
 

 

  

 
 
 
 
 
 

کتابچه توجیهی کارکنان 

بهمن در بدواستخدام22بیمارستان  

 

1401 

user 
 تهيه كننده:مژگان الماسی مسئول واحد بهبود كيفيت

سالمی واحد مشهدادانشگاه آزاد   

بهمن22ستان آموزشی درمانی بیمار  



  

 

 واحد بهبود كيفيت

 
 

رب 001/14                  سند : کد  

 01/11/1400         تاريخ صدور: 

 01/11/1401      تاريخ بازنگري: 

 00 :ويرايشکد       00: بازنگري کد

بهمن  مشهد 22بیمارستان   

 بهمن      22کتابچه بدو استخدام بیمارستان 
 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1فهرست مطالب  صحفه

 موقعيت جغرافيايي 3

 ويژگيهای فرهنگي و بومي  3

 معرفي بيمارستان 4

 شناسنامه كلي بيمارستان 4

اسامي رؤسای تمامي بخش های باليني و تيم مديريت و رهبری تلفن واحد ها /  6  

فيزيکي  بيمارستانمعرفي فضای  7  

بيمارستان  و رسالتچشم انداز 8  

 اهداف كالن ،استرا تژيهای كالن ، ارزشها 8

 منشور حقوقي و اخالقي كاركنان 9

 رعايت حقوق گيرندگان خدمت 10

 ايمني بيمار 11

 هموويژيالنس 12

 برنامه كنترل عفونت 17

 بهداشت محيط  22

 نقشه های ساختمان  26

 آتشنشاني 28

 مديريت بحران 30

 مديريت خطر 33

 نمودار سلسله مراتب 34

كاركنان استانداردهای پوشش 35  

و مراحل شروع به كار اموراداری ومالي 35  

امکانات رفاهي  38  

 دستورالعمل های مديريت شده 39

 كميته های فعال بيمارستان 40

 معرفي واحد ها و بخش های بيمارستان 41

و پاراكلينيك واحد های باليني 41  

و واحد های اداری واحد های پشتيباني 42  

با بيمارستان ارتباط 48  

  



  

 

 واحد بهبود كيفيت

 
 

رب 001/14                  سند : کد  

 01/11/1400         تاريخ صدور: 

 01/11/1401      تاريخ بازنگري: 

 00 :ويرايشکد       00: بازنگري کد

بهمن  مشهد 22بیمارستان   

 بهمن      22کتابچه بدو استخدام بیمارستان 
 

 

2 

 

 

 

 سرآغاز
 گرامی همکار

 

 می خودگرامی کارکنان جمع در را شما حضور بهمن 22 بیمارستان مدیریت حوزه

 امیدواریم . است داده ما رابه بیماران به خدمت توفیق که را پرودگار سپاس .دارد

 سهم به نیز ما از یك هر .فرماید عطا ما نیزبه را مسئولیت این پذیرش ظرفیت که

 و مسوولیت چهارچوب در خدمت ارایه به وجه بهترین به کردکه خواهیم تالش خود

 . بپردازیم خود اي حرفه وظایف شرح

 و مقررات مرکز، این فعالیت با شما آشنایی هدف با دارید اختیار در که اي کتابچه

 جدیدي عضو بعنوان شما حقوق و اختیارات و نفعان ذي حقوق بیمارستان، قوانین

 در ، اسالمی آزاد دانشگاه بزرگ خانواده به وابسته بهمن 22 بیمارستان خانواده از

 . است شده گرفته نظر

 .فرمایید مطالعه دقت با را کتابچه این است خواهشمند
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 ويژگیهاي فرهنگی و بومی
 مشهد 

نفر  ۲٬957٬75۱این شهر با  ۱۳9۳ماری عمومی نفوس و مسکن سال است. بر اساس سرش خراسان رضویو مركز استان  ایرانشهری در شمال شرقی النك
، ساالنه پذیرای بيش شيعهمذهب  هشتمين امام، الرضاحرم علی بن موسیاست. این شهر به واسطه وجود  تهرانپس از  ایرانجمعيت دومين شهر پرجمعيت 

باشد. كيلومتر مربع می ۱7۳58ر مشهد درآخرین تغييرات بالغ بر ميليون زائر از خارج از كشور است. مساحت شه دواز داخل و بيش از  زائرميليون  ۲7از 
به خاطر  كهشمال و بينالود در جنوب قرار داردو در انتهای جنوبی دشت رسوبی توس واقع شده است و دو رشته كوه هزار مسجد در  رودكشف ابریزحوضه در

است. این منطقه در آغاز مسکن  آمدهبه حساب می خراسانبه عنوان یکی از بخشهای مورد توجه برای سکونت در  اسالمشرایط مناسب طبيعی، از پيش از 
و بازبنای آن  جمشيدهای ایرانی بنای اصلی شهر توس را به است. در اسطوره وجود داشته توسبود. در نزدیکی شهر كنونی مشهد ، شهری بنام  اقوام آریائی

ای چند، آگاهی چندانی در دست نيست. ولی با توجه دهند. از تاریخ این شهر در پيش از اسالم، به جز افسانهنسبت می كيانی، پهلوان و سپهساالر توسرا به 
های ، و از والیتبلخو  مروبه  نيشابورو  گرگانهای سر راه ، یکی از مرزداریساسانيانتوان گمان برد كه این شهر در اواخر حکومت به اسناد موجود، می

طور كامل توسط اعراب فتح شد. در دوره اسالمی این منطقه بخشی از والیت توس به به عثماندر زمان خالفت  توساست.بوده خراسان بزرگمشهور در 
مردم شهر  مغوالنگرفت. پس از حمله كنونی هستند را نيز در بر میكه بخشی از مشهد  نوغانو  سنابادهای كه آبادی بود تابرانمركزیت شهر 

 برگزیده شد.  پایتخت ایرانبه عنوان  نادرشاه افشاركردند و شهر گسترش پيدا كرد. مشهد در زمان حکومت  به مشهد مهاجرت توسٔ  شدهویران

 نام مشهد 
هـ. ق، بر  ۳در عرف و اصطالح شده « مشاهد»و « مشهد»شود. واژگان جمع بسته می« مشاهد»واژه مشهد به معنی محل شهادت است و به این معانی به واژه 

( و مشهد توس یا مشهد ابوسعيد ابوالخير)آرامگاه  مشهد ميهنه، و فارسدر  مشهد مرغاباست، چنان كه در آن زمان، شدهاطالق می رجالو  اولياءو  ائمهقبور 
هـ. ق، در آرامگاه هارونی سناباد به خاک سپرده شد.  ۲۰۲در سال  مأمون عباسیاست. علی بن موسی الرضا پس از قتل به دست ، وجود داشتهخراسانرضوی در 
صفوی افزوده گشته و مردم توس به  شاه تهماسبخوانده شد و به مرور زمان بر پهنه آن، به ویژه در زمان « مشهدالرضا»به نام « سناباد نوغان»از آن پس 

 به این شهر داده شد. محمود غزنویتوسط سلطان مشهد كوچ داده شدند؛ و به مرور زمان نام مشهد بر این شهر ماندگار شد. گفتنی است كه نام مشهد اولين بار 

  فرهنگ 
رد تفاوتهایی كر بين ترک و ر جزئيات در شمال و جنوب و دفرهنگ مردم خراسان رضوی در اكثریت مناطق استان همان فرهنگ مردم ایران است البته كمی د

 دارد كه قابل تامل نيست.

 فاصله مشهد با شهرهاي بزرگ  ایران كشور

 فاصله شهر فاصله شهر  رضوی خراسان استان

 9۲۲ یزد 89۴ تهران  مشهد شهرستان

 9۴۰ زاهدان ۱7۶8 اهواز  مركزی بخش

 ۱۰۶7 رشت ۱۳7۴ بندرعباس  مشهدالرضا نام)های( دیگر

 ۱۲۲۲ اصفهان 7۰۰ ساری  سناباد،توس نام)های( قدیمی

 ۱۳7۴ شيراز ۱۴۳۲ تبریز  ۱۲97 سال شهرشدن
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http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2
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ليت با هم خراسان رضوی محل زندگی اقوام گوناگونی است كه به رغم تفاوتهای نژادی و فرهنگی ، به واسطه رشته محکمی از عوامل پایداری چون دین و م
مادری سخن می گویند و به آداب و رسوم نياكان خویش پایبندند اما همواره از اینکه مسلمان و ایرانی هستند  متحدند . گرچه آنها در جمع خود به زبان و لهجه

سفری از شمال  به خود می بالند . یکی از دالیل تنوع چشمگير ساكنان خراسان رضوی ،كوچ اختياری و یا اجباری به سرزمين وسيع و حاصلخيز بوده است . در
 وی تنوع نژادی و گوناگونی گویش مردمان آن نواحی را به روشنی می بينيم .به جنوب خراسان رض

ر استان خراسان ندگی طوایف داز جمله ویژگيهای فرهنگی مردم خراسان رضوی ، عالقه به موسيقی بومی است كه در جشنها و مراسم اجرا می شود . با پراك
نهایی حائز تضوی هریك به ركردها ی شمال خراسان رضوی ، تركمنها ، بلوچها و شرق خراسان  رضوی ، شيوه های اجرای موسيقی نيز متنوع است . موسيقی

ساز قيچك از مهارت  يز در نواختنناهميت است .به طور كلی آالت موسيقی خراسان رضوی عبارتند از ، دوتار ، سرنا، دهل ، دپ، قشمه، كمانچه ونی . بلوچها 
 خاصی برخورداند .

. مردان و زنان بلوچ  هل سنت هستنداشرق و جنوب خراسان رضوی مستقرند و به فعاليتهای كشاورزی و دامداری مشغولند ، آنهامسلمان و غالبا  بلوچها بيشتر در

نر سوزن دوزی یش از هوشاک سنتی خونيز در استفاده از پوشاک سنتی خویش اصرار می ورزند . زنان بلوچ عالوه بر به كار گيری پارچه های گلدار ، در تهيه پ

 استفاده می كنند . 

ز جمله عراق و اشورهای دیگر اغلب مهاجرتهای داخلی  منحصر به كوچ روستایيان به مراكز شهری است . شهر مشهد تقریبا از تمامی نقاط ایران و برخی ك

 افغانستان مهاجر پذیرفته است . 

 اقلیم 

درجه باالی  ۴۳ها در تابستان درجه حرارتبيشتر در جهت جنوب شرقی به شمال غربی است. حداكثر آب و هوای مشهد معتدل و متغير است و وزش بادها در آن 

 درجه زیر صفر است.  ۲۳ها صفر و كمترین آن در زمستان

 بیمارستان معرفی 
 

اهانه وكمك به مردم منطقه  در توسط خير نيکوكار جناب آقای عبدالحسين بهمن با اهداف خير خو ۱۳79بهمن درسال ۲۲بيمارستان آموزشی درمانی         

جراحی ،  – محدود داخلی جهت رفع نيازهای بهداشتی درمانی و آموزش پزشکی  ، واگذار گردید. در سالهای اوليه تأسيس بيمارستان دارای بخش های

 ز مهاجرین افغانی ساكناخيل انبوهی  اورژانس ، زایشگاه و   اتاق عمل بود.به لحاظ اینکه منطقه دارای جمعيتی متراكم با وضعيت اقتصادی پایين می باشد و

ی نمود ، لذا به مای را طلب  فتههستند و نيز از سطح اجتماعی پایين تری برخوردارند كه وجود امکانات و سرویس های خدمات درمانی قابل قبول و پيشر

فوق تخصصی های تخصصی و اهتمام دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد و كادر متعهد بيمارستان وهمت خيرین محترم در طی چندین فاز توسعه ای ، بخش

شت و درمان می باشد . بخشهای ز وزارت بهداتخت دایر بوده دارای رتبه یك ارزشيابی ا ۱۳۱تخت مصوب و ۱75نيز به آن افزوده شد و در حال حاضر دارای 

مل مركزی ، اورژانس ، ع، اتاقهای  NICUبزرگساالن ،  ICUبستری شامل جراحی وداخلی  زنان ، اطفال  ، جراحی وداخلی مردان ، روانپزشکی زنان ، 

 می باشد.و هماتولوژی زایشگاه ، دیاليز 

 بخش های زیر است :  ۱7 و شامل متر مربع۶5۰به مساحت در فضایی  درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی بيمارستان

 اب ، گوش وحلق وبينی ،احی مغز واعصارتوپدی ، جراحی عمومی ، جر عفونی،چشم ، ،، اطفال ، روانشناسی بالينی ، تغذیه و رژیم درمانی و غدد زنان ، داخلی

، وبزرگساالنودكان زادان ، قلب كدندانپزشکی ، جراحی پالستيك ، جراحی اطفال و نوزادان ،  نو ،اعصاب و روان،پوست ، اورولوژی ، داخلی مغز واعصاب  

 ، جراحی سر و گردن می باشد. تغذیهریه ،  انکولوژی،كليه كودكان ،

اسپيرال ،  CTSCAN كالر داپلر ،   داروخانه ، آزمایشگاه و پاتولوژی ، فيزیو تراپی ، رادیولوژی ، سونوگرافی ، سونوگرافی بخشهای پاراكلينيك شامل :

فی )نوار قلب ( ، الکتروآنسفالوگرافی ، شنوایی سنجی  ، آندوسکوپی ، اكوكاردیو گرافی قلب ، الکترو فيزیولوژی ) نوارعصب  و عضله ( و الکتروكاردیو گرا

 اسپيرومتری) تست تنفس ( نيز دایر می باشد.

