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موقعیت جغرافیایی :

3600شهرستان خرامه به مرکزیت شهر خرامه واقع در استان فارس ، با مساحت حدود 
واقع گردیده است و داراي آب و هواي معتدل کیلومتري شرق شیراز 75کیلومتر مربع در 

500کوهستانی و ارتفاع آن از سطح دریا 

دقیقه شمالی 32درجه و 29دقیقه شرقی و عرض 19درجه و 53رستان خرامه در طول شه
قرار دارد  این شهرستان از شمال به ارسنجان و از شمال شرقی به آباده طشک ، از شرق به نی 

ریز ، از شمال غربی به مرودشت و زرقان ، از غرب به شیراز و از جنوب شرقی به استهبان 
متصل می باشد.

جه و گویش :له

از نظر لهجه و گویش به جزء عشایر و روستا نشینان لهجه اي نزدیک به مردم شیراز دارند.

مذهب:

از نظر مذهبی همه شیعه بوده ودر رعایت آداب و اصول دینی چون حجاب و زبانزد خاص وعام 
می باشند.

اقتصاد:

سبزیجات می باشد. که در اقتصاد منطقه بر پایه کشاورزي خصوصًا برنج کاري و گندم و 
سالهاي اخیر بعلت خشکسالی و ایجاد سدهایی در مسیر رود کر برنج کاري و کشاورزي هایی 

که نیاز به آب زیاد دارند کنار گذاشته شده است .

سنگ بري به کارخانه تولید کود –کارخانجات برنج کوبی –پرورش زنبور عسل –گلیم بافی 
عاش مردم سخت کوش این مرز و بوم می باشد. که این صنایع نیز راههاي امرار مشیمیایی از 

بی تاثیر از خشکسالی نبوده اند.
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سیاسی و استراتژیک :

از نظر تقسیمات سیاسی کشوري، خرامه یکی از بخش هاي اصلی شهر شیراز از مرکز استان 
اء پیدا کرد و با تصویب هیئت محترم وزیران به شهرستان ارتق1389فارس بود که در دي ماه 

در زمانهاي قدیم به دلیل قرار گرفتن در مسیر کوتاه ترین فاصله ارتباطی بین شهرهاي جنوب 
و جنوب شرقی کشور مانند سیرجان در حال حاضر شهرستانهاي خرامه ، سروستان و کوار در 

یک مجموعه انتخاباتی قرار گرفته اند.

پیشینه تاریخی :

سال قبل 1500معتبري که در دست است قدمت شهر خرامه به با استناد به شواهد و اسناد 
میالدي بر می گردد.500وبه سال 

رود کر (رودخانه کربال) در دشت کربال و شمال خرامه روان است که با اب شیرین و مسیرش 
مترمی باشد.10تا 6متر و عمق 40از غرب به شرق به پهناي 

معنی خورشید و مه به معنی ماه اخذ شده است  . فرض بنا به روایاتی نام خرامه از خورمه به
دیگر این است که این نام مخور از خورماه که نام روز یازدهم از ماههاي ایران است می باشد. 

وانسزاي جهان اباد قدمت چهار طاقی و کار –همچنین میراثهاي باستانی چون قلعه بهرام گور 
تاریخی این منطقه را بهتر می نمایاند.

چند عکس از بناهاي تاریخی (حرم مطهر) امامزاده اسحاق (ع) شهر خرامه 



Page |۶

بیمارستان جواداالئمه (ع)خرامه در یک نگاه:

از بیمارستانهاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شیراز می خرامه)ع(بیمارستانجواداالئمه
تخت 32متر و5500در زمینی به مساحت 1388باشد ساخت بناي این بیمارستان در سال 

مصوب احداث وبه بهره برداري رسید .

-اطفال –جراحی –داخلی –اتاق عمل –زایشگاه –این بیمارستان داراي بخش هاي اتفاقات 
دیالیز وکولیزمی باشد 

ساعته وسونوگرافی یک روز درهفته فعال  24بخش هاي پاراکلینیک رادیولوپی وآزمایشگاه 
می باشد 

بیمارستان حضور دارند.طبق برنامه درمانگاه درمتخصص داخلی زنان  اطفال

متخصصین جراحی بیهوشی واعصاب وروان به صورت مشترك با مراکز دیگر در این 
بیمارستان حضور دارند.

رسنل زن ومرد در ÷بخش اتفاقات :گلیه خدمات اورزانس وسرپایی در تمام شبانه روز توسط 
اتفاقات انجام می شود .

بهیارپوشش دهی می شود 2پرستار و6تخت و18طفال در یک محل وبا خلی جراحی ابخش دا
.بخش مجهز به تهیزات پزشکی سرنگ پمپ،پالس اکسی متر ،مانیتور پرتابل ،دي سی شوك 

،اینفیوزن پمپوسایر تجهیزات مورد نیاز جهت انجام مراقبت هاي الزم از بیماران در این بخش 
ین بخش بیماران بستري می نمایند وتحت ها است .متخصصین داخلی جراحی اطفال در ا

درمان قرار می دهند
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پرسنل پرستاري کاور میشودبیماران درروزهاي 4تخت فغال وبا 5بخش دیالیز :بخش داراي 
حضور متخصص در درمانگاه توسط مخصص داخلی ویزیت می شوند.

به صورت کارشناس مامایی کاور میشود. متخصص زنان ازشنبه تا دوشنبه7طزایشگاه: توس
انکال واز دوشنبه تا پنج شنبه به صورت مستقردردرمانگاه وبیمارستان وجمعه به صورت انکال 

به متخصص به همراه نامه به شیراز حضور دارد و در صورت نبودن متخصص بیماران نیازمند
اعزام میگردند.

دوم غیر تاقاتاق عمل بیمارستان : شامل دواتاق عمل است. یک اتاق کامال فعال است و ا
نفر تکنسین بیهوشی در اتاق عمل فعالیت 3تکنسین اتاق عمل و 3فعال وغیر مجهز است. 

جراحی عمومی هست.اتاق عمل درحال میکنند. بیشترین عمل هاي جراحی مربوط به زنان و  
حاضر فقط  یک روز  درهفته فعال است امید است با تالشها وپیگیریهاي مجددانه مسئولین 

روزهاي هفته فعال شود. ذیربط کل
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منشور حقوق بیمار 

موثر و همراه با احترام کامل را بدون توجه –بیمار حق دارد در اسرع وقت درمان و مراقبت مطلوب - 1
فرهنگی و مذهبی از گروه درمان انتظار داشته باشد .–به عوامل نژادي 

پرستار وسایر اعضاي گروه معالج را در صورت تمایل –پزشک –بیمار حق دارد محل بستري - 2
بشناسد.

بیمار حق دارد در خصوص مراحل تشخیص ، درمان مسیر پیشرفت بیماري خود اطالعات ضروري - 3
را شخصاً و یا در صورت تمایل از طریق یکی از بستگان از پزشک معالج درخواست نماید به طوري 

منجر به تاخیر در ادامه درمان یا تهدید جانبی بیمار گردد.که در فوریت هاي پزشکی این امر نباید
بیمار حق دارد قبل از معاینات و اجراي درمان اطالعات ضروري در خصوص عوارض احتمالی و یا - 4

کاربردي سایر روشها را در حد درك خود از پزشک معالج دریافت و در انتخاب شیوه نهایی درمان 
مشارکت نماید.

