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 نیآفر خطر یهاتیموقع و حوادث گزارش ییاجرا روش

 - :هدف

هدف از نگارش این روش اجرایی، گزارش حوادث، شبببحو حوادث و عوت ها هاط آفرینرین و یق هر در را فو  ا  آن ینوا و ارا و 

 راهکارهاط اجرایی و اتداعات اصالحی عتناسب کو عانع یکرار حوادث عشا و و حوادث ناگوار گردد.

 پهشگهرط از  روز حوادث و حفظ ایمنی  هماران، عراج هن و کارکنان

 پهشگهرط از  روز عجدد حوادث رخ داده شده

 کاهش آسارت عالی ناشی از حوادث

 اتداعات الزم  راط  رطرف نمودن ینواشناسایی عوت ها هاط ناایمن و انجام 

 ی ههن عسئولهتواط انراد و  خش هاط  همارستان در هنگام وتوع حوادث غهر عترتحو

 .پاسخ  و هر نوع حادثو غهر عترتحو کو پرسنن ،  هماران و  ازدیدکنندگان و یا اجتماع را یقا یأثهر آود ترار عی دهد

 

 نداعنو: کآهو واحدها و  خش هاط  همارستا

 

 کارشناس عدیریا  قران  همارستان -عسئول واحد یاسهسات و ساآتمان –صاححان نرایند: کآهو ا ضا کمحتو  قران 

 

 ذینف ان نرییند: کآهو پرسنن  همارستان،  هماران و همراهان  همار

 

  :ی اریف
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ستان رخ دهد و یودیدط  ضاط نهزیکی  همار از نوع  همارط، جراحا و یا یخریب  و حادثو غهر عترتحو داآآی: هر حادثو اط کو در ن

 ید همارستان ،  هماران، پرسنن و عراج هن وارد نما

حادثو غهر عترتحو آارجی : هر حادثو اط کو در آارج  همارسببتان رخ دهد و  ا ب  ر هخ آوردن ن خ کارط ع مول کارکنان شببودو 

 ل در  مآکرد کارکنان شودالاآت نهاز  و انزایش ظرنها  همارستانی، اتداعات درعانی وعراتحتی و یا

عوت ها وتوع حوادث غهر عترتحو  همارسببتانی را عی یوان  ر اسبباس شببدت و عهزان یأثهر  ر  همارسببتان نهز ی سببهخ  ندط کرد کو 

 : حاریند از

HIتفع سهستخ -عانند ییش سوزط)حوادث غهر عترتحو داآآی  S-نشا گاز و).... 

 ....(دوعهن حوادث یرانهکی، وعانند عص (حوادث غهر عترتحو آارجی  

 یهخ واکنش سریع : 

iشاعن :  وداشا عقهط ،  وداشا حرنو اط ، یاسهسات ، یجوهزات پزشکی ،  t عسئول عدیریا  قران ، 

 

  : روش اجرایی

 درصببورت وتوع حادثو در هر تسببما از  همارسببتان،  ا یوجو  و نوع حادثو عورد ن ر  الناصببآو یوسببط عسببئول شببهفا یا پرسببنن

سا پهج  شود و   66کد  درآوا سب   همزعان  قران  و یآفنخانو داده عی  سریع ) ر ح سئولهن یهخ واکنش  سایر ع سوپروایزر و 

در اولهن نرصا نرم گزارش حادثو عوجود در  خش  و واحد عر وطو نراآوان عی شوند و   ا شنهدن صداط کد وس ا و نوع حادثو (

ضمنا نرم  شود. ستان عی  شناس عدیریا  قران  همار صحح یقوین کار شهفا  شهفا یکمهن و در  سئول  سئول  خش یا ع سط ع یو

 گزارش حادثو در سایا  همارستان  ارگذارط شده اسا. 

 

I  عسئول واحد یاسهسات، یجوهزات پزشکی،سوپروایزر و  T ثو حضور عی یا د و نسحا  و  ررسی اولهو حادثو و انجام در عقن حاد

I اتداعات کنترلی اتدام عی کند. ) عسئول اجرا: عسئول واحد یاسهسات، یجوهزات پزشکی، T ) 
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سوپروایزر  سریع یوسط  صوریهکو گستردگی حادثو آارج از یوان یهخ واکنش  شود و در  شروع عی  صآو  سریع  النا اتداعات واکنش 

hiیشخهص داده شد .  الناصآو  و نرعانده حوادث  همارستان اطالع رسانی عی شود و ساعانو  cs   همارستان ن ال و نراآوان عی 

 شوند . 

I عسئول واحد یاسهسات، یجوهزات پزشکی،ثو ، اتداعات اصالحی انجام شده و در صورت گسترده نحودن حاد T  اتداعات اصالحی ،

 را  و اطالع سوپروایزر و کارشناس  قران  همارستان عی رساند. انجام شده 

 و پزشببم ع الج و عانند سبب وب  همار از یخا عوضببوع  الناصببآو  گانو (  82صببورت  روز وتایع عریحط  ا ایمنی  همار)ع ال وتایع در

 اطالع داده عی شود.یوسط سوپروایزر عسئول ننی و کارشناس هماهنگ کننده ایمنی  همار نهز 

شغآی  راط کارکنان هخ  صورت  روز حوادث  سوپروایزر در   اید  الوه  ر یکمهن نرم گزارش حادثو، نرم حادثو نهز  الوه  ر اطالع  و 

ارشناس کنرم و گزارش عر وطو  و در صورت جراحا و یسهب یقا ن ر ترار گهرند و  شغآی نهز  راط پرسنن عر وطو یکمهن شده و

 ) عسئول پهگهرط: عسئول شهفا( ارجاع شود .   وداشا حرنو اط 

سئول سط نماینده عخصوص نرعاندارط یا ع ستان اط EOC حوادث غهرعترتحو آارجی یو ستان  و نرعانده حادثو  همار ع داده الشور

 .دعی شو

 اش  م حالا یعادهالناصآو  و سوپروایزر وتا و عدیریا آفر  همارستان جوا یعادگی  همارستان و ا الحادثو  همارستان  نرعانده 

  ع عی دهدالاط

ع از شببدت و وسبب ا حادثو نهازهاط اولهو عنا ع عالی، انسببانی و یجوهزات و عآزوعات را  ریورد کرده و النرعانده حادثو  ا کسببب اط

 .زم را  و عدیریا آفر و سوپروایزر  همارستان عهدهدالزط ینوا دستورات نسحا  و یعاده سا

 .دنرعانده حادثو در اسرع وتا در  همارستان حضور عی  ا 

سحا  و ا  ستان ن شدت حادثو  ا هماهنگی نرعانده حادثو  المسوپروایزر وتا  همار ساس عهزان و  یعاده  اش و نراآوان نهروها  ر ا

 .اتدام عی نماید
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سئو شاعن اللهن رده  اع شد را ط هماهنگیط عدیریتی  قران  شد ایمنی – ار شکی/ننی – ار صص پز سط  عتخ سرع وتا یو در ا

 .سوپروایزر کشهم نراآوان عی شوند

پس از حضور در وض ها  مآهایی آویش هر کدام  و یریهب  ر اساس عالی(  –پشتهحانی  – رناعو ریزط  –)  مآهات عدیران عناطر 

 .غی اتدام عهکنندالحادثو  و انجام ن الهتواط آویش  ر اساس شرح وظایف ا شدت و وض ها 

HI  و دستور نرعانده حادثو،  و عقض نهاز، ساعانو CS و صورت عقدود یا کاعن ن ال عی شود .  

شده هر  ض ها عوجود، نهازهاط انزایش ظرنها و اتداعات انجام  شگاه  82گزارش و ستاد هدایا دان شد روا ط دته و  و  سط ار یو

 .ددم عی گرالا  موعی 

  .م عی شودالپس از پایان  قران و  ازگشا  و وض ها  ادط، حالا ایمام وض ها  قرانی، یوسط نرعانده حادثو ا  

شکهن عی گردد و ا  اد  ضاط کمهتو عدیریا  قران ی ضور ا  سو اط  ا ح ستور جآ شده  ا د صا عمکن، حادثو رخ داده  در اولهن نر

 آن ایجاد ین عانند آط عشببی ناعناسببب ایمنی،  واعن عقهفی،  واعن نردط،  واعن عادط و یجوهزایی، ن دان اسببتاندارد، حادثو، 

سی و اتداعات  و  شود و نتایج  رر سی ترار عی گهرد.  رناعو عداآآو اط  راط ین یدوین عی  یعوزش ناکانی یا آفاط نردط عورد  رر

 نهز اطالع رسانی عی شود. ) عسئول پهگهرط: کارشناس  قران( سایر کارکنان عریحط  ا عوضوع عفروحو

آفرینرین، در دوره هاط یعوزشببی عدیریا گزارش دهی در حوادث و عوت ها هاط یعوزش  و کارکنان در آصببوص نقوه صببقهح 

  قران  ا هماهنگی واحد یعوزش صورت عی گهرد.

