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 گرامی: دانشجوی

ضمن خیر مقدم به شما دانشجویان عزیز و آرزوی دریافت بهترین آموزش های تئوری و عملی در این مرکز به اطالع می     

و با هدف اطالع رسانی توانمندی ها، این مرکز  به توجه به نیازهای آموزشی بدو ورود شمابا  توجیهی کتابچهاین که  رسانم

 و در راستای و دستورالعمل های بیمارستان مهمترین مقررات ازآگاهی  امکانات، فضاها و تجهیزات آموزشی و پژوهشی و نیز

 تهیه شده است.  معاونت آموزشی و پژوهشی مرکز در حوزه آموزشی اعتبار بخشی استانداردهای

مفاد آن را تا پایان دوره کارآموزی و حضور در بیمارستان بطور کامل ،  مطالعه کامل این کتابچهخواهشمند است ضمن     

 تماس بگیرید. سوال و یا نیاز به اطالعات بیشتر با معاونت آموزشی و پژوهشیگونه  و در صورت هر بکار گرفته

 تر ابوالفضل عبداهلل پوردک

 رئیس بیمارستان

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kosarhos.semums.ac.ir/


 لواویرایش                               سمنان  نی کوثرادرم وهشی وپژ موزشی آز کرم                            راگیران ف رودوو دب کتابچه توجیهی
 

 
 3 ]39 از 3صفحه  [

  http://kosarhos.semums.ac.ir  ]هشیوو پژ یموزشآاونت عم [

 :مقدمه   

کسی که بدون علم وآگاهی به کار می پردازد مانند کسی است که به بیراهه می رود، که هرچه راه حضرت علی )ع( می فرمایند: ))

ا علم ودانش عمل می کند همچون رهروی است که در راهی  مشخص و هدف اصلی دورتر می شود، اما کسی که ب می رود، از مسیر و

 ((                                                                واضح حرکت می کند 

 (154)نهج البالغه خطبه  

 گرامی: دانشجوی

تحصیل و کسب انتخاب شما به منظور  ، گرامی داشته و از حسنکوثر سمناندرمانی پژوهشی و مقدم شما را به مرکز آموزشی 

 م.یکمال تشکر را دار بیمارستان دانشگاه و در این دانش

کار و قوانین و  مورد محیطاولیه در  و آگاهی های ها دانش از ای مجموعه آن طی که باشد می فرایندی فراگیرانبدو ورود  آموزش

در راستای تازه وارد  فراگیران سترسازی و ایجاد شرایط ایده آل برای ورودآن بو هدف  ارایه شدهمقررات مرتبط با  آن،  به فرد تازه وارد 

 و داده ارتقاء را آنان های مهارت و آگاهی دانش، سطح که ای گونه بهبیمارستان می باشد. تعامل بهتر و اثربخشی بیشتر در ابتدای کار در 

  شوند. خود شغلی های سئولیتم و وظایف انجام آماده تا نماید ایجاد آنها در مطلوب رفتار

 حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی اولین بار و به همت جمعی از کارشناسان و مسئوالن برایمجموعه آموزشی  اینبه همین منظور 

ر تحقق بیمارستان د کارکنان تعامل با اساتید وو مسلما با توجه و همکاری شما و  آماده شدهو  تدوینکوثر  مرکز آموزشی پژوهشی درمانی

 اهداف عالیه بیمارستان بسیار تاثیر گذار می باشد.

 مرکزراهنمایی ها و اطالعات الزم را برای دستیابی به امکانات و خدمات  توانسته باشیم  مجموعه آموزشیبا تالیف این است  امید 

عزیز و ارائه  فراگیرشما   همدلی و همکاری اب و همچنین میدر اختیار شما قرار دهو ارائه هر چه بهتر خدمات سالمت به بیماران عزیز، 

 .دیآ فراهم برنامه این در شده تعیین اهداف تحقق امکان ،مناسب بازخورد

                                                                                                                                          نهایت تشکر را دارم. نموده اندهمکاری  چه توجیهیاین کتاب تهیهکه در عزیزانی در پایان از تمامی 

 دکتر مجید میرمحمدخانی

 پژوهشی و آموزشی  معاون
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان:معرفی 
بهمن  22گسترش دانشگاههای علوم پزشکی کشور در  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان بر اساس تصویب شورای

نفر دانشجو در رشته پزشکی و زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی تهران فعالیت خود را آغاز نمود .در مدت زمان کمتر از  60با پذیرش  1367سال 

پزشکی سمنان به دانشگاه علوم پزشکی و یکسال با پیگیری و تالش مسئولین وبا موافقت شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی ،دانشکده 

 با واحدهای دانشکده پزشکی سمنان ،دانشکده پرستاری و 1368فعالیت خود را از سال  خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان تبدیل گردید و

بهیاری هوشمند  و دبیرستان (به دانشگاه علوم پزشکی تبدیل گردید 71مامایی شاهرود )که در سال  پیرا پزشکی سمنان، دانشکده پرستاری و

و بیمارستان امام خمینی )ره(گرمسار از سازمــان منطقه ای بهداشت  فاطمیه، امداد، سپس چهار بیمارستان امیرالمومنین)ع(،دامغان آغاز کرد. 

اه در اختیار قرار گرفت که هکتار جهت احداث طرح جامع دانشگ 300زمینی به مساحت  در ادامهتان منفک و به دانشگاه ملحق شد. و درمان اس

نفره  360متر مربع و خوابگاه  2000هزار متر مربع زیربنا و سالن ورزشی با زیربنای  21هم اکنون ساختمان دانشکده پزشکی با مساحتی بالغ بر 

 . مترمربع به بهره برداری رسیده است 5300با زیربنای 

 1393 ماه خرداد از سمنان استان درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه هب وابسته کوثر درمانی و پژوهشی آموزشی، مرکزهمچنین 

 .نمود کار به شروع سمنان استان در جراحی و داخلی بیماران پذیرش و ارجاع مرکز عنوان بهبا ادغام دو بیمارستان فاطمیه و امداد سابق 

ضمن اهتمام ورزیدن  ه تبع آن مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی کوثر سمنان،و ب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان

کز وابسته به امر اجـرای دوره های آموزشی بالینی و تخصصی در به تعلیم و تربیت دانشجویان در رشته ها و مقاطع مختلف علوم پزشکی و

و در جهت اهداف  بودههداشتی درمانی در جمهوری اسالمی ایران مطرح دانشگاه امروزه به عنوان یکی از مراکز مهم دانشگاهی در ارائه خدمات ب

 ارتقاء دانش پزشکی در سطح جامعه و تربیت کادر درمانی متخصص و جامعه نگر در کشور اسالمی ایران عزیز فعالیت دارد. ،هعالیه دانشگا

 سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان:

سال سابقه فعالیت داشته و مسئولیت اطالع رسانی  15تی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان بیش از سایت اینترن

 توانمندی ها و خدمات بخش های مختلف دانشگاه را بر عهده دارد. 

ضمن اطالع از آخرین اخبار و اقدامات انجام  http://semums.ac.irشما با مراجعه به سایت دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان به آدرس 

خدمات شده در حوزه سالمت استان، به اطالعات مفیدی از تمام معاونت ها، بیمارستان ها، دانشکده ها و مراکز وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و 

 بهداشتی درمانی استان سمنان دسترسی پیدا خواهید کرد. 
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 مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی کوثر سمنانمعرفی 

در پی سفر پربرکت مقام معظم رهبری حضرت ایت اهلل  1385در آبان ماه سال سمنان کز آموزشی ، پژوهشی و درمانی کوثر پروژه ساخت مر 

هکتار و با   32در زمینی به مساحت عملیات اجرائی احداث آن در همان سال قرار گرفت و   خامنه ای به استان سمنان مورد تایید و تصویب

 شد. آغازسط وزارت راه و شهر سازی )سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی و عمومی( متر مربع تو 25000زیربنای 

و در  هدر این مرکز شروع به فعالیت نمود اطاق عمل جراحی قلب باز،  جراحی قلب باز و ICU، آنژیوگرافی های بخش 1391در مهرماه سال 

داخلی،  ICUلی زنان، اعصاب و روان، دیالیز، اورژانس داخلی، شیمی درمانی، بخش های داخلی مردان، داخبا انتقال  1392مرداد ماه سال 

CCU  بیمارستان( بیمارستان فاطمیه )س( سابق به این مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی کلیه واحدهای پاراکلینیک، پشتیبانی و اداری  و(

 مورد بهره برداری قرار گرفت. رسماًسمنان کوثر 

های اورژانس جراحی،  بخششامل  بیمارستان امیرالمومنین )ع( بندی انجام شده انتقال بخشهای جراحی مطابق با زمان 1393در خرداد ماه 

مرکز آموزشی،   تاریخ، از اینصورت گرفت و  به این مرکز جراحی نیز جراحی و اطاق عمل ICUجراحی مردان، جراحی زنان، جراحی سرپایی، 

 .می دهدسمنان به فعالیت خود در ارائه خدمات تشخیص و درمانی ادامه شهر داخلی و جراحی در  مرکز پژوهشی و درمانی کوثر به عنوان 

 های فعال اين بيمارستان عبارتند از: بخشدر حال حاضر 

 جراحی مغز و اعصاب -اورولوژی -گوش و حلق و بینی -چشم  -اورتوپدی -های تخصصی جراحی شامل: جراحی عمومیبخش 

  جراحی پالستیک -چشم -ورولوژیااندو -جراحی دست -جراحی توراکس -تخصصی جراحی شامل: جراحی قلب و عروق بخش های فوق 

 جراحی ستون فقرات -و ترمیمی

 نورولوژی و قلب -اعصاب و روان -پوست -عفونی -داخلی :های تخصصی داخلی شاملبخش 

 آنژیوگرافی و آنژیوپالستی -انکولوژی و غدد -روماتولوژی -رکلیه و مجاری ادرا -ریه -های فوق تخصصی داخلی شامل: گوارشبخش 

 های ویژه شامل: بخشICU  جراحی– ICU داخلی- - CCU - Post CCU-  ICU Open Heart و دیالیز 

 پاتولوژی و کلینیک تخصصی-آزمایشگاه -سی تی اسکن( -سونوگرافی -بخش های پاراکلینیک شامل: تصویربرداری )رادیوگرافی 

آنژیوگرافی و بخش های مدیریت  علوم پزشکی سمنان طبق قرارداد بین دانشگاهه ذکر است که در حال حاضر بصورت موقت و الزم ب 

امور تاسیسات، فضای سبز،  همچنین د.می باش )با نظارت بیمارستان( در اختیار بخش خصوصی Post CCU، داخلی قلب و آنژیوپالستی

 انجام میشود.شرکتهای خصوصی  از طریق نقلیهخت لباس، تایپ و تکثیر و ستشو و دوتهیه، پخت و توزیع غذا، ش
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 مرکز  یشهوژپ و عرفی توانمندی های آموزشیم

 الف( لیست بخش ها و تعداد تخت های هر بخش:

 :تخت و شامل موارد زیر است 264تعداد کل تخت های مصوب بیمارستان برابر 

 تخت های فعال بیمارستان: -1

  :تخت 32داخلی مردان 

 تخت 32اخلی زنان: د 

  :تخت 10شیمی درمانی  

 CCU :13 تخت 

 Post CCU :12 تخت 

  :تخت  32داخلی قلب 

  :تخت 2ایزوله تنفسی 

  :تخت 32جراحی مردان 

  :تخت 22جراحی زنان 

  :تخت 10جراحی سرپائی 

 ICU  :تخت 10داخلی 

 ICU  :تخت 10جراحی 

 ICU-O.H :6 تخت 

  :تخت 17اعصاب و روان 

 دار بیمارستان:تخت های ستاره  -2

  :تخت 36اورژانس 

  :تخت 18دیالیز 

  :تخت 10اتاق عمل 

  :تخت 3آنژیوگرافی 

 ب( گروه های آموزشی:

 گروه آموزشی داخلی -1

گروه آموزشی داخلی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان، در حال حاضردر مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی کوثر واقع 

، پوست، غدد و عفونی اعصاب و روانای داخلی، قلب، تخت فعال و بخش ه 74شده است. این گروه در مجموع دارای 

  است. 

http://kosarhos.semums.ac.ir/


 لواویرایش                               سمنان  نی کوثرادرم وهشی وپژ موزشی آز کرم                            راگیران ف رودوو دب کتابچه توجیهی
 

 
 7 ]39 از 7صفحه  [

  http://kosarhos.semums.ac.ir  ]هشیوو پژ یموزشآاونت عم [

بیماران در درمانگاه جراحی و اورژانس جراحی ویزیت شده و در بخشهای فوق بستری می شوند. آموزش های تئوری و 

ه در سال بالینی کارآموزان و کارورزان بخش داخلی هم در همین مرکز انجام می گیرد. کارآموزان بصورت گروه های چند نفر

پنجم پزشکی وارد این بخش می شوند و در طی یک دوره شش ماهه به فراگیری دروس مربوطه می پردازند. آموزشهای 

تئوری در کالس درس و آموزشهای بالینی بر بالین بیماران،درمانگاه، کارگاه مهارتهای بالینی، و... انجام می گیرد. برنامه 

ش ماهه و بصورت آموزش بالینی و در طی دو سال آخر رشته پزشکی برگزار می آموزشی کارورزان نیز در دوره های ش

 گردد.

