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 انواع سطوح گند زدايي

 زدايي سطح باال:گند  

 دئيددئيد و فرمالباعث كشته شدن تمام ارگانيسم ها به جز تعدادي اسپور مي شود شامل پراكسيد هيدروژن، پراستيك اسيد،گلوتارآل اين مواد

: ست از كلر و د كه عبارت ااين مواد باعث كشته شدن همه ارگانيسم هاي رويشي از جمله مايكوباكتريوم توبركلوزيس مي شو گند زدايي سطح متوسط

 تركيبات كلر ، يد و تركيبات ي و الكل ها

 

: گند زدايي سطح پايين 

 كواترنز يبات آمونيومفنل و تركيبات فنلي ، ترك اين مواد باعث حذف خيلي از باكتري هاي رويشي ، قارچ ها وويروس ها مي شود كه عبارتند از 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سطح نام ماده گندزدا
 نوع كاربرد

 ماندگاري زمان تماس طريقه رقيق سازي
 كف سطوح ابزارووسايل

 كورسولكس بيسيك

Korsolex basic)) 
 باال

 استريل كننده
 
√ 

  

 درصد 4محلول 

(cc40 + محلول گندزداcc960 ) آب 
 درصد 4محلول 

(cc40 + محلول گندزداcc960 ) آب 

 دقيقه 15
 ساعت4

 روز7
)درصورت استفاده مكررو تغييررنگ 

 بالفاصله تعويض شود(

 استرانيوس
 باال

 استريل كننده
 
√ 

  
 آماده به مصرف بدون نيازبه رقيق سازي
 آماده به مصرف بدون نيازبه رقيق سازي

 دقيقه   10
 ساعت  1

 مرتبه گندزدايي(50روز )حداكثر28
)درصورت استفاده مكررو تغييررنگ 

 بالفاصله تعويض شود(

 M1پراناسيد
 باال

 استريل كننده
√ √ √ 

گرمي دريك ليترآب گرم حل 10ساشه 1
 **شود

 گرمي دريك ليترآب گرم 10ساشه 2
 روز 1 دقيقه   10

 2سارفوسپت
 متوسط
 

 
 
√ 

 
 درصد 1محلول 

(cc10  + محلولcc990 )آب 
 دقيقه  30

 روز 14
)بهتراست به صورت روزانه رقيق 

 شود.(

  متوسط قرص ژاول پارت
 
√ 

 
√ 

 روز 1 دقيقه 30 ليترآب حل شود4قرص در 1

 *آب ژاول
 )وايتكس(

 باال
 

  
 
√ 

 درصد 10محلول 

(cc100  + محلولcc900)آب 
 روز 1 دقيقه 10
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 توضيحات روش گندزدايي وسايل رديف

با آب گرم صابون و سپسشستشوي كامل  باتل ساكشن 1  
دقيقه 20به مدت  9به 1  گندزدايي در محلول وايتكس  

(تخليه كامل محتويات در توالت يا حوضچه تخليه ترشحات1  
ردند.گ( در پايان هر شيفت باتل ها تخليه و شستشو گندزدايي 2  

فضاي ي شستشوي كامل با آب گرم و صابون) استفاده از لوله شور براي شستشو آمبوبگ 2
 داخل آن (

سطح باالگندزدايي با محلول   

در صورتي كه بيمار مبتال به سل بود غوطه وري به مدت يك 
كافي است. محلول كورسولكسساعت در   

كبار مصرف باشد .يترجيحا  -1 لگن و لوله 3  
ور استفاده گردد.شاز لگن  -2  
ششستشوي كامل لگن داده شده و  در صورت عدم وجود لگن شور در بخش  -3

دقيقه انجام گردد. 20به مدت   9به  1سپس گندزدايي با محلول وايتكس   

 

 شستشو با آب گرم و صابون وتميز كردن كليه ترشحات تيغه هاي الرنگوسكوپ 4
هنگام شستشو ( ) استفاده از فرچه در   
گندزداي سطح باالگندزدايي با محلول   

در صورتي كه بيمار مبتال به سل بود غوطه وري به مدت يك 
كافي است. محلول كورسولكسساعت در   

پدالهاي  –مانيتور  5
 دفيبريالتور

درصد 70پاک كردن با الكل    

درجه 70تميز كردن دقيق با آب گرم و صابون و گندزدايي با الكل  دسته الرنگوسكوپ 6   

 70ا الكل بكاغذي يكبار مصرف روكش شود بعد از هر بار استفاده بوسيله رويه  ترازوي نوزاد 7
 گندزدايي گردد.

 

دوش –وان  –حمام  8 پودرشوينده شستشوشودبوسيله آب گرم و    
 جهت گندزدايي ازوايتكس استفاده شود

بعد از استحمام بيماران عفوني يا قبل از استحمام بيماراني كه 
ايي كرد.ارند بايد حمام را گندزدزخم باز د  

آب  وسطوح خارجي ماشين ،حاشيه و زههاي ماشين روزانه با پودررختشويي  لگن شور 9
 تميز گردد وجود هر گونه ضايعه اي را در ماشين اطالع دهيد.

 

ر صورت دو  49به 1با آب گرم و پودر شوينده تميز كنيد و با محلول وايتكس  تخت بيماران 10
 ي گردد.گندزداي 9به 1تخت ، با محلول وايتكس يا آلودگي واضح  عفوني بودن 

تخت از  ميتوان استفاده نمود. در مواقع نياز فوري به از سارفوسپت دو نيز 
 سارفوسپت كوئيك ميتوان استفاده نمود.

 

يي يا جهت گندزدا9به  1  و با محلول وايتكس  با آب داغ و پودر شوينده شسته كاسه يا گلي پات 11
 ارسال گردد. CSSDاستريل به واحد 

ست  بستگي به نوع استفاده دارد اگر در بسته هاي بسته بندي 
شود بايستي استريل گردد و در صورت   استفاده استريل 

استفاده جهت موارد غير بحراني) پاشويه و ....( ،گندزدايي كافي 
 است .

گندزدايي  9به 1محلول وايتكس دستگيره توالت را روزانه با آب شسته و با  برس ها و دستگيره توالت 12
 نماييد

 از سارفوسپت يك نيز ميتوان استفاده نمود.

ب (سپس آبعد از ترخيص بيمار ، شستشوي كامل داده شده ) با پودر شوينده و  الكر 13
ندزدايي گ 49به 1كامال خشك كنيد . روزانه سطح استيل آن با محلول وايتكس 

 گردد.

ميتوان استفاده نمود.هم  دو   از محلول سارفوسپت   

درجه ، پاک نماييد 70با الكل  گوشي پزشكي 14   

شيشه هاي خالي شده ساكشن را بوسيله آب گرم و صابون بشوييد و سپس با  قطعات ساكشن 15
گندزدايي نماييد. 9/1وايتكس   

ماييد .در صورتيكه فيلتر آنتي باكتريال آن مرطوب شده است آن را تعويض ن  

( در صورتي كه بيمار مبتال به سل بود غوطه وري به مدت يك 1
كافي است. گندزداي سطح باالساعت در   

بايستي هر   ( فيلترهاي آنتي باكتريال در صورت استفاده مداوم2
 يك هفته تعويض گردند و تاريخ بر روي فيلتر قيد گردد.

9ه ب1ات،گندزدايي باوايتكس شستشوباآب ودترجنت درصورت وجودخون وترشح صندلي چرخدار 16   

درجه تميز شود. 70در بين بيماران با الكل  پدلهاي الكترو شوک 17   

دستبندهاي دستگاه نوار  18
 قلب

ته شده و درجه تميز شود و در انتها ي شيفت شس 70در بين بيماران با الكل 
 درصد 2گندزدايي با سارفوسپت 

 

گندزدايي كنيد درصد 2 محلول وايتكس ابتدا شسته شده و سپس با برانكارد 19 9به 1درصورت وجودخون وترشحات،گندزدايي باوايتكس    
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 ساختماناهي نقشه 
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آتش چیست ؟   
 

تني به وسيله يك ماده سوخ اكسيژن اتمسفر و يك نوع سوخت اتفاق مي افتد؛ البته تنها احاطهآتش نتيجه يك واكنش شيميايي است كه معموالً ميان 

ي احتراق خود ود كه به دمااكسيژن ، سبب آتش گرفتن آن نمي شود. بلكه براي اين كه واكنش احتراق اتفاق بيفتد بايد ماده سوختني به حدي گرم ش

نشاني براي حذف حداقل  كپسول هاي آتش. : دماي باال ، اكسيژن يا گازهاي مشابه و ماده سوختنيعنصر ضروري الزم است 3در پروسه سوختن .برسد

ي اين يكي از بهترين راهها برا يكي از راههاي كنترل آتش ، سردكردن ماده سوختي تا زير نقطه اشتعالش است و آب .مورد طراحي شده اند 3يكي از اين 

ن آتش با يك پتوي ن راه پوشانداي حذف اكسيژن بايد به وسيله اي آتش را خفه كنيد تا هوا به آن نرسد كه بهتريكار است تا سيكل سوختن قطع شود. بر

وارتري است. ش است راه دشسبك و يا ريختن مواد غير قابل اشتعال از قبيل شن روي آتش است. حذف ماده سوختني كه يكي ديگر از روشهاي كنترل آت

ي شود كه كل مها وقتي حذف گيرد ، ماده سوختني در حقيقت خود خانه و وسايل آن است كه حذف آن بسيار دشوار است و تنمثالً وقتي منزلي آتش مي 

 آن سوخته باشد.

 انواع كپسول های آتش نشانی                                                                            

:آب يكي از آشناترين مواد براي خاموش كردن آتش است ؛ اما اگر به شكل صحيحي به كار گرفته نشود مي تواند از كپسول آتش نشانی برپایه آب-1

ت خاموش آتش نيز خطرناک تر باشد. با يك دستگاه خاموش كننده آتش كه به وسيله آب كار مي كند مي توان آتشي را كه مسبب آن چوب ، كاغذ يا مقواس

وسيله الكتريسيته به وجود آمده باشد و يا اين كه مايعات قابل اشتعال سبب آتش شده باشند ، آب روش مؤثري براي كنترل آن نيست  كنيد ؛ اما اگر آتش به

وسيله آب به  زيرا آب مي تواند جريان برق را هدايت كند و سبب برق گرفتگي شود. همچنين مايعات قابل اشتعال به 

  .سوزي ميشونداطراف پخش مي شوند و سبب گسترش آتش 

كالس هاي آتش براي A شوند يم استفاده. 

كالس هاي آتش براي هرگز B شود نمي استفاده.  

است كردن خنك بر يمبتن آن اطفاء مبناي. 

