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 بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی

 

 بیمارانهای آموزشی سیاست 

 آموزش به بیمار واحد 

 سرپرستار محترم

 با سالم واحترام

ثیوبسی خَد، ًحَُ دسهبى، ػَاهل تـذیذ ًؼجت ثِ  کیفی خذهبت ٍ افضایؾ آگبّی ثیوبساى طحػ قبءثِ هٌظَس استًْن دی ثیوبسػتبى 

 ِ یطدس حی الصمذام ثِ اسائِ آهَصؽ ّبی اقبسثخـی جدس ساػتبی اخشای اػتبًذاسدّبی اػت ،یقجتذاهبت خَد هشااقِ ٍ غزیکٌٌذُ ثیوبسی، ت

ّبی  دس ّویي ساػتب، ػیبػت ّبی کلی آهَصؽ ثِ ثیوبس، ّوشاُ ٍ خبهؼِ کِ ثش اػبع ػیبػت. ی ًوَدُ اػتقجتٍ خَد هشا الهتػ

  هذیشیت پشػتبسی اػتخشاج ؿذُ اػت، اثالؽ هی ؿَد. 3-2-4-ػٌدِ الفثیوبسػتبى ٍ اػتبًذاسدّبی اػتجبس ثخـی 

 : هدافا

 افضایؾ سضبیتوٌذی 

 شاةطکبّؾ اض 

 کبّؾ دٍسُ ثؼتشی 

 کبّؾ هَاسد هشاخؼبت هکشس 

 کبّؾ ّضیٌِ ّبی دسهبى 

 َد کیفیت صًذگی ثیوبسجثْ 

 کبّؾ ثشٍص ػَاسم 

 تیقجافضایؾ تَاًوٌذی دس ثشًبهِ خَدهشا 

 افضایؾ کیفیت خذهبت ثبلیٌی 

 روش اجرایی:

 آهَصؽ ثِ ثیوبس اص طشف هذیش پشػتبسی ٍ اثالؽ حکن ایـبى تَػط سئیغ ثیوبسػتبى. ػَپشٍایضستؼییي  (1

 تؼییي ساثط آهَصؽ ثِ ثیوبس دس ّش ثخؾ ثب ّوبٌّگی هؼئَل آهَصؽ ثِ ثیوبس ٍ ػشپشػتبس هشثَطِ. (2
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ثِ ثیوبس، ساثطیي آهَصؽ ثِ ثیوبس،  هؼئَل  تیوی هتـکل اص تین هذیشیت ٍ سّجشی، ػَپشٍایضس آهَصؿی، ػَپشٍایضس آهَصؽ (3

تغزیِ، هؼئَل ثْذاؿت هحیط ٍ حشفِ ای، ًوبیٌذگبى ثخؾ ّب ٍ ٍاحذّبی هشتجط، ٍاحذّبی پبساکلیٌیک ٍ تَاًجخـی ٍ ػبیش 

 افشاد ثِ تـخیق ثیوبسػتبى ثِ ػٌَاى کبسگشٍُ آهَصؽ ثِ ثیوبس تؼییي هی گشدد. 

 یکجبس ٍ دسٍى ثخـی ّش هبُ یکجبس ثب توشکض ثش اّذاف صیش:تـکیل کبسگشٍُ ثیوبسػتبًی ّش ؿؾ هبُ 

 ثیوبس / ّوشاُ ًیبصػٌدی آهَصؿی 

 اٍلَیت ثٌذی ًیبصّبی آهَصؿی  

 تؼییي ؿیَُ آهَصؽ اثشثخؾ ثب تَخِ ثِ ػطح یبدگیشی ثیوبس /ّوشاُ 

 ل هحتَی آهَصؿی، سٍؿْبی آهَصؽ، اهکبًبت هَسد ًیبص ٍ ...( ههـبسکت دس ثشًبهِ سیضی آهَصؿی ) ؿب 

 ثشسػی ؿبخق اثشثخـی آهَصؽ ثِ ثیوبس 

 اسائِ اقذاهبت اكالحی دس خْت ثْجَد ؿبخق  

 ًیبصػٌدی آهَصؿی ثیوبساى ٍ ّوشاّبى دس کلیِ ثخؾ ّب ؿٌبػبیی ؿذُ ٍ اٍلَیت ثٌذی هی ؿَد.

 اًدبم آهَصؿْبی ثشًبهِ سیضی ؿذُ ثِ ؿشح ریل

) ػشطبى  فـبس خَى ، ْت ّوشاّبى ٍ هشاخؼیي آهَصؽ ّوگبًی دس استجبط ثب خَد هشاقجتی ٍ پیـگیشی دس ثیوبسیْبی دیبثت،خ 

 (اسخبع ثِ کلیٌیک احوذیِ

خْت ثیوبساى دس ػِ ػطح ثذٍ ٍسٍد ٍ حیي ثؼتشی ٍ ٌّگبم تشخیق کِ تَػط پشػتبس هؼئَل ثیوبس ٍ پضؿک هشثَطِ اًدبم  

 .هی ؿَد

 ثؼتشی دٍساى دس پضؿک تَػط ثیوبس آهَصؽ ػوَهی هَضَػبت حذاقل 

 آى آگْی پیؾ ٍ دسهبى یَُؿ ثیوبسی، ػلل ثبسُ دس فْن قبثل اطالػبت1. 