متخصص رشته های مختلف  17عضو هیئت علمی و  12گروه آموزشی داخلی دانشکده پزشکی در حال حاضر شامل 

ی کلیه دروس داخلی شاغل در مرکز آموزشی، پژوهشی درمانی کوثر سمنان می باشد که تدریس و آموزش تئوری و بالین

 مربوط به بخش داخلی دانشجویان پزشکی را عهده دار هستند.

 برنامه های آموزشی گروه داخلی:

دانشجوی دوره کارورزی توسط  12دانشجوی دوره کارآموزی و  35دانشجوی نشانه شناسی،  35در هر ترم بطور متوسط 
 گروه داخلی این مرکز آموزش می بینند.

 گروه داخلی در سال بشرح ذیل است:اهم فعالیتهای آموزشی 

 روزه جهت واحد نشانه شناسی دانشجويان پزشکی15دوره آموزشی  2برگزاری              ·

 ماهه جهت واحد کارآموزی دانشجويان پزشکی 4دوره آموزشی  2برگزاری              ·

 ان پزشکیماهه جهت واحد کارورزی دانشجوي 7دوره آموزشی  4برگزاری              ·

جلسه مورتالیتی و  6جلسه گزارش صبحگاهی،  140جلسه آموزشی ژورنال کالب،  7برگزاری حدود        ·
 جلسه توجیهی کارورزان. 48جلسه کنفرانس اساتید و  15موربیديتی، 

 جلسه هماهنگی درون گروهی 6تشکیل حدود              ·

 رزشیابی دانشجويان پزشکی.جلسه آزمون و ا 12برگزاری حدود              ·

 معرفی اعضای گروه داخلی:

 کلیک کنید.اینجا جهت مشاهده لیست اعضای گروه داخلی 

 یر گروه داخلی:مد

 در حال حاضر مدیر گروه داخلی آقای دکتر فرهاد ملک )فوق تخصص بیماریهای ریه( می باشند.

 

 :گروه آموزشی جراحی -2

آموزشی جراحی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان، در مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی گروه 
تخت ستاره دار شامل زیر مجموعه های جراحی  17تخت فعال و  74کوثر واقع شده است. این گروه در مجموع دارای 

  است.  ENTعمومی، ارتوپدی، ارولوژی، جراحی مغز و اعصاب، چشم و 

جراحی  ICUان در درمانگاه جراحی و اورژانس جراحی ویزیت شده و در بخشهای جراحی مردان، جراحی زنان، و یا بیمار

بستری می شوند. آموزش های تئوری و بالینی کارآموزان و کارورزان بخش جراحی هم در همین مرکز انجام می گیرد. 

د این بخش می شوند و در طی یک دوره چهارماهه به کارآموزان بصورت گروه های چند نفره در سال پنجم پزشکی وار

درمانگاه، کارگاه  فراگیری دروس مربوطه می پردازند. آموزشهای تئوری در کالس درس و آموزشهای بالینی بر بالین بیماران،
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زش بالینی اتاق عمل انجام می گیرد. برنامه آموزشی کارورزان نیز در دوره های سه ماهه و بصورت آمو و مهارتهای بالینی،

 و در سال آخر رشته پزشکی برگزار می گردد.

بخش آموزشی جراحی دانشکده پزشکی در حال حاضر شامل هشت عضو هیئت علمی و هفده متخصص رشته های 
مختلف جراحی شاغل در مرکز آموزشی، پژوهشی درمانی کوثر سمنان می باشد که تدریس و آموزش تئوری و بالینی 

دانشجویان پزشکی را عهده ENTشته جراحی عمومی، ارولوژی، ارتوپدی، مغز و اعصاب، چشم و کلیه دروس مربوط به ر
 دار هستند.

 برنامه های آموزشی گروه جراحی:

دانشجوی دوره کارورزی  12دانشجوی دوره کارآموزی و  35دانشجوی نشانه شناسی،  35در هر ترم بطور متوسط 
 د.توسط گروه جراحی این مرکز آموزش می بینن

 اهم فعالیتهای آموزشی گروه جراحی در سال بشرح ذیل است:

 روزه جهت واحد نشانه شناسی دانشجويان پزشکی15دوره آموزشی  2برگزاری              ·

 ماهه جهت واحد کارآموزی دانشجويان پزشکی 4دوره آموزشی  2برگزاری              ·

 جهت واحد کارورزی دانشجويان پزشکیماهه  3دوره آموزشی  4برگزاری              ·

جلسه مورتالیتی و  6جلسه گزارش صبحگاهی،  140جلسه آموزشی ژورنال کالب، 7برگزاری حدود        ·
 جلسه توجیهی کارورزان. 48جلسه کنفرانس اساتید و  15موربیديتی، 

 جلسه هماهنگی درون گروهی 6تشکیل حدود              ·

 جلسه آزمون و ارزشیابی دانشجويان پزشکی. 12حدود  برگزاری             ·

 معرفی اعضای گروه جراحی

 کلیک کنید.اینجا جهت مشاهده لیست اعضای گروه جراحی 

 مدیر گروه جراحی:

 مدیر گروه جراحی آقای دکتر کامران قدس )فوق تخصص جراحی قلب و عروق( می باشند.

 :یشوهیب یشزومآ هورگ -3

 ( می باشند.یشوهیب صصختم) هداز نیسح کبابآقای دکتر  یشوهیبمدیر گروه 

  :سناژروا بط یشزومآ هورگ -4

 ( می باشند.سناژروا بط صصختم) ناسنوم اضردمحمآقای دکتر  سناژروا بطمدیر گروه 

 :و پاراکلینیک ها ( درمانگاه هاج

جراحي عمومي، جراحی قلب و عروق،  تخصص هاي:با  درمانگاه های فعال: شامل درمانگاه جراحی، درمانگاه داخلی و درمانگاه چشم

راکس، جراحي مغز و اعصاب، ارولوژي، ارتوپدي، بیهوشي، چشم، گوش و حلق و بیني، داخلی، داخلی اعصاب، عفونی، جراحی تو

فوق تخصص داخلی ریه، فوق تخصص داخلی روماتولوژی، فوق تخصص داخلی کبد و گوارش، فوق تخصص داخلی کلیه، فوق تخصص 

 و روان، پوست و تغذیه داخلی هماتولوژی و انکولوژی، غدد، قلب و عروق، اعصاب
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آزمایشگاه طبی، آزمایشگاه پاتولوژی، آندوسکوپی، اسپیرومتری، اکوکاردیوگرافی، الکتروآنسفالوگرافی، تست  پاراکلینیک های فعال:

ورزش، خدمات تشخیصی طب هسته ای، داروخانه، دانسیومتری، رادیولوژی، سنگ شکن برون اندامی، سونوگرافی، سی تی اسکن، 

 کوپی، فیزیوتراپیکولونوس

 :و تخصص پزشکان بیمارستان کوثر د( تعداد

 

 تعداد نوع تخصص ردیف تعداد نوع تخصص ردیف

 1    داروساز 16 2 فوق تخصص ریه 1

 5 بیهوشی متخصص  17 2 فوق تخصص غدد 2

 2 اینترونشن قلب و عروق 18 2 فوق تخصص کلیه 3

 1 صص جراحی قلب و عروقفوق تخ 19 1 فوق تخصص خون و سرطان بالغین  5

 5 متخصص طب اورژانس 20 1   فوق تخصص روماتولوژی 6

 8 پزشک عمومی 21 3 متخصص قلب و عروق 7

 3 متخصص جراحی چشم 22 2 متخصص بیماری های عفونی 8

 2 متخصص جراحی مغز و اعصاب 23 2 متخصص بیماری های پوست 9

 3 متخصص اورولوژی 24 2 متخصص داخلی 10

 3 متخصص ارتوپدی 25 2                   متخصص مغز و اعصاب 11

 1 فوق تخصص جراحی توراکس 26 3 متخصص اعصاب و روان 12

 5 متخصص جراحی عمومی 27 1 متخصص پزشکی هسته ایی 13

 ENT 3متخصص جراحی  28 2 متخصص رادیولوژی 14

 1 یفوق تخصص جراحی پالستیک و ترمیم 29 3 متخصص پاتولوژی 15

 

 به لینک زیر در سایت بیمارستان کوثر سمنان مراجعه نمائید: لیست اسامی و تخصص پزشکان بیمارستان کوثرجهت مشاهده 

 (لینک به صفحه معرفی پزشکان سایت بیمارستان کوثر)

 

 دستیاران و کارورزان کشیک: اقامتگاه )پاویون( ه(

تخت جهت اقامت موقت  50و اتاق  24با  خانم ها و آقایان مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی کوثر سمنان دارای چهار اقامتگاه مجزا

 در شیفت های کشیک می باشد.دستیاران و کارورزان 

ماکروفر، قفسه کتاب، یخچال، اتو، تلفن، میز، صندلی، مبل راحتی، تلویزیون،  چای ساز، تلفن، : سالن مطالعه،شامل امکانات پاویون

 الزم می باشد. ، کمد، جاروبرقی و لوازم پذیرائی و رفاهیwifiو   lanاینترنت 
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 کتابخانه:و( 

 نسخه 2720تعداد کتب فارسی :         ·

 نسخه 1780تعداد کتب التین :          ·

   thiemeو   clinicalkeyاز طریق دو پایگاه   thiemeو   Elsevierبه آخرین ویراست کتب انتشارات  دسترسی آنالین         ·

 ژورنال: به صورت الکترونیک و از طریق پایگاه های اطالعاتی          ·

 :پایگاه های اطالعاتی قابل دسترس         ·

Search.iknito.com    کتابخانه دیجیتال پزشکی ایران      

Scopus, sciencedirect, uptodate. clinicalkey, springer, wiley, ProQuest, Mosby's Nursing Consult, Mosby’s Nursing Index, 
Mosby’s Skills 

 (شودکتابخانه دارای پرینتر و اسکنر و فاقد دستگاه کپی می باشد. )جهت کپی به واحد چاپ و تکثیر بیمارستان مراجعه          ·

 در کتابخانه مرکز واقع شده است. سیستم )متصل به اینترنت( 16 تعداد سیستم های رایانه:سایت مرکز با          ·

 wifiو   lanدسترسی به اینترنت: به دو صورت          ·

در دانشجویان قرار دارد.  فضای قرائتخانه باز و در اختیار 22و  17الی  14از ساعت )  22الی  17و   14الی   7:30ساعت کاری:         ·

 تعطیالت رسمی کتابخانه سرویس دهی ندارد(

 :(Skill labکارگاه مهارتهای بالینی )ز( 

دارای موالژهای آموزشی احیای قلبی ریوی، کاتتریزاسیون وریدی و شریانی، سونداژ مثانه، در ساختمان مجاور بیمارستان واقع شده و 

یکروسکوپ، سمع قلب و ریه، تزریقات نخاعی، انتوباسیون، آناتومی مغز، سونوگرافی، معاینه چشم و گوش، معاینه رکتال، م

می باشد. استفاده از این امکانات با هماهنگی قبلی جهت کلیه  تراکئوستومی، مانکن حمل مجروح، مدل انواع زخم، مدل سچور و ...