نرم شرایط ناایمن عوجود در  خش ها یا شفاهی یوسط پرسنن  و  عوت ها هاط آفرینرین و شرایط ناایمن  خش ها را  ا پر کردن

 عسئول شهفا یا عسئول واحد یا کارشناس  قران و در شهفا شب و روزهاط ی فهن  و سوپروایزر اطالع داده عی شود.

سازط عقن سحا  و ایمن  شرایط ناایمن، ن  اتدام عی نماید و کارشناس  قران  همارستان  ا  ررسی نرم ها و  ازدید از عقن گزارش 

شخص و اولویا  ندط  سط کمهتو ع سا دارد یو صمهخ گهرط ریا نتهجو کار را در کمهتو  قران ارا و و اتداعایی کو نهاز  و هزینو و ی

 عی شود و  رناعو  مآهایی یا  وحود نوشتو و  و  خش هاط عر وطو ا الم عی شود. ) عسئول پهگهرط: کارشناس  قران(

HI راد در دستورال من ن ال سازط ساعانویوجو: شرح وظایف ان CS عوجود اسا. 
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 ناایمن شرایط گزارش نرم - حادثو گزارش نرم تجهیزات: و امکانات

 .اسا شده  هان یفکهم  و گام هر در ها عسئولها :اختیارات و هامسئولیت

  همارستانی یجر هاتو امکانات:  منابع

 جدول تهیه کنندگان:
 

 سمت نام و نام خانوادگی 

 کارشناس مدیریت خطر زهراسادات غفارزاده ناجی 

 مسئول بهبود کیفیت و اعتباربخشی بیمارستان مرضیه مختاری  تایید کننده

 رئیس بیمارستان دکتر سعید محرابی تصویب کننده
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   . نظارت بر روند تعامل بخش های بالینی با سایر بخش ها2

 تعاریف: 

 عدیران  الهنی:سرپرستاران و عجمو و دنتر پرستارط

 صاحبان فرآیند:

 کادر  الهنی عدیران  الهنی:سرپرستاران و عجمو و دنتر پرستارط

 ذینفعان:

 کادر  الهنی، عدیران  الهنی:سرپرستاران و عجمو و دنتر پرستارط

 فرد پاسخگو:

 عدیر آدعات پرستارط

  دامنه:

 کآهو  خش هاط  همارستان 

 )چه فعالیتی، چه زمانی در چه محلی و توسط چه کسی( شیوه انجام کار :

ستارط  سوپروایز عدیر آدعات پر ستاران و  سرپر سات  ا  شنوادات جوا اریراطی جآ  ءا ن عرکز، لزوم ی اعن  هن واحد ها و ارا و په

 .م عی نماید النرییند را ا
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شرایط  ادط هماهنگی س شهفا  خش در  سئول  ستار یا ع شتهحانی و پاراکآهنهماط  ا خش ه هنجوا اریحاب   الزمرپر را  لهنی، پ

آع عی نماید. همچنهن عسئول شهفا فسوپروایزر وتا را عب، انجام داده و در شرایط آاص و  دم پاسخگویی عسئول واحد عخاط

و زم  اکآهنهم نهز در صببورت عشببکن  ا  خش هاط  الهنی، عوضببوع را جوا پهگهرط و انجام اتداعات الواحدهاط پشببتهحانی و پار

 .ع عی دهدالسوپروایزر وتا اط

ضوع را پهگهرط کرده، اتداعات ال سئول سوپروایزر وتا عو شهفا  خش و یا ع سئول  ستار یا ع سرپر زم را انجام داده و نتهجو را  و 

 د.ع عی دهالهم اطواحد پشتهحانی یا پاراکآهن

غهحا نهرو ها، نرآوان نهروها ، پاس هاط ال  همار و جا جایی نهرو سبببوپروایزر  ر ی اعن  هن  خش هاط  الهنی از ن ر یجوهزات، انت

 .ن ارت عی کندشخصی 

شکسوپ شالت عر وب  و ی اعالروایزر ع م را در آهنههحانی و پاراکتت  هن  خش هاط درعانی و نهز  خش هاط درعانی  ا  خش هاط پ

 .دنتر گزارش سوپروایزر ثحا کرده و  و استقضار عترون عی رساند

در  و ریاسبا گزارش نموده و پز اآذ یا هدات ایشبان ، ن را  ررسبی کرده و اسبا تو سبوپروایزر 82گزارش  عدیر آدعات پرسبتارط

ص سوپروایزرالحی انجام داده و ین را  و اطالصورت نهاز اتدام ا ستاران، سرپر شتهحانی و پاراکآهنهم عی ن اع  سئولهن واحدهاط پ و ع

 د.رسان

ستارط  صورت لزوم جوا یعدیر آدعات پر شاویا ی اعن و رنع عوانع همکارط  هن  خش هاط   در  هم ، هحانی و پاراکآهنتلهنی  ا پ

ضوع را در کمهتو یهخ عدیریا اجرایی یا  وحود کهفها  صورت لزوم عو سئولهن این واحدها  رگزار عی کند و در  سایی  ا حضور ع جآ

 .رح عی نمایدف، عالزمجوا ایخاذ یصمهمات 

 م ا الغ عی نماید.عدیر پرستارط راهکارهاط ارایو شده در جآسات عدیریتی را  و  خش هاط  الهنی و پاراکآهنه

 نحوه نظارت بر اجرای روش اجرایی : 

  واحدها و ها  خش کآهو  و ین ا الم و  وحودکهفها دنتر اجرایی یوسط روش پایش  رناعو ین هخ -

  و صورت نصآی  پایش پاسخگو و نرد یوسط پایش لهسا چم یدوین -
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  ررسی چم لهسا ها و استخراج  عوارد  دم انفحاق -

 واحدها و ها  خش عسئولهن  و   یوسط عدیر پرستارط اط عداآآو هاط  رناعو ا الغ -

  نصآی عجدد پایش در شده انجام عداآالت ارزیا ی  -

 :مسئول پیگیری اجرا

 عدیر آدعات پرستارط

 منابع، امکانات و کارکنان مورد نیاز:

 یجارب  همارستان 

 چم لهسا پایش روش اجرایی   -یجوهزات جوا انت ال  همار

 کمم  وهار و آدعات -کادر  الهنی

 

 جدول تهیه کنندگان:

 سمت نام و نام خانوادگی 

 تهیه کنندگان
علی رقیبی و سرپرستاران و 

 سوپروایزران 
 مدیریت خدمات پرستاری

 بیمارستان  مترون    علی رقیبی  تایید کننده

 رئیس بیمارستان دکتر سعید محرابی تصویب کننده
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  . کنترل صحت داده های ثبت شده در سیستم اطالعات بیمارستانی 3

  تعاریف:

نترل را گهرط و ک تواند یصمهخشود یا صورت ننی  و عجمو و  و هخ وا ستو از اجزا اطالق عیسهستخ اطال ایی  و سیستم اطالعات:

سازط نماید و اطال ات را یوزیع کند.  الوه  ر پشتهحانی در ایخاذ ها را دریانا، پردازش و ذآهرهها پشتهحانی نماید، دادهدر سازعان

را دریا ند و یواند  و عدیران و کارعندان کمم کند یا عشکالت چنهن عیهاط اطال ایی هخیصمهخ، هماهنگی و کنترل در ساعانو

نده هاط اطال ایی در رگهرویقآهن کنند، عوضو ات پهچهده را در ن ر داشتو  اشند و عقصوالت جدیدط آآر کنند. سهستخیجزیو

 .(1)هایی در درون سازعان یا در عقهفی کو ین را احاطو کرده، هستندها و عوضوعاطال ایی عر وب  و انراد عوخ، عکان

یم سهستخ "کند: گونو ی ریف عیسهستخ اطال ات سالعا را این (NLM) 1کتا خانو عآی پزشکی یعریکا سیستم اطالعات سالمت:

گذارط و عدیریا آدعات  وداشتی کو ها از عنا ع عختآف و استفاده از اطال ات  راط سهاسایورط و یا پردازش داده راط جمع

