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شتی                                                   ردمانی خویدادکشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا
 )ره(                         امام خمینی ردمانی مرکز آموزشی

                                 و ژپوهشی       معاونت آموزشی

 

 

 

 

 
 تهیه کننده

 موزشی مرکزآمعاونت -دکتر سخنور

 

کتابچه توجیهی بدو 

ورود فراگیران  مرکز 

امام آموزشی درمانی 

 )ره(خمینی
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 تعالی بسمه

 ایمنی پوشش، نحوه ادرای، مقررات و قوانین بیمارستان، این های فعالیت با شما آشنایی هدف با دارید اختیار در که ای کتابچه

 درمان گروه به پیوستن برای شما به مقدم خیر ضمن لذا .است شده تهیه سازمان و بیماران شما، متقابل حقوق وبهداشت  بیمار،

 .نمایم می توصیه شما به را آن دقیق کامل و مطالعه، آیت اهلل خوئی )ره( بیمارستان

 

 عزیزان شما یکایک از سپاس و تشکر با

 )ره( امام خمینی بیمارستان رئیس

 جبارزادهدکتر

 

 

 مقدمه

 شده دوخته ها تالش این موفقیت به همگان امید چشم و کنند می تالش مختلفی نهادهای بشری جوامع سالمت تأمین برای

 محسوب جامعه ارکان مهمترین از یکی بنابراین .نمایند می ارائه ارزشمندی خدمات زمینه این در درمانی بهداشتی و مراکز .است

 استفاده قابل منابع آخرین از برگرفته روز، به استانداردهای گام، اولین در درمانی، مراکز بهداشتی بخشی اعتبار برنامه .شوند می

 قوانین چارچوب در و اقتصادی فرهنگی، مذهبی، معیارهای بومی، با شرایط منطبق و توسعه حال در و پیشرفته کشورهای در

 خدمات ارائه جهت در اساسی گامی سالمت خدمات ها مراکز برنامه این گسترش با .است داده قرار امر متولیان اختیار در کشوری

 .داشت خواهند بر سالمت نظام در ایمن و کیفی

 کارکنان، و بیماران رضایت سالمت، بر گذاری اثر جدیدالورود، فراگیران آشنائی منظور به و بیمارستان کالن اهداف راستای در لذا

 .نماید ارائه را درمانی و بهداشتی خدمات مطلوب نحو به تا ایم نموده تهیه و گردآوری را مجموعه زیر

 

 )ره( امام خمینی بیمارستان پژوهشی و آموزشی معاون

 سخنوردکتر 
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 تهیه و تأیید کننده:

 (بیمارستان پژوهشی و آموزشی معاون) دکتر سخنور

10/6/1400 

 

 

 

 

 :کننده ابالغ/کننده تصویب

 )رئیس بیمارستان( جبارزاده دکتر آقای جناب

10/6/1400 
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 )ره( امام خمینیمعرفی مرکز آموزشی درمانی 

 

هزار مترمربع زیر بنا، با  15هزار مترمربع و با بیش از   30امام خمینی)ره( در زمینی به مساحت   آموزشی درمانی  مرکز    

نفر پرسنل در حوزه های تخصصی  قلب وعروق، زنان وزایمان، کودکان و نوزادان در آبان ماه  515تخت فعال و  216داشتن 

ن مرکز در حوزه تخصصی خود بعنوان  بلوک شمال استان  بدست ریاست محترم جمهوری کشورمان افتتاح گردید. ای 1397سال 

 و تنها مرکز تخصصی شهرستان بوده و آماده ارائه خدمات درمانی به مراجعین محترم می باشد . 
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 :عبارتنداز بيمارستان فعال بخش هاي

   ICUبخش مراقبتهای ویژه  .1

 CCUبخش مراقبتهای ویژه  .2

 NICUبخش مراقبتهای ویژه  .3

 بخش داخلی قلب مردان    .4

 بخش داخلی قلب زنان   .5

  1بخش اطفال  .6

  2بخش اطفال  .7

 بخش نوزادان  .8

 بخش جراحی زنان  .9

 بخش زایمان  .10

 )زایشگاه( LDR بخش  .11

 CSRبخش اعمال جراحی )اتاق عمل(  و  .12

 بخش اورژانس  .13

 بخش اورژانس مامایی  .14

 کلنیک تخصصی  .15

 

 عبارتند از: بخش هاي پاراكلينيك

 واحد رادیولوژی 

 واحد سونوگرافی 

 واحد آزمایشگاه و انتقال خون 

 واحد هاي اداري و  پشتيبانی

 دفتر ریاست و مدیریت  

 واحد اعتباربخشی و بهبودکیفیت و ایمنی   

 واحد روابط عمومی  و حقوق گیرندگان خدمت و رسیدگی به شکایات   

 واحدمدیریت اطالعات سالمت 

 واحد  درآمد و اسناد پزشکی 

 عفونتواحد کنترل  

 واحد تاسیسات و نگهداشت 

 واحد تجهیزات پزشکی 

 واحد تغذیه و آشپزخانه  

 واحد داروخانه 
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 واحد انبار و اموال 

 واحد تدارکات و کارپردازی 

 واحد نقلیه  

 واحد نگهبانی 

 واحدفناوری اطالعات 

 واحد بهداشت محیط و مدیریت پسماند 

 واحد بهداشت حرفه ای و سالمت کارکنان 

 هواحد رختشویخان 

 واحد حسابداری 

 واحد کارگزینی  

 مشخصات اصلی بیمارستان

 1 درجه:  بیمارستان درجه

 درمانی -آموزشی:  فعالیت نوع

 دانشگاهی وابستگی نوع

 تخصصی فوق و تخصصی: بیمارستانهای زمره در

 216 فعال: تخت تعداد
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 اطالعات مسئولین

 

 

 

 

 مسئولیناطالعات 

 واحدمسئول  واحد نام ردیف

 

 جبارزادهدکتر  ریاست 1

 دکتر سخنور معاونت آموزشی 

 حاج احمدی مدیریت 2

 هوسکار مدیریت پرستاری 3

 سلیمان زاده دفتر بهبود کیفیت 4

 فراهانی سوپروایزر آموزشی 5

 رائین سوپروایزر آموزش سالمت 6

 حسنلو کارشناس کنترل عفونت 7

 زاللو سوپروایزر بالینی صبح 8

 جبارزادهدکتر  بیمارستان Bed Managerمسئول فنی و  9

 رستملودکتر  مسئول فنی داروخانه 10

 زغالچیدکتر  مسئول فنی آزمایشگاه 11

 صدریدکتر  مسئول فنی رادیولوژی 12
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 های درمانی اطالعات بخش

 مسئول بخش نام بخش ردیف

 خضرلو  قلب زنان 1

 اسکندرنژاد قلب مردان 2

 حسن نژاد جراحی زنان 3

 قره جه داغی مادران پرخطر 4

5 CCU سلطانی 

6 ICU آقازاده 

7 NICU زینال نژاد 

 اصغری اطفال 8

 حیدرزاده نوزادان 9

 قلیزاد اورژانس 10

 محمدپور اتاق عمل 11
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 توانبخشی -پاراکلینیک -اطالعات واحدهای اداری

 واحدمسئول  واحد نام ردیف

 

 عباسلومهندس  محیط بهداشت 1

 علیزادهمهندس  بهداشت حرفه ای 2

 الیاسلو  مددکاری 3

 توتونچیان دبیرخانه 5

 سلیمان زاده پزشکی مدارک و پذیرش 6

 شکارلو درآمد/ترخیص 7

 محمدی ملزومات انبار 8

 جلیل زاده کارپردازی 9

 حاج عباسلو حسابداری 10

 شرفخانی اموال امین 11

 قینرلو خدمات 12

 مظفرنیا تغذیه 13

 بیگ زاده دارویی انبار 14

16 IT مقدم 

 ولیزاده منابع انسانی 17

 مهندس توحید اسماعیلی تاسیسات 18

 نصیری آزمایشگاه 19

 خلیل لو حراست 21

 علی اکبرلو رادیولوژی 22
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 اطالعات واحد های دیگر

 مسئول واحد واحد نام ردیف

 

 جبارزادهدکتر  مسئول ایمنی بیمار 1

 زینل پور کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار 2

 سلیمان زاده مسئول بحران 3

 علیلو مسئول حقوق گیرنده خدمت 4

 علیلو مسئول رسیدگی به شکایات 5

 دکتر سمیرا اهرابی پزشک هموویژالنس 6

 علی مختاری زهره پرستار هموویژالنس 7

 دکتر سخنور معاون آموزشی 8

 علی پور و آموزش EDOکارشناس  9

 تیم اجرایی  اعضای 

 

 ریاست بیمارستان ) مسئول فنی و  ایمنی( آقای دکتر رضا جبارزاده

 معاون آموزشی متعارفیدکتر 

بيمارستانبرنامه استراتژیك كميته هماهنگی و اجرایی اعضاي   
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 معاون آموزشی  بیمارستان دکتر سخنور

 مسئول توسعه آموزش بالینی علی پورخانم 

 مدیریت مرکز آقای  علی احمدی

 مدیر خدمات پرستاری خانم هوسکار

 مسئول بهبود کیفیت و ایمنی آقای سلیمان زاده

 سوپروایزر آموزشی خانم فراهانی

 عامل  امور مالی آقای حاج عباسلو

 کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار پورخانم زینل 

 کارشناس بهبود کیفیت و مسئول کمیته ها خانم کواکبی

 فناوری اطالعاتمسئول آقای مقدم

 مسئول کارگزینی  و منابع انسانی آقای ولیزاده
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 پرستاری محترم دانشجویان وظایف شرح

 .دارد وجود تغییر امکان نمایید کنترل را ها برنامه مجددا کارآموزی شروع از قبل است خواهشمند -1

 .نمایید بازشناسی را مربوطه درمانی آموزشی مرکز آدرس کارآموزی شروع از قبل  -2

 .شوید آگاه بخش در موجود مقررات از و شده آشنا بخش سرپرستار با کارآموزی شروع با -3

 .نمایید هماهنگ مربوطه استاد با کمد تهیه جهت کارآموزی اول روز -4

بیمارستان،  مقررات رعایت بر ویژه توجه .بخواهید استاد از را مربوطه ارزشیابی فرم و درس طرح کارآموزی اول روز  -5

 شرکت ادامه دانشجو، ظاهری نامناسب وضعیت گزارش صورت در .باشید داشته خروج و ورود و ظاهری شئونات رعایت

 .بود خواهد دانشکده نظارتی شورای نظر به منوط در کارآموزی

 شفاهی اعالم صورت به سرپرستار و استاد به را خود عملکرد گزارش کارآموزی روز یک پایان در است موظف دانشجو  -6

 .نماید

 .گیرد انجام مربوطه استاد نظر زیر صرفا بالینی رویه هر  -7

 .ننمایید شفاهی نمره اعالم درخواست و نمایید مشاهده سایت در را نمرات کارآموزی پایان از پس  -8

 منوط به کارآموزی در شرکت ادامه مذکور، مورد گزارش صورت در .نمایید ترک موظف ساعت در را کارآموزی محل  -9

 .بود خواهد دانشکده نظارتی شورای نظر

 .دهید اطالع دانشکده به را مراتب دانشجویان، از کدام هر در روانی و جسمی مشکالت و موارد مشاهده صورت در -10

 .است پذیر امکان دانشکده مجوز با صرفا او حضور ادامه دانشجو، جانب از اخالقی مشکل گونه هر با برخورد در  -11

 مکتوب ارسال صورت به دانشکده به کارآموزی اتمام از قبل را دانشکده اتینت شدن مفقود و آمد پیش موارد گزارش  -12

 .نمایید

 .است پذیر امکان دانشکده مجوز با فقط حضور نیست، استاد لیست در دانشجو نام اگر  -13

صورت  در و است ممنوع کارآموزی در وی حضور ننموده انتخاب را واحد اما هست استاد لیست در دانشجو نام اگر  -14

 .شود نمی داشته نگه ای نمره و شده محسوب تخلف مشاهده

 .است میسر جابجایی امکان گروه از مجوز ارائه با تنها و باشد نمی پذیر امکان کارآموزی گروههای در جابجایی -15

 بنابراین .گیرد می صورت وی با گروه اعضای برای رسانی اطالع گونه هر که شود مشخص نماینده یک گروه هر برای  -16

 .باشند داشته را الزم هماهنگی نماینده با گروه افراد کلیه است شایسته

کارآموزی  نیست تقویم در که تعطیالتی در اما است، شده گرفته نظر در جبرانی کارآموزی زمان در تعطیالت برای  -17

 .است برقرار

 .باشد می 13-18:30عصر:  و7:30 -13صبح:  شیفت در کارآموزی ساعت -18

 .فرمایید هماهنگ مربوطه استاد با را استراحت مکان و است دقیقه  15دانشجویان وقت میان استراحت  -19

 دانشکده عدم ای اتیکت سرمه مقنعه و ای پارچه شلوار پرستاری سفید کفش و روپوش :دختر دانشجویان یونیفرم  -20

 داشتن مذکور، وضعیت با دانشجو حضور از و است ممنوع جین شلوار پوشیدن .ازدواج( است حلقه )بجز  آالت زیور

 .آید می بعمل ممانعت حجاب رعایت عدم و آرایش داشتن الک ناخن،

 .ازدواج( است حلقه )بجز  آالت زیور دانشکده عدم مشکی اتیکت سفید کفش روپوش :پسر دانشجویان یونیفرم -21

 .آید می بعمل ممانعت دانشجو حضور از و است ممنوع جین شلوار پوشیدن -22

 غیر روز نمره ، دو دو کسر مجاز غیر روز واحد، یک حذف مجاز روز نمره، دو یک کسر مجاز روز یک :دانشجو غیبت -23

 صفر نمره مجاز
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 مستندات و ها غیبت تاریخ صرفا است موظف محترم استاد و باشد می دانشکده عهده بر دانشجو غیبت نمره کسر - -24

 محترم استاد عهده بر غیبت بودن موجه غیر و موجه تشخیص .نماید ارسال دانشکده به نمره همراه را آن بودن مجاز -25

 .میباشد

 .است ممنوع دانشجو غیبت برای جبرانی گذاشتن -26

 داشتن با دانشجو ورود از -27

 .گررد ارجاع دانشکده به بایستی و آید بعمل ممانعت غیبت 2 -28

 :دانشجو تاخیر  -29

 با فقط بیشتر تاخیر مجاز ، با غیبت یک میزان همان با تاخیر نمره، دو 5/0کسر  دقیقه15مدت  به تاخیر روز یک -30

 .دارد حضور اجازه دانشکده مجوز

 گروه اعالم به مکتوب بصورت را خود انتقادات و پیشنهادات نظرات، بالینی آموزش سطح ارتقا جهت است خواهشمند -31

 .فرمایید

 

 امام خمینی)ره(درمانی  و آموزشی مرکز پوشش نحوه نامه آئین

 ای حرفه الف( پوشش

 .حجاب باید کامل و بر اساس شوون اسالمی و دانشجویی باشد -

مدل مانتو ،شلوار ، مقنعه ،کفش ،کیف و .استفاده از مانتو ، شلوار ،مقنعه و جوراب متعارف جهت پوشش الزامی است -

 .جوراب باید ساده و به دور از مدهای افراطی باشد

شلوار باید اندازه متعارف داشته باشد و تنگ و .خیلی بلند مجاز نیستپوشیدن مانتو تنگ یا خیلی گشاد ، کوتاه یا  -

 .استفاده از لباسهایی که تعمدا پاره یا وصله باشد ممنوع است.کوتاه نباشد

 .پوشش چادر یا مقنعه باید کامل و بر اساس موازین شرعی باشد -

 .باشد کفش باید ساده ،تمیز ، با پاشنه متعارف و بدون سر و صدای آزار دهنده -

  .پوشیدن چکمه روی شلوار، دمپایی و صندل در محیطهای آموزشی و پژوهشی مجاز نمیباشد -

مدل پیراهن ، شلوار ، کیف ، کفش و جوراب .استفاده از شلوار ، پیراهن و جوراب متعارف جهت پوشش الزامی است -

پیراهن باید آستین دار بوده ، کوتاه و خیلی  .شلوار نباید تنگ و کوتاه باشد .باید ساده و به دور از مدهای افراطی باشد

 .تنگ نباشد

پوشیدن دمپایی و صندل در محیطهای آموزشی و پژوهشی .استفاده از لباسی که تعمدا پاره یا وصله باشد ممنوع است -

 .کفش باید ساده و تمیز باشد.مجاز نیست

 .نگردد از پیراهن و شلواری که ضخامت الزم را برای حفظ پوشش ندارد استفاده -

 .رنگ لباس ، کفش و جوراب نباید تند و زننده باشد و جلب توجه نماید -

استفاده از لباس ، کیف ، کفش ، جوراب ، پیشانی بند ، مچ بند ، شال ، دستمال گردن ، کمربند ، انگشتر و کالههایی  -

انقالب و ضد اخالق باشند مجاز که غیرمتعارف و دارای نقوش و نوشته های زننده و یا عالمت گروههای ضد اسالم ، 

 .استفاده از کراوات و پاپیون ممنوع است.نیست

 .استفاده از عینک و زیور آالت متعارف مانند انگشتر و ساعت مجاز است -
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انجام .به دلیل افزایش انتقال عفونت و آسیب به افراد و تجهیزات ، ناخن ها بایستی کوتاه ، تمیز و پیراسته باشند -

 .و خالکوبی که درمعرض دید باشد ممنوع استهرگونه آرایش 

 .پیرایش موی سر و صورت باید ساده ، کوتاه و به دور از مدهای افراطی باشد -

 .استفاده از عطر یا ادکلن با بوی تند و غیر متعارف مجاز نیست -

 نصب کارت شناسایی کلیه دانشجویان بر روی لباس فرم الزامی می باشد . -

 استفاده بخش در عفونت کنترل رعایت منظور به است بهتر اما است بالمانع بخش در راههم تلفن داشتن همراه به -

 .نشود

 .باشد صدا بدون کامال باید همراه تلفن زنگ -

 .است ممنوع اکیدا همراه تلفن با کردن صحبت تشخیصی، و درمانی های روش انجام و بیمار از مراقبت هنگام در -

 .باشد می مجاز بیمار اتاق از خارج و اضطراری شرایط در فقط همراه تلفن با کردن صحبت -

 .شود بیمار استراحت و بخش آرامش و سکوت در اختالل باعث نباید همراه تلفن با کردن صحبت -

 .نکند ایجاد پرستاری دانشجوی وظیفه انجام روند در اختاللی بوده، کوتاه بسیار باید همراه تلفن مکالمات با -

 .است ممنوع درمانی محیطهای کلیه در همراه تلفن نظیر وسیلهای هر با و منظور هر به برداری تصویر گونه هر -

 .شد خواهد برخورد وی با مقررات طبق دانشجو واحد حذف بر عالوه قانونی، غیر برداری تصویر مشاهده صورت در -

 :توجه

 شهرستان درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشکده تابعه های بیمارستان در کارآموز و کارورز دانشجویان فرم لباس رنگ

 :است ذیل شرح به رشته تفکیک به خوی

 :پرستاری رشته

 ای سرمه یا مشکی سفید، بسته جلو کفش ای، سرمه مقنعه ای، سرمه شلوار سفید، روپوش :ها خانم

 سفید یا مشکی ی بسته جلو کفش ای، سرمه شلوار سفید، روپوش :آقایان

 :عمل اتاق رشته

 سبز مقنعه ،)دار روکش ترجیحا (شستشو قابل دمپایی شلوارسبز، سبز، روپوش :ها خانم

 )دار روکش ترجیحا (شستشو قابل دمپایی شلوارسبز، سبز، روپوش :آقایان

 :پزشکی های فوریت رشته

 سفید یا مشکی بسته جلو کفش ای، سورمه یا مشکی شلوار سفید، روپوش :بیمارستان

 .باشد می شهرستان پزشکی فوریت نیروهای فرم تابع :پزشکی فوریت های پایگاه

 

 دانشجویان کلی الزاماتب(

 است الزامی بالینی دانشجویان برای پژوهشی آموزشی های محیط در دانشجویان کلی الزامات رعایت. 
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 پزشکی اخالق مصوب متون وی، همراهان و گیرندگان خدمت حقوق های استاندارد رعایت منظور به باید دانشجویان 

 .عملنمایند آن به و مطالعه را

 از قبل نمایند سعی باید لذا باشد، می الزامی شرایطی هر در بیمار روحی آرامش و شخصی حریم رعایت که آنجایی از 

 .نمایند اخذ را بیمار رضایت حال، شرح تهیه یا و آزمایش معاینه، گونه هر انجام

 با را آن ابتدا در باید ببیند، ایمنی و بالینی مقررات ناقض یا و بیمار ضرر به را دستورالعملی که صورتی در دانشجویان 

 .بگذارند میان در بالینی آموزش ارشد مسئول

 شود حفظ بیمار خصوصی حریم باید معاینه هنگام. 

