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  سخن نخست 

 

 

بستگان، به بيمارستان  بيماري خود يا يكي از بار براي معالجة حداقل يكطول سال، در  هاانسان

و در  بسيار خوبكنند و انتظار دارند كه خدمات درماني با كيفيت باال، سطح ايمني مراجعه مي

  .ها ارائه شودي سرشار از احترام و همدلي به آنمحيط

 ، موجوديت خود را با ارائةو بيمارستان ، بيماران هستندمشتريان اصلي مراكز درمانيدر واقع،  

به اهميت توجه به ، مسئولين بيمارستاني امروزه. آوردمي دستهبيماران بالزم به خدمات درماني 

پرسنل،  نظرمحيط بيمارستان از  مطابقتتا با  كوشندمياند و بردهپي بيمار و جلب رضايت او

در جهت جلب رضايت بيماران گام  ،تجهيزات، دارو و امكانات رفاهي با نيازهاي بيماران و همراهان

هاي خوشبختانه در سال. استمستلزم بكارگيري ابزاري مناسب  ،رسيدن به اين هدف البته. بردارند

اي مسئولين اين مسير بر پيمودنهاي كشور، برنامة حاكميت باليني در بيمارستاناخير با اجراي 

سازد كه ميباليني محيطي را فراهم حاكميت  برنامة. هموارتر شده است تر وراحت هابيمارستان

بدون دخالت و  كار كنند بهتر توانندكه چگونه مي اين باشندفكر به  هميشه ،پرسنل سالمت

اما بايد توجه داشت كه تنها،  .دهندرا افزايش  تاخدم ةكيفيت ارائبا ميل و ارادة  خود، ، ديگران

 ،حاكميت باليني در بيمارستان كافي نيست موفقيت اجراي برنامة برايتعهد مسئولين بيمارستان 

، كتاب حاضر با بدين منظور. نيز مهم استار در روند درمان بيماري بلكه مشاركت و دخالت بيم

و  هاجامعه از اهداف اجرايي شدن برنامة حاكميت باليني در بيمارستانهدف ارتقاء سطح آگاهي 

كيفيت خدمات باليني در  ءها در مسير ارتقاارات و نقش بيماران و همراهان آنانتظ برشمردن

شدن جامعه  ي اين كتاب و همراه و همگامامحتو اميد است با مطالعة. استرائه شده ها ابيمارستان

هاي استان به رستانها، رؤياي بهبود مستمر كيفيت خدمات باليني در بيمابا مسئولين بيمارستان

  .تر شودواقعيت نزديك

  

   سعيد كشميريدكتر     

امور درمان معاون                                                                                              
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  قدمه م

رگير د ،هاي سالمتها و نظام و در حال توسعه، دولت در بسياري از كشورهاي توسعه يافته

در  .ها حفظ و ارتقاي مداوم كيفيت خدمات سالمت استفرآيندهايي هستند كه هدف آن

يدن به يك مديريت پويا و خودكفا در مراكز بهداشت و درمان براي رس ، حوزةحاضرحال 

اين تئوري براي . خدمات سالمت، تئوري حاكميت باليني را بكار گرفته است ارائه دهندة

آزمون موفقي  ،در كشورهاي ديگرو  در انگلستان معرفي گرديد 1998اولين بار در سال 

 1385ايران نيز، اين برنامه در سال  در كشور ما. داشته و مورد توجه قرار گرفته است

به دستور مقام محترم وزارت بهداشت به عنوان يك  1388شناخته شد و نهايتاً در آبان ماه 

كيفيت خدمات در وزارت بهداشت و درمان و آموزش  يبراي ارتقا پذيرفتهچارچوب 

هاي كشور ابالغ اي به رؤساي محترم دانشگاهو طي بخشنامه پزشكي كشور انتخاب شد

اعم  ؛هاي استانبيمارستانرسماً در كلية  1389نامه در سال در استان بوشهر ، اين بر. شد

  . تأمين اجتماعي اجرايي شد از دولتي، خصوصي، ارتش و

  حاكميت باليني چيست؟ 

تا  شوندمتعهد مي ،خدمات سالمت هاي ارائه دهندةدر قالب آن سازماناست كه  يچارچوب 

ارتقاي كيفيـت   و پاسخگويي مستمر در زمينةبا حفظ استانداردهاي باالي مراقبت از بيمار، 

 ،مـدت  طـوالني  اين هدف در قالب يك برنامـة  و اجراي تحقق. خدمات خود تالش نمايند

 بايد توجـه داشـت كـه ارتقـاي    . مبتني استاين چارچوب بر هفت محور  .امكان پذير است



  بيمارايمنبيمارستان ايمن، درمان ايمن،                        4  

 

-مستمر ايمني و كيفيت خدمات باليني حاصل نخواهد شد مگر با هماهنگ نمـودن برنامـه  

  . نشان داده شده است 1در تصوير شماره  كه در اين هفت محور تأكيد شدههاي 

  

  حاكميت باليني معرفي هفت محور برنامة:  1شماره  تصوير
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در كه  سازدمحيطي را فراهم مي در نهايت، هاحاكميت باليني در بيمارستان اجراي برنامة

با ، اما شودميرضايتمندي بيماران  موجب بهتركيفيت  و با ايمني بيشترخدمات  آن، ارائة

، اين برنامه در قالب محور تعامل با بيمار و جامعه، به جمعيت توجه به تصوير شمارة يك

در امر كسي كه عنوان ه ب ،بيمارنقش اي داشته و بر ات توجه ويژهخدم دريافت كنندة

  .  تأكيد دارد ، تأثيرگذار است،درمان و ايجاد فرهنگ انعطاف پذير و مشاركتي

 سبب ،و جامعه در امر سالمت يادآوري اين نكته در اينجا الزم است كه مشاركت بيمار

افزايش رضايتمندي و جلب اعتماد بيشتر مددجويان، كاهش اضطراب و هيجانات بيماران، 

رات پايا و مثبت بر سالمتي    درك بيشتر نيازهاي فردي، ارتباط مثبت و بهتر متخصصان و اث

  .شودمي

هاي طرح حاكميت باليني اجراي برنامهكه  كردتوان ادعا مي پيشين،مطالب  با توجه به

همة كساني كه خدمات اين مراكز را دريافت و  كاركنان، پزشكان، پرستارانبدون مشاركت 

تا با به تصوير كشيدن  كنيمميدر اين ارتباط سعي . آيدبه مرحلة اجرا درنمي كنند،مي

و چگونگي همكاري و  از ورودي بيمارستان تا درب خروجيبيمار در بيمارستان،  حضور

، با هدف بهبود سريع بيماران، اين ارتباط اين مسيرر با پرسنل بيمارستان در همراهي بيما

  . تقويت و حفظ گردد
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  بيمارستان را بيشتر بشناسيم 

كه با اخذ مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش  نهادي است اجتماعي :  بيمارستان

و پژوهشي به منظور پزشكي با استفاده از امكانات تشخيصي، درماني، بهداشتي، آموزشي 

ستاني بيمار. دشوروزي تأسيس ميتري به صورت شبانهبيماران سرپايي و بس درمان و بهبود

  . شهرستان نام داردبيمارستان  عمومي يا بيمارستان كنند،بيشتر افراد به آن مراجعه ميكه 

هستند  هاي بستري و سرپاييهاي بيمارستان شامل سرويسبخش :هاي بيمارستانبخش

پردازند و كه به مراقبت تخصصي از بيمار مي گروهي: شوندو به دو گروه اصلي تقسيم مي

  : هاي بيمارستان عبارتند ازمهمترين بخش. ديريت ارتباط دارندهاي مگروهي كه با فعاليت

 هاي كلينيكيبخش
، نوزادان، اطفال، ICU ،CCU، جراحي مردان و زنان، ژانس، داخلي مردان و زناناور

 بخش عفوني، سوختگي، اعصاب و روان، زايشگاه، اطاق عمل، زنان

 بانك خون، داروخانه ، بخش فيزيوتراپي، آزمايشگاه، بخش تصوير برداري هاي پارا كلينيكيبخش

 واحدهاي پشتيباني
بخش خدمات ، واحد رختشويخانه، آتش نشاني، واحد تاسيسات، ساختمان، ركاتاواحد تد

 ، تجهيزات پزشكيواحد تغذيه، اسيون مركزياستريليز

 اداري هايواحد

اعتبار بخشي، حاكميت ( واحد بهبود كيفيت، واحد مديريت پرستاري، واحد كنترل عفونت

واحد ، مديريت منابع انساني واحد، واحد مدارك پزشكي، فناوري اطالعاتواحد ، )باليني

واحد پذيرش و مديريت مالي،  ،ايحرفهو  واحد بهداشت محيط، مديريت پسماند

 ، رسيدگي به شكايات، مددكاري اجتماعي، بيمه، نقليه، حراستترخيص

فعــاليتي  هــا صــومعه ،قــديم در روزگــاران:  هــاي پرســنلي شــاغل در بيمارســتانگروه

ــان نقــش پرســتاران را هــاي امــروزي داشــتند نظيــر بيمارســتان ــدايفــا مــيو راهب . كردن

ـ   ارائـة امروزه  حاضـر در   مختلـف هـاي  اني در بيمارسـتان بـه همكـاري گروه   مراقبـت درم
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هـا بـر حسـب نـوع تخصـص و نقـش خـود در بهبـود         ايـن گروه . بيمارستان وابسته است

ــه    ــاران ب ــالمتي بيم ــت س ــتةدو و بازگش ــاليني  دس ــتارا ( ب ــكان، پرس ــاران، پزش ن، بهي

ــاران، تكنســين ــاوكمــك بهي ــا، مام ــاليني.) ..ه ــر ب ــان شــاغل در (  و غي مــديران و كاركن

بـه   مـذكور  هـاي  شـوند و در يكـي از بخـش   مـي  تقسـيم ) هـاي پشـتيباني و اداري  بخش

  . پردازندفاي نقش مياي

  ورودي بيمارستان

بيمارستان مداوا و يا عيادت بيمار، به  برايدر طول زندگي خود حداقل يكبار  ما همة

ديگر، مقررات و  بيمارستان نيز مانند هر سازمان يا نهاد دولتي. كنيممراجعه مي

اعم از بيماران  (امنيت و رفاه حال مراجعين براي حفظ و ارتقايكه  هايي دارددستورالعمل

به معرفي مقررات  ،ادامهدر  .بايد اجرا شود ،رماني و همراه بيمارپرسنل د، ) بستري يا سر پايي

   .استكه مستلزم مشاركت و همراهي بيمار و بستگان او  پردازيمميهايي و دستورالعمل

  

  

كنيد، اتاقك نگهباني  واحدي كه با آن برخورد مياولين  ،هر بيمارستاندر زمان ورود به 

. شوندميو با اتيكت شناسايي  دارند سانپوششي يك ،پرسنل نگهباني بيمارستان. است

در بدو ورود مراجعين به بيمارستان،كنترل ورود و پرسنل اين واحد، پاسخگويي  وظيفة

  واحد نگهباني 
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ن آنها بيماران و همراها هاي مالقات و برقراري امنيتو مراجعين در ساعت خروج پرسنل