ور عن  اشند کو  وهایی عنسجخ و یکپارچو عیهاط اطال ات سالعا سهستخ. سهستخ(2)"یواند  ر اساس کاغذ یا الکترونهکی  اشدعی

هاط یر سهستخطور وسهع و .(3)شوند اندازط عیگردیورط، ثحا، پردازش،  ازیا ی و اشا و اطال ات  وداشتی و درعانی طراحی و راه

ده شهاط ارا واط هستند کو  راط یسوهن عدیریا اطال ات سالعا و  وحود کهفها عراتحاهاط رایانواطال ات سالعا، سهستخ

ه  و شدهاط عت ددط عانند ثحا و انت ال دستورات پزشکی، عستندسازط آدعات ارا وها داراط تا آهااین سهستخاند. شدهطراحی

 ات سازط اطالها، یکپارچو اشند. هدف کآی این سهستخهاط دتهر یعارط عیگهرط  الهنی و یوهو گزارش همار، کمم  و یصمهخ

کارط، کاهش هزینو و سوولا هاط اپهدعهولوژیم، پرههز از عوازطدگان، انجام پژوهشکننسالعا  راط  ریورده نمودن نهازهاط عراج و
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یواند عنجر  و کاهش آفاهاط  الهنی، یسوهن دسترسی  و اطال ات و ها عیعدیریا اطال ات سالعا اسا. استفاده از این سهستخ

 .(4)درنوایا، اری اط کهفها عراتحا شود

سهستخ اطال ات  همارستانی یم سهستخ کاعپهویرط طراحی شده  راط عدیریا همو جنحو هاط  مآهایی  سیستم اطالعات بیمارستان:

 .(5)از تحهن ن الهتواط  الهنی، ادارط و عالی هستند همارستان 

رسا و از ویژگی هاط کهفها داده عی  اشد و  و ع نی اطمهنان از داده هاط درسا کو در زعان د(: Data Veracity صحت داده )

 یوسط نرد درسا وارد شده اسا.

 صاحبان فرآیند:

 و سرپرستاران و عسئول سهستخ اطال ات  همارستان  کادر  الهنی عدیران  الهنی

 ذینفعان:

 عدیران  همارستان، پرسنن  الهنی و  هماران

 فرد پاسخگو:

 عسئول سهستخ اطال ات  همارستان 

 دامنه: 

 کآهو  خش هاط  همارستان 

 کار : )چه فعالیتی، چه زمانی در چه محلی و توسط چه کسی( شیوه انجام

 . در هر شهفا عنشی  خشوا ، اتدام  و ثحا و   ررسی داده ها در سهستخ اطال ات  همارستانی عی نمایند.1

. عشکالت عر وب  و ثحا داده ها یوسط عدیران  الهنی و  کارشناسان عریحط  ا پرونده  و عسئول سهستخ اطال ات  همارستانی 8

 اطالع رسانی عی شود و رنع عشکالت یوسط ایشان صورت عی گهرد . 

شده  ررسی و نواتص  و . در زعان یرآهص یوسط کادر واحد اسنادپزشکی شاعن  همو گرط و یرآهص ، صقا داده هاط ثحا 3
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 عسئول پذیرش و عدارک پزشکی  همارستان جوا اصالح و یکمهن ارجاع عی شود . 

. عتناسب  ا دستورال من هاط عوجود  روزرسانی سهستخ اطال ات  همارستانی یوسط عسئول سهستخ اطال ات  همارستانی صورت 2

 عی گهرد . 

 نحوه نظارت بر اجرای روش اجرایی : 

  واحدها و ها  خش کآهو  و ین ا الم و  وحودکهفها دنتر اجرایی یوسط روش پایش ناعو ر ین هخ -

  و صورت نصآی  پایش پاسخگو و نرد یوسط پایش لهسا چم یدوین -

  ررسی چم لهسا ها و استخراج  عوارد  دم انفحاق -

 واحدها و ها  خش عسئولهن  و  یوسط عدیر پرستارط اط عداآآو هاط  رناعو ا الغ -

  نصآی عجدد پایش در شده انجام عداآالت ارزیا ی  -

 عدیر واحد نناورط اطال ات  همارستان :مسئول پیگیری اجرا

 پایش  چم لهسا -یجارب  همارستان منابع، امکانات و کارکنان مورد نیاز:

 جدول تهیه کنندگان:

 سمت نام و نام خانوادگی 

 بیمارستان HISکارشناس   مهندس زهرا زنگنه تهیه کنندگان

 مدیر داخلی بیمارستان اصغر کرامتی تایید کننده

 رئیس بیمارستان دکتر سعید محرابی تصویب کننده
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 BH-Re-mai -an - sup /proce-01/05 کد سند  1 سنجه 3 5 الف استاندارد

. نگهداری و پشتیبانی منظم داده ها و بانک های اطالعات الکترونیک و 4

  تهیه نسخ پشتیبان  

  تعاریف:

در دانش نناورط اطال ات،  م یپ یا  من  م یپ گهرط اشاره  و یوهو کپی هایی از اطال ات دارد. این نسخو هاط  :نسخه پشتیبان

 یسهب دیدن و یا عف ود شدن اطال ات اصآی  و کار عی روند.کپی شده ع موال  راط  ازگرداندن اطال ات هنگام 

 صاحبان فرآیند:

 عسئول و کارشناسان سهستخ اطال ات  همارستان 

 ذینفعان:

 عدیران و پرسنن  همارستان، پژوهشگران و نراگهران و  هماران

 فرد پاسخگو:

 ئول سهستخ اطال ات  همارستان عس

 داعنو: 

 کآهو  خش هاط  همارستان 

 شیوه انجام کار : )چه فعالیتی، چه زمانی در چه محلی و توسط چه کسی(

 وجود ایاق سرور  ا اعکانات و یجوهزات عناسب و استاندارد جوا حفظ اعنها سرورهاط عوجود 

 روزانو از کآهو اطال ات سهستخ  back upگرنتن 

 نحوه نظارت بر اجرای روش اجرایی : 
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 ها عشاهده  م یپ هاط عوجود از داده

 :مسئول پیگیری اجرا

  عدیر واحد نناورط اطال ات  همارستان

 منابع، امکانات و کارکنان مورد نیاز:

  یجارب  همارستان

 جدول تهیه کنندگان:
 

 سمت نام و نام خانوادگی 

 مسئول سیستم اطالعات بیمارستان مهندس محمدجالل باقری  تهیه کنندگان

 داخلی بیمارستانمدیر  اصغر کرامتی تایید کننده

 رئیس بیمارستان دکتر سعید محرابی تصویب کننده
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 پشتیبانی از سیستم های سخت افزاری. 5
 

 پشتهحانی از سهستخ هاط رایانو اط  همارستان  صورت یمام وتا هدف : 

  تعاریف:

 صاحبان فرآیند:

  واحد نناورط اطال ات

 ذینفعان:

 یماعی واحد هاط  همارستان  

 :عسئول نناورط اطال ات فرد پاسخگو

 دامنه: 

  کآهو  خش هاط  همارستان

 )چه فعالیتی، چه زمانی در چه محلی و توسط چه کسی( شیوه انجام کار :

یدرس  و  IT هحانیتدرآواسا از طریر ساعانو پشدرصورت هرگونو عشکن سخا انزارط و نرم انزارط  صورت یآفنی و یا . 1

ir.gmu.support   فال ات هماهنگ عی شودع ا عسئول نناورط 

درصورت اعکان  ا راهنمایی کار ر از راه دور رنع ن ص شده و درغهر اینصورت  ا عراج و حضورط و یشخهص عشکن ، سهستخ  و  .8

 سر ا رنع  هب عی شود

 نحوه نظارت بر اجرای روش اجرایی : 

 BH-Su-fo-har-sys /proce-02/05 کد سند  2 سنجه 3 5 الف استاندارد
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 :مسئول پیگیری اجرا

 عدیر واحد نناورط اطال ات  همارستان 

 منابع، امکانات و کارکنان مورد نیاز:

 -یجارب  همارستان 

 جدول تهیه کنندگان:
 

 سمت نام و نام خانوادگی 

 مسئول فناوری اطالعات بیمارستان حسن زادهرضا  تهیه کنندگان

 مدیر داخلی بیمارستان اصغر کرامتی کنندهتایید 

 رئیس بیمارستان سعید محرابیدکتر  تصویب کننده
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 BH-Cr-va /proce para-01/05 کد سند  1 سنجه 4 1 الف استاندارد

 روش اجرایی : 

 .روش اجرایی مقادیر بحرانی پاراکلنیک 6

 هدف:

 یسریع درعان  هماران  دحال

 تعاریف:

 صاحبان فرآیند:

  خش هاط  الهنی-واحد هاط پاراکآهنهم 

 ذینفعان:

 کآهو  هماران

 )چه فعالیتی، چه زمانی در چه محلی و توسط چه کسی( شیوه انجام کار :

نورسا ع ادیر  قرانی پاراکآهنهم ا خ از یزعایشات و یصویر ردارط ا خ از  سترط و سرپایی در کمهتو دارو و درعان  .1

 عفرح و یوسط عسئول ننی  همارستان  و  خشوا ا الغ عی گردد . 