 بگذارند احترام اورژانس غیر موارد در درمانی روش و درمانگر انتخاب با رابطه در بیماران حقوق به باید دانشجویان. 

 پرهیز باید بیماران درحضور بلند صدای و سر از و باشد ادب با همراه و آرام باید گو و گفت درمانی، های محیط در 

 .شود

 بگذارند احترام بیماران فرهنگ و مذهب به باید دانشجویان. 

 ستودنی و ضروری همکاران دیگر و بیماران با مناسب برخورد و فروتنی ویژه به ای حرفه اخالق و نفس ادب رعایت 

 .است

 نمایند استفاده سوء آنان های خانواده یا بیمار موقعیت از نباید دانشجویان. 

 باشند کوشا بیمار اسرار حفظ جهت در باید دانشجویان. 

 دانشگاه، آرم خانوادگی، نام و نام حاوی معتبر شناسایی کارت داشتن همراه بالینی، های محیط در حضور مدت در 

 .است الزامی دانشجو سمت و تحصیلی رشته

 باشد می ممنوع بیمار بالین بر همراه تلفن از استفاده و آشامیدن و خوردن. 

 است ممنوع اکیداً بالینی و آموزشی های محیط در دخانیات انواع استعمال. 

 

 اجرایی نامه شیوهج(

 دانشجو تخلف صورت در که بود خواهد بیمارستان آموزشی محترم معاون نامه آئین این کمال و تمام رعایت بر نظارت مسئول

 جلوگیری بخش به دانشجو ورود از تکرار، صورت در و کند می دریافت شفاهی تذکر اول بار در بیمارستان آموزشی معاون طرف از

 .گردد می اعالم فرهنگی – دانشجویی و تحقیقات آموزش، معاونت به کتبی صورت به مراتب ضمن، در .شود می

 

 عرصه کارآموزی در پرستاری دانشجویان وظایف شرح

  زیر شرح به اولیه مراقبتهای اجرای

 بخش در مددجو پذیرش 

 بخش از مددجو ترخیص 

 برعکس و برانکار یا صندلی به تخت از مددجو جایی به جا 

 پوزیشن تغییر و بیمار به دادن پوزیشن 

 پوست فشار تحت نقاط ماساژ 



 عاونت آموزشی و پژوهشی بیمارستانم                                                                          )ره( امام خمینیمرکز آموزشی درمانی 

17 
 

 تمرینات اجرای ROM بیمار برای  

 اولیه مراقبتهای اجرای بر نظارت

 بیمار تخت کردن آماده 

 تخت در بیمار حمام 

 آلوده سر از مراقبت 

 دندان و دهان از مراقبت 

 دهان راه از تغذیه 

 بیمار دفع نیازهای به رسیدگی 

 انما انواع 

 جسد از مراقبت 

  مددجو پایش و بررسی

 مددجو سیستمهای بررسی 

 مددجو معاینه 

 آن ثبت و فشارخون گیری اندازه 

 بیمار حرارت درجه و تنفس نبض، گیری اندازه 

 آن ثبت و مویرگی پرشدگی زمان گیری اندازه 

 درد بررسی 

 مایعات دفع و جذب پایش و اندازه گیری 

 محیطی عروق وضعیت بررسی 

 (تورگور رطوبت، پوست )رنگ،حرارت، حیاتی عالئم بررسی 

 گودهگذاری و وسعت نظر از ادم بررسی 

 هوشیاری سطح و (AVPU) - پاسخدهی سطح بررسی (GCS) 

 -بیمار پسرفت یا دارودرمانی )پیشرفت نتایج بررسی( 

 جسمانی های مراقبت

 عمل اتاق به رفتن برای مددجو سازی آماده 

 درمانی روشهای انواع اجرای برای مددجو سازی آماده 

 تشخیصی روشهای انواع اجرای برای مددجو سازی آماده 

 ریکاوری اتاق از بیمار پذیرش 

 عمل از بعد مددجو از مراقبت 

 نوزاد و مادر از مراقبت 

 استومی انواع از مراقبت 

 زخم از مراقبت 

 معکوس ایزوله و ایزوله بیمار از مراقبت 
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 سرد کمپرس انواع 

 گرم کمپرس انواع 

 ناحیه از مراقبت و بررسی 

  پرستاری پروسیجرهای اجرای

 درمانی اکسیژن انواع 

 بینی و حلق و دهان ساکشن 

 تراشه ساکشن 

 آن ساکشن و تراکئوستومی از مراقبت 

 آن ساکشن و مصنوعی هوایی راه از مراقبت 

 - جایگذاریAirway     

 چشم شستشوی 

 تنفسی فیزیوتراپی 

 محیطی وریدهای از رگگیری 

 میکروست و سرم قطرات تنظیم 

 انفوزیون پمپ تنظیم 

 خون ترانسفوزیون 

 معده سونداژ 

 گاواژ 

 الواژ 

 پانسمان انواع 

 درن انواع از مراقبت 

 از مراقبت chest tube 

 زخم شستشوی 

 بخیه کشیدن 

 بانداژ انواع 

 ادراری سونداژ انواع 

 ریوی قلبی احیای 

 دارویی دستورات اجرای

 پوستی داروهای از استفاده 

 دارویی عوارض و تأثیرات بررسی 

 گاواژ طریق از یا دهانی ( خوراکی داروی دادن( 

 -صورت   به دارو تزریقID,SC,IM,IV - 

 درمانی سرم 

 بینی و گوش چشم، قطره ریختن 
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 (رکتال واژینال،) شیاف جایگذاری 

 آزمایشگاهی نمونه های تهیه

 خون 

 (کشت و ساده) مدفوع 

 ( کشت و سادهادرار) 

 خلط 

 شریانی خون 

 زخم از کشت 

 خون کشت برای 

 بیمار به آموزش

 پذیرش زمان در مددجو به اولیه آموزش 

 بستری حین مددجو به آموزش 

 ترخیص هنگام او وابستگان و مددجو به آموزش 

 آموزشی کتابچه یا پمفلت تهیه 

  روانی مراقبتهای

 مددجو با درمانی ارتباط برقراری 

 مددجو وابستگان با درمانی ارتباط برقراری 

 پرخاشگر مددجوی از مراقبت 

 متوفی بیمار وابستگان از مراقبت 

 نویسی گزارش

 فرایند مراحل بر مبتنی نویسی گزارش 

 حیاتی عالئم تغییرات دقیق گزارش 

 تشخیصی آزمایشهای تغییرات دقیق گزارش 

 دارویی مداخالت نتایج دقیق گزارش 

 راهبر خود یادگیری و خودآموزی

 پورتفولیو قالب در محوله تکالیف کلیه دقیق انجام 

 

 عرصه کارآموزی در سرپرستار وظایف شرح

 پرستاری دانشجوی عملکرد بر نظارت 

 بخش در پرستار مسئولیتهای و بخش در روتین اقدامات بستری، بیماران نوع محیط، با پرستاری دانشجوی سازی آشنا 
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 کارآموزی از دوره هر پایان در دانشجو عمومی ارزشیابی 

 دانشجو با رفتار

 آرامبخش و ایمن مطمئن، اضطراب، بدون خوشایند، آموزشی محیط تسهیل و ایجاد 

 دانشجو برای پذیرا و صمیمی جوی ایجاد 

 سالمت مراقبت تیم از عضوی عنوان به او شأن حفظ و آینده همکار عنوان به ، دانشجو با احترامآمیز برخورد 

 کاری محیط عرف ار خارج شوخیهای از اجتناب 

 پرستاری دانشجوی به عنوان هر به بیاحترامی یا تمسخر از اجتناب 

 دانشجو به توهینآمیز یا تحقیرآمیز الفاظ یا حرکات گونه هر ابراز از اجتناب 

 دانشجو به خشونت یا تهدید اعمال عدم 

 مثل) دانشجو برای خدمت حین حوادث وقوع صورت در ضوابط، طبق تشخیصی، یا درمانی اقدامات انجام و حمایت 

 سوزن با آلودگی( 

 سایرین و خود از محافظت به دانشجو نیاز به توجه با بخش، در عفونت کنترل پروتکلهای گوشزد 

 دانشجو نقش الگوی

 پرستاری کیفیت با و ایمن عملکرد با رابطه در معتبر و تجربه با مهم، اطالعاتی منبع یک عنوان به 

 حرفهای عملکرد در اخالقی و علمی رفتاری، الگوی یک عنوان به 

 شواهد بر مبتنی عملکرد و یادگیری برای نقش الگوی 

 دانشجو به آموزش

 (استاندارد غیر های روتین نه و) استاندارد اصول طبق وی عملکرد اصالح و دانشجو سواالت به پاسخ 

 دانشجو اختیار در مراقبتی و حرفهای نیاز مورد اطالعات دادن قرار 

 وی عملکردی خطاهای اصالح و صالحدید صورت در دانشجو به عمل استقالل دادن 

 سوپروایزر /بالینی آموزش ناظر به )رازداری حفظ با( معمول غیر وضعیتهای گزارش

 دانشجویی تخلف موارد گزارش 

 دانشجو طبیعی غیر روانی یا جسمانی وضعیتهای گزارش 

 گردد قانونی اقدامات به منجر است ممکن که دانشجو قصور یا و حرفهای رفتار سوء گزارش 

 دانشجو توسط بخش یا بیمارستان مقررات و قوانین نقض موارد گزارش 

 

 عرصه كارآموزي در بالينی آموزش ناظر وظایف شرح

 کارآموزی عرصه بیمارستانهای مراقبتی اهداف با دانشکده آموزشی اهداف هماهنگسازی

 آموزشی معاونت دفتر در مربیان سایر و بالینی ناظر غیاب و بیمارستان )حضور در مستمر حضور 

 میشود(. انجام بیمارستان 
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 پرستاری دفتر به دانشجویان کارآموزی ابالغ ارائه 

 ارائه و آموزش با رابطه در مختلف سطوح در پرستاری مدیریت و آموزشی معاون با هماهنگی 

 پرستاری دانشجوی خدمت 

 بخشهای سرپرستار به آنها معرفی و پرستاری دفتر هماهنگی با پرستاری دانشجویان تقسیمبندی 

 بیمارستان در نظر مورد 

 بیمارستان در دانشجویان غیاب و حضور بر نظارت و هماهنگی 

 پرستاری دانشجویان وضعیت مستمر کنترل و نظارت 

 صورت به بیمارستان و پرستاری دانشکده بین عرصه کارآموزی با مرتبط اطالعات انتقال و تبادل 

 مکتوب 

 پرستاری دانشجوی عملکرد بر نظارت

 بخش برنامه طبق دانشجو غیاب و حضور پیگیری 

 دانشجو توسط بیمارستان ضوابط و قوانین رعایت بر نظارت 

 از دانشجو عملکرد ماهیانه گزارش دریافت و دانشجو عملکرد با رابطه در بخش سرپرستار با تعامل 

 سرپرستار 

 دانشکده به آن گزارش و کارآموزی در احتمالی مسائل و مشکالت رفع و ساماندهی 

 دانشجو با رفتار

 آرامش و امنیت و اطمینان ایجاد و اضطراب رفع دانشجو، از حمایت 

 سالمت مراقبت تیم از عضوی عنوان به او شأن حفظ و دانشجو با احترامآمیز برخورد 

 پرستاری دانشجوی به عنوان هر به بیاحترامی یا تمسخر از اجتناب 

 دانشجو به توهینآمیز یا تحقیرآمیز الفاظ یا حرکات گونه هر ابراز از اجتناب 

 دانشجو به خشونت یا تهدید اعمال عدم 

 برای خدمت حین حوادث وقوع صورت در ضوابط، طبق تشخیصی، یا درمانی اقدامات انجام پیگیری و حمایت 

 )سوزن با آلودگی مثل ( دانشجو

 نقش الگوی یک عنوان به

 پرستاری کیفیت با و ایمن عملکرد با رابطه در معتبر و تجربه با مهم، اطالعاتی منبع یک عنوان به 

 حرفهای عملکرد در اخالقی و علمی رفتاری، الگوی یک عنوان به 

 شواهد بر مبتنی عملکرد و یادگیری برای نقش الگوی 

 دانشجو به آموزش 

 عرصه کارآموزی اهداف داشتن نظر در 

 استاندارد اصول طبق وی عملکرد اصالح و دانشجو سؤاالت به پاسخ و راهنمایی 

 دانشجو اختیار در مراقبتی و حرفهای نیاز مورد اطالعات دادن قرار 

 دانشجو عملکرد بر دورهای نظارت 
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 معمول غیر وضعیتهای پیگیری

 (رازداری حفظ با)دانشجویی تخلف موارد گزارش پیگیری 

 (رازداری حفظ با) دانشجو طبیعی غیر روانی یا جسمانی وضعیتهای پیگیری 

 (رازداری حفظ با) گردد قانونی اقدامات به منجر است ممکن که دانشجو قصور یا و حرفهای رفتار سوء پیگیری 

 اری(رازد حفظ با) دانشجو توسط بخش یا بیمارستان مقررات و قوانین نقض موارد پیگیری 

 

 نحوه تکمیل کاردکس مراقبت پرستاری بیمار

در بخش، ثبت می گردد. این  کاردکس به کاربرگی اطالق می شود که در آن برنامه مراقبتهای پرستاری روزانه بیمار بستری

کاربرگ یک برگه منفرد برای هر بیمار است که در ابتدای پذیرش بیمار در بخش تشکیل و پس از هر ویزیت، به روز رسانی 

شده و پرستاران بخش با مراجعه به آن اطالعات الزم در خصوص اجرای برنامه مراقبتی و داروئی بیمار را بطور خالصه و در کوتاه 

 .زمان ممکن دریافت می نمایندترین 

کاردکس از بخش های مختلفی نظیر اطالعات ضروری بیمار، درخواست پزشک، رژیم داروئی بیمار، مهمترین مراقبتهای  

 .پرستاری و رژیم غذائی تشکیل شده است

 هدف از تشکیل کاردکس مراقبتی بیماران در بخش بستری 

بخش ، ایجاد سرعت عمل در مراقبت از بیمار و به حداقل رساندن اشتباهات هدف اصلی از در نظر گرفتن کاردکس برای هر 

  .احتمالی است. همچنین استفاده از کاردکس امکان مالحظه مجموعه اطالعات یک بیمار در بخش را در کنار هم به ما می دهد

 مجموعه اطالعاتی که در کاردکس قابل دسترسی می باشد شامل موارد ذیل می باشد : 

عات دموگرافیک بیمار ، نام پزشک معالج ، تشخیص پزشکی، شماره تخت، تاریخ پذیرش و بستری در بخش، رژیم غذائی، اطال

رژیم داروئی، محدودیت ها و ممنوعیت های خاص، اقدامات تشخیصی یا درمانی مورد نیاز بیمار که در ساعات آینده باید انجام 

   .… : مشاوره ، رادیوگرافی ، تاریخ عمل جراحی وگیرد و یا اقدامات نیازمند پیگیری، مانند 

 نحوه ثبت اطالعات در کاردکس مراقبتی : 

ثبت اطالعات در کاردکس تابع مقررات بیمارستان است ولی بطور کلی برای ثبت در کاردکس از سه قلم ) خودکار قرمز ، خودکار 

  . آبی ، مداد ( استفاده می شود

 خودکار قرمز:  

مهم مانند: حساسیت دارویی، خطر و یا احتمال خودکشی، وجود زخم یا هرگونه آسیب پوستی، ممنوعیت تزریق  برای ثبت موارد

 … عضالنی، ابتال به بیماری خاص و

  .به طور کلی رنگ قرمز جهت ثبت اطالعات خاص و هشدار دهنده در مورد بیمار می باشد

 خودکار آبی:  
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نام و نام خانوادگی، شماره پرونده، کد پذیرش، نام پزشک معالج، تاریخ و ساعت پذیرش  برای ثبت موارد ثابت در کاردکس مانند :

  …و

 مداد:  

برای ثبت موارد متغیر مانند درخواست های دارویی و تشخیصی پزشک، سرم ها، زمان درخواست آزمایشات، ساعات کنترل 

 مراقبتهای  ات و رادیوگرافی های تشخیصی، مشاوره،عالئم حیاتی، تغییر پوزیشن، میزان فعالیت مددجو، درخواست آزمایش

  .باشد می …پرستاری و

 نکات مهم که در ثبت کاردکس می بایست مورد توجه قرار داد : 

  :با ذکر تاریخ و ساعت انجام در کاردکس باید ثبت گردند order مراقبتهای پرستاری ذیل در صورت وجود

 کنترل عالئم حیاتی 

  هوشیاریکنترل وضعیت 

 نحوه گرفتن اکسیژن همراه با نام وسیله و مقدار فلوی اکسیژن 

 (نوع راه هوایی مصنوعی و مشخصات ونتیالسیون مکانیکی بیمار )مد تنفسی( و تاریخ اینتوباسیون )لوله تراشه گذاری 

 راه تغذیه بیمار در صورت داشتن NGT گاستروستومی و یا ژونوستومی با ذکر تاریخ ، 

  فولی کاتترنوع لوله ( اداری F/C یا اکسترنال کاتتر E/C ) با ذکر تاریخ 

 کنترل I&O قید میشود. 

  ، در ردیفهای بعدی مواردی مانند : چسب تیوپ، وریدهای مرکزی، آرتری الین، دستور تغییر پوزیشن و ماساژ

 .فیزیوتراپی و نوع آن در موارد دیگر نوشته می شود

 دیکه چند بار در روز و برای مدتی انجام می شود، با مداد در قسمت آزمایشات و آزمایشات روزانه بیماران و موار

 . درخواست های پزشک با ذکر تاریخ و به صورت مدادی باقی می ماند

 هر گونه درخواست رزرو فرآورده های خونی در ستون آزمایشات ثبت می گردد. 