  .استها در بخش

 هاي  وروديكنار درببيمارستان در  وطةمحبر درب ورودي پرسنل نگهباني را عالوه 

 ليست بيماران هر نگهبانان با در دست داشتن .بيمارستان خواهيد ديد هايهمة بخش

از عيادت  را نوع بيماريو  نام بيمار ،از ورود به بخش قبلاران ترخيص شده، بخش و بيم

ديگري منتقل شده اگر بيمار شما ترخيص يا به بخش  با اين كار، .پرسندمي كنندگان

  .كنندميشما را راهنمايي  ،باشد

در  كارت همراه مجاز به تردد عنوان با ي، كارتهمراه بيمار در بخش به پرسنل اين واحد

به نفر  ت بايداين كار ،همراه  بيمار جاييجابه در صورت كه دهندمي بخش و بيمارستان

جلوگيري ها بخش ازدحامتا از تجمع  بيش از يك نفر بر بالين بيمار و بعد سپرده شود 

  .شود

موظـف   گيري همراه بيمار با پرسنل يا همراهان ديگـر، پرسـنل نگهبـاني   در صورت در 

 ،خاتمـه دهنـد   ، بـه درگيـري  به همراه پرسنل انتظامات مستقر در بيمارسـتان  هستند كه

در چـارچوب  . از به مراجع قانوني اطالع دهندو در صورت ني  اتفاقات را صورتجلسه كرده

ا حفظ مقررات ورود و خـروج بـه   ب كه رودانتظار مي همراه بيمارحاكميت باليني از  برنامة

و جلوگيري از بر هم زدن نظم و  رفاه حال بيمار خود و ساير بيمارانحفظ براي ها، بخش
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در  و دهزم را بعمـل آور همكـاري ال  ،آرامش حاكم در بيمارستان، با پرسنل واحد نگهباني

  . داشياء قيمتي به همراه نداشته باشن ،هنگام مراجعه به بيمارستان

  :تابلوها و عالئم راهنماي بيماران در بيمارستان 

اي را به خود جلب تابلوي مهمي كه توجه هر بينندهدو  ،بيمارستانهر  به در بدو ورود

  . استكند، تابلوي رسالت بيمارستان و منشور حقوق بيمار مي

موريت و بيانگر مأهاست كه فلسفة وجودي و وجه تمايز اصلي سازمانبيمارستان، رسالت 

  .استخدمات درماني به بيماران  اهداف مجموعة مديريت و پرسنل درماني از ارائة

 با حقوق قانوني خود، وي همراهاناطالع و آشنايي بيمار و  براي ،بيمار يمنشور حقوق

  مانيدر شهايبيمار در انتخاب يا رد رو االنةتوانمندي تيم باليني و مشاركت فع ،امكانات

كاركنان نيز در  يبيمار، تابلوي منشور حقوق يعالوه بر منشور حقوق. تدوين شده است

ضروري است بيماران و همراهان، نسبت به . هاي بيمارستان نصب شده استبخش ورودي

از اثرات مثبت كسب اطالع از . مطالعه و رعايت حقوق كاركنان نيز توجه ويژه داشته باشند

با كادر  انهمراهو روابط بين بيمار حقوق پرسنل بر بيمار و حقوق بيمار بر پرسنل، بهبود 

   . است بيمارستان درماني

ايـن تـابلو حـاوي    . اسـت  بيمار در بيمارسـتان  يراهنماي ابزار ديگري برايلوي اعالنات، تاب

ك پزشكان و اطالعات يزماني كش اختصاصي، برنامة -ها، مطالب آموزشي عموميبخشنامه
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اين تابلو، ضمن  مطالعة. ي به مراجعين نصب شده استرسانديگري است كه با هدف اطالع

ـ بايـد   ،اسـت  در ذهـن مـراجعين  برخي سواالت موجود  گويپاسخاينكه  ي ابـزار  عنـوان هب

  .نمودتوجه  به آنهاي بيمارستان آموزشي در بخش

 يهادر بدو ورود به بيمارستان و بخشراهنماي مراجعين  هاينوارهاي رنگي، از ديگر ابزار 

اين راهنماها بـا نصـب  و خـط كشـي در راهروهـاي بيمارسـتان،       . رودمختلف به شمار مي

داروخانه،  ،درمانگاه ،تراپي، فيزيولوژي، راديوشگاههايي نظير آزمايرا به سمت واحدمراجعين 

براي اولـين بـار    وي بيمار و همراهكنند و حتي اگر هدايت مي خانه و سرويس بهداشتيمازن

راحتي  د بهنوانتمي  نوارهاي رنگي و تابلوها كمك اينبا  ،به بيمارستان مراجعه كرده باشند

اي راهنماي ها و تابلوهاز خط كشي  هايينمونهتصوير زير،  .دبه واحد مورد نظر مراجعه كنن

  .دهدمي ها را نشانمراجعين در بيمارستان
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شده است يا كر وكي آن بخش نصب  نقشه راهنما ،عالوه برآن در ورودي هر بخش   

ن بيمار به صورت مجزا كه قسمت هاي مختلف يك بخش را جهت بيماران و همراها

   .كرده استخص مشروي نقشه 

  

  

فضاي موجود در اين بخش بر حسب اولويت ارتباط و طي مسير سفر درماني بيمار شرح 

  . داده شده است

  : بخش اورژانس جانبيفضاهاي  �

  واحد پذيرش 

كارهاي پذيرش و تشكيل .دبده اي تشكيلاز ورود به بخش، پرونده پيشبيمار الزم است 

بيمارستان  پيش از اين دردر صورتي كه بيمار . شودپروندة بيمار در اين واحد انجام مي

اين  حد مدارك پزشكي بيمارستان بر عهدةبستري شده باشد، پيگيري سوابق بيمار از وا

مسير بستري در  براي پيمودن ،بيمار يكننده در راهنماي نقشي تعييناين واحد، . استواحد 

  : گرددتي به شرح زير به بيمار ارائه ميمستندا ،در اين صورت. بيمارستان دارد

 بخش اورژانس
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كه در  كنددريافت مي ي بيمارراهنما ةكتابچبروشور يا يك  يا همراه او بيمار ∗

پوشش بيمه، قانون و  از قبيل؛ ،شودارائه مي در بيمارستان ي كهآن خدمات

هاي بيمار، ساعت مالقات و معرفي واحدبيمار و همراه  برايمقررات بيمارستان 

 . توضيح داده شده استمختلف بيمارستان 

 :دستبند شناسايي بيمار  ∗

به ، منجر خدمات سالمت ارائه دهندةبيماران در مراكز نادرست شناسايي  ،دانيدكه ميهمانطور 

يصـي و درمـاني   خدمات تشخ دركلية فرآيندهاي ارائة ماني اشتباههاي درو مراقبتاقدامات انجام 

 از اين رو، . شودمياستفاده و  د شناسايي بيمار براي پيشگيري از بروز اين اتفاق تهيهنبدست. دشومي

 ، بـراي همـة  درمـاني و مراقبتـي   دريافت اقدامات تشخيصي،براي دستبند شناسايي  داشتن

در هنگـام  بـه بخـش و    از ورود بيمار، پيش اين دستبند. الزامي است بيماران بخش بستري

بيمار از قبيل  فرديمشخصات  ،بر روي اين دستبند .گيردبيماران در اختيار آنان قرار مي پذيرش

درج سـفيد   ا رنگ مشكي يا آبي روي زمينةبپرونده  تاريخ تولد و شمارةم پدر، نا ،نام و نام خانوادگي

     .شده است

  

  

  

  : شودزير انجام ميالن و طبق شرايط شناسايي صحيح نوزادان نيز مانند بزرگسا
 

اين دستبند بايد بر بازوي غالب بيمار بسته شود تا از افتادن آن در 

هاي در بيمارستان. هنگام انجام خدمات درماني خودداري شود

  .  شوداستان، اين دستبند بر مچ دست غالب بيمار بسته مي
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از ترك بلوك زايمان، براي نوزاد دو دستبند  پيشدر اسرع وقت، پس از تولد نوزاد و 

مشخصاتي از  ،روي اين دستبند .شودو به هر دو مچ پاي نوزاد بسته ميشناسايي تهيه 

ر د، تاريخ تولد، زمان تولد و شمارة پرونده مادقبيل نام و نام خانوادگي مادر، جنسيت نوزا

روي دستبند شناسايي آنها قيد كه نوزاد دوقلو يا سه قلو باشد،  در صورتي. شوددرج مي

  . دشومي

و بـا   از طـرف پرسـتار بررسـي شـده     ،بـه محـض ورود بـه بخـش     بيمـار دستبند شناسايي 

ييد بيمار يا يكي از بسـتگان  تأ صحت آن باو  دشومطابقت داده ميبيمار  مشخصات پروندة

  :رودميبيمار يا همراه وي انتظار عنوان شما بهاز  .گرددمي بررسييك وي  درجة

اطالعات مندرج در دستبند شناسايي را كنترل صحت در هنگام پذيرش،  �

سريعاً به مسئول پذيرش يا  ،نموده و در صورت مغايرت با اطالعات واقعي

  ؛ دهيدتار مسئول بيمار اطالع پرس

مدت بستري بر روي دست  طولضروري است كه دستبند شناسايي در  �

چنانچه دستبند  ؛آوردن آن خودداري نمائيدباشد و از درشما بسته 

 ريعاً به پرستار خود اطالع دهيد؛شناسايي شما پاره يا گم شد، س

نام و نام پرستار، از دادن دارو يا انجام يك خدمت خاص،  پيشاينكه  �

 بررسي ا دستبند شناسايي شما يخانوادگي و حتي نام پدر شما را بپرسد 

يد اطالعات هويتي تأيدر  پس همكاري. است حفظ ايمني شمابراي  ،شود

  .به نفع شما خواهد بود
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 . درا به سرپرستار بخش تحويل دهي قبل از ترك بخش، دستبند �

 

 رضايت آگاهانه  ∗

-ه، ببيمار، اخذ رضايت آگاهانه از بايد بدان توجه نمودكه در بخش پذيرش موضوع ديگري 

  . استاساسي بيمار حقوق عنوان 

ه به ايجاد اعتماد و پزشك و بيمار است ك ميانارتباطي  ةمهمترين چرخ ،رضايت آگاهانه

  .انجامدهاي پزشكي ميتقويت تصميم

يادآور فرم بلند بااليي  ،بهداشت و درمانماران، واژة رضايت آگاهانه در عرصة به اعتقاد بي

جام عمل را منوط به همراه بيمار قرار گرفته و ان برابراست كه پشت درب اتاق عمل در 

يادآور پزشك محتاطي است كه براي  ،ديگر، رضايت آگاهانه از نگاه. مايندنامضاي آن مي

يمار شكي از بسلب مسئوليت از خود و پيشگيري از دردسرهاي قانوني پيش از مداخالت پز

و  دوستي پزشكجه داشت كه رضايت آگاهانه، بر نوعاما بايد تو. گيردرضايت كتبي مي

به اين معني كه پزشك به خود اجازه  .داللت داردحق انتخاب بيمار احترام وي به آزادي و 

