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ویژگیهاي فرهنگی و بومی مردم منطقه

جغرافیاي بروجرد

استان لرستان واقع شده و از شهرستان بروجرد در شمال شرقی .  بروجرد در غرب ایران و در منطقه کوهستانی زاگرس قرار دارد 

شمال به شهرستانهاي مالیر و نهاوند در استان همدان ، از شرق به سربند اراك در استان مرکزي ، از جنوب به درود و از غرب به 

این منطقه مشتمل بر کوههاي مرتفع زاگرس در غرب ، دشت سیالخور در . خرم آباد و الشتر در استان لرستان محدود می شود 

بروجرد داراي آب و هواي معتدل کوهستانی با تابستانهاي معتدل و زمستانهاي . کز و پیشکوههاي داخلی زاگرس در شرق است مر

شور است و زلزله سیالخور بروجرد از نقاط زلزله خیز ک. درجه می رسد.2و حداقل آن به منفی .4سرد است که حداکثر دما گاه به 

مرکز این شهرستان شهر بروجرد است و اشترینان از . ترین زمین لرزه هاي ثبت شده ایران است ریشتر یکی از بزرگ2/7ی با بزرگ

این . باستانی ایران است که قدمت آن دست کم تا دوره ساسانیان مسجل شده استبروجرد از شهرهاي. دیگر شهرهاي آن است 

- همچنین محور ارتباطی کرمانشاه . ت ممتاز ارتباطی است خوزستان قرار گرفته و داراي موقعی-شهر در مسیر جاده اصلی تهران 

.اصفهان از بروجرد می گذرد 

مردم شناسی 

نشانه هاي زبان شناسی زبان مردم بروجرد را . بروجردي ها  همانند دیگر مردم منطقه غرب ایران از نژادهاي ایرانی هستند 

در زمان هخامنشیان اقوام پارس و ماد در منطقه غرب ایران می . برگرفته از زبانهاي قدیمی ایرانی همانند پهلوي نشان می دهد 

ی جنوبی تر بوده اند ناحیه بروجرد نیز به احتمال زیاد در این دوره منطقه مسکونی مادها به شمار پارس ها در نواح. زیسته اند 

.می آمده است 

شاید در این خصوص نحوه تعامل کاري ساکنان منطقه بی . ساکنان امروزي بروجرد را می توان به گروههاي مختلفی تقسیم کرد 

اثر نبوده باشد 

در گذشته و پیش از . بیشتر اینان پیشه ور، تاجر، صنعت گر و یا اهل کارهاي خالق بوده و هستند : شهر نشینان بروجردي -1

گسترش صنایع جدید ، بروجرد در کنار شهرهایی چون اصفهان و دزفول از نواحی صنعتی به شمار می آمده و به وِیژه صنعت 

عمده تأمین ابزارهاي سنتی بازار بروجرد هنوز هم از مراکز. اند گران آن در زمینه هاي بافندگی و یا کار با فلزات مهارت داشته 

.کشاورزي و زندگی عشایري استان لرستان و استان هاي همجوار است 

اینان بیشتر تاجران و طبیبانی موفق بوده . یهودیان نیز به عنوان یک نژاد جداگانه از ساکنان قدیمی بروجرد بوده اند: یهودیان -2

کم بضاعت تر آنان به خرید و فروش کاال در سطح روستاهاي اطراف شهر می پرداخته اند و معموالً با چارپایان افراد . اند

.کاالهاي کوچک را بین روستاها براي فروش جابه جا می کرده اند

فاوت هاي این مسأله ناشی از ت. گفت وگو در مورد ساکنان روستاهاي بروجرد قدري دشوار است : روستائیان بروجرد -3

به طور کلی برخی روستاها تاریخی بسیار کهن دارند و آثار به دست آمده از آن ها سکونت چند هزارساله را . تاریخی است 
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سال گذشته و با سکونت ..2اما گروه زیادي از روستاها نیز داراي تاریخ نه چندان قدیمی هستند و معموالً در . نشان می دهد 

ا بر اثر جدایی برخی خانواده ها از یک روستا و انتقال به محلی دور و نزدیک و تشکیل یک آبادي برخی ایل هاي کوچرو و ی

بر خالف مناطق شهري که مهاجرت معموًال تغییر چندانی در بافت قومی و زبانی آنان ایجاد نمی کند . جدید به وجود آمده اند 

از این روست که در یک منطقه کوچک . ادي در آن ایجاد کند آمدن چند خانواده جدید به یک روستا می تواند تغییرات زی

به هر روي ساکنین اولیه روستاهاي بروجرد دست کم به . ممکن است روستاهایی با زبان هاي لري ، ترکی و فارسی دیده شود 

وت چندانی بین آنان لحاظ زبان و گویش نزدیکی زیادي به شهر نشینان دارند و می توان حدس زد که در گذشته هاي دورتر تفا

.ن از این دست هستندراهمانند گیجالی و گندل گیروستاهایی در شمال شهر بروجرد. نبوده است 

اینان در اصل ساکنان مناطق روستایی غرب ، مرکز و جنوب لرستان بوده اند که در چند سده گذشته به دالیل : طوایف لر-4

به لحاظ آداب و رسوم و نیز گویش ، اینان را . و غرب بروجرد ساکن شده اند مختلف تغییر مکان داده و در روستاهاي جنوب 

.باید همانند لرهاي دیگر نقاط لرستان در نظر آورد 

اینان قطعاً از تیره هاي لر . در برخی نقاط شرق و جنوب شرق بروجرد روستاهاي ترك زبان دیده می شود : ترك زبان ها -5

.آشکاري با طایفه هاي لر دارند ) آنتروپولوژي(و انسان شناسی نیستند و تفاوت هاي فرهنگی 

بروجرد به طور خاص منطقه اي عشایر نشین به حساب نمی آید و خانواده هاي محدودي از عشایر در : رو عشایر کوچ-6

سیالخور باشد که زمینه علت این مسأله می تواند ناشی از وجود دشت وسیع. مقایسه با مناطق مجاور به ناحیه بروجرد می آیند 

به هرحال در فصل . را براي اسکان و کشاورزي مناسب کرده و برعکس مراتع و نقاط جنگلی را در بروجرد محدود کرده است 

عشایر بختیاري نیز در نواحی شرقی تر . تابستان گروه هاي اندکی از عشایر لر در کوهپایه هاي جنوبی بروجرد مستقر می شوند 

گذشته و به خصوص در فصل بهار و تابستان میزبان خانواده با این وجود بازار بروجرد از. الیگودرز تردد می کنند و نزدیک به 

به بروجرد می آمده اند ... هاي زیادي از عشایر لر و بختیاري بوده که براي خرید مایحتاج عمومی و یا تأمین جهیزیه عروسی و 

.و این روند کم و بیش ادامه دارد 

غیر از گروه هاي یاد شده شهر بروجرد به دلیل مهاجر پذیري اش خانواده هایی از سادات ، کردها ، بختیاري ها ، لرستانی ها -7

.، لک ها ، ترك زبانها ، عرب ها و خوزستانی هاي فارس زبان را نیز به خود جذب کرده است 

،گرفته اندتاریخ گروه هاي مذهبی مختلفی در بروجرد شکلبروجردي ها عمدتاً مسلمان و شیعه هستند ولی درطول :مذهب

می دهندکه داراي یادگارهاي تاریخی زیاد ، محله ، مدرسه ، بازار و کنیسه یهودیان نیز اقلیت مهم دینی بروجرد را تشکیل

بروجردي ها نیز مسجد جامع بروجرد نیز درزمان ساسانیان از آتشکده هاي بزرگ بوده است و براین اساس اختصاصی هستند

در سده هاي گذشته افراد مشهوري بر اثر . همانند سایر ایرانیان در گذشته پیرو آیین هاي باستانی ایران مانند زرتشتی بوده اند 

به هرحال شواهد تاریخی . فشار ناشی از مذهب و مرام خود ترك دیار کرده و به بروجرد آمده اند و در آنجا ساکن شده اند 

که این منطقه داراي زمینه هاي پذیرش فرهنگ ها و مذاهب گوناگون بوده است و به گونه اي می توان بروجرد را نشان می دهد

.از نواحی چند فرهنگی ایران به حساب آورد 
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مذهبی سوگواري ها و مراسم 

هر بروجرد میهمانان زیادي را بروجردي ها توجه خاصی به مراسم سوگواري در ماه محرم دارند و به ویژه در دهه اول این ماه ش

به هرحال مراسم محرم شامل . به خود جلب می کند که مشتاق دیدن کارهاي گروهی و مراسم محلی تاسوعا و عاشورا هستند 

:بخش هاي مختلفی است 

خانواده ها یک یکی از دیدنی هاي بروجرد در ماه محرم تشکیل سقاخانه است به این صورت که با آغاز این ماه برخی :سقاخانه 

منقش می کنند و منبري یا چند اتاق بزرگ را سراسر با پارچه مشکی می پوشانند و دیوارها را با تصاویر امامان و آیات قرآن

و یارانش روشن می ) ع(قرار می دهند که بر روي آن تعداد زیادي چراغ به احترام و یادبود امام حسین چوبی در باالي این اتاقها

مردم نیز در قالب گروه . والً با روشن کردن چراغ و آویختن پرچمی سیاه یا سبز باز بودن سقاخانه را نشان می دهند معم. ماند 

در کوچه پس کوچه هاي شهر ) ع(هاي کوچک و بزرگ و با فرستادن صلوات و یا خواندن اشعاري گروهی در مدح امام حسین 

صاحب خانه نیز با چاي ، شیر ، میوه ، شیرینی و مانند . خانه به آن سقاخانه می روند به راه می افتند و با عنوان میهمان از این سقا

.آن از میهمانان پذیرایی می کند 

شهید دکتر چمران بروجردمشخصات بیمارستان

معرفی بیمارستان 

متر مربع در شهرستان بروجرد ، استان 13487با زیر بناي این بیمارستان. تاسیس شد1346مرکز درمانی شهید چمران در سال

با گذشت زمان . به دلیل قدمت ساختمان اطالعات چندانی از تاریخچه بیمارستان در دسترس نیست. لرستان واقع شده است 

براساس ضرورت ، دائره خدمات رسانی آن گسترش یافته و افراد مختلف جامعه از جمله اقشار نیازمند مشمول خدمات دهی این 

کلیه افرادي که در بخش هاي مختلف بیمارستان شهید دکتر چمران وابسته به دانشگاه علوم پزشکی . موعه درمانی شدند مج

.لرستان انجام وظیفه می نمایند قوانین و مقررات بیمارستان را رعایت نموده و در اجراي آنها کوشا می باشند 

:مشخصات کلی بیمارستان در ذیل آمده است

مترمربع13487: زمینمساحت کل ·

مترمربع6319: زیربنا زیر بناء کل ·

مترمربع5519: مساحت کل بخشها و واحدهاي درمانی·

مترمربع..4:مساحت کل قسمتهاي اداري وپشتیبانی·

تخت192: تعداد تخت مصوب·

644پستی بروجرد، خیابان دکتر فاطمی، میدان پرستار، میدان شهید دکتر چمران، صندوق : آدرس دقیق پستی·

chamranhospital@yahoo.com: پست الکترونیک·

بیمارستان) مأموریت(بیانیه ي رسالت
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لرستان ، که با جذب منابع الزم وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید دکتر چمران بروجرد یک بیمارستان دولتی بیمارستان

.پایدار مردم عمل می نماید نیروي انسانی در جهت حفظ و ارتقاء سالمت و مدیریت 

بیمارستان) دورنماي(شم اندازچ

،تأمین آرامش و کرامت  ورعایت انضباط و سرعت درارائه با قرار گرفتن در موقعیت درمانی مطلوب و با کیفیتما برآنیم که

امکان موفقیت و سربلندي و با فراهم آوردن . خدمات به تمامی جمعیت تحت پوشش خود خدمات مؤثر درمانی را ارائه نماییم

براي همه در پرتو مشارکت و همکاري و با تکیه بر قدرت فکري و خالقیت کارکنان ، فضایی سرشار از افتخار و غرور و لذت از 

ما با نهادینه کردن نظام بررسی مستمر نقطه نظرات ولی نعمتان خویش و التزام عملی به تأمین نیازهاي . کار و خدمت فراهم آوریم

.قعی مردم لحظه اي از رضایت و امنیت خاطر آنان غفلت نخواهیم ورزیدوا

ارزش هاي بیمارستان

پایبندي به اصول و ارزشهاي اصیل و ناب اسالمی-

ارائه خدمات به نیازمندان بدون توجه به ملیت، نژاد، دین-

احترام به حقوق بیماران و همراهان-

پذیري در تمامی سطوح کارکنان مسئولیت-

به مسئولین ، کارکنان و مردمپاسخگویی-

تسهیل امور جانبازان دفاع مقدس و خانواده هاي معظم شهدا-

حفظ حقوق مادي و معنوي کارکنان-

شایسته ساالري-

معرفی بخش هاي بیمارستان 

معرفی . در تمام ساعات شبانه روز آما ده پذیرش بیماران محترم می باشد تخت فعال و امکانات تخصصی174این بیمارستان با 

.تعداد تخت در ذیل آمده است بخش هاي بیمارستان به تفکیک بخش و

:خدمات این بخش شامل : اورژانس- 1عملکرد بخش هاي مختلف

نام 

بخش

اورژان

س 

بستري

اورژانس 

سرپایی

جراحی 

مردان

جراحی 

زنان

جراحی 

زنان و 

زایمان

NIC
U

IC
U 1

IC
U
2

زایش

گاه

سوخ

تگی

اتاق 

عمل 

عمومی

اتاق 

عمل 

زنان

تعداد 

تخت

17550403115111022663
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و اورژانس ... ) سقوط از ارتفاع ، تصادفی ،ضرب و جرح و : ( ت پذیرش بیماران ترومایی از قبیلخدمات بستري جهارائه 

هاي جراحی

وجراحی ، گوش و حلق و بینی،،ارتوپدي،ارولوژي:جراحی کیسهاي بخشها در این:زنان عمومی جراحی مردان و -2

، .انجام می شودمغز واعصاب وچشم پزشکی

در این بخش بیماران سزارینی ،هیسترکتومی ،سیستوسل ، رکتوسل ،کورتاژ ،سرکال ژ بستري و : جراحی زنان تخصصی -3

.اتاق مادران پر خطر واتاق سونداژ مجزا می باشد مراقبت می شوند در ضمن 

4-NICU:شامل بیماران تنفسی، نوزادان نارس ایکتر و بخش مراقبتهاي ویژه نوزادان میباشدکه بیماران بستري دراین بخش

می باشد .غیره

گذاري CDتومورهاي مغز ،:بیمارانی از قبیل مولتیپل تروما ،کیسهاي اعمال جراحی الکتیو بزرگ از قبیل :1ICUو5-2

.،جراحیهاي اعصاب و مادران پر خطر  در این بخش بستري و تحت مراقبت ویژه قرار می گیرند 

جهت  سزارین و کورتاژ اورژانسی ، مراقبت از زایمان طبیعی ، آماده نمودن بیماران: خدمات این بخش شامل :زایشگاه -6

POSTو  مراقبت در...) ، قلبی و غیره IUFDپره اکالمپسی، دیابتی ،، اکالمپسی ( عرض خطر از قبیل مادران در م

PARTUM ساعت ،آموزش شیر دهی به مادران و دائر بودن کالسهاي آموزشی زایمان فیزیولوژیک 6بعد از زایمان بمد ت

.در این بخش ارائه می گردد 

پذیراي همه بیماران اورژانس و غیر در کل شبانه روزاز بخشهاي ویژه سوختگی  در سطح استان می باشد و :سوختگی -7

می باشد%  .5درجات سوختگی تا)از شهر هاي دیگر ( اورژانس و اعزامی 

جراحی عمومی ،می باشد اعمال ریکاوري فعالاین بخش داراي شش اتاق عمل و شش تخت: اتاق عمل عمومی -8

بصورت اورژانس و غیر اورژانس انجام می ارتوپدي وارولوژيو،مغز و اعصاببینیگوش و حلق واورژانسهاي،چشم

گردد 

.در این بخش اعمال تخصصی زنان انجام می شود :اتاق عمل زنان -9.

:بخش هاي پاراکلینیکی -.1

فیزیوتراپی–الف 

CTرادیو لوژي و سونوگرافی و-ب SCAN

آزمایشگاه -ج

داروخانه-د

درمانی-بهداشتی مد د کار - ه
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ارتوپدي ، جراحی عمومی  ، پوست ، چشم ، دیابت ، جراح مغز و اعصاب :شامل ) درمانگاه (کلینیک هاي تخصصی -و

 ،ENTاپتومتریست -پانسمان سرپایی-گچ گیريتوانبخشی  ، فیزیکی و  ، ارولوژي ، جراحی زنان و زایمان ، طب

وشنوایی سنجی می باشد

بیمارستان) مأموریت(رسالتبیانیه ي 

بیمارستان شهید دکتر چمران بروجرد یک بیمارستان دولتی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی لرستان ، که با جذب منابع 

الزم و مدیریت   نیروي انسانی در جهت حفظ و ارتقاء سالمت پایدار مردم عمل می نماید

بیمارمنشورحقوق 

مفاهیم و واژه ها 

.درمانی معرفی می کند –خود را به ارائه دهنده خدمت جهت دریافت خدمات بهداشتی کسی:بیمار 

.حاکم بر یک جامعه که امتیازات و اختیارات خاصی را براي افراد به رسمیت می شناسد مجموعه قواعد و مقررات : حقوق 

.ریف می شود حقوق در تمام زبانها به معنی آنچه راست و سزاوار است تع

مقدمه

ارتباط مناسب و . نظام سالمت کارآمد نیازمند مشارکت فعاالنه بین گیرندگان خدمت و ارائه کنندگان خدمات سالمت می باشد 

موجود ، الزمه ي مراقبت مطلوب از بیمار است ،احترام به ارزشهاي شخصی و حرفه اي و حساسیت نسبت به تفاوت هاي صادقانه

عنوان یکی از ارکان ارائه ي خدمات سالمت ، بیمارستان ها باید نهادي براي درك و احترام به حقوق و مسئولیت هاي بیمار به . 

