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 پیام ریاست مرکز

 فراگیر محترم

 

 مرکز آموزشی درمانی شهید شما در ضمن عرض سالم وخوشامد گویی حضور

مرکز در تالش مجموعه مدیریتی وکارکنان ، به اطالع می رساند یحیی نژاد

هستند تا درکنار ارائه خدمات تشخیص ودرمانی به بیماران بستر مناسبی نیز 

 برای آموزش فراگیران محترم فراهم نمایند.

مراتب کسب دانش و  ،مقررات داخلی مرکز امید است ضمن رعایت قوانین و

 با سربلندی پشت سر بگذارید. موفقیت را

 

  ریاست مرکز-دکتر محمد سالکی
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 معاون آموزشی مرکز پیام

 

 فراگیر محترم

ا در مرکزآموزشی درمانی شهید یحیی خوشامد گویی حضور شم ضمن عرض سالم و

هدف آشنایی شما عزیزان با برخی  کتابچه پیش رو با، نژاد به اطالع می رساند

 بالینی تدوین گردیده است. استانداردهای آموزشی و مقررات و، ازقوانین

مطالعه مطالب این  در مدت حضور دراین مرکز انتظار می رود با با آرزوی موفقیت شما

اعتماد به نفس هرچه بیشتر درعرصه خدمت رسانی به بیماران  کتابچه با آمادگی و

 .دانش حاضر شوید وکسب علم و

 

 پژوهشی و  معاون آموزشی -دکتر فرزان خیر خواه
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 معرفی مرکز

موجود با نام مریض خانه شاهپور در بیمارستان شهید یحیی نژاد به شهادت کتیبه 

هجری شمسی افتتاح شد. دوران اوج تغییر و تحول در این بیمارستان را  1307سال 

دوره اول در حدود دهه های سی و چهل می باشد.  می توان در دو مقطع بررسی نمود.

در این سال ها واحدها و بخش های مختلفی به این مرکز اضافه شد. از سوی دیگر با 

ضور پزشکان متخصص در رشته های مختلف جراحی و رادیولوژی و داخلی تغییرات ح

مهمی در روش های درمانی ایجاد شد که از آن جمله می توان به جایگزین بخیه به 

و تجویز آنتی بیوتیک پس از اعمال جراحی و بسیاری از روش های نوین  فتجای گر

و تحول مرکز، مربوط به زمان افتتاح  دیگر در آن زمان اشاره نمود. دوره دوم تغییر

دانشگاه علوم پزشکی بابل است. در این مقطع به دلیل گسترش تخصص ها و اضافه 

شدن رشته های فوق تخصصی و تمرکز فعالیت های درمانی دانشگاه در این مرکز 

 شاهد ارتقاء کیفی و کمی خدمات ارئه شده هستیم.
ن کارکنان قدیمی این مرکز مربوط به دوران بسیاری از خاطرات به جا مانده در اذها

شهدای انقالب توسط مامورین رژیم شاه، مصدومیت ها و  پیکرانقالب، انتقال شبانه 

 جانفشانی های مردم غیور شهرستان بابل می باشد.

طی یک درگیری که دامنه آن به محوطه بیمارستان کشیده شد، یکی  1357در سال 

بیمارستان مورد اصابت گلوله مامور شهربانی وقت قرار  از جوانان انقالبی در محوطه

گرفت و به شهادت رسید و بیمارستان شاهپور از آن زمان به نام آن شهید به 

 بیمارستان شهید یحیی نژاد تغییر نام یافت.
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بعد از انقالب و مقارن جنگ تحمیلی کارکنان این مرکز کماکان به عنوان تنها مرکز 

شهرستان بابل بار سنگین خدمت به مردم شهر و همچنین دولتی مهم درمانی 

مجروحان و مصدومان جنگ تحمیلی را به دوش کشیدند. با تغییراتی که در سیستم 

آموزش پزشکی کشور ایجاد شد این مرکز تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی کشور 

ان بابل قرار گرفت و به عنوان مرکز آموزشی و درمانی پذیرای دستیاران، پزشک

 عمومی و دانشجویان سایر رشته های پیراپزشکی گردید.
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 نارزش های بیمارستا دورنما و ،رسالت

 (Mission) بیانه رسالت

ا بمصمم است  شمال کشور کز پیشگام دری شهید یحیی نژاد بابل از مرامرکز آموزشی درمان

بهبود مستمر کیفیت خدمات پایبندی به اصول  تانداردهای مراقبتی ملی ودادن اس ارالگو قر

، بهداشتی، درمانی، پژوهشی ،منشورحقوق بیمار به ارائه خدمات آموزشی اخالق پزشکی و

 محیطی مطابق با استانداردهای سالمت بپردازد. احترام در با مشاوره ای ایمن و تشخیصی و

یوه ش مهارت نیروی انسانی با بهره گیری از ن وارتقاء مستمر سطح دانش فراگیرا ستی اهبدی

بکارگیری فناوری های نوین از اولویت های این مرکز می   پژوهش کارآمد و های آموزش و

 باشد.

 (Visionچشم انداز یا دورنما)

یمنی ا یفیت خدمات وارتقاء مستمر کچشم انداز مرکز آموزشی درمانی شهید یحیی نژاد بابل، 

رنده رضایتمندی گی تامین فضای فیزیکی مطلوب و پایبندی به اصول اخالق حرفه ای، بیمار،

 .را در بر میگیرد 1400تا سال وژی نوین ن وکارکنان با محوریت دانش وتکنولپزشکا خدمات،

 (Valueموزشی ودرمانی شهید یحیی نژاد)آارزش های حاکم برمرکز

با حفظ کرامت انسانی  متعهد می شودنژاد درمانی شهید یحیی  کارکنان مرکز آموزشی و

به ارائه خدمات مطلوب در  دانشجویان همکاران و همراهان، کلیه مشتریان اعم از بیماران،

 بندگانش بپردازند. راستای جلب رضای الهی و
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 ارزش های حاکم بر این مرکز عبارتند از:

 موازین شرعی رعایت ارزش های اخالقی و  (1

 مندی و وظیفه مداریقانون  (2

 مراقبتیو درمانی  مطلوبیت خدمات رسانی تشخیصی،(3

 کارکنان و رعایت ایمنی بیماران(4

 محرمانگی اطالعاتو حفظ اسرار  (5

 رعایت حقوق بیماران شتری مداری وم(6

 پژوهش نوآوری وت، ارزش گذاری بر اساس خالقی(7

 داده ها مبتنی بر شواهد و تصمیم گیری مشارکتی،(8

 صداقت درکار پاسخگویی، همدلی و مسئولیت پذیری،(9

 فرایند محوری بهبود مستمر کیفیت و 10

 حراست از محیط زیست اهتمام به حفظ و(11

 عاد تالش می کنیم.درتمام اب شکوفایی آن درگسترش و به این ارزش ها ارج می نهیم و ما
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 شناسایی موضوعات استراتژیک بیمارستان

 بهبود مستمر کیفیت خدمات (1

 محیط( ایمنی) بیمار،کارکنان و (2

 پژوهش آموزش و (3

 فضای فیزیکی (4

 تجهیزات پزشکی (5

 کارکنان( بیماران، )فراگیران، رضایتمندی (6

 

 (agsStrategic Go)ژیک/کالن بیمارستان اهداف استرات

 بهبود مستمر کیفیت خدمات  (1

 محیط( و )بیمار،کارکنان شاخص های ایمنی ارتقاء  (2

 پژوهش دربیمارستان جایگاه آموزش و ارتقاء  (3

 بهسازی فضای فیزیکی بیمارستان توسعه و (4

 ارتقاء تجهیزات پزشکی بیمارستان (5

 ارائه دهندگان خدمت افزایش رضایتمندی گیرندگان و (6
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 امکانات واحدها و ،معرفی بخش ها

 تخت است. 250حاضر تخت مصوب این مرکز درحال  دتعدا

 این مرکز عبارتند از: بخش های اصلی

 بخش بستری
تعداد تخت 

 فعال
 بخش بستری

تعداد تخت 

 فعال

 CCU 8 20 اورژانس

 ICU 10 3 فوریت

 2 ایزوله ICU  21 بخش مامائی 

 14 عفونی 11 زایشگاه 

 6 پوست 20 مردان جراحی 

 22 مردان  روانپزشکی 16 جراحی زنان 

و اتاق اتاق عمل زنان 

 عمل جنرال
 16 زنان نپزشکیروا 8

 13 اورژانس روانپزشکی 26 داخلی

 6 اطفال روانپزشکی 13 قلب
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 درمانگاه های فعال:

ی  داخل ،عروقو قلب  ،توانبخشی طب فیریکی و ،مو پوست و ،ارتوپدی ،روانپزشکی

 ،ربالگری سرطان پستانغ ،جراحی عمومی، عفونی ،زنان وزایمان ت،دیاب ،وگوارش

  جراحی فک و ،بینی حلق و گوش و ،اعصاب و مغز ،تغذیه رژیم درمانی و ،اطفال

 صورت.

 واحدهای پاراکلینیکی ارائه دهنده سرویس:

،  مانی در گفتار ،راپیفیزیوت، داروخانه، سونوگرافی رادیولوژی و، آزمایشگاه

 ،کاردرمانی ، پیوآندوسک ،تست ورزش، ورینگتمونیرهولت، اکوکاردیوگرافی

 . درمانی الکتروشوک الکتروآنسفالوگرافی و  ، الکترومیوگرافی
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 راهنمای واحدها و بخش های بیمارستان
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 پژوهشی معاونت آموزشی و

 معرفی واحد آموزش

واحد توسعه  واحد توسعه آموزش، مدیریت معاون آموزشی، واحد آموزش مرکز با

  نظارت و هماهنگی، واحد از طریق برنامه ریزی، پرسنل شاغل در تحقیقات بالینی و

 یاعضا روسای بخش ها و ها، گروه همکاری مدیران هدایت برنامه های آموزشی با

تالش دارد خدمات آموزشی و سایر همکاران محترم غیر هیات علمی هیات علمی 

 مناسب ارائه نماید. استاندارد و

 امکانات واحد آموزشی

 ش:سالن همای

 نفر به همراه امکانات سمعی بصری 100 ظرفیت یش بقیه ا... باسالن هما( 1

 نفر به همراه امکانات سمعی بصری 30( سالن همایش با ظرفیت 2

 های آموزشی: کالس

 نفر به همراه امکانات سمعی بصری  25 ظرفیت با  1الف(کالس شماره 

 نفر به همراه امکانات سمعی بصری  30 ظرفیت با  2 ب(کالس شماره

 نفر به همراه امکانات سمعی بصری  50ظرفیت  با  3ج(کالس شماره 
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 نظر گرفته شده است. بخش ها نیز کالس آموزشی برای فراگیران در دربرخی از

 و امکانات  کتابخانه

با امکان ارائه   17الی  30/7کتابخانه مرکز همه روزه )بجز روزهای تعطیل رسمی( ازساعت 

انواع کتب، مجالت، منابع معتبر داخلی و خارجی، فضای مطالعه مناسب  و سایت اینترنتی در 

 بوده که حداقل شامل: مرکز  القه مندانعخدمت فراگیران، اعضاء هیات علمی و 

 ردیف قفسه کتاب  6

 صندلی  22میز مطالعه و  11

 سیستم کامپیوتر جهت استفاده فراگیران  2سایت اینترنتی مجهز به 

 گرمایشی و سرمایشیسیستم 

 امکانات رفاهی فراگیران

نشیمن به همراه آشپزخانه و  اتاق)دو اتاق خواب و پاویون دستیاران روانپزشکی آقا  -1

مایکروفر، چایی ساز برقی، جاروبرقی، تخت ها، ، یخچال،  سرویس بهداشتیحمام و امکانات، 

 ...( کامپیوتر و ملزومات، تلویزیون، میز ناهار خوری و میز مطالعه، تلفن با خط داخلی

)دو اتاق خواب و اتاق نشیمن به همراه آشپزخانه و پاویون دستیاران روانپزشکی خانم  -2

ا تلفن بات، حمام و سرویس بهداشتی، یخچال، مایکروفر، چایی ساز برقی، جاروبرقی، امکان

 و میز مطالعه ...(تخت ها، کامپیوتر و ملزومات، تلویزیون، میز ناهار خوری ، خط داخلی
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)یک اتاق به همراه تخت، یخچال و امکانات سرمایشی  پاویون دستیاران زنان و زایمان -3

 (، میز مطالعه، میز ناهارخوری، کمد لباس و لوازم شخصی، چایی ساز برقی و ...گرمایشی

سرویس بهداشتی، حمام و )یک اتاق به همراه آشپزخانه،  پاویون اینترن روانپزشکی آقا -4

 تلفن با خط داخلی ،، میز مطالعه، یخچال و امکانات سرمایشی گرمایشی و کامپیوترتخت 6

 (کمد لباس و لوازم شخصی

 سرویس بهداشتی،حمام و )یک اتاق به همراه آشپزخانه،  روانپزشکی خانمپاویون اینترن  -5

ن با تلف، میز مطالعه، و امکانات سرمایشی گرمایشی و کامپیوتر، یخچال، مایکروفر تخت 6

 (م شخصیکمد لباس و لوازخط داخلی، 

امکانات سرمایشی  و پاویون کارورزان رشته مامائی )یک اتاق به همراه چهار تخت -6

 گرمایشی(

 :سلف سرویس تغذیه -6

 )صبحانه، ناهار، شام(  دستیاران:

 )صبحانه، ناهار، شام(کارورزان: 

 کارآموزان: در صورت تمایل صبحانه و ناهار با هزینه شخصی 

کارآموزان پیراپزشکی: در صورت تمایل صبحانه و ناهار با هزینه شخصی و همچنین در مواقع 

long day   اختصاص داده می شود.ناهار رایگان 

 رختکن فراگیران: -7
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 کمد قفل دار  100با ظرفیت  :رختکن فراگیران کارآموزان پزشکی و پیراپزشکی خانم

 قا: در دست اقدام آ رختکن فراگیران کارآموزان پزشکی و پیراپزشکی

 واحد توسعه تحقیقات بالینی

بالینی زیر نظر معاونت آموزشی و پژوهشی مرکز بمنظور تحقیقات واحد توسعه آموزش 

 و سایر کارکنان، انفراگیر ،یدهای پژوهشی اسات هدایت و هماهنگی امور مربوط به فعالیت

و تسهیل امور پژوهشی فعالیت می  پژوهشگرانپایان نامه دانشجویی، در جهت راهنمایی 

 نماید.

