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 رمزک آموزشی ردمانی شهید بهشتی
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 کتابچه توجیهی فراگیران
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 :تهیه و تدوین

 بیمارستان )خانم نسیم رپاتش(EDOواحد 
 (لیال نجفی دفتر بهبود کیفیت )خانم

 سورپوازیر آموزشی )خانم سمیرا   محمدی(
 خانم صالحی )کنرل عفونت(

 )ایمنی(خانم شمس 
 زری نظر معاون محترم آموزشی بیمارستان )خانم دکتر الهه حق گشایی(
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 وزشی بیمارستانمآمعاون  پیام 

 رفاگیر محترم
یم اطالع بهی شهید بهشتی،  درمان یآموزش مرکز در شما حضور ییخوشامدگو و سالم عرض ضمن    

تا  تالش نموده در طی چند وقت اخیر در راستای آن معاونت آموزشی   یمارستان شهید بهشتی  وب رساند،

 نیا اقدام دست در یها برنامه نیترمهم .دهند بهبود را این بیمارستان یآموزش یندهایفرا و رساختهایز

 مستند شامل مارستانی تبیفیک تیریمد ستمیس یساز ادهیپ یراستا در و یآموزش یندهایفرآ ارتقاء معاونت

 از رانیفراگ و یعلم اتیه اعضاء مل با تعا و یآموزش یبخشها یدرون یابیارزش ندها،یفرآ شیپا و یساز

 ... می باشد. و رانیفراگ یسنج نظر ستمیاستقرارس قیطر

 ینیبال و یآموزش استانداردهای و مقررات ن،یقوان از یبرخ با زانیعز شما ییآشنا هدف با رو شیپ کتابچه

 مطالب مطالعه با رود یم انتظار مرکز نیا در حضور مدت در شما تیموفق آرزوی با .است دهیگرد نیتدو

 و علم کسب و مارانیب به یرسان خدمت عرصه در شتریب هرچه نفس به اعتماد و یآمادگ با کتابچه نیا

 را منیا و بانشاط آرام، یطیمح موجود، نیقوان چهارچوب در میبتواننیز  ما است دیام.  .دیشو حاضر دانش

 .میکن فراهم شما ی برا

 با احترام                                                                                                                    

 

 

 



 

4 

 

 

 

 

 

 

 صفحه عنوان

 5 معرفی مرکز

 7 شی و پژوهشیآموز معاونت

 9 ها ارزش و انداز چشم و رسالت

 11 و مربیان علمی هیئتء اعضا

 12 ضوابط و مقررات کلی

 14 استانداردها، خط مشی ها و روشها

 15 بیمار ایمنی

 19 خدمت گیرندگان حقوق رعایت

 24 بهداشت و کنترل عفونت

 28 بهداشت حرفه ای و حفاظت شغلی

 29 نویسی پرونده الزامات

 32 الزامات پوشش فراگیران

 33 19کوید

  پزشکی اختصارات

 

 

 

 

 فهرست
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 درمانی های بخش با شرقی آذربایجان استان غربی جنوب در واقع مراغه بهشتی دکتر شهید بیمارستان

 مرجع بیمارستان عنوان به ؛ NICU و اورژانس نوزادان، اطفال، عمل، اتاق زایمان، بلوک زنان، جراحی

 ۱۳۱۵ سال در مارستانیب نیا .گردد می اداره دولتی صورت به و است شده تعریف همجوار شهرهای برای

 یشرق جانیآذربا استان یها مارستانیب نیتر یمیقد جزو قدمت، سال ۸۰ باو  است دهیگرد سیتاس یشمس

 هالل نام به یاسالم انقالب یروزیپ از بعد و شد یم شناخته دیخورش و ریش نام به ابتدا مارستانیب. باشد یم

این بیمارستان  .دیگرد نیمز یبهشت دکتر مقام واال دیشه نام به ، داده نام رییتغ سپس نمودو یم تیفعال احمر

این بوده است. 78.4تخت مصوب می باشد و در طی یکسال گذشته ضریب اشغال تخت آن 104دارای 

 شود. بیمارستان به عنوان مرکز فعال  پذیرش مادران باردار و نوزادان  شناخته می
 

 

 

 

 فعال بستریتخت  صوبم بستریتخت  بخش نام

NICU 

104 104 

 نوزادان

 جراحی زنان

 بلوک زایمان

 سزارین مامائی

ICU 

 کل بیمارستان

 معرفی رمزک
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 بخش ها رسرپرستا روسای بخش سوپروایزرها مدیران و مسئوالن بیمارستان

 آقای دکتر نوین ساالری
 رئیس بیمارستان

 خانم محمدی
 سوپروایزر آموزشی

 اورژانس
 فریبرز نبعی

 اورژانس
 خانم باقرپور

 ساجدنیاآقای 
 سرپرست مدیر بیمارستان

 خانم کاظمی
 سوپروایزر بالینی

 جراحی زنان
 خانم سعیدی

 جراحی زنان
 خانم شکارچی زاده

 خانم دکتر حق گشایی
 معاون آموزشی

 آقای شیرنژاد
 ینیبال زریسوپروا

NICU 

 NICU دکتر اعظم پور

 خانم مهرداد

 خانم اسدی 
 مدیر پرستاری مرکز

 خانم افتخاریان
 سوپروایزر بالینی

 اتاق عمل
  زنده روح دکتر

 اتاق عمل
 خانم صدقی

 خانم جواهری
 سوپروایزر بالینی

 خانم محمدی
 سوپروایزر آموزشی

 خانم سعیدی شریف
 سوپر سالمت

 خانم صالحی
 ینیبال زریسوپروا

 نوزارادن
 پور دکتر اعظم

 نوزارادن
 خانم هاشمی

 بلوک زایمان

 غالم حسین پورخانم 

 همکاران
 

 خانم پرتاش

 و مدیر گروه مامایی EDOمسئول 

 

 خانم نجفی
 بهبود کیفیتمسول 
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 تیمحور با کارآمد و متخصص یانسان یروین تیترب هدف بامعاونت آموزشی بیمارستان شهید بهشتی      

. باشد یم تیفعال مشغول یاسالم یها ارزش و اخالق تیرعا و یریپذ تیمسئول ،یآموزش تیفیک ارتقاء

 مارستان،یب آموزش تیفیک یارتقا جهت در یزیر برنامه با است مصمم یآموزش معاونت حوزه

 تیترب و انیدانشجو و دیاسات یرفاه امکانات یارتقا و بهبود مارستان،یب یآموزش دیاسات یتوانمندساز

 معاونت آموزشی
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 یعلم تبادالت نهیزم و دهیبخش ارتقاء را جامعه سالمت و دانش سطح کارآمد، و متخصص یانسان یروین

 و دیجد یاطالعات یها یفناور از راستا نیا در. آورد فراهم کشور داخل یآموزش مراکز گرید با را مطلوب

 تیترب در بتواند تا گرفت خواهد بهره مبتکر و خالق افراد یبرا فرصت جادیا و یآموزش شرفتهیپ یتکنولوژ

 .بردارد گام کشور سالمت ارتقاء زین و کارآمد و متخصص یانسان یروین

          

 

 

 

 

 

 

                          

 
 آبدارخانه کالس

 :فضاهای در دسترس

 کالس آموزشی 2

 اتاق استراحت اساتید

 اتاق معاون بهداشتی

 آبدارخانه و سرویس های بهداشتی

 رختکن )خانمها و آقایان(2

 فضای سالن

 کامپیوتریامکانات 

 سالن اجتماعات
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بیمارستان شهید دکتر بهشتی مراغه به عنوان یک بیمارستان درمانی دولتی واقع در جنوب غربی استان    

آدربایجان شرقی با هدف حفظ و اطمینان از سالمت و تندرستی و رعایت منشور حقوق بیمار و حفظ 

گیری از نیروی انسانی ماهر و به کارگیری فناوری های  کرامت انسانی مبتنی بر ارزش های اسالمی با بهره

جدید در چارچوب قوانین وزارت بهداشت و درمان، خود را ملزم میداند در جهت ارتقای خدمات بالینی 

 رسالت بیمارستان شهید بهشتی

 اتاق مطالعه

 معاون آموزشیاتاق  رختکن خانمها

 اساتیداتاق 



 

10 

 

، پاراکلینیک و اورژانس به عنوان یک NICUبا داشتن بخش های درمانی زنان و زایمان، نوزادان، 

همجوار عمل نماید و به صورت دولتی زیر نظر دانشکده علوم پزشکی بیمارستان مرجع برای شهرهای 

 و متعهد به انجام خدمات زیر با بهترین کیفیت می باشد: ه اداره شدهمراغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ما بر آنیم تا:

به عنوان یکی از برترین  بیمارستانهای استانی در زمینه ارائه خدمات با باالترین کیفیت و ایمنی تبدیل  *

 شویم.