 )در یصویر ردارط یوسط پزشم عتخصص و عقض یشخهص عوارد  قرانی  راط  همار یوسط کادر واحد پاراکآهنهم .8

  الدرنگ از آط یزاد اریحاطی یم طرنو  راط اریحاب  ا پرستار  همار استفاده عی کنند . رادیولوژط(

نقوه اطالع واحدهاط یزعایشگاه و یصویر ردارط  و پرستار عسئول  همار  / عاعا عسئول  همار / پزشم ع الج یا ع هخ یا  .3

جوا اطالع یزعایش  همار یتا / آانخ / کودک ...................  ا شما  ینکال   دین صورت اسا . عن یتا / آانخ ............ هستخ

 یماس عهگهرم . و نتایج  یزعایشات  ا  ناوین ............................. عی  اشد . 

 یوسط پزشم ع الج  یا پرستار عسئول  همار  و یا عاعا ط عسئول  همار از یکنهم .2

ReadBack,WriteDown,Rpeat Back,Close the loop   شاعن  ازآوانی شنهده ، یادداشا شنهده و  ازآوانی
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 اجرایی های روشکتابچه 

 
 

 

و در صورت اآذ دستور از جانب پزشم یوسط یادداشا و اطمهنان از انت ال کاعن و صقهح اطال ات استفاده عی شود . 

 یزعایشگاه و واحد یصویر ردارط  و پرستار نهز همهن یکنهم استفاده عی گردد .

جوا انت ال جاعع اطال ات  هن   همار یوسط پرستار ارزیا ی عی شود و اتداعات احها پهگهرط عی شود . الناصآو شرایط  .5

 د. ددر زعان اطالع  و پزشم  پهشنواد عی گر  isbarپرستار و پزشم ع الج نهز استفاده از یکنهم 
 

 نحوه نظارت بر اجرای خط مشی و روش اجرایی : 

 یوسط کارشناس ایمنی و عسئول ننی عوارد  دم انفحاق گزارش و اتدام اصالحی پهگهرط عی شود . 

 :مسئول پیگیری روش اجرایی 

 عسئول ننی یزعایشگاه و رادیولوژط 

 منابع، امکانات و کارکنان مورد نیاز:

 راهنماط استانداردهاط ا تحار خشی

 جدول تهیه کنندگان:

 سمت نام و نام خانوادگی 

 تهیه کنندگان

 صادق حسینیان
 کارشناس مسئول واحد 

 تصویر برداری 

 کارشناس مسئول واحد آزمایشگاه مهدی نادری 

 مسئول بهبود کیفیت مرضیه مختاری

 مدیر داخلی بیمارستان اصغر کرامتی  تائید کننده

 رئیس بیمارستان دکتر سعید محرابی تصویب کننده
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 19   : حهفص                                                                                                                                                                                       

 اجرایی های روشکتابچه 

 
 

 

 Bh-te ca-and tre ins -proc /nur sta /proc کد سند  1 سنجه 4 1 الف استاندارد

e03/05  

 ضروری موارد در تلفنی درمانی و مراقبتی دستورات. 

 هدف:

 یسریع درعان  هماران  دحال

 تعاریف:

 صاحبان فرآیند:

  خش هاط  الهنی-واحد هاط پاراکآهنهم 

 ذینفعان:

 کآهو  هماران

 زمانی در چه محلی و توسط چه کسی()چه فعالیتی، چه  شیوه انجام کار :

دستورات شفاهی)چوره  و چوره ( یا یآفنی در زعانی کو پزشم عریحط تادر  و حضور در  خش عر وطو نهسا،  و طور  .1

ع ال زعانی کو پزشم در ایاق  من  رسر کد احهاء،  همار یروعایی و  قران و  الیا حضور دارد و یا در عواردط کو  همار در 

ر این دستورات یازعان حضواورژانس ترار گرنتو و یاآهر عمکن اسا عوجب یسهب  و  همار شود تا آها اجرایی دارد.شرایط 

  الدرنگ پزشم ع الج / ع هخ /ینکال  ر  الهن تا ن اجرا اسا. 

ن در عبوارد درآواسبا ویزیبا یبا عشباوره ینبی کبو یباآهر عمکب همبار  بالهن  بر رسبهدن زعان یا عهتواند ینکال پزشم .8

 و عجبازط راهوباط اریحباب از یکبی یبا و یآفنبی اریحباب طریبر از پهبام ارسبال  با ،اسا عوجب یسبهب  بو  همبار شبود 

 درعبانی عبورد و یشخهصبی اتبداعات آصبوص در الزم دسبتورات نوشبتارط، یبا یصبویرط صبویی،  صبورت عخبا رایی،

 و نمبوده ا بالم شبهفا عسبئول پرسبتار /رشبتو همبان یخصصبی دسبتهار /ع بهخ /ع بالج پزشبم  بو را  همبار نهباز

 در را شبده صبادر دسبتورات عهحایسبا  همارسبتان سبوپروایزر یبا /پرسبتار عسبئول  همبارعسبئول شهفا پرسبتار

 .نماید دستورات، ثحا دریانا دتهر زعان ذکر  ا  همار پرونده
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 در عوارد اورژانس و  همار  دحال  و صورت ذین یوسط انراد عریحط انجام عی شود: .3

  ی عینکال  راط حضور  ر الهن  همار  پذیرش  هماران اورژانس، پزشم اورژانس عسئول اطالع  و پزشمدرصورت

 . اشد
 

 زشم عسئول  همار  ا پعسئول شهفا/پرستار/ عاعاط یوسط ،  راط  همار و نهاز و ویزیا ینی در صورت نهاز و  روز عشکن

 .ع الج وط یماس گرنتو عی شود

 دم درصورت و غهرعوظف سا ات در و عهحاشد وط ع الج پزشم  ا  همار درعان عسئولها  همارستانوا، یماعی در همواره  

 عورد درعانی و اتداعات یشخهصی عهحایسا وط و عهشود نراآوانده عر وطو رشتو ع هخ پزشم ع الج، پزشم  و دسترسی

 پزشم  همار،  الهنی شرایط و  و ضرورت  نا و سوپروایزر یأیهد و ع هخ پزشم وجود  دم صورت در .دهد انجام را  همار نهاز

 .عهشود نراآوانده نهاز عورد یخصصی سرویس ینکال

   کو در یمام عراحن نراآوانی پزشم ع الج / در صورت  دم دسترسی پزشم نراآوانی پزشم ع هخ / انکال )پس از یا هد

، در صورت احتمال یسهب  و  همار و نهاز  و ویزیا ینی،  اآذ دستورات یآفنی یوسط عسئول شهفا / پرستار (سوپروایزر 

فنی ایشان یمام دستورات یآ الدرنگ  و  و عقض حضور صورت عهگهرد ع الج یا ینکال عسئول  همار یا زعان رسهدن پزشم 

یوی اسا دستورات نورط  راط اتداعات نجات دهنده حهات  د و صورت عکتوب در پرونده عور و اعضا و یا هد عی شود . 

 همار یوسط پزشم عشاور )در عوارد نراآوانی در شرایط اورژانس و ینی  همار ( نهازط  و اطالع رسانی  و پزشم ع الج و 

 اآذ یا هد ایشان ندارد .