 (EDOدفتر توسعه آموزش )
به منظور ارتقاء  EDOبا مدیریت مسئول  ،زیر نظر معاون آموزشیتوسعه آموزش بالینی  واحد

فعالیت می در محورهای ذیل کیفیت آموزش در جهت اعتبار بخشی آموزشی و پژوهشی 

 :نماید

الف( برنامه ریزی برای ارتقای کیفیت آموزش پزشکی بیمارستان در چارچوب سیاست ها و 

 برنامه های دانشگاه، دانشکده پزشکی و بیمارستان 

مندی های اعضای هیات علمی بیمارستان در زمینه برنامه ریزی آموزشی، ارزشیابی توان( ب

)اعم از فراگیران، برنامه و اعضای هیات علمی(، روش های تدریس و یادگیری، پژوهش در 

 آموزش و مدیریت تغییر در حیطه آموزش بالینی 

ینه بازنگری برنامه ج( هدایت کمیته های آموزشی، بخش ها و گروه های بیمارستانی در زم

های آموزشی، اصالح روند ارزشیابی آموزشی، به کارگیری روش های جدید آموزشی و 

 یادگیری و هدایت طرح های پژوهشی در آموزش در حیطه آموزش بالینی.

 د( پایش مستمر عوامل موثر بر کیفیت آموزشی و ارائه بازخورد الزم به مراجع ذیربط
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های آموزشی  آموزش به صورت مشترک با بخش ها/ گروه ه( انجام طرح های پژوهش در

 بیمارستان در حیطه آموزش بالینی 

 ( فعال شدن دفتر آموزش و کادر کارشناسو
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 روش های اجرائی مرکز خط مشی و استانداردها،

 روش های اجرائی وخط مشی های کلیه فراگیران در بدو ورود می بایست با استانداردها و

 د.یی الزم را پیدا نماینمرکز اشنا

ایمنی بیمار، حقوق گیرنده  کنترل عفونت،مهمترین موضوعات مطروحه دراین دوره مباحث  از

و اخالق حرفه  آیین نامه پوشش،  شکیخدمت، بهداشت محیط، بهداشت حرفه ای، اخالق پز

 شرح ذیل می باشد:ه می باشد که به اختصار ب ای فراگیران 

 کنترل عفونت دربیمارستان

 تعاریف

( :ضدعفونی دست ها به وسیله محلول ضدعفونی با پایه الکلی به روش Hand rubهند راب)

 دست بریکدیگر مالش دو

 صابون (: شستشوی دست ها به وسیله آب وHand  washingهند واش)

برای آمادگی قبل  )آرنج( ضدعفونی دست ها تا باالی بازو (: روش شستشو وScrubاسکراب)

 از انجام هرنوع پروسیجر تهاجمی

ضدعفونی  دست ها به وسیله محلول دارای  (: شستشو وSurgical Scrubاسکراب جراحی)

 سکرابیا ترکیبات یدید به روش ا  4%پایه کلرهگزیدین
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(: ضدعفونی دست ها به وسیله محلول Alcohol-based Scrubب به روش اسکراب)هندرا

 ضد عفونی با پایه الکلی به روش اسکراب

 اصول عمومی بهداشت دست

خون یا سایر مایعات  درصورت کثیفی آشکار دست ها، آلودگی با مواد پروتئینی مانند( 1

یاترشحات بدن، بعد از استفاده از سرویس بهداشتی و درصورت مواجه با ارگانیسم های بالقوه 

 تولیدکننده اسپور مانند زمان طغیان های کلستریدیوم دیفیسیل، پرسنل هندواش می کنند.

از نظر سازمان بهداشت جهانی، موقعیت هایی که نیاز به رعایت بهداشت دست می باشد  (2

 :زعبارتند ا

 قبل ازتماس با بیمار الف(

 قبل از اقدامات درمانی تمیز/استریل ب(

 بعد از مواجه بامایعات بدن ج(

 از تماس با بیمار بعد د(

 بعد ازتماس با فضای مجاور بیمار ه(

پرسنل برای رعایت بهداشت دست به صورت هم زمان ازمحلول هندراب وآب وصابون  (3

 استفاده نمی کنند.
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 ناخن مصنوعی در بیمارستان اکیدا خودداری می کنند. پرسنل از استفاده الک و (4

 لیست بخش مربوطه حتما اسکراب می کنند و برای کلیه اقدامات تهاجمی موجود در (5

 ازدستکش استریل استفاده می کنند.

ر ب افشانه های محلول ضد عفونی کننده را ن رعایت بهداشت دست،به منظور افزایش میزا (6

 قرار می دهند. بالین بیمار

باتوجه به افزایش احتمال آسیب پوست در طی تماس مکرر با آب داغ، جهت شستن دست  (7

 ها از آب نیمه گرم استفاده می کنند.

 به هیچ وجه دستکش را جایگزین هندراب و هندواش نمی کنند. (8

دستکش، عامل انتقال از کلیه کارکنان به این نکته توجه دارند که استفاده نامناسب  (9

ب آن در موقعیت های پاتوژون ها می باشد. ضرورت استفاده از دستکش و انتخاب نوع مناس

روش انتقال را رعایت می کنند.   مختلف ارائه خدمات منطبق با موازین احتیاطات استاندارد و

غشاء مخاطی یا پوست آسیب   اگر به صورت منطقی تماس با خون یا سایر مواد بالقوه عفونی،

 دیده پیش بینی می شود، ضرورتا از دستکش استفاده می کنند.

الزاما از یک جفت دستکش فقط برای ارائه خدمات یا مراقبت از یک بیمار استفاده می  (10

 کنند.
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درصورتی که درحین مراقبت از بیمار و بعد از اتمام یک اقدام درمانی دریک ناحیه آلوده  (11

متمشل بر پوست آسیب دیده، مخاط یا ابزار پزشکی( )نیاز است یا موضوع دیگر همان بیمار 

 یا محیط لمس شود، دستکش راتعویض می کنند. 

 درزمان تعویض پانسمان از دستکش استریل استفاده می کنند. (12

ار و اشیاء و ابزاری مدر موارد احتمال تماس با خون، مایعات بدن، ترشحات و مواد دفعی بی (13

که به صورت مشهود آلوده به مایعات دفعی و ترشحات بیمار است و کلیه فعالیت های مربوط 

 یه بیماران ایزوله از دستکش تمیز استفاده می نمایند.

حیط میا  یمار وخون، مایعات بدن ب در مواردی که احتمال تماس مستقیم یا غیر مستقیم با (14

 د از دستکش استفاده نمی کنند.ندارجود و آلوده

 شوی دستروش صحیح شست

 پرسنل برای شستشوی دست نکات ذیل را رعایت می کنند:

 ثانیه وقت صرف می کنند. 60تا  40 (1

 همیشه از آب تمیز، روان و لوله کشی استفاده می کنند. (2

پس از هندواش کردن دست ها را با دستمال کاغذی یکبار مصرف یا کاغذ خشک کن کامال  (3

 خشک می کنند.
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با همان دستمال کاغذی یکبار مصرف یا کاغذ خشک کن، شیرآب را بسته و دستمال را  (4

 در سطل زباله می اندازند. در صورتی که شیر آب اهرمی باشد، با آرنج آن را می بندند.

در صورت استفاده ازحوله پارچه ای، از یک حوله پارچه ای فقط یک بار استفاده می کنند  (5

 و از یک حوله چند بار توسط یک فرد و یا افراد مختلف استفاده نمی کنند.

به این نکته توجه می کنند که دست مرطوب به سهولت آلوده می شود و میکروارگانیسم  (6

ها را گسترش می دهد بنابراین، خشک کردن مناسب دست ها جزء الینفک فرایند بهداشت 

 دست می باشد.

دست  ی دهند و مراحل را برای هر دوپرسنل به روش تصویری زیر شستشوی دست را انجام م

 اجرا می نمایند:
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 Hand Rubروش صحیح 

 پرسنل برای هندراب کردن، نکات ذیل را رعایت می کنند:

 ی کنند.ثانیه وقت صرف م 40تا   30 (1

 مراحل هندراب را برای هردو دست اجرا می کنند. (2

 مالش دست ها را تا خشک شدن محلول روی پوست دست ادامه می دهند.  (3

 یک نوبت هندواش می کنند. بار انجام هندراب،  8و  7 حداکثر بعد از (4

 دست اجرا می نمایند: دو مراحل را برای هر و پرسنل به روش تصویری ذیل هندراب می کنند
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 روش صحیح اسکراب جراحی

 پرسنل برای اسکراب جراحی نکات ذیل را رعایت می کنند:

 دقیقه وقت صرف می کنند. 5 تا 2 برای انجام اسکراب به روش جراحی (1

 قبل از اسکراب، انگشتر، ساعت مچی و دستبند را از دست خود خارج می کنند. (2

ت ها و آرنج از میان جریان آب، دست ها را برای اسکراب جراحی، با حرکت یک سویه دس (3

نوک انگشتان تا ناحیه آرنج آبکشی می کنند و دست را در میان جریان آب به عقب و جلو  از

 حرکت نمی دهند.

ستکش استریل، زیر ناخن ها را در زیر آب روان به وسیله ناخن و د دن گانقبل از پوشی (4

 دست سپس اسکراب جراحی انجام می دهند و شوی یکبار مصرف استریل تمیز می کنند و

 تکنیک آسپتیک خشک می کنند. ساعد را با استفاده از حوله استریل و ها و

رس کشی دست ها برای وبه دلیل صدمه به پوست و افزایش احتمال پوسته ریزی، از ب (5

رس یکبار مصرف استریل استفاده ودرصورت لزوم از ب اسکراب جراحی خودداری می کنند و

 می کنند.

پرسنل به روش تصویری ذیل اسکراب جراحی می کنند ومراحل را برای هردست اجرا می 

 نمایند:
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 ه روش اسکرابب Hand Rubروش صحیح 

 به روش اسکراب کردن نکات ذیل را رعایت می کنند:  Hand Rubپرسنل برای

برای هندراب به روش اسکراب مطابق با زمان توصیه شده توسط شرکت سازنده محلول  (1

 وقت صرف می کنند.

قبل از هندراب به روش اسکراب، انگشتر، ساعت مچی و دستبند را از دست خود خارج  (2

 می کنند.

 روش اسکراب، از تمیز وخشک بودن دست ها، اطمینان حاصل می کنند. قبل از هندراب به  (3

د نهنگام هندراب به روش اسکراب، از محلول ضدعفونی کننده به اندازه ای استفاده می کن (4

که در کل مدت اسکراب، دست ها و ساعد تا ناحیه آرنج کامال مرطوب باقی بمانند. مالش 

 دست ها راتاخشک شدن محلول روی پوست دست ادامه می دهند.

 پوشیدن دستکش استریل، هندراب به روش اسکراب انجام می دهند. قبل (5

پس از خارج کردن دستکش، هندراب می کنند و در صورت باقی ماندن  بعد از جراحی و (6

 یولوژیک روی دست ها، هندواش می کنند.پودر یا مایعات ب

درصورت اجرای صحیح کلیه نکات، پروسیجرهای جراحی را می توانند یکی بعد از دیگری  (7

ی مجدد، فقط با انجام هندراب به روش اسکراب بین اعمال بدون نیاز به اسکراب جراح

 جراحی، انجام می دهند.