به عنوان یکی از بهترین بیمارستان های کشوری در زمینه اجرای دستورالعمل دوستدار مادر و کودک  *

 باشیم.

 شهید بهشتی بیمارستانچشم انداز 
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آموزشی به دانشجویان و دستیاران و سایر  به عنوان یکی از برترین مراکز آموزی ارائه دهنده خدمات *

 گروه های پزشکی و رشته های وابسته شناخته شویم.

 به عنوان یکی از برترین بیمارستان های استانی ارتقا دهنده سالمت باشیم. *

 

 
 

 

 

      مشتری مداری                  کار تیمی             عدالت محوری                            

 صداقت و صمیمیت         حفظ کرامت انسانی     مسئولیت پذیری                            

 

 

 

 

 

 

 اعضای هیات علمی
 تاریخ حضور اعضای هیات علمی ردیف

 طول ترم خانم دکتر آقاجری 1

 طول ترم احمدپوردکتر  2

 طول ترم آقای دکتر حالج زاده 3

 شهید بهشتی بیمارستان ارزش های 

 ضای هیات علمی و مربیان بیمارستانلیست اع
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 طول ترم خانم علیزاده 4

 طول ترم خانم پرتاش 5

 طول ترم دکتر افسری 6

 طول ترم خانم سلیمانی 7

 طول ترم دکتر وجدانی خانم 8

 ترم طول دکتر فرهودی خانم 9

 مربیان آموزشی
 حضورساعات  بخش تاریخ حضور اعضای هیات علمی ردیف

 صبح اتاق عمل طول ترم خانم باب الحوائج 1

 طول ترم خانم معقولی 2
 کودکان،اتاق عمل

NICU 
 صبح و عصر

 صبح آزمایشگاه طول ترم آقای دکتر احمدی 3

 صبح و عصر جراحی زنان طول ترم خانم علی قلیور 4

 صبح داخلی زنان طول ترم خانم سلیمانی 5

 عصر و شب اورژانس طول ترم آقای نورانی 6

 عصر و شب اورژانس طول ترم آقای آغال 7

 طول ترم خانم نوین 8
NICU عصر 

 طول ترم خانم تمنایی 9
NICU صبح 

 صبح جراحی زنان طول ترم خانم سعیدی 10

 عصر کودکان طول ترم خانم وصفی 11

 صبح اتاق عمل طول ترم خانم صدقی 12

 صبح و عصر اورژانس ترم طول آقای خاکبیز 13

 

 

 

 

 ضوابط و مقررات کلی
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 خانواده اعضا .دارد رفتاری اصول تیرعا و ظاهر پوشش، برای قواعدی ،یسازمان و مجموعه هر    

 در زین رانیفراگ رود یم انتظار لذا دانند، یم ریز نیقوان اجرای به مکلف را خودبیمارستان شهید بهشتی 

 :ندینما تیرعا را لیذ موارد مارستانیب در حضور مدت

 

 

 می باشد. 13.30الی  8 ازساعت صبح نوبت در بخش در یکاراموز ساعت 

 برابر زانیم به دیبا موجه بتیغ. است یالزام یکارآموز به مربوط جلسات تمام در دانشجو حضور 

 کی موجه بتیغ هرروز یازا به جبران عدم صورت ودر.شود جبران دیبا دوبرابر زانیم به رموجهیغ بتیوغ

 بتیغ جهت یپزشک یگواه).شد خواهد کسر یکارآموز نمره از نمره دو رموجهیغ بتیغ وهرروز نمره

 .(باشد دهیرس دانشکده معتمد پزشک دییتا به دیبا موجه

 گرددیم محسوب صفر دانشجو روز،نمره 1 از شیب رموجهیغ بتیغ صورت در.  

 یمرب واجازه اطالع با مگر باشد، یم مقررات خالف بر خروج در لیوتعج ورود در ریتاخ. 

 یها کنفراس در شرکت و کتابخانه و نترنتیازا استفاده به یکارآموز ساعات از یبخش اختصاص 

 .باشد یم بالمانع مربوطه استاد دیصالحد با یمارستانیب

 بخش در مارستانیب به شده ارسال ستیل طبق دانشگاه در شده انجام ماتیتقس اساس بر انیدانشجو 

 .ابندی یم حضور مارستانیب یها

 

 

 

 

 

 ساعات حضور

 موارد آموزشی
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 حال، شرح اخذ نحوه دیاسات نظارت تحت ستیبا یم یآموزش یها بخش یتمام در حضور زمان در 

 ماریب یرو بر تیفعال هرگونه و مانیزا ،انجام یصیتشخ یابزارها با کار مثبت، نکات ثبت ،یکیزیف ناتیمعا

 .نندیبب آموزش را

در راکه یعمل یمهارتها خود دوره طول در ستیبا یم کارورزان Log book به شده مشخص آنها 

 .دهند انجام تعداد همان

 Log book ندوازینما ثبت را شده کست یمهارتها تا باشد آنها همراه شهیهم ستیبا یم رانیفراگ 

 .باشند مطلع بخش یتخصص کتابچه محل

  ورتص است شده نیتدو ماه اول در که یآموزش برنامه اساس بر مربوطه بخش در یعلمحضور هیات 

 .ردیگ یم

 

 

 برخوردها در یاخالق و یاسالم اصول تیرعا 

 مارانیب برابر در دنیآشام و خوردن از زیپره 

 مارانیب یشخص اطالعات و اسرار با رابطه در گفتگو و بحث از زیپره 

فردی نظافت تیرعا 

 ماریب با تماس از بعد و قبل دستها نمودن یضدعفون و شستشو 

 ای حرفه تیفعال انجام زمان در آدامس دنیجو عدم 

 ییشناسا کارت نصب و بسته های دکمه با زیتم و مرتب یونیفورم دنیپوش 

 (یاورژانس موارد بجز)یتهاجم اقدامات انجام از شیپ ماریب از تیرضا کسب و اجازه اخذ 

 

 

 موازین اخالقیرعایت اصول و 

 مرکز اجرائی های روش و مشی خط ، استانداردها
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 دوره در یاجرائ های روش و استانداردها با ییآشنا به نسبت ستیبا یم ورود بدو در رانیفراگ هیکل

زیر  مباحث دوره نیا در مطروحه موضوعات نیمهمتر از .ندینما شرکت" ورود بدو یهیتوج" یآموزش

 باشد:می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ماریب یمنیا  

 خدمت رندهیگ حقوق

 عفونت کنترل و بهداشت

 یشغل حفاظت و ای حرفه بهداشت

 یسینو پرونده الزامات

 رانیفراگ پوشش الزامات  

 یپزشک اختصارات  
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 ماریب یمنیا حل راه 9

  ییدارو خطای از رییگ جلو جهت مشابه، تلفظ و نام با ییداروها به توجه. 1

 ستیبا یم رانیفراگ و دهیگرد نصب مرکز های بخش هیکل در مشابه نام و ظاهر با داروهای ستیل منظوربدین    

 .باشند داشته کامل توجه داروها حیصح شکل و نگارش ، تلفظ به نسبت

 خط از رییجلوگ جهت ماریب فردی مشخصات به توجه. 2

 و ماریب یخانوادگ نام و نام پرسش: دینمائ ییشناسا را حیصح ماریب همزمان، بصورت روش دو حداقل از استفاده با   

 یم افزوده تیهو صیتشخ مالکهای به پدر نام بخش در یاسم تشابه وجود صورت در.ماریب ییشناسا دستبند به توجه

 ارائه درست ماریب به درست خدمت تا داشت توجه زین ،سر باالی کارت، پرونده مشخصات به ستیبا یم ضمن در.گردد

 .دارد ییبسزا تیاهم یتهاجم اقدامات انجام از شیپ بخصوص تیهو حیصح ییشناسا.شود

 

 

 

 ماریب یمنیا
Patient Safety 

 

 آنها نیاول که است مردهش بر ماریب یمنیا مقابل در را بزرگ چالش دو تشبهدا یجهان سازمان

. است یجراح اعمال منیا ریغ انجام از یش نا دیتهد یگرید و سالمت خدمات مکتسبه عفونتها

 دهش ارائه تش بهدا یجهان سازمان یسو از هم ییراهنماها ستیل چک ها چالش نیا دو هر یبرا

 مراکز و مارستانهایب در متبوع وزارت یسو از دستها تش بهدا برنامه مانند آنها اجرا اکنون هم که

 :ودش یم ریگیپ تابعه یدرمان یش آموز
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 ماریب لیتحو زمان در موثر ارتباط. 3

 از ماریب انتقال ای بعدی فتیش به فتیش کی از ماریب نادرست لیتحو یپزشک خطای موارد از ارییبس بروز شهیر  