ر صورت تمایل شخصی و عدم تهدید سالمتی آماد جامعه طبق موازین قانونی بیمار حق دارد د- 5
د را از خاتمه درمان اعالم ویا به مراکز درمانی مراجعه نماید.رضایت شخصی خو

بیمار حق دارد جهت حفظ حریم شخصی خود را از محرمانه ماندن محتوي پرونده پزشکی نتایج - 6
اردي که براساس وظایف قانونی از گروه معالج استعالم فعالیت و مشاوره هاي بالینی جزء در مو

صورت می گیرد  اطمینان حاصل نماید.
بیمار حق دارد از رازداري پزشک و دیگر اعضاي تیم معالج برخوردار باشد .از حضور بالینی افرادي - 7

که مستقیماً در روند درمان شرکت ندارند ؟، موکول به کسب اجاره بیمار خواهد بود.
حق دارد در صورت اعزام و درمان در سایر مراکز درمانی ،قبالً از جهات گروه معالج ، میزان بیمار- 8

تعرفه ها و پوشش بیمه هاي خدمات در مرکز درمانی مقصد مطلع گردد.
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مقررات مربوط به ارزیابی پرسنل:
برگهاي مخصوص انجام می گیرد ارزیابی ساالنه پرسنل و محاسبه نحوه ارزشیابی توسط پرستار هر بخش در 

.و سپس مسئول دفتر پرستاري با نظر سوپروایزر ها نمره را تائید  نمود. وسپس نمره ارزشیابی تائید نهایی 
ه پرسنل اطالع داده می شود.قیریاست محترم بیمارستان می رسد و ب

سرپرستار هر بخش در دفتر مخصوص مهارت هاي پرسنل ، مشکالت و اشتباهات پرسنل را به - 1
صورت روزانه یادداشت می نماید . و پرسنل را در جریان نقاط مثبت و منفی عملکرد می گذارد. تا 

خود کوشش نماید موارد یادداشت شده با ذکر تاریخ باید نواقص پرسنل با آگاهی در جهت رفع 
باشد.

ریک از سوپروایزرهانیز خصوصیات و عملکرد مناسب و برجسته ونقاط ضعف و اشتباهات پرسنل ه- 2
را که در طول دستور مشاهده نبودند در دفتر مخصوص یادداشت می نماید وپرسنل را در نیز در 

جریان این موارد قرار می دهد . 
به ارزشیابی نظر خود را نوشته پرسنل در قسمت نظر خواهی- 3

مربوط به لباس کار پرسنل :مقررات

کلیه پرستاران شاغل در واحدهاي مختلف بیمارستان موظف به استفاده از یونیفرم می باشند.

یونیفرم رده هاي مختلف پرستاري به شرح زیر می باشد.- 1
کارشناسان پرستاري زن روپوش سفید ، مقنعه وشلوار سورمه اي و کفش و جوراب سفید -
د روپوش سفید ، شلوار سورمه اي کارشناسان پرستاري مر-
بهیاران زن روپوش و مقنعه وشلوار و کفش و جوراب سفید -
بهیاران مرد روپوش سفید و شلوار سفید -
و جوراب سفید کمک بهیار زن روپوش سفید مقنعه وشلوار خاکستري ، کفش -
کمک بهیار مرد روپوش سفید و شلوار خاکستري -
یونیفرم منشی بخشها مانتو وشلوار و مقنعه سورمه اي و کفش و جوراب مشکی -
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بیماربر روپوش وشلوار آبی یا کرم پررنگ -
پوشیدن لباسهاي رنگی زیر یونیفرم سفید ممنوع می باشد.- 2
قسمتی از رختشویخانه بیمارستان مخصوص شستشوي روپوش پرسنل است که هریک از افراد - 3

مسئول این واحد تحویل داده وبراي تحویل گرفتن لباس شسته شده نیز مشخصات روپوش را به 
خودشان مراجعه نمایند. جهت جلوگیري از مفقود شدن ، پرسنل بایستی نام خود را با ماژیک روي 

یقه روپوش یا باالي شلوار بنویسند.
محیط کفش کلیه پرستاران باید مدل ساده وراحت و بدون پاشنه باشند. پوشیدن دمپایی در- 4

بیمارستان ممنوع است . ضمناً جهت جلوگیري از صدمه به پاها الزم است از کفش جلو بسته 
استفاده شود.

صورتیکه پرسنل عمداً بدون اراده علت موجه یونیفرم کامل در محیط کار استفاده در - 5
ریافت ننمایند.سوپروایزر و مدیر پرستاري به وي تذکر خواهد داد. ودر صورت تکرار پول لباس د

نخواهد کرد و سر پرستار بخش موظف است در ارزیابی پرسنلی دخالت دهد.
کلیه پرسنل موظف به استفاده از اتکت مشخصات نام ونام خانوادگی و سمت می باشند (پرسنل - 6

مونث روي مقنعه و پرسنل مذکر در قسمت جلو باالي روپوش )

مقررات پوشش کارکنان :

ایجاد امنیت خاطر براي شخص خودتان و حفظ حریم شخصی و کرامت انسانی نحوه پوشش و ظاهر عالوه بر 
بیماران باعث رعایت موازین و ضوابط عرفی ، شرعی و اجتماعی ، تفزایش ضریب ایمنی و سالمت و ایجاد 

تصویر مثبت از اخالق حرفه اي می گردد.

از روپوش سفید ، جنس آن پوشیدن لباس فرم براي کلیه کارکنان الزامی است و در صورت استفاده - 1
ضخیم ، بلند و ودر حد زانو ، شلوار گشاد، مقنعه بلند ، جوراب و رنگ کفش براساس رده باشد . 

بدیهی است استفاده از روپوش و شلوار تنگ چسبان و نپوشیدن جوراب ممنوع می باشد 
لباس فرم نباید تنگ و کوتاه باشد - 2
د .لباس فرم ، تمیز ، اتوکشیده و مرتب باش- 3
دکمه هاي روپوش ها در تمام مدت حضور در محیط هاي بالینی بطور کامل بسته نگه داشته شود .- 4
استفاده از کارت شناسایی معتبر عکس دار (تگ ) حاوي نام ونام خانوادگی و سمت در تمام مدت - 5

حضور در بیمارستان الزامی است
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انتقال عفونت و احتمال آسیب به بیماران ناخن ها ، کوتاه ، تمیز، بدون الك باشد .ناخن بلند باعث- 6
.و تجهیزات می شود

خود و رعایت دستورات شرعی اهتمام جدي داشته ها نسبت به رعایت پوشش کامل موي خانم- 7
باشند .

موهاي آقایان بایستی تمیز ، آراسته ودرحد متعارف باشد - 8
نگو ، دستبند (به جز حلقه ازدواج ) استفاده از وسایل آرایش و زیور آالت از جمله انگشت و طال ، ال- 9

در محیط بیمارستان جایز نیست .
استفاده از لوازم آرایش و عطرهایی با بوي تند و حساسیت زا در محیط بیمارستان ممنوع می -10

باشد 
از کفش راحت ،تمیز،قابل شستشو با ظاهر مناسب و جلو بسته ،ساده و بدون سر وصدا استفاده -11

نمائید .
دمپایی در کلیه ساعات شبانه روز ممنوع است .استفاده از -12
استعمال سیگار و سایر دخانیات در کلیه زمانهاي حضور فرد ممنوع است .-13
تلفن همراه خود را هنگام حضور بر بالین بیمار خاموش نگه دارید و در سایر زمانها استفاده در حد -14

جام شود ضمنا براي زنگ بهتر ضرورت و با رعایت آرام صحبت کردن و عدم سرو صداي بلند ، ان
استفاده شود .vibrationاست از 

رعایت اصول اخالق حرفه اي ، تواضع و فروتنی در برخورد با همکاران نشانه شخصیت اجتماعی -15
شما می باشد .

رعایت حقوق دیگران از جمله پرهیز از مجادله ، شوخی هاي نامناسب و خندیدن با صداي بلند در -16
ر محیطهاي عمومی بیمارستان نظیر آسانسورها ، کافی شاپها ، رستورانها و ... حضور بیماران و د

نشانه بلوغ اجتماعی شماست .
افرادي که اخالق حرفه اي و اصول آئین نامه را رعایت ننمایند ابتدا تذکر شفاهی سپس تذکر -17

اده می شوند .کتبی و در صورت اصرار بر انجام تخلف به هیئت رسیدگی به تخلفات اداري ارجاع د

:پاره اي از مقررات کارکنان بیمارستان

ساعت در هفته می باشد .44ساعت کار کارکنان اداري - 1
به شرح زیر می 1/10/89ساعت کار موظف کارکنان بالینی با استناد قانون ارتقاء بهره وري مورخ - 2

باشد :
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ساعت در  5یک ساعت تا سقف سال سنوات خدمت 4الف) کسر ساعت کار کارکنان بالینی به ازاء هر 
هفته از ساعت کار موظف هفتگی کسر خواهد شد .