، بر نامهرضايت. كند مداخلهدرمان، در اين باره  از ماهيت بيماردهد پيش از اطالع نمي

در مرحلة اول، بيمار يا ولي و . شوددريافت ميحسب شرايط درماني بيمار طي دو مرحله 

 ، دوم در مرحلة. دكنرا تكميل مي نامة موجود در پروندهسرپرست قانوني وي، فرم رضايت

ل جراحي پرخطر، بيهوشي و انجام اقدامات مهر گونه عانجام فرم رضايت آگاهانه قبل از 

لي يا سرپرست قانوني وي تكميل اني در بخش مربوطه توسط بيمار يا وتشخيصي و درم

  . گرددمي



 15    بيمارستان را بيشتر بشناسيم : فصل اول 

 

 

افـراد   در ميـان  ايجـاد رفـاه و سـالمتي    ،پزشكي و پيراپزشكيعمليات جا كه هدف از از آن

براي معتبر بودن رضايت، بايد . اين اقدامات بايستي با رضايت و توافق بيمار اجرا شود ،است

هاي مختلف درمان و نتايج احتمالي آن به زبان قابل فهـم توسـط    اقدام، خطرات، روش نوع

بيمار آگاهانه  توان نتيجه گرفت كه پزشك با بيمار در ميان گذاشته شود، در اين صورت مي

  . هاي الزم رضايت داده استبراي انجام درمان

 و سرويس تلفن با سرپائي انربيما نتظارسالن ا: هاي جانبي اورژانس عبارتند ازديگر بخش

 محل، كثيفو  تميز كار محل، چرخدار صندلي و برانكاردنگهداري  محل بهداشتي،

 ، اتاقكادر بهداشتي سرويسهاي، آبدارخانه با كادر اتاق، پليس اتاق، سيار راديولوژي

  .  داروخانهو  معلوالن بهداشتي سرويس، نظافت

 يافـت دسـتبند شناسـايي، بيمـار آمـادة     در نامـه و به دنبال تشكيل پرونـده، اخـذ رضـايت    

ــه بخــش  ــتورود ب ــه. اس ــن مرحل ــه  ،در اي ــار ب ــليفضــاهاي ابيم ــس  ص بخــش اورژان

                                                   . شودمي هدايت

  

هاي مهم از بخش ودهد بخش اورژانس بيمارستان، قلب نظام درمان كشور را تشكيل مي

هاي بيمارستان فعاليت ساير قسمتبر اي كه گونهبه .گرددمحسوب مي بيمارستانو اصلي 

مراجعه بدانجا با هر نوع بيماري  ي كهاين بخش موظف است تمام بيماران. گذار استتأثير

بويژه بايد آمادگي كامل . انجام دهد كنند، پذيرش كرده و اقدامات درماني را براي ايشانمي

 : انساصلي بخش اورژفضاهاي  �
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يا هر گونه وضعيت حاد و را جهت پذيرش و كاهش خطر براي بيماراني كه دچار حادثه و 

   .داشته باشد ،اندفوري شده

  :هاي زير تشكيل شده استبخش اورژانس از قسمت

در كمترين  ،اساس نيازها و امكانات بر راخواهيم بهترين خدمات ما مي ،ژانسدر بخش اور

  . اختيار تك تك بيماران قرار دهيمزمان در 

توان به هدف فوق دست يافت؟ چگونه مي  

حسب نوع بيماري و شدت بر  ،كنندهاي پزشكي مراجعه ميبيماراني كه به بخش فوريت

. گيردمي در قسمتي به نام ترياژ صورت كاراين . شوندهاي مختلف تقسيم ميآن به دسته

واحد ترياژ در نزديكترين  .شودن با عبور از واحد ترياژ آغاز ميسفر بيمار در بيمارستادر واقع 

ر خط اول محل به ورودي اورژانس و قبل از واحد پذيرش قرار دارد و كاركنان ترياژ د

خدمات  ار اين واحد را در ساماندهي ارائةلب، اهميت استقرامط ادامة. تماس بيمار هستند

                                                                                           .  دهدها نشان ميمارستاندرماني در بي

  

سرعت بخشيدن روشي علمي براي : است و عبارتست از ترياژ در لغت به معني مرتب كردن

ويزيت بيماران توسط  براين و مكان ترين زمابه تعيين سطح بيماران و تعيين مناسب

  . ويزيت نوبتي به روند اولويت بندي بيماران استهمان تبديل روند ، ترياژ. پزشك

 ترياژ
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  ؟ استچرا ترياژ در بيمارستان الزم 

به عنوان يك مركز مراقبت براي موارد فوري و حاد ايجاد شـده   در ابتداژانس كه بخش اور

 در تمـام سـاعات شـبانه روز   بـع در دسـترس   نظر عموم مردم به عنـوان تنهـا من   در ،است

است صد بيماراني در ين ديدگاه، افزايش آهسته و پيوستةكه اثر مستقيم اشود ميشناسايي 

تـراكم  باعث افزايش و در نهايت  كننداورژانسي به اين مراكز مراجعه ميكه با شكايات غير 

سرعت بخشيدن بـه  بيمار به بخش اورژانس،  كنترل ميزان ورود. دشودر اين بخش ميكار 

شناسايي فوري مجروحان و بيماران بدحال از بيماراني كه شكايت هاي غير فوري و مـزمن  

كاهش زمان انتظار  بيمار در بخش اورژانس و كاستن از ميزان ازدحـام و شـلوغي در   دارند، 

بـر   است كه همة اينهاها در بيمارستان اجراي سيستم ترياژ بخش اورژانس از داليل اصلي

خـدمت   وضعيت مناسب جهت ارائةحفظ نظم و آرامش در بيمارستان و نهايتاً فراهم نمودن 

  . به بيماران تأكيد دارد

ها كه با هاي اورژانس بيمارستانبعضي بخشبيماران و همراهان توجه داشته باشند كه در 

حق تقدم درمان شوند، ناچارند از برنامة برو ميز بيماران غير اورژانسي روحجم زيادي ا

ها كمتر باشد، به ناچار ته از بيماراني كه شدت بيماري آنبنابراين آن دس. استفاده كنند

موقعيت، انتظار در اين . تر ويزيت شوندنتظار بنشينند تا ابتدا بيماران بدحالبايستي در اتاق ا

خونسردي خود را حفظ نموده و با احترام به قوانين  ،رود كه بيماران و همراهانمي

تندي و پرخاشگري  ،صورت در غير اينمنتظر بمانند،  اتافت خدمبيمارستان، تا زمان دري

زمان زيادي را براي توضيح  ،كاركنان بخش اورژانس شود كهماران و همراهان باعث ميبي
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مفيد  ضمن كاهش زمان ،اين امردادن و آرام نمودن بيماران و همراهان صرف نمايند كه 

مراقبت از بيماران خود، منجر به طوالني شدن صف انتظار  پرسنل بخش اورژانس در ارائة

  .  و نارضايتي بيشتر بيماران و مراجعين خواهد شد

پذيرش بيمار . 1: كردبيني پيش توانمي براي بيماررا دو حالت  ،پس از عبور از واحد ترياژ

  مار بستريپذيرش بي .2سرپايي

پزشـك، بـا    مدت كوتاهي بعد از ويزيت اولية در پذيرش بيمار سرپايي، بيمار بالفاصله يا در

در پـذيرش  . گـردد يا بدون آن، ترخيص يا خـارج مـي   دستور دارويي از اورژانس بيمارستان

بـه  بستري موقت در اورژانس كه بيمار بـا نظـر پزشـك،    . الف: بستري دو حالت وجود دارد

بستري دائم كه بيمار پس از تشكيل پرونده  .ب شودموقت، در اورژانس بستري ميصورت 

  . يابدميهاي بيمارستان انتقال ستري در بخش اورژانس به ساير بخشو ب

هـاي بيهوشـي،   ها كه در تمامي زمينـه خصص طب اورژانس در بيمارستانامروزه حضور مت

روزي بـه بيمـاران   و به طور شبانه دارد خصصت ...جراحي، داخلي، عفوني، كليه و ارتوپدي، 

بهبـود  در  ايسـهم عمـده  با تعيين تكليف سـريع بيمـاران،   كند، رساني مياورژانس خدمت

   .ها داشته استانس بيمارستاندر اورژ خوبمات درماني با كيفيت گيري از خدبهره

در دستگاههاي تنفسي ماراني كه دچار اختالل خدمات به بي ةاراي براياين اتاق : اتاق احيا

  .شده استتجهيز  ،اند و زندگي آنها در معرض تهديد استو قلبي شده
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در صورت  و دارندهاي جدي و خطرناك بيماريبيماراني كه  :اتاق بيماران تحت نظر

گرفتار به وضعيت حاد دارد ، در معرض خطر جدي بوده يا احتمال به موقع نكردن رسيدگي

  . شونددر اين قسمت مراقبت مي شوند،

بيماراني كه وضعيت حاد و  ،بعد از پذيرش: بيماران سرپايي ةاتاق معاينه و مشاور

صميم نهايي به اين معاينه و ت براي ،كندرند و خطر جدي آنها را تهديد نميفوري ندا

  . شوندقسمت هدايت مي

و نيز  مشكوك به عفونت عفوني وبيماران به خدمات  ةاين اتاق براي ارائ: اتاق ايزوله

يي ، رختكن و حمام مجزاشود و مجهز به سرويس بهداشتيمي طراحي مراقبت از ايشان

اين اتاق  .داردپيش ورودي نيز كرد و وشو شست توانرا مي آنهاي كف و ديوار كه است

  . وجود داردهاي بيمارستان با ساختار و كابردي كه برشمرديم، همة بخشدر 

        : ن و همراهان توجه داشته باشند كه بيمارا

، بيمار وارد شد، زيرا در ايـن حالـت   ايزولةپرسنل بخش نبايد به اتاق  بدون اجازة �

  ؛احتمال انتقال و سرايت بيماري به فرد سالم وجود دارد

 ؛ وجود داردكافي  تعدادگان، ماسك و دستكش به  ،جلوي در اتاق ايزوله �

در و  اتاق ايزوله، بايد گان، ماسك و دستكش را بپوشندافراد قبل از ورود به  �

 گان، ماسك و) بخصوص درمورد بيماران عفوني(هنگام خروج از اتاق ايزوله 
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زرد رنگ و با نام سطل مالفه كه در   هايو در سطل بيرون آوردهدستكش را 

 ؛ بياندازند ،كنار درب خروجي اتاق قرار داده شده است

و در صورت خروج بايد حتماً از  شودنبايد از اتاق خارج حتي االمكان بيمار  �

 ماسك استفاده نمايد؛ 

تنها نه را  و اين روش. يح شستشوي دست را بداندو همراه بايد روش صحبيمار  �

در محيط بيمارستان و در وضعيت بيماري، بلكه در منزل، محل كار و تحت هر 

براي پيشگيري از بروز عنوان راهي ه، باستشرايطي كه شستشوي دست الزم 

ه اهميت با توجه ب. كرد استفادهتوان مي هاي سنيهمة گروهها و براي بيماري

 ؛ شودميداده  آموزشدست در ادامه صحيح شستشوي  شيوة ،موضوع

دستان خود را به  ،همراهان بايد قبل از ورود و در زمان خروج از اتاق ايزوله �

 .صحيح بشويند شيوة

  : معرفي وسايل حفاظت فردي در اتاق ايزوله 

  

  

  

  

 

 

 
 