 دهیگرد ینیب شیپ مخصوص دفاتر ماریب لیتحو ندیفرا ارتقاء برای ارییدست گروه در .باشدی م گرید بخش به یبخش

 .است

 ماریب بدن در حیصح محل در حیصح جریپروس انجام. 4

 تیاهم با اریبس عمل اتاق در ژهیو به بخشها همه در حیصح جریپروس ح،یصح محل ح،یصح ماریب دستورالعمل اجرا   

 در منیا یجراح ستیل چک تیرعا عمل، اتاق و یدرمان مختلف بخشها در کورذم پروتکل اجرا با همزمان اذل است؛

 دیکل مرحله پنج" حیصح جریپروس ح،یصح محل ح،یمارصحیب " پروتکل و یمر خط نیتدو در .است یالزام عمل اتاق

 :است لیذ رحش به مختصر طور به که دهش گرفته نظر در "پنج گام" عنوان تحت

 

 

 

 

 

 

 

 

 قیتزر هنگام در تیالکترول های محلول غلظت کنترل. 5

 سازی قیرق دستور دیبا استاندارد طبق ...( و میزیمن سولفات، میسد دیکلر،میپتاس دیکلری )قیتزر تیالکترول محلولهای   

 محلوالی قیتزر شود توجه.ردیپذ صورت قیتزر حیصح روش به و نیمع زمان مدت در و باشد داشته قیتزر از شیپ

 . دارد همراه به ماریب برای ریناپذ جبران عوارض ظیغل تیالکترول

 

 

 

 معتبر آگاهانه رضایت اخذ از اطمینان

 بیمار هویت تأیید

 یتهاجم جریپروس ای یجراح عمل محل ارذعالمتگ

 عمل اتاق در ای جریپروس انجام محل در ماریب یینها یبررس

 مدارک تمام بودن دسترس در و بودن حیصح بودن، موجود از نانیاطم

 مرتبط یصیترخ هایگراف
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 خدمات هیارا یانتقال مراحل در یدرمان دارو صحت از نانیاطم. 6

 به ییدارو خطاها. هستند داروها به مربوط عیوقا ،یدرمان خدمات هیارا هنگام به مارانیب به صدمه عمده علل از یکی

 به خطا بروز زانیم یول دهندیم رخ آن شیپا و ماریب به دارو دادن و عیتوز کاردکس، در دارو ثبت ز،یتجو ه،یته هنگام

 چک روزانه منظم صورت به ماریب کاردکس یدبا کش پز دستور تطابق. دشبا یم تر عیاش کاردکس در دارو ثبت هنگام

 .ودش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ها لوله و سوند نادرست اتصاالت از اجتناب. 7

 مرکزی)دییور کاتترهای تراشه لوله-معده لوله)  سوندها و لوله انواع قیطر از بدن یداخل طیمح به یدسترس هرگونه  

 .ردیگ انجام خود به مخصوص و حیصح محل در و حیصح روش به ستیبا یم....(  و درن سوند، انواع، )(یطیمح و

 .اندازد یم مخاطره به را ماریب یمنیا خصوص نیا در انطباق عدم هرگونه

 

 قاتیتزر لیوسا از کبارهی صرفا استفاده. 8

 نیا.باشد یآلودگ از عاری و لیاستر دیبا هستند تماس در بدن یداخل طیمح با ینوع به که یزاتیتجه و اقالم هیکل   

یم ونیزاسیاسترل و یضدعفون شستشو، ندیفرا وارد استفاده از پس بالفاصله نباشند مصرف کباری کهیصورت در اقالم

 :است یالزام ریز نکات تیرعا ییدارو قیتلف از اجتناب منظور به

 پرستار توسط ورود بدو پرستار گزارش ای و ماریب هیاول یابیارز فرم در ماریب ییدارو مصرف خچهیتار ثبت. 1

 ماریب مسوول

 کاردکس در را داروها نیا معالج، کش پز دستور با یخص داروها مصرف صورت در دیبا ماریب مسوول پرستار. 2

 .کند مرخص مصرف دوز و دارو نام با ماریب ییدارو

 آن کش پز و گردد کرذمت پرستار توسط ماریب ییدارو مصرف خچهیتار است الزم ماریب نیبال بر تیزیو هنگام. 3

 .کند ثبت را

 مصرف خچهیتار بر دیتاک با کامل بطور مربوطه  دنتیرز و نترنیا ک،ش پز توسط دیبا ماریب حال رحش برگه. 4

 .ودش مهر و امضا و لیتکم ماریب ییدارو

 بطور ماریب پرستار ستیضرور پرستار، یکتب اتش گزار بر عالوه گر،ید بخش به انتقال به ازین صورت در. 5

 .گردد دیتاک مقصد بخش پرستار به ماریب یخصش داروها مصرف بر یفاهش
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 پس ستیبا یم ... و سوند انواع، معده لوله، تراشه لوله، سرسوزن انواع لیقب از باشند مصرف کباری کهیصورت در و شوند

 .ردینگ قرار مجدد استفاده مورد هرگز و شده امحاء حیصح روش به استفاده از

 یسالمت های مراقبت با مرتبط عفونت از رییجلوگ برای دست بهداشت بهبود. 9

 بهداشت تیرعا یمارستانیب عفونتهای انتقال و ابتال از رییشگیپ راههای نیموثرتر و نیمهمتر از یکی داشت توجه دیبا

 : از است عبارت بهداشت تیرعا لزوم تیموقع پنج. باشد یم دست

 

 

 

 هیتوص صابون و آب با حیصح روش به هیثان 60 تا 40 دستها شستن مشهود یآلودگ وجود صورت درشستن دست: 

 .شود یم

 .مخصوص محلولهای با حیصح روش به هیثان 30 تا 20ضدعفونی دست: 

 

 مایعات بدن با مواجهه خطر از بعد. 3      لیاستر/زیتم یدرمان اقدامات از قبل. 2       ماریب با تماس قبل .1

 ماریب مجاور فضای با تماس از بعد. 5    ماریب با تماس از بعد. 4
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 یا ژهیو تیاهم از ماریب طیراش در امر نیا ند؛شبا یم انسانها کرامت به احترام و حفظ به متعهد جامعه افراد کیکای     

 دولت و بوده یاسالم جمهور نظام هیپا اصول از یانسان یواال کرامت به توجه یاساس قانون اساس بر. است برخوردار

 دیبا سالمت خدمات ارائه اساس نیا بر. دینما نیتام رشوک افراد کیکای برا را یدرمان یتش بهدا خدمات است موظف

 به توجه با ماریب حقوق رشومنبپذیرد.  صورت مارانیب ای نانس کرامت تیرعا و حقوق به احترام بر یمبتن عادالنه،

 خدمات رندگانیگ یتمام یذات کرامت بریبرا هیپا بر و یرانیا و یاسالم فرهنگ بر یمبتن و یانسان یواالی ارزشها

 دهش میتنظ المتیس خدمات رندگانیگ و کنندگان ارائه انیم یانسان رابطه میتحک و ارتقاء حفظ، هدف با و سالمت

 .است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خدمت رندگانیگ حقوق تیرعا

 .است بیمار حق سالمت خدمات مطلوب دریافت. 1

 .ردیگ قرار ماریب اریاخت در یکاف زانیم به و مطلوب نحو به دیبا اطالعات. 2

 .شود شمرده محترم دیبا سالمت خدمات افتیدر در ماریب آزادانه رییگ میتصم و انتخاب حق. 3

 .باشد رازداری اصل تیرعا و ماریب یخصوص میحر به احترام بر یمبتن دیبا سالمت خدمات ارائه. 4

 . است ماریب حق اتیشکا به یدگیرس کارآمد نظام به یدسترس. 5
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 : دیبا سالمت خدمات ارائه

 .باشد یومذهب یفرهنگ اعتقاداتو  ها ارزش به احترام وبا انسان ومنزلت شان ستهیشا *

 ، انصاف، ادب و همراه با مهربانی باشد.صداقت ی هیپا بر *

 ی، فرهنگی، مذهبی، نوع بیماری و جنسیتی باشد.قوم جمله از ضیتبع گونه هر از فارغ *

 .باشد ماریب منافع یبرتر بر یمبتنو  باشد روز دانش براساس  *

 .باشد مارانیب یدرمان یها تیواولو عدالت بر یمبتن سالمت منابع عیتوز مورد در *

 .باشد یتوانبخش و درمان ،صیشخی، تریشگیپ از اعم مراقبت ارکان یهماهنگ بر یمبتن *

 .باشد یضرور ریغ یها تی ومحدود ورنج درد لیتحم دوراز وبه یوضرور هیپا یرفاه امکانات هیکل نیتام همراه هب *

باردار، سالمندان، بیماران روانی، زندانیان، ، زنان کودکان جمله از جامعه ریپذ بیآس یها گروه حقوق به یا ژهیو توجه *

 معلوالن ذهنی و جسمی و افراد بدون سرپرست باشد.