 

  (CO2) ز دی اكسید كربنكپسول آتش نشانی برپایه گا-2

كربن به  ند، دي اكسيديكي از محبوب ترين مواد خاموش كننده آتش دي اكسيد كربن خالص است. در كپسول آتشنشاني كه با دي اكسيد كربن كار مي ك

ر مي آيد. از دگمسفر به شكل شكل مايعي تحت فشار باال در سيلندر نگهداري مي شود . وقتي محفظه باز مي شود ، دي اكسيد كربن منبسط مي شود و در ات

خش هاي درماني باي اطفاء در دي اكسيد كربن سنگين تر ازاكسيژن است. بنابراين جايگزين اكسيژن اطراف ماده سوختني  مي شود .   بهترين نوع كپسول ه

 .است آب از اسبترمن اند شده حريق دچار ارزش با مواد كه مواردي در لذا شود نمي حريق محيط در موجود مواد به خسارت باعث .استco2كپسول 

كالس يها آتش يبرا A,B,C,E,F رود يم كار به. 

دارد و شيپوري يپالستيك نازل. 

ندارد سنج فشار 

 :مزايا

 .است هوا از تر سنگين و بو بي احتراق، قابل غير( 1
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 .نيست الكتريسيته هادي( 2

 .شود نمي حريق محيط در موجود مواد به خسارت باعث( 3

 نشانی برپایه پودر:كپسول آتش -3

و آمونيوم فسفات تاسيم يا مونبهترين انواع مواد خاموش كننده آتش ، كف هاي خشك شيميايي يا پودرها هستند كه بيشتر از بيكربنات سديم، بي كربنات پ

زاد مي كند. اين دي اكسيد آكسيد كربن درجه سانتي گراد مي رسد شروع به تجزيه شدن كرده و دي ا 70ساخته مي شوند. بي كربنات پتاسيم وقتي به دماي 

مي توان بهره  ي شروع حريق()لحظات ابتداي از كپسول هاي آتش نشاني تنها در آتش سوزي هاي مختصر .كربن روي آتش را مي پوشاند و آن را خفه مي كند

تش نشاني بزرگ آيل كپسولهاي به تجهيزات بزرگتري از قبگرفت. زيرا حاوي مقدار كمي از مواد خاموش كننده آتش هستند. در آتش سوزي هاي بزرگتر نياز 

گر يك آتش سوزي به هر حال ا )چرخدار( و يا ماشين آتش نشاني و افرادي متخصص است كه بدانند هر آتشي بايد به وسيله چه چيزي فرو نشانده شود ؛ اما

 .حسوب شودزندگي شما م اند نجات دهنده فوق العاده گرانبهايي برايناگهاني در منزل يا محيط كارتان به وجود آيد ، يك كپسول آتش نشاني مي تو

كالس يها آتش يبرا A,B,C شود يم استفاده. 
دهد مي نشان را اكافين فشار قرمز رنگ و كافي فشار سنج فشار صفحه سبز رنگ كه شود مي استفاده سنج فشار عقربه يك از فشار دادن نشان براي 

بدليل از رده خارج شدن اين نوع كپسول ها از توضيح بيشتر خود داري كپسول آتش نشانی بر پایه كف: -4

 ميكنيم.
 

(روش استفاده از جعبه آتش نشانیFire Box ): 

 درب جعبه را با كليدي كه در مقابل ديد شما در محفظه شيشه اي قرار دارد باز كنيد.-1
 درجه به سمت بيرون جعبه هدايت نماييد. 90زاويه  حلقه شلنگ آتش نشاني را در جهت -2
 با چرخاندن حلقه، شلنگها را از روي آن خارج نموده و كامالً باز نماييد. -3
 سرنازل آماده روي شلنگ ها را به دست گرفته و به طرف آتش حركت كنيد. -4
 ابتدا شير نازل و سپس شيرفلكه آب فاير باكس را باز نماييد. -5
 تي كه فاصله تا محل آتش سوزي ازطول شلنگ آماده شده طويل تر باشد بايد از لوله نواري يدكي جهت امتداد دادن شلنگ استفاده نماييد.در صور -6
 شير نازل را به سمت آتش سوزي گرفته و به صورت جاروب آنرا خاموش نماييد. -7
 ه و بعد از تخليه آب و خشك كردن در سايه، به صورت اول به حلقه فلزي جعبه پيچانده شود.پس از اتمام عمليات بايد شلنگ ها را از محل كوپلينگ باز نمود -8
 فاير باكس به صورت فصلي بازديد شده و از كارايي آن اطمينان حاصل نماييد. -9

 متر را پوشش دهد 20ر فاير باكس بايد بتواند تا فاصله ه-10
 

 قرقره هوزریل: 
داراي لوله هاي با  ست اين ابزارادركارآتش نشاني ويكي از ابزارهاي ايمني جهت اطفاء حريق در كارآتش نشاني قرقره هوزريل يكي ديگر از منابع تامين آب 

رقره اي مخصوص مي پيچانند و بيشتر مي باشد . لوله ها رابرروي ق  m 20ميليمتر و طول لوله آن از 19قطر كم وغير قابل نفوذ است كه قطر آن درحدود 
رانواع واقسام مختلف دين قرقره ها ين منظور لوله بايد داراي انعطاف باشد . اين لوله ها براي رساندن سريع آب به محل حريق كاربرد زيادي دارد .ابراي ا

. اليه بيروني ددشكيل مي گرتساخته مي شود و معموالً ازيك تيوپ داخلي كه بوسيله چند اليه بافته شده ازنخ محكم كه توسط الستيك پوشانده شده است 
 ند .رابوجود آور هوزريل از يك جنس مقاوم در مقابل سايش و فشار تشكيل شده است كه اين اليه هابه هم چسبانيده شده اند تا لوله هوزريل

 
 :روش استفاده از خاموش كننده های دستی  

 كننده مناسب به سمت آتش حركت كنيد.در هنگام مشاهده آتش سوزي خونسردي خود را حفظ كرده و با برداشتن خاموش -1
 به هنگام خاموش نمودن آتش همواره پشت به باد و باالي شيب مستقر شويد. در اطاقهاي بسته پشت به درب خروجي باشيد.-2
 يايد به آتش نزديك شويد.با توجه به برد موثر خاموش كننده تا جايي كه احساس ناراحتي و سوزش در نقاط حساس بدن مانند گونه ها و الله گوش پيش ن-3
به خروج مواد با كشيدن ضامن و پاره كردن پلمپ ، يا ضربه زدن، يا فشار آوردن به دسته خروجي، و يا پيچاندن شير) حسب نوع خاموش كننده دستي( اقدام -4

 خاموش كننده به سمت آتش نماييد.
 از قسمت پايين، اقدام به پاشيدن نماييد. مواد خاموش كننده را قبل از نقطه شروع آتش به صورت جاروب كردن-5
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454جدول گروهای شش گانه آتش طبق استاندارد.BS.1970English   

 

 مديريت بحران
 برنامه ریزی آمادگی بیمارستانی در حوادث و بالیا:

از جبران نمود. سارتهاي آن راجامعه را مختل مي كند و بدون كمك نمي توان خبال و فاجعه ناگهاني رويدادي است كه ساختار بنيادي و عملكردي  بحران ،
ز پيگيري مراقبتهاي ارائه شده ساعته به عنوان مراكز حياتي براي فعاليت هاي تشخيصي و ني 24آنجايي كه بيمارستانها به دليل خدمات فوريتي و عملكرد 

ه بيمارستاني در برنام اصلي هدفات داخلي و خارجي و داشتن برنامه تمرين شده كامال ضروري است .،آمادگي بيمارستانها براي پاسخ گويي موثر به مخاطر
ديدگان است .بر اين   افزايش نجات يافتگان ، كاهش عوارض معلوليت ها و تكسين دردهاي جسماني  رواني حادثهتعداد مرگ و مير ، هشرويداد غير مترقبه ، كا

 راپوشش دهد: چهار مرحله اصلي چرخه مديريت حوادث و باليااساس الزم است اين برنامه 
سيب و صدمات و آنسان و عملكرد جامعه به منظور كاهش ميزان ااهش آثار: شامل اقداماتي است براي كاهش آثار سوء حوادث و بالياي پزشكي بر سالمت ك-1

 معلوليت ها و تلفات انساني است.
ع صورت ميزي جاره حوادث و بالياي پزشكي محتمل به شكل برنامه نه براي ارائه پاسخي موثر و كارا بورت پيشگيرااقداماتي است كه به صآمادگي: شامل -2

 لي آماده مي شود .ماگيرد .اين برنامه بر اساس فرايند تحليل خطر براي مخاطرات احتمالي و ارزيابي آسيب هاي احت

 خاموش کننده مناسب روش اطفاء ويژگي ها مثال نوع آتش گروه

A 
مواد خشك و يا 

 جامدات

-الستيك -پارچه -كاغذ-چوپ
-الياف-توتون-فرش-پالستيك

 نفتالين و

سوختن گازهاي   كربني، موقع اكثر تركيبات
سمي توليد مي كنند. كه ممكن است شعله دار 

ز او يا درون سوز باشند. معموال پس از سوختن 
 خود خاكستر يا مواد ديگر به جا مي گذارند.

 سردكردن -1
 جدا سازي -2
 ردنكخفه -3

انواع كپسولهاي آبي و در 
زماني كه آتش برون سوز بوده 

تفاده از يا حجم آن كم باشد اس
 كپسول پودري

B مايعات قابل اشتعال 
-گريس-تينر-نفت-گازوئيل-بنزين
 ليسيرين و ... .گ-ستنا-ترا-الكل

 اكثر مايعات نفتي موقع سوختن دود سياه رنگ
به  ونسبتا سمي توليد ميكنند آتش ناشي از آنها

آتشهاي سطحي معروفند،به علت اينكه سبكتر 
نند وآب از آب هستند روي ان شناور مي ما
 موجب گسترش مي شود.

 خفه كردن  -1
 جدا سازي  -2

انواع كپسولها پودريو يا 
 كپسولهاي كف ساز

C گازهاي قابل اشتعال 
-استيلن-پروپان-بوتان-اتان-متان

 يدروژن و ... .ه-اكسيژن

با كمترين گرما مشتعل مي شوند،درحجم زياد 
 ايجاد انفجار ميكنند،تركيب اكسيژن خالص با

واكنش گرمازا است .موجب انفجار  چربي يك
 ويا اشتعال مي شود،شعله هيدروژن بي رنگ

 جدا سازي

انواع كپسولهاي آبي و پودري 
و در بعضي مواقع كپسولهاي 

 گازي

D فلزات قابل اشتعال 
-منيزيم-پتاسيم -سديم -ليتيم

 يركانيم وز-تيتانيم

ليتيم با آب جوش وسديم با آب در هردمايي 
دهد.ودر سطح آب توليد شعله مي واكنش مي 

 كند،

 انواع كپسولهاي پودري جدا سازي

E برق و الكتريسيته 
كليه ادوات برقي كابل ها وسيمهاي 

 برق و......

