از تشکیل مجمع نمایندگان دستیاری.
تب صره :دستیاران مشغول به تح صیل در دانشگاه در هر دوره براساس آیین نامه شورا نسبت به معرفی
نماینده یا نمایندگان خود بر اساس اکثریت آراء اقدام می نمایند.
تب صره  :1شرط معرفی نماینده جدید از طرف هر گروه تخ ص صی کسب حداقل  %50آراء دستیاران آن
گروه تخصصی می باشد.
تبصااره  :معرفی نمایندگان و دسااتیاران به شااورای مرکزی می تواند از طریق دسااتیار ارشااد گروه (به
ان ضمام ام ضاء اکثریت د ستیاران آن گروه) و یا بطور م ستقیم از سوی د ستیاران هر گروه به شورای
مرکزی (با مهر و ام ضاء اکثر د ستیاران ) صورت می پذیرد .قابل ذکر ا ست در صورتی که معرفی بطور
همزمان از هر دو طریق و توسط دو گروه دستیار صورت گیرد نمایندگانی که توسط اکثریت دستیاران
مشااغول به تحصاایل معرفی گردیده اند بعنوان نماینده رساامی انتخاب می گردند .در این گونه موارد
م سئولیت نتارت بر ح سن اجرای این بند و ت صمیم گیری نهایی در خ صوص پذیرش نماینده هر گروه
که اکثریت آراء را کسب نموده است به عهده مسئول تشکیالت شورای مرکزی آن دوره 2نفر به انتخاب
شورا می باشد.
 -1پس از ت شکیل مجمع جدید طی جل سه ای با ح ضور دبیر و م سئول ت شکیالت شورای قبلی کلیه
ا سناد و دفاتر شورا به همراه مهر و سربرگ اداری به دبیر و م سئول ت شکیالت شورای جدید تحویل و
صورت جل سه می گردد .قابل ذکر ا ست م سئولیت پا سخگویی قانونی اقدامات هر دوره شورا به عهده
اعضاء آن دوره می باشد.
-2نتارت بر هزینه کرد اعتبارات شورا که می بای ست مطابق با م صوبات شورا بوده لذا گزارش عملکرد
واحدها به صورت متمم در اختیار اعضاء شورا قرار می گیرد.
شرح وظایف زیر گروه علمی:
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-1حمایت از شرکت د ستیاران در کنفرانس های بین المللی –کارگاه ها و دوره های آموز شی داخلی و
خارجی پس از تصویب در شورای مرکزی.
-2برگزاری سمینار های ساالنه در عر صه های مختلف علوم پز شکی پس از ت صویب شورای مرکزی و
معاونت تحقیقات دانشگاه.
-3حمایت از دستیاران در خرید کتاب ،بسته ها و ابزار کمک آموزشی و فرهنگی.
-4تشااکیل خبرنامه علمی-فرهنگی :دبیر خبرنامه یا نشااریه با رای شااورای مرکزی انتخاب می گردد و
محتویات ن شریه قبل از چاپ به اطالع اع ضاء ر سانده می شود تا در صورت توافق نتر اکثریت شورا،
تکثیر شود.
-5پیگیری نیازهای آموزشااای دساااتیاران و پیشااانهاد در جهت بهبود کیفیفت برنامه های آموزشااای
دستیاران دانشگاه با طی سلسله مراتب اداری و مدیریت های مرتبط در دانشگاه.
شرح وظایف زیر گروه صنفی:
-1پیگیری و مشااکالت و نیازهای صاانفی دسااتیاران اعم از حقوق و مزایای دوره دسااتیاری مشااکالت
خوابگاه -و یا پاویون های بیمارستانی و اعالم به شورای مرکزی.
 -2تشکیل جلسات پیگیری مشکالت دستیاران با مسئولین بیمارستان ها (به ویژه معاونت آموزشی ) با
هماهنگی شورای مرکزی.
-3تعیین رابطه با هر گروه دستیاری جهت اطالع کامل از وضعیت دستیاران.
-4هماهنگی با شورا های خوابگاه دستیاران و تشکیل جلسه در خصوص پیگیری مشکالت خوابگاه ها.
-5پیگیری سایر مسائل صنفی حسب مورد.
-6پیگیری تاسیس صندوق قرض الحسنه دستیاران.
شرح وظایف زیر گروه فرهنگی:
-1اقدام جهت رسمی تر شدن اعتبارمقطع دستیاری از جمله پیگیری صدور .CERDIT CARD
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-2پیگیری تامین کمک هزینه اُردوهای ساایاحتی-زیارتی دسااتیاران در داخل و خارج از کشااور پس از
تعریف شورای مرکزی.
-3برگزاری گردهمایی و مراسم فرهنگی-مذهبی سالیانه جهت دستیاران و خانواده های آنان.
-4برگزاری مسابقات دوره ای ورزشی-فرهنگی جهت دستیاران.
-5تشکیل جلسات بارش افکار.
-6راه اندازی اتاق فکر و نتریه پردازی در امور فرهنگی-علمی.
 -7اهداء ن شانه های اخالق علمی سالیانه به د ستیارانی که برا ساس ا سا سنامه م صوبه شورای مرکزی
انتخاب می گردند.
تب صره  :اع ضاء مجمع نمایندگان و شورای مرکزی د ستیاران تمام تالش و سعی خود را به کار خواهند
گرفت تا الگوی یک دانشااجوی مساالمان متعهد و متبحر را به نمایش گذاشااته و در برخورد مناسااب با
بیماران و پیگیری درمان با آنان تا حصااول نتیجه با توکل به خداوند متعال از هیک کوشااشاای فروگذار
ننماید و این فرهنگ را در دانشگاه تبلیغ و توسعه دهند.
لذا اع ضاء شورای د ستیاری متعهد می گردند در خ صوص تقویت بنیه علمی خود همواره کو شا بوده تا
ضمن پیگیری امور صنفی-فرهنگی رفاهی دستیاران ،وظیفه علمی خود را نیز به بهترین نحوه به انجام
برسانند این ت بصره از حصول الینفک حاکم بر شورای دستیاری دانشگاه بوده و شورا همواره بر رعایت
آن تاکید می نماید.
تبصره  :2تعداد نمایندگان هر گروه دستیاری در مجمع نمایندگان به شرح زیر می باشد:
-1رشته هایی که تعداد دستیاران مشغول به تحصیل آنان  20نفر یا کمتر می باشد یک نفر نماینده.
-2رشته هایی که تعداد دستیاران مشغول به تحصیل آنان  21تا  40نفر است  2نفر نماینده.
-3رشته هایی که تعدا دستیاران مشغول به تحصیل آنان  41نفر بیشتر می باشد  3نفر نماینده.
انتصاب و وظایف دستیار ارشد گروه آموزشی :
همه ساله دو نفر از بین دستیاران تخ ص صی دو سال آخر در هر گروه آموزشی بیمارستانی ،با توجه به
کفایت ،تعهد ،وجدان کاری و میزان فعالیت آنها تو سط د ستیاران پی شنهاد و از بین آنها یک نفر یا دو
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نفر با توجه به تعداد دسااتیار در هر رشااته به تأیید شااورای گروه انتخاب و با حکم رییس دانشااکده به
عنوان دستیار ارشد منصوب میشود.
تب صره :وظایف د ستیار ار شد به موجب آییننامهای ا ست که به پی شنهاد مدیر گروه و ت صویب رئیس
دانشکده پزشکی مربوطه به اجرا گذاشته میشود.
شرح وظایف دستیار ارشد:
 -1برنامه ریز ی بخش های ثابت و چرخشی دستیاران در طول سال و در طول دوره دستیاری.
 -2برنامه ریزی کشاایک های ماهانه دسااتیاران ،نتارت بر انجام دقیق آنها و درصااورت نیاز تغییر
برنامه کشیک.
 -3تنتیم مرخصی دستیاران و تعیین جانشین با تایید مدیر گروه مربوطه.
 -4هماهنگی و برنامه ریزی طرح یک ماهه دستیاران.
 -5هماهنگی جهت حضور دستیاران در کارگاه های آموزشی.
 -6تنتیم برنامه های آموزشی جهت دستیاران و نتارت بر حسن اجرای آن.
 -7کمک در برقراری فعالیتهای آموزشااای (گزارش صااابحگاهی ،ژورنال کالب ،کنفرانس ها ،فعالیتهای
درمانگاهی ،جلسات گزارش مرگ و میر ،گزارش بیماران مرخص شده و بیماران جالب).
 -8کنترل حضور و غیاب دستیاران و کارورزان در جلسات گزارش صبحگاهی و کنفرانس ها.
 -9ارائه پیشنهاد دستیاران در مورد نحوه برگزاری گزارش صبحگاهی و کنفرانسها و عناوین کنفرانس های
مورد نیاز.
 -10هماهنگی با اساتید و دستیاران فوق تخصصی جهت حضور آنها در گزارش صبحگاهی برحسب بیماران
قابل معرفی.
-11هماهنگی با دستیار سینیور کشیک در مورد بیماران قابل معرفی در گزارش صبحگاهی.
-12انعکاس برنامه ها و آئین نامه های رسیده از دانشکده ،مدیر گروه ،به دستیاران و کارورزان.
-13هماهنگی با مدیر گروه در جهت چرخش ها و بخشهای آموزشی دستیاران و ارتقاء سطح آموزشی آنان.
-14انعکاس نقطه نترها و درخواست های دستیاران به مدیر گروه ،رئیس و معاونت آموزشی.
 -15حضور در جلسات شورای آموزشی گروه و بیمارستان در صورت نیاز و به دعوت مسئوالن آموزشی.
 -16هماهنگی با م سئوالن آموز شی گروه ( مدیر گروه  ،معاونت آموز شی گروه و م سئول د ستیاری گروه) و
بیمار ستان (رئیس و معاون آموز شی بیمار ستان) و کمک به آنها جهت حل م شکالت آموز شی داخل
بیمارستانی دستیاران.
-17نتارت برکشیک ها و چرخش های کار ورزان.
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-18همکاری و هماهنگی با دستیاران جهت آموزش کارآموزان.
-19ارزیابی پرونده های بیماران ب ستری و سرپایی ( شرح حال ،گزارش های پی شرفت بیماری و د ستورات
درمانی) و گزارش موارد قصور و فوت به دستیاران،کارورزان مربوطه و مسئوالن آموزشی بیمارستان.
-20حضور روزانه در راندهای تحویل بیماران در شروع کشیک.
-21نتارت بر امور رفاهی پاویون ،پارکینگ ها و...
-22ارتباط با شورای نمایندگان دستیاری جهت رفع مشکالت صنفی – رفاهی دستیاران.
تبصره : 1دستیار ارشد بیمارستان جهت آگاهی از بیماران بستری شده در  24ساعت گذشته بهتر است
لیست بیماران بستری را دریافت و حتی المقدور قبل از گزارش صبحگاهی به آنها سرکشی نماید.
تبصااره : 2حضااور دسااتیار ارشااد الاقل هفته ای یکبار در راند شااب و با طبق نتر مدیر گروه آموزشای
مربوطه در بیمارستان توصیه می شود.
تبصااره : 3دسااتیار ارشااد بهتر اساات جهت امور رفاهی پاویون ،امورکارورزان ،امور دانشااجویان ،معرفی
بیماران جالب و ژورنال کالب افرادی را از بین دستیاران انتخاب نموده و به مدیر گروه مربوطه و شورای
نمایندگان دستیاری معرفی نمایند.
بخشی از آیین نامه آموزشی دوره تخصصی بالینی پزشکی
ب -شروع دوره:
ماده  :8زمان شروع دوره.
کلیه پذیرفته شدگان پس از انجام ثبت نام قطعی موظف می باشند که از اول شهریور ماه سال مربوطه،
دوره دستیاری را شروع نمایند ( به استثنای تبصره  1ماده .)20
ماده  :9ممنوعیت استفاده از مرخصی در شروع دوره.
د ستیاران پذیرفته شده در  6ماهه اول شروع به تح صیل مجاز به ا ستفاده از مرخ صی بدون دریافت
کمک هزینه تحصیلی یا تعویق دوره نمی باشند.
پ -ترك تحصیل و انصرف:
ماده  :11انصراف و محرومیت یک ساله از پذیرش.
پس از اعالم نتیجه آزمون ،پذیرفته شدگان اصلی و جایگزین در صورت انصراف در هر زمان یا عدم ثبت
نام در موعد مقرر یا عدم شااروع دوره مشاامول یک سااال محرومیت از پذیرش در دوره های دسااتیاری
رشته های تخصصی بالینی پزشکی خواهند شد.
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تبصره  :1انصراف قطعی منوط به ارائه تسویه حساب با دانشگاه خواهد بود.
تبصره :2در صورتیکه شرکت کنندگانی که در مرحله اصلی پذیرش دستیار دوره های آموزش تخصصی
پذیرفته ن شده اند حداکثر تا پایان مرداد ماه قبل از شروع سال تح صیلی مربوطه از شرکت در فرآیند
پذیرش در مرحله جایگزینی کتباً اعالم انصراف نمایند محرومیت یکساله شامل آنان نمی شود.
تبصره  :3محرومیت یکساله از زمان اعالم انصراف قطعی به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.
تب صره  : 4هرگونه ان صراف از تح صیل بعد از اعالم قبولی تا پایان سه ماه اول دوره د ستیاری ان صراف
قطعی تلقی شده و ادامه تحصیل در دوره مربوطه مجاز نمی باشد.
تبصره  :5ارزش قبولی علمی آزمون پذیرش دستیار افراد جایگزین (که اسامی آنان حداکثر تا تاریخ 10
آبان ماه سال تحصیلی اعالم می شود) حداکثر تا  30آبان ماه همان سال می باشد .ضمن اینکه غرامت
تحصیلی به آنها تعلق نمی گیرد ولی مشمول یکساله محرومیت از پذیرش در دوره های دستیاری رشته
های بالینی پزشکی خواهند شد.
ماده  :12لغو دوره دستیاری
ترم تحصیل ،انصراف و انقطاع در دوران تحصیل بیش از یک ماه به دالیل غیر موجه ،منجر به لغو دوره
دستیاری خواهد شد .بازگشت به تحصیل دستیار قبل از یک ماه ،به درخواست خود متقاضی و موافقت
دانشگاه بالمانع می باشد( .به استثنای مشمولین تبصره  3ماده )28
تبصااره :پرونده داوطلبانی که پس از شااروع دوره ،دسااتیاری آنها لغو می شااود ،به دفتر حقوقی وزارت
بهدا شت ،درمان و آموزش پز شکی ار سال می گردد تا بر ا ساس تعهد سپرده شده و مقررات موجود با
آنها رفتار شود.
ت -انتقال ،جابجایی ،تغییر رشته و میهمانی :
ماده  :15انتقال ،جابجایی و تغییر رشته دستیاران در طول مدت تحصیل ممنوع باشد.
انتقال :انتقال دستیار به دانشگاه دیگر به تبع همسر بشرط اخذ موافقت دانشگاه های مبدا و مقصد در
موارد زیر بالمانع است:
تبصره  :1انتقال دستیار به دانشگاه دیگر به تبع همسر در صورتی مورد موافقت قرار می گیرد که همسر
داوطلب در استخدام دولت و یا سازمانهای وابسته به دولت بوده و موضوع انتقال همسر داوطلب پس از
ثبت نام و پذیرش قطعی وی صورت گرفته باشد.
تبصره  :2در شرایطی که همسر دستیار ،دستیار رشته های تخصصی پزشکی بالینی باشد انتقال وی به
تبع همسر (اعم از خانم یا آقا) بالمانع است.
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تبصره  :3چنانچه همسر دستیار ،دستیار رشته های فوق تخصصی باشد ،انتقال دستیار تخصصی به تبع
دستیار رشته های فوق تخصصی بالمانع است.
تبصره  :4انتقال دستیار به دانشگاه دیگر (به استثنای دانشگاه های مستقر در تهران) بر اساس ضوابط
مصوب شورای آموزش دانشگاههای مبدا و رای کمیته نقل و انتقاالت دستیار در دانشگاه بالمانع است.
تب صره  :5ر سیدگی به درخوا ست ها و انجام نقل و انتقال د ستیاران فقط در مدت پس از اعالم نتیجه
امتحانات کتبی سراسری ارتقاء -گواهینامه و قبل از شروع سال تحصیلی مجاز می باشد.
* معرفی جایگزین برای دستیاران انتقالی مجاز نمی باشد.
انتقال به دلیل لغو صالحیت آموز شی  :در صورت لغو صالحیت بخش آموزش دهنده ،برابر آئین نامه
ارز شیابی بخش ها ،تعیین محل ادامه تح صیل و امتحان ارتقای درون بخ شی د ستیار ،طبق نتر هیات
ممتحنه رشته مربوطه توسط دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی انجام خواهد شد.
تغییر رشته:
چنانچه دستیاران در طول دوره آموزش دچار نقص عضو موثر جسمی یا روانی شوند ،گروه مربوطه می
تواند با ذکر دالیل ،مراتب را جهت طرح در کمی سیون پز شکی منتخب دان شگاه به دان شکده پز شکی
منعکس نماید .پس از تایید کمی سیون مذکور و موافقت شورای آموز شی دان شکده و دان شگاه از ادامه
تحصیل این افراد جلوگیری بعمل می آید.
تبصره  :1محرومیت یکساله و غرامت تحصیلی شامل این قبیل افراد نمی شود.
تب صره  :2در صورت موافقت شورای آموز شی دان شگاه ،چنانچه نقص ع ضو موثر حرفه ای برای سایر
رشته ها در همان دانشگاه بالمانع از ادامه تحصیل در آن رشته ها نباشد و فرد حداقل نمره آخرین نفر
پذیرفته شده رشته مربوطه را در همان سهمیه و همان سال در همان دانشگاه دارا باشد می تواند تغییر
رشته دهد.
ماده  :16میهمانی
یکسال میهمان شدن دستیاران حداکثر برای رشته های چهار سال و برای رشته های سه ساله 9 ،ماه با
توافق دانشگاههای مبدا و مقصد صرفا به منتور تبادالت علمی و آموزشی و فقط یکبار در طول تحصیل
و از سال دوم دستیاری به بعد ،مجاز می باشد.
تبصره  :1میهمانی در شش ماه آخر دوره دستیاری مجاز نمی باشد.
تبصره  :2پرداخت کمک هزینه تحصیلی در طول مدت میهمانی به عهده دانشگاه مبدا می باشد.
ماده  :18حداقل ساعات کار در دوره های دستیاری.
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تح صیل در دوره د ستیاری بطور تمام وقت بوده و بر ا ساس برنامه ای ست که از طرف مدیر گروه تنتیم
می شود .حداقل ساعات کار بشرح زیر است:
 -1روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت  7/30لغایت 16/30
 -2پنج شنبه ها از ساعت  7/30لغایت 12/30
تبصره  :1گزارش ماهانه حضور و غیاب و کارکرد دستیاران ،توسط روسای بخشها به معاونین آموزشی
گروه یا مدیر گروه مربوطه و از طریق معاونین مراکز ،به دانشکده ذیربط ارسال خواهد شد.
تبصره  :2پرداخت کمک هزینه تحصیلی منوط به ارائه گزارش کار ماهانه دستیاران می باشد.