 

 بابل درمانی بهداشتی و دانشگاه علوم پزشکی وخدمات

 بیمارستان شهید یحیی نژاد 

29 

 

به روش اسکراب جراحی کرده ومراحل را برای  Hand Rubپرسنل به روش تصویری زیر

 هردو دست اجرا می نمایند:
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 ف

  

 استیک  نیدل وقوع

 پاشیدن خون و ترشحات چشم  فرو رفتن اجسام تیز و برنده آلوده به دست یا بدن

 شستشوی محل آسیب با آب و صابون 

 )فشردن محل آسیب جهت کمک به خونروی ممنوع است(

 شستشوی چشم با آب فراوان 

، HIV Ab، HCV Abخون از بیمار و فرد آسیب دیده و درخواست آزمایشات  cc  4-5گرفتن 

HBS Ag  در دفترچه بیمار و فرد آسیب دیده 

 ارسال نمونه خون به آزمایشگاه مرکز و تاکید بر وقوع نیدل استیک به پرسنل آزمایشگاه 

 اطالع به کارشناس کنترل عفونت و در صورت عدم حضور وی به سوپروایزر و تکمیل فرم ثبت حوادث 

 HIVجهت بررسی سریع  Rapid testانجام آزمایش 

 شروع درمان دارویی ضد ویروسی 

 عدم نیاز به درمان ضد ویروسی

 HIV Ab ،HCV Ab ،HBS Agانجام آزمایشات 

پیگیری جواب آزمایش و اطالع به فرد آسیب دیده توسط کارشناس کنترل عفونت   

 انجام اقدامات و پیگیری های الزم با توجه به نتیجه آزمایش 

 پس از مواجهه شغلی( Bو هپاتیت  HIV)فرآیند پروفیالکسی 

 HIVآیا منبع آلودگی 
 مثبت است؟ خیر

 

فلوچارت مربوط به اقدامات الزم در زمان نیدل استیک شدن در مراکز درمانی    
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 (Patien Safety) ایمنی بیمار  
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 حداقل شامل: اقدامات تشخیص درمانی تهاجمی،

 ی)پروسیجرهای(تهاجمی وتمامی اعمال جراحیمداخالت تشخیصی درمان  (1

 با شکاف پوست توام باشد.  هرگونه پروسیجری که انجام آن، (2 

 با بیحسی موضعی/بیهوشی عمومی، مراقبت پایش شده بیهوشی وتسکین توام باشد.  (3

 تزریق هرگونه ماده/مواد درفضای بین مفاصل/فضاهای بدن   (4
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5)،L مانند آرتروسینتزیس، آسپراسیون زیر جلدی مایعات بدن یا هوا ازطریق پوست 

 ناستخواآسپیراسیون مغز 

 گذاردن کاتتریزاسیون سوپراپوبیک، توراسنتر، پاراسنتر، چست تیوب گذاری،

دام های ان پوست و مثانه، پروستات، کلیه، عضالت، کبد، پستان، )مغز استخوان، بیوپسی (6

 تناسلی اداری(

 ون قلبی،کاتتریزاسی )مطالعه الکتروفیزیولوژیک قلبی، پروسیجرهای قلبی به عنوان مثال:  (7

 کاردیورژن الکتیو( گذاردن استنت، آنژیوپالستی، گذاردن پیس میکر قلبی،

 برونکوسکوپی کولونوسکپی، اسکوپی ها شامل آندوسکپی،( 8

 کله سیستکتومی الپاراسکوپیک یک مانندپروسیجرهای الپاراسکوپ (9

 پروسیجرهای تهاجمی رادیولوژی  (10

  خیم(ن وکرایوتراپی عمیق بافت های بدپروسیجرهای درماتولوژی)بیوپسی،اکسزیو  (11

   خن فرورفته و...(ااعمال تهاجمی  جراحی کودکان)کشیدن ن( 12

 حین مداخالت تشخیصی درمانی انجام می شود. دبریدمان پوست/زخم که دراتاق عمل یا (13

   درمان شوک( 14

   دیالیز صفاقی( 15
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   دیالیز خونی( 16

     Peg گذاردن( 17

   الواژ پریتوان( 18

 تراکوستومی( 19

 گذاردن کاتتر ورید مرکزی (20

  ECTی بیمارزشوک مغ( 21

  ترانسفوزیون خون( 22

 .اقدامات تشخیصی درمانی نیمه تهاجمی

قدام ا مواد خارجی درداخل بدن دارد، وسیله یا رگونه پروسیجری که نیاز به تعبیه دستگاه یاه

 :مانند نیمه تهاجمی محسوب می شود

 گذاردن سوندفولی

 بازکردن راه وریدی محیطی  

 گذاردن لوله معده 

 تزریق وریدی و... 

 )(Solution For Patient Safety 9بیمار  ایمنی حل راه 9

 دارویی خطای از جلوگیری جهت مشابه تلفظ و نام با داروهای به . توجه1
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 خطا از جلوگیری جهت بیمار فردی مشخصات به . توجه2

 بیمار تحویل زمان در موثر . ارتباط3

 بیمار بدن صحیح محل در صحیح پروسیجر . انجام4

 الکترولیت های محلول غلظت . کنترل5

 خدمات ارایه انتقالی مراحل در درمانی دارو صحت از . اطمینان6

 ها لوله و سوند نادرست ازاتصاالت . اجتناب7

 تزریقات وسایل از یکباره صرفا استفاده. 8

 سالمتی های مراقبت با مرتبط عفونت از جلوگیری برای دست بهداشت .بهبود9
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 خطای پزشکی:

گیرد و یا  خطاهای پزشکی یک عمل ناخواسته است که به خاطر غفلت صورت می

 عملی است که به نتیجه مطلوب در امر طبابت منجر نمی شود.
اثر بخشی یادگیری از خطاها در راستای اصالح فرایندها و افزایش کیفیت خدمات  ا توجه به اهمیتب

 درمانی ، فرم گزارش دهی خطاهای پزشکی طراحی گردیده است

 فرم گزارش خطای پزشکی:

 
 

 

 

 
 

 

 

 
  گانه: 28کد و شرح موارد 

  سالم عضو روی اشتباه صورت به جراحی عمل انجام. 1کد

 دیگر بیمار روی اشتباه  صورت به جراحی عمل انجام. 2 کد
 ددمتع های توده به مبتال که بیماری در: مثال)  بیمار روی بر اشتباه روش با جراحی عمل انجام. 3 کد  

 ستا کرده ایجاد فشاری اثر که را بافتی های توده از یکی باید می و است بدن از عضو یک در بافتی

 ...( گیرد می قرار جراحی عمل مورد دیگری توده اشتباه به و شود برداشته

  بدن در... پنس و قیچی و گاز از اعم   device گونه هر گذاشتن جا.  4کد 
 سکال)طبیعی سالمت وضعیت دارای بیمار در عمل از بعد بالفاصله یا جراحی عمل حین در مرگ. 5 کد

  ) آمریکا بیهوشی انجمن ASA بندی طبقه یک

 اطالعات دموگرافیک
 نام و نوع موسسه تشخیصی درمانی :              : شهر      :  یپزشک علوم دانشگاه نام

آموزشی  در صورتی که موسسه بیمارستان باشد موارد ذیل تکمیل گردد:) نوع بیمارستان: 
تامین  نیروی مسلح   خیریه  خصوصی  دولتی  عمومی    تک تخصصی   درمانی  

 سایراجتماعی   

 سن:      مذکر    جنسیت:   مونث نام و نام خانوادگی بیمار:.             . 

 :   وقوع ساعت 13:   /   /  وقوع خیتار     13/ /   مراجعه به مرکز درمانی : خیتار
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 نابارور درزوجین اشتباه ( DONOR ) دهنده با مصنوعی تلقیح. 6کد

  میکروبی آلوده تجهیزات و دارو از استفاده گونه هر دنبال به بیمار جدی ناتواتی یا مرگ. 7کد

 الیزدی دستگاه وصل: مثال) آلوده های دستگاه از استفاده دنبال به بیمار جدی ناتوانی یا مرگ.  8 کد

HBS Ag  بیمار  به مثبت ژن آنتی HBS Ag  منفی ژن آنتی 

  عروقی آمبولی گونه هر دنبال به بیمار جدی ناتوانی یا مرگ.  9 کد

  قانونی ولی از غیر اشخاص یا و شخص به نوزاد تحویل و ترخیص. 10 کد
  (....بستری زندانیان: مثال)  بکشد طول ساعت 4 از بیش که بستری زمان در بیمار شدن مفقود.   11کد

 درمانی مرکز در خودکشی به اقدام یا خودکشی. 12کد

 قتزری زمان ، دوزدارو  دارو، نوع تزریق در اشتباه گونه هر دنبال به بیمار جدی ناتوانی یا مرگ. 13 کد

  .....دارو،
 آوردهفر در اشتباه خون گروه تزریق علت به همولیتیک واکنش با مرتبط جدی ناتوانی یا مرگ. 14کد

 خونی های

  سزارین یا و طبیعی زایمان اثر بر نوزاد و مادر عارضه یا مرگ موارد کلیه.  15 کد

 درمانی مرکز در هیپوگلیسمی دنبال به جدی ناتوانی یا مرگ. 16 کد  
 بیمار پذیرش از بعد 4 یا 3 درجه بستر زخم. 17 کد

 درمان در تعلل از ناشی نوزاد کرنیکتروس.  18 کد

 دنبال هب: مثال)  فقرات ستون غیر اصولی دستکاری گونه هر علت به بیمار جدی ناتوانی یا مرگ. 19کد 

 (.. فیزیوتراپی
 بیمار ااحی دنبال به الکتریکی شوك گونه هر متعاقب احیاء تیم اعضای در جدی ناتوانی یا مرگ. 20کد  

 .باشد تجهیزات فنی اشکاالت از ناشی تواند می که

 (...دیگر های گاز با اکسیژن)  بیمار به مختلف گازهای اشتباه استفاده با مرتبط حوادث. 21کد
 های سوختگی: مانند) عمل اطاق های الکترود مانند درمانی اقدامات دنبال به های سوختگی. 22 کد

 (قلب جراحی دنبال به بدن

 محافظ، در بیمار اندام کردن گیر:مثال) تخت اطراف های نگهدانده و محافظ با مرتبط موارد. 23کد

  (..محافظ، خرابی
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 ،برداری تصویر بخش به انتقال حین در بیمار جابجایی حین در سقوط:  مثال)  بیمار سقوط. 24کد

 ( ... ، پله از سقوط

 پزشکی اخالق چارچوب از عدول و رعایت عدم با مرتبط موارد. 25کد
  بیمار به وارده...(  و شتم و ضرب)  فیزیکی آسیب هرگونه. 26 کد

  بیمار ربودن. 27کد

 درمان کادر توسط درمانی اقدامات تعمدی قطع یا آفرین خطر خاص داروی تزریق به اصرار. 28کد
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 بیمارستان سطح در خدمت گیرندگان هدایت و راهنمایی

 مهم از یکی او، خانواده و بیمار به پاسخگویی منظر از خدمت گیرندگان حقوق رعایت

 نیز و مراجعین، و بیماران آگاهی رشد به توجه با ت. اس درمانی مرکز کارکنان وظایف ترین

 دقیق نظارت و ریزی برنامه پذیری، مسئولیت و پاسخگویی امر در بیمارستان مهم رسالت

 رعایت . است ناپذیر اجتناب و ضروری امری بیماران، حقوق از صیانت خصوص در مسئوالن

 رضایتد. باش می تبیین قانونی و ای حرفه شرعی، اصول پایه بر خدمت گیرندگان حقوق

 و پاسخگویی فرهنگ و کارکنان رفتار نوع از متاثر بسیار خدمت، گیرندگاناغلب  ذهنی

 . است بیمارستان پذیری مسئولیت

 فضاهای خدمات، به دسترسی ی درباره خدمت گیرندگان هدایت و راهنمایی لزوم به نظر

 رضایت افزایش هدف با مرکز این بیمارستان، در رفاهی و جنبی خدمات نیاز، مورد فیزیکی

 های سیاست از بیماران سواالت و ابهامات به کافی و موثر پاسخگویی به توجه با بیماران

 : کند می تبعیت زیر

 می بیمارستان مراجعین محترمانه و صمیمانه هدایت و راهنمایی به ملزم پرسنل کلیه -1

 .باشند

  د.باش می رایگان مراجعین تمام برای سالمت ارتقای های آموزش -2

 می باز و مشخص ، بیمارستان مراجعین برای مجاز مناطق تمام به دسترسی مسیرهای -3

 .دباش
 محل تعیین به منوط مراجعین مرور و عبور مسیرهای انسداد و کاربری تغییر نوع هر  -4

 .باشد می دسترسی مسیر و جدید

 در خدمت گیرنده هدایت و راهنمایی تسهیل اصلی متولی خدمت گیرنده حقوق واحد -5

 .باشد می بیمارستان

 .باشد می بیمارستان مراجعین تمام حق دانایی و آگاهی -6

 دستورالعمل اجرای خدمت
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 .دهد می قرار بیمار اختیار در را اولیه اطالعات بیمار، پذیرش زمان در پذیرش، متصدی -1

 واحد به را وی بیشتر، راهنمایی به کننده مراجعه نیاز صورت در پذیرش متصدی -2

 .نماید می ارجاع-س اورژان انتظار سالن در مستقر ،مراجعین اطالعات

 سوال درمان های هزینه خصوص در بیمار که صورتی در ،بیمارستان ترخیص واحد -3

 .نماید می راهنمایی را وی باشد داشته

 بر را مرکز این در ارائه قابل خدمات های تعرفه و ها هزینه لیست مالی امور مسئول -4

 سالن و ترخیص و پذیرش واحد در حداقل- بازنگری از پس ساالنه بیمارستان درجه اساس

 .کند می نصب، بیمارستان فرعی انتظار های

 نصب با ای تعرفه تخلفات به رسیدگی های سامانه خصوص در مالی امور مسئول -5

 رسیدگی های سامانه. )کند می رسانی اطالع عینجمرا به پذیرش و ترخیص واحد در اطالعیه

 (1690 و 1590 شکایات به

 جراحی اعمال های تعرفه رسانی بروز و وجود بر ،خدمت گیرنده حقوق رعایت مسئول -6

، حسابداری ،پذیرش واحدهای در مرکز این در ارائه قابل خدمات سایر و هتلینگ و شایع

 .نماید می نظارت مراجعین فرعی انتظار های سالن و ترخیص

 سطح در راهنما خطوط و تابلوها کارایی و وجود بر خدمت گیرنده حقوق رعایت مسئول -7

 موارد ،اصالحی اقدام به نیاز صورت در و نموده-ت نظار مراجعین هدایت جهت بیمارستان

 .نماید می پیگیری پزشکی اخالق کمیته طریق از را

 متری یک فاصله از رویت قابل و دار عکس، خوانا شناسایی کارت بیمارستان، - کارکنان -8

 بوده سمت و خانوادگی نام حاوی حداقل شناسایی کارت . نمایند می نصب سینه روی را

 روی بر دقیقا بایستی فراگیر آموزشی رده و سطح. باشد می خواندن قابل متری یک از که

 به اشاره بدون " دکتر " عنوان بردن کار به از و باشد خوانا و مشخص شناسایی کارت
 . شود خودداری آموزشی سطح