  ماسك عينك دستكش گان
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رفتگـي اسـتخوان و   و يـا در ي دچار شكستگي، ترك خـوردگ  ي كهيمارانب :تاق گچ گيريا

هاي كاهش درد به روش ديگرحسي موضعي يا ت با بيا، جهت دريافت خدماندشده مفاصل

  . شوندگيري منتقل مياتاق گچ

پايي بـه اتـاق عمـل سـر     ،دارنـد  نيـاز  بيماراني كه به اعمال جراحي سرپايي: پايياتاق عمل سر

نـوعي جراحـي اسـت كـه بـدون بسـتري شـدن بيمـار در          ،عمل جراحي سرپايي. شوندهدايت مي

ساعت طول كشيده و در كلينيك و بـا   كمتر از يك اغلبها اين جراحي. گيردبيمارستان صورت مي

  . شودموضعي انجام ميحسي بي

  . قرار گرفته استاين ايستگاه جهت كنترل و نظارت دائم بيماران : ايستگاه پرستاري

پذيرش و انتظار بيماران و همراهان  براياين اتاق بايد فضاي كافي : اتاق انتظار بيمارستان

آموزش  برنامة بخشي از. ايشان داشته باشد و به راحتي با پذيرش و ترياژ ارتباط برقرار نمايد

  . شودهاي آموزشي در اين محل انجام ميهمراهان بيمار با پخش فيلم

ارت و ريزي، نظهاين اتاق براي مدير بخش اورژانس جهت برنام: وايزر و مديراتاق سوپر

   .شودمي در نظر گرفتههاي آموزشي و هدايت پرسنل كنترل كيفيت، تنظيم برنامه

هاي بيمارستان هاي برنامة حاكميت باليني در بخشبه دستورالعملبه طور اختصاصي  ،فصل بعددر 

بايد با همكاري و توجه بيمار و و  شوداجرا مي ،ايمني بيماران در بيمارستان كه با هدف ارتقاي

 دركه هايي شرايط و دستورالعمل همةكه  بايد يادآوري كنيم. پردازيممي همراه وي صورت پذيرد،

كند، مگر در برخي ديگر بيمارستان نيز صدق مي هايشود، براي بخشميبخش اورژانس معرفي 

  .  ها ذكر خواهد شدموارد كه تفاوت
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  هاي بيمارستانيت باليني در بخشحاكم هاي برنامةدستورالعمل 

  

  دستورالعمل آموزش به بيمار .1

  

 بخـش  مهمتـرين  ،بيمارسـتان  در تـرخيص  و بسـتري  ،پـذيرش  زمان در بيمار به آموزش

بيمـاران از بـروز   ات براي اطالع آوردن فراهم با كه دهدپرستاري را تشكيل مي يمراقبتها

عث استقالل بيمـار در  كند و ضمن تقويت خودكفايي بيمار، باعوارض در آنها پيشگيري مي

  .كندتري مجدد بيمار در بيمارستان جلوگيري ميبهبود روند بيماري خود شده و از بس

بهبود رفتار يا  برايريزي شده است كه هاي آموزشي برنامهاي از فعاليتوعه، مجمآموزش به بيمار

دو طراحي شده است و هدف آن، ارتقاي سالمت جامعه از طريق وضعيت سالمتي بيمار يا هر 

به شرح زير در مراكز  و در سه مرحله استكنترل و بهبود وضعيت سالمتي  ايسازي افراد برتوانمند

  . دشوارائه دهندة خدمات سالمتي ارائه مي

  بخشبدو ورود به در آموزش : الف 

در . شودمار به بخش از سوي پرسنل آغاز مياين مرحله از آموزش بالفاصله در بدو ورود بي

خود را  )اعم از پزشك معالج، سرپرستار و ساير كاركنان مرتبط با بيمار( پرسنل ،اين مرحله

هاي ديگري نيز براي البته راه .گردده و پرستار مخصوص بيمار تعيين ميمعرفي نمود

  . شناسايي پرسنل در بخش وجود دارد
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و نام و نام خانوادگي و سمت فرد در  مصور است ،اين كارت: كارت شناسايي پرسنل .1

 . آن درج شده است

ن مشغول خدمت پرسنل درماني برحسب سمت و بخشي كه در آ ؛اينبر  عالوه .2

 سرپرستار بخش با ارائة ،سواد بودن بيماربي در صورت .پوشش متفاوتي دارند، هستند

چه پوششي  ،بر حسب نوع وظيفه توضيحات در خصوص اينكه هر كدام از پرسنل

 شوظايف، مطابق دانتظارات درماني خود را از هر فر ،بيماران شود كهموجب مي، دارند

 .دين طريق از سردرگمي بيمار در بخش كاسته شودو بد ندرخواست كن

دانشگاه  هاي تابعةپرسنل درماني شاغل در بيمارستان پوشش يت موضوع، برنامةبا توجه به اهم 

پوشش پرسنل درماني بر  بگوييم كه برنامةالزم است . علوم پزشكي در جدول زير ارائه شده است

  . استحسب نوع مالكيت بيمارستاني متفاوت 

  شلوار  مقنعه  روپوش  جنس  سمت

  پزشك
  مشكي  مشكي  سفيد  زن

  ---   ---   سفيد  مرد

  پرستار
  سورمه اي  سورمه اي  سفيد  زن

  سورمه اي  ---   سفيد  مرد

  بهيار
  سفيد  سفيد  سفيد  زن

  سفيد  ---   سفيد  مرد

  كمك بهيار
  طوسي  طوسي  سفيد  زن

  طوسي  ---   سفيد  مرد
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اطالعات اوليه در خصوص منشور حقوق بيمار، دستبند  ،پرستار مسئول بيمارسپس 

محل  اضطراري، و درب خروج ، محل پلههاي تختنحوة استفاده از اهرمشناسايي بيمار، 

تيمم سنگ امكانات موجود در بخش مثل  و سايرزنگ اخبار استفاده از  ،و حمام دستشويي

پوشش بيمه، معرفي واحد  ،)در صورت وجود(مجله كتاب و ،محل نمازخانه، تلويزيون ،و مهر

بخش كه كلي  مقررات قوانين و ساير گوشزد كردن ساعت مالقات ورسيدگي به شكايات، 

را به بيمار و همراه وي ارائه راهنماي بيمار نيز به آن اشاره شده است،  بروشور يا كتابچةدر 

  . دهدمي

بيمار و نوع  هاي فرديشده و با تأكيد بر ويژگي تر، تخصصيبعد، آموزش بيمار در مرحلة

د بهبودي نرونقش بيمار در سرعت بخشيدن  ،رحلهدر اين م. دشوبيماري وي ارائه مي

  .يابدافزايش مي

  حين بستري  آموزش : ب

  : گرددارائه مييماري او آموزش هاي زير شرايط بيمار و ببسته به  ،در حين بستري

ييد شدة بيماري، تأ وضعيتتشخيص و يح كافي دربارة اطالعات و توض ارائة •

ض بيماري، اثرات احتمالي داروهاي درمان، عوارهاي الزم، نحوة مراقبت

 ؛تجويزي به بيمار و همراه وي توسط پزشك

ثر از ايمـن و مـؤ   ز تمـام داروهـا، اسـتفادة   ثر اايمـن و مـؤ   استفادة آموزش نحوة •

تجهيزات پزشكي و وسايل كمك درماني، اثرات احتمالي داروهـاي تجـويزي و   
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مـديريت درد توسـط   چگـونگي  و رژيم غذايي مناسب بيمار،  ساير داروها، تغذيه

   ؛ پرستار

  ؛ آموزش تغذيه و رژيم غذايي مناسب بيمار توسط كارشناس تغذيه و رژيم غذايي •

نيـاز توسـط كارشـناس فيزيـوتراپي يـا      هاي بازتواني در صورت آموزش تكنيك •

 . يگفتاردرمان كاردرماني يا

  : هاي آموزش بيمار در حين بستريراه

 دهنده براي ارائةآموزش را هاي آموزشيروش .شودمي نجامآموزش به طرق مختلفي ا

، لگوي يادگيري بيمارمحتواي مطلب و ابر حسب و  گيردبه كار ميآموزشي  محتواي

          .شودانتخاب مي

راحتي فهميده شدن بهسادگي و رعايت اصل  ،انتخاب موثرترين راهكار آموزشتوجه به 

  . استدر امر آموزش  كليد رسيدن به موفقيت ،مطالب

، خودآموزي، گروهي بحث، سخنرانيآموزش چهره به چهره، : عبارتند ازهاي آموزشي روش

 تمرين،، مراقبتي مشاركت در اعمال مثال، مشاهده، ، ارائةتجسم تصويري، پرسش و پاسخ

  . كار عملي و نمايش روش انجام كار

خدمات درماني در  كه در مراكز ارائه دهندةترين وسايل آموزشي معمول: آموزشيوسايل 

  : عبارتند ازشوند، استفاده مياستان 
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  جزوهو  مجله بروشور يا پمفلت، كتاب، :هاي نوشتاريرسانه

  

  

  

  

  

  

طبق  ،با توجه به اهميت موضوع آموزش به بيمار، عالوه بر مطالب آموزشي مورد نياز بيمار

ا ايجاد نموده است كه در حاكميت باليني اين الزام ر برنامة ،شرايط جسمي و بيماري آن

 سهيماري شايع در بخش و ب پنجهاي بيمارستان، مطالب آموزشي در خصوص بخش كلية

عروقي، ديابت و فشارخون تهيه و جهت قلبي ري شايع در بيمارستان مثل بيماريبيما

  . مطالعه و استفاده در اختيار بيماران قرار داده شود

  

  

   وايت برد تخته سياه و: آموزشي تابلوهاي

فيلم  ومجله  ،روزنامه ،تلوزيون ،راديو :هاي گروهيرسانه  

 

، فشار نظير ديابت هايي، آموزش در خصوص بيماريهاي استانالبته در اكثر بيمارستان 

 جامعهالً شيوع بااليي در نارسايي كليه و دياليز صفاقي كه معمو خون، سرطان سينه،

 . گردددارند، به صورت گروهي برگزار مي
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  ترخيص  حين و پس از آموزش : ج

ويژه براي بسياري از مددجويان كه هنوز هب ،ترخيصدر زمان  ضرورت آموزش به بيماران

درماني و دوران  - هاي مراقبتي برنامه را به دست نياورده و بايستي ادامةسالمتي كامل خود 

  . آموزش در اين مرحله تأكيد دارد منزل سپري نمايند، بر اهميت ارائةنقاهت را در 

  : شودانجام ميآموزش بيمار در اين مرحله با توجه به اهداف زير 

هاي مختلف  آنچه در زمينه دربارةحصول اطمينان از اطالع كامل بيمار و همراه او  •

 ؛بايد رعايت و پيگيري كنندبهبود بيماري خود 

 پيشگيري از عوارض احتمالي؛ •

 . بيماريبهبودي كامل و سريع  براي بيمارتقويت خود مراقبتي  •

  : دهندبه بيمار ارائه مي زمان ترخيص زير را در هايآموزش پرسنل بيمارستان

، بيان تجربيات در فوق الذكر هاي روش آموزشييكي از ويژگي

و در منزل روش تزريق بعضي از داروها  مصرف داروها،چگونگي خصوص 

ابتالي  بيماري توسط افرادي است كه سابقة راههاي كنار آمدن با

كارشناس حاضر در  البته اين انتقال اطالعات با نظارت. بيشتري دارند

 .پذيردجلسه انجام مي
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 اعالم زمان و مكان مراجعه به پزشك پس از ترخيص •