 ثبت کلیه موارد گرافی ها ( XRay  ،MRI  ،T.Scan  سونوگرافی و ،…  )درج پاراکلینیکی اقدامات سایر ستون در 

 . گردد

  ،مانند همودیالیز، تعویض خون( ثبت زمان درخواست انجام اقدامات درمانیLP و…  )پرستاری مراقبتهای ستون در 

 .گردد درج

 داروهای PRN  ،Stat در فضای اختصاص یافته به داروهای تزریقی و غیر تزریقی ثبت گردد . 

 عموالً کاردکس به صورت پشت و رو در یک برگهم A4  چاپ می گردد و در صورت نیاز به استفاده از هر دو روی

 انجام الزم راهنمایی کاردکس،  کاردکس با فلش قرمز رنگ و نوشتن جمله )توجه به پشت کاردکس( در هر دوسمت

 .شود می
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 : مراقبتی کاردکس در بیمار دارویی نحوه ثبت تجویز

  :است شده طراحی دارویی معموالً به صورت زیر کاردکس

  ساعت دارو  مقدار  راه مصرف  نام داروی تزریقی  تاریخ شروع

  95/6/24  Amp ceftriaxon  IV   1 gr   5-1-9 

 مواردی که دارو Hold می شود با مداد کلمه Hold و تاریخ آن در ستون دارویی نوشته می شود. 

 داروهای Stat  ساعت با مداد در کاردکس باقی می ماند و بعد از آن پاک می شود 24آزمایشات اورژانس به مدت و. 

 در صورت نیاز به شرایط خاص جهت دادن دارو یا PRN  بودن حتما در کاردکس مقابل نام دارو ثبت شود. مثال: )قرص

 (.داده شود Bp>100 لوزارتان با شرط

  شوند وداروی جدید یا تغییر دوز با قید تاریخ ثبت می شوندداروهای قطع شده از کاردکس پاک می. 

 وسپس میماند باقی کاردکس در ساعت 24 تا تاریخ قید با.…اقدامات انجام شده برای بیمار از قبیل گرافی، مشاوره و 

 .شوند می پاک

  دقت نمائید که کلیه اقدامات، مراقبتها و مشاهدات پرستار باید در پرونده بیمار ثبت شده و ثبت اقدامات در کاردکس

  .و قابل استناد نمی باشد صرفا جهت اطالع و هماهنگی مراقبتها بوده 

 

 

 خدمت گیرندگان حقوق رعایت

 برخوردار ای ویژه اهمیت از بیماری شرایط در امر این باشند؛ می ها انسان کرامت به احترام و حفظ به متعهد جامعه افراد یکایک

 خدمات است موظف دولت و بوده اسالمی جمهوری نظام پایه اصول از انسانی واالی کرامت به توجه اساسی قانون اساس بر .است

 به احترام بر مبتنی عادالنه، باید سالمت خدمات ارائه اساس این بر .نماید تأمین کشور افراد یکایک برای را درمانی بهداشتی

 .پذیرد صورت بیماران انسانی کرامت رعایت و حقوق

 تمامی ذاتی کرامت برابری پایه بر و ایرانی و اسالمی فرهنگ بر مبتنی و انسانی واالی های ارزش به توجه با بیمار حقوق منشور

 تنظیم سالمت خدمات گیرندگان و کنندگان ارائه میان انسانی رابطه تحکیم و ارتقاء حفظ، هدف با و سالمت خدمات گیرندگان

 .است شده

 بیمار حقوق منشور

 است بیمار حق سالمت خدمات مطلوب دریافت :اول محور. 

 :باید سالمت خدمات ارائه

 باشد مذهبی و فرهنگی اعتقادات ها، ارزش به احترام با و انسان منزلت و شأن ی شایسته. 

 باشد مهربانی با همراه و ادب انصاف، صداقت، ی پایه بر. 
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 باشد جنسیتی و بیماری نوع مذهبی، فرهنگی، قومی، جمله از تبعیض هرگونه از فارغ. 

 باشد روز دانش اساس بر. 

 باشد بیمار منافع برتری بر مبتنی. 

 باشد بیماران درمانی های اولویت و عدالت بر مبتنی سالمت منابع توزیع مورد در. 

 باشد توانبخشی و درمان تشخیص، پیشگیری، از اعم مراقبت ارکان هماهنگی بر مبتنی. 

 باشد غیرضروری های محدودیت و رنج و درد تحمیل از دور به و ضروری و پایه رفاهی امکانات کلیه تأمین همراه به. 

 زندانیان، روانی، بیماران سالمندان، باردار، زنان کودکان، جمله از جامعه پذیر آسیب های گروه حقوق به ای ویژه توجه 

 .باشد داشته سرپرست بدون افراد و جسمی و ذهنی معلوالن

 باشد بیمار وقت به احترام با و ممکن زمان ترین سریع در. 

 باشد خدمت گیرندگان جنس و سن زبان، چون متغیرهایی گرفتن نظر در با. 

 بر )الکتیو (غیرفوری موارد و گیرد صورت آن ی هزینه تأمین به توجه بدون (اورژانس) فوری و ضروری های مراقبت 

 .باشد شده تعریف ضوابط اساس

 ارایه از پس است الزم نباشد، ممکن مناسب خدمات ارایه که صورتی در ( اورژانس) فوری و ضروری های مراقبت در 

 .گردد فراهم مجهز واحد به بیمار انتقال زمینه الزم، توضیحات و ضروری خدمات

 هدف با مراقبت باشد، می الوقوع قریب بیمار مرگ و برگشت قابل غیر بیماری وضعیت که حیات پایانی مراحل در 

 و معنوی اجتماعی، روانی، نیازهای به توجه بیمار، رنج و درد کاهش آسایش از منظور .گردد ارایه وی آسایش حفظ

 خویش زندگی لحظات آخرین در دارد حق احتضار حال در بیمار .باشد می احتضار زمان در خانوادهاش و وی عاطفی

 .گردد همراه خواهد می که فردی با

 

 گیرد قرار بیمار اختیار در کافی میزان به و مطلوب نحو به باید اطالعات :دوم محور. 

 :باشد ذیل موارد شامل باید اطالعات محتوای

 پذیرش زمان در بیمار حقوق منشور مفاد 

 سیستم معرفی و بیمه ضوابط و درمانی غیر و درمانی خدمات از اعم بیمارستان بینی پیش قابل های هزینه و ضوابط 

 پذیرش زمان در حمایتی های

 ،ارتباط و دانشجو و پرستار پزشک، جمله از مراقبت ارائه مسئول پزشکی گروه اعضای ای حرفه رتبۀ و مسئولیت نام 

 یکدیگر با ها آن ای حرفه

 و آگهی پیش بیماری، تشخیص آن، احتمالی عوارض و روش هر قوت و ضعف نقاط و درمانی و تشخیصی های روش 

 بیمار گیری تصمیم روند در تأثیرگذار اطالعات ی کلیه نیز و آن عوارض

 درمان طول در پزشکی گروه اصلی اعضای و معالج پزشک به دسترسی ی نحوه  

 دارند پژوهشی ماهیت که اقداماتی ی کلیه 

 درمان استمرار برای ضروری های آموزش ی ارائه 
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 :باشد ذیل صورت به باید اطالعات ی ارائه ی نحوه

 زبان، جمله از وی فردی های ویژگی نیز و درد و اضطراب جمله از بیمار شرایط با متناسب و مناسب زمان در باید اطالعات

 :اینکه مگر گیرد، قرار وی اختیار در درک توان و تحصیالت

 پس اطالعات انتقال صورت این در) گردد بیمار به آسیب سبب فوق اطالعات ارائه ی واسطه به درمان شروع در تأخیر 

 .(شود انجام باید مناسب زمان اولین در ضروری، اقدام از

 محترم بیمار خواست باید صورت این در که نماید امتناع امر این از اطالعات، دریافت حق از اطالع رغم علی بیمار 

 .دهد قرار جدی خطر معرض در را سایرین یا وی بیمار، اطالع عدم اینکه مگر شود، شمرده

 نموده دریافت را آن و باشد داشته دسترسی خود بالینی پروندۀ در شده ثبت اطالعات تصویر ی کلیه به تواند می بیمار 

 .نماید درخواست را آن در مندرج اشتباهات تصحیح و

 شمرده شود محترم باید سالمت خدمات دریافت در بیمار آزادانه گیری تصمیم و انتخاب حق :سوم محور. 

 :باشد می ذیل موارد درباره مگیری تصمی و انتخاب محدوده

 ضوابط چارچوب در سالمت خدمات ی کننده ارائه مرکز و معالج پزشک انتخاب 

 مشاور عنوان به دوم پزشک از نظرخواهی و انتخاب 

 دریافت نحوه و تداوم در تأثیری وی گیری تصمیم اینکه از اطمینان با زیستی های پژوهش در شرکت عدم یا شرکت 

 .سالمت ندارد خدمات

 خودکشی موارد در مگر .آن رد یا پذیرش از ناشی احتمالی عوارض از آگاهی از پس پیشنهادی های درمان رد یا قبول 

 .دهد می قرار جدی خطر معرض در را دیگری شخص درمان، امتناع از که مواردی یا

 به و ثبت باشد می گیری تصمیم ظرفیت واجد بیمار که زمانی در آتی درمانی اقدامات مورد در بیمار قبلی نظر اعالم 

 کنندگان ارائه نظر مد قانونی موازین رعایت با وی گیری تصمیم ظرفیت فقدان زمان در اقدامات پزشکی راهنمای عنوان

 .گیرد قرار جایگزین بیمار گیرنده تصمیم و سالمت خدمات

 رازداری اصل رعایت و بیمار خصوصی حریم به احترام بر مبتنی باید سالمت خدمات ارایه :چهارم محور 

 .باشد

 کرده استثنا را آن قانون که مواردی در مگر است الزامی بیمار به مربوط اطالعات ی کلیه به راجع رازداری اصل رعایت 

 .باشد

 است ضروری .شود گذاشته احترام بیمار خصوصی حریم به باید درمانی، و تشخیصی از اعم مراقبت مراحل تمام در 

 .گردد فراهم بیمار خصوصی حریم تضمین جهت الزم منظورکلیۀامکانات بدین

 به دسترسی حق شوند می تلقی مجاز قانون حکم به که افرادی و بیمار طرف از مجاز افراد و درمانی گروه و بیمار 

 .دارند را اطالعات

 باشد داشته همراه را خود معتمد فرد معاینات، جمله از تشخیصی مراحل در دارد حق بیمار. 

 های ضرورت خالف بر امر این اینکه مگر باشد می کودک حق درمان مراحل تمام در کودک والدین از یکی همراهی 

 .باشد پزشکی
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 است بیمار حق شکایات به رسیدگی کارآمد نظام به دسترسی :پنجم محور. 

 دریافت کیفیت در اختالل بدون است، منشور این موضوع که خود حقوق نقض ادعای صورت در دارد حق بیمار هر 

 .نماید شکایت صالح ذی مقامات به سالمت خدمات

 شوند آگاه خود شکایت نتایج و رسیدگی نحوه از دارند حق بیماران. 

 کوتاه در مقررات مطابق حقوق، اثبات و رسیدگی از پس باید سالمت خدمات کنندگان ارائه خطای از ناشی خسارت 

 .شود جبران ممکن زمان ترین

 

 مذکور بیمار حقوق ی کلیه اعمال باشد، گیری تصمیم ظرفیت فاقد دلیلی هر به بیمار که صورتی در منشور، این مفاد اجرای در

 نظر خالف بر جایگزین گیرنده تصمیم چه چنان البته .بود خواهد جایگزین قانونی ی گیرنده تصمیم ی بر عهده منشور این در

 .بنماید را گیری تصمیم در نظر تجدید درخواست ذیربط مراجع طریق از تواند می شود، پزشک بیمار درمان مانع پزشک،

 بگیرد، تصمیم معقوالنه درمان روند از بخشی در تواند می اما است، گیری تصمیم برای کافی ظرفیت فاقد که بیماری چنانچه

 .شود شمرده او محترم تصمیم باید

 بیمار ایمنی

 خدمات با مرتبط بالقوه، یا مورد بی های آسیب از خالصی و اجتناب بهداشت، جهانی سازمان دیدگاه از بیمار ایمنی تعریف

 .است خدمات عرضه در ها فعالیت پرخطرترین از یکی درمانی خدمات که است داده نشان ها بررسی .سالمت است مراقبت

 خدمات ی ناحیه از نوعی به درمانی، موسسات در بستری موارد 10  %حدود متوسط به طور که آنست از حاکی کلی برآورد

 با برخورد نحوۀ درخصوص مهم نکته .است نموده لحاظ آن در را مرگ 1 %حدود ها بررسی که شوند می آسیب دچار درمانی

 .باشد ها می آن بودن پیشگیری قابل دیگری و بودن ناخواسته یکی حوادث، این

 می بیمار برای حیاتی و ضروری استانداردهای جزء که یک سطح در ایمنی دوستدار بیمارستان به رسیدن برای ایمنی استاندارد

 :از عبارتند باشند

 .باشد می اجرا حال در تفضیلی عملیاتی برنامه صورت به و است استراتژیک اولویت یک بیمارستان، در بیمار ایمنی -1

 .است شده منصوب بیمارستان در بیمار ایمنی برنامه پاسخگوی و مسئول عنوان به مناسب اختیارات با کارکنان از یکی -2

 جهت مداخله اعمال و سیستم در موجود خطرات شناسایی بیمار، ایمنی فرهنگ ارتقای منظور به بیمارستان مدیره هیئت -3

 .دارند مدیریتی منظم ها، بازدید فرصت ارتقاء

 .است شده منصوب خطر مدیریت و بیمار ایمنی های فعالیت ی کننده هماهنگ عنوان به بیمارستان میانی مدیران از یکی -4

 می بررسی را افتاده اتفاق خطاهای های ریزش علل و کرده برگزار مرتب را میر و مرگ کمیته ماهیانه جلسات بیمارستان- -5

 .کند

 .نماید می تضمین را ضروری تجهیزات و ها دستگاه وجود بیمارستان-6

 .نماید می تضمین کاربرد از قبل را مجدد استفاده قابلیت با پزشکی وسایل کلیه مطلوب و مناسب ضدعفونی بیمارستان -7

 .باشد می استریلیزاسیون و ضدعفونی ارتقاء تامین منظور به کافی تدارکات دارای بیمارستان-8
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 کار به و استخدام مناسبی کمیته توسط شرایط حائز قراردادی و بالینی کادر درمانی های مراقبت و خدمات ی ارائه جهت -9

 .شوند می گمارده

 را پروسیجر احتمالی جانبی عوارض و منافع خطرات، کلیه تهاجمی، تشخیص و درمانی اقدام هرگونه انجام از قبل پزشک -10

 .نماید می امضاء را نامه رضایت ی برگه بیمار پرستار، نظارت و حضور با و توضیح داده بیمار به

 خونی، های فرآورده خون ترانسفوزیون یا و دارو تجویز آزمایشگاهی، و تشخیصی درمانی، پروسیجر هرگونه انجام از قبل -11

 دو با حداقل سالمندان یا و هوشیاری اختالالت دچار بیماران نوزادان، جمله از خطر معرض در های گروه به ویژه و بیماران کلیه

 ها شناسه این از یکی بیمار اتاق گیرند. )شماره می قرار تأیید مورد و شناسایی )تولد تاریخ خانوادگی و نام نام، شامل (شناسه

 باشد( نمی

 .دارد می نگه آزاد را خود ارتباطی های کانال آزمایشات، حیاتی نتایج اضطراری اعالم منظور به بیمارستان -12

 بیماران به پاراکلینیکی آزمایشات معوقه نتایج اعالم و رسانی اطالع منظور به کننده تضمین های سیستم دارای بیمارستان -13

 .باشد ترخیص می زمان از بعد

 طرح و بالینی راهنمای عملیاتی، برنامه سازمانی چارت بر مشتمل عفونت کنترل و پیشگیری برنامه دارای بیمارستان -14

 .باشد می عملی راهنمای

 پرخطر های بخش و واحدها بر خاص تأکید با را تجهیزات کلیه مناسب استریلیزاسیون و عفونی ضد تمیزی، بیمارستان -15

 .نماید می تضمین

 خونی های فرآورده و خون زمینه در را بهداشت جهانی سازمان راهنماهای جمله از معتبر بالینی راهنماهای بیمارستان -16

 .نماید می اجرا ایمن

 در خون غربالگری داوطلبین رد و انتخاب و نام ثبت مثال برای خون ترانسفوزیون از قبل ایمن های روش دارای بیمارستان -17

 است. HBV وHIV  مثل مواردی

 بیمار ایمنی با مرتبط اجرایی های برنامه 

 خدمات مکتسبه های عفونت ها آن اولین که است شمرده بر بیمار ایمنی مقابل در را بزرگ چالش دو بهداشت جهانی سازمان

 از هم راهنماهایی لیست چک ها چالش این دوی هر برای .است جراحی اعمال ایمن غیر انجام از ناشی تهدید دیگری و سالمت

 در متبوع وزارت سوی از ها دست بهداشت برنامه مانند آنها اجرای اکنون هم که شده ارائه بهداشت جهانی سازمان سوی

 .شود می پیگیری تابعه درمانی آموزشی مراکز و ها بیمارستان

 عبارتند عناوین که نموده ارائه بیمار ایمنی ارتقاء و حصول برای حلهایی راه عنوان به اجرایی راهکار 9 بهداشت جهانی سازمان

 :از

 دارویی خطای از جلوگیری جهت مشابه تلفظ و نام با داروهای به توجه -1

 شود چیدمان جداگانه های قفسه و ها باکس در )ظاهر و شکل نظر از چه و نام نظر از چه (هم به شبیه داروهای. 

 باشد شده مشخص جداگانه برچسب با دارو نام باید حتماً خطرناک و باال غلظت با داروهای درخصوص. 
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 های نمونه از آگاهی داروها، ژنریک نام به توجه بیمار، بالین در دارویی کارت با دارو تطبیق ازجمله دادن دارو فرآیند 

 دارویی مشابه

 شود رعایت  ...و. 

 شود کسب آگاهی دارو نوع و دارویی اشکال از دادن دارو فرآیند اجرای از قبل. 

 بخوانید اسم به را وی (شود داده قرار مخاطب خانوادگی نام و نام با بیمار حتما دادن، دارو هنگام(. 

 شود داده مطابقت دارویی کارت با بیمار مشخصات دیگر بار یک دادن، دارو هنگام. 

 شود توجه انقضاء تاریخ و دارویی شکل دارو، دوز به داروها، کردن آماده هنگام. 

 شود داده مطابقت دارویی کارت با مجدداً  ...و دارو دوز دارو، نوع دادن، دارو هنگام. 