در مورد کارکنان شیفت در گردش مدت کسر ساعت کار بابت کار در شیفت هاي غیر متعارف یک ب) 
ساعت در هفته می باشد .

محاسبه خواهد 5/1ج) ساعت کار کارکنانی که در شیفتهاي شب و ایام تعطیل اشتغال دارند ، با ضریب
ساعت اضافه محسوب خواهد شد .6ساعت و شبکاري 3شد یعنی روزهاي تعطیل 

استخدام کشوري ، پرسنل مکلف است در حدود  قوانینی و مقررات احکام و اوامر 54براساس ماده - 3
روساي مافوق خود در امور اداري و جاري بیمارستان اطاعت از قوانین نماید .

اقی :مرخصی استحق

 روز مرخصی استحقاقی تعلق می گیرد که با 5/2به پرسنل از نخستین ماه خدمت به ازاء هر ماه
موافقت مسئول مربوطه می تواند استفاده نماید .

 روز از مرخصی خود را می توانند ذخیره کنند 15مستخدمین رسمی و پیمانی سالیانه
 و نمی کارکنان مشمول طرح نیروي انسانی بایستی تا پایان طرح از مرخصی خود استفاده نمایند

توانند ذخیر ه کنند 
. مستخدمین قرار دادي بایستی از کل مرخص هاي خود در طول سال استفاده نمایند
. روزهاي جمعه و تعطیالت رسمی بین مرخصی استحقاقی جزءمرخصی محسوب نمی شود

از چهار ماه تجاوز نماید یا کسانی که از مرخصی بدون حقوق کسانی که مرخصی استعالجی آنها م :تذکر مه
ماه 6استفاده می کنند به آنها مرخصی استحقاقی تعلق نمی گیرد . یادآوري می شود در مرخصی زایمان که 

کم می شود )روز از مرخصی سالیانه 5ماه آن مرخصی سالیانه تعلق می گیرد (4می باشد فقط به 

پاس ساعتی 

مرخصی کمتر از یک روز کار ، جزء مرخصی استحقاقی منظور می شود در صورت نیاز مبرم پرسنل به 
شیفت صبح و بمدت دو ساعت ، با هماهنگی با مسئول  مربوطه فرم درخواست را استفاده از آن فقط در 

تکمیل و هنگام برگشت حتما آن را امضا کرده و به مسئول واحد تحویل دهند 

مرخصی استعالجی :
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هر گاه پرسنلی بیمار شود و آن بیماري مانع از خدمت او شود باید مراتب را در کوتاه ترین زمان ممکن به 
ل مربوطه اطالع دهد و گواهی پزشک معالج (ترجیحا پزشک طب اورژانس نمازي ) را در صورتیکه مسئو

روز باشد (رسمی بیمه خدمات درمانی ) به تائید پزشک معتمد مستقر در بیمارستان رساند و 20کمتر از 
در اسرع وقت روز با دریافت معرفی نامه از کارگزینی به تائید شوراي پزشکی رسانده و 20بیشتر از 

کارگزینی را مطلع سازد در مورد بیماریهاي زنان و زایمان و روانی استعالجی حتی یک روز هم بایستی به 
تائید شوراي پزشکی برسد .

در خصوص پرسنل پیمانی ، قراردادي و کلیه افراد مشمول قانون تامین اجتماعی در صورتی که مرخصی 
تائید پزشک معتمد ، بایستی سریعا به کارگزینی اطالع و حقوق روز باشد ، پس از3استعالجی مازاد بر 

ومزایاي خود را برابر قانون تامین اجتماعی از بیمه دریافت نمایند . بدیهی است مسئولیت هر گونه بی 
توجهی وعدم اطالع رسانی بموقع متوجه خود پرسنل میباشد 

ماه الزامی نیست 4می نمایند بیش از حفظ پست سازمانی پرسنل که از مرخصی استعالجی استفاده 
بانوانباردار می توانند از مرخصی زایمان ، یک قلو و دو قلو  شش ماه و زایمان سه قلو یکسال استفاده نمایند 

ماهگی فرزند خود می توانند از پاس شیر به مدت یکساعت در روز استفاده نمایند . 24مادران شیرده تا 
بارداري با تائید پزشک معالج از مرخصی استعالجی استفاده می کنند از شش ماه بانوانی که در طول دوران 

و مدت مرخصی استعالجی زایمان آنان کسر نخواهد شد .چنانچه مرخصی زایمان بهرهمند خواهند بود 
مرخصی استعالجی به زایمان متصل شود جزء مرخصی زایمان محسوب می شود در مورد پرسنل بیمه 

در شرایطی که صعب العالج شناخته شود شوراي پزشکی مشخص می نماید در رابطه با تامین اجتماعی 
پرسنل پیمانی و قراردادي از قانون سازمان تامین اجتماعی پیروي خواهد شد 

مرخصی بدون حقوق :

استفاده از مرخصی بدون حقوق شامل افرادي می شود که دوره آزمایشی قطعی آنها به پایان رسیده باشد :

لف)پرسنل مرخصی استحقاقی نداشته باشد ا

ب)پرسنل قصد ادامه تحصیل (بمدت پنجسال) داشته باشد ومدارك الزم را ارائه نماید 

ج) پرسنل ناگزیر باشد به اتفاق همسرش به خارج از محل خدمت خود مسافرت نماید 

ح)بدلیل بیماري ، مازاد بر چهارماه به استراحت نیاز داشته باشد 
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پرسنل الزم است تقاضاي مرخصی بدون حقوق خود را با ذکر علت و مدت آن توسط مسئول واحد مربوطه 
به کارگزینی جهت اقدامات بعدي تحویل نماید 

سال تجاوز نخواهد کرد مگر در شرایط ادامه تحصیل که تا دو سال 3حداکثر مدت مرخصی بدون حقوق از 
دیگر قابل تمدید می باشد 

نی و طرحی از لحاظ بازنشستگی و از کارافتادگی و فوت و استراحت پزشکی و زایمان تابع قانون پرسنل پیما
بیمه هاي تامین اجتماعی می باشند 

ارزشیابی ساالنه :

عملکرد کارکنان در طول سال توسط مسئول واحد براساس برگه ارزشیابی ارزیابی می گردد. حداکثر نمره 
یحه قانون خدمات کشوري ارزشیابی سالیانه پرسنل تغییر خواهد نمود که در می باشد .ب ا توجه به ال100

آینده به این سند اضافه خواهد شد .

اضافه کار ساعتی :

غیر موظف انجام بنا به ضرورت با هماهنگی مسئول واحد پرسنل می توانند اضافه کار ساعتی در ساعات 
ل وحق مدیریت به ازاء هر ساعت می باشد سقف حق شاغل ، حق شغ1/176دهند مبلغ پرداختی معادل 

اضافه کاري در قسمتهاي اداري ودرمانی متفاوت است 

گواهی اشتغال وگواهی حقوق :

پرسنلی که نیاز به گواهی اشتغال بکار دارند الزم است از کارگزینی درخواست و نام محلی که می خواهند 
آن گواهی را ارائه دهند مشخص نمایند 

نیاز به گواهی حقوق و گواهی ضمانت حقوقی داشته باشند با در دست داشتن فیش حقوقی به پرسنلی که
اتاق حسابداري مراجعه تا فرم مربوطه تکمیل و به تائید امور مالی دانشگاه برسد

تخلفات اداري :

لفات هیات عالی نظارت ، تخ4/8/1378دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداري مصوب 2مطابق حکم ماده 
اداري عبارت است از ارتکاب اعمال ورفتار نادرست مستخدم و رعایت نکردن نظم و انضباط اداري که منجر 
به موارد مذکور در قانون رسیدگی به تخلفات اداري است و به دو دسته : قصور وتقصیر تقسیم می شود . 