بیمارستان ها باید به جنبه هاي اخالقی مراقبت واقف بوده و به . ،خانواده ي آ نان ،پزشکان ،پرستاران و سایر مراقبت کنندگان باشند 

.آن احترام گذارند 

شایسته است بیماران . ر بخشی مراقبت و بهره مندي بیمار از نتایج مثبت درمان تا حدودي بستگی به مسئولیت پذیري بیمار دارد اث

اطالعات مربوط به سابقه ي بیماري ها ،بستري شدن در بیمارستان ،مصرف داروها و سایر مطالب مربوط به وضعیت سالمتی را به 

.هر گونه تغییر در روند درمانی بدون اطالع پزشک مسئول خود بپرهیزند طور صادقانه گزارش دهند و از

بینش و ارزش

این امر در شرایط بیماري از اهمیت ویژه اي برخوردار . یکایک افراد جامعه متعهد به حفظ و احترام به کرامت انسان ها می باشند 

ول پایه نظام جمهوري اسالمی بوده و دولت موظف است بر اساس قانون اساسی توجه به کرامت واالي انسانی از اص. است 

بر این اساس ارائه خدمات سالمت باید عادالنه و مبتنی بر . درمانی را براي یکایک افراد کشور تأ مین کند –خدمات بهداشتی 

.احترام به حقوق و رعایت کرامت انسانی بیماران صورت پذیرد 

منشور حقوق بیمار در ایران

.دریافت مطلوب خدمات سالمت حق بیمار است: محور اول

.اطالعات باید به نحو مطلوب و به میزان کافی در اختیار بیمار قرارگیرد: محور دوم
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.محترم شمرده شودحق انتخاب و تصمیم گیري آزاد انه بیمار در دریافت خدمات سالمت باید: محور سوم

.رعایت اصل رازداري باشدرام به حریم خصوصی بیمار وارائه خدمات سالمت باید مبتنی بر احت: محور چهارم

.دسترسی به نظام کار آمد رسیدگی به شکایات حق بیماراست: محور پنجم

.دریافت مطلوب خدمات سالمت حق بیمار است: محور اول 

:ارائه خدمات سالمت باید

.مذهبی باشد شایسته شان و منزلت انسان و با احترام به ارزش ها ،اعتقادات فرهنگی و -1

.باشد بر پایه ي صداقت، انصاف، ادب و همراه با مهربانی -2

.باشد بر اساس دانش روز -3

.توزیع منابع سالمت مبتنی بر عدالت و اولویت هاي درمانی بیماران باشد -4

.باشد مبتنی بر هماهنگی ارکان مراقبت اعم از پیشگیري، تشخیص، درمان و توانبخشی-5

باشد محدودیت هاي غیر ضروري به همراه تامین کلیه امکانات رفاهی پایه و ضروري و به دور از تحمیل درد و رنج و-6

.

، زندانیان، بیماران روانیسالمندان، زنان باردار،توجه ویژه اي به حقوق گروه هاي آسیب پذیر جامعه از جمله کودکان-7

.باشد داشته پرست، معلوالن ذهنی و جسمی و افراد بدون سر

؛در سریع ترین زمان ممکن و با احترام به وقت بیمار باشد-8

الکتیو (در موارد غیرفوري . تأ مین هزینه ي آن صورت گیرد بدون توجه به ) اورژانس (درمراقبت هاي ضروري وفوري -9

بر اساس ضوابط تعریف شده باشد ) 

.قرار گیردمیزان کافی در اختیار بیماراطالعات باید به نحو مطلوب و به : محور دوم 

:محتواي اطالعات باید شامل موارد ذیل باشد-1

مفاد منشور حقوق بیمار در زمان پذیرش؛-الف 

ضوابط بیمه و معرفی درمانی و ضوابط و هزینه هاي قابل پیش بینی بیمارستان اعم از خدمات درمانی و غیر- ب 

.سیستم هاي حمایتی در زمان پذیرش 

، پرستار و دانشجو و جمله پزشک، مسؤولیت و رتبه ي حرفه اي اعضاي گروه پزشکی مسئول ارائه مراقبت ازنام-ج 

. ارتباط حرفه اي آن ها با یکدیگر 

.درمان ارائه آموزش هاي ضروري براي استمرار -د 

:ارائه اطالعات باید به صورت ذیل باشدنحوه ي -2
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درد و ویژگی هاي فردي وي از اطالعات باید در زمان مناسب و متناسب با شرایط بیمار از جمله اضطراب و-الف 

جمله 

:  زبان ، تحصیالت و توان درك در اختیار وي قرار گیرد ، مگر این که 

تأخیر در شروع درمان به واسطه ي ارائه ي اطالعات فوق سبب آسیب به بیمار گردد؛-

.شود، در اولین زمان مناسب باید انجامدر این صورت انتقال اطالعات پس از اقدام ضروري-

باید خواست بیمار ، از این امر امتناع نماید که در این صورتبیمار علی رغم اطالع از حق دریافت اطالعات-ب 

.محترم شمرده شود مگر این که عدم اطالع بیمار ،وي و سایرین را در معرض خطر جدي قرار دهد 

داشته باشد و تصویر آن را بیمار می تواند به کلیه ي اطالعات ثبت شده در پرونده ي بالینی خود دسترسی- ج 

و تصحیح اشتباهات مندرج در آنرا درخواست نمایددریافت نموده 

.سالمت باید محترم شمرده شودحق انتخاب و تصمیم گیري آزادانه بیمار در دریافت خدمات: محور سوم

:انتخاب و تصمیم گیري درباره موارد ذیل می باشدمحدوده -1

.انتخاب پزشک معالج و مرکز ارائه کننده ي خدمات سالمت در چارچوب ضوابط- الف 

.مشاور انتخاب و نظر خواهی از پزشک دوم به عنوان -ب 

رش یا رد آن مگر در موارد پذیآگاهی از عوارض احتمالی ناشی ازقبول یا رد درمان هاي پیشنهادي پس از - ج 

.یا مواردي که امتناع از درمان شخص دیگري را در معرض خطر جدي قرار می دهد خودکشی

ظرفیت تصمیم گیري می باشد ثبت اعالم نظر قبلی بیمار در مورد اقدامات درمانی آتی در زمانی که بیمار واجد-د 

کنندگان عنوان راهنماي اقدامات پزشکی در زمان فقدان ظرفیت تصمیم گیري وي با رعایت موازین قانونی مد نظر ارائه و به 

.       خدمات سالمت و تصمیم گیرنده جایگزین بیمار قرار گیرد 

:اشدشرایط انتخاب و تصمیم گیري شامل موارد ذیل می ب-2

مذکور در ( کافی و جامع انتخاب و تصمیم گیري بیمار باید آزادانه و آگاهانه ، مبتنی بر دریافت اطالعات-الف 

.باشد )بند دوم

.داده شود، زمان الزم و کافی به بیمار جهت تصمیم گیري و انتخابپس از ارائه اطالعات-ب 

و رعایت اصل رازداري )حق خلوت(بیمارارائه خدمات سالمت باید مبتنی بر احترام به حریم خصوصی: محور چهارم 

.باشد

مواردي که قانون آن را استثنا ایت اصل راز داري راجع به کلیه ي اطالعات مربوط به بیمار الزامی است مگر دررع-1

.کرده باشد 

مجاز تلقی می شوند میتوانند به بیمار و افرادي که به حکم قانونفقط بیمار و گروه درمانی و افراد مجاز از طرف-2

اطالعات دسترسی داشته باشند؛
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دسترسی به نظام کارآمد رسیدگی به شکایات حق بیمار است: محور پنجم 

موضوع این منشور است،بدون اختالل درکیفیت دریافت خدمات کههربیمارحق دارددرصورت ادعاي نقض حقوق خود-1

.سالمت به مقامات ذي صالح شکایت نماید

.بیماران حق دارند از نحوه رسیدگی و نتایج شکایت خود آگاه شوند-2

خطرمدیریت

.رساندحداقلبهآنرامیتوانولیکردحذفراآنتواننمیکاملبطورواستزندگیازناپذیراجتنابجزویکخطروجود

همه

استخطرباهمراهنیزسالمتیهايمراقبتهايجنبه

بهواقعهبروزازپسکهاینیعنیشدمیبررسیواکنشی،یاreactive نگاهبابالینیمحیطدرخطرمدیریتگذشتهدر

پیشگیرانهشیوهبرتأکیداکنونولی.آمدمیعملبهجلوگیريآنمجددتکرارازتاشدمیپرداختهآنعواملوعللتحلیل

شودمیمدیریتخطر،وقوعازقبلمناسبطوربهوشدهپذیرفتهخطراحتمالشیوهایندرکهبودهproactive یا

مخاطرات مانند.هستیممواجهآنبامداومطوربهکهبودهدادندستازیاوناخوشیاتفاق،یکایجاداحتمالخطر،واقعدر

. برسانیمحداقلبهیاوکردهاجتنابآنهاازکهمیکنیمتالشپیوستهماو..... ومنزلکار،محلها،جادهدرموجود

خطرکنترلنهایتاًوارزیابیشناسایی،کهاستبرنامهیکمسیرتعیینوسازماندهیموردطراحی،دربالینیخطرفرایندمدیریت

. شودمیراشامل

مراحل همهبینیکپارچگیمعموالوباشندداشتهپوشانیهمیکدیگرباتوانندمیکهاستمراتبیسلسلهشاملفراینداین

داردوجود

ریسکمدیریتمراحل

سازيزمینه·

ریسکشناسایی·

ریسکتحلیل·

ریسکارزشیابی·

ریسکدرمان·

بازنگريوپایش·

مشاورهوارتباطات·

سازيزمینهاولگام

سازمانارشدومدیریتپشتیبانی-1

سازمانخطردرمدیریتچارچوبطراحی-2
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)استراتژیکبرنامه(سازمانکالنهايبرنامهدرریسکمدیریتفرایندادغام-3

طراحی ساز وکار مسولیت و پاسخگویی-4

گام دوم شناسایی ریسک

:رویکردهاي موجود در شناسایی ریسکها

رویکرد گذشته نگر) Retrospective:(انجام شده است با روش آموختن از چیزهایی که اشتباه 

) Root Causeیا RCA(تحلیل ریشه اي خطا 

در تکنیکRCA. ما به دنبال یافتن مطالب زیر هستیم 

چه اتفاقی افتاده است؟ 

چه عواملی به وقوع حادثه نا گوار کمک کرده است؟ 

علت یا علل ریشه اي وقوع حادثه کدامند؟ 

چگونه می توان از وقوع حوادث مشابه در آینده جلوگیري کرد؟ 

(Prospective) پیش بینی مسائل با روش تحلیلی حاالت بالقوه  خطا و اثرات آن: رویکرد آینده نگر 

FMEA یاFailur Mode and Effects Analysis

در تکنیکFMEAدنبال موارد ذیل هستیم 

شناسایی خطاها وشکستهاي بالقوه 

اولویت بندي کردن آنها 

اتخاذ تدابیر پیشگیرانه براي جلوگیري از وقوع ریسکهاي منتخب 

وبهبود مستمر جهت باال بردن سطح ایمنی سازمانارزیابی نتایج اقدامات اتخاذي 

گام سوم تحلیل ریسک

احتمال وقوع ریسک وشدت ماتریس ارزیابی ریسک روشی کیفی جهت تحلیل و ارزیابی ریسک ها است که بر اساس دو مولفه 

.پیامد و نتیجه بالقوه وقوع ریسک ریسکها را گروه بندي و اولویت بندي می کند

تعیین سطح ریسک

.فرایند مورد نظر تحت کنترل است وهیچ عملی براي کنترل ریسکها مورد نیاز نیست : سطح نا چیز-1

بررسی کنید اگر بکارگیري آنها ) به منظور کاهش سطح ریسک(بکارگیري تدابیر حفاظتی را از نظر اقتصادي :÷سطح متوسط-2

.فعال مقدورنیست ریسک را تحت کنترل داشته باشید

بکارگیري اقدامات پیشگیرانه و تدابیر حفاظتی الزامی است،ریسکها باید به شدت در حین ارائه خدمت تحت :سطح باال-3

.کنترل قرارگیرند
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زمانی که ریسک کاهش یابد شروع شود و اگر کاهش ریسک امکان پذیر نیست فعالیت به فعالیت نباید تا :سطح خیلی باال-4

.کلی انجام نگردد

گام چهارم ارزشیابی ریسک ها

در این مرحله از فرایند مدیریت ریسک ریسکهایی که خدمات ارائه شده توسط سازمان ما را تحت تاثیر خود قرار می دهند می 

میدانیم که کدام یک از آنها از بقیه مهمترند،علل بوجود آورنده آنها کدامند و کدام عوامل به وقوع شناسیم و پس از تحلیل آنها 

.آنها کمک می کنند و لذا باید موارد ذیل را مد نظر قرار دهیم

. از خطرات را تحت پوشش قرار دهیم% 10ما نمی توانیم 

د اقل برسانیم؟ از کدام خطرات می خواهیم جلوگیري کنیم یا آنها را به ح

ما توانایی مقابله با چه سطحی از خطر را داریم؟ 

اگر ریسکها به وقوع بپیوندند ما چه واکنشی می توانیم در برابر آنها انجام دهیم؟ 

گام پنجم درمان یا مقابله با ریسک

:خطرکنترل- الف

استفادهطریقازآنبروزاحتمالرساندنحداقلبهمنظوربهبایستیپیشگیرانهگامهايحذف،غیرقابلخطرهايمورددر

پیشگیريبرايگایدالینازاستفادهمانند.شودبرداشته(care pathways) مراقبتسیروهاپروتکلبالینی،ازراهنماهاي

. ریهآمبولیوعمقیعروقترومبوزخطرکاهشمنظوربهجراحیعملازپیشازترومبوز

:خطرپذیرش- ب

خطراتگونهاینازجلوترگامیکوشودشناختهبایدخطراینحداقلباشد،اجتنابغیرقابلخطروقوعکهموارديدر

صورتدرپشتیبانیوسیلهیکتداركوانفوزیونپمپمانندتجهیزاتگونههرخرابیاجتنابغیرقابلخطرمثال،یک.باشیم

. فنی استنقصبروز

: خطرازاجتناب- ج

کهشویممتوجهمثالطوربه.کرداجتنابخطريازمناسب،عملکردانجاموخطربروزعللفهمباداردکهوجودامکاناین

سدیمکلریدسرموگلوکز%10باهمراهپتاسیمکلریدهايسرممانندباشندداشتهمشابهیبنديبستهمختلفداروهاي

قابلهمازواضحطوربههاداروکهايگونهبهداروییبنديبستهباپس.دارندیکسانیبنديبستهکهگلوکز%10باهمراه

.کنیماجتناباحتمالیخطراتبروزازباشند،تشخیص

:خطررساندنحداقلبهیاوکاهش- د
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دراساسیدیدگاهیکاین.کنیممحدودراآنبالقوهعوارضوعواقبتوانیممیکردحذفراخطرينتوانکهدرمواقعی

وبالینیراهنمايازاستفادهو)بیمارانوخدمتدهندگانارائهگروهدوهر( آموزششاملوشودمیمحسوبخطرمدیرت

. پزشکانبهآموزشوبالینیراهنماهايازاستفادهوسیلهبهنامناسبدارويتجویزکاهشمثالطوربه.استمشیخط

:خطرانتقال- ه

یاوتخصصیمراکزبهباالخطراحتمالباودارمشکلبیمارانانتقالمانند.استدیگرموقعیتبهخطرجابجاییمعنیبه

دادپوششراآنهاتوانمیبیمه،کمکبانشوندمدیریتراحتیبهخطراتکهدرمواقعی

گام ششم پایش و بازنگري

پایش و ارزیابی می شوند و در صورت نیاز اقدامات در خالل استقرار و پیاده سازي برنامه،شاخصهاي برنامه به طور مرتب 

.اصالحی انجام می شود 

گام هفتم ارتباطات و مشاوره

هدف این مرحله دادن اطالعات به افراد در مورد وضعیت برنامه مدیریت ریسک شامل جلسات،گزارشها و نمودارها 

لی و ریسکهایی که در حال شکل گیري هستند ،دادن بازخورد به افراد در باره فعالیتهاي جاري و آتی،ریسکهاي فع

ومشارکت دادن کلیه کارکنان سازمان در برنامه مدیریت خطر می باشد

ایمنی بیمار           

درصد 10آمارها حاکی از آن است که حدودود.   میباشدایمنی بیماربه معنی پیشگیري ازصدمه واسیب ناخواسته به بیمار

ها دچار عوارض و صدمات ناشی از ارائه خدمات هاي بهداشتی بخصوص بیمارستاناز بیماران در مواجهه با سیستم

ایمنی هاو افزایش موجب کاهش هزینهنورعایت ابوده پیشگیري پیش بینی ودرصدانها قابل 75گردند که می

الزم است بدانیم دراین میان سهم سیستم هاوروال.اران خواهد گردید رضایتمندي بیمو

.هابیش ازسهم افراداست
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دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بھداشتی ودرمانی لرستان

شبکھ بھداشت ودرمان شھرستان بروجرد

بیمارستان شھیددکترچمران بروجرد

بیمارستانیهايکنترل عفونتکتابچه

: تهیه کننده

امینی-مسوپروایزرکنترل عفونت
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1395

صفحهعناوینردیف

3چیستعفونت بیمارستانی1

NNIS3)بیمارستانیعفونتهايمراقبتکشورينظامتعاریف2

NNISاستانداردتعاریفبراساسعفونتنوعچهار3 :4

Standard Precautions5(احتیاط هاي استاندارد 4

5طبق پروتکل مصوب وزارت بهداشت( بهداشت دست ها5

7اصول استفاده ازوسایل حفاظت فردي6

11هواییایزوالسیون7

12قطراتایزوالسیون8

13تماسیایزوالسیون9

15پیشگیري ازعفونت دربیماران بانقص ایمنی10

16پیشگیري ازعفونتهاي منتقله ازراه خون درکارکنان 11

16موازین تزریق ایمن12

17اقدامات پیشگیرانه از عفونتهاي منتقله ازراه خون درکارکنان13

18پرونده بهداشتی پرسنل درمان14

19اقدامات فوري بدنبال تماس شغلی

21پیشگیري ازعفونت تنفسی دربیماران اینتوبه15

22پیشگیري ازعفونت دربیماران داراي کاتترعروق مرکزي16

23دربیماران داراي سوندفولیپیشگیري ازعفونت ادراري17

24پیشگیري ازعفونت زخم جراحی18
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بیمارستانی چیستعفونت 

با افزایش مدت اقامت بیمار در بیمارستان کههمواره یکی از مشکالت عمده بهداشتی و درمانی بوده عفونت هاي بیمارستانی 