تبصره  :3افزایش سنوات تحصیلی با تمدید دوره دستیاران ،تابع مقررات مربوطه خواهد بود.
ماده  :19حداقل برنامه کشیک دستیاران.
حداقل برنامه کشیک دستیاران در زمینه بالینی به شرح زیر خواهد بود:
 سال اول  12کشیک در ماه سال دوم  10کشیک در ماه سال سوم  8کشیک در ماه سال چهارم و پنجم  6کشیک در ماهتب صره  :1کلیه د ستیاران شاغل به تح صیل در بیمار ستان ،از ناهار و د ستیاران ک شیک عالوه بر آن از
خوابگاه ،صبحانه و شام برخوردار خواهند بود.
تبصاااره  :2تنتیم بر نا مه و افزایش کشااا یک موظف ،طبق ضاااوابط به ع هده مدیر گروه اسااات.
تب صره  :3حکم آموز شی د ستیار یک ساله ا ست و صدور حکم سال باالتر بعد از احراز شرایط ارتقای
سالیانه می باشد.
ج -مرخصی ها:
دستیاران با توجه به نیاز و در صورت بروز موارد ناخواسته و ضرورت ،می توانند در هر سال دستیاری از
مرخصی های استحقاقی ،استعالجی ،زایمان و بدون مزایا استفاده نمایند.
ماده  :21مرخصی استحقاقی.
دسااتیاران می توانند به ازای هر ماه  2/5روز و هر سااال تحصاایلی جمعا به مدت یک ماه از مرخصاای
استحقاقی استفاده نمایند.
تبصره :در صورت عدم استفاده از مرخصی در طول سال تحصیلی فقط  15روز ذخیره و به سالهای بعد
موکول می شود .د ستیار مجاز ا ست در سال آخر حداکثر از  45روز مرخ صی ذخیره عالوه بر مرخ صی
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ا ستحقاقی همان سال ا ستفاده کند .ترتیب ا ستفاده از مرخ صی با نتر رئیس بخش و تایید مدیر گروه
مربوطه خواهد بود.
ماده  :22مرخصی بدون مزایا.
هر د ستیار می تواند در طول دوره معادل مجموع مدت مرخصی استحقاقی خود با موافقت رئیس بخش
و مدیر گروه آموز شی و دان شکده انقطاع تح صیل دا شته با شد (برای مثال د ستیار دوره های چهار ساله
می تواند از  4ماه مرخصاای بدون کمک هزینه تحصاایلی اسااتفاده نماید) بدیهی اساات مدت مذکور به
طول دوره دستیاری افزوده خواهد شد.
تبصره  :1دستیارانی که همسر آنان جزو کارکنان دولت بوده و به دلیل ماموریت یا ادامه مرخصی عازم
خارج از ک شور ه ستند می توانند (با ارائه مدرم م ستدل) صرفا از یک سال مرخ صی بدون کمک هزینه
تحصیلی تنها یکبار در طول دوره تحصیلی بهره جویند.
تبصره  :2پرداخت کمک هزینه تحصیلی دستیاری در مدت انقطاع تحصیلی مجاز نیست.
ماده  :23مرخصی استعالجی.
اسااتفاده از مرخصاای اسااتعالجی برای دسااتیاران به میزان حداکثر یک ماه در طول دوره دسااتیاری بر
اساس گواهی پزشک و تایید پزشک معتمد و شورای پزشکی دانشگاه بالمانع است .در صورتی که غیبت
دستیار به علت بیماری در طول دوره تحصیلی از یک ماه بیشتر باشد ،برابر مابه التفاوت مدت مذکور به
دوره د ستیاری وی ،باا ستفاده از کمک هزینه تح صیلی ا ضافه خواهد شد .اما در مدت بیماری بیش از
سه ماه به دستیار کمک هزینه تحصیلی پرداخت نخواهد شد.
تب صره  :1در صورت بروز بیماری ،دستیار موظف است مراتب را ظرف یک هفته به دانشگاه اطالع دهد
و ارائه گواهی استعالجی برای شروع مجدد دوره الزامی است.
تبصااره  :2در صااورتیکه مدت بیماری دسااتیار از  6ماه تجاوز کند ،تصاامیم گیری در مورد ادامه یا لغو
دوره دستیاری ،پس از تایید شورای پزشکی دانشگاه ،به عهده شورای آموزشی دانشگاه خواهد بود.
ماده  :24مرخصی زایمان.
اسااتفاده دسااتیاران خانم از شااش ماه مرخصاای زایمان برای یکبار در طول دوره دسااتیاری بالمانع می
باشد .فقط یک ماه از این مدت جزو دوران آموزشی محاسبه می شود.
تبصااره :فقط یک بار در طول دوره دسااتیاری ،اسااتفاده کنندگان از مرخصاای زایمان از کمک هزینه
تحصیلی استفاده خواهند کرد.
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کلیات کلی آیین نامه آموز شی دوره تخ ص صی در سایت  ، www.google.comوب دا مقررات آموز شی
دستیار تخصصی و یا .www.portal.arakma.ac.ir
آیین نامه اجرایی"پوشش مناسب و اخالق حرفه ای"دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی
شیراز در محیط های بالینی
رعایت  Dress Codeاز اصول مهم اخالق حرفه ای در پزشکی می باشد لذا جهت رعایت اصول حرفه
ای و افزایش اعتماد بیماران که جز حقوق آنان می با شد  Dress Codeمنا سب طبق ا ستادنداردهای
کشوری و بین المللی الزامی می باشد.
فصل اول :پوشش مناسب
 -1نصب کارت شناسایی تهیه شده از طرف بیمارستان و دانشکده پزشکی در همه مقاطع الزامی است.
-1روپوش دانشجویی باید سفید ،تمیز ،مرتب ،راحت ،دارای نشان (آرم) دانشگاه ،با بلندی حداقل تا زانو
باشد ،بلندی و سبک روپوش باید مناسب با فیزیک بدن باشد.
-2از شلوار تنگ،کوتاه و نامناسب با رنگ ها و طرح های غیر متعارف و تند نباید استفاده کرد.
-3دکمه های روپوش باید متعارف و در تمام مدت حضاااور در محیط های درمانی ،بهداشاااتی به طور
کامل بسته باشد.
-4دختران دانشااجو ،از مقنعه های بلند اسااتفاده کنند بطوری که حداقل شااانه ها را پوشااش دهد و
پوشاندن کامل مو مورد تاکید است.
-5پوشیدن جوراب الزامی بوده و از رنگ و طرح متناسب برخودار باشد.
-6از تی شاارت ،لباس ورزشاای و لباس های حاوی تصاااویر و نوشااته های نامتناسااب با عرف خودداری
گردد( .از تی شرت و لباس های ورزشی صرفا در اماکن ورزشی استفاده شود).
-7کفش ها باید تمیز و دارای رنگ مالیم و متعارف باشد .استفاده از صندل و کفش های پاشنه دار غیر
معمول مجاز نمی باشد.
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-8از پوشیدن دمپایی در محیط های بالینی باید خودداری شود.
-9از به کار بردن زیور آالت مانند دستبند،گردن بند ،النگو ،انگشتر طال (به جز حلقه ازدواج) و عطرهای
تند و حساسیت زا باید خودداری شود.
-10ناخن ها باید کوتاه ،تمیز و بدون الم با شد .ا ستفاده از ناخن های م صنوعی و ناخن بلند به دلیل
افزایش شانس انتقال عفونت و احتمال آسیب به بیماران مجاز نیست.
-11دانشااجویان پساار نباید موهای خود را بلندتر از حد معمول نگاه دارند( .اسااتفاده از مدل های مو و
ریش غیر متعارف ممنوع می باشد).
-12از پوشیدن روپوش اتاق عمل ،خارج از اتاق عمل پرهیز کنند.
فصل دوم :سایر الزامات دانشجویی
-1استعمال انواع دخانیات در محیط های آموزشی و بالینی اکیدا ممنوع است.
-2از خوردن و آشامیدن و جویدن آدامس در راندهای آموزشی و در حضور بیمار خودداری گردد.
-3استفاده از هر نوع نماد فرق و گروه های مختلف ممنوع می باشد.
-4در مدت حضور در محیط های بالینی ،همراه داشتن کارت شناسایی معتبر و عکس دار حاوی حرف
اول نام ،نام خانوادگی ،عنوان ،نام دانشکده و نام رشته الزامی است.
-5رعایت ادب نفس و اخالق حرفه ای به ویژه فروتنی و برخورد مناساااب با بیماران و دیگر همکاران
ضروری و ستودنی است.
-6در محیط های درمانی ،گفت و گو باید آرام و همراه با ادب باشااد و از ساار و صاادای بلند در حضااور
بیماران باید پرهیز شود.
نظارت بر اجرا و پیگیری موارد تخلف از آیین نامه
-1نتارت بر رعایت اصول این آیین نامه در بیمارستان ها و سایر محیط های بالینی بر عهده ی معاون
آموزشی بیمارستان و نیز مدیر و معاون آموزشی گروه مربوطه می باشد.
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خوابگاه پزشکان
پاویون پزشااکان در دو بخش خوابگاه خواهران با  36اتاق که شااامل ( 25اتاق برای دسااتیاران و 1اتاق
فلو و  9اتاق برای اکسترن و اینترن و 1اتاق برای استیودنت) و خوابگاه برادران  26اتاق که شامل (20
اتاق برای دستیاران و  5اتاق برای اکسترن و اینترن و 1اتاق برای استیودنت ) می باشد.
محل خوابگاه خواهران  :ورودی سوم طبقه سوم.
محل خوابگاه برادران  :ورودی سوم طبقه اول انتهای بخش جراحی ،طبقه دوم جنب بخش تشنج.
سالن سلف سرویس فراگیران پزشکی در خوابگاه مستقر می باشد و صبحانه ،ناهار ،شام در خوابگاه سرو
می شود.
خوابگاه جدید برای دانشجویان و فراگیران در حال احداث می باشد.
ساعات سرو غذا:
صبحانه  7 :تا  9همه ی روزها
ناهار  12 :تا  14:30همه ی روزها
شام  19 :تا  20همه ی روزها
معرفی دفتر پرستاری
اعضای دفتر پرستاری شامل  :مدیر پرستاری -معاون دفتر پرستاری -سوپروایزهای بالینی صبح و
در گردش – سوپروایزور آموزشی – سوپروایزور کنترل عفونت - case manager -سوپروایزر آموزش
به بیمار –کارشناس زخم فشاری.
درشیفت های عصر و شب در صورتیکه مدیر بیمارستان حضور نداشته باشد ،سوپروایزهای عصر و شب
به عنوان مدیر بیمارسااتان می باشااند .در صااورتیکه با سااایر گروه ها و یا بخش های بیمارسااتان دچار
مشکل شوند می توانند جهت حل مشکالت با سوپروایزورهای کشیک مستقر در دفتر پرستاری تماس
گرفته و موضوع را از آن طریق حل نمایند.
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مواردی که باعث ماندگاری بیمار می گردد مانند( :مشااکالت حسااابداری ،عدم وجود تخت خالی برای
انتقال بیمار به سایر بخش ها ،اقدامات درمانی و  )...را تحت نتر  Bed managerبیمارستان پیگیری
و برطرف می نماید.
رعایت نکات مهم از زمان بستری تا ترخیص بیماران
لطفا موارد ذیل را از هنگام بستری تا ترخیص بیماران رعایت فرمائید:
 شناخت مسئول بخش واطالع رسانی به مسئول بخش درخصوص هرگونه مشکل.
 رعایت فرم مخصوص همراه با تگ اسمی و ارتباط مناسب با همکاران تیم درمان.
 معرفی خود به پرسنل و بیماران.
 دستورات پزشک ،سیر بیماری ،خالصه پرونده ها توسط پزشک ذی صالح و ( ..حتما خوش
خط و خوانا نوشته شده) و مهر و امضاء شود.
 درخواست مشاوره توسط پزشک ذی صالح به صورت کامل و دقیق همراه با مشخصات کل
بیمار وتاریخ درخواست نوشته شود و شرح حال بیمار را به صورت شفاف و جامع در آن قید
نمایند.
 جواب مشاوره ها نیز باید کامل باشد( .مهر و امضاء و تاریخ در درخواست بدون قلم خوردگی
و پاسخ مشاوره الزامی است).
 برگه های شاارح عمل و بیهوشاای خوش خط و کامل نوشااته شااود و کدهای انتخابی عمل با
شرح عمل همخوانی داشته باشد( .کلیه وسایل و پروتزهایی که در عمل جهت بیمار استفاده
می شود باید در شرح عمل ذکر شود).
 در تمام اوراق پرونده باید حتما نام بیمار و شماره پرونده آن قید شود.
 کلیه بیماران باید در روزهای تعطیل حتما ویزیت شاااوند و دساااتور پزشاااک در پرونده آنان
نو شته شود( .در صورت ویزیت تو سط رزیدنت سال  3به باال حتما برگ ویزیت مهر و ام ضاء
شود).
 خالصه پرونده باید دارای مشخصات پرونده بوده و به تمام موارد مهم اشاره شود تا در مراجعه
بعدی بیمار به پزشک ،نیازی به اصل پرونده نباشد.
 برگه های بیمار بدون خط خوردگی نوشته شده و تاریخ اعتبار حتما قید شود.
 در هنگام دستور بستری حتما تشخیص اولیه در برگه پذیرش نوشته شده و مهر زده شود.
 اطالعات مربوط به تشخیص نهایی و اعمال جراحی باید هنگام ترخیص تکمیل شود.
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 از نوشتن تشخیص ها به صورت مخفف خودداری شود.
 دستورات پزشک اورژانس باید در اسرع وقت به صورت کتبی در پرونده قید شود.
 پز شکان بایدآگاهی از محل نگهداری و سایل و فرم های مورد نیاز پز شکان دا شته درحفظ و
نگهداری صحیح اموال بخش وگذاشتن هر وسیله در مکان مخصوص خود همکاری نمایند.
 تحویل برنامه کشاایک به ساارپرسااتار بخش ضااروری می باشااد و برنامه باید در تابلو اعالنات
بخش یا بصاااورت الکترونیک روی کامپیوتر ذخیره گردد و گذاساااتن شاااماره تلفن تماس
درصورت خروج از بخش در روزهای کشیک الزامی است .
 اطالع از نحوه اطالع رساااانی بخش در زمان پذیرش بیماران جدید ،بیماران بدحال ،بیماران
فوتی و بیماران ترخی صی و اعالم زمان ویزیت و محدوده ارزیابی اولیه توسط پزشک براساس
استانداردهای اعتباربخشی باید رعایت شود .
 هرگونه تغییر وجابجایی دربرنامه به اطالع سرپرستار یا مسئول شیفت رسانده شود.
 دستورات شفاهی پذیرفته نمی شود ( .براساس خط مشی )
 پزشکان باید ازشرح وظایف مصوب گروه مربوطه اطالع داشته باشند .
 فرمهای درخوا ست پرو سیجرها،گرافی ها و...با مهروام ضاء ،تاریخ و ساعت وتکمیل م شخ صات
بیمار که در باالی هر فرم وجود دارد به صورت کامل انجام گردد.
 نحوه انتقال بیمار براسااس دساتور پزشاک وهمراهی بیماردر موارد ضاروری که بیمار باید از
بخش خارج شود باید در پرونده بیمار ثبت گردد ( درصورتی که بیمار نیاز به همراهی پزشک
دارد ،حتما پز شک همراه بیمار با شد در غیر این صورت د ستور اجازه خروج بیمار از بخش
بدون همراهی پزشک در پرونده ثبت گردد ).
 دستور مهارفیزیکی جهت بیماران بی قرار باید در پرونده ثبت شود .
 تکمیل فرم دیالیز وهماهنگی با پزشااک داخلی جهت مهر کردن فرم مربوطه در سااایر بخش
ها.
 تکمیل شرح پرو سیجر و مهر وام ضا پرو سیجرها تو سط پز شک انجام دهنده پرو سیجر درفرم
مربوطه
 پرونده نویساای بصااورت کامل با تاریخ ،ساااعت ،نام بیمار ،مهروامضاااء بدون خط خوردگی
وهرگونه تغییر در نوشااته ها (حتی پررنگ کردن نوشااته ها) ،عدم اسااتفاده ازالم غلط گیر.
در صورت هرگونه ا شتباه خط نازم ک شیده وجمله<< ا صالح شد >>برروی ا شتباه نو شته
شود ،رعایت نتم وترتیب اوراق پرونده برعهده کلیه پزشکان می باشد.
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 دستورات پزشک بصورت خوانا و با نام و مهر و امضاء و ساعت و تاریخ نوشته شود .هیچگونه
فضای خالی بین دستورات نباشد ،خط خوردگی طبق دستورالعمل مربوطه امکان دارد  ،دوز
داروها ب صورت کامل نو شته شود ( بطور مثال :یک عدد قرص قابل قبول نمی با شد بای ستی
دوز دارو نوشته شود) .
 در پرونده بیمار ازخودکار آبی و مشکی استفاده شود.
 عدم جاگذاشتن پرونده دراتاق بیمار ،اتاق کنفرانس وعدم خروج پرونده بیمار از بخش مگر در
موارد مورد نیاز با هماهنگی مسئول شیفت.
 تاریخ نوشتن دستورات به دقت و به ترتیب روز نوشته شود و پرونده ای که دستورجدید دارد
باید کلمپ شودو دستورات اورژانسی عالوه برکلمپ به سرپرستار یا اینچارج نیز گزارش شود.
 برگه ساایر بیماری  Progress noteیا روزانه یا یک روز درمیان با توجه به شاارایط بیمار
نوشته و برروی پرونده گذاشته شود ( تاریخ و مهر و ساعت داشته باشد).
 نتارت بر عملکرد اینترن ها بر اساس قوانین بخش های مربوطه به عهده دستیاران می باشد
.
 کلیه جواب آزمایشات مهر و امضاء پزشک داشته باشد.
 درصورت مشاهده جواب کانسالت ،سونوگرافی یا  MRIو  ...جهت تایید این پروسیجرها مهر
و امضاء گردد.
 نوشااتن  Re orderبیماران جدیدو انتقالی از بخشااهای دیگر و ثبت دسااتورات جدید بعد از
مشاهده جواب کانسالت ها در صورتی که پزشک معالج توصیه کرده باشد ضروری می باشد .
 نو شتن خال صه پرونده باخط خوانا وآموزش بیمار درا سرع وقت بای ستی تو سط باالترین مقام
ارشد کشیک انجام شود.
 دساااتورترخیص باتعیین داروهای مورد نیاز و داروهای قبلی و نوبت درمانگاه وانجام اقدامات
مراقبتی مورد نیاز ازجمله  :پان سمان و ...باید در پرونده ثبت شود و ن سخه ترخی صی تو سط
پزشک مسئول بیمار نوشته شود .
 ثبت اعزام بیماران در سامانه  MCMCوانجام هماهنگی های الزم
 حضور فعال اینترن ورزیدنت جونیور در راندهای بالینی رزیدنت سینیور واتندینگ
 گواهی فوت با دقت و بدون خط خوردگی باید دراسرع وقت نوشته شود.
 فرم آموزش به بیمار در پرونده موجود می باشد که قسمتی از آن توسط پرستاران و قسمتی
توسط پزشک بیمار باید تکمیل شود.
32