قوانین و مقررات مربوط است .قصور کوتاهی غیر عمدي در انجام وظایف اداري محوله وتقصیر نقض عمدي 
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مورد بر شمرده است که عبارت 38قانون رسیدگی به تخلفات اداري ، انواع تخلف را در 8ماده 
اند از :

اعمال ورفتار خالف شئون شغلی یا اداري -
نقض قوانسن و مقررات مربوط -
نونی آنها بدون دلیل ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تاخیر در انجام امور قا-
ایراد تهمت وافترا و هتک حیثیت -
اخاذي -
اختالس -
تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیر اداري در اجراي قوانین و مقررات نسبت به اشخاص -
ترك خدمت در خالل ساعات موظف اداري -
تکرار در تاخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز-
و وجوه دولتی ، ایراد خسارت به اموال دولتی ظ اموال و اسناد تسامحدر حف-
افشاي اسرار و اسناد محرمانه اداري ، ارتباط و تماس غیر مجاز با اتباع بیگانه -
سرپیچی از اجراي دستور مقامهاي باالتر در حدود وظایف اداري -
کم کاري یا سهل انگاري در انجام وظایف محول شده -
سهل انگاري روسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر -
ارایه گواهی یا گزارش خالف واقع در امور اداري -
گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هر گونه مالی که در عرف رشوه -

خواهی تلقی می شود 
ا ندارند یا خودداري از تسلیم مدارك به اشخاصی که تسلیم مدارك به اشخاصی که حق دریافت آنر-

حق دریافت آن را دارند 
تعطیل خدمت در اوقات مقرراداري -
رعایت نکردن حجاب اسالمی -
رعایت نکردن شئون و شعایر اسالمی -
و خرید و فروش مواد مخدر –توزیع –حمل –نگهداري -اختفا-
استعمال یا اعتیاد به ماد مخدر -
داشتن شغل دولتی دیگر به استثناي سمت هاي آموزشی و تحقیقاتی -
هر نوع استفاده غیرذ مجاز از شئون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی -
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جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی -
مدارك و دفاتر امتح–اوراق –دست بردن در سواالت -
تحانی یا تعویض آنهاافشاي سواالت ام-
دادن نمره یا امتیاز برخالف ضوابط -
غیبت غیر موجه به صورت متناوب یا متوالی -
سوءاستفاده از مقام یا موقعیت اداري -
بازرسی بازکردن پاکت ها و محصوالت پستی یا معدوم کردن آنها-اختفا–توقیف -
استراق سمع بدون مجوز قانونی -
کارشکنی و شایعه پراکنی -
ادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم کاري و-
ایراد خسارت به اموال دولتی -
اعمال فشارهاي فردي براي تحصیل مفاصد غیرقانونی -
و تظاهرات غیر قانونی یا تحریک به برپایی تحصن -اعتصاب–شرکت در تحصن -
اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی و اعمال فشارهاي گروهی براي تحصیل مقاصد غیر قانونی -
عضویت در یکی از فرقه هاي ضاله که از نظر اسالم مردود شناخته شده اند -

همکاري با ساواك منحله به عنوان مامور یا منبع خبري و داشتن فعالیت یا دادن گزارش ضد مردمی 

که مدام نامه یا اساس نامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداري عضویت در سازمان هایی-
و فعالیت به نفع آنها 

عضویت در گروه هاي محارب یا طرفداري و فعالیت به نفع آنها -

مجازات ها:

قانون رسیدگی به تخلفات اداري براي افراد مختلف پیش بینی شده است 9تنبیه هایی که در ماده 
از :عبارتند 

الف) اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی 

ب) توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی 

ج)کسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تایک سوم از یک ماه تا سه سال 
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د)انفصال موقت از یک ماه تا یک سال 

تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال ه) 

تنزیل مقام یا محرومیت از انتصاب به پست هاي حساس ومدیریتی در دستگاههاي دولتی و) 
ودستگاههاي مشمول این قانون 

تنزیل یک یا دو گروه یا تعویق در اعطاي  یک  یا دو گروه به مدت یک یا دو سال ز)

تخدمان زن ) و سال سابقه کار دولتی (در مورد مس20ح)بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از 
روز حقوق 45تا 30سال سابقه خدمت دولتی (در مورد مستخدمان مرد ) با پرداخت 25کمتر از 

مبناي مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخیص هیات صادر کننده راي 

ط) بازنشستگی در صورت داشتن بیش از بیست سال سابقه خدمت دولتی (براي مستخدمان زن ) 
ابقه خدمت دولتی (براي مستخدمان مرد ) براساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل سال س25وبیش از 

یک یا دو گروه 

ي) اخراج از دستگاه متبوع

ك) انفصال دایم از خدمات دولتی و دستگاههاي مشمول این قانون 

معرفی واحدهاي بیمارستان 

داروخانه :

مستقر می باشد داروهاي بیماران بستري در بخش و داروخانه بیمارستان در قسمت درمانگاه بیمارستان 
همچنین داروهاي بیماران سرپایی و اورژانس را در اختیار بیماران و مراجعین قرار می دهد .

واحد کارگزینی :

در این واحد فعالیتهاي زیر جهت امور مربوط به پرسنل انجام می شود: 

تهیه و نظارت بر پرونده هاي پرسنل و بایگانی سوابق اداري - 1
تهیه پیشنویس  نامه هاي اداري و نظارت بر تکمیل فرمهاي مربوطه - 2
اعالم شروع و پایان کار پرسنل به واحد مربوطه –صدور کلیه احکام پرسنل - 3
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ثبت وبررسی مرخصی ها (استحقاقی ،؟استعالجی ،بدون حقوق )- 4
به استعالم ، تائیدیه مدارك و مجوزهاي پرسنلی امور مربوط انجام- 5
بررسی تایمکس ورود و خروج پرسنل - 6
تهیه و توزیع بخشنامه هاي پرسنلی- 7
انجام امور مربوط به نقل وانتقال و ماموریت کارکنان - 8

شرح وضعیتهاي شغلی :

حالت آزمایشی عبارت است از پرسنل استخدام شده ولی در خدمت :استخدام رسمی (آزمایشی )- 1
آزمایشی قرار گرفته است که حکم پرسنل رسمی را دارند لیکن رضایت مسئولین از نحوه رفتار و 

تا 3عملکرد و گذراندن دوره هاي مربوطه شرط استخدام قطعی می باشد . مدت خدمت آزمایشی از 
رستان سال طول می کشد . پرسنل با ابالغ کتبی از مدیریت منابع انسانی دانشگاه به این بیما5

معرفی می شود پس از کسب دستور از مدیریت جهت تشکیل پرونده به کارگزینی مراجعه و سپس 
جهت شروع به کار به مسئول مربوطه معرفی می گردد.

:استخدام پیمانی- 2

مستخدمین پیمانی افرادي هستند که به موجب قرارداد بطور موقت براي مدت معین استخدام می شوند 
ا از یک تا سه سال قابل تمدید می باشد شرایط این افراد همانند استخدام رسمی می و مدت قرارداد آنه

باشد با این تفاوت که هر سال بایستی فرم ارزیابی تمدید قرارداد توسط مسئول واحد تکمیل گردد.

قراردادي :- 3

ه می افرادي هستند که به موجب قرارداد بطور موقت جهت کار مشخص براي مدت معین به کار گرفت
آزمایشات –شوند پس از معرفی از مدیریت منابع انسانی کلیه استعالمات مربوطه (سوء پیشینه 

مدرك تحصیلی و کارت پایان خدمت آقایان پس از تکمیل مدارك و اعالم شروع بکار –تندرستی 
توسط مسئول مربوطه ، نسبت به صدور حکم اقدام می گردد الزم به تذکر است که این افراد حتما 

بایستی جهت امضاء حکم خود به کارگزینی مراجعه فرمایند .