  اشد.در دسترس  گزارش یآفنی، پرونده  همار جوا احتمال هر گونو سؤال از طرف پزشماآذدر هنگام  

 یآفنبی و کباهش آفاهباط عبریحط  با یفسبهراشبتحاه دسبتور شبفاهی  -ارا و ایمبن دسبتور شبفاهی  جوا اطمهنان از- 

I چارچوب طحر ، اریحاب  هن پرستار عسئول شهفا / عسئول  همار / سوپروایزر و ..  ا پزشم یآفنبی  SBAR  اریحاب جوا

  من عهکنند.  دتهر و عوثر 

 جزاطا I SBAR شاعن عوارد ذین عهحاشد: 

در _ ر ایا دو شناسو ع تحر در شناسایی صقهح  همار/یتاط .... )آانخ همار:پرستار عراتبِ   ....نام عن "  ی:معرف (1

صورت وجود  همار  ا نام عشا و ر ایا دستورال من عر وطو و استفاده از شناسو هاط نام و نام آانوادگی، یاریخ 

 .هستخ  ..... در  خش( الزاعی اسایولد و نام پدر 

در صوریهکو پزشم در آصوص اطال ات ارا و شده ا واعایی دارد و شناسایی  همار  راط وط ع دور نهسا،  نکته:

  ایستی اطال ات  هشترط  از پرستار درآواسا نماید.
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 چو  ر همار عهگذرد؟  :وضعیت   (8

 " یماس عهگهرم. / عشکن .........شکایا   عن  و آاطر"

  زعهنو یا سا  و  الهنی چهسا؟ سابقه: (3

  "اآتصار  همار  و عصرنی داروهاط و پزشکی سا  و اط، زعهنو  هماریواط شرح: سابقه با" 

 این عرحآو .و... را عفرح عهکند یانتو هاط عر وب  و ارزیا ی  ال خ حهایی، درد در این عرحآو پرستار: ارزیابی (4

 یماس  ا پزشم عهحاشد.( عستآزم ارزیا ی دتهر پرستار تحن از

  راط اصالح وض ها چو  اید  کنخ. -پهشنواد و یوصهو  راط اتداعات   دط :توصیه (1

 /ع  و پزشم و دریانا دستورات شفاهی از همکار آود الدر هنگام اط عهتواندعسئول  همار عاعاط پرستارعسئول شهفا

لی این و.نماید خواهد کو در ایستگاه پرستارط حضور داشتو  اشد یا  تواند  و  نوان شاهد عستندات ثحا شده را اعضاء 

 عوخ نحاید از حضور  الدرنگ پرستار  ر  الهن  همار عانع شود. 

  از صقا اآذ دستورات یآفنی و یصدیر ین یوسط دو پرستار پهشنواد عی یحصره : استفاده از ییفون یآفن  راط اطمهنان

 شود . 

 ا صداط  آند دستور را  ازآوانی کند ،پرستار عسئول  همار عوظف اسا   د از دریانا دستور  ReadBack,   ازآوانی (

فور کاعن در پرونده  یادداشا و()یا  رگو در  رگ دستور پزشم  اتو دستور نماید / یصقهحیا پزشم  همار یأیهدشنهده ( 

و سپس ،  ( WriteDown یادداشا شنهده) , ثحا عهگردد(یاریخ و زعان دستور، نام پرستار، پزشم  وشتو عهشود)ون

  ,.  ( ازآوانی یادداشا) Rpeat Backعجدد جوا اطمهنان از صقا دستور ، یوسط پرستار دستور  ازآوانی عی شود 

  دستورات یکرار شده یوسط پرستار/ عاعاط گهرنده / یا پرستار/ عاعاط شاهد در صورت پخش صدا از طریر ییفون همزعان

یوسط دو پرستار عور و اعضا و حتمًا یوسط آط  ستو و سا ا و  دستورات ثحا شده یآفنی.دستور  دتا گوش عی دهد

Cl .یاریخ نوشتو عی شود ose t he l oop و صقهح اطال ات(. )اطمهنان از انت ال کاعن 

   ناصآو اجرا عی نمایدالپرستار/ عاعاط عسئول  همار دستورات داده شده را. 

  دستورات یآفنی ثحا شده در پرونده  همار را عور و اعضا عی کند(سا ا  82کمتر از )پزشم کشهم در اولهن نرصا . 

ع  و دنتر پرستارط جوا ی ههن پرستار / عاعا شاهد طالر وطو یم پرستار / عاعا  اشد ادر صوریهکو  خش ع :تبصره

 )سوپروایزر/ پرستار / عاعا ی ههن شده یوسط سوپروایزر)

 

 توجهات:

 :در آصوص یجویز دستور دارویی  و صورت شفاهی یا یآفنبی عبوارد ذیبن عبهحایسبا لقاظ گردد      
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  نام دارو  ر حسب طح و  ندط ژنریم 

  دلهن یجویزدارو 

  ژ دارو )ترص، کپسول، داروهاط استنشاتی و غهرهنرم دوزا( 

 )آصوص در   و  هان دتهر و واضح دوز داروها  راساس واحد وزن )عهآهگرم، گرم، عهآبی اکبی واالن هوعهآی عول

 کودکان و نوزادان ودن ات یجویزین 

  تدرت یا غآ ا دارو 

   راه یجویزدارو 

 ببو شببکن سببمحن و یکببرونهموببا در دسببتور شفاهی /یآفنی کببار  ببردن اآتصببارات  اجتنبباب از  ببو 

 .ودر صورت استفاده عبهحایسبا از اآتصبارات عجباز و یایهبد شبده اسبتفاده نمایند

 عقدود نمودن دستور یآفنی و شفاهی در آصوص داروها  ا یآفظ)یواط( عشا و 

          

صورت عی گهرد.ضمنا حتی االعکان داروهاط پرآفر دستور   یوسط پزشکانیجویز دارویی عنفحر  ا نرعوالرط  همارستان  .2

 یآفنی نشود . 

 

 جدول تهیه کنندگان، تائید کنندگان و تصویب کننده

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 سمت نام و نام خانوادگی 

 تهیه کنندگان 
 مسئول بهبود کیفیت  مرضیه مختاری 

 کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار مهسا محمدیان

 مدیر خدمات پرستاری علی رقیبی کنندهتائید 

 بیمارستان  ریاست سعید محرابیدکتر  تصویب کننده
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 Bh-Re min inf -nur کد سند   سنجه 5 2 5 استاندارد
sta /proc 04/05 

 

 وش اجرایی : ر

 

 استریل بسته چسب بر روی بر شده استریل اقالم فراخوان و رهگیری فرایند برای نیاز مورد اطالعات حداقل ثبت

 هدف:

 انجام نرایند رهگهرط و نراآوان اتالم استرین شده 

 تعاریف:

 صاحبان فرآیند:

  خش هاط  الهنی-واحد هاط پاراکآهنهم 

 ذینفعان:

 کآهو  هماران

 )چه فعالیتی، چه زمانی در چه محلی و توسط چه کسی( شیوه انجام کار :

                  

    /                

    

            .        

                   

 .                
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 4  . 

        

    

 /    

     

4 .   

5      

  

 ب کنندهید کنندگان و تصویه کنندگان، تائیجدول ته

  
 

 

 

  

 سمت ینام و نام خانوادگ 

 پرستار کنترل عفونت فاطمه جهانی ه کنندگانیته

 کنندگاند یتائ
 مارستانیب یر داخلیمد یاصغر کرامت 

 یر خدمات پرستاریمد علی رقیبی

 مارستانیب  ریاست سعید محرابیدکتر  ب کنندهیتصو
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کد  2 سنجه 2 5 5 استاندارد

 سند 
BH-inf -con -and pre /proce  con an pre-01/05 

 

 مراقبت نظام مشمول عیشا عفونت چهار بر دیتاک با "یمارستانیب یعفونتها کنترل و یریشگیپ

  یا محل نمونه برداری یموضع جراح یو کنترل عفونت ها یریشگیپ -1 ییروش اجرا

  هدف:

 ماره  یمنیا طو اری ا ید جراحیماران کاندهدر   یمارستانهاز ا تال  و  فونا   طرهشگهپ

 ف:یتعار

 ف شدهیجراح و پرسنن ایاق  من  ا یوجو  و استاندارد ی ر طح دسا هاهصق طشستشو اسکراب:

 ن  ودن پم هاینان از استرهجوا اطم ییست :1تست کالس

 ند:یصاحبان فرآ

 و ایاق  من یجراح ط خش ها -واحد کنترل  فونا

 نفعان:یذ

 رند.هگ یترار ع یکو یقا  من جراح یمارانهو  هکآ

 (یو توسط چه کس یدر چه محل ی، چه زمانیتی)چه فعال وه انجام کار :یش

، عشخص و یقا درعان ترار ی دن و دور از عقن  من جراح طر تسمتوایسا ط فونا ها یتحن از انجام  من جراح .1

 شود .  یر انداآتو عهو یا حن عشکن  فونا  و یاآهالکت یرد و ا مال جراحهگ یع
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 نیماران سزارها تال )طحر ن ر پزشم( و   طسم  االین  ا راماره  ط را یتحن از جراح Bا همار  و هپایها ا تال  هوض  .8