دفترهچ توجیهی دستیاران

معاونت آموزشی بیمارستان
نمازی

 فرم های مخصااوص مانند  ،DVT :در خواساات خون و عوارض تزریق خون و...باید توسااط
پزشک تکمیل شود.
 پز شک باید برای انجام پرو سیجرهای تهاجمی با ارائه تو ضیح به بیمار فرم ر ضایت آگاهانه را
تکمیل نماید .
 توجه به دستبند شناسائی بیماران درزمان انجام هرگونه پروسیجر برای آنان.
 انجام و رعایت شستشوی دست و نتافت و بهداشت دست.
 رعایت نکات ایزوله درهنگام تماس با بیمار.
 رعایت تفکیک پسماندها.
 گزارش خطا بدون اسم و از راههای مختلف.
 حضااور به موقع درزمان  CPCRبربالین بیمار( در این مواقع رعایت ساالسااله مراتب الزم
نیست) .
 توضیح نحوه شرایط خاص و اقدامات الزم بنا به ماهیت بیماران وپانسمان ها و ...درهربخش.
 آگاهی از نحوه پذیرش بیمار برروی تخت های خالی بخش ها.
 توجه به درد بیماران و اقدامات الزم درخصوص تسکین درد آنان.
 درصورت نیاز بیمار به روانشناس یا روانپزشک اطالع دهند.
 درصورت نیاز بیمار به فیزیوتراپی وکارشناس تغذیه به بخش مربوطه اطالع رسانی نمایند.
 پزشک باید ازنحوه دادن خبر بد به همراهان وخانواده ها اطالع داشته باشد.
 تالش جهت افزایش همکاری و همدلی گروه پزشکان و پرستاران.
قوانین بیمه ای چارج خدمات
 جهت نوشتن نسخه در دفترچه بیماران سرپایی بایستی نکات زیر رعایت شود :
 نسخه ،بدون مهر و امضا پزشک باطل است و وجود هر دو الزامی است.
 هرگونه د ستکاری موارد نو شته شده درن سخه غیر قابل قبول ا ست .دراین موارد (در صورت
مخدوش بودن) مهروامضاء پزشک در قسمت مخدوش زده شود.
 وجود بیش از سه مهر یک پزشک در یک نسخه باعث ابطال آن می شود.
 وجود دو مهر متفاوت ازدو پزشک (به جز پزشک خانواده) ،باعث ابطال نسخه می شود.
 مهر اینترن روی ن سخه پز شک خانواده قابل قبول نی ست و فقط رزیدنت یا متخ صص میتواند
این نسخ را مهر نماید( .در روند ارجاع مهر پزشک عمومی قابل قبول نمی باشد)
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 در صورتیکه تاریخ ویزیت یک ن سخه فقط در ق سمت روز مخدوش با شد ،با مهر وام ضا پز شک
قابل قبول بوده و درصورت مخدوش شدن ماه و سال نسخه باطل میگردد و باید نسخه مجدداً
نوشته شود .
 ا ستفاده از خودکار بارنگ هایی بجز آبی و م شکی درنو شتن ن سخه ممنوع ا ست ،تمام مطالب
نوشته شده در نسخه باید با یک خودکار نوشته شود.
 تاریخ ویزیت بیمار و چارج حسابداری باید یکی باشد.
 ن سخه مخصوص پزشک باید کاربنی باشد ،استفاده از خودکار در برگ مخصوص پزشک باعث
ابطال نسخه می گردد.
 نسااخی که توسااط رزیدنت ها و پزشااکان طب اورژانس نوشااته می شااود حتماً باید همراه با
مهرتریاژ باشد.
 نسخی که توسط رزیدنتها در دفترچه بیماران بخشهای بستری نوشته می شود بایستی ممهور
به مهر مدیریت بیمارستان یا تریاژ باشد .
 مهر متخصاااص طب اورژانس و رزیدنت طب اورژانس صااارف ًا جهت ان جام امور اورژانس در
بیمارسااتان بکار می رود ودر مواردی مثل تراکم اسااتخوان ،بخش هسااته ای و پاتولوژی قابل
قبول نمی باشد.
در بیماران بستری و تحت نتر در بیمارستان موارد زیر باید رعایت گردد :
 تمامی خدمات انجام شده تو سط پز شک و پر ستار باید مطابق با زمان انجام ،در HISچارج
شود و در برگ پروسیجر موجود در پرونده بیمار تاریخ و مهر و امضاء پزشک ثبت گردد .
 درهنگام ثبت خدمت در  HISحتماً پزشااک انجام دهنده خدمت باید مشااخص شااود ،در غیر
اینصورت بصورت خودکار بنام پزشک معالج ثبت میشود .
 جهت چارج ویزیت اساتید درج تاریخ و مهر و امضا پزشک در برگ ویزیت ضروری است.
 جهت انجام همه خدمات دارویی وپروسیجرها باید دستورپزشک درپرونده بیمار ثبت شود .
 استفاده ازخودکار بارنگ هایی بجز آبی و مشکی درپرونده پزشکی ممنوع است .
جهت خدمات زیر باید گزارش نوشته شود :
 -1کارگذاری دبل لومن و تریپل لومن
 -2تراکئوستومی و تعویض آن
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 -3برونکوسکوپی
 CPR -4در بخش و اورژانس
 -5تعویض خون نوزاد
 -6مشاوره
-

خدمات فوق فقط توسط رزیدنت سال  3به باال مورد قبول است.

 درمورد خدمات بندهای  1تا ( 3کارگذاری دبل لومن وتریپل لومن ،تراکئوساااتومی و تعویض
آن ،برونکوسکوپی )
 در صااورت انجام پروساایجر در اتاق عمل ،شاارح عمل را نوشااته تا در قالب کدعمل جراحی در
 HISچارج شود .
 در صورت انجام پروسیجر در بخش ،باید گزارش پروسیجر نوشته شود و توسط بخش در HIS
چارج گردد .
 درمورد بند ( 6مشاوره ) به موارد زیر توجه نمایید :
 برگ درخوا ست م شاوره باید دارای مهر و ام ضاء پز شک درخوا ست کننده وتاریخ درخوا ست
باشد .
 جواب مشاوره باید دارای مهر و امضا پزشک پاسخ دهنده و تاریخ جواب باشد .
 یک نسخه خوانا و کامل از مشاوره حتماً باید درهمان شیفت کاری به اتاق مشاوره تحویل داده
شود .
 در صااورت انجام پروساایجرهایی مانند خون گیری شااریانی ،LP ،انواع ، Tapکارگذاری کتتر
سااوپراپیوبیک مثانه و ....در بخش عالوه بر ثبت در فرم دسااتورات پزشااک ،حتماً جهت چارج
خدمت به پرستار بیمار اطالع داده و در برگ مخصوص پروسیجر که در پرونده هر بیمار موجود
است مهر و امضا زده شود.
واحد ایمنی بیمار
سالیانه  44هزار تا  98هزار آمریکایی در اثر خطاهای پزشکی می میرند .ارائه خدمات سالمت از پر خطر
ترین کارهای دنیا به شاامار می رود  ،بر اساااس آمار ،کارهایی که احتمال بروز خطر در آنها بیش از یک
مورد از هزار مورد است خطرنام به شمار می روند بنابراین خدمات سالمت که با احتمال وقوع خطر 1
مورد از هر  300مورد همراه اساات ،بساایار پرخطر محسااوب می گردد .خطر یک جزو اجتناب ناپذیر از
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خدمات سالمت ا ست و به طور کامل نمی توان آن را حذف کرد ولی می توان آن را به حداقل ر ساند و
به گونه ای مناسب مدیریت کرد.
یک جزء اساسی برای ارتقای ایمنی بیمار  ،شناسایی و گزارش حوادث است  .شناسایی حوادث و گزارش
آنها به تنهایی ایمنی بیمار را ارتقا نمی بخشد .لیکن ،ریشه یابی خطاهای رخ داده و به اشترام گذاشتن
تجربیات در این زمینه ،و سعت دید افراد را افزایش می دهد و به کار گیری این تجربیات در حین انجام
وظایف شغلی از بروز خطاهای م شابه در آینده جلوگیری می کند .در مرکز آموز شی درمانی نمازی نیز
در راستای ارتقاء ایمنی بیمار و به اشترام گذاری خطاهای تیم درمان ،واحد ایمنی بالینی واقع در طبقه
دوم شمالی روبروی تاالر اقبال مستقر شده است.
 م سئول ایمنی بیمار ستان آقای دکتر را سخ و کار شناس ایمنی بیمار (کار شناس خطا) آقای
نعمت الهی است.
وقایع  28گانه ناخواسته درمانی:
این وقایع که به عنوان  never eventشناخته می شوند ،در  6گروه تقسیم می گردند:
وقایع مرتبط با اعمال جراحی
وقایع مرتبط با تجهیزات پزشکی
وقایع مرتبط با مراقبت بیمار
وقایع مرتبط با مدیریت مراقبتی بیمار
وقایع مرتبط با محیط درمانی
وقایع جنایی
 )1وقایع مرتبط با اعمال جراحی:
انجام عمل جراحی به صورت اشتباه روی عضو سالم
انجام عمل جراحی به صورت اشتباه روی بیمار دیگر
انجام عمل جراحی با روش اشتباه بر روی بیمار
جا گذاشتن هر گونه وسیله اعم از گاز و  ...در بدن بیمار
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مرگ در حین عمل جراحی یا بالفاصله بعد از عمل در بیمار دارای وضعیت سالمت طبیعی
تلقیح مصنوعی با دهنده اشتباه در زوجین نابارور
 )2وقایع مرتبط با تجهیزات پزشکی:
مرگ یا ناتوانی جدی بیمار به دنبال هر گونه استفاده از دارو و تجهیزات آلوده میکروبی
مرگ یا ناتوانی جدی بیمار به دنبال استفاده از دستگاه های آلوده
مرگ یا ناتوانی جدی بیمار به دنبال هر گونه آمبولی عروقی
 )3وقایع مرتبط با مراقبت بیمار:
ترخیص و تحویل نوزاد به شخص و یا اشخاص غیر از ولی قانونی
مفقود شدن بیمار در زمان بستری که بیش از  4ساعت طول بکشد
خودکشی یا اقدام به خودکشی در مرکز درمانی
 )4وقایع مرتبط با مدیریت مراقبتی بیمار:
مرگ یا ناتوانی جدی بیمار به دنبال هر گونه اشتباه در تزریق نوع دارو ،دوز دارو و ...
مرگ یا ناتوانی جدی مرتبط با واکنش همولیتیک به علت تزریق گروه خون اشتباه
کلیه موارد مرگ یا عارضه مادر و نوزاد بر اثر زایمان طبیعی و یا سزارین
مرگ یا ناتوانی جدی به دنبال هیپوگلیسمی در مرکز درمانی
زخم بستر درجه  3یا  4بعد از پذیرش بیمار
کرنیکتروس نوزاد ناشی از تعلل در درمان
مرگ یا ناتوانی جدی بیمار به علت هرگونه دستکاری غیر اصولی ستون فقرات
 )5وقایع مرتبط با محیط درمانی
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مرگ یا ناتوانی جدی در اعضااای تیم احیا متعاقب هرگونه شااوم الکتریکی به دنبال احیا بیمار که می
تواند ناشی از اشکاالت فنی تجهیزات باشد.
حوادث مرتبط با استفاده اشتباه گازهای مختلف به بیمار
سوختگی های به دنبال اقدامات درمانی مانند الکترودهای اطاق عمل
موارد مرتبط با محافظ و نگهدارنده های اطراف تخت
سقوط بیمار
 )6وقایع جنایی
موارد مرتبط با عدم رعایت موازین اخالق پزشکی .
هرگونه آسیب فیزیکی (ضرب و شتم و )...وارده به بیمار.
ربودن بیمار.
اصرار به تزریق داروی خاص خطر آفرین یا قطع تعمدی اقدامات درمانی توسط کادر درمان.
در صااورتی که موردی از خطاهای  28گانه رخ دهد ،بایسااتی فرد یا افرادی که در آن دخیل بوده اند یا
متوجه خطا شدند بالفاصله با شماره تلفن  09173060858یا با سوپروایزر کیشیک اطالع دهند.
خطاها از طریق گاهنامه های با هم بیاموزیم ،درسنامه های خطا و کتابچه  ، RCAدر بین کلیه پرسنل
تیم درمان به اشترام گذاشته می شود ( .بدون نام بیمار و افراد دخیل در آن )
راه های گزارش دهی خطا :
 از طریق صندوق های گزارش خطا( .در راه روهای بیمارستان و در نقاط کور دوربین ها می باشند).
 ارسال پیامک به شماره تلفن09173060858 :
 از طریق وب سایت گزارش موارد قابل اصالح در سایت نمازی.
خوشاابختانه تاکنون با همراهی همکاران محترم تیم درمان (اساااتید ،دانشااجویان پزشااکی ،پرساانل
پر ستاری ،پر سنل رادیولوژی ،پر سنل داروخانه ،پر سنل آزمای شگاه و بانک خون و پر سنل اتاق عمل و)...
توان سته ایم فرایند های م شکل دار را در جهت کاهش خطاهای درمانی شنا سایی کرده و از بروز مجدد
خطاهای درمانی نیز بکاهیم.
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در واحد رسیدگی شکایات ،کلیه شکایات ارسالی از بیمار و همراهان بیمار بررسی شده و جهت پیگیری
به دفاتر بخش های مختلف درمانی ار سال می گردد و طبق فرایند م صوب شده در بیمار ستان جوابیه
شکایت پیگیری می شود.
مطالب زیر به منتور آشنایی پزشکان و پرسنل محترم مرکز آموزشی درمانی نمازی با اصول صحیح
علمی و نگارشی گواهی و جواز دفن و رفع مشکالت موجود در این زمینه گردآوری گردیده است.
هر برگ گواهی فوت در دو قسمت تنتیم شده است:
 -1گواهی فوت :برگ گواهی فوت یک سند رسمی پزشکی مبنی بر تأیید فوت فرد و عدم امکان
بازگشت وی به حیات بوده و مجوزی برای دفن جسد نمی باشد.
 -2جواز دفن :سند رسمی پزشکی دیگری است که توسط پزشک بر اساس مقررات مربوطه تنتیم
گردیده و به اعتبار آن دفن جسد مجاز می باشد.
راهنمای نحوه پر کردن گواهی فوت:
نام و نام خانوادگی و تاریخ دقیق فوت در گواهی فوت ثبت شوند.
مهر بخش مربوطه در هر چهار برگ زده شده باشد.
در فاصله بین برگه های گواهی فوت حتماً کاربن قرار داده شود.
علل فوت ( موارد الف تا د) به انگلیسی نوشته نشوند.

 SEPSISشوم عفونی

علل فوت به اختصار نوشته نشوند .حتی اختصارات صحیح علمی.

 DKAکتو اسیدوز دیابتی

در هر کدام از بندهای الف تا د فقط یک تشخیص نوشته شود.
وجود ارتباط های علت و معلولی بین بندهای الف تا د الزامی است.
سیر بیماری ذکر شده در بند های الف تا د به ترتیب و از قسمت د به قسمت الف (از پایین به باال)
نوشته شوند.
علت مرگ را ایست قلبی – تنفسی یا ناشناخته ( )unknownننویسید .مگر در مواردی که پزشک
معالج علت مرگ را ناشناخته تشخیص دهد.
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راهنمای نحوه پر کردن جواز دفن:
الف) لیست مواردی که صدور گواهی فوت یا جواز دفن صرفا از طریق سازمان پزشکی قانونی کشور
انجام می پذیرد:
 -1مرگ به دنبال قتل
 -2مرگ به دنبال خودکشی
 -3مرگ به دنبال هر گونه منازعه (اعم از درگیری فیزیکی و لفتی)
 -4مرگ به دنبال حوادث ترافیکی ( به هر و یا هر فاصله زمانی از حادثه که مرگ رخ دهد)
 -5مرگ به دنبال مسمومیت ( شیمیایی ،دارویی ،گازگرفتگی و ).....
 -6مرگ به دنبال سوء مصرف مواد
 -7مرگ به دنبال برق گرفتگی ،سوختگی ،غرق شدگی ،سرمازدگی،گرمازدگی ،سقوط از ارتفاع ،صاعقه
زدگی و....
 -8مرگ ناشی از کار (حوادث شغلی ،مواد آالینده،محیط کار)
 -9مرگ در زندان یا بازداشگاه
 -10مرگ در مراکز اقامت جمعی مانند پرورشگاه ،اردوگاه ،پادگان ،آسایشگاه ،مهمانسرا و ....
-11مرگ ناشی از اقدامات تشخیصی و درمانی
 -12مرگ مادر نا شی از اقدامات ت شخی صی و درمانی در حین بارداری ،حین زایمان یا متعاقب زایمان
و یا سقط جنین
 -13مرگ حین یا متعاقب ورزش
 -14مرگ های ناگهانی ،غیرمنتتره و غیر قابل توجیه
 -15هر مرگی که احتمال شکایت از کسی مطرح باشد.
 -16هر نوع مرگ مشکوم یا ناشناخته
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 -17هر نوع مرگ افراد ناشناس و مجهول الهویه
 -18هر نوع مرگی که احتمال حنجه یا جنایت در آن برود
 -19هر مرگی که احتمال جنحه یا جنایت در آن برود.
ب) به جز موارد  19گانه عنوان شده در پشت برگه گواهی فوت ،در سایر موارد قسمت مربوط به جواز
دفن را نیز مهر و امضاء نمایید.
فرایند پیگیری رسیدگی به شکایات ارسالی:
ثبت شکایت توسط بیمار و یا همراه بیمار در
واحد ارتباطات مردمی مردمی

ارسال شکایت ثبت شده به واحد ایمنی

بررسی شکایات ارسالی توسط مدیر ایمنی و ارسال به واحدهای مربوطه
و یا فرد متشاکی و تعیین وقت جهت پاسخ گویی به شکایت

ارجاع شکایت به معاون سالمت بیمارستان

آیا پاسخ شکایت در

خیر

زمان مشخص شده

ارسال شده است ؟

ارجاع شکایت به ریاست
دانشکده پزشکی

بله
ارسال پاسخ به واحد ایمنی

تحویل پاسخ متشاکی به واحد ارتباطات مردمی

مطلع کردن شاکی از نتیجه شکایت
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بخش رادیولوژی

فلوچارت بخش تصویر برداری بیمارستان نمازی :

ام ار ای
()5340
رادیولوژی اتفاقات

سونوگرافی

()5459

()5199-5198

رادیولوژی بخش

واحدهای تصویربرداری
بیمارستان نمازی

آنژیوگرافی عمومی

()5258

()5177

فلوروسکوپی

ماموگرافی

()5195

()5194

مدیر گروه بخش رادیولوژی :استاد پریسا پیشداد
مسئول بخش رادیولوژی  :آقای مجتبی شریف زاده
معاون بخش رادیولوژی  :سرکار خانم شیرازی
مسئول  PACSبیمارستان  :آقای محمدرضا نعمت الهی
مسئول فیزیک بهداشت بیمارستان :دکتر محمد اسماعیل فضیلت معدلی
سوپروایزر ام ار ای :آقای فرید کتیبه
سوپروایزر آنژیوگرافی عمومی :آقای جالل زارعی
سوپروایزر سی تی اسکن :سرکار خانم سوسن فاضل نیا
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سوپروایزر سونوگرافی :سرکار خانم فاطمه جمال آبادی
سوپروایزر ماموگرافی :سرکار خانم رقیه زارعی
سوپروایزر فلوروسکوپی :سرکار خانم راضیه هاشمی

نحوه دسترسی به سوپروایزر بخش رادیولوژی
در شیفتهای صبح می توانید با شماره های داخلی  5172و  5179به صورت مستقیم با مسول بخش
رادیولوژی (آقای شریف زاده) یا معاون بخش رادیولوژی (خانم شیرازی) تماس حاصل فرمایید.
در شیفتهای عصر و شب و روزهای تعطیل برای ارتباط با سوپروایزر رادیولوژی با شماره داخلی 5258
تماس حاصل فرمایید.

