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 111 : مصوب تخت تعداد

 111 : فعال تخت تعداد

 یک : بیمارستان درجه

 :فعال موجود بیمارستان  های بخش

  بخش های درمانی 

  نخاعی ضایعه توانبخشی ، کرونیک (، مرکز3،حاد 2، حاد 1) اورژانس ، حاد  روانپزشکی بخش چهار

 :واحد های پاراکلینیک 

 فیزیوتراپی ،آزمایشگاه ، داروخانه ، مددکاري ، روانشناسی،کاردرمانی ،تغذیه  

 

  پشتیبانی :واحد های 

بهداشت محیط،بهداشت حرفه اي ، تدارکات ،انتظامات ، کاخداري و خدمات،تاسیسات و آتش نشانی  ، انبار  ، نقلیه ، لنددري  

 ، فضاي سبز و عمران 

 : واحدهای اداری 

خیص ، نظارت بر درمان و بهبود کیفیت ،مدیریت اطالعات سالمت ، کارگزینی ، حسدابداري ، اسدناد پزشدکی، پدذیرش و تدر     

 فناوري اطالعات ، روابط عمومی ، دبیرخانه 

 
 
 
 

 

 

 

 معرفی بیمارستان
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 منشور حقوق بیمار
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رمانهدا و  اتکاء بر قدرت الیزال الهی و در پرتو ایمان و کوشدش برنامده ریدزي شدده   و در مسدیر تحقد  آ       

جمهوري اسالمی ، منویات رهبر معظم انقدال  و بنیداد شدهید و امدور ایردارگران،      سیاست هاي بنیانگذار  

شهید رجایی به منظور رسالت عظیم حفد  و ارتقداء سدط      تخصصی روانپزشکی  و توانبخشی بیمارستان 

سال دفاع مقدس تأسیس  8سالمت، ایمنی وکاهش رنج و آالم جانبازان معزز و خانواده هاي معظم شهداي 

است تا بتواند خدمات تخصصی روانپزشکی و توانبخشی را جهت این عزیدزان در اسدتان اهدفهان و    گردیده 

استان هاي همجوار با بهره گیري هحی  از منابع ، بیمار محوري، هماهنگی بین بخشی، مشارکت مردمدی،  

 فن آوري مناسب و کارایی و اثر بخشی تمامی پرسنل ارائه نماید

 (Visionدورنما/چشم انداز:) 

مابرآنیم تا بیمارستان تخصصی روانپزشکی و توانبخشی شدهید رجدایی بدر پایده مددیریت داندایی محدور و        

براساس علم و فناوري روز با محور نظام اعتبار بخشی به سطحی نائل گردد که بیماران مراجعه کنندده بده   

تخصدص روانپزشدکی بده    این مرکز به جز درد و رنج بیماري مشکل دیگري نداشته باشند و ایدن مرکدز در   

عنوان بیمارستان برتر در ارائه خدمات تشخیصی، درمانی در سط  استان و استان هداي همجدوار شدناخته    

  شود و ساالنه بتواند به کسب درجه یک عالی در اعتبار بخشی نائل گردد.

 (Valuesارزشها :)
 اعتقاد به اهل والیت فقیه و نظام مقدس جمهوري اسالمی  -1

 رضایت مشتریان داخلی و خارجیتأمین  -2

 ارزشمندي نیروي انسانی بعنوان مهمترین منبع سازمان  -3

 رعایت اهول اخالقی و اسالمی و حرفه اي       -4

 پذیرش نقد موثر       -5

 بکارگیري افراد ماهر و آموزش دیده   -6

 بیمار محوري -7

 اجراي کامل مبانی اعتبار بخشی در بیمارستان -8

 رتقاء ایمنی بیماران و پرسنلحف  و ا -9

 کیفیت مستمر خدمات درمانی  -11

 جویی تعالی -11

 محوري دانش -12

 احترام به حقوق بیماران و سایر ذینفعان  -13

 پاسخگویی   -14

 نوآوري و ابتکار  -15

 نظم و انضباط  -16

 بیمارستان (  missionرسالت/ بیانه ماموریت :   )
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 همدلی و هداقت  -17

 شور و نشاط  -18

 رعایت اهول و ارزشهاي اسالمی و انسانی   -19

 عدالت اجتماعی   -21

 کیفیت مراقبت هاي استاندارد و اهالح فرایندها و روش هاي انجام کار نظارت مستمر بر -21
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 مراقبت خدمات با مرتبط، بالقوه یا مورد بی های آسیب از خالصی و اجتناب یعنی WHO نظر از بیمار ایمنی

 .است سالمت
 و بیمار حقوق از خطرکه از خالی و امن محیط یک ایجاد بیمارو ایمنی و سالمت ارتقاي متعالی هدف به رسیدن راستاي در

 ، انگاري سهل از ناشی آسیب هرگونه از جلوگیري و پزشکی خطاهاي کاهش درجهت لذا. باشد می درمانی مرکز هر مهم ازمسائل

 : است داده قرار نظر مد خود هاي برنامه در را ذیل اقدامات بیمارستان بیماران به قصور یا و خطا
 شرح وتدوین بیمار ایمنی های فعالیت کننده هماهنگ وکارشناس ایمنی مسئول نمودن مشخص*

 . وظایف
 مسئول ایمنی بیمارستان   :آقاي دکتر نیک پور

 کارشناس هماهنگ کننده فعالیت هاي ایمنی : خانم نورمحمدي 
 

  بخشی ازشرح وظایف مسئول ایمنی:  
 هماهنگی برنامه ایمنی بیمار با مدیریت ارشد بیمارستان.

 تدوین و بازنگري برنامه سالیانه ایمنی بیمار

 نظارت برانجام وظیفه سایر اعضاء تیم ایمنی بیمار 

 مدیریت خطا وخطر 
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 یل ریشه اي وقایع تهدید کننده بیمارهمکاري و مشارکت  در تحل

 اقدامات اهالحی براساس نتایج تحلیل ریشه اي وقایع
 

 بخشی ازشرح وظایف کارشناس هماهنگ کننده  ایمنی بیمار:
 همکاري درتدوین و بازنگري برنامه سالیانه ایمنی بیمار

 برنامه ریزي  و هماهنگی بازدید هاي ایمنی 

 منی بیمارو پیگیر اقدامات اهالحیشرکت دربازدیدهاي مدیریتی ای

 همکاري و مشارکت  در تحلیل ریشه اي وقایع تهدید کننده بیمار 

 

 :است زیر موارد شامل بیمار اقدامات ایمنی

 ریسک ارزیابی *

 بیمار با مرتبط هاي ریسک مدیریت و شناسایی *

 حوادث تحلیل و دهی گزارش *

 خطا. آن مجدد تکرار رساندن حداقل به براي هایی حل راه سازي پیاده و حوادث پیگیري و یادگیري ظرفیت *

 

 

 
 

 ارزیابی ریسک شامل :

 روش های گزارش خطا وخطر:-1

 *تکمیل فرم گزارش خطا وخطر وقرار دادن آن در هندوق گامی به سوي ایمنی 

 سیستم پیامکی -

 قرار دادن خطا در سایت بیمارستان -

 

 اتفاقات منجر به خطا صحبت میکنیم ، منظور چیست ؟وقتی در باره حوادث ، خطاها و 

 انواع خطر:

 ( مواردي است که قبل از وقوع خطا پیشگیري شده و خطا  روي نمی دهد .near missموارد نزدیک به خطا) -1
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 ( که هرچند خطایی روي می دهد ولی عارضه اي را   به دنبال ندارد .no harmموارد بدون عارضه ) -2

( مواردي که پس ازوقوع خطا باعث بروز مرگ و میر و یا هدمات جدي در فرد می گردد که در sentinelفاجعه آمیز)وقایع  -3

 مواردي جبران ناپذیر است .

الزم به ذکر است که گزارشات خطا بارویکرد سیستمی پیشگیري از وقوع خطر بوده و پیدا کردن فرد مقصر و یا تنبیه مالک نمی 

 .باشد

 زدیدهای ایمنی ومدیریتی :انجام با-2
 ایمنی ، بیمارستان  ، مسئول ریاست:  از عبارتند بیمارستان مدیریتی تیم اعضاي

 بیمار . )مدیران ارشد بیمارستان ( هاي  ایمنی فعالیت کننده هماهنگ کیفیت  ،کارشناس بهبود پرستاري ، مسئول خدمات مدیر

 -کارشناس هماهنگ کننده ایمنی-آموزشی  سوپروایزر–مسئول بهبود کیفیت  –اعضاءتیم  ایمنی بیمارستان: مسئول ایمنی 

 مسئول بهداشت حرفه اي و کارشناس کنترل عفونت.

 بازدید هاي ایمنی هرماهه و طب  جدول زمانبندي انجام می گیرد.

 بازدید هاي مدیریتی هرهفته و طب  جدول زمانبندي هورت می گیرد.

 انجام می گردد وبازدید هاي مدیریتی به هورت خوداضهاري می باشد بازدیدهاي ایمنی با چک لیست 

 

 مخصوص پرستاران:
 راه حل ایمنی: 9

 دارویی خطاي از جلوگیري جهت مشابه تلف  و نام با داروهاي به توجه

 بیمار( هحی  خطا)شناسایی از جلوگیري جهت بیمار فردي مشخصات به توجه

 بیمار تحویل زمان در موثر ارتباط

 بیمار بدن هحی  محل در هحی  پروسیجر انجام

 الکترولیت ها هاو محلول غلظت کنترل

 خدمات ارایه انتقالی مراحل در درمانی دارو هحت از اطمینان 

 ها لوله و سوند نادرست ازاتصاالت اجتنا  

 سالمتی هاي مراقبت با مرتبط عفونت از جلوگیري براي دست بهداشت بهبود

 تزریقات وسایل از یکباره هرفاً استفاده 
 

 شناسایی صحیح بیمار :

شامل تاکید بر انجام شناسایی فعال حین انجام تمامی اقدامات )پرسیدن نام ونام خانوادگی وتاریخ تولد وتطبی  آن با کاردکس(می 

 . باشد وبه جاي دستبند شناسایی از عکس بیمار بر روي کاردکس استفاده می شود

 Never event    : .اتفاقاتی که هرگز نباید رخ دهد 
 مورد آن وجود دارد شامل : 15مورد  است که دراین مرکز Never event    28موارد 

 : مرگ ناتوانی جدي بیمار به دنبال هرگونه استفاده از دارو و تجهیزات آلوده میکروبی  7کد

 : مرگ یا ناتوانی جدي بیمار به دنبال هرگونه آمبولی عروقی9کد 

 ساعت طول بکشد. 4: مفقود شدن بیمار در زمان بستري که بیش از 11کد 

 : خودکشی یا اقدام به خودکشی در مرکز درمانی12کد 
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 : مرگ یا ناتوانی جدي بیمار به دنبال هرگونه اشتباه در تزری  نوع  دارو، دوز دارو، زمان تزری  دارو و ...13کد 

 پوگلیسیمی در مرکز درمانی: مرگ یا ناتوانی جدي به دنبال هی16کد 

 بعد از پذیرش بیمار 4یا  3: زخم بستر درجه 17کد 

 : مرگ یا ناتوانی جدي بیمار به علت هرگونه دستکاري غیر اهولی ستون فقرات19کد 

ی از : مرگ یا نا توانی جدي در اعضاي تیم احیاء متعاقب هرگونه شوک الکتریکی به دنبال احیاء بیمار که می تواند ناش21کد 

 اشکاالت فنی تجهیزات باشد.

 : موارد مرتبط با محاف  و نگهدارنده هاي اطراف تخت23کد 

 : سقوط بیمار24کد 

 : موارد مرتبط با عدم رعایت و عدول از چارچو  اخالق پزشکی25کد 

 : هرگونه آسیب فیزیکی وارده به بیمار26کد 

 : ربودن بیمار27کد 

 خطرآفرین یا قطع تعهدي اقدامات درمانی توسط کادر درمان: اهرار به تزری  داروي خاص 28کد 

 نحوه گزارش دهی :

درهورت وقوع هر یک از موارد مذکور در اسرع وقت در شیفت هب  به کارشناس هماهنگ کننده ایمنی ودرشیفت عصر وشب 

 ی و یا سوپر وایزر گردد.وایام تعطیل به سوپروایزر اطالع رسانی شودو فرم تکمیل  وتحویل به کارشناس هماهنگی ایمن

 آنکال وقایع ناخواسته حیات : آقاي دکتر شادفر 

 نکات مهم در اخذ رضایت آگانه:

اخذ رضایت آگاهانه جهت پروسیجر هاي تهاجمی  وتوسط پزشک انجام می گیرد که در بیمارستان شهید رجایی انجام الکترو 

 شوک درمانی مستلزم اخذ رضایت آگاهانه است  .

(گرفته می شود در غیر این هورت ارائه مدرک از مراجع 1اهانه با توجه به شرایط بیماران از ولی قانونی )افراد درجه رضایت آگ

 قانونی الزامی می باشد.

 اخذ رضایت آگاهانه در شرایط تهدید کننده ایمنی بیمار واختالالت هوشیاري الزم نیست 

 کامل( می باشد. روز)یک دوره درمان31زمان اعتبار رضایت آگاهانه 
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 : تعریف مخاطره

به پدیده هایی گفته می شوند که بالقوه آسیب زا هستند و می توانند منجر به آسیب جانی،مالی و محیطی به مردم یا بیمارستان 

 شوند با دو منشاء داخلی )داخل بیمارستان رخ می دهد مرل آتش سوزي، قطع برق، قطع آ ، و ...( 

ت تاثیر قرار می دهد و باعث ورود بیش از انتظار مصدوم به خارجی)خارج از بیمارستان رخ می دهد ولی بیمارستان را تح

 بیمارستان می شود. مرل تصادف، زلزله، سیل و ...(

 : بیمارستان اول ی مخاطره پنج

 آ  .قطع5            خشکسالی .4 آ         ذخایر در اختالل .3ارتباطی         هاي سیستم قطع2. مالی           . بحران1

 : ایمنی نظر از بیمارستانسطح 

 حوادث شرایط در خود عملکرد ي ادامه به قادر و کرده محافظت هستند آن درون که افرادي جان از تواند می : بیمارستان اول سط 

 بالیا باشد و

 مکان های پرخطر بیمارستان :

توجهی پیش بینی می شود .مکان هاي پرخطر مکانی که میزان مواد قابل احتراق موجود در آن نسبتا زیاد و آتش سوزي قابل 

 بیمارستان : موتورخانه ، بایگانی پرونده ها ، آزمایشگاه، انبار تدارکات و تجهیزات پزشکی، آبدارخانه ها، کتابخانه ،آشپزخانه ، اتاق

 ژن و آتش نشانیسرور ، کارگاه تاسیسات ، لندري ، اتاق هاي احیاء ، اتاق ژنراتورها ، محل نگهداري کپسول هاي اکسی

 بیمارستان نشانی آتش رابطین

 می باشند . بیمارستان نشانی آتش تاسیسات رابطین پرسنل و بادیگاردها ي کلیه

 سیستم اعالم حریق و اطفاء حریق در این بیمارستان :

 سیستم اعالم حری  این بیمارستان دتکتور می باشد

 می باشد. CO2، کپسول پودروگاز و کپسول  Fسیستم هاي اطفاء حری  در این بیمارستان جعبه 

 نحوه ی کار با کپسول پودروگاز :

. جهت اطفاء حری  مایعات و گازهاي قابل اشتعال یا جامداتی که به راحتی قابل مایع شدن هستند )مواد نفتی و روغن نباتی( 1

 استفاده گردد.

 بگیرید.جلوي در  خروجی قرار ،در اتاق ها  بگیرید وپشت به باد قرار ، در فضاي باز . 2

 .هم بخورده ب کپسول کپسول را سروته کرده تا پودر داخل.3

 .زیرا در هورت آزاد شدن پودر، شیلنگ از کنترل خارج می شود بگیریدضامن را کشیده و شیلنگ را محکم در دست . 4

 متر باشد . 5/1 -6. در حین اطفاء حری  ، فاهله از آتش، حدود 5

 کنید.و آتش را به هورت جارو  کردن خاموش  دهیدیه را فشار دسته تخل. 6

 دهید .اطالع  تاسیسات بیمارستانبه واحد   انیشارژ کپسول آتش نشپس از اطفاي حری  جهت . 7

 : CO2نحوه ی کار با کپسول 

 مدیریت بحران 

 

https://tiamsepahan.com/%d8%b4%d8%a7%d8%b1%da%98-%da%a9%d9%be%d8%b3%d9%88%d9%84-%d8%a2%d8%aa%d8%b4-%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%86%db%8c/
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 . جهت اطفاء حری  هاي ناشی از تجهیزات الکتریکی و الکترونک ،کابل ها و ادوات برقی استفاده گردد.1

 بگیرید.جلوي در  خروجی قرار ،در اتاق ها  بگیرید وپشت به باد قرار ، در فضاي باز . 2

 .، شیلنگ از کنترل خارج می شودگاززیرا در هورت آزاد شدن  بگیریدضامن را کشیده و شیلنگ را محکم در دست . 3

 متر باشد . 2 -4. در حین اطفاء حری  ، فاهله از آتش، حدود 4

 کنید.و آتش را به هورت جارو  کردن خاموش  دهیددسته تخلیه را فشار . 5

د شدن خروجی شیر کپسول، به هورت مداوم دسته تخلیه را نگه ندارید.)فشاردادن و . جهت جلوگیري از یخ زدگی و مسدو6

 رهاکردن دسته تخلیه کپسول(

در هورت استفاده از آن در محیط هاي بسته ،پنجره ها را باز یا تهویه را روشن کرده و  CO2. به علت خفه کننده بودن گاز 7

 محل را ترک کنید. 