 بیمار شناسایی -2

 اقدامات خون، انتقال جراحی، اعمال داروها، تجویز فرآیند (دارد حیاتی اهمیت بیمار مشخصات به توجه که هایی گلوگاه کلیه

 بیماران صحیح شناسایی (مربوطه گایدالین یا دستورالعمل طبق و گیرد قرار مدنظر )خانواده و مادر به نوزاد تحویل و آزمایشگاهی

 اتفاقات وقوع کاهش منظور به )آزمایشگاهی اقدامات و جراحی اعمال دارویی، درمان خون، انتقال سرپایی، و بستری بخش در

 صحیح شناسایی عدم از ناشی ناخواسته اتفاقا رسانیدن حداقل به منظور به .شود اقدام خطاها از ناشی درمانی بهداشتی ناخواسته

 .باشند شناسایی دستبند دارای بیمارستان در پذیرش دوره در بیمارستانی بستری بخش بیماران کلیه است الزامی بیماران،

 اطمینان کسب جهت درمانی کارکنان مسوولیت از بیماران توسط شناسایی دستبند از استفاده که شود می یادآوری 

 .کاهد نمی صحیح بیمار روی صحیحبر اقدام انجام از

 شود حاصل اطمینان بیمار پذیرش هنگام در بیمار شناسایی دستبند روی در مندرج اطالعات صحت از. 

 شود پرینت یا درج سفید رنگ به شناسایی دستبند زمینه روی بر مشکی رنگ با بیمار مشخصات الزامیست. 

 چک را مندرج اطالعات صحت و شناسایی دستبند وجود بیمار تحویل هنگام یا و ادمیت در است موظف بخش پرستار 

 .نماید

 بیمارستان کل در یکسان روش یک به واضح و خوانا صورت به بایستی بیماران مشخصات خطا، از پیشگیری منظور به 

 مجددا نوشته، شدن دار خدشه صورت در است موظف بیمار، مسئول پرستار و شوند نوشته شناسایی دستبندهای رو بر

 .درخواست نماید پذیرش از را مندرجات برگ

 دستبند مراقبتی، یا و تشخیصی درمانی، خدمت یک ارائه منظور به درمانی تیم اعضای از یک هر که صورتی در 

 به شناسایی دستبند بستن به نسبت درمانی فرآیند اتمام از پس سریعاً ضروریست نمود، باز بیمار یک از را شناسایی

 .نشود بسته بیمار تخت یا ترالی میز، روی بر شناسایی دستبند ضمن در .نماید اقدام بیمار دست

 دستبند وجود به نسبت رندوم صورت به بخش هر در بالین، راند هنگام در است موظف گردش در شیفت سوپروایزر 

 .فرماید حاصل اطمینان و داده نشان حساسیت نیز دستبند در مندرج اطالعات صحت و شناسایی

 موظفند بخش تحول و تغییر هنگام در شب و عصر های شیفت در بخش مسئول عنوان به پرستاری پرسنل از یک هر 

 .فرمایند حاصل اطمینان و داده نشان حساسیت نیز دستبند در مندرج اطالعات صحت و دستبند وجود به نسبت

 و شناسایی دستبند وجود ضرورت بیمار، پذیرش هنگام یا و ها بخش به ورود بدو در بیمار به آموزش ی برگه در 

 .شود داده توضیح بیمار برای بستری مدت طول در آن از مراقبت

 نشود استفاده وی ی شناسه عنوان به بیمار تخت و اتاق شماره از هیچگاه شود می تأکید. 
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 یا پدر نام ضروریست بستری، بیمار دو خانوادگی نام و نام مشابهت صورت در بخش، در بیمار شدن بستری از پس 

 .گردد قید نیز بیماران تولد تاریخ

 نشوند پوست فشردگی سبب که شوند بسته نحوی به شناسایی دستبندهای. 

 غالب دست روی بر شناسایی دستبند وجود تشخیصی، و درمانی پروسیجرهای کلیه انجام برای بیمار انتقال هنگام در 

 .باشند می آن کنترل به موظف گیرنده تحویل پرسنل و بوده الزامی

 

 بیمار تحویل زمان در موثر ارتباط-3

 :شود می تقسیم بخش چند به بیمار با ارتباط مقوله کلی طور به

 مددجویانی یا و مددجو با پزشکی های فوریت خدمات نیروهای بیمارستان )ارتباط در بستری از قبل بیمار با ارتباط 

 .)باشند می پیشگیری اولیه سطوح در بهداشتی کننده خدمات دریافت که

 زمان ویژه، های موقعیت بستری، زمان پذیرش، بدو شامل خود که بیمارستان در بستری زمان در بیمار با ارتباط 

 .باشد می  ...و شده فوت و بدحال همراهان بیماران با ارتباط ترخیص،

 شود می جامعه بهداشت پرستاران و بیماری پیگیری زمان به مربوط بیشتر که ترخیص از بعد بیمار با ارتباط. 

 درمانی پرسنل توسط پوشش تحت موارد جزء است بیمار بستری زمان به مربوط که دوم مورد تنها باال بندی دسته از 

 .نماییم رعایت کامال را آن به نکات مربوط باید و بوده

 است متقابل احترام و اعتماد اساس بر و بیمار و پرستار بین اساسی، هسته عنوان به ارتباط. 

 باشد می درمان فرایند شدن اجرا بهتر چه هر و اعتماد حس ایجاد در عامل مهمترین صحیح، ارتباط برقراری. 

 پرسنل نگهبانی، نیروهای شامل ترتیب به میباشند ارتباط در بیمار با که درمانی غیر و درمانی مختلف های گروه 

 تریاژ، پرسنل پذیرش،

 بستری های بخش پرسنل ، )...و رادیولوژی اکو، داروخانه، آزمایشگاه، (پاراکلینیک های بخش پرسنل اسکرین، پزشک 

 .باشند می  ...و عمل اتاق مانند هایی بخش و

 بیمارستان اورژانس بخش( 1-3

 اورژانسی (کننده مراجعه بیمار شرایط به بسته .باشد می اورژانس بخش است، ارتباط در آن با بیمار که درمانی بخش اولین معموالً

 بدو در بیمار با ارتباط در باید که مواردی .است برخوردار ای ویژه حساسیت از مقوله دو هر در ارتباط ،)بودن اورژانسی غیر یا

 :شامل شود رعایت اورژانس غیر مواقع در اورژانس بخش به ورود

 اورژانس بخش به آنها راهنمایی و کامل احترام با و باز روی با بیمار همراهان و بیمار پذیرش .1

 تریاژ مسئول پرستار عنوان به خود معرفی .2

 سوگیری بدون بیمار اصلی مشکل پرسیدن و بیماری تاریخچه گرفتن .3

 وی همراهان یا بیمار با همدلی حس ایجاد  .4

 پرسنل و بیمار بین متقابل احترام  .5

 خود نام با بیمار کردن صدا  .6

 درمانی اقدامات انجام حین در بیمار منزلت و شأن حفظ .7

 تشخیصی و درمانی اقدامات انجام از شرایطی هر در بیمار شخصی حریم حفظ .8
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 .نکنید فراموش را "متشکرم و کنم می خواهش "دهد انجام را ای وظیفه خواهید می بیمار از که زمانی  .9

 نیاز مورد تشخیصی و درمانی اقدامات با ارتباط در بیمار به کافی توضیحات ارایه .10

 بیماران انطباق طرح رعایت و مراقبتی و درمانی پروسیجرهای انجام از قبل بیمار، از گرفتن اجازه  .11

 .است مناسب ارتباط بودن دار ادامه برای ضروری امری کار، انجام از مرحله هر در صداقت داشتن .12

 .نماید افشا را خود پنهان اضطراب راحتی به بتواند او تا نمایید تشویق احساسات ابراز به را بیمار  .13

 .شد خواهد اعتماد برقراری و ارتباط تقویت باعث رازداری  .14

 که است سواالتی باز، سواالت (باشد داشته بر در اطالعات استخراج در را العادهای فوق نتایج تواند می باز سواالت  .15

 روبه اصلی مشکل عنوان به مشکالتی چه با مثالً کند؛ می خیر یا بلی از تر مفصل های دادن پاسخ به مجبور را بیمار

 )هستید؟ رو

 بیمار تحصیالت سطح و فرهنگی سنی، شرایط با منطبق و شفاف کافی، توضیحات ارائه .16

 اصطالحات بردن بکار از خودداری و بیمار برای کلمات ترین مناسب انتخاب .17

 .باشد می ارتباط برقراری به قادر سختی به درد هنگام در بیمار مثال طور به است؛ ارتباط در اساسی عامل زمان  .18

 بیمار پذیرش و دوستانه و صمیمی فضای برقراری با ارتباط برقراری به تشویق  .19

 بیماری روند از بیمار به اطالعات ارائه روزرسانی به  .20

 .باشد می بیمار با ارتباط قفل کردن باز اصلی کلید که است هنری بودن، خوب شنونده  .21

 خوبی شرایط در بیمار زیرا باشد؛ می دیگر مراجعین از تر سخت مراتب به وی همراهان و اورژانسی بیمار با ارتباط  .22

 برقراری به قادر اضطراب، و نگرانی دلیل به نیز بیمار همراهان طرفی از .باشد نمی نیز ارتباطبرقراری  به قادر و نبوده

 وظیفه و احترام صبر، همدلی، حس ایجاد فوق، موارد کلیه رعایت بر عالوه شرایط این در لذا .نیستند مناسب ارتباط

 .کرد خواهد نمود پیش از بیش شناسی

 بیمارستان بستری بخش( 3-2

 که است مهمی بسیار مطلب سوگیری، بدون و مثبت ذهنیت ایجاد و اورژانس بخش طرف از بخش به بیمار اولیه معرفی نحوه

 کامل بررسی از پس و شده معرفی بخش پرستاران به کامل طور به بیمار .شود نمی رعایت بیمار پذیرش موارد اکثر در متأسفانه

 .شود می گفته بیمار به بیمارستانی درون و بخشی درون مقررات و قوانین بخش، پرستار توسط بیمار

 توجه کامال محیط، بودن ناشناخته دلیل به بیمار پنهانی اضطراب به .شود داده توضیح وی برای کامل طور به بیمار حقوق منشور

 خدمات، نیروهای مانند (بیمار با مرتبط پرسنل کلیه .شود حذف بیمار آرامش و خواب در اختالل ایجادکننده مخرب عوامل .شود

 .باشند می شرایط هر در بیماران منزلت و شأن حفظ به موظف نیز  )...و رادیولوژی پرسنل آزمایشگاه، پرسنل

 مورد را ذیل موارد و داشته موثر ارتباط برقراری در کافی مهارت و آگاهی میرود انتظار پرستار از منظور همین به

 :دهد قرار توجه

 .نماید ثبت و ارزیابی پذیرش، زمان از را بیماران ارتباطی نیازهای  .1

 و گذاشته احترام بیمار ارتباطی های شیوه و باورها زندگی، سبک مذهب، زبان، فرهنگ، به بیمار با ارتباط برقراری در .2

 .نمایید توجه

 با واضح و شمرده طور به ، )...و پزشک دستورات انجام پرستاری، مراقبت ی ارائه (بیمار با ارتباط هرگونه حین در .3

 .گردد مطمئن صحیح و کامل بطور )گیرنده و فرستنده (ارتباطی پیام از تبادل و نماید صحبت بیمار
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 زبان به و درک قابل کامالً صورت به دهد، می انجام بیمار برای که را مراقبتی یا و درمانی تشخیصی، اقدام گونه هر  .4

 .نماید خودداری پزشکی تخصصی اصطالحات بیان از و دهد توضیح یا خانواده بیمار برای ساده بسیار

 .نماید حفظ را بیمار حریم و گرفته نظر در را بیمار قلمرو و مرز و حد بیمار، با ارتباط برقراری در .5

 .کند خودداری بیمار خصوصی اطالعات افشای از و بوده آگاه بیمار به مربوط اطالعات ماندن محرمانه اهمیت به .6

 .نماید مشورت درمانی تیم افراد و همکاران بیمار، با مراقبتی ارتباط محدوده مورد در تردید هنگام در .7

 .است شده فراهم بیمار برای بیمارستانی خدمات به دسترسی در تساوی و عدالت که یابد اطمینان  .8

 .یابد اطمینان پرستاری های مراقبت و درمانی خدمات به زبان، فارسی غیر بیماران کافی دسترسی از .9

 یا درمانی نیاز مورد خدمات به ،)بینایی یا شنوایی مشکالت جمله از (خاص مشکالت با بیماران کافی دسترسی از .10

 .حاصل نماید اطمینان مراقبتی

 .باشد داشته بیمار های خواسته و شکایات به های عادالن و هنگام به کافی، توجه .11

 .نماید اتخاذ را موثری و مناسب صحیح، ارتباطی روش بیمار، ارتباطی مشکالت و ناسازگارانه رفتارهای با برخورد در .12

 .باشد متعهد )بیمارستانی (سازمانی های دستورالعمل و سیاستها به بیمار، با درمانی موثر ارتباط برقراری ضمن .13

 

 خواهد درمان تیم و پرستار به فرد اعتماد عدم و ارتباط قطع باعث نتیجه در و شده ارتباط زنجیره در اختالل باعث که رفتارهایی

 کردن، نصیحت بیمار، به خود های ارزش تحمیل خصومت، های، کلیش و تکراری های پاسخ بیجا، دادن قوت قلب شامل شد

 .است کالمی غیر و کالمی صورت به طرد کردن و کردن تحقیر کنجکاوی،

 بیمار بدن صحیح محل در صحیح پروسیجر انجام -4

 است؛ اهمیت با بسیار عمل اتاق در ویژه به ها بخش همه در صحیح پروسیجر صحیح، محل صحیح، بیمار دستورالعمل اجرای

 عمل اتاق در ایمن جراحی لیست چک رعایت عمل، اتاق و درمانی مختلف های بخش در مذکور اجرای پروتکل با همزمان لذا

 .است الزامی

 خط تدوین در » صحیح پروسیجر صحیح، محل بیمارصحیح، « عنوان تحت کلیدی مرحله پنج » گام پنج « گرفته نظر در

 :است ذیل شرح به مختصر طور به پروتکل شده،که و مشی

 :معتبر آگاهانه رضایت اخذ از اطمینان - اول گام

 به .باشد می بیمار به جسمانی خطرات اعالم و جراحی و طبی مداخالت انجام جهت مجوز کسب آگاهانه، رضایت اخذ از هدف

 غیرممکن آگاهانه رضایت اخذ بدون انکولوژی، های پروسه و رادیولوژی بیهوشی، طبی، جراحی، اعمال انجام خط مشی، یک عنوان

 .باشد دارا رضایت اخذ جهت را الزم صالحیت دهنده رضایت که آن بر مشروط .است

 می سالمت ارزیابی های سیستم در ضروری و اصلی نکات جزو نیاز مورد درمانی مداخالت انجام منظور به بیمار از رضایت کسب

 فرم که است الزامی لذا باشد؛ می الزم قیومیت قضایی دستور یا حکم وجود رضایت، اخذ جهت بیمار ناتوانی صورت در .باشد

 .گیرد قرار درمانی کادر کلیه دسترس در و موجود درمانی واحدهای در آن کامل مشی خط و آگاهانه رضایت

 :بیمار هویت تأیید - دوم گام
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 بیمار که زمانی از .باشد می او درمانی فرآیندهای به رسیدگی به متعهد تیم آن که است تیمی ناپذیر جدایی و الینفک جزء بیمار

 صحیح، محل بیمارصحیح،«ی  گانه شش مراحل فرآیند اولین درگیر شود، می آماده پروسیجری انجام یا و درمان برای

 موثر داوری و قضاوت گونه هر اجرای از قبل .گردد می» ثبت صحیح  و صحیح زمان  صحیح، داروی صحیح، پروسیجر

 پرسشهای طرح با تا نموده شناسایی دقیقا را بیمار هویت که است موظف  درمانی تیم اعضای از یکی بیمار، شناختی وضعیت بر

 .گیرد صورت احسن نحو به بیمار صحیح شناسایی فرآیند بیمار، از ذیل

 گونه به نه شود پرسیده بیمار از مستقیم طور به بایستی مورد این که است ذکر به الزم (تولد تاریخ و بیمار کامل نام 

 ).نماید بیمار تأیید که باشد ای

 شده طراحی پروسیجر یا درمان نوع 

 نظر مورد پروسیجر یا درمان روش انجام دالیل 

 پروسیجر یا عمل محل و قسمت دادن نشان 

 ی پرونده در موجود اطالعات سایر و آگاهانه رضایت فرم شناسایی، دستبند مشخصات با را بیمار های پاسخ بایستی پرستار

 .مطابقت دهد او پزشکی

 نمی انتقال مراحل در شرکت به قادر همراه، معیت در یا تنهایی به و شود می منتقل دیگر بخش به بخشی از بیمار که صورتی در

 در .نماید همراهی پروسیجرها تمامی در را او و گرفته تحویل کامل طور به را بیمار که است موظف مقصد پرستاربخش باشد،

 مناسب فرد زبانی، موانع علت به یا و عصبی ظرفیت عدم دلیل به بررسی مورد های پروسه شرکت در به بیمار ناتوانی صورت

 خصوص، این در که باشد بیمار شناسایی خصوص در درمان تیم پاسخگوی سواالت بایستی صالحیت، با گر مصاحبه یا و دیگر

 .شود بیمار ثبت پزشکی پرونده در بایستی کنندگان، شرکت نام و گفتگو جزییات

 نمی استفاده شناسایی دستبند از ،)درمانی شیمی تحت بیماران یا و دیالیزی بیماران قبیل از (مزمن بیماران از بسیاری گاها

 بیماران این از بسیاری که خصوصا داد، قرار شناسایی مورد را بیمار هویت پروسیجر انجام از قبل طریق این از توان نمی و کنند

 لذا گیرند؛ قرار هم دیگر تهاجمی پروسیجر چندین تحت ای زمینه اصلی مشکل بر عالوه بستری، مدت طول در است ممکن

 نام بیان به قادر بیمار که زمانی در خصوصاً است، الزامی بیماران، گونه این صحیح شناسایی از اطمینان منظور به تدابیری اتخاذ

 .باشد نمی است، داده روی آنچه خصوص در مناسب ارتباط برقراری و زبان درک به قادر یا و نبوده خویش

 

 :تهاجمی پروسیجر یا جراحی عمل محل گذاری عالمت- سوم گام

 جراح، توسط یا و پروسیجر ی دهنده انجام فرد توسط مطلوب کامال صورت به بایستی تهاجمی پروسیجر یا جراحی عمل محل

 صورت هر در .نماید واگذار )صالحدید به بنا (دیگری صالحیت با فرد به را وظیفه این است ممکن سازمان .شود گذاری نشانه

 .باشد برخوردار کافی آگاهی و اطالعات از نظر مورد پروسیجر یا بیماری ی زمینه در کاری،کامال تعهد بر عالوه بایستی فرد این

 تجربه یا و گردیده اشتباه یا و ابهام دچار عمل سمت یا عمل محل خصوص در که نماید احساس زمانی هر در نظر، مورد فرد اگر

 .نماید مطلع را پروسیجر ی دهنده انجام فرد یا و جراح فورا بایستی ندارد، را وظیفه این تقبل جهت الزم ی

 بیمار که مواردی در .باشد نشده ثابت هم اشتباهی هیچ بروز اگر حتی کند، تهدید را بیمار بحرانی هیچ نبایستی صورت هر در

 جراحی لیست چک پرستاری، گزارش و بیمار پزشکی ی پرونده در گزارش ثبت بر عالوه ورزد، می امتناع گذاری عالمت انجام از

 به تهاجمی پروسیجر یا جراحی عمل محل که شود مطمئن باید بیمار مسئول پزشک .شود تکمیل جراحی تیم توسط نیز ایمن

 .گردد می انجام درست سمت و محل در تهاجمی پروسیجر یا جراحی عمل و شده گذاری عالمت و شناسایی درستی
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 :عمل اتاق در یا پروسیجر انجام محل در بیمار نهایی بررسی- چهارم گام

 دستیاران، بیهوشی، متخصص جراح، (درگیر جراحی تیم و درمانی تیم اعضای ی همه عمل اتاق به بیمار ورود با زمان هم

 وابسته کامال بیمار بررسی فرآیند در موفقیت .نمایند شرکت فعال طور به بیمار نهایی بررسی در بایستی )ها تکنسین و پرستاران

 ممکن بررسی مرحله این بیمارستان، شده تعریف مشی خط براساس .است درمان تیم اعضای ی همه بین فعال ارتباط میزان به

 .گیرد صورت بیمار بیهوشی از بعد یا و قبل است

 :مرتبط تشخیصی های گرافی و مدارك تمام بودن دسترس در و بودن صحیح بودن، موجود از اطمینان- پنجم گام

 مخاطره واقعیت یک تشخیصی، تصاویر روی گذاری برچسب بودن نادرست یا و سازی مستند در نقص از ناشی پزشکی خطاهای

 .باشد می صحیح بیمار شناسایی در آمیز

 الکترولیت های محلول غلظت کنترل -5

 خصوصا خطاها، از جلوگیری جهت .است ها الکترولیت سهوی توزیع شود، می ذکر داروها ایمنی درمورد که متداول مساله یک

 :شود توجه باید ذیل نکات به جدیدالورود، انسانی نیروی بکارگیری مواقع

 نشود نگهداری بخش در باال غلظت با داروهای االمکان حتی. 