 دانشجویان و فراگیران آزاد است.

 :شیساختمان آموزش و کالس های آموزح( 

واقع شده و  )در حیاط ضلع شمالی( کالس درس در ساختمان آموزش بیمارستان 5مجموعه کالس های آموزشی بیمارستان شامل 

امکانات و  ، تهویهدارای امکانات آموزشی از قبیل تخته وایت بورد، دیتا پروژکتور، پرده نمایش، کامپیوتر، و سیستم های صوتی و تصویری

 ی بهداشتی، رختکن، اسپیلیت و ...( می باشد.)سرویس ها الزم رفاهی

 )تاالر دانش(:  سالن آمفی تئاترط( 

 برنامه های آموزشی و مراسم خاص جهت برگزاری  نفر دارای امکانات کامل صوتی و تصویری و ویدئو کنفرانس 150با ظرفیت 
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 :(EDOواحد توسعه آموزش و مطالعات پزشکی )ی( 

هاي دانشگاه، ريزي براي ارتقاي كیفیت آموزش پزشكي بیمارستان در چارچوب سیاست ها و برنامهرنامهب دحاو نیا اصلی هفیوظ

ريزي آموزشي، هاي اعضاي هیأت علمي بیمارستان در زمینه برنامهندينمارتقاي توا و دشاب یم دانشکده پزشكي و بیمارستان

يريت تغییر در حیطه در آموزش، و مدهاي تدريس و يادگیري، پژوهش ارزشیابي )اعم از فراگیران، برنامه و اعضاي هیأت علمي(، روش

 .دشاب یم آموزش بالیني

 واحد توسعه تحقیقات بالینی: ک( 

 و ی، دانشجویانعلم تیاه یاعضا یو توانمندساز یپژوهش یساز فرهنگ ،بیبا هدف ترغ مارستانیب ینیبال قاتیواحد توسعه تحق

ير نظر معاون پژوهشي ز مارستانیب ینیبال یهاجهت انجام پژوهش در بخش الزم التیفراهم نمودن تسهو نیز  پژوهشگران عالقمند

، پایان نامه های دانشجوئی، مشاوره تحقیقاتی و آماری، فراهم پیگیری انجام امور پژوهشی اساتیدساماندهی و . فعالیت می کند مرکز

کز، سازی امکانات، تجهیزات و شرایط اجرای طرح های پژوهشی و نظارت بر نحوه حضور و فعالیت پژوهشگران مراجعه کننده از سایر مرا

 از جمله فعالیت های این واحد می باشد.

 شورای پژوهشی:  (ل

 :شودیم لیتشک ریاهداف ز نیو به منظور تام ینیبال قاتیواحد توسعه تحق یدارا یمارستانهایصرفا در ب یپژوهش یشورا

 دانشگاه یپژوهش یهااستیس یدر راستا مرکز یپژوهش یخط مش بیتصو •

 ینیبال قاتیواحد توسعه تحق ازیمورد ن التیو تسه یانسان یروین نیو تام یبسترساز •

 یپژوهش یهاتینظارت برحسن انجام فعال •

 در آموزش و درمان یپژوهش یها تیتالش در جهت ادغام فعال •

 مارستانیکردن پژوهش در ب نهیتالش در جهت نهاد •

 انیدانشجو یقاتیتحق ینامه ها انیو پا یشنهادیپ یپژوهش یهاطرح بیو تصو یبررس •

 کوثر سمنان عبارتند از: مارستانیب یپژوهش یعضاء شوراا
 

 ینیبال قاتیسرپرست واحد توسعه تحق، مرکز یو پژوهش یمعاون آموزش، مرکز سیرئ ،شانیا ندهینما ایدانشگاه  یمعاون پژوهش 

 ای یتخصص یهرگروه آموزش یلمع اتیاز اعضا ه کنفریحداقل ی، و اتیآمار ح ای ستیولوژیدمیاپ یعلم اتیاز اعضا ه کنفر، یمارستانیب

 آن گروه یعلم اتیه یبه انتخاب اعضا مرکزموجود در یپزشک یفوق تخصص

 :ی آموزشیاهفضا ریاس (م

شامل: دفتر معاون آموزشی و پژوهشی )طبقه همکف(، دفتر گروه داخلی )طبقه اول(،  دفتر گروه جراحی )طبقه اول(،  دفتر گروه 

دفتر سوپروایزر آموزش سالمت  (،همکفدفتر سوپروایزر آموزشی )طبقه  دفتر گروه طب اورژانس )طبقه سوم(،بیهوشی )طبقه سوم(، 

   )طبقه دوم(

 سمنان: کوثردرمانی  مرکز آموزشی، پژوهشی وسایت  (ن

 از بدو راه اندازی این بیمارستان شروع به فعالیت نموده و هم اکنونسایت اینترنتی مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی کوثر سمنان 

 یکی از ساب پورتال های مهم و پر بازدید سایت دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان می باشد.
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ه در این سایت شما به مهمترین اخبار روز بیمارستان و اطالعات مورد نیاز بازدید کنندگان در بخش های ویژه کارکنان، ویژه بیماران و ویژ

مراجعه   http://kosarhos.semums.ac.irدانشجویان و پژوهشگران دسترسی خواهید یافت. جهت مشاهده سایت مرکز کوثر به آدرس  

 نمائید.

 

 

 کروکی بیمارستان

 آموزشی، پژوهشی و درمانی کوثر سمنان در شمال شهر سمنان به آدرس زیر واقع شده است:مرکز 

  35198-99951 یصندوق پست -کوثر مارستانیب -نیبلوار ام -شهرک گلستان

 ی به بیمارستان کوثر سمنان نمایش داده شده است.در تصویر زیر نمائی از محل قرارگیری و راه های دسترس
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 در تصاویر زیر نمائی کلی از محل قرارگیری بخش ها و واحدهای اصلی در طبقات مختلف بیمارستان کوثر سمنان را مشاهده می کنید:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :زیر زمین

 بخش اعصاب و روان•

 یوتراپیفیز•

 کار درمانی و گفتار درمانی•

 کتابخانه•

 تاسیسات•

 سرد خانه •

 انبار کاال•

 انبار داروخانه•

 سلف سرویس•

 اتوکالو•

 خانه     رختشوی•

 طبقه همکف:

 داخلی و جراحی(اورژانس )•

 ریاست، مدیریت •

 درمان مشاور امور•

 معاونت آموزشی و پژوهشی•

 آزمایشگاه•

 داروخانه•

 رادیولوژی و سی تی اسکن•

 (یلامش طایح) بوفه•

 حسابداری ترخیص•

 امور مالی•

 امور اداری و کارگزینی•

 بانک و باجه بانک عابر•

 کلینیک های تخصصی•

 مدارک پزشکی•

 دیالیز•

 

 :اولطبقه 

 بخش جراحی مردان•

 بخش جراحی زنان•

 جراحی سرپایی•

 اتاق عمل جراحی•

•ICU     جراحی 

•ICU    داخلی 

 گروه آموزش جراحی•

 گروه آموزش داخلی•

 :طبقه دوم   

 بخش آنژیوگرافی•

 بخش داخلی قلب•

 اتاق عمل جراحی قلب•

•CCU 

•POST CCU 

•ICU OH    

 اکو و تست ورزش•

 دفتر پرستاری و سوپروایزر کشیک•

 ش کارکنانآموز•

 کنترل عفونت•

 واحد خدمات•

 بخش شیمی درمانی•

 :طبقه سوم   

 داخلی مردان•

 داخلی زنان•

 بخش ایزوله تنفسی•

 واحد کامپیوتر•

 د کیفیتواحدبهبو•

 بهداشت محیط•

 سالن دانش•

 اقامتگاه دستیاران و کارورزان کشیک•

 واحد تغذیه•
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 رعایت حقوق گیرندگان خدمت در بیمارستان )منشور حقوق بیماران(
باشد. ارتباط مناسب و صادقانه، احترام به  یخدمات سالمت م و ارائه کنندگان رندگانیگ نیمشارکت فعاالنه ب ازمندینظام سالمت کارآمد ن

از ارکان ارائه خدمات  یکیاست. به عنوان  ماریموجود، الزمه مراقبت مطلوب از ب ینسبت به تفاوت ها تیو حساس یو حرفه ا یشخص یارزش ها

مراقبت کنندگان  ریخانواده آنان، پزشکان، پرستاران و سا ر،مایب یها تیدرک و احترام به حقوق و مسؤول یبرا ینهاد دیها با مارستانیسالمت، ب

 .مراقبت واقف بوده و به آن احترام گذارند یاخالق یبه جنبه ها دیها با مارستانیباشند. ب

 مارانیاست ب ستهیدارد. شا ماریب یریپذ تیبه مسؤول یبستگ یمثبت درمان تا حدود جیاز نتا ماریب یمراقبت و بهره مند یاثربخشهمچنین 

طور صادقانه  را به یسالمت تیمطالب مربوط به وضع ریمصرف داروها و سا مارستان،یشدن در ب یها، بستر یماریاطالعات مربوط به سابقه ب

 .زندیبدون اطالع پزشک مسئول خود بپره یدر روند درمان رییتغ گونهگزارش دهند و ازهر 

 فینسبت به وظا ،خدمات سالمت رندگانیدهندگان و گ هتعامل مناسب ارائ هیدر سااست  داوریام یبهداشت، درمان و آموزش پزشک وزارت

حقوق  نییبا هدف تب ماریاساس، منشور حقوق ب نیگردد. برا نیسطح ممکن تام نیسالمت جامعه در باالتر ،یگریخود و احترام به حقوق د

 .است دهیگردو ابالغ  میتنظ تخدما نیا رندگانیگ

نیز بر اساس رسالت و ارزش های متعالی خود، ملزم به شناسائی  و تمامی کارکنان این مرکز درمانی کوثر سمنانو  یمرکز آموزشی، پژوهش

و رعایت حقوق گیرندگان خدمت )بیماران و مراجعه کنندگان( می باشند. یکی از شناخته شده ترین معیار های این مهم، رعایت منشور حقوق 

 اساس: بیمار در بیمارستان است. بر این

 : به شرح زیر می باشدبیمار منشور حقوق ارکان 

 دریافت مطلوب خدمات سالمت، حق بیمار است 

 اطالعات باید به نحو مطلوب و به میزان کافی در اختیار بیمار قرار گیرد 

 .حق انتخاب و تصمیم گیری آزادانه بیمار در دریافت خدمات سالمت باید محترم شمرده شود 

 باید مبتنی بر احترام به حریم خصوصی بیمار و رعایت اصل رازداری باشد ارائه خدمات سالمت 