 دهید .اطالع  تاسیسات بیمارستانبه واحد   شارژ کپسول آتش نشانیپس از اطفاي حری  جهت . 8

 :  Fنحوه ی کار با جعبه 

 را به طور کامل باز کنید .. شیر فلکه 1

 . با چرخاندن حلقه ، شیلنگ را از روي آن خارج نمایید.2

 .نازل سر شیلنگ را باز کنید.3

 . شیر نازل را به سمت کانون آتش نشانه گرفته و تا دفع کامل آتش به عملیات ادامه دهید.4

 به شما آسیب برسد همیشه دو نفره این کار را انجام دهید . هیچگاه به هورت انفرادي از جعبه استفاده نکنید زیرا امکان دارد 5

 آن : کلید جای و خود واحد/بخش اضطراری خروج

محل خروج اضطراري هر بخش/واحد با تابلو سبز شبرنگ مشخص شده . همچنین محل آن در نقشه زیر ساختی بخش که در 

خش نصب می باشد و با اتیکت تحت عنوان کلید خروج بخش نصب شده است مشخص شده . کلید آن جداي از سایر کلیدها در ب

 اضطراري مشخص شده است.

 نحوه قطع نمودن والو گاز،برق ، آب بخش هنگام بحران :

 محل والو برق ،آ  و گاز بخش در نقشه ي زیرساختی هر بخش/واحد مشخص شده و این نقشه در بخش نصب می باشد.

 اضطراری : تخلیه یا و حریق زمان در آسانسور از استفاده دستورالعمل

 در هنگام حری  از آسانسور استفاده ننمایید و از خروج اظطراري استفاده نمایید.

بیمارستان )در حیطه های ساختمان،تاسیسات،برق اضطراری،سیستم اطالعات بیمارستان و تجهیزات  حوادث در گزارش

 اصلی(:

 پرسنل به مسئول بخش اطالع می دهد . 1

 به سوپروایزر یا مسئول پشتیبانی اطالع می دهد . مسئول بخش2

. سوپروایزر یا مسئول پشتیبانی با توجه به حیطه ي حادثه به مسئول تاسیسات،مسئول تجهیزات پزشکی و مسئول فناوري 3

 اطالعات بیمارستان جهت رفع عیب اطالع می دهد

پزشکی در هورتی که حادثه رخ داده نیاز به تحلیل ریشه و مسئول تجهیزات  IT. مسئول پشتیبانی ، مسئول تاسیسات ، مسئول 4

را تکمیل نموده و به دبیر کمیته مدیریت خطر حوادث و بالیا جهت طرح در  "گزارش حوادث رخ داده"اي داشته باشد ، فرم 

 کمیته تحویل می نمایند.

 پدید : نو های بیماری گزارش مواردغیرمعمول

https://tiamsepahan.com/%d8%b4%d8%a7%d8%b1%da%98-%da%a9%d9%be%d8%b3%d9%88%d9%84-%d8%a2%d8%aa%d8%b4-%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%86%db%8c/
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 و مشکوک در تریاژ بیماران و یا در بخش به اطالع پزشک رسانده می شود. هرگونه عالئم بیماري هاي واگیر. 1

. پس از قطعی شدن توسط پزشک ، فرم گزارش دهی بیماري هاي واگیر دار توسط پرستار تکمیل می گردد و به سوپروایزر 2

 کنترل عفونت و یا سوپروایزر بالینی اطالع می دهد.

ه بیماري مشمول گزارش دهی فوري نباشد در قالب نامه به واحد مبارزه با بیماري هاي . سوپروایزر کنترل عفونت در هورتی ک3

شبکه بهداشت و درمان نجف آباد و در هورتی که بیماري مشمول گزارش دهی فوري باشد از طری  تماس تلفنی به واحد مبارزه با 

 طالع رسانی می نماید.بیماري هاي شبکه بهداشت و درمان نجف آباد در اسرع وقت در همان روز ا

  ربایی آدم / ،دزدی،کودک خرابکاری احتماالت یا مدنی تخلفات گزارش موارد

هرگونه موارد تخلف را به مسئول بخش/واحد خود اطالع دهید و مسئول بخش/واحد به مسئول حراست بیمارستان)تماس با . 1

 ( اطالع می دهد165داخلی 

بررسی هحت و سقم گزارش واهله جهت تصمیم گیري به ریاست / مدیریت بیمارستان . مسئول حراست بیمارستان پس از 2

 اطالع رسانی می نماید.

. طی یک جلسه با حضور ریاست/ مدیریت ، مسئول حراست ، مسئول بخش/واحد مربوطه و فرد گزارش کننده با بازبینی دوربین 3

 اذ می نمایند.ها و بررسی گزارش مربوطه ، تصمیم مناسب در این خصوص اتخ

 سامانه هشدار اولیه  :

 EWS : Early Warning Systemسامانه هشدار اولیه           

  Emergency  Operation  Center              : EOCمرکز هدایت عملیات اضطراری در سطح دانشگاه

 به بیمارستان پاسخ آمادگی که می کند عمل گونه اي به و است اولیه هشدار سامانه بالیا، و حوادث به پاسخ برنامه از قسمت اولین

 .شوند آگاه آن از حادثه با مواجهه از پیش خطر، معرض در جمعیت و برساند سط  به باالترین دسترس در هاي با قابلیت را حادثه

 فعال شدن این سامانه در فوریت هاي داخلی و خارجی متفاوت است.

مجموعه حوادثی اطالق می گردد که با استفاده از امکانات موجود در بیمارستان امکان مقابله با آن به فوریت های داخلی بیمارستان: 

 وجود نداشته و به دریافت کمک از خارج بیمارستان نیاز باشد.

 فعال شدن سامانه هشدار اولیه در فوریت های داخلی :

 طالع می دهند.پرسنل پس از مشاهده هرگونه مورد قابل گزارش به سوپروایزر ا. 1

)مرکز هدایت  EOCسامانه فرماندهی حادثه بیمارستانی را فعال می نماید و یا به به مرکز  تائید هحت خبر. سوپروایزر پس از 2

 عملیات اضطراري در سط  دانشگاه( و فرمانده حادثه اطالع می دهد.

به مجموعه حوادثی گفته می شود که خارج از بیمارستان رخ می دهد اما اثرات آن عملکردبیمارستان  فوریت خارج بیمارستانی :

 را تحت تاثیر قرار می دهد.

 فعال شدن سامانه هشدار اولیه در فوریت های خارجی :

توسط سوپروایزر نمی  خبرتائید هحت به سوپروایزر اطالع رسانی گردد نیاز به  EOCدر هورتی که وقوع حادثه از طری  مرکز . 1

 .باشد و سوپروایزر پس از اطالع به فرمانده حدثه ، سامانه فرماندهی حادثه بیمارستانی را فعال می نماید

به  تائید هحت خبرباشد ، سوپروایز می بایست به منظور  EOC. در هورتی که وقوع حادثه از طری  بیماران و سایر منابع غیر از 2

EOC  دهد و در هورتی که هحت خبر توسط دانشگاه اطالعEOC  تائید شد، سوپروایزر پس از اطالع به فرمانده حدثه ، سامانه

 فرماندهی حادثه بیمارستانی را فعال می نماید. 
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 سوپروایزر : به گزارش قابل موارد

 اي  امکان ایجاد مخاطرهنحوي که فعالیت بیمارستان مختدل شود یا  هاي بیمارستان به نقص تأسیسات، تجهیزات و سازه

 .را درپی داشته باشد

 مسمومیت یا مصدومیت گروهی پرسنل بیمارستان بده نحدوي کده فعالیدت بیمارسدتان مختل شود. 

 شیوع بیماري عفونی در بیماران و پرسنل بیمارستان به نحوي کده فعالیدت بیمارسدتان مختل شود. 

 هاي مختلف حمله به بیمارستان در درگیري. 

 به هورتی که تمام یا بخش هایی از بیمارستان و یا عملکردهاي آن را  ع مخاطرات طبیعی مانند سیل، زلزله ووقو ....

 تحت تاثیر قرار دهد .

 اي، آلدودگیهداي شیمیایی و سوزي، نقص تجهیزات هسدته وقوع مخاطرات غیرطبیعی مانند آتش ….   

 نیروهاي درمانی جهت جلدوگیري از شیوع دارد ي نوعی از بیماري که نیاز به اقدام سریع مشاهده. 

 مانند تحصن. تجمع اکرریت بیماران یا پرسنل  

 پخش هرگونه شایعه که وضعیت بیمارستان را از حالت عادي خارج نماید. 

 :EOC مرکز به بیمارستان طرف از گزارش قابل موارد

  نفر فوتی  3نفر مصدوم یا  5حوادث ترافیکی با بیش از 

  ي عالئم بیماري مشابه در بدیش از یدک نفر  هورت گروهی یا مشاهده غذایی بهمسمومیت 

 گیري مانند اپیدمی و آندمی ي عالئمی از هرگونه همه مشاهده 

  وقوع زلزله و رانش زمین با هر شدت  

 سقوط بهمن، سیل، طغیان رودخانه و طوفان 

 هورت گروهی مسمومیت با گازها به 

 زا و خطرناک مواد آتش گذاري و هرگونه انفجار بمب 

 هرگونه رویداد ر مانند وقایع ورزش هاي باالي هزار نف حوادث تروریستی هرگونه نشست سیاسی، شورش، تحصن و تجمع

 هوایی مانند سقوط هواپیما و بالگرد

 ها داخلی بیمارستان حوادث و فوریت هايي  کلیه 

 زمانهاي همکار یا پشتیبانهرگونه اعالم هشدار یا آماده باش به بیمارستان از طرف سا 

 

 سامانه فرماندهی حادثه بیمارستان :

   HICS: Hospital Incident Command System                            سامانه فرماندهی حادثه بیمارستان 

یک سامانه مدیریتی براي سازماندهی کارکنان ،تجهیزات ،منابع و ارتباط براي پاسخی موثر به حادثه . تحت این ساختار یک نفر به 

عنوان فرمانده،مدیریت حادثه را به عهده می گیرد و در کنار فرماندهی حادثه ، چهار پست عملکرد مدیریتی )عملیات ، برنامه ریزي 

مالی ( وجود دارد. این ساختار در کلیه ي واحدها و بخشها نصب می باشد و در هورتی که فردي در این سامانه ، پشتیبانی و اداري 

 داراي پست می باشد می بایست از جایگاه و شرح وظایف خود آگاه باشد.  
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 مرکز فرماندهی بیمارستان تخصصی شهید رجایی : 

 HCC: Hospital Command Center                 مرکز فرمانده بیمارستان 

اتاق فرماندهی بیمارستان در محلی مطمئن و ایمن ، در دسترس ، خارج از منظقه درمان بوده و داراي تجهیزات خاص)هفحه 

مانیتور/نمایش ،خطوط ارتباطی ، فکس،و ... ( می باشد . در این بیمارستان این اتاق سالن جلسات بیمارستان)جنب دفتر ریاست( 

 می باشد . 145رفته شده است و شماره تماس داخلی آن در نظر گ

 سطح بندی حادثه )سطوح هشدار( :

 اجازه فعالً امنیتی دالیل به ، یا است کم خیلی آن احتمال ولی دارد وجود مخاطره وقوع امکان سط  این دراطالع رسانی)زرد( :  -

 جهت نسبی آمادگی تا شود می فعال حادثه فرماندهی سامانه فرماندهیتیم  سط  در این .ندارد وجود بیمارستان در خبر انتشار

 .کند نمی بیمارستان تغییري کار روند مرحله این در اما نمایند ،  کسب را پاسخ برنامه سازي فعال

سامانه  برنامه ریزي و فرماندهی بخش.   است زیاد مخاطره وقوع احتمال هشدار از سط  این در نارنجی(: (باش آماده -

 .پذیرد انجام بالیا و حوادث با مقابله براي اورژانس بخش ظرفیت افزایش اقداماتی مرل. شوند می فعال فرماندهی حادثه بیمارستان 

 فرماندهی سامانه سازي فعال بر عالوه است نیاز و است الوقوع قریب یا و داده رخ مخاطره مرحله این در :  )قرمز (فعالسازی -

 .شود می فعال  … و تختها افزایش جایگزین، و موظف پرسنل فراخوان تخصصی مانند کارکردهاي اکرر بیمارستان، حادثه

 سطوح فعالسازی برنامه پاسخ :

 کدافی  فوریدت  و حادثه با مقابله براي اورژانس منابع موجود در بخش که هورتی در:  اورژانسفعال سازي برنامه در سط  بخش  -

 نماید . مدیریت را فوریت و حادثه بیمارستان دیگر بخشهاي حمایت با بتواند بدون مشکلاین بخش  و باشد

 کافی فوریت ایجاد شده، و حادثه با مقابله براي اورژانس منابع موجود در بخش که درهورتی:  جزییفعال سازي برنامه در سط   -

 این امکان فراهم شود .بخش و تجهیز بیشتر آن  این به اضافی منابع افزودن با ولی نباشد

 عملکدرد  و مندابع  کده  باشدد  حددي  در حادثده  از ناشدی  آسدیب  میزان یا قربانیان تعداد که زمانیبرنامه پاسخ :  کاملفعال سازي  -

 نماید . متأثر قابل توجهی به طور را بیمارستان

 چگونگی فعال سازی برنامه پاسخ در زمان بروز حوادث :

 هحت خبر ، به فرمانده حادثه اطالع رسانی می نماید.سوپروایزر پس از تائید . 1
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 . سوپروایزر یا فرمانده حادثه ، با توجه به سط  هشدار ، سامانه فرماندهی حادثه را فعال می نمایند.2

برنامه پاسخ را بر اساس محل وقوع مخاطره و وسدعت آن ، در سده سدط  بخدش اورژاندس، سدط         فرمانده حادثه ، یا سوپروایزر. 3

 جزیی و کامل فعال می نماید.

سوپروایزر یا فرمانده حادثه که برنامه پاسخ را در هر سطحی فعال نمودندد، فراخدوان پرسدنل از طرید )مرکز تلفدن، بخدش و در       . 4

 سط  جامعه ( انجام می گیرد .

و ... اعدالم مدی    بیمارسدتان  ضدعیت  و اساس بر ، دانشگاه EOC از طری  هماهنگی باتوقف برنامه را فرمانده حادثه ،  یا سوپروایزر. 5

 نماید.

 )کد غیر فعال سازي بحران( را از طری  سیستم پیج اعالم می نماید. 126. مرکز تلفن پس از دریافت پیام توقف برنامه ، کد 6

 مشدکالت  گرفته، انجام هاي فعالیت ساعت، گزارشی از 72حداکرر تا  برنامه توقف از عملیات می بایست پس . مسئولین حاضر در7

 .دهند ارائه حوادث و خطر مدیریت کمیته خود به پیشنهادي هاي حل راه و احتمالی

 .نماید ارسال دانشگاه  EOCبه  را گزارش از اي نسخه می بایست بالیا و حوادث خطر مدیریت . دبیرکمیته8

 چگونگی تخلیه ی بیمارستان در زمان بروز حوادث :

 فرمانده حادثه یا سوپروایزر دستور تخلیه را هادر می نماید.. 1

 بر حسب وسعت و ماهیت حادثه ، سط  تخلیه را تعیین می نماید .  فرمانده حادثه یا سوپروایزر . 2

 من دیگر در همان طبقه تخلیه افقی : انتقال بیماران و پرسنل به قسمتهاي ا -

 تخلیه عمودي : انتقال بیماران و پرسنل به طبقه همکف -

تخلیه کامل : انتقال بیماران و پرسنل به محل تجمع ایمن در بیمارستان و در هورت تخریدب کلیده ي سداختمان هداي      -

 بیمارستان ،  انتقال بیماران به سایر بیمارستان هاي طرف قرارداد 

 نوع تخلیه نیز را تعیین می نماید .  سوپروایزر . فرمانده حادثه یا 3

 مدل جغرافیایی : ابتدا تخلیه ي فضاهایی که ریسک بیشتري نسبت به فضاهاي دیگر بیمارستان آن را تهدید می کند . -

)بده   مدل منابع : در این نوع از تخلیه اولویت بندي بیماران به طور مستقیم با منابع مورد نیاز بیماران مرتبط مدی باشدد.   -

 عنوان مرال بتدا بیماران در اولویت جهت تخلیه و بدون توانایی حرکتی،با برانکارد برزنتی منتقل خواهند شد.(

مدل وضعیت بیماران : ابتدا بیماران حاد و کسانی که نیاز به تجهیزات درمانی بیشتري دارند زودتر از دیگر بیماران تخلیه  -

 می شوند.

 )کد تخلیه( ،سط  و نوع تخلیه را از طری  سیستم پیج اعالم می نماید. 311یام تخلیه ، کد . مرکز تلفن پس از دریافت پ4

 . مسئول بخش بیمارانی که می بایست بالفاهله انتقال یابند را شناسایی می نماید.5

مشخص شده از طرف مسدئول  . بادیگارد پرسنل و بیماران را با توجه نوع و سط  تخلیه ي اعالم شده و با توجه به اولویت بیماران)6

 بخش( تخلیه می نماید.    

 . مسئول بخش هر یک از پرستاران را مسئول تخلیه ي پرونده هاي بیماران و تجهیزات می نماید.7

 . خدمات درانتقال تجهیزات به پرستار کمک می نماید.8

 . روانشناس در تخلیه بیماران به بادیگارد کمک نماید  9

 از پرسنل و بیماران را طب  آمار در دسترس انجام می دهد.. سوپروایزر سرشماري 11

*محل جایگزین جهت بیمارانی که تخلیه شده اندد عبارتندد از : سدالن ورزشدگاه، سدالن همدایش هداي شدهید اکبدر پناهی،سدایر           

 بیمارستان هاي طرف قرارداد در هورت تخلیه ي کامل(

 کدهای فعال بحران بیمارستان جهت پیج :

 311کد تخلیه :                             126کدغیرفعال سازي بحران :                        125بحران :  کد فعالسازي
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 :عفونتهای بیمارستانی1-1

( می باشد.اخیرا سازمان جهانی بهداشت تعریف (NOSOCOMIAL-infectionاهطالح رایج عفونتهاي بیمارستانی نوزوکومیال 

(  Health care-associated infectionجامع تري از این عفونتها رائه کرده وآنها را عفونتهاي ناشی از مراقبتهاي بهداشتی)

 می خواند.

