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  Mission :رسالت بیمارستان 

 مرکز آموزشی درمانی شهرکرد به عنوان تنها مرکز ارجاعی تروما دراستان که با استفاده از منابع فیزیکی وانسانی وبابه کاربردن روش هاي
پژوهشی وتوان بخشی درجهت حفظ  –تشخیصی  –درمانی  –ی درراستاي سیاست هاي وزارت متبوع باارایه خدمات باکیفیت آموزشی درمان

  . وارتقا ي سالمت مردم گام برمی دارد

  Vission :چشم انداز بیمارستان 

  :د سال آینده می خواه5این بیمارستان با تکیه بر سرمایه هاي عظیم ملی وکارشناسی خود در 

  . به عنوان برترین بیمارستان تخصصی منطقه باارائه مراقبت هاي تخصصی باکیفیت برتر وهزینه پایین تر باشد -1

  .پیشتازاستفاده از فناوري هاي نوین خدمات درمانی باشد-2

  .ارائه دهنده یک الگوي موفق ازمدیریت بیمارستان درکشور باشد-3

  .کارکنان بیمارستانارتقاي سطح آگاهی واطالعات پزشکان و-4

  .مشارکت چشمگیر وکامل مردمی رادر جهت ارتقاء مستمر کمی وکیفی مرکز جلب کند-5

  .به ارائه خدماتی باالتر از حد انتظار بیماران ومراجعین وپرسنل خود گام بردارد- 6

  :هموویژیالنس 

به منظور جمع آوري ) ي تازمان تزریق آن به فرد گیرنده اززمان جمع آور( به فعالیت هایی اطالق می شود که درکل زنجیره انتقال خون  
ناشی از تزریق خون و فراورده هاي آن به فرد گیرنده انجام می شود تادر صورت , وارزیابی اطالعات مربوط به وقوع  عوارض ناخواسته احتمالی 

  . امکان مانع از بروز مجدد آن می شود

  : رزیابی هاي قبل از تزریق خون ا

  . خواست پزشکچک در-1
  . پر کردن فرم درخواست خون با مهر پزشک-2
  . ثبت درخواست خون در سیستم-3
  . گرفتن فرم رضایت از بیمار-4
  . گرفتن عالیم حیاتی بیمار-5
  ).برچسب لوله باالي سر بیمار نوشته شود(گرفتن نمونه لخته از بیمار وارسال به بانک خون - 6
  . ه کیسه خون وگروه خونی بیمار وتاریخ انقضا با فرم ارسالی ازبانک خون توسط دو پرستارتطابق شمار, پس از دریافت خون -7
  . داشتن حباب وکدورت,چک کیسه خون از لحاظ رنگ -8
, وقبل ازتزریق خون .حین تزریق خون نام ونام خانوادگی بیمار راپرسیده وبا دستبند شناسایی بیمار وکیسه خون چک می کنیم -9

  .جررا  براي بیمار توضیح می دهیمانجام پروسی
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ساعت پس از 2,ساعت پس از شروع تزریق 1,نیم ساعت پس از شروع تزریق,دقیقه بعد15دقیقه قبل و15گرفتن عالیم حیاتی -10
  . ساعت پس ازپایان تزریق4شروع تزریق و

یستد وبیمار راازلحاظ عالیم واکنش به تزریق پرستار بربالین بیمار با, دقیقه اول تزریق خون به آرامی برود وچند دقیقه اول 11-15
  .خون بررسی کند

تورم وقرمزي موضع  -تب  -کمردرد - آژیته  -هیپوتانسیون  –تنگی نفس : بررسی بیمار از لحاظ عوارض ناشی از تزریق خون -12
  .رگ وقرمزي وگرمی بیمار

ساعت 5/1ولیز وسپتی سمی اتفاق می افتد واگر کمتر ازساعت باشد هم4اگر بیش از . ساعت باشد 4تا 5/1مدت تزریق خون بین -13
  . باشد واکنش وشوك اتفاق می افتد

  .جهت تزریق خون براي بیمار برانول سبز یاطوسی می گیریم-14
   

  :در صورت بروزعارضه به دنبال  تزریق خون چه اقداماتی انجام می دهیم 
  . توقف تزریق-1
  . سالین باز نگه می داریمست راتعویض وراه وریدي را با نرمال -2
  . درجریان گذاشتن پزشک  مربوطه وبانک خون-3
  . گرفتن یک نمونه سیتراته وغیر سیتراته به بانک خون-4
  . باز کردن راه هوایی واکسیژن تراپی-5
در حین یابعداز یک اگر بیماري بیش از یک عارضه را .ساعت بعد از بروز عارضه باید ارسال شود48حداکثر تا (پرکردن فرم عوارض - 6

که فرم عوارض توسط پزشک هموویژیالنس تائیدوبه , بایستی براي هر واکنش فرم جداگانه پر شود , مورد تزریق خون تجربه کند 
  ). پایگاه انتقال خون ارسال می شود 

  . ساعته 24گرفتن یک نمونه ادرار ودرصورت لزوم جمع آوري ادرار -7
  .براساس دستور پزشک ... هیدروکورتیزون و, ین تزریق داروهاي آنتی هیستام -8
  .گرفتن عالئم حیاتی بیمار-9

سریعا به پزشک , ودر صورتی که باهم همخوانی ندارند .بایستی مجدداهویت بیمار را با کیسه خون ومستندات پرونده چک کنیم -10
  .هموویؤیالنس اطالع دهیم

نیازي نیست درحالیکه که براي موارد غیر اورژانسی کراس مچ حتما انجام می  براي درخواست خون اورژانسی انجام کراس مچ:  نکته
  .شود

فورا به بانک خون , در بخش هاي درمانی اگر تزریق فراورده هاي خونی در طی نیم ساعت پس از دریافت آن انجام نمی شود :  نکته
  .براي ذخیره سازي مناسب فرستاده می شود

         42خون نباید بیشتر از , براي گرم گردن خون جهت جلوگیري از همولیز گویچه هاي قرمز انجام می شود warmerفقط از:  هنکن          
 .درجه گرم شود
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 Eight Right :  روش صحیح دارودهی  8

  .پاسخ بیمار به دارو –ثبت صحیح  –تجویز صحیح  –زمان صحیح  –دوز صحیح  –روش صحیح  –داروي صحیح  –بیمار صحیح 
 

  : روش اجرایی دارودادن به بیماران 
  .دارو را از کاردکس وارد کارت دارویی کرده-1
  .شستن دست ها-2
  . تاریخ انقضا وکدورت چک می کنیم, حین برداشت دارو ازاستوك دارو راازلحاظ شکل -3
  . دارو راداخل مژر گذاشته-4
  .دست ها را مجددا شسته -5
سپتی سیدین وسفتی باکس وسطل زباله  -سینی گذاشته وبا ترالی دارو که مجهز به دستکش  داروها ي مژرچینی شده را داخل - 6

  . می باشد بربالین بیمار رفته
  پروسیجر را براي بیمار توضیح داده-7
  .قبل از کشیدن دارو مجددا آن را با کارت دارویی چک کرده-8
مراقب ( چک کرده وسپس دارو را به داخل سرنگ کشیده ...ظ نام ودارو را مجددا ازلحا,  قبل از  کشیدن دارو به داخل سرنگ -9

  ).باشید دست با پیستون تماس پیدا نکند و جهت باز کردن سر ویال ازتیغ اره استفاده کنید وسر ویال را با پنبه الکل تمیز کنید 
قبل از . رویی چک کرده وبه بیمار تزریق کرده زمان تزریق نام بیمار وتاریخ تولد بیمار را پرسیده وبا دستبند شناسایی وکارت دا-10

یادست را با سپتی سیدین ضدعفونی می کنیم ویا دستکش پوشیده وبالفاصله پس از تزیق آن را خارج می ,  بربالین بیمار , تزریق 
  .کنیم 

  .دستکش را پس از پایان تزریق خارج کرده ودر پایان دست ها را شسته -11
  

  : هداشت دست موقعیت  ب 5مرحله یا  5
بعد از تماس با  –بعد از تماس با بیمار  –بعد از تماس بامایعات بدن بیمار  - قبل از اقدام به کار آسپتیک   –قبل از تماس با بیمار 

  .محیط اطراف بیمار 

  :صورت انجام می شود  3بهداشت دست به 
 Hand Rub  ثانیه  30 20حدود 

 Hand Wash  ثانیه  60تا  45حدود 

  دقیقه 5تا 2: اب دست اسکر
  .روش انجام هر کدام راهمه  پرسنل بایستی بدانند 

  .بود% 15نیز  96سال , هفته یکبار انجام می شود 4فرم ارزیابی بهداشت دست براي پرسنل هر  :نکته      
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  : مرحله دادن دارو شستن دست الزامی است 3در 
  بعد از تزریق به بیمار –ار قبل از تزریق به بیم –قبل از آماده کردن دارو 

