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 داوطگاٌ علًم پسضکی اراک

 مرکس آمًزضی درماوی يلیعصر)عج(

 وحًٌ فعالیت داريخاوٍ بیمارستان در ساعات ضباوٍ ريز :ريش اجراییعىًان 

 01PL18:ريش اجراییکذ 

 3از  1صفحٍ: 

 01 يیرایص: 

:تاریخ ايلیه ابالغ 11/11/95  

:تاریخ آخریه بازوگری11/4/97  

:تاریخ آخریه ابالغ 13/5/97  

:تاریخ بازوگری بعذی 11/4/98  

 :ريش اجراییعىًان 
 ًحَُ فؼالیت دارٍخاًِ تیوارستاى در ساػات ضثاًِ رٍس

 :دامىٍ 
 کلیٌیک تخصصی ٍ سزپایی  ٍاحذ رادیَلَصی، ، تالیٌیدارٍخاًِ، کلیِ ٍاحذّای ٍاحذ   -

 تعاریف ي اصطالحات:
- 

 َذف:
 تیواراى دارٍ ٍ تجْیشات هَرد ًیاس تاهیي تِ هَقغاطویٌاى اس کسة 

 ريش ارزیابی: فرد پاسخگً:
 هصاحثِارسیاتی اس طزیق هطاّذُ ٍ  ریاست تیوارستاى، -

 ريش اجرا:
ِ  رٍش کار ّکِ  ری، تستزی ٍ سزپایی تطکیل ضذُاهَر دارٍیی ایي هزکش اس سِ تخص ادا اختصمار ضمزد دادُ همی     ز قسموت تم

 :ضَد

 :الف: تخش اداری

هسموَل فٌمی دارٍخاًمِ    پشضک دارٍساس هطغَل تِ فؼالیت هی تاضٌذ کِ یک ًفز تِ ػٌَاى رئیس تخص ٍ چْار در ایي هزکش * 

تستزی ٍ سِ ًفز تِ ػٌَاى هسوَل فٌی در سِ ضیفت صثح ٍ ػصز ٍ ضة تِ تیوماراى هزاعؼمِ کٌٌمذُ تمِ ایمي هزکمش خمذهات        

تمِ هزخصمی تمزٍد ٍ یما ًیماس تمِ عاتجمایی         یپشضک ٍخاًِ ثاتت هی تاضذ ٍلی چٌاًچِتزًاهِ پشضکاى دار .دارٍیی ارائِ هی دٌّذ

 تا ّواٌّگی رئیس تخص صَرت هی گیزد.ایي اهز  ،ضیفت داضتِ تاضذ

هاّاًمِ  هاُ تؼذ، تزًاهِ عْت خَاستی پزسٌل اهَر دارٍیی در پایاى ّز هاُ تؼذ اس عوغ آٍری تزًاهِ درهذیز داخلی دارٍخاًِ   -1

ایمي  ٍ تؼذ اس تأییذ رئیس تخمص تمِ کارکٌماى    کزدُ تٌظین  راحضَر پزسٌل عْت ارائِ خذهات دارٍیی ضثاًِ رٍسی تِ تیواراى 

 ذ.ی کٌٍاحذ اػالم ه

اس را دارٍّای هَرد ًیماس دارٍخاًمِ    ،HISتَسیلِ حَالِ ّای در خَاستی دارٍ اس طزیق  تِ صَرت ّفتگیعوغ دار دارٍخاًِ   -2

   .تاهیي هی کٌذاًثار دارٍیی 

 .تاییذ هی کٌذ HISاس طزیق  راخزٍج دارٍ تِ دارٍخاًِ  ٍحَالِ ّای ٍرٍد رئیس تخص   -3

 .هی کٌذ تِ رٍس رساًی راقیوت دارٍّا ٍ ضزایط تیوِ ای دارٍّا دارٍیی  هقَم  -4

 .را اًجام هی دّذلیست گیزی ٍ تٌظین ًسخ تیواراى سزپایی کار یکی اس هقَهیي دارٍیی   -5

 دارٍّمای عْت پزًٍذُ تیواراى تزخیصی ارعاع ضذُ اس تخص ّای هختلف، تِ صَرت رٍساًِ، پزسٌل ٍاحذ تزخیص دارٍیی    -6

در صَرتی کِ تطاتق کاهل ٍعَد داضمتِ تاضمذ   کٌتزل کزدُ ٍ تا دستَر پشضک ٍ گشارش پزستار را خَاستی تخص هصزفی ٍ در

ٍ تیوار اس ًظز دارٍیی تمزخیص همی    هی رساًذهسوَل فٌی دارٍخاًِ تستزی را تِ تاییذ ٍ اهضای تزگِ گشارش دارٍّای هصزفی 

هَارد  ،تٌاقض ٍعَد داضتِ تاضذHIS ٍلی چٌاًچِ تیي دستَر پشضک ٍ یا گشارش پزستار تا دارٍّای در خَاستی اس طزیق  .ضَد

 هزعَع ًوَدى دارٍّای  عْتػذم تطاتق را در تزگِ گشارش دارٍّای هصزفی هطخص ًوَدُ ٍ تِ هسوَل تخص هزتَطِ 
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 داوطگاٌ علًم پسضکی اراک 

 مرکس آمًزضی درماوی يلیعصر)عج(

وحًٌ فعالیت داريخاوٍ بیمارستان در سااعات ضاباوٍ    عىًان ريش اجرایی:

 ريز

 01PL18کذ ريش اجرایی:

 3از  1صفحٍ: 

 01 يیرایص: 

ايلیه ابالغتاریخ  : 11/11/95  

:تاریخ آخریه بازوگری11/4/97  

:تاریخ آخریه ابالغ 13/5/97  

:تاریخ بازوگری بعذی 11/4/98  

 ،تا رػایت ضزایط استاًذارد ًگْذاری ًظیز دها ٍ تستِ تٌمذی ٍ ستی هصزف ًطذُ تِ دارٍخاًِ ّوشهاى تِ صَرت الکتزًٍیکی ٍ د

 ارعاع هی دّذ.

