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 : مقدمه
  وظیفـه   انجـام  پزشـکی تبریـز   علـوم  اهدانـشگ  بـه  وابـسته  شهید مـدنی تبریـز   مرکز آموزشی ، درمانی و تحقیقاتی در که افرادي کلیه
ضمن خوشامدگویی بـه همکـاران   . باشند کوشا آنها اجراي در و نموده رعایت را بیمارستان به مربوط مقررات و قوانین باید نمایند می

 شـهید مـدنی   رساند واحد حاکمیت بالینی و بهبود کیفیت مرکز آموزشـی درمـانی   جدیدالورود و آرزوي موفقیت روزافزون به اطالع می       
و از همکاري واحدهاي حراست ، حسابداري ، کارگزینی  شایسته است  .باشدهاي نو همکاران میتبریز، آماده دریافت پیشنهادات و ایده    

 . که در تهیه این مجموعه مارا یاري نموده اند ، صمیمانه تقدیر و تشکر نمائیم   مرکزروابط عمومی
 
  

  : معرفی مرکز
 مرکز درمان  بیماران قلبی و عروقی در شمال غرب کـشور ایـران بـوده و در         نی تبریز  بزرگ ترین و مجهزترین      بیمارستان شهید مد  

این بیمارستان  . برداشته است  طی سالیان اخیر با ارائه انواع خدمات به این بیماران ، قدم هاي مؤثري در جهت ارتقاي سالمت جامعه
هـاي مهـم   روي فوق تخصصی جراحی و داخلی قلب داشـته و بـه عنـوان یکـی از قطـب      نقش به سزایی در جهت تربیت و آموزش نی 

  .آموزشی ، تحقیقاتی و درمانی کشور ما مطرح است
 عدد دستگاه آنژیوگرافی ، اورژانس قلب ، درمانگاه تخصصی و فـوق  4 اتاق عمل ،   6 تخت فعال ،     254هم اکنون این مرکز با دارا بودن        

آزمایشگاه ، آزمایشگاه فـوق تخصـصی   )  ، فیزیوتراپی ، طب سوزنی ، الکترودیاگنوزیس EECP(بخشی قلب   تخصصی قلب وعروق ، توان    
ــوژي ، آندوســکوپی ،  ــالیز ، رســپیراتوري ،  تــنفس ، اکوکــاردیوگرافی ، کلینیــک پــیس میکــر ، رادیول تغذیــه ، داروخانــه ، واحــد دی

 ، جراحـی زنـان   ،   ریـه  ICU قلـب کودکـان ،    ICUرگساالن ، قلب بزICU   ، دو بخشCCUاستریلیزاسیون مرکزي  ، سه بخش 
 ل با حضور مجرب ترین اساتید قلب و عروق و کادر درمـانی در شـما  داخلی مردان  و دو بخش داخلی زنان ،کودکان ،  جراحی مردان

  . نماید همسایه نیز ارایه خدمات می غرب ایران عالوه بر استان هاي همجوار به کشورهاي
  

  :انداز،خط مشی و ارزشهاي حاکم در مرکزرسالت ، چشم
  

  رسالت 
مرکز قلب و عروق شهید مدنی اهتمام دارد با استفاده از نیروي انسانی متخـصص و مجـرب و بهـره منـدي از تکنولـوژي روز دنیـا و                 

یزات تخصصی در زمینه هاي تشخیصی  و درمانی بیماریهاي قلب و عروقی و ارائه خدمات با کیفیـت بـاال منطبـق بـا عـالیترین         تجه
استاندارد هـاي جهـانی در چـارچوب قـوانین وزارت بهداشـت و درمـان و آمـوزش پزشـکی کـشور در راسـتاي حاکمیـت بـالینی و                

 مناسب جهت آموزش و تربیت نیروي انسانی متخصص و فلوشیب مورد نیاز نظام  استانداردهاي اعتبار بخشی و فراهم نمودن بستري      
سالمت و تحقیقات در زمینه بیماریهاي قلبی و عروقی در منطقه شمال غـرب کـشور و محیطـی صـمیمی و ایمـن بـراي بیمـاران و             

  . کارکنان موجب ارتقاء سالمت جامعه گردد 
  

  چشم انداز 
 در 1395تا سال  اساتید و پرسنل و جدید ترین روشهاي علمی و روشهاي مدیریت مشارکتی سعی دارد         این مرکز با تکیه بر توانمندي       

حیطه تشخیص و درمان بیماران قلبی عروقی،تربیت نیروي انسانی متخصص و فوق تخصص قلب و عروق و تحقیقات پزشکی مربوط به  
 خدمات ایمن و اثر بخش به بیماران و حائز رتبـه ممتـاز در میـان    بیماریهاي قلبی عروقی در جمع سه مرکزمعتبر کشور در جهت ارائه          

  .مراکز قلبی عروقی منطقه باشد
  
  

  ارزشها 
  : ارزشهاي ما در این مرکز عبارتند از 

  عدالت در ارائه خدمات  •



 ٤

  رعایت اصل کرامت انسانی  •
  رعایت منشور حقوق بیمار  •
  ان رعایت اصول اخالق حرفه اي و احترام به اعتقادات بیمار •
  احترام و حرمت به حقوق انسانها و حفظ ایمنی آنها  •
  حفظ محیط زیست از آالینده هاي پزشکی  •

  
  مرکز آموزشی ، درمانی و تحقیقاتی قلب و عروق شهید مدنی تبریز ) Goals(اهداف 

  هدف کلی 
ال و اثربخش منطبق با عالیترین ارتقاي سطح سالمت جامعه و کیفیت زندگی بیماران قلبی ، عروقی با ارائه خدمات با کیفیت با

استانداردهاي جهانی در چارچوب قوانین وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی کشور در راستاي حاکمیت بالینی و استانداردهاي 
  . اعتباربخشی 

  
  اهداف استراتژیک 

S1 : ستاي محورهاي حاکمیت بالینی و بهبود مستمر کیفیت ارائه خدمات تشخیصی ، درمانی ، توانبخشی و پشتیبانی  در را
  استانداردهاي اعتباربخشی 

 : S2 پاسخگویی به نیازها و انتظارات مشتریان در راستاي تحقق افزایش رضایت مندي ، تکریم و جلب اعتماد مشتریان مرکز  
 : S3 افزایش بهره وري از منابع انسانی ، مالی و اطالعاتی مرکز  
 : S4هارتی کادر پزشکی و دیگر کارکنان مرکز بهبود مستمر سطوح علمی و م  
 : S5 افزایش تعهد سازمانی و حس مسئولیت پذیري کلیه کارکنان مرکز در قبال مشتریان 