 حريق الكتريكي مطلق وجود ندارد. معموال در
د حاثر دو جريان و يا در اثر گرم شدن بيش از 

ا ايجاد مي شود. جريان برق به راحتي از آب ي
 آتش نشاني مي گذرد. كف

قطع جريان   -1
 برق

 فه كردنخ -2

انواع كپسولهاي گازي و انواع 
 كپسولهاي پودري

F مواد منفجره 
 -آمفو  - C.4 - T.N.T باروت

 يتروسلولز و ...ن -تنپ-ديناميت

چنانچه ضربه، فشار و گرماي مناسب در يك 
 ولحظه ايجاد شود منفجر مي گردد. تي.ان.تي. 

منفجر نمي شوند. بلكه در آن با آتش  4سي
ذوب شده و مي سوزند. ديناميت نيز در آتش 

 ذوب ميشود

 جدا سازي
انواع كپسولهاي آبي وانواع 

 كپسولهاي پودري

 

  امن را ب شید.

 بن آتش را نشانه بگیريد.

 دستگیره را  شار دهید.

ب ور   اروب کردن به 

 سمت آتش  رکت کنید.

 

  امن را ب شید.

 بن آتش را نشانه بگیريد.

 دستگیره را  شار دهید.

ب ور   اروب کردن به 

 سمت آتش  رکت کنید.

 

  امن را ب شید.

 بن آتش را نشانه بگیريد.

 دستگیره را  شار دهید.

ب ور   اروب کردن به 

 سمت آتش  رکت کنید.

 

  امن را ب شید.

 بن آتش را نشانه بگیريد.

 دستگیره را  شار دهید.

ب ور   اروب کردن به 

 سمت آتش  رکت کنید.
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با هدف حفظ حيات انسانها ،ارائه كمك هاي اوليه، كاهش و ترميم آسيب هاي سيستم هاي طور واقعي  پاسخ: مرحله اي است كه برنامه مقابله با حوادث به-3
 موجود و تامين خدمات مورد نياز قربانيان فعال مي شود 

 ت مي گيرد.جامعه به وضعيت قبل از حادثه صوروانبخشي /بازسازي: شامل تمام اقداماتي است كه براي تثبيت و بازگردانيدن ت-4

 
 
 
 
 
 
 
 

ان وقوع حوادث بستگي دارد مآسيب پذيري بيمارستان به ميزان كمبودها و ضعف هاي آن در ز  
 بررسي صحيح  و منظم مخاطرات و آسيب هاي محتمل الزمه برنامه ريزي و مديريت موثر خطر

توانآسيب پذيري بيمارستان را به سه نوع سازه اي و غير سازه اي و مديريتي سازماني مي است .   
تقسيم كرد .آسيب پذيري سازه اي شامل آسيب ساختمان و عناصر سازه اي و ساختماني است .   

 آسيب پذيري غير سازه اي آسيب عناصري است كه براي كاركرد بيمارستان ضروري است 
 مثل سيستم اطالع رساني ، آب ، تهويه و ...آسيب پذيري مديريتي سازماني به منابع انساني اشاره

ضروري است .  كه براي ارائه خدمات تخصصي و انجام وظايف واگذار شده دارد   
 

 :روش اجرائی مدیریت بحران

 سازیمرحله فعال -1

رستان ،سازمان اسخگويي بيماپاين مرحله شامل هشدار به پرسنل ،آماده شدن براي فعاليتهاي قريب الوقوع،توسعه ظرفيت . الف:آگاه سازی و پاسخ اولیه:

 اشد.خ مناسب مي بپذيرش ،اطمينان از نقل و انتقال امن بيماران ،آماده سازي اتاق بحران و فراهم آوردن اطالعات الزم براي پاسدهي بخش 
گروه  اي اصلي شاملدر اين مرحله بنا بر صالحديد فرمانده حادثه ،طبق نمودار سازماني مديريت بحران اعض ب:سازماندهی و فرماندهی و كنترل:

 مديران عمليات و مناطق درمان فراخوان شده و ارتباطات داخلي و خارجي برقرار مي گردد. فرماندهي و

ياز سطوح ديگر صورت ن ام داده و دروارد زير انجا سوپروايزر كشيك براساس شدت و وسعت سانحه ،ارزيابي الزم را از نظر ميا جانشين وي يسپس فرمانده حادثه 
 برنامه فعال خواهد شد.

 تعداد بيماران  برآورد از -1

 برآورد شدت جراحت و بيماري آنها -2

 وضعيت كنوني فعاليت بخش اورژانس -3

 وضعيت كنوني پرسنل -4

 سرشماري تعداد بيماران و پرسنل بيمارستان  -5

 نياز بيماران حادثه ديده به منابع تخصصي مانند آلودگي زدايي و ... -6

 شرايط ويژه مانند تخليه بيمارستان  -7

 نقدينگي و...( –برق –گاز  –سوخت  –تجهيزات  –دارو  –غذا –وضعيت منابع و انرژي ذخيره اي موجود )آب  -8

 مرحله اجرائی:-2

 الف:امداد و نجات

 ب:تریاژ و خدمات كمك های اولیه تثبیت كننده و انتقال به اولین مركز بهداشتی امن

 ج:مدیریت قطعی بیماران و مخاطرات موجود
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 بهبودی:مرحله -3

 الف:خروج از صحنه

 و ارزیابی عملكرد و پاسخ به حادثه ب:بازگشت به وضعیت عادی

 

 سامانه هشدار سریع:

ان به انده حادثه در بيمارستين منظور فرمخ بيمارستان به حادثه رابا قابليت هاي در دسترس به باالترين سطح برساند .به همسسامانه اي است كه بتواند آمادگي پا

 سامانه هشدار سريع خود را فعال مي نمايد: دو صورت

 اعالم وضعيت يا سطح بحران از طريق مراجعه باالتر مثل وزارت بهداشت -1

 اعالم وضعيت يا سطح بحران توسط خود بيمارستان و اطالع رساني به مراجع باالتر-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معیارهای تعیین سطح حادثه:

براساس دستورالعمل كشوري مراكز درماني مي توانند از طرف مركز هدايت عمليات در چهار وضعيت سفيد ، زرد ، نارنجي و قرمز قرار گيرند كه در صورت" اعالم وضعيت 

.ادگي بيمارستان را افزايش دهدمفرمانده حادثه موظف است سطح آ "هشدار سريع  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اعالم و عیت در 

 شرايط بحران

 تو ه
ي و چارت مديريت بحران بيمارستان در واحد خدمات پرستار

مديريت نصب شده است .هر يك از اعضاي تيم مي بايست 
ن ، نسبت به شرح وظايف خود آگاه بوده و در زمان فراخوا

 اشد.مي ب33كد هشدار سريع در بيمارستان حضور پيدا كنند.
 اصلي فرايند اعالم هشدار سريع در كليه بخشها و راهروهاي

 نصب شده است .

انتنمودار  عال شدن سامانه هشدار سريع در  وريت هاي داخلي بیمارس  
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كاهش خطر آسيب به بيماران ،كاركنان و مالقات كنندگان و خطر از دست دادن خود :انجام فعاليتهاي باليني و اداري براي شناسايي ،ارزيابي و مدیریت خطر 

 سازمان است.

زات و دارايي سازمان شود.هر وضعيت واقعي يا بالقوه كه مي تواند باعث صدمه ،بيماري يا مرگ افراد ،آسيب يا تخريب يا از دست دادن تجهي:مخاطره  

ل قرار گرفتن در معرض آسيب.احتمال مخاطره يا عواقب بد ،احتما:ریسك  

نتيجه قابل انتظار از لحاظ درجه صدمه ،آسيب به اموال و يا ديگر موارد مضري كه مي تواند اتفاق بيافتد.:شدت  

احتمال رخ دادن يك رويداد:احتمال   

 مديريت ريسك در  وزه سالمت

 ن و خود سازمانخطر آسيب به بيماران ،كاركنان و مالقات كنندگاو كاهش  انجام فعاليتهاي باليني و اداري براي شناسايي ،ارزيابيتعریف:

 مدیریت خطر و مراحل آن :

هاي مراقبت هاي  اند.همه جنبهوجود خطر يك جزء اجتناب ناپذير از زندگي است و به طور كامل نمي توان آن را حذف كرد ولي مي توان آن را به حداقل رس

نكه پس از بروز واقعه به تحليل يا واكنشي بررسي مي شود يعني اي Reactiveمديريت خطر در محيط باليني با نگاه   سالمتي نيز همراه با خطر است.در گذشته

ه با توجه به احتمال خطر از كاست  Proactiveعلل و عوامل آن پرداخته مي شد تا از تكرار مجدد آن جلوگيري شود.ولي اكنون تاكيد بر شيوه پيشگيرانه يا 

 وقوع آن جلوگيري مي شود.

 ده كرد.استفا RCAمثل  ارزيابي ريسك يا واكنشيو ماتريس  FMEAمثل : روشهايي پيشگيرانهدر مرحله ارزيابي ريسك سيستم مي توان از 
 

 فرآیند مدیریت خطر مراحلی دارد كه عبارتند از :

 :)رويكرد  بي موجب تضمينو شدت خطر را شامل مي شود.ارزيا"احتمال "ارزيابي ريسك شرح آن دقيقا معاني واژه هاي مرحله اول )ایجاد زمینه مناسب

 هماهنگ در ارزابي آينده ريسك و بررسي و پايش آن مي گردد.