 دسترسی به نظام کارامد رسیدگی به شکایات حق بیمار است 
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 انرآموزش بیما

صمیم گیری         شده توسط پزشک و بیمار برای کمک به بیمار جهت ت ست بیمار محور مبتنی بر نیازهای ابراز  تعریف: آموزش به بیمار فرآیندی ا

  . مشارکتی و آگاهانه در مورد بیماری که برای کنترل و کنار آمدن هر چه بهتر با بیماری اجرا می گردد

 : آموزش به بیمارف اهدا

  ش و مهارتهای بیمار در زمینه سالمتیارتقاء دان 

  توانمند ساختن بیمار/ همراهان برای پیروی از درمان 

  کاهش اضطراب و افزایش رضایت بیمار 

 و منزل  مارستانییادگیری مهارت و نگرش ها جهت پیشبرد مراقبت از خود هنگام بستری در ب 

  اقدام به موقع بیمار در مواقع فوریت ها 

  ش مجدد پس از ترخیصکاهش میزان پذیر 

  کاهش مدت اقامت بیمار در بیمارستان 

  کاهش هزینه های بستری 

  : کلی آموزش به بیمار اصول

 فرایند آموزش به بیمار اجرای آموزش به بیمار جهت واحدزیر کمیته یا  تشکیل 

 (اری بیمارپرسشنامه ، مصاحبه ، مشاهده وضعیت جسمی و رفت)از طریق  شناسایی نیازهای آموزشی بیمار 

  بررسی انگیزه جهت یادگیری بیمار 

  بررسی توانایی یادگیری بیمار 

  تعیین محتوای آموزش 

 ی برنامه های آموزشی ویژه بیمارانریزی و اجرا برنامه 

 ارزشیابی فرآیند آموزش به بیماران 

 عوامل تسهیل کننده:

  ارتعیین ضوابط و الزامات قانونی به منظور تسهیل روند آموزش به بیم 

  استفاده از محتوای آموزشی استاندارد 

  توانمند سازی افراد آموزش دهنده به مطالب آموزشی 
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  اختصاص زمان مناسب برای امر آموزش به بیمار 

 درگیر نمودن پزشک معالج ، پرستاران و سایر کارکنان در فرآیند آموزش 

 کوثر: درمانی مرکز آموزشی پژوهشی نمونه ای از فعالیت های واحد آموزش بیماران

 )با همکاری کلینیک دیابت( آموزش بیماران  دیابتی  

  آموزش بیماران قلبی  

 آموزش بیماران کلیوی  

  آموزش بیماران روان  

 آموزش بیماران ریوی  

 آموزش بیماران فشارخون  

 آموزش بیماران گوارش  

 سکته مغزی  آموزش بیماران  

 آموزش بیماران سرطانی  

 زیآموزش بیماران دیالی 

 ویژه بیماران در طی یک سال گذشته و توزیع در بخش های مختلف پمفلت آموزشییکصد تهیه بیش از  

 آموزشی   مولتی مدیایفایل  چند تهیه  

 تئاتردر سالن آمفی برگزاری کالس های آموزشی برای بیماران  

 روز پس از ترخیص   2-4برای بیماران  بیماران اجرای طرح پیگیری تلفنی آموزش 

 تصاص بخشی از سایت بیمارستان جهت آموزش بیماراناخ 

ــی و نظارت بر اجرای فرآیند آموزش بیماران در بخش های بالینی و تکمیل فرم های آموزش بیمار موجود در پرونده بیماران              بررسـ

س       آموزش به بیمار  فرم) ستری و هنگام ترخیص بوده و در دو ن سه بخش آموزش های هنگام پذیرش، هنگام ب خه تکمیل می  شامل 

سخه  گردد.  صلی  ن شده تحویل بیمار ا سخه   یا همراه وی  ستندات آموزش به بیمار درون پرونده بیمار  نیز و یک ن  نگهداریبه عنوان م

  (.شودمی 
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 :ماریفرم آموزش به ب لیدستور العمل تکم

صا اورژانس در هنگام ورود ب      یدر تمام -1 صو شها خ شور حقوق   بخش، یمعرفشامل  ش بدو ورود )آموز ست یبا یبه بخش حتما م ماریبخ من

(  ریو سا یدرمان یها نهیهز بخش مربوطه، نیقوان حیتوض پزشک معالج، یمعرف ،ماریب رندهیگ لیپرستار تحو یمعرف مسئول بخش، یمعرف مار،یب

را  حاتیآن بخش مجددا توض  ورود در خصوص آموزش بدو  ست یبا یم ماریبه بخش پرستار مسئول ب   ماریانتقال ب ورتدر ص  .داده شود  ماریبه ب

 .گردد وضمیمه پرونده ثبتدر فرم آموزش به بیمار و آموزش دهنده  رندهینام و امضاء آموزش گ انیدر پاو بدهد 

شده در فرم آموزش به ب  های آموزش  -2 شخص  ستی   ماریم شک  بای سط پز شناس تغذ   ،)یا فراگیر تحت آموزش وی( تو ستار و کار   انجام و هیپر

 مضاء آموزش دهنده ثبت شود.نام و ا

 نوشته شود. ماریب یبه صورت مکتوب و قابل درک برا یپرستار یمراقبت ها ومهم داده شده  ینکات مهم و آموزش ها -3

ستر  نیآموزش ح -4 شدار دهنده دارو،   یب شخ  نحوه مراقبت از زخم، ،ییغذا میرژ شامل عوارض و عالئم ه سائل    الزم، یدرمان یص یاقدامات ت م

 .باشدی مموارد مرتبط  ریو سا یاشتبهد

ضممممن ارائه آموزش های الزم )تاریخ و محل مراجعه بعدی، نحوه مصمممرف دارو در منزل، مراقبت از محل عمل و          ،ماریب صیدر هنگام ترخ  -5

شود و برگه دوم    یداده م لیوبه او تح ماریپس از امضاء توسط ب   (یبرگه اول فرم آموزش )برگه اصل پانسمان، رژیم غذائی، تحرک و فعالیت و...(  

 شود. یم ینگهدار بیمار ( در پروندهی)برگه کپ

شک معالج   -6 ست  ایو )پز صورت       یآموزش ها ست یبا یم یا فراگیر تحت آموزش وی( ارید شده در فرم آموزش به  شخص  سمت م خود را در ق

نحوه مصرف دارو در  ،نیگزیجادرمانی  یروشها از درمان، یشنا یاحتمال یها امدیپعوارض و از آموزش  یخالصه ا که شامل: ندیثبت نما یکتب

 باشد. یمو ...  هیآموزش تغذ عالئم هشدار دهنده، منزل،

شاور تغذ     یها آموزش -7 سط م شده تو ستر  نیدارو و غذا در ح تداخل ،ییغذا میآموزش رژ شامل:  یدرمان میو رژ هیارائه   صیو زمان ترخ یب

 .باشدی م
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 "دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی کشور پوشش حرفه ای آئین نامه رفتار و"
برای  و کردن فکرصحیح برای خواندن، درس برای دانشجو، برای باشد، دینی سالمت و تدین محیط دانشگاه محیط هرچه

 امن ترخواهدبود.      مقام معظم رهبری هرگونه تالش سیاسی وفرهنگی سالم،

 تعاریف کلی: -(1ماده )

فردی است که ازطریق ضوابط مؤسسات آموزش عالی و یا آزمون ورودی دانشگاهها پذیرفته شده ،ثبت نام کرده و در  :دانشجو -

 حال طی کردن سنوات آموزشی است.

 به دانشجویی اطالق میگردد که تحت آموزش در محیطی بهداشتی، درمانی قرار دارد. نی:دانشجوی بالی   -

محیط هایی که دانشجویان بالینی درآن به اموردرمان بیماران وآموزش بهداشت می پردازدشامل:  :محیط های بهداشتی درمانی -

 انه ها، مراکزتصویربرداری،مراکزمشاوره و....بخشهای بیمارستانی،مراکزبهداشتی درمانی،درمانگاهها،آزمایشگاهها،داروخ

 :به پردیس دانشگاهها،دانشکده ها،ومحیطهای خوابگاهی اطالق میگردد.فضای دانشگاهی -

محیطی است که هر فردی در آن با عنوان دانشجو در حال انجام فعالیتهای آموزشی و پژوهشی  :محیط آموزشی پژوهشی  -

 است.

 اعمال وگفتاری اطالق میشودکه ازفرددرجایگاه شغلی وی ازاوانتظارمیرود.به تمامی : رفتار حرفه ای-

 به لباسی گفته میشودکه فرددرحرفه خاص خودملزم به پوشیدن آن است.: پوشش حرفه ای -

فتار،پوشش وظاهردانشجوگفته میشودکه نشان دهنده دانش،آگاهی،صراحت وشجاعت همراه باادب به تمامی ر شؤون دانشجویی: -

 بیر،سادگی،پاکیزه گی،وقت شناسی،نظم وترتیب وتالشگری اودرعرصه ی علم وفن آوری است.وتد

 به تمامی قوانین اسالمی گفته میشودکه درنص صریح قرآن وفقه اسالمی وآراء اکثریت مراجع تقلیدآمده است.شؤون اسالمی: -

 :به هرنیمسال تحصیلی اطالق میشود.دوره تحصیلی -

 

 در محیط های آموزشی و پژوهشی: دانشجویانالزامات کلی رفتار حرفه ای-2ماده

 خوداری نمایند مصادیق اخالل در هنگام تدریس مانند:دانشجویان باید از ایجاد هرگونه اخالل به هنگام تدریس الف:

 خوردن و آشامیدن -         ورود به کالس بعد از استاد -

 تفاده از تلفن همراه و سایر وسایل صوتی و تصویری اس -بلند صحبت کردن، خندیدن و ایجاد سر و صدا  -

 ون اسالمی،دانشجویی و اخالق حرفه ای خودداری نمایند: مصادیق آن مانند:ان باید از اعمال و رفتار خالف شؤدانشجویب:

 توهین و تمسخر زبانی و رفتاری، مشاجره و پرخاشگری -رعایت ادب و احترامعدم -

 .صرف هر نوع محصول دخانی یا مخدرم  -عدم رعایت حقوق دیگران. -

 .ای که باعث غیر عادی جلوه کردن حرکات و گفتار دانشجو شودستفاده از هر نوع دارو یا مادها -
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دانشجویان باید ملزم به حفاظت و استفاده صحیح از امکانات،تجهیزات و وسایل عمومی در اختیار باشند:مصادیق آن ت:

 مانند:

 نگی مسئول مربوطه،مجاز به استفاده از تجهیزات نخواهند بود.دانشجویان بدون هماه -

 باید به عالئم هشدار دهنده و راهنمای استفاده از وسایل در محیط توجه نمایند.  -

 .استفاده از امکانات و تجهیزات برای مصارف شخصی و یا به نفع احزاب و گروه های غیر مجاز،ممنوع می باشد -

موجود در فضاهای دانشگاهی و محیط های بهداشتی درمانی یا سایر اموال بیت المال مجاز نمی  ایراد خسارت به اموال -

 .باشد

 :الزامات دانشجوی بالینی

 .الزامی است نیز این شیوه نامه برای دانشجویان بالینی 2وب وت ماده رعایت کلیه ضوابط مندرج در بند الف  -

های حقوق خدمات گیرندگان و همراهان وی متون مصوب اخالق پزشکی را دانشجویان باید به منظوررعایت استاندارد -

 مطالعه و به آن عمل نمایند.