  
  : اهداف کالن 

   )S1 (ارتقاء سطح ایمنی بیماران و کارکنان در راستاي اجراي برنامه دوستدار ایمنی .1
  )S1 (مات  سالمت مردم جامعه در حیطه بیماري هاي قلب و عروقهمکاري در رفع نیازهاي درمانی و ارتقاء کیفیت خد .2
  )S3(جذب و تربیت و بکارگیري نیروي انسانی  پزشکی ، پیراپزشکی و پشتیبانی متعهد و کارآمد  .3
   )S3( استفاده مناسب با مدیریت بهینه از دارایی ها و منابع در اختیار  .4
   ),S2 S5 ( و جامعه در مرکزارتقاء و بهبود سطح تعامل با بیمار ، همراهان .5
  )S3 ( بهبود استفاده از اطالعات و مدیریت آنها در اجراي فرایند هاي بیمارستانی .6
   )S4(اجراي طبابت مبتنی بر شواهد  .7
  )S1 , S2,S5( تدوین و اجراي برنامه هاي ممیزي در مرکز بر اساس اولویت  .8
  ) S4( ان ، پیراپزشکان و سایر کارکنان ارتقاء سطح دانش و مهارت هاي بالینی پزشکان ، پرستار .9

  
  اهداف استراتژیک 

S1 :  بهبود مستمر کیفیت ارائه خدمات تشخیصی ، درمانی ، توانبخشی و پشتیبانی  در راستاي محورهاي حاکمیت بالینی
  و استانداردهاي اعتباربخشی 

  :هدف کلی 
  رنامه دوستدار ایمنی ارتقاء سطح ایمنی بیماران و کارکنان در راستاي اجراي ب)  1

  :اهداف اختصاصی
 1392استانداردهاي الزامی بیمارستان دوستدار ایمنی بیمار در مرکز  تا پایان شهریور سال % 100استقرار  )1
  1392استانداردهاي بیمارستان هاي دوست دار ایمنی بیمار در آزمایشگاه تا پایان سال % 100استقرار  )2
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  1392کنترل عفونت در مرکز تا پایان شهریور استانداردهاي الزامی % 100اجراي  )3
  1392پرسنل مرکز از سیستم ثبت خطا تا پایان تیر ماه % 70آگاهی  )4
    گزارشات خطاي ثبت شده در طول سال جاري% 50به اشتراك گذاري ماهانه  )5
  1392موارد در تمامی ساعات شبانه روزي تا پایان اسفند % 100دسترسی به داروهاي حیاتی در  )6
  بخش ها تا پایان سال جاري/ تجهیزات و دستگاه ها در واحدها % 100 ریزي براي نگهداري ایمن برنامه )7
  1392پرسنل در خصوص اهمیت ایمنی بیمار تا پایان شهریور % 100آگاهی  )8
  1392پرسنل مرکز در زمینه مدیریت خطر و استانداردهاي الزامی ایمنی بیمار تا پایان سال % 70آموزش  )9

    1392سنل از ضوابط اخالقی و حرفه اي مصوب و مکتوب مرکز تا پایان شهریور پر% 100آگاهی  )10
  1392تفکیک زباله در مبدا تا پایان شهریور % 100رعایت  )11
موارد قبل از انجام هرگونه اقدام تشخیصی ، درمانی ، آزمایشگاهی ، تجویز دارو و % 100استقرار نظام اخذ رضایت آگاهانه در  )12

  1392 مرداد انتقال خون تا پایان
  مراجعین به مرکز در خصوص اهمیت ایمنی در طول سال جاري% 50آگاهی حداقل  )13
اخذ گواهینامه ي اجراي راهنماي بهداشت جهانی در زمینه ي خون و فرآورده هاي خونی ایمن از سازمان انتقال خون تا  )14

  1392پایان تیر ماه 
  1392تا اسفند ) sential events ( وقایع فاجعه آمیز % 25تحلیل ریشه اي  )15
نوزادان ، بیماران دچار اختالل ( موارد ، به خصوص در مورد گروه هاي در معرض خطر % 100شناسایی صحیح بیماران در  )16

  1392، حداقل با دو شناسه معتبر تا پایان تیر ...) هوشیاري، سالمندان، داراي آلرژي ، مجهول الهویه و 
  1392جراي اعالن عمومی وقایع تهدید کننده ایمنی بیمار تا آبان  پرسنل از خط مشی  روش هاي ا% 70آگاهی  )17
  1392تعیین رابط مراقبت سالمت تا پایان آذر  )18
   1392بازنگري در خط مشی  رسیدگی به شکایات بیماران، مراجعین به مرکز تا پایان سال  )19
    1392بیماران و مراجعین تا پایان سال  % 30استقرار نظام رضایت سنجی از   )20
   1392نگري در فرآیند نظام رضایت سنجی از کارکنان تا پایان سال باز )21
  1392کارکنان پزشکی تا پایان سال % 100تشکیل پرونده پرسنلی براي  )22
  1392تا پایان سال ( Iatrogenic )  انجام دو پژوهش در رابطه با اقدامات اصالحی در آسیب هاي ایاتروژنیک     )23
  1392استانداردها تا پایان سال % 70 بیمارستان با رویکرد پیشگیري تا حداقل استقرار نظام حفظ و نگهداشت محیط )24
  1392 تهاجمی شایع در مرکز تا پایان سال – مورد از راهنماهاي بالینی تشخیصی 3پرسنل از % 70آگاهی  )25
  1392پرسنل از راهنماي بالینی کاهش ترومبوآمبولیسم وریدي تا پایان سال % 70آگاهی  )26
  .1392 بیماران آسیب پذیر در معرض خطر افتادن و زخم فشاري تا پایان سال %100غربالگري  )27
بیماران تا آخر سال % 100اجراي روش هاي تحویل و تحول ایمنی بیماران بین تیم هاي درمانی و شیفت هاي مختلف در  )28

1392           
  1392ارك پزشکی تا پایان سال پرسنل از خط مشی ها و روش هاي اجرایی نحوه تکمیل و بایگانی مد% 70آگاهی  )29
 1392پرسنل تا آخر سال % 70آموزش راهنماهاي خدمات بالینی مرتبط با ایمنی بیمار به  )30
 1392برآورده نمودن نیازهاي روحانی و مذهبی کلیه بیماران هوشیار بخش هاي بستري تا پایان سال  )31

  
  

  اهداف استراتژیک 
S1 : درمانی ، توانبخشی و پشتیبانی  در راستاي محورهاي حاکمیت بالینی بهبود مستمر کیفیت ارائه خدمات تشخیصی ، 

  و استانداردهاي اعتباربخشی 
  : هدف کلی 
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  همکاري در رفع نیازهاي درمانی و ارتقاء کیفیت خدمات سالمت مردم جامعه در حیطه بیماري هاي قلب و عروق ) 2
  : اهداف اختصاصی 

  درصد80 به میزان 92ی تا پایان سال  اورژانسلوازمبرنامه ریزي جهت تامین  .1
    درصد80 به میزان 92برنامه ریزي جهت تامین داروهاي اورژانسی تا پایان سال  .2
  92تا پایان سال % 80برنامه ریزي جهت تامین تجهیزات اورژانسی به میزان  .3
) حداقل یک روش ( ی خدمات توانمندي پرسنل براي به کارگیري  فناوري هاي جدید درمانی و تجهیزاتی جهت ارتقاي کیف            .4