بر اساس اعالمیه سازمان جهانی بهداشت  .بیمارستان میگردددر انمرگ و میرناشی از ،مدت بستري وحتیموجب افزایش هزینه 

نت به عفوبیماران بستري شده درصد25در کشورهاي در حال توسعه به حدود ودرصد 10تا 5در کشورهاي توسعه یافته بین 

هاي بیمارستانی مبتالمیشوند

اهمیت عفونت بیمارستانی

:عفونت هاي بیمارستانی از چند جنبه حائز اهمیت می باشند {

مرگ و میر و ناخوشی بیماران{

·افزایش طول مدت بستري بیماران در بیمارستان {

.افزایش هزینه هاي بیمارستان براي بیمارمی گردد {

.  ت می دهد بیمار روزهاي کاري خود را از دس{

.منجر به ازدست رفتن کارسازي بیمارستان ازلحاظ بهره گیري کیفی از تخت هاي بیمارستانی می شود {

پرسنل نیز در معرض خطر هستند{

:عفونت هاي بیمارستانیبرنامه هاي پیشگبري وکنترلهدف اصلی 

و عیادت ) و دانشجویا ن ( بیماران، کارکنان بیمارستان کاهش خطر اکتساب عفونت بیمارستانی و مرگ ومیر ناشی ازانها -1

کنندگان است

کاهش هزینه هاي بیمارستانی ازطریق کاهش میانگین بستري-2

تامین وحفظ وارتقائ سالمت افرادجامعه ورضایتمندي انان است-3

-NNIS-1385اجراي نظام کشوري مراقبت عفونتهاي بیمارستانی مصوب مرکزمدیریت بیماریها4

(NNIS)بیمارستانیعفونتهايمراقبتکشورينظامتعاریف

عفونت به معناي پدیده اي است که میزبان به دلیل تهاجم و رشد و تکثیر عامل بیماري زاي عفونی دچار آسیب می : عفونت

.شود

عفونتی که به صورت محدود یا منتشر و در اثر واکنش هاي بیماري زاي مرتبط با خود عامل عفونی یا :عفونت بیمارستانی

: سموم آن در بیمارستان ایجاد می شود به شرطی که
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ساعت بعد از پذیرش بیمار در بیمارستان ایجاد شود؛72تا 48حداقل ·

شته باشد و بیماري در دوره نهفتگی خود نباشد؛در زمان پذیرش، فرد نباید عالئم آشمار عفونت مربوطه را دا·

.را جهت تعریف عفونت بیمارستانی داشته باشد) کد مربوطه(معیارهاي مرتبط با عفونت اختصاصی ·

تفاوت کلونیزاسیون، عفونت و ناقل بودن

.باشددر میزبان بدون ایجاد عفونت می) میکروارگانیسم(کلونیزاسیون به معناي رشد و تکثیر عامل عفونی ·

.افرادي که کلونیزاسیون آنها با میکروارگانیسم ها می تواند بالقوه منجر به کلونیزاسیون یا عفونت دیگران شود: ناقل·

.اشیاء، اشخاص یا موادي که عوامل عفونی یا بیماري زا بالفاصله از آنها به میزبان منتقل می گردد مانند آب براي تیفوئید: منبع

... امل عفونی می تواند در آنجا زنده بماند و رشد و تکثیر نماید مانند خود انسان، حیوان، خاك، آب و محلی است که ع:مخزن

NNISاستانداردتعاریفبراساسعفونتنوعچهار. :

مدیریتمرکزدرايفشردهتالشهايپیشچنديازکشوردربیمارستانیعفونتهايمراقبتواحدومنسجمنظامایجادمنظوربه

:شاملNNISروشباانتخابوشدهانجامبیماریها

:ادراريعفونتنوع-الف

عالمتدارادراريعفونت-1

عالمتبدونادراريعفونت2-

) کلیهاطراففضاهايیاصفاقیپشتکنندهاحاطهبافتهايوپیشابراهمثانه،میزناي،کلیه،( ادراريسیستمعفونتهايسایر-3

:زخممحلعفونتنوع-ب

میآیدوجودبهپاوسینهبرشباکرونرعروقپاسبايگرافتدنبالبهکهعفونتیبجز) سطحیعفونت( جراحیمحلعفونت1-

میآیدوجودپابهوسینهبرشیاکرونرعروقپاسبايگرافتدنبالبهکهعفونتیبجز) عمقیعفونت( جراحیمحلعفونت2-

) اعضابینفضاهايداخلی،اعضاي( جراحیمحلعفونت3-

) پنومونی( ذاتالریه:عفونتنوع-ج

: آزمایشگاهدرشدهثابتخونیعفونت:عفونتنوع-د

بالینیسپسیس:عفونتنوع
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)ضمیمه(بیماریابی عفونتهاي بیمارستانی براساس الگوریتم تشخیص عفونت بیمارستانی انجام میشود-

شودمیانجام)که ضمیمه کتاب است(بیماریابی فرماساسبربیمارشناسائی-

)Standard Precautions(احتیاط هاي استاندارد 

مراقبت از تمام بیماران بدون در نظر گرفتن تشخیص یا فرض عفونت در مورد آنها و با هدف اقدامات احتیاطی  هستندکه طی

:وشاملددگررعایتجلوگیري از انتقال آلودگی و عفونت بایستی 

بهداشت دست رعایت ¡

استفاده از وسایل  حفاظت فردي¡

پسماند هاي بیمارستانی/ ملحفه و البسه /مواجهه صحیح با وسایل مراقبت ازبیمار¡

و جراحات پوستneedle stickپیشگیري از ¡

نظافت و ضدعفونی محیط¡

مارمحل استقرار بی¡

بهداشت دست ها)الف

اهمیت دست ها در انتقال عفونت هاي بیمارستانی کامًال مشخص است و از طریق شستن دست ها به طریق صحیح، خطر انتقال 

.عفونت ها به حداقل می رسد

موارد شستن دست و ضد عفونی دست 

.بشوییدثانیه40-60مدتبه دست ها را با آب و صابون : در صورت رویت آلودگی دست با مواد پروتئینی یا کثیفی دست ها-1

چنانچه دست ها آلودگی قابل رویت ندارند، از ماده ضد عفونی کننده بدون آب حاوي الکل براي رفع آلودگی روتین دست -2

.ها در تمام موارد بالینی استفاده گردد

آلودگی دست ها ، رفع)مانند گرفتن نبض یا فشار خون یا بلند کردن بیمار(قبل و بعد از تماس با پوست سالم بیمار -3

.صورت گیرد(

قبل و بعد از تماس با مایعات یا ترشحات بدن، مخاطات، پوست آسیب دیده یا پانسمان زخم به شرط عدم آلودگی قابل -4

.رویت دست ها، رفع آلودگی دست ها صورت گیرد

یت شودرعادست هابهداشتحین مراقبت از بیمار در صورت حرکت دست از قسمت آلوده بدن به قسمت تمیز-5

.بعد از تماس با شامل وسایل و تجهیزات پزشکی بالفاصله در مجاورت تخت بیمار، دست ها صورت گیرد-6

.قبل از پوشیدن دستکش استریل براي کارگذاري کاتتر وریدي مرکزي  رفع آلودگی دست ها صورت گیرد-7
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که به عمل جراحی نیاز ندارد، رفع آلودگی قبل از کار گذاري سوند اداري یا کاتتر وریدي محیطی یا سایر وسایل تهاجمی -8

.دست ها صورت گیرد

.بعد از خروج دستکش ها از دست، رفع آلودگی دست ها صورت گیرد-9

.قبل از تماس مستقیم بیماران، رفع آلودگی دست ها صورت گیرد-10

.ه شودقبل از خوردن غذا و بعد از رفتن به دستشویی، دست ها با آب و صابونی و صابون شست-11

)میلی متر6<(ناخن هاي پرسنل کمتر از یک چهارم اینچ بلندي داشته باشند -12

. ثانیه طول می کشد30-20دست ها با الکل در مجاورت تخت بیمار rubمعموالً -13

:پنج موقعیت رعایت بهداشت دست عبارتنداز

بیمارباتماسازقبل.1

استریل/تمیزدرمانیاقداماتازقبل..2

بدنمایعاتبامواجههازبعد.3

بیمارباتماسازبعد.4

بیمارمجاورفضايباتماسازبعد.5

personal Protective Equipment     (PPE)استفاده از وسایل حفاظت فردي.)ب

مواد وسایل حفاظت فردي تجهیزاتی هستند که براي حفاظت کارکنان از صدمات شغلی و یا بیماریهاي ناشی از تماس با 

.طراحی شده اند... بیولوژیکی، شیمیایی، فیزیکی، رادیولوژیک و 

وسایل حفاظت فردي مورد استفاده جهت پیشگیري از عفونت ضمن محافظت کارکنان و پیشگیري از ابتالي آنان، مانع انتقال 

.عفونت به سایر بیماران و افراد می گردد

فرديوسایل حفاظتاصول استفاده از وسایل حفاظت فردي

Pاحتمال عفونت را کاهش می دهند ولی این احتمال را کامالً از بین نمی برند.

Pفقط در صورتیکه درست استفاده شوند موثرند.
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P نمی شوند) شستن دست(جایگزین اصلی ترین جزء کنترل عفونت.

گان

احتمال پاشیدن شدن خون یا ترشحات براي حفاظت از پوست و جلوگیري از آلوده شدن لباس ها طی انجام پروسیجرهایی که

.بدن وجود دارد، باید از گان تمیز و غیراستریل استفاده کرد

.نوع گان انتخاب شده بستگی به میزان مایعی که احتمال مواجهه با آن می رود دارد-

Øگان باید، یکبار مصرف و یا از جنس قابل شستشو باشد.

Ø باشدآستین گان باید بلند و مچ آن کش دار.

Ø یقه باز و یقه هفت نباشد(گان باید یقه بسته باشد(

Øبلندي گان باید تا زیر زانو باشد. (اندازه گان باید مناسب باشد و نواحی مورد نیاز بدن را بپوشاند.(

Øگان باید ضد آب باشد و در غیر اینصورت باید یک پیش بند پالستیکی روي آن پوشیده شود.

Øابل مشاهده بالفاصله تعویض شوددر صورت آلودگی ق.

Øو یا اگر قابل شستشو است به طریق مناسبی بدون پراکنده شدن آلودگی، به . بهتر است بعد از استفاده گان را معدوم نمود

.رختشویخانه فرستاده شده و سپس دست ها شسته شوند

ماسک

که احتمال پاشیدن خون، مایعات و ترشحات بدن براي حفاظت از غشاي مخاطی بینی و دهان در طی انجام پروسیجرهایی 

.وجود دارد، الزم است از ماسک استفاده شود

Pماسک باید روي بینی، دهان و چانه را بپوشاند.

Pماسک باید بوسیله بند یا کش پشت سر بسته شود.

Pماسک باید در صورت مرطوب شدن تعویض شود.

Pماسک را هرگز به گردن آویزان نکنید.

Pپس از استفاده از ماسک دست ها را بشویید.
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Pماسک باید پس از استفاده معدوم گردد.

ماسک جراحی

هاي مراقبت از بیمار که عالیتهنگام مراقبت از بیمار مبتال به بیماري منتقله از راه قطرات و یا به عنوان بخشی از محافظت در طی ف

.دارد، استفاده می شودبدن وجودترشحات یا مایعات احتمال پاشیدن خون، 

ماسک هاي مراقبتی یا جراحی حفاظت کامل را در برابر آئروسل هاي کوچک ذره ایجاد نمی کنند و در این موارد نباید استفاده 

.شوند مگر اینکه ماسک تنفسی مخصوص در دسترس نباشد

FFP2 (N95)ماسک تنفسی مخصوص 

)مانع از استنشاق و بلع ذرات آلوده  )>5mmمی شوند.

اندازه مناسبØ: نکات قابل توجه در استفاده از ماسک تنفس مخصوص

Øمحکم نمودن

محافظ صورت/ عینک محافظ 

محافظ صورت / صرفنظر از تشخیص بیماري، زمانی که خطر آلودگی چشم ها و ملتحمه وجود دارد باید از عینک محافظ

.استفاده کرد

Øاحتمال ترشح خون یا مایعات بدن

Øهنگام انجام پروسجرهاي تولید کننده آئروسل

Ø مانند سرفه و عطسه(است نزدیک با بیماري که دچار عالئم حاد تنفسی هنگام ارائه مراقبت و در تماس(

Ø کمتر با فرد مبتال به بیماري حاد تنفسیهنگام کار در فاصله یک متري و یا

: حفاظت از چشم می تواند با وسایل زیر صورت گیرد

محافظ صورت·

کاله ایمنی با محافظ صورت·

عینک محافظ·

:مواردزیردراستفاده ازعینک رعایت گردد·
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Øهرگز عینک را باالي سر خود نبرید.

Ø رعایت نماییددر صورت چند بار مصرف بودن، عینک و محافظ صورت نکات الزم جهت جمع آوري و استریل نمودن آنرا.

.و ضد آب باشد) مچ شلوار را بپوشاند(در صورت استفاده از روکفشی باید دقت نمود که ساق بلند 

دستکش

:دستکش باید

Pمچ آستین گان را بپوشاند.

Pفقط یکبار استفاده گردد.

Pدر صورت پارگی و آلودگی قابل مشاهده تعویض گردد.

Pبین هر بار انجام مراقبت از بیماري که حامل میکروارگانیسم هاست، تعویض شود.P پس از استفاده و پیش از ارائه مراقبت

به بیمار دیگر، باید خارج و بالفاصله دست ها شسته شود تا از انتقال میکروارگانیسم ها به محیط یا سایر بیماران جلوگیري 

.دشو

خدماتمختلفدرموقعیتهاياستریلدستکش تمیزیا(آنمناسبنوعازدستکش وانتخابدهاستفایاعدماستفادهضرورت.1

. باشداستانداردمیاحتیاطاتباموازینازبیماران منطبقت مراقب

عفونیوموادبالقوهوسایرترشحاتدستهاباخونآلودگیازبیماران، احتمالمراقبتدرحیننمائیدمیپیش بینیکهدرزمانی.2

وجوددارد،دستکش بپوشیدآنانناسالموپوستغشاءمخاطیبیمارویا 

آنمناسبنوعازدستکش وانتخابباموارد استفادهدرارتباطشفافوخطمشیضوابطدارايهربیمارستاناستالزامی.3

. باشدازبیمارانمرقبتمختلفباموقعیتهاي

(دستبهداشترعایتپوشیدن دستکش ضرورتعفونتوکنترلپیشگیريموازینرعایتلحاظبهباشیدکهبیادداشته.4

.نمایدنمیرامنتفی)الکلیبابنیاندستضدعفونیزمحلولهايبااستفادهاHand rub و یاصابونمایع ازآبااستفاده

.کنیدبیماراستفادهیکبرايدستکش فقطجفتازیک.5

آلودهناحیهدریکدرمانیاقدامیکازاتمامازبیمارو بعدمراقبتدرحینکهدارید،درصورتیدستکش بدستدرهنگامیکه.6

شدیداًتوصیه. رالمس نمائید،دستکش خودرادرآوریدویاآنراعوض کنیدتمیزهمان بیمارویامحیطموضعبیمارنیازاست

.نمائیدمجدددستکشهااجتنابازاستفادهمیشودکه

استفاده ...سونداژو.انجام زایمان طبیعی .دستکش استریل دراقدامات تهاجمی استریل ماننداعمال جراحی،تعویض پانسمان .7

میشود 
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.دستکش تمیزدرتماس غیرتهاجمی براساس راهنماي کشوري رعایت بهداشت دست استفاده میشود.8

لوازم مراقبت از بیمار)ج

ه و با خون، مایعات بدن و ترشحات یا مواد دفعی آلوده شده اند، باید به نحوي لوازمی که براي مراقبت از بیمار مصرف شد

جمع آوري شوند که از مواجهه پوست و مخاط با آنها، آلوده شدن لباس و انتقال میکروارگانیسم ها به سایر بیماران و محیط 

.جلوگیري به عمل آید

.باید قبل از مصرف شدن براي بیمار دیگر به شکل مناسب نظافت شوند) چند بار مصرف(لوازمی که مجددًا قابل مصرف هستند 

.وسایل یکبار مصرف باید به صورت مناسب معدوم شوند

ملحفه و البسه)د

خون، مایعات جمع آوري، انتقال و انجام فرآیندهاي الزم جهت نظافت ملحفه هایی که مورد استفاده قرار گرفته و با

لوده شده اند باید به گونه اي باشدبدن، ترشحات و مواد دفعی آ

.که از مواجهه پوست و محافظ با آنها و آلوده شدن لباس جلوگیري شود

دفع سوزن)و

حین پاك کردن وسایل مصرف شده و در هنگام دفع سوزن هاي مصرف شده، باید ووسایل نوك تیز به هنگام استفاده از سوزن و

قسـمت  (، اسـکالپ ویـن، آنژیوکـت    )بدون درپوش(نیدل زباله هاي نوك تیز عبارتنداز.مراقب بود تا آسیبی به فرد وارد نشود

.، النست، تیغ، تیغ بیستوري، آمپول هاي شیشه اي خرد شده، نخ بخیه)فلزي

وف آنها را در ظرو .هرگز درپوش سوزن هاي مصرف شده را مجدداً بر روي سوزن قرار ندهید یا آنها را دستکاري نکنید-

.دفع کنید-سفتی باکس–مناسب و مقاوم به سوراخ شدگی 

محل استقرار بیمار)ه

بیماري که محیط را آلوده می کند یا در جهت حفظ و کنترل محیطی مناسب، کمک نمی کند بایستی در اتاق خصوصی جاي 

.گیرد

نظافت وضدعفونی محیط ویونیت بیماران)ي
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)توضیحات درواحدبهداشت محیط(بیمارستانیدفع پسماندهاوزباله هاي )ن

ایزوالسیون بیماران

چه مبتال به عفونـت وچـه کلـونیزه بـا     (هدف جداسازي بیماران در بیمارستان ها جلوگیري از انتقال میکروارگانیسم ها از بیماران

.به سایر بیماران، عیادت کنندگان و پرسنل پزشکی است) عفونت

مـی تـوان از   » احتیاط هاي براسـاس انتقـال بیمـاري   «و » احتیاط هاي استاندارد«بر دو قسمت با رعایت اصول جداسازي مشتمل

بروز مشکالت فوق جلوگیري نمود

.احتیاط هاي استاندارد در مباحث پیشین بیان شده است* 

Transmlsslon- Based Precationsاحتیاط هایی که باید براساس راه انتقال عفونت ها رعایت گردند *