 مصرف داروهاي تجويز شدهنحوة  •

 عوارض احتمالي و مهم داروها •

 تداخالت دارو و غذا - تداخالت دارويي •

 و نگهداري از داروها شناخت نام داروها توسط بيمار •

، انجام هامحدوديت در فعاليتميزان ، و رعايت بهداشت فردي مراقبت از زخم •

 هاي طبيعيها و ورزش و از سرگيري فعاليتفعاليت

 اي و شغليشروع مجدد فعاليت حرفه •

 رژيم غذايي مناسب پس از ترخيص •

به پزشك معالج اطالع  سرعتبه بايد اي كه در صورت مشاهده،عالئم هشدار دهنده •

 داد

تواند با آن ميبيمار  ،هشدار دهندهدر صورت بروز عالئم هاي تماس ضروري كه تلفن •

 تماس بگيرد

وب يكي از مهمترين منابع،  ؛او معرفي منابع جهت مطالعة بيشتر بيمار و خانوادة •

ي بيماران و مطالعه و راهنماي برايهاي الزم است كه آموزشبيمارستان سايت 

دسترسي به رت توانند در صوبيماران مي. آن بارگذاري شده استآنان در  خانوادة

هاي آموزش عالوه بر ،ترخيص هنگام ،از طرفي. ببرند ها بهرهسايت، از اين آموزش
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آموزشي  ها يا جزواتبه بيمار و همراه وي، پمفلتتوسط پزشك و پرستار  ارائه شده

 .شودنيز به بيماران داده مي

روز  4الي  2، پيگيري بيماران از طريق برقراي تماس تلفني، حاكميت باليني برنامةطبق 

اين . ادارة بيماري ضرورت داردپس از ترخيص، جهت ارزيابي سالمتي بيمار و توانايي او در 

البته بايد توجه . ددهانجام مي ،پرسنلي كه براي اجراي اين فعاليت تعيين شده است كار را

و در صورت نياز به ويزيت مجدد بيمار،  پرسندرا ميداشت كه وضعيت عمومي بيمار 

ت تخصصي در خصوص قطع دارو، هرگونه نظرا دهند و ارائةرا ميهاي الزم راهنمايي

تعيين گردد، داروي جديد و ديگر مواردي كه بايد با نظر متخصص و پزشك معالج شروع 

  .استع ممنو

مدنظر پرسنل  ،و پس از ترخيص بيماران بستري از ديگر موضوعات مهمي كه بايد در حين

  . استبيماران  ت و چگونگي پيگيري آزمايشات معوقةوربيمارستان باشد، ضر

شود كه پس از ترخيص بيمار از بيمارستان آماده اطالق ميهايي به تست آزمايشات معوقه

ت جواب و بيمارستان موظف اس نيستاوراق تحويل داده شده به بيمار  در ميانو  شودمي

  .برساندبه اطالع بيمار  كند و، پيگيري چه غير نرمال باشدصاً چنانمخصورا ها تست

حفظ ايمني حاكميت باليني اين الزام را ايجاد كرده است تا با هدف  به همين منظور، برنامة

به نتايج آزمايشگاهي و بيماران  نداشتن بيمار و جلوگيري از خطرات ناشي از دسترسي

براي اعالم نتايج معوقة  يروال مطمئنمارستانها، بي ةكلي، MRI، سونوگرافي،راديولوژي
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د و بدين وسيله از بستري نباشداشته از ترخيص  پس ،كلينيكي به بيمارانپاراهاي تست

   . هاي قبلي جلوگيري شودنكردن درمان پيگيري علته ب ،مجدد بيمار در بيمارستان

       : رودانتظار مياز بيمارستان 

هاي جواب تستهاي الزم، هاي بيمارستان، ضمن ارائة آموزشدر كلية بخش �

 و به عنوان پروندة شود كپي گرافيها، اكوكارديوار قلبنو ،ضروري كلينيكپارا

 تحويل داده شود؛ به بيمار ، گيري درمانبراي اطالع پزشك معالج و پي ،ترخيص

مار موظف است پرستار مسئول بي چه جواب تستي آماده نبود و بيمار ترخيص شد،چنان �

كه جهت دريافت جواب تست نمايد  آوري داده و ياده وي آموزش به بيمار يا همرا

 ؛گيري نمايدكلينيكي مراجعه و مسئله را پيپارا

ليست آزمايشات معوقه را به هنگام ترخيص بيمار  ،پرستار مسئول بيمارضروري است  �

 ارائه نمايد؛ به منشي بخش تهيه و جهت اطالع 

بيماران و  ثبت آزمايشات معوقة ري در بخش جهتبايست دفتمينيز منشي بخش  �

 . كلينيكي داشته باشديري آن از واحدهاي پاراپيگ

  : رود از بيمار انتظار مي

معوقه در  هاي پاراكلينيكيتستپس از تماس مسئولين بيمارستاني، جهت دريافت نتايج 

  . دنكول مربوطه همكاري و با مسئنموده اسرع وقت به بيمارستان مراجعه 
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درمـاني تأكيـد دارد و   و شرعي در ارائة خـدمات بهداشـتي   رعايت موازين دينياين طرح بر 

  . خـدمات درمـاني الزم االجراسـت    ارائـه دهنـدة  مراكـز   براي تكريم ارباب رجوع در كليـة 

قبيـل  از  سعي بر آن اسـت كـه جهـت انجـام اقـدامات درمـاني بيمـار        بر اساس اين طرح،

 جـنس را پرسـتار هـم   اين اقـدامات غيره،  گرفتن نوار قلب و ادراري، گذاشتن لولة ،تزريقات

  مانينگام معاينه يا انجام اقدامات دردر ه ه بيشتر بيماربراي راحتي هر چ و دهدانجام  بيمار

هايي كه نياز مار رعايت شود و از در معرض قراردادن قسمتپوشش مناسب بي ،تا حد امكان

ـ  . خودداري شود ،آنها نيست پوشيده نشدنبه  كـه  دامات درمـاني  همچنين هنگام انجـام اق

حفـظ حـريم    بـراي هـا  وان يا پرده بين تخـت امهم است، از پارحفظ حريم خصوصي بيمار 

هاي مردان و زنان هاي بستري نيز اتاقهمچنين در بخش .شودخصوصي بيمار استفاده مي

هـاي بزرگتـر   يا در بيمارستان نظر گرفته شود درجدا از يكديگر  ،راحتي بيشتر بيماران براي

     .ددان و زنان از يكديگر مجزا باشبخش مر ،دارندكه تخت بيشتري 

به كمـك  بيماران  ،سي سي يو اكزبعضي از مر هايي مثل دياليز،كوليز و تاالسمي ودر بخش

كه بيمـاران در  هايي اما در بيمارستان .شوندمي جدااي يا پرده از يكديگر هاي شيشهاتاقك

و راحتي بيمار سعي شود كه بيمـار   حتي االمكان براي حفظ آسايش ،ندهاي مجزا نيستاتاق

  طرح انطباق.2
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نداشـتن محـدوديت از   هاي مجاور هم قرار نگيرند و در صورت امكان و زن و مرد در تخت

  .بيماران آقا در يك سمت و بيماران خانم در سمت ديگر بخش خوابانده شوند ،نظر تخت

  بيمارستاني) زباله( پسماندهايتفكيك .3

 يهابخشتمامي  در مواد زايد و نيمه جامدي است كه ماندهاي بيمارستاني شامل كليةپس

  . شوندمي عمده تقسيم شود و خود به چهاردستةبيمارستان توليد مي درمانيدرماني و غير

 كيسه و لولة ،هاي تعويض شدهپانسمان ها،سرنگ ،سرم خون، مدفوع، :پسماندهاي عفوني

بيمار يند مراقبت وسايلي كه در فرآكلية  و به ترشحات بيمار ، دستمال كاغذي آلودهادراري

 ،به خون يا ترشحات بدن بيمار از قبيل خلط يا ادرارآلوده و شود در بيمارستان استفاده مي

در اين گروه از پسماندهاي  است، ترشحات گوارشي مثل بزاق يا استفراغ ،آب دهان

هاي دفع اين گروه از پسماندها در بخشآوري و جمعجهت . گيرندمي مارستاني قراربي

. شوداستفاده مي زرد رنگ زرد رنگ با برچسب عفوني و با كيسة زبالةان از سطل بيمارست

توانند عفوني درصد از پسماندهاي بيمارستاني مي 90تا  3البته بايد توجه داشت كه بين 

  . باشند

 مشكل ونقل حمل نظر از ،هاي غذا و كاغذ بودهبازمانده شامل: عفونيرپسماندهاي غي

به اين دسته از پسماندها، . شوندينم محسوب خطرناك زايد مواد جزو و ندارند خاصي

  سطل آبي اين گروه از پسماندها، آوري و دفع جمع براي. گويندهاي خانگي نيز ميزباله

  . دكننمشكي استفاده مي با كيسه زبالة
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 گذشته، مصرف ندها شامل داروهاي تاريخاين پسما :پسماندهاي دارويي و شيميايي

 ،رنگ ها،روغن ها،باتري هاي فلورسنت،المپ ،هاآفت كش ،اسيدها هاي آزمايشگاهي،معرف

- پنبة نسوز و مواد شيمايي و راديواكتيو كه براي ظهور يا تثبيت فيلم مانيتورهاي كامپيوتر،

، سطل سفيد اين گروه از پسماندهاآوري و دفع براي جمع .ندشواستفاده ميهاي راديولوژي 

  .دكنناده مياستف اييا قهوه

ها كه با خون بيمار در هاي دارو و سر سوزناجسام نوك تيز و شيشه :پسماندهاي تيز و برنده

 نظر از اينكه آلودهصرف ،ندانتقال ده افراد سالمبه را بيماريهاي خطرناك  دارد تماس بوده و امكان

هاي بيمارستان، همة بخشدر . گيرداز پسماندهاي بيمارستاني قرار ميدر اين گروه ، نه باشند يا

جعبة ( از ظروف مخصوص به نام سيفتي باكسنده آوري و دفع پسماندهاي تيز و برّجمع براي

  .دهداي از سيفتي باكس را نشان مينمونه  ،زيرشكل . دكنناستفاده مي) ايمني

  

  

  

  

  

4.   

