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 رسالت

 پلدختر بیمارستان امام خمینی )ره(

  .رسالت بیمارستان امام)ره( پلدختر به شرح زیر می باشد

 

 افزایش ایمنی بیمار ،همراهان و کارکنان (1

 بیمارستان

استاندارد  مبتنی بر بهبود کیفیت و اجرای فرایندهای  (2

 ایمنی

 حفظ کرامت انسانی و تکریم ارباب رجوع (3
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 : (Vision)چشم انداز

 ارتقا کیفیت و ایمنی خدمات بیمارستان

 

 

 :( values)شها زار

 حفظ ارزشها و قوانین و رعایت طرح انطباق         -1

 منشور حقوق بیمار و تكریم ارباباحترام به حقوق بیماران بر اساس آئین نامه          -2

 رجوع

 حفظ کرامت انسانی براي همه افراد بدون قائل شدن هرگونه تبعیضی -3

 احترام به حقوق کلیه همكاران در هر رده اي -4
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 رعایت حقوق گیرندگان خدمت

 

 مفاهیم و واژه ها:

 بهداشتی درمانی معرفی می کند. ار: کسی که خود را به ارائه دهنده خدمت جهت دریافت خدماتبیم • 

 .شناسد می رسمیت به افراد براي را خاصی اختیارات و امتیازات که جامعه یک بر حاکم مقررات و قواعد مجموعه: حقوق • 

 د.میشو تعریف است وسزاوار درست آنچه معنی به زبانها تمام در حقوق  •

 بیمارستانها. میگیرند کار به بیمار حقوق منشور عنوان تحت را منشوري کشورها اکثر درمانی و بهداشتی سیستمهاي: بیمار حقوق منشور • 

 .کنند تسلیم وي به را بیمار حقوق منشور پذیرش واحد در بیمار بستري هنگام هستند موظف

 محور بیمار مراقبت

بهداشتی و درمانی را به صورت اثربخش و با کیفیت فاده از منابع فیزیکی، کارکنان را قادر سازند مراقبتهاي است با باید بیمارستانها مدیران

باال براي بیماران فراهم سازند. مراقبت بیمارمحور بر این اصل استوار است که کل منابع و فعالیتهاي سازمان باید حول محور بیمار 

 سازماندهی شود. مراقبت بیمار محور اصلیت خود را از بهبود کیفی مستمر دریافت کرده است.

 عمده مراقبتهاي بیمار محور عبارتند از:اهداف 

  بیماران از مراقبت بهبود تداوم    •

  بیمارستان در بیماران انتقال کاهش    •

  خدمات دهندگان ارائه بین تخصصی روابط مداوم توسعه و بهبود    •

 راي انجام وظایفشان به روشی که بیشتر پاسخگوي نیازهاي بیماران باشد ب کارکنان کردن توانمند    •

 . دارد تأثیر بیمار نیازهاي رفع بر مستقیم طور به که تخصصی و مراقبتی فعالیتهاي بر تمرکز    •

 :از عبارتند محور بیمار مراقبت اصول

 در یک گروه قرار می گیرند تا ارائه دهندگان خدمات به مشابه نیازهاي با بیمارانی اصل، بنابراین:  بیماران مجدد گروهبندي

 مشکالت اختصاصی آنها بهتر رسیدگی کنند. در این روش ارائه دهندگان خدمات به طور موفقیت آمیزي قادر به ارائه مراقبتهاي

 کیفی خواهند بود.

 آورده شود. عدم تمرکز خدمات: طبق این اصل خدمات مورد نیاز بیمار باید به محل بستري بیمار

 افزایش استقالل بیمار: با ارائه اطالعات بهداشتی و درمانی به بیمار می توان بیمار را در زمینه تصمیم گیریهاي بالینی مشارکت

 داد.

 الزم آموزشهاي باید بیماران نیازمندیهاي رفع اثربخش و کارآمد نحوه زمینه در کارکنان  آموزش ضمنی ارائه دهندگان خدمات:

 فت دارند.ادری را

سادگی وظایف: اغلب الزم است وظایف را ساده کرد و مورد تجزیه و تحلیل قرار داد تا بتوان آن را به صورت اثر بخش و کارآمد اجرا کرد. 

 در مراقبت بیمارمحور با گروهبندي بیماران، وظایف مربوطه تخصصی تر و ساده تر می شود.
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 منشور حقوق بیمار در ایران

 حقوق بیمار

 .است بیمار حق سالمت خدمات مطلوب دریافت    -1

 :باید سالمت خدمات ارائه    -

 ؛ باشد مذهبی و فرهنگی اعتقادات ، ارزشها به احترام با و انسان منزلت و شأن شایسته    (1-1

 ؛ باشد مهربانی با همراه و ادب ، انصاف ، صداقت پایه بر    (1-2

 ؛ باشد جنسیتی و بیماري نوع ، مذهبی ، فرهنگی ، قومی جمله از تبعیض هرگونه از فارغ    (1-3

 ؛ باشد روز دانش اساس بر    (1-4

 ؛ باشد بیمار منافع برتري بر مبتنی    (1-5

 ؛ باشد بیماران درمانی اولویتهاي و عدالت بر مبتنی سالمت منابع توزیع مورد در    (1-6

 بر هماهنگی ارکان مراقبت اعم از پیشگیري ، تشخیص ، درمان و توانبخشی باشد. مبتنی    (1-7

 باشد؛ ضروري غیر محدودیتهاي و رنج و درد تحمیل از دور به و ضروري و پایه رفاهی امکانات کلیه تأمین همراه به    (1-8

ان باردار، سالمندان ، بیماران روانی ، زندانیان ، معلوالن زن ، کودکان جمله از جامعه پذیر آسیب گروههاي حقوق به اي ویژه توجه    (1-9

 ذهنی و جسمی و افراد بدون سرپرست داشته باشد؛

 ؛ باشد بیمار وقت به احترام با و ممکن زمان سریعترین در    (1-10

 ؛ باشد خدمت گیرندگان جنس و سن ، زبان چون متغیرهایی گرفتن نظر در با    (1-11

بت هاي ضروري و فوري )اورژانس( ، بدون توجه به تأمین هزینه آن صورت گیرد.در مورد غیر فوري ) الکتیو( بر اساس مراق در    (1-12

 ضوابط تعریف شده باشد ؛

 خدمات ارائه از پس است الزم ، نباشد ممکن مناسب خدمات ارائه که صورتی در ،(  اورژانس)  فوري و ضروري هاي مراقبت در    (1-13

 توضیحات الزم ، زمینه انتقال بیمار به واحد مجهز فراهم گردد ؛ و يضرور

 ارائه وي آسایش حفظ هدف با باشد می الوقوع قریب بیمار مرگ و برگشت قابل غیر بیماري وضعیت که حیات پایانی مراحل در    (1-14

، معنوي و عاطفی وي و خانواده اش در زمان احتضار  اجتماعی ، روانی نیازهاي به توجه ، بیمار رنج و درد کاهش ، آسایش از منظور. گردد

 میباشد . بیمار در حال احتضار حق دارد در آخرین لحظات زندگی خویش با فردي که می خواهد همراه گردد.

 

 ؛ گیرد قرار بیمار اختیار در کافی میزان به و مطلوب نحو به باید اطالعات    -2

 رد ذیل باشد ؛موا املش باید اطالعات محتواي    (2-1

  ؛ پذیرش زمان در بیمار حقوق منشور مفاد  (2-1-1

 حمایتی هاي سیستم معرفی و بیمه ضوابط و درمانی غیر و درمانی خدمات از اعم بیمارستان بینی پیش قابل هاي هزینه و ضوابط( 2-1-2

 ؛ پذیرش زمان در

ل ارائه مراقبت از جمله پزشک ، پرستار و دانشجو و ارتباط حرفه اي مسئو پزشکی گروه اعضاي اي حرفه ي رتبه و مسئولیت ، نام( 2-1-3

 آن ها با یکدیگر ؛
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(روشهاي تشخیصی ودرمانی و نقاط ضعف و قوت هر روش و عوارض احتمالی آن ، تشخیص بیماري، پیش آگهی و عوارض آن و 2-1-4

 نیز کلیه ي اطالعات تأثیر گذار در روند تصمیم گیري بیمار ؛

 (نحوه دسترسی به پزشک معالج و اعضاي اصلی گروه پزشکی در طول درمان ؛2-1-5

 (کلیه اقداماتی که ماهیت پژوهشی دارند ؛2-1-6

 (ارائه آموزش هاي ضروري براي استمرار درمان ؛2-1-7

 (نحوه ارائه اطالعات باید به صورت ذیل باشد:2-2

بیمار از جمله اضطراب و درد و ویژگی هاي فردي وي از جمله زبان ، تحصیالت و توان (اطالعات باید در زمان متناسب و با شرایط 2-2-1

 درك در اختیار وي قرار گیرد ، مگر این که :

 ، ضروري اقدام از پس اطالعات انتقال صورت این در.) گردد بیمار به آسیب سبب فوق اطالعات ارائه بواسطه درمان شروع در تأخیر    -

 انجام شود( باید مناسب زمان اولین در

 مگر. شود شمرده محترم بیمار خواست باید صورت این در که نماید امتناع امر این از ، اطالعات دریافت حق از اطالع رغم علی بیمار    -

 .دهد قرار جدي خطر معرض در را سایرین یا وي بیمار، اطالع عدم اینکه

بالینی خود دسترسی داشته باشد و تصویر آن را دریافت نموده و تصحیح  پرونده در شده ثبت اطالعات کلیه به تواند می بیمار(2-2-2

 اشتباهات مندرج در آن را درخواست نماید.

 .شود شمرده محترم باید سالمت خدمات دریافت در بیمار آزادانه گیري تصمیم و انتخاب حق    -3

 :باشد می ذیل موارد درباره گیري تصمیم و انتخاب محدوده    (3-1

 (انتخاب پزشک معالج و مرکز ارائه کننده ي خدمات سالمت در چارچوب ضوابط ؛3-1-1

 (انتخاب و نظر خواهی از پزشک دوم به عنوان مشاور ؛3-1-2

(شرکت یا عدم شرکت در هر گونه پژوهش ، با اطمینان از اینکه تصمیم گیري وي تأثیري در تداوم و نحوه ي دریافت خدمات 3-1-3

 خواهد داشت ؛سالمت ن

( قبول یا رد درمان هاي پیشنهادي پس از آگاهی از عوارض احتمالی ناشی از پذیرش یا رد آن مگر در موارد خودکشی یا موردي که 3-1-4

 امتناع از درمان شخص دیگري را در معرض خطر جدي قرار دهد ؛

بیمار واجد ظرفیت تصمیم گیري میباشد ثبت و به عنوان راهنماي (اعالم نظر قبلی بیمار در مورد اقدامات درمانی آتی در زمانی که 3-1-5

اقدامات پزشکی در زمان فقدان ظرفیت تصمیم گیري وي با رعایت موازین قانونی مد نظر ارائه کنندگان خدمات سالمت و تصمیم گیرنده 

 جایگزین بیمار قرار گیرد ؛

 

 :(شرایط انتخاب و تصمیم گیري شامل موارد ذیل میباشد 3-2

 (انتخاب و تصمیم گیري بیمار باید آزادانه و آگاهانه ، مبتنی بر دریافت اطالعات کافی و جامع )مذکور در بند دوم ( باشد ؛3-2-1

 (پس از ارائه اطالعات ، زمان الزم و کافی به بیمار جهت تصمیم گیري و انتخاب داده شود.3-2-2

 ی بیمار )حق خلوت(و رعایت اصل رازداري باشد.خصوص حریم به احترام بر مبتنی باید سالمت خدمات ارائه    -4

 باشد؛ کرده استثنا را آن قانون که مواردي در مگر است الزامی بیمار به مربوط اطالعات کلیه به راجع رازداري اصل رعایت    (4-1

ي است بدین منظور کلیه اقدامات ضرور ، شود گذاشته احترام بیمار حریم به باید درمان و تشخیص از اعم مراقبت مراحل کلیه در    (4-2
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 الزم جهت تضمین حریم خصوصی بیمار فراهم گردد ؛

 اطالعات به توانند می شوند می تلقی مجاز قانون حکم به که افرادي و بیمار طرف از مجاز افراد و درمانی گروه و بیمار فقط    (4-3

 ؛ باشند داشته دسترسی

ز جمله معاینات ، فرد معتمد خود را همراه داشته باشد. همراهی یکی ا ز والدین کودك در تمام ا تشخیص مراحل در دارد حق بیمار    (4-4

 مراحل درمان حق کودك می باشد . مگر اینکه این امر برخالف ضرورتهاي پزشکی باشد.

 .است بیمار حق شکایات به رسیدگی آمد کار نظام به دسترسی    -5

ادعاي نقص حقوق خود که موضوع این منشور است بدون اختالل در کیفیت دریافت خدمات سالمت  صورت در دارد حق بیمار هر    (5-1

 به مقامات ذیصالح شکایت نماید.

 .شوند آگاه خود شکایت نتایج و رسیدگی نحوه از دارند حق بیماران    (5-2

بات مطابق مقررات در کوتاه ترین زمان ممکن اث و رسیدگی از پس باید سالمت خدمات کنندگان ارائه خطاي از ناشی خسارت    (5-3

 جبران شود.