 گذاشته مراجعین دید معرض در مستمر بصورت را شناسایی - کارت فراگیران و کارکنان-9

 .کنند می خودداری آن برگرداندن یا و جیب در شناسایی کارت دادن قرار از و
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 با برخورد اولین در خود معرفی چگونگی و اهمیت خصوص در پزشکی اخالق کمیته -10

 .دهد می آگاهی و نموده رسانی اطالع کارکنان به بیمار

 بیمار به را خود برخورد اولین در بیمار، به مراقبت ارایه مسئول پزشکی گروه اعضای -11

 همراه و بیمار اطالع به را مراقبتی تیم در خود سمت و ای حرفه رتبه و نموده معرفی

 . رسانند می وی

 بیمار برای را بخش در دسترسی قابل بخش،خدمات در بیمار پذیرش حین در پرستار -12

 .نماید می ثبت پرستاری گزارش یا آموزش فرم در و داده توضیح

 رسانی اطالع مرکز این در کارکنان پوشش ملی استانداردهای خصوص در بیمارستان -13

 .کنند می رعایت را آن کارکنان کلیه و نموده

 این در کارکنان پوشش استانداردهای رعایت بر پرستاری مدیر و پزشکی اخالق کمیته -14

  کنند. می نظارت مرکز

 مورخ 600/904د  نامه آیین اساس بر فراگیران مختلف های رده پوشش تابلوی -15

 اصلی ورودی در 6/10/1391 مورخ 600/137ره شما بخشنامه و 14/6/1391

 .باشد می نصب بیمارستان

 رعایت بر پزشکی اخالق کمیته و بالینی آموزش مسئول، آموزشی معاون -16

 .کنند می نظارت فراگیران توسط پوشش استانداردهای

 به وی قانونی ولی / بیمار دسترسی نحوه خصوص در بیمار وپرستار بخش سرپرستار -17

 .نمایند می رسانی اطالع پزشکی گروه اصلی اعضای و معالج پزشک

 موقع به تشخیص و پیشگیری رویکرد با بیمارستان سطح در ی،همگان آموزش  مسئول -18

 های بروشور، پمفلت طریق از ورزش و سرطان و دیابت فشارخون، های بیماری خصوص در

 در شده نصب های تلویزیون از آموزشی های فیلم پخش ،بهداشتی های پیام ،آموزشی

 ها آن کنندگان عیادت و همراهان و بیماران به مراجعین انتظار های سالن و ها بخش

 .نماید می رسانی اطالع
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، پرستاری مدیر همکاری با عمومی روابط مسئول توسط، بیمارستان اختصاصی سایت وب -19

 .شود می روزآمد همگانی آموزش مسئول و آموزشی سوپروایزر

 قراردادهای ،ها تعرفه ،مرکز این در ارائه قابل خدمات پذیرش، نحوه به مربوط اطالعات -20

 .شود می ثبت بیمارستان سایت وب در معالج پزشکان اطالعات و بیمه

 .کند می نظارت بیمارستان اختصاصی سایت وب رسانی بروز بر بیمارستان مدیر -21
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 آیین نامه پوشش و اخالق حرفه ای فراگیران

ان ش وحفظ انسانی وحقوق گیرندگان خدمت کرامت از صیانت هدف با انسان، بالندگی و رشد مسیر در

 و آموزشی محیط در بیمار اطمینان و اعتماد افزایش ضمن ، اعضای محترم هیات علمی وفراگیران

 پوشش و رفتار نامه ، آیین مراجعین و روانی بیماران سالمت ارتقای و راحتی ، آرامش درمانی و ایجاد

بدین صورت ابالغ  شهید یحیی نژاددانشجویان در مرکز آموزشی درمانی  ای اعضای هیات علمی و حرفه

 شده است.

o  علمی:اعضای محترم هیات 

 .کلیه اساتد محترم ملزم به حفظ اسرار بیمار می باشند1

 .احترام به بیمار  وعدالت در رفتار از سوی کلیه پزشکان الزامی می باشد.2

.حق تصمیم گیری وانتخاب ازادانه خدمات سالمت از سوی بیمار توسط کلیه اساتید محترم شمرده 3

 شود.

 کافی در اختیار بیماران قرار گیرد. .اطالعات الزم به نحو مطلوب وبه میزان4

 .پوشیدن روپوش سفید جهت حضور بر بالین بیمار الزامی می باشد.5

.الصاق کارت شناسایی عکس دار، حاوی نام و نام خانوادگی ،تخصص و محل خدمت در جلوی لباس،  6

 به نحوی که به راحتی از فاصله دو متری قابل خواندن باشد الزامی است.

o وفراگیران محترم) دختر و پسر(: دانشجویان 

.رعایت ادب و اخالق حرفه ایی به ویژه فروتنی و برخورد مناسب با اساتید، کارکنان، بیماران و ...الزامی 1

 است.

 الزامی دانشجویان برای شرایطی هر در بیمار روحی آرامش و شخصی حریم رعایت که جایی آن .از2

 .دنماین اخذ را بیمار ،رضایت حال شرح تهیه یا و آزمایش ، معاینه از قبل نمایند سعی باید لذا ، است
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 باید بینندب ایمنی و بالینی مقررات ناقض یا و بیمار ضرر به را دستورالعملی که صورتی در .دانشجویان3

 .بگذارند میان در بالینی ارشد مسئول با را آن ابتدا در

 .شود رعایت بیماران خصوصی حریم باید معاینه .هنگام4

 .بگذارند احترام بیماران فرهنگ و مذهب به باید .دانشجویان5

 .نمایند استفاده سوء آنان های خانواده یا و بیماران موقعیت از نباید .دانشجویان6

 نمایند حفظ را بیماران اسرار باید .دانشجویان7

 .لباس دانشجویان پسر باید ساده، متعارف، مرتب و مناسب باشد.8

 تی شرت و لباس های ورزشی حاوی تصاویر و نوشته های نامناسب با عرف پرهیز شود. .استفاده از9

 .دانشجویان پسر نباید مو های خود را به صورت غیر متعارف و بلند تر از حد معمول نگاه دارند.10

.دختران دانشجو باید از مقنعه های بلند، مانتو و شلوار استفاده کنند و حجاب اسالمی مناسب با 11

ضوابط شرعی را رعایت نمایند. از پوشیدن مانتو های نامناسب و کوتاه، باالی زانو، تنگ و برش غیر 

 متعارف خودداری گردد.

.جوراب باید متناسب باشد. کفش ها باید راحت، تمیز، جلو بسته با پنجه و پاشنه پهن باشد و هنگام 12

 های آموزشی خودداری شود.راه رفتن صدا ندهد. در ضمن از پوشیدن دمپایی در محیط 

.در محیط های آموزشی از به کار بردن وسایل آرایشی و زیور آالت مانند دست بند، گردن بند، النگو، 13

 انگشتر)به جز حلقه ازدواج( و عطر های تند و حساسیت زا خودداری شود.

 .ناخن ها باید کوتاه،  بدون الك و استفاده از ناخن های مصنوعی ممنوع است.14

 .لباس فرم باید متناسب با حرفه و در رده های مختلف متحدالشکل باشد.15

.روپوش بیمارستان باید به رنگ سفید، سالم، تمیز، دکمه ها بسته، اتو کشیده، گشاد و حداقل تا زانو 16

 با ضخامت مناسب باشد به نحوی که لباس زیر روپوش قابل رویت نباشد. شلوار نباید تنگ، چسبان،

 کوتاه باشد.کشی یا 

.الصاق کارت شناسایی عکس دار، حاوی نام و نام خانوادگی کامل و حرف اول نام، رشته تحصیلی و 17

 محل خدمت در جلوی لباس،  به نحوی که به راحتی از فاصله دو متری قابل خواندن باشد الزامی است.



 

 بابل درمانی بهداشتی و دانشگاه علوم پزشکی وخدمات

 بیمارستان شهید یحیی نژاد 

50 

 

 .استعمال انواع دخانیات در محیط های آموزشی و بالینی ممنوع است.18

.هر گونه تصویر برداری، فیلم برداری و ضبط صدا از بیمار با استفاده از تلفن همراه و غیره بدون 19

 اجازه کتبی بیمار ممنوع است.

.در زمان حضور در کالس های درس، سالن های کنفرانس، کتابخانه ها و ......تلفن های همراه باید 20

 خاموش باشند.

 سالن کنفرانس و در حضور اساتید پرهیز شود..از جویدن آدامس در کالس درس، 21

در صورت عدم رعایت قوانین و مقررات فوق دو هفته پس از ابالغ ریاست/معاون آموزشی مرکز، توجه:

 عواقب ناشی از آن متوجه آن پزشکان /دانشجو می باشد.
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 نوشتاری پزشکی مدارک آموزشی برنامه دستورالعمل
 بیمارستانی های پرونده:کاربرد دامنه

 بخش و درمانگاه در پزشکی دانشجویان توسط بیماران های پرونده صحیح تکمیل :هدف

 بر و دارد نوشتاری پزشکی مدارك آموزشی برنامه فراگیران تمامی برای بیمارستان وتعاریف: واژگان
 .کند می نظارت برنامه این صحیح اجرای

 :)شود انجام کسی چه توسط و محلی درچه زمانی، درچه فعالیتی، چه(کار انجام شیوه

 :بیمارستان در نویسی پرونده با کارآموزان آشنایی ی شیوه- 1
 سمیولوژی آموزشی دوره در و بالینی های بخش به ورود از قبل جدیدالورود دانشجویان تمامی برای

 علمی هیات اعضای از یکی توسط ساعت 2 مدت به تئوری یک جلسه شود می برگزار مرکز این در که

 .شود می داده آموزش آنها به پایه اصول و برگزار هایآموزشی گروه

 حال شرح گرفتن به موظف هفته طول در و بندی تقسیم کوچک های گروه در دانشجویان همچنین

 .گردند می بیماران از عملی

 یک حداقل ارائه به موظف دانشجویان از یک هر :زمینه این در کارآموزان فعالیت ارزیابی شیوه

 .باشند می آموزشیگروه  به دوره پایان نمره کسب جهت حال شرح

 :بیمارستان در نویسی پرونده با کارورزان آشنایی شیوه- 2
 پرونده خالصه تکمیل نحوه آموزشی کالس بخش به ورود اول ماه در جدیدالورود کارورزان تمامی برای

 .گردد می برگزار علمی هیات اعضا از یکی بیماری توسط سیر و درمانگاهی پرونده و

 ارزیابی مورد بیماران پرونده خالصه انتخابی بصورت :زمینه این در کارورزان فعالیت ارزیابی شیوه
 )...و گزارش صبحگاهی جلسات در (گیرد می قرار

 :بیمارستان در نویسی پرونده با دستیاران آشنایی شیوه- 3
 برگزار دانشکده در متمرکز بصورت که توجیهی آموزشی های برنامه در جدیدالورود دستیاران کلیه برای

 اخذ و دوره این گذراندن به ملزم دستیاران همه و شود می داده نویسی آموزش پرونده اصول شود می

 .دارند بخش به ورود جهت گواهی
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  نویسی پرونده الزامات
 برای ریزی آتی برنامه و ارزیابی زمینه در اولیه ابزار و پزشکی علم غنی سرمایه بیماران پزشکی مدارك

 امکان ساختن بیماری فراهم جزئیات دقیق ثبت از اصلی فلسفه و ، است درمانی و بهداشتی مراقبتهای
 .است بیمار از بهتر مراقبت

 مستندسازي هاي دستورالعمل

  (How )شود انجام مستندسازی چگونه - الف
 باشند معتبر و درست های ارزش دارای باید شده ثبت های داده: صحت .1

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

 .باشد روز به باید ها داده :بودن .جاری3

 .قبولی باشد قابل های ارزش و مشخص معنای دارای باید ای داده عنصر هر : ها داده تعریف .4

 در بر و شده تعریف مشروح صورت به باید ها داده های ارزش و صفات : بودن جزئیات دارای .5
 .باشند الزم جزئیات گیرنده

 .حمایت کنند را نظر مورد یند فرا یا کاربرد بتوانند که باشد ای اندازه به ها داده ارزش : .دقت6

 .باشند معنادار نظر مورد فرایند یا کاربرد برای ها داده : بودن مرتبط .7

 آنها از انجام بعد بالفاصله باید را درمانی و تشخیصی اقدامات به مربوط اطالعات : بودن هنگام به .8
 .کرد ثبت

 (whatچه چیزی مستند شود ) -ب
 یک حذف جزئیات. است ناقص درمان و مراقبت دهنده انعکاس ناقص پرونده یک ، قانونی مسائل در

 پرونده در باید هر چیزی که نیست  معنا بدان این البته.است مستندسازی در عمومی و مهم اشتباه

 .شود ثبت بیمار

حقوقی دیدگاه 
که: هستند نظر این بر پزشکی قصور و درمانی های انگاری سهل به رسیدگی قانونی مراجع 

 است نشده انجام یعنی باشد: نشده ثبت پرونده در آنچه
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پزشکی سازی مستند عمومی قوانین 

 باشد: زیر موارد شامل باید بیمار با مواجهه و ویزیت هر در مستندسازی

.A مراجعه دلیل یا اصلی شکایت 

.B تاریخچه 

.C فیزیکی معاینه 

.D ها یافته 

.E اولیه تشخیصی آزمایشات نتایج 

.F بالینی تشخیص و ارزیابی 

.G مراقبت برنامه 

.H درمانی بهداشتی مراقبت متخصص خوانای هویت و تاریخ 

 بعالوه:

شود ثبت باید پزشکی های توصیه پیگیری از بیمار امتناع. 