  92تا پایان سال 
  92 جلسه تا پایان سال 3همکاري با رسانه هاي جمعی در خصوص پیشگیري بیماري هاي قلبی عروقی حداقل  .5
  92از بیمار و همراهان بیمار در مورد نحوه نگهداري بیماران قلبی در منزل تا پایان سال %  10برنامه ریزي آموزشی حداقل  .6

  
  راتژیک اهداف است

: S3 افزایش بهره وري از منابع انسانی ، مالی و اطالعاتی مرکز  
  :هدف کلی 

  جذب و تربیت و بکارگیري نیروي انسانی  پزشکی ، پیراپزشکی و پشتیبانی متعهد و کارآمد ) 3
 : اهداف اختصاصی 

  92ه واحدهاي مرکز تا پایان سال بهبود سازماندهی منابع انسانی مرکز بر اساس شرح وظایف و چارت سازمانی محوله کلی )1
  92تعیین توانمندي و صالحیت منابع انسانی و بکارگیري آنها جهت ارتقاء بهره وري مرکز تا پایان سال  )2
  نسبت به سال قبل% 10افزایش میزان رضایت پرسنل به میزان  )3
   92تا پایان سال % 100تشکیل پرونده پرسنلی به میزان  )4
نامه ریزي براي برگزاري دوره هاي آموزشی بر اساس نیازسنجی صورت گرفته جهـت بهـسازي   انجام نیازسنجی آموزشی و بر    )5

  کارکنان 
  

  اهداف استراتژیک 
: S3 افزایش بهره وري از منابع انسانی ، مالی و اطالعاتی مرکز  

  : هدف کلی 
 استفاده مناسب با مدیریت بهینه از دارایی ها و منابع در اختیار) 4

  : اهداف اختصاصی 
  نسبت به سال قبل % 10هر سال به میزان ) بیمه اي و وصول نشده ( کاهش زمان وصول مطالبات  )1
  نسبت به سال قبل% 10برنامه ریزي براي  کاهش کسورات بیمارستانی به میزان  )2
  سالیانه% 5کاهش هزینه هاي غیر ضروري  واحدها   )3
 نسبت به سال قبل % 10  به میزان کاهش مدت اقامت بیماران  و همچنین  افزایش  ضریب اشغال تخت )4
  92تا پایان سال % 50 به میزان  Health Tourismتشکیل کمیته توریسم پزشکی و افزایش زیر ساخت هاي استاندارد  )5

  
  اهداف استراتژیک 

: S2 پاسخگویی به نیازها و انتظارات مشتریان در راستاي تحقق افزایش رضایت مندي ، تکریم و جلب اعتماد مشتریان 
  مرکز  
 : S5 افزایش تعهد سازمانی و حس مسئولیت پذیري کلیه کارکنان مرکز در قبال مشتریان  

  : هدف کلی 
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   ),S2 S5 (ارتقاء و بهبود سطح تعامل با بیمار ، همراهان و جامعه در مرکز) 5
  :اهداف اختصاصی

  1392بازنگري خط مشی رسیدگی به شکایات بیماران، مراجعین به مرکز تا پایان سال  .1
 1392بیماران و مراجعین تا اسفند % 30استقرار نظام رضایت سنجی از  حداقل .2
  91نسبت به سال % 10کاهش آمار ترخیص با رضایت شخصی بیماران بستري  .3
 1392اجراي برنامه مدون آموزش به بیمار تا پایان اسفند  .4
   1392 تا پایان اسفند  از دستورالعمل رفتار با کودك PICU –پرسنل بخش هاي کودکان % 70آگاهی  .5

  
  اهداف استراتژیک  

 : S3 افزایش بهره وري از منابع انسانی ، مالی و اطالعاتی مرکز  
  : هدف کلی  

   )S3 ( بهبود استفاده از اطالعات و مدیریت آنها در اجراي فرایند هاي بیمارستانی) 6
  : هدف اختصاصی 

  اورژانس شاخص 5تدوین برنامه عملیاتی بر اساس تحلیل فصلی 
  

  اهداف استراتژیک 
 : S4 بهبود مستمر سطوح علمی و مهارتی کادر پزشکی و دیگر کارکنان مرکز  

  : هدف کلی 
  اجراي طبابت مبتنی بر شواهد) 7

  :هدف اختصاصی 
 EBMآموزش افراد درمانی در گیر در اجراي  .1
  92ان سال برگزاري یک ژورنال کالب مبتنی بر شواهد در هر ماه مطابق چهارچوب تا پای .2
  92برگزاري حداقل دو جلسه راند مبتنی بر شواهد در هر ماه تا پایان سال  .3

  
  اهداف استراتژیک 

S1 :  بهبود مستمر کیفیت ارائه خدمات تشخیصی ، درمانی ، توانبخشی و پشتیبانی  در راستاي محورهاي حاکمیت بالینی
  و استانداردهاي اعتباربخشی 

 : S2نتظارات مشتریان در راستاي تحقق افزایش رضایت مندي ، تکریم و جلب اعتماد مشتریان پاسخگویی به نیازها و ا
  مرکز 
: S5 افزایش تعهد سازمانی و حس مسئولیت پذیري کلیه کارکنان مرکز در قبال مشتریان  

  : هدف کلی 
  تدوین و اجراي برنامه هاي ممیزي در مرکز بر اساس اولویت ) 8

  :اهداف اختصاصی 
 92زي فرایند تریاژ در سال انجام ممی .1
 93ممیزي مراقبت از بیماران باردار بیماري قلبی در سال  .2
 93ممیزي تهیه و تدارك دارو و تجهیزات مورد نیاز بیماران قلبی در سال  .3
 93ممیزي ترخیص بیماران در مرکز در سال  .4
 93ممیزي پذیرش بیماران در مرکز در سال  .5
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 94 باز در مرکز در سال ممیزي علل کنسل شدن اعمال جراحی قلب .6
 94انجام ممیزي آنتی بیوتیک تراپی به عنوان پروفیالکسی در اعمال جراحی قلب در سال  .7
 92ممیزي درخواست انجام آزمایشات اورژانسی در مرکز در سال  .8
 94ممیزي درخواست انجام رادیوگرافی در مرکز در سال  .9

  92ممیزي گزارش نویسی پرستاري در سال  .10
  

  ژیک اهداف استرات
 : S4 بهبود مستمر سطوح علمی و مهارتی کادر پزشکی و دیگر کارکنان مرکز  

  : هدف کلی
  ارتقاء سطح دانش و مهارت هاي بالینی پزشکان ، پرستاران ، پیراپزشکان و سایر کارکنان ) 9

  :اهداف اختصاصی 
  1392تا پایان سال  کارکنان % 100براي ) PDP(اجراي برنامه توسعه فردي  .1
 1392کارکنان تا پایان سال % 100ار نظام توجیه نیروهاي جدیدالورود براي استقر .2