از آنجاکه رعایت حریم شخصی و آرامش روحی بیمار در هر شرایطی برای دانشجویان الزامی است، بنابراین باید سعی -

 ذ کنند.کنند قبل از معاینه، آزمایش و یا تهیه شرح حال، رضایت بیمار را اخ

 دانشجویان باید به حقوق بیماران در رابطه با انتخاب درمانگر و روش درمانی در موارد غیر اورژانس احترام بگذارند. -

دانشجویان درصورتی که دستورالعملی رابه ضرربیمارویاناقض مقررات بالینی وایمنی ببیند،بایددرابتداآن رابامسؤول -

 ارشدآموزش بالینی درمیان بگذارد.

 دانشجویان بایدبه مذهب وفرهنگ بیماران احترام بگذارند.-هنگام معاینه بایدحریم خصوصی بیماران رعایت شود.   -

 دانشجویان بایداسراربیماران راحفظ نمایندوازموقعیت ایشان ویاخانواده های آنهاسوء استفاده ننمایند. -

 -.دنسایی خود را به همراه داشته باشدرمانی، کارت شنا های بهداشتیباید در حین انجام وظیفه در محیط یاندانشجو -

 خوردن و آشامیدن و استفاده از تلفن همراه بر بالین بیمار ممنوع است.

 

 پوشش حرفه ای-3ماده 

 در محیط های آموزشی و پژوهشی: دانشجویان دخترای پوشش حرفه  -الف

 حجاب بایدکامل وبراساس شؤون اسالمی ،دانشجویی باشد.-

 تفاده ازمانتو،شلوار،مقنعه وجوراب متعارف جهت پوشش الزامی است.اس-

 شلواربایداندازه متعارف داشته باشدوتنگ وکوتاه نباشد. -

 .ه و به دور از مدهای افراطی باشدمدل مانتو، شلوار، مقنعه، کفش، کیف و جوراب باید ساد -

 ه بایدبلندوهمراه باپوشش کامل موباشد.پوشش چادریامقنعه بایدکامل وبراساس موازین شرعی باشد.مقنع-

 وبلندی مانتوبایدتازیرزانو وپوشش آستین تامچ باشد. د، کوتاه یا خیلی بلند مجاز نیستپوشیدن مانتو تنگ یا خیلی گشا-

 ممنوع است. هایی که تعمدا پاره یا وصله باشد،استفاده از لباس  -
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 دای آزاردهنده باشد.کفش باید ساده، تمیز، با پاشنه متعارف و بدون ص-

 های آموزشی و پژوهشی مجاز نیست.پوشیدن چکمه روی شلوار، دمپایی و صندل در محیط -

 باشد و جلب توجه کند.)قرمز،نارنجی،صورتی و.....( رنگ مانتو، شلوار، کیف، کفش و جوراب نباید تند و زننده  -

 ای حفظ پوشش وحجاب ندارد،ممنوع است.استفاده ازمانتو،شلوار،مقنعه وجورابی که ضخامت الزم رابر-

هایی که غیر استفاده از لباس، کیف، کفش، جوراب، پیشانی بند، مچ بند، شال، دستمال گردن، کمربند، انگشتر و کاله -

 مجاز نیست. های ضداسالم، ضد انقالب و ضد اخالق باشند،های زننده و یا عالمت گروهمتعارف و دارای نقوش و نوشته

 ده ازعینک وزیورآالت متعارف مانندانگشتروساعت مجازاست.استفا-

 گونه تزئینی باشد.ها باید کوتاه، تمیز، پیراسته و بدون هیچناخن -

 .انجام هر گونه آرایش و خالکوبی که در معرض دید باشد، ممنوع است -

 استفاده از عطر یا ادکلن با بوی تند و غیر متعارف مجاز نیست. -

 در محیط های آموزشی و پژوهشی:پسردانشجویان ی اپوشش حرفه-ب

 ن اسالمی و دانشجویی باشدوپوشش باید کامل و بر اساس شئو -

 استفاده از،شلوار،پیراهن وجوراب متعارف جهت پوشش الزامی است. -

 .مدل پیراهن، شلوار، کیف، کفش و جوراب باید ساده و به دور از مدهای افراطی باشد -

 شلوارنیزنبایدتنگ وکوتاه باشد.وتاه و خیلی تنگ نباشد.دار بوده، کتینپیراهن باید آس -

 ممنوع است. استفاده از کراوات و پاپیون  -.  انجام هر گونه آرایش و خالکوبی که در معرض دید باشد، ممنوع است -

 پیرایش موی سروصورت بایدساده ،کوتاه وبه دورازمدهای افراطی باشد.-

 ها باید کوتاه، تمیز و پیراسته باشند.تقال عفونت و آسیب به افراد و تجهیزات، ناخنبه دلیل افزایش ان -

 استفاده از عطر یا ادکلن با بوی تند و غیر متعارف مجاز نیست. -

هایی که غیر استفاده از لباس، کیف، کفش، جوراب، پیشانی بند، مچ بند، شال، دستمال گردن، کمربند، انگشتر و کاله -

 مجاز نیست. های ضداسالم، ضد انقالب و ضد اخالق باشند،های زننده و یا عالمت گروهو دارای نقوش و نوشتهمتعارف 

 استفاده ازعینک وزیورآالت متعارف مانندانگشتروساعت مجازاست.-

 رنگ لباس،کفش وجوراب نبایدتندوزننده باشدوجلب توجه نماید.-

 دممنوع است.استفاده ازلباسی که تعمداپاره یاوصله باش-

 پوشیدن دمپایی وصندل درمیط های آموزشی وپژوهشی مجازنیست.-

 درفضاهای بهداشتی ، درمانیای دانشجویان بالینیپوشش حرفهج: 

 الزامی است. 3رعایت کلیه ضوابط مندرج دربندالف وب ماده -

های بهداشتی و درمانی از لباس فرم مخصوص به خود بر طبق دانشجویان بالینی باید در طول مدت حضور در محیط -

 کنند.استانداردهای تعریف شده از طرف دانشگاه و با رعایت کامل شئون اسالمی و دانشجویی استفاده 
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یدمنطبق بامشخصات محیط های آموزشی استفاده ازلباس مناسب وضخامت پارچه ی لباس فرم واندازه وسایزآن با-

 وپژوهشی باشد.

 های بسته باشد.لباس فرم دانشجویان باید پاکیزه و مرتب و با دکمه -

های ویژه باید کامال بر های مراقبتبالینی، آزمایشگاهی خاص، مانند اتاق عمل و بخش پوشش دانشجویان در محیط -

 ت حجاب و پوشش کامل اسالمی باشد.رعایطبق استاندارد تعریف شده در آن بخش و با 

 برای کاهش صدمه به پا و پیشگیری از انتقال عفونت، کفش دانشجویان باید جلو بسته باشد. -

برای  هاناخن ویاجلب توجه،استفاده ازهرگونه آرایش وبلندی عفونت و آسیب به افراد و تجهیزاتبه دلیل افزایش انتقال  -

 .باید کوتاه، تمیز و پیراسته باشند ت وناخنهادانشجویان بالینی ممنوع اس

 پوشیدن جوراب به جهت حفظ بهداشت درمحیط های آموزشی وبهداشتی ضروری است. -

کارت شناسایی ارائه شده از سوی معاونت آموزشی شامل عکس، نام و نام خانوادگی، آرم دانشگاه، رشته تحصیلی و  -

 وی لباس فرم، به طوری که قابل رویت باشد؛ نصب شود.سمت دانشجو باید به صورت متحدالشکل بر ر

 

 تذکر:

دانشجویان درتمامی محیط های آموزشی پژوهشی،درمانی وبهداشتی،فضاهای دانشگاهی،مراکزتحقیقاتی،مراکزکارآموزی  -

دانشگاه که  وکارورزی ومحیط های فرهنگی ،ورزشی،تفریحی،مکانهای اردویی وکلیه تجمعات دانشجویی وابسته وغیروابسته به

 تحت عنوان دانشجوشرکت دارندمشمول قوانین این آیین نامه میگردند.

را در بدو ورود دانشجو به دانشگاه به رویت او رسانده و تعهد کتبی را با امضای دانشجو  آیین نامهاین معاونت آموزشی  -

امتناع دانشجوازارائه تعهد،معاونت آموزشی  میکند.درصورتمبنی بر توجیه کامل و الزام وی برای عمل به مفاد آن، دریافت 

 .ازحضوراودرمحیط آموزشی جلوگیری خواهدکرد.

د که مسوولیت تکمیل آن با شوای دانشجویان، از سوی معاونت آموزشی دانشگاه صادر میکارنامه رفتار و پوشش حرفه -

 دانشجو در آن دوره است. اتیداس

ای دانشجویان، به صورت مجزا، نمره توصیفی عالی، ، برای رفتار و پوشش حرفهنامهباید با توجه به این شیوه اتیداس -

 خوب، متوسط یا ضعیف را صادر کنند.

ای دانشجو در مراحل مختلف تحصیل و نیز در هر گونه استخدام دولتی و گزینش با های رفتار و پوشش حرفهنمره -

 ضریب مثبت مورد استناد قرار خواهد گرفت.

های توصیفی است و از این اعداد برای تعیین میانگین نمره 1و ضعیف  2، متوسط 3، خوب 4درجه عالی  ارزش عددی -

 شود.ای وی استفاده میدانشجو در کارنامه رفتار و پوشش حرفه

باشد،به دفترمشاوره  متوسطچنانچه میانگین نمرات توصیفی رفتاریاپوشش حرفه ای دانشجودرکارنامه نیمسال وی -

های توصیفی دانشجو در صورتی که نمرهیی معرفی میگرددوتاارتقاء به درجه باالتر،تحت آموزش آن دفترقرارمیگیرد.دانشجو

آن باشد، به شورای تر از کماکان متوسط و یا پایینپس از دو ترم متوالی بعد از معرفی به دفتر مشاوره دانشجویی، 

ای دانشجو در کارنامه نیمسال نمرات توصیفی رفتار یا پوشش حرفهشود. چنانچه میانگین انضباطی دانشجویان معرفی می
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وی ضعیف باشد، در مرحله نخست تحت آموزش دفتر مشاوره دانشجویی قرار گرفته و در صورت تکرار به شورای انضباطی 

 شود.دانشجویان معرفی می

 ترا بر عهده خواهد داشنامه اجرایی معاونت دانشجویی و فرهنگی وظیفه نظارت بر حسن اجرای شیوه -

 

 کنترل عفونت در بیمارستان

و  پرسنل .عفونت ها استایجاد و انتقال از  یریشگیبه منظور پ یمرکز انجام اقدامات ضروراین در  کارکنان و فراگیران فیوظا نیاز مهمتر یکی

 هیکل تیبوده و با رعا زیهمکاران و افراد خانواده ن به فکر سالمت خود، دیبا ماریحقوق ب تیرعاتوجه به ضمن بیمارستان  دانشجویان حاضر در

 سمنان کوثر یدرمانپژوهشی و  یپرسنل در مرکز آموزش یآگاه. به منظور ارتقاء دینکمک نما یماریموارد مرتبط، به کاهش خطر انتقال ب

 : قرار داده شده است یدرمان یبخش ها اریو در اخت هیته ریز یدستورالعمل ها

به  ماریب کیکه منجر به کاهش انتقال منبع عفونت از  یموارد تی: رعامارستانیالزم جهت کنترل عفونت در ب اطاتیدستورالعمل احت -

 .شود یهمکاران و خود فرد م ای گرید ماریب

کننده موجود در  یپرسنل از انواع مواد ضد عفون یگاهآکننده در بخش ها: به منظور  یمواد ضد عفون یریدستورالعمل به کار گ -

شده است و پرسنل موظف به  هی، تهروندی م نیکه با مواد موجود از ب ییها سمیارگانکروی، مموثر مدت زمان تماس رقت مناسب، مارستان،یب