  .قبل وبعد از پوشید دستکش حتما باید دست ها راشست 
  

  :تلفیق دارویی 
  .به معنی تصمیم گیري در مورد ادامه یا قطع داروهاي مصرفی توسط پزشک معالج 

  

  :دستورالعمل داروهاي خارج از فارماکوپه دارویی 
فنی داروخانه با پزشک مورد نظر در خصوص تعویض دارو با داروي مشابه موجود  مسئول, در صورت تجویز داروي خارج از فارماکوپه 

اگر پزشک اصرار به تجویز داروي مورد نظر داشت ویا داروي مشابه باهمان کیفیت  وکارایی در مرکز . در بیمارستان صحبت می کند 
ر ماکوپه وارد می کند تا در کمیته مراقبت دارویی پزشک درخواست کتبی خود را در فرم مخصوص تجویز خارج ار فا,  وجود نداست 

در صورت اورژانسی بودن موقعیت به صورت موردي با .ودرمان مطرح ودر مورد اضافه نمودن آن به فارماکوپه بحث وتبادل نظر شود 
ز داروخانه هاي زیر نظر دارو را ا, با نسخه اي از پزشک , هماهنگی مسئول فنی داروخانه وصالحدید مدیریت مرکز کارپرداز مرکز 

  .شیراز یا تهران تهیه می نماید, اصفهان , علوم پزشکی در شهرکرد 
  

  ):اگر داروي اضافه از بیمار در بخش باشد : (دستورالعمل داروهاي مرجوعی 

مسئول فنی داروخانه  توسط مسئو ل بخش چک شده که مسئول بخش به, تاریخ انقضا وتعداد دارو , لیست نام دارو : اگر بیمار مرخص است 
.                                                                                                      اطالع داده وسپس توسط منشی یا خدمه به داروخانه ارجاع داده می شود ومسئول فنی داروخانه مسئول پیگیري آن می باشد

 .دارو راتصحیح نموده و توسط منشی یا خدمه به دارو خانه ارجاع می دهیم  HISسیستم در, اگر بیمار بستري است  

  :دستوراتی که در گزارش پرستاري توسط دو پرستار مهر می شوند 
  نارکوتیک ها -1
  دوز آنتی بیوتیک ها  اولین-2             

  ر وهشدار باال سولفات منیزیوم وسایر داروهاي پر خط –تزریق پتاسیم  -3            

 داروهاي گران قیمت -4             

  : دستور العمل تزریق صحیح داروي مرفین 
که با توجه به این موضوع تزریق هر آمپول مرفین بایستی حداقل . میلی گرم در دقیقه آهسته وریدي می باشد  2به صورت حداقل  
  .دقیقه طول بکشد 5
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  ) : مولتیپل دوز (دوزي  دستورالعمل استفاده از ویال هاي چند
براي هربار کشیدن دارو از سر سوزن استریل , هستیم ) مانند انسولین ( درصورتی که ملزم به استفاده از ویال هاي چنددوزي 

  .استفاده کنید
روي ویال ثبت شود تاریخ اولین استفاده از یک ویال چنددوزي باید . باید حتی المکان براي هربیماراز داروي  جداگانه استفاده گردد 

  .ویال مطابق باتوجه به کمپانی سازنده نگهداري شود –

  :KCLدستورالعمل استفاده از ویال          

ساعت قابل استفاده  24پس از یکبار کشیدن دارو از ویال باید دورانداخته شود ودر صورت استفاده خوراکی تا ,  براي استفاده تزریقی 
  .است 

  

 -    –ایمی پنم  –آلبومین  –اناکسوپارین : بایستی براي آن ها فرم پر شود داروهاي پرهزینه که 

 . IVIGسیپروفلوکساسین  –پنتوپرازول 

 .دسترسی به پرونده پرسنل فقط توسط رابط آموزشی ومسئول بخش می باشد: نکته 

  

  :چند نمونه شباهت اسمی دارو
  ا بتامتازون استامینوفن بااستازوالمید                بکلومتازون ب

  آدولت کلد با آلداکتون                   هیدروکورتیزون با هیدروکلروتیازید
  آمپی سیلین با آسپیرین                  بکلومتازون با دگزامتازون 
  اریترومایسین با آزیترومایسین        کلسیم دي با کاالمین دي 

  لووتیروکسین با لووستاتین 
  

  : هري داروچند نمونه شباهت ظا
  وانکومایسین با سفازولین         هپارین با آتروپین 

  رانی تیدین با آمیکاسین          انسولین رگوالر با پروتامین سولفات 
  رانی تیدین با فوروزماید

  

  : سازگاري داروها باسرم رینگر 
  سدیم  بی کربنات –اکسی توسین  –جنتامایسین  –سفازولین  –سفتازیدیم  –سفتی زوکسیم 

  

  : فهرست داروهایی که پس از مدت معینی باید متوقف شوند
  روز  7بعد از ) : جز داروهاي موضعی ( ضد میکروب ها -1
  ساعت  72بعداز : ضدتشنج -1



٧ 
 

  روز 7)  : به جز داروهاي موضعی ( کورتیکواستروئید ها -3
  روز  14: ضداضطراب واختالالت روانی  -4
  روز 14: خواب آور  -5
  روز  7: در جز متادون مخ - 6
  روز 7: تمام داروهاي تغذیه اي غیر خوراکی  -7
  روز 30: ضد قارچ موضعی  -8
  روز  30: استامینوفن  –ضد اسید  –مولتی ویتامی  -9

            10- NSAID    روز  10پس از :  ها  

  روز 7: محلول هاي استنشاقی به وسیله نبوالیزر  -11
  روز  3: وبینی تنگ کننده عروق چشم -12
  

  : اسامی داروهاي باهشدار باال 
  دوز اول آنتی بیوتیک ها        کلرورپتاسیم                            دوبوتامین                      فنتانیل 

  وپنتالویال هاي چند دوزي             منیزیوم سولفات                       هپارین                          تی
  انسولین                            محلول هاي تغذیه اي وریدي         وارفارین                       پروپوفول
  نارکوتیک ومخدر                خون وفرآورده هاي خونی            داروهاي شیمی درمانی  ورادیوتراپی 

 داروهاي بیهوشی                         دیگوکسین                     دوپامین        

  
   

  : چندنمونه از آنتی دوت ها 
  اپیکا وشربت شارکول : باربیتورات  ها 

  اتانول : متانول 
  ادروفوئیوم کلراید: استیل کولین 

  اسمولول: کافئین وتئوفیلین 
  آمینوکابروئیک اسید : استرپتوکیناز 

  انسولین : گلوکاگون 
  زودیازپین بن: آنتی سایکوتیک 

  پتاسیم : دیگوکسین 
  پروتامین سولفات : هپارین 

  دفروکسامین : آهن 
  بی پریدین: متوکلوپرامید  –هالوپریدول  –واکنش هاي اکستراپیرامیدال ناشی از مسمومیت با فنوتیازین 

  آتروپین  –پروکایین آمید : نئوستیگمین  
  دي سولفیرام : الکل 

  دیفن هیدرامین : فنوتیازین 
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  دي مرکاپرول: مس  –کرومیوم  –بیسموت –آنتی موان –جیوه  -طال –سرب  –رسنیک آ
  فنتوالمین سیسیالت : اپی نفرین 

  فیزوستیگمین  –هیوسین  –بالدوناپی بی : آتروپین وآنتی کولینرژیک 
  کلسیم : منیزیوم سولفات  –ایندرال  –هیپو کلسمی  –هیپر کالمی  –کلسیم بلوکر ها 

  ز هیپرتونیک .کوگلو: انسولین 
  گلوکاگون: ایندرال 

  فلومازنیل )  : دیاز پام ( بنزودیازپین ها 
  شارکول فعال : جاذب براي داروها وسموم 

  سوکسمیر : آرنیک  –جیوه  –سرب 
 متیلن بلو : نیترات ها 

  NAC: استامینوفن              

  نالوکسان : اختالل هوشیاري بدون علت , نارکوتیک ها 

   Kویتامین :وارفارین               

  بی کربنات سدیم: متانول , فنوتیازین ها, همولیز , سیانید , قرص برنج , هیپر کلسمی , هیپرکالمی 
  

  :داروهاي پر خطر که بایستی برچسب گذاري شوند 
  - اپی نفرین –آتروپین  –لیدوکایین  –هایپر سالین  –گلوکونات کلسیم  –بی کربنات سدیم  –کلرید پتاسیم  –سولفات منیزیوم 

  ایندرال –هالوپریدول  –رتپالز  –هپارین 

  :داروهاي مشابه ترالی احیا 
  پالزیل –فوروزماید  –دگزامتازون -1
  آتروپین  –هپارین  -2
  میدازوالم  –هالوپریدول  -3
  آب مقطر –لیدوکایین  -4
  سدیم کلراید –بی کربنات سدیم  -5
  شو سرم نرمال سالین تزریقی وشست- 6
  ایندرال  –اپی نفرین  -7

  : داروهاي حیاتی یا اساسی بخش مربوطه
  .هر بخش دارو هاي حیاتی مربوط به خود را بداند 