  

  

 

سازي دارو براي بيماران يا به ترالي دهدر اتاق آمااين ظروف  �

شود، جا ميسط پرستار بين اتاق بيماران جابهدارويي كه تو

نظير هپاتيت و يي هااين ظروف از انتقال آلودگي. متصل است

ي هاها يا بريده شدن دستايدز و همچنين فرورفتن سر سوزن

 . كندپرسنل جلوگيري مي

كه در مدت بستري، بيمار و همراهان از دست زدن به اين ظروف و  داشتبايد توجه  �

  . ريختن آشغال در آن جداً خودداري نمايند
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   تلفيق دارويي. 4

خصوص بيماري شما و اينكه در ود به بخش، معموالً دردر هنگام مراجعه به بيمارستان و ور

پاسخ به اين سؤال را . پرسندميكنيد، نوع دارويي را مصرف ميل حاضر چه گذشته و در حا

  . توان در دستورالعمل تلفيق دارويي جستجو كردمي

ها وقايع مربوط به دارو ،خدمات درماني ان به هنگام ارائةصدمه به بيمار از علل عمدةيكي 

تجويز كرده هايي است كه پزشك براي بيمار دارو ، در واقع مقايسةلفيق داروييت .است

مصرف  جلوگيري از قطع يا ادامةبا هدف  را كار اين. كنداست با آنچه كه بيمار مصرف مي

هاي بين دستورات پزشك و آنچه كه بيمار دارو به شيوة نادرست و تصحيح ناهمخواني

ز به هنگام انتقال بيمار ا و در پيشگيري از خطاها ددهن، انجام ميكندمصرف مي واقعاً

  . استثر بيمارستان و بالعكس مؤ جامعه به

، مصرف قبل از ورود به مشكل فعليكه بيمار  داروهاييبه همين منظور، ضروري است از 

از بيمار يا همراهان وي  لذا .شويم و ليستي از اين داروها تهيه كنيم ، آگاهكرده استمي

 ، همراه مارستانبه بي تمامي داروهاي مصرفي خود را به هنگام مراجعه كه رودانتظار مي

   .شودمياقدام بيمار  تنظيم فرم داروئي ، براين اساسبر اي. داشته باشند
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  هاصحيح دستوشوي شست .5

ران بستري در اتاق ايزوله در در برخورد با بيما ،در قسمت انتظارات اعالم شده از بيمار

ها وشوي صحيح دستشست اجراي شيوةهاي بيمارستان، به اهميت يادگيري و بخش

  . پردازيمميبيشتر به اهميت اين موضوع  ،در اين بخش. اشاره شد

زل و ســاير امنــچــه در  ،چــه در بيمارســتان ،عفونــت ارهــاي اصــلي كنتــرليكــي از معي

وشــوي صــحيح و بــا شســت ؛بنــابراين. اســترعايــت بهداشــت دســت  ،امــاكن عمــومي

، تـا حـدود زيـادي    نشـان داده شـده اسـت   صـفحة بعـد   در  ها كه مراحل آناصولي دست

  .و بيماريها را گرفت هاعفونتشار تتوان جلوي انمي

 ز بيمار و همراه وي را در مسيرحاكميت باليني ا وير فوق، انتظارات برنامةتص

 . دكنمي يادآوريدستيابي به اهداف دستورالعمل تلفيق دارويي در بيمارستان، 
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بار تكرار  5كه هر يك از اعمال مذكور در شستشوي صحيح دستها  بايستي  يادآوري كنيم 

  .دقيقه مي باشد 1-3شود و زمان استاندارد جهت شستشوي صحيح دست 

وشوي شست ك روشويي به همراه صابون مايع برايي ،در اتاق بيماران در بيمارستانها معموالً

شويي يا البته ممكن است محلول ضدعفوني كنندة الكلي نيز در كنار رو. موجود استها دست

هاي الكلي، هاي استان، محلولبيمارستاندر . داشته باشد دوجوهاي بيماران فواصل بين تخت

 . ي تعبيه شده استپرسنل درمان براي استفادة تنها



  بيمارايمنبيمارستان ايمن، درمان ايمن،                        40  

 

  

  چك ليست جراحي ايمن. 6

اطمينان از صحت با سعي دارند  ،كادر درماني بيمارستان با تكميل چك ليست جراحي ايمن

ات درماني اقدام ، ارتقايشوداستفاده مي جراحياعمال  كه در يها و تجهيزاتكاركرد دستگاه

خواسته، معلوليت و گروهي اعضاي تيم جراحي، از بروز اتفاقات ناو بهبود ارتباطات درون

  . مرگ ومير ناشي از اقدامات جراحي در بيمار تحت عمل جراحي بكاهند

توسط فردي با  )بيمار، زمان انتظار و خروج بيمارورود ( ي سه مرحلهاين چك ليست ط

  . گردد، تكميل ميليست جراحي ايمن عنوان هماهنگ كنندة چك

ورود  برايچك ليست  كنندةكاري بيمار و همراه وي با هماهنگورود بيمار، هم زماندر  

  . داردهميت ا ،اطالعات صحيح و حذف احتمال بروز هر گونه خطا در حين جراحي

  :در اين مرحله

    ؛پرسندرا ميريزي شده عمل جراحي برنامهاز بيمار، نام و نام خانوادگي و نام   -

 د؛شويد ميري شده بر بدن بيمار مشاهده و تأيگذاموضع جراحي عالمت -  

 . مي شودبرگ رضايت عمل توسط بيمار، اطمينان حاصل  و از امضاي-

متخصصين حاضر بر بالين چك ليست و با همكاري  كنندةهماهنگدو مرحلة ديگر، توسط 

  . دشواق عمل انجام ميشده، در ات جراحي بيمار
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  رسيدگي به شكايات. 7

 نشدن برآورده ليدل به كه كنندمي شكايت زماني افراد،خدمات درماني،  در مراكز ارائة

مورد  خدمت نوع به نداشتن دسترسي مانند متنوعي و مختلف داليل به خود انتظارات

 خدمات كيفيت مدت، طوالني انتظار و خدمات ارائة در خيرتأ مربوطه، بخش رنيازشان د

علت اصلي  ،بنابراين. كنندنمي رضايت حساساه، شد مطالبه هايهزينه يا آنها به شده ارائه

  . شكايات، نارضايتي است

  :دو راه اصلي پيش روي خود خواهد داشت ،در هنگام احساس نارضايتي، هر فرد ناراضي

 ممكن، ترتيب هر به را خود نياز مورد خدماتكند مي سعي و كرده تنظيم شكايتي .1

 . گويندميشكايت مستقيم  ،به اين دسته از شكايات. كند تأمين

 :داشت خواهد وجود احتمال چند ،صورتاين در. دكر نخواهد تنظيم شكايتي .2

 مراجعه از نيز را خود دوستان و نزديكان و كرده ترك را بخش ،نارضايتي با - الف

 گروه اين در ناراضيان، بيشتر .داردمي برحذر بيمارستان به كردن اعتماد و بخش به

دليل اول . كنندنمي يتشكابه دو دليل  كنندگان،مراجعه از دسته اين .گيرندمي قرار

دليل . كار، ارزشي ندارد ند صرف وقت و انرژي براي اينهست معتقداين است كه، 

دليل سوم نيز  .كنند شكايت بايد چگونه و كسي چه به انندددوم نيز اين است كه نمي

 خدمات به خودشان نه( .ندارد كسي براي سودي آنها شكايت كنندمي فكر اينكه

 ). است خود خدمات بهبود درصدد ،سيستم نه و كنندمي پيدا دست مطلوب
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 آنها با بخش در كهديگران  يا همراهان و دوستان خانواده، افراد به را خود نارضايتي - ب

 ،ترتيب اين به ).، شكايات آنها غير مستقيم استدر اين حالت( .كندمي منتقل ،است  تماس در

 و نيش با و كه هميشه در حال غرولند هستند شويممي مواجه افرادي با خود كار محيط در

 .كنند ابراز را خود نارضايتي دارند سعي معترضانه حركات يا كنايه

كند سعي مي مثالً. است ناراضي او از كه گرددمي فردي براي جانشين دنبال به - ج

  .دهند تغيير را او به رسيدگي مسئول پرستار يا پزشك كه كند وادار را بخش

 منفي واكنشي گرفته، صورت شكايات مقابل درافراد  بيمارستانها، بيشتر در در گذشته

كيفيت خدمات باليني در  ال حاضر و با روي كار آمدن برنامة ارتقاياما در ح. دادندنشان مي

 قوي بسيار يابزار عنوان بهشكايات به اهميت اعالم ها، مديران بيش از پيش بيمارستان

  . اندعملكردي پي برده نواقص كشف و شناسايي براي

 ؛ نيست زائد و دهندهرآزا تنها نه ،شكايات به رسيدگيكه  اندفهميدهها مسئولين بيمارستان

  ،گرفته صورت شكايات از الزم اطالعات استخراج با .است آموزنده و مفيد بسيار بلكه

 و نواقص جبران با و ودنم ارزيابي شود،توسط مراكز ارائه مي كه را خدماتي كيفيتتوان مي

  .را از بين برد ضعف نقاط كمبودها،

خدمات باليني، واحدي تحت  بيماران، در كلية مراكز ارائه دهندة شكاياتجهت رسيدگي به 

اين واحد توسط يك كارشناس، با . يافته است عنوان واحد رسيدگي به شكايات استقرار

كف، فضاي داخلي بخش هم ةمعموالً در طبقد و شوميشرح وظايف تعيين شده اداره 

وچهار ساعت شكايات بيماران در بيستاين واحد به . يا بخش اداري قرار دارد اورژانس

 هايبه شكايتمسئول رسيدگي به شكايات،  ،در شيفت صبح. كندروز رسيدگي ميشبانه
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، به شكايات اعالم شده زور يسوپروا ،شب عصر و در شيفت. كندبيماران رسيدگي مي

 كند؛   رسيدگي مي

ونگي اعالم گواحد مذكور، فرآيند و چ استقرار در خصوص محلكه  موظف استبيمارستان 

 براي .انجام دهدرا رساني وسيع ي نتايج شكايات بررسي شده، اطالعو پيگير شكايات

ها و ، تهيه و در قسمتسهولت اعالم شكايات، نمودار يا فلوچارت رسيدگي به شكايات

ت ه صوردريافت شكايات ب شيوة معمول. گرددميهاي مختلف بيمارستان نصب بخش

ات به صورت اينترنتي دريافت شكاي ،مراكز اما در برخي اي استتلفني، حضوري و مكاتبه

دگي به شكايات در فضاي اعالم شكايات كتبي، صندوق رسي براي. گيردنيز صورت مي

. شكايات تعبيه شده استهاي ثبت اهروهاي بيمارستان، همراه با فرمها و رداخلي بخش

سهولت  براي .شودآوري ميروزانه توسط مسئول مربوطه جمعمحتويات اين صندوق، 

، رسيد و بالفاصله دهندميبه فرد شاكي يك كد  شفاهي، پيگيري و رسيدگي به شكايات

  .شود، به فرد شاكي ارائه ميوط به شكايتمرب

 مهم موضوعات ،مثال براي .ندشومي بنديدسته ،و اهميتاساس اضطرار  برشكايات 

 و شاكي نشدن توجيه صورت در. شوند بررسي فوري بايستي ايمني و سالمت به مربوط

مسئول شكايات اين  بيمارستان، درمان معاون يا مدير توسط شكايت بررسي به نياز

 از استفاده .كندگزارش مي باال رده مسئولين به ،موضوع را براي پيگيري و دريافت پاسخ

نمودار فرآيند معمول  ،در ادامه. استبيماران رايگان  براي كلية شكايات به رسيدگي فرايند

  : رسيدگي به شكايات بيماران نشان داده شده است
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  فلوچارت رسيدگي به شكايات بيماران در بيمارستان: 2تصوير شماره 
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اينكه پزشك مارستان قبل از انتخاب بيمار براي خروج از بيبر  ترخيص با رضايت شخصي