 
  : واحد حاکمیت بالینی و بهبود کیفیت 

واحد حاکمیت بالینی و بهبود کیفیت مرکز در راستاي ارتقاي کیفیت ارایه خدمات بالینی و افزایش پاسخگویی ارائه دهندگان و 
حیطه هاي فعالیت این واحد در قالب مدل حاکمیت بالینی  . ت به مردم فعالیت می کند متولیان امر سالمت در قبال کیفیت خدما

  :باشد شامل هفت محورمی
  مدیریت خطر ، حفظ و ارتقاء ایمنی بیمار  •
  تعامل با بیمار، همراهان و جامعه  •
  آموزش و مهارت آموزي •
  مدیریت کارکنان  •
  استقرار طبابت مبتنی بر شواهد  •
  ت ومدیریت اطالعاتاستفاده از اطالعا •
  ممیزي بالینی •

 
 ایمنی بیمار 

و احتمال وقوع درصد قابل توجهی از بیماران در مراجعه به سیستم سالمت بخصوص بیمارستان ها دچار عوارض و صدمات می گردند،          
   مورد براي بیماران است 300 مورد از هر 1خطر 

 نفـر بـه علـت    1ري که در یکی از بیمارستانهاي امریکا بستري میـشوند،   نف500موسسه ملی پزشکی آمریکا اعالم کرده است که از هر  
  . میلیون پرواز است8 در هر 1در حالیکه احتمال کشته شدن در خطوط هوایی این کشور . خطاهاي پزشکی کشته میشود

  : تعاریف مرتبط 
  . در امان بودن از ریسک غیر قابل قبول یک آسیب: ایمنی 

 .ال و پیامدهاي ناشی از وقوع یک اتفاق خطرناك مشخص ترکیبی از احتم: ریسک 
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با توجه به تعهدات قانونی و خط مشی (ریسکی که به حدي خطر آن کاهش یافته باشد که میتوان توسط سازمان    : ریسک قابل تحمل    
  .تحمل شود ) ایمنی و بهداشت شغلی آن

   گی آنشناسائی وجود خطر و تعیین ویژ) مراحل (فرایند : شناسایی خطر 

  .شرایط و عواملی که بر سالمت کارکنان و افراد مربوط در محیط کار تاثیر می گذارد : ایمنی وبهداشت شغلی 

خطاها یا اشتباهاتی که توسط گروه پزشکی رخ می دهد و می توانند منجر به آسیب به بیمار گردند، یا تا مرز آسیب :  خطاي پزشکی 
به بیمار پیش روند خطاهاي پزشکی نامیده می شوند این خطاها شـامل اشـتباهات تشخیـصی، اشـتباهات در تجـویز دارو و روشـهاي                 

   استفاده از فناوري و تجهیزات، اشتباه در تفسیر تستهاي پاراکلینیک می باشددرمانی، اشتباه در پروسیجر جراحی، اشتباه در
  

به  هر وضعیت واقعی یا بالقوه که می تواند باعث صدمه، بیماري یا مرگ افراد، آسیب یا تخریب یا از دست دادن تجهیـزات و          :مخاطره
ار از لحاظ درجه صدمه، آسیب به اموال، و یا دیگر موارد مـضري  شدت خطر نیز به نتیجه قابل انتظ. شوددارایی سازمان شود، اتالق می   

  .که می تواند اتفاق بیفتد، اشاره دارد

رویکرد پذیرفته شده در حاکمیت بالینی برخورد سیستماتیک با این نوع خطاها و ریشه یابی آنها در سیستم است، چرا که تا زمانی که       
در ایـن شـیوه، از طریـق    .  رسانده نشود، خطاها توسط افراد مختلف تکرار خواهند شد     سیستم اصالح نگردد و امکان وقوع خطا به صفر        

ارزیابی نظام مند حوادث، بازبینی آنها و سپس جستجوي روشهایی براي جلوگیري از وقوع مجدد آنها، از احتمال بروز خطاها و خطرات   
  .ناشی از آنها کاسته میشود

جهت بررسی و ریشه یابی موارد خطر در مرکز کمیته مدیریت، حفظ و ارتقاي ایمنـی، کمیتـه   هاي حاکمیت بالینی و     با توجه به مالك   
هاي مختلف از جمله دریافت گزارشات خطا به این مـسابل پرداختـه    در مرکز تشکیل شده است و به روش RCAمرگ و میر و کمیته      

  .شودمی

  :طرق دریافت گزارشات خطا

  نخانه روبروي واحد تلف–صندوق گزارش خطا  •
  سایت بیمارستان شهید مدنی •
  بصورت حضوري و اطالع به مسئول ایمنی •
  ارسال گزارش خطا به ایمیل کمیته ایمنی •

  استراتژي هاي مدیریت خطر و ارتقاء ایمنی

باشد که جهت آشـنایی بـا اصـول کمیتـه ایمنـی در ایـن        شامل هفت آیتم می استراتژي هاي محور مدیریت خطر و ارتقاء ایمنی بیمار        
  :شودسمت ذکر میق

  فرهنگ سازي و بستر سازي مناسب .1
  حمایت و رهبري کارکنان در مسیر مدیریت خطر .2
  ایجاد نظام مدیریت خطر با رویکرد واکنشی و پیشگیرانه .3
  ترویج گزارش دهی خطاها .4
  تعامل با بیمار و استفاده از نظرات آنها در مدیریت خطر .5
  یادگیري و به اشتراك گذاري درس هاي آموخته شده .6
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 نهادینه کردن و اجرایی نمودن درسهاي آموخته شده از خطاها .7

  ویژگی هاي فرهنگی ، بومی مردم منطقه 
از جملـه  . و مقـاوم ، و بـه غیـرت شـهره انـد      آنها در دوستی ثابت قدم، در برابر مشکالت شجاع. ردم آذربایجان مردمی اصیل هستندم

 .، راستگویی، مرزداري و پایبندي به اعتقادات مذهبی استآزادمنشی خصلت هاي این مردم مهمان نوازي، سلحشوري،
تـاریخ ضـرب المثـل     اعماق دل و روح مردم این سامان ریشه دارد و احساسات وطن دوستی آنان در تمام ادوار در , ایمان به پروردگار

  .بوده است
سرشار از فداکاري ها و جانبازي هاي شـگفت    اهالی تبریز در هنگام جنگ هاي عثمانی و دولت استبدادي روسیه تزاريقیام هاي مکرر

  .ماند انگیزي است که در تاریخ ، جاودان خواهد
 

  رعایت حقوق گیرندگان خدمات 
رعای ت نم وده و آن را ب ھ بیم اران و     پرسنل ضمن آگاھي از منشور حقوق بیمار ، الزم است مطابق با مفاد آن ، حقوق بیمار را        

  . خانواده ھاي آنان آموزش دھند 
                                                                                     : که در تمامی بخشهاي مرکز موجود میباشد منشور حقوق بیمار شامل پنج محوربه قرار ذیل می باشد  