 .باشد ماریب وقت به احترام وبا ممکن زمان نیتر عیسر در *

 ن، سن و جنس گیرندگان خدمت باشد.زبا چون یها ریمتغ گرفتن درنظر اب *

ی فور ریغ موارد در. ردیگ صورت آن ی نهیهز نیتام به توجه بدونی )اورژانس( وفور یضرور یها مراقبت در *

 .باشد شده فیتعر ضوابط اساس بر)الکتیو( 

 ارائه از پس است الزم نباشد ممکن مناسب خدمات ارائه که یصورت دری )اورژانس( وفور یضرور یها مراقبت در *

 .گردد فراهم واحدمجهز به ماریب انتقال نهیزم الزم حاتیوتوض یضرور خدمات ی

 شیآسا حفظ باهدف باشد یم الوقوع بیقر ماریب ومرگ برگشت قابل ریغ یماریب تیوضع که اتیح یانیپا مراحل در *

ی، اجتماعی، معنوی و عاطفی وی و روان یازهاین به توجه ماریب ورنج درد کاهش شیآسا از منظور.گردد ارائه یو

 است ماریب حق سالمت خدمات مطلوب افتیدر
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  که یفرد با شیخو یزندگ لحظات نیآخر در دارد حق احتظار حال در ماریب باشدیم ارضاحت زمان در اش وخانواده

 یخواهد همراه گردد.م

 

 

 

 

 :باشد لیذ موارد شامل دیبا اطالعات یمحتوا

 رشیپذ زمان در ماریب حقوق منشور مفاد *

 ستمیس یومعرف مهیب وضوابط یدرمان ریوغ یدرمان خدمات از اعم مارستانیب ینیب شیپ قابل یها نهیوهز ضوابط *

 رشیپذ زمان در یتیحمای ها

، پرستار و دانشجو و پزشک جمله از مراقبت ارائه مسئول یپزشک گروه یاعضا یا حرفه ی ورتبه تیمسئولنام،  *

 .گریکدی با ها آن یا حرفه وارتباط

ی آگه شیپن، تشخیص بیماری، آ یاحتمال وعوارض روش هر وقوت ضعف ونقاط یودرمان یصیتشخ یها روش *

 ماریب یریگ میتصم  روند در گذار ریتاث اطالعات ی هیکل زیون آن وعوارض

 درمان طول در یپزشک گروه یاصل یواعضا معالج پزشک به یدسترس نحوه *

 ی دارند.پژوهش تیماه که یاقدامات هیکل * 

 درمان استمرار یبرا یضرور یها آموزش ارائه*  

 : باشد لیذ صورت به دیبا اطالعات ارائه نحوه

، زبان جمله از یو یفرد یها یژگیوو ودرد اضطراب جمله از ماریب طیشرا با ومتناسب مناسب زمان در دیبا اطالعات *

 اطالعات ی ارائه ی واسطه به درمان شروع در ریتاخ: که نیا مگر ردیگ قرار یو اریاخت در درک توان وتحصیالت  

 انجام دیبا مناسب زمان نیاول در یضرور اقدام از پس اطالعات انتقال صورت نیا درد )گرد ماریب به بیآس سبب فوق

 محترم ماریب خواست دیبا صورت نیا در که دینما امتناع امر نیازا اطالعات افتیدر حق از اطالع رغمیعلد(. بیمار شو

 .دهد قرار یجد خطر معرض در را نیریسا ای یو ماریب اطالع عدم نکهیمگرا شود شمرده

 در یکاف زانیم به و مطلوب نحو به دیبا اطالعات

 ردیگ قرار ماریب اریاخت
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 افتیدر را آن ریتصو و باشد داشته یدسترس خود ینیبال ی پرونده در شده ثبت اطالعات ی هیکل به تواند یم ماریب *

 .دینما درخواست را آن در مندرج اشتباهات حیتصح و نموده

 

 

 

 

 

 : باشد یم لیذ موارد درباره یریگ میوتصم انتخاب محدوده

 طضواب چارچوب در سالمت خدمات ی کننده ارائه ومرکز معالج پزشک انتخاب *

 مشاور عنوان به دوم پزشک از یخواه ونظر انتخاب *

  افتیدر ونحوه تداوم در یریتاث  یو یریگ میتصم نکهیا از نانیاطم با پژوهش هرگونه در شرکت عدم ای شرکت *

 .داشت نخواهد سالمت خدمات

 موارد در مگر آن رد ای رشیپذ از یناش یاحتمال عوارض از یآگاه از پس یشنهادیپ ی ها درمان رد ای قبول *

 .دهد یم قرار یجد خطر معرض در را یگرید شخص درمان از امتناع که یموارد ای یخودکش

 د:باش یم لیذ موارد شامل یریگ میوتصم انتخاب طیشرا

 ع )مذکور در بند دوم( باشد.وجام یکاف اطالعات افتیدر بر یمبتن وآگاهانه آزادانه دیبا ماریب یریگ میوتصم انتخاب  *

 .شود داده انتخاب و یریگ میتصم جهت ماریب به یوکاف الزم زمان اطالعات ازارائه پس *

 

 

 

 

 

 

 افتیدر در ماریب آزادانه ريیگ میتصم و انتخاب حق

 .شود شمرده محترم دیبا سالمت خدمات
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 استثنا را آن قانون که یموارد در مگر است یالزام ماریب به مربوط اطالعات ی هیکل به راجع یدار راز اصل تیرعا *

 .باشد کرده

 است یضرور شود گذاشته احترام ماریب یخصوص میحر به دیبا یودرمان یصیتشخ از اعم مراقبت مراحل ی هیکل در *

 .گردد فراهم ماریب یخصوص میحر نیتضم جهت الزم امکانات ی هیمنظورکل نیبد

 اطالعات توانندبهیم شوندیم یتلق مجاز قانون حکم به یماروافرادیب طرف از مجاز وافراد یدرمان وگروه ماریب فقط *

 باشند داشته یدسترس

 نیوالد از یکی یهمراه باشد داشته همراه را خود معتمد فرد ناتیمعا جمله از یصیتشخ مراحل در دارد حق ماریب *

 .باشد یپزشک یها ضرورت برخالف امر نیا نکهیا مگر باشد یم کودک حق درمان مراحل تمام در کودک

 

 

 

 

 افتیدر تیفیک در اختالل بدون است منشور نیا موضوع که خود حقوق نقض یادعا صورت در دارد حق ماریب هر *

 .دینما تیشکا صالحیذ مقامات به سالمت خدمات

 .شوند آگاه خود تیشکا جیونتا یدگیرس نحوه از دارند حق مارانیب *

 نیتر کوتاه در مقررات مطابق واثبات یدگیرس از پس دیبا سالمت خدمات کنندگان ارائه یخطا از یناش خسارت *

 .شود جبران ممکن زمان

 میحر به احترام بر یمبتن دیبا سالمت خدمات ارائه

 باشد رازداري اصل تیرعا و ماریب یخصوص

 ماریب حق اتیشکا به یدگیرس کارآمد نظام به یدسترس

  است
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 . شستشو و ضدعفونی کردن دست ها1

 کاهش در داتیتمه نیتریی ابتدا از یکی و نیمواز نیتری اساس عنوان به که بوده ساده شیرو دستها ستنش     

 ستنش.  ودش یم محسوب مارانیب و پرسنل یمنیا شیافزا و یکروبیضدم مقاومت گسترش و یمارستانیب  یعفونتها

 براساس .ردیذبپ انجام بمرت طور به دیبا ها بخش در دهش بنص دستورالعمل طبق ،یکار فتیش  طول در دستها

( و کمیته مشورتی اقدامات کنترل عفونت بهداشتی و CDCی مرکز کنترل . پیشگیری بیماری ها )بند طبقه ستمیس

 در موارد ذیل حتما باید انجام شود: آب و مایع صابوندرمانی، شستن دست با 

 

 

 

 

می توان  Hand Rubو به کارگیری روش  محلول های ضدعفونی با بنیان الکلی از استفاده با حایترج لیذ موارد در

 بهداشت دست ها را رعایت نمود:

 

 

 

 

 

 

 عفونت کنترل و بهداشت

 .شدبا فیکث کارشآ بصورت دستها •

 .دش با بدن عاتیما ریسا ای و خون رینظ ینیپروتئ مواد به آلوده هودشم بصورت دستها •

 توالت از استفاده از بعد •

 

 .دش باینم فیکث کارش آ بصورت دستها که ینیبال خدمات ارائه یتهایموقع در •

 مارانیب با دستها میمستق تماس از بعد و قبل •

 خود دست از لیراستریغ ای لیاستر دستکش درآوردن از بعد •

 از نظر صرف)ماریب  برا یتهاجم یدرمان مداخالت در استفاده مورد لهیوس ییجابجا هرگونه ای زدن دست از قبل •

