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 پیشگفتار :

خردما   طی سالهای اخیر متولیان سالمت در کشورهای مختلف جهان به منظور افرزایش کیفیرت وایمنری    

ی ، درمان وآموزش پزشرک  بهداشتومدیریت بهینه آنها روش های متعددی رابکار گرفته اند و وزار   یدرمان

جمهوری اسالمی ایران به عنوان متولی سالمت مرده ، همواره در تالش است  تا برا شرناخت دقیری نیازهرا     

سازی ، موثر  وخاطرا  سالمت افرادو جوامع وبهره گیری از شیوه های نوین وعلمی سیاست گزاری وتصمیم

از دستور العمل های گیری  بهرهبا  ترین راهکارها را در راستای تحقی اهداف سالمت بکار گیرد در این راستا

ارزشیابی بیمارستانهای کشور و استانداردهای اعتباربخشی مجموعه کتابچره هرای تروجیهی پرسرنل جدیرد      

الورود شامل کتابچه عمومی مرکز و دفتر پرستاری وبخش محل خدمت بره منظرور آشرنا سرازی همکراران      

ل ها و نکا  اختصاصی  واحد پرستاری تنظریم  جدید با شرایط عمومی مرکز و مجموعه قوانین ودستور العم

 یده است .دگر

  ولی عصر ) عج ( با اهتماه جدی کلیه همکراران  رداوند متعال و در سایه توجها  حضامید است با یاری خ

مرکز وپرسنل واحد پرستاری در زمینه اجرای استانداردهای اعتبار بخشی بیمارستانی در کوتراهترین زمران   

  قای سطح کیفی و اثر بخشی وایمنی خدما  سالمت در سطح مرکز فراهم گردد. ممکن موجبا  ارت
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 تاریخچه بیمارستان

این بیمارستان با کادردرمانی متخصص ومتعهد از بیمارستانهای تک تخصصی در 

از سال  تخت فعال می باشد که 93تخت مصوب و  100رشته اعصاب وروان با 

 با ارائه و   خدما  در زمینه روان پزشکی به هموطنان عزیز ارائه می نماید. 2137

با تکیه بر توانمندی کارکنان  خدما  درمانی و تشخیصی به یاری خداوند بزرگ و

با استفاده از امکانا  و تجهیزا  ،با هدف بهبود کیفیت  هوشمند و متخصص خود و

ن وزار  بهداشت درمان و آموزش در همه زمینه ها و همسو با سیاست های کال

پزشکی ضمن صیانت از نیروهای انسانی و حفظ سرمایه های ملی ،رضایتمندی 

 .  سر لوحه خود قرارداده است را مشتریان
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 وزارت بهداشت( 10/08/1388مورخه  387956)ابالغیه منشور حقوق بیمار

 

مت انسان ها هستند . این امر در شرایط بیماری از اهمیت ویژه ای همه افراد جامعه متعهد به حفظ احتراه به کرا

برخورداراست. براساس قانون اساسی توجه به کرامت واالی انسانی از اصول پایه نظاه جمهوری اسالمی بوده ، دولت موظف 

مت باید عادالن ومبتنی بر است خدما  بهداشتی درمانی را برای یکایک افراد کشور تامین کند. براین اساس ارائه خدما  سال

 احتراه به حقوق ورعایت کرامت انسانی بیماران صور  پذیرد. 

این منشور باتوجه به ارزش های واالی انسانی و مبتنی بر فرهنگ اسالمی و ایرانی و برپایه برابری کرامت ذاتی تمامی 

رائه کنندگان وگیرندگان خدما  سالمت تنظیم گیرندگان خدما  سالمت وباهدف حفظ ، ارتقاء وتحکیم رابطه انسانی میان ا

 شده است . 
   حقوق بیمار: 

 دریافت مطلوب خدما  سالمت حی بیمار است . -1

 ارائه خدما  سالمت باید : 

 شایسته شان ومنزلت انسان وبا احتراه به ارزش ها ، اعتقادا  فرهنگی و مذهبی باشد.  -1-1

 ا مهربانی باشد.برپایه صداقت ، انصاف ، ادب و همراه ب -2-1

 باشد. جنسیتیفارغ از هر گونه تبعیض از جمله قومی ، فرهنگی ، مذهبی ، نوع بیماری و -3-1

 بر اساس دانش روز باشد. -4-1

 مبتنی بر برتری منافع بیمار باشد. -5-1

 در مورد توزیع منابع سالمت ، مبتنی بر عدالت واولویت های درمانی بیماران باشد .  -6-1

 تنی بر هماهنگی ارکان مراقبت اعم از پیشگیری ، تشخیص ، درمان و توانبخشی باشد. مب -7-1

 به همراه تامین کلیه امکانا  رفاهی پایه وضروری وبه دور از تحمیل درد و رنج ومحدودیت های غیر ضروری باشد.  -8-1

ن باردار، سالمندان ، بیماران روانی ، زندانیان توجه ویژه ای به حقوق گروه های آسیب پذیر جامعه از جمله کودکان ، زنا -9-1

 ، معلوالن ذهنی وجسمی وافراد بدون سرپرست داشته باشد. 

 در سریع ترین زمان ممکن وبا احتراه به وقت بیمارباشد.   -10-1

 بادرنظر گرفتن متغیرهایی چون زبان ، سن وجنس گیرندگان خدمت باشد.  -11-1

فوری ) اورژانس ( ، بدون توجه به تامین هزینه آن صور  گیرد. در موارد غیر فوری )الکتیو( در مراقبت های ضروری و -12-1

 براساس ضوابط تعریف شده باشد. 

 در مراقبت های ضروری وتوضیحا  الزه ، زمینه انتقال بیمار به واحد مجهز فراهم گردد.  -13-1
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گشت ومرگ قریب الوقوع می باشد باهدف حفظ آسایش وی در مراحل پایانی حیا  که وضعیت بیماری غیر قابل بر -14-1

ارائه گردد. منظور از آسایش ، کاهش درد ورنج بیمار، توجه به نیازهای روانی ، اجتماعی ، معنوی وعاطفی وی و خانواده اش 

 مراه گردد. در زمان احتضار است . بیماردر حال احتضار حی دارد در آخرین لحظا  زندگی خویش با فردی که می خواهد ه

 اطالعا  باید به نحو مطلوب وبه میزان کافی دراختیار بیمار قرارگیرد.  -1

 محتوای اطالعا  باید شامل موارد ذیل باشد :  -1-2

 مفاد منشور حقوق بیمار در زمان پذیرش . -1-1-2

وابط بیمه ومعرفی ضوابط وهزینه های قابل پیش بینی بیمارستان اعم از خدما  درمانی ، غیر درمانی ، ض -2-1-2

 ی در زمان پذیرش .یتسیستم های حما

ناه ، مسئولیت و رتبه حرفه ای اعضای گروه پزشکی مسئول ارائه مراقبت از جمله پزشک ، پرستارو دانشجو  -3-1-2

 وارتباط حرفه های آنها با یکدیگر .

ن ، تشخیص بیماری ، روش های تشخیصی ودرمانی و نقاط ضعف و قو  هر روش وعوارض احتمالی آ -4-1-2

 پیش آگهی و عوارض آن ونیز کلیه اطالعا  تاثیر گذار در روند تصمیم گیری بیمار.

 نحوه دسترسی به پزشک معالج واعضای اصلی گروه پزشکی در طول درمان  -5-1-2

 کلیه اقدماتی که ماهیت پژوهشی دارند. -6-1-2

 ارائه آموزش های ضروری برای استمرار درمان .-7-1-2

 نحوه اطالعا  باید به صور  ذیل باشد : -2-2

اطالعا  باید در زمان مناسب و متناسب با شرایط بیمار از جمله اضطراب ودرد و ویژیگی های فردی وی از -1-2-2

 جمله زبان ، تحصیال  وتوان درک در اختیار وی قرارگیرد، مگر این که : 

o سبب آسیب به بیمار گردد.)دراین صور  انتقال  تاخیر در شروع درمان به واسطه ارائه اطالعا  فوق

 اطالعا  پس از اقداه ضروری ، در اولین زمان مناسب باید انجاه شود(. 

o  بیمار علیرغم اطالع از حی دریافت اطالعا  ، از این امر امتناع نماید که در این صور  باید درخواست

 یا سایرین را در معرض خطر جدی قراردهد.  بیمار محتره شمرده شود، مگر اینکه عده اطالع بیما ر، وی

بیمارمی تواند به کلیه اطالعا  ثبت شده در پرونده بالینی خود دسترسی داشته باشد و تصویر آن را  -2-2-2

 در یافت وتصحیح اشتباها  مندرج در آن را در خواست نماید. 

 محتره شمرده شود .حی انتخاب وتصمیم گیری آزادانه بیماردر دریافت خدما  سالمت باید  -2

 حدود انتخاب و تصمیم گیری درباره موارد ذیل می باشد : -1-3

 انتخاب پزشک معالج و مرکز ارائه کننده خدما  سالمت در چار چوب ضوابط .-1-1-3

 انتخاب ونظر خواهی از پزشک دوه به عنوان مشاور. -2-1-3

ز این که تصمیم گیری وی تاثیری در تداوه ونحوه شرکت یا عده شرکت در هر گونه پژوهش ، با اطمینان ا-3-1-3

 دریافت خدما  سالمت نخواهد داشت . 

قبول یا رد درمان های پیشنهادی پس از آگاهی از عوارض احتمالی ناشی از پذیرش یارد آن : مگر درموارد -4-1-3

 . خودکشی یامواردی که امتناع از درمان ، شخص دیگری را در معرض خطر جدی قرارمی دهد
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اعاله نظر قبلی بیمار در مورد اقداما  درمانی آتی در زمانی که بیمار واجد ظرفیت تصمیم گیری می باشد،  -5-1-3

ثبت و عنوان راهنمای اقداما  پزشکی در زمان فقدان ظرفیت تصمیمی گیری وی با رعایت موازین قانونی مد نظر 

 ارقرارگیرد. رائه کنندگان خدما  سالمت وتصمیم گیرنده جایگزین بیم

 شرایط انتخاب وتصمیم گیری شامل موارد ذیل می باشد :  -2-3

انتخاب و تصمیم گیری بیما رباید آزادانه و آگاهانه ، مبتنی بر دریافت اطالعا  کافی و جامع ) مذکور در  -1-2-3

 بند دوه ( باشد . 

 نتخاب به بیمارداده شود. پس از ارائه اطالعا  ، زمان الزه وکافی جهت تصمیم گیری و ا -2-2-3 

 ارائه خدما  سالمت باید مبتنی بر احتراه به حریم خصوصی بیمار ) حی خلو  ( و رعایت اصل راز داری باشد. -3

رعایت اصل رازداری راجع به کلیه اطالعا  مربوط به بیمارالزامی است ، مگر در مواردی که قانون آن را استثنا  -1-4

 کرده باشد. 

راحل مراقبت از اعم از تشخیصی ودرمانی باید به حریم خصوصی بیمار احتراه گذاشته شود . در کلیه م -2-4

 ضروری است بدین منظورکلیه امکانا  الزه جهت تضمیم حریم خصوصی بیما رفراهم گردد. 

توانند  فقط بیماروگروه درمانی وافرادمجاز از طرف بیما و افرادی که به حکم قانون مجاز تلقی می شوند، می -3-4

 به اطالعا  دسترسی داشته باشند. 

بیمار حی دارد در مراحل تشخیصی از جمله معاینا  ، فرد معتمد خود را همراه داشته باشد. همراهی یکی از -4-4

 والدین کودک در تماه مراحل درمان حی کودک می باشد ، مگر این که این امر بر خالف ضرور  های پزشکی باشد. 

 کار آمد رسیدگی به شکایا  حی بیمار است . دسترسی به نظاه  -4

هر بیمار حی دارد در صور  ادعای نقض حقوق خود که موضوع این منشور است ، بدون اختالل در کیفیت -1-5

 دریافت خدما  سالمت به مقاما  ذی صالح شکایت نماید. 

 بیماران حی دارند از نحوه رسیدگی ونتایج شکایت خود آگاه شوند. -2-5

خسار  ناشی از خطای ارائه کنندگان خدما  سالمت باید پس از رسیدگی واثبا  مطابی مقررا  در کوتاه  -3-5

 ترین زمان ممکن جبران شود . 

در اجرای مفاد این منشور در صورتی که بیما ربه هر دلیلی فاقد ظرفیت تصمیم گیری باشد ، اعمال کلیه حقوق 

تصمیم گیرنده قانونی جایگزین خواهد بود . البته چنانچه تصمیم گیرنده بیما ر) مذکور در این منشور ( بر عهده 

جایگزین برخالف نظر پزشک ، بر عهده تصمیم گیرنده قانونی جایگزین خواهد بود . البته چنانچه تصمیم گیرنده 

 جایگزین برخالف نظر در تصمیم گیری را بنماید. 

گیری است ، اما می تواند دربخشی از روند درمان معقوالنه چنانچه بیماری که فاقد ظرفیت کافی برای تصیمیم 

 تصمیم بگیرد ، باید تصمیم او محتره شمرده شود . 

 منشور حقوق بیمار، ابالغی از سوی وزار  بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی     منبع : 
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 چشم انداز :

باتالش پرسنل توانمند،بهترین بیمارستان در سطح استان  1400ل باتوکل به خداوند متعال ، مرکز آموزشی درمانی رازی تا سا

 .از لحاظ ارائه خدما  با کیفیت و ایمن،خواهد بود

 

 ماموریت مرکز آموزشی درمانی رازی ارومیه 

مرکزآموزشی درمانی رازی ارومیه  یک مرکز تک تخصصی وفوق تخصصی روانپزشکی وابسته به دانشگاه علوه پزشکی ارومیه 

شدکه خدما  تشخیصی ودرمانی رابراساس اهداف وزار  بهداشت و طرح تحول نظاه سالمت و استانداردهای اعتبار می با

بخشی و ایمنی و بارعایت منشور حقوق بیمار وحفظ کرامت انسانی با استفاده از تجهیزا  پزشکی ونیروی انسانی متعهدوکار 

ح استان آذربایجان غربی ومراجعین از استان های همجوار ارائه می دهد آمد به بیماران روانپزشکی و مراجعین ترک اعتیاد سط

. همچنین در این مرکز خدما  آموزشی به دانشجویان پزشکی وپیراپزشکی ارائه می گردد وطرح ها ی پژوهشی بارعایت 

مت وکارکنان از اخالق پژوهشی انجاه می شود. هدف نهایی این مرکز افزایش سطح رضایت مندی و اعتماد گیرندگان خد

 طریی بهبود مستمرمی باشد.

 ارزشها : 

 رعایت عدالت وارزشهای اسالمی  -

 مشتری مداری وحفظ کرامت انسانی  -

 مسئولیت پذیری وپاسخگویی  -

 نوآوری وخالقیت  -

 مشارکت جمعی  -

 ارتقای مستمر کیفیت  -

 حفظ محیط زیست  -

 اهداف کالن

 اهداف کالن این مرکز شامل موارد زیر می باشد:

 بهبود کیفیت خدما -1

 ارتقاء ایمنی بیماران  -2

 چشم انداز،ماموریت و ارزشهای بیمارستان
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 :اهداف کمی آموزشی

 تقویت زیر ساختهای فیزیکی آموزش -1

 افزایش برگزاری تعداد کالسها و کنفرانسها و ........ -2

 افزایش رضایتمندی از حضور اثربخش فراگیران بر بالین بیمار -3

 افزایش حضور اساتید در عرصه های آموزشی -4

 ی اعتباربخشیاستقرار استانداردها -5

 افزایش تعداد کارشناسان اعتباربخشی -6

 

 برنامه عملیاتی برای اهداف آموزشی :

جلسه توجیهی بررای دانشرجویان پزشرکی کرار آمروز وکرارورز در بردو ورود بره بیمارسرتان بره منظرور آشرنایی برا               -1

 بط آموزشی بخش ها وقسمتهای دیگر بیمارستان و همچنین آشنایی با مقررا  و ضوا محیط بیمارستان ،

 برگزاری کالسهای تئوری برای تدریس دورس تئوری روانپزشکی  -2

 برگزاری جلسا  گزارش صبحگاهی وشرکت تمامی دانشجویان اعم از کارآموز و کارورز    -3

 برگزاری راندهای آموزشی در بخشهای بستری   -4

 آموزش دانشجویان در درمانگاه تخصصی توسط استاد مربوطه  -5

آموزان بررای مصراحبه واخرد شررح حرال ومعاینره روانری از بیمراران تحرت نظرار  اسراتید            هدایت وراهنمایی کار  -6

 در درمانگاه و بخش  

افررزایش مهررار  بررالینی کررارورزان در طرری کشرریک هررای بخررش بررا مرردیریت پررذیرش و درمرران بیمررار تحررت       -7

 نظار  مستقیم اساتید  

 برگزاری کنفرانس های آموزشی با مشارکت کلیه دانشجویان  -8

 ی ژورنال کالب با حضور کلیه اساتید و دانشجویان برگزار -9

 برگزاری گراند راند با حضور کلیه اساتید به ویژه برای بیماران مشکل  -10

برگزاری کالس تئروری بررای دانشرجویان غیرر پزشرکی وشررکت دادن آنهرا در جلسرا  آموزشری اعرم از گرزارش             -11

 راندهای آموزشی و ویزیت های سرپایی –صبحگاهی 

 نامه های بازآموزی توسط گروه روانپزشکی برای پزشکان و روانشناسان فارغ التحصیل شدهبرگزاری بر -12

 برگزاری انواع کالسهای آموزشی در مورد مطالب مهم ومورد نیاز روانپزشکی برای پرسنل درمانی مرکز  -13

رده برگزاری کالسهای آموزشری خرارج از سرازمان بررای جمعیرت عمرومی جهرت ارتقرا دانرش وآگراهی عمروه مر              -14

 درحیطه روانپزشکی و روانشناسی از طریی سازمانها و ادارا  و رسانه ها  

 چشم انداز آموزشی 

ارتقرراء کیفرری و کمرری آمرروزش فراگیررران مطررابی بررا اسررتانداردهای اعتبررار بخشرری مراکررز آموزشرری درمررانی برره     -1

 نحوی که در کلیه محورها موفی به اخذ امتیاز کامل گردد.
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وتررالش اعضررای هیررا  علمرری وحمایررت مسررئولین دانشررگاه و وزارتخانرره ، سررال   ، بررا توکررل برره خداونررد متعررال   -2

و انسرانی الزه موفری بره پرذیرش دسرتیار در رشرته روانپزشرکی         گروه روانپزشرکی برا دریافرت منرابع مرالی      1405

 خواهدشد.

 

 :پژوهشی مرکز  رسالت

 

اخالقری، و برا پایبنردی بره قرانون، عردالت        مرکز آموزشری درمرانی رازی، برا تکیره برر ارزش هرای اسرالمی،        معاونت پژوهشی

محوری و با هدف خردمت بره اعضرای محترره هیرا  علمری، دانشرجویان و جلرب مشرارکت آنران و بهرره گیرری از سررمایه              

هررای انسررانی و توانمنرردی هررای اسررتانی در راسررتای تحقرری رسررالت دانشررگاه و برره منظررور تولیررد و نشررر دانررش مرررتبط بررا 

پایرره و مشررارکتی بررا کیفیررت برراال در – مررودن بسررتر مناسررب برررای انجرراه تحقیقررا  کرراربردیسررالمت، عهررده دار فررراهم ن

راسررتای تررامین نیازهررای واقعرری جامعرره از طریرری بکررارگیری منررابع دولترری و خصوصرری داخررل و خررارجی متناسررب بررا      

نشررگاه فرهنررگ جامعرره در چررارچوب سیاسررت هررای ملرری و منطقرره ای مرری باشررد و در راسررتای تحقرری اهررداف پژوهشرری دا

 پیشررگیری، هررای روش سررازی بهینرره جهررت در پژوهشرری هررای برنامرره بررا و حررداکثر تررالش خررود را مبررذول خواهررد نمررود

ی هررای روانپزشررکی بیمررار عرروارض کرراهش و  روان سررالمت ارتقرراء جهررت در و روانپزشررکی مشررکال  درمرران و تشررخیص

 اقداه نماید.