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D9%87_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D9%87_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AA
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 سيستم دفع حریق :آب و كپسول 

 سيستم پيج : دارد         ندارد 

 برق اضطراری :دارد     ندارد 

  لوله كشی گازهای طبی : دارد     ندارد 

  (۳ا طبقه ت  -۱تعداد آسانسور نفربر :یك دستگاه)از طبقه 

 : (۳ا طبقه ت -۱دستگاه )از طبقه  ۱تعداد آسانسور غذا بر 

 :دستگاه سرد خانه مواد غذایی ۱تعداد سردخانه های ثابت زیر صفر 

 :گاه سرد خانه مواد غذاییدست ۱تعداد سردخانه های ثابت باالی صفر 

  : كشویی  ۳سردخانه  ۱تعداد سردخانه های جسد 

 : ۳تعداد اتوكالو  (در ۳عدد( عدد اتوكالو بخارCSR )و یك عدد در جایگاه زباله) 

 به سيستم اگو اضالب بيمارستان :چاه جاذب متصلسيستم ف 

 :الندری: قدرت كل ماشين های شستشوی نصب شده به كيلو گرم 

 كيلو گرم عفونی ۲۰كيلوگرم دستی و  ۲۰كيلوگرم نيمه اتومات، ۴۰تمام اتومات ، كيلوگرم7۰شستشو: ماشين  ۴

 كيلو آبگير تمام استيل عفونی  ۳۰كيلو عمومی و  ۲۰دو دستگاه آبگير : 

 كيلو گرمی با سوخت گاز ۳۰و  ۲۰عدد خشك كن :۳

 یك دستگاه اتو پرس ویژه روپوش پرسنل 

 یك دستگاه سونوگرافی مدیسون و یك دستگاه سونوگرافی پرتابل واحد رادیولوژی مجهز به 

 آمپری و دو دستگاه رادیوگرافی پرتابل ميلی 5۰۰و  ۶۰۰دو دستگاه رادیولوژی 

 یك دستگاه سی تی اسکن اسپيرال فيليپس 

 

 
 

ن عرصه آموزش بالينی گروه های پزشکی وپيراپزشکی دانشگاه آزاد اسالمی مشهد  می باشد  و با پذیرش  بهم ۲۲عالوه بر خدمات درمانی ، بيمارستان 

درصد  آموزش بالينی دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی مشهد را   نيز  ۶۰نفر  در رشته های مختلف  پزشکی و پيراپزشکی بيش از  ۲۲۰۰ساالنه بالغ بر 

 اسب آموزش و پزژوهش های كاربردی پزشکی را نيز مهيا نموده استتقبل نموده است و بستر من

 

 شناسنامه کلی بیمارستان 

 درجه یك درجه ارزشيابی بيمارستان : 
  پروانه تاسيس :دارد           ندارد 
 سطح فعاليت طبق پروانه تاسيس :عمومی        تك تخصصی 
  درمانی –نوع فعاليت :تشخيصی 
  ۱75(:تعداد تخت ثابت )مصوب 
 : ۱۱۰تعداد تخت فعال 
 : ۱۳79سال تاسيس 
 : متر مربع5۰۰۰مساحت كل زمين 
 :متر مربع۱5۰۰۰مساحت كل زیر بنا 
 : طبقه ۳ تعداد طبقات 
 بيمارستان طبق پروانه تاسيس : وواحدهاینام بخشها 

لوژی،داخلی اعصاب،نوزادان،چشم،جراحی مغز و اعصاب ، داخلی،جراحی عمومی،زنان و زایمان ،اطفال،ارتوپدی،پوست،عفونی،گوش و حلق و بينی،انکولوژی،ارو
 واحد فيزیوتراپی در دست اقدامكه و سونوگرافی،آزمایشگاه ،داروخانه  ،رادیولوژی ICU،NICU  ،UROD ، CTSCANروانپزشکی، 
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تخصصیدرمانگاههای  داروخانه ۳۰۰ پذیرش اورژانس ۲۱۶  بخش های بالينی 

 بخش مردان ۲۱۲ مسئول كلينيك ها ۳۰9 پزشك داروخانه ۳۰۱ حسابداری ۳7۰

 اتاق خصوصی مردان ۲8۳ پذیرش درمانگاه ۳۲۳ نوار مغز و عصب عضله ۲9۱ كارشناس بيمه ۲۳5

 ۲۳۴ تنظيم خانواده ۲59 ترخيص ۲۴۴
صندوق پذیرش 

 درمانگاهها
 نوزادان ۲۳۲

۲5۴-۲55 درمانگاه ارولوژی ۳۰8 اكو ۲۳۲ كارپردازی ۳۲9  بخش زنان 

۲5۲-۲5۳ درمانگاه اطفال ۳۰۳ فيزیوتراپی ۲5۱ انبار ۲7۲  اتاق خصوصی زنان 

 بخش زایشگاه ۲۳7 درمانگاه پوست ۳۲۶ اداری و پشتيبانی تاسيسات ۲8۴

 اتاق عمل زایشگاه ۲۳۶ درمانگاه تغذیه ۳۰5 ریاست ۲۲۳ حراست ۲9۳

اورژانسانتظامات  ۲۲5  ای سی یو ۲89 درمانگاه روانشناسی ۳۰5 مدیریت ۲۲۴ 

 دیاليز ۲۴۰ درمانگاه جراحی عمومی ۳۱5 امور اداری ۲۲۲ انتظامات پاركينگ ۳۰5

۱درمانگاه چشم  ۳۱9 خدمات پرستاری ۲۲7 دفتر مجله ۲79  اطفال ۲۴9 

۲درمانگاه چشم  ۳۱8 معاونت آموزشی ۲8۲ تلفن خانه ۲۰۱ مادرنوزاداتاق  ۲۳۱   

 اتاق عمل مركزی ۲78 درمانگاه مغز و اعصاب ۳۰9 كتابخانه ۲8۲ بوفه ۲۳7

 استراحت اتاق عمل ۲7۶ درمانگاه ارتوپدی Skill lab ۳۲5 ۲8۲ نقليه ۲79

 اورژانس ۲۱۴ درمانگاه جراحی اعصاب ۳۰۶ كالسهای آموزشی ۲8۲ خياط خانه ۲۰۳

 اتاق عمل اورژانس ۲۱9 درمانگاه داخلی ۳۲۱ دفترتوسعه آموزش ۲5۶ فراخوان نگهبان ۲۰5

۲۶7-۲۶8 درمانگاه روانپزشکی ۳۱۶ منشی گروههای آموزشی ۲8۲ پذیرش بستری ۳۲۳  بخش اعصاب و روان 

دانشجویان-پزشك درمانگاه زنان ۳۲۰ سوپروایزر آموزشی ۲8۲ آمار و مدارک پزشکی ۲9۴  

 پزشك اورژانس ۲۱7 درمانگاه عفونی ۳۱۴ كنترل عفونت ۲۴7 بایگانی مدارک پزشکی ۲۴7

 استراحت پزشك اورژانس ۲۲۰ دندانپزشکی ۳۰7 واحد بهبود كيفيت ۲۴8 مهندسی پزشکی ۲۳۴

اطفال متخصص ۲۲۶ شنوایی سنجی ۳۱۱ واحد فناوری اطالعات ۲۶۶ بانك انصار ۲8۶  

داخلی متخصص ۲8۰ پاراكلنيك بهداشت محيط ۲۰۴ بانك ملی ۲۴۳  

 الندری ۲۰۳  
-۲۰7

۲۰8 
 انترن خواهران ۲۶۲ آزمایشگاه

 انترن برادران ۲۴8 رادیولوژی ۲9۲ بهداشت حرفه ای ۲۴8  

 انترن اورژانس ۲۱8 سونوگرافی ۲۱۰ كارشناس تغذیه ۲۰۶  

 انترن زنان ۲۱۳ سی تی اسکن ۲۱۱ آشپزخانه و سلف ۲۰۶  

انــــلی بیمارستـــن هاي داخــــماره تلفـــش  
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بیمارستان فیزیکی فضاهاي معرفی 

 : باشد می طیقه 3 شامل بیمارستان

مركزی یس،انبارسرو ،سلف ،آشپزخانه ،تاسيسات رادیولوژی،اسکن تی سی سونوگرافی، پاتولوژی، و آزمایشگاه بخش شامل : منهای یك طبقه ، 

و شعبه بانك  بهداشت حرفه ای ، یهواحد بهداشت محيط ،تغذ ، واحد بهبود كيفيت آموزشی  ، سوپروایزر ،آموزشی معاونت دفتر ،تلفنخانه ، كاالی طبلنژری،

 .استانصار

بستری ،پذیرش قلب اركوچك،نو های جراحی و وپانسمان ،تزریقات ،تریاژ،اورژانس ،حراستانتظامات و اطالعات های بخش شامل )اول(:همکف طبقه ، 

 های مراقبت بخش،  سکوپیبرونکوسکوپی،كولونوآندوسکوپی ،  ، كارگزینی واحد ، بيمارستان مدیریت و ریاست صندوق،دفتراورژانس و بستری،  پذیرش

 آموزشی كالسهای و  و مهندسی پزشکی  زایشگاه ، NICU،اتاق استراحت مادران  (NICU) نوزادان ویژه

و اتاق اینترن آقایان همودیاليز ،بخش كودكان گروه ،دفتر كودكان بخش : اول طبقه نيم 

كنترل عفونت و پرستاری مدیریت دفتر ، ،فيزیوتراپی دپارتمان جراحی – داخلی بخش : دوم طبقه  

 اسامی مسئولین فنی بیمارستان

دكتر هادی بيژن نژادبيمارستان:جانشين مسئول فنی  دكتر محمد خان قيطاقی:بيمارستانمسئول فنی    

 فهرست اسامي رؤسای تمامي بخش های باليني و تيم مديريت و رهبری

 نام واحد باليني رئيس واحد اسامي تيم مديريت و رهبري سمت

محمد خان قيطاقیدكتر  سرپرست بيمارستان پریسا ظریف نجفیدكتر   داخلی و جراحی مردان 

 جراحی وداخلی زنان دكترپریسا ظریف نجفی هادی بيژن نژاددكتر  مدیر داخلی

شهرام كيخادكتر  معاون آموزشی  روانپزشکی دكتر وحيد سعادتيان 

کمال شبانيانیف رئيس اداره خدمات پرستاری  اطفال دكتر مرتضی ميرزاده 

رضایی دكتر جواد مژگان الماسی واحد بهبود كيفيت  ICU 

هاشم طلوعدكتر  مهندس حسين اسکندری مسئول فناوری اطالعات  اتاق عمل 

مژگان بيات مختاریدكتر محمد جواد نقوی مقدم مسئول حسابداری  NICU 

خزاعیمحمودرضادكتر  مژده انتخابی سوپروایزر آموزشی  دیاليز 

رویا نصيریدكتر    زایشگاه 

 اورژانس             شهرام كيخا دكتر          

رضایی عليرضادكتر    آزمایشگاه 

فرنود رجب زادهدكتر     رادیولوژی 
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و كامپيوتر واحد ،  زنان روانپزشکی بخش : دوم طبقه نيم IT ، زنان گروه دفتر ، حسابداری اداره ،،اتاق اینترن خانم هاعضله و عصب نوار مغزو نوار بخش 