حقوق این کارکنان برقرار می گرددبا ارائه کپی حکم به حسابداري و افتتاح حساب

طرح نیروي انسانی :- 4
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همانند پرسنل رسمی پس از صدور ابالغ و معرفی به مسئول مربوطه حکم کارگزینی صادر می گردد . 
پرسنل با کپی از ابالغ جهت افتتاح حساب و برقراري حقوق و مزایا به امور مالی مراجعه فرمائید .با 

هت ورود و خروج به مسئول تایمکس مراجعه فرمایند . پس از اعالم شروع به صدرو ابالغ شروع به کار ج
کار و معرفی به منابع انسانی دانشگاه حکم کارگزینی صادر می گردد. بعد از صدور حکم ،پرسنل با در 

کارت ملی و حکم کارگزینی –کپی کل صفحات شناسنامه –قطعه عکس 6دست داشتن مدارك الزم (
ا کارت شناسایی پرسنلی صادر گردد.)مراجعه کنند ت

تهیه و تکمیل فرم ارزشیابی جهت صدور احکام ساالنه پرسنل 

واحد روابط عمومی :

اطالع رسانی به جامعه در مورد فعالیتهاي بیمارستان رسالت این واحد میباشد ودر حوزه هاي زیر 
فعالیت دارد 

 ایجاد شور و نشاط سازمانی
 برگزاري جشن ها ومراسم به مناسبتهاي مختلف
 مدیریت نمودن موارد نصب بر روي بردهاي عمومی بیمارستان
 هماهنگ نمودن سفرهاي زیارتی و سیاحتی
 اطالع رسانی به کارکنان از طریق سیستمSMS

واحد رسیدگی به شکایات :

به شکایت راهنمایی می در صورت وجود شکایت در شیفت صبح ، فرد شاکی به مسئول رسیدگی 
گردد ودر بقیه ساعات ،فرم ثبت شکایت که در کلیه واحدها موجود می باشد به آنها داده تا به 
سوپروایزر کشیک تحویل دهند . مسئول رسیدگی به شکایات پس از بررسی شکایت آنرا به واحد 

مربوطه جهت پاسخگویی ارسال می نماید .

مدیریت مشارکتی :

بیمارستان از پیشنهاد هاي ارزنده و خالق استقبال نموده در این زمینه کمیته پیشنهادات مدیریت 
ویق تشکیل یافته و پیشنهاد ها جمع آوري و بررسی شده و پس از امتیاز بندي مورد تقدیر و تش

قرار می گیرد . این امتیاز در ارزشیابلی سالیانه نیز تاثیر دارد.
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آموزش حین خدمت :

ز سنجی و برنامه ریزي آموزشی کادر پرستاري به عهده این واحد می باشد کارکنان وظیفه نیا
موظفند جهت افزایش کیفیت خدمات در کالسهاي آموزش ضمن خدمت حضور فعال داشته باشند 
. در بدو شروع به کار با مراجعه به آموزش ضمن خدمت مربوط به خود یا سوپروایزر آموزشی مستقر 

در کالس توجیهی با قوانین و مقررات عمومی بیمارستان آشنا شده و به رابط ، مراجعه نموده و
آموزشی واحد مربوطه معرفی تا براي تشکیل پرونده آموزشی آنها اقدام شود .

:واحد آمار ومدارك پزشکی

کلیه پروندهاي بیماران بعداز ترخیصبه این مرکز فرستاده می شود ونیز آمار کلیه فعالیتهاي 
ان در این مرکز جمعآوري می گردد.بیمارست

رادیولوژي 

پذیرش بیماران بستري و اتفاقات در واحد هاي مختلف رادیولوژي با استفاده از برگ درخواست - 1
ثبت میگردد HISتوسط پرستار بخش در سیستم رادیولوژي یا سونوگرافی انجام می گیرد که 

اطالع بخش هر روز صبح بیماران به چنانچه بیمار بستري باشد در شیفتهاي صبح بادر بخش - 2
رادیولوژي اعزام می شوند و چنانچه شیفت عصر وشب باشد به صورت تلفنی ابتدا تقاضاي 
رادیولوژي اطالع داده شده و پس از تعیین زمان رادیوگرافی بیمار به رادیولوژي هدایت شده و 

رادیوگرافی انجام می گیرد .

سونوگرافی ::

ه (ع) خرامه فقط یک روز در هفته روزهاي پنجشنبه فعال می باشد بیمارستان جواداالئم

واحد آزمایشگاه :

می باشد که توسط پرسنل یا پزشک HISپذیرش بیمار بر مبناي درخواست آزمایش در سیستم - 1
بخش در سیستم وارد می شود .

به خشتوسط همرا بیمار ویا خدمات بدر همان بخش انجام واورزانسنمونه گیري بیماران- 2
آزمایشگاه تحویل داده می شود .
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به آزمایشگاه ارسال می توسط مسئول بخش انجام وتوسط مسئول  نمونه گیري از بیماران تاالسمی - 3
گردد.

پرسنل بخش نمونه گرفته وارسال می خونگیري از بیماران بستري در بخش، هر روز صبح توسط - 4
گردد.

خش ها پذیرش می شود .صبح از ب9نمونه هاي روتین حداکثر تا ساعت - 5
نمونه هاي اورژانس ارسالی از اورژانس بزرگساالن ، اطفال و نوزادان بصورت اورژانس انجام و حداکثر - 6

ساعت آماده می گردد.5/1جواب 
جواب کلیه آزمایشات روتین در شیفتی که پذیرش شده اند آماده می گردد آزمایشات زمان بر - 7

مستثنی هستند 
ت صبح پس از چک مجدد توسط پذیرش و بیاشکال بودن از نظر انجام همه جواب آزمایشات شیف- 8

قابل رویت بوده و توسط بیماربر آزمایشگاه کتبا به HISتستها و صحت سایر موارد ، در سیستم 
بخش تحویل و رسید دریافت می گردد

گرددجواب آزمایشات شیفت عصر و شب توسط بیمار بران بخش ها به بخش مربوطه تحویل می - 9
وسایل مورد نیاز نمونه گیري مانند لوله ها وظروف مدفوع و ادرار توسط آزمایشگاه و براساس تعداد -10

بیماران هر بخش توزیع می گردد.
توسط بیماربر 15صبح پذیرش وتا ساعت 9کلیه آزمایشات بیماران بستري از بخشها تا ساعت -11

گردد. در شیفتهاي عصرو شب و تعطیالت آزمایشگاه جواب آزمایشات انجام شده تحویلبخشها می 
جواب آزمایشات روتین از زمان تحویل به آزمایشگاه حداکثر تا سه ساعت بعد آماده تحویل می 

ساعت تقلیل می یابد . الزم بذکر است زمان جواب دهی 2باشد ودر موارد اورژانس این زمان به 
شد .اعالم شده شامل تستهاي نیازمند به زمان طوالنی نمی با

انجام می شود WBCیاHbهر روز یکبار در صورت تکرار درخواست فقط CBCآزمایش -12
هر روز یکبار درخواست شود ، در صورت نیاز به همودیالیز و بصورت Creatininآزمایش -13

درخواست اورژانسی پزشک قابل انجام است .
تستها بطور جداگانه حتی هر سه روز یکبار ودر صورت نامتعادل بودن ، هر کدام ازLFTآزمایش -14

همانروز ، در شیفت صبح قابل انجام می باشد .
قابل تکرار است .Hematuriaروزي یک مرتبه که در موارد استثنایی مانند U/Aآزمایش -15
ساعت یکبار چک می شود 48هر u/cآزمایش -16
هر یک ماه یکبار از هر بیمار قابل قبول می باشد.TG-Chilآزمایش -17
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از هر بیمار در طول دوره CRPو تستهاي سرم شناسی بجز RA-VDRL(RPR)-FATآزمایش -18
بستري فقط یکبار چک می گردد.

جواب آزمایشات و درخواست خونهایی که روي پرونده بیمار نباشد چه مصرف شده باشد ، چه -19
نشده باشد توسط بیمه حذف خواهد شد .