 پوشیده اید یا نه( دستکش ایآ نکهیا

 مارانیب در زخم پانسمان ای دهید یبآس پوست ،یمخاط اءشغ بدن، حاتش تر ای عاتیما با تماس از بعد •

 )مشتمل بر تجهیزات پزشکی( ماریب کینزد مجاور یطیمح اءشی ا با تماس از بعد •

 بدن آلوده موضع ای و هیناح با تماس از بعد ماش  دست ،یدرمان اقدامات انجام ای و مراقبت نیح در کهیدرصورت •

 .افتی خواهد تماس او بدن زیتم ینواح با ماریب
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 . پیشگیری از نیدل استیک )تماس با اجسام برنده و نوک تیز(2

 و افتهی یادیز تیاهم امروزه یمارستانیب های زخم و کیاست دلین از یناش یهاعفونت   

 ظهور ،ها مارستانیب شیافزا .خواند یم فرا یجد یچالش به را کشورها سالمت نظام

 متنوع خدمات به ازین و یکروبیم هایمقاومت افزون روز شیافزا د،یپد باز یهایماریب

 هدف نیبنابرا .سازدیم ریناپذ اجتناب را یدرمان خدمات از یناش یهاعفونت بروز یپزشک

 نیا که چرا باشدیم ممکن حد تا هاعفونت نیا رساندن حداقل به و کاهش ،یمارستانیب یهاعفونت کنترل در یکل

 یدرمان خدمات نهیهز توجه قابل شیافزا موجب یبستر مدت شیافزا با عوارض، جادیا ریم و مرگ بر عالوه هاعفونت

 . گردندیم خدمت رندگانیگ یتینارضا سبب تینها در و شده

 بدن ترشحات ای و خون به آلوده یپزشک زیت نوک لیوسا از یناش یجلد ینفوذ بیآس مفهوم به شدن کیاست دلین   

 در است ممکن حادثه نیا.  است یدرمان بخش در شاغل کارکنان ی کننده دیتهد عامل نیبزرگتر و بوده مارانیب

 سوزن، سر یبرا درپوش گذاشتن ،یدیور ای یعضالن یداروها قیتزر از اعم یدرمان هایمراقبت مختلف مراحل

 پوست در زیت یابزارها ریسا ای یجراح یچاقوها ای سوزن دنیلغز ای و زیت نوک یایاش مخصوص ظرف در گذاشتن

 دلین زخم معموالا .  دارد ازین کیاست دلین به نسبت یشتریب مراقبت به یجراح یچاقوها زخم که شود جادیا جراحان

 یباق که است یروسیو عفونت خطر واقع در اما است کوچک دنید قابل درمان تر ای فیخف یزیخونر صورت به کیاست

 نیا که ردیگ یم قرار یروح و یجسم یها بیآس انواع معرض در شود یم کیاست دلین فرد که یا لحظه از. ماند یم

 جاناتیه و ها استرس ، بیآس خالل در کارکنان.  باشند یجسم عوارض از دتریشد اریبس توانند یم یروح عوارض

 ذهن ، مخرب افکار لیس شدن کیاست دلین محض به.  ستندین یریگ اندازه قابل که کنند یم تجربه را یفراوان یروح

.  ستین امان در یروح یها بیآس از فرد شیآزما ی جهینت شدن مشخص زمان تا و داده قرار هجوم مرود را فرد

 عوارض نیا شیآزما ی جهینت شدن یمنف با که باشدیم شدن کیاست دلین یروح جینتا از یریگ گوشه و یافسردگ

 C تیهپات ، B تیهپات روسیو سه با یآلودگ به توان یم ، کیاست دلین یجسم عوراض از. روند یم نیب از زین یروح

 .کرد اشاره HIV و

 

 

 

 

 

 مارانیب تخت  یرو بر پنبه و برانول وکت،یآنژ سرنگ، کردن رها از بخش پرسنل ریسا و مارانیب و خود یمنیا یبرا •

 .دیکن  یخوددار

ساعت اول حتما به واحد کنترل  6نیدل استیک را حتما مطالعه کرده و در صورت نیدل استیک شدن در  دستورالعمل •

 عفونت یا بهداشت مراجعه نمایید.
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 . واکسیناسیون3

  بستر یدرمان مراکز در اغلش  پرسنل هیکل ، یساز منیا  یورشک تهیکم مصوب  یساز منیا یراهنما برنامه مطابق    

 ارها،یبه کمک اران،یبه پرستاران، کان،شپز املش  هستند، تماس در خون به تهشآغ حاتشتر و خون با که ییسرپا و

 یدرمان و یتش بهدا  یواحدها  های یچ نظافت ،یطب صیخشت یگاههاشیآزمای ها نیتکنس و ناسانشکار ناتور،یواکس

 ب تیهپات ی منسازیا  یبرا پرخطر یگروهها جزءپزشکی  و  یپرستار انیجوشدان و یطب صیخشت  گاههاشیآزما و

 واکسن ق،یتزر نیاول از بعد ماه شش ق،یتزر نیاول از بعد ماه کی صفر، نوبت سه در است الزم و وندش یم محسوب

 یآنت تریت اگر و نموده  یریگ اندازه را خود  دیبا یترآنتیت قیتزر نیآخر از بعد ماه کی و ندینما افتیدر را ب تیهپات

زیر ده باشد الزم IU/M1 ،یبادی آنت زانیم چنانچه و ندارد بوستر دوز به  ازین دش باده  IU/M1 از شیب ی و  یباد

 نوبت واکسن هپاتیت ب با دوز معمولی را دریافت نماید. 3 است مجددا 

   . تفکیک زباله  4

 که دشو می گفته یکیژبیولو غیر یا یکژبیولو ادمو متما به که ستانیربیما بالهز   

 شده ارائه فیتعر راساسب. دشو نمی دمجد دهستفااا نهآ از و شوند یختهر دور باید

 یمارستانیب یعفون زائد مواد ،(EPA) کایآمر ستیز طیمح حفاظت سازمان توسط

 بدن یساز منیا ،یماریب صیتشخ هنگام در که یجامد زائد ماده هر: " از عبارتند

 ای واکسن دیتول و هیته هنگام در ای آنها به مربوط قاتیتحق در و واناتیح و انسان

زباله های بیمارستانی به سه دسته عفونی، " .دارد نام یمارستانیب یعفون زائد مواد د،یآ یم بوجود یکیولوژیب شاتیآزما

  غیرعفونی و تیز و برنده تقسیم می شوند.

 

 

 

 

 

 

   . زباله های عفونی: 1

 لیوسا و گاز ،... و حاتش تر و خون به آلوده البسه و ها پارچه هیکل ،... و یعفون حاتش تر و خون به آلوده لوازم و لیوسا هیکل        

 ،پانسمان  یبرا دهش  مصرف  دستبندها و پنبه  سرم، ست سرم، ادرار،ی ها سهیک سوند، لیقب از ماریب  یبرا دهش  استفاده یکیپالست

 طیمح املش  زا یماریب عوامل تنشدا به مظنون یپسماندها ، ... و اتصال  یها لوله ماسک، دستکش، برانول، یکیپالست قسمت

 فرد با که یزاتیتجه ای مواد آلوده، سواپ بافتها، ،یعفون مارانیب  یساز جدا از شینا  یپسماندها گاه،یشآزما یکروبیم تشک یها

 در یعفون  یپسماندها. وندش یم محسوب یعفون زباله ،مارانیب نیا از دهش دفع مواد و اند تهش دا تماس یعفون  ماریب به مبتال

                                                                .وندش یم  آور جمع رنگ زرد سطل در و رنگ زرد زباله سهیک
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   عفونی:  پسماندهای غیر. 2

 که هستند یرعفونیغ یپسماندها ... و وهیم غالشآ و پوست مصرف، کباری ظروف ،ییاذغ مواد ماندهیباق ،یخانگ بهش یها زباله هیکل   

 از پس د،ش  پسماند از پر ظروف و سهیک چهارم سه یوقت .وندش ی آور جمع رنگ یآب سطل در و رنگ یکشم زباله سهیک در دیبا

 د. نمو ی آور جمع را آنها دیبا آنها، درب زدن گره و بستن

                                                                                                           

 

   : پسماندهای نوک تیز و برنده. 3 

 زیت مصرف کباری لهیوس هرگونه  و ییدارو ،یخون یها فرآورده و سرم کستهش شیشه های  وکت،یآنژ انواع ، ستوریب غیت  سوزن، سر   

 و زیت نوک زباله. وندش یم برنده و زیت  یپسماندها مولشم دش با دهش  استفاده مارانیب مراقبت و درمان ص،یترخ  یبرا که برنده و