 واعصاب مغز گروه دفتر و

بزرگساالن ویژه مراقبتهای بخش، : سوم طبقه (ICU)، مركزی ریليزاسيوناست واحد ، مركزی عمل ،اتاقهای،بخش هماتولوژی داخلی گروه دفتر (CSR)  

 :نمازخانهنقليه، پزشکی علوم مجله دفتر ، اجتماعات سالننيم طبقه سوم ، 

واحددرآمد ، بایگانی و آمار و پزشکی مدارک واحد ،كتابخانه پزشکی،سردخانه ، وتجهيزات دارویی مركزی ،انبار زباله امحاء مركز : بيمارستان محوطه 

 ،بوفهاضطراری برق ،موتورخانه پاركينگ ،انتظامات

 ای تخصصی و فوق تخصصی زنان هپذیرش درمانگاه ها وكلينيك ،  بالينی مهارتهای مركزدرمانگاهها: درساختمان مجزاواقع در پاركينگ بيمارستان وشامل

،گوش وحلق  االندكان وبزرگسقلب كو وزایمان،نازایی، ارتوپدی،عفونی، داخلی، غدد، جراحی عمومی،  پوست، نوزادان وكودكان، جراحی اطفال،كليه اطفال،

  می باشد. ، دندانپزشکیانکولوژی،جراحی مغز واعصاب ،جراحی سر و گردن  ، ارولوژی ، روانپزشکی ، ریه ،چشم  ،وبينی 
 

، سونوگرافی  سونوگرافی ، رادیولوژی ، بخشهای پاراكلينيك شامل : روانشناسی بالينی، كلينيك تغذیه و رژیم درمانی ،آزمایشگاه و پاتولوژی ، فيزیو تراپی

 اكوكاردیو گرافی قلب ، الکترو فيزیولوژی ،اسپيرال ، الکتروآنسفالوگرافی ، شنوایی سنجی  ،   CTSCANكالر داپلر ، 

 نوارعصب  و عضله ( و الکتروكاردیو گرافی )نوار قلب ( ، اسپيرومتری) تست تنفس ( نيز دایر می باشد.) 

 

 چشم انداز 

بتنی بر هویت ایرانی ممصصم است به عنوان یك قطب علمی ۱۴۰۱بهمن در افق چشم انداز سال ۲۲فوق تخصصی آموزشی درمانی  تخصصی ، بيمارستان     
تخصصی  تخصصی و فوق در شمال شرق كشور یك معيار و محك در زمينه آموزش ،پژوهش و ارائه مراقبتهای ایمن بهداشتی درمانیاسالمی ،الهام بخش 

اء آموزش و و ارتق فونتع، كنترل  ،برای واحد های بخش بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی باشدو در جهت افزایش ایمنی و بهداشت
 ندگان خدمت در حوزه سالمت و توسعه پایدار آن در سطح ملی و منطقه ای گام بردارد.رضایتمندی گير

 رسالت 

تان خصوصی ارائه دهنده خدمات بهمن به عنوان یکی از بيمارستانهای خيریه برتر و تنها بيمارس ۲۲فوق تخصصی آموزشی درمانی تخصصی ،بيمارستان        
 رمان و آموزشتخصصهای درمانی در استان خراسان رضوی در چهار چوب سياست های كالن بخش بهداشت ،دتخصصی اعصاب و روان عالوه بر سایر 

تامين  در جهت پژوهش و،آموزش  و كنترل عفونت ،تشخيص و درمان بهداشتدر زمينه المی مشهد ،رسالت ارائه خدمات اثر بخش پزشکی دانشگاه آزاد اس
 ایمنی و سالمت جامعه تحت پوشش خود را مطابق با استانداردهای ملی و بين المللی به عهده دارد. ء،حفظ و ارتقا

 درمانی تامين كند و بر راكز بهداشتیمرا از طریق تقویت همکاری با در این راستا بيمارستان خود را ملزم می داند پاسخگویی به نيازهای جامعه در حرف پزشکی 
 ورجسته ، متخصصين حاذق ز ، اساتيد بيه بر نيروی انسانی كار آمد آراسته به فضائل انسانی ،اخالی و برخورداری از قطبهای علمی ممتااین باور است كه با تک

ایجاد  جعه كنندگانيماران و مراببهره مندی از فناوریهای پيشرفته هویتی منحصر به فرد برای بيمارستان نزد اعضای هيئت علمی ، دانشجویان و كاركنان ، 
 نماید. در تربيت فارغ التحصيالن و متخصصان متعهد و خالق گام بردارد.

الی كارآمد در سطح مدیریت منابع این واحد درمانی ایفای نقش موثر در حفظ و بهبود محيط زیست را جزء مسئوليتهای خود تلقی نموده و با بهبود مستمر و م
 ملی و منطقه ای تالش می كند.

 

 اهداف کالن 
 

G1   حفظ وارتقا جایگاه بيمارستان به عنوان سازمانی پيشرو در سطح بيمارستانهای وابسته به دانشگاه آزاد اسالمی 

  G2 لی وبين المللی مطابق با استانداردهای م و كنترل عفونت های بيمارستانی يفی وایمنی ارائه خدمات اثربخش تشخيصی ،درمانی وبهداشتیك -ارتقا سطح كمی 
 در چارچوب سياستهای كالن بخش بهداشت ودرمان آموزش پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی        

G3   للی ح ملی وبين المدرمانی، اجتماعی واقتصادی وپاسخگویی به نيازهای جامعه در حرف پزشکی در سط –گسترش وتقویت همکاری با مراكز بهداشتی 
  G4ی ووفاداری ایشان ایش رضایتمندایجاد هویتی منحصر به فرد برای بيمارستان نزد اعضای هيئت علمی ،دانشجویان وكاركنان ،بيماران ومراجعه كنندگان وافز 
  G5 جسته د براخالقی وجذب متخصصين حاذق ،قطبهای علمی ممتاز واساتي –برخورداری از نيروی انسانی كارآمد ،آراسته به فضائل انسانی 
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 G6  بهره مندی از فناوریهای پيشرفته 
G7  موزشی ان وفضاهای آتوسعه زیر ساختها وفضای فيزیکی استاندارد با گسترش وبهبود بخشها و واحدهای درمانی ویژه وپاراكلينيکی وكلينيك پزشک 
G8   تامين تجهيزات وامکانات سخت افزاری ونرم افزاری روز آمد 
G9  خدمات آموزشی وفعاليتهای پژوهشی  ارتقا سطح كمی وكيفی 

G10   تربيت فارغ اتحصيالن ومتخصصان متعهد وخالق 
  G11 برخورداری از نظام مدیریت اثربخش وبهبود مستمر آن 
  G12 مدیریت منابع مالی كارآمد وگسترش زمينه های استقالل مالی وسود آوری 
  G13ایفای نقش موثر در حفظ محيط زیست 

 

 استراتژیهاي کالن 
  S1 افزایش پذیرش بيماران بستری 

  S2 بهبود وتوسعه فعاليتها وتعامالت بين المللی در جهت افزایش جذب توریست سالمت 
  S3 فراهم نمودن شرایط برای پذیرش فراگيران بيشتر 
  S4 بهبود نظام جامع آموزشی بيمارستان 
  S5 در بيمارستان وكنترل عفونت  درمانی ،تشخيصی وپيشگيری ازبيماریها –ارتقا سطح كيفی وایمنی ارائه خدمات بهداشتی 

S6   استقرار نظام رقابتی بيمارستان 
  S7 توسعه همکاریها وتعامالت موثر بيمارستان با جامعه 
  S8 طراحی واصالح ساختار سازمانی 
  S9 طراحی واصالح فرایندهای سازمانی بيمارستان 

  S10 توسعه نظام مدیریت وبرنامه ریزی بيمارستان 
  S11 بهبود نظام مالی وبودجه ریزی بيمارستان 
  S12)طراحی واستقرار نظام جامع مدیریت منابع انسانی )كاركنان 
  S13زیرساختی وفناوریهای نوین ( ارتقا وخرید تجهيزات جدید وقدیمی)تجهيز بيمارستان به امکانات 
  S14).........بهبود وساماندهی تاسيسات ساختمانی بيمارستان )آب،برق،گاز،گازهای طبی وتهویه و 
  S15 توسعه  وبهبود طرح فضای فيزیکی آموزشی ودرمانی بيمارستان 
  S16 و بهسازی محيطتوسعه امور زیست محيطی 
  S17 طراحی واستقرار نظام یکپارچه اطالعاتی )فناوری اطالعات ( در بيمارستان 

 
 

 ارزشـــها  
 ی بين بخشی( همکار7                        عدالت در ارائه خدمات                                                    (۱

 يری از نوآوری و فناوری مطلوب             (  بهره گ8                        امنيت بيمار ،پرسنل،مراجعين                                            (۲

 زشهای اخالقیسازی ار (  نهادینه9                       تعهد در ارائه خدمات مطلوب                                             (۳

 یی و مسئوليت پذیری( پاسخگو۱۰                  كرامت انسانی                                                                 (۴

 ی و ارتقای سالمت( پيشگير۱۱                   شایسته ساالری                                                              (5

 ه مسایل زیست محيطیب( توجه ۱۲                       حفظ اسرار بيماران                                                       (۶
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 در قبال ارائه مراقبت مطلوب و موثر از جانب بيماران و همراهان مورد احترام كامل قرار گيرد. کارکنان بیمارستان حق دارند 

  زشکی به پمانو آموزشی فقط در چارچوب وظایف قانونی و براساس اصول علمی و دستورالعملهای مصوب وزارت بهداشت درکارکنان بیمارستان حق دارند

 . دادامه خدمت و روشهای درمانی اقدام نمای

 محيطی آرام و امن داشته باشند.، جهت ارائه مراقبت مطلوب و موثر  کارکنان بیمارستان حق دارند 

 اشند.بن ااز هر گونه تعرض و پرخاشگری گفتاری و كرداری احتمالی توسط بيماران یا همراهان در ام کارکنان بیمارستان حق دارند 

 ن جسمی یا وجب آسيب دیدعلی رغم نظرات و اصرار بيماران از انجام دادن اعمال خالف و اصول و قواعد حرفه ای كه م کارکنان بیمارستان حق دارند

 روحی بيمار می شود ،امتناع نمایند.

 قل باشند.مست نونی خودبراساس شرح وظایف و زیر نظر مسئول مربوطه و براساس قوانين و مقررات در انجام وظيفه قا کارکنان بیمارستان حق دارند 

  برخوردار شوند مراهان ایشاناز سلوک مناسب و تکریم از سوی مسئولين ،كاركنان ،ماموران دولتی ،بازرسان ،بيماران و هکارکنان بیمارستان حق دارند. 

 دار شوندگيرند برخور د پيگيری قراراز حمایت و مساعدت قضایی از سوی مسئولين در مواردی كه بدليل انجام وظيفه شغلی مور کارکنان بیمارستان حق دارند. 

 نان می باشد،در چارچوب شغلی آ از آخرین دستورالعملها و روشهای نوین درمانی و آیين نامه هایی كه مرتبط با وظایفکارکنان بیمارستان حق دارند

 مقررات مربوطه برخوردار شوند.