شود حفظ محرمانه ، قوانین و پزشکی اخالق الزامات با مطابق کامل بطور باید پزشکی مدارك.

 کننده امضاء فرد سمت و عنوان و باشد امضاء و تاریخ دارای باید پرونده در شده ثبت مورد هر 
.باشد مشخص

پزشکی اصطالحات سازی مستند 

استاندارد عالئم و اختصارات با و داشته پزشکی اصطالحات زمینه در کاملی اطالعات باید درمانی تیم 

.باشند داشته آشنایی

خارجی علل ، امات اقد ، نهائی های تشخیص) بیمار پرونده تر حیاتی های بخش از باید اختصارات 

.شوند حذف فوت( علل ، حوادث

از استفاده جای به اول بار برای است بهتر) استثناء موارد بجز (اختصارات از استفاده درصورت 
 که چرا ، شود استفادهآن اختصار از بعدی موارد در و شده ثبت کامل بطور نظر مورد مطلب اختصار،

 مختلف کنندگان استفادهطرفی از و شود اطالق پزشکی واژه چندین به اختصار یک است ممکن

 وقت اتالف ضمن ، صحیح واژهبه بردن پی که باشند داشته اختصارات این از متفاوتی های برداشت

.است غیرممکن گاهی
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مستندسازی اصول 

بودن عینی: 

 .نکنید منعکس سازی مستند حین را خود شخصی نظرات و کنید ثبت را حقایق
باشد صریح: 

 را ها وگمان حدسیات . شود استفاده مبهم و کلی های گفته جای به صریح بیان از باید ثبتیات برای

 .باشند حقیقی و واقعی اطالعات حاوی باید ثبتیات.نکنید. مستند
باشد هنگام به: 

 به هنگام باید درمانی مراقبت اطالعات ثبت ، شود می فراموشی دچار آسانی به انسان حافظه چون

 اطالعات ها درمانانجام  و داروها تجویز درمانی مراقبت ارائه از بعد بنابراین. شود انجام حوادث رخداد

 .ثبت کنید آن از قبل نه و درمان انجام یا دارو دادن از بعد همیشه را مربوطه
باشد مداوم و واضح مستندسازی 

 در جمله بندی و گذاری نقطه و صحیح امالء رعایت .باشد مرتب و خوانا باید شده ثبت اطالعات کلیه

 . است ضروری اطالعات ثبت

بودن کامل 
بودن خوانا: 

 کرد گونه تعریف این توان می را خوانایی کلی طور به . نیست ای ساده چیز خوانایی برای معیار تعیین

 خوانا باید پرونده ثبتیات داخل تمام . نه یا است خواندن قابل راحتی و وضوح به یادداشت یک آیا که

 بودن خوانا . دهد قرار زیادیمخاطرات  معرض در را بیمار تواند می مستندات بودن ناخوانا . باشد

 .کند می تضمین را بیمار طرح مراقبت تداوم و کند می کمک درمانگران سایر به مستندات

 (whenچه موقع مستند شود ) –ج 
 کنید ثبت آن انجام از بعد بالفاصله یا آن انجام هنگام به را درمان و مراقبت. 

 نکنید ثبت را مطلبی عملی انجام از قبل هرگز. 



 ( whoچه کسی مستند کند ) -د



 

 بابل درمانی بهداشتی و دانشگاه علوم پزشکی وخدمات

 بیمارستان شهید یحیی نژاد 

55 

 

 ترتیب آنها به زیرا شوند می نامیده مستندساز کنند می ارائه بهداشتی مراقبت خدمات که افرادی تمام

 .کنند می ثبت را بیماران سالمت درباره دائمی مشاهدات و حقایق زمان

که باشیم داشته خاطر به: 
 است ناقص درمان و مراقبت دهنده انعکاس ناقص پرونده یک قانونی مسائل در

 نشده پرونده ثبت در آنچه "که هستند نظر این بر درمانی های انگاری سهل به رسیدگی قانونی مراجع

 "نشده انجام یعنی
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 ای بیمه و درمانی نظام الزامات

 کسورات عنوان تحت درمانی های بیمه توسط بیمارستانها پرداختی های هزینه از زیادی مبالغ سالیانه

 است مسلم آنچه. مینماید وارد بیمارستانها به را ناپذیری جبران مالی که خسارات شود نمی بازپرداخت

 ارائه خدمات هزینه محاسبه و بوده بیماران پزشکی های پرونده درمانی، های هزینه بازپرداخت اساس
 دقیق صحیح، کامل، مستندسازی به منوط بیمه، های سازمان پزشکی اسناد به رسیدگی در دفتر شده

 قانونی تبعات بر عالوه پرونده در نقص گونه هر د.باش می ها پرونده در مربوطه اطالعات موقع به و

 .گردد می نیز مالی تبعات و ای بیمه کسورات به منجر مربوطه

 سرپایی پذیرش در ای بیمه و درمانی نظام الزامات

باشد روز به بیمار دفترچه اعتبار تاریخ 

گردد مقایسه بیمار با بیمار عکس 

باشد نداشته خوردگی خط دفترچه صفحه 

شود وارد دقیقا اعتبار تاریخ و پذیرش تاریخ 
باید نسخه ا بخش این که است این نکته ترین اساسی شود نوشته خوردگی خط بدون نسخه 

 باشد صحیح و کامل، خوانا،

شود نوشته دقیق و خوانا دارو نام و دارو میزان 

شود نوشته امضاء و مهر با آن صحیح نسخه پشت خوردگی، خط گونه هر صورت در 

 بستری بیماران در ای بیمه و درمانی نظام الزامات

و پذیرش تاریخ ، بخش نام ، پرونده شماره ، خانوادگی نام و نام شامل ها فرم برگ سر اطالعات 

 بطور ...و معالج پزشک نام

 . شود تکمیل و ثبت دقیق و کامل

تصدیق و تائید ساز مستند امضاء و مهر خانوادگی، نام و نام درج با بایستی شده ثبت موارد کلیه 

 .گردد

است الزامی ساعت و تاریخ درج ها گزارش تمامی در. 
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منظور بدین .باشند ماندگار باید آن فرمت و فرم نوع از نظر صرف پزشکی پرونده مستندات 

 کاغذی پرونده در اطالعات

 نشود استفاده سازی مستند برای سبز خودکار مداد، از و شوند ثبت مشکی یا آبی جوهر با باید
 (نباشند آب توسط شدنی حل یا شدنی پاك) باشند ثبات دارای باید ها جوهر. 

شود وامضاء مهر و شده نوشته دستیار اینترن توسط کامل صورت به حال شرح صفحه. 

 مشخص وی مهم پزشکی وشرایط ها بیماری تا باشد داشته بیمار مشکالت از لیستی باید پرونده هر
 شود وامضاء مهر و .گردد مستند SOAP فرمت اساس بر باید بیماری سیر فرم و.گردد

صفحه Order شود نوشته دقیق و خوانا دارو نام و دارو میزان ، شود نوشته خوردگی خط بدون 

 باشد داشته امضاء و مهر و ساعت و تاریخ جداگانه Order وهر

پرونده در ساعت و تاریخ ذکر با مشاوره گزارش حتما باید گردد می خواست در ای مشاوره اگر 
 نموده درخواست را آنها که کسی توسط باید رادیولوژی آزمایشگاه، مشاوره، گزارشات. باشد موجود

 کننده درخواست پزشک توسط باید نیز است گردیده ارائه الکترونیکی بصورت گزارش اگر .گردد پاراف

 های تصویربرداری و آزمایشات نتایج و ها مشاوره .گردد بررسی

 گردد ثبت پیگیری گزارشات در باید طبیعی غیر
گردد کامل جراح و ارشد دستیار توسط ایمن جراحی برگه 

قبل تشخیصهای و شده نوشته عمل شرح و گردد کامل بیمار مشخصات از باید عمل شرح برگه 

 .گردد امضاء و مهر جراح و ارشد دستیار توسط باشد دقیق عمل از بعد و

و عمل کد K گردد کامل دقیقا سیرکولر و اسکراب به مربوطه. 
گردد ثبت دقیقا عمل ساعت. 

شود داده بیمار به آموزش و شده نوشته کامل صورت به باید پرونده خالصه 

بیمار از بیمار به کامل توضیح از بعد جراح و ارشد دستیار توسط آگاهانه رضایت و عمل رضایت 
 .شود گرفته وی قانونی همراه یا

و منزل در دریافتی داروی تداخل عدم (شود بررسی بیمار دارویی تلفیق بیمار پذیرش زمان در 

 ) شده داده دستور جدید داروی

گردد ثبت کامل بیمار برای شده انجام اقدامات و بیمار دریافتی وسرم دارو 
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شود پرونده ضمیمه معوقه نتایج. 

  

 : تیم حفاظت و امنیت بیمارستان
 به مشغول شب و عصر، صبح های شیفت در که بوده نفر 25 بیمارستان این در شاغل نگهبانان تعداد

 . باشند می خدمت

 : نگهبانان برای شده تعیین های مکان

دو نفر در محوطه بیمارستان و )جراحی زنان و  بیمارستان، ورودی در نفر دو نگهبان تعداد این از

گارد در بخش اعصاب و روان، یک نفر در بخش داخلی، یک نفر در بخش  6اورژانس،  در نفر دو مردان(، 
 وظیفه انجام لحا درو دو مامور در مرکز شهید ذاکریان  CCUمامائی، یک نفر در درمانگاه، یک نفر در 

 سطح به توجه با که شوند می افراد این جایگزین گردش در شیفت بصورت نیروها نیز سایر . باشند می

  . شد خواهد کارگیری به آنها از بحرانی موقعیت

 : انتظامات تیم اعضاء فراخوان برنامه
 مربوط کد اعالم یا و نگهبانی با مربوطه بخشهای تلفنی تماس تیم، اعضای خوان فرا جهت ارتباطی ابزار

 . باشد می مخابرات بیمارستان مرکز طریق از بحران به

 : باشد می ذیل شرح به بحرانی های وضعیت در انتظامات تیم اعضای خوان فرا های کد

 . باشد می بدحال یا و انسیژاور بیماران بحرانی وضعیت به مربوط :110 کد
 درون درگیری سقف، ریزش گرفتگی، برق سوزی، آتش : شامل داخلی های بحران به مربوط  :125کد

 . باشد می ... و بخشی

 باشد. احیای قلبی می به : مربوط247کد 

 باشد. : سکته مغزی می724کد 
 : انتظامات تیم وظایف شرح
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 امنیت حفظ بر عالوه ها بحران و مترقبه غیر حوادث جریان در بیمارستان امنیت و حفاظت واحد *

 و رفت جهت بیمارستان به منتهی های خیابان ترافیک مسئولیت کنترل بیمارستان اطراف و داخلی

 .داشت خواهد عهده نیز بر را احتمالی مصدومین و مجروحین حاوی های آمبوالنس مناسب آمد
 .باشد داشته نزدیکی ارتباط بیمارستان اورژانس بخش و اضطراری عملیات مرکز با باید واحد این *

 .آن ارتباطی های سیستم و بیمارستان حیاتی تاسیسات از حفاظت *

 .بیمارستان های ورودی تمامی کنترل *
 .بحران طول در مراجعین و پرسنل بیماران، دادن سامان و کردن راهنمایی *

 .ها بخش کلیه داخل و بیمارستان محدوده در امنیت و نظم قراری بر *

 .باشد می تیم این وظایف دیگر از بیمارستان از خارج انتظامی و نظامی نیروهای با الزم هماهنگی و *

 : حراست و انتظامات مدیر وظایف شرح
 :ماموریت -

 . خطرناك موقعیت اعالم و بحران زمان در ازدحام بروز کنترل

 موقعیت در هدایت و نجات و امداد عملیات انجام به کمک ترافیک، امنیت و کنترل جمعیت، کنترل

 . ناك خطر های
 . عملیات عرصه در ها ساختمان و تاسیسات از حفاظت اجرای و سازماندهی , نظارت

 :حادثه از قبل -

 ترافیک امنیت و کنترل برنامه تدوین

 آنان آموزشی های برنامه تدوین و آسیب بررسی مجهز های تیم تشکیل
 انتظامی نیروی همکاری با داوطلب امنیتی نیروهای همکاری جلب

 فیزیکی محدوده در انتظامی نیروی به آنان تحویل و مختلف شهروندان دستگیری اجرایی برنامه تدوین

 . درمانی مرکز و بیمارستان

 انتظامی نیروهای به تحویل و ها آن نگهداری و اجساد اموال امنیت حفظ برای ای برنامه تدوین

 :فوری های مسئولیت -

 . عملیات واحد رئیس از توجیهی اطالعات و وظایف شرح و مسئولیت دریافت
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 به توجه با برگه پشت در شده چاپ بحران چارت سپاری بخاطر و مسئولیت شرح برگ کامل مطالعه

 . شده است مشخص چارت در که جایگاهی

 . عملیات عرصه در حضور و مسئولیت این مشخصه جلیقه پوشیدن
 . ها مالقات در کامل محدودیت ایجاد

 اجساد  همراه اموال ، تجهیزات کودکان بیماران، پرسنل، امنیت تضمین

 گزارش برای انتقاالت و نقل و ها تردد کلیه ثبت و کاالها و اجناس امدادی، عوامل پرسنل، تردد کنترل
 . شمار روز بصورت مستندات

 گزارش درخواست و ضرورت به بنا بحران عرصه مختلف های قسمت در انتظامات و امنیت پست ایجاد

 . ها قسمت این متصدیان بروز

 ترابری مسئول همکاری با امدادی نقلیه وسایل و ها آمبوالنس خروج و ورود مسیر تعیین
 :مدت میان های مسئولیت -

 هایت فعالی و اقدامات سازی مستند و ثبت جهت ذیصالح افرار کافی تعداد حضور از اطمینان حصول

 . شده سپرده مسئولیت مناطق در شده انجام

 ها فعالیت سازی مستند برای امر تحت های قسمت مسئولین با و عملیات واحد رئیس با منظم مالقات
 . اطالعات تبادل و
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 :قوانین مربوط به دستیاران، کارورزان و کارآموزان محترم جدید الورود

 
 .کلیه فراگیران این مرکز هنگام شروع دوره باید معرفی نامه رسمی از دانشگا ه داشته باشند-
در بدو ورود به منظور ارائه مشخصات خود اعم از کدملی و سایر مشخصات خود جهت تهیه  دستیاران -

اتیکت، مهرنظام پزشکی و افتتاح حساب بانکی شخصاً به دفتر معاونت آموزشی بیمارستان مراجعه 

 نمایند.