هاي ترخيصصد از كل در دوحدود  دارد وداللت ، بيمار را مرخص اعالم كند ،معالج

كننده براي پزشكان و وزه به عنوان مشكلي شايع و نگرانشود و امربيمارستان را شامل مي

  .بيماران تبديل شده است

مجدد به  بال دريافت درمان ناكافي و مراجعةافزايش تهديدات سالمتي بيمار به دن 

 ي درماني براي بيمار و خانوادة او و نهايتاً سيستم ارائه دهندةهاافزايش هزينه ،بيمارستان

ضروري  ،بنابراين. م ترخيص با رضايت شخصي خواهد بوداز اثرات مستقي خدمات سالمتي

ها به با رضايت شخصي در بيمارستانهاي ابيري اتخاذ گردد تا ميزان ترخيصاست تد

  . ن كاهش يابدحداقل ممك

تا صميمانه با بيمار است  رابطةبرقراري  ،اولين قدم در كاهش ترخيص با رضايت شخصي

آگهي و خطرات بيماريش چيست و اگر قصد ترك بداند چرا بستري خواهد شد، پيش

قدم  .خواهد به درمانش ادامه دهدزشك بايد بداند كه چرا بيمار نميبيمارستان را دارد پ

  :منشور طبق اين .است منشور حقوق بيمارمفاد  رعايت ،دوم

  ؛در اختيار بيمار قرار گيرد ،ميزان كافي اطالعات بايد به نحو مطلوب و -الف

 ترخيص با رضايت شخصي. 8
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كامالً  ،كه براي بيمار شودكلماتي استفاده  از زبان و ،ارتباط با بيمارهنگام   - ب

  قابل فهم باشد؛روشن و 

داده شود تا تابلويي از بيماري و منافع و  آگاهي كاملي از مشكل، به بيمار  - ج

  .در ذهنش ترسيم كند و منطقي تصميم بگيرد عدم درمانمضرات درمان و 

 فرم بايستي را ترك كند، بيمارستانبگيرد كه  چنانچه با وجود توجيه پزشكي، بيمار تصميم

اين فرم  .كند امضا شخصي ميل بارا  ترخيص نامةرضايت فرم همان يا "يقانون مصونيت"

 امتناع هنگام در كوتاهي و غلط درمان به اتهام و قانوني شكايات برابر در با هدف حفاظت

 .دشوتكميل مي درمان از بيمار

بارة در كه كندمي فراهم را فرصت اين ،شخصي رضايت با ترخيص فرم تكميل فرآيند

 تفاهمسوء شدنبرطرف  به است ممكن خود ،ركا اين و شود بحث بيمار احساسات و افكار

 جريان در كه پزشك و بيمار پردةبي و كامل گفتگوي .بينجامد كشمكش رفع ،نهايت در و

 قبالً كه شودمي ارتباطي همان ايجاد باعث گيرد،مي صورت شخصي رضايت با ترخيص

  . است بوده محروم آن از بيمار ،بخش شلوغي علت به

. استاساسي در هنگام ترخيص با رضايت شخصي بيمار، آموزش هنگام ترخيص  نكتة

 چه ،شود چنين اگر و كند پيشرفت است ممكن چگونه اشبيماري كه ندبدابيمار بايد 

. شود آگاه شده توصيه درمان فوايد و خطرات از خوبي به بايد بيمار. دده انجام بايد كاري

 ،دستورات درك توانايي نظر از اشخانواده و بيمار ارزيابي شامل ،بيمار صحيح كردنآگاه 

  . است دستورات فوايد و خطرات نظرگرفتن در و دستورات از تبعيت
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   :رود كهان انتظار ميايش از بيماران و خانوادة

  كنند؛ آگاهانه فرم را امضا -الف

 بدتر شدن يا شده توصيه درمان پذيرش به تمايل و عقيده تغيير صورت در  - ب

 . دنكنعه مراج بيمارستان اورژانس بخش به حتماً وضعيت بيمار،

مديريت صحيح بيماري  براي، يهنگام ترخيص با رضايت شخصاست كه  خوب -ج

  .   را دريافت نمائيد بيمار خالصة پرونده ،مراجعات احتمالي بعديفرد در 

 

  رضايت سنجي بيماران. 9

بهداشتي هايسازمان كيفيت ارتقاي در مهم عاملي عنوانبه ،رضايت عاملكه  دانيدمي

 ياهالعادفوق اهميت مشتري مسئلة ،كنوني رقابتي در جهان كهچرا. آيدمي شمار به درماني

اهميت توجه  ،قطع طورهباين وضعيت،  در .دارددرماني بهداشتي خدمات كنندگانارائه براي

 كنندگانارائه آن، اساس بر تاشود آشكار مي مشتري هايحساسيت و عاليق رفتارها، به

ارتقاي  شده و نوآوري به منجر ،نظرات زيرا اين .كنند تنظيم را گيري خودجهت ،خدمات

  . داشت دنبال خواهد به را سالمتي بازگشت و خدمات كيفيت

به ،آنها به شده ارائه خدمات و بيمارستان به بيماران نگرش يا احساس مندي،رضايت

جه تو مورد ،بهداشتي هايسيستم رد شده ارائه هايمراقبت كيفيت پايش ابزار عنوان

  . استحاكميت باليني برنامة 

و هنگام ترخيص از بيمارستان،  نموده تهيهرا رضايت سنجي بيماران  رو، پرسشنامةاز اين

  . دهندميبه بيمار يا همراه وي 
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  : توجه داشته باشيم كه

 سرپايي و بستري بيماران براي مجزا فرم دو با بيماران منديرضايت سنجش �

 ؛شودمي انجام

استفاده  هاي استانبيمارستان كه دربيماران بستري براي سنجي رم رضايتفدر  �

محور نگهباني، پزشك، پرستار، خدمات تشخيصي، خدمات  شش، شودمي

 گيرد؛ميرفاهي و پذيرش و ترخيص مورد سؤال قرار 

ي هاپرسشنامهآوري و ارسال توزيع، جمعمستقيم مسئول  بخش، سرپرستار �

 تكميل شده است؛

هاي الزم در خصوص چرايي و اهميت تكميل ، آموزشسرپرستار بخش �

 كند؛ارائه ميپرسشنامه را به بيمار 

مذكور، كمي قبل از ترخيص بيمار از بخش  الزم براي تكميل پرسشنامةزمان  �

 ؛است

گيري مسئولين بيماران و همراهان، مبناي تصميم نتايج حاصل از بررسي نظرات �

خدمات باليني در  براي ارائة ها در فراهم نمودن محيط مناسبارشد بيمارستان

 بيمارستان خواهد بود؛

 .انجام شودتكميل فرم در نهايت صداقت و دقت  شود كهمي لذا، تأكيد �
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حاكميت  ده در برنامةش هاي تأكيدق به اختصار، در خصوص دستورالعملدر مطالب فو

هاي بيمارستان بخشر ديگاجرا در  باليني در بخش اورژانس، اطالعاتي ارائه شد كه قابل

هاي دو محور تعامل با بيمار و جامعه و مديريت خطر و ايمني ، بر برنامهويژهنيز هست و به

  . داردبيمار تأكيد 
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  فصل سوم 

  خروج از بيمارستان
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  خروج از بيمارستان

با ثبت دستور كتبي ترخيص توسط پزشك و يا درخواست شخصي بيمار فرآيند ترخيص 

با اقدامات مهمي از جمله  ،شود و پس از اين مرحلهياز بيمارستان آغاز مجهت خروج 

ارايي بيمار، خالي شدن تخت، تسوية ، تحويل دكنترل و تكميل پرونده توسط كادر درماني

. دشو، تكميل ميحساب به ويپرونده و صورت حساب مالي و نهايتاً تحويل برگة خالصة

درمان خود در  يمار براي ادامةاز توانايي ب يافتن اطمينان ،مهمترين موضوع در اين مرحله

در زمان بستري و پس از ترخيص گفتيم، همانطور كه در بخش آموزش . استمنزل 

اي و شغلي، رژيم الزم در خصوص مصرف داروها، از سرگيري فعاليت حرفههاي آموزش

، وي پرستار مسئول بيمارغذايي، مراجعه به پزشك و پيگيري آزمايشات معوقه و غيره از س

د بيمار يا اي منظم و با همكاري خوضروري است در قالب برنامه. شودبه وي ارئه مي

 ترخيص بيمار، درمان بيمار هاي ارائه شده در مرحلةگيري از آموزشخانوادة وي و با بهره

  .پيگيري و مديريت شود ،در منزل

. دشوه ميبيماران قلبي ارائ ، برايبيمارستان اي از برنامه پس از ترخيص از، نمونهدر ادامه

. شود استفاده و نيز طراحي ديگر بيماران تواند بر حسب وضعيت فرد بيمار، براياين فرم مي

  : از مزاياي اين فرم اين است كه

دهد و ت فعلي سالمتي به بيمار ارائه مياطالعات مختصر در خصوص وضعي �

 .آوردهم ميپس از ترخيص فرا رحلةامكان مقايسة وضعيت سالمتي را تا م
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در قالب  ،پس از ترخيص ري هدفمند روند درماني در مرحلةبر اهميت پيگي �

 .كندتعريف برنامه تأكيد مي

و پرسـنلي  درمان به بيمار  ة، جهت ادامتصويري از امكانات و اطالعات ضروري �

ــه مســئوليت  ــت از ك ــي      مراقب ــد، ارائــه م ــر عهــده دارن .دهــدبيمــار را ب
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  حاكميت باليني محورهاي برنامة

ت باليني و ايمني كيفيت خدما يكه دستيابي به هدف ارتقا يادآوري اين نكته الزم است

اهنگ نمودن ها، مستلزم همبيمار در ساية اجرا نمودن برنامة حاكميت باليني در بيمارستان

اي كه گونه، بهاستحاكميت باليني  شده در هفت محور برنامة هاي تأكيدهمزمان برنامه

نند سدي در مسير زامات ساير محورها، مايك يا چند محور، بدون توجه به التمركز بر 

  . خواهد بود خدمات سالمت دمات باليني در مراكز ارائه دهندةكيفيت خ ارتقاي

به ويژه بر دو محور تعامل با بيمار و جامعه و مديريت خطر  ،دوممطالب ارائه شده در فصل 

ها و اي كوتاه بر برنامهوضوع، در ادامه اشارهبا توجه به اهميت م .و ايمني بيمار تأكيد داشت

استفاده از اطالعات، مديريت كاركنان، آموزش و ( برنامة حاكميت باليني محور ديگر پنجاهداف 

  . خواهيم داشت، )ليني و اثربخشي باليني با ، مميزيمهارت آموزي

  : محور استفاده از اطالعات

نياز  اطالعات مناسب بهيفيت، بهبود ك دستيابي به يهي است كه هر سازماني به منظوربد

 .ضروري است ،، مديريت و ارزيابي خدماتريزي، اجرااطالعات خوب براي برنامه .دارد

، صورت نگيردبراي بهبود اطالعات  نيز تالشيو  نداشته باشند صحتزماني كه اطالعات 

د كه شواي در سيستم ايجاد ميايي عمدهآنها نيز با مشكل مواجه شده و نارس ازاستفاده 

  .آوري اطالعات استباليني به جمع كادر ميليبيهمانا 
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 داشتن در سايةحاكميت باليني،  ةمطلوب برنام اندازي و استقرارلذا بديهي است كه راه