ساعت پس از پذیرش وبستري بیمار در بیمارستان بروز میکند به شرطی که  72-48عفونتی است که بعد از  عفونت بیمارستانی

یمار وجود نداشته باشد و در دوره نهفتگی خود نباشد.گزارش عفونتهاي بیمارستانی براساس عالئمی این عفونت درزمان پذیرش ب

شروع یا تغییر آنتی بیوتیک و نظر پزشک مبنی بر عفونتهاي بیمارستانی به واحد -تغییر زخم جراحی به نفع عفونت-نظیر تب

 کنترل عفونت جهت بررسی اطالع داده می شود.

  یمارستانی عبارتند از :انواع عفونتهای ب

نوع  کشنده ترین(که پنومونیاعفونت دستگاه تنفسی تحتانی )-SSIعفونت ناشی از زخم جراحی  -(شایعترینعفونت ادراري)

 .SEPSISعفونت است و عفونت دستگاه گردش خون 

 در قارچ و باکتري نظیر اییه میکرو  رشد علت به( Urinary Tract Infection: UTI) ادراري دستگاه : عفونتعفونت ادراری

 را ادراري دستگاه از قسمتی هر تواند می عفونت. دارند نقش آن در نیز ها ویروس نادر، موارد در و شود می ایجاد ادراري دستگاه

 دو به انسان ادراري دستگاه. شوند می دیده( پیشابراه و مرانه)  تحتانی ادراري دستگاه در ادراري، هاي عفونت اغلب اما کند، درگیر

   حالب عدد دو و  کلیه عدد دو شامل فوقانی ادراري دستگاه. شود می تقسیم تحتانی، ادراري دستگاه و فوقانی ادراري دستگاه قسمت،

 .است شده تشکیل( پیشابراه) ادرار مجراي و مرانه از تحتانی ادراري دستگاه و باشد می( میزناي)

 ادراري، مجراي در کاتتر وجود و جنس سن، کرده، درگیر را ادراري دستگاه از قسمت کدام عفونت اینکه به توجه با UTI عالئم

 . است متغیر

داشته باشد و درکنار آن دست کم یکی از موارد :شروع  dullness:بیمار درمعاینه بالینی باید رال یا (PNEU-PNEU) پنومونیا

خلط چرکی یا تغییر ویژگی خلط.وجود ارگانیسم در کشت خون،وجود ارگانیسم در نمونه حاهل از آسپیراسیون از طری  

 تراشه،برس کشیدن داخل برونش و یا بیوپسی.

،وجود حفره یا افیوژن پلور وکنار آن دست Consolidation،رادیو گرافی از قفسه سینه حاکی از انفیلتراسیون جدید یا پیشرونده 

 کم یکی از موارد باشد:شروع خلط چرکی یا تغییر ویژگی خلط

الیه -فاسیا–این نوع عفونت عبارت است از عفونت هربخش از بدن )به جز محل برش پوستی عفونت ناشی از زخم جراحی:

عضالت( که باز شده وحین عمل جراحی دستکاري شود این عفونت طی سی روز پس از عمل جراحی )درهورتیکه هیچ چیز در 

محل قرار نگرفته باشد (یا طی یک سال ) اگرچیزي در محل قرار گرفته باشد (بروز نموده و می تواند عفونت هرقسمتی از بدن 

  فاسیا یا الیه هاي عضالنی(وبیمار دست کم یکی از موارد زیر را دارد: –ی راشامل گردد)به جز محل برش جراح

 ترش  چرکی از محل برش سطحی-1

 ارگانیسم از مایع یا بافت محل برش سطحی جداگردد-2

 قرمزي یا گرمی وجود داشته باشد مگر اینکه کشت منفی باشد.-ورم موضعی-ودست کم یکی از عالئم یا نشانه هاي دردناکی

عفونتی که به هورت محدود ویامنتشرودر اثر واکنش هاي بیماري زا ي مرتبط با خود نت دستگاه گردش خون)سپسیس(:عفو

ساعت بعد از پذیرش بیمار در بیمارستان ایجاد  72-48عامل عفونی یا سموم آن در بیمارستان ایجاد میشود البته به شرطی که 

 کنترل عفونت
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م یکی از ویژگی هاي زیر را داشته باشد :رشد پاتوژن در یک کشت خون،یا از شود. عفونت خونی ثابت شده درآزمایشگاه دست ک

 چند کشت خون پاتوژن مشابهی رشد کرده باشدو ارگانیسم کشت داده شده از خون مربوط به عفونت محل دیگري نباشد          

طب  ای شایع دراین بیمارستان واما عفونته عفونتهای فوق عفونتهای شایع نظام مراقبت عفونتهای بیمارستانی هستند

 به شرح زیر است: 98مستندات عفونتهاي شایع و پرتکرار سال 

-فارنژیت و اپیگلوتیت(-عفونت دستگاه تنفسی فوقانی)الرنژیت-پنومونی-عفونت حفره دهان)دهان،زبان و لثه(

 عفونت ادراری–عفونت گوارشی 

 ایجاد می شود به شرح زیر است:عوارضی که  از طریق عفونتهای اکتسابی از بیمارستان  

 طوالنی تر شدن مدت بستري بیماران در بیمارستان-1

 ناتوانی طوالنی مدت-2

 افزایش مقاومت میکروارگانیسمها به آنتی بیوتیکها-3

 ضررهاي اقتصادي زیاد ،هزینه هاي سنگین براي بیمار-4

 افزایش مرگ و میر-5

 ی بیمارستانی در این مرکز صورت پذیرد عبارتند از :اقداماتی که باید  برای پیشگیری از عفونتها

-مایعات بدن–)اینکه دستها بالفاهله پس از دست زدن به خون ارتقای فرهنگ بهداشت دست در بین پرسنل کادر درمان-1

اوردن مواددفعی ووسایل آلوده بدون در نظر گرفتن اینکه از دستکش استفاده شده است یاخیر شسته شوند.پس از در–ترشحات 

دستکش ازدست،درفواهل تماس با بیماران وسایر موارد الزم دستها باید شسته شوند تا از انتقال میکروارگانیسمها به سایر بیماران 

 ،کارکنان یا محیط جلوگیري بعمل آید.(

 تهیه محلولهای ضدعفونی کننده-2

 پرستاریآموزش رعایت بهداشت دست فردی و اجتماعی به بیماران توسط کادر -3

 اقدامات الزم جهت کنترل و کاهش مقاومتهای میکروبی با کنترل مصرف آنتی بیوتیک-4

  استفاده از وسایل حفاظت فردی-5

 .تزریق نمایند  را Bکارکنان و باالخص پرسنل کادر درمان واکسن هپاتیت Bبه منظور جلوگیری از ابتال به هپاتیت -6

 عفونتهاي بیمارستانی میشود ارزیابی دقی  بیمار توسط پزشک  می باشدازاقداماتی که باعث کمک به به تشخیص 

 پزشک کنترل عفونت دراین بیمارستان درحال حاضر دکتر غالمی )پزشک عمومی(می باشد.

 نیز سامانه کشوري اینترنتی ثبت آمار عفونتهاي بیمارستانی می باشد INISسامانه 
 

 احتیاطات استاندارد:-2
 یاطات استاندارد:اهداف اجرای احت2-1

 .پیشگیري از انتقال عفونت از کارکنان به بیمار1

 پیشگیري از انتقال عفونت از بیمار به بیمارتوسط کارکنان-2

 پیشگیري از انتقال عفونت از بیمار به کارکنان-3

 حوزه اجرای اصول احتیاطات استاندارد:2-2

 ه کار برده شود:الزم است احتیاطات استاندارد در مواجهه با موارد زیر ب

 خون،همه مایعات و ترشحات بدن،پوست آسیب دیده ، غشاهای مخاطی 

براساس این احتیاطات ،کلیه مایعات بدن خون مواد دفعی  ترشحات پوست آسیب دیده غشاهاي مخاطی بیماران آلوده به عامل 

 عفونی محسو  می گردد.
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 احتیاطات استاندارد شامل موارد زیر می باشد :
             دستها بهداشت

 استفاده از وسایل حفاظت فردی

 ایزوالسیون

 تزریقات ایمن

 مواجهه شغلی
 

 بهداشت دست ها:
 یک اصطالح کلی است که شامل موارد زیر می باشد :  (Hand hygieneبهداشت دستها)

 ( شست و شوی دستها با آب و صابون ساده.Hand washingالف(شستشوی دست )

(:شستشوی دست با  آب و صابون یا سایر Antiseptic-handwashسپتیک یا اسکراب) ب(شستشوی دست آنتی

 دترجنت های حاوی مواد ضدعفونی کننده.

 ( :بهداشتی نمودن دستها با محلولهای الکلی ضدعفونی کننده.Alcohol-based handrubج(هندراب)
 

 اصول کلی دربهداشت دستها :

وقعیت بهداشت دستها و فرآیند صحیح بهداشتی نمودن شامل پنج ماصول کلی در بهداشت دستها 

 دستها می باشد.
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 زمان استاندارد هندواش و هندراب:
 ثانیه باید طول بکشد. 34تا 24هندراب 

 ثانیه 64تا  04هندواش یا شستشوی دست با آب و صابون 

 مزیت هندراب:
نیز تاکید بیشتری بر انجام  WHO)جهانی بهداشت)درطوالنی مدت خشکی پوست کمتري)آسیب پوستی کمتري(دارد. سازمان 

 هندراب دارد زیرا عالوه بر تاثیر ضدعفونی باال زمان کمتری نیز نیاز دارد و آسیب پوستی کمتری ایجاد می کند.

:با توجه به اینکه مهمترین عامل انتقال عفونتهای بیمارستانی بین بیماران از طریق دست پرسنل انجام می  نکته اول

تاکید زیادی به رعایت بهداشت دست ها می % پاتوژن ها از طریق دست پرسنل است  84رد یا بیش از پذی

 شود.

بار  8-6درزمان آلودگی قابل رویت دستها مانند آلودگی با ترشحات یا خون  بیمار و حداکثر بعد از نکته دوم:

 هندراب، یکبار باید دستها شسته شود.

 مراحل روش صحیح  ضدعفونی دستها: 
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 مراحل روش صحیح شستشوی دستها:

  

 

 

 وسایل حفاظت فردی:
 محاف  چشم،بینی،دهان )شیلد( می باشد.-گان -عینک -ماسک–وسایل حفاظت فردي شامل دستکش 

ی گرددکه به شرح زیر زمان هاي ضروري براي استفاده از وسایل حفاظت فردي بر اساس میزان خطر فعالیت درحال انجام معین م

 است :

 lowالف(درهورتیکه تماس با خون و مایعات وجود ندارد واحتمال آن نیز نمی باشد نیازي به پوشیدن لوازم حفاظت فردي نیست)

RISK) 

 (درهورتیکه تماس با خون و مایعات بدن وجود دارد ولی احتمال پاشیدن خون و مایعات وجود ندارد پوشیدن دستکش یکبار 

 (RISK MEDIUMکافی است .) مصرف

-ماسک-ج( درهورتیکه تماس با خون و مایعات بدن وجود دارد و هم احتمال پاشیده شدن خون و ترشحات پوشیدن دستکش

 (HIGH RISKعینک و گان ضرورت دارد.)
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 ایزوالسیون: 

 ایزوله مستقیم و ایزوله معکوسانواع ایزوله: 

 عفونی از سایرین)سایر بیماران ( به منظور جلوگیري از انتقال عفونتجداسازي بیماران ایزوله مستقیم :

دیالیزي(از سایر بیماران به -جداسازي بیمارانی با سیستم ایمنی ضعیف)بیماران شیمی درمانیایزوله معکوس:

 منظور پیشگیري از عفونت بیمارستانی

 ایزوله بیماران عفونی جزء ایزوله مستقیم می باشد.نکته : 

 

 ع احتیاط براساس راه انتقال عفونتها به قرار زیر می باشد:سه نو
 (airbornاحتیاط هوایی ) -الف

 (dropletب(احتیاط قطرات)

 (contactج(احتیاط تماسی)

میکرون یا 5:احتیاط راه هوایی براي جلوگیري از انتقال بیماریهایی که از طری  هسته قطرات با اندازه کوچکتر از  احتیاط هوایی -

ذرات گرد و غبار حاوي عامل عفونی بکار می رود.بیماریهایی که  احتیاط راه هوایی براي آهنا ضرورت دارد عبارتند از : سل ریه یا 

 سرخک-رآبله مرغان یا زوناي منتش-حنجره

:براي جلوگیري از انتقال آئروسل هاي درشت)قطره(،از این نوع احتیاط استفاده می شودبدلیل اندازه بزرگ این  احتیاط قطرات -

قطرات درهوا معل  نمی مانند و تافاهله زیاد حرکت نمی کنند .این ذرات حین هحبت کردن ،عطسه یا سرفه کردن یا درزمان 

 یا برونکوسکوپی ایجاد می شوند.انجام اعمالی مانند ساکشن 

: براي جلوگیري از انتقال ارگانیسم هاي مهم از لحاظ همه گیر شناسی که مربوط به بیماران کلونیزه یا دچار احتیاط تماسی

ال )لمس کردن بیمار(یا تماس غیر مستقیم)تماس با اشیا ووسایل یا سطوح آلوده بیمار( انتق|عفونت بوده و از طری  تماس مستقیم 

 می یابند.

 

 :N95لزوم استفاده از ماسک 
 سرخک و آبله مرغان –زمان مواجهه با بیماري که نیاز به رعایت احتیاط هوایی دارد مرل :سل  -1

زمان انجام پروسیجر تولیده کننده آئروسل مرل ساکشن یا اینتوبه بیماري که نیاز به احتیاط قطرات داردمرل پنومونی  -2

 مقاوم به دارو    

 

 استفاده ازانواع دستکش طبق هرم اندیکاسیون دستکش نصب شده دربخش های درمانی: موارد
 ساکشن لوله تراشه و بخیه نیاز به دستکش استریل دارد.–درمواقع انجام سوند ادراري 

 رد.ساکشن دهان دستکش التکس نیاز دا–رگ گیري و نمونه گیري –مواد دفعی –مایعات بدن و ترشحات  -تماس بالقوه با خون

کمک به بیمار جهت حرکت ومعاینه نیاز به -دست دادن با بیمار-تزری  زیر جلدي-تزری  عضالنی-کنترل عالئم حیاتی بیمار

 دستکش نداردو فقط انجام هندرا  کفایت می کند.

 تفکیک بیماری های مشمول گزارش دهی تلفنی و غیر تلفنی:
 عوارض واکسیناسیون فوري-سیاه سرفه-سرخک-ونطاع -مننژیت–بیماریهاي مشمول گزارش دهی تلفنی:وبا 

 سیاه زخم تب مالت-بیماریهاي مقاربتی-ایدز–هپاتیت  –بیماریهاي مشمول گزارش دهی غیر تلفنی)کتبی(:سل 
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 کلیات تزریقات ایمن :
 ایمنی تزریقات با تکیه بر چهار محوربنیادي ذیل تامین می گردد:

 درمانی به منظور پیشگیري از جراحات ناشی از وسایل تیز و برنده آلودهکاهش رفتار پرخطر کارکنان بهداشتی -1

 افزایش سط  ایمنی کارکنان حین کار با وسایل تیز و برنده درمانی-2

 انتقال و دفع مناسب و بهداشتی زباله هاي آلوده و پرخطر -نگهداري-جمع آوري-3

 ه تقاضا و تجویز دارو به روش تزریقیتغییر رفتار و نگرش افراد جامعه و پزشکان نسبت به مقول-4

 موازین تزریقات ایمن: 

جمع آوری صحیح اجسام نوک  –سرسوزن و سرنگ استریل و تمیز کردن محل تزریق  -شستشوی دست-محل تمیز

 تیز 

 نکات حائز اهمیت در تزریقات ایمن:
 ).محل تزری  را درهورت کریف بودن ابتدا با ا  و هابون شستشودهید 

  (به هورت دایره اي ضدعفونی کنید.71را با پنبه الکل ) محل تزری% 

 .هرگز از پنبه الکل از قبل آماده شده استفاده نکنید 

 سرنگ و سرسوزن هاي مصرف شده را همیشه درسفتی باکس بیندازید 

 جدد براي جلوگیري از فرو رفتن نوک سوزن به دست هرگز بعد از تزری  ،به سرسوزن دست نزنیدو ازسرپوش گذاري م

 سرسوزن اجتنا  کنید

 .بیش از سه چهارم حجم سفتی باکس را پر نکنید 

 .در  سفتی باکس  هاي پرشده را قبل از حملبراي دفع ببندید 

 مواجهه شغلی:
 در هورت مواجهه شغلی پرسنل ،فرآیند زیر درمورد آنها الزم االجراست

 مداوای محل مواجهه-1
 هابون نیدل استیک شدن :شست و شوي محل  با آ  و

 پاشیده شدن مایعات بالقوه عفونی درچشم و مخاط:شست و شو با آ  سالم و فراوان 

 تکمیل فرم نیدل استیک و اطالع به پرستار کنترل عفونت-2

 اقدام بر اساس دستورالعمل موجود در پروفیالکسی بیماری ها شامل:-3

 B تهپاتی

 که دراین مورد  می باشد 14دارد  و تیتر باالتر از  Bالف فرد مواجهه یافته سابقه واکسیناسیون هپاتیت 

 نیاز نیست. Bاقدام خاهی درخصوص هپاتیت 

است در این مورد شرایط منبع مورد  14ب(فرد سابقه واکسیناسیون ندارد یا دارد ولی تیتر کمتر از 

 بررسی قرار می گیرد

 و یک دوره کامل واکسیناسیون HBIgتزری  یک دوز منبع مثبت:-1

 نیاز به اقدام خاهی ندارد         منبع منفی:  -2
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:فرد آلوده فرض شده تزری  یک دوز  زمانیکه و ضعیت ابتالی منبع نامشخص  و فرد پرخطر است-3

HBIg     و یک دوره کامل واکسیناسیون انجام می شود 

 ارد.:نیاز به اقدام خاهی ند زمانیکه وضعیت ابتالی منبع نامشخص و فرد پرخطر نیست-4

 توجه : درهر حال آزمایشات تکمیلی برای منبع ارسال خواهد شد.