  : داروهاي ضروري بخشهاي جراحی 
 – سرم هاي تزریقی - اینترالیپید –آلبومین  –پنتوپرازول  –رانی تیدین  –نالوکسان  –نارکوتیک ها  –کلیه ویال هاي آنتی بیوتیک 

انسولین  –اناکسوپارین  –آمینوفیوژن  –متوکلوپرامید  –برم هگزین  –هپارین  -%50و% 20دکستروز  –کلرور پتاسیم  –اندانسترون 
  شیاف بیزاکودیل  -شیاف دیکلوفناك –منیزیوم سولفات  –
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  :داروهاي پرخطر ترالی احیا 
بی  –هالوپریدول  –ایندرال  – گلوکونات کلسیم –ولفات منیزیوم س –هپارین  –دیگوکسین  –لیدوکائین  –آتروپین   -پی نفرین  ا

  کربنات سدیم
  

  :داروهاي مشابه ترالی احیا 
  ٪50و دکستروز  ٪20دکستروز  –هیدروکورتیزون  –میدازوالم  –آب مقطر  -پالزیل   -فوروزماید

  

  : داروي کلیدي اورژانسی ترالی احیا 6
  نالوکسان  –کلسیم گلوکونات  –بی کربنات سدیم  –آمیودارون  - آتروپین   –اپی نفرین 

  

  : داروهاي یخچالی 

شیاف  –شیاف بیزاکودیل  –ویال هیومن آلبومین  –آمپول آدنوزین  –انسولین رگوالر   -   NPHانسولین -  Cآمپول ویتامین        
  آمپول آپوتل  –شیاف دیکلوفناك  –آمپول پروتامین سولفات  –استامینوفن 

  

  :شایع بخش بیماري 5
  .هر بخش بیماري هاي شایع مربوط به خود را بداند

  :بیماري وخیم بخش 5
  .هر بخش بیماري هاي شایع مربوط به خود را بداند

  

  : راه حل ایمنی  9       

  توجه به داروهایی بانام وتلفظ مشابه جهت جلوگیري از خطاي دارویی -  1      

  .اتیکت زرد از سایر داروها مشخص شونداین داروها در قفسه جداگانه وبا      

  .لیستی از داروهاي مشابه در اختیار پرسنل قرار بگیرد    

  توجه به مشخصات فردي بیمار جهت جلوگیري از خطا -2     

  استفاده از دستبند شناسایی      

  .حین تشکیل پرونده به مدارك بیمار استناد شود     
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  .ق پرونده ثبت مشخصات بیمار روي کلیه اورا 

  ارتباط موثر درزمان تحویل بیمار - 3

  .حضور به موقع پرسنل حین تحویل 

  .تحویل وتحول با کاردکس بر بالین بیمار باحضور پرستارا ن دو شیفت انجام شود

  .نام پزشک وتشخیص بیمار می باشد –تحویل بیمار براساس نام بیمار 

  .چک دستبند شناسایی بیمار وتابلوي باالي سر او

  ...).پانسمان و, زخم , تغذیه , هوشیاري , تنفس ( وضعیت بالینی  –چک کلیه اتصاالت بیمار 

  .داروهاي مخدر و تجهیزات بخش  –چک ترالی دارو 

  .چک کلیه اوراق پرونده 

  .پرستاران شیفت جدید به بیماران معرفی می شوند

  .مشکالت برعهده فرد تحویل گیرنده می باشد, پس از تحویل شیفت 

  ) مگر در مواقع اورژانس .( فرد تحویل گیرنده مجاز به  استفاده از تلفن همراه وپاسخ به زنگ احضار پرستار نمی باشد , حین تحویل 

  انجام پروسیجر صحیح در محل صحیح بدن - 4

خش مربوطه بایستی همچنین محل عمل در ب. روش صحیح ومحل صحیح می باشد , که شامل بیمار صحیح : اجراي فرایند پیش از عمل 
  .بایستی تمامی تجهیزات ومدارك بیمار قبل از عمل آماده باشد. عالمت زده شود

  کنترل غلظت محلول هاي الکترولیت - 5

  .حتی االمکان داروهاي با غلظت باال در بخش نگه داري نشوند

  .دستور پزشک مجددا چک شود, هنگام مصرف 

  .نداز دیگر داروها جداشو, داروهاي مورد نظر 

  .زیر نظر پزشک ودر معرض همکاران قرار بگیرد, تهیه دوز ورقیق کردن دارو .به طور متوالی چک وثبت گردد, عالئم حیاتی هنگام مصرف دارو 

  اطمینان ازصحت دارودرمانی در مراحل انتقالی ارایه خدمات - 6

  اجراي تلفیق دارویی 

  اجتناب ازاتصاالت نادرست سوند ها ولوله ها- 7

  تاریخ انقضا ومدت استفاده از آن , ه سلیز توجه ب
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  استفاده صرفا یکباره ازوسایل تزریقات- 8

براي هر بار کشیدن دارو از , در صورتی که ملزم به استفاده از ویال هاي چنددوزي هستیم , حتی المکان از ویال هاي تک دوزي استفاده شود 
  .سرسرنگ استریل استفاده کنیم 

  اي جلوگیري از عفونت بهبود بهداشت دست بر- 9

  : شاخص هاي ایمنی 

این فرم هر سه ماه تحویل واحد ایمنی داده می . مقیاس هایی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم حوادث ناگوار قابل پیشگیري راپایش می کند 
  .شود 

  افتادن ازتخت -1

  زخم بستر-2

  نرخ کنترل عفونت -3

  عوارض بیهوشی -4

  عوارض انتقال خون -5

  جداشدن زخم محل عمل جراحی - 6

  خون ریزي یا هماتوم بعداز عمل -7

  جاماندن جسم خارجی پس از عمل  -8

  پارگی یاسوراخ شدگی اتفاقی -9

  نرخ مرگ ومیر در عوارض بیمارستانی پس از زایمان -10

  ترومبوز وریدي یا آمبولی ریوي پس از جراحی -11

  عفونت زخم هاي جراحی -12

 ر اثر وعمل جراحی باي پسنرخ مرگ ومیر د -13

  تروماي زایمان  -14

  صدمه به نوزاد  –تروماي تولد -15

 .  پرسنل بایستی شاخص هاي مربوط به بخش خود رابدانند : نکته 
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)گزارش فوري وقایع ناخواسته تهدید کننده حیات (  :Sentinel event  فرم 

  انجام پروسیجر برروي بیمار اشتباه یا عضواشتباه -1

  ار جراحی به جامانده در بدن ابز-2

  آمبولی درون عروقی منجر به مرگ -3

  واکنش انتقال خون به علت ناسازگاري  -4

  مرگ ومیر مادران در طول یا بعد از زایمان -5

  تحویل کودك به خانواده غیر - 6

  خودکشی بیمار در بخش بستري -7

  خطاي دارویی منجر به مرگ بیمار  -8

  .ساعت به واحد ایمنی اطالع داده می شود  24زمان وقوع در کمتر از این فرم با ذکر تاریخ و

  : استاندارد الزامی کدامند 20

 .. ایمنی بیمار در اولویت است  

  ..یک نفربه عنوان کارشناس ایمنی در بیمارستان منسوب می شود

  .بازدیدهاي مدون مدیریتی راانجام می دهد ,  م مدیر ارشد بیمارستان به منظور شناسایی خطرات موجود در سیستم وانجام مداخالت الز

  . جلسات ماهیانه کمیته مرگ ومیر در بیمارستان بر گزار می شود

  .بیمارستان وجود تجهیزات ضروري را تضمین می کند 

  .بیمارستان وجود وسایل وتجهیزات ضروري جهت ضد عفونی واستریلیزاسیون را تضمین می کند 

  .تضمین می کند ,  کلیه وسایل را قبل از کاربرد  بیمارستان ضدعفونی مناسب

  .بیمارستان تمیزي وضدعفونی واستریلیزاسیون مناسب کلیه تجهیزات راباتاکید خاص بر واحدها وبخش هاي پر خطر تضمین می کند 

رضایت نامه را ,  مار باحضور پرستار منافع وعوارض احتمالی را براي بیمار توضیح وبی, پزشک کلیه خطرات  ,  قبل از هرگونه پروسیجر تهاجمی 
  .امضا می کند 

  .بیمار با نام ونام خانوادگی وتاریخ تولد وسپس نام پدر شناسایی می شود

  .براي اعالم اضطراري جواب آزمایشات در آزمایشگاه می باشد 2714شماره 

  .جواب آزمایشات معوقه پس از ترخیص به بیمار داده می شود 
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  .عات شبانه روز باز وخدمات رسانی می کند ودسترسی به داروهاي حیاتی راتضمین می کند داروخانه درتمام سا

  .بیمارستان داراي برنامه پیش گیري وکنترل عفونت می باشد 

می بیمارستان داراي روال هاي مطمئن قبل از تزریق خون واستفاده از راهنماهاي سازمان بهداشت جهانی در زمینه خون وفراورده هاي خونی 
  .باشد 