)Airborneprecautions(احتیاط هاي هوایی-1

میکـرون یـا ذرات   5احتیاط هوایی براي جلوگیري ازانتقال بیماري هایی که ازطریق هسـته قطـرات بـا انـدازه کوچـک تـر از      

سـل ریـه یـا    ،سرخک) عفونت قطعی واثبات شدهمشکوك به عفونت یا (دمانن. رودبکار میگردوغبار حاوي عامل عفونی 

.،سندرم تنفسی حادشدیدوتبهاي خونریزي دهنده ویروسی آبله مرغان ، یا زوناي منتشرحنجره 

:اصول احتیاط هاي هوایی عبارتند از

. بار تعویض هوا در ساعت باید صورت گیرد6و حداقل (با فشار هواي منفی ایزولهبستري بیمار در اتاق -1

بیماربستن درب اتاق -2

این کار مقدور نباشـد  چنانچه).نه داخل بخش( بیمار باید بطور مستقیم به فضاي خارج وبیرون باشدخروج هوا از اتاق -3

.خارج گردد) HEPA( ، هوا باید قبل ازبرگشت به سیستم تهویه عمومی ، با یک فیلتر قوي و کارآ 

ومتري داشته باشد و حـداقل کـارآیی   میکر1تمام افرادي که وارد اتاق بیماران می شوند باید از ماسک شخصی که فیلتر -4

.این ماسک اختصاصی باید متناسب با اندازه صورت فرد باشد.استفاده نمایند) N95ماسک ( دارد% 95

بپوشد جابجایی بیمارباید محدود گردد و قبل ازترك اتاق، بیمار باید ماسک جراحی استاندارد-5

.د قبل از جابجایی بیمار مطلع شوند تا احتیاط هاي الزم را بکار گیرندپرسنلی که قرار است بیمار را تحویل بگیرند،بای

)Dropletprecautions(احتیاط قطرات-2

این ذرات حین صحبت، عطسه یا . ، از این نوع احتیاط استفاده می شود)قطره ( براي جلوگیري از انتقال آئروسل هاي درشت

.برونکوسکوپی ایجاد می شوندسرفه کردن یادر زمان انجام اعمالی مانند ساکشن یا 
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:اصول رعایت احتیاط قطرات عبارتند از

درصـورت وجودچنـد   (بستري کردن بیمار در اتاق خصوصی ولی اقدام خاصی براي کنترل هواي اتـاق ضـرورت نـدارد    -1

).خاص، می توان آنها را در یک اتاق بستري نمود بیمار با یک بیماري 

)پا یا حدود یک میکرون 3بدلیل جابجایی کم ذرات در حد ( درب اتاق می تواند باز بماتد -2

.جراحی استفاده گردددر صورت کار کردن پرسنل در فاصله یک متري بیمار، باید از ماسک استاندارد -3

.اصول احتیاط هاي استاندارد استاستفاده از گان و دستکش تابع-4

ازجمله بیماریهاي عفونی منتقله ازراه قطرات هستند دیفتري حلقیدر نوزادان یا اطفال خردسالAگروه -مننژیت یا اپی گلوتیت ناشی از هموفیلوس آنفلونزاسیاه سرفه   سرخجه/اوریون-

)Contact. Percaution(اط هاي تماسیتیاح-3

عفونت بـوده و از  مهم ازلحاظ همه گیرشناسی که مربوط به بیماران کلونیزه یا دچارجلوگیري از انتقال ارگانیسم هايبراي 

انتقـال  ) تماس با اشیاء و وسایل یا سطوح آلوده محیط بیمار( یا تماس غیرمستقیم ) لمس کردن بیمار ( طریق تماس مستقیم 

شوداحتیاط تماسی توصیه میمی یابند ،رعایت

:اصول احتیاط هاي تماسی عبارتند از

خصوصی به یا بستري چند بیمار با عفونت یکسان در یک اتاق، در صورت نبودن اتاق( ري بیمار در اتاق خصوصی تبس-1

)تعداد کافی 

.زمان ورود به اتاق پوشیدن دستکش در -:استفاده از وسایل محافظت شخصی براي محافظت پوست مواجهه دیده و لباس شامل-2

بـال  ) Alcohol-based handrub(رفع آلودگی دست ها با یک ماده طبی شوینده دسـت یـا مـاده حـاوي الکـل      -3

.  پس از درآوردن دستکشفاصله

یا مواد بالقوه استفاده از گان در صورت احتمال تماس قابل مالحظه لباس پرسنل با بیمار یا سطوح محیطی پیرامون بیمار-4

عفونی بسیار مثل ترشح زخم

.قبل از ترك اتاق ایزوله، گان باید درآورده شود و باید مراقب بود که لباس پرسنل آلوده نگردد-5

و براي سـایر بیمـاران مـورد    باید در اتاق ایزوله بمانند) گوشی ، دستگاه فشار سنج ( وسایل غیر بحرانی مراقبت از بیمار -6

.فاده قرار نگیرنداست

زونـاي منتشـر یـاد در بیمـار     سلولیتی که ترشح آن کنترل نمی شـود تب هاي خونریزي دهنده ویروسیزخم بستر عفونی و عدم کنترل ترشح آنابسه اي که پانسمان نشده یا ترشح آن کنترل نمیشودازجمله 

هستنداحتیاطات تماسی شامل رعایت در بیمارانی که بی اختیاري دارندEcoliکولیت ازAعفونت ناشی از ناشی شیگال،  هپاییت کونژنکتیویت حاو ویروسینقص ایمنی

ایزوالسیون معکوس پیشگیري از عفونت در بیماران با نقص ایمنی

کنندهسرکوبداروهايازویاهستندضعیفایمنیسیستمدارايمختلفدالیلبهکهبیمارانی:ایمنیسیستمنقصبیمارداراي
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باشندمی... وکنندمیاستفادههاکورتوننظیرداروهايازکهخاصهايبیمارياعضاء،پیوندبیمارانشاملبیماراناینکنندومیاستفادهایمنیسیستم

مثبتفشارسیستمدارایاتاقیاھواتعویضقابلیتباجداگانھاتاقدراین بیمارانجداسازی

معرض خطر ابـتال  دربیشتر... بیماران با نقص ایمنی، و اختالل ایمنی ثانویه مانند سوختگی، سوء تغذیه و ضروریست زیرا-

.بررسی و مراقبت از اینگونه بیماران دراولویت می باشد. به عفونت بیمارستانی قرار دارند

شود مانند تب و لرز، سرفه هاي خشک یا خلط دار، افزایش مقـدار  در مراقبت از این بیماران باید به عالیم عفونت مکرر توجه-

... .تنفس، تنگی نفس، بروز پالك هاي سفید در دهان، تکرار ادرار و 

.ضروري استان فوقبیمارهمچنین انجام مراقبت هاي زیرجهت-

.دست ها را به طول کامل بشوییدو در صورت لزوم از ماسک استفاده کنید-

اقدامات تهاجمی از قبیل تعویض پانسمان، رگ گیري، گذاشتن کاتتر ادراري باید تکنیـک هـاي دقیـق ضـدعفونی     هنگام انجام-

.استفاده شود

.بیمار در صورت عالئم و نشانه هاي وجود عفونت و راه هاي پیشگیرانه از آن آموزش داده شودبه -

.بیمار را در یک اتاق مجزا با تهویه مناسب قرار دهید-

.را روي در نصب کنید» احتیاطات نوتروپنی«ع دیگر افراد، کارت براي اطال-

.نیاز به احتیاطات نوتروپنی را در برنامه خود ذکرکنید-

.تا حد امکان بیمار را از اتاق خارج نکنید-

.در صورتی که بیمار باید از اتاق خارج شود از گان و ماسک استفاده کنید-

.اجازه مالقات ندهیدبه افراد مبتال به بیماري هاي عفونی -

حمام روزانه بااستفاده ازصابون معمولی ،ترجیحاصابون بچه براي این بیمارانی  الزم است-

انجام دهانشویه براي بیمارانورعایت بهداشت دهان -

اتاق این بیماران اولین اتاقی است که تمیزمیشود-

-

)HIV, HCV, HBS(پیشگیري از عفونت هاي منتقله از راه خون 

و C، هپاتیت Bپرسنل حرف پزشکی بطور روزمره از طریق مختلف در معرض ابتال به عفونت هاي ویروسی از جمله هپاتیت 

HIVاجتناب از تماس شغلی با خون، اولین راه جلوگیري از انتقال ویروس هاي فوق در پرسنل می باشد. قرار می گیرند .

.می باشدHBمه پیشگیري از عفونت جزء مهمی از برناBهمچنین واکسیناسیون هپاتیت 
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:تعریف تماس شغلی

:تماس از هر یک از طریق زیر

)اجسام تیز و برندهنیدل استیک، بریدگی با (آسیب پرکوتاتئوس ·

)مانند چشم و دهان(مخاطات ·

پوست غیر سالم·

: به نکات زیر توجه شوددر ارزیابی خطر انتقال بدنبال تماس شغلی-

نوع مایع؛-1

شدت تماس؛راه و -2

فرد منبع؛HBSAg, HCVAb, HIوضعیت -3

)HCWS(فرد تماس یافته Bوضعیت واکسیناسیون و سرولوژي هپاتیت -4

منابع آلودگی

ژن،شیر، ترشحات واخون و مایعات آلوده به خون،بافت ها،منی، مایع مغزي نخاعی،پلور،پریتوئن،آمنیون

:راههاي کنترل و پیشگیري·

احتیاجات همه جانبهتوجه به اصول -1

پیشگیري قبل از تماس-2

پس از تماسپیشگیري-3

:تزریقات ایمن به معناي تزریقی است که موازین تزیقات ایمن

.آسیب نزند) بیمار (به دریافت کننده خدمت -1

.صدمه اي وارد نسازد ت بهداشتی درمانیاخدمکارکنان/گان به ارائه کنند-2

نشودو محیط زیست جامعه درپسماندهاي آن باعث آسیب و زیان 

:اصول ایمنی کلی در انجام تزریقات

رعایت بهداشت دست،·

پوشیدن دستکش در مواقع ضروري، ·

استفاده از سایر وسایل حفاظت فردي یک بار مصرف،·

.آماده سازي و ضدعفونی پوست·
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.آن را از نظر وجود پارگی و هرگونه صدمه بازبینی نماییدیک سرنگ و سرسوزن استریل برداشته و بسته بندي -

.به هیچ قسمتی از سرسوزن قبل و بعد از تزریق دست نزنید و از سرپوش گذاري مجدد سرسوزن اجتناب کنید-

براي مثال کودك به علت ترس حرکاتی انجام می دهد و تزریق با تأخیر انجـام مـی شـود یـا    (اگر سرپوش گذاري الزم است -

سـرپوش راروي  -: سرپوش گذاري باتکنیـک یـک دسـت   )=scoop(تکنیک استفاده از یک دست را بکار ببرید ) ABGنمونه 

).سرنگ وسوزن رادریک دست گرفته وبدون استفاده ازدست دیگرداخل سرپوشی که روي میزقراردادهایدبگذاریدو میزبگذارید 

.بیاندازیدسرسوزنی را که با سطح غیراستریل تماس داشته است دور

درصدبصورت دایره اي ضدعفونی کنید70محل تزریق راباپنبه الکل -

بمالیدالذکرفوقروشبهتزریقموضعدرثانیه30مدتبهراالکلپنبه-

سرنگ وسرسوزن رابالفاصله بعدازتزریق درسفتی باکس بیندازید -

:هاتوجه به نکات زیر الزم استدرارزیابی پرسنل بدنبال تماس شغلی یا خون آلوده به ویروس 

گزارش تاریخ و زمان تماس-

نوع ماده و شدت تماس-

راه تماس-

HCWSدر HCVAb, HBSAb, HIV, HBSAgانجام 

فرد منبعHCVو HIV ،HBSAgانجام -

-Management Of Exposure To HBV

فرد منبع اگر در دسترس باشد مهـم  HBSAgت و همچنین وضعی) HCWS(وضعیت واکسیناسیون و سرولوژي فرد تماس یافته 

.است

:درمانیبهداشتیکارکناندربرندهوتیزوسایلوسرسوزنازناشیجراحاتازپیشگیرانهاقدامات

.از شکستن و یا خم کردن سرسوزن قبل از دفع خودداري نمایید- 1

جهت رعایت اصول ایمنی براي شکستن ویال هاي دارویی با استفاده از یک محافظ مثل پد از تیغ اره استفاده شود - 2
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پس از تزریق از گذراندن درپوش سرسوزن اکیداً خودداري نمائید مگر در شرایط خاص که گذاردن درپوش به روش - 3

.یک دستی بایستی انجام شود 

ریسیور استفاده نمایید و از حمل وسایل مزبور در دست یا جیـب یـونیفرم خـودداري    جهت حمل وسایل تیز و برنده از - 4

.نمایید

به منظور پیش گیري از جراحات ناشی از وسایل تیز و برنده الزامی است این وسایل سریعاً پس از مصرف در سفتی - 5

باکس دفع گردند 

حجم ظروف مزبور پر شده باشد ، 4/3اکثر به منظور پیش گیري از سرریز شدن وسایل دفعی ، در صورتی که حد- 6

ضروري است درب ظروف به نحو مناسب بسته و دفع شوند 

در صورتی که بریدگی و یا زخمی در دست ها وجود دارد، بایستی از دستکش استفاده نمود و موضع بـا پانسـمان ضـد    - 7

.آب پوشانده شود

و یا ترشحات بدن، استفاده از پیش بند پالستیکی یکبار جهت حفاظت کارکنان بهداشتی درمانی در قبال آلودگی با خون- 8

.-. مصرف ضروري است

در صورتیکه احتمال پاشیده شدن خون و یا قطعاتی از نسوج و یا مایعات آلوده به چشـم غشـاء مخـاطی وجـود دارد،     .- 9

.استفاده از ماسک و عینک محافظ ضروري است

.اده از گان ضدآب ضروري استدر صورتیکه بیمار دچار خونریزي وسیع است، استف- 10

در صورتیکه کارکنان دچار اگزما و یا زخم هاي باز می باشند، معاینۀ پزشـک جهـت مجـوز شـروع فعالیـت در بخـش       - 11

.ضروري است

واکسیناسیون کارکنان بیمارستان

:عفونی باید دریافت کنندکارکنان مراکز مراقبتهاي درمانی واکسن هاي ذیل را با توجه به تماس و مواجهه شغلی با بیماریهاي 

Bهپاتیت 

.کارکنان باید بر اساس آخرین ویرایش برنامه و راهنماي ایمنسازي، واکسن دریافت کرده باشند-

میشودراانجام وتحویل سوپروایزرکنترل عفونت HBS Abجهت پرونده بهداشتی کارکنان تیتر -

را طبق پروتکل تک دوزي دریافت کندBکسن هپاتیت باشد فرد باید وا10کمتر از HBS Abدر صورتیکه سطح -

.شودستار واحد کنترل عفونت رسانده ماه پس از تزریق مجدداً تیتراژ چک شده و به  اطالع پر2-3
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در حال حاضر طی هماهنگی انجام شده بیمارسـتان بـا شـبکه بهداشـت واکسیناسـیون بـه صـورت رایگـان و در پایگـاه          :توجه

.نجام می شودا-واحدهاري-بهداشتی

توام بزرگساالنواکسن 

.رایگان انجام می شود-واحدهاري –تزریق این واکسن هم در پایگاه -.سال مجددًا تکرار شود10باید هر -

.چنانچه قبالً ایمن و یا مبتال نشده باشند، باید علیه بر آن واکسینه شوندکاوریون-سرخچه-سرخک

فوري پس از تماس در کارکنان بهداشتی، درمانیدستور العمل کمک هاي اولیه ) ب

کمک هاي اولیه فوري بدنبال تماس شغلی

:،افتداتفاق میذیلموارددردرمانیهايروشواقداماتانجامحیندرعمدهاتفاقاتوجراحات

 درمانیبهداشتیکارکناندستبهسرسوزنرفتنفرو·

بیماربدنآلودهترشحاتسایریاوخونشدنپاشیده·

بازهايبریدگی·

)چشم ها(ملتحمه -·

)دهانداخلمثالبراي(مخاطیغشاء·

شوداپیدرمپارگیبهمنجرکهگازگرفتگی-·

:عبارتندازفورياولیههايکمک

شستشوي زخم با آب ولرم و صابون . 1

)موضع تماس(کمک به جلوگیري خونروي در محل اولیه زخم . 2

موضعی چشمخودداري از مالش . 3

شستشوي چشم ها و غشا مخاطی با مقادیر زیاد آب در صورت آلودگی. 4

گزارش فوري سانحه به سوپروایزرکنترل عفونت ودرعصروشب به سوپروایزر بالینی) ب

نیدل استیک توسط کنترل سوپروایزر عفونت و طـرح در  ثبت رسمی مورد گزارش شده در گزارشات حین کار و تکمیل فرم) ج

کنترل عفونت بیمارستانی کمیته
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اطالع به پزشک کنترل عفونت وپیگیري باتوجه به تشخیص پزشک ) د

:بررسی میزان خطر بیماري زایی ناشی از تماس در کارکنان) ه

ترجیحًا در مورد تماس فرد محرز باشد، الزامی استHIVبا عفونت ) بیمار و گیرنده خدمت(در صورتی که آلودگی منبع تماس 

.با نظر پزشک متخصص عفونی قرار گیرداعت اول تحت مراقبت هاي درمانیعرض س

میلی لیتر خون از فرد مورد تماس گرفته و بـه  5-10باشد، HBV/HIVدر صورتی که منبع آلوده به عنوان مورد شناخته شده ) و

.منظور پیگیري آتی ذخیره شود

میلی لیتـر خـون از جهـت بررسـی     5-10نامشخص باشد، HIV , C/Bدر صورتی که آلودگی منبع تماس با عفونت هیاتیت ) ز