 یا  همارط  فونی  و اطالع ایاق  من  رسد.  Bو در صورت ا تالط نرد  و هپایها گردد .  یمو عهعشخص و در پرونده ضم

 رد . هگ یمارستان دوش عهنصورت در  یر اهمار تحن از  من در عنزل و در غه  .3

در صورت دستور کحار عصرف یآا یآو ژهن زعان  و  من، شستشو و  وسیم یریزداز در نهدر صورت ن یعقن  من جراح .2

 شود. یو عهشپزشم 

 شود . یع یم عناسب ضد فونهسپت یتحن از شروع  من، عقن یوسط پرسنن ایاق  من  ا عواد انت .5

و دستور  یتحن جراح یالکسهم پرونهویه  یز ینتیطحر دستورال من یجو یماران تحن از جراحهون  هکاسیدر صورت اند .6

 کنند. یانا عیم درهویه  یپزشم ینت

رسد و در  یتحن از  من چم شده و جواب  و اطالع پزشم ع الج ع یمار حتهسفح گآوکز آون   یا تیماران دهدر   .7

 وناجرا شده و تند آ ططحر دستور پزشم ع الج و یوسط پرسنن پرستار یمار، اتداعات درعانهصورت  اال  ودن تند آون  

 شود. یمار کنترل عه 

  اشد .  یع طورود پرسنن  و ایاق  من عقدود  و پرسنن ضرور .2

 شود. یایاق  من طحر  رناعو عدون و  ا ن ارت عسئول ایاق  من عریب شستشو ع .9

 شوند. یاز شرکا در  من عمان ا ع طیا زعان  وحود ی فون طمارهعحتال  و   یپرسنن جراح .12

 آود را کویاه نگوداشتو و طتو کنترل  فونا، ناآن هاهن شده در کمیدستورال من یدوپزشکان و پرسنن ایاق  من طحر  .11

 کنند. یع ط، الک ناآن و جواهرات آودداریاز استفاده ناآن عصنو 

و یوسط جراح و پرسنن ایاق  من  ین دستورال من تحن از جراحی( عفا ر  ا یآریدسا)اسکراب جراح یجراح طشستشو .18

 شود. یانجام ع

ون  ستو  و نوع سا و اتالم ین در هزاسهآیند استرینان از صقا نریهجوا اطم 6م و یسا کالسیولوژه  طورهاکاییاند .13

 و اندیکایور در پرونده  همار ثحا )الصاق ( عی شود . شود.  یاستفاده ع CSRسا ها یوسط عسئول واحد  ییماع

 شود .  ییا حداعکان عقدود ع یمار در  خش تحن و   د از انجام جراحه  طزعان  ستر .12

 گردد .  یض عیم ی وهط یسپتی و طور عناسب و  ا شرا یپانسمان عقن جراح .15

 دعاط طحه ی حهن جراحی و   د از ین حفظ عی شود . .16

 شود .  یداده ع یالزم در آصوص عراتحا از عقن جراح طمار اعوزش هاه و   .17
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التور یبا ونت یت تنفسیون ، حمایق انتوباسیکه از طر یتنفس یاز عفونت مجار یریشگیپ :2روش اجرایی 

 شود  یجاد میا یا تراکتوستومی

 هدف:

 ماران انتو وهدر   یینفس طاز  روز  فونا ها طرهشگهپ

 ف:یتعار

  اشد. یمار عهلولو یراشو در داآن یراشو   طون: کارگذارهانتو اس

 یکهالستا پی طرون یوسط کانول نآزهیراشو  و   طگردن و  از کردن نضاو هدر ناح ی:  از کردن یراشو از تسما تداعییراکئوستوع

 (یو توسط چه کس یدر چه محل ی، چه زمانیتی)چه فعال وه انجام کار :یش

 ده اند . ییعوزش د یینفس طاز  روز  فونا ها طرهشگهژه در آصوص پیو طو پرسنن عراتحا کننده در  خش هاهکآ .1

 شود  یاستفاده ع یژن اآتصاصهاکس طدارند کانوال یژن درعانهاز  و اکسهکو ن طماران  سترههر کدام از   ط را .8

ز هار نمهص  هشود و   د از یرآ ین شده شستو عیطحر دستورال من یدو یژن  و صورت هفتگهاکس طنآوعترها ییماع .3

 شود .  یع ط و صورت آشم نگودار طمار   دهرش  یگردد و یا پذ یع یشستو و ضد فون

مار  و طحر ن ر پزشم ع الج در اسرع وتا آارج هط  یانجام و  ا یوجو  و شرا طداآن یراشو در عوارد ضرور طلولو گذار .2

 گردد. یع

 یکننده غوطو ور و عجددا ی کش یفا شستو و در عقآول ضد فونهن هر شایو پا 3/8ساکشن   د از پر شدن طها ط فر .5

 شود. یع

  اشد .  یع طن حفاظا نردیدسا و استفاده از وسا اشار ایا  ودپرسنن تحن از انجام ساکشن عوظف  و  .6

 شود. یگردد و   د از هر  ار استفاده دور انداآتو ع ین استفاده عیکحار عصرف و استری طدر زعان ساکشن از کانوال .7

گردد و عوتع گاواژ  یاز نفخ و ایساع ع ده  و صورت عریب یوسط پرستار کنترل ع طرهجآوگ طمانده ع ده  راهحجخ  ات .2

 رد.هگ یدرجو از یخا ترار ع 32و یمار حداتن در زاوهحتما سر  

 طها کننده ی خش  ا یب و دیرجنا  شستشو شده و در عقآول ضد فون یکمک طروهیعحو گ ها   د از استفاده یوسط ن .9

 گردد. یو آشم ع یا ی کشیغوطو ور و در نوا لول

 شود. یمار انجام عهسا ا یوسط پرستار عسئول   6ن و هر یدیزدهانشویو  هماران  ا عقآول کآرهگ .12
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 شود. یوه حفظ عهعتر ج یآهع 85یا  82مار چم و در حد نرعال هنشار کاف لولو یراشو روزانو یوسط پرستار عسئول   .11

 شود. یض عیظ و چسحنده  ی وه ا یرشقات غآ یکهمار درصورت انسداد عکانهلولو یراشو   .18

 شود. یض عیا در صورت اآتالل در  مآکرد ی ویکحار ی طو هفتو ا یمار اآتصاصههر   ط را یلولو آرطوع .13

 گردد. یمار ایوکالو عهدستگاه   د از هر   یو  ازدع یدع طآترهاهن .12

 گردد. یض عیسا ا ی و 82-22هر  HME طآتر هاهن .15

 شود .  یعفا انجام هن  و صورت روزانو و  ا ن ارت عسئول شی و روش استر یپانسمان عقن یراکتوستوع .16

 شود .  یمارستان انجام عه  یویراپیزهماران انتو و یوسط نه  ط را یینفس یویراپیزهن .17

 گردد. یفا ن ارت عهعوارد نوق یوسط سرپرستار و عسئول ش .12

 یعروق یکاتترها یو کنترل عفونت ها یریشگیپ :3 ییروش اجرا

 هدف:

 یاز  فونا کایتر  روت طرهشگهپ

 تعاریف:

 گردد یو عهان ی حیا شرید یر وریکو از طر ط روق عرکز طو کایترها یفه روق عق طشاعن کایترها :یعروق یکاتترها

 )چه فعالیتی، چه زمانی در چه محلی و توسط چه کسی( شیوه انجام کار :

 شود .  یالکن استفاده ع طاز اسپر طرهپوسا عقن رگ گ یضد فون ط را .1

 کنند. یا عی وداشا دسا را ر ا، ی روت طکایترها طپرسنن تحن از کارگذار .8

 شود. ید استفاده عیوکا جدیاز ینژ طرها در رگ گهشود و درصورت  دم عون  یکحار استفاده عیوکا ن ط یاز ینژ .3

 د.ینما یوکا درج عی رچسب ینژ طفا را  رروهخ و شیپرستار   د از ایمام کار یار .2

 شود .  ین گذاشتو عیط استرییوسط جراح و در شرا C.V.Lineص پزشم ع الج کایتر هاز ویشخه رحسب ن .5

 شود. ین استفاده عیکایتر از  تاد طو جاگذارهپوسا ناح یجوا ضد فون .6

 طن حفاظا نردیم انجام شده و پزشم و پرستار از وساهم  و صورت یسپتهیکن طعرکز طکایترها طدر هنگام کارگذار .7

 کنند. یاستفاده ع

 گردد. یض عیا ی ویص پزشم کایتر آارج ها یشخیاد و... ون  فونا، انسدهکاسیدر صورت اند .2
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 گردد. یض عیمار ی وهپانسمان عقن کایتر  و صورت روزانو یوسط پرستار عسئول   .9

 ده اسا.یو  خش ها ا الغ گردهتو  و کآهض ایصاالت طحر عصو و کمیدستورال من ی و .12

پیشگیری و کنترل عفونت های کاتترهای ادراری: 4روش اجرایی  .  