 باشند. در تصميم گيری های بيمارستان در راستای تحقق اهداف ،رسالت و استراتژی حق مشاركت داشته کارکنان بیمارستان حق دارند 

 از مرخصی استحقاقی ،استعالجی و مرخصی ساعتی براساس قانون اداری استفاده نمایند. کارکنان بیمارستان حق دارند 

  مقررات اداری استفاده نمایند.از كليه حقوق و مزایا طبق قانون و کارکنان بیمارستان حق دارند 
  



  

 

 واحد بهبود كيفيت

 
 

رب 001/14                  سند : کد  

 01/11/1400         تاريخ صدور: 

 01/11/1401      تاريخ بازنگري: 

 00 :ويرايشکد       00: بازنگري کد

بهمن  مشهد 22بیمارستان   

 بهمن      22کتابچه بدو استخدام بیمارستان 
 

 

11 

منشور  اخالقی کارکنان 

 ز اكه خداوند به من فرصتی عطا نمود تا  عضو كادردرمان را عنایت حق تعالی می دانم و از اینبعنوان بهمن ۲۲بيمارستان  حوزه آموزش دانشگاه و حضوردر-۱
 مند شوم.نعمت خدمت به بندگان او بهره    

 با بيمار خود را به بيمار و خانواده اش معرفی می كنم.در اولين برخورد -۲
 تهار غير قابل قبول داشــرباب رجوع باور و یقين دارم كه هميشه حق با بيمار است لذا در صورتيکه حتی اگر بيماران و ارباب رجوع تقاضا ورفتدر مراجعات ا-۴

 اه خواهم كرد.ـوق خودش آگــا از حقاینکه وی به حقوق خود اشراف  ندارد ضمن دعوت به آرامش، او ر ضمن درک موقعيت او با صبر واخالق حسنه و با احتمالباشند      
 ش و خشنودی ـاعث آرامبرای ایجاد نظم و تسریع امور تدوین شده است؛ لذا تالش می نمایم آنها را به نحوی شایسته اجرا و بيان نمایم كه ب قوانين موجود-5

 ید.بيمار را فراهم نما    
 مایم.نمکانات موجود كه در اختيار دارم به نحو شایسته محافظت و نگهداری می نمایم و از هرگونه استفاده شخصی خودداری می از اموال و ا-۶
 ه تعامل ،حسن سلوک با همکارانم باعث فراهم شدن محيط امن برای ارائه مراقبت به بيماران و مدد جویان خواهد شد.اعتقاددارم ك-7
 قدام ان و ترخيص اـرش ،حين درممن خدمت در آموزش بيماران در زمان پذیـجهت ارتقای سطح كيفی خدمات مددجویان ضمن توجه به آموزشهای ضبه -8

 می نمایم و هميشه سعی می نمایم از اطالعات علمی روز بهره مند گردم .     
 مافوق ارائه نمایم.ود را موظف می دانم نظرات و ایده های سازنده را به مسئولين خ-9

 سبت به اسرار بيماران ضمن رعایت امانتداری و راز داری  از افشای آن خودداری می نمایم.ن-۱۰
 شرفت حرفه ای خودم رانه ی ارتقاء و پيـلکرد بالينی خودم را ارزیابی می كنم تا بدین وسيله زميـشناسایی نيازهای آموزشی خود بطور مرتب عم به منظور-۱۱
 هم سازم.فرا     
ا تيم مراقبتی ،بهداشتی ،درمانی در تامين و ارائه مراقبت پرستاری جامع ،مشاركت می نمایم.ب -۱۲  
دمات پرستاری را به كليه بيماران با زبان،نژاد و مذاهب متفاوت بدون هيچ گونه تبعيض ارائه می دهم.خ-۱۳  

 

 منشور حقوق بیمار 
 ی از گروه درمان رهنگی و مذهبفدر اسرع وقت در درمان و مراقبت مطلوب موثر و همراه با احترام كامل را بدون توجه به عوامل نژادی  بیمار حق دارد

 انتظار داشته باشد.

  محل بستری ، پزشك ،پرستار و سایر اعضای تيم معالج خود را در صورت تمایل بشناسد.بیمار حق دارد 

  ز ز طریق یکی ااحل تشخيص درمان و سير پيشرفت بيماری خود اطالعات ضروری یا شخصا و یا در صورت تمایل ادر خصوص مربیمار حق دارد

 انی بيمار گردد.جان یا تهدید بستگان از پزشك معالج درخواست  نمایند به طوریکه در فوریت های پزشکی این امر نباید منجر به تاخير در ادامه درم

 درک خود از  ا را در حدودنات یا اجرای درمان اطالعات ضروری در خصوص عوارض احتمالی بيماری یا كاربرد سایر روشهقبل از معای بیمار حق دارد

 پزشك معالج دریافت و در انتخاب شيوه نهایی درمان مشاركت نماید.

  م و یا به دیگر ه درمان اعالی خود را از ادامدر صورت تمایل شخصی و عدم تهدید سالمتی آحاد جامعه طبق موازین قانونی رضایت شخصبیمار حق دارد

 مراكز درمانی مراجعه نماید.

 اردی كه ينی جز در موجهت حفظ حریم شخصی خود از محرمانه ماندن محتوای پرونده  پزشکی نتایج  معاینات و  مشاوره های بال بیمار حق دارد

 ان حاصل نماید.براساس وظایف قانونی از گروه معالج استعالم صورت می گيرد اطمين

 كت ندارند موكول به وند درمان شراز راز داری پزشك و دیگر اعضای تيم معالج برخوردار باشد لذا حضور بالينی افرادی كه مستقيما در ر بیمار حق دارد

 كسب اجازه از بيمار خواهد بود.

  اصل نماید.حرخيص اطمينان طول مدت بستری  انتقال و پس  از تاز دسترسی به پزشك  معالج و  دیگر اعضای اصلی  گروه معالج  در بیمار حق دارد 

 ایل و رضایت  و  موثرند تمابا كسب  اطالع كامل ا ز نوع فعاليتهای آموزشی و پژوهشی   بيمارستان كه بر روند سالمتی  و درمان  بیمار حق دارد

 ادامه  همکاری  خودداری  نماید.شخصی خود به مشاركت  درمانی را اعالم  و یا در مراحل مختلف  پژوهش از 

  پوشش بيمه ای خدمات  تعرفه ها و  در صورت  ضرورت اعزام  و ادامه  درمان در سایر  مراكز درمانی قبال از مهارت  گروه  معالج ميزان بیمار حق دارد

 درمانی مقصد مطلع گردد. در مراكز
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ايمنی بیمار 
 .هستند كه براساس اجرای برنامه ایمنی بيمار در سطح بيمارستان حياتی می باشداستاندارهای ایمنی بيمارمجموعه الزامات 

ب آن محافظت جامعه از ن تر و متعاق،ارتقاءسطح ایمنی بيمار در در بيمارستانها و ایجاد شرایطی است كه منجر به خدمات ایم هدف نهایی برنامه ایمنی بيمار
 ه در محيط بيمارستان شود.آسيب های قابل اجتناب و كاهش عوارض ناخواست

اشی از انجام نتهدید و دیگری  از خدمات سالمت هاولين آن عفونت مکتسبرا در مقابل ایمنی بيمار  برشمرده است كه دو چالش بزرگ سازمان جهانی بهداشت 
اجرای آنها نون شد كه هم اك انی بهداشت ارائهچك ليست ها و راهنماهایی هم از سوی سازمان جه.برای هر دوی این چالش ها  غير ایمن اعمال جراحی است

  مانند برنامه بهداشت دستها از سوی وزارت متبوع در بيمارستانها و مراكز آموزشی درمانی تابعه پيگيری می شود.
 

 همچنين این سازمان 9 راهکار اجرایی بعنوان راه حل هایی برای حصول و ارتقاء ایمنی بيمار ارائه نموده كه عناوین آن ها 

 .توجه به داروهایی با نام و تلفظ مشابه جهت جلوگيری از خطای دارویی 

 توجه به مشخصات فردی بيمار جهت جلوگيری از خطا 

 ارتباط موثر در زمان تحویل بيمار 

 انجام پروسيجر صحيح در محل صحيح در بدن بيمار 

  تزریقكنترل علظت محلول های الکتروليت در هنگام 

 اطمينان از صحت دارو درمانی در مراحل انتقالی ارائه خدمات 

 سوند و لوله ها اجتناب از اتصاالت نادرست 

 استفاده صرفا یك بار از وسایل تزریقات 

 بهبود بهداشت دست برای جلوگيری از عفونت مرتبط با مراقبت های سالمتی 

 

طباق بيمارستانها با استاندارهای ایمنی بيمار ،مورد انتظار از بيمارستانهای دوستدار ایمنی بيمار ارائه شده از سوی سازمان بهداشت جهان راهنمایی برای ارزیابی ان
نوع هستند: ۳استانداردها از نظر اهميت و اولویت بر  ناست.ای  

 (Critical Criteria(استانداردهای ضروری یا حياتی )۱
 (Core Criteria(استانداردهای محوری )۲
 (Developmental Criteria(استانداردهای توسعه ای )۳

 
  گروه طبقه بندی می شوند: 5استانداردهای بيمارستان دوستدار ایمنی بيمار شامل مواردی است كه در 

 (  رهبری و مدیریتLeadership and Management) 

 ( مشاركت بيمار و جامعهPatient & Public in volvement) 

  طبابت بالينی ایمن( مبتنی بر شواهدSafe Evidence Based Clinical Practice) 

 ( محيط ایمنSafe Environment) 

 ( یادگيری مداومLifelong Training) 

ستند ،استانداردهای هلزامی ا استانداردهایگروه استاندارد هر كدام دارای استانداردهای الزامی ،استانداردهای اساسی و استانداردهای پيشرفته می باشد. 5این 
 كه براساس به رسميت شناخته شده بيمارستان بعنوان بيمارستان دوستدار ایمنی بيمار ضروری است .

 
 در گروه استاندارد حاکمیت و رهبري 

بخش ها و  –ها  ای تمام واحدمدیریت ارشد بيمارستان به ایمنی بيمار ملزم می باشد.بيمارستان دارای خط مشی ها و راهنماها و روش های اجرایی بر
 نيروهای خدمات پشتيبانی خود است.

  در گروه استاندارد هاي جلب مشارکت و تعامل با بیمار و جامعه 
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 یت بيمار و احراز آن را در تمامی مراحل درمان تضمين می نماید.بيمارستان شناسایی صحيح هو       
 رهاي خدمات بالینی ایمن و مبتنی بر شواهدادر گروه استاند 

  ونی و جراحی ون و فرآورده های خبيمارستان دارای سيستمی به منظور كاهش خطر ابتال به عفونتهای مکتسبه از خدمات سالمت است.بيمارستان ایمنی خ       
 ایمن را تضمين می نماید.       

  ایمنمحیط در گروه استانداردهاي 

 بيمارستان دارای سيستم ایمن مدیریت دفع پسماند است.      

 استانداردهاي آموزش مداوم 

 بيمارستان برنامه مشخص و ویژه ای برای ارتقاءحرفه ای كاركنان در زمينه ایمنی بيمار دارد.       
 