 جمع آوری می شود.                                                                                                   Safety box  مقاوم جعبه در نه ای دش با تهشدا یآلودگ نکهیا از نظر صرف برنده
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 با تهش دا ونیناسیواکس سابقه فرد چنانچه. است  یضرور B تیهپات روسیو هیعل دالورودیجد رانیفراگ ونیناسیواکس   

 .گردد یم هیتوص مجدد ونییناسیواکس یبادی آنت تریت و دش

 راه های ارتقاء ایمنی

یمنی ا تحتیاطاا  و هدـش یـتلق ونیـعف تیـبایس هـمربوط راـبیم ،انیـمدر یجرـسوپر هرگونه منجاا مهنگا به *

 د.گیر ارقر مدنظر (شپورو و ماسک، ستکشد ن)پوشید

 آب ضد نپانسما با موضع و هشد دهستفاا ستکشد از ستا میالزا ها ستد در خمز یا و بریدگی دجوو رتصو در   *

 .دشو هپوشاند

 .  ستا وریضر رتصو افظـمح یلدـش از دهتفاـسا ،رـپرخط ادرـفا روی رـب مانیدر یسیجرهاوپر منجاا مهنگا به *

 استیک )مواجهه با اشیاء نوک تیز و برنده( لنید از ناشی یها سیبآ وزبر مهنگا به    *

کنید )سبب خونریزی  دداریوـخ اادـکیا خمز محل در رفشا دیجاا از و داده شستشو نصابو و آب با بالفاصله را خمز  *

 بیشتر از محل زخم نشوید(.

 .هیدد عطالا ربیما از زمال تمایشاآز منجاا جهت دخو لمسئو به را عموضو ر،بیما دنبو مشخص رتصو در *

 تمااقدا منجاا تا و داده عالـطا مرکز ای حرفه شتابهد لمسئو یا و عفونت لکنتر لمسئو به بالفاصله را عموضو *

 .نمائید یپیگیر را عموضو مقتضی

 و ... چشم روی بر نخو نپاشید نماز در زمال تمااقدا *

 به را تبامر و تهیه نوـخ ایشـمآز مربوطه ربیما از داده، شستشودقیقه  15 تمد به اوانفر آب با راا،فو را موضع *

 . کنید سانیر عطالا مسئولین

 حفاظت و یا حرفه بهداشت

 یشغل
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 چنانچه و نموده منعکس را ینیبال میت و بیمار تعامالت جزئیات که است دائمی قانونی سند تنها بیمار گزارش ثبت       

 غالبا متاسفانه .باشد می پرسنل مدافع بهترین است شده غفلت مراقبت و درمان در که نماید اظهار بیمار ولی یا و بیمار

 کلمات از مکرر استفاده نتیجه در گیرد می صورت یپرستار و ینیبال یها گزارش و یسینو پرونده  در که  هایی غفلت

 و مانده مخفی اشتباهات این است ممکن اگرچه .گردد می نویسی گزارش دقت عدم سبب که بوده معنی بی و مفهوم نا

 داشته وجود مراقبت کننده دریافت بیمار بر جدی بسیار  تاثیرات احتمال همچنین اما باشد نداشته بیمار بر جدی تاثیری

 پرسنل برای قانونی مشکالت ایجاد باعث اینکه ضمن شود یم ینیبال میت عملکرد اعتبار شدن کاسته سبب امر این و

 ریزی برنامه و یابیارز نهیزم در هیاول ابزار و یشک پز علم یغن هیسرما مارانیب یکش پز مدارکبنابراین  .گردد می نیز

 مراقبت امکان ساختن فراهم یرامیب اتیجزئ قیدق ثبت از یاصل فلسفه و است یدرمان و یتش بهدا ایمراقبته  برا یآت

 .است ماریب از بهتر

 دستورالعمل های مستندسازی

 (How) دشو منجاا زيمستندسا چگونه. 1

 باشند. معتبر و ستدر یها ارزش دارای باید هشد ثبت یها داده : صحت. 1-1

 جامعیت: تمام داده های مورد نیاز جمع آوری و ثبت شود.. 2-1

 جاری بودن: داده ها باید به روز باشد.. 3-1

 لی باشد.وـقب لـقاب یاـه ارزش و خصـمش یاـمعن دارای باید ای داده عنصر هر. تعریف داده ها: . 4-1

 تجزئیا هگیرند بر در و هدـش تعریف وحمشر رتصو به باید ها داده یها ارزش و تصفا :  دنبو تجزئیا دارای. 5-1

 .باشند زمال

 الزامات پرونده نویسی
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 کنند.   تـحمای را رـنظ ردوـم دـین افر اـی دبررکا نندابتو که باشد ای ازهندا به ها داده ارزش : قتد. 6-1

 . باشند دارمعنا نظر ردمو یندافر یا دبررکا ایبر ها داده : دنبو مرتبط. 7-1

 .  دکر ثبت نهاآ منجاا از دـبع لهـبالفاص دـبای را انیـمدر و تشخیصی تمااقدا به طمربو تطالعاا :دنبو مهنگا به . 8-1

  (What. چه چیزی مستند شود )2

 مهم هشتباا یک تجزئیا فذـح .تـسا اقصـن ناـمدر و تـقبامر هدـهند سنعکاا ناقص هندوپر یک ،قانونی مسائل در

 .دشو ثبت ربیما هندوپر در باید یچیز  رـه هـک تـنیس اـمعن انبد ینا لبتها .ستا زیمستندسا در عمومی و

 : هـک هستند نظر ینا بر پزشکی رقصو و مانیدر ییهارنگاا سهل به سیدگیر قانونی جعامردیدگاه حقوقی:  •

 

 

 :باشد یرز اردمو شامل باید ربیما با جههامو و یزیتو هر در زیمستندسا :پزشکی زیسا مستند عمومی نیناقو -1-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کیپزش تصطالحاا زیسا مستند -2-2

 شناییآ اردستاندا عالئم  و راتاـختصا اـب و تهـشدا کیـپزش تطالحاـصا مینهز در کاملی تطالعاا باید مانیدر تیم *

 .   باشند شتهدا

 هنشد منجاا یعنی : هنشد ثبت هندوپر در نچهآ

 جعهامر لیلد یا صلیا شکایت *
 یخچه رتا *
 کیفیزی معاینه *
 یافته ها *
 لیهاو تشخیصی تمایشاآز نتایج *
 یبالین تشخیص و یابیارز *
 تقبامر برنامه *
 نیمادر شتیابهد قبتامر متخصص ینااخو هویت و یخرتا *

 بعالوه: 
 .شود  ثبت دیبا یک پز  ها هیتوص  ریگیپ از ماریب امتناع *

 .شود ظـحف محرمانه ، نیناقو و پزشکی قخالا تماالزا با مطابق کامل ربطو باید پزشکی ارکمد *

 هکنند ءاـمضا درـف متـس و انعنو و باشد ءمضاا و یخرتا دارای باید هندوپر در هشد ثبت ردمو هر *

 .باشد مشخص
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ل خارجی حوادث، علل ـعل ، تماا  دـقا ، ائیـنه یتشخیصها) ربیما هندوپر تر حیاتی یبخشها از باید راتختصاا  *

 فوت( حذف شوند.

 ، رختصاا از دهستفاا  یاـج هـب اول راـب ایرـب تـسا رـبهت)به جز موارد استثنا(  راتختصاا از دهستفاا رتصو در *

 رختصاا یک ستا ممکن که اچر د،شو دهستفاا آن راـختصا از یدـبع اردوـم در و هشد ثبت کامل ربطو نظر ردمو مطلب

 شتهدا راتختصاا ینا از تیومتفا یشتهادابر مختلف نکنندگا دهستفاا طرفی از و دشو قطالا پزشکی واژه چندین به

 .ستا غیرممکن گاهی قتو فتالا ضمن ، صحیح واژه هـب دنبر پی که باشند

 اصول مستندسازی -3-2

 .نکنید منعکس زیسا مستند حین را دخو شخصی اتنظر و کنید ثبت را حقایق: دنبو عینی * 

 را ها نگما و تیاـحدس. دوـش دهتفاـسا بهمـم و کلی یها گفته یجا به صریح نبیا از باید تثبتیا ایبر: باشد صریح *

 .باشند حقیقی و قعیوا تطالعاا ویحا باید تثبتیا .نکنید مستند

 مهنگا  هـب باید مانیدر قبتامر تطالعاا ثبت ، دشو می موشیافر رچاد سانیآ به ننساا حافظه نچو: باشد مهنگا به *

 را مربوطه تطالعاا ها نمادر ماـنجا و اـهدارو ویزـتج مانیدر قبتامر ئهارا از بعد ینابنابر. دشو منجاا ادثحو ادخدر