 :)قوع آنها وها پس از واده از دارفتبا توجه به شرح وظايف شغلي و نقش افراد بررسي انجام مي شود.مثال خطر عوارض اسمرحله دوم)شناسایی ریسك
 براي شناسايي خطرات استفاده كنيم.،توسط پرسنل درماني و يا اظهارات بيماران كدام يك از منابع اطالعاتي را 

تجارب قبلي      -       

ازمان سافراد با تجربه در        -       
،برنامه ،آموزش ...سناد و مدارک،گزارش ها ،پروتكل ها ،روش هاي اجرايي ا      -       
ازرسي ،مميزي داخلي،هشدارها،حوادث و سوانح ثبت شده ،شكايات ...ب      -       
 مصاحبه ها،نظر سنجي ها ،...      -     

 :) آنها صورت ش د در جهت كاهكه خطر از بين برود ولي معموال اين هدف قابل دستيابي نيست و تالشها باي ستا ايده آل اينمرحله سوم )آنالیز خطر
نش آلرژيك پوستي جدي مثل واك گيرد .خطرات باليني نادر ولي جدي مثل ديسكرازي خوني به دنبال مصرف داروها را بايد در كنار خطرات شايع ولي كمتر

 در نظر گرفت

 :پس فاكتورهايي كه بايد در آناليز خطر در نظر داشت عبارتند از 
 احتمال رخداد حادثه  -

 هزينه حادثه -

 س بودن روشها براي كاهش احتمال رخداد يك حادثهدر دستر -

 هزينه راه حل ها موجود كاهش خطر -
 

 :) ادر ممكن است نثه شديد ولي دامنه اي از انتخابها براي مقابله با خطرات باليني مي باشد.هزينه پيشگيري از يك حادمرحله چهارم )برخورد با خطر
 بسيار بيشتر از هزاران حادثه خفيف باشد.
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 شيوه هاي متعدد جهت برخورد با خطر :
 كنترل خطر -

 پذيرش خطر -

 :)ردد پس از گارزيابي مي  در اين مرحله اثر بخشي رويكردهايي كه جهت شناسايي آناليز و مديريت خطر بكار رفتهمرحله پنجم )ارزیابی مدیریت خطر
 دهند آينده ارائه مشكل بايد يك محيط فراهم گردد تا افراد صادقانه بتوانند عقايد خود را بيان و پيشنهاداتي جهت كاهش خطر درتعيين 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

بیمارستان نمودار سلسله مراتب  

 اجتناب از خطر -

 كاهش و يا به حداقل رساندن خطر -
 

 انتقال خطر -
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 مقررا  پوشش کارکنان

 
ط وازين و ضوابشخصي و كرامت انساني بيماران باعث رعايت منحوه پوشش و ظاهر عالوه بر ايجاد امنيت خاطر براي شخص خودتان و حفظ حريم 

 عرفي،شرعي و اجتماعي ،افزايش ضرورت ضريب ايمني و سالمت و ايجاد تصوير مثبت از اخالق حرفه اي مي گردد.
،مقنعه بلند ،جوراب و زانو ،شلوار گشاد وشيدن لباس فرم براي كليه كاركنان الزامي است و در صورت استفاده از روپوش سفيد،جنس آن ضخيم ،بلند و در حدپ-1

 رنگ كفش براساس رده باشد .بديهي است استفاده از روپوش و شلوار تنگ چسبان و نپوشيدن جوراب ممنوع مي باشد.
 لباس فرم نبايد تنگ و كوتاه باشد.-2
 د.لباس فرم تميز ،اتوكشيده و مرتب باش-3
 محيط هاي باليني بطور كامل بسته نگه داشته شود.ضور در حدكمه هاي روپوش ها در تمام مدت -4
 ارت شناسايي معتبر عكس دار حاوي نام و نام خانوادگي و سمت در تمام مدت حضور در بيمارستان الزامي است.استفاده از ك-5
 اخن ها كوتاه ،تميزباشند.ناخن بلند باعث انتقال عفونت و احتمال آسيب به بيماران و تجهيزات مي شود.ن-6

 انم ها نسبت به رعايت پوشش كامل موي خود و رعايت دستورات شرعي اهتمام جدي داشته باشند.خ-7
  وهاي آقايان بايستي تميز ،آراسته و در حد متعارف باشد.م-8
 ت.سايل آرايش و زيورآالت از جمله انگشتر طال ،النگو ،دستبند)بجز حلقه ازدواج(در محيط بيمارستان جايز نيساستفاده از و-9

 ستفاده از لوازم آرايش و عطرهايي با بوي تند و حساسيت زا در محيط بيمارستان ممنوع مي باشد.ا-10
 ز كفش راحت ،تميز،قابل شستشو با ظاهر مناسب و جلوبسته ،ساده و بدون سروصدا استفاده نماييد.ا-11
 ستفاده از دمپايي در كليه ساعات شبانه روزي ممنوع مي باشد.ا-12
 ال سيگار و ساير دخانيات در كليه زمانهاي حضور فرد ،ممنوع است.استعم-13
ردن و عدم سروصداي كود را هنگام حضور بر بالين بيمار خاموش نگه داريد.و در ساير زمانها،استفاده در حد ضرورت و با رعايت آرام صحبت تلفن همراه خ-14

 ود.استفاده ش Vibrationبلند انجام شود.ضمنا براي زنگ بهتر از
 عايت اصول اخالق حرفه اي ،تواضع و فروتني در برخورد با همكاران نشانه شخصيت اجتماعي شما مي باشد.ر-15
يمارستان نظير بيگران از جمله پرهيز از مجادله ،شوخي هاي نامناسب و خنديدن با صداي بلند در حضور بيماران و در محيط هاي عمومي رعايت حقوق د-16

 پها،رستورانهاو... نشانه بلوغ اجتماعي شماست.آسانسور ها كافي شا
17-افرادي كه اخالق حرفه اي و اصول آئين نامه را رعايت ننمايند،تذكر شفاهي سپس تذكر كتبي و در صورت اصرار بر انجام تخلف به هيئت رسيدگي به 

 تخلفات اداري ارجاع داده مي شوند
 

 و مرا ل شروع به کاراموراداري 

 بهمن 22 بیمارستان در كار به شروع مراحل

 دانشگاه گزينش يا بيمارستان مديريت دفتر در كار درخواست فرم تكميل .1
 انساني نيروي به بيمارستان نياز اعالم .2
 حضوري مصاحبه و متقاضي افراد فراخواني .3
 گزينش از پس اداري امور انجام .4
 خدمت حين اوليه هاي توانمندي و مهارتها ارزيابي .5
 اوليه هاي توانمندي ارزيابي مثبت نتيجه صورت در بيمارستان با اصلي قرارداد انعقاد .6
 غياب و حضور تگاهدس جهت انگشت اثر ،ثبت شناسايي ،صدوركارت پرسنلي – اداري مسايل توجيه و پرونده ،تشكيل گزيني كار به معرفي .7
 .... و حساب افتتاح جهت مالي امور و حسابداري به معرفي .8
 اجتماعي تامين سازمان به معرفي .9

 ستانبيمار انجام فرايند توجيهي  جهت بيمارستان مديريت به درماني وغير پرستاري خدمات دفتر به درماني پرسنل معرفي .10
 و مسئول بهبود كيفيت آموزشي سوپروايزر به معرفي .11
 مربوطه هاي آموزش كسب عفونت كنترل سوپروايزر به معرفي .12
  مربوطه آموزشهاي كسب و اي حرفه و محيط بهداشت كارشناس به معرفي .13
 دربخش كار روش و ها مشي خط كتابچه دريافت و مربوطه بخش مسوول به معرفي .14
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 صدور كارت شناسايي  .15

 پاره ای از مقررات كاركنان بیمارستان

  گردد مي ابالغ مربوطه سوولم توسط برنامه طريق كاراز نوبت افراد مورد در كاري شيفت تعيين ساعت در هفته مي باشد. 42ساعات كار كاركنان اداري. 

 تحول و تحويل جهت زودتر يقه . ده دقخواهد بود 19: 30الي  13:30و عصر كار  13:30الي  7:30روز بعد ،صبح كار  7:30الي  19:30: شبكار   كار ساعت 

 ضور محاسبه مي شود.در ساعات ح در زمان تغيير شيفت جهت تحويل بيماران و بخش در نظر گرفته شده كهده دقيقه . شويد حاضر كار محل در بخش

 13:40الي 7 : اداري پرسنل كار ساعت 

 بود موثرخواهد ارزشيابي نمره محاسبه ،در كار كسر بر عالوه مورد اين در تعجيل و تاخير گونه هر.  

 شود هماهنگ پرستاري خدمات و بخش با حتماً پاس از استفاده جهت . 

 شود داده خواست در برنامه تنظيم از قبل هفته يك از بيش استحقاقي مرخصي از استفاده براي . 

 مسوولند آنها داشتن نگه سالم و بخش وسايل مقابل در پرسنل كليه . 

 گيرد مي ،انجام رسيد درقبال سوپروايزر يا سرپرستار صالحديد با ديگر بخش به بخش از تجهيزات و وسايل تحويل . 

 باشد نمي نگهباني وظيفه رفاًص بيمار كنترل و مسوولند بخش از بيمار خروج طور همين و نكرده حساب تسويه و شده ترخيص بيماران قبال در پرسنل تمامي  

 شود استفاده رنگ زرد زباله كيسه با عفوني سطل از خون به آلوده و عفوني هاي زباله ريختن دور جهت . 

 جزوات و پمفلت تهيه به موظف پرسنل همه. باشند مي پرونده در آموزش ثبت و مادر شير با تغذيه فوايد آموزش به موظف مرتبط هاي بخش پرسنل همه 

 . باشند مي بستري بيماران و بخش نياز اساس بر آموزشي

 شد اهدخو داد قرار تجديد عدم و ارزشيابي نمره كاهش باعث شركت عدم و است بوده الزامي بخش ماهيانه و آموزشي جلسات در شركت. 
 

 مرخصی استحقاقی

  مي گيرد كه با موافقت مسئول  مرخصي استحقاقي تعلق روز 30يا هر سال  روز 5/2هر ماه دقيقه يا  40هر روز به پرسنل از نخستين ماه خدمت به ازاء
 مربوطه مي تواند استفاده نمايد.

  روزمي توانند ذخيره كنند. 90روز از مرخصي خود را تا سقف  15مستخدمين رسمي وقراردادي ساليانه 

 مي شود.نتعطيالت رسمي بين مرخصي استحقاقي جزء مرخصي محسوب ووزهاي جمعه ر 

مرخصی استعالجی 

گواهي پزشك معالج  وه اطالع دهد هرگاه پرسنلي بيمار شود و آن بيماري مانع از خدمت او شود بايد مراتب را در كوتاه ترين زمان ممكن به مسئول مربوط
عالجي بيش از رخصي هاي است.در ممورد قبول است  ، پس از تاييد پزشك معتمدبيمارستان و دفتر خدمات پرستاري در موارد مرخصي استعالجي تا سه روز

 سه روز بديهي است پس از طي مراحل فوق جهت دريافت حقوق در مدت استعالجي ،شاغل به اداره بيمه معرفي گردد

مرخصی بدون حقوق 

 مي شود كه كاركنان رسمي بيمارستان است و شامل افراد قراردادي نمي باشد.استفاده از مرخصي بدون حقوق شامل افرادي 

 .كاركنان مرخصي استحقاقي نداشته باشند 
 .كاركنان قصد ادامه تحصيل داشته باشند و مدارک الزم را ارائه نمايند 
 .كاركنان ناگزير باشد باتفاق همسرش به خارج از محل خدمت خود مسافرت نمايد 
  مازاد بر چهار ماه به استراحت نياز داشته باشد.بدليل بيماري، 

حويل تقدامات بعدي كاركنان الزم است تقاضاي مرخصي بدون حقوق خود را با ذكر علت و مدت آن توسط مسئول واحد مربوطه به كارگزيني جهت ا
 سال تجاوز نخواهد كرد 3نمايد.حداكثر مدت مرخصي بدون حقوق از 

پاس ساعتی 

 دش خواهد كسر استحقاقي مرخصي از كه باشد مي قبلي اطالع با ساعتي مرخصي از استفاده به مجاز ماه طول در شاغل هر . 