.اخذ و مورد آزمایش قرار گیردHIV , C/Bهپاتیت 

HBVپیشگیرانه بدنبال تماس شغلی با درمان

وضعیت منبع

وضعیت فرد تماس یافته

HBSAg+HBSAg-منبع ناشناخته یا عدم دسترسی به آزمایش

HBIGتزریق یک دوز واکسن نزده است

HBو شروع واکسیناسیون 

HBشروع واکسیناسیون HBشروع واکسیناسیون 

نزده
واکس

الً
قب

نیاز به درمان نداردنیاز به درمان نداردنیاز به درمان نداردپاسخ ایمنی کافی-1

پاســخ ایمنــی ناکــافی -2

**است

به فاصله HBIGدریافت دو دوز -

یک ماه 

ــک دوز  - ــت ی ــا دریاف و HBIGی

HBشروع واکسیناسیون مجدد 

اگر فرد منشاء در گروه پر خطر قرار دارد نیاز به درمان ندارد

اقدامات مانند شرایطی اسـت کـه منشـاء    

HBSAg+است

پاسخ ایمنی نامشخص -3

***است 

بررسی فردآسـیب دیـده از نظـر    -

:سطح آنتی بادي

درصورت کفایـت سـطح آنتـی    -1

. بادي به درمان وجود ندارد

درصورت ناکافی بـودن سـطح   -2

و یـک  HBIGآنتی بادي یـک دوز  

HBنوبت بوسترواکسن 

بررسی فردآسیب دیـده از نظـر سـطح    -نیاز به درمان ندارد

: آنتی بادي

درصورت کفایت سـطح آنتـی بـادي    -1

.نیاز به درمان وجود ندارد

اکافی بودن سـطح آنتـی   در صورت ن-2

HBبادي شروع واکسیناسیون 
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دردوره واکسیناســـیون -4

است

HBIGدریافت کند

ادامه تزریق واکسن 

تکمیل واکسنتکمیل واکسن

10تیترآنتی بادي بیشتر از * 

10تیتر آنتی بادي کمتر از ** 

.شود10تیتر آنتی بادي آنها منفی یا کمتر از HBکسانی که پس از سري دوم واکسیناسیون *** 

براي شرایط فـوري  داروهاي ضدویروسی دربیمارستان موجود است وایمونوگلوبولین،واکسن هپاتیت ب :امکانات وتسهیالت

ودستورالعمل استفاده ازانهادردفترپرستاري موجودمیباشد

عفونتهاي بیمارستانیانجام رایگان ازمایشات جهت پرسنل براساس نظام مراقبت-

شکیل پرونده بهداشتی پرسنلت

.به منظور پیشگیري و کنترل عفونتهاي بیمارستانی الزم است پرسنل شاغل در بیمارستان پرونده بهداشتی داشته باشند-

هاي شایع بیمارستانیپیشگیري از عفونت

وابسته به ونتیالتورپیشگیري از عفونت هاي تنقسی -1

جهـت پیشـگیري وکـاهش    .وسومین عفونت شـایع بیمارسـتانی میباشـد   icuعفونت دستگاه تنفس شایعترین عفونت دربخش 

عفونت دستگاه تنفسی دربیماران اینتوبه وبیماران تراکیاستومی شدهریسک

مواردزیرراضروریسترعایت

üدستهاتوسط کلیه کادردرمان رعایت شودبهداشت

ü- درجه نگه داشته شودکه ازاسپراسیون ترشحات به ریه 30-45سربیماردرزاویهدرصورت عدم منع ، پوزیشن

بیمارجلوگیري شود

ü-ترشحات ریه بیمارمرتباساکشن شود

ü-قبل ازساکشن دستهاي خودراشسته ویاضدعفونی نمایید

ü-ضروریست) اگراحتمال پاشیدن ترشحات وجوددارد(پوشیدن دستکش وماسک وعینک

ü-ت ساکشن ترشحات دهان بیمارروزانه تعویض شودکاتترساکشن یکبارمصرف جه

ü-کاتترساکشن لوله تراشه وتراکیاستومی بایدبعدازدرهرباراستفاده تعویض شوند

ü-سرم مورداستفاده درساکشن تراشه درهربارساکشن بایستی استریل باشد
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ü-هرگونه تغییردرترشحات ریه بیمار،تغییردرتنفس وتب توسط پرستار گزارش شود

ü- بطري ساکشن درهرروز یادرصورت پربودن توسط پرسنل خدمات درتوالت تخلیه وسپس شسته وضدعفونی شودمحتوي

ü-بیماران اینتوبه هرشیفت باکلرهگزیدین دهانشویه داده شوند

ü-ترجیحازلوله خرطومی یکبارمصرف براي وصل بیمار به دستگاه ونتیالتور استفاده شود

ü-اي یکبارتعویض اروزوحداکثرهفته 3-4ردرروي ان ثبت شودلوله  هاي خرطومی هرتاریخ استفاده ازلوله هاي ونتیالتو

شود

ü لوله هاي چندبارمصرف بایستی مجدداضدعفونی یااستریل شوندبراي این منظورپس ازجداکردن لوله هاازدستگاه

به مدت 54اسپورسایدونتیالتورتوسط پرستار، پرسنل خدمات ابتدالوله هاراشسته وپس قراردادن  انهادرمحلول دکونکس 

یک ساعت ،ابکشی وبراي خشک کردن انهارااویزان نماید

ü-براي بخورفقط ازاب مقطراستریل استفاده شود

ü-ازاب مقطراستریل جهت مانومتراکسیژن و دستگاه ونتیالتوراستفاده شود

ü- رل شودمورداستفاده براي بیمار روزانه توسط پرستار کنتتاریخ انقضائ ست ها اقالم و تجهیزات

üوسایل وتجهیزات مورداستفاده بیمارطبق خط مشی نظافت وپاکسازي توسط پرسنل خدمات تمیزوضدعفونی گردد

ü-بیمار تراکیاستومی هوشیاررا تشویق به سرفه وتنفس عمیق کنید.

ü-تعویض شود- الودگی ان- پانسمان ناحیه اطراف تراکیاستومی روزانه ودرصورت نیاز

ü- نظافت وضدعفونی کانوالي طبق خط مشی نظافت وپاکسازي انجام شود

ü- ورود به بخشICUمحدودشودوکلیه افرادقبل ازوروددستهاي خودراضدعفونی کنند

پیشگیري از عفونت در بیماران با کاتتر داخل عروقی-2

پوشیدن دستکش تمیز و یکبار مصرف شستشوي دست با صابون یامحلول ضد میکروبی قبل از اقدام به گذاشتن کاتتر و -

به شرط آنکه دستکش با کاتتر تماس پیدا نکند و براي گذاشتن کـاتتر در وریـدهاي مرکـزي و شـریان هـا از دسـتکش       

.استریل استفاده شود

.ضد عفونی شود% 70پوست در محل گذاشتن کاتتر باید با محلول الکل -

.پوشیده شود و روزانه به روش استریل تعویض گرددمحل ورود کاتتر به داخل پوست با پانسمان کامالً-

.محل ورود کاتتر از نظر نشت، ترشح خونی و واکنش هاي پوستی از قبیل التهاب، قرمزي و تورم بررسی شود-

سانتی متري تمیز شود 5-7محل ورود کاتتر در پوست را باید با حرکت دورانی و از مرکز به خارج آن تا شعاع -

ساعت قرار داده شود میزان عفونت را افزایش می دهد تعبیه کاتترهاي وریـد  72که بمدت طوالنی تر از هر نوع کاتتري-

.بیشتر از کاتترهاي محیطی نیاز به مراقبت در برابر عفونت دارند) cvp(مرکزي 



٣٩

کاتترهایی که از راه پوسـت  توجه شود که اندام ها و عروق پایین تر بدن با موارد بیشتري از عفونت همراه بوده است همچنین * 

.گذاشته می شوند همراه هستندcut-downگذاشته می شود با میزان عفونت کمتري از کاتترهایی که به روش 

پیشگیري از عفونت و مراقبت در بیمار با سوند معده -3

.هنگام سوند گذاري دستها و پوشیدن دستکش الزامی است-

.هاي دهانی می شودر باعث راحتی بیمار و پیشگیري از عفونت رعایت بهداشت دهان ودهانشویه مکر-

.چسب روي بینی روزانه تعویض شود تا از تحریک پوست جلوگیري شود-

.تا غذایی در لوله باقی نماند که سبب عفونت و عوارض دیگر شود) گاواژ کردن(شستشوي لوله بعد از هر بار غذا دادن -

شک معالج انجام میشودبنابه دستورپزتعویض سوندمعده -

پیشگیري از عفونت و مراقبت بیمار باکاتتر ادراري-4

در هنگام قرار دادن لوله ادراري با احتیاط و به شیوه ضد عفونی و بدون میکروب عمل نمائید و هنگام  سـوند گـذاري نکـات    -

استریل رعایت شود

اندازه کاتتر مناسب  را طبق نظرپزشک معالج انتخاب کنید-1

.و دستکش بپوشید.دست هایتان را بشویید-2

شستشوي پرینه را به روش صحیح انجام دهید-3

.دستکش استریل بپوشید-5

) یا تعدادي گاز استریل(شان استریل یاشان استریل پرفوره  را روي ران هاي بیمار پهن کنید -6

.دهیدپاکت کاتتر را به روش استریل باز کنید و در محیط استریل قرار --7

.با دست پوشیده شده به وسیله دستکش استریل، سرکاتتر را به ژل لوبریکانت آغشته کنید-8

.انتهاي کاتتر را به سر کیسه تخلیه ادرار استریل وصل کنید-9

.اطمینان پیداکنید که در پوش انتهایی کیسه جمع آوري ادرار بسته است--10

.دراري اطمینان حاصل نماییداز عدم خمیدگی یا پیچ خوردن لوله ا-11
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ناحیه پرینه هرشیفت تمیزشود-12

.کیسه جمع آوري ادرار را در محل مخصوص در سطح پایین تر از مثانه آویزان کنید-13

کاتتررابه ران بیمارفیکس کنید-14

سیستم درناژبضورت بسته نگهداري شود-15

.ساعت تخلیه کنید8فع شده بیمار ویاهر بگ ادرار را هر پس از  اندازه گیري مقدار ادرار د-16

روي کاتترتاریخ وصل کاتترثبت شود-17

حجم وهرگونه کدورت ادرارگزاش شود-18

.کیسه ادراري هرگز نباید درکف زمین قرار گیرد و بهتر است به صورت قالبهایی از لب تخت آویزان باشد-19

پیشگیري از عفونت محل جراحی-5

است از عفونت حاصل از آلودگی باکتریایی در حین یا پس از عمـل جراحـی کـه بـه دنبـال عمـل       عفونت زخم جراحی عبارت

جهت پیشگیري از عفونت زخم جراحی باید مراقبـت هـا   . موارد ایجاد       می گردد% 1/5-%30جراحی و بسته به نوع آن، در 

. دسته تقسیم می شوند3قبل از جراحی شروع شود که این اقدامات به 

اقدامات قبل از عمل جراحی-فال

بررسی بیمار از نظر بیماریهاي زمینه اي که احتمال بروز عفونت را افزایش می دهد مانند کنترل دقیـق قنـد در بیمـاران دیـابتی     -

قبل از جراحی انجام شود

.جریان قرار دهددر صورتی که بیمار داروهاي کورتونی مصرف و یا شیمی درمانی می شود پزشک را در 

.برطرف کردن چاقی و یا سوء تغذیه بیماران احتمال عفونت را کاهش می دهد-

.در بیماران سیگاري حداقل سه هفته قبل از جراحی استعمال دخانیات قطع گردد-

.بیمار شب قبل از عمل حتما حمام کند-

.شستن دهان و دندانها در شب و صبح قبل از عمل در کاهش احتمال عفونت موثر است-
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قبل از عمل جراحی عفونت هاي سایر قسمتهاي بدن و دور از محل مشخص و تحت درمان قرار گیرد و اعمال جراحی الکتیو -

.تا بعد از برطرف شدن مشکل عفونت به تأخیر انداخته شود

ADRاستفاده از آنتی بیوتیک پروفیالکسی طبق دستور پزشک و پروتکل -

ل حتماً باید موضع جراحی تمیز و با مواد آنتی سپتیک ضد عفونی شود و در صـورت نیـاز شـیو    قبل از رفتن بیمار به اتاق عم-

.گردد

.در صورت نیاز شیو ناحیه جراحی باید نیم ساعت قبل از عمل و با ماشین برقی انجام شود-

مراقبت از اتاق عمل-ب

.ضروري استشستشوي صحیح دست در تمام اعمال جراحی و براي تمام پرسنل اتاق عمل-

.تمام پرسنل اتاق عمل باید از گان، شان و لباسهاي استریل اتاق عمل استفاده نماید-

.محیط، کلیه تجهیزات و لوازم اتاق عمل باید استریل باشد-

پرسنل اتاق عمل الوده یاعفونی تازمان بهبودي ازشرکت درعمل خودداري کند-

مراقبت پس از عمل جراحی--ج

بهداشت دستهارعایت -

استفاده از ماسک، دستکش استریل هنگام مراقبت از زخم خصوصاً تعویض پانسمان محل جراحی -

تجویز صحیح در زمان صحیح آنتی بیوتیکهاي تجویز شده توسط پزشک معالج-

و یـا در برخـی   روز پس از جراحـی 10-5بررسی زخم و محل جراحی از نظر عالئم اولیه بروز عفونت که معموًال در عرض -

:موارد چندهفته بعد از آغاز می شود که شامل

درد و قرمزي زخم جراحی* 

چرك و تجمع سایر مایعات در اطراف برش جراحی* 

.می باشند) گاهی اوقات(تب * 

.بیمارستان را مطلع سازیددر مورد مشاهده هر گونه از عالئم فوق پزشک معالج و مسئول کنترل عفونت * 
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با مراقبت صحیح از محل انسزیون عالئم عفونت زخم و لزوم گزارش دهی چنین عالئمـی بـه بسـیار و خـانواده وي     در رابطه-

.آموزش داده شود

: آموزش انجام بعضی از اقدامات بعد از عمل به بیمار در کاهش احتمال عفونت بسیار مؤثر است که شامل-

)عتتنفس در هر سا4-3(آموزش انجام تنفس هاي عمیق -

.سرفه کردن که سبب خروج خلط و باز شدن راه هوایی می گردد-

آموزش لزوم شستن دستها با آب و صابون توسط همراهان و بیمار قبل و بعد از دست زدن به بیمـار و ترشـحات وي پـس از    -

.اجابت مزاج و قبل از غذا خوردن

از عفونت در بخش هاي ویژهاقدامات پیشگیرانه

.می باشدNICU وICUاین بیمارستان شامل اتاقهاي عمل ،بخش سوختگی ،بخشهاي ویژه -

.دستور العملهاي کنترل عفونت بخش هاي ویژه در بخشهاي فوق موجود است

:دستورالعملهاي کشوري پیشگیري وکنترل عفونت

دستورالعمل بهداشت دست وزارت بهداشت

رت بهداشتوزادستورالعمل تزریقات ایمن  

مواجهه شغلی درکارکنان درمانیدستورالعمل 
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دستورالعمل مواجهه شغلی درکارکنان درمانی

آتش نشانی

خلوط آتشم

چنانچه یکى از این . ضرورى است ) و واکنش هاي زنجیره اياکسیژن ،سوخت ، حرارت ( مخلوط آتشبراى ایجاد آتش، وجود 

از بین بردن حرارت یا سرد کردن حریق معموًال با آب . ضلع برداشته شود ، آتش سوزى به خودى خود از بین مى رود ارهچ

به طور کلى براى اطفاء حریق ، جامدات بهترین وسیله به شمار . صورت مى گیرد که بسیار مؤثر و در عین حال کم خرج است 

.مى آیند 

.بهترین کار آن است که مانع از رسیده هوا یا اکسیژن شویم . آن را از حریق جدا کرد براى از بین بردن ضلع سوخت باید

:آتشانواع

üکالس : Aاثاثیهوفرش،پالستیک،چوب،کاغذ،جملهازجامدات

üکالس : Bروغنبنزین،پارافین،ازجملهاشتعالقابلمایعات

üکالس : Cبوتانپروپان،جملهازاشتعالقابلگازهاي

üکالس : Dمگنزیمآلومینیوم،ازجملهفلزات

üکالس :Eبرق( الکتریکی(

üکالس :Fهاچربیوخوراکیهايروغن

:  روشهاي عمومی اطفاي حریق براساس ماهیت حریق به اشکال زیر می باشد

)CO2آب ، ( سرد کردن   -الف

)، خاك ، ماسه CO2کف ، ( خفه کردن    -ب

سد کردن یا حذف ماده سوختنی  -ج

)هالن و پودر هاي مخصوص ( کنترل واکنش هاي زنجیره اي  -د

:هاکنندهاطفامختلفانواع

سوزيآتشخطراتماهیتاستباشند مهممیآتشانواعازبعضیکردنخاموشمخصوصهاکنندهخاموشازکدامهر

کنیدآناطفايبهتصمیماینکهازقبلبدانیمرا

:کنندهمشهور اطفانوعچهار

وگاز شیمیایی،فوم وپودرکربناکسیددي،گازآب
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آب

نماییداستفادهA کالسآتشبراي

کربناکسیددي

نماییداستفادهB،C، E کالسهايآتشبراي

داردپالستیکیوسخت،  نازلداردمشکینواریابرچسب

کهموارديلذادرشودنمیحریقمحیطدرموجودموادبهخسارتباعثکهاستاینCO2 گازمهمخصوصیاتازیکی

استمناسببسیاروالکترنیکیالکتریکیهايحریقبرايCO2 استآبازترشوندمناسبمیحریقدچارارزشبامواد

گرددخرابی نمییااتصالباعثباقیماندهموادوجودعدموبرقهدایتعدمبدلیلزیرا

Powderپودر

)نیتروژنهوا( هواوپودر·

گازوپودر·

شود   میاستفادهE،A، B،C، D کالسهايآتشبراي

داردسنجفشار،نشانگرباشندمیفشارتحتپودر،ذراتداردرنگیآبینواریابرچسب

)کف(فوم

پتویکهمانندکهشودمیاستفاده،  طوريداردرنگیکرمنواریابرچسبشود میاستفادهB وA کالسهايآتشبراي

.    داردنیزد کنندگیسرخاصیتوکندمیجلوگیريآنشدنورشعلهدوبارهازوپوشاندمیراآتش سطحروي

چگونه با یک کپسول آتش نشانی کار کنیم؟

جهت استفاده از کپسول هاي آتش نشانی باید به بر چسب روي آنها توجه شود چرا که برروي این بر چسب ها اطالعاتی در 

هر کپسول ، مخصوص خاموش کردن نوع خاصی از آتش طراحی شده و استفاده . استفاده نوشته شده است مورد کپسول مورد 

.نادرست آنها ممکن است باعث مشتعل تر شدن آتش و بروز خسارات جبران ناپذیري گردد 

ب را براي خاموش نمودن پس در ابتدا آتش سوزي را تشخیص دهید تا بتوانید با استفاده از برچسب روي کپسولها ، کپسول مناس