  .است ت مطلوب خدمات سالمت حق بیماردریاف:  محور اول
  .گیرد اطالعات باید به نحو مطلوب و به میزان کافی در اختیار بیمار قرار:   محور دوم
  . محترم شمرده شود گیري آزادانه بیمار در دریافت خدمات سالمت باید حق انتخاب و تصمیم:   محور سوم
  .خصوصی بیمار و رعایت اصل رازداري باشد  ترام به حریمارائه خدمات سالمت باید مبتنی بر اح:  محور چهارم
  .شکایات حق بیمار است دسترسی به نظام کارآمد رسیدگی به:  محور پنجم

  
 : رجوع ارباب تکریم
 ، تمتان نهایت با باید بنابراین و دارند زیادي پذیري تحریک برند می بسر آن در که خاصی شرایط بدلیل خانواده هاي آنان  و بیماران
 نگهبان از سوپروایزر به اطالع از پس و ضروري موارد در . شود رفتار آنها با شرایط هر تحت ، بیمار حقوق منشور طبق و احترام و ادب

 بخش به بیمار ورود از پس الزم است  .کنید خودداري اکیداً بیمار همراه و بیمار با مستقیم شدن درگیر از و خواسته کمک بیمارستان
 ، اضطراري خروجی ، بهداشتی سرویس ؛شماره اتاق و تخت بیمار  قبیل از ( بخش مختلف قسمتهاي به بیمار معرفی کرده و خود را ،

 و بخش مقررات ، پذیرش بدو در بیمار به آموزش پمفلت دهید قرار وي اختیار در را بخش داخلی شماره و ) .... و زنگ اخبار 
  . نمایید ارائه وي همراهان و بیمار به را بیمارستان

  
  : نحوه افتتاح حساب بانکی 

 را با در واحد حسابداري شما.  را جهت افتتاح حساب به واحد حسابداري معرفی می کند شماکارگزینی پس از صدور اولین حکم ،  
پس از  نماید و دست داشتن مدارك ، بیمه و کارت ملی برحسب قرارداد مربوطه جهت افتتاح حساب به بانک ملی دانشگاه معرفی می

 واحد حسابداري جهت در ضمن . د ی شماره حساب خود را به واحد حسابداري جهت واریز حقوق اطالع دهافتتاح حساب الزم است 
   . شما قرار می دهد مربوطه را در سایت وارد کرده و در اختیار رمز  ،  سایت بیمارستاناز طریق  به فیش حقوقی شمادسترسی 

 معرفی از واحد حسابداري را جهت تحویل به سازمان الزم است ه تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار خواهند گرفت افرادي ک : تبصره
بیمه اجتماعی  به منظور اخذ شماره حساب جهت واریز حق بیمه اخذ کرده  و به سازمان بیمه اجتماعی تحویل دهند و شماره حساب 

   .  اعالم نمایند   جهتد واریز بیمه مربوطه را به واحد حسابداري
  

 پرونده حراستی 
  . جدید الورود براي تشکیل پرونده  حراستی و ارائه مدارك مربوطه  به واحد حراست مرکز مراجعه نمایندالزم است پرسنل 
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  : دریافت کارت شناسایی 
   :  فرم مربوطه تکمیل و مدارك شامل   الزم است براي دریافت کارت شناسایی

 بنام 2178190563006ریال به حساب 15000واریز مبلغ و  کپی کارت ملی،  حکم کارگزینی       ،    3*4یک قطعه عکس 
    . دهیدرا تهیه و به واحد حراست تحویل  )به غیر از نیروهاي رسمی وپیمانی(دانشگاه علوم پزشکی 

    
   :مهر درخواست 
 فرم مخصوص دریافت مهر الزم است و  نوشته خواهد شد   مربوطه یا واحد درخواست خرید توسط مسئول بخش مهر براي دریافت

جهت دریافت فرم مخصوص دریافت مهر با مراجعه به دفتر حراست اقدام (  . دهید تکمیل و به واحد حراست تحویل شما توسط 
  . نمایید 

  
   : برچسب تردد جهت استفاده از پارکینگ

   . دهیدد حراست تحویل  برچسب تردد  مدارك ذیل را تهیه و به واحبراي دریافت
   کپی کارت ماشین- 5 کپی سند ماشین   -4 کپی حکم    -3 یک قطعه عکس     -2 نکمیل فرم     -1

 
  اتیکت شناسایی 

  . معرفی پرسنل جدیدالورود به مسئول روابط عمومی جهت دریافت مهر توسط مسئول واحد انجام خواهد شد 
 نام، نام خانوادگی و عنوان  شامل  مشخصات ثبت  با3*4یدالورود بایستی یک قطعه عکس براي تهیه اتیکت شناسایی ،  همکاران جد

  .به روابط عمومی تحویل نماینددر پشت آن 
  
  

  )استحقاقی ، استعالجی ، پاس ساعتی ، پاس اداري ( انواع مرخصی 
 : مرخصی استحقاقی

  در سال  روز30 پیمانی و قراردادي ،ی دانشگاه ، کارمندان رسمی  آئین نامه کارکنان اداري و استخدامی غیر هیات علم71طبق ماده 
روز براي ) پانزده ( حق استفاده از مرخصی کاري با استفاده از حقوق و مزایاي مربوط را دارند که حداکثر نیمی از مرخصی ها 

  . رید خواهد بود کارمندان رسمی و پیمانی قابل ذخیره و براي کارکنان قراردادي در پایان سال قابل بازخ
  : نکته 

  . روز می باشد 2,5مدت استفاده از این نوع مرخصی به ازاء هر ماه  •
کارکنان رسمی و پیمانی به هر میزان از ذخیره مرخصی استحقاقی خود پس از موافقت مسئول مربوطه می توانند استفاده  •

 . نمایند 
  : نحوه درخواست مرخصی و استفاده از آن 

 .دهید و به مسئول مربوطه تحویل تکمیل نموده برگ مرخصی را حداکثر یک هفته  قبل و حداقل یک روز قبل ست  درخوا الزم است
 موظف است برگ مرخصی شما تکمیل و امضاء و مهر نموده و در برگ درخواست مسئول مربوطه در صورت موافقت قسمت مربوطه را 

در واحد تایمکس ، برگ مرخصی به دبیرخانه تحویل داده شده و شماره و تاریخ را به واحد تایمکس تحویل نماید پس از اقدامات خود 
 و کسر از هثبت می گردد و در آخر به مسئول امور مرخصی کارکنان در مرکز تحویل تا اقدامات الزم در خصوص ثبت در سیستم مربوط

خواست را تفکیک نموده و یک برگ را جهت درج در ذخیره مرخصی انجام گیرد و پس از تایید این واحد دبیرخانه موظف است برگ در
  .  تحویل نماید شما پرونده پرسنلی به بایگانی و یک برگ به 

  : نکته 
روز قبل و بعد از باید) کارکنان شیفتی ( در هنگام نوشتن مرخصی کارکنانی که در حکم کارگزینی آنان نوبت کاري دریافت می نماید 