 شود جدا واضح صورت به داروها دیگر از موردنظر داروهای. 

 شود جدا قرمز اتیکت با شده یاد داروهای کلیه. 

 شود چک دوباره پزشک دستور دارو، مصرف هنگام. 

 گیرد قرار همکاران دید معرض در آن کردن رقیق و مصرف نحوه. 

 گردد ثبت و چک متوالی صورت به دارویی مصرف حین در بیمار حیاتی عالیم. 

 باشد دسترس در پزشک دستور طبق بیمار موردنظر دوز تهیه و سازی رقیق نحوه دستورالعمل. 

 شود جدا هم از رنگی اتیکت با شکلی تشابه درصورت. 

  

 خدمات ارائه انتقالی مراحل در درمانی دارو صحت از اطمینان-6

 هنگام به دارویی خطاهای .هستند داروها به مربوط وقایع درمانی، خدمات ارایه هنگام به بیماران به صدمه عمده علل از یکی

 و بوده الزامی ها بخش در دارویی تلفیق دستورالعمل رعایت .دهند می رخ آن پایش و بیمار به دارو دادن و توزیع تجویز، تهیه،

 .شود چک روزانه منظم صورت به پرستاری گزارش با پزشک دستور تطابق آن بدنبال

 :است الزامی زیر نکات رعایت دارویی تلفیق از اجتناب منظور به

 بیمار مسئول پرستار توسط بیمار پذیرش پرستاری گزارش در بیمار دارویی مصرف تاریخچه ثبت 

 دارویی کاردکس در را داروها این معالج، پزشک دستور با شخصی داروهای مصرف صورت در باید بیمار مسئول پرستار 

 .کند مشخص مصرف دوز و دارو نام با بیمار

 ثبت را آن پزشک و گردد متذکر پرستار توسط بیمار دارویی مصرف تاریخچه است الزم بیمار بالین بر ویزیت هنگام 

 .کند



 عاونت آموزشی و پژوهشی بیمارستانم                                                                          )ره( امام خمینیمرکز آموزشی درمانی 

35 
 

 و امضاء تکمیل، بیمار دارویی مصرف تاریخچه بر تأکید با کامل بطور مربوطه پزشک توسط باید بیمار حال شرح برگه 

 .شود مهر

 پرستار توسط شفاهی طور به ضروریست پرستاری، کتبی گزارشات بر عالوه دیگر، بخش به انتقال به نیاز صورت در 

 .گردد تأکید بیمار شخصی داروهای برمصرف بیمار مسئول

 

 ها لوله و سوندها نادرست اتصاالت از اجتناب -7

 پرستار توسط زیر جهات از ها لوله و کاتترها سوندها، از اعم اتصاالت تمام است الزم بعد شیفت به بیمار بالینی تحویل هنگام

 :گیرند قرار مورد بررسی بیمار مسئول

 ها لوله و سوندها کاتترها، تمام بودن فیکس لحاظ از بررسی 

 اتصاالت تمام صحیح عملکرد بررسی 

 اصلی اتصال محل از خروج یا پارگی کنترل 

 ها باتل درناژ میزان بررسی 

 بررسی Out put بیمار ادراری بگ و ادراری 

 و تراشه لوله بررسی NGT خود محل در قرارگیری لحاظ از 

 اتصاالت فیکس تاریخ کنترل 

 

 تزریقات وسایل از مصرف یکبار استفاده -8

 است داروها تجویز در شایع های روش از یکی تزریق، .باشد می مصرف یکبار تزریق وسایل کلیه بیمارستان این در. 

 و خدمت گیرنده خدمت، دهنده ارائه برای زیادی خطرات آن، استانداردهای رعایت صورت عدم در که است بدیهی

 .باشد می الزامات از ایمن دستورالعمل تزریقات به توجه لذا داشت؛ خواهد بدنبال به جامعه

 گیرد صورت زیر استانداردهای اساس بر باید تزریقات انجام: 

 استریل وسایل از استفاده. 

 شود استفاده جدید مصرف یکبار سرنگ یک از تزریق، هر برای. 

 شود استفاده دارو یا و واکسن نوع هر تلقیح بار هر برای جدید، مصرف یکبار استریل سوزن سر و سرنگ یک از. 

 شود ها( پیشگیری ویال و سرسوزن- وسایل )سرنگ آلودگی از. 

 وسایل ندارد، وجود سوزن سر و سرنگ آلودگی احتمال و باشد می تزریقات مخصوص که تمیز سینی یا میز یک روی 

 .آماده گردد تزریق

 شود استفاده دارو دوزی تک های ویال از المقدور حتی. 

 شود استفاده استریل سوزن سر از دارو کشیدن برای است، دارو دوزی چند های ویال از استفاده به الزام که صورتی در. 

 و آسیب از انگشتان آمپول، جدار و دست انگشتان بین تمیز گاز نازک الیه دادن قرار با آمپول، سر شکستن هنگام 

 .محافظت گردند صدمه
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 بررسی انقضاء تاریخ و آنان جدارۀ شکستگی کدورت، نظر از تزریقی داروهای ی کلیه بیمار، به تزریق برای اقدام از قبل 

 .شوند دفع صحیح نحوه به موارد، ازاین یک هر ی صورت مشاهده در و

 گیرند قرار توجه مورد دارو جابجایی و نگهداری استفاده، نحوۀ با ارتباط در سازنده کارخانه اختصاصی های توصیه. 

 شود دفع صحیح نحوه به استریل، غیر سطوح با سوزن سر تماس صورت در. 

 کند عفونی ضد الکل از استفاده با یا و بشوید وصابون آب با را خود های دست پرستار تزریق، و دارو کردن آماده از قبل. 

 شود اجتناب پوستی ناسالم نواحی در بیمار به تزریق از. 

 استفاده تازه ی درجه 70 الکل و تمیز سوآپ از نیاز، صورت در ولی نیست) جدید( ویال سر کردن عفونی ضد به نیازی 

 .نشود استفاده الکل پنبه ظرف در موجود الکل به آغشته ی پنبه های از گلوله. گردد

 شود اجتناب تلقیح برای شده ضعیف ی زنده ویروس واکسن تزریق زمان در عفونی ضد ی ماده کاربرد از. 

 شود شسته پوست حتما بود، کثیف مشهود صورت به تزریق محل اگر تزریقات از قبل. 

 شود توجه آن انقضاء تاریخ به و شده چک بندی بسته پارگی وجود نظر از سوزن سر و سرنگ. 

 شود گرفته بکار دست یک از استفاده تکنیک باشد، الزم سوزن سر گذاری سرپوش اگر. 

 دست بهداشت بهبود -9

 باید ها بخش در پزشکی وآموزش درمان بهداشت، وزارت توسط شده تدوین درمانی مراکز در دست بهداشت دستورالعمل اجرای

 بیمارستانی های عفونت از پیشگیری راه مهمترین تنهایی به ها دست شستن که داشت توجه باید .شود پایش و رعایت، کنترل

 های صابون با دست شستن .گردد می توصیه ضدمیکروبی انواع یا معمولی های صابون توسط ها شستن دست .آید می شمار به

 محصوالت با دست شستن و شوند زدوده پوست روی از مکانیکی روش به ها میکروارگانیسم تا شود می باعث آبکشی و معمولی

 .گردد می نیز آنان رشد مهار یا ها میکروارگانیسم شدن باعث کشته ها میکروب مکانیکی زدودن بر عالوه ضدمیکروبی

 های الیه در پوست مقیم های میکروب اکثر .است موقت انواع و مقیم های میکروارگانیسم دارای پزشکی، کارکنان دست پوست

 صابون با ها دست شستشوی دنبال به که دارند قرار اپیدرم عمقی های الیه در آنها درصد 20 تا 10 حدود ولی قرار دارند سطحی

 با ها دست شستن .گردد می مهار رشدشان یا شده کشته میکروبی، ضد مواد بوسیله معموال شوند ولی نمی پاک معمولی های

 .شد خواهد موقتی پوست های میکروب زدودن باعث معمولی صابون

  :از عبارتند شوند شسته ها دست باید که مواردی

 بیماران داروهای تهیه از قبل و بیماران با تماس فواصل در 

 اقدامات انجام از ایمنی قبل سیستم شدید دچارسرکوب افراد و نوزادان مانند پذیر آسیب بیماران از مراقبت از قبل 

 تهاجمی

 بیمارانی از مراقبت از پس یا و دارد وجود زا بیماری های میکروب با آنها آلودگی احتمال که اشیایی به زدن دست از بعد 

 های باکتری مانند باشند شده دارندکلونیزه خاصی اهمیت اپیدمیولوژی لحاظ از که هایی میکروب با دارد احتمال که

 بیوتیکآنتی  نوع چند به مقاوم

 زخم با تماس از بعد و قبل 

 دست از ها دستکش آوردن در از پس 
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 عفونت کنترل و بهداشت

 مشکالت از یکی همواره ها بیمارستان گسترش با همزمان( Hospital Nosocomial Infection ) بیمارستانی های عفونت

 شده ها عفونت این از ومیر مرگ و ابتال افزایش موجب بیمارستان در بیمار اقامت مدت افزایش با و بوده و درمانی بهداشتی عمده

 های عفونت کنترل و پیشگیری منظور به مختلفی اقدامات .دهد می افزایش شدت بیمارستانی به های هزینه نتیجه در و

 .است شده انجام تاریخ طول در بیمارستانی

 بیمارستانی های عفونت شده استاندارد تعاریف دارای که مراقبتی های روش بهترین از یکی بیمارستانی های عفونت مراقبت نظام

 NNIS = National Nosocomial Infection Surveillance) یا بیمارستانی عفونتهای مراقبت نظام کشوری بوده،

System   (بهداشتی های داده و اطالعات تفسیر و تحلیل و تجزیه آوری، جمع از است عبارت مراقبتی نظام این که باشد می 

 بکارگیری - طراحی جهت آمده بدست اطالعات بهداشتی واقعه یک توصیف و پایش فرآیند طی فعال و سیستماتیک صورت به

 .گیرد می قرار استفاده مورد بیمارستانی های عفونت کنترل و عمومی بهداشت به مربوط های برنامه و مداخالت ارزیابی و

 بیمارستانی عفونت 

 مشخص ای دوره طی یا بیمارستان در بیمار پذیرش از پس ساعت 72 الی 48 که شود می گفته عفونتی به بیمارستانی عفونت

 در .باشد نباید نیز خود نهفتگی دوره در و نداشته وجود بیمار پذیرش زمان در و دهد رخ بیمار ترخیص از پس )روز 30 تا 10 (

 تواند می بیمارستانی عفونت ،( Implant ) شود گذاشته کار خارجی جسم بیماران بدن در جراحی، اعمال دنبال به که صورتی

 عیادت و کارکنان بیماران، بر عالوه توانند می بیمارستانی های عفونت .بپیوندد وقوع به اعمال، اینگونه از پس روز 90 تا 30

  .سازند مبتال نیز را کنندگان

 دستگاه عفونت بیمارستانی، های عفونت انواع بین در ولی گردد عفونت دچار بیمارستان، در تواند می انسان بدن اعضای از یک هر

 دستگاه عفونت و (24% ) جراحی زخم از ناشی عفونت ،(20-15%) پنومونی یا تحتانی تنفسی دستگاه عفونت، (% 42 ) ادراری

 و پیشگیری مرکز بیمارستانی عفونت مراقبت نظام تعاریف اساس بر که برخوردارند، خاصی اهمیت از (10-5% ) خون گردش

 عفونت ترین کشنده پنومونی و ترین شایع ادراری عفونت شده، انجام های بررسی طبق .باشند می ( CDC ) ها بیماری کنترل

 بیماران مرگ اصلی علت ، خون گردش دستگاه بیمارستانی عفونت ، مراکز از بعضی در گرچه شوند می محسوب بیمارستانی های

 . باشد می

 استاندارد تعاریف براساس عفونت نوع چهار NNSI شود می بررسی: 

 ادراری عفونت (UTI)   

 جراحی عفونت ( SSI ) 

 خونی عفونت ( BSI ) 

 پنومونی یا تنفسی عفونت ( PNEU ) 
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 بیمارستانی عفونت اهمیت 

 :باشند می اهمیت حائز جنبه چند از بیمارستانی های عفونت

 بیماران ناخوشی و ومیر مرگ 

 بیمارستان در بیماران بستری مدت طول افزایش 

 درمانی و تشخیصی اقدامات و بیماران اقامت شدن طوالنی از ناشی های هزینه افزایش 

 

 بیمارستانی های عفونت از پیشگیری 

 :بیماران جداسازی یا ایزوالسیون

 با کلونیزه چه و عفونت به مبتال چه( بیماران از ها میکروارگانیسم انتقال از جلوگیری بیمارستان، در بیماران جداسازی از هدف

 و بوده پرهزینه و گیر وقت بیماران جداسازی که آنجایی از .است پزشکی پرسنل و کنندگان عیادت بیماران، سایر به ) عفونت

 اصول رعایت عدم صورت در دیگر طرف از .رود کار به ضروری مواقع در باید فقط گردد، بیماران مراقبت از مانع است ممکن

 جداسازی اصول رعایت با .داشت خواهد وجود بیماران سایر در میر و مرگ و ناخوشی بروز و بیماری انتقال امکان جداسازی،

 .نمود جلوگیری فوق مشکالت بروز از توان می بیماری انتقال راه اساس بر احتیاط و استاندارد های احتیاط قسمت دو بر مشتمل

 :باشد می قسمت دو بر مشتمل جداسازی، اصول رعایت

 استاندارد احتیاطات :الف

 تحت بیماران کلیۀ برای باید و شده تدوین بیمارستان در میکروارگانیسمها انتقال خطر کاهش منظور به استاندارد احتیاطات

 .شود رعایت بیمار، نبودن یا بودن عفونی تشخیص، و بیماری نوع از نظر صرف مراقبت

 :شود برده بکار زیر موارد با مواجهه در است الزم استاندارد احتیاطات

 خون 

 ها آن داخل رویت قابل خون گرفتن نظر در بدون(تعریق بجز بدن ترشحات و مایعات همه( 

 دیده آسیب پوست 

 مخاطی غشاهای 

 براساس .میگردد محسوب احتیاطات این کلیدی جزء دست شستن  .میگردند عفونی عامل انتقال از مانع استاندارد، احتیاطات

 عفونی عامل به آلوده بیماران، کلیه مخاطی غشای و دیده آسیب پوست دفعی، مواد ترشحات، مایعات، خون، احتیاطات، این

 .میگردند محسوب

 :شامل عفونت کنترل استاندارد احتیاطات

 دستکش پوشیدن -1

 .شود شسته نیز بیماران بین فواصل در در باید ها دست دست، از دستکش خروج از پس بالفاصله ها دست شستن -2

 پخش یا پاشیده احتمال که اعمالی انجام صورت در صورت محافظ یا ماسک با همراه چشم محافظ گان، از استفاده -3

 .دارد وجود بدن مایعات شدن
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 ،) Recap عدم( گیرد قرار ها سوزن روی مجدداً نباید ها سوزن درپوش تیز، وسایل و ها سوزن دستکاری عدم  -4

 .شود شکسته یا خم نباید سرسوزن

 .گردند دفع شدگی سوراخ به مقاوم ظروف در باید تیز نوک وسایل و ها سرسوزن  -5

 

 راه مهمترین ها دست شستن پرسنل، دست با بویژه تماس، طریق از بیمارستانی های عفونت موارد اکثر انتقال بدلیل :توجه

 .شود ها دست شستن جایگزین نباید وجه هیچ به دستکش پوشیدن  .آید می شمار به بیمارستانی عفونت از پیشگیری

 انتقال راه بر مبتنی های احتیاط :ب

 .گردد توام استاندارد های احتیاط اصول رعایت با باید ها احتیاط این رعایت

 :از عبارتند که دارد وجود ها عفونت انتقال راه اساس بر احتیاط نوع سه

 ای قطره های احتیاط (Droplet ) 

 تماس های احتیاط (Contact ) 

 هوایی های احتیاط (Air born ) 

 قطره راه از انتقال به مربوط های احتیاط -1-ب

 ای قطره احتیاط: 

 در قطرات این بزرگ اندازه دلیل به .شود می استفاده احتیاط نوع این از )قطره( درشت های آئروسل انتقال از جلوگیری برای

 اعمالی انجام زمان در یا سرفه یا عطسه کردن، صحبت حین قطرات این .کنند نمی حرکت زیاد فاصله تا و مانند نمی معلق هوا

 )ویروسی آنفلونزای سرفه، سیاه اوریون، دیفتری، بیماران مانند) شوند می ایجاد برونکوسکوپی یا ساکشن مانند

 ای قطره احتیاطات رعایت اصول: 

 یک با بیمار چند وجود صورت در  .ندارد ضرورت هوا کنترل برای خاصی اقدام ولی ایزوله اتاق در بیمار کردن بستری 

 )ها تخت متر یک فاصله بارعایت(  کرد بستری اتاق یک در را آنها توان می خاص بیماری

 قطرات متر یک حدود در کم جایی به جا دلیل به (.باشد باز تواند می اتاق درب( 

 گردد استفاده جراحی ماسک از متری یک فاصله در پرسنل کردن کار صورت در. 

 است استاندارد احتیاطات تابع دستکش و گان از استفاده. 