 این در مذکور –در اجراي مفاد این منشور در صورتی که بیمار به هر دلیلی فاقد ظرفیت تصمیم گیري باشد، اعمال کلیه ي حقوق بیمار 

ي جایگزین بر خالف نظر پزشک ، مانع  گیرنده تصمیم چنانچه البته. بود خواهد جایگزین قانونی ي گیرنده تصمیم ي عهده بر-منشور

درمان بیمار شود ، پزشک می تواند از طریق مراجع ذیربط در خواست تجدید نظر در تصمیم گیري را بنماید . چنانچه بیماري که فاقد 

 بگیرد ، باید تصمیم او محترم شمرده شود.ظرفیت کافی براي تصمیم گیري است ، اما می تواند در بخشی از روند درمان معقوالنه تصمیم 

 تکریم ارباب رجوع

 عوامل دخیل در رضایت گیرندگان خدمت

 زمان انتظار براي دریافت خدمت -1

 اطالع یافتن از چگونگی خدمات ارائه شده  -2

 رفتار پرسنل  -3

 فیزیک و محیط درمانی  -4

 کیفیت مراقبتهاي پزشکی و پرستاري  -5

 ات دسترسی به خدم -6

 هزینه هاي مستقیم پرداختی بودن پائین    -6

 

 پیشنهاداتی براي ارتقاء رضایت ارباب رجوع

  بیمارستان فیزیکی ساختار در گذاري سرمایه     

  گرا تحول و خالق باال، مهارت داراي انسانی نیروي از استفاده     

 روز تجهیزات از استفاده     

 رفتار مناسب و برخورد با بیمار  الگوي ایجاد و پرسنل ارتباطی مهارتهاي افزایش     

  آن ارائه چگونگی و خدمات از رسانی اطالع افزایش     

  اداري نوین تکنولوژیهاي از استفاده     
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  پرسنل در انگیزه افزایش     

 گر نظارت و گرا تحول مدیران انتخاب     

  بیمارستان مالی توان افزایش براي کارهایی و ساز ایجاد     

 ترش نظامهاي حمایتی و بیمه درمانی گس     

  وظایف شرح اساس بر راهنمایی     

 .نشویم قائل رجوع ارباب بین تبعیضی هیچ خدمات ارائه در     

 .دهیم انجام روابط اساس بر نه ضوابط اساس بر را امور     

 . باشد تر شفاف و کوتاهتر تر، راحت کار انجام فرایند امکان حد تا     

 رباب رجوع هدف اصلی سازمان استا رضایت

 لطفاً خود را به جاي ارباب رجوع بگذارید

 دلسوزانه و درست رسانی اطالع     

 کنیم استفاده راهنما از     

 . باشید داشته حضور کارتان محل در اداري ساعات در     

 .کنند می درك را آن دنیا سر سرتا مردم که است همگانی زبان یک تبسم     

 خود را به جاي ارباب رجوع بگذارید     

 .ندهیم انجام تأخیر با را رجوع ارباب کار     

 .اندیشد می رجوع ارباب به موفقی سازمان هر     

 نیندازید دیگران دوش به را خود مشکل     

 .ندهید پاس همدیگر به را رجوع ارباب     

 وجود ارباب رجوع حقوق می گیریم  خاطر به فقط و فقط ما که باشید داشته باور همیشه     

 آداب برخورد با ارباب رجوع

    باشیم داشته حوصله و صبر رجوع ارباب با برخورد در . 

    باشد درك و فهم قابل آنان براي که بگوئید سخن اي گونه به رجوع ارباب با. 

    نمائیم برخورد رجوع ارباب با رویی گشاده با. 

 ارباب رجوع در بیمارستان تکریم اهداف مهمترین

 ... و بروشور اعالنات، تابلو طریق از رسانی خدمت نحوه درباره مراجعین و بیماران به مناسب رسانی اطالع     

 کار انجام روشهاي مهندسی و اصالح و بازنگري     

 مناسب و منصفانه برخورد ایجاد منظور به سازمان اخالقی منشور تدوین     

 ی از مراجعیننظرخواه     

  کار خطا کارکنان با برخورد و داریم رضایت آنها از که کارکنانی تشویق منظور به الزم کارهاي و ساز ایجاد     
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 شناسنامه بیمارستان امام خمینی )ره( پلدختر:

تخت  25این بیمارستان با  1378در آغاز در سال 

، داخلی جراحی CCU ،اورژانسمصوب و بخش های 

مردان، داخلی جراحی زنان، اطفال، زایشگاه، اتاق 

تأسیس گردید. در تاریخ   عمل، رادیولوژی، آزمایشگاه

 5بیمارستان امام خمینی )ره( پلدختر با حدود   29/2/89

 64هزار متر مربع و  40هزار متر مربع زیر بنا و وسعت

 70میلیارد تومان  واقع در جنوب شرقی این شهرستان راه اندازی گردید. اکنون 100تخت مصوب با هزینه پروژه 

در حال فعالیت می باشد.این بیمارستان شامل بخشهای  %60 ریب اشغال تختتخت فعال دارد و بطور متوسط با ض

،  NICUبخش  ، داخلی جراحی مردان، داخلی جراحی زنان، اطفال، زایشگاه، اتاق عمل، CCUاورژانس، 

ICU،می باشد.واحدهایی که به بخش  رادیولوژی، آزمایشگاه ،دیالیز ، فیزیوتراپی و دارای درمانگاه تخصصی

نفر،  4نفر، آشپزخانه 5واگذار شده اند با این تعداد پرسنل به فعالیت خود ادامه می دهند: داروخانه خصوصی

 نفر.  9نفر و تزریقات 6تأسیسات

است. تعداد کارکنان این بیمارستان  یکاز نظر درجه ارزشیابی بر اساس آخرین ارزیابی انجام شده دارای درجه  

نفر  21نفر رسمی،  118نفر می باشد که از این تعداد  273که در بخش های درمانی و غیردرمانی فعالیت دارند، 

نفر تبصره  40، ( نفر 5نفر ، شرکتی )خدماتی و اداری  12شرکتی )درمانی(، kنفر ضریب  7نفر طرحی،  36پیمانی، 

نفر زنان و  2. تعداد پزشکان متخصص در این بیمارستان  می باشد نفر پیام آور )سرباز( 1 و 4نفر تبصره  33و   3

نفر فعالیت  1اطفال ، داخلی ، ارتوپدی ، بیهوشی ، پاتولوژی و اورولوژی هر کدام نفر 2زایمان ، جراحی عمومی ، 

 می کنند.

تخت، 6تخت، جراحی مردان  9تخت، داخلی زنان  5تعداد تخت های فعال بخش های بیمارستان: داخلی مردان 

 CCU 5، 10، زنان و زایمان 17تخت، اطفال  2تخت، اورولوژی زنان  4تخت، اورولوژی مردان 8جراحی زنان

تخت، 10تخت می باشد. تعداد سایر تخت های بیمارستان که شامل تخت های موقت می باشند: دیالیز 

تخت.  خودروهای این بیمارستان شامل آمبوالنس، پیکاب،  3 رتوم ، پست پاتخت7تخت، زایشگاه 24اورژانس

مورد بستری  4800مورد جراحی و  3300ماشین استیجاری دارد.  سالیانه حدود  3عدد و  1ماشین دولتی هر کدام 

  مورد سرپایی در این بیمارستان انجام می شود. 80000و 
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 ایمنی بیمار

 

 ایمنی بیمار:

 . است سالمت مراقبت خدمات با، مرتبط بالقوه یا مورد بی هاي آسیب از خالصی و اجتناب یعنی WHOنظر  از بیمار ایمنی

 , عبارتی به پس باشد می پزشكی هاي مراقبت فرآیند از ناشی بیمار به آسیب یا ناگوار نتایج کاهش و پیشگیري پرهیز، بیمار ایمنی

 پزشكی خطاهاي از ناشی یا و پزشكی هاي مراقبت دلیل به تصادفی آسیب از بیمار حفظ , بیمار ایمنی

 ایمنی بیمار شامل موارد زیر است:

 ارزیابی ریسک 

 شناسایی و مدیریت ریسک هاي مرتبط با بیمار 

 گزارش دهی و تحلیل حوادث 

 ظرفیت یادگیري و پیگیري حوادث و پیاده سازي راه حل هایی براي به حداقل رساندن تكرار مجدد آن خط 

 ایمنی بیمار:شاخص های 

 شاخص به عنوان شاخص هاي کشوري ایمنی بیمار برگزیده شده اند که عبارتند از: 15در کشور ما 

-6عوارض انتقال خون  -5عوارض بیهوشی  -4عفونت هاي مكتسبه بیمارستانی -3زخم بستر )زخم فشاري( -2سقوط بیمار -1

 جا ماندن اجسام خارجی طی اعمال جراحی -8ز عمل خونریزي یا هماتوم بعد ا-7بازشدن زخم بعد از عمل جراحی 

عفونت محل عمل  -12آمبولی ریه یا ترومبوز ورید عمقی به دنبال جراحی  -11مرگ به دنبال زایمان  -10پارگی یا بریدگی اتفاقی - 9

 وسیله بدون طبیعی زایمان, تروماي زایمانی -14مرگ به دنبال انفارکتوس قلبی یا عمل جراحی پیوند عروق کرونر  -13جراحی 

 تروماي به نوزاد حین تولد 15- وسیله با طبیعی زایمان,
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 20 استاندارد ضروری در برنامه ایمنی بیمار 

 دارد و آن را اجرایی و عملیاتی می کند .  درمورد ایمنی بیمار برنامه استراتژیک  بیمارستان -1

 بیمارستان داراي مدیران وکارمندانی می باشد که وظایف ، مسئولیت و اختیاراتی در خصوص ایمنی بیمار دارند -2

ش اجرایی سالمت بیمار را رهبري کرده و درمورد مدیریت ریسک  آموز مدیران به منظور ارتقاء فرهنگ ایمنی بیمار، شیوه هاي  -3

 و روي فرصت هاي بهبود و ارتقاءایمنی فعالیت می کنند .   دیده

 افراد به کار گرفته شده مدیریت ریسک و سالمت بیمار را کنترل می کنند .  -4

 بیمارستان به طور ماهیانه مورتالیتی و موربیدیتی را در کمیته هاي بیمارستانی بررسی می کند .  -5

 رستان در دسترس ، آماده و کالیبر می باشد . وسایل و لوازم ضروري در بیما -6

 بیمارستان برنامه و پروتكل مشخصی جهت پاک سازي لوازم پزشكی جهت استفاده مجدد آنها دارد .          -7

ل و استریل بیمارستان فعا CSR) بخش   بیمارستان تجهیزات کافی جهت پاک سازي و استریلیزه کردن سریع لوازم را دارد.       -8

 بوده و دستور العمل هاي جهت اجراي برنامه ها دارد ( 

 پرسنل استخدام شده چه دائم و چه موقت مهارت کافی و دانش الزم جهت اجراي برنامه هاي فرایندي را دارند .      -9

روسه اطالع دارد .بیمارستان قبل از انجام هر پروسه تهاجمی از بیمار رضایت گرفته می شود و بیمار از تمام خطرات احتمالی پ     -10

 به اندازه کافی به بیمار اطالعات داده و بیمار اجازه دخالت و تصمیم گیري در مراحل درمان را دارد .

) د.تمامی بیماران از طریق مشخصات کامل ، تاریخ تولد شناسایی می شوند ولی شماره اتاق و تخت وسیله شناسایی نمی باش -11

 جهت شناسایی بیماران دارد (  را  بیمارستان بهترین سیستم 

بیمارستان کانالهاي ارتباطی براي بحرانهاي ضروري دارد و داراي یک نظام و برنامه مشخص جهت شناسایی موارد        -12

 ایمنی بیمار می باشد .  به مربوط 

 دارد.  آزمایشاتی که پس از ترخیص بیماران دریافت می شود یمار ستان برنامه مشخص و مناسبی در مورد نتایجب       -13

 بیمارستان گایدالین ها و دستور العمل هایی در خصوص کنترل و پیشگیري از عفونت دارد .       -14

 . بیمارستان نظام و دستور العمل مشخص در خصوص ضد عفونی تمام تجهیزات و لوازم بخصوص در شرایط بحران را دارد       -15

بیمارستان گایدالین و دستورالعمل هایی در مورد ایمنی خون و فرآورده هاي آن دارد که آن را عملیاتی و اجرایی می کند  )     -16

 خون ناسالم وحوادث غیر منتظره و ... دارد (  -کراس مچ خون –ترانسفوزیون خون  –گایدالین درمورد پروسیجر خون

 جراحی ایمن را دارد.–ایمن    infusionم تزریقات ایمن ، تزریقات واکسن وبیمارستان سیاست انجا       -17

http://iumss.blogfa.com/post/432
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) بیمارستان براي مراحل  ندر بیمارستا ساعته  24بیمارستان یک سیستم دارو دهی ایمن دارد ) وجود دارو هاي حیاتی        -18

نویسی آماده کردن دارو وتجویز دارو به بیمار دستور العمل مشخصی   orderانتخاب دارو ، خرید و تامین دارو ، نگهداري و انبار دارو، 

 دارد (

)بیمارستان محیط فیزیكی ایمن براي بیماران ، براي کارکنان و  محیط ایمن می باشد.  بیمارستان داراي استاندارد هاي        -19

 –اورژانس  منیت بیمارستان بخصوص در بخش هاي تشكیل می شودو ا مالقات کنندگان دارد . کمیته ایمنی محیط در بیمارستان 

 می شود. نوزادان و....در نظر گرفته  –ویژه 

 بیمارستان داراي سیستم مدیریت دفع مناسب پس مانده هاي بیمارستانی می باشد .        -20

(داردایل برنده و نوک تیز وسو بیمارستان داراي گایدالین براي دفع بهداشتی زباله هاي عفونی و غیر عفونی )              
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 بنام خدا

 وارزیابی ریسک سقوط بر اساس معیار مورس دستورالعمل پیشگیري از سقوط بیمار

 

 : اقدامات پیشگیرانه از سقوط بیمار از تخت*

 استفاده از نرده محافظ کنار تخت جهت بیماران در معرض سقوط ضروري -

 .است

 .در هر شیفت ضروري است ایمنی نرده هاي محافظ کنترل شود-

 ضروري است پس از ارائه هر گونه خدمات به-

 بیمار در معرض خطر نرده 

 .محافظ مجددا باال اورده شود

 در صورت هر گونه خرابی نرده مراتب را سریعا گزارش دهید و پیگیري -

 .نمائید

 .طر همراه داشته باشندالزامی است که بیماران مسن و در معرض خ-

 الزامی است که تمامی پرسنل در تمامی شیفتها توجه خاصی به بیماران -

 .مسن و در معرض خطر داشته باشند

 در صورتی که بیمار بی قرار است یا درد دارد ضروري است به این -

 .نكته توجه شود و اقدام الزم جهت کنترل ان انجام شود

 قوط از تخت را دارد در هنگام انتقال به در صورتی که بیمار سابقه س-

 .بخش دیگر حتما این موضوع را به اطالع پرسنل بخش مقصد برسانید

  :شاخصهاي بیماران در معرض سقوط-

 فقدان هوشیاري1

 نداشتن همراه2

 کهولت سن3

 توهم / دلیریوم4

 کاهش ناگهانی فشار خون5

 ضعف عضالنی6

 ضعف بینایی7

 نابینایی8

 معلولیت9

 درد غیر قابل تحمل10

 مصرف دارویی که باعث گیجی شود11

 سابقه سقوط از تخت12

 تكرر ادرار13

 بی قراري14

 ) روش هاي گوناگونی براي بررسی خطرات سقوط از تخت وجود دارد که در میان انها روش مورس