  .دفع صحیح پسماندها براساس راهنمایی سازمان جهانی بهداشت می باشد 

  

  : اصول جداسازي بیماران مشتمل بر دو قسمت می باشد 

  :احتیا ط هاي استاندارد عمومی  -1 

 شستن دست  -1

  ) یمار وجود دارد هنگامی که احتمال پاشیده شدن خون ومایعات بدن ب( دستکش  –عینک  –ماسک  –استفاده از گان  -  2

  ) سوزن با نیدل داخل سفتی باکس انداخته شود ( عدم ریکپ کردن - 3 

  عدم استفاده از زیور آالت وناخن مصنوعی یا ناخن بلند-4

  ) یا همان انواع ایزوله ها : ( که خود شامل  :  احتیاط براساس راه انتقال بیماري - 2

  : احتیاط قطرات   - الف  

در هوا معلق نمی , به دلیل اندازه بزرگ این قطرات . از این نوع احتیاط استفاده می شود ) قطره ( تقال آئروسل هاي درشت براي جلوگیري از ان
عطسه یا سرفه کردن یا در زمان انجام اعمالی مانند ساکشن کردن یا , این ذرات حین صحبت . مانند وتا فاصله زیاد حرکت نمی کنند 

اوریون وسرخچه احتیاط , آنفلو آنزا , سیاه سرفه , پنوموکوك مقاوم به چنددارو , بیماري هایی مانند منگوکوك . د برونکوسکوپی ایجاد می شون
  .قطرات ضروري است 

  : اصول احتیاط قطرات 

  .ولی اقدام خاصی براي کنترل هواي اتاق ضرورت ندارد, بستري کردن بیمار در اتاق خصوصی -1

  .ددرب اتاق می تواند باز باش-2

  .تابع اصول احتیاطات استاندارد است , استفاده از گان ودستکش توسط پرسنل -3

  .از ماسک جراحی استفاده کنند , پرسنل حین کار در فاصله یک متري با بیمار -4

  .از ماسک جراحی استفاده شود , درصورت انتقال وجابه جایی بیمار -5

  .عفونت تنفسی با کوروناویروس را می توان رعایت کرد: الئم عفونت تنفسی حاد دارد از جمله اقدامات احتیاط قطرات را درمورد هربیمار که ع- 6
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  : احتیاط هوایی  - ب   

یا ذرات وگردوغبار حامل , این احتیاط براي جلوگیري از انتقال بیماري هایی است که از طریق هسته قطرات با اندازه کوچکتر از پنج میکرون 
  .آبله مرغان یازوناي منتشر , سرخک , بیماري هایی مانند سل ریه یا حنجره .رود عامل عفونی به کار می 

  .تازمان رد تشخیص سل باید تحت احتیاط هوایی قرار بگیرد, که به دلیل ترشحات ریوي وسرفه مراجعه کرده   HIVبیماران دچار عفونت 

  . یی در نظر گرفته می شودرعایت احتیاط هاي هوا, جهت بیماران داراي زخم پوستی ناشی از سل 

  : اصول احتیاط هاي هوایی 

  .بار تعویض هوادر ساعت صورت گیرد6بستري بیمار در اتاق ایزوله بافشار منفی که حداقل -1

  .بستن درب اتاق-2

  .نه داخل بخش,خروج هواازاتاق بیمار باید به طور مستقیم به فضاي خارج وبیرون باشد -3

  .استفاده کنند) الیه گاز 8ماسک جراحی با ( یا معادل آن   N95باید از ماسک , ق می شوند تمام افرادي که وارد اتا-4

باید قبل از , پرسنلی که قراراست بیمار راتحویل بگیرد .وقبل از ترك اتاق باید ماسک جراحی بپوشد , جابه جایی بیمار باید محدود شده -5
  .هد جابه جایی بیمار مطلع شده واحتیاطات را انجام د

  : وسایل حفاظت فردي از کجا تهیه می شود 

یکبار مصرف , استریل ( دستکش  –عینک از واحد کنترل عفونت  –ماسک وکاله از داروخانه  –از داروخانه ) پارچه اي ویکبار مصرف ( گان 
  از داروخانه ) والتکس 

  : ترتیب پوشیدن وسایل حفاظت فردي 

  ) اندارد مطابق با احتیاطات است( شستن دست -1

  پوشیدن گان-2

  پوشیدن کاله یا محافظ موهاي سر -3

  ماسک-4

  محافظ صورت یا عینک -5

  دستکش - 6
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  : ترتیب در آوردن وسایل حفاظت فردي 

  .ابتدا آلوده ترین قسمت را درآورید 

  .دست را بشویید, بالفاصله پس از در آوردن دستکش 

  درآوردن دستکش-1
  شستن دست-2
  درآوردن گان -3
  درآوردن عینک یا محافظ صورت-4
  درآوردن ماسک ازپشت سر -5
  شستن دست- 6

  : نظام گزارش دهی بیماري ها 

لیست بیماري ها ). ماهانه گزارش می شود (وکتبی ) فورا گزارش شود (که به دو صورت شفاهی :به دیده ور خانم سلیمی اطالع داده خواهد شد 
  .ر بخش هاموجود می باشدد,   که به چه صورتی اطالع داده می شوند

  : لیست پروسیجرهاي تهاجمی  بخش ارتوپدي مردان 

  .هر بخش لیست پروسیجرهاي تهاجمی مربوط به خود را بداند

  :برچسب گذاري  داروها 

  داروها پرخطر: قرمز  -3داروهاي مشابه              : زرد  - 2داروهاي یخچالی         : آبی -1
  

  :  سیستم رنگ بندي بیماران
  بیماران با آلرژي شناخته شده : فرمز 
  ترومبو آمبولی , سقوط از تخت , بیماران مستعد زخم بستر : زرد 

  

  :  رنگ بندي تی 
  مکان هاي عفونی: قرمز -1
  اتاق بیماران وراهرو: زرد-2
  استیشن: سبز -3
  اتاق پرسنل : سفید -4
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  :نکات مهم در پیش گیري هپاتیت 
  ماه بعد در عضله دلتویید  6 –ماه  1 -0: وبت ن 3واکسیناسیون در -1
  ماه بعد  2تا 1: انجام آزمایشات سرولوژي بعد از واکسیناسیون  -2
  دوره مجدد: عدم پاسخ با یک دوره واکسیناسیون  -3

       تزریق HB  Igکسن همراه یک   یا یک وا HB Igدر هرتماس شغلی با بیمار مثبت باید دو بار : عدم پاسخ به دو دوره واکسیناسیون -4            
  .کرد 

  : HIVو  Cنکات مهم راجع به هپاتیت         

رعایت احتیاط هاي همه جانبه درپیشگیري از بروز آ ن .باتوجه به اینکه واکسن وپروفیکسی ودرمان چندانی براي این دو وجود ندارد
 .ها بسیار حایز اهمیت است 

  
  : اسه شناسایی صحیح بیماران با دو شن

  نام ونام خانوادگی و تاریخ تولد وسپس نام پدر
  

  : دستور العمل حفاظت از اموال گیرنده خدمت 
  خارج کردن وسیله قیمتی بیمار باحضور مسئول شیفت وسوپروایزر -1
  صورتجلسه نمودن درصورت نداشتن همراه -2
  نگهداري وسایل در دفتر سوپروایزر-3
  هویت  وسایل تحویل همراه  بیمار  داده می شوند در صورت داشتن همراه بااحراز -4

  

 تاریخ وزمان و –داراي حداقل دو نشانه براي شناسایی و تعیین هویت بیمار، شماره پرونده  :برچسب روي لوله آزمایش 

  .می باشد   نوع آزمایش
  

تاریخ وزمان و نام بخش  می  –نام پرستار  –شماره پرونده  –شامل نام ونام خانوادگی : برچسب روي لوله بانک خون 

  .باشد

  با پرسیدن ازبیماروچک دستبند شناسایی .برچسب روي لوله آزمایش حتما بربالین بیمار نوشته شود  :نکته 
  

  : اعالم نتایج معوقه تست هاي پاراکلینیکی به بیمار 
  .وسط منشی بخش بایگانی می شوددرزونکن مربوطه ت, نتایج آزمایشات معوقه در بخش تازمان پیگیري بیمار یا همراه -1
نتایج حیاتی تر که براي پزشک معالج مهم می باشند بااولویت وبازه هاي زمانی کوتاه تر به اطالع بیمار ومراقبین وي وپزشک معالج -2

  .می رسد
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خص می باشد که آزمایشگاه در مورد برخی تست ها از جمله نمونه هاي پاتولوژي به بیماران قبض می دهد که تاریخ جواب مش-3
  .همراه بیمار به آزمایشگاه مراجعه نموده وجواب رادریافت می کند 