هموویژیالنس 
 

 .به عنوان برگردان هموویژالنس بکار می رود مراقبت از خونبه معنای مراقبت است و تركيب   VIGILANCEهمو به معنای خون و 
 ت. نتقال خون اسانا خواسته ناشی از در واقع هموویژالنس به معنای مراقبت از دریافت كنندگان خون و فرآورده های خونی در مقابل عوارض 

 ژالنس:اهداف اجرای همووی
 گزارش عوارض ناشی از تزریق به صورت سيستماتيك و جمع آوری در یك واحد-۱

زم برای جلوگيری از الاصالحی  قدامات اگردآوری و تجزیه و تحليل داده های مربوط به اثرات ناخواسته انتقال خون و اعالم خطر به منظور تصحيح و   اخذ - ۲
 وقوع مجدد آنها

 ی آن در سال های متوالیریق خون در یك بيمارستان و بررسی مقایسه امستند سازی موارد تز - ۳
 یق خون در بيمارستان هاهدایت و ارتقای تزر - ۴ 

 :Fresh Frozen Plasma پالسماي تازه منجمد

 ًميلی ليتر است. ۲۰۰-۲5۰حجم هر واحد تقریبا 

 راد نيز نگهداری كرد كه چنانچه در این برودت نگهداری شود، می گدرجه سانتی  -۱8رجه سانتی گراد یا پائين تر است ولی می توان در د -۳۰دمای مطلوب

 اده كرد .به عنوان منبعی غنی از فاكتورهای انعقادی پایدار و غير پایدار از آن استف (EUROPE OF COUNCIL,IBTO SOP)توان تا سه ماه
ومين , ایمونوگلوبولين و آنتی ترومبين می باشد.این فرآورده  دارای مقادیر  نرمال فاكتورهای انعقادی  , آلب 

 در هنگام استفاده ازFFP   رد. چنانچه پالسمایی پس از ساعت مصرف ك۴درجه سانتی گراد ذوب كرد و پس از ذوب شدن در عرض حداكثر  ۳7باید آن را در
وز هم به عنوان پالسمای تازه مورد ساعت، هن ۲۴سانتی گراد گذاشت و تا  درجه ۶تا  ۱ذوب شدن مورد استفاده قرار نگيرد، می توان آن را در یخچال در دمای 

  استفاده قرار داد.

 :ت ميلی ليتردرساع۲۰۰-۳۰۰سرعت تزریق در بالغين 
 :ميلی ليتردرساعت ۶۰-۱۲۰سرعت تزریق در بچه ها 
 ميکرونی ) صافی استاندارد( تزریق شـود. ۱7۰-۲۶۰باید از طریق فيلتر 
نی پالسما جهت تصحيح فاكتورهای انعقادیميزان درما 

 cc ۱۰  تاcc ۲۰ . به ازای هر كيلوگرم وزن بيمار است 

 )FFP(اندیکاسيون های مهم تزریق پالسما:

  كمبود چندین فاكتور انعقادی 
  كوآگولوپاتی رقتی 
 خونریزی در بيماری كبدی 

  انعقاد داخل رگی منتشر(DIC) 
 خونریزی یا نياز به جراحی برگشت سریع اثر وارفارین درموارد 

 PT,PTT برابرميانگين طيف مرجع5/۱بيش از  
 ( كمبود فاكتورهای انعقادی)در صورت عدم دسترسی به كنسانتره  
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 درتزریق پالسما احتياجی به كراس مچ نيست ولی همگروهی سيستمABO  سازگار با  یابين دهنده و گيرنده را باید رعایت كرد و چنانچه پالسمای همگروه

 هستند .  Bو آنتی  Aبه عنوان دهنده همگانی پالسما استفاده كرد، چون این افراد فاقد آنتی   ABبيمار یافت نشود , می توان از پالسمای اهداكننده گروه 

 :(Cryo precipitateکرايو پرسیپیتات )
 ميلی ليتر است. ۱5حجم هر واحد تقریبا 

 بوده كه در سرما غير محلول است .كرایو بخشی از پالسمای تازه 
 راد منجمد شود. كرایو باید از گدرجه سانتی  -۳۰كرایو را پس از تهيه باید هرچه زودتر مصرف نمود و یا حداكثر در عرض دو ساعت پس از تهيه در دمای

 ميکرونی ) صافی استاندارد( تزریق شـود.  ۱7۰-۲۶۰طریق فيلتر 

 درجه تا سه  -۱8اكثر تا سه سال نگهداری شود .در دمای جه سانتی گراد و پایين ترحددر -۲5فرآورده باید در دمای ( .ماه قابل نگهداری استIBTO SOP) 
 س از هر چه سریعتر مصرف گردد.پ درجه سانتی گراد ذوب شود و پس از ذوب شدن نباید دوباره منجمد گردد و الزم است ۳7برای مصرف كرایو ابتدا باید در

 ساعت در دمای اتاق قابل نگهداری و مصرف است . ۶فقط حداكثرتا  ذوب شدن

.سرعت تزریق بسته به تحمل بيمارداشته و باید هرچه سریعتر تزریق شود 

 استفاده از فرآورده سازگار ازنظرABO  می الزم ن ازگاری قبل از تزریقس به ویژه برای كودكان كه حجم خون آنها كم است ارجحيت دارد اما انجام آزمایش

 هم الزم نيست.  Rhباشد.وچون این فرآورده حاوی گلبول قرمز نمی باشد انجام آزمایش 
 كيلوگرم وزن بدن  ۱۰تا  5به ازاء هر  ) كيسه (ميزان مصرف كرایوبستگی به عوامل مختلفی داشته و به عنوان مثال برای هيپو فيبرینوژنميا  معموالً یك واحد

 می باشد .

 (  Platelet concentrationپالکت متراکم ) 

 روز در سيستم بسته امکان پذیر  ۳درجه سانتی گراد ) درجه حرارت اطاق ( همراه با تکان دادن و آژیتاسيون مالیم و دائمی تا  ۲۲ ± ۲نگهداری در دمای
 آیی بهتری برخوردار هستند .است . پالكت هایی كه در درجه حرارت اتاق نگهداری می شوند از نظر انعقادی از كار

:ميلی ليتر5۰ - 7۰حجم 

تزریق پالكت با پالسمای همگروه ویا سازگار ازنظر سيستمABO با گلبول قرمز گيرنده توصيه ميگردد.بيمارانRh تی پالكت منفی بایسRh  منفی دریافت

  استفاده  شود. Rhایمونوگلوبولين  نمایند به خصوص در بچه ها و یازنان در سنين باروری .در غير این صورت باید از

 دز مناسب تزریق در بالغين به خوبی تعيين نشده است، ولی 

 حد یا بيشتر نياز دارد.وا 5امکانپذیر نمود.معموال یك دوز درمانی برای یك بيمار بالغ به   CCIمی توان پاسخ در مانی به تزریق را با محاسبه 
 در ميکروليترپالكت را افزایش می دهد. ۳۰۰۰۰-۶۰۰۰۰ليتروپالكت آفرزیس در ميکرو5۰۰۰-۱۰۰۰۰تزریق هر واحد پالكت رندوم 

( Whole blood ):خون کامل 

 درصد است . ۴۴تا  ۳۶آن  نگهدارنده است . هماتوكریت –ميلی ليتر ماده ضد انعقاد  ۶۳سی سی خون)به طور متوسط( و  ۴5۰یك واحد خون كامل شامل 

  با ضد انعقاد (روز ۳5مدت نگهداریCPDA-1 روز با)باضدانعقاد  ۲۱(و(CPD درجه سانتی گراد  ۱-۶و خون فشرده  می باشد دمای نگهداری خون كامل
 می باشد.

ازنظر سيستم  همگروه تزریق  خون كاملABO   وRh.با  گيرنده الزاميست 

در فردبالغ مصرف یك واحد از آن  هموگلوبين راg/dL ۱ درصدافزایش می دهد. ۳و هماتوكریت را 
.حتما از ست تزریق خون باید استفاده شود 

تزریق خون همگروه از نظر تذكر:ABO الزاميست مگردرموارد اورژانس كه ميتوان از تزریق خون سازگار از نظرABOاز نيز استفاده نموددرصورت ني . 
 

 :فرآورده خونآشنایی با نحوه تزریق خون, آماده سازي بیمار و آماده سازي 
 گيری:روش نمونه

 ت.های منتقله از طریق خون ضروری اسبهتر است از ورید برای گرفتن نمونه خون استفاده شود. دستکش برای پيشگيری از عفونت

 )باعث تغليظ كاذب خون می شود(پرستار نباید تورنيکه را به مدت طوالنی و بسيار محکم ببندد. 
 خون قبل از تزریق:مهمترین نکته در تهيه نمونه 

ده و مشخصات بيمار را با پرونده و را پرسي خانوادگی، و تاریخ تولدقبل از نمونه گيری از خود فرد، نام، نام چنانچه بيمار هوشيار استتایید هویت بیمار :

 مقایسه نمائيد.  خوندرخواست  فرماطالعات 
 و فرم درخواست تکميل شده خون مطابقت مچ بند، با اطالعات پرونده ،در صورت وجود مچ بند 
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 )یا موارد اورژانس(  باید طبق دستورالعملهای داخلی درهربيمارستان شناسایی این بيماران تعریف شده باشد.چنانچه بيمار غير هوشيار است
 به عنوان مثال می توان از یك نام مستعار و شماره پرونده بيمار جهت شناسایی استفاده نمود.

 
 قبل از تزریق خون: تهيه نمونه خون

 هتر است از بازوی دیگرعات تزریقی بدر زمان خونگيری چنانچه بيمار در حال دریافت مایعات تزریقی از یك دست است، به منظور اجتناب از تركيب نمونه با مای
ونه را از ل تزریق خونگيری كنيد و باید نمجبور هستيد از محتر از محل تزریق، نمونه را تهيه نمود. در صورتی كه مبيمار استفاده كرد و یا درصورت لزوم از پائين

 . آوری كنيدانجام آزمایش جمع ليتر خون دریافتی اوليه را دور ریخته و نمونه جدید را جهتميلی ۱۰تا  5دست آورید رگی كه سرم در حال تزریق است به 

است، استفاده  EDTAكه دارای  ، می توان از نمونه های لخته و یالوله ایRhالزم به ذكر است برای غربالگری آنتی بادی و كراس مچ و تعيين گروه خون و 
 پالسما ارجح است. ولی نمونهشود. 

 تهيه نمونه خون قبل از تزریق خون:
 گردد.( شدیدا پرهيز در ایستگاه پرستاری(و سپس اقدام به نمونه گيری  از بيماراناز برچسب زدن قبلی  لوله های چند بيمار )به عنوان مثال 

 روی برچسب قيد گردند : حتماالف : مواردی كه باید 
           نام، نام خانوادگی بيمار 
  تولدتاریخ                     
  شماره پرونده 

 ب: سایر موارد : 
 تاریخ وساعت خونگيری 

  يد ش یا روی برچسب لوله یادرسيستم كامپيوتری قدو مورد آخر را می توان یا روی برگه در خواست آزمای.گيری كرده استفردی كه نمونهنام یا نام مخفف
 گردند .

 هموليز حتی االمکان باید با نمونه صحيح جایگزین شود.  نمونه خون 

 ل تزریق خون نداشته ماه قب ۳الل مگر مشخص باشد بيمار حامله نبوده و یا درخ نمونه قبل از تزریق نباید بيش از سه روز قبل از تزریق جمع آوری شوند
 است.