Morse fall Risk Assesment یا همان MFSردبیشتر از سایر روش ها مرد استفاده قرار می گی 
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 زیابی ریسک سقوط بیمار بر اساس معیار مورسار

 ریسک فاکتور شاخص  امتیاز 

 سابقه افتادن  بله  25

 خیر  0

 هسابقٍ) شخیص ثاوًیٍسه بله  15

مصرف  -سن   -بیماري

  دارو و.....(
 خیر 0

کمک گرفتن از وسایل داخل اتاق )  30

 صندلی و....( –کمد 

 وسایل کمک حرکتی 

 استفاده از واکر و عصا  15

استراحت  –کمک گرفتن از پرستار  0

بدون هیچ  –بدون حرکت  –در تخت 

 وسایل کمک حرکتی 

درمانی و هپارین   IV بله  20

 خیر  0 الک

الگوي گام برداشتن  و  مختل 20

 ضعیف  10 حرکتی

 طبیعی -استراحت درتخت –بیحرکت  0

 وضعیت مغزي  فراموشی و محدویت هاي حرکتی  15

 آگاه به توانایی و محدویت هاي خود  0

 

 امتیاز ریسک سقوط بیمار 

 ریسک باال  و بیشتر  45

 ریسک متوسط  25-44

 ریسک کم  0-24
 
 

  :اقدامات بعد از سقوط از تخت

 A  - ارزیابی بالفاصله بعد از سقوط : 

 بیمار را از نظر صدمات و جراحات وارد شده بررسی کنید و اطالعات زیر را 

 : جمع اوري کنید

 ساعت و زمان سقوط -1

 ) توضیح بیمار در مورد حادثه سقوط )در صورت امكان - 2

 در هنگام سقوط از تخت بیمار در حال تالش براي انجام چه کاري بوده 

 است ؟

 / مراقبت کننده از بیمار پرس و جو  در مورد حادثه از همراه بیمار - 3

 .کنید

 عالئم حیاتی بیمار را کنترل کنید )دما - 4

 فشار خون  -تنفس  -نبض 
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 ) نبض و فشار اورتوستاتیک–

 .داروهاي بیمار را کنترل کنید - 5

 داروها به موقع داده شده است ؟ ایا تمامی

 ایا دارویی به اشتباه دو بار داده شده است ؟

 :ارزیابی بیمار از نظر -6

 جراحات-

 دلیل احتمالی سقوط-

 دمانس -

 بیماري قلبی –

 .... نوروپاتی و–

 ریسک فاکتورها : اختالل در تعادل -

 ....ضعف و–

 ارزیابی نمره مورس  -7

 : سایر فاکتورها-

 ایا تخت در ارتفاع مناسبی قرار دارد ؟-

 ایا چرخ هاي تخت قفل بوده است ؟-

 بوده است ؟ ایا نور مناسب-

 ایا میله محافظ کنار تخت باال بوده است ؟-

B -  مستند سازي و پیگیري :  

 . گزارش حادثه باید به طور کامل نوشته شده باشد -1

 .ي بعد از سقوط از تخت در ان نوشته شود برگه سیر بیماري باید به پرونده بیمار اضافه شود و نتایج ارزیابی ها   -2

 . ی توسط پزشكان معاینه شودبیمار جهت ارزیابی تكمیل -3

  .به تیم هاي الزم جهت بررسی ایمنی بیمار اطالع داده شود -4

 د کرده است و ممكن است در ریسک سقوط مجدد باش سقوط به پرسنل همه شیفتها اطالع داده شود کهبیمار از تخت -5

 
 

 اداره پرستاري دانشگاه علوم پزشكی لرستان
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 عفونت بیمارستان امام)ره( پلدختر: برنامه واحد کنترل

 و انجام آزمایشات B واکسیناسیون سه نوبتی هپاتیت تشکیل پرونه بهداشتی و تنظیم برنامه معاینات دوره ای و پیگیری .1

Hbs Ag – Hbs Ab – Hcv Ab – Hiv Ab برای کلیه پرسنل درمانی و خدماتی مرکز  

پرستاران و دانشجویان و سایر کارکنان و در  افزایش سطح آگاهی همکاری در توسعه و اجرای برنامه های آموزشی و .2

عفونت که در این راستا آموزش پرسنل درمانی و خدماتی مرکز بصورت ماهانه  صورت لزوم به منظور پیشگیری و کنترل

  . انجام می شود

وهش ها و مطالعات جدید، که بکارگیری نتایج پژ شناخت منابع عفونتهای بیمارستان از طریق بررسی و انجام پژوهش و .3

 بصورت هفتگی از بخشهای ویژه و ماهانه از بخشهای دیگر انجام می شود که نتایج در این راستا نمونه برداری میکروب

 . آزمایشات فوق در کمیته کنترل عفونت مرکز مطرح و راهکار مناسب به اجرا گذاشته می شود

سمینارها و کنفرانس های مختلف  کنترل عفونتهای بیمارستانی مرکز در نتایج پژوهشها و اقدامات انجام شده در واحد

  . بیمارستان حضرت ولیعصر به چاپ رسیده است کشوری ارائه گردیده و مقاالت سمینارهای فوق بنام

هیزات برای تحقق این امر از پیشرفته ترین تج ارزیابی وسایل و تهیه تجهیزات الزم برای مقابله با عفونتهای خطرناک ، .4

  . استاندارد های بین المللی میباشد ، در این مرکز استفاده می گردد پزشکی و مواد ضد عفونی که مطلبق با

کشف موارد جدید احتمالی و پیگیری موارد گذشته از طریق نتایج  بازدید روزانه از بخش های مختلف بیمارستانی برای .5

 .بالینی آزمایشات و عالئم

  .توجه به خط مشی های کمیته و امکانات موجود ایزوالسیون بیماریهای عفونی بانظارت و کمک در   .6

 تفکیک نیدل های آلوده در ظروف مخصوص در بخشها .7

در صورت نیدل استیک شدن بالفاصله صورتجلسه انجام و با مهر مسئول بخش به اطالع پرستار کنترل عفونت رسانده  .8

 شود.

 ش با توجه به نوع بیماریها)دستکش، ماسک، عینک محافظ(استفاده از وسایل ایمنی الزم در بخ .9

 آموزش الزم بیماران بستری در خصوص بیماری مربوط بخصوص بیماران عفونی .10

 گزارش موارد مشکوک به عفونتهای بیمارستان به پرستار کنترل عفونت .11

 گزارش موارد کشت مثبت بیماران بستری به مسئول بخش و پرستار کنترل عفونت .12

 بدو ورود کلیه بیماران V/Sباال به پرستار کنترل عفونت و ثبت  Tempereturگزارش موارد  .13
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 موضوعات مربوط به آتش نشانی

 

 آموزش تئوري شامل :

 

 چگونگي عكس العمل اوليه صحيح افراد هنگام وقوع حادثه خصوصا آتش سوزي ها -1    

 آشنايي با انواع مواد آتش زا  -2   

 آشنايي با نحوه اطفائ انواع مختلف آتش سوزيها  -3   

 رعايت نكات ايمني جهت جلوگيري از وقوع بحران  -4   

 م مي شود.آموزش عملي به صورت مانور ساليانه انجا -5    

 

 (مي باشد100اقدام تماس با اطالعات جهت پيج كردن كد آتش نشاني )   در صورت آتش سوزي اولين

 

مي باشد ،به طور خودكار آتش سوزي را اعالم مي كند داراي   كليه بخشها بيمارستان مجهز به ددکتورحساس به دود و حرارت

 به تناسب بخش مي باشد.  ديدكپسولهاي آتش نشاني پر و اماده استفاده و در معرض 

 

 عدد مي باشد. كه ساالنه جهت شارژ آنها اقدام مي شود. 76كپسولها در كل بيمارستان   تعداد اين

 

 

 .عمليات شبيه سازی بر طبق استاندارد های اعتبار بخشی ساليانه در بيمارستان انجام می گردد

 

 (.…انجام می گردد )فيکس بودن کپسول ها ی اکسيژن ونگهداری از مواد قابل اشتغال و خطر ناک به روش ايمن 

 

 مهار ميشود  روشهاي عمومي اطفاءحريق : با مهار نمودن يک از اضالع )حرارت ، اکسيژن و مواد سو ختنی ( اتش

 

 .سردكردن : اين روش با اب و يا دی اکسيد کر بن انجام ميشود -الف 

 

که سنگين است و هادی   و غير قابل تجزيه توسط حرارت است و معايب ان اين است )مزايای استفاده از اب ، فراوان و ارزان است

 الکتريسيته و تخريب کننده می باشد ( می باشد

 

 انجام ميشود   خفه كردن: خفه كردن، با پو شاندن اتش به وسيله خاک و شن وماسه و پتوی خيس -ب 

 

 ريختن خاکريز انجام پذير است  و با قطع جريان و ياحذف ماد ه سوختني :در ابتدای اتش سوزی موثر است -ج 

 

 كنترل واكنشهاي زنجيره اي:با استفاده از تر کيبات هالن و يا جو ش شيرين انجام می شود -د 

 

 آتش سوزي:

 

ه ( برای شروع اتش سوزی وجود مثلث آتش الزاميست ،جر قه اتش )يک جر قه الکتريکی (و يک منبع سو خت)بنزين ،چوب يا پارچ 

 و اکسيژن )هوا (

 

  انواع مختلف اطفا کننده ها : اب ، پودر خشک ، گاز دی اکسيد کر بن ،فوم
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 انواع کپسول اتش نشانی

 

 طرز کار کپسول اتش نشانی:

کشيدن ضامن در باالی آن فعال می شود. فشار دادن اهرم باعث   دهانه آتش نشان رو به آتش گرفته می شود و آتش نشان بوسيله

از دهانه می شود. ومواد آتش گرفته را فرا می گيرد و مانع رسيدن هوا به شعله شده و آن را سرد   خروج فورانی مواد خاموش کننده

 درجه گر فته می شود 30می كندحرکت دست به صورت جارويی می باشد و با زاويه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aجامدات مانن کاغذ و چوب :                                      Bمایعات قابل اشتعال مانند بنزین:                                                          

Cگازها ي قابل اشتعال از جمله پروپان و بوتان :                Eالکتریکی از جمله برق : 

 

 منابع آتش زنه:

 اشتعال و پارچه هاي روغنی بوسیله اکسیداسیون یا مایعات شیمیایی قابل اشتعال: -1
 از بین رفتن روکش کابلها، اتصالهاي کوتاه، تخلیه بار :الکتریسیته ساکن -2

سب برایمنا  محتوا   

 A  آب

 A , B  کف

 A , B, C , E  پودر

 A , B, E  دی اکسید کربن

 A , B, C, E  مایع بخار شونده

 A , B, E  هالون

 A , F  مواد تر
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 جرقه به وسیله اصطکاك یا گرم شدن شدن بیش از حد موتور ، جمع شدن گرد و غبار مکانیکال: -3
 سیگار، سطوح گرم منابع عمدی: -4

 مدیریت بحران
 

 مدیریت چیست ؟

بر نقش دیگران و قبول هدف از سوي آنان تأکید ورزیده  صاحب نظري ، مدیریت را هنر انجام امور به وسیله دیگران توصیف کرده و

 است.

بیان نموده اند بعضی هم مدیریت را  …گروهی دیگر مدیریت را در قالب انجام وظایفی چون برنامه ریزي، سازماندهی، هماهنگی و

کنترل فعالیت هاي دسته جمعی ، اینگونه تعریف کرده اند که : مدیریت را می توان علم و هنر متشكل و هماهنگ کردن ، رهبري و 

 براي نیل به هدفهاي مطلوب با حداکثر کارآیی تعریف کرد .

امكانات  –عده اي هم مدیریت را اینگونه تعریف کرده اند : مدیریت عبارتند از حداکثر استفاده مطلوب از منابع موجود )نیروي انسانی 

نظارت و کنترل و  –هدایت و رهبري  –سازماندهی  –مدیریت ) برنامه ریزي مالی و امكانات فیزیكی( از طریق اعمال اصول یا نظام 

 هماهنگی ( براي رسیدن به هدفی خاص.

 بحران چیست ؟

اجتماعی بزرگ و ویژه است که باعث در هم شكسته شدن انگاره هاي متعارف زندگی و  –بحران در حقیقت یک فشار زایی روانی 

 یب هاي جانی و مالی ، تهدیدها ، خطرها و نیازهاي تازه اي که به وجود می آورد .واکنش هاي اجتماعی می شود و با آس

 در نتیجه می توان بحران را اینگونه تعریف کرد : 

ـ حادثه اي که به طور طبیعی و یا توسط بشر به طور ناگهانی و یا به صورت فزاینده به وجود می آید و سختی و به مشقتی به جامعه 

 اي تحمیل نماید که جهت بر طرف کردن آن نیاز به اقدامات اساسی و فوق العاده باشد. انسانی به گونه

 آثار و خصوصیات بحران

 به طور کلی اثرات و خصوصیات بحران را می توان در سه بخش زیر طبقه بندي نمود:

 سطح جهانی؛ –الف 

 سطح ملی؛ –ب 

 الف ( حوادث طبیعی

 ب ( حوادث غیر طبیعی

 بشر () ساخته دست 

 – طوفان – زلزله – سیل مثل:  ناگهانی – 1

 زمین رانش – آتشفشان

 قحطی – خشكسالی – اپیدمی مثل:  درازمدت – 2

 

 انواع حوادث و بحرانها : 

 – تصادفات – ساختمانی سوانح مثل:  ناگهانی – 1

  سوزي آتش – انفجارات

 اغتشاشات و داخلی هاي درگیري مثل:  درازمدت – 2

 جنگ - اجتماعی
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 ویژگی هاي بحران :

 بحران عموماً غیر قابل پیش بینی است ) یعنی نمی توان پیش بینی کرد که کی و در کجا اتفاق می افتد( -1

 بحران ها آثار مخربی دارند و مردمی که تا قبل از بحران نیازمند کمک نبودند به محض وقوع بحران نیازمند کمک می شوند . -2

 و آثاري طوالنی و استهالکی دارند .ماهیت  -3

 در وضعیت بحرانی معموالً تصمیم گیري تحت شرایط وخیم و در زمان محدود و اطالعات مورد نیاز تصمیم گیرندگان ناقص است . -4

 می دارد .زمان موجود براي پاسخ دهی پیش از انتقال تصمیم را محدود کرده و اعضاي واحد تصمیم گیري را به تعجب و حیرت وا  -5

 محدودیت و فشردگی زمان ، غافلگیري ، استرس و مخدوش شدن اطالعات .-6

 مدیریت بحران

فرآیند پیش بینی و پیشگیري از وقوع بحران برخورد و مداخله در بحران و سالم سازي بعد از وقوع بحران را مدیریت بحران گویند  -

. 