 اری اء سفح ایمنی و سالعا  هماران –پهشگهرط از ا تال  هماران  سترط داراط کایتر ادرارط  و  فونا  همارستان  هدف :

 صاحبان فرایند:

  خش هاط  همارستان -واحد کنترل  فونا

 ذینفعان:

  هماران داراط کایتر ادرارط

 (یکس توسط چهو  یدر چه محل ی، چه زمانیتی)چه فعال :شیوه انجام کار 

 ضرورط  و دلهن انزایش ریسم  فونا آوددارط عی شود. رهغیا حد اعکان از انجام سونداژ  .1

 سونداژ  همار در شرایط کاعالً استرین انجام عی شود . .8

ا تدا ضد فونی و  وداشا دسا ها یوسط پرستار انجام عی شود و   د از پوشهدن دستگش استرین، عجراط ادرارط  ا  .3

 ونداژ انجام عی شود.  تادین ضد فونی و س

 یاریخ انجام سونداژ در کاردکس  همار ثحا عی شود .  .2

 سوند در صورت صالحدید پزشم ی ویض عی شود .  .5

 در هر شهفا کارط حداتن یکحار عراتحا از سوند ادرارط انجام عی شود. .6

  گ ادرارط داراط در زعان ی ویض شهفا یا یلودگی و نشتی ی ویض عی شود .  .7

  گ ادرارط  و ههچ  نوان  ر روط یخا  همار ترار نمی گهرد و از یخا یویز عی  اشد .  .2

 هر شهفا و در صورت نهاز در طول شهفا  گ ادرارط یخآهو عی شود .  .9

 Nsشستشوط سند ادرارط  ا  .12

انواده  همار ارا و در صورت نهاز  و سونداژ  همار در عنزل یعوزش الزم در اریحاب  ا نقوه ط عراتحا از سوند  و وط و آ .11

 گردد .  عی
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 نحوه نظارت بر اجرای خط مشی و روش اجرایی : 

  طده دوره ای ازد

 مسئول پیگیری روش اجرایی :

 زر کنترل  فونایسوپروا

 منابع، امکانات و کارکنان مورد نیاز:

 یسفت – C.V.Lineا یسا پانسمان  – طن حفاظا نردیوسا –وکا یینژ –مارستان و پزشکان عتخصص ه  ط مآکرد  خش ها

  اکس

 سمت ینام و نام خانوادگ 

 مارستانیبکارشناس کنترل عفونت  فاطمه جهانی  ه کنندگانیته

 مارستانیب مترون  علی رقیبی  د کنندهییتا

 مارستانیس بیرئ سعید محرابیدکتر  ب کنندهیتصو
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مدیریت عدم تطابق در  استاندارد

 آزمایشگاه 

کد 

 سند 

bH-non com -man  /procelab-02/01 

 

 

از یدوین این روش اجرایی در گام اول یشریح نقوه شناسایی ، ی ریف و کنترل اتداعات اصالحی و پهشگهرانو یا حصول  هدف

نتهجو اثر  خش و در گام دوم  ازنگرط و یقآهن  دم انفحاق ها ) چو  ال وه و چو  الف ن (  و همراه اتداعات پهشبببگهرانو و 

ایا نقوه  ررسببی پهاعد هاط این یغههرات و اصببالحات انجام شببده و همچنهن اثر شببناسببایی  آن وتوع  دم انفحاق ها و در نو

  خشی اصالحات  ر روند کارط یزعایشگاه عی  اشد .

 :         مسئولیت نظارت و اجرا

            ن ارت : ریاسا عقترم  همارستان و عسئول ننی عقترم یزعایشگاه                                                     

 اجرا : عدیر دآآی  همارستان ، سوپروایزر یزعایشگاه ، عسئول کنترل کهفها   

 :روش کار 

 عنا ع دریانا گزارشات اتداعات اصالحی : -3-1

پهشنوادات ، انت ادات و ن رات : هر گونو احساس نهاز  و ا مال یغههرات در ساآتار سازعانی ، عنا ع انسانی ، شرایط  -3-1-1

شا ، کارط  ستند ( ، ایمنی و  ودا ستورال من هاط کارط ) اطال ات ع شگاهی ، روش هاط اجرایی و د و عقهفی آدعات یزعای

( و ... را کآهو عدیران ، پرسنن عقترم و یا انراد ذینفع در عجمو و عی یوانند در حوزه کارط آود یغههرات HESعقهط زیسا )

م پهشببنوادات و انت ادات و ن رات  و کمهتو عدیریا یزعایشببگاه ا الم نمایند . عورد نهاز آود را شببناسببایی کرده و از طریر نر

همچنهن جوا سوولا در اآذ پهشنوادات ، انت ادات و ن رات صندوق پهشنوادات ، انت ادات و ن رات یوهو و در اعاکن عختآف 

عدیریتی یزعایشببگاه یخآهو و عوارد نصببب گردیده اسببا کو این صببندوق ها  و صببورت دوره اط)عاههانو(  یوسببط نماینده یهخ 

ستاران ،  سرپر شکان ،  شنوادات پز شود همچنهن انت ادات و په شنوادات ، انت ادات و ن رات ثحا عی  عفروحو نهز در نرم په

صورت دوره اط ) عاههانو ( ارزیا ی آواهد  شنوادات   سال نرم انت ادات و په سایر انراد ذینفع در عجمو و یوسط ار ستاران و  پر

 .شد
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ضوع  صورت رد ، عو صمهخ گهرط و در  سئواین عر وطو در اره عوارد عفروحو ی سی و همفکرط  ا ع نماینده عدیریا پس از  رر

عختوعو شده و  و  نوان سا  و  ایگانی عی شود . در صورت یأیهد ، اتدام الزم طی نرم اتدام اصالحی ی ریف عی گردد . در هر 

 شنوادات و انت ادات و ن رات عی رسد .صورت نتهجو  و اطالع ارا و دهنده په

نتایج عمهزط ها :  پس از انجام هرگونو عمهزط داآآی ) یوسببط عسببئول ننی ، سببوپروایزر و عسببئول کنترل کهفی  -3-1-8

شرکا در  رناعو ارزیا ی  سازعان هاط  همو گر و...( و  شش عاهو( و آارجی )ن ارت یوسط ع اونا درعان ،  صورت دوره هاط   

سط گزارش عمهزان و ینالهز نتایج دریانتی از کهفها آ شگاه ) هر چوار عاه( ، گزارش  دم انفحاق هاط عفروحو یو ارجی یزعای

صالحی الزم را ی ریف و  سئولهن  خش ها اتدام ا شان  ا همکارط ع سد . و ای سوپروایزر عی ر  رناعو کهفها آارجی  و اطالع 

 عسئول اجرا ی ههن عی شود .

نگرط عدیریا : یکی از آروجی هاط جآسبببات  ازنگرط عدیریا نهاز  و ا مال یغههرات و ی ریف اتدام جآسبببات  از -3-1-3

اصببالحی عی  اشببد . لذا در چنهن عواردط نماینده عدیریا ) عسببئول کنترل کهفی ( عوظف اسببا این یغههرات و اتداعات 

 اصالحی را شناسایی ، ثحا و عدیریا نماید .

ر : هر گونو عوارد  دم انفحاق در  خش هاط عختآف یزعایشببگاه ، یجوهزات ، عنا ع ) انسببانی و آروجی هاط نا عنفح -3-1-2

دستگاهی ( و ... در صورت عشاهده  اید در نرم اتداعات اصالحی عوجود در هر  خش عستند و یوسط عسئول  خش عر وطو  و 

 عسئول کنترل کهفی گزارش گردد .

شد  ا نتایج یقآهن و ارزیا ی ها :  -3-1-5 صالحی  ا شده چنانچو نهاز  و ی ریف اتدام ا پس از یجزیو و یقآهن داده هاط کسب 

 همکارط نماینده عدیریا اتداعات اصالحی الزم ی ریف عی گردد .