 دسهبى احتوبلی هذت طَل ٍ هشاحل2. 

 احتوبلی خبیگضیي دسهبًْبی ٍخَد3. 

 دسهبى ػذم یب دسهبى ػَاسم4. 

 آًْب احتوبلی ػَاسم ٍ هلشفی داسٍّبی5. 

 دسهبًی سطین ٍ تغزی6ِ. 

 ثبصتَاًی7. 

 تخللی ثخؾ ّش اختلبكی آهَصؿی ًیبصػٌدی ثشاػبع هَاسد ػبیش8. 

 ثؼتشی دٍساى دس ثخؾ آهَصؽ هؼئَل ٍ پشػتبس تَػط ثیوبس آهَصؽ ػوَهی هَضَػبت حذاقل 
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 ػَاسم ثب ثشخَسد سٍؽ ٍ ثیوبسی ػیش احتوبلی ػَاسم هَسد دس ثیوبساى آگبّی افضایؾ1. 

 دالیل رکش ثب ثؼتش دس ثیوبس هٌبػت پَصیـي2. 

 دالیل رکش ثب فیضیکی فؼبلیت ذٍدیتْبیحه/ ذٍدُهح3. 

 دسد هذیشیت ٍ خَد اص هشاقجت یَُؿ4. 

 دالیل رکش ثب حشکتی ذٍدیتْبیحه/ هشاقجتْب5. 

  تخللی ثخؾ ّش اختلبكی آهَصؿی ًیبصػٌدی ثشاػبع هَاسد ػبیش6. 

 آهَصؽ ّبی الصم دس صهیٌِ فشآیٌذ صایوبى طجیؼی ثِ هبدساى  حذاقل 

اسائِ تَضییبت ٍ آهَصؽ ؿفبّی ثِ صثبى ػبدُ ٍ قبثل فْن دس صهیٌِ ًیَُ صایوبى، سٍؿْبی کبّؾ دسد/ ثیذسدی صایوبى، سًٍذ پیـشفت . 1

صایوبى ٍ هشاقجتْبی ًَصاد

دس صهیٌِ اّویت ٍ چگًَگی ثشقشاسی توبع پَػت ثب پَػت هبدس ثب ًَصاد اسائِ تَضییبت ٍ آهَصؽ ؿفبّی ثِ صثبى ػبدُ ٍ قبثل فْن .2

 ثالفبكلِ پغ اص تَلذ

اسائِ آهَصؽ دس صهیٌِ اّویت ؿشٍع تغزیِ ثب ؿیش هبدس دس ػبػت اٍل تَلذ )آغَص( ٍ تذاٍم ؿیشدّی، هضایبی ؿیش هبدس، هـکالت .3

 ؿیشدّی، هٌبفغ تغزیِ ثب ؿیش هبدس

 .شاقجتْبی هبدس ٍ ًَصاد پغ اص صایوبى، ثِ كَست ؿفبّی ثِ صثبى قبثل دس ثِ هبدس ٍ ّوشاُ، اسائِ هیـَددس صهبى تشخیق، آهَصؽ ه.4

ّبی خَدهشاقجتی دس حیي ثؼتشی ٍ تشخیق تَػط پضؿک ٍ پشػتبس ثش اػبع دػتَسالؼول ّبی خَدهشاقجتی ّش ثخؾ کِ  اسائِ آهَصؽ

 .دتَػط کبسگشٍُ آهَصؽ ثِ ثیوبس ّش ثخؾ تؼییي هی ؿَ

 تشخیق دس ثخؾ آهَصؽ هؼئَل ٍ پشػتبس تَػط ثیوبس آهَصؽ ػوَهی هَضَػبت حذاقل 

 فیضیکی فؼبلیتْبی هیضاى/  هحذٍد1ُ.

 دسهبًی سطین ٍ تغزی2ِ. 

 داسٍ هلشف ؿی3َُ. 

 تَاًجخـی هشاقجتْبی ٍ ثبصتَاًی ثشًبه4ِ. 

 ثیوبسػتبى/ دسهبًگبُ ثِ هدذد هشاخؼِ ًحَُ ٍ صهبى5. 

 ثیوبسػتبى اٍسطاًغ ثِ فَسی هشاخؼِ ثشای کٌٌذُ تْذیذ ٍ هْن ًـبًِ ّبی/ ػالین6. 