  .پس ازدریافت آمایشات معوقه منشی بخش یک نسخه از آن را در بخش بایگانی می کند ونسخه دیگر را روي پرونده بیمار می زند-4
  .پرستا ردر مورد آزمایشات معوقه به بیمار وهمراهان توضیح می دهد, در حین ترخیص  -5

  

  : نحوه انتقال موقت بیماران جهت اخذ خدمات به خارج از بیمارستان 
  چک دستور پزشک -1
نس طرف هماهنگی توسط مسئول شیفت یا سوپروایزر با واحد هاي طرف قرارداد بابیمارستان وسپس هماهنگی با آمبوال-2

  .قراردادبابیمارستان 
  .پر کردن فرم نظام سالمت -3
  .بیمار با تکنیسین آمبوالنس با دریافت شرح حال به واحد مربوطه رفته -4
  .بیمار با پرستار وپزشک و آمبوالنس مجهز  رفته , در صورت بدحال بودن بیمار -5
  .پرستار بخش تحویل داده می شود  بیمار ونتایج اقدامات انجام شده توسط تکنیسین آمبوالنس به- 6

  

  :دستورالعمل نحوه جابه جایی درون بخشی وبین بخشی بیمارستان 
  چک دستور پزشک -1
  .هماهنگی با بخش مربوطه توسط مسئول شیفت -2
  .چک عالئم حیاتی در بخش مبدا-3
  .جابه جایی بیمار با خدمه وبیماربر ودرصورت بدحال بودن بیمار با پرستاروپزشک-4
  .جابه جایی بیمار حتما با ویلچر یابرانکارد صورت می گیرد -5
  .وضعیت بیمار از ابتدا تا انتهاي تحویل در پرونده ثبت می شود- 6

  

  : دستورالعمل  نحوه جابه جایی بیمار به رادیولوژي وسونوگرافی
  چک دستور پزشک -1
  ثبت درکامپیوتر-2
  هماهنگی باواحد رادیولوژي -3

        Unstableقرارداردبا بیماربروخدمه جابه جامی شود ودرشرایطی که بیمار در وضعیت   Stableرشرایطی که بیمار در وضعیت د-4            
  .قراردارد با دستور پزشک معالج همراه پرستار وپزشک جابه جا شده

ساعت  24غیر اورژانسی ظرف مشاوره هاي اورژانسی ظرف نیم ساعت و :مشاوره هاي اورژانسی وغیر اورژانسی          

  .بایستی انجام شوند 

ساعت بایستی انجام  24ساعت وغیر اورزانسی ظرف 6صورت اورژانسی بودن ظرف  در :تکمیل شرح حال توسط پزشک        

  .شود
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  : اولین ارزیابی بیمار در بدو پذیرش        

  .پرستاري ثبت می شود بامهر وامضاي پرستاردرفرم گزارش, ساعت وتاریخ پذیرش در بخش -1

در گزارش پرستاري توسط پرستار ثبت می , در بدو پذیرش در بخش ) مانندصندلی چرخ دار ( علت بستري ونحوه ورود بیمار ,شکایت اصلی -2
  .شود

پرستار  درگزارش پرستاري توسط,سالمت جسمی ووضعیت روحی بیمار دربدو پذیرش در بخش ,نتایج حاصل از ارزیابی وضعیت هوشیاري -3
  .ثبت می شود

  .پیگیري ودر فرم گزارش پرستاري ثبت می شود, برنامه هاي درمانی وتشخیصی درخواست شده از سوي پزشک توسط پرستار -4

  .توضیحات وآموزش هاي الزم توسط پرستار به بیمار ارائه شده ودر فرم گزارش پرستاري ثبت می شود, دربدو پذیرش -5

  .گرم می باشد  750/6: شوك وزن دستگاه دي سی : نکته 

  .دقیقه می باشد 15ساعت و 1: دقیقه ومقدار زمان آن براي مانیتور  45: مقدار شوك با باتري 

  

  : مراحل بحران 

  پایش: سفید 

  آمادگی: زرد 

  شروع عملیات : نارنجی 

  پایان عملیات : قرمز 

  : مرحله انجام می شود  3آموزش به بیمار در 

  حین پذیرش -1

  بستري  حین-2

  حین ترخیص -3

  : روش هاي آموزش 

  فیلم   -چهره به چهره    -پمفلت 
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  : مسئولین واحد ها 

  خانم فروغی : دبیر کنترل عفونت 

  خانم راستی : دبیر کنترل بهداشت محیط 

  دکتر عالی : مسئول فنی بیمارستان 

  خانم یزدانی : دبیر کمیته مرگ ومیر 

  آقاي احمدي : دبیر کمیته اخالق 

  خانم تاج بخش : رابط ایمنی 

  )   2236تلفن   ( آقاي جهانمردي : رسیدگی به شکایات بیماران 

  خانم مردانی : رسیدگی به شکایات پرسنل 

  خانم عزیزیان: کارشناس امور بیمارستانی 

  خانم ظفریان : دبیر بهداشت حرفه اي 

  دکتر معصومی : پزشک هموویژیالنس 

  م سلیمی خان: دبیر دیده ور بهداشت 

  آقاي محمدي واحد سی تی اسکن : مسئول فیزیک بهداشت 

  خانم پري کیانی : مسئول آموزش وارتقا سالمت 

  خانم شبان : دبیر کمیته آتش نشانی 

  : رابط آتش نشانی بخش 

  2777: تلفن مستقیم سرنگهبان 

  دکتر عالی : شرح وظایف مسئول ایمنی بیمارستان 

  خانم تاج بخش : بیمار  کارشناس هماهنگ کننده ایمنی

  برنامه آنکالی در بخش موجود می باشد : رابطین زخم 

  آقاي مهندس طاهري: تجهیزات پزشکی

Bed Maneger  دکتر سعید عالی: بیمارستان  

Bed Maneger  طب اورژانس: اورژانس  
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  : گزارش دهی خطا چگونه انجام می شود 

  .زیه وتحلیل به دفتر اعتبار بخشی بیمارستان ارسال می شودفرم گزارش دهی خطا پر می شود وجهت ارزیابی وتج

  .براي بیمار  حتما توضیح داده شود, قبل از انجام هر پروسیجر :نکته 

  125تماس با  –شکستن شاستی کپسول واستفاده از ان  – 25کد  اگر آتش سوزي اتفاق افتاد ؟

   سد سازي - خفه کردن –سرد کردن  :روند اطفاء حریق 

  

  : گروه هاي آسیب پذیرلیست 
 –معلوالن جسمی وذهنی  –گیرندگان خدمت مجهول الهویه  –بیماران روانی  –سالمندان  –افراد ناتوان  –زنان باردار  –کودکان 

  افراد بدون سرپرست 
  

  :منشور حقوق بیمار
  .دریافت مطلوب خدمات سالمت حق بیمار است -1
  .فی در اختیار بیمار قرار بگیرداطالعات باید به نحو مطلوب وبه میزان کا-2
  .حق انتخاب وتصمیم گیري آزادانه بیمار در دریافت خدمات سالمت باید محترم شمرده شود-3
  .ارائه خدمات سالمت باید مبتنی بر احترام به حریم خصوصی بیمار ورعایت اصل رازداري باشد-4
  .دسترسی به نظام کارآمد رسیدگی به شکایات حق بیمار است -5

  

  :منشور حقوق کارکنان 
کارکنان حق دارند از هرگونه تعرض وپرخاشگري گفتاري وکرداري توسط مراجعین مصون بوده وازامنیت الزم وکافی جهت ارائه -1

  .وظایف شغلی بهره مند باشد 
  .کارکنان حق دارنددرانجام وظایف ومسئولیت هاي قانونی دربرابرشاکیان ازحمایت قضایی برخوردار باشند-2
  .ومراجعه کنندگان بر خوردار باشند.ماموران .مسئوالن.کارکنان حق دارند ازرفتارمناسب وتکریم ازسوي همکاران -3
  .کارکنان حق دارند ازمحیط مناسب کار باتامین شرایط بهداشتی وایمنی برخوردار باشند-4
ان ازاثر بخشی آن ها در تصمیم گیریها برخوردار کارکنان حق دارند اززمینه مناسب جهت ارائه نظرات وپیشنهادهاي خود واطمین-5

  .باشند

  : تزریقات ایمن        

  .وپسماندهاي آن باعث آسیب نشود, به کارکنان آسیب نزند, تزریق ایمن تزریقی است که به بیمار آسیب نزند : تعریف      

  .مرحله رخ می دهد 3جراحات ناشی از نیدل استیک شدن در     



٢١ 
 

  پوش گذاشتن سر سوزن ضمن در -1     

  انتقال مایعات بدن بیمار از سرنگ به داخل لوله آزمایش-2     

  دفع نامناسب وسایل تیز وبرنده-3     

   

  مقیم آي سی یو :پزشکان مقیم بیمارستان     

  :دستبند شناسایی     

  سن بیمار –نام پزشک  – شماره پرونده –نام پدر  –نام ونام خانوادگی  :مشخصات دستبند در بزرگساالن - 1   