نحوه دسترسی به پزشکان رادیولوژی به شرح ذیل می باشد:
 صبح غیر تعطیل : سی تی اسکن :اتاق فیلم خوانی سی تی اسکن واقع در راهرو آنژیوگرافی عمومی ام ار ای  :اتاق فیلم خوانی ام ار ای (ورودی بخش ام ار ای) فلوروسکوپی :اتاق فیلم خوانی فلوروسکوپی واقع در بخش فلوروسکوپی ماموگرافی :اتاق فیلم خوانی ماموگرافی واقع در بخش ماموگرافی یک رزیدنت کانسالتنت هم در اتاق فیلم خوانی سی تی اسکن و یا در بخش سونوگرافی مستقر میباشند که ریپورت ام ار ای و سی تی اسکن را می خواند وشماره داخلی ایشان ( )5838و شماره موبایل
ایشان در بخش سونوگرافی و سی تی اسکن موجود می باشد.
 برنامه اتندینگ در دفتراساتید رادیولوژی موجود می باشد که شماره داخلی آن ( )5275می باشد. در شیفت عصر و شب و روزهای تعطیل  :رزیدنت سینیور در اتاق کانسالت مستقر بوده و پاسخگویبخش ها می باشد و شماره داخلی ایشان ( 5304و  )5632و شماره تماس ایشان در بخش سونوگرافی
و سی تی اسکن موجود می باشد.
 تبصره  :روزهای پنج شنبه کشیک پزشکان مانند روزهای تعطیل و عصر و شب می باشد. رزیدنت سال یک و دو مسئول انجام سونوگرافی در بخش سونوگرافی می باشند.واحد:CT SCAN
 -1ساعت کاری بخش سی تی اسکن به صورت  24ساعته می باشد.
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 -2سی تی اسکن های با تزریق تا ساعت  3نیمه شب انجام می گیرد و پس از آن فقط با مهراتندینگ
آنکال بخش قابل انجام می باشد( .درخواست سی تی اسکن با مهر پزشک عمومی در موارد با تزریق،
غیرقابل قبول است).
 -3در نوشتن مشخصات بیمار و شرح حال بیمار دقت کافی را داشته باشید .به کرات عدم همخوانی
 Historyبا درخواست سی تی اسکن مشاهده شده است به طور مثال برای بیمار با شرح حال
 Headacheدرخواست Abdomen & pelvic CTشده است.
 -4جهت انجام سی تی بیماران اولین اقدام هماهنگ کردن با پذیرش سی تی اسکن می باشد حتی در
موارد اورژانسی.
 -5سی تی اسکن های با تزریق باید توسط رزیدنت رادیولوژی تائید و پروتکل گردد .و ضمنا چندین
درخواست را در یک برگه قید ننمایند( .مثال )abd.pel-chest
 -6انجام آزمایش  BUN & CRبرای بیمارانی که دارای سی تی اسکن با تزریق هستند ضروری
میباشد.
 GFRنرمال  60می باشد.  GFRدر محدوده ( 40تا  )60باید با نامه بالمانع پزشک بیمار انجام شود.  GFRپایین تر از  40قابل انجام نیست.  GFRزیر  30قابل انجام نیست مگر اینکه بیمار دیالیز شود و ساعت انجام دیالیز مشخص باشد کهدقیقا قبل آن و با هماهنگی پذیرش سی تی اسکن  ،سی تی بیمار انجام شود (همراه با نامه بالمانع).
 -7در صورتی که بیمار اورژانسی می باشد و آزمایش BUN & CRندارد پزشک معالج یا رزیدنت
بیمار باید به صورت مکتوب دستور بالمانع بودن انجام سی تی اسکن با تزریق در نامه جداگانه را قید
کند.
(انجام سی تی با تزریق جهت بیمار( با نام  )....با داشتن )BUNو  CRاین مقدار) از نتر پزشک بالمانع
است ).مهر و امضاء پزشک مربوطه
 -8برای تمامی بیمارانی که سی تی اسکن با تزریق دارند باید فرم  contrast studyپر شود.
 -9سی تی اسکن هایی که همراه با بیهوشی میباشد در شیفتهای صبح (ساعت  7:30تا  )9انجام میگیرد.
 -10در شیفتهای عصر و شب و روزهای تعطیل در صورت اورژنسی بودن انجام سی تی اسکن و احتیاج
به بیهوش کردن بیمار ،هماهنگی با رزیدنت بیهوشی به عهده بخش بستری و رزیدنت بیمار میباشد.
 -11جهت جلوگیری از انجام سی تی اسکن های تکراری ،سیستم  INFINITTچک شود .
 -12رضایت قانونی جهت بیوپسی زیر گاید سی تی اسکن الزامیست.
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شرایط انجام پروسیجر  CTبا بیهوشی:
 همراهی کادر پزشکی جهت بیهوشی در مواردیکه بخش بستری با پزشک بیهوشی هماهنگی میکند حتما باید پذیرش سی تی اسکن را همدرجریان قرار دهد.
 رضایت پدر و یا ولی قانونی پرونده بیمار ماسک اکسیژن و رابط ماسک اکسیژن  NPOبودن بیمار داشتن الین مناسب در موارد عدم انطباق درخواست با پروتکل تایید شده و اصرار بر درخواست خود ،حتما نام استاد بخشرا ذکر نمایید( .مثال اگر درخواست  CHEST Sاست و پروتکل رزیدنت رادیولوژی بر اساس شرح حال
 CHEST Cاست.درصورت اصرار بیمار بر انجام سی تی بدون تزریق -بایستی با رزیدنت رادیولوژی
هماهنگ شود).
 -11بعلت باال بودن Doseدر سی تی اسکن تکرار آن برای بیمار بسیار خطرنام میباشد لذا در بیماران
 agitateو بیمارانی که  close phobiaدارند حضور رزیدنت جهت  sedateکردن بیمار الزامی
میباشد.
 -12گزارش کتبی در بخش سی تی اسکن به صورت  72ساعته آماده می شود در بیماران اورژانسی
رزیدنت بیمار میتواند با رزیدنت کشیک رادیولوژی  consultنماید(.مثال )PTE
 -13جهت کاهش پرتودهی به بیماران لطفا ناحیه موردنتر و همچنین نمای تشخیصی ارجح به طور
دقیق ذکر شود.
 -14در صورتیکه رزیدنت رادیولوژی درخواست دارد ،پزشک بیمار جهت پروتکل انجام  CTبا ایشان
تماس بگیرند.لطفا رزیدنت بخش با ایشان هماهنگ نماید.
واحد:MRI
 -1ساعت کاری بخش ام آر آی از  7.30صبح تا  3نیمه شب میباشد.
 -2در  MRIدرخواست بصورت  includeکردن یک عضو با عضو دیگر نداریم .بعنوان مثال hand
 including wristیا  shoulder including armاشتباه است .چون هرکدام از آنها دارای پروتکل
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و کویل مربوط به خود است و از طرف دیگر افزایش  fovباعث کاهش  resolutionو افزایش noise
میگردد.
 -3با توجه به نتر اساتید رادیولوژی ،پروتکل
  seizureبرای بیماران زیر  5سال استفاده ای ندارد .لذا برای بیماران زیر  5سال درخواست های brain MRI + seizureفقط بصورت  brain MRI Sدرخواست گردد.
 -4بیهوشی در روزهای شنبه  ،دوشنبه ،چهارشنبه  ،و پنج شنبه صبح انجام می شود.با توجه به اختصاص
 4روز برای کودکان که  MRIآنها نیاز به بیهوشی دارد لطفا از درخواست  MRIبا بیهوشی در سایر
شیفت ها خودداری شود.
 -5تزریق گادولونیم برای بیمارانی که درخواست  MRIآنها همراه با تزریق است ،درصورتی امکانپذیر
است که میزان  BUNو  CRبیمار در محدوده نرمال باشد و  GFRباالی  60داشته باشند .در غیر
اینصورت انجام  MRIبا تزریق مقدور نیست  ،مگر آنکه پزشک بیمار نامه بالمانع جهت تزریق با مهر و
امضاء خودش بدهد.که با وجود  BUNو  CRباال ،انجام  MRIبا تزریق بالمانع است.
 -6درخواست های بصورت  LOWER EXTیا  UPPER EXTمبهم و غیر قابل انجام است .لطفا در
درخواستها عضو مورد نتر قید گردد .مثال  KNEEیا  ANKLEیا wrist
 -7بدلیل قدیمی بودن و فرسودگی دستگاه و طوالنی بودن اسکنها و همچنین محدود بودن کویل ها
درخواست  extبصورت دوتایی مثال  both feet S&Cیا  both knees C&Sدر یک جلسه امکانپذیر
نیست .و هر عضو می بایست بصورت جداگانه انجام شود.
 -8درخواست های  MRIبصورت  )C.S-TH.S-L.S( whole spineبسیار طوالنی است و اگر با تزریق
باشد حدود یک ساعت و نیم بطول می انجامد که تحمل این زمان برای بیمار درحالیکه نباید هیک
حرکتی انجام دهد بسیار مشکل است.
لطفا در درخواست های طوالنی مدت دقت الزم انجام شود و تنها مواردی که  indicationالزم را دارند
درخواست گردد.
 -9از تائید درخواستهای مبهم جدا خودداری شود .مثال درخواستهای بصورت  brainشامل ، I.A.C
) brain (+I.A.Cیا ) brain (pituitaryمبهم است و باید دقیقا مشخص شود که بیمار نیاز به brain
دارد یا  I.A.Cیا  . pituitaryچون پروتکل انجام هر کدام متفاوت است.
 -10در مورد بیمارانی که سابقه حساسیت دارند و  MRIآنها با تزریق می باشد ،حتما در مورد فرایند
تجویز داروی ضد حساسیت برای بیمار دقت شود.
 -11در مورد بیماران باردار تزریق صورت نمی گیرد.
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در مورد بیماران باردار زیر  3ماه اگر مورد اورژانس و بخاطر حفظ جان بیمار باشد باید پزشک درخواست
کننده قید کنند که با اطالع از زمان بارداری و بخاطر حفظ جان بیمار ،با آگاهی از احتمال بروز مشکالت
آتی ام آر آی بدون تزریق انجام شود .رزیدنت کشیک رادیولوژی هم باید مورد را تایید کنند .ولی قانونی
بیمار هم باید فرم برائت نامه را تکمیل نماید.
واحد: Radiology
مسئول واحد رادیولوژی :خانم شیرازی و با شماره داخلی  5172و شماره موبایل09179630897:
 -1بخش رادیولوژی به صورت  24ساعته فعال می باشد.
 -2تمامی تصویربرداریهای ساده و رنگی در بخش رادیولوژی انجام می شود.
 -3در انجام تصویربرداریهای با ماده کنتراست ،پزشک بخش ارجاع دهنده الزم است قبل از هر اقدامی با
رزیدنت کشیک رادیولوژی هماهنگی های الزم را بعمل آورد.
 -4آمادگی های الزم جهت بیمارانی که تصویربرداری های با ماده کنتراست دارند توسط پذیرش توضیح
داده می شود و همچنین فرم های امادگی در بخش های بستری موجود می باشد.
 -5تصاویر از طریق سیستم  PACSبه واحدها ارسال می گردد.
 -6در شیفتهای عصر و شب و روزهای تعطیل سوپروایزر بخش جایگزین مسئول بوده و در صورت نیاز
پاسخگو می باشد.
 -7رادیولوژی پرتابل در واقع جهت بیمارانی بکار برده می شود که امکان جا به جایی آنها وجود ندارد.
 -8با وجود بخش های متعدد  ICUو بودن درخواست های  CPRدر بیمارستان و عالوه برآن محدودیت
دستگاههای فعلی ،امکان انجام چندین پرتابل بصورت همزمان وجود ندارد(،مخصوصا موارد اورژانس) لذا
انتتار میرود به منتور ارائه خدمات مناسب به بیماران ،مواردی که بیمار واقعا  indicationپرتابل
دارد،درخواست ارسال شود.
واحد :FLUOROSCOPY
مسئول واحد فلوروسکوپی :خانم هاشمی و با شماره داخلی 5195:و شماره موبایل09173383077 :
 -1بخش فلوروسکوپی در شیفتهای صبح از شنبه تا چهارشنبه آماده خدمت رسانی به بیماران میباشد و
در شیفتهای عصر وشب و روزهای تعطیل فقط با هماهنگی وتائید رزیدنت کشیک رادیولوژی و سوپروایزر
رادیولوژی جهت بیماران اورژانسی ارائه خدمت می نماید.
 -2لطفا برای موارد اورژانسی بیماران بستری پیش از ترانسفر بیمار ،برگ درخواست بیمار به همراه
HISTORYو Consultکامل ،به سوپروایزر رادیولوژی تحویل داده شود و در صورت لزوم  Consultبا
رزیدنت رادیولوژی کشیک انجام شود.
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 -3نحوه درخواست فلوروسکوپی در شیفتهای عصرو شب و روزهای تعطیل.
 ارسال برگ درخواست به بخش رادیولوژی. هماهنگی سوپروایزر رادیولوژی با رزیدنت رادیولوژی. انتخاب نوع ماده کنتراست بر اساس شرح حال بیمار توسط رزیدنت رادیولوژی. اطالع به بخش بستری جهت تهیه وسایل مصرفی و داروی بیمار و زمان انجام فلوروسکوپی توسطسوپروایزر کشیک رادیولوژی.
 تهیه وسایل مورد نیاز مانند  Rectal Tubeو  Ngو دارو از طرف بخش ارجاع دهنده. مراجعه بیمار با دو همراه به فلوروسکوپی در زمان تعیین شده. انجام فلوروسکوپی.واحد: MAMOGRAPHY
 -1بخش ماموگرافی از شنبه تا چهار شنبه صبح به بیماران ارائه خدمات می نماید.
 -2ساعت کار بخش از 7.30صبح تا  13.30می باشد.
 -3بخش ماموگرافی بیمارستان نمازی مجهز به بهترین دستگاه دیجیتال جنوب کشور((Philipsمی باش
واحد: sonography
 -1مسئول واحد سونوگرافی :خانم جمال آبادی و با شماره داخلی 5198 :و شماره موبایل09031639799:
 -1در برگ درخواست سونوگرافی موارد ذیل باید بصورت واضح و کامل نوشته شود:
 نام و نام خانوادگی بیمار سن بیمار جنسیت بیمار به دلیل مشابهت برخی از اسم ها بین بیمار (زن و مرد) (به عنوان مثال :اسم عزت) تاریخ درخواست شرح حال کامل از بیماری و تشخیص اولیه نوع سونوگرافی درخواست شده -2سونوگرافی پرتابل:
 موارد ذیل به صورت پرتابل انجام نمیشوند: داپلر کاروتید -داپلر شکم و لگن -داپلر رنال -سونوگرافی  - TVS-NTسونوگرافی  OBدر صورتتخصصی بودن.
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 -3لطفا در صورت اورژانسی بودن سونوگرافی ،رزیدنت درخواست کننده با رزیدنت کشیک سونوگرافی
هماهنگی نمایند.
 -4زمانی که درخواست سونوگرافی در سیستم  HISثبت می شود ،جواب بصورت ، difaltنرمال دیده
می شود که قابل رویت در سیستم بوده و جواب قابل اعتمادی نمی باشد و زمانی جواب قابل اعتماد بوده
که پایین جواب سونوگرافی نام پزشک و نام تایپیست قید شود.
 -5ساعت کار سونوگرافی بصورت  24ساعته می باشد:
 در شیفت صبح :رزیدنت ها از ساعت  8تا  14همگی در واحد رادیولوژی حضور دارند. در شیفت عصر و شب بصورت آنکال می باشند -6اگر درخواست سونوگرافی  -Tapنفروستومی -نموکت باشد حتما جواب آزمایشات (PT-PTT-INR-
 )PLTمشخص باشد.
 -7برای بیمار مشکوم به آپاندیسیت جواب آزمایش( )WBC-UAمشخص شود.
 -8درخواست های نفروستومی  -نموکت و  Tapبرای بیماران اطفال که نیاز به بیهوشی و sedation
دارند در شیفت صبح در بخش آنژیوگرافی عمومی انجام می شود.
 در شیفت عصر و شب و روزهای تعطیل: اگر بیماری از موارد اورژانس (نفروستومی -نموکت )TAP-باشد رزیدنت بخش مربوطه با رزیدنتسینیور رادیولوژی هماهنگ کرده و بیمار را به سونوگرافی جهت انجام پروسیجر هدایت می کند.
 اگر بیمار پروسیجر فلوروسکوپی داشته باشد رزیدنت بخش مربوطه با رزیدنت رادیولوژی (سال یک ،دوو سه )هماهنگ کرده و سپس با کارشناس رادیولوژی هماهنگ شده تا بیمار با وسایل مورد نیاز به بخش
فلوروسکوپی انتقال یابد.
-9در بیماران  Agitateو کودکان که نیاز به  sedationدارند همراهی رزیدنت با بیمار ضروری می
باشد.
-10تمامی مسئولیت درخواست با پزشک یا رزیدنتی می باشد که مهر ایشان در برگ درخواست ثبت
شده باشد لذا بارها مشاهده شده است که شرح حال توسط پرستار بخش نوشته است و بدون اینکه
پزشک در جریان باشد از مهر پزشک یا رزیدنت استفاده نموده اند که در این حال باز هم مسئولیت
درخواست با پزشک یا رزیدنتی می باشد که مهر ایشان در برگ درخواست ثبت شده باشد.
-11در شیفت صبح درخواست های اتندینگ سونو ،توسط اتندینگ سونوگرافی انجام می شود.
مسئول  PACSبیمارستان نمازی :
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 -1مسئول پکس بیمارستان نمازی :آقای نعمت الهی و با شماره داخلی 5273 :و شماره
موبایل09177183459:
 -2در بیمارستان نمازی سیستم  PACSبا نام تجاری شرکت  INFINITTخدمت رساتی می نماید.
 -3جهت آموزش کار با سیستم  INFINITTبه آقای نعمت الهی مراجعه کنید.
 -4هر پزشک فقط با  userو  passwordکه پس از آموزش توسط آقای نعمت الهی به او داده می
شود می تواند به سیستم پکس  log inشود.
 -5در صورت بروز مشکل در مورد سیستم  INFINITTو یا حتی داشتن ابهاماتی در این خصوص می
توانید با آقای نعمت الهی تماس بگیرید.
 -6کلیه تصاویر پزشکی بیماران از طریق سیستم  INFINITTانتقال و بایگانی می گردد.
بخش آنژیوگرافی:
 -1ساعت کارکرد بخش آنژیوگرافی عمومی شنبه تا چهار شنبه از  7:30الی 14
 -2کلیه درخواست ها باید در برگه درخواست کانسالت نوشته شود.
 -3وجود آزمایش های خونی  PTT ،PT ،INR ،PLTجهت پروسیجرهای بدون کانتراست و همین
آزمایشات به همراه  BUN, Crجهت پروسیجر های با کانتراست نیاز است.
 -4ارسال برگه درخواست قبل از هماهنگی تلفنی الزامی است.
 -5بیماران بصورت روزانه اسکجول می شوند.
 -6در مورد بیماران اورژانسی عالوه بر ارسال درخواست وتماس با پذیرش آنژیو نیاز به صحبت پزشک با
پزشک آنژیو می باشد.
 -7همراهی یک پرستار هنگام انتقال بیماران الزامی می باشد.
 -8پس از انجام پروسیجر جواب آن توسط رزیدنت یا استاد خوانده می شود و بعد از تایپ در سیستم
 HISموجود می باشد.
 -9در شیفت های عصر و شب و تعطیلی جهت انجام پروسیجر های اورژانسی با رزیدنت ارشد سونوگرافی
هماهنگ شود.
 -10لطفا هنگام درخواست پروسیجر جهت بیمارانی که آزمایش خونشان طبیعی نمی باشد حتماً باید
پزشک درخواست کننده اورژانس بودن عمل را اعالم بفرماید.
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 -11در مواردی که تجهیزات پزشکی عمل بیمار در بیمارستان موجود نمی باشد بعد از تعیین شدن نوع
وسیله توسط آنژیوگرافی عمومی بخش مورد نتر موظف به پیگیری از طریق تدارکات جهت تهیه این وسیله
برای بیمار خود می باشد.
بخش آزمایشگاه
ریا ست و م سئول فنی آزمای شگاه  :سرکار خانم دکتر گرامی زاده و آقای دکتر محمد ح سین انباردار