مثالً اگر کارمند بخواهد از روز پنجشنبه تا شنبه مرخصی بگیرد باید روز پنجشنبه را جداگانه و (  شود به طور جداگانه نوشتهتعطیالت 
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 روز محاسبه خواهد کرد اما این مورد در کارکنان غیر شیفتی که نوبت 3در غیر این صورت سیستم ) روز شنبه را نیز جداگانه بنویسد 
  .کاري دریافت نمی کنند فرقی نمی کند 

  . کارکنان واحد پرستاري ، برگ درخواست مرخصی خود را پس از موافقت و امضاء مسئول بخش به دفتر پرستاري تحویل دهند : ه تبصر
   مرخصی استعالجی 

 آئین نامه اداري و استخدامی در صورت ابتال به بیماري که مانع از انجام خدمت شود تا سه روز با گواهی 79کارکنان موسسه طبق ماده 
 معالج و تایید پزشک معتمد و مازاد بر سه روز تا سقف چهار ماه با تایید شوراي پزشکی می تواند از مرخصی استعالجی استفاده پزشک

نماید و در صورت استفاده بیش از چهار ماه مجدداً تایید شوراي پزشکی الزامی و در بعضی موارد طبق مقررات صندوق مربوطه نیز 
  . خواهد بود 

  : نکته 
  . وان می توانند از مدت شش ماه مرخصی استعالجی زایمان با استفاده از حقوق و مزایا استفاده نمایند بان

   :  نحوه استفاده از مرخصی استعالجی 
 برگ استعالجی خود را به کارگزینی تحویل نماید تا این واحد پس از ثبت و اقدامات الزم در قبلکارمند موظف است حداقل یک روز 

کارکنان پیمانی و قراردادي و بعضی موارد نیروهاي رسمی که ( ه نامه جهت تایید به یکی از مراجع سازمان تامین اجتماعی خصوص تهی
کارمند موظف سپس .انجام نماید ) نیروهایی که تابع صندوق درمانی می باشند ( و کمسیون پزشکی استان ) تابع این صندوق می باشد 

  . ه تحویل و جوابیه را به دبیرخانه مرکز تحویل نماید است نامه را به مراجع ذکر شد
  . مسئول مربوطه حتماً باید مرخصی و تاریخ آن را به اطالع کارگزینی برساند : نکته 

  
  مرخصی پاس ساعتی 

وز که جزء  از مرخصی کمتر از یک ر با موافقت مسئول مربوطه  آئین نامه اداري استخدامی می توانند76کارمندان موسسه طبق ماده 
  . مرخصی استحقاقی می باشد استفاده نمایند که حداکثر مدت آن به میزان نصف ساعت کاري روزانه می باشد 

 . در صورت استفاده بیش از مدت مذکور ، یک روز مرخصی استحقاقی محاسبه می گردد : نکته 
 مرخصی از توانند می نباشد زیاد بخش فعالیت جمح که ساعتی در االمکان حتی ساعتی مرخصی از استفاده کارکنان پرستاري جهت

 و اولمرخصی ساعتی گرفتن از المقدور حتی ، باشد پرستاري دفتر تائید و سرپرستار امضاء و هماهنگی با باید که نمایند استفاده
  . خواهد بود  گذار تاثیر بیماران از مراقبت در زیرا شود خودداري شیفت آخر

 
  مرخصی پاس اداري  

  . د از مرخصی مذکور استفاده نمایند ی پاس اداري داراي محدودیت زمانی نبوده و در صورت نیاز و با تایید مقام مافوق می توانمرخصی
  

  نحوه ارائه مرخصی ساعتی و اداري 
شما را به مسئول مربوطه پس از تایید و امضاء آن  . کارمند برگ مربوطه را تکمیل و به مسئول مربوطه  تحویل نماید الزم است 

 روز برگ ها را به واحد تایمکس و امور مرخصی  هر  و نگهبانی در آخرتحویل دهید  هنگام خروج برگ را به نگهبانی .تحویل می دهد 
  .  ساعتی از مرخصی سالیانه کارکنان کسر می گردد مرخصی می دهد تا اقدام نمایند با این تفاوت که 

  
  مرخصی بدون حقوق 

 آئین نامه اداري استخدامی در طول مدت خدمت خود با موافقت موسسه می توانند حداکثر 78یمانی طبق ماده کارمندان رسمی و پ
سه سال از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند و در صورتی که کسب مرخصی براي ادامه تحصیالت عالی در رشته مربوط به شغل 

  .  قرارداد می باشد 12/1و براي نیروهاي قراردادي به ازاء . ل افزایش خواهد بود کارمندان یا نیاز موسسه باشد تا مدت دو سال دیگر قاب
  : نکته 
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در طول این مدت هیچ گونه حقوق و مزایایی و حتی حق بیمه براي کارمند پرداخت نمی شود و در صورتی که کارمند بخواهد مدت 
تحت پوشش خود اقدامات الزم را طبق مقررات آن سازمان انجام مذکور جزء سنوات خدمتی محسوب شود باید خود با مراجعه به بیمه 

  . دهد 
  

  مرخصی حق شیر 
 ماهگی فرزند ، روزانه 24 آئین نامه اداري استخدامی به کارمندان زن پس از اتمام مرخصی زایمانی تا سن 82طبق تبصره پنج ماده 

  . یک ساعت مرخصی شیردهی تعلق می گیرد 
  :نکته 

  . ی از مدیریت نیروي انسانی به ازاء هر شیفت کارمند می تواند یک ساعت از مرخصی مذکور استفاده نماید طبق استعالم شفاه
  

  پاره وقت 
فعالً این قانون براي کارمندان زن رسمی وجود دارد که مدت آن حداکثر سه سال می باشد که در این مدت تمام حقوق و مزایا نصف 

و در صورت .  که به صورت کامل پرداخت و جزو سنوات خدمت کارمند محسوب می گردد پرداخت می گردد به جز کسورات بیمه
  . وجود قانون بیش از سه سال هم کسورات بیمه و سنوات و هم حقوق و مزایا نصف اقدام می گردد 

  
  نقل و انتقال 

   . پاسه داده خواهد شد به کارکنان بر اساس بخشنامه موجود اقدام می گردد که هر گونه سوال در این مورد توسط امور اداري 
  

  تعریف اثر انگشت 
کارمند پس از دریافت معرفی نامه استخدام ، به کارگزینی مرکز مراجعه و با راهنمایی آن واحد به مسئول مربوطه مراجعه می نماید و 

گزینی اعالم و واحد کارگزینی نامه را مسئول مربوطه پس از دریافت درخواست شروع بکار از کارگزینی ، تاریخ شروع بکار را به کار
  . جهت تعریف اثر انگشت پس از تایید به واحد تایمکس می دهد و کارمند پس از آن به آن واحد مراجعه و اقدام می نماید 

  اجزاء حکم کارگزینی 
دام می شود و در این آیتم با توجه به طبقه و رتبه کارمند محاسبه می گردد که طبق جدول مخصوص به خود اق: حق شغل  )1