 باشد نمي مجاز وقت آخر و اول ساعتي ،پاس پرستاري خدمات موافقت با و استثنا موارد در جز به . 

 باشد مي كاري شيفت طول در دوساعت ،حداكثر ساعتي پاس از استفاده مجاز ميزان 
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 .در صورت دريافت پاس ساعتي پرستار جانشين مي بايست مشخص شده و در پرونده  تحويل بيمار توسط پرستار تحويل گيرنده ثبت گردد 
 

ساعتی ماموریت از استفاده : 

 .گيرد مي انجام داخلي مدير يا و پرستاري مديريت تائيد و ماموريت برگه تكميل از ،پس بيمارستان مقتضيات و مافوق دستور به بنا شهري داخل هاي ماموريت
 

اضافه كار ساعتی 

اعت درماه مي باشد و بنا به نياز س 120بنا به ضرورت با هماهنگي مسئول واحد كاركنان مي توانند اضافه كار ساعتي در ساعات غير موظف انجام دهندو حداكثر 
 قابل افزايش است.ساعت  150و يا رضايت از كار فرد با نظر مديريت بيمارستان تا سقف 

:مزایای شغلی 

  در اختيار قرار دادن هزينه مهد كودک براي فرزندان اول و دوم پرسنل 

 اعطاي بن كارمندي و شارژ سبد كاال دو بار در سال 

  امكان برقراري ارتباط با مديريان ارشد و ارائه نقطه نظرات ،شكايات و انتقادات 

  مشاركت مستقيم و يا غير مستقيم پرسنل در امور مديريت بيمارستان 

 ي كنفرانس ها،سمينارها و ساير امكانات آموزشي تخصصي و عمومي براي پرسنل و گاهاً فرزندان ايشان رابرگز 

 امكان استفاده از شيفتهاي كاري قابل انعطاف از نظر ثابت و يا چرخشي 

 دريافت به موقع حقوق و مزايا 

 ورداري از امكانات رفاهي نسبي در بخش هابرخ 

  رونده پرسنليپدريافت پاداش در مقابل ارائه پيشنهادات ،مشاركت در تصميم گيري و ثبت خطاهاي پزشكي ،ارائه تشويق كتبي و ثبت در  

  خفيف ويژه افراد تحت تكفل پرسنل ت %50ات با و انجام ويزيت و سونوگرافي رايگان و ازمايشرايگان براي پرسنل ، آزمايش ،سونوگرافي استفاده از ويزيت

 بيمارستان)شامل ازمايشات ارسالي نمي شود.(

سالیانه ارزشیابی : 

 مبناي و گرفت خواهد قرار ابيارزي مورد سال هر ماه مهر و بيمارستان،شهريور مديريت و مستقيم مسئول توسط ابالغي وظايف شرح اساس بر كاركنان عملكرد
 بود خواهد شغل العاده فوق تخصيص

ه شامل كرزشيابي كاركنان امي باشدكه در آن معيارهاي شغلي ،معيارهاي اخالقي و عوامل عملكردي در نظر گرفته مي شود و توسط تيم  60حداكثر نمره 
هايي به اطالع و نسپس نمره ي  وارزياابي سرپرست مستقيم ، مدير پرستاري و مديريت بيمارستان )مدير داخلي و رئيس بيمارستان ( مي شود.هر يك از پرسنل 

 . رويت فرد رسيده و به دانشگاه ارسال مي شود.
 

 تخلفات اداری 

رتكاب اعمال و رفتار نادرست هيات عالي نظارت ،تخلفات اداري عبارت است از ا 4/8/1378دستورالعمل رسيدگي به تخلفات اداري مصوب  2مطابق حكم ماده 
 ير تقسيم مي شود.،قصور و تقص نظم و انضباط ادراي منحصر به موارد مذكور در قانون رسيدگي به تخلفات اداري است و به دو دستهمستخدم و رعايت نكردن 

 قصور ،كوتاهي غير عمدي در انجام و ظايف اداري محوله و تقصير نقض عمدي قوانين و مقررات مربوط است.

 انواع تخلف عبارت اند از :

 شئون شغلي و ادارياعمال و رفتار خالف  .1

 نقض قوانين و مقررات مربوطه  .2

 ايجاد نارضايتي در ارباب رجوع يا انجام ندادن يا تاخير در انجام امور قانوني آنها بدون دليل .3

 ايراد تهمت و افترا و هتك حيثيت .4

 اخاذي .5

 اختالس .6
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 تبعيض يا اعمال غرض يا روابط غير اداري در اجراي قوانين و مقررات نسبت به اشخاص .7

 ترک خدمت در خالل ساعات موظف اداري .8

 تكرار در تاخير ورود به محل خدمت يا تكرار خروج ازآن بدون كسب مجوز  .9

 تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه بيمارستان ايراد خسارت به اموال بيمارستان .10

 افشاي اسرار و اسناد محرمانه اداري .11

 وظايف اداريسرپيچي  از اجراي دستور مقامهاي باالتر در حدود  .12

 كم كاري يا سهل انگاري در انجام محول شده .13

 سهل انگاري روسا و مديران در ندادن گزارش تخلفات كارمندان تحت امر  .14

 ارائه گواهي يا گزارش خالف واقع در امور اداري .15

         گرفتن وجوهي غيراز آنچه در قوانين تعيين شده يا اخذ هرگونه مالي كه در عرف رشوه خواهي تلقي ميشود  .16

 ند.تسليم مدارک به اشخاصي كه حق دريافت آن را ندارند يا خودداري از تسليم مدارک به اشخاصي كه حق دريافت آن را دار .17

 تعطيل خدمت در اوقات مقرر اداري  .18

 رعايت نكردن شئون و شعاير اسالمي .19

 استعمال يا اعتياد به مواد مخدر .20

 شغلي و امكانات و اموال در اختيار هر نوع استفاده غير مجاز از شئون يا موقيعت  .21

 جعل يا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمي بيمارستان .22

 غيبت غير موجه به صورت متناوب يا متوالي .23

 سوء استفاده از مقام يا موقعيت اداري .24

 توقيف،اختفاء ،بازرسي يا باز كردن پاكت ها و محموالت پستي يا معدوم كردن آنها  .25

 استراق سمع بدون مجوز قانوني  .26

 كارشكني و شايعه پراكني .27

 وادار ساختن يا تحريك ديگران به كارشكني يا كم كاري .28

 ايراد خسارت به اموال .29
 قانوني غير مقاصد تحصيل براي فردي هاي فشار اعمال .30
 ها فعاليت اين برپايي به تحريك يا قانوني غير تظاهرات و ،اعتصاب تحصن در شركت .31
 غيرقانوني مقاصد تحصيل براي گروهي فشارهاي اعمال و قانوني غير ظاهراتت و اعتصاب .32
 . اند شده شناخنه مردود اسالم نظر از كه ضاله هاي فرقه از يكي در عضويت .33
 نهاآ نفع به فعاليت و طرفداري يا است الهي اديان نفي بر مبتني آنها نامه اساس يا نامه مرام كه هايي سازمان در عضويت .34
 آنها نفع به فعاليت و طرفداري يا محارب هاي گروه در عضويت .35

 

 مجازات ها 

 قانون رسیدگی به تخلفات اداری برای افراد مختلف پیش بینی شده است عبارتند از : 9تنبیه هایی که در ماده 

 الف(اخطار كتبي بدون درج در پرونده خدمتي 
 ب(توبيخ كتبي با درج در پرونده استخدامي

 العاده شغل با عناوين مشابه حداكثر تايك سوم از يك ماه تا سه سالج(كسر حقوق و فوق 
 د(انفصال موقت از يك ماه  تا يك سال

 و(تنزيل مقام يا محروميت از انتصاب به پست هاي حساس و مديريتي بيمارستان
 ه(اخراج از بيمارستان
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امكانات رفاهی و تفریحی 
  امكان استفاده پرسنل از فروشگاه تعاوني دانشگاه و بوفه در بيمارستان 

 اعطاي وام مختلف به پرسنل در صورت نياز آنها و امكان عضويت در صندوق پس انداز بيمارستان و دانشگاه 

  استفاده از بيمه تكميلي درمان براي كليه پرسنل و بيمه مسئوليت حرفه اي،بيمه عمر و پس انداز 

 استفاده پرسنل از امكانات رفاهي و ورزشي هماهنگ شده توسط واحد روابط عمومي دانشگاه. امكان 

 تهيه فرم پرسنلي مناسب محيط كار 

 وجود دستگاه خودپرداز در مجاورت بيمارستان 

  امكان استفاده پرسنل از تسهيالت بانكي با شرايط ويزه 

  برگزاري اردوهاي تفريحي از طرف سازمان مركزي 

  استفاده پرسنل از مجموعه فرهنگي و سلف دانشگاه براي چشن ها و ميهماني ها امكان 

 امكان استفاده از اقامتگاههاي دانشگاه آزاد در سراسر كشور 

بوفه و فروشگاه 
  مايند .نبيماران و كاركنان مي توانند استفاده  –بيمارستان واقع شده است كه مراجعين   محوطه پاركينيگبوفه بيمارستان در 

  ن وجود داردآفروشگاه دانشگاه در مجاورت دانشكده فني و مهندسي خيابان استاد يوسفي قرار دارد كه امكان عضويت و خريد آزاد از. 