شود و در صورت مثبت بودن به روش انجام می Rapidابتدا به روش HBS-HCVآزمایشات -20
Elisa. چک خواهد شد

فقط سه بار در طول دوره بستري قابل OPهر روز قابل انجام است و لی stool OBآزمایش -21
به همراه هم هر دو نمونه توسط بیمه ها حذف OB/OPقبول بوده و در صورت فرستادن آزمایش 

خواهد شد.
لبی تا سه روز اول هرکدام روزي یکبار قابل قبول است در مورد بیماران قCPK-LDHآزمایشات -22

ودر صورت تکرار حذف خواهد شد .
صبح هماهنگی الز م با آزمایشگاه بعمل آید 10در صورت ترخیص بیمار قبل از ساعت -23
پرسنل آزمایشگاه موظف هستند موارد زیر را سریعا به مسئول شیفت بخشها تلفنی اطالع دهند :-24

Sugar 500ویا بیشتر از 50کمتر از
Bilirubin 18نوزاد بیشتر از
Na 160ویا بیشتر از 120کمتر از
K 6ویا بیشتر از 2کمتر از
Hb 6کمتر از
Ca 12ویا بیشتر از 5کمتر از

محیط کار )–پرسنل –واحد کنترل عفونت (بهیاران 

رعایت بهداشت دستها 

نتها دربیمارستان ، دستهاي آلوده پرسنل می باشد . جهت با توجه به این که مهم ترین راه انتقال عفو
جلوگیري از انتقال میکروارگانیسم ها از بهیاران به سایر بهیاران ، عیادت کنندگان و پرسنل پزشکی و نهایتا 
افراد جامعه، بهداشتی کردن دستها اولین و مهم ترین اقدامی است که باید توسط ارائه کنندگان خدمت به 
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استیشن –انجام شود . به این منظور در ورودي تمام اتاقهاي بیمارستان ، در کنار دستشویی پرسنل بهیاران 
هاي پرستاري و در بخشهاي ویژه در کنار تخت کلیه بهیاران محلولهاي الکلی جهت ضدعفونی کردن دستها 

گی واضح در جهانی الزم است پرسنل در صورت وجود آلودموجود است . طبق توصیه سازمان بهداشت 
خون وسایر مایعات بدن و همچنین برخورد با بهیاران مبتال به اسهال (از –دستها ویا تماس با مواد پروتئینی 

ثانیه با آب وصابون بشویند (پوسترهاي مربوط به شستن دست در کنار 20هر نوع) حتما دستهاي خود را 
تمام دستشویی هاي مخصوص پرسنل در بیمارستان نصب شده است )ودر سایر موارد قبل وبعد از تماس با 

قبل از انجام یک پروسیجر تهاجمی (چه با دستکش و چه بدون دستکش –بعد از درآوردن دستکش بهیار ،
) بعد از تماس با اشیایی که در اطراف تخت بهیار قراردارد قبل از تجویز دارو به بهیار و قبل از آماده سازي 

. براي استفاده از محلولهاي غذا جهت بهیار از محلولهاي الکلی جهت ضدعفونی کردن دستها استفاده نمایند 
الکلی باید به اندازه گودي کف دست از محلولهاي فوقالذکر در دست ریخته شود و سپس تمام قسمتهاي 

پشت انگشتان و انگشت شصت به –نوك انگشتان –دست اعم از کف و پشت دستها ،بین انگشتان 
دامه یابد .محلولهاي الکلی آغشته شود و این کار تا زمان خشک شدن محلول ا

:تزریقات ایمن

با توجه به امکان مواجهه با وسایل تیز و برندهو همچنین پاشیده شدن خون وترشحات بر روي مخاط و 
پوست دستورالعملی بر پایه سه اصل تهیه شده است 

کاهش رفتار پر خطر کارکنان - 1
افزایش سطح ایمنی کارکنان - 2
جمع آوري و دفع مناسب زباله هاي آلوده و پر خطر - 3

براي دست یابی به سه هدف فوق توصیه می شود :

  جهت شکستن آمپولها از تیغ اره ، درپوش هاي محافظ و در صورت عدم وجود آنها از پنبه
استریل استفاده شود .

 ازrecap کردن نیدل ها خودداري گردد مگر در شرایط خاص مثلABGاین موارد هم که در
بایداز یک دست استفاده شود 

 خودداري از شکستن یا خم کردن سر سوزن
 استفاده از رسیور جهت حمل وسایل تیز و برنده
 اجتناب از دستکاري نیدل و یا دست به دست نمودن وسایل تیز وبرنده
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 احتیاط در جمع آوري کامل وسایل از تخت بیماران
کسیناسیون رایگان (حتما در اولین فرصت به دفتر سوپروایزر تشکیل پرونده بهداشتی و وا

کنترل عفونت مراجعه شود )
 استفاده از وسایل حفاظتی مناسب نظیر دستکش ،ماسک،و عینک ، گان ... متناسب با وضعیت

بیمار و پروسیجر 
 دقت در پر نشدن بیش از سه چهارمSafety  box هاي موجود در بخش ها و عدم دستکاري

ها آن
 رعایت احتیاطهاي استاندارد در مورد تمام بیماران و احتیاطهاي مربوط به هر بیماري در مورد

بیماریهاي عفونی خاص
 دقیقه در صورت معرض خطر 3-5شستشوي محل آسیب دیده با آب وصابون حداقل به مدت

قرار گرفتن 
قرار گرفتهخودداري از فشار دادن زخم ایجاد شده یا چشم و مخاط در معرض خطر
 اطالع به سوپروایزر کنترل عفونت در اولین فرصت ممکن

نحوه جمع آوري انواع زباله  :

در راستاي اجرا برنامه تفکیک زباله هاي عفونی وجلوگیري از اصابت اجسام تیز به کارکنان ؛دقت 
ضروریست نسبت به رعایت نطرهمکاران محترم باعث انجام صحیح مسیر دفع نهایی زباله ها می شود لذا 

موارد ذیل عنایت الزم مبذول گردد.

سرسوزن ؛تیغ جراحی واره ؛اسکالپ؛النست ؛سوزن آنژیوکت ؛شیشه هاي شکسته ؛سرم وفراوردههایخونی 
وسیله یکبار مصرف نوك تیز وبرنده که در تشخیص ودرمان ومراقبت بیماران استفاده می ودارویی وهرگونه 

انداخته شوند وپس از یک هفته یا رسیدن به حجم (s.b)صوص اجسام تیز وبرندهشود باید در ظروف مخ
دفع گردند.3/2

زبالههاي قسمتهاي اداري ؛آشپزخانه ؛آبدارخانه ؛ایستگاه پرستاري وکلیه ظروف حاوي محلولهاي تزریق 
وریدي غیر آلوده به خون می باشد در سطل با پالستیک سفید انداخته شوند.
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از کپسول هاي آتشنشانی حوه استفادهن

در بیمارستان دو نوع کپسول آتش نشانی وجود دارد:

که عقربه فشارسنج آن همیشه باید رویرنگ سبز باشد و این کپسول در موارد آتش کپسول پودري - 1
چوب و کاغذ می باشد استفاده می شود –گازوئیل –بنزین –گاز –هایی که عامل نفت 

که عالمت آن داشتن نازل شیپوري می باشد از این نوع کپسول جهت خاموش کردن 2COکپسول - 2
وسایل برقی در حال احتراق استفاده می گردد. 

جهت  استفاده از کپسول موارد زیر را رعایت فرمائید :

خونسردي خود را حفظ کنید -
از نوع آتش مطمئن شوید و کپسول متناسب با نوع حریق انتخاب کنید -
سیر جریان باد قرار گیرید در م-
ضامن را بیرون بکشید -
دسته کپسول را فشار دهید -
پایه آتش را هدف بگیرید -
حرکت را به صورت جارویی تا خاموش شدن کامل آتش ادامه دهید -

نکته :

اعتبار شارژ کپسولها یک سال می باشد .مدت

واحد امور حقوقی :

شده که پیگیري مسائل پرسنل در قبال مسئولیتهاي مدنی ، در این واحد از کارشناس حقوقی استفاده
کیفري ، اداري ، انتظامی و خسارت به مرکز ، خود ودیگران را به عهده دارد. باشد و بازخورد آن به خود 

پرسنل بر می گردد.