 هؼبلح پضؿک تـخیق ثِ هَاسد ػبیش7. 
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تَضییبت کبهل ٍ قبثل دس ثِ كَست ؿفبّی ٍ کتجی . دس كَستی کِ ثیوبس ًیبص ثِ اًدبم پشٍػیدشّبی تلَیشثشداسی داؿتِ ثبؿذ 8

 ؿذ. پشٍػیدشّب ثِ ثیوبساى، تَػط پشػتبس اسائِ خَاّذدسخلَف اًدبم آهبدگیْبی قجل اص اًدبم 

 ًظبست ثش اخشای ثشًبهِ ّبی آهَصؿی ثیوبساى دس ثخؾ

 اسصیبثی اثشثخـی آهَصؽ ّبی اسائِ ؿذُ ثِ ثیوبساى ) حذاقل ّش ػِ هبُ یکجبس( 

 اسایِ گضاسؽ ًتبیح اثشثخـی آهَصؽ ّبی اسایِ ؿذُ ثِ کبسگشٍُ ثیوبسػتبًی ٍ ثخؾ ّبی دسگیش

 اخشای ثشًبهِ ّبی اكالحی تذٍیي ؿذُ ٍ ثشسػی هدذد اثشثخـی اقذاهبت اكالحی اًدبم ؿذُ

 پبیؾ ٍ ثبصثیٌی هؼتوش ثشًبهِ ّبی آهَصؽ ثِ ثیوبس دس خْت استقبی کیفیت خذهبت آهَصؽ ثِ ثیوبس دس ثخؾ

 هـبسکت دس تَاًوٌذػبصی آهَصؿی پشػٌل دس ساػتبی پشٍتکل ّبی آهَصؿی ثیوبس

 ى پشخطش ٍ ًیبصهٌذ اداهِ هشاقجت دس هٌضل ثِ ساثط َّم کش خْت ّوبٌّگی ثب هشاکض هشاقجت دس هٌضلهؼشفی ثیوبسا

 هؼشفی ثیوبساى آػیت پزیش ثِ ٍاحذ هذدکبسی خْت اقذاهبت الصم پیـگیشاًِ اص آػیت ّبی احتوبلی ثؼذی

ایوي داسٍّب ثِ ثیوبس خْت دػتیبثی ثِ حذاکثش ػطح  ، دسهبًْبی ًگبّذاسًذُ، پی گیشی/هشاخؼِ ثؼذی ٍ هلشف"هشاقجت اص خَد " آهَصؽ

 ػالهت قبثل اکتؼبة ّوچٌیي دس هَاسد تشخیق ثب هیل ؿخلی سػبیت حذاقل الضاهبت تشخیق ایوي تَكیِ هَکذ هیگشدد.

 .دس صهبى تشخیق، خالكِ پشًٍذُ ٍ هؼتٌذات هَسد ًیبص خْت اداهِ سًٍذ دسهبى دس اختیبس ثیوبساى قشاس دادُ هیـَد

سٍص پغ اص تشخیق اص ًظش سًٍذ دسهبى، ثشًبهِ ثبصتَاًی، ثشًبهِ ّبی  5الی  2پبیؾ ثیوبساى ثِ ٍیظُ گشٍّْبی آػیت پزیش ٍ پشخطش 

 .خَهشاقجتی، ثشًبهِ تَاًجخـی ٍ هشاخؼِ هدذد ٍ ػبیش پیگیشی ّبی هَسد ًیبص

طجق ساٌّوبی تؼییي ٍ  ) ػشکبس خبًن ثخـی(یي ؿَد.ٍاحذهشاقجت دس هٌضل دس ثیوبسػتبى هـخق ٍ هؼئَل ٍاحذ هشاقجت دس هٌضل تؼی

 ثبیذ فؼبلیت الصم سا داؿتِ ثبؿذ. ؿذُ اص طشف هؼبًٍت دسهبى داًـگبُ دس صهیٌِ هشاقجت دس هٌضل

 هؼئَل پزیشؽ تلَیشثشداسی اطالػبت الصم) ثِ ؿشح صیش( سا دس صهبى پزیشؽ ػشپبیی ثِ ٍاحذ سادیَلَطی،  دس خلَف هشاخؼیي

 اخز ٍ ثجت هی ًوبیذ.ثیوبساى 

 کٌٌذُ دسخَاػت پضؿک ًبم ٍ ایوٌی ضَاثط اػبع ثش دٍؿٌبػِ ثب حذاقل ثیوبساى َّیتی اطالػبت دقیق ثجت ٍ اخز

 اخز ؿوبسُ توبع

 ثشداسی تلَیش ًَع ٍ ثیوبس فؼلی ؿکبیت هشاخؼِ، ػلت تبسیخ، ػبػت، دقیق ثجت 

 هذاخلِ ای هَاسد دس داسٍیی حؼبػیت ػَاثق ثجت ٍ ثشسػی 

پشٍػیدشّبی هختلف تلَیش ثشداسی کِ ًیبصهٌذ کؼت آهبدگی ّؼتٌذ ؿٌبػبیی ؿذُ ٍ فشم ّبی آهبدگی ثشای توبهی ایي پشٍػیظسّب ثِ 

 تفکیک تْیِ هی ؿَد.
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ّبی قجل اص اًدبم پشٍػیدشّب ثِ ّوشاّبى/ثیوبساى ػشپبیی  تَضییبت کبهل ٍ قبثل دس ثِ كَست ؿفبّی ٍ کتجی دسخلَف اًدبم آهبدگی

 .گشدد کبسکٌبى تلَیش ثشداسی اسائِ هیتَػط 