 

 

 اهداف اختصاصی

 
 شجویان دوره بالینیتوانمندسازی اعضای هیئت علمی و دان 

 ارتقا کمی و کیفی مقاال  پژوهشی 

  معاونت پژوهشی بسترسازی و تامین نیروی انسانی و تسهیال  مورد نیاز 

 نظار  برحسن انجاه فعالیتهای پژوهشی 

 تالش در جهت ادغاه فعالیت های پژوهشی در آموزش و درمان 

 تالش در جهت نهادینه کردن پژوهش در مرکز 

  جهت نگارش پروپوزال طرح های پژوهشی اییراهنممشاوره و 

 رفع ایرادا  پروپوزال های دانشجویی و دستیاری 

  به منظور نگارش و ثبت مقاال  اساتید راهنماییمشاوره و 

 یکمک به نگارش پایان نامه ها و تبدیل آن ها به مقاال  پژوهش 

 

 :پژوهشی  چشم انداز
سال آینده، روش های مناسب تر پیشگیری،  5های پژوهشی مناسب، در طی  این مرکز امیدوار است که بتواند با برنامه -1

تشخیصی و درمان مشکال  روانپزشکی را به مسئولین بهداشتی و درمانی استان توصیه کند و در تصمیم گیری های بهداشتی 

 و درمانی استان و کشور، نقش مؤثر داشته باشد.
 مرکز تاسیس واحدتوسعه تحقیقا  علوه رفتاری در -2

 



12 
 

 

 معرفی بخش های مرکز

 نوع فعالیت مالحضات تعداد تخت فعال نام بخش

 آموزشی درمانی  .......... اورژانس

 آموزشی درمانی  32 سینا

 آموزشی درمانی  30 شفا

 درمانی  31 عطا

در محاسبا  در نظر  ............ شوک

 3گرفته نشده است )

روز در هفته فعال 

 است (

 یآموزشی درمان

 -  93 کل فعال

 63کل تخت مردان  100 کل موجود

 30کل تخت زنان 

- 
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 مرکزمعرفی مسئولین 

 در دفتر پرستاری  وچیدمان نیر*

 نفر (  1نفر ( سوپروایزرکنترل عفونت ) 1نفر ( سوپروایزربالینی ) 1شیفت صبح : مدیر پرستاری /سوپروایزرآموزشی )

 پرستاری  فترنفر ( مستقر در د 1)شیفت عصر و شب : سوپروایزربالینی 

 سمت مدرک تحصیلی ناه وناه خانوادگی ردیف

 ریاست متخصص روان پزشکی  دکتر رحیم خلیل زاده 1

 معاون آموزشی متخصص روان پزشکی دکتر ماه منیر حقیقی 2

 مدیر داخلی کارشناس پرستاری داود حسنی باربین 3

 دیر پرستاریم پرستاری ارشد کارشناس حلیمه شیخ لو 4

 مسئول فنی داروخانه دکترای داروسازی فرخ ربیعی 5

 رئیس حراست بهداشت محیطارشد کارشناس  رضا محمودی 6

سوپروایزربالینی وجانشین اول مدیر  کارشناس پرستاری اعظم مصطفی لو اذر 7

 پرستاری

حسابداری کارشناس فتاح داودی 8  مدیر امور مالی 

ناس خدما  دانشجوییکارش سیما باراندوزی 9  مسئول روابط عمومی و کتابخانه 

 سوپروایزر بالینی کارشناس پرستاری نصر  کره نژادی آذر 10

 دفتر فنیمسئول  مهندس برق  حسین زارع 11

سوپروایزرکنترل سرپرستار اورژانس و  کارشناس ارشد پرستاری سریه شیخ محمدی  12

 عفونت

یروان شناسکارشناس   علی صمدی 13   یمسئول روان شناس 

 سرپرستار بخش سینا کارشناس پرستاری محمد هادی چاله چاله  14

 سرپرستار بخش عطا کارشناس پرستاری رحیم امید  15

 سرپرستار بخش شفا کارشناس پرستاری نوشین نظری  16

 مسئول خدما  کاردان امور اداری چنگیز عزیزی 17

شد فناوری ار یکارشناس سمیرا اسماعیل زاده 18

 اطالعا 

 ITواحد کارشناس
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 واحد تغذیه کارشناس کارشناس تغدیه مریم نیک اختر 19

 بهداشت محیط کارشناس کارشناس ارشد بهداشت محیط هاجر سیفی پور 20

 اطالعا  سالمتمسئول مدیریت  کارشناس مدارک پزشکی پریسا مهرداد 21

 مسئول آزمایشگاه کارشناس امور آزمایشگاه  مریم میالنی زاده 22

 مسئول رادیولوژی کاردان رادیولوژی  جعفر محبی 23

 مسئول مددکاری کارشناس مددکاری کریم شعبان خویی 24

 مسئول درآمد امور دفتری                   سجاد شهپر قره باغ 25

 کارشناس بهداشت حرفه ای کارشناس بهداشت حرفه ای آرزو شریفی 26

ارشناس کاردرمانیک مهدین مسعودی 27  کاردرمانگر 

 

 بیمارستانشماره تلفن های 

 

 32722931تلفن تماس با دفتر پرستاری : 

 

 106داخلی  -32722932 -32722931تلفن تماس با سوپروایزر کشیک 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

 

منطقه ویژگیهای فرهنگی و بومی  

.  

 ایالت و عشایر آذربایجان

ایل ها و عشایری را دید که عالوه بر ایفای نقش با اهمیت اقتصادی، حافظ آداب  در جای جای استان آذربایجان غربی می توان

و رسوه، جلوه های خاص زندگی اجتماعی، لباس های محلی، غذاهای مخصوص، شعرها و ادبیا  خاص خود هستند و به 

رستان های منطقه؛ ایل ها و همین دلیل از جاذبه های منحصر به فرد اجتماعی این منطقه به شمار می آیند. در بیش تر شه

هستند غافل از آن که شیوه معیشت آن ها به قدری برای  عشایر به شیوه موروثی از اجداد خویش مشغول زندگی روزمره خود

دوست داران جاذبه های اجتماعی دل نشین و دست نیافتنی است که حاضرند به خاطر مشاهده این شیوه زندگی به خود 

.زحمت سفر دهند  

از معروف ترین ایل های شهرستان های ارومیه و خوی هستند. ایل شکاک یکی از بزرگ ترین  ای شکاک و بیگ زادهایل ه

طایفه تشکیل شده است. )شکاک از ترکیب معنای دو واژه شاه به معنای بزرگ و  16ایل های کرد زبان غرب ایران است و از 

گذشته همه چادر نشین و داه دار بودند ولی امروزه بیش تر  کاک به معنای مرد تشکیل شده است( مرده ایل شکاک در

روستانشین و کشاورز هستند. ییالق این ایل در نواحی کوهستانی و مراتع خالصه ترگور و دشت ییل در مرز ایران و ترکیه 

تشکیل شده است.  است. قشالق ایل نیز در روستاهای اطراف سلماس و ارومیه است. ایل شکاک از دو طایفه کاردار و عبدوی

تیره تشکیل شده است 13تیره و طایفه عبدوی از  8طایفه کاردار از  . هر یک از طوایف ایل شکاک یک سرپرست دارد و  

.سرپرستی در این ایل موروثی است و اگر ورثه کاردان نباشد این مهم به عهده ریش سفید یا یک فرد الیی واگذار می شود  

این استان از اهمیت زیادی برخوردارند و تماه جشن های خصوصی و عمومی در بین  عشایراعیاد مذهبی در نزد ایالت و 

ایال  و عشایر استان آذربایجان غربی بر اساس سنت های ویژه برگزار می شود که در شهرستان های مربوطه به طور کامل 

.آورده شده است  

طایفه در منطقه سیه  11طایفه است و ایل جاللی با  13ارای که از مردان شجاع و زنان کوشایی برخوردار است د ایل میالن 

و ممکان لو نیز از جمله ایل  چشمه از جمله ایل های منطقه ماکو در استان آذربایجان غربی به شمار می روند. ایل کره سنی

مرده این ایل ساده  هایی است که در ناحیه خوی و مهاباد زندگی می کنند و دارای ییالق و قشالق مخصوص به خود هستند.

.و زحمت کش بوده و در فنون سوار کاری و تیر اندازی مهار  دارند  

طایفه و ایل سادا  در اطراف اشنویه از دیگر عشایر استان  2طایفه، ایل هرکی با 2ایل زرزا، ایل مامش با  ایل های قره پاپاق در نقده، 

و رسوه خاص خود هستند ولی در مجموع شیوه معیشت و زندگی آن ها که از  آذربایجان غربی هستند. بیش تر این ایل ها دارای آداب

مهم ترین جاذبه های اجتماعی به شمار می روند، یکسان است. همه ی عشایر آیین ها و آداب و رسوه سنتی خود را درمراسم های 

و زندگی از جذاب ترین موارد جاذبه های مربوطه اجرا می کنند و در دنیای صنعتی و پرهیاهوی امروزی مشاهده این شیوه معیشت 

 اجتماعی به شمار می آید. 

طایفه، ایل گورک و عثمان بیگی نیز از جمله ایل های معروف منطقه مهاباد هستند و  4ی با ایل دهبکر طایفه، 6ایل منگور با 

رخی از شت به شمار می آیند. بایل های پشتدری، کالسی، بریاحی، ملکاری و باسک کوله نیز از ایل های معروف منطقه سرد

ی هم اکنون تخته قاپو )یک جا نشین( شده اند و در روستا زندگی می کننداین ایل ها چون ایل دهبکر  

. 
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نموسیقی محلی مردم استا  

ود وجه تمایز موسیقی این استان از استان های دیگر بدیهه خوانی است . استان آذربایجان غربی به تبع تنوع و ترکیب قومی خ

، دارای انواع مختلف موسیقی بومی نیز هست . موسیقی آذربایجان را می توان به پنج دسته تقسیم کرد : عاشیی ها ، ترانه 

ها و دیگر  های مذهبی، کردها، آذری  ملی و مقامی ، موسیقی عزا و مذهبی ، موسیقی کار و تالش و موسیقی عروسی. اقلیت

گذارند .  می و رفتارهای فرهنگی خود، نوعی از موسیقی خاص خود را به نمایش می اقواه هر یک با توجه به خصوصیا  قو

شود . موسیقی سنتی آذربایجان ؛ بازتاب مهم ترین وجوه و جوانب  خالصه می  "ها عاشیی"ها در وجود  موسیقی بومی آذری 

دیار با طرز بسیار لطیفی ترنم می شود .  زندگی مرده است . درفولکلورموزیکال آذربایجان احوال و روحیا  مرده گذشته این

ها همه و همه دراین گنجینه موزیکال متجلی است . شیوه بدیهه  ها و قهرمانی  ها ، شکست غم، شادی ، هجران ، وصال موفقیت

های ملودیک و داشتن حاال  ویژه مخصوص به خود هماهنگی و اسلوب خاص و  خوانی ، روش نواختن ، اجرا ، آراستگی 

گی و مطلوب بودن صداها از خواص جدایی ناپذیر موسیقی این مرز و بوه است . دستگاه ها و مقاه های آذربایجان با پخت

های به خصوص و حاال  لطیف هر کداه گویای دریایی از تحوال  درونی مرده هستند. آن ها مانند هزاران  داشتن زیر و بم

اهرانه و به صور  مرتب به رشته کشیده شده باشند و خوانندگان بزرگی مروارید و جواهرا  رنگارنگی هستند که به طرز م

اند تاکنون مقاه های  مانند مصطفی پایان، پروفسور بلبل، حاجی بابا حسین اف ، عالیم قاسم اف و جبارقاریاغدی اوغلی توانسته

ی و سنتی و آذربایجانی در جها  و وجوه ای اجرا نمایند . ویژگی و مشخصا  موسیقی مل موسیقی آذربایجان را به طوراستادانه

ها  است که یکی ازآال  موسیقی کهن است که قدیمی  "ساز"ترین آلت موسیقی آذربایجان  مختلفی متجلی می شود . قدیمی 

چه نوازند و بعدها کمان می "ساز"های آذربایجان از دیرباز معروف شده است . عاشی "ساز"گفتند و امروز به  می "قوپوز"به آن 

و حتی بعضی سازهای ملل دیگر مانند : ویلن ، قانون و پیانو نیز وارد  "سرنا"،  "طبل"، )کالرینت(  "قارانی")قاوال( ،  "دایره"

عشقی و  -های حماسی های عامیانه ، آوازها و افسانه موسیقی آذربایجان شد که مورد استفاده عاشی ها قرار می گیرد . ترانه

ری ملت ها و بیان گر تماه احوال و روحیا  و در حقیقت صدای درونی هر قومی است.اخالقی نماینده روح هن  

درباره نوازندگان و خوانندگان سازهای موسیقی منطقه آذربایجان که عاشیی نامیده می شوند، بایستی گفت: عاشی یا عاشیی 

عبار  دیگرعاشیی هم شعر می سراید ،  فردی خوش قریحه ، شیرین بیان ، هنرمند ، خوش صدا و دارای ذوق شاعری است به

خواند . کند و هم آواز می  نوازد هم داستان نقل می  هم ساز می   

های حماسی ،  اند که به دسته آهنگ نیز گفته 144ها تا  آهنگ است ولی بعضی  72ها  های عاشقی به گفته عاشیی آهنگ

های تند و مهیج  ها با نواختن آهنگ در بخش حماسی، عاشی شوند . عشقی ، اخالقی اجتماعی، وصف حال و روایت تقسیم می 

خوانند و شنوندگان را  مانند جنگ کوراوغلو ، دبل جنگی ، شاه سئونی و دویمه کره اشعاری را از زبان قهرمانان آذربایجان می

موسیقی آذربایجانی بدیهه های بارز  نمایند . یکی از خصیصه انسانی و وطن دوستی تشویی می  -به دفاع از آرمان های دینی 

دهد که نیروی فانتزی و قوه خیال خویش را درمقیاس  گویی و بدیهه نوازی است. این خصیصه به مجری آهنگ اجازه می 

العاده ضمن رعایت  وسیعی به کاراندازد و درعرصه پهناوری ؛ توسن خیال و تصور را به تاخت و تاز وادارد و با مهارتی خارق

درنگ و فی البداهه به مایه موسیقی در حد امکانا  تغییر شکل بدهد . بدیهه سرایی نه فقط در  وسیقی بی کامل اصول فنی م

رود که حد و میزان بدیهه سرایی و تعداد  ای به کار می  متن موسیقی آذری بلکه در نحوه ی اجرای آن نیز به طور گسترده

نرمندان مجری است. یکی از خصوصیا  بدیهه سرایی آن است که لحظا  و دفعا  پرداختن به بدیهه با قدر  و تصمیما  ه

چون هر بدیهه در نوع خود تک و تکرار ناشدنی است در نتیجه موجب پیدایش تازگی و حاال  نوین درتغییرا  ملودیک 

علت آن  های ریتمیک و شاد نفوذ کرده است و های موسیقی آذربایجان حتی رینگ شود. مایه غم در همه قسمت موسیقی می 

های تاریخی این دیار است )استاد کمانچه و از هنرمندان برجسته آذربایجان( همان مظلومیت« هابیل علیف»نیز به گفته   

. 
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  آیین ها و جشن های مردم استان

ایی معموال در فصل پاییز انجاه روست مناطی در ویژه به استان این در عروسی های جشن مراسم مراسم جشن های عروسی :

می گیرد. مراسم از روز نشان کردن و نامزدی شروع شده و در چند مرحله خواستگاری، نامزدی، عقدکنان، شب حنابندان و 

عروسی برگزار می شود. در روز عروسی حضور مدعوین ضروری است و هدایایی به عروس و داماد داده می شود. جشن عروسی 

به خانه داماد می برند هم چنین مراسم پابنده تخت بعد از روز عروسی معموال سه روز طول می کشد و پس از آن عروس را 

انجاه می شود. در تماه مد  برگزاری این جشن ها مرده محلی از لباس های مخصوص جشن ها استفاده می کنند و به شادی 

ود.و پای کوبی می پردازند و موسیقی محلی نواخته می شود و رقص ها و نمایش های محلی انجاه می ش  

 

 را نوروز عید و سوری چهارشنبه های جشن ایران؛ نقاط سایر چون هم غربی آذربایجان استان : چهارشنبه سوری و عید نوروز

 هفت های سفره چیدن و جدید های خرید و عید از پیش های تکانی خانه با مرده و کنند می برگزار تر تماه چه هر شکوه با

.نو می روندن محلی و عمومی به استقبال سال سی  

 

 شب این در. است غربی آذربایجان استان مرده های جشن دیگر از نیز شود می نامیده نیز یلدا شب که چله شب : شب چله

منی ار. کنند می سپری محلی های بازی و شعرخوانی ها، حکایت روایا ، به صبح سپیده تا و روند می دیگر یک دیدار به مرده

ه روز زودتر از مسلمانان این مراسم را اجرا می کنند. خوردن انواع آجیل، هندوانه، انار، خواندن های استان آذربایجان غربی د

.اشعار حافظ و خداحافظی با میوه های گرمسیری از جمله دیگر مراسم های این جشن به شمار می رود  

 

وز مراسمی دارند که به کوسا گلین آخر فصل زمستان تا شروع عید نور از غربی آذربایجان استان های آذری : کوسا گلین

شهر  دارد و معتقدند که این مراسم از زمان حضر  ابراهیم )ع( برجای مانده است. هم چنین عید خیدر نبی )خضر نبی( نیز 

از دیگر جشن های مخصوص استان آذربایجان غربی است که در شب اول اسفندماه برگزار می شود و فلسفه برگزاری آن امید 

ه بهتر است. در این شب جوانان به شادمانی و پای کوبی می پردازند و با خواندن اشعار موزون و نواختن موسیقی برنامه به آیند

 های جذابی را اجرا می کنند.

 

والد  ائمه معصومین)ع( نیز  و شعبان نیمه اعیاد و بعثت جشن فطر، عید قربان، عید جمله از مذهبی عیدهای :اعیاد مذهبی 

ستان با شکوه هر چه تماه تر طی مراسم های مولودی خوانی برگزار می شوند. مسیحیان و اقلیت های دینی نیز در این ا

مراسم های خاص خود و جشن های دینی خود را به راحتی و آزادانه در این استان برگزار می کنند و در این مراسم ها از آداب 

.و رسوه رایج استان نیز بهره می برند  

 

 کنند می انتخاب را انگورها ترین مرغوب جشن این در روستا اهالی و شود می برگزار شهریور اواخر در جشن این : رجشن انگو

. 

 دارند آرزویی که کسانی است بهتر ، آینده به امید آن پیاه و زمستان چله دو بین جشن این برگذاری زمان : نبی غدیرجشن 

.خوشکبار می خورند و شادی می کنند یک دیگر جمع می شوند و انواع میوه و  دور  

شود. شکسالی اجرا میبه چمچه گلین معروف است هنگاه خ این مراسم که مراسم باران خواهی:  
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 اکنش در شرایط اضطراریروش اجرایی آمادگی و و

 هدف و دامنه کاربرد: -1

روش اجرایی حصول اطمینان از شناسایی شرایط اضطراری بالقوه و تعیین روش های واکنش جهت مقابله  هدف از تدوین این

با آن شرایط به منظور کاهش پیامدهای زیست محیطی و آثار ایمنی و بهداشت حرفه ای و همچنین پیشگیری و کاهش 

مؤثر جهت نجا ، معالجه و درمان مصدومین و خسارا  مالی و پیامدهای زیست محیطی/ ایمنی و بهداشتی، انجاه اقداما  

 جلوگیری از سرایت حادثه به واحدهای مجاور بیمارستان می باشد. 