 کند استفاده جراحی ماسک از بیمار جایی، جابه صورت در و شود محدود بیمار جایی جابه و انتقال. 
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 تماس راه از انتقال به مربوط های احتیاط - 2 -ب

 تماسی های احتیاط: 

 ملتحمه به ورود محیط، در عفونی عامل با مستقیم غیر یا )بیمار کردن لمس( مستقیم تماس طریق از تواند می تماسی انتقال

 (A هپاتیت شود، نمی کنترل آن ترشحات که فشاری زخم حاد، اسهال ( گیرد صورت دهان و بینی مخاط چشم،

 تماسی های احتیاط اصول: 

 به ایزوله اتاق نبود صورت در اتاق یک در یکسان عفونت با بیمار چند بستری یا( ایزوله اتاق در بیمار کردن بستری 

 )کافی تعداد

 یافته مواجهه پوست برای فردی حفاظت وسایل از استفاده 

 اتاق ترک از قبل دستکش کردن خارج و اتاق به ورود از قبل دستکش پوشیدن بستری 

 دستکش کردن خارج از بعد دست بهداشت رعایت 

 خطر افزایش یا بیمار پیرامون محیطی سطوح با پرسنل لباس مالحظه قابل تماس احتمال صورت در گان از استفاده 

 .شود خارج گان اتاق ترک از قبل بیمار عفونی بالقوه مواد با تماس

 در .نگردد استفاده بیماران سایر برای و بمانند ایزوله اتاق در )فشارسنج گوشی،( بیمار از مراقبت بحرانی غیر وسایل 

 .شوند گندزدایی باید استفاده از قبل لزوم صورت

 برسد حداقل به ایزوله اتاق خارج به جایی به جا و انتقال. 

 هوا راه از انتقال به مربوط های احتیاط - 3 -ب

 هوایی احتیاط: 

 سل مانند( کند می پیشگیری هوا در معلق )میکرون 5 از کمتر( کوچک بسیار ذرات طریق از عفونت انتشار از ها احتیاط این

 )مرغان آبله سرخک،آبله، ریوی،

 از عبارتند هوایی های احتیاط اصول: 

 گیرد صورت هوا تعویض بار 6 حداقل و شده کنترل منفی فشار ایزوله اتاق در بیماران بستری. 

 از قبل باید هوا نباشد مقدور کار این چنانچه .بخش داخل نه باشد بیرون به مستقیم بیمار اتاق از باید هوا خروج 

 .گردد خارج ) HEPA (کارآمد و قوی فیلتر یک با عمومی تهویه سیستم به برگشت

 بیمار اتاق درب بستن 

 ماسک از باید شوند می اتاق وارد که افرادی تمام N95 کنند استفاده. 

 کند استفاده جراحی ماسک از بیمار جایی جابه از قبل و گردد محدود بیمار جایی به جا. 

 گیرد کار به را الزم های احتیاط تا شوند مطلع بیمار جایی جابه قبل باید بگیرند تحویل را بیمار است قرار که پرسنلی. 

 

 دستها بهداشت 

 برده نام بهداشتی مراقبت درپایگاههای عفونی عوامل سرایت از جلوگیری روش ترین مهم عنوان به تنهایی به دستها بهداشت از

 های صابون با دست دو هر شستشوی شامل دستها بهداشت .میباشد " پیشگیری هشدارهای " در اساسی عناصر از و شود می
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 ندارند آب به نیاز که )مایعات و کف ژل،( الکل حاوی محلولهای از استفاده یا آب، با همراه میکروبی ضد صابونهای یا و معمولی

 از براستفاده شده تأیید الکلی محلولهای گونه این با شستشو ندارند، مشاهده قابل و واضح آلودگی ها دست که هنگامی .میباشد

 میتواند ناخنها اندازه و نوع .میشود پوست خشکی مانع و بوده زیاد آنها میکروبی ضد خاصیت که چرا دارد، ارجحیت آب و صابون

 بخصوص( را بیشتری پاتوژن ارگانیسمهای میکنند، استفاده مصنوعی های ناخن از که افرادی .گردد دستها بهداشت تأثیر مانع

 .میکنند حمل آنها زیر و ناخنها روی )قارچها و منفی گرم باکتریهای

 ومصنوعی بلند ناخنهای که پرسنلی از استفاده که نمود توصیه ) CDC/HICPAC ( امریکا بیماریهای کنترل مرکز 2002 سال در

 گرم عفونتهای شیوع ارتباط که چرا باشد، می ممنوع است باال عفونت ریسک که ها ICU و ها عمل نظیراتاق بخشهایی در دارند

 پرسنلی تمام برای مصنوعی و بلند های ناخن از استفاده منع تأثیر که چند هر .است شده اثبات موارد این در کاندیدیایی و منفی

 نظر به ولی است، نشده اثبات )ریه سیستیک فیبروز و سرطان، مثل( میکنند کار باال عفونت ریسک با بیماران گروههای با که

 بیمارستان هر عفونت کنترل کمیته عهده به فعالً محدودیتها اینگونه ایجاد به تصمیم .باشد الزم فوق محدودیتهای ایجاد میرسد

 .میباشد بهداشتی پایگاه یا

 عفونت بالقوه پاتوژنهای با دستها آلودگی چه اگر دارد، وجود دستها بهداشت در جواهرات از استفاده اثر مورد در شواهدکمتری

 .ندارد وجود پاتوژنها سرایت با حلقه برارتباط دال مطالعهای هیچ ولی است، بیشتر میکنند استفاده حلقه از که افرادی در زا

 آن کردن خشک و وصابون آب با شستن یا الکل حاوی ازمواد استفاده با دست ضدعفونی شامل، معمول طور به دست بهداشت

 . باشد می مصرف یکبار حوله با

 درمانی، بهداشتی عفونت کنترل اقدامات مشورتی کمیته و ها بیماری پیشگیری و کنترل مرکز بندی طبقه سیستم براساس

 :شود انجام باید حتما ذیل موارد در صابون مایع و آب با دست شستن

 باشند کثیف آشکار بصورت ها دست.  

 باشد بدن مایعات سایر یا و خون نظیر پروتئینی مواد به آلوده مشهود بصورت ها دست.  

 توالت از استفاده از بعد  

 بهداشت توان میHand Rub  روش کارگیری به و الکلی بنیان با عفونی ضد های محلول از استفاده با ترجیحا ذیل موارد در

 :نمود رعایترا  ها دست

  .باشد نمی کثیف آشکار بصورت ها دست که بالینی خدمات ارائه های موقعیت در

  بیماران با ها دست مستقیم تماس از بعد و قبل

 خود دست از غیراستریل یا استریل دستکش درآوردن از بعد

  آیا اینکه از نظر صرف( بیمار برای تهاجمی درمانی مداخالت در استفاده مورد وسیله جابجایی هرگونه یا زدن دست از قبل

 )خیر یا اید پوشیده دستکش

  بیماران در زخم پانسمان یا دیده آسیب پوست مخاطی، غشاء بدن، ترشحات یا مایعات با تماس از بعد

 پزشکی تجهیزات بر مشتمل بیمار نزدیک مجاور محیطی اشیاء با تماس از بعد

  نواحی با بیمار بدن آلوده موضع یا و ناحیه با تماس از بعد شما دست درمانی، اقدامات انجام یا و مراقبت حین در که درصورتی

 .یافت خواهد تماس او بدن تمیز
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 :کرد ضدعفونی و شست را دستها باید زیر موارد در کلی طور به

 بیمار با تماس از پیش .1

 بیمار با تماس از پس . 2

 بیمار پیرامون محیط با تماس از پس .3

 بدن مایعات و ترشحات خون، با تماس از پس. 4

 )آسپتیک( تمیز کار انجام از پیش. 5

 

 HIV و HBV ، HCV هاي عفونت براي كاركنان شغلی هاي مواجهه مدیریت

 :مواجهه تعریف

 این تماس یا تیز شیء با بریدگی یا پوست در سوزن رفتن فرو طریق از بدن عفونی بالقوه مایعات سایر یا بافت خون، با تماس

 تواند می که است )درماتیت به مبتال یا شده خراشیده یا خورده، ترک پوست مانند( دیده آسیب پوست یا مخاطی غشای با مواد

 .دهد قرار HIV و HBV ، HCV عفونت معرض در را سالمت مراقبت کارکنان

 :سالمت مراقبت كاركنان تعریف

 مواد با مواجهه احتمال و نمایند می ارائه بهداشتی مراقبت که شود می گفته افرادی تمامی به سالمت مراقبت کارکنان اصطالح

 .دارد وجود آنها برای )مواد این به آلوده سطوح یا و پزشکی تجهیزات و وسایل و بدن خاص مایعات و ها بافت خون، مانند( عفونی

 :زا عفونت بالقوه مایعات

 مغزی مایع :شوند می محسوب زا عفونت بالقوه نیز زیر مایعات .باشد زا عفونت تواند می که است بدن مایع مهمترین خون

 HIV و HBV ، HCV عفونت انتقال خطر میزان .آمنیوتیک مایع و پریکارد مایع پلور، مایع صفاقی، مایع سینوویال، مایع نخاعی،

 .نیست مشخص دقیق طور به مایعات این از

 .شود مشاهده ها آن در خون اینکه مگر نیستند، زا عفونت عرق و اشک بینی، ترشحات استفراغی، مواد مدفوع، خلط، بزاق، ادرار،

 شغلی های مواجهه در اما .شود می گرفته نظر در آلوده بالقوه نیز تناسلی ترشحات و منی خونی، آشکارا مایعات و خون بر عالوه

 .ندارند نقشی عمال

 :منبع تعریف

 .است یافته مواجهه وی زای عفونت بالقوه مایع یک با کارکنان از یکی که است فردی

 :خطر ميزان تعریف

 و HBV ، HCV با شغلی های مواجهه برای که آن با مواجهه از بعد معین عفونت یک به ابتال احتمال از است عبارت خطر میزان

HIV است زیر شرح به: 
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 HBV شغلی انتقال خطر )الف

 موجود مطالعات اساس بر .دارد بستگی منبع فرد HBe Ag وضعیت نیز و خون با تماس میزان به اصل در HBV عفونت خطر

 تغییرات ایجاد احتمال و % 22 - 31 بالینی هپاتیت ایجاد خطر باشد مثبت دو هر منبع HBe Ag و HBS Ag که صورتی در

 .است شده برآورد % 37 - 62 سرولوژیک

 شواهد ایجاد خطر و % 1 - 6 آلوده سرسوزن از بالینی هپاتیت ایجاد خطر باشد، مثبت HBS Ag و منفی HBe Ag چنانچه

 .است % 23 - 37 برابر HBV عفونت سرولوژیک

HBV از برخی گر توجیه شاید و ماند می باقی زنده هفته یک مدت به محیط سطوح روی اتاق دمای در شده خشک خون در 

 .باشد مواجهه شخصی سابقه بدون HBV به HCP ابتال موارد

 HCV شغلی انتقال خطر )ب

 از بعد موارد، از % 1 / 8 در متوسط طور به .است کمتر B هپاتیت از خون با شغلی تماس طریق از ،C هپاتیت انتقال احتمال

 با مخاطی غشاهای مواجهه اثر در ندرت به انتقال شود، می مشاهده سرمی تبدیل HCV به مبتال منبع با اتفاقی پوستی مواجهه

 .است نرسیده اثبات به HCP  در خون با سالم غیر یا سالم پوست تماس اثر در انتقالی هیچ و گیرد می صورت خون

 که است آن از حاکی اپیدمیولوژیک های داده ماند، می باقی شده خشک خون در ساعت HCV ، 16 شده مشاهده آنکه وجود با

 درمانیبهداشتی  های محیط در ویروس این انتقال برای توجهی قابل خطر HCV حاوی خون با محیطی آلودگی ، HBV خالف بر

 .شود نمی محسوب همودیالیز مراکز در جز به

 HIV شغلی انتقال خطر )ج

 به HIV انتقال برای متوسط خطر نگر، آینده مطالعات در .است متغیر مواجهه شدت و نوع به توجه با HIV شغلی انتقال خطرات

HCP به آلوده خون با پوستی مواجهه از بعد HIV ، برآورد % 0 / 09 حدود مخاطی غشای مواجهه از بعد و % 0 / 3 حدود 

 .است نشده گیری اندازه HIV به آلوده خون جز به ها بافت و مایعات با مواجهه از بعد انتقال خطر .است شده

 :دهد افزایش را شغلی مواجهه از بعد HIV خطر میزان تواند می متعددی عوامل

 وسایل روی بر واضح خون وجود 

 ورید یا شریان در سوزن مستقیم رفتن فرو 

 عمیق جراحت 

 منبع فرد در باال ویروسی بار یا پیشرفته بیماری 

 و بخیه سوزن(توپر های سوزن با مقایسه در )...و تزریق،آنژیوکت سوزن( توخالی های ن سوز رفتن فرو...( 

 !است پيشگيري اقدام نخستين محافظت

 :برند کار به را استاندارد احتیاطات اقدامات باید سالمت مراقبت کارکنان

 بشویند صابون و آب با بیمار مراقبت از بعد و قبل کامل طور به را ها دست. 

 نمایند استفاده بیمار مراقبت وضعیت با مناسب فردی حفاظت وسایل از. 

 بپوشند دستکش باید وریدی یا شریانی گیری رگ گونه هر زمان در. 
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 :کنند توجه زیر مورارد به تیز وسایل با کار هنگام در

 تیز وسایل انداختن دور مخصوص ظرف به راحت دسترسی با امن فضای کردن فراهم 

 در شده استفاده تیز نوک وسایل انداختن دور Safety Box 

 ها سوزن مجدد گذاری سرپوش عدم 

 مناسب ایمنی وسایل از استفاده 

 واکسیناسیون باید پزشکی مراقبت کارکنان همه HBV واکسن به پاسخ آزمایش و کنند دریافت را HBV دو تا یک را 

 .دهند انجام دوره تکمیل از بعد ماه

 

 مواجهه از قبل پیشگیری مراحل ( PEP = Post-exposure prphylaxis ) 

 مواجهه فرد ارزیابی مواجهه، منبع ارزیابی مواجهه، خطر ارزیابی دهی، گزارش و ثبت مواجهه، محل مداوای شامل PEP مراحل

 .باشد می مشاوره و پیگیری ها، عفونت از پیشگیری یافته،

 مواجهه محل مداوای : PEP اول مرحله-1

 :برنده و تیز شیء یا باسرسوزن پوست بریدگی صورت در

 ًبشویید صابون و آب با را آسیب محل فورا. 

 شود متوقف ریزی خون که زمانی تا دهید قرار روان آب زیر را شیء ورود محل. 

 نگردد استفاده سفیدکننده مثل قوی های محلول از. 

 شود خودداری آسیب محل مکیدن یا فشردن از. 

 :ناسالم پوست یا مخاطات به بدن مایعات یا خون پاشیدن صورت در

 ًبشویید روان آب با را محل فورا. 

 شود استفاده سالین نرمال محلول از نیست دسترس در آب اگر. 

 کنید خودداری محل پانسمان از. 

 چشم به بدن مایعات یا خون پاشیدن صورت در: 

 ًیافته مواجهه که است شکل این به کار روش .بشویید سالین نرمال یا معمولی آب با را یافته مواجهه های چشم فورا 

 به را ها پلک سپس و کنید پر سالین نرمال یا آب از را چشم کنید، خم عقب به را او سر بنشانید، صندلی یک روی را

 .بکشید پایین و باال

 .بشویید را ها آن فوق روش طبق و خارج را آنها چشم، روی لنز داشتن صورت در

 نشود استفاده چشم در کننده ضدعفونی مواد یا صابون از. 

 دهان به بدن مایعات یا خون پاشیدن صورت در: 

 ًبریزید بیرون را مایع یا خون فورا. 

 کنید تکرار بار چند و بریزید بیرون و بشویید کامل را دهان نمکی سرم یا آب با. 
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 نبرید کار به کننده ضدعفونی محلول یا صابون دهان در. 

 دهی گزارش و ثبت : PEP دوم مرحله -2

 محرمانه پزشکی پرونده اطالعات .دهید گزارش عفونت کنترل واحد به را مواجهه موارد کنید، می کار بیمارستان در که صورتی در

 :شود می ثبت پرونده در زیر موارد .باشد می

 مواجهه زمان و تاریخ 

 و تماس عمق تیز، نوک ابزار با تماس صورت در ترشحات، حجم ترشحات، نوع مواجهه، چگونگی( مواجهه جزئیات...( 

 به مبتال منبع فرد( مواجهه منبع وضعیت HBV ، HCV و HIV نه یا باشد می( 

 

 :یافته مواجه فرد سوابق

 هپاتیت واکسیناسیون وضعیت B بادی آنتی تیتر واکسن، به پاسخ و 

 عفونت قبلی سابقه HBV ، HCV و HIV ها بیماری سایر و 

 نظر از فرد وضعیت که صورتی در HBV ، HCV و HIV انجام ساعت 72 از قبل آزمایشات درخواست نیست، مشخص 

 .شود

 شیردهی یا بارداری 

 مواجهه ارزیابی : PEP سوم مرحله -3

 ناسالم پوست مواجهه مخاطی، غشای مواجهه پوستی، آسیب( مواجهه نوع( 

 سینوویال مایع صفاقی، مایع پلور، مایع نخاعی، مغزی مایع منی، عفونی، بالقوه بافت یا مایع خون،( بافت/مایع نوع(، 

 آزمایشگاه در ویروس با مستقیم تماس

 مخاطی های تماس در ترشحات حجم پوستی، های تماس در مواجهه عمق ترشحات، یا خون مقدار( مواجهه شدت( 

 مواجهه منبع ارزیابی : PEP چهارم مرحله - 4

 :مواجهه منبع بودن مشخص صورت در

 نظر از بیمار HBS Ag ، HCV Ab و HIV Ab شود بررسی. 

 ندارد ضرورت بعدی پیگیری فوق آزمایشات بودن منفی صورت در. 

 شود توجه نتایج مورد در رازداری به آزمایشات درخواست هنگام به. 

 :نیست مشخص منبع که زمانی

 با مواجهه خطر بوده، جمعیت آن از منبع فرد که جمعیتی در خون راه از شونده منتقل های پاتوژن شیوع به توجه با 

 .شود ارزیابی ها پاتوژن این

 است ممنوع و ندارد تشخیصی ارزش خونی های پاتوژن برای شده ریخته دور های سوزن آزمایش. 
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 یافته مواجهه فرد ارزیابی : PEP پنجم مرحله - 5

 :است زیر موارد شامل شده مواجهه دچار که فردی اولیه ارزیابی

 عفونت به ابتال سابقه HBV ، HCV و HIV 

 هپاتیت واکسیناسیون سابقه B آن به پاسخ و 

 عفونت نظر از یافته مواجهه فرد وضعیت که صورتی در HBV ، HCV و HIV برای پایه آزمایش نیست، مشخص HIV 

Ab ، HCV Ab ، HBs Ab و HBs Ag ساعت 72 طی ترجیحاً) شود انجام وقت اسرع در( 

 دارویی حساسیت یا خاص بیماری سابقه 

 

 PEP در مختلف های عفونت مدیریت : PEP ششم مرحله - 6

 HIV عوامل از یکی به ابتالء سابقه یافته، مواجهه فرد اگر .شوند مشاوره اند، داشته مواجهه زا عفونت مواد با که افرادی همه باید

، HCV یا HBV به نیازی باشد یافته مواجهه عامل همان با و داشته را PEP ،از باید نشده ارزیابی یا نبوده مبتال اگر ولی ندارد 

 .شود ارزیابی PEP به نیاز نظر

 

 

 : HBV با مواجهه

HBV PEP (روز 14 ظرف حداکثر و اول ساعت 24 طی ترجیحاً) شود می انجام زیر جدول طبق 
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 HCV با مواجهه

 واکسن .نیست موثر ایمنوگلوبین .ندارد وجود HCV برای تماس از بعد دارویی پروفیالکسی برای ای توصیه هیچ حاضر حال در

 برای .شوند نمی توصیه ازمواجهه بعد پیشگیری برای حاضر حال در نیز C هپاتیت خوراکی پروتئاز داروهای ندارد و وجود نیز

 فرد پیگیری، دوره طی در HCV به ابتال صورت در .شود انجام پیگیری و آزمایش مشاوره مناسب، باید یافته مواجهه کارکنان

 .است درمان کاندید یافته مواجهه

 HIV با مواجهه

 :است زیر موارد شامل HIV پروفیالکسی شروع معیارهای

 باشد افتاده اتفاق اخیر ساعت 72 در مواجهه. 