عدیریا دانش : دانشببی کو در یزعایشببگاه یشببخهص طحی در زعان ها و عوت ها هاط عختآف یولهد عی شببود )  راط  -3-1-6

سبببو یا  قب کارط ، حهن یم عأعوریا کارط ، حهن یم رنع اشبببکال ، حهن کار در گروه ها یا یهخ هاط ع ال : حهن یم جآ

کارط ، حهن نرایند هاط کارط روزعره و یا عی یواند یم یجر و ننی ، یم دیدگاه ننی ، یم یجر و عدیریتی ، یم دیدگاه 

تی آآر ، کسب ، ذآهره سازط ،  و اشتراک گذارط و عدیریتی و حتی یم عحقب اآتحاس شده از یم عفال و  اشد ( را  ایس

 . در نوایا در یزعایشگاه  و کارگهرط نماید . این  و کارگهرط  و  نوان یکی از ورودط هاط ی ریف اتدام اصالحی آواهد  ود

سببایر عوارد :  عواردط همچون آروجی جآسببات یهخ عدیریا یزعایشببگاه ، جآسببات داآآی و  موعی و یخصببصببی  -3-1-7

 همارسببتان و یزعایشببگاه ، کالس هاط ضببمن آدعا  رگزار شببده و یغههرات ایجاد شببده در  واعن داآآی و آارجی عؤثر  ر 

 یزعایشگاه و ... عی یواند  و  نوان ورودط ی ریف اتداعات اصالحی  اشد .
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رط عسبببئولهن  خش ها اتدام ی ریف و پهگهرط اتداعات اصبببالحی : در یماعی عوارد نوق ، نماینده یهخ عدیریا  ا همکا -3-8

اصالحی الزم را در نرم اتدام اصالحی ثحا عی نماید و زعان الزم ، عسئولهن انجام و عنا ع عورد نهاز  راط اجراط اتدام اصالحی 

ی ههن عی گردد . نماینده عدیریا  و عن ور کنترل هر چو دتهر یر ، این اتداعات ی ریف شبببده را در نرم پهگهرط اتداعات 

صالح صالحی اتدام نماید . در ا سحا  و پهگهرط انجام اتدام ا سا ن سهد عورد ن ر عی  ای سر ر ی ثحا نموده و در زعان هاط 

شود کو در  صورت گرنتو و یا اثر  خش نحودن اتدام نوق ، عوآا عجددط  راط انجام اتدام ی ریف عی  صورت  دم یأیهد اتدام 

رل الزم را انجام عی دهد . در صبببورت  دم یأیهد ، عرایب جوا پهگهرط و زعان نوق ، عجدد نماینده عدیریا پهگهرط و کنت

شهفا  سئول  شد ، عرایب  و اطالع ع صالحی نورط  ا صوریی کو نهاز  و اتدام ا شود . در سئول ننی ا الم عی  ا الم ن ر  و ع

ده عنجر  و رنع عورد  دم انفحاق رسانده و درصورت اعکان اتداعات اصالحی الزم انجام پذیرد . در صوریی کو اتداعات انجام ش

 نشده ،  ا هماهنگی و عشورت عسئول  خش عر وطو اتداعات اصالحی الزم نورا انجام پذیرد.

ی ههن  آن وتوع  دم انفحاق ها : نماینده عدیریا عوظف اسببا در هنگام ی ریف اتدام اصببالحی  ا همکارط عسببئولهن  -3-3

انفحاق ها ) چو  ال وه و چو  الف ن ( و شناسایی  آن وتوع  دم انفحاق ها ) چو   خش عر وطو نسحا  و  ازنگرط و یقآهن  دم

 ال وه و چو  الف ن ( اتدام نماید . پس از کشبببف  آن  روز  دم انفحاق ها  و عن ور اینکو ین  دم انفحاق یکرار نشبببود و یا در 

 ط  ا نرم اتدام اصالحی ی ریف و عدیِریا نماید . جاط دیگر رخ ندهد  ایستی اتدام اصالحی یا اتداعات اصالحی عناسب دیگر

 ررسببی پهاعد ها شبباعن ریسببم ها و نرصببا ها :   ا یوجو  و اینکو عمکن اسببا در راسببتاط ا مال یغههرات و اتداعات  -3-2

اجرایی اصالحی در هر عوضو ی شاعن ساآتار سازعانی ، عنا ع انسانی ، شرایط کارط و عقهفی ، نتایج یزعایشات ، روش هاط 

( و ... ، پهاعد هایی در پی داشتو  اشد . HSEو دستورال من هاط کارط ) اطال ات عستند ( ، ایمنی و  وداشا عقهط زیسا )

لذا نماینده عدیریا  ایستی ریسم ها و نرصا هاط حاصن از این یغههرات و اصالحات را ی ههن ، عستند و اطالع رسانی نماید 

داعات ع تضببی  راط  رطرف کردن ریشببو و  آن زعهنو اط عوارد  دم انفحاق  و عدت یم سببال .سببوا ر  دم انفحاق و نهز ات

 نگودارط و  ایگانی شوند.

 

 

 

 

 

 



 

    51/51/5931:  ابالغ تاریخ                 

 1 دفعات بازنگری :                 

 1400/10/13تاریخ بازنگری : 

 34   : حهفص                                                                                                                                                                                       

 اجرایی های روشکتابچه 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 سمت یخانوادگنام و نام  

 مسئول آزمایشگاه حسینی ه کنندگانیته

 مدیر داخلی بیمارستان اصغر کرامتی د کنندهییتا

 رئیس بیمارستان دکتر سعید محرابی ب کنندهیتصو



 

    51/51/5931:  ابالغ تاریخ                 

 1 دفعات بازنگری :                 

 1400/10/13تاریخ بازنگری : 

 35   : حهفص                                                                                                                                                                                       

 اجرایی های روشکتابچه 

 
 

 

 

د به پزشکی سجنحوه انتقال  استاندارد

 قانونی  

کد 

 سند 

BH-DB-PROC /proce nur sta -02/01 

 

 :گام های انجام کار 

صورت عی  -1 ساب  و واحد اعور  هماران  سویو ح صدور و پهگهرط گواهی نوت و ی ارجاع اولها دم و همراههان عتونی جوا 

 گهرد.

 پهگهرط کوید و غهر کوید  ودن  همار یوسط واحد رسهدگی  و اعور  هماران صورت عی گهرد. -8

پزشکی تانونی  راط حضور و  ررسی جسد هماهنگ یوسط واحد اعور  هماران در صورت ضرورت تانونی و دلهن تانونی  ا  -3

 عی شود .

صورت عی  -2 شرایط تانونی  سط واحد اعور  هماران و ارجاع اولها دم طحر  شکانی یو شاوره جوا هدایا انجام کالحد  ارا و ع

 گهرد.

وات شببوردارط در صببورت نهاز  و حضببور عاعور نهروط انت اعی ، ع رنی ناعو  و واحد نهروط انت اعی و پهمانکار حمن اع -5

 یوسط عرجع تضا ی )پزشکی تانونی( صادر عی شود .

 یوسط پزشکی تانونی ع رنهناعو  و د هرآانو  همارستان  راط اآذ کپی عدارک و عستندات پرونده داده عی شود . -6

 همراههان اولها دم  در ع ها عاعور نهروط انت اعی  و  عاشبببهن حمن جسبببد عورد یا هد ، جوا یقوین جسبببد  و دنتر -7

 پرستارط عراج و عی کنند ودنتر پرستارط هماهنگی  ا نگوحانی انجام عی دهد. 

 در عورد انت ال  هماران کرونایی  و  جستان نصب  رچسب پآمب  ر روط عاشهن حمن اجساد الزاعی اسا . -2

 تان یوهو و یدوین : دنتر پرستارط ،دنتر پهگهرط اعور  هماران و دنتر  وحود کهفها و ا تحار خشی  همارس

 



 

    51/51/5931:  ابالغ تاریخ                 

 1 دفعات بازنگری :                 

 1400/10/13تاریخ بازنگری : 

 36   : حهفص                                                                                                                                                                                       

 اجرایی های روشکتابچه 

 
 

 

 سمت ینام و نام خانوادگ 

 ه کنندگانیته
علی رقیبی و مهدی 

 علیزاده و مرضیه مختاری 

مدیر خدمات پرستاری و مسئول 

 پشتیبانی و مسئول بهبود کیفیت

 بیمارستان پرستاری مدیر  علی رقیبی   د کنندهییتا

 رئیس بیمارستان دکتر سعید محرابی ب کنندهیتصو