  د. روز گذشته تزریق خون داشته است نمونه قبل از تزریق نباید بيش از یك روز قبل از تزریق جمع آوری شو۱۰اگربيماردر 
 

 اقدامات قبل از تزریق:
 مایيد:هيا بوده و سپس اقدام به تحویل گرفتن خون و فرآورده از بانك خون نالف : بررسی نمایيد قبل از هر تزریق موارد زیر م

 ماده بودن بيمارو پرستار جهت تزریقآ-انتخاب محل مناسب تزریق در بيمار 
  ست تزریق خون 

  در بالغين( سر سوزن با سایز مناسبG ۲۲-۱۴ ومعموال سایز )۲۰ G -۱8  می شود.استفاده 

 (دربچه هاG۲۴-۲۲) 
  اپی نفرین-بودن داروهایی از قبيل آنتی هيستامينموجود 
 محلول سدیم كلراید تزریقی 
 كپسول اكسيژن 
 دستگاه ساكشن 
  بررسی شود آیا طبق تجویز پزشك معالج بيمار قبل از تزریق نياز به دریافت دارودارد یا خير 
  دقيقه می باشد.۳۰تا تزریق حداكثر فاصله زمانی بين تحویل گرفتن كيسه خون كامل وگلبول قرمز از بانك خون 

 :تحویل گرفتن خون و فرآورده توسط بخش -ب
 :نحوه ارزیابی خون و فرآورده خون

 .اگركيسه خون یا فرآورده دارای هر یك از شرایط زیر باشد باید به بانك خون عودت داده شود 

  گاز در كيسه  ،وجود كدورت،وجودلخته، گذشتن از تاریخ انقضاء فرآوردههموليز ،وجود    ارغوانی ... ( –رنگ غير طبيعی)بنفش   هر گونه نشت از كيسه
 برچسب ناسالم )كيسه باد كرده(،
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 خودداری كند و با تکميل قسمت مربوطه در فرم مشخصات خون  در صورت وجود هر كدام از موارد باال پرستار باید از تحویل گرفتن خون و فرآورده
 هد. ارسالی برای بيمار كيسه را عودت د

 بيمار و كيسه خون Rh گروه خون و،نوع فرآورده درخواستی  
 رآورده مراجعه شود(زریق خون و فشماره  ویژه واحد اهدایی قيد شده برروی كيسه خون با شماره اهدا قيد شده در فرم تحویل خون)به فرم نظارت بر ت 

 
 تایيد هویت بيمار: -ج

د. مقایسه نمائيت تکميل شده خون را پرسيده و مشخصات بيمار را با پرونده و فرم درخواس خانوادگی، و تاریخ تولدخود فرد، نام، نام قبل از تزریق از 
 انك خون وفرم مشخصات كيسه خون وفرآورده ارسالی از ب مطابقت مچ بند، با اطالعات  فرم درخواست  خون ،در صورت وجود مچ بند 
را جداگانه مقایسه و بررسی نمایند. )برای مثال پرستار بخش و سرپرستار(. دو پرستار باید موارد باال ضروریست 
ی داشته يمار، همخواندر صورتی كه مشخصات برگه درخواست با مشخصات كيسه خون و هر دو با اطالعات موجود در فرم مشخصات خون ارسالی برای ب

 اجازه تزریق خون داریم. باشد

 اه، باید هم نام بيماری از این اشتبعلت شباهت اسمی خون اشتباهاً تزریق شده و باعث مرگ بيمار گردیده است. برای جلوگيردر بعضی موارد دیده شده كه به 

 بيمار و كيسه خون منطبق گردد. Rhو هم نام پدر و شماره پرونده و بخش بيمار و گروه خونی و 
:نکات ویژه ای كه قبل از تزریق باید رعایت شوند 

 است ممکن زیرا خون، دریافت مانز در چه و تزریق از قبل چه گردد، اضافه خون تزریق ست یا و خون فرآورده كيسه به نباید تزریقی مواد یا دارو نوع هيچ 
شوند. چنانچه هركلوئيد یا ز میهای قرمهای دكستروز نيز باعث ليز گلبولكند. محلولمی لخته ایجاد خون كيسه در موجود سيترات با كه باشند كلسيم حاوی

 توان تجویزاه با فرآورده خونی میجداگانه تزریق گردد )نرمال سالين تنها محلولی است كه همر (IV Line)كریستالوئيدی برای بيمار الزم باشد باید ازیك رگ 

 .كرد(

و تنها یك ست تزریق خون به هر  شودتاندارد است تزریق ميکرونی اس ۱7۰-۲۶۰های خون باید توسط یك ست تزریق خون كه شامل فيلترهاتمام فرآورده
شستشو شود. از فيلترهای  های پالكتی تزریق شوند و در ابتدا الزم است ست با نرمال سالينها باید توسط ست مخصوص فرآوردهكيسه وصل گردد. پالكت

يلترهای كاهنده لکوسيت، جهت فكرایو، انعقادی و ليوفيليزه استفاده كرد. از های پالكتی، كنسانترههای كمتوان برای فيلتر كردن حجمميکروست هم می

 شود.استفاده می HLAشدن عليه زا و آلوایميونيزههای تبجلوگيری از واكنش
باشد.گيرد، نيازی به گرم كردن خون نمیها تزریق خون با سرعت معمول انجام میبرای بيمارانی كه در آن 

 استفاده ازBlood Warmer قابل انجام  زشك معالجپدرجه سانتی گراد(قبل از تزریق فقط باصالحدید  ۳7گرم نمودن خون )رساندن دمای خون به  برای

 يست.نودن خون  به هيچ عنوان جایز برای گرم نم شوفاژ ویا...-كنترل شده قابل قبول بوده واستفاده از آب گرم Blood Warmerبوده وصرفابا  استفاده از 
 درجه سانتی گراد ممکن است باعث ایجاد هموليز شود. ۴۲گرم نمودن خون به ميزان 

 
 مراحل تزریق:

 مراحل تزریق را برای بيمار شرح دهيد.-۱

 دقيقه اول وسپس بافواصل منظم در فرم نظارت برتزریق یادداشت شود. ۱5ی ط-الئم حياتی بيمار قبل از تزریقع-۲

دراستفاده از ستY  رمال سالين با بستن كالمپ مابين بيمار  محفظه ریزش نميلی ليتر ۳۰-5۰شکل  می توان از آن برای رقيق نمودن خون با استفاده از
 واقع بروز عارضهممی توان در  قطرات وباز نمودن كالمپ خون وسپس قرار دادن كيسه خون پایينتر از محلول نرمال سالين استفاده نمود.همچنين از این ست

 برای باز نگاه داشتن مسير وریدی با نرمال سالين استفاده نمود. 
 

:توجه 
ی ز همان فيلتر قبلی برااکان استفاده اگر قرار به تزریق واحد دیگری از همان فرآورده برای بيمار است بایستی به توصيه كارخانه سازنده فيلتر در خصوص ام

تفاده می نمایند.بنابراین اگر قراربه ه اسساعت ۴تزریق فرآورده بعدی عمل نمود.اگر هيچگونه منعی قيد نشده باشد معموال مراكز از یك فيلتر برای یك دوره زمانی 
 ساعت است ممکن است ست تزریق برای بيش از یك فرآورده استفاده شود. ۴تزریق بيش از یك فرآورده در 

:درفرمهای مربوطه نکات ذیل باید قيد گردد 

 تاریخ و ساعت تزریق 
 نوع ومقدار فرآورده تزریقی 
 عالیم حياتی بيمار در فواصل منظم 
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 بط با تزریق خونعوارض مرت 

 تزریق خون اورژانس:
 .ياتی می باشدحزمانيکه بنا به تشخيص پزشك معالج تزریق خون  برای بيمار قبل از انجام و یا تکميل تستهای سازگاری   شرایط اورژانس:

بسته به   Rhتی فرصت  تعيين گروه خونی و تواند انجام گيرد. وممکن است ح( نمیX-Matchمچ  )بادی و آزمایش كراسدر این مواردآزمایش غربالگری آنتی
بانك خون ارسال  مضاء پزشك بهشدت نياز بيمار به خون فراهم نباشد. در این مواقع نيز باید فرم مخصوص درخواست خون اورژانس تکميل شده و همراه با ا

 انس باید فقط توسط پزشك انجام گيرد.های غير اورژشود. درخواست اورژانس نيز مانند درخواست
 اورژانس: درخواست

 الزامی می باشد. های پزشکی ارسال نمونه خون قبل از تزریق خون به بانك خون جهت انجام تستهای سازگاریدرفوریت -۱

يمار جهت شناسایی ام مستعار و شماره پرونده بر روی لوله حاوی نمونه خون  بایدبرچسب زده شود. چنانچه بيمار هویت مشخصی ندارد، می توان از یك نب -۲
 وثبت بر روی برچسب لوله استفاده نمود.)ارجاع به دستورالعملهای داخلی هر بيمارستان در این مواقع(

 نکات مهم:

گروه خونی  در این موارد ازO-   ازRBC  شود و در این مدت گروه یمبدون تست سازگاری برای بيماران اورژانسی كه گروه خونی نامشخص دارند تزریق

 شود. بيمار تعيين می Rhخون و 
وقت و  فرم درخواست در اسرع وشود، بالفاصله نمونه خون بيمار قبل تزریق خون ر اورژانس كه به صورت تلفنی از بانك خون درخواست میبسيا شرایط در

 قبل از تزریق خون به بانك خون ارسال شود.
م است یك عالمت واضح كه شود بر روی برچسب یا برگه مشخصات خون یا فرآورده ارسالی الزمچ ارسال میهر واحدی كه در شرایط اورژانس بدون كراس

قبل از توزیع از واحدهای  قطعات كورد باید هرچه سریعتر «.است ، ارسال شدهمچواحد بدون كراس»مچ واحد است نصب شود. مثالً دهنده عدم كراسنشان
  .ها برچسب زده شده است، نگهداری شوندهایی كه شماره كيسه خون به آنمچ در لولهاهدایی جدا شده و جهت انجام كراس

:علل خطاهای موجود در زنجيره انتقال خون 
 ه است(ده صورت گرفتنداشته ولی برای وی تجویز شده است و یا اشتباه در انتخاب فرآورتجویز ناصحيح )بيمار نياز به خون یا فرآورده  

 گيری یا در زمان تزریق خون و فرآورده به بيمارعدم شناسایی بيمار در زمان نمونه 
 گذاری غير صحيحگيری یا برچسبنمونه 
 اشتباه در ارسال خون از بانك خون بيمارستان به بخش بيمارستان 
 طی تزریق خون یا فرآورده خون خطا در 
 سازی و نگهداری و حمل و نقل خونعدم رعایت اصول ذخيره 
 خطاهای فنی )مانند آزمایشهایی كه به روش صحيح انجام نشوند( 

 
 عوارض حاد مرتبط با تزریق خون:

 عوارض حاد
 خون یا فرآورده ها یك واكنش زیان بار را تجربه می كنند. دریافت كنندگان %۱۰حدود 

خون  تزریقناشی از  ،ورده رخ ميدهدساعت از انتقال یك واحد خون یا فرآ۲۴هر نوع نشانه یا عالمت ناخواسته یا نامساعدی كه درحين و یا به فاصله :  تعریف
 است مگر خالفش ثابت شود.

(.تب و لرزه به هم باشند ) شبي امر كامال ابتدای در است ممکن خفيف نسبتاً واكنش یك و( حاد هموليتيك واكنش مثل)آفرین مرگ شواكن یك های نشانه 
:عالیم و نشانه های عوارض حاد مرتبط با تزریق خون در بيماران هوشيار 
 عمومی : عالیم 

 تب -
 لرز-
 درد قفسه سينه-
 كمر درد-
 درد عضالنی-
 سردرد              -
 احساس گرما در محل تزریق یا در طول رگ-

تنفسی : سيستم عالیم 
 تاكی پنه-   
 آپنه  -   
 تنگی نفس-   
 رفه                  س-   
 ویز-   
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 سيستم عصبی: عالیم 

 گزگز اندام ها -   
 
 عروقی –عالیم  قلبی : 

 تغييرات ضربان   قلب)تاكيکاردی،برادیکاری( -  
 افت فشار خون یا افزایش فشارخون- 
 خونریزی- 
 عالیم گوارشی: 

 تهوع-
 استفراغ-
 كرامپ شکمی -
 اسهال خونی-
:عالیم در بيمار غير هوشيار 

 نبض ضعيف 

 تب 
 افت فشار خون یا افزایش فشارخون 
 تغيير در رنگ ادرار 
:اقدامات آزمایشگاهی مورد نياز وقتی به واكنش های ناشی از انتقال خون شك می كنيم 

 یا عدم وقوع اشتباهات دفتری بررسی مجدد وقوع  -۱

 ار جهت  :ارسا ل نمونه خون جدید ازبيم  -۲
 مونه قبل و بعدازتزریق ون سوپرناتانت بررسی چشمی وجود هموليزدر  -الف 

 ریق(برروی نمونه قبل از تزDAT)درصورت حصول نتيجه مثبت انجامDATتکرارآزمایشات -ب

 تی بادی و كراس مچ برروی نمونه قبل و بعد از تزریقغربالگری آن ABO-Rh - تکرار آزمایشات  در صورت شك به واكنش هموليتيك -ج
 بررسی هموگلوبينوری ارسال نمونه ادرار جهت  -۳
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

عالئم كليوی: 
 غييرات در حجم  ادرار)اليگوری،آنوری(ت-  
 دررنگ ادرار تغيير -  

 

  افزایش خونریزی در محل جراحی 
   رادیکاردی ب -تاكی كاردی 
  آنوری -اليگوری 
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 عفونت کنترل برنامه

 تعریف عفونت بیمارستانی:

مان پذیرش مبتال د شده باشد و بيمار در زو یا سایر مراكز بهداشتی درمانی ایجا بيمار بستری شده در بيمارستانعفونت بيمارستانی عفونتی است كه در            

د. به عبارت دیگر این طبقه بندی می شو Nosocomial Infectionكه به عنوان  دوره كمون )نهفتگی( آن قرار نداشته باشداین عفونت نبوده و یا در به 

اتفاق افتاده  از بستری بيمار ساعت بعد ۴8عفونت ها در هنگام پذیرش بيمار وجود نداشته و در طول مدت درمان در بيمارستان ایجاد شده است و می بایست 

وند. بنابراین شغل محسوب می همچنين این عفونت ها ممکن است در كاركنان مراكز بهداشتی و درمانی هم دیده شوند و جزء عفونت های وابسته به ش باشد.