ه می دستیاران موظف به ثبت ساعت ورود و خروج خود به صورت روزانه از بدو ورود تا پایان دور -
 .باشند

فراگیران پس از ورود به بخش باید خود را به )دستیار ارشد( بخش معرفی و برنامه آموزشی و شرح  -

 وظایف طول دوره خود را دریافت نمایند.

تمام فراگیران عزیز موظف به رعایت شئون و اخالق پزشکی و قوانین بخش مربوطه درکلیه ساعات  -
 کلیه برنامه های آموزشی می باشند.حضور در بیمارستان و شرکت در 

 کلیه فراگیران ملزم به نصب اتیکت بر روی سینه در تمام ساعات حضور در مرکز میباشند. -

دستیاران گرامی پس از دریافت مهر نظام پزشکی ویژه بیمارستان موظف به پس دادن آن در پایان  -

 دوره می باشند.
رورزان عزیز می باشد لذا الزم است فراگیران جدید جهت پاویون در اختیار دستیاران تخصصی و کا -

 استفاده از کمد و امکانات پاویون خود را به نماینده دستیاران پاویون معرفی نمایند.

دستیاران در صورت داشتن خودرو شخصی باید از دفتر آموزش برچسب مخصوص استفاده از پارکینگ  -
 دریافت نمایند.

ات کشیک موظف خود حتماً در بیمارستان حضور داشته باشند و ترك فراگیران باید درتمام ساع

 کشیک جز در موارد اضطراری و با کسب اجازه از دستیار ارشد کشیک مطلقاً ممنوع می باشد.

جابه جایی در برنامه کشیک ممکن نیست مگر با اطالع قبلی به معاونت آموزشی  -
ع اضطراری به شرط تعیین جانشین و ساعت قبل( و یا در مواق 24)حداقل  بصورت کتبی

 موافقت دستیار مسئول.
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کارورزان عزیز موظف به رعایت تعداد حداقل کشیک هستند. حداکثر تعداد کشیک ده شب  -

در هر ماه است، و در گروههای دیگر مدیر گروه یا رئیس بخش براساس تعداد بیمار، تعداد 
 کارورز،...... حداقل کشیک را تعیین می کند.

 دستیاران رشته های مختلف نیز موظفند حداقل کشیک را به شرح ذیل رعایت نمایند:

 کشیک در ماه 12 سال اول:

 کشیک در ماه 10 سال دوم:

 کشیک در ماه ۸ سال سوم:

 کشیک در ماه 6: سال چهارم
در پایان دوره از فراگیران توسط اتندینگ امتحان گرفته می شود و نمرات به مدت یک هفته  -

نزد منشی بخش جهت اطالع آنها می ماند و در صورت داشتن اعتراض باید ظرف مدت یک 

هفته به ریاست محترم بخش و یا معاونت آموزشی بخش اعالم نمایند چون پس از ارسال نمرات 

 به دفتر معاونت آموزشی دیگر امکان تغییر نمره نخواهد بود.
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 دستیاري ویژه

 عملی و های نظری مهارت جهت نیازکشور مورد های دررشته متعهد و متخصص پزشک تربیت : 3 ماده

در  پژوهشی های انجام فعالیت و اموردرمانی ، درجامعه بهداشت وگسترش تعمیم ، پزشکی ،آموزش
 .است پزشکی دانش پیشبرد راستای

 دستیاری دوره آموزش  ج
 شود، می تنظیم مربوطه آموزشی گروه طرف از که ییهاه برنام طبق موظفند دستیاران :20 ماده

 ،ژورنال صبحگاهی ،گزارش نظری های کالس ازجمله ، درمانی و پژوهشی ، آموزشی های فعالیت در

 درمانگاهی، و موردی بیمارستانی ،گزارش میر و مرگ های گزارش ( case report )، کالب

 به تحقیقاتی های طرح و های علمی ماموریت و مربوطه درمانگاه و بخش های وکشیک آزمایشگاهی
 .نمایند شرکت فعال طور

 گروه طرف مدیر از که است ای نامه براساس و وقت تمام طور به دستیاری دوره در تحصیل :21 ماده

 .شود می تنظیم

 :است زیر شرح به کار ساعات حداقل

 16:30لغایت  7:30ازساعت چهارشنبه الی شنبه روزهای-1

 12:30لغایت  7:30ساعت از ها شنبه پنج 2

 ها روسای بخش توسط تایمکس، با مطابق دستیاران کارکرد و غیاب و حضور ماهانه :گزارش1 تبصره
 ارسال دانشکده ذیربط به مراکز معاونین طریق از و مربوطه گروه مدیر یا گروه آموزشی معاونین به

 .شد خواهد

 تایمکس اساس کارکرد بر دستیاران ماهانه کار گزارش ارائه به منوط تحصیلی مقرری پرداخت 2 :تبصره

 .باشد می گروه مدیر تایید و

 :خواهدبود زیر شرح به بالینی های زمینه در دستیاران کشیک برنامه :حداقل  22 ماده

 درماه کشیک 12 اول سال
 درماه کشیک 10 دوم سال

 درماه کشیک 8 سوم سال
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 ماه در کشیک 6 پنجم و چهارم سال

 از عالوه برآن کشیک ودستیاران نهار از ، بیمارستانها در تحصیل به شاغل دستیاران کلیه 1 :تبصره
 .بود خواهند برخوردار شام و صبحانه ، پاویون

 . است گروه مدیر عهده به ضوابط طبق موظف کشیک افزایش و برنامه تنظیم 2: تبصره

 سالیانه شرایط ارتقاء احراز از بعد باالتر سال حکم وصدور است ساله یک دستیار آموزشی حکم 3 :تبصره

 .باشد می
 با آموزشی بیمارستانی گروه هر در آخر سال دو تخصصی دستیاران بین از نفر دو ساله همه  23: ماده

 یک آنها بین از و دستیاران پیشنهاد توسط آنها، فعالیت میزان و کاری وجدان تعهد، کفایت، به توجه

 .شود می منصوب ارشد عنوان دستیار به دانشکده رئیس حکم با و انتخاب گروه شورای تائید به نفر

 تصویب رئیس و گروه مدیر پیشنهاد به که است ای نامه آئین موجب به ارشد دستیار وظایف : تبصره
 .شود می گذاشته اجرا به مربوطه

 ها مرخصی  چ
 هر در توانند می ضرورت و ناخواسته موارد بروز صورت ودر نیاز به باتوجه دستیاران  24: ماده

 . نمایند استفاده مزایا بدون و زایمان استعالجی، استحقاقی، مرخصیهای از دستیاری سال

 :استحقاقی مرخصی  25: ماده

 استحقاقی مرخصیاز یکماه مدت به جمعا تحصیلی سال هر و روز5/2 ماه هر ازاء به توانند می دستیاران

 .نمایند استفاده

 های به سال و ذخیره روز 15 فقط تحصیلی سال طول در مرخصی از استفاده عدم درصورت : تبصره

 مرخصی بر عالوه مرخصی ذخیره روز 45 از حداکثر آخر سال در است مجاز دستیار شود می موکول بعد
 .کند استفاده سال همان استحقاقی

 .بود خواهد مربوطه گروه مدیر تائید و بخش رئیس نظر با ازمرخصی استفاده ترتیب

 :مزایا بدون :مرخصی  26 ماده

 بخش موافقت رئیس با خود استحقاقی مرخصی مدت مجموع معادل دوره طول در تواند می دستیار هر
 چهارساله های دوره مثال دستیار برای) باشد داشته تحصیل از انقطاع دانشکده و آموزشی گروه مدیر و
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 به مذکور مدت است بدیهی (نماید استفادهتحصیلی  هزینه کمک بدون مرخصی ماه چهار از تواند می

 .شد خواهد افزوده دستیاری دوره طول

 . نیست مجاز تحصیلی انقطاع مدت در دستیاری تحصیلی هزینه کمک پرداخت : تبصره

 :استعالجی مرخصی 27:  ماده

 اساس دستیاری بر دوره درطول یکماه حداکثر میزان به دستیاران برای استعالجی مرخصی از استفاده

 غیبت که در صورتی . است بالمانع دانشگاه پزشکی شورای و معتمد پزشک تائید و پزشک گواهی
 مذکور مدت التفاوت ما به برابر باشد بیشتر ماه یک از تحصیلی دوره طول در بیماری علت به دستیار

 سه از بیش بیماری مدت در اما .خواهد شد اضافه دستیاری مقرری از استفاده با وی دستیاری دوره به

 .نخواهدشد پرداخت دستیاری مقرری دستیار به ماه

 دهد دانشگاه اطالع به هفته یک ظرف را مراتب است موظف دستیار ، بیماری بروز :درصورت1 تبصره
 . است الزامی دوره مجدد شروع برای استعالجی گواهی ارائه و

 لغو یا درمورد ادامه گیری تصمیم کند تجاوز ماه شش از دستیار بیماری مدت که صورتی :در 2 تبصره

 .بود خواهد آموزشی دانشگاه شورای عهده به دانشگاه پزشکی شورای تائید از پس دستیاری دوره

 بالمانع دوره دستیاری درطول یکبار برای زایمان مرخصی ماه شش از خانم دستیاران استفاده  28: ماده
 .شود می محاسبه آموزشی دوران جزء مدت این از ماه یک فقط .باشد می

 دستیاری از مقرری زایمان مرخصی از کنندگان استفاده دستیاری دوره طول در یکبار برای فقط : تبصره

 .کرد خواهند استفاده

 رفاهی امور  ح
 . شد خواهد پرداخت دستیاران مقرری عنوان به مبلغی ماهانه دستیاران به  29 :ماده

 تعلق دستیاری مقرری دستیاران به ماه سه از بیش استعالجی مرخصی مدت در 1 : تبصره
 گیرد نمی

 قانون دولت مشمول کارکنان حقوقی ضریب افزایش میزان به ساله همه دستیاران مقرری30 :  ماده

 .شد خواهد مربوطه پرداخت دانشگاه اعتبارات محل از که یافته افزایش پرداخت هماهنگ نظام
 .می گیرد تعلق آنها هردوی به تاهل حق ، باشد دستیار نیز دستیار همسر که صورتی در 1 :تبصره



 

 بابل درمانی بهداشتی و دانشگاه علوم پزشکی وخدمات

 بیمارستان شهید یحیی نژاد 

66 

 

 پرداختارشدیت  حق عنوان به ماهیانه دستیاری مقرری درصد ده معادل ارشد دستیاران به  2 :تبصره

 .شد خواهد

 یا مطب خصوصی اداره و تاسیس حق وجه هیچ به دستیاران ، دستیاری دوره مدت درتمام  34: ماده
 موسسات از یک استخدام هیچ به وساعتی قراردادی صورت به حتی توانند نمی و ندارند را درمانگاهها

 . نماید استفاده خاص قرارداد خصوصی بخش ، آن به وابسته یا دولتی

 خویش فرما صورت به درمانی خدمات بیمه مزایای از باشند داشته تمایل که دستیارانی  35 :ماده
 .شوند برخوردار امتیاز این از سرانه حق درصد پنجاه پرداخت با توانند می نمایند استفاده

 انضباطی مقررات  خ
 شرح به برحسب مورد کنند کوشش توجهی قابل نحو به خود وظایف انجام در که دستیارانی  37 :ماده

 :گرفت خواهند قرار تشویق مورد زیر

 .بخش رئیس پیشنهاد مدیرگروه سوی از تقدیرنامه اعطای 1

 .مدیرگروه وتائید بخش رئیس پیشنهاد به دانشکده رئیس ازسوی تقدیرنامه اعطای 2

 .دانشکده رئیس پیشنهاد به دانشگاه رئیس سوی از نامه تقدیر اعطای 3

 با اعمالی مغایر به ویا ورزند قصور محوله وظایف انجام در مقیم دستیاران که صورتی در  38: ماده

 مورد برحسب اهمیت  مسئله به توجه با ورزند مبادرت ایران اسالمی جمهوری اهداف و پزشکی قداست

 :شد خواهد اعمال آنها درمورد زیر شرح به تنبیهاتی
 .بخش رئیس پیشنهاد به مدیرگروه سوی از کتبی اخطار 1-

 .مدیرگروه وتائید رئیس پیشنهاد به دانشکده رئیس ازسوی کتبی توبیخ 2-

 دستیاري ارتقا
 ذیل بشرح باالتر سال به دستیار هر ارتقاء برای زیر بندهای نیاز مورد نمرات کف کسب

 :میباشد

 بخشی درون ارزیابی نمره .حداقل1

 ها دوره کتبی آزمون نمره حداقل .2

 سالیانه کتبی آزمون نمره .حداقل3
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 کل کتبی آزمون نمره .حداقل4