:بعد از انتقال کپسول به محل آتش سوزي عملیات زیر را به ترتیب انجام دهید . آتش انتخاب کنید 

.خونسردي خود را حفظ نمائید .1

.پشت به باد و رو به آتش بیایستید .2

.میله ضامن را بکشید .3

.سر شیلنگ کپسول را به سمت آتش بگیرید .4
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.دستگیره را فشار دهید .5

.شیلنگ کپسول را به سمت پایه آتش بصورت جاروئی حرکت دهید .6

:هاکنندهخاموشنصبنحوه

:باید براي مشخص نمودن محل و نصب دستگاه هاي خاموش کنده به نکته هاي زیر توجه شود

نداشتهآنبافاصلهمتر.3بیشتراز.کنیداقدامآنهاازیکیبرداشتنبرايهرجاازکهکنیدنصبهاییمحلدررادستگاهها

.نباشداینازبیشطی مسافتیبهنیازآنهاازیکیبهدسترسیبرايکهاینیعنیباشید،

کیلوگرم18ازکنندهخاموشوزنچنانچهکنیدنصبزمینسطحازمتري5/1این دستگاهها را حداکثر درارتفاع : ارتفاع

.نماییدنصبزمینازمتري1ارتفاعدرراآنباشدبیشتر

جلبراتوجهکهچیزي باشداولینمحلبهورودمحضبهوباشدآسانآنبرداشتنکهکنیدنصبجاییدرراآن: افرادرؤیت

.باشدنداشتهخوبیچندانظاهرچندهرکند،می

:دیگرموارد

.کنیدنصبهاخروجیوورودیهانزدیکیدرراآنکنیدسعی

.باشدحداقلدرآنهابهفیزیکیصدماتامکانکهشودنصبمکانیدر

معرضدرونمناكهايمحلدرآندادنقرارباشدازمزاحموپاگیرودستوسایلازخالیوکوتاهآنبهدسترسیمسیر

.نماییدخودداريبارانوخورشیدتابش

کپسولها یک سال می باشدژمدت شار:توجه

بیمارستاندربحرانمدیریت

آنها نیازمند استراتژي هاي متفاوت از عملکرد حوادث غیرمترقبه مشکالت و مسائل منحصر به فردي را ایجاد می کنند که پاسخ به

به عبارت دیگر حوادث غیرمترقبه نه تنها از نظر کمی بلکه از نظر کیفی با اورژانس هاي روزمره . روزمره بیمارستان هاست 

بیمارستان متفاوت هستند 

نداردهاي برنامه حوادث غیرمترقبه بیمارستانیاستا

آمادگی بیمارستانی است که توسط کمیته مشترك یکی از معتبرترین استاندارد هاي موجود براي محتواي این برنامه استاندارد

مترقبه براساس این استاندارد حوادث غیر .ارائه شده است)JCAHO(خدمات سالمتاعتبار سنجی سازمان هاي ارائه

:به کار گیردبیمارستانی باید تمهیدات الزم را در موارد زیر

v آسیب پذیري –ارزیابی خطر)Hazard Vulnerability Assessment(

v شیوه فعال شدن برنامه)Activation(
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vتلفیق برنامه حوادث غیرمترقبه بیمارستانی با برنامه حوادث غیرمترقبه جامعه

v خارج از بیمارستان از رخداد حادثهآگاه نمودن مسئولین

vاعالم هشدار به پرسنل بیمارستان در مورد فعال شدن برنامه

vشناسایی پرسنل بیمارستان

vاسکان و نقل و انتقال پرسنل

vفراهم نمودن حمایت از خانواده پرسنل بیمارستان

v مانند دارو ، تجهیزات پزشکی ، غذا ، آب و ( حفظ مدیریت منابع( ...

v دستی ، ازدحام و ترافیک بیمارانکنترل

vحفظ ارتباط با رسانه ها

vجابجایی )Evacuation (و تعیین محل جایگزین براي درمان بیماران در صورت نیاز

vایجاد شرایط و وسایل مقابله و قرنطینه بیماران آلوده با مواد خطرزا

vتعیین مسئولیت هاي پرسنل در جریان حوادث غیرمترقبه

v ساختار فرماندهی منطبق یا ساختار فرماندهی محلی در جریان حوادث غیرمترقبهاستفاده از یک

vآموزش

vارزیابی سالیانه برنامه و به روز نمودن آن

)Community Disaster Planning Committee( کمیته برنامه ریزي اجتماعی حوادث غیرمترقبه 

تانی اطالع از وجود یا عدم وجود کمیته برنامه ریزي حوادث یکی از نکات مهم در طراحی برنامه حوادث غیرمترقبه بیمارس

تمامی سازمان ها و افرادي که به نوعی با مسئله برنامه ریزي حوادث غیرمترقبه مرتبط هستند . غیرمترقبه منطقه اي یا کشوري است

( ت برنامه هاي آمادگی ، تعدیل این کمیته می تواند عالوه بر ایجاد و تقوی. باید نماینده اي در این کمیته داشته باشند 

Mediation ( پاسخ و بازسازي ، )Recovery ( حوادث غیر مترقبه و افزایش همکاري و هماهنگی بین سازمانی موجب

تشکیل برنامه هاي آموزشی مشترك گردد 

)Situation( موقعیت هاي بروز حادثه 

براي پاسخ در مقابل دو موقعیت غیرمترقبه عمده آمادگی الزم را داشته هر مرکز مراقبت پزشکی و از جمله بیمارستان ها باید 

:باشند این دو موقعیت عبارتند از 

)External Disasters( حوادث غیرمترقبه خارجی -1

از خارج از فضاي فیزیکی بیمارستان منشاء می گیرند و با ایجاد تعداد زیاد بیماران موجب توقف عملکرد طبیعی بیمارستان می

.شوند 

:مثال هایی از حوادث غیرمترقبه خارجی عبارتند از
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Øسیل

Øنشت مواد مضر

Øآتش سوزي وسیع

Øمواجهه با پرتو رادیواکتیو

Øحوادث با تلفات متعدد

Ø هر سناریویی که خارج از بیمارستان رخ داده و تعدادي از بیماران را ایجاد نماید که از توان پاسخگویی بیمارستان خارج

.نوع بیماري چنین امکاناتی وجود ندارد وهعالاست و یا به 

:)Internal Disasters ( حوادث غیرمترقبه داخلی -2

بر طبق تعریف هر حادثه اي است که در فضاي فیزیکی بیمارستان رخ دهد و تهدیدي از نوع بیماري ، جراحت و یا تخریب به 

.بیمارستان ، بیماران ، پرسنل و بازدیدکنندگان وارد نماید 

:نمونه هایی از حوادث غیرمترقبه داخلی در زیر آورده شده است 

Øبمب گذاري

Øگروگان گیري

Øقطع ارتباطات

Øقطع برق یا آب

Ø پرتوهاي رادیواکتیو/ مواد مضر

Øنقص سیستم گرمایشی

Øقطع گازهاي درمانی

مراحل اجرایی برنامه حوادث غیر مترقبه

مرحله تهیه برنامه)1

ارزیابی بعد از حادثهو مرحله توقف برنامه)2

:مرحله تهیه برنامه  شامل مراحل زیر است

مرحله آمادگی -الف

مرحله اعالم خطر -ب

مرحله پاسخ اورژانس-ج
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)Prepration Phase( مرحله آمادگی -الف

مهمترین مباحث مطرح در آن این مرحله شامل فراهم نمودن مقدمات الزم براي اجراي برنامه حوادث غیرمترقبه می باشد و 

:عبارتند از 

a(ایجاد کمیته حوادث غیرمترقبه بیمارستانی

هر بیمارستان باید کمیته حوادث غیرمترقبه را با هدف تهیه ، توزیع ، پیگیري و به روز کردن برنامه حوادث غیرمترقبه تشکیل دهد 

سازمان هاي دخیل در بخش سالمت را بر عهده داردپرسنل و هماهنگی با دیگر این کمیته همچنین مسئولیت آموزش. 

b(تعیین زنجیره مسئولیت حوادث غیرمترقبه

این فرد به طور .. فردي که مسئولیت اعالم خطر و اجراي برنامه حوادث غیرمترقبه را بر عهده دارد باید از قبل مشخص گردد 

بتواند فرماندهی و هماهنگی تمامی واحدهاي بیمارستان را مستقیم در فرآیندهاي اجرایی و درمانی بیمارستان دخالت ندارد تا 

. این فرد وظیفه تقسیم مسئولیت ها را در مرکز فرماندهی حوادث بیمارستان را انجام دهد . انجام دهد 

c( این مرکز محلی از پیش تعیین شده در محل امنی از بیمارستان می باشد که حداکثر :تعیین مرکز عملیات اضطراري

. دارد امکانات ارتباطی با دیگر بخش هاي بیمارستان و واحدهاي خارج از آن را

d( بیمارستان باید دیاگرام هاي مربوط به ساختمان و عالیم خروجی هاي اضطراري براي جابجایی :تعیین عالیم و نشانه ها

عالیم ترافیکی براي ماشین ها و آمبوالنس ها نیز باید . بیماران را به طور واضح تهیه و در محل هاي مناسب نصب نماید 

.در محل هاي قابل رویت نصب شوند 

e(فراهم کردن ذخایر دارویی و تجهیزات پزشکی

تمام بیمارستانها باید ذخیره اي از داروهاي ضروري و تجهیزات پزشکی مورد نیاز براي حوادث غیرمترقبه گسترده را تهیه نمایند 

.ونداین ذخایر باید بصورت دوره اي بازبینی شو

f(د تا در صورت بیمارستان باید سیستم هاي جایگزین ارتباطی را در اختیار داشته باش:برقراري ارتباط داخلی و خارجی

بلندگوها . شود سیستم ارتباطی داخلی بین بخشهاي مختلف بیمارستان باید برقرار. بروز مشکل بتواند از آنها استفاده نماید 

. ، خطوط تلفن داخلی از دیگر ابزارهاي ارتباطی جایگزین محسوب می شوند 

g(فراهم کردن منابع جایگزین براي آب ، برق و سوخت

ابعی باید به هنگام ساخت بیمارستان در نظر گرفته شده باشند ولی تجربه نشان می دهد که برنامه حوادث هر چند چنین من

.غیرمترقبه بیمارستان باید براي فراهم کردن این منابع جایگزین در جریان حوادث غیرمترقبه اقدامی جدي انجام دهد 

h( برانکارد،ویلچرآمبوالنسها ، واحدهاي سیار وومحل نگهداري د هر بیمارستان باید فهرست کاملی از تعدا:   نقل و انتقال

. در خدمت خود را که قادر به ارائه خدمات مؤثر هستند بصورت دوره اي تهیه نمایند

i(تهیه و توزیع کتابچه ها و دستورالعمل هاي اجرایی
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باید کتابچه هاي خاصی براي هر بخش و نیروهاي اجرایی برنامه حوادث غیرمترقبه بیمارستانی و روساي بخشهاي بیمارستان

.مسائل ویژه آن در جریان پاسخ به حوادث غیرمترقبه داشته باشند

j(آموزش مداوم پرسنل باید حاوي تمامی اجزاي برنامه بویژه نقش و مسئولیتهاي خاص افراد در موقعیت :موزش پرسنلآ

.هاي اضطراري باشد 

.تواند در ارزیابی و ارتقاء کیفیت برنامه به کمیته حوادث غیرمترقبه کمک کند برگزاري مانورها حداقل بصورت سالیانه می

این مرحله شامل هشدار به پرسنل ، آماده شدن براي فعالیتهاي قریب الوقوع ، توسعه ظرفیت پاسخ دهی :مرحله اعالم خطر-ب

بیمارستان ، سازماندهی بخش پذیرش بیماران ، اطمینان از نقل و انتقال امن آنها و فراهم آوردن اطالعات الزم براي پاسخ مناسب 

حله مد نظر قرار گیرند عبارتند مهمترین فعالیتهایی که باید در این مر. می باشد 

vهشدار حوادث غیرمترقبه

.هشدار در مورد حوادث غیرمترقبه می تواند از طریق منابع متعددي مانند پلیس ، آتش نشانی و یا افراد به بیمارستان برسد

سپس وي اقدام مقتضی . نمایدواحد تلفن مرکزي باید هشداردریافت شده را سریعاً به مهمترین فرد مسئول در بیمارستان منتقل 

.دهدرادرجهت فعال شدن مرکز عملیات اضطراري انجام می

v غیرمترقبه ارزیابی شدت حادثه

یکی از اولین وظایف باالترین مسئول فرماندهی حوادث غیرمترقبه بیمارستان پیش از فعال شدن برنامه که مرحله بعدي پاسخ 

در این مرحله مشخص می شود . بیمارستان می باشد تصمیم گیري سریع در مورد شدت حادثه براساس داده هاي اولیه می باشد 

باید تا چه حد فعال شود و امکانات و پرسنل تا چه میزان فراهم گردند که برنامه حوادث غیرمترقبه بیمارستانی

. توسط مسئول فرماندهی بیمارستان تعیین می گردد برنامهبر پایه ارزیابی فوق سطح فعال شدن 

:این سطوح عبارتند از 

منابع حی است که در آنسط: برنامه آمادگی اضطراري بخش اورژانس ) Implementation( پیاده شدن : 1سطح 

موجود در بخش اورژانس براي رسیدگی به تعداد قربانیان کافی باشد و بخشهاي حمایت قادر به پاسخ مناسب بدون عارضه مهمی 

.هستند

:برنامه آمادگی اضطراري بیمارستانی ) partial( پیاده شدن مختصر : 2سطح 

در صورتیکه منابع موجود در بخش اورژانس بیمارستان براي رسیدگی به تعداد قربانیان کافی نباشد ولی منابع اضافی اندکی 

.مورد نیاز باشد 

:برنامه آمادگی اضطراري بیمارستانی)Total(پیاده کامل :3سطح 

بخش اورژانس و بخش اعظمی از منابع حمایتی موجود دردر این وضعیت براي رسیدگی به تعداد زیاد قربانیان به تمامی منابع 

.نیاز است
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:دث غیر مترقبهدر زمان حوامنابع حمایتی 

عملیات واحد تلفن مرکزي بیمارستان ·

سازماندهی فضاي پذیرش بیماران ·

مشخص نمودن پرسنل ·

آماده سازي لوازم و تجهیزات پزشکی ·

اورژانس و جراحیآماده سازي بخش ·

آماده سازي دیگر بخشها و خدمات بیمارستان ·

آماده سازي سیستم پرستاري بیمارستان·

و اداريآماده سازي بخشهاي پاراکلینیک ·

بیمارستان ) حراست ( آمادگی واحد امنیت ·

آمادگی واحد ارتباط مردمی و ارتباط با مطبوعات ·

آمادگی خدمات عمومی بیمارستان·

)Emergency Response Phase( مرحله پاسخ اورژانس -ج

در واقع در این . فعال شدن برنامه حوادث غیرمترقبه بیمارستانی براساس شدت حادثه غیرمترقبه در این مرحله اتفاق می افتد 

می مرحله با استفاده از آمادگی هاي ایجاد شده در مرحله اعالم خطر برنامه حوادث غیر مترقبه فعال و پاسخ بیمارستان را هدایت 

براي مثال در حوادث غیرمترقبه سطح . همانطور که اشاره شده شیوه پاسخ بیمارستان به سطح فعال شدن برنامه بستگی دارد . کند 

چینش و فعالیتهاي آنها بطور کلی تغییر می یابد 3تغییرات عمده در پرسنل بیمارستان رخ نمی دهد حال آنکه در حوادث سطح 1

:مرحله پیش روي مجریان برنامه قرار دارد عبارتند از مسائل مهمی که در این . 

تریاژ در بدو ورود بیماران به بیمارستان ·

تشخیص هویت و ثبت اطالعات·

فضاهاي درمانی بیمارستان ·

سیستم ارجاع بیماران ·

نگهداري و تشخیص اجساد ·

برنامه هاي حوادث غیرمترقبه خاص ·

مرحله توقف برنامه و ارزیابی بعد از حادثه غیرمترقبه .2

فرمانده حادثه غیرمترقبه از طرف مرکز عملیات اضطراري بیمارستان تمام بخشها و پرسنل را در جریان به اتمام رساندن و توقف 

پس از توقف . ن انجام می گیرد این امر از طریق واحد تلفن مرکزي یا سیستم ارتباط داخلی بیمارستا. اجراي برنامه قرار می دهد 

تمامی مسؤلین و رؤساي بخشهاي بیمارستان باید گزارشی از جنبه هاي . برنامه فعالیت بیمارستان باید به حالت عادي بازگردد 
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ضور در نهایت این کمیته باید جلسه اي را با ح. مثبت و منفی فعالیت خود را به کمیته حوادث غیرمترقبه بیمارستان ارائه دهند 

ء برنامھ را مدنظر این جلسه باید شیوه هاي تصحیح و ارتقا. پاسخ کلی بیمارستان تشکیل دهد افراد مسئول جهت نقد و بررسی 

قرار دھد
سازمانینمودار و سلسله مراتب 

ریاست

زنانعملاتاق

درمانگاه

NICU

سوپروایزر 
بالینی

مدیرخدمات پرستاری مدیریت

سوپروایزر 
آموزشی

نرسری

سوختگی

دوجراحی

ICU

جراحی یک

زایشگاه

CSR

اتاق عمل 
عمومی

اورژانس

رادیولوژی

سھجراحی

فیزیوتراپی

آزمایشگاه

کادر پزشکی

کتابخانھتغذیھ

سونوگرافیپاتولوژی

امور دارویی مدیریت کیفی

خدمات تجھیزات 
پزشکی

مدارک 
پزشکی

مددکاری امور 
اداری

بھداشت حسابداری
محیط

آشپزخانھ
انتظامات

نقلیھ

تلفنخانھ

خیاط خانھ

تأسیسات

رختشویخانھ

سردخانھ

درآمد

ترخیص

صندوق

دریافت و 
پرداخت

فناوری 
اطالعات

بایگانی

پذیرش

منشی
بخشھا

آمار

کدگذاری

مھد 
کودک

متصدی 
دفتری

دبیرخانھ

تایپیست 
وبایگانی

کارپردازی

سلسله مراتب سازمانی

بیمارستان شهید چمران شهرستان بروجرد

قوانین مربوط به رعایت استاندارد هاي پوشش

:مصوبات شوراي فرهنگی دانشگاه در خصوص الگوي مناسب پوشش کارکنان 

.آقایان از پوشیدن لباس هاي تنگ ، آستین کوتاه ، یقه باز و بلوزهاي طرح دار خودداري نمایند -1