ها و امكان پايش مستمر وضعيت ايجاد زير ساخت براي ،، صحيح و با كيفيتتازهاطالعات 

 .يافتني خواهد شدت، دستگوگيري از بهترين خدمابر اساس استانداردها و ارزيابي و ال

         ي چونمراحل دربردارندة ليني است كهاستفاده از اطالعات با ،بخش كليدي حاكميت باليني

  . است اطالعات بدست آمدهزيه و تحليل و استفاده از ، تج، ذخيرههاداده آوريجمع

يم كه هست نيازمند آن ،بيش از هر زمان ديگري ،حاكميت باليني ةرناملذا براي موفقيت در ب

نقش شما به عنوان . توليد و تفسير شده باشند ،كامالً صحيح بوده و بادقت و اطمينان ،اطالعات

توانيد با شما مي. استو حياتي  بسيار مهميا همراه او نيز، در ايجاد اطالعات صحيح و دقيق بيمار 

-ها و پرسشنامهسنجي و ساير فرمهاي نظرسنجي، رضايتكردن فرمدر پر  ،رعايت دقت و صحت

اطالعات  ، نقش خود را در ايجاد مجموعةكنيدرد، در طول بستري دريافت ميهايي كه بر حسب مو

عنوان هاطالعات توليد شده در اين محور، ب.  معتبر در بيمارستان به بهترين نحو ممكن ايفا نماييد

  . رودميميزي باليني به شمار  ورودي اصلي محور م

  

  

به  هاي ارائه شدهكه با هدف ارتقاي كيفيت خدمات و مراقبت فرآيندي است ،مميزي باليني

 با استفاده از بررسيگيرد و اين عمل را بهبود نتايج حاصل از آن صورت مي بيماران و

در صورت تفاوت بين . نددهمي انجام موجودآنها با استانداردهاي  مقايسةوضعيت موجود و 

 تعريفرا اقدامات اصالحي  ،با استانداردهاي موجود، جهت بهبود وضعيت وضعيت فعلي

  : محور مميزي باليني
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ت، مميزي باليني را ارائه دهندگان خدمات سالم ،اين نوع مميزي در. كننداجرا ميو  كرده

 ، هاي حاصل از آنفتهدر مورد ياو  دهندخود فرايند مميزي را انجام مي، داننداز آن خود مي

 را بهبود خودشان تغييرات را اعمال نموده و كيفيت .رسندكنند و به نتيجه ميبحث مي

   آيد و سازمان را مميزيشخصي از بيرون ميها، ديگر مميزيدر حاليكه در . ندبخشمي

  . كندمي

شود، مي در نظام سالمت ارائهخدماتي كه كيفيت توان از ، ميبا كمك مميزي باليني

چگونگي كيفيت خدمات را به اطالع ديگران  ،مند و مستنداي نظامن شده و به گونهمطمئ

-اليني، مستلزم تقويت دانش و بهرهدر محور مميزي ب مذكور دستيابي به اهداف. رسانيد

، در مسير ت بيمارباليني و ترجيحا ن دانش بدست آمده از پژوهش، تجربةگيري از بهتري

، در مهمامر يابي به اين دست. استدستيابي به فرآيندها و نتايج مطلوب مراقبت از بيمار 

  . دشوپذير ميامكان هارستانه به محور اثربخش باليني در بيماتوج ساية

  

  : محور اثربخشي باليني

شده در اين  تأكيد راهكارهاي باليني از موضوعاتسازي جستجو، دستيابي، تنظيم و بومي

  .ندمحور هست

 هر .دشوهاي متفاوت ارائه مي، درمانبدون توجه به راهكار باليني ،در يك بيمارستان

- مثل تصميم استاندارد اما زماني كه روشي ،كندعمل مياي سليقه ،پزشكي در روند درمان

داشته ظر اتفاق ن زمينه آناكثر پزشكان در  شود و ها اجراگيري بر پاية شواهد در بيمارستان
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ه ديگري و يا از يك نقطه به منطقي ازكاركنان باليني بصورت غيرنوع مراقبت به ،باشند

  .كنداي ديگر فرق نمينقطه

 خاص ايمساله د برخورد بامور در ها است كهتوصيهاز  ايمجموعهي، راهكارهاي بالين

 قالب دركه  است مشخص يهدفيا گروه  جامعه يك در )مراقبت نيازمند وضعيت بيماري،(

 موضوع به گام به گام صورت به يعلم نمودارهاي از استفاده با و مندنظام هايتوصيه

جاع و ار درمان، تشخيص، در را خدمات باليني دهندةپرسنل ارائه و پردازدمي نظرمد

  . كندپيگيري بيماري راهنمايي مي

  : اثرات مثبت استفاده از راهكارهاي باليني

ها و به براي يك بيماري مشابه در مكاندرماني مشا ئةراهكارها منجر به ارا �

پاسخگويي متوليان و ارائه دهندگان  ،شود و همين امرهاي متفاوت ميموقعيت

 دهد؛ كميت باليني است، افزايش ميخدمات سالمت را كه اساس حا

مشخص و  هاي درماني مناسب و سازگار،ستفاده از راهكارهاي باليني، روشبا ا �

در اين . دهد، خطاهاي پزشكي را كاهش ميآنبه  شوند و عملمي شفاف

-طاها براي بيمار و سيستم كاهش ميز خنه تنها عوارض جانبي ناشي ا ،حالت

 . شوداي ارائه دهندگان خدمات فراهم ميتري بريابد، بلكه محيط ايمن
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 : محور مديريت كاركنان

  

هاي مرتبط و به روز، ها و تخصصاي با مهارتبيماران حق دارند كه توسط كاركناني حرفه

انتخاب صحيح نيروهاي انساني،  باركنان و امديريت ك در ساية. تحت مراقبت قرار گيرند

گيري و انتخاب كاركنان، كارببر  مديريت. ديدسازمان تدارك  توان بنيان صحيحي برايمي

  . تأكيد داردمين رفاه أهاي فردي و شغلي و تمهارت ةتوسعارزيابي و نظارت بر آنان، 

  : عبارتند از هاتوجهي بر اين محورنتايج بي

 نظر نشدن فرد مناسب براي شغل مورد انتخاب  �

 و محيط كاري و جابجايي زياد موقعيتكاركنان با  ناهماهنگي �

 عملكرد پايين كاركنان و نداشتن مهارت كافي در انجام كار �

 برخورد منصفانه با كاركنان و كاهش انگيزة كاري نبود �

 رعايت نكردن بهداشت و ايمني، قوانين و مقررات عمومي �

 كاركنان و نرسيدن به اهداف سازماني مياننبود وحدت در  �

كيفي دستيابي به اهداف  روند وبه شمار مي بيمارستانمنابع اصلي  دانيم، كاركنانهمانطور كه مي

چنانچه مديريت كاركنان به . دشوتك اعضاي سازمان محقق ميتالش تك  در ساية هابيمارستان

مدنظر ها رضايت شغلي آنسطح  نان و ارتقايورت نگيرد و تقويت روحيه و انگيزة كاركدرستي ص

، دستيابي بيمارستانهاي بودن ديگر برنامهريزي صحيح و هماهنگ نباشد، حتي در صورت برنامه

  . دور از انتظار خواهد بود ،كيفيت خدمات باليني به اهداف ارتقاي
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 را  زمانيكند تا زمان را موظف مينگاهي ويژه داشته و سا ،اين محور بر آموزش كاركنان

عملي مشخص، دسترسي مناسب و مرتبط  كاركنان، تدوين استراتژي و برنامةآموزش  به

 فردي يج برنامة توسعةتمامي كاركنان به امكانات آموزشي، مديريت آموزش و استفاده از نتا

  . اي داشته باشدژه، توجه ويريزي آموزشيبر برنامه و اختصاص دهند

، با تجربه و شايسته و كاردان، ي اين محور، وجود پرسنلي ماهرهااز اثرات توجه به برنامه

 استقرار و تكيفي به رسيدن كه بدانيم بايد. دانش مناسب براي مراقبت از بيمار خواهد بود

رغم اينكه دانيم كه عليو مي تاس سازماني بزرگ تغيير يك نيازمند ،باليني حاكميت

. دارد تمايل مقاومت به هم باز انسان ولي كند، ايجاد هيجاناتي گروه در تواندمي ،تغيير

 تغيير سمت به نرم و آرام حركت يك با را كيفيت تيم بتوانيم كه است آن مهم اما

  . كنيم غلبه ،دارد وجود برابرمان در كهعي موان بر و سوق داده

 است الزم ،كنيم ايجاد بيمارستان خود و در ثريؤم تغيير بتوانيم كهآن براي بنابراين

  : مدنظر داشته باشيم را زير اقدامات

 و اطالعات بايد ،دارد تغيير به نياز چيزي چه بدانيم آنكه ربارةد يريگمتصمي براي �

  ؛ كنيم آوريجمع م راالز شواهد

 مشكالت ة همم، كني تقسيم را هاليتؤمس آنها، حلراه و تمشكال پيداكردن براي �

  ؛ ببينيم  شريك آن در را خود و دانسته خود آن از را

 : محور آموزش و مهارت آموزي
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 بدانند همه تا كنيم فراهم خود تيم اعضاي با نظر دلاتب و بحث براي كافي زمان �

  ؛ گيردمي قرار توجه مورد و بوده مهم آنها نظرات كه

  ؛كنيم ايجاد كوچك هايقدم برداشتن با را تغييرات �

 ميزان براساس ؛كنيم پايش ،كافي پشتيباني و حمايتبا  را كار پيشرفت ميزان �

 حدي چه در پيشرفت ميزان كه بدانند تيم اعضاي تا هيمد بازخورد مرتبت، پيشرف

  ؛چيستر اين ميان د نهاآ نقش و بوده

 از تا دهيم ادامه را خود پايش و نظارت و گرفته جشن را تغييرات ايجاد و كار اتمام �

 .كنيم پيشگيري ،عقب به برگشت و پسروي

عنوان يكي هو كار تيمي حاكميت باليني تأكيد دارد و جامعه ب مطالب ارائه شده، بر ماهيت مشاركت

مان بخشيدن به روند درضمن سرعت  ،اين تيم، با همكاري با ساير اعضا اعضاياز مهمترين 

نتايج . اين تيم خواهد داشت اي در ارزيابي عملكرد ساير اعضايبيماري خود، نقش تعيين كننده

نفعان اساسي حوزة سالمت تأكيد دارند و اعالم عنوان ذيهها نيز بر افراد جامعه بحاصل از پژوهش

تواند در هر سه گرانه، ميهاي تخصصي و حمايت، ضمن برخورداري از تواناييدارند كه جامعهمي

نقش تعيين  گيري، اجرا و ارزشيابيمة سالمت جامعه از قبيل تصميمرحله از مديريت مسائل حوز

كيفيت  ياهميت نقش خود در ارتقا بهكه جامعه  رودميانتظار  ،بنابراين. اي داشته باشدكننده

، همگام با ساير پرسنل مسيراين پي برده و در درماني خدمات ة خدمات باليني در مراكز ارائه دهند

  .درماني تالش نمايند
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