 کل نمره حداقل .5

 ارتقاء آزمون کتبی به معرفی زمان تا حداکثر را خود نامه پایان پروپوزال موظفند دستیاران کلیه :توجه
 تصویب به یا دانشگاه و دانشکده پژوهشی شورای در گروه تائید از پس و آماده 3 به 2 سال سالیانه،

 .باشد رسانده

 .است گردیده سایت بارگزاری در ي دستیار ارتقا هاي آزمون به مربوط های نامه آئین و مقررات
http://sanjeshp.ir 

 اي حرفه رفتار
 اختصاص حرفه ای رفتار رعایت موضوع به (300) دستیاری دوره سالیانه ارتقا نمرات مجموع از نمره 30
 بخشی درون در ارزیابی دستیار قبولی برای ای حرفه رفتار بخش از نمره % 70 حداقل کسب و دارد

 .است ضروری

 :است عبارت ای حرفه رفتار ابعاد
  و درستکاری شرافت-2  پذیری مسوولیت و شناسی وظیفه-1

 دیگران به احترام -4     دوستی نوع-3

  شغلی تعالی-6      عدالت-5

 وی آموزش نظر زیر دستیار که علمی هیات عضو توسط دستیاران ای حرفه رفتار ارزشیابی پرسشنامه

 .شود می نگهداری آموزشی پرونده در و تکمیل بیند، می

 

http://sanjeshp.ir/
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 چک لیست ارزشیابی مهارت های ارتباطی و رفتار حرفه ای فراگیران

 
 2 1 0 گویه ها  ردیف

    در محیط بالینی، سر وقت حضور می یابد  1

    وظایف محوله را به درستی انجام می دهد 2

    از سوی بیماران و همکاران در دسترس است 3

    نیاز به همکاران خود کمک می کنددر صورت  4

    از وسایل و امکانات سیستم سالمت به درستی استفاده می کند 5

    قوانین و مقررات بیمارستان را رعایت می کند  6

    به بیمار/خانواده اطالعات الزم در مورد بیماری را ارائه می کند 7

    با بیمار محترمانه برخورد می کند 8

    جمالت تحقیر آمیز استفاده نمی کنداز  9

    حریم خصوصی بیمار را رعایت می کند 10

    به پرسنل بخش خود احترام می گذارد  11

    با بیمار به عنوان یک انسان رفتار می کند 12

    در موقعیت های دشوار خونسردی خود را حفظ می کند 13

    اسرار بیمار را حفظ می کند 14

    انتقاد پذیر است  15

    جمع نمرات 
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 عمومی پزشکی دوره کارورزي و کارآموزي ویژه

 :بالینی کارآموزي
 های آوردن توانائی بدست و آزمایشگاهی و بالینی دیدگاه از ها بیماری تشخیص مرحله این از هدف
 بیمار با صحیح منطقی و برخورد منظور به سریع گیری نتیجه و استقالل و اندیشه بردن بکار در الزم

 .باشد می درمانی و پیشگیری عملیات طراحی و

جراحی، داخلی، های دوره آن طی که است ماه 20 مطلوب بطور بالینی آموزی کار گذراندن زمان 

 باقیمانده واحدهایپوست و  رادیولوژی، روانپزشکی، بینی، و حلق و گوش چشم، زایمان، و زنان کودکان،
.باشند می آموزشی های ها،بیمارستان کارآموزی گذراندن محل. شود می گذرانده عمومی دروس

در آموزش و بخش در بستری بیماران بالین بر آموزش است بخش دو شامل بالینی کارآموزی 

.درمانگاه

 و نحوه بررسی و یابد اختصاص ها درمانگاه در آموزش به بایست می ازکارآموزی توجهی قابل بخش
 .شود داده تعلیم به دانشجویان بخش دستیاران و علمی هیئت اعضای حضور با سرپائی بیماران درمان

ترك بدون دانشجو که صورتی دراست.  ماه 27 کارآموزی مرحله گذراندن برای مجاز زمان حداکثر 

 به مجاز نباشد، کارآموزیدوره  گذراندن به موفق ماه 27 طول در موجه عذر داشتن و موقت تحصیل

.نیست تحصیل ادامه

کل دهم یک از بخش یک در کارآموزی طی دانشجوئی موجه های غیبت مجموعه که صورتی در 

  .می باشد آن بخش در کارآموزی کامل تکرار به موظف دانشجو کند، تجاوز بخش آن در کارآموزی مدت

 .است دانشکده آموزشی شورای عهده بر تصمیم استثنایی موارد خصوص در

 وظایف کارآموز مطابق بند های زیر است:شرح 

 :  کلیات( الف
 بیمارستان و اخالق و شرعی شئون رعایت و حفظ-1

 بیمارستان و بخش داخلی مقررات رعایت-2
  پزشکی آموزش درمان ، بهداشت وزارت از شده ابالغ مقررات و ها نامه آئین مفاد رعایت-3

 کالب ژورنال راند، صبحگاهی،گراند گزارش در موقع به حضور-4
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 ها بخش آموزشی راند در حضور-5

  ها درمانگاه در حضور-6

 ها بخش آموزشی های کنفرانس در حضور و برگزاری-7
 (.باشد می موجود تفکیک به بخش هر در)ها Must Learn فراگیری-8

 شده تعیین پیش از های کشیک در فعال حضور-9       

 تئوری های کالس در فعال حضور-10     

 :  پزشکی پرونده سازی مستند و بیمار از مراقبت -ب
o لینیکپاراک های بررسی و آزمایشات نتایج پیگری و تفسیر ، بالینی معاینه انجام و حال شرح اخذ 

 مارانبی کلیه از مناسب افتراقی های تشخیص نمودن مطرح و تشخیصی برنامه بیان و ارزیابی ،
 پرونده در ثبت و کشیک و عادی اوقات در خود به مربوطه بستری

o عاطال و معالج پزشک دستیار و کارورز همراه به و بخش در مربوط بستری بیماران روزانه ویزیت 

 یزیتو ویا لزوم صورت در سیربیماری نوشتن و دریافتی داروهای لیست و درمانی برنامه کلیات از
 سرپایی بیماران

o شاتآزمای جواب دریافت گیری پی مربوطه گروه و پزشکی دانشکده تشخیص به و لزوم صورت در 

 بیمار پاراکلینیکی های گزارش آخرین بررسی و( اورژانس موارد در مگر حضوری غیر شکل به)

o صویرت درخواست های برگه نوشتن مربوطه گروه و پزشکی دانشکده تشخیص به و لزوم صورت در 
 هکلی و آنژیوگرافی آندوسکوپی، ،سونوگرافی، رادیوگرافی، ، MRI, CT Scan جمله از برداری

 پاراکلینیک درخواست های برگه

 : درمانی – تشخیصی اقدامات - پ 
o وریدی و عضالنی تزریق 

o گیری رگ   

o وریدی گیری نمونه  
o گرفتن ECG 

o آن تفسیر و خون کشت برای گیری نمونه 
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o ساده پانسمان  

o تراشه لوله و حلق ترشحات ساکشن 

o تنفسی فیزیوتراپی  
o محیطی خون الم تهیه  

o ها زخم و گلو از گیری نمونه 

 توسط تواند می دستیار یا معالج پزشک مستقیم نظارت تحت و موافقت با تنها زیر امور انجام 

 :شود انجام کارآموز
o معده ترشحات از نمونه گرفتن و معده لوله گذاشتن  

o (جنس هم بیماران در ترجیحاً) شیرخواران و نوزادان در جز به ادراری سوند گذاشتن 

o شریانی خون گازهای گرفتن(ABG ) 
o فلبوتومی  

o بخیه کشیدن و زدن بخیه 

o تست انجام PPD آن خواندن و  

o یهبخ یا و( روتین غیر) تخصصی شوی و شست دبریدمان به نیاز که هایی ن پانسما انجام 
 .باشند شده عفونی یا و دارند معالج پزشک نظر طبق مجدد

o گوش شستشوی انجام  

o جنین قلب ضربان کنترل (Fetal Heart Rate) جنین حرکات و رحم انقباضات و  

o گچ بازکردن و ساده گیری گچ  

 مقاطع فراگیران توسط را اعمال این از کدام هر انجام توانند می تنها زیر موارد در کارآموزان

 :نمایند مشاهده( دستیار یا کارورز) باالتر
o بینی قدامی تامپون مشاهده  

o چشم و بینی حلق، گوش، از خارجی جسم کردن خارج مشاهده  
o بینی ریزی خون کوتر مشاهده  

o و    تراشه لوله گذاشتن مشاهدهairway   
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o پوستی کشش کارگذاری مشاهده  

o گیری آتل مشاهده 

o لومبار پونکسیون انجام مشاهده(Lumber Puncture) 

 :بالینی کارورزي
 و تکمیل بنفس اتکاء افزایش و گیری تصمیم قدرت تقویت و ها مهارت پرورش مرحله این از هدف

 مسئولیت واگذارکردن و درمانی و بهداشتی مسائل با کارورز مستقیم رویاروئی طریق از اندیشه پرورش

 .باشد می او بعهده درمانی– بهداشتی امور
 کودکان، جراحی، داخلی، های دوره آن طی که است ماه 18 کارورزی مرحله گذراندن مطلوب زمان 

 از دوره یک و کارورزان توسط کلیه روانپزشکی و چشم بینی، و حلق و گوش بهداشت، زایمان، و زنان

 که هائی بیمارستان سایر یا و آموزشی های بیمارستان پوست در و قلب عفونی، اعصاب، های دوره
 .میشود گذرانده باشند داشته را کارورز پذیرش قابلیت

نماید استفاده مرخصی ماه یک از تواند می کاروزی دوران ماه 18 طول در کارورز. 

نماید تجاوز آن مدت کل دهم یک از بخش یک طول در کارورزی های غیبت مجموع صورتیکه در 

 آموزشی شورایعهده  بر تصمیم استثنائی موارد خصوص دراست.  بخش آن در کارورزی تکرار به موظف
.است دانشکده

شد خواهد تنظیم مربوطه های بخش یا و دانشکده آموزشی شورای توسط کاروزان کار ساعت.

 دردرمانگاه سرپائی بیماران درمان و بررسی به بایست می بخش هر بالینی کارورزی از ای عمده بخش

 . یابد اختصاص بخش دستیاران و علمی هیئت اعضای راهنمائی و حضور با ها
نمره بصورت کارورزی کیفیت ارزیابی و کار انجام گواهی بخش هر در کارورزی زمان خاتمه از پس 

.شود می صادر کارورزپرونده  در ضبط بمنظور مربوطه بخش توسط زیر موارد به توجه با 20 تا صفر

 .کارکنان بخش سایر و بیماران با رابطه حسن و پزشکی شئون حفظ و اسالمی اخالق رعایت– الف    

 .تنظیمی بخش برنامه براساس محوله های کشیک انجام و بخش در وقت تمام و مرتب حضور– ب    
 .بخش ضوابط طبق محوله امور انجام در مسئولیت احساس و دقت– ج    

 .بخش آن در کارورزی دوره طول از کارورز برداشت میزان و مهارت افزایش– د    



 

 بابل درمانی بهداشتی و دانشگاه علوم پزشکی وخدمات

 بیمارستان شهید یحیی نژاد 

73 

 

صورت این غیر در باشد می 20 از نمره 12 حداقل کسب بخش هر کارورزی در شدن قبول شرط 

.است بخش آن در کارورزی تکرار به موظف کارورز

به موفق کارورزی صورتیکه دراست.  سال 2 کارورزی مرحله گذراندن برای مجاز زمان حداکثر 
 ،بهداشت وزارت شورای پزشکی عهده بر وی درخصوص تصمیم نباشد سال 2 طی مرحله این گذراندن

.است پزشکی آموزش و درمان

های زمینه از یکی در تحقیقی رساله یک ارائه به موطف کارورز هر پزشکی دانشنامه اخذ بمنظور 
.باشد می پزشکی

 :  کلیات( الف
 بیمارستان و واخالق شرعی شئون رعایت و حفظ-1

 بیمارستان و بخش داخلی مقررات رعایت-2

  پزشکی آموزش درمان ، بهداشت وزارت از شده ابالغ مقررات و ها نامه آئین مفاد رعایت-3

 کالب راند،ژورنال صبحگاهی،گراند گزارش در موقع به حضور-4
 ها بخش آموزشی راند در حضور-5

  ها درمانگاه در حضور-6

 ها بخش آموزشی های کنفرانس در حضور و برگزاری-7

 (.باشد می موجود تفکیک به بخش هر در)ها Must Learn فراگیری-8
 شده تعیین پیش از های کشیک در فعال حضور-9       

 تئوری های کالس در فعال حضور-10     

  :ب( مراقبت از بیمار و مستند سازی پرونده پزشکی

o  اخذ شرح حال و انجام معاینه بالینی، ارزیابی و طرح برنامه تشخیصی درمانی از کلیه بیماران

 های افتراقی مناسب تشخیصبستری مربوط به خود در اوقات عادی و کشیک و مطرح نمودن 

o   ویزیت بیماران بستری مربوط در بخش، قبل از پزشک معالج یا دستیار 
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o   پیگیری دریافت جواب آزمایشات )به شکل غیرحضوری مگردر موارد اورژانس( و بررسی آخرین

 های پاراکلینیکی بیمار گزارش

o   نوشتن دستورات پزشکی تحت نظارت پزشک معالج یا دستیار 

o  یادداشت های مخصوص آغاز و پایان هردوره درمان بیمار نوشتن 

o  نظر پزشک معالج یا دستیار مسئول در بخش  نوشتن خالصه پرونده زیر 

o  بیماری  نوشتن برگه سیر 

o  دستیار مسئول دربخش  ظرپزشک معالج یان نوشتن برگه مشاوره با 

o  های درخواست تصویر برداری از جمله نوشتن برگه MRI, CT Scan ،  ،رادیوگرافی، سونوگرافی