 تعاریف :  -2

 شرایط اضطراری:

شرایطی که در یک مد  زمان کوتاه خسارا  زیادی را ایجاد می کند و معموال سازمان به تنهایی نمی تواند شرایط به وجود 

یعی برگرداند. مانند وضعیت هایی که باعث نشت و پاشش موادشیمیایی، آتش سوزی، انفجار، زلزله، سیل. آمده را به حالت طب

 شرایط اضطراری می تواند طبیعی یا ناشی از فعالیت های سازمان باشد.

 ستاد بحران: 

ر این روش تشریح این ستاد شامل کمیته های تخصصی مختلفی می باشد که با توجه به شرایط اضطراری شناسایی شده د

 شده اند.

 حادثه :

در صورتیکه عوامل بالقوه آسیب به بالفعل تبدیل شوند و منجر به آسیب )به شکل مرگ، مصدومیت، بیماری(گردند، حادثه رخ 

 . داده است

 شبه حادثه: 

 رویدادی که اتفاق افتد اما منجر به آسیب نشود.

 مراجع:  -3

 ISO 14001:2004استاندارد  -

 OHSAS 18001-2007دارد استان -

 روش اجرایی اقداه اصالحی و پیشگیرانه -

http://hospitalmanage.blogfa.com/post/15
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 شرح اقدامات: -4

 کلیات  -4-1

در سطح این بیمارستان برای آمادگی جهت مقابله با شرایط اضطراری بایستی موارد زیر در نظر گرفته شده، که هر مراحل این 

 اقداما  در بندهای بعدی تشریح شده اند:

 رستان و مشخص کردن نقاط مستعد بروز حوادث. تهیه نقشه کلی بیما 

  .نصب نقشه در چند نقطه از سازمان 

  .تعیین وظایف و مسئولیت های کلیدی 

  .نصب عالئم مربوط به شرایط اضطراری 

  . نحوه ارتباطا 

  .روش های تخلیه کارکنان 

  . نحوه انجاه امداد و کمک های اولیه 

  .برگزاری مانور و تمرین روش ها 

 دواری سیستم های هشدار دهنده. تست ا 

  . برنامه ریزی تعمیرا  و بازرسی ادواری تجهیزا 

  .آموزش عمومی 

  .نحوه ایجاد هماهنگی با نزدیک ترین سازمان های امدادی 

  .ارزیابی صالحیت کارکنان تیم واکنش در شرایط اضطراری 

 .نحوه مقابله با حریی 

 راری شناسایی و به روزسازی فعالیت های اضط -4-2

شناسایی وضعیت های اضطراری در واحدها و فعالیت های مختلف توسط روسای واحدها و با همکاری کارشناسان ایمنی و 

کمیته مدیریت خطر حوادث و بهداشت صور  گرفته و لیست وضعیت های اضطراری توسط این کارشناسان ثبت و به تایید 

مختلف به اطالع سطوح مختلف کارکنان رسانده می شود، لذا کلیه پرسنل می رسد. همچنین از طریی اعاله در جلسا   بالیا 

 ( آگاه باشند.Meeting pointباید از این نقاط بحرانی و نیز محل تجمع پرسنل در شرایط اضطراری )

 )مکان امن( عبارتند از: Meeting pointشرایط 

 .مکان تجمع، مکان حادثه خیز نباشد )امن باشد( -1

 سمت های مختلف نزدیکترین مکان در نظر گرفته شده باشد.نسبت به ق -2

 حتی المقدور فضای باز باشد. -3

 به راحتی قابل دسترس باشد. -4

 در صور  نیاز به تجهیزا  ایمنی و کمک های اولیه )از جمله کپسول های ایمنی و...( موجود داشته باشد. -5
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 لوله کشی( نقطه امن باشد.با توجه به نقشه های تاسیسا  برقی و مکانیکی ) -6

 سیستم های مورد نیاز نظیر روشنایی و دسترسی به آب آشامیدنی و سرویس بهداشتی حتی المقدور فراهم باشد. -7

 محل نقطه امن یا تجمع در نقشه سایت مشخص شده و در نقاط مناسب نصب گردد. -8

 به سمت محل تجمع تعیین گردد.در سطح سازمان جهت یابی و عالئم نظیر خروج اضطراری و حرکت  -9

بدیهی است لیست وضعیت های اضطراری به همراه نقشه آن و نیز فره های واکنش در شرایط اضطراری سالیانه بررسی شده و 

در صور  نیاز به روز می شود. همچنین این بازنگری در مواقعی که فعالیت یا واحد جدیدی به سیستم اضافه می گردد، یا یک 

 اری )حادثه( بوجود می آید و یا در صور  نیاز پس از انجاه رزمایش/مانور، انجاه می گیرد.وضعیت اضطر

یادآوری : آن دسته از ریسک های ایمنی و بهداشت/زیست محیطی که مطابی متدولوژی شناسایی و ارزیابی و امتیازدهی 

در لیست وضعیت های اضطراری ثبت می زء وضعیت های اضطراری محسوب گردیده و  مربوطه جدی یا بحرانی شده اند، ج

 گردد. 

کارشناس ایمنی موظف است تلفن های ضروری درداخل سازمان را در دسترس کلیه پرسنل قرارداده و لیست شماره تلفن 

های ضروری خارج از سازمان را در محل هایی که امکان تماس با خارج را دارند شامل حراست، دفعر پرستاری و مرکز 

 ردهد.مخابرا  قرا

 شناسایی و واکنش در برابر شرایط اضطراری -4-3

مدیریت بحران در بیمارستان شامل چهار مرحله پیشگیری، آمادگی، واکنش و پاکسازی می باشد، که در این روش اجرایی 

 موارد الزه در این خصوص برا هر یک از سناریوها/مانورها به تفصیل ارائه شده است. 

 الف( مرحله پیشگیری: 

داماتی است که در سازمان به منظور پیشگیری از ایجاد شرایط اضطراری و پیشگیری از ایجاد مخاطرا  و خسارا  سنگین اق

 .ناشی از شرایط مذکور انجاه می شود

 ب( مرحله آمادگی: 

می دهد مانند اقداماتی است که سازمان به منظور کاهش آلودگی ها، مخاطرا  و حوادث ناشی از ایجاد شرایط اضطراری انجاه 

مانورها و تمرینا  دوره ای در برابر وقوع این شرایط. در این مرحله فره های برنامه ریزی مانور، ، سناریو مانور و گزارش 

مانور/شرایط اضطراری تکمیل می گردند. واحدآتش نشانی/خدما  موظف است ماهیانه از کلیه تجهیزا  و وسایل مربوط 

ی به منظور حصول اطمینان از مناسب بودن شرایط موجود بازدید بعمل آورده و در فره بازدید جهت مقابله با شرایط اضطرار

 ثبت نماید.
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 ج( مرحله واکنش:

مرحله ای است که شرایط اضطراری در سازمان صور  پذیرفته و تیم های واکنش در برابر شرایط، وظایف خود را بر اساس 

 اجرا می نمایند. در این مرحله فره گزارش مانور/شرایط اضطراری تکمیل می گردد. مانورها و تمرین هایی که انجاه داده اند

جهت مقابله مناسب با شرایط اضطراری، درب های خروج اضطراری با نصب تابلو مشخص گردیده است. همچنین جهت توجه 

ناسب در مناطی مختلف و دادن پرسنل به رعایت نکا  زیست محیطی/ایمنی و بهداشتی، اقداه به برچسب گذاری های م

بخصوص قسمت های خطرناک شده است. همچنین محل های تجمع در وضعیت های اضطراری و مناطی خطر توسط واحد 

 گردد.  آتش نشانی/خدما  مشخص و حسب نیاز به روز می

 د( مرحله پاکسازی:

نابسامان ایجاد شده بایستی توسط  مرحله ای است که وضعیت شرایط اضطراری کمی به حالت نرمال درآمده است، و شرایط

 تیم مربوطه پاکسازی شود تا وضعیت بوجود آمده به حالت اولیه برگردد.

برای ایجاد آمادگی الزه جهت مقابله با شرایط اضطراری، برگزاری مانورها الزامی خواهد بود در این زمینه ابتدا سناریو توسط 

قو  و ضعف آن مشخص می شود. سپس سناریوها در جلسه ای با حضور مسئول آتش نشانی/کارشناس ایمنی تدوین و نقاط 

افراد کمیته بحران مورد بحث و بررسی واقع و موضوع های تصویب شده مورد اجرا گذارده می شود. در این خصوص الزمست 

 ر گرفته می شود: مسئولین هر یک از فعالیت ها و روش کار در مانور مشخص گردد. بدیهی است در سناریو موارد ذیل در نظ

  .کلیا  و هدف از انجاه مانور 

  .افراد شرکت کننده و شرح وظایف افراد 

  .شرح سناریو 

  . برنامه عملیا 

 .تجهیزا  ایمنی و آتش نشانی و نمودار برنامه زمان بندی اجرای مانور  

 شرایط اضطراری قابل پیش بینی در بیمارستان شامل موارد ذیل می باشند : -4-4

 آتش سوزی و حریق  -1 -4-4

 تیم های تخصصی واکنش در برابر شرایط اضطراری و وظایف هر یک ازاعضای این تیم ها عبارتند از:-

 فرمانده عملیات: -1

 تشخیص نوع حریی و راهنمایی و راهبری جهت اطفاء حریی و دور کردن افراد از صحنه.

 آتش نشانی: -2

 .و اطفاء حریی انجاه کارهای عملیاتی از قبیل خاموش کردن
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 امداد و نجات: -3

 .کمک کردن به افرادآسیب دیده ودورکردن افراد از محیط حادثه و درصور  نیاز انتقال مصدومین به جای امن و مراکزدرمانی

 پاکسازی:-4

مانده وظیفه امن کردن محیط و مطمئن شدن از اینکه خطری وجودندارد به عنوان مثال کسی در زیرآوار یا درمحیط حادثه ن

 باشد.

افرادی که در بیمارستان عضو این تیم ها می باشند و نحوه تماس با آنان در جدول ذیل ارائه شده 

 است:

 ردیف
تیم واکنش در برابر آتش 

 سوزی

سمت در محل  ناه و ناه خانوادگی اعضاء

 کار

شماره 

 تماس

 جانشین

 سوپر وایزر  105 سوپر وایزر حلیمه شیخلو فرمانده عملیا  1

 2پرسنل تاسیسا  143 مسئول شیفت 1پرسنل تاسیسا  آتش نشانی 2

 امداد و نجا  3

  - مسئول شیفت مسئول پرستاری بخش ها

مسئول بهداشت  237 مسئول چنگیز عزیزی

 محیط

 پاکسازی 4

  - مسئول شیفت مسئول شیفت پرستاری

مسئول بهداشت  237 مسئول چنگیز عزیزی

 محیط

 جانشین مسئول 142 سئولم مسئول دفتر فنی

 اقدامات الزم قبل از وقوع حریق )مرحله پیشگیری(: -

این اقداما  از ابتدای ساخت بیمارستان در طراحی بیمارستان گنجانده شده که شامل پیش بینی راهروها و پله های فرار، 

اطفاء حریی می باشد. همچنین  تهیه و نصب سیستم اعاله حریی، تهیه و نصب کپسول های اطفاء حریی و سایر تجهیزا 

تعمیرا  و نگهداری به موقع و آماده به کار نگهداشتن سیستم های اعاله و اطفاء حریی نیز که در واحد تأسیسا  انجاه می 

 گردد حائز اهمیت فراوان است. 

 اقدامات الزم در خصوص آمادگی: -

ل سالی یکبار مانور برگزار می شود. همچنین قبل از انجاه در بیمارستان بر اساس فره مربوط جهت برنامه ریزی مانور حداق

مانور ، سناریو در فره مربوط تنظیم و بر اساس سناریو تهیه شده و وظایف تدوین شده، تیم های مقابله با آتش سوزی اقداما  

آمده در مانور برگزار  الزه را انجاه می دهند. سپس فره گزارش مانور/ شرایط اضطراری تنظیم و نواقص و مشکال  به وجود
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شده تعیین می شود. در ادامه بر اساس روش اقداه اصالحی و پیشگیرانه اقداما  الزه جهت رفع نواقص در مانور تعیین و اجرا 

 می گردد. چنانچه پس از مانور دوره های آموزشی برای تیم ها الزه باشد بر اساس روش اجرایی آموزش اقداه می گردد.

که وجود لوازه و تجهیزا  اعاله و اطفاء حریی و روشنایی اضطراری درآنها ضروری می باشد، توسط مسئول  نقاطی از سازمان

آتش نشانی/ خدما  شناسایی گردیده است، همچنین طی لیست کپسول های ایمنی، آمار و ارقاه کپسول ها مشخص و به روز 

 می گردند.

رژ بعدی و هم چنین فراهم آوردن وضعیتی جهت جایگزینی کپسول شارژبه موقع کپسول های اطفاء حریی، درج تاریخ شا

 هایی که برای شارژ برده می شوند، برعهده قسمت آتش نشانی می باشد.

 اقدامات تیم آتش نشانی به هنگام اعالم حریق )مرحله واکنش(:  -

محل حریی را از مراکز کنترل  پس از به صدا درآمدن آالره از طریی سیستم اعاله حریی، مسئول تیم آتش نشانی، آدرس

شناسایی می کند و بالفاصله به محل مورد نظر مراجعه می نماید. بررسی دقیقی از محل مورد نظر به عمل آمده و در صور  

رؤیت آتش سوزی ابتدا به کمک اعضای تیم آتش نشانی نیروها و ساکنین را از محل دور می سازند و طی تماس با آتش 

درخواست کمک می نماید )در صور  نیاز(. سپس با توجه به نوع آتش سوزی از تجهیزا  مناسب جهت  (125نشانی شهری )

اطفای حریی استفاده می نمایند و در آخر پس از خاموش شدن حریی، گزارش حادثه را در دفتر وقایع و فره گزارش 

 مانور/شرایط اضطراری ثبت می نماید.

اعاله حریی و عده آتش سوزی مسئول تیم اتش نشانی علل ایجاد آالره در سیستم را  الزه به توضیح می باشد در صور  وقوع

بررسی نموده و چنانچه مشکلی وجود داشته باشد، سیستم را رفع نقص نموده یا درخواست تعمیر آن را می نماید و تا راه 

 . اندازی مجدد سیستم و اطمینان از عملکرد صحیح موضوع را پیگیری می نماید

 ایف نیروها و کارکنان بیمارستان در هنگام حریق:وظ-

-3399ضمن رؤیت آتش سوزی می بایست نزدیکترین فرد آژیر خطر دستی را به صدا درآورد و بالفاصله ضمن تماس با تلفن 

مسئول آتش نشانی و ایمنی )در صور  عده حضور وی مرکز پاسخگو خواهد بود ( موضوع آتش سوزی و آدرس محل  3398

اعاله نماید. مسئول آتش نشانی یا مخابرا  بالفاصله با اعضای تیم تماس گرفته و آدرس دقیی و نوع اتش سوزی و محل  آن را

دقیی آتش سوزی در بیمارستان را اعاله نماید. مسئول ایمنی هر بخش که حریی در آن اتفاق افتاده می بایست از خروج کلیه 

ای تیم آتش نشانی نسبت به اطفای حریی اقداه نمایند. تیم آتش نشانی پس از افراد از داخل بخش مطمئن گردد. تا نیروه

مهار آتش با بررسی محل، از عده وجود نیروهای انسانی مطمئن گردد و در آخر ضمن بررسی علل آتش سوزی نتایج و یافته 

با آتش سوزی با مسئول آتش نشانی  الزه به توضیح است که فرماندهی مقابلهود را در دفتر وقایع ثبت نماید. ها و گزارش خ

بیمارستان که دوره های الزه را در این زمینه گذرانده است می باشد، و در صور  نبود ایشان جانشین مسئول آتش نشانی این 

 مسئولیت را بر عهده خواهد داشت.

 اقدامات الزم بعد از اعالم حریق )مرحله پاکسازی(: -

ه به وظایف تعریف شده اقداما  مورد نیاز را انجاه می دهد تا محیط را به حالت اولیه در این مرحله تیم پاکسازی با توج

 .برگرداند
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 ( راه حل ایمنی بیمار9استقرار ) 

 .داروهای با ناه وتلفظ مشابه جهت جلوگیری از خطاهای دارویی توجه به .1

 .توجه به مشخصا  فردی بیمار جهت جلوگیری از خطا  .2

 .یل بیمارارتباط موثر در زمان تحو .3

 .در محل صحیح بدن بیمار انجاه پروسیجر صحیح .4

 .کنترل غلظت محلول های الکترونیک .5

 .اطمینان از صحت دارو درمانی در مراحل انتقالی ارایه خدما   .6

   .اجتناب از اتصاال  نادرست سوندو لوله ها .7

 .یکباراز وسایل تزریقا   "استفاده صرفا .8

  ونت مرتبط با مراقبت های سالمتی .فبهبود بهداشت دست برای جلوگیری از ع .9

 ( توجه به داروهای با نام وتلفظ مشابه جهت جلوگیری از خطاهای دارویی:5-1

 داروهای شبیه به هم ) چه از نظرشکل وظاهر آنها ( در باکسها وقفسه های جداگانه چیدمان شود.  -

 نه مشخص شده باشد.  اجداگ درخصوص داروهای با غلظت باال وخطرناک حتما باید ناه دارو ویا برچسب -

رعایت فرایند دارو دادن از جمله تطبیی دارو باکار  دارویی در بالین بیمار ، توجه به ناه ژنریک داروها ، آگاهی  -

 .مشابه دارویی های از نمونه

 قبل از اجرای فرایند دارو دادن از اشکال دارویی ونوع دارو آگاهی کسب نمایید. -

  ار با ناه و ناه خانوادگی ، مخاطب قرار داده شودهنگاه دارو دادن حتما بیم -

 هنگاه دارو دادن ، یک بار دیگر مشخصا  بیمار با کاردکس دارویی مطابقت داده شود.  -

 هنگاه آماده کردن داروها ، به دوز دارو ، شکل دارویی ، تاریخ انقضاء توجه شود.  -

 دکس دارویی مطابقت داده شود. باکار "هنگاه دارو دادن  ،نوع دارو ، دوز دارو .. مجددا -

 (توجه به مشخصات فردی بیمار جهت جلوگیری از خطا 5-2)

مشخصا  بیمار اهمیرت حیراتی داردماننرد فراینرد تجرویز داروهرا ، شروک درمرانی ، اقرداما            بههایی که توجه  هاکلیه گلوگ

کاهش وقوع اتفاقا  ناخواسرته بهداشرتی    رمنظومشی شناسایی صحیح بیماران ب طآزمایشگاهی و .. مد نظر قرارگیرد وطبی خ

درمانی از خطاها جلوگیری شود . در این بیمارستان جهت شناسایی بیماران از ناه بیمار، کار  شناسرایی جهرت واحرد شروک     

  .درمانی ، تاریخ تولد شماره پرونده وناه پدر استفاده می شود

 ذیل اجراگردد.  ناسایی صحیح بیماران ، الزامی است موارددن اتفاقا  ناخواسته ناشی از عده شنابمنظور به حداقل رس

که استفاده از کار  شناسایی جهت بیمراران واحرد شروک درمرانی از مسرئولیت کارکنران        دیادآوری می شو "دایاک .1

 درمانی جهت کسب اطمینان از انجاه اقداه صحیح بر روی بیمار صحیح نمی کاهد.

ایی بیمار در هنگاه اعزاه بیمار به واحد شروک برا پرونرده بیمرار ویرا در      صحت اطالعا  مندرج در روی کار  شناس  .2

 وی )شوک ، سرپایی و .. ( کنترل می شود . ک یصور  ضرور  یکی از بستگان درجه 
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با رنگ مشکی  یا آبی بر روی بر روی زمینه کار  شناسایی به رنگ سفید درج یا پرینرت   مشخصا  بیمارالزامیست  .3

برای بیماران در معرض خطر که شامل بیماران دچرار نقرایص عضرو ، خطرر افترادن ، آلررژی ،        شد . درصور  امکان

بیماران مسن وبی تحرکی که نیازبه تغییر وضعیت مرداوه بردلیل مسرتعد برودن بره زخرم بسرتر دارنرد، مشخصرا           

 شناسایی بیمار با رنگ مشکی در پس زمینه نوشته شده وبر روی کار  چسبانیده می شود .