تشکیل گروه مدیریت بحران و تهیه برنامه مربوطه -
پیش بینی و پیشگیري ازوقوع بحران -
سازماندهی و کوشش در جهت استفاده بهینه از منابع –ي برنامه ریز-
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وظایف به صورت گروهی انجام می گیرد و دبیر کمیته بحران مسئولیت پیگیري و نظارت را دارد که طی 
جلسات ماهیانه با حضور مسئولین مربوطه این کمیته تشکیل می گردد.

واحد حاکمیت بالینی 

7بالینی ،استقرار ونظارت برآن در بخش ها می باشد که شامل این واحد مسئول اجراي نظام حاکمیت
ستون (محور) است :

مدیریت خطر - 1
اثر بخشی بالینی - 2
ممیزي بالینی - 3
مشارکت عمومی جامعه وبیمار- 4
آموزش ویادگیري - 5
مدیریت کارکنان - 6
استفاده از اطالعات - 7

:مدیریت بحران 

به این صورت میباشد که به منظور استفاده از تمامی منابع خط مشی بیمارستان جواداالئمه (ع)خرامه 
انسانی ؛تجهیزاتی .سازهاي وافزایش توانمندسازي قدرت ورهبري وبرنامه ریزي هماهنگی سازمانهاي مرتیط 
؛اجراي صحیح مراقبت هاي پیشگیرانه درمانی بهداشتی به انواع بحرانها وبه حداقل رساندن آسیب در زمان 

حران تشکیل گردیده است حادثه کمیته ب

روش اجرایی 

..ریاست بیمارستان فرماندهی حادثه را در مواقع بحران به عهده دارد1

..مدیریتبیمارستان کلیه خطرات محتمل الوقوع را شناسایی می کند2

..مدیریت بیمارستان کلیه افراد موثر در کمیته بحران شناسایی میکند3

.اد در کمیته بحران را به آنها ابالغ می کند.مدیریت بیمارستان وظائف افر4
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را شناسایی شامل در آن .مدیریت بیمارستان پیشگیري ؛آماده سازي وایمن سازي مرکز درمانی وپرسنل 5
کرده است 

.مدیریت بیمارستان تدوین برنامه کامل مقابله با حوادث غیر مترقبه را به کمیته بحران تفویض می نمایند .6

مرتبه برنامه ریزي می نماید .2بحران به منظور آشنایی افرادموظف در تیم بحران را سالی .دبیر کمیته7

.دبیر کمیته بحران ماهیانه جلسات کمیته بحران را برگزار مینماید .8

.افراد موظف در کمیته بحران مانور را برگزار می نماید .9

مع آوري شده را تجزیه وتحلیل می نماید ..دبیر کمیته بحران به منظور ارزیابی مانور اطالعات ج10

.مدیریت بیمارستان تجزي وتحلیل مانور را در کمیته کیفی بیمارستا بررسی نموده وبازخورد می دهد.11
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راهنماي عمومی پرسنل جدید الورود
قوانین ومقررات بخشها :

*رعایت موازین شرعی واسالمی در محیط کار 

ساعت در هفته می باشد که براساس قانون ارتقاءبهره وري با توجه به سابقه کار 44*ساعت کاري 
بخش و......این ساعت کاهش می یابد 

*تحویل وتحول بخش در هرشیفت ابتدا در ایستگاه پرستاري وبعد بربالین بیمار انجام می شود .

وشبها بین 14- 13:30بین ساعت صبح وعصرها 8- 7:30*تحویل وتحول بخش صبحها بین ساعت 
انجام می شود.20-19:30سات 

روز در ماه انجام میشود وپرسنل با موافقت مسئول 5/2روز در سال (30*مرخصی استحقاقی به میزان 
بخش می توانند از مرخصی هاي خود به میزان دلخواه استفاده کنند.

وجود دارد.روز جهت پرسنل پیمانی ورسمی15*امکان ذخیره مرخصی به مدت 

*امکان استفاده از مرخصی بدون حقوق در چارچوب تعیین شده وبا موافقت کتبی مسئول مربوطه 
وریاست بیمارستان 

بجزدرموارداضطراريامکانپذیراستصبحدرشیفتفقطازپاساستفاده*
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ساعت  80بدهکارباشندوبیشدفترپرستاريبهنمیتواننددرماهساعت40بیشترازپرسنل*
)واحدمربوطهمستقیممسئولتشخیصمگربه(نمیتوانندطلبکارباشند

جهت آنشودوگواهیرساندهاطالعبهشیفتازشروعساعت5استعالجیازمرخصیدهااستف*
.شودارسالبیمارستان تایئددفترپرستاري

*در زمان استفاده از مرخصی استعالجی تعطیل رسمی تعلق نمی گیرد 

–یک شنبه –هفتگی مرخصی استعالجی تعلق نمی گیرد مثالًاگر پرسنل شنبه *به تطیل رسمی وتعطیل

دوشنبه شیفت باشد وسه شنبه وچهارشنبه آف باشد وپنج شنبه وجمعه شیفت باشد وپرسنل از روز 
روز مرخصی استفاده کند 2دوشنبه تا پنج شنبه استعالجی بگیرد پرسنل فقط می تواند از 

موظف حساب می شود.*استعالجی جز ءساعت کارکرد 

به ساعات اضافه کاري مرخصی استعالجی تعلق نمی گیرد.

سختی کار با توجه به بخش مربوطه خواهد بود.

*میزان شبکاري در هفته براساس بخشنامه ارسالی از دانشگاه می باشد ولی براساس نیاز بیمارستان 
قابل تغییر بوده ودر مواقع خاص اضافه خواهد شد.

*آف تعطیالت بین پرسنل به صورت عادالنه تقسیم خواهد شد 

*در صورت غیبت غیر موجه پس از اطالع ریاست بیمارستان به اطالع کارگزینی رسانده وفرد مورد 
نظر به اداره تخلفات اداري معرفی خواهد شد.

د.رسیده باش*برنامه تنظیمی در صورتی قابل جابجایی است که به امضاءمسئول مربوطه 

می باشد.*نحوه پرداخت نظام نوین (نمره مدرك تحصیلی +نمره سابقه کار +نمره رضایت از خدمت )

*ضرورت رعایت یونیفرم پرستاري ونصب اتیکت ونظم وانظباط ظاهري 
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*ضرورت انجام امور بیمار به بهترین نحووبرخورد مسئوالنه با بیماران 

کامل باشند:کلیه برگهاي پرونده باید داراي مشخصات 

*سربرگ مربوط به گزارش پرستاري بایستی توسط اولین پرستاري که گزارش پرستاري را ثبت می 
نماید کامل گردد.

*دستورات پزشک حتماًشماره گذاري شده وآنرا ببندید ودر آخر بازدن تاریخ وساعت مورد مهر 
وامضاءنمائید.

ل ،جامع وکامل باشد .جهت آگاهی از *در خصوص گزارش پرستاري ،گزارشات باید خوانا ،کام
گزارش نویسی از مطالب آموزسی که در زونکن آموزشی هر بخش موجود است استفاده نمائید.

*برگه هاي آزمایش حتماًباید توسط پرستار بخش کنترل وبه رویت یا اطالع پزشک مسئول رسانده 
وپس از امضاءپرستار به پرونده الصاق گردد.

*admitاًدر اردکس وگزارش پرستاري قید گردد.وزن بیمار حتماًدر پرونده درج گردد.بیماران حتم

در برگه مخصوص تکمیل شده وضمیمه پرونده cpcrموفق ویا ناموفق حتماًبرگه cpcr*در خصوص 
گردد.

*در صورت فوت بیمار ،اتصاالت بیمار توسط پرستار مسئول جدا شود وسپس سایر کارها توسط 
خدمات انجام گیرد.
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*بیماران فوت شده بایستی در داخل کاور گذاشته شود ومشخصات جسد (نام نام خانوادگی ،نام پدر 
،نام بخش وتاریخ فوت )نوشته شده وسپس به سرد خانه منتقل شود .در پرونده آنان عبارت (از کاور 

استفده شده است )قید گردد.