HIV 
 منبع مثبت:-1

 :شروع درمان پروفیالکسی و ارجاع به مرکز مشاوره بیماري هاي رفتاريساعت 72کمتر از زمان مواجهه 

 :ارجاع به مرکز مشاوره بیماري هاي رفتاري جهت انجام آزمایشات ساعت 72بیشتر از زمان مواجهه 

 منبع از نظر آلودگی نامشخص ولی جز گروههای پرخطر است: مشابه منبع مثبت اقدام می شود-2

 منبع از نظر آلودگی نامشخص است ولی پر خطر نیست :نیاز به پیگیری ندارد-3

 رسال خواهد شد.توجه : درهر حال آزمایشات تکمیلی برای منبع ا
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 کار محیط فیزیکی آور زیان عوامل 

 مضر های اشعه  -فشار  -روشنایی  -سرما -گرما  -ارتعاش  -صدا

 کار محیط شیمیایی آور زیان عوامل 

 .کننده ضدعفونی مواد - حاللها - دمه و دود - غبار گردو - بخارات و گازها 

 کار محیط بیولوژیک آور زیان عوامل 

   غیره و آلوده ترشحات و خون - ها انگل - قارچها - باکتریها - ویروسها. 

 کار محیط ارگونومیکی آور زیان عوامل  

 غیره و نامناسب ابزار آالت از استفاده - کار هنگام در بدن نامطلوب وضعیت. 

 کار محیط روانی عوامل 

 شوند می کار محیط در روانی و روحی اختالالت و ها استرس بروز موجب که عواملی. 

 (MSDSبرگه های اطالعات ایمنی مواد شیمیایی )
 

Material (، ) مواد (Safety   ) ایمنی (Data  و ) اطالعات (Sheet  به معنی ، )اطالعهات  ههای  برگهه ") برگه یا ورقه 

اده مهورد  م خصوص در آیتم 16 شامل و است شده عنوان کامل طور به شیمیایی مواد اطالعات باشد.  می "مواد ایمنی

  باشد نظرمی

 

 

 

 (GHSبرچسب ایمنی مواد شیمیایی )

 

 آشنایی با لوزی شناسایی خطر

 )رنگ قرمز( باشد.خانه باالیی مربوط به قابلیت اشتعال جسم می

 زرد()رنگ  دهد.خانه سمت راست قابلیت فعل و انفعال شیمیایی را نشان می

 )رنگ آبی( دهد.خانه سمت چپ خطرات بهداشتی را نشان می

 ()رنگ سفید باشد.ی خطرات خاص میخانه پایینی نشان دهنده

 ایمنی وسالمت شغلی
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 قابلیت اشتعال
   دهند.: گازهای شدیداْ قابل اشتعال و مایعات بسیار فرار و موادی که در حالت گرد و غبار در هوا تشکیل مخلوط انفجاری می0درجه 

  شوند.مایعاتی که تقریباْ در حالت نرمال مشتعل می :3درجه 

  : مایعاتی که جهت مشتعل شدن باید مقداری حرارت ببینند.2درجه 

 : موادی که قبل از اشتعال باید حرارت ببینند1درجه 

 شونددرجه صفر: موادی که مشتعل نمی

 خطرات بهداشتی
 تواند سبب مرگ شود. ها می: موادی که مقدار کمی از بخارات آن0درجه 

 ای برای سالمتی دارند. : موادی که خطر فوق العاده3درجه 

 : موادی که برای سالمتی خطرناک هستند.2درجه 

 .: موادی که خطرات کمی برای سالمتی دارند1درجه 

 .درجه صفر: موادی که تحت شرایط حریق نیز خطری برای سالمتی ندارند

 قابلیت فعل و انفعال شیمیایی
 : موادی که در حرارت و فشار معمولی قادر به تجزیه یا واکنش انفجاری است.0رجه د

 : موادی که قادر به تجزیه یا واکنش انفجاری بوده ولی جهت این کار به چاشنی یا حرارت کافی نیاز دارند.3درجه 

 شوند.ر نمی: موادی که در حالت عادی ناپایدار بوده و تغییرات شیمیایی یافته ولی منفج2درجه  

: موادی که در حالت عادی پایدار بوده ولی در حرارت و فشار باال ممکن است ناپایدار شوند و با آب واکنش نموده 1درجه 

 .و انرژی آزاد نمایند

 .دهنددرجه صفر: موادی که در حالت عادی حتی در شعله پایدار هستند و با آب واکنش نمی

 خطرات خاص
 .دهدواکنش با آب یا پلیمریزه شدن و یا خطر مواد رادیو اکتیو را نشان میخطرات خاص شامل خطر 

  

 نکات ارگونومی و اصول صحیح حمل بار

 در بدن نامناسب وضعیت های تکراری ، فعالیت یک انجام و دادن فشار با همراه اعمالی آن ها در که موقعیت هایی از بسیاری

 .  شوند می محسوب کار محیط ارگونومیک مخاطرات جزء دارد وجود طوالنی مدت به و یکنواخت هایی فعالیت و حین کار

 طوالنی زمان مدت برای ایستادن یا و رفتن راه :نظیر 

 بیماران یا و سنگین اجسام جابجایی و کردن بلند

 تکراری حرکات انجام و بدنی نامناسب پوسچرهای
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  بیشتر بده  جارو را هر چه  ، باید دسته زمین  شستن جهت   تی  یا جاروي  جاروبرقی  مرل اشیایی  و کشیدن  دادن  هل  زماندر  

 نمایید. کمر جلوگیري  کردن  از خم  کنید و تا حدامکان  نزدیک  بدن

 جسم  را به خود  پشت  اگر مجبور شدید ، بهتر است کنید. ولی  خودداري  تنهایی  ، به سنگین  اجسام  یا کشیدن  دادن  از هل  

 دهید.  را هل  جسم  پا و ران  دهید و با فشارعضالت  تکیه  سنگین

 ، هل دادن را انتخا  نمایید. بین هل دادن و کشیدن اجسام 

 این کار فرد مجبور نخواهد شد جهت برداشتن اشیاء، دوباره به سمت پایین خم  تا اشیاء رادر باالي سط  زمین قرار دهید

 شود .

 ر قفسه هاي هم سط  با نا حیه کمرقرار دادن اشیاء سنگین د 

 قرار دادن اشیاء سبک در قفسه هاي باالتر و یا پایین تر 

    وقتی که کار در ارتفاعی باالتر از سط  شانه انجام میشود از یک چهارپایه یا وسیله براي نگهداري کار بین  سدط  کمدر و

 .شانه استفاده کنید

  استفاده کنیددر هنگام کار وسایل حفاظت فردي مناسب 

 در هورت امکان  از لوازم و تجهیزات کمکی براي حمل بیماران استفاده نمائید . 

 بیمار را در نزدیکی بدن حمل کنید . حمل را چند نفره و گروهی انجام دهید . 

 ها را جابجا نکنید زمانی که  بیماران در حالت نا متوازن قراردارند هرگز آن . 

  چندد   نکنید بویژه بیماري که روي زمین افتاده . براي بلند کردن بیماران از روي زمدین حتمدا از  بیمار را به تنهائی جابجا

 . نفر کمک بگیرید یا از وسایل مکانیکی استفاده نمائید

 و مدیران ( تعداد دفعات حمل را در روز به ازاي هر نفر به حداقل ممکن کاهش دهید ) قابل توجه سرپرستان . 

 یژه در هنگام چرخش کمر پرهیز کنیدازحمل بار سنگین بو . 

 قبل از استفاده از هرنوع وسیله مکانیکی آموزش الزم را ببینید . 
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 کار اجراي دقی  و فرد راحتی بر تاثیر عدم شرط به حالت یک در ثابت کار از ناشی عوارض کاهش براي  ،

 .شود  می توهیه عکس به یا نشسته به ایستاده از بدن وضعیت هاي در تنوع ایجاد

 توزیع شود  یکسان پا دو هر روي به باید او وزن کند می کار ایستاده وضعیت در فرد که هنگامی. 

 گیرد  قرار جلو سمت به کمی یا عمودي حالت در متعادل و معقول طور به باید فرد سر . 

 دامنده حرکتشدان   حد از بیشتر مفاهل که گیرند قرار طوري باید کار انجام حین در سر و تنه ، ها اندام 

 .نشوند  بسته یا باز

 کنند  حرکت آرنج ها از باالتر ارتفاعی در طوالنی مدت براي یا منظم بطور نباید دست ها. 

 گیرد قرار آرنج از تر پایین کمی دست ارتفاع که باشد طوري کار سط  ایستاده حالت در 

 آن هدا  بده  نیز براحتدی  قد کوتاه و معمولی افراد که باشد اي گونه به کنترل ابزارهاي گیري قرار وضعیت 

 .باشند  داشته دسترسی

 فشار بدون تا فرد باشد آرنج از باالتر کمی کار سط  است بهتر دقی  کارهاي انجام براي نشسته حالت در 

 .ببیند  درست را کار نقطه کمر و گردن بر

 گیدرد   قدرار  زمین پاها روي که اي گونه به تنظیم قابل و مناسب ارتفاع با هندلی از فرد نشسته حالت در

 ، باشدد  کمر متري سانتی15-21درارتفاع  کمري گاه تکیه و چرخ داراي هندلی باید ضمنا .نماید  استفاده

 .باشد  ( سفت زیاد نه و نرم زیاد نه ( مناسب بالشتک داراي هندلی کف

 شود  استفاده مناسب پایی زیر از پا ها شدن آویزان هورت در. 

  و نکدرده  درد فدرد احسداس   که باشد اي گونه به باید کاري ایستگاه یک در فرد بدن وضعیت کلی بطور 

 نباشد  خود بدن چرخاندن و کردن ، خم کشیدن به مجبور

 تکراري کارهاي انجام براي کار سط  ارتفاع بهترین  : 

 سینه و کمر بین سط  ایستاده ، کار در  

 سینه و آرنج بین سط  نشسته ، کار در 

  تر از همه دقت  و احتیاط  کارکنان در انجام وظایف مدانع از   نظم و نظافت و مهم ،نگهداري و سرویس به موقع تجهیزات

 .شود بروز حوادثی مرل افتادن و لیز خوردن می

 شوند برطرف نمودن به موقع مایعاتی که برروي زمین ریخته و باعث لیزي کف می . 

 قبل از استفاده از هر نوع ماده شی( میایی حتماً برگه اطالعات ایمنی مواد شیمیاییMSDS( یا )SDSرا مطالعه نمایید) . 

 .تمام مواد شیمیایی باید داراي برچسب معرفی کننده ماده شیمیایی باشند 

 هاي کارخانه سازنده ماده شیمیایی را رعایت نمایید.همیشه دستورات و توهیه 

  مستقیم آفتا  و شعله نگهداریدمواد شیمیایی آتشگیر را دور از گرما، نور . 

 در مناطقی که خطر انفجار و اشتعال دارد سیگار نکشید . 

 مواد شیمیایی حتماً باید در محلی نگهداري شوند که داراي سیستم تهویه باشد . 

 هنگام استفاده از هر گونه ماده شیمیایی حتماً از وسایل حفاظت فردي استفاده نمایید . 

 هاي برقی و جرقه زا خودداري کنید.یایی در کنار دستگاهاز نگهداري مواد شیم 

 .ظروف نگهداري مواد شیمیایی باید از مواد مقاوم در برابر خوردگی و آتشگیري باشند 

 در محل نگهداري مواد شیمیایی حتماً وسایل اطفاء حری  نصب کنید. 

 هاي آتشنشانی و فایرباکس مشخص و در دسترس باشدمحل نگهداري کپسول. 

 راههاي ورودي وخروجی مجزا باشند . 

 تابلوهاي راهنما )خروج اضطراري( حتماً در محل نصب شود . 
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 ( .   لوکس  311 عمومی فضاهاي در الزم روشنایی باشد ) حداقل بخش در کافی اندازه به روشنایی 

 حفد   سانتیگراد درجه 22 تا 18 بین در بخش آن دماي که استقرار یابد شکلی به باید گرمایشی سیستم 

 شود .

  باشد  مناسب رنگ داراي و هاف ، و فرج خلل فاقد دیوار و در. 

 نمایند. ضدعونی را و دست ها کرده تن به تمیز البسه ، شدن وارد از قبل پرسنل باید 

 آید عمل به جلوگیري بخش دارویی یخچال در غذایی مواد نگهداري از . 

 شود  خودداري جدا ، سیگار کشیدن از. 

 تهویده  داراي و مناسدب  محدل  در بایسدتی  ها کننده ضدعفونی و گندزدا ها ، کننده سفید ، شوینده مواد 

 زیرا در . شود جدا پرهیز اهولی غیر یا و هم در هورت به مواد این نگهداري از . گردند اهولی نگهداري

 عامدل  تواندد  مدی  قبدول  قابل غیر شرایط در .… و حالل ها و شیمیایی مواد اهولی غیر هورت نگهداري

 . شوند انبار محیط در خطرناک گازهاي ایجاد یا آتش سوزي یا انفجار

 بخدش  در موجدود  خدالی  فضداهاي  و کنار و گوشه در مستعمل و اسقاطی وسایل نمودن انبار و نگهداري 

پناهگداه   و حشدرات  تجمدع  محدل  توانندد  می شده یاد وسایل انبار و آوري جمع هاي محل ممنوع است . )

 گردد ( حری  بروز حتی و موزي جانوران سایر و  موش مانند جوندگان

 نماید  حف  آن در را درجه 22 تا 18 مناسب دماي و بوده روشن حال همه در هواسازها باید. 

 آالت  زیور از استفاده تمیزاستفاده کنند،عدم روپوش از کار هنگام در فردي : پرسنل بهداشت رعایت 

 بدا   حتمدا  شخصدی  وسدایل  محل ) کمدد  روزانه نظافت به توجه و رختکن در فرش وموکت  از استفاده عدم

 ( .گیرد  قرار کف از سانتیمتر 15 ارتفاع

 انجام معاینات بدو استخدام و دوره اي به  پرونده بهداشتی و بایستی جهت تکمیل پرسنل  :بهداشتی پرونده تکمیل

 تیتر اقدامات الزم را انجام دهند. اخذ یناسیون هپاتیت وواکس واحد بهداشت حرفه اي مراجعه نمایند و نسبت به

  ساعت تکمیدل   24در هورت بروز حادثه بایستی فرم گزارش حادثه توسط فرد حادثه دیده یا مسئول واحد ظرف کمتر از

 و به واحد بهداشت حرفه اي تحویل داده شود در غیر اینصورت عواقب آن بر عهده شخص می باشد.

 شبه حادثه بایستی فرم بررسی شبه حوادث ناشی از کار  توسط فرد یا مسئول واحد تکمیل و به واحدد   در در هورت بروز

 بهداشت حرفه اي تحویل داده شود.

         در در هورت داشتن شکوائیه شغلی فرم شکوائیه هاي شغل بخش  توسدط فدرد تکمیدل و بده واحدد بهداشدت حرفده اي

 تحویل داده شود.

 گداه مدی   آن  شدود ،  تعریف  بیماري از معناي پیشگیري به کاربردي و ساده مفهوم یک بهداشت در هرگاه 

 از پیشدگیري  همدان  ، ایمنی کار دیگر سخن به .گرفت نظر حادثه در از پیشگیري هورت به توان ایمنی را

 است . حادثه

 شود می زیان بروز موجب که ناخواسته نتیجه در و نشده ریزي برنامه رویداد یک از است عبارت : حادثه. 