 .باشند یدستورالعمل م نیا اسبراس رعایت آن نظارت بربکارگیری و 

 مارستانیداخل ب زاتیو تجه لیوسا ح،سطو یازنحوه نظافت و شست و شو یگاهآبه منظور  شست وشو:و دستور العمل نظافت  -

و  ییدارو یی وایمیش ،یخانگ ،یعفون یزباله ها کیتفک تیجهت رعا :یمارستانیب یو دفع زباله ها یورآدستورالعمل نحوه جمع  -

 زینوک ت لیسرسوزن ها و وسا

 ازیمورد ن یو زمانها WHO کلپروت نیپرسنل از نحوه دست شستن براساس آخر یگاهآبهداشت دست: به منظور  تیدستورالعمل رعا -

 دست یجهت شست و شو

 و برنده زیت لیاز جراحات وسا یکارکنان و کاهش رفتار پرخطر ناش یمنیسطح ا شی: به منظور افزامنیا قاتیدستورالعمل تزر -

ورود به مرکز  خود در هنگام یمنیاز سطح ا نانیرسنل موظف هستند به منظور اطمپ هیکل:    Bتیهپات یماریب هیعل ونیناسیواکس -

 .ندیاقدام نما  Bتیهپات یماریب هیعل ونیناسیو واکس یباد یآنت تریت نییجهت تع

 لیاستفاده از وسا از انتقال عفونت، رسنلپمحافظت  یروش ها برا نیاز ساده تر یکی :یحفاظت فرد لیاستفاده از وسادستورالعمل  -

 .باشد یدسترس م بخش ها در هیاست که در کلو ...(  نکی)ماسک م دستکش م گان م چکمه م ع یحفاظت فرد

 جهت دسترسی به این دستورالعمل ها به واحد کنترل عفونت بیمارستان مراجعه فرمائید.
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 رنامه تزریقات ایمن و پیشگیری از حوادث ناشی از فرو رفتن سوزن یا اجسام برنده در بدن ب
(Needle Stick) 

 تزریقات ایمن : اهداف کلی اجرای برنامه ❖

 منظور پیشگیری از جراحات ناشی از وسایل تیز و برنده آلوده ؛بهداشتی درمانی به فراگیران کاهش رفتار پرخطر  •

 در حین کار با وسایل تیز و برنده درمانی ؛ فراگیرانافزایش سطح ایمنی  •

 های آلوده و پرخطر ؛جمع آوری، نگهداری، انتقال و دفع مناسب و بهداشتی زباله •

 .روش تزریقیو نگرش افراد جامعه و پزشکان نسبت به مقوله تقاضا و تجویز دارو به  تغییر رفتار •

 

 تزریقات غير ایمن شامل : ❖

   روش غلط تزریق  .1

   محل نامناسب تزریق .   2

   داروی ناصحیح  .   3

    حالل غلط.   4

 دسترسی افراد جامعه به سرنگ و سرسوزن استفاده شده )امحاء ناصحیح(..   5

 

 وازین تزریقات ایمن :م ❖
 

  محل تمیز  -1

   شستشوی دست -2

  سرسوزن و سرنگ استریل  -3

 تمیز کردن محل تزریق   -4

 آوری صحیح اجسام نوک تیزجمع -5

 منبع:راهنمای کشوری کنترل عفونتهای کشوری
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  : Needle Stickپيشگيری از نيدل استيک

 نگاهی به واقعيت های نيدل استيک:

نفر ، یک نفر در سال دچار نیدل استیک می شود. تا کنون تعداد زیادی از عفونتهای جدی و یا  5انی از هر در کارکنان مراکز بهداشتی درم

در اثر نیدل استیک ها ایجاد شده است . ابزارهای ایمن از بروز نیدل استیک جلوگیری می کنند و به  Cو Bو هپاتیت های  HIVکشنده مثل 

 کارفرمایان است . همین جعت تهیه ابزارهای ایمن از وظایف

 چه عفونت هایی در اثر نیدل استیک به وجود می آیند ؟

صدمه ناشی از تماس با سر سوزن آلوده ای که یک فرد با آن تماس پیدا می کند و وی را در مواجهه با پاتوژن های خونی قرار می دهد، می 

  Cو هپاتیت  B، هپاتیت HIVد از: جدی ترین عفونت ها عبارتن تواند باعث عفونت ها جدی و یا کشنده شود.

چه کسانی و چکونه در معرض خطر قرار دارند ؟ 

پرستاران ، پزشکان ، دستیاران پزشکان ، تکنیسین ها ، بهداشت کاران و پرسنل خدماتی و و نظافتی جزء افرادی هستند که به خاطر ماهیت 

 کارشان در معرض خطر هستند ..

 :نیدل استیک می شوند عبارتند ازه که منجر ب فرآیندی برخی عوامل

 تجهیزات غیر ایمن  •

 قرار دادن نامناسب ظروف دفع سر سوزن و یا پر شدن بیش از حد آنها  •

 شلوغ و متراکم بودن محیط کار با فشار کاری و کار با عجله  •

 وقفه های بی دلیل و مکرر در بین کار  •

 

دید:برای پیشگیری از نیدل استیک توصیه های زیر را بکار بن 

 

 با دقت سر سوزن ها را دفع کنید. •

 نکنید.  (Recap)بعد از تزریق و استفاده از سرسوزن یا آنژیوکت، هیچگاه مجدداً آنها را درپوش گذاری  •

 ( بیندازید.Safety Boxسر سوزن های استفاده شده را در جعبه ایمن ) •

 هیچگاه جعبه های ایمن را بیش از حد پر نکنید. •

 دن سرسوزن قبل از دفع خودداری نمائید.از شکستن یا خم کر •
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در موارد ضروری جهت گذراندن درپوش سر سوزن از وسایل مکانیکی جهت ثابت نگه داشتن درپوش استفاده نمائید و یا از یک دست  •

 جهت گذاردن درپوش سر سوزن استفاده کنید.  Scoopبه روش 

 حمل وسایل مزبور در دست یا جیب یونیفرم خودداری نمائید . جهت حمل وسایل تیز و برنده از رسیور استفاده کنید و  از •

 از دست به دست نمودن وسایل تیز و برنده )بیستوری ، سر سوزن و ....( اجتناب کنید.  •

 احتیاطات عمومی در حین انجام هر گونه اقدام درمانی که احتمال آلودگی با خون و سایر ترشحات بدن وجود دارد به شرح ذیل است:

ورتی که بریدگی و یا زخمی در دستها وجود دارد الزامی است از دستکش استفاده شود و موقع زخم با پانسمان ضد آب پوشانده در ص •

 شود.

 حتماً آموزش های کافی و الزم را در خصوص استفاده از وسایل ایمن جدید بگذرانید. •

 همیشه از تجهیزات ایمن استفاده کنید. •

 تیز و برنده را نزدیک به محل کار با این اشیاء قرار دهید.همیشه ظروف مخصوص دفع اشیای  •

 وقفه های کاری را تا حد امکان محدود نمایید. •

 مراحل کار )تزریق و...( را برای بیمار توضیح دهید تا با شما همکاری کند و در طول انجام کار کمتر حرکت کند. •

 نکنند )مثل کودکان( از دیگران کمک بگیرید. هنگام انجام کار روی بیمارانی که ممکن است با شما همکاری •

از انواعی استفاده شود که احتیاج به تیغ اره نداشته باشد در صورت لزوم جهت رعایت اصول  های دارویی ترجیحاًجهت شکستن ویال •

 گرفته شوند. Padایمنی در داخل یک محافظ مثل 

 غشاء مخاطی استفاده از ماسک و عینک محافظ ضروری است. درصورت احتمال پاشیده شدن خون یا مایعات آلوده به چشم و •

  

: اقدامات ضروری بعد از بروز نيدل استيک 

 هر گاه دچار صدمه نیدل استیک شدید:

سریعاً مورد را به سوپروایزر، کارشناس کنترل عفونت یا واحد بهداشت بیمارستان گزارش کنید و هیچ گاه این مسئله را تا پایان عملیات  •

 یا پایان شیفت کاری موکول ننمائید.کاری 

 زخم خود را فشار ندهید و اجازه دهید خون آزادانه بیرون بیاید. •

 محل زخم را با آب و صابون بشویید. •

بیماری را که سر سوزن مخصوص او، به شما اصابت کرده جهت بررسی عفونت شناسایی کنید. برای تعیین اینکه آیا این بیمار مبتال  •

 بوده است یا نه، نیاز به انجام آزمایش خون بیمار و یا بررسی سوابق پزشکی وی می باشد. HIVبه هپاتیت یا 
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جهت ارزیابی پزشکی مراجعه کنید. یک پزشک متخصص عفونی باید تعیین کند که آیا مصدوم جهت پیشگیری از عفونت، نیاز به  •

 استفاده از دارو و واکسیناسیون خواهد داشت یا خیر؟

 بق واکسیناسیون خود را در اختیار پزشک و کارشناس کنترل عفونت قرار دهید.الزم است سوا •

 تمام مراحلی را که برای آزمایش خون، واکسیناسیون و اقدامات پزشکی جهت پیشگیری از عفونت نیاز است، انجام دهید. •

 نیاز باشد.آزمایش خون و ارزیابی های بیشتر ممکن است به مدت شش ماه تا یک سال پس از آسیب مورد  •

 

 استانداردهای زیست محیطی 

قانون مدیریت پستتماندها، به منرور حفس ستتالمت عمومی و محیط زیستتت در مقابل اثرات  11به استتتناد ماده ی 

 نامطلوب پسماندهای پزشکی، دفع زباله های بیمارستانی به شرح ذیل انجام میگیرد:

سرم، میکروست، کیسه های خ         • شامل: ست  بیمار   ترشحات  هرگونه ون و ادرار، گازهای آلوده به خون وپسماندهای عفونی 

 .رنگ جمع آوری و دفع می گردند زرد زباله های کیسه  که از طریق

سرم و ست سرم، میکروست و ملحقات آلوده به داروهای      پسماندهای مربوط به داروهای شیمیایی شامل: ویالهای داروئی،      •

 .سفید رنگ جمع آوری و دفع می گردند زباله های کیسه  که از طریقسایتوتوکسیک )ضد نئوپالزی( 

 .آوری و دفع می گردند ( جمعSafety Boxظرف درب دار مخصوص )که از طریق  کلیه پسماندهای تیز و برنده نظیر سرسوزن •

صرف        • ضایعات نان و ظروف یک بار م سماندهای موادغذایی و   شبه خانگی نظیر پ سه   که از طریقزباله های    ه هایزبال کی

 .مشکی رنگ جمع آوری و دفع می گردند

 

 

 شستشوی دستها:

ستان  خط اول مبارزه با انتقال عفونت ساده ترین و موثرترین روش                  در بیمار ست. شستشوی دست  شستشوی صحیح دستان ا

 برای جلوگیری از انتقال عفونت محسوب می شود.

 اندیکاسیون شستن دست:

 بیماران قبل و بعد از تماس مستقیم دستها با. 

 تریل و یا غیر استریل از دستبعد از در آوردن دستکش اس. 
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   بعد از تماس با مایعات یا ترشحات بدن، غشاء مخاطی، پوست آسیب دیده و یا پانسمان زخم 

        ضع آلوده بدن  بیمار با شما بعد از تماس با ناحیه و یا مو ست  صورتی که در حین مراقبت و یا انجام اقدامات درمانی، د در 

 نواحی تمیز بدن او تماس خواهد یافت.