 بيمارستانی به سطحهای نتشار ميکروبااین عفونت ها در بيماران بستری، كاركنان و كادر پزشکی و درمان و به نوعی در كل جامعه می تواند دیده شود و به علت 

 .شگيری از این عفونت ها ضروری استجامعه پي

 علل ایجاد کننده و فاکتور هاي موثر بر عفونت هاي بیمارستانی

قرار می  جمی در طول مدت درمانبيماران بستری شده به علت بيماری زمينه ای اغلب دارای ضعف سيستم ایمنی می باشند و تحت آزمایشات مکرر تها         

 گيرند كه سبب افزایش احتمال ایجاد عفونت بيمارستانی می شوند.

با عدم رعایت اصول  ومنتشر سازد  نحوه كار كاركنان مراكز بهداشتی و درمانی و هم چنين محيط بيمارستان می تواند ميکروارگانيسم ها را در ميان بيماران

 د.ی به طور مداوم فرصت های جدیدی برای ایجاد عفونت خلق كنپيشگيری از عفونت های بيمارستانی و تغيير در روش های درمان
 

 چهارعفونت اصلی بیمارستانی

 عفونت خون-۱

 عفونت ادراری-۲

 عفونت تنفسی-۳

 عفونت محل عمل جراحی-۴

 :احتیاط هاي استاندارد

  ت.لی و اساسی اسكیك اصل « استاندارد احتياطات»در برخورد با هر بيمار، صرفنظر از اینکه مبتال به عفونتی آشکار است یا خير، رعایت 

 .بر اساس احتياطات استاندارد، خون و ترشحات بدن هر بيمار )فرد( باید بالقوه آلوده فرض شود 

 شود. رفتهگایست در نظر لذا استفاده از تجهيزات حفاظت فردی )دستکش، گان، ماسك بر حسب مورد( جهت اجتناب از تماس آن با پوست ناسالم و یا مخاط می ب 

 

 اجزاي احتیاطات استاندارد:

 بهداشت دست ها -1

 ستفاده از دستکشا -2

 گانپوشیدن -محافظت از صورت )چشم ها، بینی و دهان( -3

 پیشگیري از صدمات وسایل تیز -4

 

 بهداشت دست ها

ده از مواد ضد ا،  با استفابهداشت دست ههای ناشی از مراقبت های بهداشتی درمانی است.  بهداشت دست اقدام اوليه، كليدی و خيلی ساده در كاهش عفونت

ی اسپوردار یا بعد ارگانيسم ها عفونی كننده یا شستشوی دست ها رعایت می شود. در مواردی كه آلودگی شدید دست ها وجود دارد شامل كثيف بودن، آلودگی به

 از توالت، دست ها با آب و صابون شسته می شوند. 

راف يمار و یا در محيط اطا روی پوست بن، از بيماری به بيمار دیگر یا از محيط به بيمار انتقال می یابد. ميکروارگانيسم هپاتوژن ها از طریق دست های كاركنا

 سته و ضد عفونی نشونده طور كافی ش)وسایل( به صورت كلونيزه وجود دارند و می توانند به دستهای كاركنان منتقل شده و زنده بمانند. در صورتی كه دست ها ب

 بيمار بعدی یا وسایل قبت دهنده بهیا فرموالسيون پاک كننده  مناسب نوع ميکروارگانيسم نباشد، ميکروارگانيسم زنده می ماند و از طریق دست آلوده فرد مرا

 موجود در محيط انتقال می یابد.
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 :نحوه شستشوي دست با آب وصابون

 ب گردند كه به ـتعویض باشند و طوری نصتشو و ــتی قابل شسـظروف حاوی صابون مایع باید به راح
 شتر ـریها و بيــذف باكتـجهت ح %7۰ولت توسط مچ و آرنج قابل استفاده باشد . استفاده از الکل ــسه

 ها توصيه می گردد . هميشه ناخنها را كوتاه نگه دارید و از وسایل زینتی استفاده نکنيد.ـویروس

 فرمــس شدن و آلوده شدن یونيــله گرفت تا از خيویی فاصـهنگام شستن دست بایستی از دستش -۱
 پيشگيری گردد.       

 يم گردد.ـين را باال زده و آب با فشار و دمای مناسب تنظــيرون آورده شود سپس آستـلقه و ساعت بـابتدا ح -۲

 .ر حالی كه دستها در سرازیری هستند آنها را خيس نمایيد تا آب به طرف نوک انگشتان جاری گرددد -۳
 سی سی صابون مایع را در كف دستها ریخته و دستها را به هم بماليد تا كف ایجاد گردد. ۱۰-5قدار م -۴
 ا با حركت دورانی و مالشی آغاز نمایيد.شستن دست ر -5
 .طوری انگشتان بين هم قرار گيرند و كامالً سایيده شوند كف دستها به هم كشيده شود. به-۶
 را در كف دست چپ به طوری كه انگشتان دست دیگر به صورت چرخشیپشت انگشتان دست راست  -7
 كامالً سایيده شود و بالعکس.    
 اكف یك دست انگشت شست دست دیگر را به صورت چرخشی كامالً سائيده شود و بالعکسب -8
 شود و بالعکس.وک انگشتان یك دست را در كف دست دیگر فشرده و با حركت چرخشی كامالً شستشو داده تا تميز ن -8
  شستن مچ دست راست بادست چپ وبالعکس-9

 بار تکرار گردد.دستها و مچ را كامالً آبکشی نمایيد. 5هر یك از اعمال مذكور در شستشوی صحيح دستها بایستی 
ده شدن مجدد دستها یر موجب آلونيد . زدستها را با حوله كاغذی كامالً خشك نموده و با همان حوله كاغذی شير را ببندید و از بستن آن با دست خودداری ك

 نده شدن ميکروبها می گردد .گردد زیرا موجب پراكميگردد . استفاده از دست خشك كن برقی توصيه نمی
 

   :با استفاده از محلولهای ضدعفونی دست با بنيان الکلی كه دارای فعاليت پایدارمی باشند استاندارد اسکراب جراحی

 خشك بریزید ر روی دستهایازمحلولهای ضدعفونی با بنيان الکلی با فعاليت پایدار جهت اسکراب جراحی استفاده می نمائيد ، محلول را بهنگامی كه. 

امال كبماليد تا ی آنقدر بهم ز حركات چرخشبا محاسبه زمان و استفاده از مقدار كافی و الزم از محلول ضدعفونی ، دستها و ساعد تا ناحيه آرنج  را با استفاده ا

ن مدت دستها و كه در كل ای خًشك شوند مدت زمان ماليدن دستها و ساعد به یکدیگر با استفاده از حركات چرخشی مقدار محلول استفاده شده به حدی باشد

 می باشد (.  ۱۶cc) براساس مطالعات تجربی این مقدار كمتر از .ساعد تا ناحيه آرنجها كامالً مرطوب باقی بمانند

در صورتی كه كيفيت آب مورداطمينان نيست جهت آماده سازی دستها قبل از اقدام به جراحی اقدام به Hand rub زمحلولهای ضدعفونی با بنيان با استفاده ا

 الکلی نمائيد .

 از استفاده اسکراب جراحی وHand rub مائيد نعد از یکدیگر اجتناب بت متعاقب جراحی بصورت تؤام با محلولهای ضد عفونی دست با بنيان الکلی و یا بصور 

قبل از پوشيدن كاله ، گان و دستکش استریل اجازه دهيد دستها و ساعدها تا ناحيه آرنج كامالخًشك شوند 

با باال نگاهداشتن دستها باالتر از آرنج وارد اتاق عمل شوید .  

   
 پنج موقعیت مهم بهداشت دست:
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 ستفاده از دستکشا

 .در صورت وجود احتمال تماس با خون یا مایعات بدن )به جز عرق (، چه خونی و چه غير خونی از دستکش استفاده شود  

  .هنگام تماس با خون و مایعات بدن، ترشحات و مواد دفعی، غشاهای مخاطی و پوست صدمه دیده دستکش بپوشيد 

  .در صورت آلوده شدن دستکش ها بالفاصله آن ها را عوض و اقدام بعدی را انجام دهيد 

 ض كنيد. تکش ها را عوپس از هربار استفاده از دستکش، قبل از تماس با سطوح و وسایل غير آلوده، قبل از رفتن بر بالين بيمار دیگر دس 

 كنيد. بعد از هر بار در آوردن دستکش ها بهداشت دست ها را رعایت 

  

 پوشیدن گان-محافظت از صورت )چشم ها، بینی و دهان(

 افظ صورت حافظ چشم )محمطی فعاليت هایی كه احتماال منجر  به پاشيده شدن خون، مایعات بدن، ترشحات و مواد دفعی می شود از یك ماسك جراحی و
 یا عينك( به منظور حفاظت از غشای مخاطی چشم ها، بينی و دهان استفاده كنيد. 

:جود دارد، استفاده مواد دفعی و وها در حين فعاليت هایی كه احتمال پاشيدن خون، مایعات بدن  به منظور حفاظت از پوست و جلوگيری از آلودگی لباس گان
 در اولين فرصت ممکن گان آلوده را در آورید و بهداشت دست ها را رعایت كنيد. كنيد. 
 :شته باشد.و ست و لباس وجود داگان، ماسك و پوشش چشم: معموال لزومی ندارد، مگر زمانی كه خطر پاشيدن خون و ترشحات به پتوجه 
 

 پیشگیري از صدمات وسايل تیز

های مخصوص غيرقابل نفوذ )با بر چسب حفظهدرپوش گذاشت، خم كرد یا شکست بلکه باید بالفاصله پس از مصرف در م هرگز نبایدهای مصرف شده را سوزن

کل پسماند عفونی ة مصرف خارج كرده و به شرب آن ها را بسته، آنها را از گردونها پرشد، دحجم این محفظه دو سوم تا سه چهارمخطر( انداخت و زمانی كه 

 طبق پروتکل موجود در بيمارستان آن را دفع كرد.