 به مبتال یافته مواجهه فرد HIV دارد نامشخص وضعیت گیری تصمیم زمان در یا نیست. 

 اند گرفته قرار بدن عفونی بالقوه مایعات با تماس در ناسالم یا دیده آسیب پوست یا مخاط. 

 عفونت به مبتال مواجهه منبع HIV دارد قرار خطر پر گروههای جزء یا است. 

 با تماس از بعد پروفیالکسی HIV تکثیر اینکه به توجه با .شود شروع "بالفاصله" باید ) Replication ( در ویروس 

 .شود نمی توصیه ساعت 72 از پس درمان شروع و شروع شده ساعت 72 عرض
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 زیدوودین المیوودین، امتریسیتابین، تنوفوویر، داروهای 

 است روز 28 پروفیالکسی دوره طول. 

 

 پیگیری : PEP هفتم مرحله-7

 هپاتیت با مواجهه پیگیری B : 

 پیگیری آزمایشات انجام 

 به توصیه HCP های روش از استفاده و منی یا بافتها اعضا ، پالسما ، خون اهدای از داری خود درباره یافته مواجهه 

 مشترک؛ )... اصالح تزریق، وسایل ( تیز وسایل از استفاده از پرهیز و ، کاندوم جمله خطر از کاهش

 آزمایش انجام Anti HBS ، 2-1 لزوم حسب بر روانی بهداشت مشاوره ارائه و واکسن نوبت آخرین از بعد ماه 

 

 هپاتیت با مواجهه پیگیری C : 

 پیگیری آزمایشات انجام 

 مثبت نتایج اثبات HCV Ab سرولوژیک تغییرات بروز صورت در تکمیلی های آزمایش با 

 پیگیری دوره طی منی یا و بافت ، اعضا ، پالسما ، خون اهدای از داری خود 

 حاد هپاتیت از حاکی آزمایشگاهی ویا بالینی عالئم بروز صورت بیماردر ارجاع C 

 لزوم حسب بر روانی بهداشت مشاوره پیشنهاد 

 .ندارد وجود ای حرفه های فعالیت یا و شیردهی بارداری، ، جنسی فعالیت در تغییر برای ای توصیه حاضر حال در: نکته

 

 با مواجهه پیگیری HIV : 

 پیگیری آزمایشات انجام 

 آزمایش تکرار HIV Ab به مبتال یافته مواجهه یا منبع فرد که مواردی در مواجهه، از پس ماه شش HCV باشند. 

 شوند ویزیت هفتگی دارو مصرف به پایبندی نظر. 

 پایش HCP تجویز صورت در دارویی سمیت عالیم نظر از PEP 

 

 ( Safe Injection) ایمن تزریقات اهمیت

 درمانی استانداردهای رعایت عدم صورت در که باشد می دارویی مشتقات و داروها تجویز در شایع های روش از یکی تزریقات

 C و B هپاتیت شیوع عامل مهمترین .نماید می اعمال درمانی بهداشتی خدمات کنندگان مصرف و کنندگان برای ارائه خطراتی

 .گیرد می صورت ها سوزن سر از مشترک یا مجدد استفاده طریق از خون راه از های منتقله بیماری سایر و ایدز و

 پزشکی کادر در شغلی صدمات ترین مهم از .است پیشگیری قابل زیادی حد تا ایمن غیر تزریقات از ناشی معلولیت و ومیر مرگ

 .باشد می( Needle Stick ) دست به سرسوزن رفتن فرو از ناشی پیراپزشکی صدمات و
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 :افتد می اتفاق زیر حالت سه در ( Needle Stick ) از ناشی جراحات

 گذاردن درپوش ضمن ( Recapping ) سرسوزن 

 آزمایش های لوله داخل به سرنگ از بیمار بدن مایعات انتقال 

 شده مصرف برنده و تیز درمانی وسایل نامناسب دفع 

 :که است تزریقاتی معنی به ایمن تزریقات

 نزند آسیب (بیمار) خدمت کننده دریافت به. 

 نسازد وارد ای صدمه درمانی بهداشتی خدمات کارکنان/کنندگان ارائه به. 

 نشود جامعه در زیان و آسیب باعث آن پسماندهای. 

 و فراگیران بیمار، به صدمه و عفونت از پیشگیری و کنترل جهت تزریقات برای توصیه مورد روش بهترین

 :کارکنان

 استریل ازوسایل استفاده  -1

 .نگذارید جا سرنگ روی را سوزن سر گاه هیچ  -2

 .کنید استفاده دوزی تک های ویال از المقدور حتی  -3

 ضدعفونی الکلی بنیان با ضدعفونی محلولهای یا و صابون و آب با را ها دست آن، تزریقات و دارو سازی آماده از قبل  -4

 .کنید

 .نمایید اجتناب بریدگی یا و پوستی درماتیت ضایعات )موضعی عفونت (پوست ناسالم نواحی در بیمار به تزریق از  -5

 .نمایید اجتناب تلقیح برای شده ضعیف زندۀ ویروس واکسن نمودن آماده زمان در سپتیک آنتی ماده کاربرد از  -6

 جداره شکستگی کدورت، لحاظ از را وریدی های سرم و محلول تزریقی داروهای کلیۀ بیمار به تزریق به اقدام از قبل -7

 .نمایید دفع صحیح طریقۀ به را آنها مغایرت گونه هر مشاهده صورت در و نموده بررسی انقضاء تاریخ و ها آن

 های ازسوآب بلکه کنید، خودداری پنبه ظرف درون شدۀ گلوله های پنبه از آمپول ویال کردن تمیز یا تزریقات هنگام -8

 .نمایید استفاده سپتیک آنتی مادۀ به آغشته

 الکل یدوفر از استفاده با را تزریق موضع انفوزیون یا وریدی تزریقات فلبوتومی، انجام از قبل پوست سازی آماده جهت  -9

 .کنید تمیز تنتورید یا%  20 کلرهگزین یا % 70

 .است ضروری تزریق از قبل پوست شدن خشک  -10

 :برنده و تیز وسایل و سرسوزن از ناشی جراحات و صدمات بروز از پیشگیرانه اقدامات

 .نمایید استفاده محافظ از دارویی های ویال شکستن جهت  -1

 ABG گرفتن مثل خاص شرایط در مگر نمایید خودداری اکیدا سوزن سر درپوش گذاردن از تزریق از پس  -2

 .نمایید خودداری دفع از قبل سرسوزن کردن خم یا شکستن از -3

 .شود استفاده دستی یک تکنیک از پوش در گذاردن جهت ضروری موارد در  -4

 خودداری یونیفرم جیب یا دست در مزبور وسایل حمل از و شود استفاده رسیور از برنده و تیز وسایل حمل جهت  -5

 .نمایید

 .شود خودداری برنده و تیز وسایل دادن دست به دست از  -6

 .شود استفاده دستکش از و پوشانده آب ضد پانسمان با موضع دارد وجود دست در زخمی یا بریدگی که صورتی در  -7
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 رعایت دارد وجود ترشحات سایر و خون با آلودگی احتمال که درمانی اقدام گونه هر انجام حین در عمومی احتیاطات  -8

 )پالستیکی بند پیش عینک، ماسک، از استفاده( .شود

 که )وین اسکالپ النست، بیستوری، آنژیوکت،( برنده و تیز اشیاء سایر و سرسوزن مناسب دفع و نگهداری آوری، جمع  -9

 .گردند دفع و ریخته ) Safety Box ( ایمن ظروف در مصرف از پس الزامیست

 و قفل دارای گشاد، دهانه نفوذ، قابل غیر مستحکم، برنده و تیز نوک پسماندهای آوری جمع ظروف است ضروری  -10

 .باشد برخوردار مناسب ابعاد و کافی حجم از و پارگی به مقاوم ضامن،

 است ضروری باشد، پرشده Safety Box 3 / 4 حداکثر که صورتی در دفعی، وسایل سرریزشدن از پیشگیری جهت -11

 .شود دفع و گردد نصب دهنده هشدار چسب بر آن روی و شده موم و مهر مطلوب نحو به ظروف درب

 

 استيك نيدل ( Needlestick)  آن از پيشگيري راهکارهاي و 

 پرستاری یا پزشکی مداخالت هنگام در ویا تصادفی صورت به تیز نوک شئ یا سوزن توسط پوست شدن سوراخ هرنوع به

 بزرگترین .ندارد دنبال به را خطری هیچ خود بهخودی استریل و نو سرنگ یک توسط سوزن سر زخم .میشود گفته نیدالستیک

 میان این در که باشد بیمار خون به آلوده و استفادهشده سرنگ یک توسط پوست شدن سوراخ که میکند بروز زمانی نگرانی

 .شد خواهد نگرانی به منجر HIV و B ، C هپاتیت ویروس به ابتال برای خطر بیشترین

 کمترین با ایدز ویروس و )درصد 30 حدود( احتمال بیشترین با بی هپاتیت ویروس با گی آلود میزان بین این از :نکته 

 مابین )درصد 5 تا 3 بین( آلودگی متوسط بااحتمال سی هپاتیت ویروس و دارد قرار )درصد 0 / 8 حدود( احتمال

 میگیرد. قرار دو این

 :شامل مختلف سطحهای در پیشگیرانه گامهای

 است ممکن آنجاکه تا برنده و تیز نوک وسایل از استفاده حذف یا کاهش 

 کافی منبع ارائه و آموزش جمله از اداری کنترلهای( کنترل مهندسی( 

 ویژه به احتیاط و برنده و تیز نوک ابزار کردن دست به دست از دوریجستن و )دست انگشتان جای به( ابزار از استفاده 

 .است سوزن سر زخم، دلیلهای مهمترین از یکی که سرنگ در سوزن درپوش گذاشتن و برداشتن

 را روش ایمنترین و بهترین همواره سرنگها درپوش گذاشتن و برداشتن مورد در عملکرد استاندارد و بهداشتی های مشی خط

 پسماندهای جمعآوری ظروف و باکس سیفتی بهداشت، و سالمت و بیمارستانی بخشهای تمام در .میدهد قرار پرسنل روی پیش

 .شدهاند جعبهها این در برنده و تیز ابزار همه دادن قرار به موظف پرسنل و شده داده قرار باید ... و سوزن مانند برنده و تیز

 از سوزن کردن قالب جهت ویژه محل با و فلزی یا و یک درجه پالستیک جنس از یا درمانی مرکز مالی منبعهای به بنا ها جعبه

 .هستند آن جدانمودن جهت سرنگ

 مستوجب و شده محسوب جرم درپوش بدون سرنگ با بهداشتی – پزشکی پرسنل حرکت و جابجایی پیشرفته کشورهای بیشتر در

 .میباشند اداری سنگین جزاهای

 می بیمارستان بالینی کارکنان و پرستاران بین در شغلی های آسیب ترین شایع از یکی تیز اجسام و سرسوزن از ناشی جراحت

 .باشد

 :کند می عنوان ایدز کشوری کمیته عضو مردانی مسعود دکتر
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 فرو میکند، تهدید تزریقات هنگام بویژه درمانی خدمات ارائه زمان در را پرستاری و پزشکی پرسنل که جدی مخاطرات از یکی

 .است پرستار یا پزشک دست در بیماران خونی ترشحات یا خون به آغشته » استیک نیدل « میشود گفته شدن سوزن رفتن

 بیماریهای سایر یا C هپاتیت ، B هپاتیت ایدز، همچون ناپذیری جبران عوارض به است ممکن آن به اصطالحا که عارضه این

 پرستاران ویژه به و پرستاران اینکه به اشاره با وی .کند مواجه مشکالتی با عمر آخر تا را مراقبتدهنده فرد و شود منتهی عفونی

 این شیوع که کند می اظهار دارند، قرار آسیبها گونه این معرض در بیشتر میکنند طی را انترنی دوره که پزشکانی یا و جوان

 بودن ناکافی و خستگی کردن، عجله حواسپرتی، کاری، شیفت کاری، حجم شلوغی، شامل تمرکز مختلکننده عوامل با عارضه

 .دارد مستقیم ارتباط تجربگی کم و آموزش

 حالت در )دندانپزشکی با مربوط موارد بجز( بزاق و دهان آب فوع، مد استفراغ، ادرار، مانند بدن خطر کم بدن مایعات با تماس

 .نمیشود محسوب خطر نباشند، آلوده مشاهده قابل خون با که زمانی تا عادی

 

 : کنند منتقل را انتقال قابل ویروسهای است ممکن که خونی مایعات

 خون 

 واژینال( مهبلی مایعات( 

 دندانپزشکی با رابطه در( بزاق( 

 منی 

 نخاعی مغز مایع 

 آمنیوتیک( جنین دور مایع( 

 کارد پری( قلب دور مایع( 

 انسانی پستان شیر 

 صفاقی مایع 

 جنب( پلور مایع( 

 سینوویال مایع 

 نشده جایگذاری انسانی اندامهای یا نسوج 

 سوختگی یا زخم از مترشحه نسج یا مایع 

 باشد آلوده مشاهده قابل خون به که صورتی در بدن مایع هرگونه. 

 : شامل پیشگیرانه اقدامات

 شوند انداخته دور قبول قابل مشخصات با تیز اجسام مخصوص ظروف در بایستی تیز اقالم همه. 

 شوند داده جای تیز اجسام مخصوص ظروف در بایستی هستند همراه سرسوزن با که سرنگهایی. 

 اجسام .شوند انداخته دور کننده استفاده شخص توسط و استفاده مکان همان در بایستی شده استفاده تیز اجسام همه 

 تیز اجسام مخصوص جعبه داخل به مستقیماً استفاده از پس بالفاصله را کامل سرسوزن ودسرنگ واحدهای و تیز

 بیمار کنار به بایستی مزبور جعبه بلکه یابد، انتقال تیز اجسام جعبه سمت به نباید شده استفاده تیز اجسام .بیاندازید

 . شود برده رجوع ارباب یا

 نفرستید آزمایشگاه مانند دیگر بخشهای به را شدهاند وصل سرسوزن به که سرنگهایی . 
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 شوند گذاشته غالف در دوباره نبایستی آلوده سوزنهای . 

 یک با را سوزن شود، بازگردانده خود غالف در مجدداً سوزن که باشد الزم مطلقاً خاصّی، امنیتی دلیل به که صورتی در 

 . باشید امان در جراحت احتمالی خطر از نتیجه در تا بلغزانید غالف داخل به صاف سطح یک روی دست

 : باید تیز اجسام مخصوص ظروف

 دسترس در نبایستی( .باشد دسترس در میگیرند قرار استفاده مورد پزشکی تیز اجسام که مکانهایی همه در بایستی 

 )گیرد قرار کودکان

 شود حاصل اطمینان اتصاالت همه بودن محکم از تا گردد بررسی و شده )مونتاژ( سوار درستی به بایستی. 

 باشند داشته شدن پر سطح خط اینکه یا شوند پر )کامل حجم % 75 از بیش( اندازه از بیش نبایستی. 

 باشد کودکان دسترس در که جایی در نباید و شده محکم خود جای در مطمئن طور به کاربرد مکان به بسته بایستی 

 .گردند رها

 باشد نشده پر حجم % 75 به هنوز اگر حتی شود، انداخته دور مونتاژ تاریخ از بعد روز 10 از پس بایستی. 

 کند مقاومت شدن سوراخ برابر در تا باشد محکم کافی اندازه به. 

 شود مشخص تیز اجسام ظرف عنوان به واضح طور به. 

 باشد داشته محکم شدن بسته قابلیت برای چفتهایی یا درپوش. 

 باشند داشته حمل برای دیگری وسیله یا دسته. 

 باشند داشته قفل و نصب برای گیرهای امکان، صورت در عمومی، دسترسی با مکانهایی در. 

 با مکانهایی در بزرگتر ظروف مثال برای باشد، مناسب است شده ساخت آن در استفاده منظور به که پسماندی برای 

 .بزرگتر وسیلههای امحاء برای بزرگتر دریچه یا زیاد پسماند حجم

 اجسام دادن فشار با را آن وضعیت نکنید سعی هرگز است، زده بیرون آن دریچه یا ظرف از تیز اجسام که صورتی در 

 در .نکنید سرازیر دیگر ظرف به را آن محتویات است، شده پر اندازه از بیش ظرفی اگر .کنید چاره ظرف داخل به

 .بیاندازید دور را آن درب، بستن از پس و داده جای بزرگتری تیز اجسام مخصوص ظرف داخل در را آن امکان صورت

 .گردد گزارش واحد یا بخش سرپرست به و پر)خطای نزدیک(  عنوان به حادثه گزارش فرم یک بایستی

 گردند امحاء پسماندها، مدیریت سیاست طبق بر بایستی تیز اجسام ظروف . 

 

 شغلی مواجهه پروتکل: 

 قابل بیماری به ابتال خطر معرض در است، شده بدن مایعات با تماس یا سرسوزن از ناشی جراحت دچار احتماال که شخصی

 . میباشد ) HIV ( ایدز و C هپاتیت ، B هپاتیت خصوصاً خون طریق از انتقال

 خراشیدگیها، بریدگیها، محل به بدن مایعات عمده نفوذ یا دیگر، بُرنده جسم هر یا سرسوزن از ناشی جراحت هرگونه پیگیری

 : میباشد زیر روال به دهان یا چشمها

 و بشویید جاری آب و صابون با کامل بطور را زخم بالفاصله بایستی نشده استفاده تیز اجسام یا سوزنها از ناشی زخم -1

 .ندهید فشار بیشتر خون خروج منظور به را عضو
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 سرم یا لولهکشی آب با را محل و کرده متوقف را کار بالفاصله باشد، شده پاشیده دهان یا چشم داخل به خون اگر  -2

 .نمالید را خود چشم هرگز بشویید، سالین

 .دهید تحویل او به و کرده پر را مواجهه یا حادثه فرم و نموده باخبر را بالینی یا و عفونت سوپروایزرکنترل -3

 آلوده فرد نیاز عدم از اطمینان حصول و حادثه فرم وکنترل موضوع پیگیری متولی بالینی یا و عفونت سوپروایزرکنترل -4

 .میباشد بعدی اقدامات به شده

 هپاتیت آنتیبادی ، B هپاتیت سطح آنتیژن تست برای را او )کالت( خون از سیسی 5 تا 3 است، مشخص منبع فرد اگر  -5

C آزمایش و HIV کنید جمعآوری. 