( پاتولوژیست )
مدیریت آزمایشگاه  :جواد رنجبر ( کارشناس ارشد آزمایشگاه )
آزمایشااگاه در هر شاایفت سااوپروایزر دارد که در صااورت بروز مشااکل با تماس با ایشااان می توان رفع
نمود.نمونه های روتین آزمایشگاه بایستی تا قبل از ساعت  8صبح به پذیرش ارسال گردد .نمونه هایی که
در این مرکز انجام نمی گردد و بایستی به مراکز دیگر فرستاده شود تا قبل از ساعت  10به پذیرش ارسال
گردد.
لیست تست های اورژانس که بصورت شبانه روزی انجام می گردد و زمان جوابدهی به پیوست می باشد.
از جوا بدهی تلفنی نمو نه های روتین م عذوریم و فقط مواردی که جواب بی مار بعنوان Panic value
باشد ،از طرف آزمایشگاه به بخش مربوطه خبردهی می شود.
نمونه های  Fluidاز هر نوع چه برای  cell countیا پروتئین و  Sugarو یا کشاات بایسااتی حتما در
لوله های درپیچدار بزرگ با سر مشکی ارسال گردد و نمونه هایی که در لوله معمولی ارسال شوند عودت
می گردد.
نمونه های آمونیام و الکتات بایستی تا رسیدن به آزمایشگاه بر روی یخ حمل شود.
نمونه های  PBSو  Gram stainدر نوبت های کاری عصاار و شااب .پذیرش ،رنگ آمیزی و توسااط
رزیدنت پاتولوژی گزارش می گردد.
در صاااورتی که جواب آزمایش بیماری با  Conditionبیمار یا جوابهای قبلی و  Historyوی مطابقت
ندا شت بهتر ا ست ضمن هماهنگی با سوپروایزر آزمای شگاه در هر شیفت نمونه جدید ار سال و آزمایش
تکرار گردد ،زیرا احتمال ارسال نمونه اشتباه و یا خطای کاربر وجود دارد.
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نمونه گیری در مورد Bactecبساایار اهمیت دارد و عدم رعایت آن ساابب آلودگی محیط کشاات خون با
نرمال فلورای پوست می گردد.
از ابتدای مرداد ماه سال  97برنامه  Auto stopبرای آزمایشات در حال انجام میباشد.

لیست آزمایشهای اورژانس با مدت زمان انجام
زمان (دقیقه)

عناوین

ردیف

120

Albumin

1

60

B-HCG

2

120

Blood Suger

3

120

BUN

4

120

Calcium

5

120

Creatinine

6

120

K

7

120

Na

8

60

CBC

9

60

)Prothrombin Time (PT

10

60

PTT

11

180

HCV-Ab

13

180

Hbs-Ag

14

180

HIV

15

120

)Bilirubin (Total,Direct

16

60

Stool Exam OB-OP

17
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18

fibrinogene

120

19

Amylase

120

21

Body Fluid culture(CSF,Urine ,….)

پذیرش و انجام

22

Blood culture

پذیرش و انجام

23

CSF (Cell count,Protein,Suger)

60

24

Body Fluids(Cell count,Protein.Suger)

60

25

ABO & Rh typing

30

26

Blood Compatibility Testing (Cross match)

30

27

CK,Total

120

28

CK MB

120

29

Urinalysis

60

30

ESR

120

31

culture انواع

پذیرش و انجام

32

Peripheral blood smear (PBS)

پذیرش و انجام

34

Total protein

120

35

Gram staining

پذیرش و انجام

36

Direct coomb’s test (D.C.T)

60

37

Indirect coomb’s test (I.C.T)

60

38

LDH

120

39

Urine Toxicity

60

40

نمونه های سایتولوژی

پذیرش و انجام
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پذیرش و انجام

نمونه های پاتولوژی

41

120

فروزن سکشن

42

60

Capillary Bilirubin

43

120

Troponin I Titer

44

مبانی کنترل عفونت
اقدامات کنترل عفونت را میتوان به دو گروه تقسیم کرد:
 -1احتیاط های استاندارد
 -2احتیاط های تکمیلی (یابرپایهی نحوه ی انتقال)
انتقال عفونت در مراکز درمانی از طریق انجام احتیاط های پایه ای کنترل عفونت قابل پیشگیری و
کنترل است.

 -1احتیاط های استاندارد:
شامل موارد ذیل است:
 بهداشت دستها
 استفاده از وسایل حفاظت فردی در هنگام مواجهه با خون مایعات بدن ،ترشحات ومواد دفعی
 ضد عفونی مناسب تجهیزات پزشکی ،دفع ،حمل وضد عفونی صحیح ملحفه کثیف
 جلوگیری از فرو رفتن سوزن یا ایجاد جراحات توسط اشیاءء برنده
 نتافت محیط
 جمع آوری ،حمل و امحاء صحیح زباله ها
احتیاط های استاندارد باید در هر زمانی برای تمام بیماران بدون در نتر گرفتن تشخیصبیماری
یا وجود یا عدم وجود عفونت به کار گرفته شوند.

 -2احتیاط های تکمیلی:
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احتیاط های تکمیلی(هوایی ،قطره ای ،تماسی)مخصوص نحوه ی انتقال عفونتی خاص میباشند.
بهداشت دست ها
نقش رعایت بهداشت دست ها در کنترل عفونت های بیمارستانی از بیش از صد سال قبل مورد توجه
قرار گرفته است وامروزه این مسئله موثرترین و ساده ترین راه در کنترل عفونت های بیمارستانی
شناخته می شود.
دو روش توصیه شده توسط سازمان بهداشت جهانی برای بهداشتی کردن دست ها ،شستن دست
با آب وصابون یا استفاده از هندراب الکلی است.
در شرایط ذیل دست ها حتما باید با آب و صابون شسته شوند:
 آلودگی واضح (با گرد وخام ،خون ،مایعات بدن و )....
 اطمینان یا شک قوی به وجود پاتوژن های تولید کننده اسپور برای مثال:کلستریدیوم دیفیسیل
در بیمار مبتال به اسهال
 پس از استفاده از سرویس بهداشتی
استاندارد طالیی برای بهداشتی کردن روتین دست ها ،استفاده از هندراب الکلی است که در
مقایسه با شستن دست با آب و صابون دارای مزایای ذیل می باشد:
 موثرتر
 سریعتر
 در دسترس تر
 عدم نیاز به دستمال یا خشک کن برای خشک کردن
 تحمل پوستی بهتر
کارایی روش بهداشتی کردن دست ها با هریک از دو روش مذکور به عوامل زیر بستگی دارد:
 -1کیفیت محصول
 -2میزان مناسب
 -3نواحی تحت پوشش قرار گرفته
 -4زمان مناسب
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نکته  :در شستشوی دست ها با آب و صابون باید حداقل  15ثانیه صابون را به شدت به
دست ها مالید.
در استفاده از هندراب الکلی توجه به نکات ذیل حائز اهمیت است:
دست ها باید توسط مالش خشک شوند و نه در مجاورت هوا.
به دلیل خطر اشتعال زایی هندراب ها تا زمان خشک شدن کامل دست ها ،نباید دست ها را
درمجاورت آتش یا گرمای شدید قرار داد.
نکته  :بهداشتی کردن دست ها باید در تمام موارد دارای اندیکاسیون بدون در نتر گرفتن
استفاده یا عدم استفاده از دستکش انجام شود.
آماده سازی دست ها برای جراحی
نکات کلیدی

ناخن ها را کوتاه نگه دارید و در هنگام شستشو ی دست ها به آن ها توجه کنید.
منشا بیشتر میکروب های دست از زیر ناخن ها می باشد.
قبل از ورود به اتاق عمل تمام زیور آالت (حلقه ،ساعت ودستبند) را در آورید.
از ناخن مصنوعی یا الم ناخن استفاده نکنید.
در صورت آلودگی واضح دست ها،پیش از ورود به اتاق عمل دست ها وساعدها را با صابون
معمولی وغیر آنتی باکتریال بشویید.
زیر ناخن را با استفاده از سوهان های مخصوص پالستیکی تمیز کنید به دلیل آسیب به پوست و
افزایش پوسته ریزی نباید از برس های ناخن استفاده شود.
در صورت استفاده ،برس ها باید استریل و یکبار مصرف باشند و یا در صورت چند بار مصرف
بودن قابلیت اتوکالو شدن داشته باشند (شستن زیر ناخن ها فقط پیش از اولین اسکراب انجام
می شود.).
روش اسکراب جراحی با استفاده از صابون آنتی باکتریال:
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نکته :برای اسکراب دست ها و ساعدها از برس استفاده نکنید در صورت لزوم باید از اسفنج نرم
استریل استفاده کرد.
توجه داشته باشید که استفاده از برس برای اسکراب دستها و ساعدها موجب ایجاد خراش و آسیب
پوستی می شود.
اسکراب های طوالنی تر از  5دقیقه به هیک وجه توصیه نمی شود.
مراحل آماده سازی دست ها برای جراحی:
اولین اسکراب:
جریان و دمای آب را تنتیم کنید.
بسته بندی سوهان  /برس ناخن را باز کنید.
بسته بندی باز شده را پشت سینک اسکراب قرار دهید.
دست ها وساعد ها را خیس کنید چند قطره صابون یا محلول اسکراب استفاده کرده و با تولید کف
زیاد دستها و ساعدها را آغشته کنید.
دست ها و ساعدها را کامال آبکشی کنید اجازه دهید آب از دست ها به طرف آرنج جاری شود.
دست ها را در زیر آب تنها در یک جهت حرکت دهید و از بازگشت به منطقه ی قبلی اجتناب کنید.
سوهان /برس ناخن را از بسته بندی برداشته و زیر ناخن ها را در زیر آب با فشار مالیم تمیز کرده و
سوهان  /برس را دور بیندازید.
نکته :مراحل باال را فقط برای اولین اسکراب انجام دهید.

زمان را تنتیم کنیدچهار طرف هر انگشت (کنارها ،جلو و عقب) بین انگشتان پشت وجلو دست ها
را با اسفنج به مدت 2دقیقه اسکراب کنید.
در تمامی مراحل دست ها را باالتر از ساعد نگاه دارید.
ساعد را به حالت چرخشی از دست هاتا آرنج بدون برگشت به سمت دست ها به مدت یک دقیقه
اسکراب کنید.
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ساعد دست دیگر را با همان روش به مدت یک دقیقه اسکراب کنید.
دست ها وساعد ها را با گذراندن از میان آب در یک جهت از نوم انگشتان تا آرنج بشویید.
ساعد را از میان آب به جلو وعقب ببرید توجه داشته باشید که دست ها باالتر از ساعد قرار داشته
باشند.
اجازه دهید آب از دست ها ومنطقه تمیز به آرنج ها ومنطقه کثیف جاری شود.
توجه داشته باشید در طول اسکراب از پاشیده شدن آب به لباس جراحی جلوگیری کنید.
در صورتیکه دست ها در هر زمانی با جایی تماس پیدا کنند باید همان محل را به مدت یک دقیقه
اسکراب کنید.
در حالیکه دست ها را باالتر از ساعدها نگاه داشته اید وارد اتاق عمل جراحی شوید.
از روی گان استریل یک حوله برداشته واز میز ،کناربروید.
حوله را کامال باز کنید از تماس حوله با اشیاء غیر استریل یا قسمت های غیر استریل بدن جلوگیری
کنید.
دست ها را باالتر از بدن نگاه دارید.
یک انتهای حوله را با یک دست گرفته و انگشتان دست مقابل را با استفاده از حرکات چرخشی خشک
کنید.
با حرکت به سمت قسمت خشک حوله خشک کردن را به سمت ساعد و آرنج ادامه دهید.
بر روی هیک قسمتی مجددا برنگردید.
حوله را در همپر مخصوص بیاندازید.
از حوله ی دیگر برای خشک کردن دست و ساعد دست مقابل استفاده کنید.
دستورالعمل روش کار و پیشگیری از عفونت مرتبط با کاتتر ورید مرکزی
 CVCنکات ضروری هنگام تعبیه :
58

دفترهچ توجیهی دستیاران

معاونت آموزشی بیمارستان
نمازی

باید قبل از تعبیه کاتتر ،اسکراب جراحی دست ها انجام شود.
یا تعویض گایدوایرها استفاده شود CVC .وسایل حفاظت فردی شامل کاله ،ماسک و گان استریل به
هنگام تعبیه



 باید پوست بیمار را با محلول حاوی کلرهگزیدین  +% 2الکل (با استفاده از محلول های آماده) اسپری
یا پرپ نمایید.
 در صورت وجود کانتراندیکاسیون برای کلرهگزیدین،از بتادین (یدوفور) استفاده کنید.
تعویض پانسمان
دستکش قبلی در آورده می شود.
دستکش استریل پوشیده می شود.
 محل ورود کاتتر و پوست اطراف ناحیه را باگاز آغشته به نرمال سالین تمیز کنید .
محل ورود کاتتر و پوست اطراف ناحیه را باگاز آغشته به کلرهگزیدین ،%1-%0.5از وسط به خارج به
شکل دورانی (از داخل به خارج)تا  3سانتی متر اطراف محل تمیز شود.
.3گذاشتن پانسمان جدید
اجازه دهید تا به مدت  30ثانیه اطراف کاتتر کامال خشک شود.بعد از خشک شدن کامل اقدام به
گذاشتن پانسمان می کنیم.
پانسمان شفاف یا گاز بر روی محل قرار داده می شود.
تاریخ و ساعت تعویض پانسمان روی پانسمان ثبت می شود.
وسایل حفاظت فردی
استفاده از وسایل حفاظت فردی باعث ایجاد سدی فیزیکی بین میکروارگانیسم ها وفرد استفاده کننده
می شود باید به خاطر داشت که استفاده از این وسایل جایگزین اصول بنیادی کنترل عفونت ازجمله
بهداشت دست ها نخواهد بود.
وسایل حفاظت فردی شامل موارد ذیل می باشد:
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 دستکش
 عینک یا محافظ صورت
 ماسک یا رسپیراتور(ماسک های مخصوصی که برای حفاظت از فرد در برابر انتقال هوایی به کار می
روند مانند ماسک های )N95
 گان
 اپرون (پیشبند)
 چکمه یاروکفشی
 کاله
اصول ذیل باید در استفاده از وسایل حفاظت فردی رعایت شوند:
پرسنل درمانی باید خطر مواجهه با خون ،مایعات بدن ،مواد ترشحی ودفعی را ارزیابی کرده وبر
اساس آن وسایل حفاظت فردی الزم را انتخاب کنند.
 از تماس بین وسایل حفاظت فردی آلوده (استفاده شده)با سطوح لباس ها یا افراد خارج از
محدوده ی بیمار مبتال جلوگیری کنید.
 وسایل حفاظت فردی استفاده شده را به صورت مناسب در مکان مخصوص قرار دهید(همپر).
 از به اشترام گذاشتن وسایل حفاظت فردی پرهیز کنیدودر صورت به اشترام گذاشتن ،باید
وسایل قبل از استفاده فرد دیگر به طور مناسب ضد عفونی شوند.
 هنگامیکه بیمار مبتال را ترم میکنید وسایل حفاظت فردی را به طور کامل خارج کرده ودست ها
را بهداشتی کنید.
 صورت یا وسایل حفاظت فردی خود را با دستکش آلوده لمس نکنید.
 به سطوح محیطی در حین مراقبت از بیمار به جز در مواقع ضروری دست نزنید.
 در صورتیکه گان کوچک بوده و ناحیهپشت بدن را کامال پوشش نمی دهد،دو گان بپوشید .اولین
گان را به طرف جلو بسته وسپس گان دوم را به طرف پشت ببندید.
وسایل حفاظت فردی باید توسط افراد ذیل استفاده شود:
 پرسنل درمانی که به صورت مستقیم از بیمار مراقبت می کنند و در شرایطی کار می کنند که
ممکن است با مایعات بدن بیمار در تماس باشند.
 پرسنل کمکی شامل بهیاران و بهورزان ،تنتیف کاران ،بیماربران و پرسنل رختشویخانه که ممکن
است با مایعات بدن بیمار در تماس باشند.
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 پرسنل آزمایشگاهی که با نمونه های مایعات بدن بیماران سر وکاردارند.
 اعضاء خانواده که از بیماران مراقبت می کنند و ممکن است در تماس با مایعات بدن باشند.
ترتیب ونحوه ی پوشیدن ودر آوردن وسایل حفاظت فردی
(هنگامیکه تمام وسایل حفاظت فردی الزم است):
 -1رعایت بهداشت دست  -2پوشیدن گان  -3پوشیدن ماسک-4زدن عینک-5در صورت نیاز به کاله
پوشیدن کاله - 6پوشیدن دستکش
پوشیدن
قدم اول:
 میزان خطر را ارزیابی کنید.وسایل حفاظت فردی الزم را تهیه کنید.
 محل پوشیدن و درآوردن وسایل حفاظت فردی را مشخص کنید.
 محل دفع وسایل حفاظت فردی را مشخص
کنید.
قدم دوم:
 گان بپوشید.
 گان بایدکامالً جلو و پشت بدن ازگردن تازانو و همچنین بازوها تا انتهای مک ها را بپوشاند.
 گان را از پشت درناحیه گردن وکمر ببندید.
قدم سوم:
 ماسک یارسپیراتور
 بند کشی یا گرهی را وسط سروگردن قرار دهید.
 قطعه بینی فلزی قابل انعطاف را روی پل بینی محکم کنید.
 ماسک باید تا زیر چانه را پوشش دهد.
 در صورت استفاده از رسپیراتور باید نداشتن نشتی هوا از آن آزمایش شود.
قدم چهارم:

محافظ صورت /عینک را روی صورت قرار دهید و آنرا محکم کنید.
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قدم پنجم:
 دستکش غیر استریل اندازه مناسب را پوشیده و لبه دستکش را تا روی مک گان باال بکشید.
در آوردن وسایل حفاظت فردی:

وسایل حفاظت فردی را دم در و پیش از خروج از اتاق بیمار و یا در ( anteroomاتاقی که حد فاصل بخش
و اتاق ایزوله است و محل پوشیدن و درآوردن وسایل حفاظت فردی است) درآورید.
ترتیب درآوردن وسایل حفاظت فردی-1:درآوردن دستکش-2درآوردن گان -3انجام بهداشت دست-4
درآوردن کاله(اگر وجود دارد)-5درآوردن عینک-6درآوردن ماسک -7رعایت بهداشت دست
نکته مهم :ماسک یا رسپیراتور باید خارج از اتاق بیمار و پس از بستن در ،درآورده شود.
قدم اول:
از آلوده کردن خودتان ،افراد دیگر و محیط جلوگیری کنید.
ابتدا وسایل حفاظت فردی را که به شدت آلوده هستند(دستکش و گان) خارج کنید.
دستکشها:
 سطح خارجی دستکش هاآلوده میباشد.
 قسمت خارجی دستکش رابادست دستکش دار دیگرگرفته و دستکش را خارج نمایید.
 دستکش خارج شده رادردست دستکش دار نگه دارید.
 انگشتان دست بدون دستکش را از طرف مک به زیردستکش باقیمانده لغزانده ودستکش راخارج
نمایید.
گان:
 قسمت جلو و آستینهای گان آلوده است.
 ابتدا گره گردن و سپس گره کمررا بازکنید.
 گان را از هر شانه به سمت همان دست بیرون بکشید.
 گان به صورتی خارج می شود که سطح خارجی و آلوده آن به داخل جمع شده و سطح داخلی
و تمیز آن رو به بیرون قرار می گیرد.
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گان خارج شده را از بدن دورنگه داشته،گان را در هم پیچیده ودرسطل زباله یاهمپرمخصوص

لباسها بیاندازید.
قدم دوم:
دست ها را بهداشتی کنید.
قدم سوم:
محافظ صورت /عینک


خارج محافظ/عینک آلوده است.



محافظ/عینک را از قسمت تمیز(بند پشت سر و یا دسته عینک) بیرون آورید.



محافظ/عینک را داخل ظرف سطل زباله یا ظرف مخصوص باز یافت قراردهید..

ماسک یا رسپیراتور


قسمت جلوی ماسک و رسپیراتور آلوده میباشد،به آن دست نزنید.



تنها با گرفتن بند/گره پایینی و سپس باالیی ماسک/رسپیراتور را خارج کنید.



ماسک /رسپیراتور را در سطل زباله بیندازید.

بالفاصله بعد از خارج کردن وسایل حفاظت فردی ،دستهارا بهداشتی کنید.
آزمایش نشتی رسپیراتور:
توالی آزمایش نداشتن نشتی هوا برای رسپیراتور به صورت زیر است:
 -1رسپیراتور را مطابق شکل در کنار دست نگه دارید به طوری که قطعه بینی به سمت نوم
انگشتان باشد اجازه دهید بندهای سر زیردست آویزان شود.
 -2رسپیراتور را در حالی که قطعه بینی به سمت باال قرار دارد روی صورت قرار دهید به طوری که تا
زیر چانه را پوشش دهد.
 -3بند باالیی را باالی پشت سر قرار داده وبند پایینی را روی سر کشیده ودور گردن ،زیر گوش قرار
دهید.
 -4نوم انگشتان هر دودست را باالی قطعه بینی فلزی قراردهید قطعه بینی را به شکل بینی خود
شکل دهید از نوم انگشت هردو دست برای انجام اینکار استفاده کنید استفاده از یکدست میتواند
باعث کاهش تاثیرکارکرد رسپیراتور شود.
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 -5جلوی رسپیراتور را با هر دو دست بپوشانید و مراقب باشید تا محل ماسک را تغییر ندهید.
آزمایش نشتی در فشار مثبت:
بازدم شدید انجام دهید در صورت احساس فشار مثبت در رسپیراتور نشتی وجود ندارد .در صورت
وجود نشتی موقعیت رسپیراتور را مجددا تنتیم کرده ویا بندها را محکم تر کنید.مجددا آزمایش را
تکرار کنید تا هنگامیکه رسپیراتور نشتی نداشته باشد.
آزمایش نشتی در فشار منفی:
دم عمیق انجام دهید در صورت عدم وجود نشتی فشار منفی باعث چسبیدن رسپیراتور به صورت می
شود.
در صورت وجود نشتی به علت ورود هوا از کناره های رسپیراتور ،فشار منفی به وجود نخواهد آمد.
استفاده نامناسب از دستکش:
 استفاده از دستکش در مواردی که اندیکاسیون ندارد ،باعث هدر رفتن منابع شده و این در حالی
است که موجب کاهش انتقال پاتوژن ها نیز نمی شود و همچنین می تواند باعث عدم بهداشتی کردن
دست ها شود.
 استفاده از دستکش های آلوده به علت نگهداری ،زمان و روش نامناسب پوشیدن و درآوردن،
می تواند باعث افزایش موارد عفونت شود.
توجه:
 استفاده از دستکش های فاقد پودر به علت احتمال کمتر ایجاد حساسیت توصیه شده است.
 در صورت سوراخ شدن دستکش باید فورا دستکش ها را خارج کرده و دست ها را بهداشتی کرد.
 در مواردی که بیمار مورد شناخته شده ابتال به  HCV,HIV,HBVمی باشد و یا شیوع این
پاتوژن ها در کشور باال باشد ،در جراحی هایی که طوالنی مدت هستند )بیشتر از  30دقیقه( ،اقداماتی
که با حجم زیادی از خون یا مایعات بدن سر وکار دارند و برخی از اقدامات پر خطر ،پوشیدن دو جفت
دستکش توصیه می شود.
 نباید از یک جفت دستکش برای مراقبت از چند بیمار استفاده کرد.
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 در صورتیکه در حین مراقبت از یک بیمار از محلی آلوده از بدن ،به محل دیگری می روید،
دستکش را خارج کرده و یا تعویض کنید.
 نباید دستکش یکبار مصرف را مجددا ضد عفونی کرده و استفاده کرد.
 به یاد داشته باشید پیش از پوشیدن دستکش ،دست ها را باید کامال خشک کرد.
احتیاط های تکمیلی

احتیاط های هوایی:
هنگامی اتفاق می افتد که قطرات تبخیر شده ی کوچکتر از پنج میکرون(حاوی میکروارگانیسم)
در هوا پخش می شود .این قطرات می توانند تازمان زیادی در هوا معلق بمانند و موجب انتقال
بیماری شوند.در این شرایط موارد ذیل را باید رعایت نمود:
 رعایت احتیاط استاندارد
 قراردادن بیمار در اتاق اختصاصی با تهویه کافیو در صورت امکان اتاقی با فشار منفی کنترل شده
 در موارد همه گیری که برای تعداد زیادی از بیماران باید احتیاط هوایی را رعایت کرد ،می توان
بیمارانی را که احتمال می رود عفونت یکسانی دارند را با هم همگروه(کوهورت) کرد و در یک
اتاق قرار داد.
 حداقل  6تعویض هوا در ساعت (برای مراکز قدیمی) و  12تعویض هوا برای مراکزی که جدیدا
ساخته می شوند(.می تواناز راه حل های موقت (برای مثال اگزاست فن) ،برای ایجاد فشار منفی
استفاده کرد.
 خارج کردن هوا به خارج از فضای درمانی
 بسته نگه داشتن در اتاق به جز در مواقع ورود و خروج
 استفاده از ماسک  N95توسط هر فردی که وارد اتاق بیمار می شود.
 عدم خروج بیمار از اتاق تا حد امکان.
 درصورت ضروری بودن انتقال ،بیمار ماسک جراحی بپوشد وبهداشت تنفسی* را رعایت نماید.
بیماریهای که میتواند از این طریق منتقل شوند شامل:سل ریوی فعال ،سرخک ،آبله مرغان
است.
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در بیمارانی که دارای ضایعات پوستی مرتبط با واریسال ،آبله یا ضایعات باز پوستی به علت
مایکوباکتریومتوبرکلوزیس هستند ،نواحی مبتال را بپوشانید تااز تعلیق پاتوژن ها در هوا یا تماس
با عامل عفونی در ضایعات پوستی جلوگیری شود.

احتیاط های قطره ای:
انتقال قطره ای هنگامی رخ می دهد که مواجهه کافی بین غشاهای مخاطی ،بینی ،دهانیا
ملتحمهفرد باقطرات بزرگتر از 5میکرون اتفاق بیافتد.
بیماریهایی که به این روش منتقل می شوند شامل:
پنومونی ،سیاه سرفه ،دیفتری ،آنفوالنزای نوع ب ،اوریون ومننژیت می باشد.
عموما انتقال قطره ای در حین سرفه کردن ،عطسه زدن ،صحبت کردن بیمار ویا هنگامیکه
پرسنل درمانی اقداماتی مانند ساکشن کردن تراشه را انجام میدهند،رخ می دهد.
در احتیاط قطره ای موارد ذیل باید رعایت شود:
 احتیاط های استاندارد
 بیمار در اتاق اختصاصی یا در اتاقی که بیمار مبتال به همان پاتوژن است بستری نمایید.
هنگامیکه تعداد اتاق های خصوصی محدود می باشد،اصول ذیل را در تصمیم برای جادهی بیماران
در نتر بگیرید:
 بیمارانی را که در شرایطی قرار دارند که احتمال انتقال پاتوژن را افزایش می دهد در اولویت قرار
دهید (بیمارانی که دارای سرفه و خلط زیاد می باشند.).
 بیمارانی که مبتال به پاتوژن های یکسان می با شند را با هم همگروه کرده ودر یک اتاق بستری
کنید.
در صورت نبود اتاق خصوصی یا اتاق دیگری با بیمار دارای عفونت مشابه:
 از بستری آنها در اتاق بیماران با شرایط ذیل اجتناب کنید:
 بیمارانی که ریسک فاکتورهایی دارند که در صورت ابتال به آن پاتوژن،پیش آگهی بدی پیدا میکنند
 بیمارانی که احتمال انتقال در آن ها باال می باشد(بیماران دچار ضعف ایمنی ،دارای زخم باز ،زمانبستری طوالنی مدت پیش بینی شده)
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 اطمینان یابید که بیماران بیش از یک متر از یکدیگر فاصله دارند.
 برای کاهش احتمال تماس مستقیم پرده بین تخت ها را بکشید.
 لوازم حافتت فردی را بین بیماران یک اتاق تعویض کرده ودست ها را بهداشتی کنید.بدون در نتر
گرفتن اینکه یک یا هر دو بیمار تحت احتیاط قطره ای قرار دارند.
 در هنگام ورود به اتاق بیمار ماسک بپوشید.
 در صورت ضروری بودن انتقال ،بیمار باید از ماسک جراحی استفاده کرده و بهداشت تنفسی را رعایت
کند.
 برای جلوگیری از انتقال عفونت از طریق قطرات ،نیازی به تهویه خاص و بسته بودن در اتاق نیست.

احتیاط های تماسی:
بیماریهایی که از این طریق منتقل می شود شامل کلونیزاسیون یا عفونت با ارگانیسم مقاوم به
چند آنتی بیوتیک ،عفونت های روده ای و پوست می باشند.
در احتیاط تماسی موارد ذیل باید رعایت شود:
 احتیاط های استاندارد
 در صورت امکان بیمار را در اتاق خصوصی بستری کنید.
هنگامیکه تعداد اتاق های خصوصی محدود می باشد،اصول ذیل را در تصمیم برای جادهی بیماران
در نتر بگیرید:
 بیمارانی را که در شرایطی قرار دارند که احتمال انتقال پاتوژن را افزایش می دهد در اولویت قرار
دهید (بیمارانی که دارای بی اختیاری مدفوع می باشند)
 بیمارانی که مبتال به پاتوژن های یکسان می با شند را با هم همگروه کرده ودر یک اتاق بستری
کنید.
در صورت نبود اتاق خصوصی یا اتاق دیگری با بیمار دارای عفونت مشابه:
 از بستری آنها در اتاق بیماران با شرایط ذیل اجتناب کنید:
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 بیمارانی که ریسک فاکتورهایی دارند که در صورت ابتال به آن پاتوژن،پیش آگهی بدی پیدا میکنند
 بیمارانی که احتمال انتقال در آن ها باال می باشد(بیماران دچار ضعف ایمنی ،دارای زخم باز ،زمانبستری طوالنی مدت پیش بینی شده)
 اطمینان یابید که بیماران بیش از یک متر از یکدیگر فاصله دارند.
 برای کاهش احتمال تماس مستقیم پرده بین تخت ها را بکشید.
 لوازم حفاظت فردی را بین بیماران تعویض کرده ودست ها را بهداشتی کنید .حتی اگر هردو بیمار
تحت احتیاط تماسی (اما با پاتوژن های متفاوت)قرار دارند.
 هنگام ورود به اتاق دستکش غیر استریل تمیز (معاینه التکس) بپوشید.
 در صورت پیش بینی احتمال تماس با بیمار ،سطوح محیطی یا وسایل اتاق بیمار ،گان غیر استریل
بپوشید.
 پیش از خروج از اتاق گان را در آورده ودست ها را بهداشتی کنید.
 انتقال بیمار باید فقط در موارد ضروری انجام شود.
 در صورت لزوم انتقال،نواحی کلونیزه یا عفونی بدن بیمار را بپوشانید.
 پیش از انتقال بیمار وسایل حفاظت فردی آلوده را در آورده ودست ها را بهداشتی کنید.
 برای انتقال بیمار،وسایل حفاظت فردی تمیز بپوشید.
 در صورت امکان از وسایل یکبار مصرف (گان،فشار سنج و)...استفاده کرده یا استفاده از این وسایل
را منحصر به بیمار نمایید.
 در صورتیکه مجبور به استفاده از تجهیزات برای چند بیمار می باشید،بین بیماران وسیله را تمیز
وضدعفونی نمایید.
 اتاق بیمار حداقل روزانه با توجه ویژه به نواحی که مرتب لمس میشوند(مانند:پرده ،تخت ،میز کنار
تخت ،دستگیره و ) ...و تجهیزاتی که اطراف بیمار قرار دارند ،تمیز وضد عفونی شوند.
روش  SCOOPINGبا استفاده از یک دست:
در پوش سوزن را مقابل یک سطح افقی قرار داده وسر سوزن را فقط با استفاده از یک دست به داخل آن

هدایت کنید.
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در پوش سوزن را مقابل یک سطح عمودی محکم قرار داده به صورتی که طرف باز آن به سمت فرد
خونگیر باشدوسوزن را توسط یک دست وارد آن میکنیم.

سرنگ وسوزن را به حالت عمودی گرفته وهنگامیکه سر سوزن با در پوش پوشیده شد ،با کمک
دست دیگر در پوش را از قسمت پایه سوزن محکم می کنیم.