   براي پزشکان محاسبه 5/1  براي کارکنان درمانی و 2/1 براي کارکنان پشتیبانی و با ضریب 1/1سال جاري با ضریب 
  . می گردد 

، امتیاز مهارت و توانایی ، امتیاز سنوات دولتی ) ساعت آموزشی ( این آیتم با توجه به مدرك دوره هاي آموزشی : حق شاغل  )2
 . نان طبق جدول مخصوص به خود محاسبه می گردد و تجربی کارک

 87  وکسر از مبلغ مشمول کسور سال 500با ضریب  ) 1/1/88(با توجه به جمع امتیاز حق شغل و شاغل : تفاوت تطبیق  )3
 باشد تفاوت به عنوان تفاوت تطبیق در حکم 87کارمند محاسبه می گردد و چنانچه این عدد کوچکتر از مبلغ مشمول کسور 

 . رج می شود د
براي کارکنان داراي پست سازمانی مدیریت و کارشناس مسئول ها و سوپروایزر ، : امتیاز حق مدیریتی و سرپرستی  )4

  ونه پست هاي سرپرستی وجود دارد که بر اساس امتیازات موجود در جدول خود محاسبه و درج .سرپرستار و این گ
 . می گردد 

 1500د جانبازي ، مدت اسارت و حضور داوطلبانه در جبهه طبق جدول مربوطه حداکثر تا با توجه به درص: امتیاز ایثارگري  )5
 . امتیاز محاسبه می شود 

 امتیاز قابل محاسبه و درج در 1000با توجه به درصد بخش مربوطه و ضریب سال موجود تا حداکثر : امتیاز سختی کار  )6
 . حکم می باشد 

 .  محاسبه می گردد 87 شیفت کاري کارکنان با ضریب سال با توجه به درصد: امتیاز نوبت کاري  )7
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با توجه به انتقال کارمند از شهرستان ها به تبریز و بالعکس تا حداکثر پنج سال اختصاص می یابد و : امتیاز محل خدمت  )8
 . جدول مخصوص به خود را دارد 

 ضرب در ضریب سال موجود و تا حداکثر سه 210 و810این آیتم شامل امتیاز به ترتیب : ئله مندي و اوالد اکمک هزینه ع )9
 سال و فرزاندان اناث تا زمان 25 سال و در صورت ادامه تحصیل 20فرزاندان ذکور تا حداکثر .( اوالد محاسبه می گردد 

 ) ازدواج یا اشتغال 
ریب مناطق کمتر این آیتم مخصوص شهرستان هایی می باشد که داراي ض: مناطق کمتر توسعه یافته و بدي آب و هوا  )10

 . توسعه یافته و بدي آب و هوا طبق جدول اعالمی از سوي دانشگاه می باشد 
 . این آیتم فرمول و ابعات پیچیده اي دارد که در صورت نیاز به امور اداري توضیح داده می شود : سایر  )11
  

  ارتقاء گروه یا طبقه 
وزیر دیپلم و دیپلم با گروه  ) 3طبقه  ( 7و فوق دیپلم با گروه  ) 4 طبقه ( 8کارکنان در بدو استخدام با مدرك لیسانس در گروه 

  . شروع بکار می نمایند  ) 6طبقه  ( 10و دکتري با گروه  ) 5طبقه  ( 9و کارشناسی ارشد با گروه  ) 2طبقه  ( 6
   نحوه ارتقاء 

 اختصاص می یابد ) طبقه ( ار گروه  سال یکب4براي کارکنان داراي مدرك تحصیلی لیسانس و کارشناسی ارشد و دکتري هر  •
 .  سال یکبار اقدام می گردد 6براي کارکنان زیر دیپلم هر  •
 . اختصاص می یابد ) طبقه (  سال یکبار گروه 5براي کارکنان دیپلم و فوق دیپلم هر  •
 الزم به ذکر است طبقات .  می باشد 8 و دیپلم تا طبقه 9 و فوق دیپلم تا طبقه 10کارکنان لیسانس حداکثر تا طبقه : نکته  •

 . ذکر شده بدون احتساب طبقه تشویقی می باشد 
  

  : ارتقاء رتبه 
وجود دارد که کارکنان کارشناسی و به باال ) 1(و عالی ) 2(، خبره ) 3( ، ارشد ) 4(، پایه ) 5(چهار نوع رتبه با عناوین مقدماتی 

   . ارتقاء یابند می توانند به رتبه هاي خبره و عالی 
و براي .  سال یکبار و با توجه به ساعات آموزشی تعیین شده امکان پذیر می باشد 6 خصوص ارتقاء رتبه الزم بذکر است هر در

  .  سال به ارشد می باشد 20 سال و در 8کارکنان زیر کارشناسی ارتقاء به رتبه پایه در 
  

  
  

    :استاندارهاي ملی پوشش کارکنان موسسات پزشکی
  : فرم در بخش هاي مختلف به شرح ذیل می باشداستفاده از یونی

  . پرستاران خانم در بخش هاي غیر ویژه، روپوش و کفش سفید، شلوار و مقنعه سرمه اي -
 . پرستاران آقا در بخش هاي غیر ویژه، روپوش و کفش سفید، شلوار سرمه اي -
 . پرستاران خانم در بخش هاي ویژه، روپوش و شلوار آبی، کفش و مقنعه سفید -
 .   پرستاران آقا در بخش هاي ویژه، روپوش و شلوار آبی، کفش سفید -
 . روپوش و شلوار سبز رنگ، کفش سفید: پرستاران و تکنسین هاي اتاق عمل و هوشبري در اتاق عمل  -
 . روپوش و کفش سفید، شلوار و مقنعه طوسی: کمک بهیاران و بیمار بر هاي خانم  -
 .  روپوش سفید، شلوار طوسی:کمک بهیاران و بیمار بر هاي  آقا  -
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 . سبز مغز پسته اي روپوش و شلوار و مقنعه : منشی ها  -
  : الزم است 

  . پرسنل به دلیل رعایت ایمنی از پوشیدن دمپایی خودداري نمایند -
 . پرسنل پوشش اسالمی را رعایت نموده و از بکار بردن زیورآالت و آرایش خودداري نمایند -
 . در محل قابل رویت بر روي یونیفرم در طول شیفت استفاده کنند) ام نمان(پرسنل از اتیکت شناسایی  -
و سوپروایزرهاي کشیک در شیفت هاي عصر و ) در شیفت صبح ( نظارت مستمر بر رعایت موارد فوق بر عهده سرپرستاران  -

 . اهد شد شب و روز هاي تعطیل می باشد و در صورت عدم رعایت در ارزشیابی عملکرد پرسنل دخالت داده خو
  .  ، آنژیوگرافی و دیالیز می باشدICU ، CCUمنظور از بخش ویژه ، بخشهاي  •