مقنعه مناسب با آستین ها داراي مچ و یا مچ بند ، سانتی متر پائین تر از زانو ،.1خانمها نیز مانتو آزاد ، بدون چاك ، -2

.و آرایش خودداري کنند) بجز حلقه ازدواج و ساعت ( زیور آالترعایت عفاف و حجاب و از هرگونه

رعایت حجاب کامل اسالمی و توجه به موازین شرعی ، اخالقی و انسانی -3

رعایت یونیفرم رسمی و نصب اتیکت مشخصات فردي تأیید شده-4

ایت موازین کنترل عفونت پوشیدن کفشهاي جلو بسته به دلیل رع-5

درخواست،پرسنل مکلف هستند کلیه ساعات کار خود را بر حسب نیاز بیمارستان و در شیفت هاي مورد نیاز کامل نمایند

قبل از تنظیم برنامه اول هر ماه باید به سرپرستار اعالم تا در صورت امکان پس از تأمین احتیاج ) شیفت کاري(برنامه خاص 

یک هفته اول جابه جایی بخش در نظر گرفته شود اما ممکن است به دالیل متعدد بعضی از برنامه هاي درخواستی محقق نشود

بجایی برنامه در ماه براي هر پرسنل تأثیر منفی در ارزشیابی سالیانه فرد، بخش  بار جا3بدیهی است بیش از . نمی شودپذیرفته
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و نمره کارانه خواهد داشت، لذا وظیفه هر پرستار انجام وظیفه زیر نظر سرپرستار است و در این موارد احترام به مافوق حفظ 

.شود

:دستورالعمل کسر ساعت کار کارکنان بالینی قانون ارتقاء بهره وري 

43616ت/ 222168آیین نامه اجرایی قانون ارتقاء بهره وري کارکنان بالینی نظام سالمت، موضوع مصوبه شماره 2در اجراي ماده 

که ) بیمارستان ها(هیأت محترم وزیران ، دستورالعمل کسر ساعت کار کارکنان بالینی شاغل در مراکز درمانی 11/11/88ه مورخ 

کمک بهیاران ، کاردان ها و کارشناسان اتاق عمل ، کاردان ها و کارشناسان هوشبري ، ماماها و شاغلین شامل پرستاران ، بهیاران ، 

تبصره جهت اجراء ابالغ می گردد 3ماده و4رشته شغلی فوریت هاي پزشکی می باشد ، به شرح زیر در 

.می باشد 1ر جدول شماره ساعت در هفته براب5مدت کسر ساعت کار بر مبناي سنوات خدمت حداکثر : 1ماده 

کسر ساعت کار ناشی ازسنوات خدمت: 1جدول شماره 

سالماهسالماهسالماهسالماهسالماهسنوات خدمت

به باال18-4112-8116-12116.-4-

میزان کسر ساعت در 

هفته

12345

سنوات خدمت در بخش دولتی براي کارکنان رسمی و پیمانی سنوات مندرج در احکام کارگزینی می باشدمالك محاسبه :تبصره 

و مبناي محاسبه سنوات خدمت در بخش خصوصی و کارکنان قراردادي در بخش دولتی میزان پرداخت حق بیمه یا کسور 

بازنشستگی خواهد بود

.محاسبه خواهد شد2ت در هفته و مطابق جدول شماره ساع2مدت کسر ساعت کار براساس صعوبت کار حداکثر.

کسر ساعت کار ناشی از سختی کار-2جدول شماره 

%76-100%51-75%26-.5%8-25سختی کار باستناد قانون نظام هماهنگ

سختی کار باستناد قانون مدیریت خدمات 

کشوري

امتیاز به 1000امتیاز751-...1امتیاز376-.75امتیاز.-375

باال

دو ساعتیک ساعت و نیمیک ساعتنیم ساعتکسر ساعت کاردر هفته

.در حال حاضر فوق العاده سختی کار کارکنان بالینی بر مبناي درصدهاي تعیین شده در نظام هماهنگ پرداخت برقرار می گردد

و صرفًا کارکنانی که به کاري هاي غیر متعارف یک ساعت درهفته تعیین می گرددمدت کسر ساعت کار بابت کار در نوبت 

.صورت نوبت کاري در گردش اشتغال دارند از کسري ساعت مذکور بهره مند خواهند شد

.محاسبه خواهد شد5/1ساعت کار کارکنانی که در نوبت هاي شب و ایام تعطیل اشتغال دارند با ضریب 
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رؤساي پرستاري،سوپروایزرهاو سرپرستاران که از جمله رشته هاي شغلی پرستاري محسوب می شوند حداکثر مشاغل مدیران و 

.استفاده خواهند نمود) 2جدول شماره (ساعت کاهش ساعت کار در جدول صعوبت کار2از 

ه پرداخت تحت این عنوان بدون پرداخت اضافه کاري تنها در قبال انجام کار اضافی در ساعات غیر اداري مجاز می باشد و هرگون

.انجام کار اضافی در حکم تصرف غیرقانونی وجوه و اموال عمومی است 

مقررات مرخصی کارکنان رسمی و پیمانی

مرخصی مستخدم رسمی دولت

:طبق ماده یک آیین نامه مرخصی ها 

طبق قانون . روز به نسبت مدت خدمت استحقاق مرخصی دارد 5/2مستخدم رسمی دولت از نخستین ماه خدمت به مدت ماهانه 

روزحق مرخصی کاري با استفاده از حقوق و مزایاي مربوط را دارند و حداکثر نیمی از 30کارکنان سالی خدمات کشوري کلیه 

.است مرخصی کارمندان در هر سال قابل ذخیره شدن 

.می گردمرخصی ذخیره روز 15هر سال ) شبه پیمانی (2ماده 3براي پرسنل قراردادي تبصره 

:آیین نامه مرخصی ها طبق 

.مستخدم می تواند با درخواست کتبی و موافقت کتبی رئیس یامعاون اداره از مرخصی استحقاقی سالیانه استفاده نماید -1

ماه می باشد و مازاد بر مدت 4دولت در یکسال تقویمی براي مستخدم رسمیحداکثراستفاده از مرخصی استحقاقی -2

.فوق مجوزي ندارد

هاي ذخیره شده استفاده نماید مستخدم دولت در صورت ذخیره مرخصی می تواند درهنگام بازنشستگی ازمرخصی-3

ضمنا حفظ پست سازمانی در مدت فوق ا لزامی نیست

گردداساس قانون خدمات کشوري محاسبه نمیتعطیلی بین دو مرخصی استحقاقی بر-4

مستخدم موظف است به طریق مقتضی قبل از درخواست مرخصی استحقاقی خود براي استفاده از مرخصی مورد نظر -5

درصورت عدم کنترل توسط مستخدم و نیز عدم استحقاق ، مدت مرخصی استفاده شده غیبت . اطمینان حاصل کند 

تلقی میگردد

وز کمتر از یک رمرخصیدرخواست 

ساعت معادل یک روز از 8مرخصی کمتر از یک روز جزء مرخصی استحقاقی منظور و محاسبه می شود و به ازاء هر -1

روز در یکسال تقویمی می باشد 12مرخصی استحقاقی مستخدم کسر می گردد و سقف تعیین شده حداکثر 

.یک ساعت است حداقل مدت براي استفاده از مرخصی کمتر از یک روز،-2
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براي استفاده از مرخصی کمتر از یک روز حکم صادر نمی شود و در پایان سال جمع وضعیت مرخصی استفاده شده -3

.به وي ابالغ می شود » ساعات مرخصی استفاده شده مستخدم « طی فرم 

ه واحد محل خدمت روز کاري بالغ گردد مراتب را ب10کارگزینی درصورتیکه حجم مرخصی هاي ساعتی مستخدم به -4

12( مستخدم اعالم نماید تا کنترل الزم درمورد عدم تجاوز مرخصی کمتر از یک روز مستخدم از مدت پیش بینی شده 

.بعمل آید ) روز

:مرخصی استعالجی 

باشد الزم است مراتب را در کوتاه ترین مدت بهبیماري مانع از خدمت اومستخدم رسمی دولت بیمار شود و آنهرگاه

.متبوع اطالع دهد و گواهی استراحت از پزشک معالج را به رئیس اداره یامعاون ارائه نماید اداره

معتمد اداره متبوع ارسال نماید و پس از تایید حکم مکلف است گواهی پزشک معالج را براي تایید به پزشکیکارگزینواحد 

.تعالجی صادر نماید مرخصی اس

آیین نامه مرخصی ها و تشخیص کمیسیون 24چنانچه مستخدم بیش از چهار ماه مرخصی استعالجی استفاده نماید برابر ماده 

ماه توسط کارگزینی با مجوز استراحت از 6صعب العالج بودن بیماري حکم مرخصی صعب العالج تا سقف ربپزشکی مبنی 

درمورد بیماري صعب العالج ) . ماه6در هرنوبت(ودر صورت عدم بهبودي قابل تمدید می باشد پزشک معالج صادر می گردد 

.،حداکثرتا یکسال حقوق وفوق العاده هاي مربوط و درمدت مازاد بریکسال فقط حقوق پرداخت می گردد 

ابر دستور العمل ضمنا بر. درمدت مرخصی صعب العالج مرخصی استحقاقی به کارکنان فوق الذکر تعلق نمی گیرد 

در ، شوند دچارعارضه دیگري مانند شکستگی بانوان باردار بعد اززایمان چنانچه1/7/82ك مورخ /1471/3/2شماره

توانند از مرخصی صعب العالج بهره مند شوند می پزشکی تائید کمیسیونصورت

.به عهده کمیسیون پزشکی استمدت معذوریت ويتعیین به بیماري صعب العالج وتشخیص ابتالء مستخدم:تبصره

درخواست وي یاکه براساس(کار افتادگی کلی کارمندتا زمان ازودرهر نوبت شش ماه استحداکثر مدت این معذوریت 

.قابل تمدید خواهد بود)کمیسیون پزشکی وسایر مراجع ذیربط محقق میشودتائیدوغال اواشتواحد 

می بایست  به شبکه بهداشت ودرمان مراجعه )هر چند روز (گواهی هاي استعالجیجهت تایید و طرحی ی پرسنل رسم-2

نمایند و پرسنل پیمانی، وقراردادي چنانچه تا سه روز گواهی استعالجی دارند می بایست جهت تایید گواهی به شبکه بهداشت 

بابست جهت تایید گواهی به سازمان تامین اجتماعی مراجعه روز است می 3ودرمان ودر صورتیکه گواهی استعالجی بیش از 

نمایند

.نیازي به تائید کمیسیون پزشکی ندارد وطرحیرسمیگواهی پزشکی مربوط به زایمان مستخدمین: 1تذکر 

مرخصی ازیا بعد از زایمان سقط یا فوت نموده باشد استفاده مستخدم و حین چنانچه به هر دلیلی نوزاد قبل ،: 3تذکر 

استعالجی طبق نظر پزشک استفاد ه می نماید

مرخصی بدون حقوق.
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ماه مرخصی بدون حقوق در طول خدمت آزمایشی تعلق می 2به کارکنان آزمایشی حداکثر 32برابر تبصره یک ماده ·

.گیرد 

متبوع با موافقت مستخدم دولت می تواند در طول خدمت در وزارت : قانون استخدام کشوري 49ماده 2برابر تبصره ·

رئیس اداره از حداکثر سه سال مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند ضمنا در صورت ادامه تحصیل در تحصیالت عالی 

براي کارکنانی که همسران آنان در مشاغل حساس دولتی می ) . سال5حداکثر ( تا دوسال دیگر قابل تمدید خواهد بود 

.سال قابل تمدید خواهد بود6تا سقف ماده قانونی فوق3باشند برابر تبصره 

هیأت وزیران مستخدم پیمانی می تواند در صورت نیاز 5/84/.1-531657ت  /28576برابر بندیک تصویب نامه شماره ·

.با موافقت دستگاه استخدام کننده از مرخصی بدون حقوق و حداکثر به میزان مدت قرارداد استفاده نماید 

:ت هاي ذیل میتواند از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند مستخدم در حال: 32ماده ·

.مستخدم استحقاق مرخصی نداشته باشد ·

.مستخدم قصد ادامه تحصیل داشته باشد ·

.مستخدم ناگزیر باشد به اتفاق همسرش به خارج از کشور مسافرت نمایند ·

.ه انجام وظیفه نباشد مستخدم پس از استفاده از مرخصی استعالجی به سبب ادامه بیماري قادر ب·

:آئین نامه حضور و غیاب کارکنان دولت 

محل خدمت و یا خروج از آن را رعایت کلیه کارکنان دستگاههاي اجرائی مکلفند ساعات تعیین شده براي ورود به-1ماده 

، ساعات ورود و خروج را ثبت نمایند نموده

ورود محسوب گردیده و با مستخدمی که کسب مجوز قبلی تاخیرورود به محل خدمت بعد از ساعت مقرر و بدون-2ماده 

:میشودتاخیر ورود داشته باشد به شرح ذیل رفتار

.کسر میگردد ساعت درهرماه قابل اغماض بوده و از مرخصی استحقاقی2تاخیر ورود تا -الف

یاي شغل و سایر فوق العاده ها به میزان کل مزاساعت درماه مستلزم کسرحقوق و فوق العاده شغل و2تاخیر ورود بیش از -ب

.ساعات تاخیر خواهد بود 

خروج از محل خدمت زودتر از موعد مقرر نیز تعجیل محسوب گردیده وحسب مورد مشمول حکم قسمت هاي الف -3ماده 

.خواهد بود 2و ب ماده 

غیرموجه داشته باشد و جمع مدت تاخیر مذبور به بار تاخیر ورود یا تعجیل خروج 4به مستخدمی که درهرماه بیش از -4ماده 

درصد و براي ماه .30ه سوم به میزان مااخطار داده خواهد شد و براي "ساعت در ماه برسد براي ماه اول و دوم کتبا4بیش از 

ت درصد و بمدت یک ماه کسر خواهد شد و درصورت تکرار پرونده مستخدم جه100درصد و براي ماه پنجم.50چهارم 

.رسیدگی به هیات رسیدگی به تخلفات اداري ارجاع خواهد گردید 

خدمت نیمه وقت بانوان
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کارکنان زن رسمی دولت درصورت تقاضا و موافقت باالترین مقام اجرائی دستگاه متبوعه می توانند از خدمت نیمه ·

ساعت نمی باشد22و در هفته کمتر از وقت بهره مند شوند 

بانوان مستخدم پیمانی در صورت 5/84/.1ه مورخ 31657ت / 28576نامه هیات وزیران به شماره تصویب 3برابر بند ·

.موافقت دستگاه مربوط می توانند از خدمت نیمه وقت استفاده نمایند 

مدت استفاده از مرخصی استعالجی و زایمان و مرخصی استحقاقی کارکنان خدمت نیمه وقت مانند : 9و 8ماده ·

تمام وقت محاسبه می شود حقوق و فوق العاده شغل و سایر مزایاي مستمر در اینگونه مستخدمین نصف مبالغ کارمندان 

.مربوط به کارکنان تمام وقت خواهد بود 

.پرداخت فوق العاده اضافه کار ساعتی وفوق العاده روزانه به این کارکنان ممنوع می باشد : 15ماده ·

.ل است حداقل زمان خدمت نیمه وقت یکسا·

باالتریناین قانون اجازه داده می شود در صورت تقاضاي بانوان کارمند رسمی و ثابت خود و موافقتموضوعدستگاههايبه

.تقلیل دهند مقام مسئول همچنین بتوانند به جاي نیمه وقت ، ساعات خدمت آنان را به سه چهارم ساعات کار مقرر

قوانین و مقررات انضباطی

قانون8انواع تخلفات اداري در ماده 

. اعمال و رفتار خالف شئون شغلی یا اداري-1

. نقض قوانین و مقررات مربوط-2

. قانونی آنها بدون دلیلایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام امور -3

. ایراد تهمت و افترا، هتک حیثیت-4

. اخاذي-5

. الساخت-6

. تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیراداري در اجراي قوانین و مقررات نسبت به اشخاص-7

. ترك خدمت در خالل ساعات موظف اداري-8

. تکرار در تأخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز-9

. ه اموال دولتی تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی، ایراد خسارات ب-.1

. افشاي اسرار و اسناد محرمانه اداري-11
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. ارتباط و تماس غیرمجاز با اتباع بیگانه-12

. سرپیچی از اجراي دستورهاي مقامهاي باالتر در حدود وظایف اداري-13

. کم کاري یا سهل انگاري در انجام وظایف محول شده-14

. سهل انگاري رؤسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر-15

. ارائه گواهی یا گزارش خالف واقع در امور اداري-16

گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قـوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هرگونه مالی که در عرف رشوه خواري تلقی می -17

. شود

صی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداري از تسلیم مدارك به اشخاصی که حق دریافت تسلیم مدارك به اشخا-18

. آنرا دارند

. تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداري-19

. رعایت نکردن حجاب اسالمی-.2

. رعایت نکردن شئون و شعایر اسالمی-21

. اختفاء، نگهداري، حمل، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر-22

استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر-23

. داشتن شغل دولتی دیگر به استثناي سمت هاي آموزشی و تحقیقاتی-24

هر نوع استفاده غیرمجاز از شئون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی-25

جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی-26

الت، اوراق، مدارك و دفاتر امتحانی افشاي سئواالت امتحانی یا تعویض آنهادست بردن در سئوا-27

. دادن نمره یا امتیاز، برخالف ضوابط-28

. غیبت غیرموجه به صورت متناوب یا متوالی-29

. سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداري-.3

. معدوم کردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانونیتوقیف، اختفاء، بازرسی یا بازکردن پاکتها و محموالت پستی یا -31

کارشکنی و شایعه پراکنی، وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم کاري و ایراد خسارت به اموال دولتی -32

. و اعمال فشارهاي فردي براي تحصیل مقاصد غیرقانونی

ریک به برپایی تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی و شرکت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی، یا تح-33

. اعمال فشارهاي گروهی براي تحصیل مقاصد غیرقانونی
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. عضویت در یکی از فرقه هاي ضاله که از نظر اسالم مردود شناخته شده اند-34

. دمردمیساواك منحله به عنوان مأمور یا منبع خبري و داشتن فعالیت یا دادن گزارش ضهمکاري با-35

. عضویت در سازمانهایی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداري و فعالیت به نفع آنها-36