 )بعد از تماس با اشیاء محیطی مجاور و نزدیک بیمار. )مشتمل بر تجهیزات پزشکی 

 

 

 

 

 

                                                                                                      

 

 

 

 ثانیه( 60تا  40مدت زمان شستشو )
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 حریق در بیمارستانآتش سوزی و اطفای 

 روش های خاموش کردن آتش :

روش زیر در خاموش ا متفاوت است ، اما به طور کلی سه بر اساس نوع مواد قابل اشتعال و عوامل دیگر ، راههای خاموش کردن آتش ه

 کردن و مهار آتش استفاده می شود :

 ( CO2)  سرد کردن ) قطع عامل حرارت ( : توسط عواملی مانند آب و گاز کربنیک -1

 خفه کردن ) قطع عامل هوا ( : توسط عواملی مانند خاک ، ماسه ، پتوی نمدار ، خاموش کننده های پودری -2

 سد کردن ) قطع عامل ماده سوختنی ( : از راههای مختلف از جمله قطع جریان گاز ، قطع جریان سوخت ، دور کردن مواد قابل اشتعال -3

 :)اطفای حریق( تجهيزات خاموش کننده

 متحرک: مثل شن ، سطل آب ، پتوی خيس  –لف ا

 ( ، اسپرينکلرها ) افشانه ها (Fire Boxجعبه اطفاء حريق )  –ب 

 چگونه با یک کپسول آتش نشانی کار کنيم ؟

از انتقال در ابتدا باید نوع آتش سوزی را تشخیص دهید تا بتوانید بر این اساس کپسول مناسب را برای خاموش نمودن آتش انتخاب کنید. بعد 

 کپسول مناسب به محل آتش سوزی ، عملیات زیر را به ترتیب انجام دهید:

 میله ضامن را بکشید .  .1

 سر شلنگ کپسول را به سوی آتش هدف بگیرید . .2

 دستگیره را فشار دهید . .3

 شلنگ کپسول را به سمت مرکز آتش قرار دهید . .4

 نحوه ی اطفاء حریق با کپسول آتش نشانی :

ا به صورت آماده در دست گرفته و سپس پشت به باد و رو به موضع حریق قرار می گیریم و اطفاء را از لبه آتش شروع و با حرکت ابتدا سیلندر ر

به سمت جلو و حرکت سریع نازل به طرفین ادامه می دهیم ) به صورت جاروکش ( . جریان تخلیه نباید در فاصله خیلی نزدیک به مواد قابل 

یرا در اثر سرعت و فشار زیاد در هنگام خروج ماده اطفاء امکان پخش سوخت به اطراف و توسعه حریق وجود دارد. بنابراین اشتعال انجام شود ز

متر از شعله در آتش سوزی های محدود  5/1فاصله باید با توجه به نوع حریق ، وسعت و نوع خاموش کننده آن معین گردد. معموال فاصله 

 مناسب است.
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 عبه آتش :فایر باکس یا ج

که  Fگ از این نوع جعبه ها در ساختمانهای بلند ، انبارها ، موسسه ها و کارگاهها استفاده می شود و معموالً به رنگ قرمز بوده و با حروف بزر

 )آتش( می باشد، مشخص می شوند. Fireمخفف کلمه 

 5/1سیستم اطفاء حریق آبی قرار دارد. در این جعبه یک لوله  در این جعبه ها که عموما روی دیوار نصب شده اند، وسایل اطفاء حریق از نوع

 اینچی و سر نازل و یک قرقره برای جمع آوری طول لوله وجود دارد که به یک مخزن آب و موتور تقویت فشار متصل است. در هنگام بروز حادثه

ز می نماییم و با چرخاندن و آزاد کردن قرقره، شلنگ آب با شکستن درپوش شیشه ای که بر روی محفظه کلید قرار دارد، قفل درب جعبه را با

ر را کشیده و به سمت آتش حرکت می کنیم. بعد از قرار گرفتن در فاصله مناسب از آتش، دکمه موتور تقویت فشار آب را روشن کرده و بعد از پ

 داشت . شدن شلنگ از آب با باز کردن شیر اصلی، آب کافی برای اطفای حریق در اختیار خواهیم

 باید توجه داشت که از این رو درب جعبه را درون محفظه ای با درب شیشه ای قرار می دهند که :

 اول : کلید آن در دسترس کودکان نباشد و یا گم نشود .

 دوم : زمانی که از جعبه استفاده شد نفر بعدی بداند که از آن استفاده شده و نسبت به شارژ مجدد آن اقدام کند .

 ات تشخيص حریق ) دتکتورها (تجهيز

دتکتورها وسایل الکترونیکی هستند که در شکل ها و طرحهای مختلف و معموالً به رنگ سفید توسط کارخانه های سازنده ارائه می شوند و در 

رانس به صورت سقفی یا دیواری محل های مناسب ساختمان مانند آشپزخانه ، موتورخانه ، اتاق بایگانی ، راهروها ، اتاق های منزل ، اتاق های کنف

روی پایه های مخصوص نصب می شوند و وظیفه آنها تشخیص حریق و اعالم آن به مرکز کنترل می باشد . بسته به اینکه دتکتورها از کدام اثر 

 آتش برای تشخیص استفاده می کند در انواع گوناگونی به صورت زیر ساخته می شوند :

  :دتکتور دودی 

 که در برابر دود بسیار حساس بوده و عکس العمل نشان می دهد . وسیله ای است 

 دتکتور حرارتی: 

این دتکتور نسبت به افزایش درجه حرارت بوده و در صورت افزایش درجه فعال می شود . در مکانهایی که دتکتور دودی کاربرد ندارد مانند 

 ده می شود .آشپزخانه ، اتاق دیگ بخار ، اتاق ژنراتور و غیره .... استفا
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 مدیریت آتش نشانی در بیمارستان:

شانی    ستفاده قرار   طوری طراحی شده اند که به آسانی برای آتش سوزی های کوچک و    ،بیمارستان کپسول های آتش ن قابل کنترل مورد ا

سب جهت  گیرند. سول ها،      انتخاب محل منا سترس بودن این کپ صب و قابل د ست که  مورد توجه  ن ست قرار  نکته مهم دیگری ا . این گرفته ا

سول ها در   سترس،   هر بخش در کپ شاهده و قابل د شده     محل های قابل م صب  ضروری بتوان با کمترین اتالف وقت از آنها     ن ست  تا در واقع  ا

 استفاده کرد.  

انجام می   بیمارستان  تتاسیسا  خدمات و  آنها توسط واحد  شارژ ساالنه کپسول های آتش نشانی و نگهداری و مراقبت و نیز     ونظارت ماهانه 

 گیرد.

**تمامی کارکنان بیمارستان می بایست در برنامه های آموزشی ساالنه اطفاء حریق که توسط بیمارستان  **توجه

 برگزار می گردد، شرکت نمایند.

 : برخورد با حادثه آتش سوزی در بیمارستان روش اجرایی

صورت   س یب یو خارج یداخل طیدر مح یسوز  آتش وقوع در  شان  آتشتیم فراخوان  ،تانمار ستان یب نیدر ا ین سط اولین   مار تو

 د:ریگ یصورت مبه شرح زیر  پرسنلی که متوجه حادثه شده است،

 توسط مرکز تلفن 125با مرکز تلفن )شماره تماس صفر( و اعالم کد  یتماس تلفن 

سوپروا     125با اعالم کد   شامل  ضاء گروه که  ش  زری،  اع سئول نگهبان  ک،یک س ن فت،یش  یم س  نیگهبان درگردش، تکن  سات یتا

  .محل وقوع حادثه، خدمه سالن و خدمات بخش محل وقوع حادثه است در محل حادثه حاضر می شوند فتیمسئول ش ک،یکش

سخگو     صورت عدم پا شماره   قیمرکز، فراخوان  از طر جیپ ستم یس  یخراب ایمرکز تلفن و  ییدر  تماس با نگهبان در گردش و با 

 .ردیگ یصورت م 2179تلفن 

 .دهدیرا انجام مالزم  یاطالع رسان  ،یسوز و مهار آتش یشهر ینشان آتشسازمان به دخالت  ازیدر صورت ن کیکش زریسوپروا 

 انجام می گردد.خدمات  توسط پرسنلموارد مرتبط  ریو سا ینشان کپسول آتش نیتام 

 .باشد یمسئول کنترل عبور و مرور مکشیک نگهبان  

 .باشد یم میت رهبروان به عن کیکش زریسوپروا 

 اطالع دهد. بیمارستان تیریمد میبه ت عتریموظف است مراتب را هرچه سر کیکش زریسوپروا 
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 خطای درمانی و به اشتراک گذاری نتایج حاصل از خطا

 با اعضای زیر تشکیل جلسه می دهد: و در صورت نیاز در بیمارستان کمیته خطای درمانی فعال وجود دارد که ماهیانه .1

مسئول واحد  -مسئولین فنی بیمارستان - کارشناس مسئول ایمنی بیمار -مسئول خطای درمانی -مترون  -مدیر درمان   -ریاست بیمارستان 

 بهبود کیفیت

 ورودی های کمیته خطای درمانی شامل موارد زیر است: - 2

 ME BOXگزارش های ارا ئه شده توسط پرسنل در الف ( 

 از بررسی شکایت توسط مسئول رسیدگی به شکایات در بیمارستانگزارشات ارائه شده  ب ( 

 گزارشات ارسال شده از کمیته مرگ و میر که نیاز به بررسی بیشتر داردج ( 

 توسط سوپروایزر  SENTINELگزارش خطای د ( 

در بیمار می شوند که نیاز به  نیست ولی موجب تاخیر در روند درمان ، ایجاد جراحت یا آسیب موقت  sentinelو ( گزارش خطاهایی که 

 بررسی بیشتر در کمیته دارند که توسط سوپروایزر کشیک یا مسئول بخش تکمیل می گردد .

 .در هر دو راهرو طبقات نصب شده است ME BOXصندوقهای  -3

 : طبقه اول، روبروی اطاق عمل جنرال1صندوق 

 : طبقه دوم  کنار اطاق سوپروایزرها2صندوق 

 ، پشت بخش داخلی مردان به سمت آسانسور نفربر: طبقه سوم3صندوق

 : طبقه دوم، روبروی کت لب آنژیوگرافی4صندوق 

 طبقه سوم، پشت بخش داخلی زنان به سمت آسانسور نفربر :5صندوق 

 : طبقه اول، پشت بخش جراحی مردان به سمت آسانسور نفربر6صندوق 

 ا در دسترس پرسنل و مسئولین قرار دارد( در کلیه بخشه 2و  1فرمهای گزارش خطای درمانی )پیوست -4

راهکار مورد نظر  پرسنل بیمارستان کلیه خطا های مشاهده شده را می توانند بدون نام ،تاریخ ، بخش با ذکر شرح خطا ، دلیل بروز خطا، -5

 جهت کاهش خطا را در فرم مربوطه نوشته و در صندوق قراردهند

 دوق ها را باز نموده و گزارشات را استخراج می نمایددر پایان هر ماه مسئول خطای درمانی درب صن -6

 خطاها را دسته بندی و با توجه به نوع خطا به کمیته ارائه می نماید مسئول خطای درمانی کلیه گزارشات را محرمانه نزد خود نگهداشته و -7

به مسئول خطای درمانی بیمارستان  مسئول رسیدگی به شکایات پس از بررسی کامل شکایت ، در صورت احتمال وجود خطا ، مورد را -8

 اعالم می نماید

مسئول رسیدگی به مرگ و میر در صورت بررسی موارد مرگ و میر و احتمال وجود خطا ،گزارش خود را به مسئول خطای درمانی مرکز  -9

 ارائه می نماید
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توسط سوپروایزر یا مسئول بخش  ، ر صورت وقوع( د  sentinelمورد از خطایی که هرگز نباید در بیمارستان اتفاق بیافتد ) خطاهای  28  -10

 گزارش و به دفتر پرستاری تحویل میگردد .