امکانات فرهنگی 
 يدگاني مسابقات فرهنگي شامل مسابقات قرآني ،كتابخواني با اهداء جوايزبه برگزاربرگز 
  مذهبي–برگزاري جشن ها به مناسبات ملي 
  تهيه كتب مذهبي و مجالت آموزشي براي بخش ها 
 برگزاري مستمر نماز جماعت ظهر در بيمارستان 

پاركینگ بیمارستان 
سايل نقليه پاركينگ بيمارستان در مجاورت بيمارستان قرار داشته و باتوجه به گنجايش محدود به دوقسمت ويژه پرسنل و پزشكان تقسيم شده است. كليه و

مجاز به تردد در پاركينگ برچسب مخصوص بيمارستان دارند. عالوه بر اي امكان پاركينگ درمانگاه امام جواد )ع( براي استفاده دانشجويان )اينترن كشيك ( 

 در نظر گرفته شده است.
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 شماره نام دستورالعمل هاي مديريت شده شماره نام دستورالعمل هاي مديريت شده

 18 راهنماي آماده سازي پوست  بيماران جهت جراحي الكتيو 1 احيراهنماي اقدامات الزم جهت ارزيابي بيماران پيش از اعمال جر

 19 حيطه مسئوليتهاي حرفه اي در شيمي درماني همزمان با راديو تراپي 2 راهنماي پايش سالمت كودكان

 20 راهنماي اپي زياتومي در زايمان طبيعي 3 راهنماي فعاليت متخصصان بيهوشي در اطاق عمل

 21 (FFPراهنماي مصرف پالسماي تازه منجمد شده ) 4 زشكپراهنماي مقابله با تخلفات پزشكي انجام شده توسط افراد غير 

 Imatinib)Gleevee) 22راهنماي تجويز و مصرف داروي  5 (5اصالحيه )دستورالعمل شماره 

 23 راهنماي درمان كانسر كولون متاستاتيك 6 راهنماي رويكرد به گياهان دارويي

 24 كانسرپستان متاستاتيكراهنماي درمان بيماران مبتال به  7 تانهاراهنماي نحوه اداره بخش مراقبتهاي ويژه اي سي يو در بيمارس

 1ضميمه  دستورالعمل شرح وظايف پزشك مقيم در اي سي يو
راهنماي پيشگيري از عفونت و روشهاي ضدعفوني كردن دستگاههاي 

 آندوسكوپي
25 

 26 وانخطرزاي شكستگي استخراهنماي پيشگيري از استئوپروز و كاهش عوامل  2ضميمه و(يدستورالعمل پيشگيري و كنترل عفونت در بخش هاي ويژه )اي سي 

 27 راهنماي احياء قلبي و ريوي 8 راحيجراهنماي استفاده از آنتي بيوتيك پروفيالكتيك پيش از اعمال 

 28 سن زودرراهنماي استفاده از كورتيكوستروئيد در مادران باردار خطر زايما 9 راهنماي نظارت بر مصرف فراورده هاي خوني

 29 راهنماي تشخيص سل 10 نوزادان پسرراهنماي انجام ختنه 

 30 راهنماي درمان سل URD 11راهنماي ترک اعتياد به روش 

 31 موضوع نحوه استفاده داروي پروپوفول–خطاي پزشكي  12 راهنماي تسكين درد

 32 هاي پستانيراهنماي روشهاي تشخيصي و پيگيري توده  1ضميمه  راهنماي تسكين در د در بيماران بدون بيماري زمينه اي

 33 راهنماي انجام پاپ اسمير 2ضميمه  راهنماي تسكين درددر بيماران سرطاني

 34 راهنماي تشخيص ديابت 3ضميمه راهنماي تسكين دردبعد از اعمال جراحي

 35 راهنماي مراقبت از ديابت در طول بارداري 4ضميمه راهنماي تسكين دردسوختگي

 36 راهنماي نفروپاتي ديابتي 13 آنكالدستورالعمل عملكرد پزشكان 

 38 راهنماي تزريق پالكت 14 راهنماي ايمني تزريقات 

 39 راهنماي تحريك و تشديد دردهاي زايمان با اكسي توسين  15 شرايط الزم جهت انجام سزارين تكراري و انتخابي)اصالحيه(

 40 عوارض حاد ديابت 16 راهنماي انجام زايمان بدون درد

 PID 42تشخيص و درمان طبي 17 راهنماي پيشگيري و درمان سمپتوم هاي يائسگي

 شه دستورالعمل هاپو-آموزش – Dبيمارستان در دسترس است : درايو  hisفايل تمامي دستورالعمل ها در سيستم 
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 :و پاراكلــینیك واحد های بالینی
 

ICU 
 درجه علمي :  متخصص داخلي                                ل فني بخش  : دكتر  جواد رضايي            ئومس
 درجه علمي: كارشناس پرستاري                                         مليحه نامجول بخش: ئومس

    مكان فيزيكي بخش:   طبقه سوم                                        تخت فعال  5ظرفيت بخش: 
 

NICU  
 درجه علمي:فوق تخصص نوزادانژگان بيات مختاري                    ل فني بخش  :دكترمئومس
  درجه علمي: كارشناس پرستاري                                           گلمكانيمليحه ل بخش:ئومس

 مكان فيزيكي بخش:طبقه اول                           ونتيله ( 4تخت فعال ) 15ظرفيت بخش:
 

 اورژانس
   اورژانس متخصص طبدرجه علمي :                             شهرام كيخال فني بخش  :دكتر ئومس
 درجه علمي: كارشناس پرستاري                                          عميد وارسته پورل بخش: ئومس

 مكان فيزيكي بخش:ورودي بيمارستان طبقه همكف                حيا، اتاق اطفال ،اتاق ا تخت فعال4ظرفيت بخش:
 

 ديالیز
 درجه علمي :  فوق متخصص نفرولوژي                           ل فني بخش  : دكتر  محمود رضا خزاعي        ئومس
 درجه علمي: كارشناس پرستاري                                   نغمه مهدوي    :ئول بخشمس

 اولمكان فيزيكي بخش:نيم طبقه                                               تخت دياليز11ظرفيت : 
 

 داخلي و  را ي  زنان

 درجه علمي : متخصص زنان          ل فني بخش  : دكتر پريسا ظريف نجفي         ئومس
  درجه علمي: كارشناس پرستاري                                ندا زارع            ئول بخش: مس

 مكان فيزيكي بخش:   طبقه دوم                                            تخت 34ظرفيت بخش:  

 
 

 دبیران كمیته های بیمارستان
مژگان الماسي طوسي مقدمكميته بهبود كيفيت :  

سارا صالح فركنترل عفونت : كميته  
 كميته مدارک پزشكي و فناوري اطالعات: حسين يوسفي

 كميته بهداشت محيط:محمد مجدي
اتشكار ناهيد كميته ايمني مادر ونوزاد وترويج زايمان طبيعي و تغذيه با شير مادر:   

خانم قاسميكميته ترويج تغذيه با شير مادر و پايش شيردهي :   
سمانه ترابيان: ايحرفه كميته اخالق   

ناهيد ازادواريكميته بحران و باليا :   
 كميته بانك خون :خانم كريم زاده

دكتر صفورا همايونمهركميته مرگ و مير:  
ناهيد ازادواريكميته حفاظت فني و بهداشت كار:   

 كميته دارو و درمان و تجهيزات :دكتر احمدرضا حسن زاده
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 (اول) مكان فيزيكي بخش:   انتهاي طبقه همك
 

 اتاق عمل
 درجه علمي :  متخصص بيهوشي                            هاشم طلوعمسؤل فني بخش  : دكتر  

 درجه علمي: كارشناس پرستاري                                         بتول حمامي شادمسؤل بخش:  
 هماتولوژيمكان فيزيكي بخش:   طبقه سوم انتهاي بخش                           اتاق جراحي فعال 6ظرفيت بخش:   

 داخلي و  را ي مردان 
 درجه علمي :متخصص ارولوژي   مسؤل فني بخش  : دكتر مسعود عيسي پور                   

  پرستاريدرجه علمي:كارشناس                                 ندا زارع         مسؤل بخش:
 دوممكان فيزيكي بخش:طبقه                                      تخت فعال 21ظرفيت بخش:  

 زايشگاه

 درجه علمي :  فوق متخصص زنان و زايمان                            معصومه متقيمسؤل فني بخش  : دكتر  

 درجه علمي: كارشناس مامايي                                        ناهيد اتشكار       مسؤل بخش: 

 روانپزش ي
 درجه علمي :متخصص روانپزشكي          مسئول فني بخش:دكتروحيد سعادتيان                  

 درجه علمي: كارشناس پرستاري                                              طاهره رحيم  زادهسرپرستار: 
 مكان فيزيكي بخش:   نيم طبقه دوم                                تخت فعال    15:   بخشظرفيت  
 

 وژيــراديول

 درجه علمي :متخصص راديولوژي                               فرنود رجب زاده مسئول فني بخش:دكتر 
 درجه علمي: كارشناس راديولوژي                                      فرزانه اسحاقيسوپروايزر بخش:

 اقدامات تخصصي بخش:سونوگرافي، سونوگرافي داپلر ،راديولوژي ساده و تخصصي، سي تي اسكن  
 -1مكان فيزيكي بخش:   طبقه 

 

 گاه ــآزمايش
  علوم آزمايشگاهيدرجه علمي :متخصص                                      رضاييمسئول فني بخش:دكتر 

 علوم آزمايشگاهي ارشناسدرجه علمي: ك سوپروايزر بخش : عباس رئيس ابادي                             
 ونخاقدامات تخصصي بخش: هماتولوژي،بيوشيمي ،ايمونولوژي ،هورمون شناسي ،سرولوژي ،انگل شناسي ،بانك 

 -1مكان فيزيكي بخش:   طبقه 

 هماتولوژي

 انكولوژيدرجه علمي :متخصص                                    كوشيارمسئول فني بخش:دكتر 
 پرستاريدرجه علمي: كارشناس                                       آقاي ناصريبخش: سرپرستار

 طبقه سوممكان فيزيكي بخش:                                   تخت فعال    15:   ظرفيت بخش
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 پزشك عموميدرجه علمي:                          محمد خان قيطاقيدكتر  رئیس بیمارستان:
  پزشك عموميدرجه علمي:                                        دكتر هادي بيژن نژاد مدیرداخلی:

 ي : كارشناس حقوقلمدرجه ع                                                   محمد داوري كارگزین:

 كارشناس فناوري اطالعات: يلمدرجه ع                                                          محمدي اپراتور:

 :بیمارستان اجرایی تیم
  سرپرست بيمارستان  محمد خان قيطاقيدكتر 
 مدير داخلي  دكتر هادي بيژن نژاد 
  معاون آموزشي   شهرام كيخادكتر 
 رئيس اداره خدمات پرستاري كمال شبانياني 
 مسئول واحد بهبود كيفيت  مژگان الماسي 
  مسئول فناوري اطالعات مهندس حسين اسكندري 
 مسئول حسابداري محمد جواد نقوي مقدم 

 سوپروايزر آموزشي مژده انتخابي 

 

 

 وا د بهبود کیفیت

روع به كار شبيمارستان است رينظارت مستقيم تحت  زيرزمينواقع در  اين واحد بر حسب دستور وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي  در اين بيمارستان

ار در راستاي و ايمني بيم  جهت ارتقاي كيفيت ارائه خدمات بالينيمدل هاي كيفي و استاندارد سازي است.در حال حاضر طرح هاي اعتبار بخشي و  نموده

بدون  د كرده كهاز فرم ايجا بودن دفتر بهبود كيفيت يك سري مقررات براي استفاده ابيمارستان بدليل داراهداف وزارت بهداشت،در حال اجرا  مي باشد.