واحد شوک موظف است در ادمیت ویا هنگاه تحویل بیمار وجود کار  شناسایی وصحت اطالعا  منردرج در   ارپرست .4

 تابلوی مشخصا  بیماران نیز حساسیت نشان داده واطمینان حاصل فرماید.

سرپرستار بخش موظف است در هنگاه راند بالینی بیماران هر روز صبح عالوه بر سرایر وظرایف ، نسربت بره صرحت       .5

 ید.ئعا  مندرج در تابلوی مشخصا  بیماران نیز حساسیت نشان داده واطمینان حاصل فرمااطال

سوپروایزر شیفت در گردش موظف است در هنگاه راند بالین در هر بخش به صور  رانده نسبت به صحت اطالعرا    .6

 ید.  ئمندرج در تابلوی بیماران نیز حساسیت نشان داده واطمینان حاصل فرما

در هنگراه تغییرر وتحرول بخرش      سنل پرستاری به عنروان مسرئول بخرش در شریفتهای عصرر و شرب      هر یک از پر .7

 دنسبت به صحت اطالعا  مندرج در تابلوی مشخصا   نیز حساسیت نشان داده واطمینان حاصل فرمایند.  موظفن

 تاکید می شود هیچگاه از شماره اتاق و تخت ، بیمار بعنوان شناسه وی استفاده نشود. .8

بیمار بستری ، ضروریسرت نراه پردر     و ستری شدن بیمار در بخش ، در صور  مشابهت ناه وناه خانوادگی دپس از ب .9

 بیماران نیز  در مشخصا  باالی چار  پرونده قید گردد واز برچسب های احتیاط استفاده شود. 

رفوق را مشخصا  بیما ا  ،پرسنل تغذیه و روان شناس موظفند در هنگاه حضور بر بالین بیمار به منظور انجاه اقدام .10

 با کمک پرستار مسئول مراقبیت از بیمار بر اساس مشخصا  بیمار تطبیی داده واطمینان حاصل نمایند.  

پزشکان محتره در هنگاه راند بالین ومعاینه بیمار ملزه به تطابی ناه بیمار با کمک پرستار مسرئول مراقبرت از بیمرار     .11

 می باشند.  وبراساس چار  پرونده مشخصا  بیمار 

 تباط موثر در زمان تحویل بیمار ر( ا5-3

موزش کلیه پرسنل پرستاری و پاراکلینیک توسط مسئولین بخش وسوپروایزرین در خصوص مواردی که باید به هنگاه تحویل آ

شریفت بره   بیمار به واحد های متخلف ) از بخش به اتاق شوک وبالعکس ، از بخش به سایر مراکرز وبرالعکس و .. ( ویرا از یرک     

 . شیفت دیگر به آن توجه کنند

 بطور کلی مقوله ارتباط با بیمار به چند بخش تقسیم می شود. 

ارتباط با بیمار قبل از بستری در بیمارستان )ارتباط نیروهای خدما  فوریتهای پزشکی با مددجود ، ویا مرددجویانی   .1

 د ( . که دریافت کننده خدما  بهداشتی در سطوح اولیه پیشگیری می باش

یرژه ، زمران   وارتباط با بیمار در زمان بستری در بیمارستان که خود شامل بدو پذیرش ، زمان بستری ، موقعیت های  .2

 ترخیص ، ارتباط با همراهان بیماران بدحال وفو  شده و ...  

 می شود . ارتباط با بیمار بعداز ترخیص که بیشتر مربوط به زمان پیگیری  بیماری و پرستاران بهداشت جامعه  .3

پرسنل درمرانی بروده و بایرد     طیمار است جزء موارد تحت پوشش توساز دسته بندی باال تنها مورد دوه به زمان بستری ب

 نکا  مربوطه به آن را کامال رعایت نماییم . 
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 ارتباط به عنوان هسته اساسی ، بین پرستار و بیمار وبر اساس اعتماد واحتراه متقابل است .  .1

 اط صحیح ، مهمترین عامل در ایجاد حس اعتماد وهر چه بهتر اجراشدن فرایند درمان می باشد.  برقراری ارتب .2

ند بره ترتیرب شرامل : نیروهرای انتظامرا       شر ر ارتبراط مری با  دگروههای مختلف درمانی و غیر درمانی که با بیمرار   .3

ی پاراکلینیرک ) آزمایشرگاه ،   ژانرس ، بخشرها  ربیمارستان ، پرسنل پذیرش ، پرسنل تریاژ ، مددکاری ، تحت نظرر او 

 داروخانه ، روان شناس ، رادیوژی و .. ( بخشهای بستری مانند اتاق شوک و ... است .  

 الف : انتظامات وحراست بیمارستان :

در واقع اولین خط ارتباط با بیمارو همراهان بیمار در بدو ورود به بیمارستان پرسنل محتره ایرن واحرد هسرتند . رعایرت     

باط صحیح توسط همکاران انتظاما  که در عین حال همراه با حفظ حریم وظرایف انتظرامی شران مری باشرد ،      اصول ارت

 باعث پدیدار شدن بازخورد مثبت به بیمار و همراه وی می شود . این ارتباط بایستی دارای ویژگیهای زیر باشد:

 .ر مراحل پذیرش در مواقع اورژانسبرخورد محترمانه همراه با راهنمایی کامل جهت انجاه ساده تر و سریعت .1

  .پرهیز از هر گونه درگیری لفظی وفیزیکی با ارباب رجوع ومددجویان .2

  .رامسازیآمدجو وهمراه به منظور صحیح بر اساس ضوابط مرتبط ، با  برقراری ارتباط .3

قابرل فهرم جهرت    برقراری نظم وانضباط بخشها و کنترل ورود و خروج افراد ، همراه برا توضریحا  کرافی ، روشرن و     .4

   .جلوگیری از سوء تفاهم

   .ایجاد حس اعتماد و همدلی و برخورد دوستانه ، در عین حال جدی با همراهان .5

 خودداری  از هر گونه رفتارو گفتار تهدد آمیز وخشن که باعث ایجاد حس بی اعتمادی در فرد می شود .   .6

 ب: پذیرش بیمارستان : 

 ودتر از سایر بخشها می باشد .ارتباط بین واحد پذیرش وبیماران محد .1

پرسنل محتره پذیرش موظفند به سواال  بیمار پاسخ داده ،  فره رضایت به بستری را به طور دقیی  کنتررل نمروده    .2

 ودر گرفتن اطالعا  شخصی بیمار اهمال نکنند.  

ق بیمار نیز باشرد  پذیرش موظفند به هر بیمار بستری پمفلت اصول و مقررا  بیمارستان که شاه منشور حقوپرسنل  .3

 را تحویل دهند.  

 دمت خود راترک نمایند.  خپرسنل پذیرش بایستی در هر شرایط تنها با نیروی جایگزین ، محل  .4

 سروپروایزر  "خونسردی خود راحفظ نموده و در صور  بروز مشکل خراص اعرم از مرالی و .. حتمرا    در هنگاه ازدحاه  .5

د اقداما  بیمار وظایف خود را به نحو احسن انجاه دهند وایرن مسریر   شیفت را در جریان امر قرارداده ودر راه پیشبر

 نمی شود مگر با ارتباط همراه با احتراه و ارائه توضیحا  کافی به بیمار. 

 ج: بخش فوریتها یا اورژانس بیمارستان :

رایط بیمرار مراجعره   معموال اولین بخش درمانی که بیمار با آن در ارتباط است ، بخش فوریتها مری باشرد ، بسرته بره شر     

 کننده)اورژانسی یا غیر اورژانسی بودن ( ، ارتباط در هر دو مقوله از حساسیت ویژه ای برخورداراست .
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 مواردی که باید در ارتباط با بیمار در بدو ورود به بخش اورژانس در مواقع غیر اورژانس رعایت شود شامل :

  .راه کامل ، و راهنمایی آنها به بخش اورژانسپذیرش بیمار وهمراهان بیماربا روی باز و با احت .1

 .معرفی خود به عنوان پرستار مسئول تریاژ .2

  .گرفتن تاریخچه بیماری و پرسیدن مشکل اصلی بیمار به صور  بیطرفانه .3

   .ایجاد حس همدلی با بیمار یا همراهان وی .4

 .احتراه متقابل بین بیمارو پرسنل  .5

 .صداکردن بیمار با ناه خود .6

   .منزلت بیماردر حین انجاه اقداما  درمانیحفظ شان و .7

   .حفط حریم شخصی بیمار در حین انجاه اقداما  درمانی .8

 را فراموش نکنید.  "خواهش می کنم ومتشکره  "زمانی که ازبیمارمی خواهید وظیفه ای را انجاه دهد  .9

 .ارائه توضیحا  کافی به بیمار در ارتباط با اقداما  درمانی  وتشخیصی مورد نیاز .10

 رعایت طرح انطباق بیماران .  قبل از انجاه پروسیجرهای درمانی و مراقبتی و ، اجازه گرفتن از بیمار  .11

 داشتن صداقت در هر مرحله از انجاه کار ، امری ضروری برای ادامه دار بودن ارتباط مناسب است .  .12

 افشا نماید. هان خود رابیمار را به ابراز احساسا  تشویی نمایید تا اوبتواند به راحتی اضطراب پن .13

 رازداری باعث تقویت ار تباط و برقراری اعتماد خواهد شد .  .14

راج اطالعا  در بر داشته باشد ) سواال  باز ، سواالتی است کره  خسواال  باز می تواند نتایج فوق العاده ای را در است .15

ا چه مشکالتی به عنوان مشکل اصلی بروز به دادن پاسخ های مفصل تر از بلی یا خیر می کند) مثال ب ربیمار را مجبو

 هستید؟(

 ارائه توضیحا  کافی ، شفاف منطبی باشرایط سنی ، فرهنگی وسطح تحصیال  بیمار.  .16

  .و خودداری از بکاربردن اصطالحا  انتخاب مناسب ترین کلما  برای بیمار .17

 قادر به برقراری ارتباط می باشد.  زمان عامل اساسی در ارتباط است به طور مثال بیمار در هنگاه درد به سختی  .18

 .تشویی به برقراری ارتباط با برقراری فضای صمیمی  ودوستانه وپذیرش بیمار .19

  .رسانی ارائه اطالعا  به بیمار ، از روند بیماری به روز .20

 شنونده خوب بودن هنری است که کلید اصلی بازکردن قفل ارتباط با بیمار می باشد.   .21

سی وهمراهان وی به مراتب سخت تر از مراجعین دیگر می باشد زیرا بیمار درشرایط خوبی نبوده و قادر به ژانروارتباط با بیمار ا

برقراری ارتباط نیز نمی باشد . از طرفی همراهان بیمار نیز بدلیل نگرانی واضطراب ، قادر به برقراری ارتباط مناسب نیستند لذا 

بخصوص ایجاد حس همدلی ، صبر وخویشتن داری ، احتراه و وظیفره شناسری    در این شرایط عالوه بر رعایت کلیه موارد فوق

 بیش از پیش نمودخواهد کرد.  

در هنگاه انتقال بیمار از بخش اورژانس به بخشهای بستری نیز کلیه مواردی فوق از طرف پرستاران بایستی رعایت گردد. نحوه 

هنیت مثبت وبدون جهت گیری مطلب بسیار مهمی است . بیمار به معرفی اولیه بیمار به بخش از طرف بخش اتفاقا  وایجاد ذ

طور کامل به پرستاران بخش معرفی شده وپس از بررسی کامل بیمار توسط پرستار بخرش ، قروانین ومقرررا  درون بخشری و     

اب پنهرانی  درون بیمارستانی به بیمار گفته می شود . منشور حقوق بیمار را بطرور کامرل بررای وی توضریح دهیرد. بره اضرطر       
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بیماربدلیل ناشناخته بودن محیط ، کامال توجه داشته باشید. عوامل مخربی را که باعث اختالل در خواب و آرامرش بیمرار مری    

شود ، حذف نمایید . کلیه پرسنل مرتب با بیمار ) مانند نیروهای خدما  ، پرسنل آزمایشرگاه ، پرسرنل رادیولروژی و ... ( نیرز     

 لت بیماران در هر شرایط می باشند.  موظف به حفظ شان و منز

 ارتباط غیر کالمی :

% پیاه در هر ارتباط توسط عالئم غیرر   50های برقراری ارتباط می باشد . بیش از  ترین شیو ه ارتباط غیر کالمی یکی از اصلی

 % توسط کلما  منتقل شود.  10بوسیله تون صدا وفقط کمتر از  % 40کالمی ، حدود 

 شامل :  عالئم غیر کالمی

، شاید معمولی ترین راه بیان احساسا  به شکل غیر کالمری اسرت . ایرن    Facial  Expressionحرکا  صور  یا  -1

، جنس ، زبان حتی در فرهنگهرای مختلرف برا تفراوتی انردک وبرین تمرامی انسرانه         ارتباط فارغ از سن ، تحصیال  

م وتحقیرر توسرط پرسرتار در برقرراری وادامره      ی ناخوش آیند ماننرد خشر  ممشترک می باشد. کنترل حاال  غیر کال

 ارتباط موثر می باشد.  

، از راههای غیر کالمی ارتباط است . یک وضعیت صاف و کشیده ، معمروال ترداعی کننرده    Postureوضعیت بدن یا  -2

ی وخمودگی وضعیت بیانگر افسردگی وضعف اعتماد به نفس می گحس اعتماد به نفس و ثبا  شخصیتی بوده وافتاد

 شد.  با

: ظاهر تمیز و آراسته پرستار با حفظ موازین شرع وعرف می تواند در ارتباط نقش موثری  Grooming آراستگی یا  -3

 داشته باشد . در بیماران نیز این وضعیت بیانگر بهبود وضعیت نسبت به قبل می باشد.

عه ای از حرکا  بردن اسرت   : ژست ها نقش مهمی در انتقال افکار و احساسا  دارند. ژست مجمو Gesturesژست  -4

 که یک رفتار را تشکیل وژست ویژه ومختص فرد را ایجاد می کند.  

: نحوه بیان یک مطلب از خود آن مطلب مهمتر است . بخصوص در کودکران فروق العراده     intonationلحن صدا یا  -5

 تاثیر گذار خواهد بود.  

وعرف مری تروان واکرنش مثبتری ایجراد وبرقرراری       : در صور  امکان وبادر نظر گرفتن موازین شرع toughلمس یا  -6

 ارتباط بعدی موثر باشد.  

رفتارهایی که باعث اختالل در زنجیره ارتباط شده ودر نتیجه باعث قطع ارتباط وعده اعتماد فرد به پرسرتار وتریم درمران    

 خواهد شد شامل :  

های خرود بره بیمرار ، نصریحت کرردن ،      پاسخهای تکراری وکلیشه ای ، خصومت ، تحمیل ارزشر و جا قو  قلب  دادن بی

 کنجکاوی ، تحقیر کردن وطرد کردن صور  کالمی وغیر کالمی است . 

کارهای بهبود کیفیت ارتباط ، نهادینه کردن فرهنگ ارتباط ونحوه تدوین اجرای این برنامه ، نتیجره در پیشررفت هرر    راه

 چه بیشتر کیفیت مراقبت بیمار خواهد داشت . 
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o ریی برگزاری کرالس آموزشری و جرزوا     طباط با بیمار و همراهان جهت پرسنل درمانی از آموزش تخصصی ارت

 مربوطه انجاه می گیرد.  

o یا سیاسرت گرذاریهای    تاکید بر اهمیت مبحث ارتباط به عنوان یک کلید اصلی در چک لیست ها ، گایدالینها و

 ن لحاظ گردد.کلی بیمارستا

o های ارزشیابی پرسنل منظور گردد. تاکید بر ارتباط به عنوان یکی از آیتم   

o      نظار  دقیی تر مسئوالن بخش و سوپروایزرهای محتره در مورد استفاده عملی از تریم درمران بایسرتی قبرل از

 شروع هر گونه اقداه درمانی ، انجاه پذیرد .  

o مت کادر درمران  استفاده الزامی از کار  های شناسایی )اتیکت( مناسب که نشان دهنده ناه ، ناه خانوادگی و س

می باشد ، به عنوان یکی از راهکارهای ارتیاط اولیه شناخته شده است. معرفی خود به بیمار به عنوان عضوی از 

 تیم درمان بایستی قبل از شروع هر گونه اقداه درمانی انجاه پذیرد.

o  ا  بخرش و  اختصاصری ، کره مشخصر   بیمارستان وهر بخش به صور  جداگانره و  موردتهیه پمفلت آموزشی در

 های اختصاصی مختلف آن را برای آگاهی بیمار توضیح داده باشد.  قسمت 

o       استفاده از آموزشهای گروهی برای بیماران با حال عمومی  بهتر و بیمارانی کره از نظرر بیمراری در یرک دسرته

 بندی قرارمی گیرند.  

o یی ، گویایی دچار مشکل بوده یرا بیمرا   تهیه کارتهای تصویری جهت برقراری ارتباط با بیمارانی  که از نظر شنوا

 ربه هر دلیل قادر به برقراری ارتباط به صور  گویا نمی باشد.  

 (انجام پروسیجر صحیح در محل صحیح بدن بیمار -5-4

این مسئله به خصوص در اتاق شوک بسیار با اهمیت است بخشها  نیرز قبرل از فرسرتادن بیمرار بره اتراق شروک بایرد تردابیر          

 اتخاذ نمایندپیشگیرانه 

 بیمار به درستی طبی دستور پزشک مشخص شود.  .1

 چک لیست قبل از شوک توسط بررسی و تکمیل می گردد.   .2

 چک لیست تکمیل شده قبل از شوک توسط پرستار مسئول اتاق شوک با بیمار و مشخصا  مطابقت داده می شود .   .3

درست پیش از شروع بکار وبا شرکت تمامی اعضاء تیم شوک درمانی ) پزشک ، تیم بیهوشی و پرستار شروک ( بایرد    .4

 دستورا  شوک ومستندا  تایید شده بررسی گردد.   "مجددا

 مقصود از فرایند تایید پیش از عمل این است که :  

 ک تایید بیمار صحیح از طریی مطابقت بیمار با پرونده ودستورا  پزش -

حصول اطمینان از این که تماه مدارک ، تصویر ها وتحقیقا  مرتبط در دسترس هستند ) در پرونده وجود دارد  -

 و به تایید پزشک رسیده وثبت گردیده است .

 

 (کنترل غلظت محلول های الکترولیت-5-5
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ها است ) برای مثال : پتاسیم کلرایرد  داروها از آن ذکر می شود ، توزیع سهوی الکترولیت یرد ایمنویک مسئله متداول که در م

 50درصد یرا بیشرتر وسرولفا  منیرزیم برا غلظرت        9یا بیشتر ، فسفا  پتاسیم ، سدیم کلراید با غلظت  meq/ml2با غلظت 

مواقع بکارگیری نیروی انسانی استخداه جدیرد ، کرارورز ویرا طرحری بره       "یری از خطاها خصوصاگدرصد یا بیشتر ( جهت جلو

 ید توجه شود. نکا  ذیل با

 داروهای مورد نظر از دیگر داروها به صور  واضح جدا شود.  

 شده با اتیکت قرمز جداشود  کلیه داروهای یاد 

 هنگاه مصرف دارو دستور پزشک دوباره چک شود.  

 ن در معرض دید همکاران قرارگیرد. آنحوه مصرف و رقیی کردن  

 متوالی چک وثبت گردد. عالئم حیاتی بیمار در حین مصرف دارویی به صور   

 دستور العمل نحوه رقیی سازی و تهیه دوز موردنظر بیمار طبی دستور پزشک در دسترس باشد.  