رخیص و...)باید خالصه پرونده داشته *هربیماري که از بیمارستان خارج می شود (فوتی ،اعزامی ،ت
برگ دیگر ضمیمه پرونده می شود2باشد و

در صورتی که بیمار با رضایت شخصی ترخیص گردد بایستی بیمار و همراه وي هر دو برگه پذیرش 
را انگشت زده و سپس فرم مخصوص رضایت شخصی را تکمیل نموده وبه دفتر پرستاري فرستاده 

شود 

ر بخش از نظر تاریخ مصرف داروها ووسائل مرتباًچک ودر دفتر مخصوص ثبت *کمد دارویی وانبا
گردد.

*بر روي داروهاي رقیق شده موجود در یخچال حتماًدوز وتاریخ دقیق آن نوشته شود.

*به لحاظ کنترل کیفیت وجلوگیري از هرگونه آلودگی تمام ویالهی تزریقی راس ساعت تعیین شده در 
ظر (آب میوه و....)مخلوط وتزریق گرددواز حل کردن ونگهداري آن به مدت کاردکس با مایع مورد ن
طوالنی خودداري گردد.

*در زمان دادن دارو جهت هربیمار از مجر دارویی جداگانه استفاده شود.

*روي قطرهاي چشم پس از باز شدن بایستی تاریخ زده شود ودر صورتی مشخص نکردن کارخانه 
انداخته شود .هفته دور 2سازنده پس از 

*ترالی اورژانس روزانه به طور دقیق توسط مسئول مربوطه چک گردد.وتاریخ انقضاءداروها روي 
ترالی مشخص باشد .

*کلیه تجهیزات پزشکی هر بخش از نظر سالم بودن روزانه چک وثبت می گردد.
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گزارش ADR*هرگونه عوارض دارویی که در بیمار مشاهده می شود باید در فرم مخصوص زرد رنگ 
شود (در شیفت هاي صبح به سوپروایزر آموزشی ودر شیفتهاي عصر وشب به دفتر پرستاري گزارش 

شود.

*در صورت آگاهی کامل از بیمارستان حتماًکتابچه توجیهی بدو ورود وایمنی را مطالعه نمائید .

قوانین مربوط به آموزش :

*کلیه پرسنل طرحی وجدیدالورود بایستی زونکن آموزشی موجود در بخش را مطالعه نمایند(توجیهی 
وحاکمیت بالینی –کتابچه ایمنی وسالمت –بدو ورود 

*کنفرانسهاي تعین شده داخل بخشی جهت هرپرسنل بایستی در وقت تعیین شده اجرا گردد.

صبح در بخش اجرا گرددتا پرسنل صبحکار 8-7ویا بین 30/13- 5/12ین ساعت *کنفرانسها بایستی ب
هر دوشیفت بتوانند در کنفرانس شرکت کنند.

*در صورتی که در دعوت نامه کنفرانسهاي داخل بیمارستانی اسامی افراد قید شده باشد،حضور افراد 
الزامی می باشد.

تاثیر بسزاي آن در ارزشیابی سالیانه *ضرورت شرکت در کالسهاي آموزشی وجلسات ماهیانه و

*ارزشیابی ماهیانه وسالیانه توسط مسئولین هرواحد براساس چارت از پیش تعیین شده 

ماه بعد 6از پرسنل جدید الورود وانجام آزمون مجدد بعد از PRETEST*آنجام آزمون 

ع به کار انجام خواهد شد.ماه بعد از شرو6*انجام آزمون مهارت هاي بالینی وداروهاي جعبه اورژانس 

*چک لیست ارزیابی پرسنل جدید الورود را حتماًمطالعه فرمائید وموارد ذکر شده در آن را فرا بگیرید.

ماه ارزیابی خواهد شد.2*چک لیست مربوطه توسط سوپروایر آموزشی بعد از 
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*دفاتر آموزشی چهره به چهره پرسنل وبیمار حتماًتکمیل شود .

بوط به کنترل عفونتهاي بیمارستانی :قوانین مر

همان طوري که کلیه پرسنل پرستاري اطالع دارند عفونت هاي بیمارستانی یکی از موارد مهم بخش 
وکنترل آن از وظایف تمامی پرسنل پرستاري می باشد ودر صورت عدم کنترل ،عفونت هاي 

ش وبیماران گردد.لذا موارد یاد بیمارستانی می تواند موجب عواقب بسیار خطرناکی براي پرسنل بخ
شده زیر حتماًرعایت گردد.

*جهت تشکیل پرونده بهداشتی خود به مسئول کنترل عفونت بیمارستان مراجعه کنید.

*کلیه پرسنل طرحی وجدیدالورود در صورت نداشتن جواب تیتر آنتی بادي باید در اسرع وقت آن را 
ل عفونت گردد.انجام داده وجواب آن تحویل سوپروایزر کنتر

حتناًجزوه موجود دربخش مطالعه شود ودر شیفت صبح به Needle steek*در صورت مواجهه با 
مسئول کنترل عفونت بیمارستان ودر شیفت عصر وشب به اطالع دفتر پرستاري رسانده شود.

کی را بعد از بستري)وتغییرات آنتی بیوتی72- 48*گزارش موارد تب ناشی از عفونت هاي بیمارستانی (
به مسئول کنترل عفونت بیمارستان گزارش نمائید .

*هرنوع کشت مثبت (خون ،اردار ،تراشه ،زخم و....به مسئول کنترل عفونت بیمارستان اطالع داده 
شود.
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*بیماریهاي مشمول گزارش تلفنی مانند مننژیت ،وبا ،فلج شل ،سرخک ،ماالریا ،حیوان گزیدگی ،انواع 
یفت صبح به مسئول کنترل عفونت بیمارستان ودر شیقت عصروشب به دفتر هپاتیت ،ایدز ،سل در ش

پرستاري اطالع داده شود .

*قوانین مربوط به بهداشت محیط :

*انواع زباله هاي تولید شده در بیمارستان :

(هرشیئی که آلوده به خون وترشحات بیمار باشد) در کیسه زباله زرد ریخته شود.-عفونی
خانگی )در کیسه زباله سیاه یا سفید رنگ ریخته شود .غیر عفونی (زباله
 نوك تیز وبنده :در ظروف پالستیکی زرد رنگ مخصوص بنام سیفتی باکس ریخته می شود–

از حجم ظرف توسط پرسنل 4/3پس از پرشدن -جزء زباله هاي عفونی در نظر گرفته می شود
خدمات خارج می گردد.

ي زباله موارد زیر حتماًرعایت گردد.الزم به ذکر است به هنگام جمع آور
.حتماًاز دستکش استفاده شود
 در کیسه زباله ها حتماًگره زده شود
.ازمخلوط کردن زباله ها اکیداًخودداري شود
.به هنگام جمع آوري مراقب باشید که سرسوزن ویا آنژیوکت در دست ویا پاي شما فرونرود
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توجیهی اورژانسکتابچه 
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تعریف: 

پرستار پیمانی ، 6تاسیس شده است. و داراي 1388اورژانس بیمارستان خرامه در سال بخش 
پرسنل رسمی می باشد.1پرسنل طرحی و 5پرسنل قراردادي ،2بهیار پیمانی، 2

مسئول بخش : کبري زارع قشالقی

جانشین مسئول بخش: مژگان کمالی

خدمات بخش اورژانس 

تزریقات - 1
نوار قلب - 2
احیاء قلبی ریوي - 3
اکسیژن درمانی - 4
آتل بندي - 5
پانسمان و بخیه -6
گچ گیري - 7
مانیتورینگ - 8
بستري بیماران - 9
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مهمترین تجهیزات پزشکی بخش اورژانس 

دستگاه ونیتالتور پرتابل - 1
ساکشن- 2
نوار قلب- 3
دي سی شوك- 4
مانیتورینگ پرتابل- 5
فشارسنج-6
ترالی اورژانس - 7
اکسیژن- 8
در سایزهاي مختلفست هاي بخیه - 9
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لیست لوازم مصرفی بخش اورژانس:
.دستکش یک بار مصرف١
. دستکش التکس٢
. گاز استریل٣
. اپی ماکس۴
. پنبھ۵
. چسب ضد حساسیت۶
. چسب لکوپالست٧
. ماسک ٨
. ملحفھ یک بار مصرف٩

. کاغذ گرافت١٠