 در فقط.برند نمی بین از کامال را احتمال این ولی کاهش می دهند را عفونت وسایل حفاظت فردي احتمال 

 .شوند دست( نمی )شستن عفونت کنترل جزء ترین اهلی موثرند و جایگزین شوند استفاده درست هورتیکه

 :دستورالعمل ایمنی سیلندرهاي گاز اکسیژن 

  سالم بودن همه ي قسمت هاي آن مطمئن شوید.پیش ازتحویل سیلندر، از 

 .به طور معمول از روغن کاري شیر کپسول و اتصاالت مربوطه خودداري نمائید 

 .کپسول ها بایستی به هورت ایستاده و با ابزار مناسب از قبیل زنجیر و .. در مقابل سقوط مهار شوند 

 داري نمائید.از قراردادن کپسول بر روي سطوح مرطو  به دلیل خوردگی خود 
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 .از قرار دادن کپسول در مجاورت گرما و زیر نور مستقیم خورشید خودداري نمائید 

 

 
 

  Personal Protective Equipment (PPE)فردی                                                         حفاظت وسایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مراحل  پوشیدن تجهیزات حفاظت فردی 

 ه دستکش ه گان ه ماسک ه عینک  یا شیلدشستشوی دست 

 مراحل خارج کردن تجهیزات حفاظت فردی 

 دستکش ه گان ه شیلد یا عینک ه ماسک ه شستشوی دست    
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 و دفعدسته بندی پسماندهای پزشکی و نحوه جمع آوری 

( پسماندهای شیمیایی 3( پسماندهای تیز و برنده 2( پسماندهای عفونی 1دسته اصلی پسماندهای پزشکی شامل:  0

 ( پسماندهای عادی می باشد.0

 مانند.ندارند خاهی مشکل نقل و حمل لحاظ از که گردد می اطالق هایی : به زبالهخانگی شبه یا معمولی های زباله .1

 زباله خدماتی ) پرسنل و کنندگان عیادت توسط تولیدي هاي پسماند ، آبدارخانه آشپزخانه ، ، اداري قمست هاي زباله

 ( نظافت از ناشی

 ، کند منتقل را عفونی بیماري یک حداقل تواند می که گردد می اطالق هایی زباله : به خطرناک و عفونی های زباله .2

 پانسمان، براي شده مصرف پنبه و گاز ، خون به آلوده والبسه ها پارچه تمام آزمایشگاه بطورکلی ، تزریقات هاي زباله مانند

 و.... درن سرنگ ، ادرار کیسه ، سوند پالستیکی مانند اقالم ، مربوطه کشت ومحیطهاي آزمایشگاهی هاي نمونه

   شیمیایی مواد ، جلد قرص ها و داروها هاي مانده ته و گذشته تاریخ به داروهاي دارویی : –زباله های شیمیایی  .3

اقالمی هستند که می توانند موجب زخم از قبیل بریدگی یا سوراخ شدگی شوند و عبارتند : زباله های نوک تیز وبرنده .0

از : سوزن ها، سوزن هاي زیر جلدي، تیغه چاقوي جراحی و دیگر تیغه ها، ست هاي انفوزیون، شیشه شکسته ها و ناخن 

یا نباشند به هر حال به عنوان پسماندهاي به شدت تهدید کننده ي سالمتی به بیماران که ممکن است عفونی باشند 

 .شمار می آیند

 شود رعایت بایستی ذیل موارد بیمارستانی عفونتهای کاهش و بهداشت ارتقاء منظور به

 چسب بر ، آوري جمع رنگ آبی مقاوم مشکی و سطل مقاوم زباله کیسه در بایستی خانگی شبه یا معمولی هاي زباله کلیه

 .شود منتقل زباله دفن محل به شهرداري توسط روزانه عفونی منتقل و غیر هاي زباله موقت نگهداري محل به و سپسزده 

 نگهداري محل به سپس وچسب زده بر ، آوري جمع رنگ زرد مقاوم کیسه در بایستی خطرناک و عفونی هاي زباله کلیه 

 منتقل زباله دفن محل به شهرداري توسط روزانه و شده خطر بی اتوکالو توسط دستگاه و منتقل عفونی هاي زباله موقت

  .شود

  در  بایستی تیز نوک و برنده وسایل کلیهsafety Box چسب زده و بر و بسته در  آن 4/3شدن  پر از بعد و آوري جمع

 شودمنتقل  زباله جایگاه به داخل کیسه پسماند زرد رنگ قرارداده و به عنوان پسماند عفونی

 هاي عفونی پسماند،زباله موقت نگهداري جایگاه به و انتقال ها بخش از عفونی هاي زباله آوري جمع : پس از بهتر است بدانید

بیمارستان  درآن  موجود اتوکالوهاي توسط ماشین حمل پسماند عفونی به بیمارستان فاطمه الزهرا نجف آباد ارسال و سپس توسط 

 .گردد می شهرداري سپس تحویل و شود می انجام خطرسازي بی امحاء عمل

 و به جایگاه چسب زده بایست در کیسه سفید در سطل مقاوم سفید رنگ جمع آوري و بر دارویی-کلیه زباله شیمیایی

 موقت پسماند منتقل شود.

 

شیمیایی جلد قرص ها ، قوطی های حاوی قرص و شیشه ها در صورت خالی ، نیمه پر و پر جزء پسماندهای نکته: 

 دارویی محسوب می شوند.

 بهداشت محیط
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 -تهیز و بهرنده –عهفونی   -راهنمای تفکیک  پسهماندهای پزشهکی طبهق تفهکیهک چههارتهایی ) عهادی

 شیهمیایی و دارویی ( 

 طریقه دفع / احتیاطات الزم طریقه دفع / احتیاطات الزم نوع پسددددددمانددددد

از پسماندهاي شبه خانگی، ظروف یکبار مصرف غذا، کاغد و پالستیک حاهل  عددادي

مصرفی از جمله پک سرم و سرنگ و ...، پسماندهاي مواد  بسته یندي وسایل

 غذایی، پوست میوه و ....

دفع در سطل آبی مجهز به 

کیسه مشکی مخصوص 

 پسماندهاي عادي

 –لوله تراشه -سوند ادرار و سوند رکتال -کیسه ادرار -باندهاي آلوده به خون عفدددونددی

-هموواگ -سواپ آلوده -ژن یلوله رابط اکس  -لوله ساکشن لباس هاي یکبار  

کلیه پسماندهاي  -شیلد استفاده شده  –مصرف استفاده شده  توسط بیمار

ماسک و  -ست سرم  -باتل سرم -کلیه پسماندهاي بخش عفونی -اتاق ایزوله

کانوالي آنژیوکت  -میکروست  –سرنگ  –دستکش استفاده شده -  -گان 

 -اکسیژناتور -چست باتل -بگ کلستومی -دهنخ بخیه استفاده ش -زیرانداز

  –نوار ادرار استفاده شده -محیط کشت هاي میکروبی آزمایشگاهی

نمونه  -ظروف یکبار مصرف حاوي کشت میکروبی -پسماندهاي کشت بافت

airway –پلیت و لوله هاي یکبار مصرف استفاده شده کلیه اجسام آلوده به   –

رنده(خون و ترشحات بیمار )غیر تیز و ب  

دفع در سطل زرد مجهز به 

کیسه زرد مخصوص  

 پسماندهاي عفونی

ست  -پوکه آمپول -سوزن آنژیوکت  -اسکالپ -سرسوزن -سوزن و سرنگ  تیددز و بدرندده

شیشه هاي  -تیغ بیستوري و اره  -ویال دارویی شکسته شده -انفوزیون

 –چاقو و تیغ جراحی  -النست -شکسته سرم و فرآورده هاي خونی و دارویی

 الم و المل آلوده آزمایشگاهی

 دفع در ظرف سیفتی باکس

سرسوزن بدون درپوش  

گذاري در سیفتی باکس 

 انداخته می شود

شیدمیدایی و 

 دارویددی

ویال  -کپسول، پودر، پماد، قطره و ...( داروهاي تاریخ مصرف گذشته ) قرص،

 -قوطی ها و شیشه هاي خالی دارویی –هاي خالی و نیمه پر  و پر دارویی

 ترمومترها و باطري ها

دفع در سطل سفید مجهزبه 

کیسه سفید مخصوص 

دهاي پسمان  

 شیمیایی و دارویی

 

 پسماندهای اجرایی مدیریت روشهای و ضوابط "اجرای ابهامات برخی رفع و سازی یکسان اجرایی کار دستور

  "وابسته و پسماندهای پزشکی

 برنده در  و تیز پسماندهايsafety box 4/3شدن  پر از پس و گردد آوري جمع safety box شده تعیین محل و به جمع آوري 

  .گردند سازي خطر بی سپس و ، شده حمل پسماند موقت ذخیره براي

 داخل  دستکاري بدون و باید گردد گذاري درپوش مجدداً نبایستی سرنگ سوزنsafety box شود آوري جمع 

 در  تواماً سرنگ و سوزنsafety box گردد. اجتنا  آن جداسازي از و شود آوري جمع 

 . ودر  شده جدا ، سرم ست سوزنsafety box می گرفته نظر در پسماند عفونی عنوان به سرم باتل و سرم ست مابقی . گیرد قرار 

 .شوند مدیریت عفونی پسماند مطاب  و شود

 می محسو  و دارویی شیمیایی پسماند عنوان به باشند خطرناک و سایتوتوکسیک داروهاي حاوي هورتیکه در سرم هاي باتل 

 .شوند مدیریت مذکور پسماندهاي مطاب  بایستی و شوند
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 را است شده آنها منقضی مصرف تاریخ یا و اند نشده استفاده کامل بصورت که نمکی و قندي هاي سرم حاوي هاي باتل محتواي 

 گیرند قرار پسماندهاي عفونی در سرم، باتل و تخلیه فاضال  در و نموده رقی  آ  زیادي مقادیر با میتوان

 سطل داخل در این مکانها عفونی هاي پسماند .است ممنوع نظر تحت و عادي بستري هاي اتاق در زرد وسطل کیسه قراردادن 

 شوند می ده دا ،قرار می شود آورده اتاق به درمانی خدمت دهنده ارائه توسط ترولی با که زرد کیسه داراي زرد

 می بخشها و دراین گردد می محسو  عفونی آزمایشگاه و اورژانس بخش و دیالیز بخش ، ایزوله ،اتاقهاي عمل اتاقهاي پسماند 

 خودداري گردد عادي پسماندهاي براي ظروف دادن قرار از و داد قرار زرد سطل و کیسه توان

 ایستگاههاي مانند سایر آزمایشگاه اداري قسمت و اورژانس و دیالیز بخش پرستاري ایستگاه پسماندهاي وضعیت درخصوص 

 نشود، تفکیک فرآیند در باعث اختالل پرستاري ایستگاههاي در عادي پسماند هاي کیسه دادن قرار هورتیکه در پرستاري،

 شوند. می مدیریت ویژه پزشکی پسماند فوق مطاب  هاي بخش پسماند سایر و عادي قسمتها این در شده تولید پسمانهاي

  نصبsafety box درداخل مکانها برنده این و تیز هاي پسماند .است ممنوع اورژانس( )مانند نظر تحت و بستري هاي اتاق در 

 شوند.  می ده ،قرار دا شود می آورده اتاق به درمانی خدمت دهنده ارائه توسط ترولی با که باکس سیفتی

 است ممنوع پزشکی پسماندهاي کلیه بازیافت حاضر حال در. 

 راه های ورود عوامل بیماریزا مرتبط با پسماند های بیمارستانی

  طری  فرو رفتن یا بریدن پوست توسط اشیاء نوک تیز و برندهاز 

  از طری  غشاء مخاطی دهان 

  تنفس هواي آلوده به آئروسل هاي حاوي میکروارگانیسم هاي بیماریزا 

 )بلعیده شدن )خورده شدن 

  انتقال عوامل بیماریزا توسط ناقلین 

 آ  آلوده به عوامل بیماریزا 

  مصرف شده آلوده توسط افراد معتاداستفاده مجدد از سرنگ هاي 

 دست شستشوی های موقعیت

 آوردن دستکش ها از دست  در از پس .1

 شیفت کاري شروع در .2

 .خود بینی کردن پاک یا سرفه کردن، عطسه از پس نیز هنگام آلوده شدن دست ها، .3

 با بیمار تماس فواهل در .4

 به توالت  رفتن از پس .5

 از که نکته این در نظر گرفتن بدون آلوده، وسایل و دفعی مواد ترشحات، بدن، مایعات زدن به خون، دست از پس .6

 خیر یا است شده دستکشاستفاده

 خوردن غذا از قبل .7

 جمع یا و ادرار ظروف اندازه گیري مانند زا بیماري هاي میکرو  به آلودگی احتمال با زدن به اشیایی دست از بعد .8

 .بدن ترشحات سایر آوري

 

 شستشو و ضد عفونی دست:موارد نیاز به 
الف ( دستها را با آ  و هابون بشوئید وقتی که آشکارا کریف یا آلوده به مواد پروتئینی هستند، یا آشکارا با خون یا سایر 

و بعد از هاي تولید کننده اسپور باشند  مایعات بدن آلوده شده اند، یا اگر درمعرض تماس احتمالی یا ثابت شده با ارگانیسم

 بار از محلول هندرا  6ه از سرویس بهداشتی و بعد از استفاده استفاد
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  ( اگر دستها آشکارا آلوده نیستند ترجیحاً از محلولهاي مالش دست حاوي الکل براي استفاده معمول استفاده شود ،در سایر 

 موارد دستها را با آ  و هابون بشوئید .

 شده، از هابون ضد میکروبی به هورت همزمان استفاده نکنید  .وقتی محلولهاي حاوي الکل براي مالش دست استفاده 

 احتیاطات ایمنی در سم پاشی بیمارستان

 قبل از سمپاشی:

محیط بیمارستان توسط مسئول فنی شرکت سم پاشی و کارشناس بهداشت محیط مورد بازرسی قرار گرفته تا نیاز سموم،  .1

 ابی قرار گیردنوع سموم و روش مورد استفاده برآورد و مورد ارزی

سموم تهیه شده از لیست سموم مورد تایید وزارت بهداشت و درمان و سازمان حف  نباتات می باشد تا کمترین تاثیر بر  .2

 روي محیط زیست و انسان را داشته باشد

 مورد بررسی قرار می گیرد و مطاب  میزان مصرف تهیه می گرددي لوازم حفاظتی هانیاز .3

 واحد هاي درمانی انجام شود تا در هورت بروز مسمومیت آمادگی درمانی الزم وجود داشته باشد.هماهنگی هاي الزم با  .4

 در طول  سم پاشی:

 را جذ  کرده ولی به سختی شسته میشود.  سموم . چرا که کفش چرمی به راحتی شوداز پوشیدن کفش چرمی خودداري  .1

 آلوده نگردد.  سمومبه محلول انجام شود تا چشمها، دهان و یا پوست از مراقب  .2

 . شسته شونددستها قبل از خوردن، آشامیدن، استعمال دخانیات و یا استفاده از توالت کامال با آ  و هابون  .3

  باز باشندو در هورت سمپاشی در فضاي بسته پنجره ها  شودخودداري  سموم از تنفس غبار  .4

 را از محل دور نگه دارید.  افراد آفتکش، تا قبل از خشک شدن محل سمپاشی و یا خروج کامل غبار حاهل از  .5

 بعد از سم پاشی:

  از تماس دست و بدن با دیوارهاي آغشته به سم جلوگیري نمایید . 1

 در هورت آغشته شدن مواد غذایی و آ  به مواد سمی، از مصرف آن خودداري کنید. 2

 بپوشانیدبراي جلوگیري از ورود حشرات و جانوران موذي دریچه ي فاضال  را .  3

 توجه داشته باشید که تنها پس از هوادهی می توانید به محل بازگردید. 4

 پس از سم پاشی و بازگشت به محل تمامی راه هاي جریان هوا ، در و پنجره ها رو باز نگه دارید. . 5

 کندبه این نکته توجه داشته باشید سم تا مرطو  است و کامال خشک نشده می تواند مسمومیت ایجاد . 6

با مشاوره با کارشناسان زمان مناسب براي ورود به محیط را مشخص کنید تا دچار مسمومیت توسط بخار و ذرات معل  . 7

 ناشی از سم نشوید

 

 نمونه های کاهش تولید پسماند:

 استفاده از دو طرف کاغذ 

  استفاده از ترمومتر دیجیتالی به جاي جیوه اي 

  نتیجه کاهش فرسودگی و افزایش عمر منسوجاتکنترل مصرف آ  ژاول لندري و در 

 تخلیه مایع سرم و کیسه ادرار در فاضال  جهت کاهش حجم پسماند عفونی 

 خرید اقالم با حداقل بسته بندي الزم 

 استفاده از سرور داخلی در بیمارستان بجاي استفاده از کاغذ 

 به حداقل رساندن استفاده از ظروف یکبار مصرف 
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 لیمقررات اداری ما
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 جذب نیرو

 

 

 

یکی از اجزاء اهلی و مهمترین فرایندهاي مربوط به کارگزینی جذ  نیرو می باشد که تأمین یک نیروي کارآمد ، مؤثر و قابل اعتماد را 

 تضمین می نماید.

نیرو و تعالی خدمات ارائه شده در  افزایش انسانی، نیروي کمبود انسانی، بیمارستان با هدف جبران نیروي با توجه به لزوم تامین

 نیرو و جذ  نیروي کار آمد را اتخاذ کرده است .   نیاز بیمارستان، سیاست اعالم

 نیروهای بیمارستان چند گروه می باشند : 

 نیروهاي قراردادي بیمارستان :   1

 : نیروهاي قرارداد فیکس اداره کار  2

 : نیروهاي قرارداد ساعتی  3

 : نیروهاي پرکیس4

 : نیروهاي پروژه اي5

 جهت مطالعه فرآیند جذ  نیرو به مسیر ذکر شده مراجعه نمایید.

 //  rajaeeفرآیند جذب نیرو/کتابچه توجیهی/محور منابع انسانی/اعتبار بخشی/

 

 شده مراجعه نمایید.به مسیر ذکر  جهت مطالعه فرآیند توجیه پذیري و آموزش بدواستخدام

 //  rajaeeفرآیند توجیه پذیری/کتابچه توجیهی/محور منابع انسانی/اعتبار بخشی/
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 شــرح وظـایـف

 

نمایانگر یک ارزیابی جامع از هدف شغل، کمک آن به تحق  اهداف سازمان، تناسب آن با ساختار کلی سازمان،  شرح وظایف ،

و دانش مورد نیاز شغل ، حدود  مهارتو  شرایط احراز همچنین دهی است گزارش ها و اهول   وظایف اهلی، مسئولیت

هایی که یک شغل به آن نیاز دارد به هورت کامال تفکیک شده شغل کلیه نقش  شرح در  .اختیارات آن را مشخص می نماید

 .شناسایی می گردند

شغل نه فقط به منظور شناسایی افراد با  شرح می باشد. اهمیتاحراز شغل توسط فرد حائز با  تناسب شاغلشغل،  شرح در

هاي  هاي مناسب براي شغل کاربرد دارد بلکه در مواردي چون ارزیابی شغلی، مدیریت حقوق و دستمزد، تنظیم بسته قابلیت

 گیرد. می قرار استفاده ردمو  هاي مورد نیازتشویقی، مدیریت عملکرد پرسنل و شناسایی آموزش 

 )وظایف( به شرح ذیل می باشد :مزایاي شرح شغل

 ؛ کند  ها را روشن می  د وظایف و مسئولیت

 ؛ دهد ها در سازمان را نشان می  کاري  ها یا موازي د شکاف 

 . کند می شوند، ارایه   هایی که در یک واحد یا یک سازمان انجام می د یک ارزیابی جامع از وظایف و فعالیت 

 جهت مطالعه شرح وظایف شغل مربوطه از مسیر زیر ، دسترسی امکان پذیر می باشد .