 در صور  تشابه شکلی با اتیکت رنگی از هم جداشود.  

 (اطمینان از صحت دارو درمانی در مراحل انتقالی ارایه خدمات -5-6

ی، وقایع مربوطه به داروها هستند . خطاهرای داروئری بره    هنگاه ارایه خدما  درماناران به یکی از علل عمده ایراد صدمه به بیم

ن رخ می دهند ولیکن میزان بروز خطا به هنگراه تجرویز دارو دادن آن   آهنگاه تهیه ، تجویز و توزیع دادن دارو به بیمار وپایش 

الزامی می باشد وبره دنبرال آن پرایش تطرابی     بخشها  دستور العمل تلفیی دارویی در عایتبه بیمار شایعتر بر آورده می گردد. ر

 دستور پزشک با گزارش پرستاری به صور  منظم روزانه چک شود.

 (اجتناب از اتصاالت نادرست سوند و لوله ها5-7

این گزینه بصور  یکی از سواال  مطرح باشد و روزانه در بخش هرایی کره مرورد بازدیرد قرارمری       ندر بازدید های سوپروایزری

 ن ودستور پزشک از الزاما  کنترل آن می باشد.  آی گردد. توجه به سایز ، تاریخ انقضاء ، مد  زمان استفاده از میرد کنترل گ

 

 

 یکباره از وسایل  تزریقات  "( استفاده صرفا5-8

ا می باشد بردیهی  در این بیمارستان کلیه وسایل تزریی یک بار مصرف می باشد . تزریی یکی از روشهای شایع در تجویز داروه

گیرنده خردمت وجامعره خواهرد     –است که در صور  عده رعایت استانداردهای آن ، خطرا  زیادی برای ارائه دهنده خدمت 

 داشت . لذ اتوجه به دستور العمل تزریقا  ایمن از الزاما  می باشد

 انجام تزریقات بر اساس استاندارد های زیر صورت گیرد: 

 یل استفاده از وسایل استر .1
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 برای هر تزریی ، از یک سرنگ یکبار مصرف جدید استفاده کنید.   .2

 از یک سرنگ وسرسوزن استریل یکبار مصرف جدید ، برای هر بار تلقیح هر نوع واکسن ویا دارو استفاده کنید.   .3

 سرسوزن ویا ویالها ( پیشگیری کنید.  –از آلودگی وسایل ) سرنگ  .4

رد ، نردا زریقا  می باشد و احتمرال آلرودگی سررنگ وسرسروزن وجرود      روی یک میز یا سینی تمیز که مخصوص  ت .5

 وسایل تزریی را آماده نمایید.  

 حتی المقدور از ویالهای تک دوزی دارو استفاده کنید.   .6

در صورتی که ملزه به استفاده از ویالهای چند دوزی دارو هستید بررای هربرار کشریدن دارو از سرر سروزن اسرتریل        .7

 استفاده نمایید.  

مپول را می شکنید ، با قراردادن الیه نازک گاز تمیزی یا از آمپول شکن استفاده کنید یا پنبه مابین آگامی که سر هن .8

 ن ست خود وجدار آمپول انگشتان خود را از آسیب وصدمه محافظت نمایید.  اانگشت

ی جداره ی آنهرا وتراریخ انقضراء    قبل از اقداه برای تزریی به بیمار ، کلیه داروهای تزریقی را از نظر کدور  ، شکستگ .9

 بررسی نموده و در صور  مشاهده ی هر یک از این موارد ، آنها را به نحو صحیح دفع نمایید.  

برا نحروه ی  اسرتفاده ، نگهرداری وجابجرایی دارو مرورد توجره         رتبراط توصیه های اختصاصی کارخانه سازنده را در ا .10

 قراردهید.  

 استریل ، آن را بنحو صحیح دفع نمایید. در صور  تماس سرسوزن با سطوح غیر  .11

در  دقبل از اماده کردن دارو و تزریی ، دستهای خود را با آب و صابون بشویید ویا با استفاده از الکل ضد عفرونی کنیر   .12

به خون ومایعا  بردن بیمرار گردیرد ، رعایرت بهداشرت دسرت        آلودهصورتی که بین تزریقا  ، دست شما کثیف یا 

 روری است . ض

 تزریی به بیمار در نواحی ناسالم پوستی اجتناب نمایید.   از .13

درجه تازه استفاده  70نیازی به ضد عفونی کردن سر ویال )جدید ( نیست ولی در صور  نیاز ، از سواپ تمیز والکل  .14

 نمایید از گلوله های پنبه آغشته  به الکل موجود در ظرف پنبه الکل استفاده نکنید.  

 زنده ضعیف شده برای تلقیح اجتناب نمایید.   سونی در زمان تزریی واکسن ویرواز کاربرد ماده ضد عف .15

 ف باشد ، حتما پوست را بشویید. قبل از تزریقا  اگر محل تزریی بصور  مشهود کثی .16

 سرنگ وسرسوزن را از نظر وجود پارگی بسته بندی چک کنید و به تاریخ انقضاء آن توجه نمایید.  .17

 مراه باسرسوزن ( داخل سفتی باکس بیاندازید.سرنگ را به طور کامل ) ه .18

 از گذاشتن در سر سوزن ) ری کپ کردن ( اجتناب کنید.   .19

 اگر سرپوش گذاری سرسوزن الزه باشد ، تکنیک استفاده از یک دست را بکار ببرید.   .20

 بهبود بهداشت دست برای جلوگیری از عفونت مرتبط با مراقبت های سالمتی (5-9

بهداشت دست در مراکز درمانی تدوین شده توسط وزار  بهداشت ، درمان وآمروزش پزشرکی در بخشرها    اجرای دستور العمل 

ه پیشرگیری از عفونرت هرای    رامهمتررین   هرایی رعایت مورد پایش قرارمی گیردباید توجه داشت که شستن دسرت هرا  بره تن   

ضرد میکروبری صرور  توصریه مری گرردد        ید . شستن دست ها توسط صابون های معمولی یا انرواع آبیمارستانی به شمار می 

 د .شستن دست یا صابون های معمولی وآبکشی باعث می شود تا میکروارگانیسم ها به روش مکاینکی از روی پوست زدوده شو
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 قوانین پوشش فراگیران

رشد و ایرانی و فراهم سازی فضای سالم ومناسب در جهت  –به منظور ارج نهادن به ارزش های واالی فرهنگ اسالمی 

شکوفایی استعدادهای انسانی وهمچنین در اجرای مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی ، برتمام اعضاء محترم هیئت علمی 

دستور العمل اجرایی آئین نامه  51، کارمندان گرامی و دانشجویان عزیز فرض است که موارد مشروحه زیر طبق ماده 

 رعایت فرمایند. "انضباطی را دقیقا

 رد زیر برای پوشش برادران در محیط های آموزشی، اداری و درمانی ممنوع می باشد:الف( موا

  استفاده از پیراهن های آستین کوتاه 

 باز گذاشتن یقه پیراهن 

 استفاده از رنگ های غیر معمول و زننده در پوشش 

  البسه منقوش به خطوط ، عالئم ونمادهای غربی و شرقی 

  بلند کردن و تزئین ناخن 

 ده از زیور آالت استفا 

  استفاده از لباس  های تنگ وچسبان 

  موی بلند وغیر معمول 

 ب( موارد زیر برای پوشش خواهران در محیط های آموزشی ، اداری و درمانی  ممنوع می باشد:

  مانتوو شلوار کوتاه ، تنگ یا خیلی گشاد، نازک و مانتوهای آستین کوتاه و جلو باز وبدون دکمه 

  با مدل ها و رنگ های غیر متعارف و زننده مانتو وشلوار 

  مقنعه های  کوتاه ، نازک و دارای تزئینات غیر معمول و زننده 

 استفاده از کاله بدون مقنعه 

 استفاده از کفش های پاشنه بلند وپاشنه فلزی وپوتین های ساق بلند 

  استفاده از کفش های دارای تزئینات و نقوش غیر معمول و زننده 

 ستفاده از مواد آرایشی وعطریات هر گونه ا 

  بلند کردن والک زدن ناخن ها 

  استفاده غیر متعارف و زننده از زیور آالت 

  هر نوع استفاده از خطوط ، عالئم و نمادهای غربی و شرقی والبسه 

  .استفاده از موسیقی و آهنگ های گوشی مغایر با احکام اسالمی با صدای بلند ممنوع می باشد 

 گار وهر گونه دخانیات درسطح دانشگاه اعم از محیط آموزشی واداری وخوابگاه ممنوع استعمال سی

 است.

  .رعایت حدود اخالقی و فاصله اجتماعی و ارتباط با نامحرم از سوی دانشجو الزامی است 

الزم به ذکر است که شورای انضباطی دانشجویان ، هیئت بدوی کارکنان و هیئت بدوی 

برحسن اجرای این ائین نامه بوده وبامتخلفین طبق مقررات  اعضای هیئت علمی ناظر

 برخورد خواهد شد.
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 شرح وظایف عمومی پرستار

شرح وظایف عمومی پرستار باتکیه بر  رعایت منشور حقوق مددجو مبتنی بر فرایند پرسرتاری و اسرتانداردهای   

 مراقبتی به شرح زیر می باشد:

واده و جامعه ( وبرقراری ارتباط حرفره ای مروثر ) آشناسرازی برا     جلب اعتماد واطمینان مددجو ) فرد ، خان .1

محیط ، معرفی خود و همکاران به مددجو ، پاسخ صحیح به سرواال  ، درخواسرت هرا ومشرکال  برادادن      

اختیار به وی با بکارگیری مهار  های کالمی غیر کالمی ودر نظر گرفتن تفاو  های فردی مرددجویان ( ،  

 امن وحفظ استقالل وکیفیت زندگی و سالمت مددجو  تالش در ایجاد محیطی

 بررسی ، شناخت وکسب اطالعا  از وضعیت سالمت مددجو وثبت درپرونده   .2

 تعیین ، ثبت مشکال  ، نیازهای بهداشتی مددجو وتشخیص پرستاری مبتنی بر دانش ومهار  وپژوهش .3

 ر پرونده  برنامه ریزی اقداما  مراقبتی براساس اهداف واولویت ها وثبت آن د .4

 مشارکت و همکاری با پزشک در انجاه معاینا  ونظار  بر فعالیت های تیم پیراپزشکی  .5

 انجاه اقداما  مراقبتی بر اساس استانداردهای خدما  پرساری و ثبت وپیگیری آن ، با توجه به : .6

 الف : نیازهای جسمی 

 تامین بهداشت فردی ) پوست ، مو ، دهان و .. (

 سایش خواب ، استراحت وآ

( ، گاواژ وانجاه مراقبرت   NGTتغذیه : تعیین نیازهای تغذیه ای و رژیم غذایی بیمار ، سوند گذاری معده )

 های الزه 

تامین نیازهای دفعی بیمار ، کنترل وارزیابی عملکرد سیستم اداری و گوارشی ، سوند گذاری مثانه ، شست 

 راقبت از کلستومی و انواع تنقیه وشوی مثانه ، مراقبت از سوند و درن ها ، الواژ ، م

 تنفس ) تمرینا  تنفسی ، اکسیژن رسانی ، ساکشن ، مراقبت از لوله تراشه وتراکتوستومی 

گردش خون ،  کنترل عالیم حیاتی ،  نظار  بر ایجاد حداکثر تحرک در بیمار ، حرکت در تخرت ، خرروج   

ال و غیرر فعرال ، بکرارگیری از وسرایل کمرک      از تخت ، انتقال به صندلی ، تغییر وضعیت انجاه حرکا  فع

 حرکتی ،  تعادل اب الکترولیت ها) کنترل جذب و دفع ، بررسی و حفظ تعادل الکترولیتی ، توزیع روزانه (. 

 مراقبت از سیستم پوستی ) مراقبت از پوست ومخاط ، مراقبت از انواع زخم ها ، کشیدن بخیه ها (

 هوشیاری بیمار و کنترل تحریکا  محیطی مناسب (  مراقبت از سیستم عصبی )کنترل سطح 

حفظ و ارتقاء کیفیت زندگی و خود کفایی  در فعالیت های روزمرره زنردگی برا مشرارکت تریم توانبخشری ، اعرتالی          -

مفهوه خود در بیمار ، تطابی روانی ، اجتماعی مددجو ) تشویی بیمار  به شرکت در فعال تر در تصرمیم گیرری هرای    

دفاع از حقوق مرددجو برر    –و .. ( ایجاد محیط مناسب جهت تامین نیازهای معنو ی و مذهبی مددجو درمانی  خود 

 اساس منشور حقوق بیمار ( 

 ب: انجاه مراقبت های تشخیصی ، درمانی تجویز شده در موارد زیر:
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یون ( ، مایعا  وریردی  داد ن دارو های خوراکی ، واژینال ، رکتال ، تزریقی ) جلدب ، وردیدی ، عضالنی و واکسیناس

انجراه   –، تزریی خون وفرآورده های آن ، کنترل اثر درمان و پیش گیری از عوارض جانبی آنها ، تغذیه کامل وریدی 

ECG- ( گذاشتن سوند فولی ، گذاشتن سوند معدهNGT    گچ گیری ، آتل گیری ، کشش پوسرتی ، بخیره الیره ، )

   (IV Lineاول پوست ، ، برقراری خط وریدی )

 ج( انجاه اقداما  اولیه احیاء قلبی ریوی تا حضور تیم احیاء

 ارائه اقداما  پرستاری در انتقال بیمار از بخش دیگر و ارائه گزارشا  مربوطه  -ه

ارزشیابی نتایج خدما  ارائه شده به مددجو ودر صور  لزوه بررسی وبرنامه زیری مجدد بره منظرور ارائره     .7

 مراقبت های الزه 

 ما  پرستاری جهت کنترل درد ارائه اقدا .8

 شرکت در تیم بحران و اجرای وظایف محوله از پیش تعیین شده در موقعیت هاوحوادث غیر مترقبه  .9

 اقداما  مناسب در جهت تامین ایمنی بیمار یا مددجو وپیشگیری از حوادث احتمالی  .10

 وه پرستاری سرپرستی ونظار  مستمر بر حسن اجرای اقداما  مراقبتی توسط سایر اعضای گر .11

بررسی نیازهای آموزشی ، تعیین سطح انگیزش ، توسعه برنامه هرای آموزشری ، اجررای آمروزش وارزیرابی       .12

 یادگیری در مددجو ، خانواده و جامعه به منظور تامین ، حفظ وارتقاء سطح سالمت  

 ارائه اقداما  پرستاری قبل و بعداز عمل . .13

 ه ارجاع به سایر منابع تخصصی ، حمایتی و اجتماعی  راهنمایی و مشاوره با مددجو ، در صور  لزو .14

 آماده سازی مددجو جهت ترخیص. .15

 پیگیری وارائه خدما  پرستاری و اقداما  مراقبتی در منزل پس از ترخیص با هماهنگی مرکز درمانی .  .16

 انجاه اقداما  ضروری به منظور پیشگیری ازعفونت ها ) آموزش وپژوهش(. .17

جهت رفع مشکال  محیطری ، حفراظتی و خردماتی برا اسرتفاده از همفکرری و       همکاری با گروه بهداشتی  .18

 همیاری و مشارکت  جامعه ) فرد ، خانواده ، گروه ، مدرسه ، کارخانه و .. ( وپیگیری آن ها.  

پژوهشری ) آمروزش ضرمن خردمت ،      –شرکت در دوره های آموزشی و همکاری در برنامه ریزی آموزشی  .19

شجویان پرستاری و سایر اعضرای گرروه بهداشرتی درمرانی ، همکراری در انجراه       بازآموزی ها  ، آموزش دان

 پژوهش های مورد نیاز در جهت اعتالی کیفیت خدما  پرستاری 

 مشارکت در ارائه خط مشی های مراقبتی وبهداشتی و توانبخشی در جهت بهبود مداوه کیفیت خدما .  .20

 نظار  بر امر مراقبت از جسد مطابی موارین شرعی. مراقبت از بیمار در حال احتضار وخانواده بیمار و  .21

 تحویل بخش از پرسنل شیفت قبل وبه پرسنل شیفت بعد بربالین بیماران وگزارش اقداما  انجاه شده . .22

شرکت و همراهی با پزشکان در ویزیت بیماران ، گزارش و اقداما  انجراه شرده ، مشراهدا  وپاسرخ هرای       .23

 مناسب از سوی تیم پزشکی بیمار جهت تعیین خط مشی درمانی 

 ثبت کلیه اقداما  انجاه شده .   .24

 شرح وظایف پرستار در بخش روان : 

 تذکر :
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منظور از روان پرستار ، پرستاری است که دوره کارشناسی ارشد با تخصص پرستاری بهداشت روان ) روان پرسرتاری   -

ه های آموزشی تخصصی مرتبط ) بازآموزی ( را طی نموده باشد منظور ازپرستار آموزش دیده پرستاری آست که دور

 ، ضمن خدمت ویا حین خدمت ( راطی نموده است . 

عالوه بر وظایف عمومی ، وظایف تخصصی پرستار در بخش روان با تاکید بر رعایت منشور حقوق بیمرار ، مبتنری برر    

 فرایند پرستاری و استانداردهای خدما  پرستاری به شرح زیر می باشد :  

 و پذیرش مددج -1

ارزیابی مددجو که شامل : جمع آوری اطالعا  در رابطه برا وضرعیت بهداشرتی ) جسرمی ، روانری ، اجتمراعی و        -2

معنوی ( با استفاده از تکنیک مشاهده ، مصاحبه ، معاینه وضعیت فیزیکی و روانری برر اسراس ابزارهرا ومقیراس      

رمانی ، مراکز ، سازمان هرا ، نهادهرا ، سروابی    های استاندارد از مددجو وسایر منابع ) شامل پرونده ، اعضاء تیم د

 مددجو ، خانواده و سایر موارد ( 

 تجزیه و تحلیل اطالعا  وطبقه بندی آنهابر اساس معیارهای استاندارد. -3

 تعیین وتشخیص مشکال  مددجو مبتنی بر تشخیص های پرستاری . -4

 ی هر مددجو .تعیین برآیند های مورد انتظار یا معیارهای ارزشیابی انفرادی برا -5

 طراحی و برنامه ریزی بمنظور اجرای مراقبتهای پرستاری براساس اولویتهای تشخیصی مددجو.  -6

 اجرا و انجاه طرح مراقبتی ) مداخال  روانپرستاری ( جهت مددجو وخانواده از قبیل موارد زیر: -7

توانایی هرای تطرابقی   انجاه مشاوره فردی و گروهی مددجو وخانواده به منظرور اصرالح یرا کسرب مجردد      –الف 

 گذشته .

تقویت وارتقاء سالمت روانی و پیشگیری از عوارض وناتوانی برا اسرتفاده ازمهرار  هرای زیرر ) توسرط روان        -ب

 –تکنیک های آراه سرازی   –کنترل استرس  –مداخله در بحران  -پرستار یا پرستار دوره دید ( ، ارتباط درمانی

سایرموارد ) منظور استفاده از تکنیک های  –واده درمانی گروه درمانی خان –آموزش ابزار وجود و حل مشکال  

 جدید است ( .

محیط درمانی : ایجاد وفراهم نمودن ، محیط درمانی مناسب با مشارکت مددجو وسایر اعضرای تریم درمران     -ج

 به منظور وصول اهداف مراقبتی و توانبخشی 

یاز سنجی اختصاصی آموزشی به منظور اجررای روش هرای   مداخال  وآموزش فعالیت های خود مراقبتی : ن _د

 مختلف آموزشی و مشاوره ا ی در راستای توانمند سازی مددجو در مراقبت از خود جهت فعالیت های روزانه .