  شماره پرونده –تعدادقل  –تاریخ تولد  –جنس  –نام مادر  –نام ونام خانوادگی  :مشخصات دستبند در نوزادان -2     

درصورتی که (جنسیت  –نام مکانی که آخرین بار از آن جا پیدا شده  –شماره پرونده :  مشخصات دستبند در افراد مجهول الهویه -3    
  )بوده  نوزاد

  .مچ بند صادر نمی شود :   براي بیماران روانی -4   

  اگر شکستگی ساعد دارد در بازوي راست واگر باز امکان آن نیست در پاي راست , مچ بند در تمامی افراد دردست راست است  :نکته 

  :اقدامات الزم در مواجه شغلی بیمارستان

 .وصابون عدم فشار دادن محل آسیب دیده وشستشو با آب. 1

 .اطالع به سوپروایزر کنترل عفونت . 2

 .ارسال آزمایش براي بیمار ودریافت جواب آزمایش. 3

  :اگر آزمایش وایرال مثبت است , اگر آزمایش وایرال منفی است که نیاز به اقدام خاصی نیست . 4
  
  

  :مثبت است   HIVبیمار  - 1

  اطالع به متخصص عفونی-
  ع داروانجام آزمایشات قبل از شرو-
  ساعت 72شروع اولین دوز پروفیالکسی حداکثر تا -
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  : مثبت است    HBS Agبیمار - 2

  .اقدام خاصی نیاز نیست ) همه پرسنل تیتر آنتی بادي خود رابدانند ( است  10اگر تیتر آنتی بادي شما باالي -
تزریق ویک ماه بعد مجدد   HBIGیک عدد ساعت  48اطالع به متخصص عفونی وظرف , است  10اگر تیتر آنتی بادي کمتر از -

 .همرا ه واکسن هپاتیت دریافت کند HBIGتکرار شود ویا یک نوبت 

 

   :مثبت  است   HCVاگر بیمار - 3

  .اطالع به متخصص عفونی-
  .ماه بعداز مواجه براي پرسنل 6و3و base lineبه صورت LFTو HCV Abانجام آزمایشات -
  .به متخصص عفونی  در صورت مثبت شدن پرسنل اطالع-
  

   :می شوند دسته تقسیم 3باتوجه به احتمال خطر وعفونت براي بیمار ابزار ووسایل در بیمارستان به 

وسیله هایی از این دست به ) پوست سالم ( که تماس جلدي وغیر تهاجمی با بدن بیمار دارند  :وسیله پزشکی غیر حیاتی - 1
 نمونه هایی از وسایل غیر حیاتی عبارتند از  کاف فشارسنج . دلحاظ انتقال عفونت کم خطر محسوب می شون

وسایلی می باشند که در حین انجام پروسیجر ها در تماس با غشاي مخاطی سالم ویا پوست :  وسایل پزشکی نیمه حیاتی- 2
کرواورگانیسم ها وپاتوژن ها از تمامی می, با این حال این تجهیزات بایستی در حین فرایند فراوري مجدد .آسیب دیده واقع می شوند

. مصرف کنندگان بایستی در گام اول اقدام به شستشو وتمیز کاري کامل وسایل نموده وسپس وسیله رااستریل نمایند. عاري گردد
 برونکوسکوپ –تیغه هاي الرنگوسکوپ : نمونه هایی از این وسایل 

اهاي استریل بدن قرار می گیرند ودر صورتی که آلوده به وسایلی هستند که در تماس با بافت وفض :وسایل پزشکی حیاتی - 3
کاتتر هاي قلبی  –مانند ابزار جراحی .احتمال خطر باالیی به لحاظ ایجاد عفونت دارا می باشند , میکرواورگانیسم هاي پاتوژن باشند 

 .وعروقی وادراري 

  
  
  

  : آشنایی با مواد ضدعفونی کننده مورد استفاده در این مرکز 

  )HPسایا سپت ( ضد عفونی کننده سطوح وکف - 1        

در پوش .براي رقیق سازي از دستکس وماسک استفاده شود.این محلول در محیطی که داراي تهویه مناسب است نگهداري شود
ول محل.وایتکس وجوهر نمک خودداري شود,از استفاده همزمان با پودر شوینده ).حتی رقیق شده آن (محصول همیشه بسته باشد 

  .استفاده می شود% 1این محلول به صورت .ساعت قابل نگهداري است  24رقیق شده در ظرف دربسته وتمیز تا 
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  :سپتی سرفیس - 2        

این ماده آماده به ) . تخت بیماروسایر سطوح آلوده وداراي لکه ها  –ترالی دارو  - میز کار( اسپري ضد عفونی کننده سریع االثرسطوح 
. مقدارمناسبی از محلول را روي سطوح آلوده اسپري کرده واجازه می دهیم خشک شود. ازي به رقیق کردن ندارد مصرف است ونی

از استفاده همزمان با پودر شوینده ووایتکس وجوهر . دقیقه فعالیت ضد میکروبی خود را اعمال می کند 2تا1این محلول در مدت 
  نمک خودداري شود

 HIسایاسپت ) ابزار غیر بحرانی ونیمه بحرانی ( پزشکی ضدعفونی کننده ابزار آالت - 3

قبل از غوطه وري وسایل حتما عمل پاکسازي وشستشوي ابزار آالت با ماده .با آب معمولی رقیق می شود%2این ماده به صورت 
د که آن ها را به اتوکالو معموال براي تجهیزاتی استفاده می شو.روز قابل نگهداري است  14محلول رقیق شده تا . شوینده انجام شود

  .دقیقه داخل محلول می گذریم 20وحدودا وسیله مورد نظر را .مثل ست ها که وسیله دارند.می فرستیم 

  ) سپتی سیدین ( ضد عفونی کننده دست - 4

ی است می ضدعفونی کننده دست باپایه الکل که قادر به از بین بردن میکرواورگانیسم هاي مضر که عامل عفونت هاي بیمارستان
 .انجام دهید Hand Rubسی سی از محلول رادر دست ریخته وبه روش 3تا2باشدو

   :گلوتار آلدئید- 5

برونکوسکوپ ها  –به عنوان یک استریل کننده سرد براي عفونت زدایی وتمیز نمودن تجهیزات حساس به گرما همچون ابزار دیالیز               
روز قابلیت نگه داري در ظرف دربسته  30می باشد این محلول % 4/2.و وگوش وبینی استفاده می شودتجهیزات معاینه گل.آندوسکوپ ها و –

  .دقیقه در آن قرار دهیم  20ووسیله مورد نظر را بایستی . دارد 

شده است باید  محتواي باتل هاي حاوي سرم هاي قندي ونمکی که به صورت کامل استفاده نشده اند ویا تاریخ مصرف آن ها منقضی :نکته   
  .با مقادیر زیاد آب رقیق شده ودر فاضالب تخلیه وباتل سرم در کیسه پسماند عفونی قرار گیرد

   

ودر این بخش ها می توان کیسه وسطل زرد .اورژانس وآزمایشگاه عفونی تلقی می شود , بخش دیالیز , اتاق عمل , پسماند اتاق ایزوله  :نکته    
  .وف براي پسماند عادي خودداري کردقرار دادواز قرار دادن ظر

  .باید کلیه پسماند ها عفونی تلقی شود, در بخش سوختگی  :نکته    

  

راروي آن ) نام بخش وتاریخ ( ظرف برچسب 4/3کلیه پسماندهاي تیز وبرنده باید در سفتی باکس جمع آوري گردد وپس از پرشدن  :نکته    
  .زرد در اتاق کثیف نگهداري گردد تا به محل بی  خطرسازي ارسال گردد سپس آن را جمع آوري ودر ترالی, می زنیم 
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در بخش اورژانس سفتی باکس فقط به همراه سینی توسط ارائه دهنده خدمات .سوزن وسرنگ تواما در سفتی باکس جمع آوري گردد  :نکته   
  .درمانی به اتاق آورده شود

  .باید نسبت به تعویض وکیسه گذاري مجدد اقدام شود, ن پر شد نایلو 4/3سطل پسماند عفونی زمانی که  :نکته   

  

سی سی یو در یونیت  –اتاق خونگیري آزمایشگاه واتاق عمل به جز بخش هاي دیالیز  –اتاق هاي ایزوله  –تنها در بخش هاي ویژه  :نکته   
  .هربیمار می توان از سفتی باکس استفاده کرد 

  

در صورتیکه حاوي داروهاي سایتوتوکسیک وخطرناك باشند به عنوان پسماند شیمیایی ودارویی محسوب ) اي پر یاخ( باتل هاي سرم  :نکته   
  .می شوند 

  

استفاده ازوسایل حفاظت فردي جهت افراد شاغل در محل هایی که مواد شیمیایی ودارویی وجود دارد با توجه به ماهیت ماده  :نکته   
  .ستی انجام شودشیمیایی متفاوت وبا درجات مشخص بای

  

  .استفاده از هود جهت کشیدن داروهاي شیمیایی وخطرناك الزامی است  :نکته   

  