بحرانها و تجزیه و تحلیل آنها در جستجوي یافتن ابزاري است که بوسیله  علمی کاربردي است که به وسیله مشاهده سیستماتیک -

آنها بتوان از بروز بحران ها ، پیشگیري نمود و یا در صورت بروز آن در خصوص کاهش اثرات آن آمادگی الزم امداد رسانی سریع و 

 بهبودي اوضاع اقدام نمود .

هنگی و همكاري سازمانها ، کمبود ضوابط و مقررات جامع و مانع و پراکندگی و امروزه عمده ترین نقاط ضعف مدیریت بحران عدم هما

نا کافی بودن قوانین و مقررات موجود ، محدودیت منابع مالی است، اما خوشبختانه نقاط قوت بسیاري نیز وجود دارد که خود شامل 

 NGOارکت خوب و ارزشمند مردم و سازمانهاي تجارب مفید در مدیریت ها بحران و روحیه تعاون و نوعدوستی در جامعه و مش

همچون جمعیت هالل احمر است که می توان با مرتفع نمودن نقاط ضعف و توجه بیشتر به نقاط قوت راه را براي عملكرد هر چه بهتر 

ه با تهدیدها و استفاده از و قویتر در امر مدیریت بحران هموار نمود . باید تهدیدها و فرصت ها را به خوبی شناخت و خود را براي مقابل

 فرصتها آماده ساخت .

 تهدیدها

تهدیدها عبارتند از : کاهش انگیزه و عالقه نیروهاي داوطلب و مردمی در همكاري الزم وارد به خدمات ، ادامه یافتن مشكالت هایی و 

 کمبودها در زمینه امكانات و تجهیزات تأخیر در روند افزایش عمومی جامعه .

 فرصت ها 

فرصت ها عبارتند از : روند رو به توسعه اطالعات رسانی و فن آوري ارتباط مانند اینترنت و سیستمهاي ماهواره اي، تكنولوژي جهانی 

در حیطه تجهیزات امداد، افزایش باور عمومی در خصوص آسیب پذیري و خطر خیزي کشور و جریان جهانی موجود که مایه افزایش 

پذیري و خطر خیزي کشور و جریان جهانی موجود که مایه افزایش توجه و اعتماد مردم به سازمانهاي باور عمومی در خصوص آسیب 

NGO  گردیده است . در حقیقت مدیر بحران یک هماهنگ کننده بین ارگانهاي سرویس دهنده و تعیین کننده خط مشی فعالیت ها

، سیستمهاي اداري را بهبود بخشد و با تاکتیک مدیریتی ، کارآیی و  است و باید حداقل در سازمان خود آمادگی الزم را بوجود بیاورد

اثر بخشی افراد را بیشتر و به عوامل اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی بحران توجه کند . مدیر بحران باید تفویض اختیارات را در نظر 

ختیارات جلوگیري کند در مدیریت بحران بگیرد یعنی سطح اختیار هر شخصی را با توجه به نیازهایش مشخص کند تا از تداخل ا

معموالً چندین سازمان مختلف درگیر انجام وظایفی می شوند که باید با هماهنگی کامل نسبت به پیشگیري از بحران کاهش اثرات آن 

و همچنین بهبود  و آمادگی الزم اقدام نمایند و همچنین سازمانهاي مربوط باید بنحو مطلوبی نسبت به انجام تمهیدات الزم و ضروري

 امور و اوضاع بعد از بروز بحران اقدام بعمل آورند .

 مدیر بحران کیست ؟

 کسی که تهدید کننده ها را بشناسد و از فرصتها خوب استفاده کند .

و نا شنیده  متاسفانه در کشور ما زنگ خطرها نادیده« عالج واقعه قبل از وقوع باید کرد » در فرهنگ ما ضرب المثلی است که می گوید 

گرفته می شوند و بعد از وقوع بحران تازه به فكر می افتیم و راه حلی جستجو می نمائیم . متاسفانه مدیر بحران یا عالئم را نمی 

 شناسد و یا به اهمیت این عالئم واقف نیست .
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ر هر عامل را با پارامترهاي دیگر سنجید و مدیر بحران باید به دنبال راه کارهایی جهت کاستن ابعاد بحران باشد . به عبارت دیگر آثا

پس از تحلیل نسبت به رفع آن بكوشد مدیر بحران باید تفكر استراتژیک را یاد بگیرد یعنی بتواند به آشفتگی ذهنی خویش در 

 را می طلبد . کوتاهترین مدت نظم بخشد این امر امكان ندارد مگر با حضور مداوم در بحران ها نهایت پایداري مدیریت این سازمان

 خصوصیات فرآیند تصمیم گیري را به شرح زیر می توان بیان کرد :

 پرهیز از جزئی نگري -1

 انجام به موقع و درست کار  -2

 نظر خواهی براي انتخاب راه حل  -3

 انتخاب بهترین راه حل و تصویب و اجراي به موقع آن  -4

 هت کاهش خسارات و کنترل سریع بحراناتخاذ تصمیمات مؤثر بر اساس اطالعات صحیح در ج -5

 وظایف و ویژگیهاي مدیر بحران :

 آمادگی کامل براي هر گونه پیشامد . -1

 پی ریزي دفاتر مطالعاتی ملی، منطقه اي و هماهنگ سازي آنها به نحوي که از دوباره کاري پرهیز شود. -2

 تهیه بانک اطالعاتی روز آمد براي استفاده هر چه بهتر آن . -3

 استفاده از سیستم هشدار دهنده خطر گرچه هزینه باالیی را می طلبد . -4

 تفكیک وظایف واحدهاي امداد رسانی و انجام رزمایش هاي عملیاتی ساالنه . -5

ایمن سازي شبكه ها و شریانهاي حیاتی که شامل آب ، برق، سوخت ، ارتباطات جاده اي مخابراتی برج کنترل فرودگاهها و سدها  -6

به دلیل اینكه شرایط منطقه پس از بحران نابسامان است در کوتاهترین زمان نمی توان به ترمیم این شبكه پرداخت . زیرا این  …و

 کار خود خسارات زیادي را به بار می آورد و از سرعت عمل امداد می کاهد .

را کاهش دهد ، چرا که با توجه به ابعاد حادثه ، تقویت بیمه در مناطق حادثه خیز حتی به صورت اجباري می توان ابعاد بحران  -7

 پرداخت خسارت خود عامل بزرگی در رفع بحران است .

 آگاهی افكار عمومی یكی دیگر از وظایف مدیر بحران است تا وقتی مردم قدم در این راه نگذارند تالش دولتها بی فایده است . -8

 بندي آنها . شناسایی انواع بحرانها ،ارزیابی ریسک و الویت -9

 تعیین ارتباطات بحرانی . -10

 تعیین راهبردهاي برخورد با رسانه ها . -11

 تشكیل گروه مدیریت بحران و تهیه برنامه مدیریت بحران . -12

 پیش بینی و پیشگیري از وقوع بحران . -13

 تعیین روشهاي مداخله در بحران . -14

 تعیین روشهاي سالم سازي . -15

 ي ، سازماندهی و کوشش در جهت استفاده بهینه از منابع .برنامه ریز -16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Risk manageمدیریت خطر و ایمنی بیمار )

ment & patient safety: ) 

 : تعریف مدیریت خطر

انجام فعالیت هاي بالینی و اداري براي شناسایی، ارزیابی، و کاهش خطر آسیب به بیماران، کارکنان، و مالقات کنندگان و خطر 

 از دست دادن خود سازمان.

 یكی واقع در. می پردازد بیماران روي بر سالمت نظام ناشی از خطرات به آن در که است نوینی موضوع خطر مدیریت مفهوم

 .است سالمت نظام خود می دهد قرار خطر را مورد جامعه و بیماران که عواملی از

 ها بیمارستان بخصوص نظام سالمت هاي سیستم با مواجهه در بیماران از اغماضی غیرقابل درصد که است آن از حاکی آمار

 اطمینان قابل مراکز بعنوان درمانی -بهداشتی هاي سازمان براي اینكه. گردندمی خدمات ارائه از ناشی صدمات و عوارض دچار

 اجرا طراحی و بیمار ایمنی ارتقاي سیستمی و نقایص شناسایی جهت ریسک مدیریت اثربخش یک نظام بایستی گردند تلقی

 .گردد

 دارد؛ معكوس رابطه ایمنی و ریسک

 :گفت می توان بطوریكه 

خطا  یا ناخوشایند حوادث کم کردن یا نداشتن ایمنی، واقع در پس است بیشتر ایمنی باشد، کمتر خطر بروز احتمال چه هر

 تا می دهیم انجام که کارهایی مجموعه ایمنی را به حد مطلوب برسانند. به تا هستند تالش در سازمانها که است طبیعی. است

 شود.می گفته خطر مدیریت شود مطلوب مهیا حد به امر این

 در نظام سالمت خطرعلل نیاز به مدیریت 

 نی بیمارمافزایش ای 

 افزایش انتظارات بیمار، متخصصان و کارکنان 

 فشارهاي رقابتی در بازار سالمت 

 فشار مداوم هزینه هاي داخلی 

 ارائه خدمات مطلوب توسط بیمارستانها که از سوي دولت مطالبه میشود 

 افزایش سطح شكایات ، ادعاها و شكایت هاي قانونی 

 .بررسی رضایت بیماران ، نقاط ضعف و ذهنیت منفی را نشان می دهد 
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 .تحقیقات بالینی نیاز به بهبود را نشان می دهد 

 

 

 

 

 خطرچهار روش مدیریت 

 

 اجتناب از خطر -1

 به حداقل رساندن و یا کاهش اثرات منفی خطر -2

 انتقال خطر -3

 تمامی عواقب ناشی از خطرپذیرش برخی یا  -4

 

 اجتناب از خطر: -1

این امكان وجود داردکه با فهم علل بروز خطر و انجام عملكرد مناسب، از خطري اجتناب کرد. به طور مثال متوجه شویم که داروهاي 

گلوکز که  %10همراه با گلوکز وسرم کلرید سدیم  %5مختلف بسته بندي مشابهی داشته باشند مانند سرم هاي کلرید پتاسیم همراه با 

بسته بندي یكسانی دارند. پس با بسته بندي دارویی به گونه اي که دارو ها به طور واضح از هم قابل تشخیص باشند، از بروز خطرات 

 احتمالی اجتناب کنیم.

 : به حداقل رساندن و یا کاهش اثرات منفی خطر -2

عوارض بالقوه آن را محدود کنیم. این یک دیدگاه اساسی در مدیرت  درمواقعی که نتوان خطري را حذف کرد می توانیم عواقب و

خطر محسوب می شود و شامل آموزش )هر دو گروه ارائه دهندگان خدمت و بیماران( و استفاده از راهنماي بالینی وخط مشی 

 به پزشكان .است. به طور مثال کاهش تجویز داروي نامناسب به وسیله استفاده از راهنماهاي بالینی و آموزش 

 انتقال خطر:-3

به معنی جابجایی خطر به موقعیت دیگر است. مانند انتقال بیماران مشكل دار و با احتمال خطر باال به مراکز تخصصی و یا انتقال خطر 

 در مواقعی که خطرات به راحتی مدیریت نشوند با کمک بیمه ، می توان آنها را پوشش داد. 

 تمامی عواقب ناشی از خطرپذیرش برخی یا  -4     

در مواردي که وقوع خطر غیر قابل اجتناب باشد، حداقل این خطر باید شناخته شود و یک گام جلوتر از این گونه   پذیرش خطر  

خطرات باشیم. یک مثال، خطر غیر قابل اجتناب خرابی هر گونه تجهیزات مانند پمپ انفوزیون و تدارک یک وسیله پشتیبانی در صورت 

 روز نقص فنی است.ب



27 
 

 

 

 

 

این استان قرار  جنوباست که در  استان لرستانیکی از شهرستانهای  پلدخترشهرستان 

است. جاده  تابستاندر  گرمو  زمستانو هوای معتدل در  آباست. این شهرستان دارای هگرفت

های تنگ گذرد و رودخانه دائمی کشکان نیز از درهاز این منطقه می خوزستانبه  تهرانسراسری 

منطقه  کوههای زاگرس

کند. کار مردم عبور می

 کشاورزیمنطقه بیشتر 

مرکز این شهرستان است.