  
  : اصول مرتبط با کنترل عفونت 

 . رعایت سالمت خود پرونده بهداشتی را مطابق نظر کارشناس کنترل عفونت مرکز در اولین فرصت تشکیل دهید براي •
 . ت مطالعه نمایید جزوات و خط مشی هاي کنترل عفونت در بخش را به دق •
 . در کالس هاي آموزشی کنترل عفونت شرکت نمایید  •
 . هرگونه موارد مغایر با موازین کنترل عفونت را به کارشناس کنترل عفونت و کارشناس بهداشت محیط گزارش نمایید  •
  
  

 : مسئولیت
 محوله هاي مسئولیت و وظایف که موظفند یند و   پرسنل الزم است بدو ورود ، شرح وظایف خود را از مسئول مربوطه دریافت نماکلیه
 یا و دارو در اشتباه . نمایند رعایت را پرستاري شده تعیین روشهاي و مقررات خط مشی ها و  و دهند انجام احسن و کامل نحو به را

 و مربوطه سرپرست به فوراً معمول غیر حوادث ثبت فرم تکمیل طی باید عادي غیر اتفاق هر کلی بطور و بیمار سقوط ، بیمار درمان
مسئول  به مسئول پرستار توسط شده تکمیل فرم از نسخه یک بیمار از الزم توجهات انجام از پس و شود داده اطالع مسئول پزشک

  . تحویل داده شود  ایمنی مرکز 
 

   :يارتباطات فرد
  وتوام با احترام ، مودت  رفتاري محترمانه و دوستانه و  محیط کاردر  واجرا نموده  مقررات مندرج در این راهنما را الزم است پرسنل 

 کار یکدیگر ، اهمال و سستی در انجام وظیفه که در رض ورزیهاي بی مورد ، سوء ظن ، اخاللغ با یکدیگر داشته باشند از همکاري
و در مواقع بروز سوء تفاهمات .نمایند کار می باشد دوري کرده و دیگران را نیز تشویق به اعمال صحیح محیط از عامل اصلی نارضایتی 

  .سعی نمایند با گذشت و فداکاري مسائل را مابین خود حل نمایند 
  

  :تحویل وسایل بخش و اموال بیمار 
پرسنل می باشد در صورت مفقود شدن یک وسیله کلیه  وسایل موجود در بخش اموال بیمارستان هستند و حفظ آنها وظیفه تک تک

پرونده ، عکس ( شخصی  مربوطه مسئول تامین آن هستند ، اموال بیمار هرگونه وسیله پزشکی و متعلقات تپرسنل موجود در شیف
 بخش پس از دریافت رسید به یکی از بستگان نزدیک بیمار و یا در صورت باید فهرست شود و با تایید مسئول...... ) رادیولوژي و 

 هیچگونه وسیله زینتی و قیمتی در بخش  توصیه می شود  بیمار و همراهانبه، شوندنداشتن همراه در مکان امنی در بخش نگهداري 
صورت مشاهده موارد خالف  کلیه پرسنل باید در استفاده صحیح از وسایل موجود نهایت دقت را نموده و در.همراه نداشته باشند  به

 صورت مواجهه با دستگاه معیوب روي آن برچسبگزارش دهند در  "  است خراب "اصول صحیح نگهداري مراتب را به مسئول مربوطه
  زده شود و پیگیریهاي الزم به عمل آید 
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  :حفظ حریم بیمار 
 کلیه کارکنان مرکز می باشد مربوط به بیمار وظیفه   محرمانه نگهداشتن اطالعاتاطالعات بیماران ورعایت حریم شخصی بیمار و حفظ 

قلب ، قرار دادن سوند فولی و غیره ضمن ارائه  اص از قبیل تعویض پانسمان ، نواردر موارد معاینه بیمار انجام پروسیجرهاي خ
   .پاراوان و یا هر وسیله دیگر براي حفظ حریم بیمار الزامی است  توضیحات الزم به بیمار استفاده از

  
   :يراز دار

ز هرگونه ابراز شفاهی و کتبی و افشاء اسرار به  اباید  از جنبه هاي اخالقی حرف پزشکی راز داري در مقابل اسرار بیمار است ویکی
  . و دادن اطالعات مندرج در پرونده بیماران به افراد غیر مسئول ممنوع است  شود دیگران جدا خود داري

  
  :کاربرد وسایل بخش 

در صورت عدم آگاهی از . موجود در بخش را بیاموزید  ضمن مراقبت کامل از وسایل بخش نحوه به کار گیري ونگهداري از کلیه وسایل
این دستگاهها دیجیتالی  اکثر. خبره کمک بگیرید ودر این موارد از دستکاري دستگاهها جدا خودداري کنید  سرپرستار یا پرستاران

  .ونیاز به تعمیر داشته باشد  بوده وممکن است با زدن یک کلید اشتباه خراب شده
  
  

  : اسناد حفظ
درمانی افراد می باشد که  ،  پزشکی و بهداشتی اطالعات مترین مدارك و حاوي حساس ترین شک پرونده پزشکی یکی از مهبدون

کلیه مشاهدات ، ارزیابی ها و اقدامات  .است  مندرج و اسناد و مدارك موجود در آن از اولویت باالیی برخورداراطالعات حفظ محرمانگی
 بستگان بیمار یا انی قرار گیرد و هرگز نباید در دسترس افراد غیر مسئول و در اختیار تیم درمباید درمانی ثبت شده در پرونده ، تنها

  . دسترسی اقوام و همراهان بیمار به پرونده بالینی بیمار شوند مانع قرار داده شود و الزم است که کادر درمانی با متانت و آرامش
  

  :رعایت سلسله مراتب
سایر کارمندان بیمارستان  ،و باسابقه پرستاران خبره  ، سرپرستار ، سوپروایزرها ري ،مدیریت پرستا مدیریت ،، ریاست   نحوه برخورد با

   .   را طبق سلسله مراتب مدیریتی در مرکز بشناسید و جهت حل مسائل مطابق سلسله مراتب عمل نمایید وخدمات
یید ونهایت تالش خود را در جهت رفع مشکل سوپر وایز باید در بخش دیگري انجام وظیفه نمایید همکاري نما در صورتی که طبق نظر

  . دیگر خود به کار گیرید  همکاران
  

  :سایر موارد 
شماره تلفن  ات مربوط به  در صورت تغییرهر فرد موظف است  از به همراه آوردن فرزندان خود به داخل بخش جداً خودداري شود ،

قبیل فعالیتهاي   ضمناً در صورتی که توانایی خاصی از. اري اطالع دهد آن را به واحد مربوطه و دفتر پرست،   و آدرس همراه ،منزل 
  .دارید خواهشمند است آن را کتباً اعالم نمایید  .......هنري ،خطاطی ، نقاشی ، فعالیتهاي ورزشی و 
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   : کنندگان تهیه 

  ) کارشناس مسئول حاکمیت بالینی ( سعیده رنجبر  •

  ) ت آموزشی کارشناس خدما( بهجت پریش  •

 ) کارشناس واحد کارگزینی ( رضا فرزند حسنی  •

 ) کارشناس واحد کارگزینی ( ناصر غفاروند  •

  ) کارشناس مسئول ایمنی مرکز ( لیال کاظمی  •

  

  