 .کنید تـثب آن از لـقب هـن و ناـمدر منجاا یا دارو دادن از بعد همیشه

 نقطه و صحیح ءمالا عایتر. باشد مرتب و نااخو باید هشد ثبت تطالعاا کلیه: باشد اوممد و ضحوا زیمستندسا *

 . ستا وریضر تطالعاا ثبت در یبند هـجمل و اریگذ

   هـگون نـیا انوـت می را ناییاخو کلی رطو به.  نیست ای دهسا چیز ناییاخو ایبر رمعیا تعیینباشد:   نااخوو   کامل *

 نااخو باید هندوپر خلدا تاـثبتی ماـتم .هـن اـی ستا ننداخو قابل حتیرا و حضوو به شتددایا یک یاآ که دکر تعریف

 سایر به  اتمستند دنبو نااخو.  هدد ارقر دییاز اتاطرـمخ ضمعر در را ربیما نداتو می اتمستند دنبو نااناخو .باشد

    د.کنمی تضمین را ربیما قبتامر حرـط اومدـت و دـکن یـم کـکم انانگرـمدر

 (When. چه موقع مستند شود )3

 آن یا بالفاصله بعد از انجام آن ثبت کنید. منجاا مهنگا به را نمادر و قبتامر *

 ید.کنهرگز قبل از انجام عملی آن را ثبت ن *

 (Who. چه کسی مستند کند )4

 و حقایق نماز ترتیب به زیرا آنها شوند می هنامید زمستندسا کنند می ئهارا شتیابهد قبتامر تخدما که ادیفرا متما

 : که باشیم شتهدا خاطر به .کنند می ثبت را رانبیما سالمت رهبادر ئمیدا اتمشاهد

 
 .ستا ناقص نمادر و قبتامر ههندد سنعکاا ناقص هندوپر یک قانونی مسائل در

 "هنشد منجاا یعنی هنشد ثبته ندوپر در نچهآه " ک هستند نظر ینا بر مانیدر یها رینگاا سهل به سیدگیر قانونی جعامر
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 19پیام های بهداشتی ویژه افراد مبتال یا مشکوک به کووید 

 

 حدود. شوند یم مبتال 19 دیکوو یماریب فیخف فرم به افراد اکثر    

 میعال .هستند دیشد میعال یدارا کرونا، به انیمبتال درصد 20

 سرفه، ،(زانیم هر به) تب از یبیترک معمول طور به 19 دیکوو یماریب
 اطالعات  .است یخستگ احساس و یعضالن یکوفتگ دشوار، تنفس

 به یخودجداساز  .میکن کسب معتبر منابع از کرونا خصوص در را خود
 و یکاف هیتهو با مجزا قسمت ای اتاق کی در و منزل در ماندن یمعن
 منزل در یخودجداساز و استراحت کرونا، فیخف میعال داشتن صورت در .است مجزا توالت و ییدستشو یدارا حاا یترج

 میباش داشته توجه  .میکن یریشگیپ مردم ریسا و دوستان بستگان، به روسیو شتریب انتشار از تا میباش داشته را

 در اگر  .میباش داشته دسترس در سنج تب رینظ الزم زاتیتجه  .میکن تیرعا روز 14 مدت به حداقل را یخودجداساز
 حتاجیما ریسا و یکاف خواربار .میباش داشته دسترس در یکاف زانیم به م،یهست پزشک زیتجو با ییداروها مصرف حال

 و حتاجیما دیخر یبرا خود انیاطراف از  .میکن هیته( خود نهیقرنط ای ونیزوالسیا مدت یبرا) هفته 4 تا 2 یبرا را منزل
 در  .میبسپار خود انیاطراف ای و انیآشنا دوستان، به را خود حتاجیما هیته ،یماریب زمان در  .میریبگ کمک دارو دیخر

 که یفرد ،یماریب زمان در  .شود ما منزل وارد دینبا کرده، هیته را ما ازین مورد حتاجیما که یفرد ،یماریب زمان
 شبکه ای تلفن قیطر از خود لیفام و دوستان با .بگذارد در پشت در را اقالم دیبا کرده، هیته را ما ازین مورد حتاجیما

 توالت اگر . میکن برقرار را اتاق مناسب هیتهو میبتوان تا میباش دارد پنجره که یمحل ای اتاق در .میباش ارتباط در یاجتماع
 حاایترج) حوله  .میکن یضدعفون را توالت در تماس معرض در سطوح تمام استفاده، هربار از بعد ستین دسترس در مجزا

....( مبلمان) منزل در مشترک بالقوه گرید لهیوس نوع هر ای و تختخواب وان،یل ،یغذاخور لیوسا ،(مصرف کباری دستمال
 با اگر .میکن یخوددار آنها با کینزد تماس از دوستان، و خانواده افراد با تعامل یبرا  .میکن استفاده جداگانه صورت به را
 صورت در و میده انجام را منزل در یخودجداساز م،یهست سالم حاضر حال در یول میاداشته تماس کرونا به مبتال ماریب

 .کند موافقت منزل در ما یدورکار با تا میکن هماهنگ خود یکارفرما با.  میکن مراجعه پزشک به م،یعال بروز

 

 به سایت وزارت بهداشت مراجعه فرمایید.) 19لطفا به منظور بهره مندی از مطالب کوید 

https://behdasht.gov.ir)  
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 :دشبا یم ریز موارد به یابیدست انیجوشدان  یبرا شش پو ضوابط نییتع از هدف

 جامعه آحاد و انیمددجو اعتماد بجل *                                   هجامع یفرهنگ و ینید  ها ارزش به تراماح *

 یب آس از  یریگیشپ و سالمت حفظ *            عفونت انتقال از یریگیشپ *ی           ا حرفه نیمواز تیرعا *

 دانشجویان گروههای پرستاری، اتاق عمل، هوشبری و علوم آزمایشگاهیی حتما موارد زیر را رعایت نمایند.

 و مامایی دانشجویان پرستاری

 اونیفورم آقایان خانم ها

 روپوش سفید
 شلوار مشکی
 مقنعه مشکی
 کفش متعارف

 شناساییاتیکت 

 روپوش سفید
 شلوار مشکی
 کفش متعارف

 اتیکت شناسایی

 
 و هوشبری دانشجویان اتاق عمل

 روپوش سبز یا آبی
 شلوار سبز یا آبی 
 مقنعه سبز یا آبی

 روپوش سبز یا آبی
 شلوار سبز یا آبی 
 مقنعه سبز یا آبی

 
 دانشجویان علوم آزمایشگاهی

الزامات پوشش 

 فراگیران
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 روپوش سفید
 شلوار مشکی
 مقنعه مشکی
 کفش متعارف

 اتیکت شناسایی

 روپوش سفید
 شلوار مشکی
 مقنعه مشکی
 کفش متعارف

 اتیکت شناسایی
 

 

 

 اصطالحات رایج پرستاری

 فارسی معادل معادل انگلیسی اختصار
V/S Vital Sign عالئم حیاتی 

BP Blood Pressure فشار خون 

T Temperature درجه حرارت 

P Pulse نبض 

BS Blood Sugar قند خون 

FBS Fast Blood Sugar قند خون ناشتا 

CBC Cell Blood Count شمارش سلولهای خون 

I.V Intravenous )وریدی)از طریق ورید 

I.M Intramuscular درون عضالنی 

S.C Subcutaneous زیر جلدی 

SBP Systolic blood pressure )فشار خون سیستولیک )حداکثر 

U/A Urin analysis تجزیه ادرار 

HTN Hypertension(-sive) )افزایش فشار خون )مبتال به آن 

I.D Intra dermal )داخل جلدی)پوستی()تست پنی سیلین 

C.R Controlled Respiration تنفس کنترل شده 

C.R Cardio Respiratory قلبی تنفسی 

N.G Tube Nasogastric Tube ایمعده  -لوله بینی 

ETT Endo Tracheal Tube لوله داخل نای 

ETT Exercise Tolerance Test تست تحمل ورزش 

Fx Fracture شکستگی 

D.S Dis Continue عدم پیگیری 

O.b Occult blood )خون در مدفوع)مخفی( )تست گایاک 

N&V Nausea and Vomiting تهوع و استفراغ 

 اختصارات پزشکی
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R.O.S Review of systems  دستگاه هابررسی 