استریل می شوندوسپس به صورت پسماند ) اتوکالوپروکیوم( کلیه پسماند هاي عفونی ونوك تیز وبرنده به وسیله دستگاه بی خطر ساز  :نکته   
جلوگیري از خرابی دستگاه ,اکس جهت پسماندهاي نوك تیز وبرنده عالوه برایجادایمنی پرسنل الزام استفاده از سفتی ب. خانگی دفن می گردد

  .بی خطر ساز وتکمیل فرایند استریل کردن را باعث می شود

  .وجود مایعات بیش از حد در کیسه هاي عفونی سبب استهالك وخرابی دستگاه بی خطر ساز می باشد وعمل استریل شدن صورت نمی گیرد 

  
  
  

  :عفونت هاي بیمارستانی 
در زمان پذیرش فرد نباید عالئم .ساعت پس از پذیرش بیمار در بیمارستان ایجاد می شوند 48- 72عفونت هایی که حداقل : تعریف 

  .آشکار عفونت را داشته باشد یا در دوران نهفتگی باشد
  عفونت خون  –پنومونی  –عفونت محل عمل جراحی  –عفونت هاي ادراري :  عفونت هاي شایع عبارتند از
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  :  724کد  

  .فعال می شود  724دراین زمان کد, ساعت از شروع نشانه ها مشخص شوند  4زیر  CVAاین کد مربوط به بیمارانی است که با عالئم    

  .خانم مینا فتحی است  724مسئول کد    

  .ته که این فرم توسط پژشک اورژانس پر می شود فرم مربوطه را از واحد تریاژ ویا مسئول مربوطه گرف,  724در صورت کد  

باز هم باید به مسئول مربوطه اطالع داده شود واین , در صورتی که بیمار ترخیص شود ویا رضایت شخصی دهد ومشمول این کد بوده باشد   
  .فرم براي بیمار پر شود 

  :کدهاي اعالن   

  .است 2323نحوه اتصال باسیستم پیج با گرفتن   

  99: ا ن بحر-1

  55: احیاء بزرگسال -2

  25: آتش نشانی بیمارستان -3

  22: اتمام بحران -4

  125: آتش نشانی شهر -5

  123: اورژانس اجتماعی - 6

  110: فراخوان نگهبان ومامورنیروي انتظامی -7

  33: تخلیه  -8

  :بحران 

  .می باشند, پرسنل برنامه ریزي وپرسنل مالی  –پرسنل پشتیبانی  –پرسنل عملیات  –پرسنل فرماندهی : تیم بحران  متشکل از 

  اتاق ریاست بیمارستان : مرکز فرماندهی 

  .توسط مسئول ارزیابی وضعیت وفرمانده حادثه می باشد, منجر به تخلیه بیمارستان , ارزیابی اولیه از حادثه -1

  اعالم کد بحران در صورت تائید فرمانده حادثه توسط ایشان -2

  .از طریق پله هاي اضطراري از ساختمان خارج گردند, ی که قادر به راه رفتن هستند بیماران سرپای-3



٢٦ 
 

یااز طریق پله هاي اضطراري از , از طریق آسانسور در صورت امکان , از طریق ویلچر یابرانکارد , بیمارانی که قادر به راه رفتن نمی باشند -4
  .ساختمان خارج می گردند 

  .در هر بخش مشخص می باشندمسیرهاي خروجی اضطراري -5

  )بایستی پرسنل بخش پشتیان خود ومنطقه امن بیمارستان رابدانند( پیش بینی بخش پشتیبان - 6

  بررسی وضعیت آسیب ساختمانی وپیش گیري از بروز مجدد حادثه توسط مسئول ارزیابی حادثه -7

تشکیل شده ونقاط قوت وضحف مورد ارزیابی قرار خواهد , تیم پاسخ با حضور اعضاي  EOCجلسه اي در دفتر, بعد از بروز هر موقعیت بحرانی 
 .گرفت 

ایمنی در مقابل آتش , انسانی وتجهیزات , تدابیر الزم در زمینه افزایش ظرفیت بیمارستان در حوزه فضاي فیزیکی ,  بایستی قبل از بحران 
  .اندیشیده شود , سوزي وشناسایی مکان هاي خطر آفرین براي آتش سوزي 

  :کیت مخصوص جمع آوري داروهاي سایتوتوکسیک وجیوه 

ماسک   -)  نیتریل ( دو جفت دستکش یکبار مصرف   - کاور کفش    -گان آستین بلندداراي کشباف مقاوم ونفوذ ناپذیر یکبار مصرف : شامل 
N95  -    ظروف غیر   - ) اي جمع آوري مایعاتبر( پد هاي جاذب داراي پالستیک یک طرفه   -پنس جهت جمع آوري خرده شیشه   -عینک

جمع آوري داروهاي ( پد جاذب یکبار مصرف  –براي تمیز کردن محیط آلوده شده % 70بطري حاوي الکل   - قابل نفوذ ونشت ودرب دار  
  )پودري 

  .د ودو عدد دستکش بپوشید وبعد ماسک ودستکش را داخل پالستیک سفید بیندازی –عینک  –براي جمع آوري باید ماسک 

  : اقدامات پس از ریختن خون ومایعات بیمار روي زمین 
  محل هاي کم تردد  -2محل هاي پرتردد               -1: دو حالت دارد 

روي % ) 5یا% 2( دستکش پوشیده وبا دستمال قابل جذب خون را سریع پاك کرده وسپس با وایتکس غلیظ : در محل هاي پرتردد-1
  .می کنیم آن ریخته وسریع آن را پاك 

دقیقه صبر می کنیم تاخون کامال جذب  5دستمال قابل جذب روي آن انداخته وحدود , دستکش پوشیده : درمحل هاي کم تردد-2
  .دقیقه می گذاریم بماند وسپس پاك می کنیم  10را حدود %2سپس محل را با آب وصابون شسته وسپس وایتکس .پارچه شود 

  
  

  :گندزدایی 
وش شیمیایی وفیزیکی اطالق می گردد که توانایی کاهش یا از بین بردن کامل میکرو اورگانیسم هاي مضر را گندزدایی کردن به ر

  :سطح انجام می شود 3روي سطوح غیر زنده داراست ودر 
  گلوتارآلدئید -فرمالدئید: سطوح باال-1
  کلر –ترکیبات ید  –الکل : سطوح بینابینی  -2
  دترجنت ها : سطوح پایین -3
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  :زي پاکسا
ازروي وسایل که اغلب بااستفاده ازآب ویک نوع ماده صابونی مثل ...مخاط و –خون  - برطرف کردن کلیه مواد اضافه نظیر گردو غبار

  .دترجنت صورت می گیرد
  

  :به دو دسته تقسیم می شوند : روش هاي استریلیزاسیون

  استریلیزاسیون حرارتی مانند اتوکالو-1
  گاز اتیلن اکساید استریلیزاسیون سرد مانند-2

  

  روش صحیح–محل صحیح  –عمل صحیح  –بیمار صحیح :  چک لیست جراحی ایمن         

  .باشد class6, بیماري که ازاتاق عمل تحویل می گیرید باید روي برگه شرج عمل : نکته         

  

  .تکه استفاده می شود      5بیشتر از     براي ست هاي class6تکه و       5براي ست هاي کمتر از    Class4: نکته         

تجهیزات توسط پرسنل اتاق عمل در پرونده بیمار نصب  okبیمارانی که در اتاق عمل براي آنها ایمپلنت گذاشته شده است حتما برگه ي : نکته
  .شود

  

  :  اشعه گذاري      

      از زمانی که ریموت .اق انجام شود وسپس اشعه گذاري انجام دهیم باید ابتدا ضد عفونی وشستشو ات. اشعه ضد عفونی سطح پایین است      
  ساعت بیمار در اتاق نمی خوابانیم  1وتا . دقیقه کفایت می کند  20راروشن می کنیم 

   اخذ  .روز فرصت دارد وبایستی مزایا ومعایب عمل به صورت کامل وتاریخ گرفتن رضایت در آن درج شود  30حداکثر  : رضایت عمل     
  .رضایت از بیماران در شرایط تهدید کننده زندگی یا اختالل هوشیاري الزم نیست

  

  

  :  ارزیابی بیمار بالفصله بعد از سقوط   

  : بررسی بیمار از نظر صدمات وجراحات وارد شده : الف    

 ثبت ساعت وزمان سقوط-1   
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 توضیح بیمار در مورد حادثه سقوط-2

 یما رکنترل عالئم حیاتی ب-3

 )وآیا دارویی به اشتباه دو بار داده شده  –آیا تمام داروها به موقع داده شده ( کنترل داروهاي بیمار -4

 ...)بیماري قلبی و,دمانس , دلیل احتمالی سقوط , ارزیابی بیمار از نظر جراحات -5

 ...آیا نور مناسب بوده و –آیا چرخ هاي تخت قفل بوده : ارزیابی سایر عوامل - 6

  مستند سازي : ب 

  .گزارش حادثه باید کامل نوشته شود -1

  .نتایج ارزیابی هاي بعد از سقوط از تخت در پرونده بیمار ثبت شود -2

  .بیمار جهت ارزیابی تکمیلی توسط پزشکان معاینه شود-3

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

  .ه شود که بیمار از تخت سقوط کرده وممکن است درریسک سقوط مجدد باشد به پرسنل همه شیفت ها اطالع داد-5

  .در صورت سقوط بیمار از تخت حتما این موضوع را به واحد ایمنی بیمار اطالع دهید- 6

مقصد برسانید  در صورتی که بیمار سابقه  سقوط از تخت را دارد در هنگام انتقال به بخش دیگر حتما این موضوع را به اطالع پرسنل بخش -7
.  