است.  پلدختر شهر

شهرستان پل دختر در 

کیلومتری  100حدود 

 آبادخرمجنوب باختری 

واقع شده و شهرستان مرزی 

و  لرستانهای بین استان

است. محدوده این  ایالم

حاضر خود به یک شهرستان تبدیل بود، اما در حال  آبادخرمشهرستان قبال از توابع بخش مالوی 

استان از  شهرستان دره شهرومتر با کیل 49است. پل دختر حدود  دخترپل شهرشده و مرکز آن 

 فاصله دارد. ایالم

است. دهبه جا مانده گرفته ش ساسانیاننام این شهر ظاهرا از نام پل بزرگ و محکمی که از روزگار 

هم اکنون ستونهای تخریب شده از این پل که بر روی رودخانه زده شده قابل رویت بوده و 

شود همچنان پا بر جاست. مرکز شهرستان پل دختر کنگره آن که جاده سراسری از زیر آن رد می

و دقیقه پهنای شمالی  9درجه و  33دقیقه درازای خاوری و  42درجه و  47از نظر جغرافیایی در 

آب و هوای آن نسبتا گرم و نیمه خشک است و متری از سطح دریا قرار دارد. 660در ارتفاع 

 450درجه و مقدار بارش ساالنه بطور متوسط  -15درجه، کمترین دما  45ترین درجه گرما بیش

و شمال باختری  شمال، از آبادشهرستان خرمو خاور به  شمالمیلیمتر است. شهرستان پل دختر از 

باشد. راه اصلی محدود می ایالمو  خوزستانهای به استان جنوب، از شهرستان کوهدشتبه 

 آبادخرمگذرد. از این شهرستان به سوی شمال تا از شهرستان پل دختر می اندیمشک - آبادخرم

 است.کیلومتر فاصله 102حدود  اندیمشککیلومتر و به سوی جنوب خاوری تا  110حدود 

شود. محصوالت کشاورزی این منطقه عبارتند ها تامین میها و چاهمورد نیاز برای آن از رودخانه آبدر این منطقه رواج نسبتا خوبی دارد و  کشاورزی

های کشاورزی این استان و صنایع استوار است. فرآورده داریدام. اقتصاد پل دختر بر پایه کشاورزی، برنجو  تره بار، بنشن، جو، گندم، انجیر، خیاراز: 

تولید ساختمانیمصالحاست که ساختمانیتر صنایعای پل دختر، بیشهای دامی و لبنی جزو صادرات این شهرستان است.صنایع کارخانههمراه با فراورده

، گورستان چشمک «مملو»کلهر یا تاالب(، غار مشهور و باستانی کلماکره، پل 13شود.تاالبهای زیبای پلدختر )ها صادر میشده آن نیز به دیگر شهرستان

 دخترشهرستان پل

 

 اطالعات

  اریان  :کشور

 رلستان  :استان

 دخترپل شهر  :شهرستان رمزک

 ۷۵،۰۱۴ :(۱۳۸۵ )شهرستان جمعیت

 :شهرستان مساحت
 

 ۲ :بخش تعداد

 :تعداد شهراهی اتبعه
 

 ۷  :اهدهستان تعداد

  :گاهوب
 

 دخترپل
 اپپیل
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http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%84%E2%80%8C%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%84%E2%80%8C%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%84%E2%80%8C%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B8%DB%B5
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_(%D8%AA%D9%82%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%AA_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A8%E2%80%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A8%E2%80%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A8%E2%80%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Poldokhtar-County.png
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Flag_of_Iran.svg
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:POLDOKHTAR.jpg
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 دختربخش مرکزی شهرستان پلتانها ها و دهسبخشآیند.شهرستان پلدختر به شمار میهای دیدنی و تاریخی ترین مکانالغیب از مهمو مقبره حیات

  دهستان معموالن دهستان افرینه دهستان میانکوه شرقی بخش معموالن دهستان میانکوه غربی دهستان مالوی دهستان جلوگیر دهستان جایدر

 ( نقشه) شمالی33٫1536111°شرقی 47٫7136111°33° 09′ 13″شمالی 47° 42′ 49″شرقی: مختصات

 

 

 قوانین مربوط به رعایت استانداردهای پوشش

ا رنگهاي مشخص و کلیه کارکنان بیمارستان موظف به رعایت استانداردهاي پوشش در بیمارستان می باشند. لباس کارکنان کادر درمانی ب

 متحدالشکل به شرح ذیل می باشد: 

 و کفش روبسته
 

،شلوارمشکی مشکی،مقنعه روپوش سفید :)خانم(پرستاریدانشجویان  و کفش روبسته   

  و کفش روبسته روپوش سفید ،شلوار مشكیپرستاری)آقا(دانشجویان 

،کفش مشکیروپوش سفید و شلوار سرمه اي مدیر پرستاری ) آقا( :  

 
سفید و کفش روبسته سرمه اي و مقنعه شلوار ،مانتو  )خانم(:سر پرستاران   

سفید کفش روبستهمانتو و شلوار سرمه اي، مقنعه سفید و پرستاران )خانم(:   

 
روپوش سفید و شلوار سرمه اي و کفش روبسته :)آقا(سر پرستاران  

و کفش روبسته روپوش سفید و شلوار سرمه ايپرستاران )آقا(:   

 
سفید و کفش روبسته مانتو و شلوار سرمه اي و مقنعه سرمه اي سوپروایزران )خانم(:  

 
و کفش روبسته روپوش سفید و شلوار سرمه اي سوپروایزران )آقا(:  

 

کل پوشش به رنگ سبزپرسنل اتاق عمل:   
 

کل پوشش به رنگ آبیپرسنل بیهوشی:   
  

و

 

ک

ف

ش

 

ر

و

ب
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ت

ه
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 د

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D9%84%E2%80%8C%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D9%84%E2%80%8C%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D9%84%E2%80%8C%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%88%D9%87_%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%88%D9%87_%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AA_%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?pagename=%D9%BE%D9%84%E2%80%8C%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1&language=fa&params=33.1536111_N_47.7136111_E_source:frwiki_region:IR_type:city
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%84%E2%80%8C%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.lortax.ir/Portals/0/Users/16223_884.jpg&imgrefurl=http://www.lortax.ir/Default.aspx?tabid=140&h=333&w=500&sz=37&tbnid=ImIvdVq6vjXomM:&tbnh=87&tbnw=130&prev=/search?q=%D9%BE%D9%84%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=%D9%BE%D9%84%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1&hl=en&usg=__fUzzLrs3puXQ4s0bdXXLpugbkg0=&sa=X&ei=ZgKtTs6GDMis8QOZ75ygCw&ved=0CCsQ9QEwBw
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://lornews.com/uploaded_image/selahvarzi/poldokhtar.jpg&imgrefurl=http://lornews.com/content.php?id=420&h=518&w=800&sz=188&tbnid=kIqT4xRiqQO_CM:&tbnh=93&tbnw=143&prev=/search?q=%D9%BE%D9%84%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=%D9%BE%D9%84%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1&hl=en&usg=__gOkcFi3ROxlLIxx90lQQAxSHLOg=&sa=X&ei=ZgKtTs6GDMis8QOZ75ygCw&ved=0CC0Q9QEwCA
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://farhadi88.persiangig.com/image/pol 1.JPG&imgrefurl=http://history-school.blogfa.com/&h=768&w=1024&sz=144&tbnid=LjjMTMPtj9CvSM:&tbnh=113&tbnw=150&prev=/search?q=%D9%BE%D9%84%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=%D9%BE%D9%84%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1&hl=en&usg=__93NmMqibRtXRpzQOnWmWHhz2jP4=&sa=X&ei=ZgKtTs6GDMis8QOZ75ygCw&ved=0CC8Q9QEwCQ
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 مقررات مرخصی :

روز به نسبت به مدت خدمت، استحقاق مرخصی دارد. طبق  5/2مستخدم رسمی و پیمانی دولت از نخستین ماه خدمت خود ماهانه بمیزان 
روز درسال می  15و مجاز به ذخیره مرخصی خود تا سقف  4و 3قانون خدمات کشوري کلیه کارکنان رسمی و پیمانی قرارداد تبصره

رسال ازمرخصی استحقاقی خودرا روز د 9روز درسال از مرخصی استحقاقی استفاده نمایند. ونیز  26باشند.درضمن کارگران دائم می توانند 
 ذخیره کنند.

در احتساب مرخصی، روز، ماه و سال مطابق تقویم رسمی کشوري است و در مرخصی روزانه ماه سی روز حساب می شود.  -34ماده 
مربوطه محاسبه به ساعات کار روزانه وزارتخانه یا مؤسسه دولتی جزء مرخصی استحقاقی  مرخصی هاي کمتر از یک روز)پاس(با توجه

 خواهد شد. واز مرخصی استحقاقی سالیانه کسر می شود.

 آئین نامه مرخصی استحقاقی:

 مستخدم می تواند با درخواست کتبی و موافقت رئیس یا معاون اداره از مرخصی استحقاقی سالیانه استفاده نماید.

مرخصی استحقاقی بهره مند بوده و بر اساس مقررات این آئین ، مستخدم رسمی و پیمانی قراردادي از نخستین ماه خدمت، از 1طبق ماده 
 نامه می توانند به صورت کلی و جزیی از مرخصی خود استفاده نمایند.

قانون استخدام کشوري مجدداً استخدام می شوند می توانند از مرخصی استحقاقی ذخیره شده قبلی خود  67افرادي که طبق ماده  -تبصره
 نامه استفاده نمایند. طبق مقررات این آئین

استفاده از مرخصی استحقاقی منوط به تقاضاي کتبی مستخدم و موافقت رئیس واحد مربوطه و در غیاب او معاون وي می باشد.   -6ماده 
تیبی هر کارمند موظف است در طول سال مرخصی استحقاقی سالیانه خود را درخواست نماید و رئیس یا معاون واحد مربوطه نیز موظفند تر

فراهم گردد. و با درخواست ایشان در این زمینه با در نظر « به میزان استحقاق»اتخاذ نمایند تا امکان استفاده کارمندان از مرخصی سالیانه 
 گرفتن زمان مناسب، موافقت نماید.
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استحقاقی ذخیره شده  حداکثر مدتی که مستخدم در یکسال تقویمی می تواند از مرخصی استحقاقی همان سال و مرخصی -10ماده 
 استفاده نماید جمعاً بیشتراز چهار ماه نباید تجاوز کند. چنین مستخدمی هر گاه بخواهد از باقیمانده مرخصی ذخیره شده خود نیز استفاده

 نماید باید حداقل یکسال تمام خدمت کرده باشد.

تگی از مرخصی هاي ذخیره شده خود استفاده نماید/. مستخدم دولت در صورت ذخیره مرخصی می تواند در هنگام بازنشس - 13ماده 
اساس قانون خدمات کشوري بعنوان مرخصی محاسبه نمی گردد. ولی براي نیروهاي بهداشتی  استحقاقی بر همچنین تعطیلی بین مرخصی

 درمانی وغیره اگربصورت شیفتی انجام وظیفه نمایند )کامل محاسبه میگردد(

روز درسال قابل ذخیره می  15 ، 2ماده 3تبصره . 2ماده  4و تبصره  2ماده  3قرارداد ، تبصره  مرخصی استحقاقی پرسنل مشمول 

 روز در سال قابل ذخیره می باشد. 9،  4ولی تبصره  باشد/. 

  میباشد/.امکان انتقال مرخصی استحقاقی دوره طرح قابل ذخیره وانتقال طرحی بصورت پیمانی یارسمی ، در صورت استخدام پرسنل  

مستخدم موظف است به طریق مقتضی قبل از درخواست مرخصی از استحقاق خود براي استفاده از مرخصی مورد نظر اطمینان حاصل کند  
و در صورت عدم کنترل توسط مستخدم و نیز عدم استحقاق مدت مرخصی استفاده شده غیبت تلقی می گردد. وبصورت منفی محاسبه می 

 شود/.

 خصی استعالجی:آئین نامه مر

هر گاه مستخدم رسمی دولت بیمار شود و آن بیماري مانع از خدمت او باشد الزم است مراتب را در کوتاه ترین مدت به اداره  - 21ماده 

 متبوع اطالع دهد و گواهی استراحت از پزشک معالج را به رئیس اداره یا معاون ارائه نماید.

آیین نامه مرخصی ها و تشخیص کمیسیون  24ر ماه مرخصی استعالجی استفاده نماید برابر ماده چنانچه مستخدم بیش از چها - 24ماده  
ماه توسط کارگزینی صادر می گردد و در صورت عدم  4پزشکی مبنی بر صعب العالج بودن بیماري حکم مرخصی صعب العالج تا سقف 

اکثر تا یکسال حقوق و فوق العاده هاي مربوطه و در مدت مازاد بر حدبهبودي ، قابل تمدید می باشد /. در مورد بیماري صعب العالج،

 یکسال فقط حقوق وکمک هزینه اوالد و عائیله مندي پرداخت می گردد.

در مدت مرخصی صعب العالج، مرخصی استحقاقی به کارکنان فوق الذکر تعلق نمی گیرد. ضمناً برابر دستور العمل شماره  - 19ماده 
بانوان باردار بعد از زایمان چنانچه دچار عارضه دیگري مانند شکستگی شوند، در صورت تأیید کمیسیون  1/7/82/ك مورخ 1471/3/2

 پزشکی می توانند از مرخصی صعب العالج بهره مند شوند.

صورتیکه به علت که از مرخصی استعالجی استفاده می نمایند تا چهار ماه و در  بر اساس آئین نامه مرخصیها به مستخدمی  – 27ماده 
ابتال به بیماري صعب العالج یا زایمان، مرخصی استعالجی فرد بیش از چهار ماه باشد تا حداکثر یک سال حقوق و فوق العاده هاي مربوط 

 کمک هزینه اوالد( قابل پرداخت می باشد.کمک هزینه عائله مندي، )فوق العاده سختی شرایط محیط کار،

ی بیش از چهار ماه، مرخصی بدون حقوق، کارمند آماده به خدمت، معلق، منفصل از خدمت، غایب و در حال به مرخصی استعالج -19ماده
 انجام خدمت زیر پرچم مرخصی استحقاقی تعلق نمی گیرد.



31 
 

اري باشد تا حقوق و فوق العاده هاي مستخدمین پیمانی و قراردادي که عدم اشتغال آنان به سبب بیم -آیین نامه استخدام پیمانی- 14ماده 
سه روز توسط دستگاه مربوطه پرداخت خواهد شد و مازاد بر سه روز تا خاتمه بیماري و حداکثر تا پایان قرارداد مشمول مقررات تامین 

 اجتماعی خواهد بود.

 مرخصی بدون حقوق:

ت متبوع با موافقت رئیس اداره از قانون استخدام کشوري مستخدم رسمی دولت می تواند در طول خدمت در وزار 49ماده  2برابر تبصره 
حداکثر سه سال مرخصی بدون حقوق استفاده نماید ضمناً در صورت ادامه تحصیل در تحصیالت عالی تا دو سال دیگر قابل تمدید خواهد 

سال قابل  6سقف  ماده قانونی تا 5سال(. براي کارکنانی که همسران آنان در مشاغل حساس دولتی می باشند برابر تبصره  5بود )حداکثر 
 تمدید می باشد.

هیات وزیران مستخدم پیمانی می تواند در صورت نیاز با موافقت  10/5/85مورخ -531657/ت 28576برابر بند یک تصویبنامه شماره 
 مدت قرارداد استفاده نماید. دستگاه استخدام کننده از مرخصی بدون حقوق و حداکثر به میزان

 بدون حقوق به اختتام دوره آزمایشی است و فقط در موارد ذیل امکان پذیرخواهد بود: استفاده از مرخصی -32ماده 

 مستخدم استحقاق مرخصی نداشته باشد و احتیاجش به استفاده از مرخصی مسلم شود. -1

 مستخدم قصد ادامه تحصیل داشته باشد و مدارك الزم را ارائه نماید. -2

 به خارج از محل خدمت خود مسافرت کند. مستخدم ناگزیر باشد به اتفاق همسرش -3

مستخدم پس از استفاده از چهار ماه مرخصی استعالجی ساالنه به سبب ادامه همان بیماري یا ابتالء به بیماري دیگر قادر به ادامه  -4
 خدمت نباشد و بیماري او هم صعب العالج تشخیص داده نشود.

مایشی که در طول خدمت آزمایشی با ارائه مدارك و با تشخیص مؤسسه متبوع خود اعطاي مرخصی بدون حقوق به مستخدمین آز -تبصره
 نیاز به استفاده از مرخصی بدون حقوق داشته باشند حداکثر تا دو ماه متوالی با رعایت سایر مقررات این فصل امکان پذیر خواهد بود.