 //  rajaeeشرح وظایف عنوان شغل مربوطه  /شرح وظایف/کتابچه توجیهی/محور منابع انسانی/اعتبار بخشی/

 جهت مطالعه کلیه مشاغل مربوطه از مسیر زیر ، دسترسی امکان پذیر می باشد.

 //  rajaeeطبقه بندی مشاغل/کتابچه توجیهی/محور منابع انسانی/اعتبار بخشی//کتابچه 

 

 مصـادیق ارتبـاط با همکـاران و بیمـاران:

 به است. کارکنان بیمارستان  کسب قابل تمرین و مطالعه طری  از کارکنان که مهم مهارتهاي از یکی عنوان به ارتباطات فن

 و اهول. کنند می برقرار افراد از بسیاري با انسانی روابط و پرداخته مختلف اشخاص با تبادل اطالعات به شغلشان مقتضاي

http://www.hrblog.ir/%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b4%d8%ba%d9%84-%d8%b4%d8%b1%d8%ad-%d8%b4%d8%ba%d9%84-2/
http://www.hrblog.ir/%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b4%d8%ba%d9%84-%d8%b4%d8%b1%d8%ad-%d8%b4%d8%ba%d9%84-2/
http://www.hrblog.ir/%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%ba%d9%84-%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%aa/
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 عمل در کلینیکی و گروهی حقوقی، استانداردهاي به رسیدن روابط کلی گردیده و به او در بهبود باعث مؤثر ارتباط تکنیکهاي

 . کند می کمک

 -مهارت گوش دادن -مدیریت عاطفی در ارتباط –مصادی  ارزیابی مهارتهاي ارتباطی شامل )توانایی دریافت و ارسال پیام  

 برقراري ارتباط توام با قاطعیت( می باشد. -بینش فرد نسبت به فرآیند ارتباط

 جهت مطالعه مهارت هاي رفتاري و ارتباطی از مسیر زیر دسترسی امکان پذیر می باشد.

 //  rajaeeمهارتهای ارتباطی /کتابچه توجیهی/محور منابع انسانی/اعتبار بخشی/

 حضور و غیاب

 

از آنجا که یکی از اهول پیشبرد اهداف سازمانی وجود انضباط و ارج نهادن به وقت است، لذا رعایت آن از اهم وظایف هر 

شاغل به شمار رفته و در هورت عدم اجراي آن ، حسن انتظام امور مختل و موجب از هم گسستگی شالوده یک سازمان 

 خواهد شد . 

و  یجاد نظم و استاندارد در ورود و خروج و تردد کارمندان، محاسبه زمان کارکردعالوه بر اکنترل ورود و خروج پرسنل 

پرسنل بیمارستان موظف هستند رأس ساعت هاي مقرر با توجه به شیفت کاري خود ،  .را ممکن می نمایدمحاسبه حقوق 

ورود و خروجشان را با اثر انگشت ثبت سیستمی نمایند . در پایان هرماه کلیه ورود و خروجها همراه با احکام استفاده شده در 

 شخص محاسبه می گردد.طول ماه اعم از مرخصی ساعتی، روزانه ،ماموریت و ... بررسی و کارکرد هر 

 

 

 

 

 

 

 

 زمان خروج زمان ورود نوع شیفت
D 5:07    07:07الی    1::07 1::5الی 

E 07:11    الی

07:07 

 03:07الی    1::03

N 03:11    5:07الی    1::5 03:07الی  

 روز بعد
 



 

43 
 

 

 تاخیر و تعجیل

خود به بیمارستان مراجعه نمایند و مطاب  برنامه شیفت از شده جهت انجام شیفت  تعیین ساعات موظفند در کارکنان کلیه

 گردیده و محسو  ورود قبلی تاخیردر مجوز کسب بدون و مقرر ساعت از بعد خدمت محل به بیمارستان خارج شوند. ورود

یا تعجیل ورود و  تاخیردر که با مستخدمی و گردیده درخروج محسو  تعجیل نیز مقرر ساعات از زودتر خدمت محل از خروج

 :شد خواهد رفتار شرح زیر به باشد داشته در خروج

 براي بار اول تاخیر ماه در که مستخدمی گردد. می منظور مرخصی استحقاقی در ماه و خروج هر ورود تاخیر و تعجیل در

 برابر کسر می گردد. 3برابر، براي بار دوم به بعد  1.5 داشته باشد

 الزم به ذکر است :

 ورود و خروج بعنوان تخلف و کسرکارکرد محسو  می گردد.عدم ثبت   -

 عدم حضور در محل کار بدون مجوز، غیبت محسو  شده و طب  قانون از کارکرد متخلف کسر می گردد. -

ساعت فرهت  24در هورتی که پرسنل فراموش نمایند اثر انگشت خود را در زمان ورود و یا خروج ثبت نمایند، حداکرر تا  -

 دارند به امور اداري مراجعه و نسبت به تصحی  نمودن آن اقدام نمایند .  

 می باشد.( NDیا  EN یا  DEشیفت متوالی نمی توانند کارکرد داشته باشند )حداکرر شیفت  2پرسنل بیش از  -

 از کارکرد فرد کم می گردد. 2گزارش غیبت در شیفت هاي برنامه ریزي شده با ضریب  -

 مرخصی

 

  مرخصی ساعتی 

 : مراحل گرفتن مرخصی ساعتی 

 . هماهنگی و کسب رضایت از  مسئول مربوطه 1

 . تکمیل برگ مرخصی ساعتی توسط متقاضی وگرفتن امضا جانشین مربوطه.2

 گرفتن امضاء مسئول و یا سرپرست مربوطه. 3

 . تحویل برگ مرخصی به نگهبان قبل از خروج 4
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 .تحویل برگه مرخصی از نگهبانی به امور اداري بیمارستان5

 . بررسی و ثبت در برنامه ورود و خروج توسط امور اداري 6

 تبصره : حداکرر میزان هر مرخصی ساعتی حداکرر سه ساعت می باشد . 

 

 استحقاقی روزانه مرخصی

 یبه هورت تلفن يدر مواقع ضروربه هورت حضوري و کسب اجازه از  مسئول مربوطه و یا  یدرخواست مرخص. 1

 نیو گرفتن امضاء جانش یتوسط فرد متقاض یبرگ مرخص لیتکم. 2

 سرپرست مربوطه ایو امضاء توسط مسئول  یمرخص هیدییگرفتن تأ. 3

 مارستانیب يشده  به امور ادار لیتکم یبرگه مرخص لیتحو. 4

و تایید در هورت استفاده نکردن از سقف  و نواقص يکسر چگونهیجهت نداشتن ه ياز نظر امور ادار یمرخص یبررس. 5

 مرخصی استحقاقی تا ماه مربوطه.

 يدر برنامه ورود و خروج توسط امور ادار یثبت مرخص. 6

 انهیسال یاستحقاق یاستفاده شده از مرخص یمحاسبه و کسر مرخص. 7

 زیآن ن رهیباشد که امکان ذخ یجمعه م 4روز با احتسا   26به مدت  يقرارداد يروهایروزانه جهت ن یمرخص زانیمتبصره : 

 .باشد ینم

 مرخصی استعالجی 

 یبه مرخص ازیو ن يماریسرپرست مربوطه در خصوص ب ایاز اقوام درجه اول با مسئول و  یکی ایتوسط فرد و  یهماهنگ. 1

 یاستعالج

 . شود یم ثبت  فرد مهیپزشک مربوطه به همراه دستورات پزشک که در دفترچه ب یارائه گواه. 2

 سرپرست مربوطه ایو امضاء توسط مسئول  یمرخص هیدییتأ . تکمیل برگه مرخصی و3

 شانیا دییو گرفتن تأ مارستانیبه پزشک معتمد ب مهیو مدارک ضم یارائه مرخص. 4

 مارستانیب يپزشک به امور ادار یو گواه یبرگه مرخص لیتحو. 5
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 . تایید مرخصی استعالجی توسط ریاست بیمارستان6

 و نواقص يکسر چگونهیجهت نداشتن ه ياز نظر امور ادار یمرخص یبررس. 7

 يدر برنامه ورود و خروج توسط امور ادار یثبت مرخص. 8

 انهیسال یاستعالج یاستفاده شده از مرخص یمحاسبه و کسر مرخص. 9

 . باشد یمروز  5 يدر طول سال جهت کارکنان قرارداد یاستعالج یمرخص زانیمتبصره : 

 . باشد یمپیاپی روز  2حداکرر ماه  جهت محاسبه در کارکرد هر یاستعالج یمجاز استفاده از مرخص زانیمتبصره : 

باشد ، متقاضی باید گواهی پزشک را جهت طرح در  د در هورتی که مرخصی استعالجی پرسنل در یک نوبت بیش از سه روز

کمیسیون  بیمه تامین اجتماعی به آن سازمان ارائه نماید . سازمان تامین اجتماعی نیز طی استعالمی که از واحد منابع انسانی 

و مزایاي بیمارستان می نماید. عدم حضور متقاضی در روزهاي استعالجی را بررسی و اقدامات الزم جهت پرداخت حقوق 

 متقاضی در روزهاي استعالجی را انجام می دهد.

 حقوق و دستمزد

 

هزینه اي است که طی قراردادي که بین کارفرما وکارمند بسته می شود در ازاي انجام کار مشخص )وظیفه محوله ( به کارمند 

 پرداخت می شود .

پرداخت حقوق به موقع و شفاف سازي پرداخت هاي انجام پرسنل،بیمارستان با هدف  مزایاي و با توجه به لزوم پرداخت حقوق

 شده در زمینه حقوق کلیه پرسنل ، سیاست پرداخت حقوق مطاب  با قوانین و مقررات اداره کار را اتخاذ نموده است .

 الف( نیروهاي قراردادي : 

جتماعی کشورکه هر سال اعالم می گردد . بیمارستان حقوق و مزایاي این گروه از کارکنان را بر اساس قانون کار و تأمین ا1

 محاسبه و جهت پرداخت آن اقدام می نماید.

.  بیمارستان مبلغی اضافه بر اشل حقوقی اداره کار با عناوین )پاداش بهره وري ، بهره وري بالینی ، سایر مزایا ، سختی کار ، 2

صیلی و نیز وضعیت شغلی پرسنل به ایشان ح  جذ  و فوق العاده شغل و ح  مسئولیت ( با در  نظر گرفتن مدرک تح

 پرداخت می نماید.

.  ح  عیدي و سنوات و مانده مرخصی این گروه طب  قانون اداره کار و امور اجتماعی محاسبه و  در پایان هر سال پرداخت 3

 می گردد . 
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  ( نیروهاي ساعتی : 

نون کار و تأمین اجتماعی کشورکه هر سال اعالم می گردد را . بیمارستان حقوق و مزایاي این گروه از کارکنان را بر اساس قا1

 بر اساس میزان ساعت کار ایشان محاسبه و جهت پرداخت آن اقدام می نماید .

. بیمارستان مبلغی اضافه بر اشل حقوقی اداره کار با عناوین )سایر مزایا و  سختی کار ( با در  نظر گرفتن مدرک تحصیلی و  2

 رسنل)ح  مسئولیت( به ایشان پرداخت می نماید .نیز وضعیت شغلی پ

. ح  عیدي و سنوات این گروه طب  قانون اداره کار و امور اجتماعی محاسبه و  بر اساس میزان ساعت کارکرد این گروه در 3

 پایان هر ماه، هم زمان با حقوق و مزایاي ایشان پرداخت می گردد . 

 ج( نیروهاي پرکیسی :

مزایاي این گروه از کارکنان که پزشکان متخصص می باشند را به هورت پرکیس و برابر با تعرفه ابالغی  د بیمارستان حقوق و

سالیانه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی محاسبه و جهت پرداخت اقدام می نماید که از مبلغ تعرفه، درهدي ح  

 باشد .  پزشک و درهدي ح  بیمارستان می

 د(نیروهاي پروژه اي: 

بیمارستان حقوق و مزایاي این گروه از کارکنان که نیروهاي پاره وقت می باشند را به هورت جلسه اي و برابر با تعرفه  د

 ابالغی سالیانه بنیاد شهید و امور ایرارگران محاسبه و پس ازکسر کسورات قانونی و مالیات جهت پرداخت اقدام می نماید.

 اضافه کار و پاداش

ساعت آن بعنوان کارکرد اهلی و مابقی بعنوان اضافه  192کارکرد ماهیانه پرسنل ساعتی و فیکس اداره کار، پس از محاسبه 

 کار محسو  می گردد.ضمناً مبلغ اضافه کاري طب  نرخ اضافه کار قانون کار و رفاه اجتماعی پرداخت می گردد.

ایی و تشوی  عملکرد مربت به برخی از پرسنل معرفی شده بیمارستان ماهیانه مبلغی بعنوان پاداش جهت افزایش انگیزه و کار

 از سوي مسئولین مربوطه پرداخت می نماید . 

د فیش حقوقی کارکنان قراردادي و ساعتی پس از پرداخت حقوق ، توسط کارگزینی از برنامه نرم افزار حقوق و مزایاي 

کنان با مراجعه به سایت و وارد کردن کدکاربري و کلمه بیمارستان دریافت و بروي سایت بیمارستان قرارداده میشود و کار

 عبور فیش خود را دریافت می نمایند.
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 دریافت فیش حقوقی

 

 

 جهت مشاهده و دریافت فیش حقوقی ماهیانه، مراحل ذکر شده ذیل را انجام دهید:

 شوید.  /http://www.rajaeehospital.irوارد سایت  -1

 راهنماي پرسنل و سپس فیش حقوق را انتخا  نمایید.از منوي سمت راست ، گزینه  -2

نام کاربري  و رمز عبور که )کامال محرمانه و شخصی( می باشد را  در قسمت مربوطه وارد نمایید و سپس دکمه  -3

 ورود را بزنید.

 در هورت ورود هحی  اطالعات نام و نام خانوادگی و کد پرسنلی خود را مشاهده می نمایید. -4

   ماه، ماه مورد نظر جهت مشاهده فیش را انتخا  نموده و سپس دکمه مشاهده را بزنید.از منوي انتخا -5

                                                    

 

 ارزشیابی کارکنان
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کیفیت و هدف از آن آگاهی از  فعالیتی است مستمر که عملکرد کارکنان را طی دوره ارزشیابی مورد بررسی قرار می دهد و

تدبیري جهت تقویت  ، میزان تالش وکوشش کارکنان در انجام وظایف محوله و نیل به اهداف شغلی است تا حسب مورد

 .به عمل آید ضعیفعملکرد قوي و اقداماتی براي اهالح و بهبود عملکرد 

عملکرد ، پرداخت  بهبود براي گیزهان کارکنان ، بیمارستان با هدف ایجاد عملکرد سنجش و سالیانه ارزشیابی با توجه به لزوم

اختصاهی جهت  هاي شاخص تدوین پرداخت پاداش ، سیاست و پرسنل کارائی و وضعیت کارانه و عقد قرارداد، سنجش

 ریاست را اتخاذ نموده است . و مسئول خود ارزیابی و ارزیابی توسط ارزشیابی سالیانه پرسنل و

موجود می "نحوه ارزشیابی  "تکمیلی و فرایند آن، در فرم جداگانه تحت عنوان  دستورالعمل تدوین شده ارزشیابی و توضیحات

 باشد.

 //  share/rajaeeنحوه ارزشیابی/کتابچه توجیهی/اداری و منابع انسانی/

 

 

 

 

 

 فرم مربوطه جهت ارزشیابی فصلی در مسیر ذیل قابل دسترس می باشد.

 //  rajaeeانسانی/اعتبار بخشی/فرم ارزشیابی/کتابچه توجیهی/محور منابع 

 

 ارتقای کارکنان
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علمی و  سط  کارایی ،سیاست ارتقاء و وري بهره افزایش رتبه پرسنل ،بیمارستان با هدف ارتقاء بررسی با توجه به لزوم

 پرسنل را اتخاذ نموده است .  مهارتهاي شغلی

قانون خدمات کشوري و عدم امکان اضافه شدن گروه به به علت عدم وجود و طبقه بندي مشاغل جهت پرسنل ، بر اساس 

 ایشان ،ارتقاء پست به شرح ذیل می باشد .

نمره در کمیته اعالم می گردد  61آماده و نمرات از  "دستورالعمل ارزشیابی"ارزیابی )ارزشیابی( عملکرد کارکنان طب   -

 مشخص می گردد.  111ات نهایی افراد از درهد امتیاز مشخص و نمر 41و سپس با برگزاري کمیته منابع انسانی 

عوامل ارزیابی کارمندان براي ارتقاء رتبه شغلی شامل میزان مهارت هاي مربوط به انجام وظائف محوله ، کارائی ، توانمندي ، "

 داشتن مهارت ، انجام خدمات برجسته ، داشتن ایده و خالقیت و هرفه جویی در زمان و هزینه و طی نمودن آموزش هاي

 "مرتبط با شغل و میزان جلب رضایت اربا  رجوع می باشد .

د درکمیته منابع انسانی و با در نظرگرفتن توانایی، سابقه کار، شرایط احراز و نمره ي ارزشیابی و ارزیابی عملکرد فرد مذکور و 

 را مطرح می نماید. با حضور مسئولین بیمارستان،افراد شناسایی و در کمیته مراتب ارتقاء پستی افراد مورد نظر

د ریاست بیمارستان و اعضاء جلسه در هورت تائید فرد مورد نظر ، دستور انتصا   فرد در پست مربوطه را هادر می نماید و 

 پست مربوطه را به واحد کارگزینی اعالم می نماید.