  :  جلوگیري از سقوط بیمار

بیمارانی که داروي  –اختالل بینایی  –عدم تعادل  –از جمله بیماران دچار سرگیجه : بایستی بیماران در معرض سقوط شناسایی شوند  -1
  ...افسردگی وخواب آور دریافت می کنند و

قرار دادن زنگ اخبار در مناطق مورد نیاز از جمله حمام  –ه بودن محیط عدم لغزند –باال نگه داشتن نرده کنار تخت  –افزایش نور -2
هیچ یک ازبیماران باخطر باالي سقوط ب ه تنهایی از تخت خود  –بایستی کلیه برانکاردها داراي قفل ونرده هاي سالم باشند  –ودستشویی 

  ...یا سمعک بیمار و در دسترس گذاشتن عینک –خارج نشود وحتما پرسنل بخش ایشان راهمراهی کند 

  . زده شود "احتیط بیمار با اسامی مشابه "برچسب ::در روي پرونده بیمارانی که داراي اسامی مشابه هستند : نکته 

  

  :اقدامات تشخیصی درمانی که نیاز به گرفتن رضایت نامه دارند 

سنگ  –دیالیز صفاقی  –دیالیز خونی  -ست توام باشندهرگونه پروسیجري که باانسزیون پو –کلونوسکوپی  –آندوسکپی  –ترانسفیوژن خون 
  شیمی درمانی اکوي مري  –شکنی 
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Restraint  :  

  .شیمیایی ومکانیکی برروي بدن بیمار گفته می شود , به ایجادهرگونه محدودیت براي آزادي حرکت با استفاده از ابزارهاي فیزیکی 

  : اهداف آن  شامل 

  سیب دیدگی اوپیش گیري از افتادن بیمار وآ-1

  پیشگیري از تعارض بیمار بادرمان -2

  پیشگیري از آسیب به خود ودیگران توسط بیمار-3

, ساعته محدود وپس از آن جهت ادامه   24دستورات مهار فیزیکی باید به یک دوره . دلیل استفاده از مهار فیزیکی بایددر پرونده ثبت شود 
  .اعت از لحاظ عوارض ناشی از آن بررسی شود وبیمار وبستگا ن آموزش ببینند س 4دستور پزشک باید تجدید شود وبیمار هر 

  :  ومراقبت فرم ارجاع بیمار از بخش بستري به واحد مراقبت در منزل جهت ادامه مراحل درمان

ود ویک نسخه از آن در خانم عبدالغنی داده می ش, یک نسخه تحویل مسئول مربوطه , یک نسخه در پرونده بیمار : در سه نسخه تهیه شده  
  .واحد مراقبت در منزل نگهداري می شود 
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  تریاژ

  . تریاژ یک بررسی بالینی کوتاه جهت تعیین زمان و اولویت بندي در بیماران بخش اورژانس است

  : دالیل تریاژ بیماران 

  عدم تناسب منابع و نیاز ها 

  شلوغ بودن بخش 

  آن براي بیمار در جهت افزایش رضایتمندي توضیح دادن شرایط و حدت و شدت 

  : اهداف تریاژ بیماران 

  شناسایی سریع بیماران 

  استقرار بیماران در مناسب ترین قسمت اورژانس 

  تسهیل جریان بیماران در بخش اورژانس 

 فراهم سازي ارزیابی هاي مستمر 

  دادن اطالعات الزم به بیمار و همراهان او 

  )  Under Triage( کم تریاژ شدن 

  . یعنی عدم شناسایی به موقع بیماري که شدیداً مجروح یا بدحال است

  )  Over Triage( پیش تریاژ شدن 

به دلیل سادگی و آموزش آسان ، رویکرد ادراکی و  ESIبه نظر می رسد که سیستم تریاژ  .یعنی بیماري به اشتباه در اولویت درمان قرار گیرد

بودن آن و عدم تعیین محدودیت زمانی براي ارائه خدمات پزشکی ، براي کشور ما مناسبترین سیستم تریاژ   همه جانبی و همچنین عملیاتی

  .باشد
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 ESI تریاژ سیستم در 1 سطح

 جعهمرا زمان در دهنده حیات نجات اقدام به نیاز بیمار آیا که است این بپرسد خود از باید بیمار با مواجهه در تریاژ پرستار که اولی سئوال

 ؟ خیر یا دارد

 . گیرد می قرار تریاژ 1 سطح در بیمار است مثبت سوال این پاسخ اگر

 تریاژ 2 سطح

 ب گیري تصمیم سطح ندارد به حیات دهنده نجات اقدام به نیاز بیمار که رسیدید نتیجه این به الف گیري تصمیم سطح در که صورتی در

 خیر؟ یا بماند منتظر تواند می بیمار یاآ که پرسیم می خود از مرحله این در که رسیم می

 2 سطح بیمار واقع در. میگردد تقسیم 5 یا 4 ،3 سطح به بیمار و میرویم بعد گیري تصمیم سطوح به است مثبت سئوال این پاسخ اگر

 بیمار و ندارد وجود بیمار ویزیت در تأخیر بیمار و گذاشتن منتظر امکان اما ندارد نیاز حیات دهنده نجات اقدامات به که که است بیماري

 . است هوشیاري محتواي و سطح اختالل وجود عدم یا وجود بررسی 2 سطح بیماران تعیین جهت دوم سئوال .بماند منتظر نباید

 . دهد می قرار تریاژ 2 سطح در را بیمار زمان و مکان به وقوف در اختالل و لتارژي؛منگی

 موضعی دردهاي البته .گرفته میشود نظر در 2 سطح در بیمار تعیین براي معیار یک عنوان به 10 از 7 از باالتر عددي مقیاس در درد شدت

 درد مثل شدید احشایی دردهاي اما. باشند منتظرپزشک میتوانند درد تسکین از پس بلکه گیرند نمی قرار 2 سطح معیار اندامها درد مثال

  . باشندمی 2 سطح معیار باال شدت با سر درد ؛ بیضه ؛درد شکمی

  

  در بیمارستان کاشانی  ESIروند تریاژ  به روش 

و بطور کلی هر بیماري که هوشیاري ندارد در هنگام ورود به بیمارستان ابتدا زنگ   CVAاعم از تصادفی با جراحات باز  1بیمار سطح :  1سطح 

  .اقدامات الزم براي او انجام می شودبرده و  CPRخطر که در استیشن تریاژ وجود دارد زده می شود و سپس بیمار به اتاق 

در این بیماران بعد از ورود به بیمارستان برحسب ... هوشیار ، دردشکم ، حاد ، سردرد ناگهانی و CVAاعم از بیماران تصادفی هوشیار ، :  2سطح

  .فرستاده می شودشرایط بیمار در بدو ورود اقدامات اولیه بطور سریع براي بیمار انجام و سپس بیمار به بخش بستري 

  ...اعم از بیماران بستري موقت مثل سردرد میگرنی ، گاستروآنتریت ، درد شکم و: 3سطح

  ...اعم از تروما ، بریدگی سطحی و : 4سطح 

  اگر بیمار ترومایی باشد ، پس از گرفتن نبض به پیش پزشک ارجاع و گرافی براي بیمار گرفته می شود 



٣٢ 
 

  یاتی در محدوده خطر قرار دارند؟آیا عالیم ح

>50        >180        3m<  

    >40       >160       -3y 3m  

 >30                >140       -8y 3  

 >20                     >100      8y>  

              

  

  

توسط پزشک ویزیت . مراجعه نموده اند ... ز به تسهیالت اورژانس ندارند و براي چک ، آزمایش ، سرماخوردگی واعم از بیمارانی که نیا: 5سطح 

  .گردیده و به بیرون هدایت می شود

  

  ESIالگوریتم تریاژ 

  

  بله    الف  

 خیر  

  بله   ب  

                                            

    

  ج                

  

  

    

  

  

 

 ١ نیاز بھ اقدام نجات دھنده حیات؟

  وضعیت پرخطر؟یا

  اختالل جھت یابی ؟ یا/ خواب آلودگی / کنفوزیون 

 دیسترس شدید؟/ درد

٢ 

  تعداد تسھیالت مورد نیاز؟

  بیشتر    یک       ھیچ

 

۴ ۵ 

۶ 

 یرخ

 خیر
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