ذکر علت و مدت آن بعد از موافقت مسئول مربوطه )بالفصل( به  مستخدم باید تقاضانامه استفاده از مرخصی بدون حقوق را با -33ماده 
قانون استخدام کشوري صادر  49ماده  2مدیر یا رئیس مرکز تحویل نماید و در صورت موافقت حکم مرخصی بدون حقوق با رعایت تبصره 

تأیید پزشک معتمد برسد موافقت با مرخصی این آئین نامه چنانچه بیماري به  32ماده « 4»خواهد نمود. در مورد مستخدمین موضوع بند 
 بدون حقوق الزامی خواهد بود.

سال می توانند از مرخصی بدون  6: کارمندان زن که همسران آنان در مأموریت به سر می برند تا پایان مأموریت حداکثر به مدت 4تبصره 
 حقوق استفاده نمایند.

ران احتساب سوابق خدمتی ایام مرخصی بدون حقوق در الیحه خدمات کشوري به در استعالم بعمل آمده و اصالحیه هیئت محترم وزی -
 هر شکل ممکن لغو گردیده است.

 مرخصی کمتر از یك روز
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ساعت  5/7مرخصی کمتر از یک روز )پاس شخصی( جزء مرخصی استحقاقی مستخدم منظور و محاسبه می شود و به ازاء هر  2طبق ماده 
 روز در یکسال می باشد. 12معادل یک روز از مرخصی استحقاقی مستخدم کسر می گردد. سقف تعیین شده حداکثر 

 آیین نامه حضور و غیاب کارکنان :

کلیه کارکنان دستگاه هاي اجرائی مکلفند ساعات تعیین شده براي ورود به محل خدمت و خروج از آن را رعایت نموده، ساعات  -1ماده 
 ود و خروج خود را در کارت ثبت نمایند.ور

ورود به محل خدمت بعد از ساعت مقرر و بدون کسب مجوز قبلی تأخیر در ورود محسوب گردیده و با مستخدمی که تأخیر ورود  -2ماده 
 داشته باشد به شرح ذیل رفتار می شود:

 استحقاقی منظور می گردد. ساعت در هر ماه قابل اغماض بوده و جزء مرخصی 2تأخیر در ورود تا  -الف

ساعت در ماه مستلزم کسر حقوق و مزایاي شغل و مزایاي مستمر مستخدمین رسمی و ثابت و اجرت و فوق  2تأخیر در ورود بیش از  -ب
واهد العاده مخصوص و سایر فوق العاده هاي مستخدمین پیمانی یا دستمزد کارکنان خرید خدمت و قراردادي به میزان کل ساعات تأخیر خ

 بود.

« الف»خروج از محل خدمت زودتر از ساعات مقرر نیز تعجیل در خروج محسوب گردیده و حسب مورد مشمول حکم قسمت هاي  -3ماده 
 خواهد بود. 2ماده « ب»و 

مزبور به بیش  بار تأخیر در ورود یا تعجیل در خروج غیرموجه داشته باشد و جمع مدت تأخیر 4به مستخدمی که در هر ماه بیش از  -5ماده 
ساعت در ماه برسد در قبال مجموع تأخیر براي ماه اول و دوم کتباً اخطار داده خواهد شد و براي ماه سوم فوق العاده شغل مستخدم  4از 

ر درصد و براي ماه پنجم به میزان صد درصد و به مدت یکماه کسر خواهد شد و د 50درصد و براي ماه چهارم به میزان  30خاطی بمیزان 
 ارجاع خواهد گردید.« هیأت رسیدگی به تخلفات اداري»صورت تکرار پرونده مستخدم جهت رسیدگی به 

 موارد موجه تأخیر در ورود یا تعجیل در خروج با تشخیص مدیر ذیربط جزء مرخصی استحقاقی منظور می شود:

 حوادث غیر مترقبه براي مستخدم ، فرزندان و سایر افراد تحت تکفل-

 تخدم توسط مراجع قضایی و انتظامیاحضار مس-

 خدمت نیمه وقت بانوان:

خدمت نیمه وقت خدمتی است که ساعات کار آن طبق مقررات این قانون نصف ساعات کار مقرر هفتگی وزراتخانه و مؤسسات  -2ماده 
طبق نظر باالترین مقام مسئول  ذیربط و وزارتخانه و مؤسسه مربوطه باشد. نحوه و ترتیب انجام خدمت نیمه وقت بر اساس ساعات کار

 دستگاه تعیین خواهد گردید و در هیچ مورد کمتر از نصف ساعات کار مقرر هفتگی وزارتخانه و مؤسسه و شرکت مربوطه نخواهد بود.

یا مزایاي  کارمندان زنی که از خدمت نیمه وقت استفاده می کنند نصف حقوق گروه و پایه و یا حقوق ثابت و فوق العاده شغل و -3ماده 
شغل و یا عناوین مشابه دیگر و فوق العاده ها و مزایائی که بطور مستمر پرداخت می شود به آنان تعلق خواهد گرفت و لیکن فوق العاده 

 هاي محل خدمت، بدي آب و هوا و محرومیت از تسهیالت زندگی از محدویت مذکور مستثنی بوده و بطور کامل پرداخت می شود.
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 مدت استفاده از خدمت نیمه وقت بانوان یک سال می باشد حداقل -5ماده 

سنوات خدمت نیمه وقت بانوان از لحاظ سابقه خدمت الزم براي بازنشستگی و استفاده از حقوق وظیفه یا مستمري، در صورت  -7ماده 
و یا مستمري و نیز دریافت پایه پرداخت کسورات بیمه کامل بطور کامل محسوب خواهد شد لیکن در احتساب حقوق بازنشستگی و وظیفه 

این گونه کارمندان )عالوه بر مدت خدمت تمام وقت( نصف مدت خدمت نیمه وقت منظور و محسوب خواهد گردید. کسور بازنشستگی یا 
ندوق حق بیمه مربوط به سهم کارمندان مزبور به نسبت حقوق و مزایائی که بر اساس این قانون به آنان تعلق می گیرد، کسر و به ص

 مربوطه واریز خواهد شد.

سنوات خدمت نیمه وقت بانوان به شرط پرداخت کسور بازنشستگی و حق بیمه به نسبت تمام حقوق گروه و پایه و یا حقوق  -تبصره
 بازنشستگی در حکم خدمت تمام وقت محسوب می شود.

درخواست انجام خدمت تمام وقت را بنمایند در صورت در صورتی که کارمندان نیمه وقت قبل از پایان مدت خدمت نیمه وقت  -11ماده 
ضرورت و موافقت وزارتخانه و مؤسسه مربوطه، خدمت نیمه وقت آنان به خدمت تمام وقت تبدیل خواهد گردید و در هر حال خدمت نیمه 

 وقت کمتر از یک سال نخواهد بود.

و صدور حکم جداگانه در این مورد است و در حکم باید نحوه و  استفاده از خدمت نیمه وقت منوط به درخواست کتبی مستخدم -12ماده 
 ترتیب خدمت نیمه وقت و مدت استفاده از خدمت نیمه وقت و سایر موارد مشخص گردد.

 پرداخت فوق العاده اضافه کار ساعتی و فوق العاده روزانه به این قبیل کارکنان ممنوع می باشد. -15ماده 

 ادر و حمایت از مادران دردوران شیردهیقانون ترویج تغذیه با شیر م

مادران مشمول این آیین نامه پس از پایان مرخصی زایمان و در دوران شیردهی باید در کار قبلی خوداشتغال یابند. در دوران یاد  -5ماده 
 شده نقل و انتقال آنها ممنوع است مگر اینکه خود، متقاضی تغییر شغل یا نقل و انتقال باشند.

مادران مشمول این آیین نامه می توانند طی ساعات مقرر کار روزانه حداکثر از یک ساعت مرخصی ساعتی استفاده کنند. مادران  -6ماده 
مرخصی یاد شده را حداکثر در سه نوبت استفاده کنند مدت مرخصی ساعتی براي مادران داراي یادشده می توانند برحسب نیاز کودك، 

 یزان دو ساعت می باشد.فرزند دوقلو و باالتر به م

 قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی: -3ماده  1تبصره 

این بانوان پس از شروع بکار مجدد و اتمام مرخصی استعالجی )زایمان( در صورت ادامه شیردهی می توانند حداکثر تا بیست و چهار ماهگی 
 )پاس شیر( بدون کسر از مرخصی استحقاقی استفاده نمایند.کودك، روزانه یک ساعت از مرخصی 

درمانی مبنی بر تغذیه شیرخوار  -( ماهگی کودك، منوط به ارایه گواهی مرکز بهداشتی24استفاده از مرخصی ساعتی تا سن ) -4ماده 
 توسط مادر است.

 مرخصی زایمان

که ازبیمه سالمت استفاده می کنند و کارکنان دولت محسوب می  ماه )مربوط به کسانی است9مدت مرخصی استعالجی زایمان بمدت  -1

 گردند/.
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 مدت مرخصی استعالجی وضع حملهاي دو قلو و بیشتر بمدت یکسال می باشد. -2

 ماه می باشد. 24ساعت در روز و بمیزان  2مدت و ساعت شیردهی براي وضع حملهاي دوقلو و بیشتر بمدت  -3

مبنی برارسال مصوبه اصالح قوانین تنظیم  9/5/92مورخ 209/73وپیرو نامه شماره  5/6/92ورخ م89/209درضمن طبق نامه شماره 
هیئت محترم وزیران به آن وزارتخانه  19/4/92مورخ  46527/ت 92091جمعیت وخانواده توسط ریاست محترم جمهوروطی نامه شماره 

مصوبه فوق مبنی برافزایش مدت مرخصی زایمان )یک ودوقلو ( جهت زنان شاغل  1باستحضار می رساند علیر غم تکلیفی که در بند 
الم می دارند ماه تمام باپرداخت حقوق وفوق العاده هاي مربوط گردیده است شعبه تامین اجتماعی اع 9دربخشهاي دولتی وغیر دولتی به 

 ماه مرخصی زایمان را پرداخت نمی نمایند /.6مصوب فوق به آنان ابالغ نشده وغرامت دستمزد مازاد بر 

 مرخصی ورزشی:

 شامل مربیان، قهرمانان، داوران، پزشکان ورزشی و ...-

 بادرخواست کتبی سازمان تربیت بدنی-

 مأموریت بدون پرداخت حق فوق العاده.-
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 نحوه محاسبه حقوق در قانون مدیریت خدمات کشوری

 نحوه محاسبه حق شغل و شاغل

سال سابقه خدمت غیر مرتبط باشند در رتبه پایه و اگر به این سابقه نرسیده باشند با رتبه مقدماتی 10سال سابقه خدمت مرتبط یا 6کسانی که دارای   

سال تجربه  10یا سال سابقه خدمت تمام وقت با تجربه مربوط و مشابه و  6سنجیده می شوند. )کارمندانی که در رتبه مقدماتی قرار گرفته و به ازای هر 

طح کارشناسی و غیر مربوط، به یک رتبه باالتر، ارتقا می یابند. کارمندان مشمول این بند در مشاغل تا سطح کاردانی حداکثر تا رتبه پایه و در مشاغل س

 باالتر، حداکثر تا رتبه ارشد ارتقا می یابند(

زارت آموزش و پرورش ومشاغل بهداشتی ودرمانی وزارت بهداشت درمان آموزشی باید توجه داشت که امتیاز حق شغل مشاغل آموزشی تمام وقت و  

 (1ضرب نماییم.)جدول شماره1/1(محاسبه می شود.)یعنی باید آنرا در 1/1پزشکی با توجه به طبقه و رتبه شغلی مربوط به ضریب )

با پیچیدگی وظایف ومسئولیت ها حیطه سرپرستی   ی(متناسبهر یک از عناوین مدیریت و سرپرستی )مدیران حرفه ا فوق العاده مدیریتامتیاز   

 تعیین می شود.2ونظارت وحساسیت های شغلی وسایر عوامل مربوط بر اساس جدول شماره 

ه این جدول مخصوص ادارات شهرستان ها ،مدیریت شهرستان ها واستان وهمچنین در سطح وزارتخانه می باشد. که برای محاسبه می توان بطور خالص

 استفاده نمایند . )ازطرح سوابق مدیریتی دراین بحث صرف نظر می کنیم.( 2نین عنوان نمود که شهرستان ها واستان باید از سطح چ

 ) امتیاز حق شغل بر اساس این جدول است (1جدول شماره 

 ضریب سال × امتیاز حق شغل 

 عالی خبره ارشد پایه مقدماتی  طبقات جدول رتبه های شغلی 

گروه 

 های 

گا نه 20

  

http://omoreedare.blogfa.com/post-12.aspx
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 قبلی

 -- -- -- 2650 2400 5تا1 1طبقه

 -- -- -- 2850 2600 6 2طبقه 

 -- -- -- 3050 2800 7 3طبقه 

 4600 4050 3600 3250 3000 8 4طبقه 

 4800 4250 3800 3450 3200 9 5طبقه

 5000 4450 4000 3650 3400 10 6طبقه

 5200 4650 4200 3850 3600 11 7طبقه

 5400 4850 4400 4050 3800 12 8طبقه

 5600 5050 4600 4250 4000 13 9طبقه

 5800 5250 4800 4450 4200 14 10طبقه

 6000 5450 5000 4650 4400 15 11طبقه

 6200 5650 5200 4850 4600 16 12طبقه

 6400 5850 5400 5050 4800 17 13طبقه

 6600 6050 5600 5250 5000 18 14طبقه

 6800 6250 5800 5450 5200 19 15طبقه

 7000 6450 6000 5650 5400 20 16طبقه

 (2جدول امتیاز مدیریت )شماره 

حوزه 

 جغرافیایی

 5 سطوح مدیریت

معاونین اداره 

وکارشناسان مسئول 

 ورئیس گروه ها

4 

رئیس ادارات 

 ومعاون مدیرت

3 

مدیریت شهرستان 

ها)مدیریت ها ( معاون مدیر 

 کل

2 1 

 510 1سطح  شهرستان

550 

600 

950 

1000 

1050 

1400 

1450 

1500 

1850 

1900 

1950 

3300 

2350 

2400 

 2سطح

 3سطح 

 2450 2000 1550 1100 650  1سطح  استان

 2سطح 
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 700 3سطح 

750 

1150 

1200 

1600 

1650 

2050 

2100 

2500 

2550 

 800 1سطح  ملی

850 

900 

1250 

1300 

1350 

1700 

1750 

1800 

2150 

2200 

2250 

2600 

2650 

2700 

 2سطح 

 3سطح 

 