.هر واحد روش اجرايي د اقدام گردد.لذا براي تغيير و يا اصالح فرم ها بايستي از طريق دفتر بهبوشناسايي دفتر بهبود استفاده از هر فرمي ممنوع مي باشد

ستورالعملهاي دا با يكديگر ود با هماهنگي مسئول واحد نگارش شده است.براي ارتباط شفاف و آسانتر واحدهمخصوص به خود را داراست كه توسط دفتر بهب

 يرد.گحد انجام ميارتباطي تهيه شده كه در واحد ها موجود است.ساليانه مميزي داخلي و خارجي براساس چك ليستها موجود با هماهنگي اين وا

 شرح وظايف وا د بهبود کیفیت

  برنامه استراتژيك بيمارستان با هدايت تيم مديريت اجرايي بيمارستانتدوين 
 .تعيين و نشر بيانيه رسالت بيمارستان در سطح واحدهاي مختلف بيمارستان 
 خشي.عتباربااستاي الگوي ربرنامه هاي بهبود كيفيت،ارتقاي ايمني بيمار در  يكپارچه سازي تدوين برنامه عملياتي ساليانه، پيشبرد، هماهنگ و 
 خدمات عمومي و دمات پرستاريتدوين برنامه بهبود كيفيت فراگير بيمارستان در موضوعات باليني و غير باليني )مديريت،امور مالي،خدمات پزشكي،خ،

 (پشتيباني،خدمات پاراكلينيك
 هماهنگي و يكپارچه سازي فعاليت هاي بهبود كيفيت در بيمارستان 
 ها،اقدامات و مداخالت مديريتي از طريق تحليل شاخص ها. پايش مستمر برنامه بهبود كيفيت،داده 
 تدوين سيستم ها و فرآيندهاي بيمارستان منطبق بر اصول بهبود كيفيت طراحي شده 
 ن.تدوين شاخص هاي مهم عملكردي اختصاصي،قابل اندازه گيري،قابل دستيابي و زمان دار جهت فرآيندهاي مختلف بيمارستا 
 مه بهبود كيفيت بيمارستانتهيه گزارش ساليانه برنا 
 تصويب و ابالغ خط مشي و روش هاي دريافتي از واحدهاي مختلف بيمارستان 
 نظارت بر روند و اجراي خط مشي رسيدگي به پيشنهادات،انتقادات و شكايات در بيمارستان 

  نظارت  بر تهيه و تدوين پرونده هايPDP  پرسنل. 

 

 
 

  و اداری: بانیــواحد های پشتی
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  پيگيري و هماهنگي پياده
 ي اعتباربخشي در واحدهاي مختلف بيمارستان.سازي استانداردها

 .ايجاد نظام گزارش دهي خطاهاي پزشكي در بيمارستان 
 

 رسیدگي به ش ايا  وا د
ساعات،فرم  ردد و در بقيهگدر صورت وجود شكايت در شيفت صبح،فرد شاكي به مسئول رسيدگي به شكايت راهنمايي مي قرار دارد . يك اين واحد در طبقه 

ي شكايت آنرا به ت پس از بررسكه در كليه واحد ها موجود مي باشد به آنها داده تا به سوپروايزر كشيك تحويل دهند.مسئول رسيدگي به شكاياثبت شكايت 
 واحد مربوطه جهت پاسخگويي ارسال مي نمايد.

 د تر مديريت پرستاري

دير پرستاري و يك نفر بعنوان سوپروايزر كنترل عفونت و يك نفر بعنوان سوپروايزر واقع شده است و كاركنان اين واحد يك نفر بعنوان م دوماين واحد در طبقه 
 مي باشند. برحسب نياز بيمارستانسوپروايزر باليني آموزشي و تعدادي 

 
 

 تاسيسات كارشناسدرجه علمي :                                                            جواد سلمانيمسئول واحد:  
 ق و لوله كشي ()تكنسين تاسيسات ، برنفر  3پرسنل واحد:                        تحت نظر معاونت عمران دانشگاه و مديريت بيمارستان 

شامل : سيم كشي  ي بيمارستانياقدامات واحد : سرويس و نگهداري تجهيزات تاسيسات مكانيكي و الكتريكي ،انجام و پيگيري امور محوله بخش هاو و احد ها
 ،كانال كشي و...، نظارت بر آسانسور ها ، مخابرات بيمارستان وهماهنگي هاي امور ساختماني 

 ضلع غربي بيمارستان طبقه منهاي يك مكان فيزيكي : 

 

 
 نسطب اورژادرجه علمي :                                                شهرام كيخا: دكتر  و مسئول دفتر معاون آموزشي

 پرستاريلمي : كارشناس عدرجه مژده انتخابي                                                                          سوپروايزر آموزشي : 

 س روانشناسيفوق ليساندرجه علمي :                               زينب پور ادينه خدمات آموزش و مسئول كالسها و سالن اجتماعات: 

 مي : كارشناس كتابداريدرجه عل     ي طيبه طالبي                                                                  مسئول كتابخانه: بي ب

 ، و سالن اجتماعات ، كتابخانهكافي نت ،واحد هاي زير مجموعه: كالسهاي آموزشي  skill lab 

 واي مشترک بين گروهها شكي ، پرستاري و مامايي ، مورتاليتي ريپورت، كنفرانسهنفر جهت برگزاري كنفرانسهاي پز 100سالن اجتماعات با گنجايش 
 برگزاري مراسم مختلف آماده مي باشد .

 گروه 4گروه زنان،كالس 3 ،كالسمغز و اعصابگروه 2گروه داخلي، كالس  1در انتهاي بخش زنان مجموعه كالسهاي آموزشي قرار دارد: كالس اولدر طبقه
 گروه راديولوژي  5، كالس اورژانس

 هداف: ا  
 حفظ و ارتقاء كيفيت خدمات پرستاري در جهت افزايش رضايتمندي بيماران و كاركنان. .1
 اعتباربخشيبرقراري نظام حاكميت باليني و  .2
 ارتقاء كيفيت خدمات پرستاري در جهت افزايش رضايتمندي بيماران و كاركنان. .3
 ارتقاء فر آيند مديريت منابع انساني .4

 ارتقاء فرآيند مديريت آموزش كاركنان و بيماران .5
 ارتقاء فرايند ثبت و مستندسازي .6
 ارتقاء فرآيند مديريت احياءقلبي و ريوي .7
 جانبه و دستورالعمل هاي مديريت شدههمه  ارتقاء فرآيند احتياطات .8

 

 

 سا :ـتاسی

 وزش:ـوا د آم
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 و اجراي آنكمك بهياران  ،آموزش مداوم واعتبار بخشي –پرستاري و مامايي 0اقدامات وفعاليتهاي اين واحد: تنظيم برنامه آموزشي ساالنه در گروههاي پزشكي 

همكاري و تهيه ، و سالن اجتماعات  SKILL LABنظارت بر امور كالسهاي آموزشي و ،  برگزاري آزمونهاي توانمندي دوره اي و دوره هاي توجيهي بدو ورود، 

 پمفلت ،پوستر و جزوات آموزشي ويژه كليه كاركنان 

 زيرزمينمكان: 

 SKILL LAB بالیني ارتهايــمه مرکز
 موقعيت بيمارستان در بستري ادافر اغلب ، جامعه در بيماران مراقبت افزايش و بستري هاي تخت كاهش ، ها بيمارستان در بستري دوره شدن كوتاه واسطه به

 مورد و بيمار بالين بر يادگيري هاي محدوديت به توجه با ديگر سوي از. كنند نمي فراهم پزشكي دانشجويان پايه باليني مهارتهاي يادگيري براي را مناسبي

 . است گرفته قرار توجه مورد بسيار دانشجويان در نگرش ايجاد و ارتباطي و باليني مهارتهاي آموزش بر تاكيد امروزه ، بيماران حقوق گرفتن قرار توجه

 انواع از استفاده با پزشكي اندانشجوي تا آورد مي فراهم را ،فرصتي آموزش نحوه در شده ايجاد تغييرات به پاسخ در CSLC  باليني مهارتهاي يادگيري مركز

 . دهند افزايش شده كنترل و آرام محيطي در را خود ارتباطي و باليني مهارتهاي بتوانند ها مانكن و ها مدل ، آموزشي كمك وسايل

 ساير تجربيات كارشناسي، نظرات از گيري بهره با و تاسيس1387 سال در مشهد واحد اسالمي آزاد دانشگاه پزشكي دانشكده باليني هاي مهارت آموزش بخش

 چشم، جراحي، داخلي، باليني هاي گروه كنون وتا نمود آغاز را خود فعاليت پزشكي علمي هيئت اعضاء و دانشگاه مسئولين همفكري و تالش ، ها دانشگاه

ENT ، ،دانشجويان آموزش جهت اورولوژي،عفوني اطفال،زنان 

 اي حرفه مهارتهاي ارتقا جهت رد مهارتي عملي آموزش هاي كارگاه نيز و نمايند مي استفاده بهمن 22 بيمارستان Skill Lab مركز از اينترني و اكسترني مقطع

 .گردد برگزارمي مركز اين در پرسنل

   زيرزمين واحد آموزشمكان: 

  بیمارستان کتابخانه

 آموزشي معاونت حوزه در كتابخانه واحد .است نموده آغاز دانشگاه مركزي كتابخانه نظر زير را خود فعاليت 1378 سال از بهمن22بيمارستان كتابخانه 

 علمي، هيات اعضاي براي التين و فارسي علمي منابع تامين جهت در دانشگاه هاي سياست راستاي در را خود هدف و نمايد مي فعاليت بيمارستان

 ديسك و نامه ،پايان مجالت آرشيو و كتاب ،مخزن) اساتيد و ،برادران خواهران( مجزا مطالعه سالن سه داراي . است نموده معطوف كاركنان و دانشجويان

 . باشد مي فشرده هاي

 جلد3665 التين كتب تعداد و جلد 6438 : فارسي كتب تعداد : موجود كتب آمار 

 جلد 564 : التين مجالت تعداد و جلد 639 : فارسي مجالت تعداد : موجود مجالت آمار 

 تعداد cd 203، التين: 68تعداد كتب مرجع: فارسي:                            عدد  357 : موجود هاي 

 پيراپزشكي و پزشكي انشجويان،د پژوهشگران استادان، را كتابخانه مجموعه از كنندگان استفاده . باشد مي عنوان 110 : موجود هاي نامه پايان تعداد ، 

 .دهند مي تشكيل مشهد اسالمي آزاد دانشگاه به وابسته اعضاء همچنين مركزو كاركنان

 ارولوژي ، عمومي حي،جرا عروق و ،قلب عفوني هاي ،بيماري داخلي هاي ،بيماري پزشكي پايه علوم : موضوعات شامل كتابخانه در موجود عناوين 

 باشد مي .... و ،راديولوژي آزمايشگاهي ،علوم ،پاتولوژي ،بيهوشي ،اطفال ،نفرولوژي

 

           سابداري:

 درجه علمي كارشناس حسابداري  جواد نقوي مقدممسئول : محمد 
 واحد حسابداري تحت نظارت مديريت و رياست بيمارستان فعاليت مي نمايد.