مواجهات شغلی بالقوه با ویروس های منتقل شونده از راه خون(HBV,HCV,HIV

اقدامات اولیه که باید پس از مواجهه با خون یا سایرمایعات بالقوه عفونی(مایع مغزی نخاعی،مایع
سینوویال،مایع پلور،مایع صفاقی،مایع پریکارد،مایع آمنیوتیک ،)...،فورا در محل انجام شود:
در صورت آسیب پوستی با سوزن یا اجسام تیز آلوده:
 از فشار یا مالش دادن محل آسیب خودداری کنید. در صورت خونریزی زخم از ادامه خونریزی جلوگیری نکنید. موضع را بال فاصله با آب و صابون یا یک محلول ضد عفونی کننده ی مالیم که باعث تحریک پوست نمیشود مانند کلرهگزیدین گلوکونات شست و شو دهید.
 از محلول های قوی مانند بلیچ(وایتکس) یا ید(بتادین) یا محصوالت حاوی الکل(هندراب هایالکلی )...،برای تمیز کردن موضع جدا خودداریکنید زیرا می تواند با تحریک زخم باعثبدتر
شدن آسیب شود.
در صورت پاشیده شدن خون یا سایر مایعات بالقوه عفونی روی پوست سالم:
 موضع را بال فاصله با آب روان و صابون بشوئید.از ضد عفونی کننده های حاوی الکل استفاده نکنید.69

دفترهچ توجیهی دستیاران

معاونت آموزشی بیمارستان
نمازی

 از مالیدن پوست خودداری کنید.در صورت پاشیده شدن خون یا سایر مایعات بالقوه عفونی در چشم:
 چشم مواجهه یافته را بالفاصله با آب یا نرمال سالین شست و شو دهید.روی صندلی بنشینید و سر را به سمت عقب بگیرید و از یک همکار بخواهید که آب یا نرمال سالین
را به آرامی روی چشم بریزد.پلک را باز و بسته کنید تا مطمئن شوید که چشم کامال تمیز شده است.
 در صورت استفاده از لنز تماسی ،بگذارید لنز ها در حین شست و شو در محل باقی بماند زیرا مانندسد عمل کرده و از چشم ها محافتت می کند.پس از آنکه چشم ها تمیز شد ،لنزها را در آورده و با
روش معمول همیشگی آن ها را تمیز کنید.
 از استفاده ی صابون یا ضد عفونی کننده ها در چشم خودداری کنید.در صورت پاشیده شدن خون یا سایر مایعات بالقوه عفونی در دهان:
 سریعا مایع را بیرون بریزید. دهان را کامال با آب یا نرمال سالین شسته ودوباره بیرون بریزید.این کار را چندین بار تکرار کنید. از استفاده ی صابون یا ضد عفونی کننده ها دردهان خودداری کنید.ارزیابی پیش از مواجهه برای پرسنل درمانی که مساوی یا بیشتر از  3دوز واکسن دریافت کرده است اما
تست سرولوژیک اندازه گیری تیتر آنتی بادی را  1-2ماه بعد از آخرین دوز واکسن انجام نداده است.
 nonresponderفردی است که مساوی یا بیشتر از  6دوز واکسن هپاتیت  Bدریافت کرده ولی
 .<10mmm/mm mmmm- mmmاین افراد باید از نتر  HBsAgآزمایش شده و در صورت مثبت بودن ،به فوق
تخصص گوارش ارجاع شوند.
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واحد مشاوره
با توجه به حجم باالی مشاوره هایی که پزشکان با سایر رشته های تخصصی موجود جهت تشخیص
و درمان بیماران انجام می دهند واحد اتاق م شاوره در این بیمار ستان ایجاد شده ا ست .تقریبا روزانه
 280م شاوره در این مرکز انجام می شود .محل اتاق هماهنگی م شاوره های پز شکی در البی ورودی
اصااالی بیمارساااتان جنب حساااابداری مرکزی می باشاااد .شاااماره تلفن تماس  5838 :و  5839و
)071(36474313
شرح وظایف اتاق مشاوره
 -1اطالع رسانی در مورد فرایند انجام مشاوره های مختلف به پزشکان.
 -2اطالع م شاوره های وارد شده در سی ستم الکترونیک تو سط بخش ها به پز شکان م شاوره
دهنده.
 -3چارج کانسالت پاسخ داده شده.
 -4انجام هماهنگی های الزم جهت پاسخگویی مشاوره های داخل و خارج بیمارستان.
 -5ارائه شماره تلفن ا ساتید و د ستیاران به افراد ذی صالح که درخوا ست می نمایند (نام و نام
خانوادگی و سمت فرد درخواست کننده الزامی است).
 -6انجام هماهنگی های الزم با پزشک شیفت بیمارستان مقصد ،جهت انجام مشاوره های خارج
از بیمارستانی (دستیاران گروه های آموزشی که در این بیمارستان بخش ندارند ولی از آن ها
درخوا ست م شاوره شده ا ست مانند گروه های چ شم ،گوش و حلق و بینی و پو ست و )...به
بالین بیمار در این مرکز و بخش مربوطه.
 -7گزارش مشکالت ایجاد شده در پاسخگویی مشاوره از طرف بخش یا پزشک درخواست کننده
یا پاسخ دهنده در اسرع وقت به مسئول مربوطه و در مرحله بعد به معاونت آموزشی.
 -8ارائه آمار ماهیانه از تعداد و انواع مشاوره ها.
فرایند مشاوره ها:
 -1فرآیند انجام مشاوره های غیر اورژانس
 -2فرآیند انجام مشاوره های اورژانسی بخش
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فرآیند انجام مشاوره های غیر اورژانس

ثبت دستور انجام مشاوره در پرونده بیمار

تکمیل فرم درخواست مشاوره توسط پزشک بخش

آیا مشاوره قبل از ساعت  12ثبت شده است( گروه داخلی ،کاردیو ،نورولوژی و ارتوپدی)

آیا مشاوره قبل از ساعت 17عصر ثبت شده است (گروه جراحی)
آیا مشاوره قبل از ساعت  20شب ثبت شده است( گروه یورولوژی)
آیا مشاوره قبل از ساعت  22شب ثبت شده است( بی هوشی)
آیا مشاوره قبل از ساعت  21شب ثبت شده است (نوروسرجری)

تماس با پزشک کانسالتنت واطالع به ایشان از
نوع کانسالت توسط پرسنل اتاق مشاوره
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الف

ثبت نتر پزشک مشاوره ودستورات ایشان دربرگ مشاوره

مهر وامضا درپایان برگ مشاوره توسط پزشک پاسخ دهنده مشاوره

تحویل برگ مشاوره به مسئول بخش

فرستادن سر برگ مشاوره توسط بخش به اتاق مشاوره جهت کد گذاری و چارچ
مالی

پس از کد گذاری برگرداندن برگه اول مشاوره به بخش جهت گذاشتن روی
پرونده بیمار

ارسال پاسخ مشاوره های چارج شده روز قبل ،در روزبعد به
واحد حسابداری درآمد
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دفتر بهبود کیفیت
فرآیند انجام مشاوره های اورژانسی

ثبت دستور انجام مشاوره در پرونده بیمار

دریافت شماره تلفن و نام پزشک پاسخ دهنده مشاوره توسط
پزشک درخواست کننده از اتاق مشاوره

هماهنگی با پزشک پاسخ دهنده مشاوره توسط پزشک درخواست
کننده

حضور پزشک مشاور بربالین بیمار ومعاینه بیمار

ثبت نتر پزشک مشاوره ودستورات ایشان دربرگ مشاوره

مهر و امضا درپایان برگ مشاوره توسط پزشک پاسخ دهنده مشاوره

تحویل برگ مشاوره به مسئول بخش

فرستادن سر برگ مشاوره توسط بخش به اتاق مشاوره جهت کد گذاری
و چارچ مالی

پس از کد گذاری برگرداندن برگه اول مشاوره به بخش جهت گذاشتن
روی پرونده بیمار

ارسال پاسخ مشاوره های چارج شده روز قبل درصبح
روزبعد به واحد حسابداری درآمد
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دفتر بهبود کیفیت
از سال  1382که بیمارستان در راستای ارتقاء کیفیت تصمیم به اخذ گواهی نامه ایزو  9001گرفت این
دفتر راه اندازی شد.
پس از الزام بیمارساااتان ها از طرف وزارت خانه به اساااتقرار حاکمیت بالینی ،این واحد به نام دفتر
حاکمیت بالینی و از سااال  1391و پس از ورود اسااتانداردهای اعتباربخشاای به نام دفتر بهبود کیفیت
تغییر نام داد که مسئولیت استقرار استانداردهای الزامی وزارت خانه را به عهده دارد.
وظایف و مسئولیتهای واحد بهبود کیفیت
 -1تدوین بیانیه بیمار ستان ( ر سالت ،چ شم انداز ،ارز شهای سازمانی) با هدایت تیم حاکمیتی و
مدیریت اجرایی بیمارستان
 -2تدوین برنامه استراتژیک بیمارستان با هدایت تیم حاکمیتی وتیم مدیریت اجرایی بیمارستان
 -3مدیریت و راهبری و مشاوره در راستای تعیین شاخصهای بیمارستان و بهبود شاخصها
 -4پایش مساااتمر برنامه بهبود کیفیت ،داده ها ،اقدامات و مداخالت مدیریتی از طریق تحلیل
شاخص ها
 -5مدیریت و راهبری خط مشیها و روشهای اجرایی ،فرایندها و پروتکلهای بیمارستان (مشاوره
در تدوین ،بازنگری و نتارت بر اجراء)
 -6مدیریت و راهبری کمیتههای بیمارستانی و نتارت بر اجرای مصوبات آن
 -7مدیریت و راهبری برنامه های بهبود و ارتقاءفرایندها و برنامه های عملیاتی واحدهای مختلف
بیمارستان
 -8انتخاب مشاوران ذیصالح و ابزارهای مدیریتی الزم درحوزه بهبودکیفیت
 -9نتارت و راهبری راندهای بیمارستان
-10همسوسازی ،اولویت بندی ونتارت برکلیه پروژههای بیمارستان
-11بکارگیری استانداردهای اعتبار بخشی و نتارت براجرای صحیح این استانداردها و اطالع رسانی
نقاط انحراف از استانداردها و برنامهریزی جهت بهبود آنها.
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مدیریت پسماندهای پزشکی
زباله های بیمارستانی که حاوی زایدات پاتولوژیکی ،مواد زاید رادیواکتیو ،زایدات داروئی ،مواد زاید عفونی،
مواد زاید شیمیایی میباشد از منابع عمده زباله های خطرنام در شهرها محسوب می شود .تکنولوژی جمع
آوری  ،دفع و یا احیاء این مواد در مقایسه با زباله های شهری و خانگی تفاوت بسیار دارد و باید جداگانه
مورد توجه قرارگیرد.
پسماندهای تولید شده در بیمارستان به شش دسته عمده زیر تقسیم می شود:
-1پسماندهای عادی
 -2پسماندهای عفونی
 -3پسماندهای شیمیایی و دارویی
 -4پسماندهای تیز و برنده
 -5پسماند های سایتوتوکسیک
 -6پسماندهای آسیب شناختی
ماهیت خطرناک بودن آنها به دلیل داشتن عوامل زیر است:
-1عوامل زنده بیماری زا
-2ژنوتوکسیک بودن (پسماندها یی که به شدت خطرناکند دارای خصوصیات ایجاد جهش سلولی ،عجیب
الخلقه زایی یاسرطان زایی هستند).
- 3سم یا مواد شیمیایی یا دارویی خطرنام
-4مواد پرتوزا یا رادیواکتیو
-5اجسام برنده و نوم تیز
شرح انواع پسماندهای بیمارستان :
 -1پسماندهای عادی :
پسماندهای عادی ،ناشی از کارکردهای خانه داری و مدیریت اجرایی مراکز است که شامل پسماندهای
آشپزخانه ،آبدارخانه ،قسمت اداری مالی ،ایستگاه های پرستاری ،باغبانی و پسماندهای بی خطر شده است.
امکانات و تسهیالت الزم جهت جمع آوری انواع پسماند عادی از قبیل سطلهای آبی و کیسه های با رنگ
بندی آبی ،می باشد .دفع پسماندهای عادی بر اساس قرارداد معتبر با شهرداری انجام شود و پس از جمع
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آوری در بخشها و برچسب گذاری روی آنها به جایگاه پسماند بیمارستان انتقال داده می شود سپس توسط
شهرداری به بیرون از بیمارستان انتقال داده می شود .در صورت مخلوط شدن پسماند عادی با یکی از
پسماندهای عفونی ،شیمیایی ،رادیواکتیو و نتایر آن خارج کردن آن ممنوع بوده و پسماند غیر عادی
محسوب می شود .درخصوص وضعیت پسماندهای ایستگاه پرستاری بخش دیالیز و اورژانس و قسمت
اداری آزمایشگاه مانند سایر ایستگاههای پرستاری ،در صورتیکه قرار دادن کیسه های پسماند عادی در
ایستگاههای پرستاری باعث اختالل در فرآیند تفکیک نشود ،پسماندهای تولید شده در این قسمتها عادی
و سایر پسماند بخشهای فوق مطابق پسماند پزشکی ویژه مدیریت می شوند.
 -2پسماندهای عفونی:
پسماندهای عفونی متنون به داشتن عوامل زنده بیماری زا (باکتریها ،ویروسها ،انگل ها یا قارچ ها ) به
مقدار و یا کیفیتی که بتواند در میزبانان حساس موجب بیماری شوند.این رده شامل موارد ذیل است :
پسماندهای عفونی در کیسه های پالستیکی مقاوم و به رنگ زرد با برچسب پسماندهای عفونی جمع آوری
و درسطل ها و یا کانتینرهای زرد رنگ نگهداری می شوند .ظروف نگهدای و ظروف جمع آوری پسماندهای
عفونی کیسه و سطل زرد در اتاق بیماران ،راهروها و سالن های عمومی به جز در بخش های مشخص شده
در دستورالعمل یکسان سازی قرار نمی گیرند .پسماندهای اتاق عمل ،اتاق های ایزوله ،بخش اورژانس و
آزمایشگاه ،عفونی محسوب شده و در این بخش ها کیسه و سطل زرد استفاده می شود و از قرار دادن
ظروف برای پسماندهای عادی خودداری می شود .پسماندهای عفونی در بیمارستان نمازی پس از جمع
آوری از بخشها به جایگاه پسماند انتقال داده می شود و در آنجا توسط دستگاه اتوکالو بی خطر سازی می
شود سپس توسط شهرداری به بیرون از بیمارستان انتقال داده می شود.
پسماندهای عفونی شامل موارد زیر می باشد:
 کشت ها و مواد نگهداری شده حاوی عوامل بیماری زا ناشی از کار آزمایشگاه
 پسماندهای ناشی از عملهای جراحی و کالبد شکافی اجساد مبتال به بیماریهای عفونی (مانند بافتها ،مواد
و تجهیزاتی که درتماس با خون با دیگر خون یا دیگر آبگونه های بدن بوده اند )
 پسماندهای بیماران عفونی بستری شده در بخش جداسازی(مانند مواد دفعی ،پانسمانهای زخمهای جراحی
یا عفونی ،لباسهای آلوده به خون انسان یا دیگر آبگونه های بدن )
 پسماندهایی که در تماس با بیماران عفونی همودیالیز شده باشند(مانند تجهیزات دیالیز از جمله لوله
گذاری و فیلترها ،حوله های یکبارمصرف ،گان پیش بند،دستکش و لباس آزمایشگاه )
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 -3پسماندهای آسیب شناختی

پسماندهای آسیب شناختی شامل بافتها ،اندامها ،اجزای بدن ،جنین انسان و جسد جانوران ،خون و آبگونه
های بدن اند .در این مقوله اجزای قابل شناسایی بدن انسان و جانوران را پسماندهای تشریحی می نامند .
-3اجسام تیز و برنده
اجسام تیز و برنده اقالمی هستند که می توانند موجب زخم از قبیل بریدگی یا سوراخ شدگی شوند و
عبارتند از سوزنها ،سوزنهای زیر جلدی ،تیغه چاقوی جراحی و دیگر تیغه ها ،چاقو،ست های انفوزیون،اره
ها ،شیشه شکسته ها ،ناخن بیماران و ..که ممکن است عفونی باشند یا نباشند .به هر حال به عنوان
پسماندهای بشدت تهدیدکننده سالمتی به شمار می آیند .
پسماندهای تیزو برنده در ظروف مستحکم و ایمن استاندارد زرد رنگ با درب قرمز رنگ و برچسب پسماند
تیز و برنده دارای خطر زیستی جمع آوری میشوند .به هیک عنوان از کیسه های پالستیکی برای جمع
آوری و نگهداری پسماندهای تیز و برنده استفاده نشود .ترالیها به ظروف مستحکم و ایمن مجهز بوده و
ظروف نگهداری پسماندهای تیز و برنده و ظروف جمع آوری پسماند تیز و برنده در اتاق بیماران ،راهروها
و سالنهای عمومی به جز در بخشهای مشخص شده در دستورالعمل یکسان سازی قرار نمیگیرند .همچنین
نصب ظروف مستحکم و ایمن برای پسماندهای تیز و برنده در اتاقهای بستری و تحت نتر مانند اورژانس،
ممنوع است .امکانات مذکور در موارد لزوم به همراه ترالی به بالین بیمار آورده میشود .پسماندهای تیز و
برنده این مکانها در داخل ظروف مستحکم و ایمن که با ترالی توسط ارائه دهنده خدمت درمانی به اتاق
آورده میشود ،جمع آوری میشوند .در بخشهای ویژه و اتاق ایزوله ،اتاق خونگیری آزمایشگاه و اتاق عمل
به جز بخشهای دیالیز ،مراقبتهای ویژه قلب و مراقبتهای ویژه کودکان ،در یونیت هر بیمار میتوان ظروف
مستحکم و ایمن برای پسماندهای تیز و برنده در محل مناسب به صورت ثابت و فیکس شده مورد استفاده
قرار داد.
 -4پسماندهای دارویی

پسماندهای دارویی شامل داروهای تاریخ گذشته یا غیر الزم اقالمی که حاوی دارو و یا اقالمی که به دارو
آلوده شده اند مانند قوطیها و شیشه های دارویی است که در صورت آزاد شدن در محیط برای محیط و
انسان مضر خواهند بود.
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 -5پسماندهای سایتوتوکسیک

پسماندهای سایتوتوکسیک از جمله پسماندهای حاوی داروهای سایتوتوکسیک و سایر مواد شیمیایی با
خصوصیات سمی برای ژنها هستند .داروهای سایتوتوکسیک می توانند بعضی سلولهای زنده را بکشند یا
رشد آنها رامتوقف کنند .این داروها برای شیمی درمانی سرطان ها به کار می روند  .داروهای سایتوتوکسیک
بیشتر اوقات در بخشهای تخصصی مانند بخش سرطان شناسی و واحدهای پرتو درمانی مصرف می شوند.که
نقش اصلی آنها درمان سرطان است .
 -6پسماندهای شیمیایی :

پسماندهای شیمیایی تشکیل می شوند از مواد جامد و گازهای شیمیایی که به عنوان مثال برای کارهای
تشخیصی و تجربی ،و کارهای خانه داری و گندزدایی ،به کارمی روند پسماندهای شیمیایی مراقبت های
بهداشتی درمانی می توانند خطرنام یا بی خطر باشند .در زمینه حفاظت از تندرستی مو قعی خطرنام
به شمار می آیند که حداقل یکی از خصوصیات ذیل را داشته باشند :
 سمی
 خاصیت خورندگی (مانند اسیدهای با pH<2و بازهای با )Ph>12
 قابلیت احتراق خود به خود
 واکنش دهنده (مانند موادانفجاری ،مواد واکنش دهنده و در مقابل ،و حساس به ضربه )
 ژنوتوکسیک (مانند داروهای سایتوتوکسیک )
-7پسماندهای محتوی فلزات سنگین

پسماندهای دارای فلزات سنگین شامل باتریها ،ترمومترهای شکسته ،سایر وسایل دارای جیوه برای اندازه
گیری فشار خون و  ...می باشد .بقایای کارهای دندان سازی هم مقدار زیادی جیوه دارد .
ظروف تحت فشار