 مواجهه هاي شغلی:اقدامات الزم در زمان 

 دقيقه )اولين اقدام درمانی(  5تا  ۲. شستشوی فوری پوست صدمه دیده یا زخم با آب و صابون برای ۱

 . جلوگيری از خونریزی  از محل )فشار دادن محل جهت ایجاد خونریزی، آسپيراسيون و انسيزیون زخم توصيه نمی شود(. ۲

 نها در دست نيست(. أثير بيشتر آ. محلولهای آنتی سپتيك، مواد سفيد كننده یا دیگر محلول های تميز كننده نبایستی استفاده شود )دالیل كافی مبنی بر ت۳

  .دقيقه شستشو داده شود 5تا  ۲ی مخاطی مانند دهان با آب و مخاط چشم با فشار آب یا سالين برای . غشاها۴

 (: Source caseارزیابی وضع فرد منبع ).5

۱ .HBsAg 

۲ .Anti HCV 
 :HIV. سابقه ۳

 (،Anti HIVو انجام تست  HIVالف: نامشخص )گرفتن هيستوری و فاكتورهای خطر      
 تروویرال، وضع بالينی فرد( ، تاریخچه مصرف داروهای آنتی رCD4و شمارش  HIVمثبت )بررسی ویرال لود  HIVب: مشخص و                                

 (: Exposed personارزیابی وضع فرد مصدوم ).۶

۱ .Anti HBsAb  در صورت نامشخص بودن وضعيت واكسيناسيون(HBV  یا عدم بررسی قبلیAnti HBsAb ) 

 نيازی به چك مجدد آن وجود ندارد.  IU/ml  ≤   Anti HBsAb ۱۰و  HBV*در صورت پاسخ مناسب به واكسن 
۲ .Anti HCV 

۳ .Anti HIV  در افراد بدون عالیم به نفع عفونت(HIV  نيازی به انجام تست های اختصاصیHIV  .)وجود ندارد 
 زم نمی باشد. ال( ولی در پریود، سابقه هيستركتومی و در زنان پس از منوپوز HIVبرای  PEP. انجام تست بارداری برای زنان )جهت ۴
 

 نکات مهم در پیشگیري هپاتیت ب

 نوک اجسام آوری جمع جهت و نمایيد خودداری سوزن سر گذاشتن درپوش از در نظر گرفته شود .خون و مایعات آغشته به خون مهمترین منبع در بيمارستان 
 .نمایيد استفاده SAFTY BOX ظروف از حتماً سرسوزن و ،سرنگ وبرنده تيز     
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 عضالنی در دلتوئيد ۶ -۱ – ۰نوبت  ۳واكسيناسيون : 
 : ماه بعد  ۱-۲انجام سرولوژی بعد واكسيناسيون 
 دوره واكسيناسيون : دوره مجدد ۱عدم پاسخ به 
 دوره واكسيناسيون : ۲عدم پاسخ بهnonresponder   ۲كه در هر تماس شغلی با بيمار مثبت باید ( بارHBIG )یا یك واكسن به ه( مراهHBIG) 
 روز ۳-7 حداكثر –( : در اسرع وقت HBIGزمان تزریق )    

 

(احتیاط بر اساس راه انتقال) اصول ايزوالسیون  

 اصول ایزوالسیون به سه دسته کلی تقسیم می شوند:

 تنفسی معلق در هوا منتقل می شود. كه عفونت از طریق ذرات ریز( Aerosolایزوالسيون استنشاقی ) -۱

 كه بعد از فاصله حدود دو متر نشست می كنند منتقل می گردد. ( كه عفونت از طریق قطرات درشت تنفسیDropletایزوالسيون تنفسی ) -۲
 ميشود.ه فرد منتقل ب( كه عفونت از طریق تماس مستقيم فرد Contactایزوالسيون تماسی ) -۳

 

Airborne Precautions 
 (سل،سرخك،آبله مرغان وزونای منتشر)ميکرون5ذره كمتر از     

Droplet Precautions 
 (سرخجه وسياه سرفه اوریون، ،b19پارووویروس  ميکوپالسما، دیفتری، طاعون، هموفيلوس آنفلوانزا، آنفلوانزا، مننگوكك،،)متر۱بفاصله ،5ذره باالی    

Contact Precautions 
 های پوستیعفونت ، RSVوانزاوویروس آنفل ویروسهای دفع مدفوعی)انتروویروسها(و لی)شپش وگال(،ــانگ عفونتهای روده ای)شيگال،كلستریدیوم دیفيسيل(،   

 سرخجه مادرزادی واستاف آرئوس(، Aشدید)استرپ بتا هموليتيك گروه    
 

 به شرح ذیل است: ایزوله تنفسی با فشار منفیموارد استفاده اصولی و صحیح از اتاق هاي 

 ا فيلتر هپابم فشار منفی بستری نمودن هر مورد بيمار مبتال به اختالالت تنفسی حاد نيازمند استفاده از امکانات اتاق یا بخش دارای سيست 
  بيماران مبتال به آنفلونزایA ( H1N1)  با خطر تهدیدARDS 
  مبتال به آنفلونزای پرندگانعفونت فوق حاد تنفسی در بيماران 
 عفونت تنفسی در بيماران مبتال به سارس 
 بيماران مبتال به سل مقاوم به درمان اعم ازMDRTB وXDRTB با اختالالت تنفسی 
 پنومونی حاد با عامل سياه زخم 
 پنومونی های ناشی از بيماری طاعون ) پالگ ( و توالرمی 
  اشدغيره كه نيازمند استفاده از اتاق های ایزوله تنفسی با فشار منفی ميباختالالت تنفسی حاد ناشی از سموم آلی و 

احتیاطات  مربوط  به انتقال  از راه هوا 

  ميکرون( معلق در هوا پيشگيری می كنند.  5این احتياطات از انتشارعفونت از طریق ذرات بسيار كوچك)كمتر از 

  (   :ساعت در تبادل ۱۲≤بستری بيمار در اتاق خصوصی با فشار منفی وتهویه مناسب . ) 
  :بستری در اتاق مشترک با حداقل یك متر فاصله بين  در صورت عدم امکان ( تخت هاcohorting) 
 اه هوامنتقله از ر تال به بيماریمب هنگام ارائه مراقبت  از بيمار   و هنگام ورود به  اتاق ایزوله  در استفاده از ماسك تنفسی مخصوص 

 

احتیاطات  مربوط  به انتقال  از راه قطرات 

 ( بستری بيمار در اتاق خصوصی در صورت عدم امکان، بستری در اتاق مشترک با حداقل یك متر فاصله بين تخت هاcohorting) 

 استفاده از ماسك هنگام ورود به اتاق بيمار 
 مراقبت به بيمار در فاصله یك متر و كمتر استفاده از ماسك هنگام ارائه 
 محدودیت جابجایی وحركت  بيمار 
 .در صورت ضرورت  جابجایی باید بيمار ماسك بپوشد 

 

احتیاطات  مربوط  به انتقال  از راه تماس 



  

 

 واحد بهبود كيفيت

 
 

رب 001/14                  سند : کد  

 01/11/1400         تاريخ صدور: 

 01/11/1401      تاريخ بازنگري: 

 00 :ويرايشکد       00: بازنگري کد

بهمن  مشهد 22بیمارستان   

 بهمن      22کتابچه بدو استخدام بیمارستان 
 

 

23 

 ( بستری بيمار در اتاق خصوصی یا اتاق مشترک با بيماری كه مبتال به عفونت فعال با همان ميکروارگانيسمcohorting .می باشد و عفونت دیگری ندارد ) 

 استفاده ازگان و دستکش درهنگام تماس با بيمار و ورود به اتاق بيمار و محدودیت حركت وانتقال بيمار 
 .بالفاصله پس ازتماس با بيمار درآورده شوند 
  عدم لمس  چشمها ؛ بينی ؛ و دهان با دستهااجتناب از آلودگی سطوح محيطی  
 بالفاصله بعد ازتماس با بيمار شستن دستها 

 استفاده از وسایل اختصاصی تا حد امکان 
 .چنانچه امکان پذیر نيست در فواصل آنها را تميز و ضدعفونی كنيد 
  وسایل  كاف فشار خون و سطوح،سطوح دستشویی و توالت،ميز غذای بيمار ،نظافت وضدعفونی روزانه اتاق بيمار ووسایل موجود در آن:نرده های كنار تخت

  
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

محیط بهداشت 
 وشيوع گسترش محيط نددرایننتوان بيماریزای خارجی عوامل كه بطوری ميگيرد انجام آن محيط وسالم سازی بهبودوضعيت درجهت كه است فعاليتهایی مجموعه

ری می كند.بنابراین ن و بالعکس جلوگيبيماریزای محيط خارج به داخل بيمارستابهداشت محيط بيمارستان شامل كليه اقداماتی است كه از انتقال عوامل  پيداكنند

 مك نماید.يماران نيز كبعوامل محيطی همچون آب ، فاضالب هوا ،غذا و ... باید به نحوی كنترل شوند تا عالوه بر ایجاد محيطی سالم ، به بهبود 

 بيمارستان محيط دربهداشت بحث ومورد فعاليت محورهای ترین اصلی

 بيمارستان بامحيط مرتبط بيماریهای وكنترل پيشگيری برای مکانيسمهایی تعيين 

 آشاميدنی آب وبهداشت برتأمين بهداشتی نظارت 

 موادغذایی وبهداشت برتأمين بهداشتی نظارت 

 بيمارستان بخشها وواحد های آلودگی وكاهش برپيشگيری بهداشتی نظارت 

  بررسی و تعيين مکانيسمهای بيماریهای منتقله توسط محيط و نحوه پيشگيری و كنترل آنها 

 بيمارستان پسماندهای بهداشتی ودفع آوری برجمع بهداشتی نظارت 

 فاضالبها بهداشتی ودفع آوری،تصفيه برجمع بهداشتی نظارت 
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  نظارت بر گند زدایی ضد عفونی و استرليزاسيون 

  مواد غذایی و صداكاهش آلودگی هوا ،آب ، 
 

 :پسمانددربیمارستان تفکیک راهنماي

 
 

 بعد از ظهر( ۱8ظهر ، ۱۴صبح ،7جمع آوری ميشوند) نوبت ۳زباله هادر 

به خون ،ترشحات و  ای كه آلوده با توجه به اهميت تفکيك زباله و كاهش حجم آن ،زباله ها به دو صورت عفونی و غير عفونی در بخشها تفکيك می شود.زباله

 بيمار باشد عفونی محسوب می گردد كه در جایگاه زباله توسط دستگاه سازگر )واكيوم(بی خطر می شود.مواد دفعی 

د از پر كردن بيش از وشته شود(بایباید ن ،نام بيمارستان،نام بخش نوع زباله تاریخ،كيسه های زباله پس از جمع آوری برچسب زده می شود )بر روی برچسب ها 

 اندازه كيسه ها و فشردن آن ها خودداری شود.

 حسوب می شود.غير عفونی م در بخشهای عفونی ،زباله قسمت ایستگاه پرستاری ،آبدارخانه ،سرویس بهداشتی پرسنل ،اتاق استراحت پرسنل جزء زباله های

 

 وادخطرناكدستورالعمل انجام فرايند لکه زدايی سريع م

 

 خدمتگزارپس از پوشيدن البسه محافظ )ماسك، عينك، گان، دستکش و چکمه(، اقدام به جمع كردن خون از روی سطوح می كند.

سی باشد:سی ۳۰كه خون كمتر از در صورتی 

 نماید.استفاده میدمتگزار)كمك بهيار(،اصل آلودگی را با دستمال جاذب برداشته  و در صورت نياز از دستمال مرطوب خ -۱

 كند(.ای شوینده است كه در هنگام استفاده، كف میمك بهيار(، با ماده دترژنت محل را تميز می نماید) منظور از ماده دترژنت مادهخدمتگزار)ك  -۲

 توسط خدمتگزار، زمين تی زده می شود.  %۲ا وایتکس ب  -۳

 یی می شود.درصدگندزدا۱۰ح دارای خلل وفرج باشدباوایتکس اگرسط -۴

 

اشد:حاوی شيشه شکسته و اشيای نوک تيزب سی ویا سی ۳۰كه خون بيشتر از در صورتی 

 شود.وسط خدمتگزار)كمك بهيار(، روی خون دستمال جاذب انداخته میت -۱

 شود.درصد ریخته می ۱۰وسط خدمتگزار)كمك بهيار(، روی دستمال جاذب، وایتکس ت -۲

 ا بر می دارد.ردقيقه دستمال جاذب  ۱۰از خدمتگزار)كمك بهيار(، پس  -۳

 شود.وسط خدمتگزار)كمك بهيار(، محل با ماده دترژنت تميز میت  -۴

 شود.ها از محل تميز میوسط خدمتگزار)كمك بهيار(،  بادستمال مرطوب، كفت -5

 شودزمين توسط خدمتگزار، تی زده می %۲کس با وایت -۶

 

 

 

 

 نوع پسماند نوع ظرف رنگ ظرف برچسب

 عفونی كيسه پالستيکی زرد عفونی

 تيز و برنده Safety Box استاندارد ا درب قرمزبزرد  یستزدارای خطر  -تيزوبرنده

 شيميایی دارویی كيسه پالستيکی مقاوم قهوهای شيميایی ودارویی

 عادی كيسه پالستيکی مقاوم آبی غير عفونی