HF Heart Failure نارسایی قلبی 

CHF Congestive heart failure نارسایی احتقانی قلبی 

P.E Pulmonary Embolism آمبولی ریوی 

DVT Deep Venous Thrombosis ترومبوز)تشکیل لخته( وریدی عمقی 

MI Myocardial Infarction (قلبی سکته)        انفارکتوس میوکارد 

CVA Cerebrovascular accident )حادثه عروق مغزی )سکته مغزی 

NPO Non per oral )از راه دهان چیزی نخورد )ناشتا 

ECG Electrocardiogram (-ograph) )الکتروکاردیوگرام )نوار قلب 

PSA Prostate specific antigen آنتی ژن اختصاصی پروستات 

LDL Low Density Lipoprotein لیپوپروتئین با چگالی کم 

HDL High Density Lipoprotein لیپوپروتئین با چگالی زیاد 

HBV Hepatitis B virus ویروس هپاتیت ب 

AM ante meridiem(L) before noon قبل از ظهر 

MD Median Day میانه)وسط( روز 

MN Median Night میانه)وسط( شب 

M&N Morning and Night صبح و شب 

PM Post mortem(L) after death بعد از ظهر 

OR Operating Room اتاق عمل 

ABG Arterial blood gasses گازهای خون شریانی 

BMI Body Mass Index شاخص توده بدن 

BPH Benign Prostatic Hypertrophy بزرگی خوش خیم پروستات 

Amp Ampoule آمپول 

Tab Tablet قرص 

PT Prothrombin Time زمان پروترومبین 

PTT Partial Thromboplastin Time زمان نسبی ترومبوپالستین 

INR International Normal Range رنج نرمال بین المللی 

PRN Pro-Ri-Nata(L) as required )در صورت نیاز)لزوم 

q.s Quantum sufficit(L) as much as will suffice به اندازه)مقدار( کافی 

H.V.D Hypoxic Ventilatory Decline زوال)تخریب( تهویه ای هیپوکسیک 

H.P.V Hypoxic Pulmonary Vasocostriction تنگ کننده عروق ریوی هیپوکسیک 

ARDS Acute Respiratory Desteres Syndrom سندرم دسترس)فشار( تنفس بزرگسال 

HL Heparin Luck هپارین الک 

COPD Chronic Obstructive Pulmonary Disease بیماری مزمن انسدادی ریوی 

N.S Normal Saline نرمال سالین 

DW Distilled Water آب مقطر 

D-5-W Dextrose 5% in water  در آب %۵دکستروز 

D10W ۱۰% dextrose(in water) injection  درصد)در آب( ۱۰تزریق دکستروز 

D20W ۲۰% dextrose(in water) injection ۲۰  (آب در)درصد تزریق دکستروز 
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D50W ۵۰% dextrose(in water) injection  درصد)در آب( ۵۰تزریق دکستروز 

D70W ۷۰% dextrose(in water) injection  درصد)در آب( ۷۰تزریق دکستروز 

۵DW ۵% dextrose(in water) injection  درصد)در آب( ۵تزریق دکستروز 

D/S Dextrose and Saline دکستروز سالین 

D-5-S Dextrose 5% in Saline  در سالین %۵دکستروز 

TUR Transurethral resection(of prostate) عمل برداشتن )پروستات( از طریق پیشابراه 

ABC Airway, Breathing and Circulation راه هوایی، تنفس و گردش خون 

RBC Red Blood Cell سلول)گلبول( قرمز خون 

WBC Whole Blood Cell Count; White Blood Cell  شمارش کامل سلولهای خونی؛ گلبول های سفید

 خون

BUN Blood urea nitrogen نیتروژن اوره خون 

FFP Fresh Frozen Plasma پالسمای تازه منجمد شده 

Ab Antibody )آنتی بادی )پادتن 

HGB Haemoglobin هموگلوبین 

Hg Hydrargyrum(L)mercury التین( جیوه( 

T3 Triiodothyronin تری یدوتیرونین 

T4 Thyroxine تیروکسین 

TSH Thyroid–stimulating (thyrotrophic) hormone )هورمون محرک تیرویید )تیروتروفیک 

ESR Erythrocyte Sedimentation Rate  قرمزمیزان رسوب گلبول 

DZP Diazepam دیازپام 

K Kalium(L) potassium پتاسیم 

Ca Calcium کلسیم 

Na Natrium(L) sodium سدیم 

Mg Magnesium منیزیم 

Cr Creatinine کراتینین 

TG Triglyceride تری گلیسرید 

Chol Cholesterol کلسترول 

Pen Penicillin پنی سیلین 

MCH Mean Corpuscular Haemoglobin هموگلوبین متوسط گویچه ای 

MCV Mean Corpuscular Volume حجم متوسط گویچه ای 

inj Injectable,inject(ion) قابل تزریق، تزریق کردن 

FHR Fetal Heart Rate میزان ضربان قلب جنین 

CCU Cardiac Care Unit واحد مراقبت قلبی 

ICU Intensive Care Unit  های ویژهواحد مراقبت 

ENT Ear,Nose and Throat گوش، حلق و بینی 

ARF Acute Rheumatic Fever تب روماتیسمی حاد 

EMS Emergency Medical Service خدمات فوریت های پزشکی 

bd Bis die(L)twice a day التین( دو بار در روز( 

qh quaque hora(L) every hour )هر ساعت )التین 
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q2h quaque secunda hora(L) every two hours )هر دو ساعت )التین 

q3h quaque tetria hora(L) every three hours )هر سه ساعت )التین 

qid Quarter in die(L) four rimes a day )چهار بار در روز )التین 

tds Ter die sumendum(L) tobe taken three times a 

day 
 شود)روزی سه بار( )التین(روزی سه بار خورده 

syr Syrupus(L) syrup )شربت )التین 

DC Decrease کم شدن 

CXR Chest X-Ray رادیوگرافی قفسه سینه 

CPR Cardio Pulmonary Resuscitation احیاء قلبی ریوی 

CBR Complete Bed Rest استراحت مطلق در بستر 

 گیریعالئم اختصاری مربوط به واحد های اندازه 

 معادل فارسی معادل انگلیسی اختصار

gtt drops قطره ها 

kg kilogram کیلو گرم 

L Liter لیتر 

Lb Pound پوند 

mcq microgram میکروگرم 

mEq milliequivalent میلی اکی واالن 

mg milligram میلی گرم 

OZ ounce اونس 

Tbsp table spoon قاشق غذاخوری 

Tsp tea spoon قاشق چایخوری 

ml milliliter میلی لیتر 

 کاردکس و ییدارو دستورات در متداول یاختصار عالئم

 معادل فارسی معادل انگلیسی اختصار

IM intramuscular داخل عضالنی 

IV intravenous داخل وریدی 

KVO keep vein open رگ را باز نگهدارید 

Oint ointment پماد 

OD right eye  راستچشم 

OS left eye چشم چپ 

OU both eyes هر دو چشم 

PC after meals بعد از غذا 

PRN when needed در صورت لزوم 

q every هر 

qd every day هر روز 

qh every hour هر ساعت 

q2h every 2 hours  ساعت ۲هر 

q4h every 4 hours  ساعت ۴هر 
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qhs every night at bedtime  هنگام خوابهر شب 

qid four times a day ۴ بار در روز 

RX take مصرف کنید 

SC subcutaneous زیرجلدی 

stad at once فوری 

supp suppository شیاف 

syr syrup شربت 

tab tablet قرص 

Tid tree times a day ۳ بار در روز 

 ماریب پرونده و مارستانیب در متداول یاختصار عالئم

abd abdomen شکم 

ABO main blood groups گروه های اصلی خون 

adm admission پذیرش 

BM bowel movement اجابت مزاج 

BP blood pressure فشار خون 

BR bed rest استراحت در تخت 

C with همراه-با 

CBC complete blood count شمارش کامل گلبولهای خون 

CBR complete bed rest استراحت مطلق در تخت 

CC chief complaint شکایت اصلی 

DX diagnosis تشخیص 

ECG/EKG electrocardiogram الکتروکاردیوگرافی 

GI gastrointestinal روده ای-معدی 

GU genitourinary ادراری-تناسلی 

HPI history of present illness تاریخچه بیماری فعلی 

I&O intake and output مایعات دریافت شده و دفع شده 

Lab laboratory آزمایشگاه 

Lt left چپ 

NPO nothing by mouth ممنوعیت مواد خوراکی 

OOB out of bed خارج از تخت 

OR operation room اتاق عمل 

PE physical examination معاینات جسمی 

PMH past medical history تاریخچه گذشته بیماری 

postop post operative بعد از عمل 

preop pre operative قبل از عمل 

Pt patient مددجو 

RBC red blood cell گلبول های قرمز خون 

RBR relative bed rest استراحت نسبی 

R/O rule out تشخیص احتمالی 
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Ros review of systems مروری بر سیستم های بدن 

Rt right راست 

S without بدون 

TPR Tempreture  pulse  respiration درجه حرارت،نبض،تنفس 

U/A urinalysis آزمایش کامل ادرار 

U/C urine culture کشت ادرار 

VS Vital signs عالیم حیاتی 

WBC white blood cell گلبول های سفید خون 

 

اندوزی و رسشار از علم ،رپ از موفقیت  یامید داریم هک لحظات 
 مهربانی را با هم بگذرانیم.

  با سپاس                                                                                                                           
 معاونت آموزشی بیمارستان شهید بهشتی

 