 :  روانی) سایکوبیولوژیک ( که شامل –مداخال  زیست -ح

 دارو درمانی : 

 د.دادن صحیح دارو تجویزشده به مددجو به روش استاندار -

 براساس تشخیص صحیح پرستار  PRNاجرای دستورا  دارویی  -

 آموزش به مددجو و خانواده در مورد نحوه مصرف دارو ، عوارض دارویی و سایر موارد . -

 ارزیابی واکنش ها نسبت به داروهای تجویز شده وگزارش به پزشک معالج . -

 مانی. همکاری وهماهنگ با تیم درمان در راستای اجرای صحیح پروتکل در -

 ارزیابی سیر عالیم بیماری و انجاه معاینه وضعیت روانی بطور متناوب با توجه به استانداردهای بخش.   -
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  شوک درمانی 

 با نظر پزشک .ECTهماهنگی و آماده کردن مددجو جهت  -

 اخذ رضایت از قیم قانونی مددجو. -

 واهداف آن. ECTآموزش مددجو وخانواده در مورد اجرا -

 ECTپرستاری از مددجو قبل ، حین وبعداز انجاه  انجاه مراقبت های -

  ثبت گزارشا   ضروری. -

 ( فعالیت درمانیActivity  Therapy . وکاردرمانی ) 

 هماهنگی و همکاری با تیم درمان  جهت انتخاب فعالیت درمانی مناسب  با توجه به وضعیت مددجو. -

یت های درمانی و آمراده کرردن محریط وامکانرا  جهرت      هماهنگی ، برنامه ریزی وآماده کردن بیمار برای انجاه فعال -

 انجاه فعالیت ها واجرا و انجاه تکنیک های روان درمانی ) توسط روان پرستار ( شامل :

 شماروه پرستاری  –بازی وتفریح درمانی  –گروه درمانی  –خانواده درمانی  –فرددرمانی  -

 سایر موارد ) منظور استفاده از تکنیک های جدید است (. -

تشخیص ، برنامه ریزی و مراقبت از بیماران پر خطر ازجهت اقدام به خودکشی و آسییب بیه دیگیران ییا      -ز

 محیط

مشاوره و آموزش به مددجو وخانواده در مورد تماه مسایل مرتبط به بیماری ، درمان ، مراقبت و توانبخشری آن )   -8

 پرستار آموزش دیده ( :  

مهرار    –مهار  های عهده برآیی  –مهار  های شغلی و حرفه ای  –اطی مهار  های ارتب –مهار  های اجتماعی  -

 مهار  های کنترل خشم ، خشونت وپرخاشگری . –مهار  های کنترل استرس  –های حل بحران 

( بامشرارکت اعضرا تریم درمران )      Discharge  planningطراحی و اجرای برنامه ترخیص برای هرر مرددجو)   -9

 پرستار آموزش دیده (

 ریزی وهماهنگی جهت برگزارش نشست های مشترک درمانی با اعضای تیم درمان وتوانبخشی  برنامه -10

ثبت کلیه مداخال  درمانی و مراقبتی انجاه شده ، واکنش هرای مرددجو ونترایج آنهرا در پرونرده وگرزارش بره         -11

 پزشک وسایر اعضاء تیم درمانی  

 بیمار و خدما  ارائه شده به مددجوایجاد هماهنگی بین تیم درمانی در مورد درمان ومراقبت از  -12

 هماهنگی و همکاری با تیم درمان وتواتبخشی جهت حفاظت مددجو جهت تهاجما  احتمالی  -13

 ارزشیابی مداخال  انجاه شده وثبت آنها   -14

برنامه ریزی واجراء مراقبت های پرستاری ویژه در بیماران روانی خاص ) بیماران روانی مبتال به ایدز ، هپاتیت  -15

 (  یاد ، مجره کیفری ، زنان ویژه وسایر موارد، اعت

 شرح وظایف پرستار بخش اورژانس 

 تریاژ
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 ارزیابی سریع اولیه از نظر شرایط تهدید کننده حیا  در مددجویان با وضعیت بحرانی با آسیب دیده   .1

 الی ارزیابی سیستماتیک وسریع ) ثانویه ( بیماران از سر تا پا برای شناسایی کلیه آسیبهای احتم .2

 ثبت موارد ارزیابی شده با توجه به مشکل اساسی بیمار  .3

 بر آوردن نیازهای فوری مددجو  .4

 قراردادن بیمار در یکی از رده های طبقه بندی فوریتی و اعاله کد در صور  نیاز . .5

 بررسی مجدد ومتناوب بیماران . .6

 تکمیل فره بررسی تریاژ. .7

 یان در اتاق انتظار و اطالع وضعیت مددجویان به آنها.  برقراری ارتباط مناسب وموثر با خانواده مددجو .8

 اطالع به پزشک جهت ویزیت مددجو. .9

 راهنمایی و انتقال بیماران به اورژانس در صور  نیاز به بستری. .10

 CPR  

 CPRاطمینان از عملکرد صحیح وسایل و تجهیزا  اتاق  .1

 CPRاطمینان از کفایت داروها وسره های اتاق  .2

 وقفه بیمار بحرانی وبدحال  تحلیل سریع وبدون  .3

 بررسی راه هوائی بیمار و اطمینان از برقراری راه هوائی مناسب  .4

 بررسی نبض محیطی   .5

 بررسی سطح وهوشیاری بیمار .6

 انجاه اقداما  مقدماتی احیاء .7

انجاه اقداما  پیشرفته احیاء شامل : برقراری راه هوائی مناسب ، لوله گذاری در صور  عده حضور پزشک  .8

 ،D.Cوک و ..  ش 

 گرفتن نمونه خون شریانی.   .9

 مانیتورینگ قلبی و تشخیص دیس ریتمی های خطر ناک وانجاه اقداما  الزه جهت رفع آنها.   .10

مانیتورینگ تخصصی بیمار وانجاه پالس اکسی متری و تشرخیص مشرکال  تنفسری خطرر نراک و انجراه        .11

 اقداما  الزه جهت رفع آنها.  

 جمی ) بکارگیری انواع ماسک وکانوال ها (.اکسیژن تراپی به روش های غیر تها .12

 ساکشن کردن مددجو ) دهانی ، بینی ، حلقی ،اندوتراکئال وتراکئوستومی (. .13

 ست کردن واتصال بیمار به دستگاه تهویه مکانیکی . .14

 فلبوترمی درمانی با تجویز پزشک.  .15

 لید.   18و 12EKGو 5گرفتن  .16

 اه گلکومتر .اندازه گیری قند خون مددجو با استفاده از دستگ .17

 برقراری راه وریدی از طریی ورید ژگوالرخارجی ، داخلی و ودرید ساب کالوین و ... .18

 ثبت گزارش  وعملکرد تیم احیاء .19

 عمومی 
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 .CPRتحویل بیمار از پرستار تریاژ یا پرستار  -1

 برقراری ارتباط مناسب وموثر با بیمار و همراهان وی.   -2

 و ... بیمار.  کنترل وضعیت تنفس قلب و عروق وهوشیاری  -3

اختالل اخالقی  –ناشونائی  –ثبت موارد غیر عادی نظیر نابینائی یا کم بینائی  از یک چشم یا هر دو چشم  -4

 و ... در پرونده بیمار 

 کنترل موارد حساسیت های دارویی یا مصرف داروهای خاص وثبت درپرونده   -5

 کنترل و ثبت بیماری گذشته.   -6

زنان وسالمندان ومعلرولین ذهنری و گرزارش بره تمراه       –ر واذیت کودکان کنترل وثبت موارد مربوط به آزا -7

 مسئول در بیمارستان .

 کنترل عملکرد وتعداد مناسب تجهیزا  مورد استفاده در بخش در هر شیفت . -8

 هماهنگی با واحدهای مختلف جهت انجاه اقداما  کلینیکی وپاراکلینکی.   -9

 گرفتن نمونه خون شریانی. -10

 تشخیص دیس ریتمی های خطر ناک وانجاه اقداما  الزه جهت رفع آنها. مانیتورینگ قلبی و -11

مانیتورینگ تنفسی بیمار و انجاه پالس اکسی مترری و تشرخیص مشرکال  تنفسری خطرر نراک و انجراه         -12

 اقداما  الزه جهت رفع آنها.  

 اکسیژن تراپی به روش های غیر تهاجمی ) بکارگیری انواع ماسک وکانوالها (. -13

 گاه تهویه مکانیکی.  بکارگیری دست -14

 ساکشن کردن مددجو ) دهانی ، بینی ، حلقی ، اندوتراکئال و تراکئوستومی (. -15

 فلبو تومی درمانی با تجویز پزشک.  -16

 لید. 18و 12EKG،  15گرفتن  -17

 اندازه گیری قند خون مددجو با استفاده از دستگاه گلکومتر. -18

 برقراری راه وریدی از رطیی ورید ژگوالرخارجی.  -19

 . CVPگیری  اندازه -20

 بکارگیری نبوالیزر. -21

 لوله گذاری و .. (. -پیشرفته ) بکارگیری دستگاه فیبریالتور CPRانجاه  -22

 گذاشتن پیس میکر موقت خارجی. -23

 اندازه گیری فشارخون داخل مغزی. -24

 .OGTو  NGTگذاشتن  -25

 گاواژ والواژمعده   -26

 بکارگیری دستگاه همودیالیزو انجاه همودیالیز در موارد اورژانس.  -27

 نجاه دیالیر صفاقی در صور  نیاز. ا -28

 و ... ( مخدر وسداتیوبا تجویزپزشک.  TPAاجرای پروتکل انفوزیون ترمبولیتک ) استرپتوکیناز -29

 اجرای پروتکل بحران در بخش اورژانس.  -30
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 مسمومیت 

 الواژمعده   .1

 دادن داروهای آنتی دو  بر طبی دستور پزشک  .2

 درمان تشنج بیمار برحسب دستور پزشک  .3

 PHگیری گازهای خون شریانی و  اندازه .4

 دادن شارکول فعال یا مسهل  .5

 بررسی بیماری های همراه  .6

 سم زدایی فوری بر حسب نوع مسمومیت ) استنشاقی ، پوستی ، خوراکی و غیره ( .7

 کنترل اختالال  دمای بدن ) هیپوترمی ، هیپرترمی (   .8

 شرح وظایف بهیار 

بتنی بر فرایند پرستاری و استانداردهای مراقبتی فعالیتهای زیرر را در امرور   بهیار با تکیه بر رعایت منشور حقوق مددجو م

 مراقبت از مدجویان و بیماران تحت نظار  مسئول شیفت انجاه میدهد.  

 کسب دستور وبرنامه کار از مسئولیت شیفت  .1

 ار از بخش به بخش  کمک در امر پذیرش ، ترخیص و انتقال مددجویان به / از مراکز بهداشتی درمانی وانتقال بیم .2

 تامین نیازهای بهداشتی اولیه مددجو شامل : تامین بهداشت پوست ومو ، تامین بهداشت دهان ودندان .3

کمک در تامین نیازهای تغذیه ای مددجو شامل : کمک در دادن غذا به بیمارانیکه نمی توانند به تنهایی غذابخورنرد   .4

 و تغذیه به وسیله لوله معده ) گاواژپ (

 کیسه کلستوئی و .. ( –تعویض  –انما  –لگن  –نیازهای دفعی موددجو : ) استفاده از لوله تامین  .5

 کمک در حفظ درجه حرار  طبیعی بدن ) استفده از کیف آب گره ، یخ ، پاشویه وغیره ( .6

 بدون بیمار( و برانکارد   -آماده نمودن تخت ها ) با بیمار .7

 کمک به خروج بیمار از تخت و راه رفتن وی  .8

 نترل عالیم حیاتی ، جذب و دفع مایعا  وثبت در پرونده  ک .9

 گرفتن نمونه های آزمایشگاهی شامل مدفوع ،ادرار وخلط .10

 حضور در زمان تحویل شیفت با حضور پرسنل وگزارش اقداما  انجاه شده . .11

گرزارش بره   برقراری ارتباط موثر ومداوه با مددجویان وپاسخ بره آنهرا و مالحظره کلیره تغییررا  حرال مرددجویان و        .12

 سرپرست مربوط و ارائه آموزش های الزه به مددجو وهمکاران زیرگروه 

 گزارش و ثبت مراقبت های انجاه شده بطور کامل از بیماران در پرونده بالینی بیماران  .13

 انجاه آمادگی های قبل و پس از عمل جراحی  براساس استانداردهای موجود پرستاری  .14

 ترخیص وانتقالپذیرش و آماده سازی مددجو جهت  .15
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آماده کردن بیمار در موارد لزوه جهت انجاه معاینا  پزشکی وبا رعایت منشور حقوق بیمار شامل ) برقراری ارتباط /  .16

دادن وضعیت مناسب به بیمار / برداشتن پوشش از محل معاینه و درمعررض قرراردادن آن / حفرظ محریط مناسرب      

 ( جهت معاینه / در دسترس قراردادن وسایل معاینه

 شرح وظایف کمک بهیار

 فعالیتهای مشروحه زیر رادر امر مراقبت اولیه ازبیمار به صور  غیرحرفه ای تحت نظار  پرستارانجاه می دهد.

 کسب دستور وبرنامه کار از سرپرست مربوطه  .1

 تامین نیازهای بهداشتی اولیه مددجو بر حسب صالحدید سرپرست مربوطه شامل : .2

ه کردن / دهان شویه امور نظافتی مانند شستن دسرت و کوتراه کرردن ناخنهرا تعرویض      حماه دادن یا کمک در حما

 البسه مرتب کردن مددجو ماساژ تغییر وضعیت شیو 

 کمک در خوردن غذا به مددجویانی که قادر به اینکار نیستند.  .3

 هداشتی .دادن لگن ولوله به مددجویان بنا به صالحدید سرپرست مربوط و شستشوی آن با رعایت اصول ب .4

 کمک به مددجو در حرکت ونقل و انتقاال  ) راه رفتن انتقال به برانکارد و صندلی چرخدار(. .5

آماده کرده وسایل الزه جهت انجاه امور مراقبتی توسط پرستار ) مانند وسایل پانسمان و.... ( جمع اوری آنها پرس از   .6

 ت بیمارستان به مراکز استریلیزاسیون. اتماه کار / شستشوی وسایل و درصور  لزوه انتقال برحسب سیاس

 آماده کردن تختها ) با یا بدون بیمار( وبرانکارد.   .7

 شمارش ملحفه قبل از تحویل به رختشویخانه وهنگاه تحویل گرفتن آنها .   .8

آماده کردن بیماربرای معاینه پزشک شامل : برقراری ارتباط / دادن وضعیت مناسب به بیمار/ حفرظ محریط مناسرب     .9

معاینه / نداشتن پوشش ودر معرض قراردادن عضو مرود معاینه / در دسترس قراردادن وسایل موردنیراز جهرت   برای 

 معاینه.  

پاکیزه نگهداشتن کلیه وسایل و تجهیزا  بیماران در موارد خاص ) دندان مصنوعی در موقع رفرتن بیمرار بره اطراق      .10

 عمل و .. (

 مراقبت از جسد طبی موازین شرعی  .11

 امور محوله طبی دستور مقاه مافوق انجاه سایر  .12

 شرح وظایف منشی بخش پرستاری 

منشی بخش پرستاری مسئولیت انجاه کلیه امور دفتری بخش را زیر نظر مستقیم سرپرستار به شرح ذیل عهرده دار مری   

 باشد.  

 کسب دستور وبرنامه کار از سرپرستار مسئول  .1

 یص بیماران شامل : انجاه امور اداری مربوط به پذیرش  ، بستری و ترخ .2

راهنمایی بیماران در موقع بستری به اتاق،  گرفتن لباس ،اشیا قیمتی و .. بیمار وتحویل به خرانواده ... طبری ضروابط     -

 مرکز 
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 دریافت پرونده بیمار هنگاه پذیرش   -

 آماده کردن پرونده بیماران بخش  -

 تکمیل روزانه کلیه فرمها واوراق پرونده با مشخصا  بیمار -

 روزانه ونگهداری پرونده بیماران ،الصاق اوراق آزمایشا  و ...  کنترل  -

 گرفتن وقت برای بیماران بستری جهت انجاه آزمایشا  ، عکس و .. در داخل یا خارج از مرکز  -

 پی گیری دریافت جواب آزمایشا  ، مشاوره ها و .. از داخل یا خارج از مرکز  -

 صی وتحویلی به حسابداری امور بیماران بیمارستان جمع اوری وآماده نمودن پرونده بیماران ترخی -

 کنترل برگ خروج بیماران درموقع ترخیص -

 تحویل کلیشه رادیولوژی وبقیه اوراقی که باید در موقع خروج به بیمار داده شود.  -

رخواست مرتب نگه داشتن ایستگاه پرستاری وآماده کردن اوراق دفاتر مورد لزوه بخش از قبیل برگه عالئم حیاتی ، د .3

 آزمایش و غیره 

تنظیم اوراق اداری و درخواستهای مختلف در صور  لزوه ارسال و پیگیری آ ن به بخش ها  و سایر قستمهای اداری  .4

 ، درمانی وخدما  مرکز شامل :

 تهیه آمار روزانه بیماران.  -

 تهیه لیست رژیم غذایی بیماران وارسال به امور تغذیه بیمارستان . -

شتهای مورد نیاز بخش ) نوشتن ، تایپ ، تکثیر ( پاکنویس برنامه کاری کارکنان و ارسال بره دفترر   آماده کردن یاددا -

 پرستاری.

 فرستادن اوراق مشاوره پزشکی  واوراق مختلف به بخش ها و دفتر پرستاری. -

 ن .آماده نمودن ونوشتن برگ درخواستهای انبار ، خریدهای مستقیم ، تعمیرا  و پیگیری امور مربوط به آ -

ثبت ورود اطالعا  و نسخ دارویی ، وسایل مصرفی ودر خواست آزمایشگاه ورادیولوژی به رایانه با هماهنگی سرپرست  -

 مربوطه. 

 پاسخ به تلفن ها ، دریافت و رساندن پیغاه ها به پزشکان ، کادر پرستاری ، کارکنان و بیماران.  .5

 پذیرش و ترخیص. رسیدگی به مشکال  وسئواال  بیمار و خانواده در امور  .6

 شرکت در دوره های آموزش شغلی.  .7

 انجاه سایر امور محوله طبی دستور مقاه مافوق .   .8

 1388کتاب شرح وظایف سازمان وزار  بهداشت ودرمان آموزش منبع ، شرح وظایف : 

 

 طیف بیماران مراجعه کننده:

 بیماران مبتال به اختالال  افسردگی-1

 ایکوزبیماران مبتال به اختالال  س-2
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 بیماران مبتال به اختالال  اسکیزوفرنی-3

 بیماران مبتال به اختالال  وسواس-4

 بیماران مبتال به اختالل دو قطبی-5

 بیماران مبتال به اختالال  شخصیت-6
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 راهنمای آموزش در بخش روانپزشکی برای کارورزان          

 کارورز گرامی    

 مدید.به بخش روان خوش آ  

برخورد صحیح با بیماریهای                         شما به مد  یکماه در این بخش آموزش و فعالیت خواهید داشت . تشخیص و  

روانپزشکی امری کامال ضروری برای هر پزشک است . شما در این یک ماه ، از طریی مشارکت درکالسهای 

         و اورژانس به این اهداف دست خواهید یافت .  گزارش صبحگاهی ، راند بخش ، حضور در درمانگاه

آموزشری  ایرن بخرش     بدیهی است  مطالعه فردی و ارتقا دانش تئوری شما ، در رسیدن به اهرداف         

 خواهد بود. تاثیر گذار ضروری و بسیار

 در پایان دوره چرخشی یک ماهه روان پزشکی ، از کارورز انتظار می رود :  

 را فراگیرد. معاینه وضعیت روانیو تکنیک های مهم آن و انجاه  مصاحبهاصول  -1

 یک بیمار روانپزشکی ر ا پس از مصاحبه و معاینه روانی بنویسد. شرح حال -2

 اختالال  روانپزشکی را تعریف کند. عالئم شایع -3

روانپزشکی ازجمله اختالال  خلقری، اخرتالال  سرایکوتیک ، اخرتالال  اضرطرابی،       اختالال  شایع -4

یریوه ، اختالال  مرتبط با مواد و اختالال  سوماتوفره رابتواند تشخیص دهد واصول کلی درمران  دل

 آنها رابداند.