های درخواست پاراکلینیک دیگر، در صورتی که برابر مقررات  آندوسکوپی، آنژیوگرافی و کلیه برگه

 آن گروه یا بیمارستان یا دانشکده نیاز به نگارش شرح حال بیمار در فرم مربوط باشد

o شوند و انجام بالین بیمارانی که احیاء می حضور بر CPR   

o ن بیماران بدحال و آنهایی که نیاز به مراقبت ویژه دارند و هر بیماری که در بخش حضور بر بالی

 نیاز به ویزیت مجدد داشته باشند

o  کنترل عالئم حیاتی و مراقبت از بیماران پس از انجام اقدامات تشخیصی تهاجمی نظیر بیوپسی

حمل از آب یا تست تهای خطیر نظیر محرومیت  کبد، بیوپسی کلیه یا کسانی که برای آنها تست

 شود تحت نظارت پزشک معالج یا دستیار مسئول در بخش انسولین انجام می و گلوکز

o  ثبات داشته باشند و بیمارانی که نیاز به مراقبت همراهی با بیماران بدحال که عالئم حیاتی بی 

 های به بخشکند، در انتقال  آنها را تهدید می یایه های خاص پزشکی دارند و امکان بروز عارضه

 ها با نظر پزشک معالج یا دستیار ارشد کشیک بیمارستان و سایر دیگر

 درمانی  –پ(اقدامات تشخیصی  

o انجام اقدامات زیربرعهده کارورز می باشد 
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گذاشتن لوله معده، گذاشتن سوند اداری در بیماران ترجیحاً هم جنس به جز در شیرخواران، 

ها، نمونه گیری  ه الم خون محیطی، نمونه برداری از زخمتهی (ABG) گرفتن گازهای خون شریانی

 ECG و خواندن آن، تفسیر مقدماتی PPD برای کشت گلو، بخیه زدن و کشیدن بخیه، انجام تست

هایی که نیاز به دبریدمان، شست و شوی تخصصی )غیر  و نوشتن آن در پرونده، انجام پانسمان

معالج دارند و یا عفونی شده باشند، انجام شست و شوی روتین( و یا بخیه مجدد طبق نظر پزشک 

گوش، تامپون قدامی بینی، چک کردن مشخصات کیسه خون با فرآورده خونی برای تزریق خون 

 یا فرآورده به بیمار

o  انجام امور زیر تنها با موافقت و تحت نظارت مستقیم پزشک معالج یا دستیار برعهده کارورز می

 باشد

، گرفتن زایمان واژینال،  airway دارویی بیماران بستری خود، گذاشتن لوله تراشه و های نوشتن نسخه 

 و انقباضات رحم و حرکات جنین، گذاشتن (FHR) انجام اینداکشن در زایمان، کنترل ضربان قلب جنین

IUD  کورتاژ، خارج کردن جسم خارجی از گوش، حلق، بینی و چشم، کوتر خون ریزی بینی، کارگذاری ،

، آسپیراسیون و بیوپسی مغزو  (LP) شش پوستی، آتل گیری، گچ گیری ساده انجام پونکسیون لومبارک

 و داخل مفصلی، انجام جراحی (intrathecal) استخوان، پونکسیون مفصل زانو، تزریق داخل نخاعی

آبسه،  ی تخلیه ingrowingnail (ها سطحی خارج کردن های سرپایی ساده )ختنه، برداشت توده

 colonمایع آسیت و پلور،  (tap) کشیدن chest tube مونه گیری سوپراپوبیک، گذاشتنن

washout های نفروستومی یا سیستوستومی، درناژ  ، تزریق داروهای خطرناك، تعویض لوله

سوپراپوبیک مثانه، گذاشتن کاتتر وریدی نافی و همکاری در تعویض خون نوزادان، سونداژ ادراری 

دان و هر اقدام تشخیصی درمانی تهاجمی دیگر که ممکن است در برنامه آموزشی شیرخواران، کات 

  .کارورزان پیشنهاد شده باشد

o  انجام امور زیر تنها در موارد ضروری و اورژانس به تشخیص پزشک معالج یا دستیار ارشد کشیک

  : برعهده کارورز می باشد
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نمونه از ترشحات معده، باز کردن گچ،  ؛ گرفتن intake/output کنترل و چارت عالئم حیاتی و

های درخواست پاراکلینیک که نیاز به نگارش شرح حال ندارد، انتقال نمونه به  فلبوتومی، نوشتن برگه

های دیگر  آزمایشگاه ؛ پیگیری حضوری جواب اقدامات پاراکلینیک، همراهی بیماران به قسمت

 های خون بالین بیمار، شیمی درمانی، انتقال بستهبر  (standby) زدن، حضور پیوسته بیمارستان، آمبو
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 پزشکی :رواناهداف آموزشی دانشجویان کارورز 

. انتظار می رود که کارورز با روپوش سفید و نصب اتیکت، حفظ اخالق و شئونات پزشکی در درمانگاه ها و 1
کالس درس در ساعت مقرر حضور داشته باشند و در برنامه های کشیک محوله انجام وظیفه نمایند . تعداد کشیک 

ی گردد . کار ورز باید در برخورد با بیماران و هر کارورز در ماه بر مبنای تعداد کارورزان توسط مدیر گروه تعیین م
 همکاران در بخش رعایت اصول اخالقی و سئونات اسالمی ر ابنماید . 

که بصورت روزانه برگزار می شود ،  OSCEهای مرور مطالب آموزشی و آمادگی برای امتحان  . در کالس2
 حضور داشته باشند .

 .ه آنان را در پرونده درج نمایندروان و ثبت گزارش پیشرفت روزان. شرح حال بیماران بستری در بخش اعصاب و3

 ماهه داشته باشند .  . ارائه  ژورنال در طی دوره یک4

داشته باشند و به معرفی  روزهای دوشنبه در بخش اعصاب وروان حضور  Morning report. در جلسات 5
زمینه تشخیص های افتراقی و درمان آنها تبحر پیدا  بیماران مراجعه کننده به اورژانس روانپزشکی بپردازند و در

 کنند . 

روزهای سه شنبه و چهارشنبه در بخش اعصاب وروان حضور  Case  report. در جلسات ژورنال کالب و 6
 داشته باشند .

 براساس مقررات آموزشی برآیند . OSCE. از عهده امتحانات پایان دوره که به صورت 7

ساتید ا یا غیر موجه عدم رعایت شئونات اخالقی در برخورد با سایر دانشجویان بیماران و غیبت موجه . تاخیر و8

 . منجر به کاهش نمره انتهای بخش یا تجدید دوره خواهد شد
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 پزشکی : رواناهداف آموزشی دانشجویان کارآموز 

 
ناسایی ش سفید نصب اتیکت ش. کاراموزان بخش روانپزشکی انتظار می رود که با ظاهر قابل قبول پوشیدن روپو1

صبح  7:30هر کارآموز باید از ساعت  در ساعت مقرر در بخش و درمانگاه های روانپزشکی حضور داشته باشند .
 در بخش حضور داشته باشد .  14تا 
 بصورت صحیح بیمار را معاینه نمایند . . از بیماران به درستی شرح حال ثبت و2
 ه بالینی تشخیص های افتراقی صحیح را مطرح نمایند . . با توجه به شرح حال و معاین3
. براساس منابع علمی مدون اعالم شده توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بحث های مطرح شده 4

 توسط اساتید برای بیمار برنامه تشخیصی را مطرح نمایند . 
 . . با مفاهیم اولیه روانپزشکی و تقسیم بندی اختالالت آشنا شوند5
 شرح حال روانپزشکی را بشناسند . . مصاحبه و6
 ی حوهن آشنایی با اورژانس های روانپزشکی و عالمت شناسی در روانپزشکی و . آشنایی با وضعیت روانی و7

 برخورد با آن فراگیرند .
 ها را بشناسند .  صول درمان بیماری. کلیات و ا 8
زنان باردار ،شیرده ، اطفال و افراد مسن یا مبتال به قند یا تشنج . موارد داروهای خاص و منع مصرف آنها را در 9

 برای بیماران شرح دهند. های ویژه دارویی را بشناسند و های خاص یا حساسیت وسایر بیماری
 ماه انجام شود . . ارائه مطالب تحقیقی در طی یک10
 پرونده بیماران بستری ثبت کنند . . شرح حال کامل روانپزشکی ، گزارش پیشرفت روزانه بیماران را در11
روزهای سه شنبه و  Case reportروزهای دوشنبه و ارائه ژورنال و  Morning report. در جلسات 12

 روان حضور داشته باشند .  چهارشنبه در بخش اعصاب و
 . از عهده امتحانات کتبی و شفاهی دوره براساس مقررات آموزشی برآیند .13

تاخیر ، غیبت موجه یا غیرموجه ، عدم ارائه کنفرانس یا مطالب درخواستی تحقیقی توسط اساتید منجر به  نکته :
 کاهش نمرات دانشجویان خواهد شد . 
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 اهداف آموزشی دانشجویان کارآموز پوست : 

 
ناسایی در ش. کاراموزان بخش پوست انتظار می رود که با ظاهر قابل قبول پوشیدن روپوش سفید نصب اتیکت 1

 14صبح تا  7:30ساعت مقرر در بخش و درمانگاه های پوست حضور داشته باشند . هر کارآموز باید از ساعت 
 در بخش حضور داشته باشد . 

 . از بیماران به درستی شرح حال ثبت و بصورت صحیح بیمار را معاینه نمایند .2
 . با توجه به شرح حال و معاینه بالینی بیماران درمانگاه تشخیص های افتراقی صحیح را مطرح نمایند . 3
. براساس منابع علمی مدون اعالم شده توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در کالس های برنامه 4

د به سواالت قبل و پس از مبحث ریزی شده شرکت نمایند و عالوه بر ارائه ی بحث های مطرح شده توسط اساتی
 درسی پاسخ دهند . 

 . طبق برنامه ی مدون وزارتخانه مباحث کریکولوم را فراگیرند .5
 . مصاحبه و شرح حال پوست را بشناسند .6
. آشنایی با سمیولوژی ضایعات پوستی و آشنایی با تشخیص های افتراقی و اورژانس های پوست و نحوه ی 7

 اگیرند .برخورد با آن را فر
 . کلیات و اصول درمان بیماری ها را بشناسند . 8
. موارد داروهای خاص و منع مصرف آنها را در زنان باردار ،شیرده ، اطفال و افراد مسن یا مبتال به قند یا تشنج 9

 وسایر بیماری های خاص یا حساسیت های ویژه دارویی را بشناسند و برای بیماران شرح دهند.
 فرانس آموزشی در طی یک ماه انجام شود .. ارائه کن10
 . شرح حال کامل پوست ، گزارش پیشرفت روزانه بیماران را در پرونده بیماران بستری ثبت کنند .11
. در جلسات آموزشی ارائه کنفرانس ، ارائه اسالید حضور فعال داشته باشند و اطالعات الزم در الگ بوک در 12

 درمانگاه ها ثبت گردد. 
 ز عهده امتحانات کتبی و شفاهی دوره براساس مقررات آموزشی برآیند .. ا13

تاخیر ، غیبت موجه یا غیرموجه ، عدم ارائه کنفرانس یا مطالب درخواستی تحقیقی توسط اساتید منجر به  نکته :
 کاهش نمرات و یا تجدید دوره دانشجویان خواهد شد . 
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 اهداف آموزشی دانشجویان کارورز پوست :

. انتظار می رود که کارورز با روپوش سفید و نصب اتیکت، حفظ اخالق و شئونات پزشکی در درمانگاه ها و 1
کالس درس در ساعت مقرر حضور داشته باشند و در برنامه های کشیک محوله انجام وظیفه نمایند . تعداد کشیک 

ی گردد . کار ورز باید در برخورد با بیماران و هر کارورز در ماه بر مبنای تعداد کارورزان توسط مدیر گروه تعیین م
 همکاران در بخش رعایت اصول اخالقی و سئونات اسالمی ر ابنماید . 

. در کالس های مرور مطالب آموزشی و آمادگی برای امتحان بصورت روزانه برگزار می شود ، حضور داشته 2
 باشند .

 .ش پیشرفت روزانه آنان را در پرونده درج نمایند. شرح حال بیماران بستری در بخش پوست و ثبت گزار3

 . ارائه  موارد گزارش بیمار به صورت طرح سوال در طی دوره پانزده روزه داشته باشند . 4

. ابتدا هر صبح بیماران بستری در بخش توسط کارورز کشیک ویزیت و مسائل بیمار به استاد مربوطه اطالع 5
در اتاق عمل سرپایی حضور داشته باشند و  پس از کالس درس جهت ویزیت داده شود .سایر کارورزان در بخش 

بیماران به درمانگاه مراجعه نمایند و شرح حال کافی ثبت گردد تا در مورد تشخیص های افتراقی و درمان آنها 
 تبحر پیدا کنند . 

 اشند .. در جلسات کالس های درس و اتاق عمل و درمانگاه طبق نظر اساتید حضور داشته ب6

 . از عهده امتحانات پایان دوره براساس مقررات آموزشی برآیند .7

. تاخیر و غیبت موجه یا غیر موجه عدم رعایت شئونات اخالقی در برخورد با سایر دانشجویان بیماران و اساتید 8

 . منجر به کاهش نمره انتهای بخش یا تجدید دوره خواهد شد

 

 