 امتیاز حق شاغل بر اساس این جدول است 

 امتیاز ردیف

 تحصیالت

امتیاز دوره های 

 اموزشی مصوب

امتیاز مهارت و 

 توانایی

امتیاز سنوات 

 خدمت در هر سال

امتیازتجربه مربوط 

 سالومشابه در هر 

به ازای طی هر یک  1200 دیپلم    1

ساعت دوره اموزشی 

مصوب .نیم 

 (500امتیاز)حداکثر

250 15 10 

 12 20 300 1400 فوق دیپلم    2

 14 25 400 1700 لیسانس    3

 16 30 600 2000 فوق لیسانس    4

 18 35 800 2300 دکترا    5

 3جدول شماره 

بر اساس عوامل تحصیالت ،سنوات خدمت وتجربه ،دوره های آموزشی ومهارت ها وتوانایی های فردی بر اساس کارمندان امتیاز حق مشاغل:  

  3شماره   جدول

 امتیازت مربوطه را مشخص نموده)طبق فرمول زیر( 3برای محاسبه حق شاغل باید از جدول شماره حق شاغل:    

 از سنوات(+امتیاز مهارت+امتیاز ضمن خدمت + امتیاز تحصیالت امتیاز تجربه+امتی×)سابقه خدمت  امتیاز حق شاغل=    

 امتیاز حق شغل× = ضریب سال  مبلغ حق شغل    

 امتیاز حق شاغل×= ضریب سال مبلغ حق شاغل    

 امتیاز فوق العاده مدیریت×= ضریب سال  مبلغ فوق مدیریت    
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 500حقوق ثابت با ضریب  –قبل )به استثنای سختی کار( = مجموع مبالغ مشمول کسور باز نشستگی سال 1تفاوت تطبیق    

= حقوق مبنا ،افزایش شنواتی ،فوق العاده شغل ،فوق العاده مجموع مبالغ مشمول کسور باز نشستگی سال قبل )به استثنای سختی کار( 

 جذب ،ترمیم فوق العاده جذب ،فوق العاده وزه و همترازی

 500(× ق شغل + امتیاز حق شاغل + امتیاز حق ایثار گری = )امتیاز ح 500حقوق ثابت با ضریب   

 88حقوق سال  –درصد(( 115×  = ))مجموع مبالغ مشمول کسور باز نشستگی سال قبل )به استثنای سختی کار(2تفاوت تطبیق    

 +حق عایله مندی + حق اوالد( 88)حقوق سال  –ریال 1000000=3تفاوت تطبیق    

 88حقوق سال  -ریال 600000صورت نداشتن حق عایله مندی و حق اوالد(:)در 3تفاوت تطبیق    

 ضریب سال× = امتیاز ایثارگری  حق ایثار گری    

 سقف ندارد× = ضریب سال   کمک هزینه اوالد    

      810×ضریب سال   = حق عائله مندی    

 + ایثارگری  حق شغل  حق شاغل +  : حقوق ثابت       

ریال افزایش یافته) در صورت نداشتن 600000کمتر از  87شامل کسانی می گردد که خقوق آنها نسبت به سال 2تطبیقتفاوت   

 عایله مندی و حق اوالد( حق

 ریال افزایش یافته باشد.1000000کمتر از  87شامل کسانی می گردد که خقوق آنها نسبت به سال  3تفاوت تطبیق    

 اضافه کاری :    

 پیمانی: رسمی و   

 = مبلغ هرساعت اضافه کاری ضریب سال× مجموع امتیازات شغل، شاغل ومدیریت

176 

 جمع حقوق :حقوق سال مورد نظر+سختی کار + بدی آب وهوا+)محرومیت از تسهیالت + محرومیت روستایی + فوق العاده محل خدمت   

 درصد حق شغل بیشتر شود.75توجه :امتیاز حق شاغل نباید از   

 ایثار گری جدول
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 امتیاز مدت خدمت داوطلبانه مدت اسارت درصد جانبازی ردیف

 400 ماه6 ماه6 درصد5 1

 500 ماه 12تا ماه 12تا درصد10تا 2

 600 ماه 18تا  ماه 18تا  درصد15تا 3

 700 ماه 24تا ماه 24تا درصد20تا 4

 800 ماه 30تا ماه 30تا درصد25تا 5

 900 ماه 36تا ماه 36تا درصد30تا 6

 1000 ماه 42تا ماه 42تا درصد35تا 7

 1100 ماه 48تا ماه 48تا درصد40تا  8

 1200 ماه 54تا ماه 54تا درصد45تا 9

 1300 ماه 60تا ماه 60تا درصد50تا  10

 1400 ماه 78تا ماه 78تا درصد55تا 11

 1500 ماه وباالتر78 ماه وباالتر78 درصدوباالتر60 12

  

ی کار و کار تا تصویب و ابالغ دستورالعملهای مربوط به نحوه تعیین و تخصیص امتیاز، درصد یا مبالغ مربوط به فوق العاده اشتغال خارج از کشور، سخت  

جابجایی محل در محیط های غیر متعارف، مناطق کمتر توسعه یافته، بدی آب و هوا، نوبت کاری، مبلغ تضمین، کسر صندوق، فوق العاده محل خدمت ) 

 می باشد. 1388کارمندان مبنای پرداخت برای سال  1387خدمت(، مبالغ مقطوع تعیین شده مندرج در آخرین حکم کارگزینی سال 

اده مبالغ مربوط به فوق العاده های محرومیت از تسهیالت زندگی مناطق مرزی و فوق العاده جذب مناطق محروم و دور افتاده تحت عنوان فوق الع  

 اطق کمتر توسعه یافته، قابل پرداخت می باشد.من

پس از تصویب و ابالغ فهرست مناطق کمتر توسعه یافته از سوی هیئت وزیران پرداخت مبلغ مذکور بر اساس فهرست مصوب و ضوابطی خواهد بود   

 که از سوی شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی اعالم می شود.

ل یک سی ام تا ابالغ دستورالعمل های مربوط به تعیین فوق العاده ماموریت روزانه کارمندان، میزان فوق العاده مذکور به ازای هر روز ماموریت معاد  

(  39)ث( ماده )حقوق و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی قابل پرداخت می باشد. سایر موارد مطابق آیین نامه فوق العاده روزانه موضوع بند 

 و اصالحات بعدی آن خواهد بود. 24/6/1352قانون استخدام کشوری مصوب 

 ریال در ماه تعیین شد. 4168000مبلغ1388معافیت مالیاتی حقوق ودستمزد سال  میزان      

تومان تعیین  500هزار و  274مبلغ  1388درصد افزایش داده و حداقل حقوق کارگران در سال 25شورای عالی کار در ایران حداقل حقوق کارگران را   

 شده است.
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 ریال می باشد.87840برابر با 1388حداقل حقوق روزانه سال     

 

 نحوه محاسبه تفاوت تطبیق ) قانون مدیریت خدمات کشوری( در احکام کارگزینی 

خود را بدست می آوریم ۸۷جمع حقوق مشمول کسور بازنشستگی آخرین حکم سال  -۱  .  

  ۳۳۲۷۷4۵مثال 

  ۰این فرد نیز عدد روبرو می باشد ۸۷جمع کل حقوق سال  

۵۶۰۱۲94مثال   

---------------------------------------------------------------------------- 

حق شاغل  -را ) حق شغل ۱/۱/۸۸سپس جمع امتیاز آخرین حکم صادره با تاریخ اجرای  -۲ - ضرب   ۵۰۰ایثارگری( را در عدد -مدیریت 

 9۳۷۳ * ۵۰۰ =4۶۸۶۵۰۰    می نماییم.مثال

می باشد ۶۵۳۸۵94این فرد نیز  ۸۸جمع کل حقوق سال   

----------------------------------------------------------------------------- 

عدد بدست آمده ردیف ۱ را از عددبدست آمده ردیف ۲ کسر می نماییم . عدد بدست آمده مبلغ تفاوت تطبیق می   -۳

مبلغ ۶4۶۲۷4 بعنوان تفاوت تطبیق مرحله اول در حکم کارگزینی ثبت می   ۵۳۳۲۷۷-4۶۸۶۵۰۰=۶4۶۲۷4                .باشد

 .گردد

ضرب نموده وبا مبلغ تفاوت تطبیق مرحله اول جمع می نماییم ۶۰۰را در عدد  ۲حاال جمع امتیاز ردیف  -4 . 

۶۲۷۰۰۷4= ۶4۶۲۷4+۵۶۲۳۸۰۰= ۶۰۰* 9۳۷۳   

محاسبه می نماییم ٪۱۵را نیز با افزایش  ۸۷عدد مشمول کسور سال  -۵ . 

۶۱۳۲۶9۰= ۱۱۵٪ * ۵۳۳۲۷۷4    

 ٪۱۵باشد تا سقف  ۸۷حقوق  ٪۱۵کمتر از  ۸۸چنانچه مبلغ بدست آمده ردیف چهارم از مبلغ ردیف پنجم کمتر باشد یعنی افزایش حقوق  -۶

اضافه می گرددبعنوان تفاوت تطبیق مرحله دوم در حکم  .  

زایش نامبرده در مثال فوق چون مبلغ ردیف چهارم از ردیف پنجم بیشتر است لذا تفاوت تطبیق مرحله دوم به این فرد تعلق نمی گیرد.) اف

می باشد ٪۱۵بیش از  .)    ۶۱۳۲۶9۰<۶۲۷۰۰۷4 

۸۸برای محاسبه تفاوت تطبیق مرحله سوم نیز الزم است جمع کل حکم سال  -۷ کسر نماییم . در این صورت  ۸۷کل حکم سال  را از جمع 

لایر باشد  ۶۰۰۰۰۰لایر و برای مردان مجرد و خانم ها کمتر از  ۱۰۰۰۰۰۰برای مردان متاهل کمتر از مبلغ  ۸۸چنانچه افزایش حکم 

 .مبلغ مابه التفاوت بعنوان تفاوت تطبیق مرحله سوم به حکم فرد افزوده می گردد

9۳۷۳۰۰= ۵۶۰۱۲94-۶۵۳۸۵94  

۰۰۰۰۰۶ < 9۳۷۳۰۰ 
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لایر می باشد لذا تفاوت تطبیق مرحله سوم برای نامبرده تعلق  ۶۰۰۰۰۰در مثال فوق چون فرد خانم می باشد و مبلغ افزایش یافته بیشتر از 

 .نمی گیرد

 

بخش داخلی    بخش  ccu 85/0بخش  70/0بر اساس قسمتی که کارمند کار می کند به وی تعلق میگیرد مثال در بخش درمانی زنان  سختی کار :

  0/08اداری ومالی   77/0اطفال

 

 

 

 نوبت کاری:

 نوبت کاری می گیرند  40/0شامل پرسنلی می شود که شیفت در گردش دارند . کارکانی  که سه شیفت در گردش  داشته باشد 

 20/0یک شیفته  30/0دو شیفته 

 10/0ضربدر 87حقوق مبنا سال  بدی آب هوا:

 پرسنلی می شود که در بخش رادیولوژی کار می کنندشامل حق اشعه :

 نحوه ارتقاءطبقه :

 یابدارتقاء م 14حداکثر تا طبقه  سال سوابق تجربی از تاریخ آخرین گروه استحقاقی یک طبقه و4شاغلین که مدرک تحصیلی دکتری دارند به ازای هر-1

 ارتقاء می یابد. 11تا طبقهحداکثر و سال سوابق تجربی از تاریخ گروه استحقاقی یک طبقه 4شاغلین که مدرک تحصیلی کارشناسی دارند به ازای هر  -2

 تقاء می یابدار 9سال سوابق تجربی از تاریخ گروه استحقاقی یک طبقه و حداکثر تا طبقه  5شاغلین که مدرک تحصیلی کاردانی دارند به ازای هر  - -3

 ارتقاء می یابد8سال سوابق تجربی از تاریخ گروه استحقاقی یک طبقه و حداکثر تا طبقه  5شاغلین که مدرک تحصیلی دیپلم دارند به ازای هر  -4

 حداکثر  تا طبقه  اقی یک طبقه وسال سوابق تجربی از تاریخ گروه استحق 5شاغلین که مدرک تحصیلی پایان دوره راهنمایی دارند به ازای هر  --5

 ارتقاء می یابد. 7 

 ارتقا 6طبقه و حداکثر  تا طبقه سال سوابق تجربی از تاریخ گروه استحقاقی یک  6شاغلین که مدرک تحصیلی پایان دوره ابتدای دارند به ازای هر  -6

 می یابد.
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 بالینی بخشهای به مربوط انضباط و مقررات

 داده تحویل باید پرستار نام و تاریخ قید با مربوطه دفتر در نیز بخش وسایل و شود انجام بالین بر بیماران تحول و تحویل 1-

 .شود

 .بیماران براي درمانی مشکل گونه هر وجود صورت در پزشک به فوري و موقع به رسانی اطالع 2-

 .گردد توجه بیماران مالقات خاص مقررات به و شده انجام ممکن نحو بهترین به باید رجوع ارباب با رفتار 3-

 باشد می پرونده گزارش اولین که بیمار پذیرش گزارش بخصوص و بوده دقیق و کامل باید پرونده در پرستاري گزارش 4-

 اورژانس ،توسط همراهیان ،توسط برانکارد با) بیمار پذیرش ،نحوه شده انجام ،اقدامات بیمار ورود ساعت داراي باید

 گزارش که شود توجه. باشد پرستار نام و تاریخ ذکر با بخش مهر به ممهور و(... و تنفسی– قلبی ایست وضعیت ،در 115

 .شد خواهد استناد آن به قانونی مشکالت بروز صورت در و شده محسوب حقوقی و حقیقی سند یک

 .شود انجام پرستاري پرسنل توسط باید عمل اتاق به بیمار تحویل 5-

 شده انجام بیمار هوشیاري سطح دقیق کنترل با و پرستاري پرسنل توسط باید نیز ها بخش به عمل اتاق از بیمار تحویل 6-

 .باشد ریکاوري مهر داراي و بوده تکمیل باید ریکاوري برگه همچنین

 .شود انجام الزم دقت بیماران مشاوره و اعزام و ،ترخیص،انتقال پذیرش هنگام در 7-

 . پذیرد انجام مربوطه دفتر با پرستار سر نظارت ،با بخش پرسنل کار تقسیم 8-

 انواع انجام نحوه) شود انجام الزم آشنایی بخش آن روتین موارد با باید بخش هر در کار به شروع ابتداي در 9-