دریافمت ٍ تمِ ّومزاُ دارٍّمای      HISعَػی را اس زپزسٌل ٍاحذ تزخیص دارٍیی در پایاى ّز ضیفت کاری گشارش دارٍّای ه -7

اس صَرت حساب تیومار کسمز همی     عَػی رازٍ دارٍّای ه دادُهذکَر تا رػایت استاًذارد ًگْذاری تِ عوغ دار دارٍخاًِ تحَیل 

 ذ.ًوای

ک ٍ پزسٌل ٍاحذ تزخیص دارٍیی در پایاى ّز رٍس گشارش هَارد تکزار ضًَذُ ٍ یا فاحص در سهیٌِ تٌاقص تیي دستَر پشض  -8

دالیل هختلف ًظیز ًاخَاًا تَدى دستَر پشضک، ثثت اضتثاُ در سیستن  تِ ،خَاستی اس دارٍخاًِارش پزستاری تا دارٍّای درگش

HISٍذ.ِ هسوَل اهَر دارٍیی ارائِ هی دّرا ت ،تِ تیوار ٍ یا ثثت گشارش پزستاری ، فزاهَضی در تحَیل دار 

عْمت  ٍ در پایاى ّز هماُ در کویتمِ دارٍ ٍ درهماى    در پزًٍذُ ّای تیواراى را تجویغ هسوَل اهَر دارٍیی گشارضات تٌاقص   -9

 .ارائِ هی کٌذتصوین گیزی در هَرد اقذاهات اصالحی 

تاسدیذ ٍ تز هَعَدی دارٍیی تخص، هَعَدی دارٍّای ّا هاُ یکثار تِ صَرت هیذاًی اس تخص سِ هسوَل اهَر دارٍیی ّز   -11

 ًظارت هی کٌذ. HISدارٍیی پشضکاى در پزًٍذُ ّا ٍ اًتقال دستَرات تِ سیستن رًٍذ ثثت دستَرات  ،هخذر

 :ب: تخش تستری

 .دریافت هی کٌٌذ ضة 7صثح الی 7هزکش ّوِ رٍسُ اس ساػت  HISاس طزیق  را ًسخ تیواراىتخص تستزی تکٌسیي ّای   -1

 .   را تاییذ هی کٌذًسخ تیواراى تستزی هسوَل فٌی دارٍخاًِ تستزی   -2

تما تأکیمذ تمز    تِ ًوایٌذُ تخص)تؼییي ضذُ در کویتِ دارٍ ٍ درهماى   ٍ  را آهادًُسخ تیواراى تستزی تکٌسیي ّای دارٍیی   -3

 .تحَیل هی دٌّذحفظ ضزایط ًگْذاری استاًذارد دارٍ 

 :ج: بخص سرپایی
خمذهات هطماٍرُ   در کلیِ ساػات ضثاًِ رٍس حتی ایام تؼطیل تِ تیوماراى سمزپایی ٍ اٍرصاًمس     پشضکاى ٍ پزسٌل ایي تخص -1

 .را اًجام هی دٌّذٍ دارٍّای ًسخِ ای  OTSدارٍیی، ارائِ دارٍّای 

)ًسمخ دریمافتی اس   ارائِ خذهات دارٍیی تِ تیوماراى تستزی  صثح رٍس تؼذ 7ضة تا  7اس ساػت  پشضکاى ٍ پزسٌل ایي تخص  -2

 .را اًجام هی دٌّذٍ تزخیص دارٍیی   HISطزیق 

 های مختلف امور دارویی: فعالیت قسمت یجذول زمان

 ضة 7صثح تا 7تخص ادرای:        ّوِ رٍسُ اس ساػت  

 ضة 7صثح تا  7تخص تستزی:      ّوِ رٍسُ اس ساػت 

 ساػتِ در توام ایام 24 تخص سزپایی:    

 امکاوات ي تسُیالت مًرد ویاز:
 HISسیستن 

 مىابع:
 تجزتِ تیوارستاى
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 داوطگاٌ علًم پسضکی اراک

 مرکس آمًزضی درماوی يلیعصر)عج(

 وحًٌ فعالیت داريخاوٍ بیمارستان در ساعات ضباوٍ ريز عىًان ريش اجرایی:

 01PL18کذ ريش اجرایی:

 3از 3صفحٍ: 

 01 يیرایص: 

:تاریخ ايلیه ابالغ 11/11/95  

:تاریخ آخریه بازوگری11/4/97  

:تاریخ آخریه ابالغ 13/5/97  

:تاریخ بازوگری بعذی 11/4/98  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گان تهیه کننذه/ تهیه کننذ
 دکتز سویزا هطْذی

 دارٍخاًِ فٌی )هسوَل 

 ػثذالزضا کزیوی

 ) هسوَل عوغ داری دارٍخاًِ 

 ًَضیي قذک ساس

 )هقَم دارٍیی 

 سیوا هظاّزی

 )پزسٌل تزخیص دارٍیی 

 رًجثزػصوت 

 )سَپزٍایشر اٍرصاًس 

 هزین ًَرٍسی

  ػفًَی )سزپزستار

 اتالغ کننذه تصویة کننذه تأییذ کننذه
 دکتز سویزا هطْذی

 )هسوَل فٌی دارٍخاًِ 
 اػضای کویتِ دارٍ ٍ درهاى تیوارستاى

 دکتز سیذ هحوذ عوالیاى

 )ریاست تیوارستاى 

 

 