بسیاری ازانواع گازها در مراقبت از سالمتی و یا در تجهیزات آزمایشگاهی به کار می روند .این گازها بیشتر
اوقات در سیلندرهای تحت فشار ،و قوطی های افشانه ای می باشند ،و بسیاری از آنها وقتی خالی شوند یا
دیگر نتوان از آنها استفاده کرد (در حالی که هنوز مقداری گاز در آنها باقی مانده )،قابل مصرف دوباره
هستند ،اما بعضی انواع دیگر بخصوص قوطی های افشانه را باید به نحو مناسب دفع کرد .
پسماندهای دارویی ،شیمیایی ،سایتوتوکسیک ،فلزات سنگین و ظروف تحت فشار در کیسه های پالستیکی
مقاوم به رنگ سفید با برچسب پسماند شیمیایی و دارویی جمع آوری می شوند  .روشهای مجاز دفع
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بهداشتی از قبیل -1:محفته سازی -2انعقاد قرارداد با شرکت و سایتهای دارای مجوز از معاونت بهداشتی
جهت حمل و نقل و دفع بهداشتی پسماندهای شیمیایی و دارویی ،که در حال حاضر در بیمارستان نمازی
از روش دوم استفاده می شود.
تفکیک  ،جمع آوری ،نگهداری ،حمل و دفع اعضاء و اندام قطع شده بدن ،جفت و جنین:
 در این خصوص در بیمارستان ها چند روش به شرح زیر برای این امر وجود دارد که بیمارستان ها با توجه
امکانات موجود و شرایط محلی و منطقه ای یکی از روشهای زیررا می توانند در امحای جفت به کار گیرند
:
 استفاده از زباله سوزهای استاندارد با شرایط خاص که با توجه به قوانین موجود در مورد زباله سوزها درایران این امر بایستی در زباله سوزهای مستقر در خارج از شهرها انجام گیرد .
 ذخیره در اتاق های دارای سیستم مبرد در بیمارستان و سپس انتقال آن به مرکز دفن پسماند و دفنبهداشتی در آنها در سلولهای جداگانه در محل پسماند
 ذخیره در اتاق های دارای سیستم مبرد در بیمارستان و سپس انتقال آن به آرامستان و دفن بهداشتیدر آرامستان که در حاضر در بیمارستان نمازی از این روش استفاده می شود.
 حفر چاهک هایی با شرایط بهداشتی در محل بیمارستان به طوری که از آلودگی آبهای زیر زمینی و خامجلوگیری نماید و انتقال جفت به داخل چاهک و پوشاندن با آهک
دستورالعمل یکسان سازی:
پسماندهای تیز و برنده در  safety boxجمع آوری گردد و پس از پر شدن سه چهارم safety
boxجمع آوری و
به محل تعیین شده برای ذخیره موقت پسماند حمل شده و سپس بی خطر سازی گردند.
سوزن سرنگ نبایستی مجدداً درپوش گذاری گردد و باید بدون دستکاری داخل  safety boxجمع
آوری شود.
سوزن و سرنگ تواماً در  safety boxجمع آوری شود و از جداسازی آن اجتناب گردد.
سوزن ست سرم  ،جدا شده و در  safety boxقرار گیرد  .مابقی ست سرم و باتل سرم به عنوان
پسماند عفونی در نتر گرفته می شود و مطابق پسماند عفونی مدیریت شوند.
باتل های سرم در صورتیکه حاوی داروهای سایتوتوکسیک و خطرنام باشند به عنوان پسماند
شیمیایی و دارویی محسوب می شوند و بایستی مطابق پسماندهای مذکور مدیریت شوند.
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محتوای باتل های حاوی سرم های قندی و نمکی که بصورت کامل استفاده نشده اند و یا تاریخ
مصرف آنها منقضی شده است را میتوان با مقادیر زیادی آب رقیق نموده و در فاضالب تخلیه و باتل سرم،
در پسماندهای عفونی قرار گیرند.
قراردادن کیسه وسطل زرد در اتاق های بستری عادی و تحت نتر ممنوع است .پسماند های عفونی
این مکانها در داخل سطل زرد دارای کیسه زرد که با ترولی توسط ارائه دهنده خدمت درمانی به اتاق
آورده می شود  ،قرار داده می شوند.
پسماند اتاقهای عمل ،اتاقهای ایزوله  ،بخش دیالیز و بخش اورژانس و آزمایشگاه عفونی محسوب
می گردد و دراین بخشها می توان کیسه و سطل زرد قرار داد و از قرار دادن ظروف برای پسماندهای
عادی خودداری گردد درخصوص وضعیت پسماندهای ایستگاه پرستاری بخش دیالیز و اورژانس و قسمت
اداری آزمایشگاه مانند سایر ایستگاههای پرستاری ،در صورتیکه قرار دادن کیسه های پسماند عادی در
ایستگاههای پرستاری باعث اختالل در فرآیند تفکیک نشود ،پسمانهای تولید شده در این قسمتها عادی
و سایر پسماند بخش های فوق مطابق پسماند پزشکی ویژه مدیریت می شوند.
نصب  safety boxدر اتاق های بستری و تحت نتر) مانند اورژانس (ممنوع است .پسماند های
تیز و برنده این مکانها درداخل سیفتی باکس که با ترولی توسط ارائه دهنده خدمت درمانی به اتاق آورده
می شود ،قرار داده می شوند ولی در بخش های ویژه و اتاق ایزوله ،اتاق خون گیری آزمایشگاه و اتاق عمل
)به جز بخشهای دیالیز  CCU،و  ) PICUدر یونیت هر بیمار می توان  safety boxرا در محل مناسب
بصورت ثابت و فیکس شده مورد استفاده قرار داد.
در حال حاضر بازیافت کلیه پسماندهای پزشکی ممنوع است.

ایمنی حریق
)1خاموش کننده مناسب جهت اطفا انواع حریق (چوب،پالستیک،کاغذ و)....؟ خاموش کننده پودر و
گاز_در ارتفاع باالتر نصب شده است.
)2خاموش کننده مناسب جهت اطفا حریق های الکتریکی؟ خاموش کننده_  co2در ارتفاع پایین تر
نصب شده است.
)3نحوه ی اطفا حریق خاموش کننده پودر و گاز؟
خاموش کننده سروته میکنیم.
ضامن را کشیده
به سمت بن آتش هدف گیری می کنیم
دستگیره را فشار می دهیم
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با فاصله ی یک متری از آتش با حرکت جارویی تا اطفا کامل حریق اقدام می کنیم.
)4نحوه ی اطفا حریق خاموش کننده  co2؟
ضامن را کشیده
به سمت بن آتش هدف گیری می کنیم.
دستگیره را فشار می دهیم.
با فاصله یک متری از آتش با حرکت جارویی تا اطفا کامل حریق اقدام می کنیم.
)5نقطه امن بیمارستان کجاست؟ فلکه اهلل به سمت بیمارستان خلیلی
)6از دربهای خروج اضطراری بخش/واحد خود مطلع باشید.
)7کد اعالم حریق 10:
)8در صورت بروز حادثه ناشی از کار پرسنل چه اقدامی انجام می دهیم؟ ظرف مدت  24ساعت جهت
تکمیل فرم
گزارش حادثه به واحد بهداشت حرفه ای اطالع می دهیم.

سئواالت مربوط به مدیریت حوادث وبالیا
-1کدبحران چه عددی است؟ کد55
-2کد اطفاء حریق چه عددی است؟ کد 10
-3کد تخلیه چه عددی است؟ کد 33
-4چه کسی مسئولیت فرماندهی حادثه رابه عهده دارد؟ ریاست بیمارستان آقای دکتر مسعودی فرمانده
حادثه هستند و در صورت عدم حضور ایشان سوپروایزر اورژانس تا زمان حضور ایشان مسئولیت را به
عهده دارد.
-5اتاق فرماندهی حادثه در کدام قسمت بیمارستان در نتر گرفته شده است؟
-1دفتر مدیریت
در 2مکان
-2دفتر سوپروایزر اورژانس
-6تائید خبر بروز بحران و حادثه توسط چه کسی و چگونه انجام می شود؟
درصورت اطالع از بروز حادثه ویا بحران سوپروایزر اورژانس از واحد  EOCکه ستاد بحران دانشگاه می
باشد تائید خبر را انجام می دهد.
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-7در صورت بروز هر حادثه ای در بخش شما چه اقداماتی باید انجام شود؟
-1سریعا به سوپروایزر اورژانس ویا مدیریت در شیفت صبح اطالع داده می شود(.دفتر سوپروایزر اورژانس
)36125837-09023174472
-2ارزیابی شدت وسطح حادثه توسط سوپروایزر اورژانس یا تیم ارزیاب در صورت در دسترس بودن در حادثه
داخلی بیمارستان انجام می گیرد.
-3اطالع به فرمانده حادثه توسط سوپروایزر اورژانس
-4با توجه به سطح حادثه ومشکل پیش آمده توسط فرمانده حادثه (سوپروایزر یا رئیس بیمارستان) تصمیم
گیری جهت فعال شدن چارت بحران ( )HICSانجام می گیرد.
نکته :در صورت بروز هر حادثه ای در بخش حتما باید سریعا به سوپروایزر اورژانس اطالع داده شود.
-8تریاژ بیماران در زمان بحران و حوادث به چه صورت انجام می شود؟
تریاژ در بدو ورود به روش  STARTانجام می شود.)-(simple Triage and rapid Treatment
تریاژ به روش رنگ بندی با توجه به شرایط بیماران به رنگ های قرمز-زرد-سبز-مشکی انجام می شود.-9تقسیم بندی تریاژ Startدر بیمارستان نمازی چگونه است؟
-1تریاژ بیماران به روش تریاژ  startتوسط پرستار تریاژ
-2اتاق احیاء در بخش حادیک جهت بستری بیماران قرمز رنگ تریاژ(منطقه درمان فوری)
-3بخش حاد دو جهت بستری بیماران زرد رنگ تریاژ(منطقه درمان حاد)
-4سردخانه بیمارستان جهت انتقال بیماران با سیاه رنگ تریاژ(بیماران فوتی )
 muster point -10یا منطقه امن چه منطقه ای است؟
منطقه امن مکانی است که باید دور از ساختمان های بلند و درختان و منطقه نگهداری کپسول های گازهای
طبی باشد که در صورت بروز حوادث و آسیب های احتمالی به بیمارستان کلیه کارکنان حاضر در زمان
حادثه باید به سرعت خود را در این مکان رسانیده تا دستور فرمانده حادثه جهت اقدامات اولیه داده شود.
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 Muster point-11در بیمارستان نمازی در کدام مکان تعریف شده است؟
ورودی سه فلکه اهلل
-12انواع تخلیه را نام ببرید؟تخلیه افقی-تخلیه عمودی-تخلیه کامل
-13تخلیه افقی به چه صورت انجام می گیرد؟ یک بخش به بخش مجاور ویا ابتدا یا انتهای بخش جایی دور
از حادثه جابجا می گردد.مثل آتش سوزی
-14تخلیه عمودی به چه صورت انجام می گیرد؟ ساکن یک طبقه به طبقه باال و یا پائین متصل می گردد
مثل سیل
-15تخلیه کامل به چه صورت انجام می گیرد؟ بدلیل تخریب کامل بیمارستان با دستور فرمانده حادثه
دستور تخلیه کامل داده می شود و همه پرسنل در منطقه  muster pointدر وردی  3بیمارستان میدان
اهلل جمع می شوند.
-16تخلیه با دستور چه کسی انجام می گیرد؟ با دستور فرمانده حادثه
-17اولویت خروج بیماران در زمان دستور تخلیه چگونه می باشد؟
 -1بیماران قابل حرکت بدون کمک
 -2بیماران با ولیچر

-5بیماران بدحال وابسته به دستگاه ونتیلتور
-6تجهیزات قابل حمل

 -3بیماران برانکاردی
 -4بیماران بدحال نیاز به اکسیژن
نکته :زمان تخلیه پرونده ها ومستندات بیماران به همراه ایشان منتقل گردد.
-18افزایش ظرفیت در بحران چه موقع انجام می شود؟
ب توجه به ازدحام مصدومین در اورژانس ونیاز به انتقال و جابه جایی بیماران به خارج از اورژانس نیاز به
برنامه ریزی جهت افزایش ظرفیت می باشد.افزایش ظرفیت ر  3حیطه -1نیروی انسانی -2تجهیزات -3فضا
انجام می شود.
-1افزایش ظرفیت اورژانس با دستور فرمانده حادثه انجام می گیرد
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-2انتقال بیماران به تخت های خالی موجود در بخش های بستری (انتقال بیمار به تخت مرتبط و سپس
تخت غیر مرتبط)
-3اکسترا بخش های بستری(جهت بیماران بخش عمومی)
-4ترخیص بیماران سرپایی و الکتیو بخش های بستری و کنسل کردن کلیه جراحی ها و الکتیو اتاق عمل به
دستور فرمانده حادثه
-5ترخیص بیماران سرپایی و الکتیو بخش های بستری و کنسل کردن کلیه جراحی ها والکتیو اتاق عمل به
دستور فرمانده حادثه
-6استفاده از بخش های مراقبت پس از اندوسکوپی  ICU /post Angio/جراحی قلب
 -19کد اطفاء حریق چه عددی است؟ کد 10
 -20اعضاء تیم اتش نشانی شامل چه افرادی می باشد؟
ردیف

اعضاء تیم آتش نشانی

1

سوپروایزر اورژانس

سمت شیفت صبح

نام ونام خانوادگی

جانشین(شیفت عصر وشب)

خانم الهام امیری

سوپروایزر کشیک اورژانس

2

مسئولین بخش ها

سرپرستار

-

اینچارج های بخش ها

3

مسئول خدمات پشتیبانی

مسئول خدمات پشتیبانی

آقای کوشا میرمسعودی

سرشیفت خدمات

4

مسئول آتش نشانی

مسئول بهداشت حرفه ای

خانم ساناز فرهادپور

سوپروایزر کشیک

5

مسئول فنی وتاسیسات

مسئول فنی وتاسیسات

آقای حسین منجذب

سرشیفت تاسیسات

6

مسئول حفاظت فیزیکی

مسئول حفاظت فیزیکی

آقای احمد گرامی

سوپروایزر صبح اورژانس

سرشیفت حفاظت فیزیکی

افراد تیم آتش نشانی از بحران جدا هستند.
-21وظیفه رابطین آموزش آتش نشانی در بخش ها چیست؟
از هر بخش یک پرسنل به عنوان رابط آتش نشانی انتخاب شده اند که پس از دریافت اموزش های الزم
موظف هستند به افراد بخش خود آموزش های مربوط به اطفاء حریق و نحوه استفاده از کپسول ها را انجام
دهند.
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-22کپسول پودری در چه نوع حریق قابل استفاده می باشد؟پ
قابل استفاده در حریق ناشی از مایعات قابل اشتعال ،شامل بنزین –استون
-23کپسول  co2در چه نوع حریق قابل استفاده می باشد؟
خاموش کننده حریق های الکتریکی می باشند.مشخصه شناسایی کپسول  CO2شیپور آن می باشدقابل استفاده برای حریق با کاغذ -لباس –خاگردبه-پالستیک-جامداتی که نفر نباشند وحریق های ناشی ازبرق و الکتریسیته.
منشور حقوق بیمار
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خط مشی هایی که پزشکان باید بدانند:
پیرو دساااتور وزارت خانه بیمارساااتان به منتور انجام صاااحیح کلیه امور مربوط به مراجعین (بیماران
سرپایی و ب ستری و )...برا ساس ضوابط و امکانات موجود در این مرکز اقدام به تهیه د ستورالعمل هایی
نموده که خط مشی نامیده می شود.
نحوه دسترسی به استانداردهای اعتباربخشی و دستورالعمل های مربوطه و فرایندهای بیمارستان در هر
بخش جداگانه تعریف شده است.
جهت اطالع از خط مشی های بیمارستان به آدرس زیر مراجعه فرمایید:
ftp 

دفتر بهبود کیفیت

پروژه ترنج99

کتابچه خط مشی و روش اجرایی

ارزیابی ماهیانه دستیاران توسط معاونت آموزشی
تمامی دستیاران به منتور ارزیابی فعالیت های آموزشی فراگیران در بیمارستان نمازی براساس چک
لیست مصوب که مورد توافق مدیران گروه های آموزشی می باشد هرماه مورد ارزیابی قرار می گیرد و 4
نمره از ارزیابی ماهیانه دستیاران در این مرکز براساس امتیاز کسب شده در این امر می باشد.
کارشناسان این واحد با بررسی پرونده های ترخیص شده از هر بخش آیتم های چک لیست دستیاران
حاضر در بخش مورد نتر را تکمیل می نمایند و معاون آموزشی براساس چک لیست نمره دهی امتیاز
نهایی را تعیین می نماید .نتایج این ارزیابی ها ماهیانه برای ریاست دانشکده پزشکی ،معاون اموزشی
دانشگاه و مدیر گروه آموزشی مربوطه ارسال می شود.
براساس فرایند تشویق و تنبیه در این مرکز هر ماه دو نفر از دستیاران هر گروه که بیشترین نمره را
داشته اند مورد تقدیر قرار می گیرند و با کمترین نمره نیز براساس فرایند تنبیه برخورد می شود .فرایند
تشویق و تنبیه با توجه به نمرات اخذ شده از ارزشیابی ماهیانه انجام می گردد .ضمنا گزارشات گروه
اخالق حرفه ای بیمارستان و معاونت سالمت بیمارستان در آن دخیل می باشد.
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فرم خام بازدید نظارتی معاونت آموزشی
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فرم خام نمره دهی معاونت آموزشی
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تامین امنیت و حفاظت فراگیران :
در صورت بروز م شکل با تماس با تلفن های ضروری با امداد محوطه و پز شکی در عرض  3تا  5دقیقه
به محل وقوع مشااکل مراجعه و در صااورت نیاز تماس با فوریت های پلیس و اطالع رسااانی به آنکال
حقوقی( .نحوه اطالع ر سانی در ابتدا به سوپروایزر اطالع داده می شود و بعد از طریق  MCMCآنکال
حقوقی ،جهت رسیدگی به مشکل به محل اعزام می گردد).
شااماره تلفن های زیر در چند خط و حتی تلفن های بی ساایم در اختیار ساایسااتم نگهبانی و امنیتی
بیمارستان می باشد.که در موارد ضروری پاسخگو خواهند بود.
دفتر حفاظت فیزیکی ،مسئول آقای پارسایی 5200 :
اطالعات سالن نرگس و تلفن بحران 5500 :
اتفاقات بزرگساالن 5420:
در صورت مشاهده افراد مشکوم ،مجنون وار ،صفی(دیوانه) ،متکدی و ولگرد به شماره های داده شده
در باال اطالع رسانی بفرمایید.
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