 (...و حیاتی عالئم ،کنترل عمل از قبل هاي ،آمادگی ها گرافی سونو و ها گرافی آزمایشات،رادیو

 ترالی دفتر در دقیق بطور آن وسایل کلیه چک و شیفت هر ابتداي در بخش پزشکی تجهیزات و اورژانس ترالی کنترل 10-

 .شود انجام امضا و نام ذکر با اورژانس

 . آید بعمل الزم اقدامات کمبود وجود صورت در و شده چک شیفت هر ابتداي در کار اتاق وسایل و ها دارو 11-

 ... و ریوي قلبی ،دیالیز،احیاي خون ترانسفوزیون نظیر درمانی خاص روشهاي و ها مراقبت انجام بر نظارت و کنترل 12-

 .شود انجام کامل دقت با غذایی خاص هاي رژیم به توجه و بیماران جهت غذا سرو نحوه بر نظارت -13

 به خاص موارد گزارش لزوم صورت در و همراهیان و بیماران و ،پرسنل ،وسایل بخش بهداشت بر نظارت و کنترل 14-

 .عفونت کنترل سوپروایزر

 بیماران مورد در بخصوص درمانی هاي مراقبت انجام جهت حفاظتی وسایل از استفاده و عفونت کنترل اصول رعایت 15-
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 ... و مننژیت و ایدز،هپاتیت نظیر باکتریال و ویروسی هاي عفونت به مشکوك

 .مصرفی لوازم سایر و ،برق آب مصرف در جویی صرفه رعایت 16-

 .شود نوشته مشکی خودکار با شب شیفت در و آبی خودکار با عصر و صبح شیفت در ها بخش پرستاري گزارشات 17-

 

 

 

 

 

 پرستاری های استاندارد

 :است زیر موارد شامل پرستاري اي حرفه هاي استاندارد توسعه و تدوین از اصلی اهداف

 پرستاري عملکرد راهنمایی و ،هدایت تنظیم -

 اي حرفه پرستاري عملکرد ارتقا -

 پرستاري عملکرد ارزشیابی جهت در سازي بستر و تسهیل -

 پرستاري مراقبت کفایت مورد در قضاوت جهت مددجو/ بیمار سازي توانمند -

 استاندارد هر براي و است شده تدوین پرستاران عملكرد براي اي حرفه استاندارد 8 کلی بطور

 : است شده گرفته نظر در هایی شاخص

 پاسخگویی و پذیري مسئولیت-- 1 استاندارد

 آمدي کار و تبحر در تداوم-- 2 استاندارد

 قضاوت انجام چگونگی و ،مهارت دانش کاربرد-- 3 استاندارد

 اي حرفه اخالقیات--4 استاندارد

 اي حرفه مشارکت و ارتباطات--5 استاندارد

 اي حرفه رهبري و مدیریت-- 6 استاندارد

 مراقبت کیفیت-- 7 استاندارد

 عملکرد ارزیابی و کنترلی خود-- 8 استاندارد
 

 پرستاری فرآیند های استاندارد

 یابی ارز و بررسی 1-

 ها برآیند شناسایی و تشخیص 2-

 ریزي برنامه - 3

 اجرا/ بالینی اقدامات  4-

 ارزشیابی  5-



44 
 

 بیمار آسایش و حمایت  6-

 موثر ارتباط  7-

 فرهنگی هاي حساسیت  8-

 نویسی گزارش و ثبت  9-

 مددجو تحرك  10-

 ها الکترولیت و آب و تغذیه هاي استاندارد - 11

 فردي بهداشت 12-

 خطر ارزیابی و ایمنی 13-

 

 

 

 

 

 

اطالعات مربوط به 

 تجهیزات پزشکی
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  متر اکسی پالس دستگاه -1
 

  SPO ) 2) اکسیژن با لین هموگلوبو درصداشباع گیري اندازه :دستگاه عملکرد
 

 :دستگاه جانبی هاي قسمت
  سنسور
  نمایشگر ي صفحه

 افزاري نرم کلیدهاي

 

 :تغذيه منبع
  مستقیم برق جریان
  ذخیره باطري

 
 :خاص توجهات
  پروپ بودن سالم از اطمینان
 عضو با پروپ ي اندازه بودن متناسب از اطمینان

 مویرگی بستر و عضو کافی خون گردش
 

  

 الکتروکارديوگرافی دستگاه -2
 

 قلب الکتریکی ضربانات ثبت: دستگاه عملکرد
 

 : دستگاه جانبی هاي قسمت
  بیمار کابل
  عدد 6 پوار

  عدد 4 دستبند
  برق کابل

 

 :تغذيه منبع
 برق مستقیم جریان
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  ذخیره باطري
 

 :خاص توجهات

 .باشد کامل بصورت بیمار به کابل اتصاالت

 

 .باشد جریان انتقال عدم باعث تواند می عایق هرگونه

 .شود استفاده ذخیره باطري از EKCGاخذ هنگام در حدالمقدور

 .یابد اتصال برق مستقیم جریان به و گردد تمیز اتصاالت و ،دستگاه کار اتمام از بعد

 الكتروشوک دستگاه -3

 .آورد می بوجود را ثانیه از کسري در باال ولتاژ با الكتریكی ایجادشوک :عملكرد

 :کاربرد موارد

  پزشک نظر طبق بر (PSVT) بطنی فوق هاي نظمی بی درمان

  بطنی هاي نظمی بی درمان

  پوستی تماس پدهاي طریق از ضربان ایجاد

 

 :دستگاه جانبی هاي قسمت

  (پانل) نمایشگر و LCD صفحه -1

  بیمار به اتصال کابل -۲
  پدال -۳
  تماسی پدهاي -4

 
 :تغذيه منبع

  مستقیم برق -1
  شارژ قابل باطري -2

 

 تشخیصی درمانی:کاربرد نوع

 :نگهداري روش
  آسیب از جلوگیري راستاي در دستگاه سقوط از پیشگیري -1
  الکتریکی عایق ایجاد از جلوگیري جهت در ها پدال خارج سطح نگهداشتن تمیز -2
  کابل از حفاظت -3

 

 

 (پرتابل و ثابت)قلبی مانيتور -4
 سیکل یک نمایش امکان لید چست توسط بیمار صدري ي قفسه به اتصال و( عدد 3)سیم رشته یک از استفاده با :عملکرد

 .آورد می فراهم را قلبی
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 :کاربرد

 دقیقه در ضربان افزایش یا و کاهش( قلب ریت نمایش( 

 اکتراسیتول و نظمی بی یا و منظم( قلب ریتم نمایش( 

 گره هاي بلوك نمایش AV (CHB ، 2،درجه1 درجه( 
 

 :دستگاه اصلی هاي قسمت

 صفحه  LCD  و نمایشگر 

 (لید 5 یا لید 3 )بیمار کابل 
 برق کابل  
 حرارت درجه متر،سنسور اکسی پالس پروپ  
 خون فشار کاف 

  

 :تغذيه منبع

  مستقیم برق

 شارژ قابل باطري

 تشخیصی: کاربري نوع
 :نگهداري روش
 احتمالی ضربه هرگونه مقابل در دستگاه حفاظت  
 پروپ به ضربه هرگونه از ممانعت  
 وایرها خوردگی گره و کشیدگی هرگونه از اجتناب  
 دستگاه خارجی سطوح نمدار نرم پارچه از استفاده با دستگاه نظافت  
 شیمیائی مواد در اتصاالت و پروپ و ها سیم کردن ور غوطه از اجتناب  

 

 پرتابل ساکشن -5
 :دستگاه عملکرد
 دهان فضاي و تراشه لوله حلق از ترشحات خروج  
 جراحی اعمال حین در شکم فضاي ترشحات خروج  
 هموتوراکس و پونوموتوراکی در ترشحات تخلیه به کمک 

 :دستگاه هاي قسمت

  وکیوم پمپ

  حجمی ولوم پدال و پاور کلید ترشحات مخزن

  باکتلایر آنتی فیلتر شناور

 : تغذيه منبع

  مستقیم برق جریان

 آمبوالنس( ذخیره )درساکشن باطري
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 :خاص توجهات
 نمائید حاصل اطمینان دستگاه کار صحت از نظافت و استفاده هربار از بعد 
 دستگاه مکش قدرت کاهش از پیشگیري و (فیلتر شیشه شامل) اتصاالت در هوا نشت از اطمینان  
 شوند نگهداري ضدعفونی از بعد خشک بصورت و تخلیه مبایست استفاده هربار از بعد ترشحات مخازن 

 

 ونتيالتور يا مصنوعی تنفس دستگاه -6
 می انجام هستند تنفسی اشکاالت دچار دائم یا موقت طور به که بیمارانی براي را تنفس کار که است دستگاهی ونتیالتور

 آمریکا بنت شرکت ساخت ونتیالتور دستگاههاي اولین و است سال 50 حدود ایران در دستگاه این از استفاده تاریخچه دهد
 . گفت قرار استفاده مورد
 : ونتيالتور انواع

 فشارمنفی ونتیالتورهاي  -1
 مثبت فشار هاي ونتیالتور -2
 

 :اند دسته چهار مثبت فشار ونتيالتورهاي
 

  ثابت فشار -1
  ثابت حجم -2
  ثابت زمان -3
 باال فرکانس -4

 

 :ونتيالتور کار طرز -5
 را اکسیژن و فشار ترکیب میزان که محاسبات یکسري از استفاده با ها شش درون به هوا کردن وارد ونتیالتور کار
 هواي در

 . داد تغییر را مصرفی مواد مقدار و حجم و تنفس سرعت توان می و نماید می تنظیم ششها به ورودي
 
 داخلی باطري و برق مستقیم جریان : تغذيه منبع -6

 ونتيالتور از استفاده آزمايشگاهی معيارهاي

 - Pao2<55 mmg 

Pco2>50 mmg      -  

PH<7.32     -    

 : ميشوند وصل ونتيالتور به بيمارانی چه
 

 تنفسی نارسایی  

 تنفسی ایست یا آپنه  

 (مزمن یا )حاد نامناسب تهویه 

 مناسب نا اکسیژناسیون  

 قلبی نارسایی  
 عصبی عملکرد در اختالل 
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 نبواليزر -7
 .گیرد می قرار استفاده مورد استنشاق طریق از تنفس دستگاه مختلف هاي قسمت به دارو رساندن جهت که است دستگاهی

 .گیرد قرار استفاده مورد تنفسی اختالالت با بیماران در نیز سرد بخور عنوان به تواند می دستگاه این
 مزمن و حاد برونشیت آسم، جمله از تنفسی بیماریهاي :کاربرد موارد
 اولتراسونيک نبواليزر دستگاه مختلف هاي قسمت
 (کرشیال) اولتراسوند کننده تبدیل 
 کوپلینک محفظه  
 دارو کاپ  
 هوا خروج جهت فن  

 

 کار روش
 یابد اتصال مستقیم برق جریان به دستگاه  
 گردد آبگیري مقطر آب توسط کوپلینک محفظه  
 شود ریخته دارو کاپ در دارو  

 شود انجام دستگاه تنظیمات  

 وضعیت  در دستگاه پاور کلیدON شود داده قرار  
  با ذرات باشد باالتر فرکانس هرچه و شود می ایجاد کوپلینک محفظه در هرتز مگا 2-1فرکانس با صوتی امواج : نکته 1
 

 .شود می پرتاب بیرون به (میکرون 2 حدود) کوچکتر اندازه
 

 برق مستقیم جریان :تغذيه منبع
 شیپوري و ماسک خرطومی، هاي لوله دستگاه، حمل ترالی :جانبی هاي قسمت

 
 دياليز همو دستگاه -8

 مورد کلیه نارسایی دچار بیماران در یونهاي تنظیم و سموم الکترولیت،دفع و آب تعادل حفظ منظور به دیالیز همو دستگاه
 .گیرد می قرار استفاده

 می تصفیه را بیمار وخون سازد می پذیر امکان بیمار براي را خطر بی و امن دیالیز یک که مانیتوري :دستگاه عملکرد
 نماید

 کلیه مزمن و حاد نارسایی دچار بیماران :کاربرد موارد

 همودياليز دستگاه جانبی هاي قسمت

 خون پمپ  
 هوا حباب دتکتور  
 خون نشت دتکتور  
 پس باي دریچه  
 اولترافیلتراسیون کنترل  
 هپارین پمپ  
 شستشو و محلول هدایتی الینهاي  
 مانیتور صفحه 

 

 :تغذيه منبع
 مستقیم برق جریان  
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 ذخیره باطري  

 

 :خاص توجهات
 از ،اطمینان دستگاه مستقیم رسانی برق از ،اصمینان هوا سنسور هپارین، وپمپ خون پمپ صحت از اطمینان 

  صحت
 و بیمار به دستگاه وصل از قبل اتصاالت صحت از اطمینان بیمارو دیالیز بار هر در استفاده مورد پارامترهاي 

 وي دیالیز شروع

 پایه غشاء فشار کنترل(TMP)  حین در دستگاه الکترونیکی برد قسمتهاي به خون نشت ،عدم بیمار وریدي فشار و  

 دیالیز
 دیالیزبیمار اتمام از پس دستگاه مختلف قسمتهاي عفونی ضد و شستشو  
 وایتکس با دستگاه عفونی ضد و جوش آب و پرسیدین،پروکسان با دستگاه زدایی چربی و زدایی رسوب انجام  

 دیالیز سرپرستار توسط تنظیمی برنامه طبق استاندارد

 پشتیبانی خدمات شرکت توسط گیري رسوب نظر از مختلف هاي دستگاه،الین فیلترهاي،سنسورها،آب کنترل 
 ماهیانه بصورت

 
 

 

 آب تصفيه دستگاه -9
 آب در معلق ذرات وکاهش آنها از شده تولید باکتریهاي و شیمیایی امالح کاهش:عملکرد
 دیالیز نیاز مورد آب تهیه :کاربرد

 
 :دستگاه اصلی هاي قسمت
 شهري آب آوري جمع مخزن  
 آب ورودي پمپ  
 گیر سخت  

 RO  

 شده تصفیه آب ذخیره مخزن  

 

 :تغذيه منبع
  مستقیم برق
 درمانی بهداشتی : کاربري نوع

 
 :نگهداري روش

 
 احتمالی ضربه هرگونه مقابل در دستگاه حفاظت  

 و گیر سخت به ضربه وهرگونه آبی بی از ممانعت RO 

 خروجی پمپولتاژ تغییر برابر در حفاظت 