بیمارستان به اطالع فرد رسانده و  د کارگزینی ابالغ و شرح وظایف را بر اساس عناوین ذکر شده هادر و پس از امضاء ریاست

 همچنین رونوشت حکم هادره را به اطالع کلیه ي مسئولین می رساند .

 د پرسنل مربوطه موظف است شرح وظایف ابالغ شده را به هورت کامل مطالعه و امضاء و بر طب  آن عمل نماید.

باشد دوره ي تصدي تعیین شده خود را به نحوه   د پس از گذشت مدت زمان از مسئولیت ابالغی در هورتی که فرد توانسته

احسن و متناسب با رضایت سیستم و جامعه ي هدف به پایان رسانده باشد، در پست خود ابقاء و مجدداً ابالغ وي تمدید می 

 گردد .

 دستورالعمل تدوین شده جهت ارتقا و توضیحات تکمیلی آن، از مسیر زیر قابل دسترسی می باشد.

 //  rajaeeکارکنان/کتابچه توجیهی/محور منابع انسانی/اعتبار بخشی/ارتقا 
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 مدلهای شایستگی مدیران

 

در جایگاهی  کارمندان موفقیتهاي الزم براي  ها و نیازمندي ها، توانمندي ي مهارت هایی درباره مدل شایستگی با گردآوري داده

 شود.  شغلی آغاز می

دانند. با مدل  می ضروري  ي کارکنان اي را براي همه هاي پایه اي از مهارت ها برخورداري از مجموعه سیاري از سازمانب

دنبال نیروي کاري   ايِ ضروري را شناسایی و ردیابی کنید و به هاي پایه توانید این مهارت هاي اساسیِ سازمانی می شایستگی

 ها برخوردار باشد.  باشید که از این مهارت

ل شایستگی اساسی در مد بیمارستان و نوع جامعه هدفهاي گوناگون شایستگی، انتخا  مدل مناسب براي  در میان مدل

  می باشد.  تخصصیو  ، دانشی بعد فردي، فنیابعاد شامل بیمارستان مد نظر قرار می گیرد که 

معیارهاي انتصا  در چهار موضوع با عناوین، معیارهاي عمومی مدیریتی، معیارهاي اختصاهی، هالحیتهاي اخالقی، میانگین 

 شوند. شرایط الزم بصورت جدول زیر براي سطوح مسئولین در نظر گرفته مینمرات ارزشیابی سالیانه و پس از احراز حداقل 

 تبصره: حداقل شرایط الزم براي انتصا  در مشاغل کارشناسی و مسئولین عبارتند از:

 دارا بودن مدرک کارشناسی مرتبط با رشته شغلی. -1

 گرایش هاي رشته مدیریت.گذراندن دوره آموزش مدیریت و یا دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد در یکی از  -2

دارا بودن مالک ها و معیار هاي تصدي پست مربوطه )جزییات مربوط به مالک هاي انتخا  و انتصا )تحصیالت،  -3

 دانش، مهارت،تجربه( در مسیر ذیل قابل دسترس می باشد.(

 rajaeeتعیین مالک های الزم انتصاب مدیران/کتابچه توجیهی/محور منابع انسانی/اعتبار بخشی/

https://www.chetor.com/29077-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/
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 هاي مدیریتی. اشراف بر معیارهاي کلی وظایف، نقش ها و مهارت -4

 امتیاز از ارزیابی عملکرد دوره اي. 81اخذ حداقل -5

 

 ارزش گذاری کارکنان

 

 توسعه کارکنان کارکنان یارزش گذار

 ارتقا شغلی پرداخت پاداش در قبال انجام کار خو 

 برنامه هاي گردشی شغلی وضعیت کاري سالم و ایمن

 توسعه شغلی  امکان یادگیري و استفاده از مهارتهاي جدید

 استفاده از تخصص ها در مشاغل آماده کردن امکانات رشد و پیشرفت و ترقی براي کارکنان

 هماهنگی بین رشته تحصیلی و شغلی حف  حقوق فردي

 هماهنگی بین استعداد فردي و شغلی برقراري نظام مناسب پرداخت مبتنی بر عملکرد و برقراري نظام تنبیه و تشوی 

  ایجاد محیط سالم ارتباطی و همکاري و تعاملی بین کارکنان

   استفاده از نظریات کارکنان در برنامه ریزي و همسو نمودن کارکنان با سازمان

 انتخا  کارکنان نمونه )کارمند، پرستار نمونه(

 

  

  انجام رضایت سنجی شغلی 
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 رضایت شغلی

 

یت شغلی، نوعی احساس رضایت خاطر فرد از شغل خود در سازمان است که با کار مناسب با استعدادها، میزان موفقیت در رضا

کار، تامین نیازهاي منطقی، شکوفایی استعدادها، پیشرفت شغلی، تجربه هاي موف  ارتباط دارد. بنابراین رضایت شغلی یک 

 شغلی رضایت  کلی چه احساسی نسبت به شغل خود دارد. به بیان ساده تر متغیر نگرشی است که نشان می دهد فرد به طور

اشاره به میزان عالقه مندي فرد به شغلش دارد. رضایت شغلی یکی از متغیرهاي سازمانی است که در رابطه با عملکرد شغلی و 

را بهتر انجام دهند و براي رسیدن افرادي که احساس رضایت دارند دوست دارند کار خود . سازمانی مورد توجه قرار می گیرد

 .به اهداف مشترک شغلی بیشتر تالش نمایند

با توجه به اهمیت و ضرورت توجه به رضایت شغلی براي سالمت فردي، سالمت حرفه اي و سالمت جامعه ابزارها و پرسشنامه 

بیمارستان  بصورت اینترنتی و  انجام رضایت سنجی کارکنان.هاي متفاوتی در این حوزه توسط پژوهشگران تدوین شده است

دو بار در سال و در مهرماه و اسفند ماه از طری  سایت بیمارستان انجام می گیرد.کارکنان به آدرس ذیل مراجعه و پرسشنامه 

 رضایت سنجی را تکمیل می نمایند.

 

http://www.rajaeehospital.ir/نظر سنجی رضایت شغلی / پرسنلراهنماي 

 

 

 

http://www.rajaeehospital.ir/راهنمای


 

53 
 

 

 

 بهره وری نیروی انسانی

 

 

حداکرر استفاده مناسب از نیروي انسانی به منظور حرکت در جهت اهداف سازمان با کمترین زمان و حداقل هزینه بهره وري 

 نیروي انسانی نامیده می شود.

هدف بهبود کیفیت خدمات و ارتقاء رضایتمندي بیماران و پرسنل ،  ،بیمارستان با بهره وري کارکنان با توجه به لزوم افزایش

سیاست ارتقاء بهره وري را از طرق ارتقاء آموزش شغلی ، ارتقاء انگیزش ،ایجاد زمینه مناسب جهت ابتکار و خالقیت، برقراري 

 نظام مناسب پرداخت و برقراري نظام تنبیه و تشوی  اتخاذ نموده است .

 

 وري کارکنان بیمارستان به روش هاي زیر فعالیت می نماید : جهت ارتقاء بهره

 د ارتقاء بهره وري از طری  آموزش و توانمندسازي نیروي انسانی.1

 انتخا  کارمند نمونه(. -ارتقاء بهره وري از طری  ارتقاء انگیزش نیروي انسانی)امکانات رفاهی-2

 بر عملکرد.ارتقاء بهره وري از طری   برقراري پرداخت مبتنی -3

 ارتقاء بهره وري از طری  برقراري نظام تشوی  و تنبیه )آئین نامه انضباطی( -4

 ارتقاء بهره وري از طری  ارتقاء ابتکار و خالقیت) نظام پیشنهادات(  -5
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 ارتقاء بهره وری از طریق آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی:

 

 

 افزایش که باعث نحوي به آنان مهارتهاي بهبود و نگرش دانش،اهالح ارتقاي طری  از کارمندان قابلیتهاي توسعه و شناسایی

 .گردد سازمانی اهداف به دستیابی در تسهیل نهایت در و اثربخشی و کارایی

 وجود از اطمینان کسب و کارکنان ، بیمارستان با هدف آموزش وري بهره و توانمندي ارتقاء و توانمندسازي با توجه به لزوم

 پرسنل علمی سط  ،ارتقاء پرسنل کارائی افزایش شده، شناسایی آموزشی نیازهاي با متناسب آموزشی مواد و تسهیالت

، PDPدرمانی ، سیاست نیازسنجی آموزشی در قالب فرم هاي  خدمات کیفی و کمی و افزایش کارکنان وري بهره و ،کارآمدي

 را اتخاذ نموده است. برگزاري کالسهاي آموزشی و تدوین پمفلت هاي آموزشی

 الف(برگزاري کالسهاي آموزشی :

 را به کلیه ي پرسنل بیمارستان تحویل می دهد . PDPد سوپروایزر آموزشی فرم هاي نیازسنجی آموزشی در قالب 

 . د سوپروایزر آموزشی پس از تکمیل فرم ها توسط پرسنل بیمارستان ، فرم ها را تجزیه و تحلیل و اولویت بندي می نماید

 د سوپروایزر آموزشی پس از اجراي بند فوق ، تقویم آموزشی بیمارستان را تدوین می نماید .

 د سوپروایزر آموزشی طب  نامه اي تقویم آموزشی را به اطالع مسئولین بخشها و واحدهاي بیمارستان می رساند .

 مل می آورد .د سوپروایزر آموزشی با مدرسین برگزاري کالسها هماهنگی هاي الزم را به ع

 تبصره :

در هورتی که از مدرسین خارج از بیمارستان استفاده شود، سوپروایزر آموزشی موظف است جهت تائید برگزاري کالس با 

 ریاست بیمارستان هماهنگی نماید و اقدامات الزم را جهت پرداخت هزینه ي تدریس و ایا  و ذها  به عمل آورد .

 سازي کالس و پذیرایی با مسئول پشتیبانی هماهنگی می نماید .د سوپروایزر آموزشی جهت آماده 

 را از شرکت کنندگان اخذ می نماید . Posttestو   Pretestد مدرس مربوطه کالس آموزشی را برگزار و آزمون 
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 دهد. د سوپروایزر آموزشی فرم هاي اثربخشی کالس و لیست افراد شرکت کننده را جهت تکمیل در اختیار مدعوین قرار می

،جهت کالس   Pretestد سوپروایزر آموزشی شناسنامه آموزشی را بر اساس لیست افراد شرکت کننده و یا نمره آزمون 

 مربوطه هادر می نماید . 

 تدوین پمفلت هاي آموزشی :

 د تدوین کننده پمفلت ،پیش نویس پمفلت آموزشی را به سوپروایزر آموزشی ارائه می نماید .

زشی پس از بررسی استانداردهاي پمفلت ،شماره ي شناسایی پمفلت را درج و جهت تائید به مسئول واحد د سوپروایزر آمو

 مربوطه تحویل  می دهد .

 د مسئول مربوطه ،پس از تائید جهت تایپ ،پیشنویس پمفلت را به دبیرخانه تحویل می دهد .

 ر پرسنل ذیربط قرار می دهد .د مسئول مربوطه، پمفلت را به تعداد مورد نیاز تکریر و در اختیا
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 ارتقاء بهره وری از طریق ارتقاء انگیزش :

 

 حمایت و خدمات رفاهی -1

 در نشاط روحیه پرسنل، ایجاد رضایتمندي کارکنان، بیمارستان با هدف افزایش رفاه به اهمیت و رسیدگی با توجه به لزوم

 را جهت حف  و افزایش انگیزه کارکنان رعایت می نماید. ، موارد ذیلافزایش تعل  سازمانی پرسنلپرسنل و 

 حمایت و خدمات رفاهی

 بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان

 استفاده از سالن ورزشی روزهاي سه شنبه و یکشنبه

 پرداخت هدیه به مناسبت روز زن و مرد 

 پرداخت هدیه به مناسبت اعیاد شعبانیه 

 مناسبت ماه مبارک رمضان و  عید فطرپرداخت هدیه به 

 ارائه بلیط نیم بهاي شهربازي و سینما، .....

 ارائه بلیط استخر  با تخفبف ویژه ، استخرهاي  والیت و کوهستان  و موج هاي آبی فضیلت

 تقدیر از دانش اموزان ممتاز فرزندان کارکنان قراردادي و شرکتی

 محصل کارکنان کارکنان قراردادي و شرکتیپرداخت سرانه آموزشی جهت فرزندان 

 معرفی به بانک هادرات جهت اخذ تسهیالت 

 معرفی به بانک رسالت جهت اخذ تسهیالت کارکنان قراردادي و شرکتی

 هماهنگی جهت هدور بیمه ثالث اتومبیل

 پرداخت کارانه فصلی

 فیش غذا جهت سرو غذا در رستوران

 سالگرد ازدواج کارکنان قراردادي و شرکتیهدیه )فیش غذا( به مناسبت 

 تهیه فرم و پوشش اداري و پرستاري و خدمات بیمارستان

 هدیه به مناسبت تولد کارکنان کارکنان قراردادي و شرکتی

 هدیه به مناسبت سالرزو تاسیس بنیاد شهید
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 انتخاب کارمند نمونه -2

 

 تقویت جهت در خود دستگاه انتظار مورد ویژگیهاي و خصوهیات بودن دارا ضمن که است فردي نمونه و پرستار کارمند

 رفتار لحاظ بدین و بخشد تحق  عالی بسیار حد در را سازمانی اهداف اجتماعی، انضباط بیشتر چه هر رعایت و وجدان کاري

 .آید شمار به کارکنان سایر براي الگو عنوان به او عملکرد و

 نمونه به شرح ذیل می باشد:که از اهداف انتخا  کارمند 

 قناعت و درستکاري کار، اجتماعی، روحیه اداري، انضباط کاري، وجدان تقویت 1-  

 رجوع اربا  به بهتر خدمات ارائه به کارمندان ترغیب و تشوی  2-  

 سازمانی مطلو  فرهنگ ترویج و توسعه 3-  

 انسانی نیروي بهره وري ارتقاي و کارمندان شغلی رضایت افزایش 4-  

 کارآمد و متعهد کارمندان ارزنده خدمات به نهادن ارج 5-  

 کارمندان بین در نشاط و انگیزه تقویت 6-  

 سازمانی. رفتار مطلو  الگوهاي ارائه 8-  

 جزییات مربوط به مالک هاي انتخا  کارمند نمونه در مسیر  ذیل قابل دسترس می باشد.

 rajaee/کتابچه توجیهی/محور منابع انسانی/اعتبار بخشی/دستورالعل انتخاب کارمند نمونه 
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 ارتقاء بهره وری از طریق برقراری پرداخت مبتنی بر عملکرد:

 

با توجه به اینکه در بیمارستان ها نیز همانند سایر سازمانها، نیروي انسان به عنوان محور اهلی سازمان نقش اساسی را ایفا می 

رواج مشکالتی از قبیل : نارضایتی  دستمزد یا ناعادالنه و ناکارامد بودن سیستم پرداخت باعث کند ، عدم کفایت حقوق و

کارکنان ، غیبت ، ترک خدمت، شکایت یا دیگر مشکالت سازمانی می گردد. بنابراین هدف مدیریت در سازمان ، جذ  ، 

نظام پرداخت عادالنه یکی از مهمترین عوامل تحق  نگهداري و بالنده سازي نیروي انسانی شایسته است که در این راه طراحی 

این اهداف به شمار می رود .در همین راستا بیمارستان معیارهاي کیفی و پرداخت مبتنی بر عملکرد مزایاي غیر مستقیم 

 کارکنان )کارانه( را براساس موارد زیر تعیین نموده است : 

 جایگاه شغلی  -

 مسئولیت  -

 مدرک تحصیلی  -

 ساعت اضافه کار  میزان-

 میانگین نمرات ارزیابی ماهیانه کارکنان -

 شرکت در جلسات آموزشی به هورت مدرس یا کارآموز -

 وضعیت استخدامی کارکنان -

 کارایی و اثربخشی فرد در دستیابی به اهداف سازمانی مطاب  با نظر مسئول مربوطه و ریاست بیمارستان -

 ماهیانه کارکنان یکی از مهمترین مالکها در پرداخت کارانه می باشد. تبصره: بند میانگین نمرات ارزیابی

 را انجام می دهند . مارستانیکارکنان ب فصلی یابیارزمسئولین بخشها و واحدها  .1

کارگزینی ارزیابی هاي انجام شده را در فرمت کارانه وارد نموده و سپس تجزیه و تحلیل می نماید و نتایج را به ریاست  .2

 بیمارستان ارائه می نماید . 

 پس از تایید نهایی مستولین و ریاست ، فایل نهایی اماده و ریاست دستور پرداخت را به امور مالی هادر می نماید. .3
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 وری از طریق برقراری کمیته و نظام تشویق و تنبیه) آیین نامه انضباطی(:ارتقاء بهره 

 

از طری  ترغیب  پرسنلو تامین حقوق عمومی  درمانو کمک به سالم سازي محیط هاي بیمارستان پاسداري از جایگاه رفیع 

حقوق فردي و اجتماعی از اهداف  گرفتن و مقابله با بی نظمی، هنجار شکنی و نادیده کارکنان و پزشکانحف  کرامت کارکنان،

از بدو ورود و رعایت تقوا در امر قضاوت و تصمیم گیري  پرسنلمهم آن و توجه به شیوه برخورد هحی  و عالمانه با تخلفات 

 که اهداف کمیته به شرح ذیل می باشد: جزء اهول اساسی و خدشه ناپذیر شوراي انضباطی می باشد

 قررات به منظور افزایش کارائی کارکنانایجاد انگیزه جهت رعایت دقی  م .1

 نظارت بر کارکنان در زمینه رعایت ارزش هاي مورد نظر بیمارستان و  بنیاد شهید و امور ایرارگران .2

 نظارت بر انجام قوانین و مقررات اداري و مالی بیمارستان توسط کارکنان .3

 ،اخطار کتبی،گرفتن تعهدنامه،و .... .تصویب روش انجام تشوی  یا توبیخ از جمله روش هاي تذکر شفاهی  .4

رسیدگی به پیشنهادات ارائه شده توسط مسئولین و مدیران جهت تشوی  و یا توبیخ کارکنان و ارائه پیشنهاد به  .5

 رئیس بیمارستان جهت تشوی  و یا توبیخ

 رسیدگی به موارد انضباطی مطاب  با آئین نامه انضباطی اداره کار. .6

 شده در کمیته مذکور در ارزیابی عملکرد سالیانه کارکناناستفاده از موارد مطرح  .7

 

 آیین نامه انضباطی

 

 آیین نامه انضباطی بیمارستان از مسیر ذیل قابل دسترس می باشد.