. عضویت در گروههاي محارب یا طرفداري و فعالیت به نفع آنها-37

.عضویت در تشکیالت فراماسونري-38

مجازات ها

عبارتند ازاداري به ترتیب مجازات هاي

اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی–الف 

توبیخ کتبی با درج در پروند استخدامی–ب 

کسرحقوق وفوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال –ج 

انفصال موقت از یک ماه تا یک سال –د 

تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال -هـ 

تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پستهاي حساس و مدیریتی در دستگاههاي دولتی و دستگاههاي مشمول –و 

این قانون

تنزل یک یا دو گروه و یا تعویق در اعطاي یک یا دو گروه به مدت یک یا دو سال –ز 

25سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین زن و کمتر از .2در صورت داشتن کمتر از بازخرید خدمت –ح 

روز حقوق مبناي مربوط در قبال هر سال 45تا .3سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین مرد یا پرداخت 

خدمت به تشخیص هیات صادر کننده رأي 

سال 25ابقه خدمت دولتی براي مستخدمین زن و بیش از بازنشستگی در صورت داشتن بیش از بیست سال س–ط 

سابقه خدمت دولتی براي مستخدمین مرد بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک یا دو گروه 

اخراج از دستگاه متبوع –ي 

انفصال دائم از خدمات دولتی و دستگاههاي مشمول این قانون–ك 

:تحویل و تحول وسایل بخش و اموال بیمار

وسایل موجود در بخش اموال بیمارستان هستند و حفظ آن ها وظیفه تک تک پرسنل می باشد در صورت مفقود شدن یک وسیله 

پرونده (کلیه پرسنل موجود در شیفت مربوطه مسئول تأمین آن هستند ، اموال بیمار هر گونه وسیله پزشکی و متعلقات شخصی 
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با تأیید مسئول بخش پس از دریافت رسید به یکی از بستگان نزدیک بیمار و یا در باید فهرست شود و...) ،عکس رادیولوژي و

صورت نداشتن همراه در مکان امنی در بخش نگهداري خواهد شد، توصیه می شود بیمار و همراهان هیچ گونه وسیله زینتی و 

یل موجود نهایت دقت را نموده و در صورت کلیه پرسنل باید در استفاده صحیح از وسا.قیمتی در بخش به همراه نداشته باشند

مشاهده موارد خالف اصول صحیح نگهداري مراتب را به مسئول مربوطه گزارش دهنددرصورت مواجهه با دستگاه معیوب روي 

.زده شود و پیگیري هاي الزم به عمل آید"خراب است"آن برچسب 

در محرمانه نگهداشتن اطالعات مربوط به بیمار وظیفه همه رعایت حریم شخصی بیمار و حفظ اصول اولیه : حفظ حریم بیمار 

است در غیر این صورت برابر مقررات رفتار خواهد شد در موارد معاینه بیمار انجام پروسیجرهاي خاص از قبیل تعویض پانسمان ، 

و یا هر وسیله دیگر براي حفظ حریم نوار قلب ، قراردادن سوند فولی و غیره ضمن ارائه توضیحات الزم به بیمار استفاده از پاراوان 

.بیمار الزامی است

بدون شک پرونده پزشکی یکی از مهم ترین مدارك و حاوي حساس ترین اطالعات پزشکی و بهداشتی درمانی افراد :حفظ اسناد 

یه مشاهدات ، کل.می باشدکه حفظ محرمانگی اطالعات مندرج و اسناد و مدارك موجود در آن از اولویت باالیی برخوردار است

ارزیابی ها و اقدامات درمانی ثبت شده در پرونده ، تنها باید در اختیار تیم درمانی قرار گیرد و هرگز نباید در دسترس افراد 

غیرمسئول و یا بستگان بیمار قرار داده شود و الزم است که کادر درمانی با متانت و آرامش مانع دسترسی اقوام و همراهان بیمار 

.ه بالینی بیمار شوندبه پروند

:رعایت سلسله مراتب 

نحوه برخورد با ریاست ،مدیریت ،مدیریت پرستاري، سوپروایزرها ، سرپرستار-

سایر کارمندان بیمارستان و خدماتپرستاران خبره و بزرگتر،-

در صورتی که طبق .شویدقسمت هاي مختلف بیمارستان را بشناسید ودر صورت لزوم ونیاز رفتن به آن بخش ها دچار مشکل ن-

وپروایزر باید در بخش دیگري انجام وظیفه نمایید با دفتر پرستاري همکاري نمایید و نهایت تالش خودرا در جهت رفع سنظر 

.زیرا سوپروایزر مسئول ایجاد تعادل در قسمت هاي مختلف بیمارستان می باشد.مشکل همکاران دیگر خود به کار گیرید 
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لباس فرمسمت

پرستار
کفش سفید– خانم:  مانتو و شلوار سرمه اي-  مقنعه سفید 

آقا:  روپوش سفید-  شلوار سرمه اي- کفش سفید

سرپرستار

کفش سفید– خانم:  مانتو و شلوار سورمه اي-  مقنعهسرمه اي بانوار سفید 

آقا:  روپوش سفیدبانوارسرمه اي روي سرآستین و جیب ها-  شلوار سورمه اي- کفش 

سفید

سوپروایزر

کفش سفید– خانم:  مانتو و شلوار سرمه اي-  مقنعهی سرمه اي 

آقا:  روپوش سفیدبانوارسرمه اي روي سرآستین وجیب ها- شلوار سورمه اي- کفش 

سفید

مترون
خانم: مانتو و شلوار سورمه اي-  کفش و مقنعه مشکی

شلوارسرمه اي- کفش مشکی–آقا: روپوش سفید 

بهیار
کفش سفید– خانم:  مانتو و شلوار سفید-  مقنعه سفید

آقا:  روپوش سفید-  شلوار سفید-  کفش سفید

بخش اتاق عمل 

(کارشناسان اتاق عمل 

وپرستاري)

خانم:  روپوش و شلوار و مقنعه سبز-  کفش و جوراب سفید

آقا: پیراهن و شلوار سبز- کفش سفید

کارشناسان هوشبري 

دراتاق عمل 

وریکاوري

خانم: روپوش وشلوارومقنعه آبی- کفش وجوراب سفید

آقا: پیراهن وشلوارآبی- کفش سفید

بخش دیالیز
مقنعه سفید-  سفید–خانم:  روپوش و شلوار سبز 

آقا: پیراهن و شلوار سبز- کفش سفید

NICUوICUو PICU
خانم:  روپوش و شلوارآبی -  مقنعه سفید-  کفش سفید

کفش سفید-آقا: پیراهن و شلوار  آبی 

کمک پرستار
کفش مشکی–خانم: مانتوکرم بادوردوزیاسی- شلوارکرم- مقنعه یاسی 

آقا: پیراهن کرم بادوردوزیاسی ودکمه از سمت چپ - شلوارکرم- کفش مشکی
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هاي اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوريبخشنامه به کلیه دستگاه

بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی 15/6/1389شوراي توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ 

قانون مدیریت خدمات کشوري ضوابط نحوه ارتقاي کارمندان در طبقات و ) 65(ماده ) 1(جمهور و به استناد تبصره رییس

جمهور محترم رسیده است و براي اجرا ب نمود که مراتب به تأیید رییسهاي جدول حق شغل را به شرح پیوست تصویرتبه

. گرددابالغ می

:ضوابط نحوه ارتقاي کارمندان در طبقات جدول حق شغل

کارمندان شاغل مشمول قانون مدیریت خدمات کشوري در صورت تحقق شرایط زیر به یک طبقه شغلی باالتر در جدول حق 

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی 21/2/1388مورخ 14593/200بخشنامه شماره فصل اول 1موضوع بند (شغل 

:یابندارتقا می) جمهوررییس

ـ شاغلین مجموعه مشاغلی که شرایط احراز تحصیلی آنها مدرك تحصیلی پایان دوره ابتدایی بوده است، به ازاي هر شش سال 1

. یابندارتقاء می5قاقی یک طبقه و حداکثر تا طبقه سوابق تجربی از تاریخ دریافت آخرین گروه استح

بوده است، به ازاي هر ) سیکل(ـ شاغلین مجموعه مشاغلی که شرایط احراز تحصیلی آنها مدرك تحصیلی پایان دوره راهنمایی 2

. ابندیارتقاء می6پنج سال سوابق تجرابی از تاریخ دریافت آخرین گروه استحقاقی یک طبقه و حداکثر تا طبقه 

باشدف به ازاي هر پنج سال سوابق تجربی ـ شاغلین مجموعه مشاغلی که شرایط احراز تحصیلی آنها مدرك تحصیلی دیپلم می3

. یابندارتقاء می7از تاریخ دریافت آخرین گروه استحقاقی یک طبقه و حداکثر تا طبقه 

باشدف به ازاي هر پنج سال لی کاردانی یا همتراز میـشاغلین مجموعه مشاغلی که شرایط احراز تحصیلی آنها مدرك تحصی4

. یابندارتقاء می8سوابق تجربی از تاریخ دریافت آخرین گروه استحقاقی یک طبقه و حداکثر تا طبقه 

باشدف به ازاي هر چهال ـ شاغلین مجموعه مشاغلی که شرایط احراز تحصیلی آنها مدرك تحصیلی کارشناسی یا همتراز می5

. یابندمیارتقاء10بق تجربی از تاریخ دریافت آخرین گروه استحقاقی یک طبقه و حداکثر تا طبقه سال سوا

باشد، به ازاي هر ـ شاغلین مجموعه مشاغلی که شرایط احراز تحصیلی آنها مدرك تحصیلی کارشناسی ارشد یا همتراز می6

. یابندارتقاء می11یک طبقه و حداکثر تا طبقه چهال سال سوابق تجربی از تاریخ دریافت آخرین گروه استحقاقی 

باشد، به ازاي هر اي یا همتراز میـ شاغلین مجموعه مشاغلی که شلرایط احراز تحصیلی آنها مدرك تحصیلی دکتراي حرفه7

.یابندارتقاء می12چهار سال سوابق تجربی از تاریخ دریافت آخرین گروه استحقاقی یک طبقه و حداکثر تا طبقه 
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ـ پزشکان متخصص و همچنین شاغلین مجموعه مشاغلی که شرایط احراز تحصیلی آنها مدرك تحصیلی دکتراي تخصصی 8

)ph.D (باشد، به ازاي هر چهال سال سوابق تجربی از تاریخ دریافت آخرین گروه استحقاقی یک طبقه و حداکثر یا همتراز می

. یابندارتقاء می13تا طبقه 

هاي الزم براي تصدي هاي آموزش شغلی مربوط، از تواناییانی که به لحاظ کسب تجارب، مهارت و طی دورهـ کارمند1تبصره 

باشند، به بینی شده در آن شغل نمیشوند، ولیکن داراي مدرك تحصیلی پیشمشاغل باالتر از شغل فعلی خود برخوردار می

جمهور ابالغ خواهد شد از امکان تصدي مشاغل انی رییسموجب ضوابطی که از سوي معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انس

. شوندمذکور برخوردار می

اند و با مفاد بندهاي فوق توانند در خصوص آن دسته از مشاغلی که روند ارتقاء خاص داشتههاي اجرایی میـ دستگاه2تبصره 

. جمهور ارایه نمایندنسانی رییستطبیق ندارند مراتب پیشنهاد خود را به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه ا

قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و همچنین کارمندان عضو 3ماده 4ـ کارمندانی که در اجراي تبصره 3تبصره 

گردانهاي عاشورا و الزهرا و فرزندان شاهد و همچنین سایر کارمندانی که به موجب مصوبه شوراي امور اداري و استخدمی 

. باشنداند، به تناسب از حداکثر طبقات تعیین شده در بندهاي فوق مستثنی میهاي مربوط برخوردار شدهاز گروه) قساب(کشور 

ـ سوابق تجربی کارمندان در ارتقاي طبقه و رتبه شغلی آنها، بر اساس ضوابط مربوط به نحوه احتساب تجربه مندرج در 4تبصره 

. محاسبه خواهد بودبندي قابل نامه اجرایی طرح طبقهآیین

اند ، تاریخ ورود به خدمت آنان مالك عمل به استخدام دستگاههاي اجرایی در آمده1/1/1388کارمندانی ك بعد از -5تبصره 

براي ارتقاي طبقات خواهد بود

ت تصویب نامه مشار شاغلین مشاغل کاردانی و باالتر و یا همترازان آنها که در مناطق کمتر توسعه یافته موضوع فهرس-6تبصره 

هاي خراسانی شمالی، خراسان جنوبی، کهگیلویه و بویر احمد، کردستان، سیستان و استان10/4/1388هـ مورخ 76294/36095ه

به 1/1/1388از تاریخ (نمایند، به ازاي هر یک سال سوابق تجربی و بلوچستان، بوشهر ، هرمزگان ، خوزستان و ایالم، خدمت می

شوند، در ارتقاي طبقه برخوردار می) کسر سال به نسبت) (ال تعجیل، از یک س)بعد

:هاي جدول حق شغلنحوه ارتقاي کارمندان در رتبه-ب

:باشدشرایط ارتقاي رتبه کارمندان مشمول این ضوابط به شرح زیر می

:شرح جدول زیر می باشدمدت تجربه الزم براي ارتقاي رتبه متصدیان مشاغل تا سطح کاردانی وکارشناسی و باالتر به-1

مدت تجربه قابل قبول براي متصدیان مشاغل تا سطح کاردانی و کارشناسی و باالتر-2
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هارتبه

مدت تجربه

عالیخبرهارشدپایهمقدماتی

مدت تجربه الزم براي 

مشاغل تا سطح 

کاردانی

--- --- سال20سال08

مدت تجربه الزم براي 

مشاغل تا سطح 

کارشناسی و باالتر

سال24سال18سال12سال06

هاي شغلی تحت عناوین کاردانی و کارشناسی مشاغل کاردانی و کارشناسی به مشاغلی اطالق می شود که به رشته-1تبصره 

ز مشاغلی که تخصیص می یابند و یا این که پست سازمانی شاغلین داراي عنوان کاردانی یا کارشناسی باشد، همچنین آن دسته ا

اند در زمره مشاغل مذکور محسوب می گردندبه موجب مقررات مربوط همتراز مشاغل کاردانی و یا کارشناسی شناخته شده

نامه ـ براي شاغلین مشاغل کاردانی و باالتر و یا همترازان آنها که در مناطق کمتر توسعه یافته موضوع فهرست تصویب2تبصره 

هاي خراسان شمالی، خراسان جنوبی، کهگیلویه و بویر احمد، چهار محال و استان10/4/1388ورخ هـ م36095ت/76294شماره 

نمایند به ازاي هر یک سال سوابق و بختیاري، کردستان، سیستان و بلوچستان، بوشهر، هرمزگان، خوزستان و ایالم، خدمت می

. قابل محاسبه خواهد بود،)کسر سال به نسبت(سال 2، )به بعد1/1/1388از تاریخ (تجربی، 

:باشدـ عوامل ارزیابی کارمندان براي ارتقاي رتبه شغلی به شرح جدول زیر می2

امتیازعواملردیف

0تا 20میزان ابتکار و خالقیت در انجام وظایف محوله1

0تا 20هاي مربوط به وظایف محولهمیزان افزایش مهارت2

0تا 20شغل مورد تصديانجام خدمات برجسته در راستاي3

0تا 20هاي طی شده مرتبط با شغلآموزشی4

0تا 20میزان جلب رضایت ارباب رجوع5

تبصره ـ ارزیابی کارمندان و نحوه تخصیص و تعیین امتیازات مندرج در جدول عوامل موضوع این بند بر اساس ضوابط است که 

. جمهور ابالغ خواهد شداز سوي معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس

:، تحقق شرایط زیر الزامی است»ب«سمت ق2و 1ـ براي ارتقاي کارمند به یک رتبه باالتر، عالوه بر رعایت مفاد بندهاي 3
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ـ براي ارتقاي به رتبه پایه3ـ1

2درصد امتیاز از نمره ارزیابی جدول بند 60ـ کسب حداقل 1

ساعت دوره آموزشی در چارچوب نظام آموزشی کارمندان دولت300ـ گذراندن 2

ـ براي ارتقاي به رتبه ارشد3ـ2

2رزیابی جدول بند درصد امتیاز از نمره ا70ـ کسب حداقل 1

ساعت دوره آموزشی در چارچوب نظام آموزشی کارمندان دولت250ـ گذراندن 2

ـ براي ارتقاي به رتبه خبره3ـ3

2درصد امتیاز از نمره ارزیابی جدول بند 80ـ کسب حداقل 1

ساعت دوره آموزشی در چارچوب نظام آموزشی کارمندان دولت200ـ گذراندن 2

21/2/1388مورخ 14593/200فصل سوم بخشنامه شماره 5ـ کسب رتبه خبره براي کارمندان مستلزم تأیید کمیته موضوع بند 3

. جمهور با حضور نماینده معاونت مذکور خواهد بودمعاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس

ـ براي ارتقاي به رتبه عالی3ـ4

2ز نمره ارزیابی جدول بند درصد امتیاز ا90ـ کسب حداقل 1

ساعت دوره آموزشی در چارچوب نظام آموزشی کارمندان دولت150ـ گذراندن 2

ـ کسب رتبه عالی براي کارمندان مستلزم ارسال مدارك الزم از سوي دستگاه اجرایی و تأیید کمیته تخصصی نظام شغلی 3

. باشدجمهور میشوراي توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس

نامه ـ براي شاغلین مشاغل کاردانی و باالتر و یا همترازان آنها که در مناطق کمتر توسعه یافته موضوع فهرست تصویب1تبصره 

هاي خراسان شمالی، خراسان جنوبی، کهگیلویه و هیأت وزیران و استان10/4/1388هـ مورخ 36095ت/76294شماره 

نمایند، براي تان و بلوچستان، بوشهر، هرمزگان، خوزستان و ایالم، خدمت میبویراحمد، چهارمحال و بختیاري، کردستان، سیس

2درصد امتیازات موضوع جدول بند 80و 60،70، 50هاي شغلی پایه، ارشد، خبره، عالی به ترتیب نیازمند ارتقاء به رتبه

. باشندمی
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هاي ارشد، خبره و عالی ارتقاء مقررات مربوط به رتبههاي اجرایی موظفند فهرست کارمندانی را که در اجراي ـ دستگاه2تبصره 

جمهور، بر اساس فرمی که از سوي یابند، براي ثبت در بانک اطالعاتی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییسمی

. معاونت مذکور ابالغ خواهد شد، ارسال دارند