 زيرمجموعه: واحدهاي 

  انبار واموال، ،مددكاريحسابداري ترخيص ،درآمد ،  دريافت وپرداخت صندوق  ،كارپردازي،حسابداري )حقوق ودستمزد وپرداخت(

 ها :اعمال نظارت وتامين هماهنگي الزم جهت فعاليت

 اكم بردانشگاه مه ومقررات حتهيه وتدوين صورتهاي مالي بيمارستان از طريق نظارت مستمربرعمليات مالي وتطبيق كليه پرداختها با قواين وائين نا 

  ي راه شده حسابدوازين پذيرفتبرطبق آيين نامه واصول ومارسال به موقع صورتهاي مالي وسايرگزارشات مديريتي ومحاسباتي و نگهداري وتنظيم حسابها 
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  هماهنگي در اجراي قوانين ومقررات حاكم بر عمليات مالي بيمارستان وحفظ وحراست از اسناد ودفاتر مالي 
  پيگيري ونظارات مستمربرصحت وصول به موقع درامدهاي بيمارستان 
 ين مافوق اسب به مسئولتجزيه وتحليل هزينه ودرامد واحدهاي مختلف با نظارت برعملكرد مالي واحدهاي مختلف بيمارستان وارائه راهكارهاي من 
 به دانشگاه  شناسائي ونگهداري حساب مقداري وريالي اموال منقول وغيرمنقول ماشين االت تجهيزات وداراييها وارائه گزارش ماهانه 
 يات مالي وتامين اعتبار كليه پرداختها درچهارچوب بودجه مصوب اجراي عمل 
  شركت دركميته هاي بيمارستان وتشكيل كميته كسورات بيمارستاني درخصوص كاهش كسورات 
 اعمال كنترل داخلي وهمكاري با حسابرس داخلي دانشگاه 
 بندي ساالنه به دانشگاه  اجراي نظام بودجه ريزي عملياتي براساس قيمت تمام شده خدمات وارائه بودجه 
 اسنادمالي واوراق تعهدآوربراساس تفويض اختيارات رياست محترم بيمارستان ء كنترل امضا 

 نيم طبقه دوممكان:       
 

 :مديريت اطالعا  سالمتوا د 
  افزارمهندسي سخت درجه علمي : كارشناس                                      يوسفي     حسينمسئول واحد: 

  واحد هاي تحت پوشش: واحد پذيرش ،واحد كدگذاري ،واحد آمار و واحدبايگاني

)دو TDنه،سه ماهه ،شش ماهه و ساالنه ، بايگاني به روش ،ارائه آمار فعاليت بيمارستان به صورت ماها ICD9-CMو  ICD-10 اقدامات : كد گذاري با استفاده از 

 ( شماره واحدU.N،شماره دهي پرونده ها )رقم انتهايي ( و سيستم كالر كودينگ 

 ينگ بيمارستانك: محوطه پارمكان فيزيكي 

 

 وا د  ناوري اطالعا :

 ارشد نرم افزاراسكندري                                     درجه علمي : كارشناس  حسينمسئول واحد : 
 .واحد انفورماتيك بيمارستان  زيرمجموعه اداري بيمارستان محسوب و اداره ميشود 

 .باشد واحد انفورماتيك در تصميم گيريهاي كالن زير نظر واحد انفورماتيك دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد مي 

نترل بيمارستاني كري مديريت و دها و پشتيباني سيستمهاي نرم افزاعمده خدمات اين واحد پشتيباني سخت افزاري و همچنين مشاوره در خريد وتنظيم قراردا 

(HIS)شد .باارستان ميو حسابداري و پشتيباني سيستمهاي سخت افزاري و مديريت كافي نت ها ي اساتيد و دانشجويان و پشتيباني وب سايت بيم 

بيش از يكصد 102حاضر  رند و در حالنرم افزارهاي جانبي بيمارستان را برعهده دابيمارستان از يك سرور اصلي و پنج  سرور جانبي كه كنترل شبكه اينترنت و 

 ه دارد .ين سيستمها را بر عهدكالينت  به صورت همزمان فعال ميباشد كه واحد انفورماتيك بيمارستان مسئوليت  پشتيباني ا 80سيستم كامپيوتري و حدود 

  يباشد كه خود شامل  نرم افزارهايمبيمارستان   HISزار با توجه به اهميت درمان بيمار پشتيباني از سيستم عمده فعاليتهاي واحد انفورماتيك در بخش نرم اف

  يزديال NICU,ICU,ژه وي بخشهاي ،زايمان اتاق ،عمل اتاق ي،بستر يبخشهامديريت  -
 يپاتولوژ ، آزمايشگاه -

 ( اسكن تي وسي سونوگرافي و ديولوژي را)  يتصوير طب -

  داروخانه -

 ( بخش – عمل اتاق – داروخانه – بيمارستان) انبار -

  ها يصدورگواه -

 ، معاينه بيماران سرپاييكلينيك پليو  ان سرپاييبيمار پذيرش مديريت اطالعات -

 نظر تحت و سرپايي اورژانس مديريت اطالعات -

 بستري و سرپايي صندوق ،ترخيص يحسابدار -

 ي و كنترل اسناد بيمه اي گربيمه ،  بايگاني و يپزشك مدارک و آمار -

 يپرستار دفتر -
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 يمددكار -

  حسابداري و مالي ،كارانه و درآمد -

 بستري جهت بيمار پذيرش مديريت اطالعات -

 تخصصي و عمومي درمانگاه پذيرش مديريت اطالعات -

 فيزيوتراپي مديريت اطالعات -

 مكان: نيم طبقه دوم          
 

 مهندسي پزش ي:
 مهندسي پزشكي درجه علمي : كارشناس                       عليرضا حقاني مسئول واحد: 

  :اهم فعالیت های واحد.  مكان فيزيكي واحد: طبقه منهاي يك

    نگهداري وتعميرات پيشگرانه تجهيزات پزشكي 

 انواع ايمني 

 كنترل كيفي 

     كاليبراسيون 

 پزشكي پايش ، اندازه گيري و ارزيابي اجراي صحيح برنامه نگهداشت تجهيزات 

 بازرسي تجهيزات پزشكي 

 تعمير تجهيزات پزشكي 

 اسقاط سازي 

 قرارداد سرويس، نگهداري و تعمير 

 مكان فیزیكی : طبقه اول 

 

 

 

 :وا د تغذيه
 درجه علمي: كارشناس تغذيه                                                              مهندس كرميمسئول واحد: 

 واحد تغذيه آشپزخانه و كلينيك تغذيه و رژيم درماني درمانگاههاي تخصصيواحد تحت پوشش: 
 توزيع غذا و يك نيروي كمكي ( 2آشپز ، 2نفر) 5پرسنل واحد: 

ته ،تشكيل كمياني بيماران ه و رزيم درماقدامات:تنظيم برنامه غذايي فصلي و ماهانه ،نظارت بر نحوه تهيه ،آماده سازي ،نگهداري و انتقال و توزيع غذا، مشاور
 يتدارو درمان و تغذيه ،هماهنگي با واحد آموزش در جهت ارتقاء سطح مهارت كاركنان ، گزارش دوره اي مشكالت واحد به مدير

 مكان فيزيكي : آشپزخانه : طبقه منهاي يك در مجاورت دو سلف سرويس
  منهاي يكدفتر كارشناس : طبقه  

 گنواقع در درمانگاه تخصصي بيمارستان در قسمت محوله پاركي كيكلين
 

 بهداشت محیط :

 درجه علمي :كارشناس بهداشت محيط                              مسئول واحد: مهندس محمد مجدي  
 واحد و نيروهاي تحت پوشش: واحد الندري ،نيروهاي خدماتي بيمارستان

يمارستان ، بهداشت ظافت روتين بسالمت آب آشاميدني بيمارستان ،ن، گندزدايي و استريليزاسيون،  و فاضالب بيمارستاننداقدامات: نظارت بر دفع صحيح پسما
شكي و گواهينامه ر معاينات پزنظارت ب آشپزخانه ،سلف سرويس ها و انبار ها،تهيه و تدوين مطالب آموزشي و تشكيل جلسات آموزشي مرنبط با بهداشت محيط ،

ينه مسائل اقدام در زم بررسي وضعيت فني و بهداشتي سيستم تهويه ،گرمايش و سرمايش بيمارستان ،پيگيري وآموزش بهداشت عمومي پرسنل مشمول ،هاي 
 بهداشتي وحفاظتي بخش پرتوهاي يونساز با كمك مسئول فيزيك بهداشت 
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 منهاي يكمكان: طبقه 

وا د الندري: 
 ت شستني بخش ها و ملزوما ، شستشوي پردهخدمات قابل ارائه: شستشو و ضد عفوني كليه ملزومات شستني بيماران ، شستشو و ضد عفوني روپوش كار پرسنل 

 مكان : طبقه منهاي يك
 

 بهداشت  ر ه اي 

 شناس بهداشت حرفه ايدرجه علمي : كار                                  ناهيد ازادواريمسئول واحد : مهندس 
 تحت نظر مديريت بيمارستان فعاليت مي نمايد.

 فعاليت ها:

 .آموزش موازين بهداشت و ايمني به شاغلين در ارتباط با شغل آنها -1

 .سالم سازي محيط كار از طريق شناسايي ، ارزيابي و كنترل عوامل زيان آور مربوط به آنها -2

 .بهسازي تاسيسات و تسهيالت بهداشتي و رفاهي  -3

اغلين ، تشخيص به شمت و توانايي انجام مراقبت هاي بهداشتي ، درماني از طريق معاينات قبل از استخدام و معاينات دوره اي به منظور تعيين وضع سال -4
 . موقع بيماريهاي مسري وهمچنين بيماريهاي ناشي از كار

 .دث ناشي از كار پيشگيري از بروز حوا -5

 وجه به مسائل و مشكالت رواني و عاطفي شاغلين در محيط كار و خانواده آنهات-6

 طبقه سوممكان:    

 

 

 

 

 :وا د  یزيوتراپي

 يوتراپيكارشناس فيز :درجه علمي                       مسئول فني شيفت عصر آقاي جوان                   ميري   مسئول فني شيفت صبح: محسن
 بخش برون سپاري شده و تحت نظارت مديريت فعاليت مي نمايد.

 كابين فعال 7داراي 
 نفر كارشناس فيزيوتراپي 4تعداد پرسنل واحد: 

 ارائه خدمات مي نمايد.شن ( ، تركcpmاقدامات : در دو نوبت صبح و عصر فعال است. فعاليت ها در دو بخش مكانو تراپي و الكترو تراپي)مجهز به ليزر ، 
  دوم مكان: طبقه

 

 داروخانه

 درجه علمي : دكتراي داروسازي          حسن زاده                   احمدرضامسئول واحد: دكتر 

 تحت نظارت مديريت فعاليت مي نمايد.

 تكنسين امور دارويي نفر2تعداد پرسنل : 

 ي بستري و سرپايي بخش ها نياز به تحويل دارو مورد،  نظارت بر نحوه صحيح مصرف دارو  در بخش ها ،:تدارک و تهيه داروهاي مورد نياز بيمارستان  اقدامات