 //  rajaeeآیین نامه انضباطی/کتابچه توجیهی/محور منابع انسانی/اعتبار بخشی/
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 اجتماعی در شیفت کاریهای  منوعیت استفاده غیرمتعارف از موبایل و شبکهم

 

مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت از ابالغ بخشنامه اي مبنی بر ممنوعیت استفاده غیرمتعارف از تلفن همراه 

.در حین انجام وظیفه در موسسات پزشکی، تشخیصی و درمانی به دانشگاههاي علوم پزشکی سراسر کشور خبر داد  

هاي اجتماعی در حین انجام وظیفه موجب نگرانی در کیفیت ارائه  کارکنان مراکز درمانی از تلفن همراه و مشغولیت ورود به شبکهاستفاده 

خدمات درمانی و کاهش ایمنی بیمار، عدم رعایت حقوق گیرندگان خدمت، سلب اعتماد بیماران، گسترش عفونت و اختالل عملکرد 

.در پی خواهد داشتتجهیزات حساس پزشکی و غیره را   

هرگونه کاربري غیرمتعارف تلفن همراه و ورود به شبکه هاي اجتماعی در محیط کاري و شیفت فعال همکاران درمانی، ، به همین دلیل 

.اعالم می شود و مسئولیت نظارت و کنترل آن با مسئولین مرتبط خواهد بود غیرمجاز و ممنوع    

محور حقوق گیرنده خدمت در استانداردهاي  "2-2-ح"از استاندارد  2و1هاي  ع فوق در سنجهبه منظور رعایت حقوق بیماران ، موضو

.گیرند می قرار ارزیابی مورد آن اساس بر  ها مورد تاکید قرار گرفته و بیمارستان 1395اعتباربخشی نسل نوین ابالغی سال   

 

 ارتقاء بهره وری از طریق ابتکار و خالقیت) نظام پیشنهادات(:
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جویی  براي مسئله یابی، چاره بیمارستان توان از فکر و اندیشه هاي کارکنان نظام یا سیستم پیشنهادات ، تکنیکی است که می

و حل مسائل و مشکالت بهره جست. بر اساس نظام پیشنهادات کلیه کارکنان از عالیترین رده سازمانی تا پایین ترین سط  آن 

هاي موجود در روند کاري و یا بهبود روشهاي انجام  ابتکارات و نظرات خود را براي رفع نارساییها ،  توانند پیشنهادات، ایده می

گردد.فقط به  کار و یا افزایش کیفیت تولید ارائه دهند. البته نظام پیشنهادات فقط انتقاد نیست بلکه در آن راه چاره نیز ارائه می

مشکالت نیز ارائه می شود از این طری  کارکنان می توانند به همه امور  بیان مشکالت پرداخته نمی شود بلکه راه حلهاي رفع

بپردازند و پیشنهادهاي اهالحی خود را بر اساس فرآیندي مشخص تدوین و ارائه نمایند. استقرار نظام  بیمارستانو فعالیتهاي 

ه و باعث مشارکت بیشتر کارکنان در پذیرش و بررسی پیشنهادات توجه و حساسیت کارکنان را به فرآیندهاي کار بیشتر کرد

با افزایش مشارکت، خالقیت و روحیه کارکنان، راهکارهاي عملی براي حل مسائل و مشکالت همچنین می شود. و  بیمارستان

 .شود پیدا می

 

 

 اهداف نظام پیشنهادات:

  داوطلبانه همکاري فرهنگ اشاعه •

 کارکنان انگیزه و روحیه بهبود •

 ابتکار و نوآوري خالقیت، میزان افزایش •

 سازمانی تعل  و پذیري مسئولیت تقویت •

 تغییر مقابل در مقاومت کاهش •

 کارکنان و مدیران توانمندسازي افزایش •

 پذیري انعطاف و پویاي افزایش •

 رسانی اطالع و اطالعات بهتر گردش •

 ها کاهش هزینه •

 انجام کارهاي مرتبط افزایش میزان وقت، سرعت  •

دانند در حالی که هدف اهلی  ها می در بعضی از سازمانها هدف از استقرار نظام پیشنهادات را افزایش درآمد و کاهش هزینه

هاي مناسب براي تعامل گروهی در محیط غیر رسمی  باید ایجاد انگیزه، رضایت شغلی و ایجاد زمینهپیشنهادات بیمارستانی 
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درآمد و کاهش هزینه ها را هم داشته باشد. فرهتهایی که خالقیت و نوآوري از  باشد که به دنبال خود ممکن است افزایش

و  شده و روحیه کارکنان را بهبود می بخشدبیمارستانی کند باعث نشاط کارکنان در کار  طری  سیستم پیشنهادات ایجاد می

 مکان مشارکت افراد را فراهم نموده است.باتوجه به اهمیت موارد ذکر شده بیمارستان شهید رجائی با ایجاد بسترهاي مناسب ا

 روشهاي ارسال پیشنهادات :

 جهت ارائه پیشنهاد. 51112833143ارسال پیشنهادات توسط پیامک به شماره  -1

مراجعه  مستقیم به کارگزینی جهت تهیه فرم پیشنهادات و یا استفاده از فرمهاي پیشنهادات نصب شده روي دیوار  -2

 ساختمان اداري.

و منوي راهنماي پرسنل و گزینه انتقادات و   www.rajaeehospital.irسایت بیمارستان به آدرسمراجعه به  -3

 پیشنهادات ، پیشنهادات خود را ثبت نمایند.

 

 رعایت استانداردهای پوشش

 

عرفی با استناد به قانون و به منظور ارتقاي کیفیت خدمات وحف  حریم شخصی،کرامت انسانی، رعایت موازین شرعی و ضوابط 

و اجراي اهول اخالق حرفه اي و افزایش ضریب امنیت شغلی کارکنان الزم است طب  قوانین کلی زیر پوشش افراد و شاغلین 

 نظام سالمت هورت پذیرد.

 نحوه پوشش آقایان

 .   استفاده از رنگهاي مناسب جهت پوشش و عدم استفاده از لباسهاي تنگ و چسبان1

 ن دار و یقه معمولی ، شلوار ساده و بلند می باشد؛پوشش آقایان پیراهن آستی.   2

 .   داشتن محاسن مناسب با در نظر گرفتن شئونات اسالمی.3

 .   رعایت کامل عفاف .4

 نحوه پوشش خانم ها

 .ها تا مچ، براي بانوان الزامی است پوشش کامل سر و بدن بجز هورت و دست .1

آستین کوتاه ) ساق دست نما(، چسبان، داراي رنگ تند و زننده، جلوبازو استفاده از مانتو نامناسب، کوتاه، چاک دار،  .2

 .بدون دکمه براي بانوان ممنوع است

 .آرایش هایی که در هورت و ناخن جنبه زیبایی دارد و موجب جلب توجه دیگران می شود براي بانوان ممنوع است .3
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 آشکارننمودن زیورآالت در انظار عمومی. .4

 سب جهت پوشش .استفاده از رنگهاي منا .5

 پوشش پرسنل طب  استانداردهاي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در این بیمارستان به شرح زیر می باشد:

 تخصص مربوطه جنسیت نوع پوشش

 -شلوار سرمه اي -روپوش سفید با نوار سرمه اي سه خط

 کفش مناسب

 مدیر پرستاري  مرد

–شلوار سرمه اي -روپوش سفید با نوار سرمه اي دو خط

 کفش مناسب

سوپروایزر   مرد

 سرپرستار

–شلوار سرمه اي -روپوش سفید با نوار سرمه اي یک خط

 کفش مناسب

 کارشناس پرستار مرد

 کاردان پرستاري مرد کفش مناسب-شلوار سرمه اي-روپوش سفید

 بهیار مرد کفش مناسب-شلوار سفید -روپوش سفید

مقنعه سرمه  -طالیی دو خطمانتو وشلوار سرمه اي با نوار 

 کفش مناسب -اي

 سوپروایزر زن

مقنعه سرمه  -مانتو وشلوار سرمه اي با نوار طالیی یک خط

 کفش مناسب -اي

 سرپرستار زن

 پرستار  زن کفش مناسب–مقنعه سرمه اي  –مانتو و شلوار سرمه اي

مقنعه  -مانتو و شلوار سرمه اي با نوار فیروزه اي دو خط

 کفش مناسب -سرمه اي

 روانشناس بالینی زن

شلوار پارچه اي  –روپوش سفید با نوار فیروزه اي دو خط 

 کفش مناسب-مناسب

 روانشناس بالینی  مرد

شلوار پارچه اي  –روپوش سفید با نوار فیروزه اي یک خط 

 کفش مناسب-مناسب

 مددکار اجتماعی مرد

 اداري زن کفش مناسب–مقنعه مشکی  –مانتو و شلوار مشکی

 مراقب )بادیگارد( مرد کفش مناسب-شلوار پارچه اي سرمه اي -پیراهن آبی

 اداري وانتظامات مرد کت وشلوار مناسب

 خدمات مرد بلوز و شلوار آبی ، خاکستري و...

 کاخدار مرد شلوار پارچه اي سرمه اي و... -پیراهن آستین کوتاه

 تاسیسات مرد بلوز و شلوار سبز)خلبانی(

 راننده مرد کاپشن-شلوار پارچه اي مناسب  -پیراهن مناسب 
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 خاتمه خدمت

 

 خدمت و افزایش خاتمه فرایند زمان کاهش مشمولین و بازخرید ، بیمارستان با هدف اخراج بازنشستگی، با توجه به لزوم انجام

 نموده است .سیاست اجراي مبانی خاتمه خدمت براساس قانون را اتخاذ  رجوعان اربا  رضایت

 انواع عناوینی که به واسطه آن پرسنل قراردادي کار انفصال می یابند عبارتند از :

  ( استعفا                                ج( اخراج                             بازنشستگیالف ( 

                              بازنشستگیالف ( 

سال سابقه( مراحل  31ان تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایرارگران می باشد در زمان اتمام کار )با توجه به اینکه این بیمارست

 زیر اجرا می گردد :

پرسنل به تامین اجتماعی مراجعه و سواب  خود را جمع آوري می نماید و در هورت داشتن حد نصا  روزهاي کار  -

 درخواست بازنشستگی خود را به تامین اجتماعی اعالم می نماید. 

 در هورت موافقت تامین اجتماعی پرسنل مربوطه درخواست خود را به واحد کارگزینی اعالم می نماید.  -

نی بیمارستان پس از تایید مسئول مافوق و ریاست بیمارستان فرم تسویه حسا  را در اختیار پرسنل مربوطه قرار د کارگزی

داده و ایشان با توجه به واحدهاي مندرج در برگ تسویه حسا  به مسئولین واحدها مراجعه و تائید تسویه حسا  و امضاء آنها 

 ید . را دریافت می نماید و تحویل کارگزینی می نما

د کارگزینی کلیه ي مطالبات پرسنل مربوطه را محاسبه و همراه با فرم تسویه حسا  تکمیل شده ، به واحد مالی ارسال می 

 نماید.

 کارگزینی مراحل اداري و قانونی مربوطه را انجام و پرونده پرسنل مربوطه را بایگانی می نماید.-

 استعفا  -ب

 ی بر استعفا را یکماه قبل از اتمام کار به مسئول واحد خود ارائه می نماید .د فرد متقاضی درخواست کتبی خود مبن

 مسئول واحد ضمن بررسی درخواست فرد موردنظر در هورت موافقت مراتب را به ریاست بیمارستان اطالع می دهد. -
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رد متقاضی را جهت تسویه د ریاست بیمارستان پس از بررسی درخواست و رایزنی با مسئولین مربوطه، در هورت موافقت، ف

 حسا  به کارگزینی بیمارستان معرفی می نماید .

 د کارگزینی پس از کسب دستور ریاست بیمارستان فرم تسویه حسا  با واحدها را در اختیار متقاضی قرار می دهد.

ید تسویه حسا  و امضاء د پرسنل مربوطه با توجه به واحدهاي مندرج در برگ تسویه حسا  به مسئولین واحدها مراجعه و تائ

 آنها را دریافت می نماید و به کارگزینی تحویل می نماید . 

د کارگزینی کلیه ي مطالبات پرسنل مربوطه را  محاسبه و همراه با فرم تسویه حسا  تکمیل شده ، جهت پرداخت به امور 

 مالی ارسال می نماید.

 بایگانی می نماید.د واحد کارگزینی پرونده پرسنل مربوطه را با مستندات 

 اخراج  -ج

د مسئول مربوطه در هورت عدم رضایت از عملکرد پرسنل و نامه کمیته انضباطی و یا عدم کارایی و اثربخشی خدمت 

 مستخدم، مراتب را طی نامه اي به اطالع ریاست بیمارستان جهت اخراج فرد مورد نظر ارائه می نماید .

است در جلسه اي داخلی با حضور مسئولین بیمارستان موضوع اخراج را مطرح می د ریاست بیمارستان پس از بررسی درخو

 نماید .

د ریاست بیمارستان در هورت تواف  سه چهارم اعضاء جلسه ، مراتب جهت اقدامات الزم براي اخراج مستخدم به کارگزینی 

 ارائه می نماید .

 را به فرد موردنظر تحویل می دهد.د کارگزینی در هورت راي جهت اخراج فرد ، فرم تسویه حسا  

د پرسنل مربوطه با توجه به واحدهاي مندرج در برگ تسویه حسا  به مسئولین واحدها مراجعه و تائید تسویه حسا  و امضاء 

 آنها را دریافت می نماید و به کارگزینی تحویل می نماید . 

با فرم تسویه حسا  تکمیل شده ، جهت پرداخت به امور د کارگزینی کلیه ي مطالبات پرسنل مربوطه را  محاسبه و همراه 

 مالی ارسال می نماید 

 د واحد کارگزینی پرونده پرسنل مربوطه را با مستندات بایگانی می نماید.
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 فرم گزارش خطا وخطر
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 بیمارانفرم گزارش فوری وقایع ناخواسته تهدید کننده حیات در درمان 
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  انجام عمل جراحی بر روی عضو 1کد )

 اشتباه
  انجام عمل جراحی بر روی بیمار اشتباه2کد )   جراحی با روش اشتباه بر روی بیمار3کد ) 

  جا گذاشتن هر گونه 0کد )device 
  مرگ در حین عمل جراحی یا بالفاصله 5کد )

 بعد از عمل
  تلقیح مصنوعی با دهنده اشتباه در زوجین نابارور6کد ) 

  مرگ یا ناتوانی بیمار به دنبال استفاده از دارو و تجهیزات آلوده میکروبی7کد ) 
  بیمار به دنبال استفاده از دستگاه های جدی ( مرگ یا ناتوانی 8کد

 آلوده

  بیمار به دنبال جدی ( مرگ یا ناتوانی 9کد

 آمبولی عروقیهرگونه 

  ترخیص و تحویل نوزاد به شخص و یا 1کد )

 اشخاص غیر از ولی قانونی

  ساعت طول  0( مفقود شدن بیمار در زمان بستری که بیش از 11کد

 بکشد

  خودکشی یا اقدام به خودکشی در 12کد )

 مرکز درمانی

  مرگ یا ناتوانی جدی بیمار به دنبال 13کد )

دارو، دوز دارو،  نوع ریقهر گونه اشتباه در تز

 زمان تزریق دارو

  مرگ یا ناتوانی جدی مرتبط با واکنش همولتیک به علت 10کد )

 تزریق گروه خون اشتباه در فرآورده های خونی 

  مرگ یا عارضه مادر و نوزاد بر اثر 15کد )

 زایمان طبیعی یا سزارین
  مرگ یا ناتوانی به دنبال هیپوگلیسمی 16کد )  بیماربعد از پذیرش  0یا  3م بستر درجه خ( ز17 کد  

  کرنیکتروس نوزاد ناشی از تعلل در 18کد )

 درمان 

  مرگ یا ناتوانی جدی بیمار به علت هر 19کد )

 گونه دستکاری غیر اصولی ستون فقرات

  ء متعاقب هر گونه ( مرگ یا ناتوانی جدی در اعضای تیم احیا24کد

 احیای بیمار شوک الکتریکی به دنبال

  حوادث مرتبط با استفاده اشتباه 21کد )

 گازهای مختلف به بیمار

  سوختگی های به دنبال اقدامات 22کد )

 درمانی مانند الکترود های اطاق عمل
  موارد مرتبط با محافظ و نگهدارنده های اطراف تخت23کد ) 

  سقوط بیمار20کد ) 
  موارد مرتبط با عدم رعایت و عدول 25کد )

 از چارچوب اخالق پزشکی
 ( هر گونه آسیب فیزیکی) ضرب و شتم و ...(  وارده به بیمار26کد 

  ربودن بیمار27کد )   دی اقدامات درمانی توسط کادر درمانق داروی خاص خطر آفرین یا قطع تعم( اصرار به تزری28کد 
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