 HIV آزمایش و ، C هپاتیت آنتیبادی ، B هپاتیت سطح آنتیژن تست برای آلوده، فرد) سرم( خون از سیسی 5 تا 3 -6

 .کنید جمعآوری

 نیاز مورد بعدی اقدامات تا داده اطالع عفونت کنترل متخصص به بالفاصله بایستی شده آلوده فرد و منبع فرد نتایج -7

 .شود انجام و پیگیری

 HIV و C هپاتیت ، B هپاتیت جهت ماهه 6 ، 3 تستهای برای گیری پی برنامه شد، با آلوده منبع فرد که صورتی در  -8

 .دهید ترتیب

 دریافت را داخلی یا عفونی بیماریهای متخصص مناسب مشاوره پیگیری تا گردد توصیه شده، آلوده فرد به بایستی  -9

 .کند

 زباله تفکيك 

 ضرورت و اهمیت بر تأکید همگی که درمان و بهداشت وزارت های دستورالعمل و بیمارستانی های زباله تفکیک اهمیت به توجه با

 بدون و باشند داشته را الزم همکاری و آگاهی امر این به نسبت باید فراگیران و پرسنل کلیه دارند، بیمارستانی های زباله تفکیک

 تقسیم برنده و تیز عفونی، غیر عفونی، شامل مهم و شایع دسته 3 به بیمارستانی های زباله . نیست میسر موفقیت، آنها همکاری

 :شامل که شوند می

 :عفونی زباله -1

 و پنبه و گاز ،... و ترشحات و خون به آلوده البسه و ها پارچه کلیه ، ...و عفونی ترشحات و خون به آلوده لوازم و وسایل کلیه

 ست سرم، ادرار، های کیسه سوند، قبیل از بیمار برای شده استفاده پالستیکی وسایل پانسمان، برای شده مصرف دستبندهای

 شامل زا بیماری عوامل داشتن به مظنون پسماندهای ، ... و اتصال های لوله ماسک، دستکش، برانول، پالستیکی قسمت سرم،

 تجهیزاتی یا مواد آلوده، سواپ ها، بافت عفونی، بیماران جداسازی از ناشی پسماندهای آزمایشگاه، میکروبی کشت های محیط

 پسماندهای .شوند می محسوب عفونی زباله بیماران این از شده دفع مواد و اند داشته تماس عفونی بیماری به مبتال فرد با که

 .شوند می آوری جمع رنگ زرد سطل در و رنگ زرد زباله کیسه در عفونی

 :برنده و تیز نوك پسماندهای -2

 مصرف یکبار وسیله هرگونه و دارویی خونی، های فرآورده و سرم شکسته های شیشه آنژیوکت، انواع بیستوری، تیغ سوزن، سر

 نوک زباله .شوند می برنده و تیز پسماندهای مشمول باشد شده استفاده بیماران مراقبت و درمان تشخیص، برای که برنده و تیز

 . گردد می آوری جمع Safety Box مقاوم جعبه در نه یا باشد داشته آلودگی اینکه از نظر صرف برنده و تیز

 :غیرعفونی پسماندهای -3
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 هستند غیرعفونی پسماندهای ... و میوه آشغال و پوست مصرف، یکبار ظروف غذایی، مواد مانده باقی خانگی، شبه های زباله کلیه

 .شوند آوری جمع رنگ آبی سطل در و رنگ مشکی زباله کیسه در باید که

 آوری جمع را آنها باید آنها، درب زدن گره و بستن از پس شد، پسماند از پر ظروف و کیسه چهارم سه وقتی :توجه 

 .نمود

 آوری جمع برای و گیرد صورت )عفونی غیر آبی بین و عفونی زرد بین( بین وسیله به حتما باید بیمارستان در ها زباله حمل

 و کردن پرتاب از همچنین و بخش ی گوشه در و زمین روی آنها گذاشتن و کردن انبار از ها، بخش و اتاق از زباله های کیسه

 خود به احتمالی آسیب آوردن وارد و آلودگی انتشار از جلوگیری برای آنها، آوری جمع جهت و کرده خودداری آنها کردن فشرده

 .گردد منتقل دفع محل به و آوری جمع بین در ها زباله حتما پرسنل، و بیماران و

 

 بحران مدیریت

 آن از که گذارند بجای درمانی مراکز بر مختلفی اثرات توانند می وقوع، مکان و زمان شدت، نوع، به بسته غیرمترقبه، حوادث

 سریع تکمیل و کمبود آنان، نظمی بی و پرسنل سردرگمی موقع، به و صحیح رسانی اطالع عدم یا و تأخیر به توان می جمله

 عادی عملکرد در اختالل بیماران، و پرسنل در روانی - روحی های واکنش بروز مصرفی، مواد و تجهیزات کمبود اورژانس، ظرفیت

 .نمود اشاره مردم ازدحام نیز و تأسیسات و تجهیزات خرابی بدلیل درمانی مرکز

 کاهش برای لذا گردد؛ می مصدومین و بیماران مورتالیتی و موربیدیتی افزایش موجب عوامل، سایر همراه به شده یاد عوامل

 نظر به ضروری درمانی مراکز درکلیه مدون و کامل برنامه یک وجود آن، از ناشی عوارض از پیشگیری و غیرمترقبه حوادث اثرات

 . رسد می

 چیست؟ بحران 

 جامعه به را مشقتی و سختی و آید وجود به فزاینده بصورت یا و ناگهانی صورت به بشر بوسیله یا و طبیعی طور به که ای حادثه

 ای حادثه هرگونه به بحران .گویند بحران باشد العاده فوق و اساسی اقدامات به نیاز آن کردن برطرف جهت نماید تحمیل انسانی

 .باشد داشته العاده فوق و فوری اقدام به نیاز و برساند آسیب انسان مال یا جان به که شود می اطالق

 بحران های ویژگی 

 غیرمنتظره معموال اما ،)افتد می اتفاق کجا در و کی که کرد پیشبینی توان نمی یعنی( است پیشبینی قابل غیر معموال  -1

 .نیست

 .ماندگار حالت یک تا است آنی و اضطراری وضعیت یک بیشتر  -2

 .است متغیر و پویا -3

 می کمک نیازمند بحران وقوع محض به نبودند کمک نیازمند بحران از قبل تا که مردمی و دارند مخربی آثار ها بحران -4

 .شوند

 .دارند استهالکی و طوالنی آثاری و ماهیت  -5

 تصمیم نیاز مورد اطالعات و بوده محدود زمان در و وخیم شرایط تحت گیری تصمیم معموال بحرانی وضعیت در -6

 .است ناقص گیرندگان
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 حیرت و تعجب به را گیری تصمیم واحد اعضای و کرده محدود را تصمیم انتقال از پیش دهی پاسخ برای موجود زمان -7

 .دارد می وا

 .دارد وجود بحران در اطالعات شدن مخدوش و استرس غافلگیری، زمان، فشردگی و محدودیت  -8

 

 بحران مدیریت 

 بحران مدیریت را بحران وقوع از بعد سازی سالم و بحران در مداخله و برخورد بحران، وقوع از پیشگیری و پیشبینی فرآیند

 جستجوی در ها، آن تحلیل و تجزیه و ها بحران سیستماتیک مشاهده وسیله به که است کاربردی علمی بحران مدیریت .گویند

 آن، اثرات کاهش برای بحران، بروز صورت در یا و نمود پیشگیری ها، بحران بروز از بتوان ها آن بوسیله که است ابزاری یافتن

 . نمود اقدام اوضاع بهبودی و سریع امدادرسانی

 کیست؟ بحران مدیر 

 واقعه گوید: عالج می : که است المثلی ضرب ما فرهنگ در . کند استفاده خوب فرصتها از و بشناسد را تهدیدکنندهها که کسی

 و افتیم می فکر به تازه بحران، وقوع از بعد و شوند می گرفته ناشنیده و نادیده خطرها زنگ ما کشور در کرد. باید وقوع از قبل

 .نماییم می جستجو حلی راه

 جهت کارهایی راه دنبال به باید بحران مدیر .نیست واقف عالیم این اهمیت به یا و شناسد نمی را عالیم یا بحران مدیر متأسفانه

 .بکوشد آن رفع به نسبت تحلیل از پس و بسنجد دیگر پارامترهای با را عامل هر آثار دیگر عبارت به .باشد بحران ابعاد کاستن

 امر این .بخشد نظم مدت ترین کوتاه در خویش ذهنی آشفتگی به بتواند یعنی بگیرد؛ یاد را استراتژیک تفکر باید بحران مدیر

 .طلبد می را سازمان مدیریت پایداری نهایت که ها بحران در مداوم حضور با مگر ندارد امکان

 الوقوع محتمل وقایع و حوادث 

 :نمود بندی تقسیم ذیل بشرح دسته چند به توان می کنند می تهدید را درمانی مراکز که حوادثی

 خطرناک مواد انتشار و پخش انفجار، سوزی، آتش :داخلی حوادث  -1

 .گذارد می جای به قربانی کمی تعداد که است وقایعی :کوچک خارجی حوادث -2

 .گذارد می جای به قربانی زیادی تعداد که است وقایعی :بزرگ خارجی حوادث -3

 

 درمانی مراکز در مترقبه غیر حوادث با مقابله برنامه اجرای نحوه 

 با مقابله کمیته اعضای .شود تشکیل ذیل بشرح درمانی درمرکز غیرمترقبه حوادث با مقابله کمیته برنامه، اجرای برای است الزم

 :از عبارتند مراکز در غیرمترقبه حوادث

 درمانی مرکز رییس 

 درمانی مرکز مدیر 

 مترون( پرستاری خدمات مدیر( 

 درمانی مرکز های بخش دیگر و اورژانس سرپرستار و رییس 

 پاراکلینیک واحدهای کلیه فنی مسوولین 
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 مالی و اداری واحدهای و انتظامات یا و حراست مسئول 

 تأسیسات مسوول یا و مهندسی -فنی کارشناس 

 درمانی مرکز بهداشت مسوول 

 شهرستان یا منطقه غیرمترقبه حوادث با مقابله ستاد نماینده 

 :گردد می تقسیم حادثه وقوع از پس و حادثه وقوع از پیش بخش دو به غیرمترقبه حوادث با مقابله برنامه

 :حادثه وقوع از پیش مترقبه غیر حوادث با مقابله برنامه )الف

 در شاغل پرسنل و درمانی مرکز سازی ایمن و سازی آماده پیشگیری، الوقوع، محتمل خطرات کلیه شناسایی شامل برنامه این

 برنامه، در آنها وظایف شرح و برنامه مختلف های بخش با پرسنل آشناسازی مترقبه، غیر حوادث با مقابله کامل برنامه تدوین آن،

 .باشد می کمکی های سازمان و حادثه به دهنده پاسخ های سازمان کلیه با بیرونی ارتباطات ایجاد

 :حادثه وقوع از پس غیرمترقبه حوادث با مقابله برنامه )ب

 دهنده پاسخ های سازمان سایر و بحران ستاد با ارتباط برقراری حادثه، فرماندهی سیستم سریع تشکیل همچون مهمی اهداف

 نهایتا و جدیدالورود مصدومین و قبلی بیماران به مناسب خدمات ی ارائه واحدها، کلیه وظایف شرح دقیق اجرای حادثه، به

 .کند می دنبال را آن بازنگری و برنامه مجدد ارزیابی

 حادثه وقوع از پس درمانی مراکز عملکرد مراحل 

 هشدار سیستم فعالسازی-1

 امری هشدار، سیستم برای مدون برنامه یک داشتن .است هشدار سیستم سازی فعال مرحله حادثه، وقوع از پس مرحله اولین

 و صحیح گیری تصمیم الزمه حادثه، وقوع از پس زمانی فاصله درکمترین و صحیح اطالعات داشتن که چرا ؛است مهم بسیار

 .است مطلوب خدمات ارایه برای آمادگی

 . است گردیده طراحی درمانی مراکز هشدار سیستم نمونه عنوان به زیر نمودار
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 بحران مدیریت سیستم تشکیالتی نمودار ای مرحله شدن فعال-2

 سیستم تشکیالتی نمودار ای، مرحله صورت به است الزم حادثه، وقوع از درمانی مرکز در حاضر مسوول باالترین اطالع محض به

 شده ذکر دهند، انجام باید ترتیب به اعضا از یک هر که اقداماتی ازاعضا، یک هر وظایف درشرح .نماید فعال را بحران مدیریت

 در و مییابد ادامه اعضا وظایف شرح براساس حادثه به پاسخ مرحله .گیرد می شکل حادثه به پاسخ مرحله ترتیب بدین و است

 .مینماید ریزی برنامه عادی وضع به بازگشت برای حادثه فرمانده حال همین

 عادی وضع به بازگشت -3

 مواد و تجهیزات وضعیت درمانی، مرکز فیزیکی وضعیت از اعم جوانب، و شرایط تمامی گرفتن نظر در با است الزم حادثه، فرمانده

 مهم نکته .نماید عادی وضع به بازگشت اعالم به اقدام کننده، مراجعه مصدومین و بیماران وضعیت و پرسنلی وضعیت مصرفی،

 ترخیص به منوط جدید، بیمار پذیرش که است پذیر امکان هنگامی تنها عادی وضع به بازگشت اعالم که است آن زمینه این در

 .نباشد قبلی بیماران

 درمانی مرکز خدمات کلیه احیای و بازسازی ترمیم، -4

 و موسسات سایر و بحران مدیریت مرکزی ستاد پرسنل، سایر همکاری با درمانی مرکز رییس عادی، وضعیت به بازگشت از پس

 خدمات کلیه ممکن، زمان ترین درکوتاه است الزم .نماید می آغاز را درمانی مرکز بازسازی و ترمیم قرارداد، طرف های شرکت

 .گردند جایگزین مطلوب نحو به رفته، دست از یا و دیده آسیب پرسنل و شده احیا درمانی مرکز

 برنامه اصالح و بازنگری -5

 بازنگری مورد درمانی مرکز غیرمترقبه حوادث با مقابله برنامه حادثه، وقوع از قبل سراسری عملیاتی مانور هر انجام از پس چه اگر

 حوادث با مقابله کمیته اعضای لذا دهد؛ نشان را برنامه نقایص واقعی، حوادث مانند تواند نمی مانوری هیچ اما گیرد، می قرار

 وضع به بازگشت از پس غیرمترقبه

 به پاسخ مرحله در شده ثبت موارد کلیه از استفاده با درمانی، مرکز خدمات احیای و بازسازی ترمیم، آغاز با همزمان و عادی

 .نمایند می برنامه نقایص کلیه اصالح و بازنگری به اقدام خود مشاهدات و حادثه

 محدود، عملیاتی مانورهای و توجیهی های کارگاه برگزاری ضمن باید عادی، وضع به بازگشت از پس که ذکراست به الزم

 پرسنل آمادگی برنامه، دائمی بازنگری ضمن تا شود برگزار بار دو سال هر حادثه، از قبل روال به سراسری عملیاتی مانورهای

 .شود حفظ حادثه به پاسخ برای

 

 خطر مدیریت

 دارند، حق بیماران .است همراه سالمت تهدید و ایمنی برای خطر بروز افزایش با اجتنابی قابل غیر بطور سالمت مراقبتهای

 مخاطره دچار را ایشان سالمتی بالینی، و علمی شواهد آخرین و استانداردها و شرایط بهترین با تطابق بر عالوه آنها از مراقبت

 .نسازد

 چیست؟ خطا 
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 یک از استفاده یا و  )اجرایی خطای( برنامه با مطابق شده ریزی برنامه فعالیت یک کامل انجام در شکست از است عبارت خطا

 ی(ریز برنامه خطای) هدف یک به رسیدن برای غلط برنامه

 نیز را اجرایی خطاهای توان می پس آیند، نمی چشم به معموال دیگر گروهی و هستند مشاهده قابل اجرایی خطاهای از بعضی

 :کرد تقسیم گروه دو به

 .هستند مشاهده قابل که لغزشی خطاهای -1

 .نیستند مشاهده قابل که سهوی خطاهای -2

 .شوند می تقسیم پنهان و فعال دسته دو به خطاها دیگر، بندی تقسیم در

 :فعال خطای

  تحت خطاها این از معموال  .شود می احساس بالفاصله تقریبا آن اثرات و میافتد اتفاق کار اصلی عاملین توسط که است خطایی

 .شود می یاد خطای انسانی عنوان

 :پنهان خطای

 خاموش و نهفته سازمان در ها مدت برای خطا این اثرات ولی یافتد، م اتفاق نیروها تربیت یا و سازمان طراحی در که است خطایی

 . شوند می برده نام  »  سیستمی عنوان « خطاهای تحت خطاها این از معموال .ماند می

 .شوند می بندی تقسیم ارتکاب خطای و غفلت خطای گروه دو به خطاها دیگری بندی تقسیم در

 :غفلت خطای

 برای الزم داروی یک تجویز عدم تأخیر، با ارزیابی بیماری، یک ندادن تشخیص مانند است، صحیح کار یک ندادن انجام معنی به

 .... و بیماری درمان

 :ارتکاب خطای

 حوادث و تصادف .نادرست زمان یک در اشتباه بیمار یک برای غلط داروی یک تجویز مانند است، اشتباه عمل یک دادن انجام

 .شوند همراه انسانی فعال اشتباه یک با سیستم، نارسایی نظیر مخفی شرایط که پیوندند می وقوع به زمانی ناگوار

 های پروسه و ها سیستم تاسیس به نیاز آنها به حصول برای که است اتفاقی های آسیب از رهایی بیمار، امنیت برقراری شرط

 آنها از ناشی عوارض کاهش و آنها بروز از جلوگیری احتمال و رسانده حداقل به را خطاها وقوع احتمال که دارد وجود عملکردی

 .رساند حداکثر به وقوع، صورت در را

 :دارد وجود خطاها شناسایی برای روش سه . است خطاها شناسایی مهم، این به دستیابی برای گام اولین

 اجباری دهی گزارش -1

 ختیاری دهی گزارش -2

 نظارتی فعال های سیستم -3
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 خطا مدیریت های برنامه ایجاد

 :شود می پیشنهاد خطا مدیریت جهت ای مرحله 6 فرآیند یک

 باشد آن کارکنان و سازمان مورد در جزییاتی بررسی شامل باید که معاینه و حال شرح -1

 مشاهده و خطا به نزدیک موارد و ناگوار حوادث جزییات خطاها، دهی گزارش های سیستم محرمانه اطالعات دریافت -2

 گروهی های فعالیت سیستماتیک

 ریزی پایه و استاندارد اجرایی های دستورالعمل تهیه سازمانی، و شغلی محیط تغییر شده، شناسایی مخفی عوامل با مقابله -3

 غیرتنبیهی خطای شناسایی سیستم یک

 افراد عملکردی های محدودیت و خطاها شناخت گروهی، کار در آموزشی های دوره اجرای -4

 تکنیکی های مهارت و فردی بین روابط تقویت-5

  اطالعات آوری جمع و ممتد آموزشی های دوره طریق از سازمانی ی برنامه یک عنوان به خطا مدیریت تداوم-6

 
 