نیست ولی موجب تاخیر در روند درمان ، ایجاد جراحت یا آسیب موقت در بیمار می شوند که نیاز به  بررسی  sentinelخطاهایی که  -11

 میل می گردد و به دفتر پرستاری تحویل می شود .تکوایزر کشیک یا مسئول بخش بیشتر در کمیته دارند که توسط سوپر

به دست آمده یا خطاهای مهم گزارش شده ارائه شده و راهکارهای  ME BOXدر کمیته خطای درمانی ، کلیه موارد خطاهای پرتکرار که از  -12

 منطقی توسط اعضای کمیته ارائه می شود .

 fishبخش یا سوپروایزر کشیک گزارش شده است در کمیته به روش  مهم که توسط مسئولین  sentinelو غیر   sentinel خطاهای  -13

bone  تحتRCA . قرار می گیرند 

 .تنبیه جزو خروجیهای کمیته  خطای درمانی  نخواهد بود–توبیخ -به منظور ایجاد فرهنگ گزارش خطا در مرکز هرگونه تذکر -14

 

 (Risk management & patient safety)مدیریت خطر و ایمنی بیمار 

، مراقبت های سالمت به طور غیر قابل اجتنابی با افزایش بروز خطر برای ایمنی بیمار همره است. بیماران حق دارند که انتظار داشته باشند    

 زد.مراقبت از آنها مطابق با بهترین شرایط و استانداردها و براساس آخرین شواهد علمی و بالینی بوده و سالمتی ایشان را دچار مخاطره نسا

 اهم امور مربوط به مدیریت خطر عبارتند از :    

تقسیم بندی خطاهای اتفاق افتاده شامل خطای فرایندی )سیستمیک ، تکنیکی ( خطای انسانی ) خطای درمان ، خطای ثبت ، خطای  •

 دارویی ، خطای تشخیصی (

 کشف و ثبت خطاها  •

 تجزیه و تحلیل خطاهای اتفاق افتاده •

 قی جهت جلوگیری از بروز خطاهای اتفاق افتاده و شایع در بیمارستان ارائه راه حل های منط •

تعیین شاخص های ایمنی بیمار شامل: سقوط بیمار، زخم بستر، عفونت های مکتسبه بیمارستانی، عوارض بیهوشی، عوارض انتقال  •

دگی رگ به دنبال زایمان، آمبولی ریه، عفونت محل خون باز شدن زخم، خونریزی یا هماتوم بعد از عمل، جا ماندن اجسام خارجی، پارگی یا بری

 عمل جراحی، مرگ به دنبال انفارکتوس قلبی، ترومای زایمانی، ترومای به نوزاد حین تولد.

 انواع خطا:

 خطاها دو نوع هستند: James Reasonخطاها به روش های مختلف تقسیم بندی می شوند . بر طبق نظریه 

 ای انجام شده بر طبق انتظار و به شکلی صحیح و مناسب صورت نگرفته باشد .زمانی که اقدامات و فعالیت ه -1

 زمانی که اقدام یا عمل انجام شده از ابتدا ، پایه و اساس صحیح و مناسبی نداشته باشد . -2
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 در بيمارستان کوثر سمنان: خطر تیریمد

 است: لیذ موارد در خطر تیریدارای برنامه مد مارستانیب. 1

 ن ساختما مشکالت •

  ساتیتاس مشکالت •

 )بخش فناوری اطالعات(  ای انهیرفتن خدمات را نیب از •

  حیاتی پزشکی زاتیتجه یخراب •

 اتمام اعتبارات  ای کمبود •

 حرفه ای کارکنان  تیمسئول مهیو ب برنامه •

 واشتباهات کارکنان  غفلت •

 .است  FMEAمخاطرات ییخطر مدون در موارد فوق بر اساس مدل شناسا تیریبرنامه مد. 2

 دهد: یرا انجام م ریمراحل ز FMEA  . مسئول هر حوزه با کمک پرسنل دست اندرکار برای انجام3

 های مرتبط با حوزه مورد نظر  ندیجمع آوری اطالعات مربوط به فرآ •

  میت لیتشک •

 اقدامات هر ستون(  نییو تع ندی)مشخص کردن گام های فرا ندهایفرا میترس •

 پرسنلامر با بارش افکار با کمک  نیمشخص شود بهتر است ا ندیدر هر مرحله از فرآ یی احتمال)خطاها حالت بروز خطا نییتع •

 .دست اندر کار مشخص شود(

 اثرات بالقوه خطا  یبررس نییتع •

 علل بروز خطا  نییتع •

 کنترل کننده خطا (  یخطر ) راهکارهای فعل ییکنترل جاری به منظور شناسا نییتع •

 RPN (Risk Perriority Number ) سکیر تیاولو عدد نییتع •

 ( مارستانیب استیر ی)با نظر نهائ دارند یاقدام اصالح نییبه تع ازیمواردی که ن نییبندی و تع تیاولو •

 :سدینو یوحاالت خطا را در آن م هیته ریبه شکل ز یجدول ندهایفرآ نیی. مسئول هر حوزه پس از تع4

 .فتدیاتفاق ب مارستانیممکن است در ب ندیاست که در هر مرحله از فرآ یخطرات خطا: حالت •
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 .کند یم جادیشده در مرکز ا یکه خطر شناسائ رییبالقوه خطا: تاث اثرات •

 .شود یکه منجر به بوجود آمدن خطر م یبروز خطا: عامل علل •

 .شود یاست که منجر به کشف خطرات م یخطا: شامل روشهای نظارت ییجاری به منظور شناسا کنترلهای •

ی مانجام  ریصورت ز به S,O,D  ریمقاد نییخطا تع ییعلل بروز و کنترل های جاری برای شناسا مشخص نمودن اثرات خطا، بعد از. 5

 :ردیگ

 برنامه های در حال اجرا در راستای مدیریت خطر در بیمارستان کوثر:

      شود تا بع صلی قرار داده می  صوص در راهروی ا صندوق مخ شده و    خطاها روی فرم ثبت خطا ثبت و در  شه یابی  د از تجزیه و تحلیل، ری

 راهکار مناسب  برای عدم تکرار ارائه گردد.

 .داروهای پرخطر توسط دو نفر کنترل و چارت می شود 

 .لیست داروهای مشابه از نظر شکل و اسم،  از طرف داروخانه به بخش ها ابالغ شده است 

 ه قرار داده می شود.فرم های تلفیق دارویی در بیماران جدید تکمیل و در پروند 

 .در تابلوی باالی سر بیماران با اسامی مشابه حتما نام پدر یا سال تولد ذکر می شود 

 .شناسایی بیماران با توجه به خط مشی موجود در بیمارستان انجام می شود 

    .در بیماران بستری در اورژانس که مستعد خطر هستند از دستبند شناسایی استفاده می شود 

 وزانه بیماران از داروخانه در پکیج جداگانه تحویل بخش می شود.داروی ر 
 

 راه حل ایمنی بيمار : 9روش اجرایی 

 توجه به داروهای با نام و تلفظ مشابه  •

 شناسایی بیمار  •

 ارتباط موثر در زمان تحویل بیمار •

 انجام پروسیجر صحیح در محل صحیح بدن بیمار •

 کنترل غلظت محلولهای الکترولیت •

 ن از صحت دارو درمانی در مراحل انتقالی ارائه خدمات اطمینا •

 اجتناب از اتصاالت نادرست سند و لوله ها •
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 بهبود بهداشت دست  •

 توجه به داروهای با نام و تلفظ مشابه :

در اختیار پرسنل قرار در بیمارستان لیستی از داروهای با نام و تلفظ مشابه و لیستی از داروهایی که از نظر ظاهری شبیه هم می باشند تهیه و 

 –پرسنل بخش های درمانی باید تمهیدات اندیشیده در بیمارستان را جهت جلوگیری از خطرهای درمانی  )کتابچه عمومی دارویی( گرفته است

 دارویی که طی دستورالعمل مربوطه تهیه شده است رعایت نماید .

 شناسایی بيمار :

 ،سته ناشی از عدم شنماسایی بیماران توجه به مشخصات بیمار در انجام هرگونه اقدامات درمانی به منظور به حداقل رسانیدن اتفاقات ناخوا

کلیه موارد مرتبط که در  ، راه حل ایمنی است . در راستای دست یابی به این هدف 9تشخیصی و ... و دومین راه حل ایمنی بیمار از ،دارویی 

 جود است باید توسط پرسنل رعایت گردد .دستورالعمل شناسایی بیماران در بیمارستان مو

 ارتباط موثر در زمان تحویل بيمار :

برقراری ارتباط صحیح مهمترین عال در ایجاد حس اعتماد و هرچه بهتر اجرا شدن فرایند درمان می باشد . رعایت موارد مشخص شده در هنگام 

 الزامی است . "اقبت از بیمار و ارتباط موثر در زمان تحویل بیماراستمرار مر"تحویل بیمار از واحدی به واحد دیگر طبق دستورالعمل 

 انجام پروسيجر صحيح در محل صحيح بدن بيمار :

 اهمیت این راه حل برای بخش های جراحی و در اتاق عمل ها کامالً مشخص است و دستورالعمل این اقدام در بیمارستان وجود دارد .

 ی الکتروليت :اه کنترل غلظت محلول

ا ادن داروها و به خصوص الکترولیتها با غلظت مناسب به بیمار باعث ایجاد سالمت به بیماران می شود. لذا توجه به میزان رقیق سازی داروهد

ی باعث افزایش ایمنی داروها خواهد شد که در دستورالعمل دارویی بخش ها در دسترس می باشد. اطمینان از صحت دارو درمانی در مراحل انتقال

 ائه خدمت بایستی طبق پروتکل دارو درمانی در بیمارستان اجرا شود.ار

 اجتناب از اتصاالت نادرست سوند و لوله ها :

ه اندازه گیری کنترل سایز سوندها و لوله ها مانند سوند فولی، لوله تراشه، سوند نالتون و ... برای بیمار و مدت زمان استفاده از آن و اطالع از نحو

 ب با سن ، وزن و... باعث افزایش ایمنی بیمار خواهد شد. لوله ها متناس
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 :یاستفاده صرفا یکباره از وسایل تزریق

رعایت استانداردهای مرتبط با وسایل یکبار مصرف باعث افزایش ایمنی بیمار و پرسنل خواهد شد لذا توجه به لیست وسایل یکبار مصرف و 

 برای پرسنل الزامی است.دستورالعمل تزریقات ایمن موجود در بیمارستان 

از آنجایی که مهمترین راه پیشگیری از عفونت های بیمارستان شستن دستهاست، دستورالعمل مرتبط با آن، براساس بهبود بهداشت دست :

 آخرین پروتکل وزارت بهداشت، تهیه و در اختیار پرسنل کلیه بخش ها قرار گرفته  و پرسنل ملزم به رعایت آن هستند. 

 فونت بيمارستانی :کنترل ع

یکی از مهمترین وظایف پرسنل در مرکز انجام اقدامات ضروری به منظور پیشگیری از عفونت ها است پرسنل ضمن رعایت حقوق بیمار باید به 

به منظور ارتقاء فکر سالمت خود، همکاران و افراد خانواده نیز بوده و با رعایت کلیه موارد مرتبط، به کاهش خطر انتقال بیماری کمک نمایند. 

 خش های درمانی قرار داده شده است.آگاهی پرسنل در مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی کوثر سمنان دستورالعمل های زیر تهیه و در اختیار ب

http://kosarhos.semums.ac.ir/
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 لواویرایش                               سمنان  نی کوثرادرم وهشی وپژ موزشی آز کرم                            راگیران ف رودوو دب کتابچه توجیهی
 

 
 39 ]39 از 39صفحه  [

  http://kosarhos.semums.ac.ir  ]هشیوو پژ یموزشآاونت عم [

 

 شاد و توانمند باشید

 پایان

 

http://kosarhos.semums.ac.ir/