 عالئم در فرد مراجع به سرویس روانپزشکی را ناه ببرد. ارگانیک بودنشاخص های  -5

ون و مانندپرخاشرگری ، آژیتاسری   اورژانس های روانپزشرکی ترتیب اقداما  مداخله ای در مواجهه با  -6

 افکارخودکشی را ناه ببرد.

 روانپزشکی را ناه ببرد. داروهای رایجعوارض شایع وعوارض جدی  -7
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 را ناه ببرد. ECTکاربردها و عوارض شایع  -8

 ( را ناه ببرد و بکارگیرد.Psychoeducation) آموزش به بیمار و خانوادهاصول  -9

 

شی وبازخورد فعالیتهای انجاه شرده  باتوجه به شرایط اپیدمی کرونا جهت هماهنگی برنامه های آموز

توسط کارورزان در بخش ، نماینده محتره کارورزان گروه واتساپی باحضور مسئول محتره اینترنی و 

 معاون آموزشی تشکیل خواهد داد.

 

 خواهد بود. sky roomاز طریی سامانه  onlineشرکت در جلسا  گزارش صبحگاهی به صور  

 https://www.skyroom.online/ch/umsu/morningraziآدرس : 

نحوه حضور اینترنها در بیمارستان در ابتدای هر ماه توسط اعضا هیا  علمری در شرورای     در مورد

آموزشی و با توجه به وضعیت جاری اپیدمی کرونا در استان تصمصم گیری خواهرد شرد.در صرور     

د درگرزارش صربحگاهی   اینترن پست کشریک ( بایر   2و   اینترن کشیک 2اینترن ) 4 وضعیت قرمز

 حضور داشته باشند.

 

 جدول زمانبندی برنامه آموزشی:

 گزارش  صبحگاهی  5/9تا  5/8از ساعت 

راندآموزشی )برای کارورزانی که طبی برنامه موظف به حضرور در بیمارسرتان    5/11تا  10از ساعت 

 هستند(

 درمانگاه اعصاب و روان  5/14تا  5/8از ساعت 

 اعضاء هیات علمی

 کتر رحیم خلیل زاده ......ریاست بیمارستاند  

 دکتر صفر حامدنیا ......... مدیر گروه  

 دکتر ماه منیر حقیقی ...... معاون آموزشی  

 دکتر آرزو کیانی  ......... مسوول اینترنها  

 دکتر نسیم طالبی آذر ......مسوول اکسترنها  

 دکتر ماندانا حقانی   
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 قوانین حضور در بخش  

بعداز ظهرر مری باشرد کره هرر روز در دفترر        2صبح و ساعت خروج  8 ت حضور در بیمارستان ساع -1

مربوط به حضور وغیاب کارورزان )در واحد آموزش ( توسط اینترن وتحت نظار  کارشناس آموزش 

 ثبت  می شود.

 

روزمرخصری غیرمتروالی درطری یکمراه ) در صرور  موافقرت اتنرد         3هراینترن می تواند ازحداکثر  -2

 ربوطه (     و با معرفی اینترن جانشین استفاده نماید.م

 

درخواست پاس سراعتی )حرداکثر           درصور  ضرور  برای خروج از بیمارستان زود تر از زمان مقرر ، -3

و برا معرفری    ساعت درطی یک ماه ( درفرمهای مربوطه ثبرت ودرصرور  موافقرت اسرتادمربوطه      3

 جانشین بالمانع است. 

 

روپوش سفید ورعایت پوشش حرفه ای اعاله شرده و نصرب اتیکرت در زمران حضرور در       استفاده از -4

 بیمارستان الزامیست . 
 

در ابتدای دوره کارورزان )با برنامه ریزی توسط خودشان ( بین اسراتید گرروه تقسریم مری شروند و       -5

 وکشیکهای کاور( را نیز به واحد آموزش ارائه می دهند. برنامه کشیک )

 

 وزشی بخش روانپزشکیبرنامه آم  

 

 با برگزاری گزارش صبحگاهی شروع می شود . 5/8برنامه آموزشی بخش ، هرروز راس ساعت  -6

 

 

 برگزار خواهد شد. طبی برنامه هر استاد ،   پس از مورنینگ راند آموزشی در بخش با اساتید مربوطه ، -7

را تحویل بخش ها دهنرد ،   اینترنها موظف هستند ) پس از مورنینگ ( بالفاصله شرح حال بیماران  -8

بیماران را در اتراق مصراحبه ویزیرت کررده ، سریر بیمراری         قبل از اساتید در بخش حضور یافته  و

(Progress Note. ثبت نمایند )(  را در پرونده ) حداقل هر دو روز یکبار 

ونه تغییر در نمایند ، هر گ  Reorderاینترنها بایست  روزهای زوج دستورا  دارویی  بیماران  را   -9

دستورا  قبلی اعم از افزودن یا حذف یا تغییر دوز دارو، اوال با اطالع پزشک معرالج انجراه  شرود و    

کرردن   Reorderثانیا  حتما در قسمت سیر بیماری دلیرل آن نوشرته شرود. توجره نماییرد کره       

یکاسیون مصرف ، دستورا  ، تمرینی است برای آشنایی با داروهای روانپزشکی ) اشکال دارویی ، اند
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  RPO  دوز مورد استفاده ....( .    در روزهای فرد در صور  عده نیاز به تغییرا  دارویی  دستور

 ثبت می شود.

 

در تکمیل پرونده دقت شود که ترتیب صفحا  رعایت شود و دسرتورا  هرر روز بالفاصرله بعرد از      -10

ی درست برای نوشتن دستورا   دستورا  روز قبل باشد )به تاریخ دستور قبلی دقت شود و صفحه

 روز مربوطه انتخاب شود(. 

 

سعی شود در انتهای صفحا  فضای خالی زیادی نباشد. در صور  دو قسمتی شدن دسرتورا  در   -11

دو صفحه به دلیل کمبود فضا ، در انتهای صفحه قبلی  و ابتدای صفحه بعردی فلرش هرای راهنمرا     

 گذاشته شود.

 

 

در پرونده بیمار به مشخصرا  بیمرار) ثبرت شرده درروی پرونرده       موقع درج دستورا  یا یاداشت  -12

 پروندهدارویی با  کار به انطباق  Reorderوباالی صفحا  پرونده( دقت شود ،بخصوص در زمان 

 بیمار دقت شود .) هشدار در مورد ثبت دستورا  یک بیمار در پرونده بیمار دیگر ( 

 

 همراه با ساعت ویزیت نوشته شود .ویزیت بصور  کامل )روز/ ماه / سال(  تاریخ -13

 

پرونده بیمار نو  یا جزوه شخصی نیست و باید مکتوبا  شرما  0نوشته شودخط خوانا  دستورا  با -14

 برای سایرین قابل خواندن باشد.

 

شود. مهر یرا امضراء توسرط اینتررن      مهر و امضاء مربوطهدستورا  و یادداشتها باید توسط اینترن  -15

 و از نظر قانونی خالف است.   دیگر به هر عنوان ممنوع

 

فقط یک خرط روی    در صور  بروز اشتباه در نوشتن دستورا  یا هر گونه مطلبی در پرونده بیمار ، -16

نوشرته شرده ومرتن     Errorآن کشیده شود )به نحوی که متن زیرخط قابل خواندن باشدو کنارآن 

 صحیح نوشته شود(

ده و در صور  لزوه اقداه مناسب )با اطالع  پزشک آزمایشا  بیماران پس از رویت، مهر و امضاء ش -17

 معالج یا آنکال ( انجاه شود.

در زمان ترخیص، خالصه پرونده بیماران بر اساس فرمت مربوطه نوشرته شرود و تشرخیص نهرایی      -18

 توسط پزشک معالج تائید شود.

د تشرخیص ،  با راهنمایی و نظار  اتند مربوطه ، به بیماران در مرور آموزش به بیماران بستری:  -19

علت و عوامل موثر در شروع و تشدید بیماری ، انواع درمان } داروها )نحوه مصرف داروها ، عروارض  

شایع و مهم ، تداخال  مهم .... ( ، الکتروشوک )مزایا و عوارض( ، روان درمرانی ...  ، پریش آگهری    
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را ارائرره دهیررد.                                                        بیمرراری، لررزوه پیگیررری و ادامرره درمرران و ....در حررد لررزوه ، آمرروزش هررای الزه  

بدیهی است نوع و میزان اطالعاتی که ارائه می دهید بره شررایط بیمرار) تشرخیص سرایکوتیک یرا       

                           نوروتیرررررررررررررک در بیمرررررررررررررار، تحصررررررررررررریال  ، ....( بسرررررررررررررتگی دارد.                                                              

این آموزشها در بدو بستری ، طی بستری و در زمان ترخیص داده می شود.این آموزشها به همراهان 

) بخصوص در بیماران سایکوتیک ( نیز داده می شود ، به سواال  بیماران و همراهران در    بیمار    

 د و با راهنمایی اتند ، پاسخ دهید.مورد بیماری نیز    با تکیه بر دانش و اطالعا  علمی خو
 

داروهرا ( را  از کارشرناس آمروزش     پمفلت های آموزشی )شرامل : اخرتالال  شرایع روانپزشرکی ،      -20

دریافت  ومطالعه کنید. طی هفته اول مطالب ضروری درمورد اختالال  شایع روانپزشرکی ) شرامل   

باتوجه به رفرنس معرفی شده ، مطالعره  عالیم ، تشخیص های افتراقی ، درمان ، پیش آگهی  ....( را 

 نمائید.

 

 

 کشیک ها 

موظف است تا حضرور   ،  صبح شروع می شود. اینترن کشیک روز قبل 8کشیک روزهای تعطیل از  -21

در بیمارستان حضور داشته باشرد. اینتررن کشریک در روز     اینترن کشیک وتحویل  شیفت به وی ، 

ماران بستری در بخشها را در اولین فرصت و قبل از تعطیل موظف است دستورا  دارویی کلیه ی بی

 حضور اتند آنکال در بیمارستان ، در پرونده بیماران ثبت نماید.

تعویض کشیک فقط در صور  ضرور  انجاه گیرد و درصور  تعویض کشریک ، مراترب بصرور      -22

 کتبی به اطالع کارشناس آموزش ودفتر پرستاری رسانده شود.

ینترنهایی که در همان زمان در بخش روان هسرتند )هرم دوره ( امکران    با ا "تعویض کشیک صرفا -23

 پذیر است .

 ساعته ممنوع است  48کشیک های  -24

نفر کارورزدر یک دوره ،کشیکها دو نفره خواهد بود و در ایرن صرور     5در صور  تعداد بیشتر از  -25

ت شده  تقریبرا برابرر   ویزیت بیماران اورژانس و تقسیم شیفت به نحوی باشد که تعداد بیماران ویزی

 باشد . 

برنامه شیفت بندی زمانی بین اینترنهای کشیک ، برای ویزیت بیماران اورژانس و انجاه امور مربوط  -26

 به بیماران بستری ، در ابتدای شیفت به اورژانس و بخشها اطالع داده شود.

 

ف وقرت در محرل   پس از پیچ به اورژانس یا بخشها در اسرع وقت و بردون اترال    در زمان کشیک ، -27

حضور یابید ، در صورتی که به هر دلیل )حضور در راند آموزشی و ... ( امکان حضور بالفاصله مقدور 

نیست مراتب را تلفنی به مسئول  مربوطه اطالع دهید.)هر چند حضور در اورژانس مقرده برر کلیره    

 فعالیت های آموزشی است (.
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بیمراران برا مشرکل     manageی کره جهرت   درطی کشیک ودرهر ساعت از شبانه روز درصورت -28

از راهنمرایی پزشرک عمرومی     "اطالع داده و راهنمائی دریافت کنید. ضرمنا   مواجه شدید به آنکال ،

 ) محدودیتی از نظر ساعت تماس با آنکال وجود ندارد(. کشیک نیز می توانید بهره ببرید

 

 

 اورژانس 

 

تری اتند مراجعه کرده اند را بسرتری نمایرد.    اینترن کشیک موظف است بیمارانی که با دستور بس  -29

بیمارانی که در شیفت عصر و شب به اورژانس مراجعه می کنند و دستور بستری از اتندینگ ندارند 

در ابتدا توسط پزشک عمومی مرکز ویزیت می شوند و در صورتی که دستور ویزیت روانپزشکی داده 

توسط اینترن کشیک ، با اتند آنکال تماس گرفته و شد پس از اخذ شرح حال و انجاه معاینه روانی 

پس از ارائه خالصه شرح حال و یافته ها در مورد بستری کردن یا مدیریت سرپایی بیمرار و برنامره   

 درمانی تصمیم گیری می شود.

نوشرته شرود و    ،  با خط خواناارائه شده،  فرمتکامل ، دقیی و براساس   شرح حال و معاینه روانی ، -30

شود )به نکاتی که در کالس تئوری در مورد نحروه اخرذ وثبرت     مهر وامضاءینترن مسئول ، توسط ا

 شرح حال  ومعاینه روانی آموزش داده می شود توجه نمائید(.

) براساس شرح حال و معاینه روانی ( را درقسمت مربوطه در ابتردای پرونرده قیرد     تشخیص اولیه -31

 نمایید.

 بر اساس فره زیر نوشته شود.دستورا  اولیه ) در بدو بستری (  -32

 

 "دستورات اولیه برای بیماران بستری در بخش روانپزشکی "                   

* Imp : 

* Condition :  

1)  Position :  ) مثال بیماری که ریسک سقوط از تخت دارد روی تخت با پایه کوتاه بخوابد (    

2)  Diet : 

3)  Check  VS : 
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4)  Check :    ایشا  مورد نیاز برحسب موردآزم  

 برای کلیه خانمهای سنین باروری(     βHCGیا ) گراونیدکس                                                               

5)  Multi Drug Test :  (   ( درصور  شک به مصرف مواد

6)  EKG   ) درصور  نیازو برحسب مورد (  

اگر بیمار افکارخودکشی دارد در پرانتز تاکید کنید ))  ;خود و دیگران کنترل از نظر آسیب به  (7

 افکارخودکشی دارد((

8)   مهار فیزیکی در صور  لزوه طبی پروتکل و اطالع به اینترن 

9)   Amp   Haloperidol    5mg   

                                                             I / IM / PRN   

10)  Amp  Biperiden      5mg          

   (11 داروهای روانپزشکی مورد نیاز

                                                     (12    در صور  اعتیاد به اوپیوئید ها ، آگونیست اوپیوئید شامل متادون یا بوپره نورفین

       (13.ه بیمار از قبل مصرف می کند)دیابت ، هایپرتنشن .....( ک داروهای غیر روانپزشکی  

  (14          *تلفیی دارویی انجاه شد *       یا          *نیاز به تلفیی دارویی نمی باشد* 

شب ) یا با فواصل زمانی مناسب برحسب مرورد( توسرط اینتررن بررای بیمرارانی کره        وویزیت عصر 

از نظر بروز عالئرم   یا مصرف مواد )   HTN )بستری       می شوند و مشکل طبی زمینه ای ) مانند

 .محرومیت ( دارند

 بسیار باال که کنترل نشده یا دیابت کنترل نشده (  BPمشاوره با سایر سرویس ها در صور  لزوه ) 

 ( درصور  لزوه مثال زخم باز ناشی ازخودزنی ) آنتی بیوتیک 

  ویزیت روزانه روانشناس با توجه به افکارخودکشی 

شکی قانونی )در صور  داشتن آثرار کبرودی و زخرم و.....کره خرودش ایجراد نکررده( برا         مشاوره پز 

 پزشک معالج صالحدید
 

در صورت بیقراری و پرخاشگری ، یک 

 نوبت تزریق شود و در صورت نیاز به

پس از اطالع به اینترن تزریق مجدد ، 

 انجام شود.
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 وضعیت –برای هر یک از دستورا  دارویی وغیر دارویی ) رژیم غذایی  در دستورا  زمان بستری ،  -33

 شماره گذاری نشود.   Conditionو  Impression  .( شماره گذاری شود  و .…و فعالیت

 

و سایر بررسی های تشخیصی برای همه بیماران نوشته نشود و برای هر  EKGآزمایشا  روتین و  -34

 بیمار بسته به نیاز ) وبا مشور  با پزشک معالج یا آنکال ( آزمایشا  ضروری درخواست شود.

می باشرد ، درنوشرتن     در صورتی که بیمار در حال مصرف دارو )روانپزشکی و غیر روان پزشکی ( -35

تا  نوشته شود "تلفیی دارویی انجاه شد"ورا  به این مساله توجه شود وآخرین دستور بصور  دست

مشخص شود تجویز داروهای طبی ضروری ) مثل داروهرای فشرار خرون ، دیابرت .... ( وتوجره بره       

تداخال  دارویی لحاظ شده است. )تلفیی دارویی به معنی اخذ شرح حال کامرل دارویری از بیمرار ،    

داروهای طبی ، گیاهی ، استفاده شده در منزل و .. می باشد که پزشک در خصروص ادامره ،   اعم از 

قطع ، تغییر دوز و ...آن تصمیم گیری می کند ( . در  صورتی که بیمار سابقه مصرف هیچ دارویی را 

 ، نوشته شود. "نیاز به تلفیی دارویی نمی باشد"ذکر نمی کند دستور آخر به صور  : 

 

ضرب و جرح در بیمار، معاینه کامل برر اسراس یرک بیمرار      زخم ،  شاهده آثار کبودی ، در صور  م -36

 Manage ترومایی انجاه شود ) بخصوص در موارد ترومای سر( ،درصور  لزوه زخم های بیمرار  

تجویز آنتی بیوتیک ، مشاوره جراحی  و...( و مشاوره پزشکی قرانونی نیرز درخواسرت     شود )سوچور، 

 شود.  

 در دستورا  حتما قید شود :  ماران با افکارخودکشی ،در بی -37

 ( افکار خودکشی دارد ) الف : مراقبت از نظر آسیب به خود

 ب: ویزیت روزانه روان شناس ) باتوجه به افکار خودکشی (

 

مصررف  یرا     HTN)) ماننرد   مشکل طبی زمینره ای بیمارانی که شیفت صبح بستری می شوند و  -38

 عالئم محرومیت ( دارند حتما  ویزیت عصر، شب اینترن  د ردستورا  قید شود.از نظر بروز  )  مواد

 در بیماران دیابتیک قبل از اعزاه بیمار به بخش قند بیمار با گلوکومتر چک شود. -39

در شرح حال ، در بیمرارانی کره سرابقه بسرتری      (  PH ) "سابقه قبلی"جهت تکمیل قسمت  -40

رونده قبلی بیمار را دریافت و مطالعه نمایید و بر اساس جردول  دارند ، با مراجعه به واحد پذیرش ، پ

 زیر بنویسید.

  : (PHسابقه قبلی بیمار )   

مررررررررد   عالیم تشخیص درمان

 بستری 

ترررراریخ 

 بستری

نوبررررررت 

 بستری

ریسررررررررپریدون  

بیپریرررررررررردین  
 اسکیزوفرنی

هررررذیان  -پرخاشررررگری 

 -توهم شنوائی  -پارانوئید 
روز20  3/98  12 
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کلرپرومرررررررازین 

آمپررول فلوفنررازین 

 دکانوا  ......

 اختالل خواب

 ...... اسکیزوفرنی .......
 

روز 26  11/97  11 

+   ECTجلسه 6

...... 

روز 15 ....... اسکیزوفرنی  2/97  10 

اخررتالل اسررکیزو   .......

افکتیرررو نررروع دو  

 قطبی

روز 28 .......  5/96  9 

اخررتالل اسررکیزو   ......

افکتیرررو نررروع دو  

 قطبی

وزر 30 .......  2/96  8 

 با ذکرتاریخ و مد  بستری و تشخیص  :  سایر بستریها

                          -روز( اسررررررررکیزوفرنی 45)  1/95  -روز( اسررررررررکیزوفرنی  20) 6/95در سررررررررالهای   :   

روز( 7)  5/92  -  روز( اسرررکیزوفرنی 17) 1/93 -روز( اخرررتالل اسرررکیزوافکتیو    25)  4/94

روز( اخرتالل دوقطبری برا نمرای      37) 11/91 -روز( اخرتالل دوقطبری    32( 1/92   -اسکیزوفرنی 

 سایکوتیک.

 

   در صورتی که در این مرکز بستری نبوده و در بیمارستان روانپزشکی دیگری سابقه بسرتری دارد در

 مورد زمان بستری ، مد  بستری ، عالیم و ..... توضیح دهید. 

 

   :  توضیح دهید در بین بستریها 

   عالیم 

    ) عملکرد ) در حوزه های فردی ، بین فردی و شغلی 

    مصرف داروها )کومپلیانس دارویی ( و پیگیری و مراجعه منظم به روانپزشک 

 چگونه بوده است ؟

 

  می باشد و سابقه بستری ندارد ولی از مدتها قبل عالیم  اولین نوبت بستریدر صورتی که

 وجود داشته است در مورد:

 م  زمان شروع عالی 
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  وجود استرسور موثر در شروع یا تشدید عالیم 

 نوع عالیم 

 ).... سیر عالیم از زمان شروع تاکنون ) اپیزودیک بودن ، دوره های بهبودی و فروکش عالیم 

 ) تاثیر عالیم برعملکرد بیمار در حوزه های مختلف ) شغلی ، بین فردی ، فردی 

 ( و کومپلیانس درمان   اقداه برای درمان )مراجعه به پزشک و مصرف دارو .... 

  تاثیر درمانهای انجاه شده بر عالیم و سیر بیماری 

 توضیح داده شود.

 

 : پرونده ها فقط با دستور اتند و امضاء ایشان اجازه خیروج از میدارک پزشیکی را     توجه

دارند.  درغیر این صورت در واحد مدارک پزشکی پرونده را مطالعیه نمائیید. در راسیتای    

قوق گیرندگان خدمت و باتوجه به محرمانه بودن میدارک و پرونیده بیمیاران در    رعایت ح

صورتی که پرونده بیمار را جهت کسب اطالع از سوابق بیمار و افزودن اطالعات به شیرح  

در حفظ و نگهیداری آن  سند محرمانه حال فعلی از پذیرش دریافت کردید  به عنوان یک 

 تازمان تحویل به پذیرش عمل کنید. 

 بیماران :    معاینه فیزیکیتوجه ویژه به   -41

 

 الف ( در بدو پذیرش :

 

می تواند تظاهرا  روانی مثل بیقرراری و   مسایل و مشکالت مدیکالتوجه داشته باشید که گاها 

معاینه فیزیکی پرخاشگری و ... داشته باشد.بنابراین در بدو پذیرش و قبل از انتقال به بخش حتما 

یژه بررسی عالیم حیاتی و توجه به فشارخون ، دمای بدن )آگرزیالری( و ریرت   ) به و کامل و دقیق

تنفس و قلب ، سطح هوشیاری ، اوریانتاسیون ، معاینه مردمک ها ، آثار تروما روی بردن بخصروص   

 سر.....( انجاه شود.

 

ش بره  ، با توجه به ماهیت برخی اختالال  روانی که با پرخاشگری وهمچنین عده بیرن  عالوه بر این

بیماری و بنابراین مقاومت درمراجعه به بیمارستان همراه است ، ممکن است بیماران در زمان انتقال 

شده باشند بنابراین معاینه  دقیی فیزیکری از نظرر    تروماهای مختلف فیزیکیبه بیمارستان دچار 

ز نظرترومرای سرر،   آثار تروما )شکستگی اندامها ، هرگونه کبودی و بریدگی و ....( به ویرژه بررسری ا  

الزامیست. در صور  وجود موارد مذکور ضمن اطالع به آنکال و انجراه اقرداه درمرانی مناسرب ، در     

 پرونده بیمارموارد مشاهده شده )با جزییا  ( به همراه اقداما  انجاه شده ، ثبت شود.
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شارخون باال و ...( ، درصور  وجود هر مورد در معاینه فیزیکی )ناپایدار بودن عالیم حیاتی ) تب ، ف 

افت هوشیاری ، وجود عالئم نورولژیک ، تغییر سایز مردمکهرا  ، آثرار ترومرا ...( ترا مشرخص شردن       

و با راهنمایی پزشک آنکال در صرور    تکلیف آن وضعیت ، بیمار در بخش روان بستری نخواهد شد

انها و بخشرهای مربوطره انجراه    لزوه مشاوره با سرویسهای مربوطه یا اعزاه یا ارجاع بیمار به بیمارست

 خواهد شد.

  

 ب( در بیماران بستری در بخش :

 

بیماران روانپزشکی  در اغلب موارد به دلیل برجسته بودن مشرکال    شکایات ومشکالت جسمی

روانی و بخصوص در بیماران با اختالل روانی مزمن نادیده گرفته می شود که این امر می تواند حتی 

 جبران ناپذیر شود. منجر به آسیب های 

بایسرت در مرورد عالیرم      ، توجه ورسیدگی کامل به شکایات طبیی بیمیاران  بنابراین عالوه بر 

 انجاه شود. علل طبی R/Oمشاهده شده در معاینه فیزیکی ، بررسی های کامل جهت 

 

در ضمن بعضی از عالیم جسمی در بیماران می تواند ناشری از عروارض داروهرای روانپزشرکی )کره      

عضی خطر ناک وکشنده است( وهمچنین عوارض مسمومیت یا محرومیرت مرواد باشرد کره الزمره      ب

 تشخیص واقداه صحیح در اینگونه موارد ، داشتن اطالعا  و دانش کافی می باشد.

 بعنوان مثال :   

      ، در بیماری با شکایت اسهال، تهوع و استفراغ ، اولین تشخیص افتراقری در صرور  مصررف لیتریم

است ، پس ابتدا به داروهای تجویز شده بررای بیمرار توجره کنیرد و درصرور        با لیتیم مسمومیت

 دریافت لیتیم سایرعالیم مسمومیت را بررسی وسطح لیتیم راچک کنید.

  در صور  دریافت آنتی سرایکوتیک ، حتمرا از نظرر    تب در بیماری با شکایت ،NMS   و همچنرین

 ربامازپین ( سایر عالیم را دربیمار بررسی کنید.) ناشی از کلوزاپین  و کا آگرانولوسیتوز

  را آکاتژیا حرکتی ، در صور  دریافت آنتی سایکوتیک ،  بیقراریدر بیمار با اضطراب وR/O .کنید 

   بره صرور     مسمومیت اوپیوئیدی و مسمومیت برا سرایر داروهرا   به  افت سطح هوشیاریدر موارد (

 سهوی یا عمدی ( توجه داشته باشید.

  را مردنظر   محرومیرت اوپیوئیرد یرا الکرل    در بیمار، عالوه بر مسایل مدیکال  دلیریوه وجود درصور

 داشته باشید.
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درطی کشیک هرموردی مربوط به بیماران بستری ومداخالتی کره انجراه مری دهیرد )برا اطرالع        -42

 پزشک آنکال یا معالج ( حتما در پرونده کتبا قید شود.
 

تانها جهت انجاه مشاوره به بخش روانپزشکی مراجعه نماینرد  درصورتی که پزشکان از سایر بیمارس -43

اینترن مربوطه یا اینترن کشیک بایرد حضرور داشرته باشرد وپرس از انجراه         در زمان حضور ایشان ،

دستورا  توصیه شده را )پس از تائید پزشک معالج ( جهرت اجررا در پرونرده بیمرار ثبرت       ،  مشاوره 

 نماید.

 

 

 درمانگاه    

 

بیمارستان رازی در ساختمان آیدین واقع شده و کاورزان بر اساس برنامه اتند مربوطره ) و   درمانگاه

در زمان تشدید اپیدمی کرونا ، کارورز  کشیک ( موظفند بعد از اتماه مورنینگ در درمانگاه حضرور  

یابد. شما در درمانگاه از طریی مشاهده نحوه شرح حال گیرری اتنردینگ  ، روش اخرذ شررح حرال      

انپزشکی و همچنین نحوه ارتباط با بیمار را فراخواهید گرفت ، در مورد برخی از اختالال  شرایع  رو

روانپزشکی که دانستن آن برای پزشک عمومی ضروری است با نظار  و اجازه اتنرد از بیمرار شررح    

بره  حال گرفته و تشخیص های افتراقی و درنهایت درمان داروئی پیشنهادی خودتان را با ذکر دلیل 

 صور  شفاهی به اتند ارائه می دهید.

 خالصه مباحثی که کارورز  در درمانگاه اعصاب و روان باید فراگیرد :

 نحوه شرح حال گیری مناسب و استفاده از تکنیک های مصاحبه  -1

 و ... ( GAD -نحوه مدیریت و درمان داروئی  اختالال  اضطرابی )پانیک  -2

 اختالل سایکوز گذرا ...( -سایکوتیک ) اسکیزوفرنی  نحوه مدیریت ودرمان داروئی اختالال  -3

 دیس تایمی .... ( -بای پوالر  -نحوه مدیریت ودرمان داروئی اختالال  خلقی ) افسردگی ماژور  -4

توجره بره عروارض     بیماریهای مزمن روانپزشرکی در ویزیتهرای ماهانره )     Fallow  upنحوه  -5

 ..( .دارویی و عود عالئم و.

 به بیمار وخانواده بیمار مبتال به اختالال  مزمن روانپزشکی   psychoeducationنحوه  -6

 نحوه ارزیابی ریسک خودکشی و مداخال  درمانی در بیماری با افکار یا اقداه به خودکشی -7
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 برنامه درمانگاه اعضاء هیات علمی :  

 شنبه : دکتر رحیم خلیل زاده   

 یک شنبه : دکتر صفر حامدنیا   

 نسیم طالبی آذردوشنبه : دکتر   

 سه شنبه : دکتر ماه منیر حقیقی   

 چهارشنبه : دکتر آرزو کیانی    

 پنجشنبه : دکتر ماندانا حقانی   

 درمانگاه اعتیاد هر روز هفته : دکتر ماندانا حقانی  

 ساعت در درمانگاه اعتیاد می باشد.  6هر اینترن موظف به حضور حداقل  -44

 

 ارزیابی و نمره بخش:  

 

آزمون به عمل خواهد آمد ) دهم و بیست وپنجم مراه آزمرون کتبری )     3ول دوره یک ماهه در ط  -45

تشریحی و تستی از مباحث تعیین شده ( و درهفته آخر دوره نیز آزمون اصلی توسط یکی از اساتید 

 ) بصور  کتبی وشفاهی ( به عمل می آید.

 

 

 تم های دیگری نیز لحاظ می گردد شامل :آی  در نمره نهایی هر کارورز عالوه بر نمرا  آزمونها ،  -46
 

      ، پرسرنل ) برر اسراس      رعایت اصول اخالق پزشکی و رفتار حرفره ای  در برخرورد برا بیمراران

 گزارش کتبی دریافتی از مسئولین بخشها  ( و اساتید
 

  ، فعالیرت هرای آموزشری در طرول دوره ) نحروه ارائره        رعایت پوشش حرفه ای ، حضور وغیاب

 مقاله(   کنفرانس ،  مورنینگ ،

 

  . دانش تئوری ، توانمندی بالینی و مهارتهای ارتباطی طی راندها و درمانگاه 
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 اصول اخالقی  

 

از ضبط صدای بیمار یا گرفتن فیلم وعکس از بیمار یا اوراق پرونرده بیمرار بردون رعایرت قروانین       -47

 مربوطه خودداری کنید. 

 

مت درصورتی که فردی با معرفی خود به عنروان یکری از   در راستای رعایت حقوق گیرندگان خد -48

بستگان  یا آشنایان بیمار خواسرتار اطالعراتی درمرورد وضرعیت بیمرار مری باشرد از دادن هرگونره         

پیش آگهی بیماری(  –اطالعا  محرمانه بیمار اجتناب نموده ودرمورد دادن اطالعا  )مد  بستری 

 و راهنمایی پزشک معالج اقداه کنید.به بستگان درجه یک بیمار صرفا با اطالع 

 

 

در راستای رعایت حقوق گیرندگان خدمت ،  در ابتدای ویزیت ، ناه وسمت خود وآموزشی برودن   -49

 بیمارستان را به بیمار اطالع دهید.

 

از کارورزان عزیزانتظارمی رود دررعایت نظم ونظافت پاویون وحفاظت ازوسرایل وامکانرا  موجرود     -50

 همکاری نمایند.
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 نکاتی در مورد ایمنی پزشک که باید به آنها توجه کرد :

 عالئم هشدار پرخاشگری یا تحریک پذیری را بشناسید مثل :-1

–برافروختگی صور   –خشونت اخیر  –تهدید کالمی یا فیزیکی  –داد کشیدن  –بلند حرف زدن 

 بهم کوبیدن در و ... –گره کردن مشتها 

 ت را به تنهایی اداره کنید حتما کمک بخواهید.اگر نمی توانید موقعی -2

 متر فاصله داشته باشید(. 5/1تا  1فاصله خود را از بیمار پرخاشگر حفظ کنید )حداقل -3

حتما توجه داشته باشید در مکانی که مصاحبه را انجاه می دهید بین شما و بیمار یک دروجرود   -4

 داشته باشد و شما به در نزدیک باشید.

ارهایی که ممکن است پرخاشگری بیمار را تشدید کند بپرهیزیرد )مرثال بیمرار را تهدیرد و     از رفت-5

 تحقیر نکنید. سعی نکنید که او را قانع کنید، از قضاو  بپرهیزید (

 از مهار  های کالمی ،همدلی ، اطمینان بخشی استفاده کنید و خودتان آراه باشید .-6

 نیست .)*( به بیمار بگوئید که خشونت قابل قبول-7

 سعی کنید که همراهانی که پرخاشگری بیمار را تشدید می کنند را از محل مصاحبه دور کنید.-8

به بیمار بگوئید که چه کسی هستید و قرار است چه کاری انجاه دهید )مثال مری خرواهم شررح    -9

 حال بگیره و...(

وضیح مختصری در مورد نحوه انجاه برای معاینه بیمار ، اول اجازه بگیرید و بعد علت انجاه آن ، و ت -10

 آن را به بیمار بدهید. 

 در صور  کارساز نبودن روشهای فوق از کد مهارکمک بگیرید.  -11

کلید هایی در اتاق اورژانس و در اتاق مصاحبه نصب شدندکه با فشردن آنها کد مهار پیچ خواهد شد  

 قبال از مکان آنها با خبر شوید.  "لطفا
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با اینهمه عصبانیت نمی تونم مصاحبه را ادامه بده و میخرواهم   "خانم .. مطمنا *)به طور مثال آقا /

بدونید که شنیدن ماجرا ازبان شما و حرفهای شما خیلی براه مهمه برای همین بهترره آروه باشرید    

 تا بتونم مصاحبه را ادامه بده (.  

 

 

 

 

 قوانین بخش روانپزشکی و شرح وظایف کارآموزان

 ز کار آموزان عزی

به بخش روانپزشکی مرکز رازی خوش آمدید. امیدواریم طی دوره یک ماهه با تالش شما و زحما  اعضای هیا  علمی گروه روانپزشکی 

 آموزش الزه )بر اساس کوریکولوه آموزشی ( را در یافت کنید.

ربوط به حضور و غیاب بعداز ظهر می باشدکه هر روز در دفتر م 30/1صبح و ساعت خروج  8ساعت حضور در بیمارستان  -1

 کارآموزان )در واحد آموزش ( توسط کا آموز و تحت نظار  کارشناس آموزش ثبت می شود. 

 با برگزاری گزارش صبحگاهی ثبت می شود.  30/8برنامه آموزشی بخش ، هر روز ساعت  -2

مباحث ضروری روانپزشکی که  جلسه تئوری برگزارخواهد شد ) از 2روز دوره آموزشی یک ماهه ، پس از مورنینگ ،  15درطی  -3

 الزمست قبل از آموزش بالینی آموخته شود(.

 اه ، بعداز مورنینگ آموزش بالینی )راند در بخش و درمانگاه روانپزشکی و اعتیاد( برگزار خواهد شد . 15پس از روز  -4

ی و اتند مربوطه در پانل برنامه آموزشی بخش روانپزشکی )مورنینگ ، راندها ، کالس های تئوری ( بر حسب ساعت برگزار -5

 آموزشی نصب می باشد. 

در ابتدای دوره ، کارآموزان ) با برنامه ریزی توسط خودشان ( جهت حضور در راند ها یا درمانگاه ها به چند گروه )بر حسب  -6

 تعداد دانشجو( تقسیم می شند و گروه بندی توسط نماینده به اطالع کارشناس آموزش رسانده می شود. 

آموزش در اطاق  30/8ایی دانشجویان با الکتروشوک تراپی روزهای یکشنبه و سه شنبه و پنج شنبه راست ساعت جهت آشن -7

نفره با هماهنگی کارشناس آموزش )برای یکباردر طی  4(برگزار می شود. دانشجویان در گروه های حداکثر  ECTالکتروشوک )

 ی یابند.دقیقه در اطاق شوک حضور م 20دوره ( و هر بار حداکثر 

هر کارآموز تاپایان دوره موظف به ارائه شرح حال و معاینه روانی یکی از بیماران بستری در بخش بصور  مکتوب می باشد که  -8

 الزامی بوده و نمره پایانی منوط به ارائه آن می باشد.

 یمارستان الزامیست استفاده از روپوش سفید و رعایت پوشش حرفه ای اعال ه شده و نصب اتیکت در زمان حضور در ب -9

در راستای رعایت حقوق گیرندگان خدمت ، ضبط صدای بیمار یا گرفتن فیلم وعکس از بیمار یا اوراق پرونده بیمار بدون  -10

 رعایت قوانین موربوطه ، ممنوع است .
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ان بیمار خواستار در راستای رعایت حقوق گیرنده خدمت ، درصورتی که فردی با معرفی خود به عنوان یکی ار بستگان یا آشنای -11

اطالعاتی در مورد وضعیت بیمار می باشد از دادن هر گونه اطالعا  محرمانه بیمار اجتناب نموده و درمورد دادن اطالعا  به 

 بستگان درجه یک بیمار با اطالع وراهنمایی پزشک معالج اقداه کنید.

روروی می توانیدبا اطالع به مسئول کارآموزان طبی ضوابط قانونی مرخصی کارآموزان خالف مقررا  است ولی در مواقع ض -12

 )خانم دکتر حقانی ( و مدیرگروه روانپزشکی )آقای دکتر صفر حامدنیا ( از مرخصی فقط یک روز در طول دوره استفاده کنند. 

فه ای ، رعایت پوشش حر-در نمره نهایی هر کارآموز عالوه بر نمرا  آزمونها ، آیتم های دیگری نیزلحاظ می گردد: شامل  -13

 حضور وغیاب ، ارائه برگه شرح حال ، فعالیت های اموزشی در طول دوره )کنفرانس ، مقاله و..(

 رعایت پوشش حرفه ای ، حضور وغیاب ، ارائه برگه شرح حال ، فعالیت های اموزشی در طول دوره )کنفرانس ، مقاله و..(- -14

س درس و رختکن وحفاظت از وسایل و امکانا  موجود همکاری از کارآموزان عزیز انتظار می رود در رعایت نظم ونظافت کال -15

 نمایند.

با معاون آموزشی مرکز)خانم دکتر حقیقی ( ویا  "هر موردی در رابطه با مسایل آموزشی ، رفاهی و.. را میتوانید مستقیما -16

 کارشناس آموزش مرکز )خانم بشار  ( در میان بگذارید. 

رآموزان فعالیت آموزشی محسوب شده و نمره ارائه کنفرانس در نمره علمی کارآموز در طول بخش  ارائه کنفرانس توسط کا -17

 لحاظ خواهدشد. 
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