
 

  مزکش آمًسشی درماوی يلیعصز)عج(

                            کیفیت ي اعتباربخشیبُبًد 

 دستًرالعمل داخلی

 وحًٌ اوتقال مًقت بیماران جُت اخذ خذمات بٍ خارج اس بیمارستانعىًان دستًرالعمل: 

 مخاطبیه: پششک، پزستار

ایمه ساسی َزگًوٍ اوتقال بیماران ي پیشگیزی اس ريشمىذ ساسی ي  َذف:

، تسُیل اتفاقات غیز متزقبٍ در جابجایی بیمارانَزگًوٍ خطا، قصًر ي یا 

 ريوذ درماوی بیماران با تًجٍ بٍ عذم يجًد بزخی امکاوات در بیمارستان

  

 

 

:تاریخ ايلیه ابالغ 61/80/59  

:تاریخ آخزیه باسوگزی59/9/57  

:تاریخ آخزیه ابالغ 3/1/57  

:تاریخ باسوگزی بعذی 59/9/50  

 :يیزایش01

50IN84کذ دستًرالعمل: 

 

ببیسدتی وًسدپ سزسدىل    می ببضدذ ي  اخذ خذمبت بٍ خبرج اس بیمبرستبن  بزایاوتقبل مًقت بیمبران ایه دستًرالعمل جُت 

 ضًد:اوجبم صًرت سیز  بٍ  بیمبرستبنسًسزيایشر يقت بب وظبرت مسئًل فىی  َبی ببلیىی ي بخص

 .کٌذ ثجت ثیوبس پشًٍذُ دس سا اسجبع دستَس هؼبلج پضضک -

 .کٌذ ٍاسد کسکبسد دسکٌتشل ٍ  سا پضضک دستَس ضیفت پشستبس هسئَل -

 .دّذ پشستبس هسئَل ضیفت تحَیل ٍ ًوَدُ ٍ هْش ٍ اهضبسا تکویل  ًظش هَسد هتخصص یب هشکض ثِ ثیوبس اسجبع فشمپضضک  -

 دّذ.سَپشٍایضس ٍقت اًجبم پشستبس هسئَل ضیفت ّوبٌّگی الصم سا جْت اسجبع ثیوبس ثب  -

  :سذیزش اعالم صًرت در

  کٌذ. اػالم هشثَطِ ثخصهسئَل ضیفت  ثِ سا هشاتتٍقت سَپشٍایضس  -

 .کٌذ ثجتگضاسش پشستبسی  دسسا  اسجبع تبسیخ ٍ سبػتپشستبس ثیوبس  -

 ثیوبس سا ثب آهجَالًس ثِ ٍاحذ هشثَطِ هٌتقل کٌذ. ثیوبسثش -

ًیتض ثیوتبس سا   ثیوتبس  پشستتبس   ،ػالٍُ ثش ثیوبسثش ،صالحذیذ پضضک یب پشستبس هسئَل ضیفت دس هَاسدثذحبل ثَدى ثیوبس ٍ * دس صَست 

 ًیتبص  ّتن ّوشاّی دستیبس پضضک هوکي است ضشایط ثیوبس ثب تَجِ ثِ دس هَاسدی طجق دستَس پضضک ٍ  .جْت اسجبع ّوشاّی ًوبیذ

 ثبضذ.

 .دٌّذدس الَیت قشاس ٍی سا حفظ ایوٌی ( حیي اًتقبل ثیوبس پشستبس، ثیوبسثش ٍ ساًٌذُ آهجَالًسکلیِ کبسکٌبى) -

 ًوبیذ. ًظبست اسجبع صحیح سًٍذ ثش ٍقت سَپشٍایضس -

)طجق ّوبٌّگی اًجبم ضذُ ثتیي ایطتبى ثتب هشکتض  تذهت دٌّتذُ( ٍ دس       پس اص اتوبم کبس ٍ ثِ دستَس سَپشٍایضسثیوبسثش ثیوبس سا  -

  ثشگشداًذ. ثیوبسستبى ثِ ثب آهجَالًسهجذدا ثب سػبیت ًکبت ایوٌی صَست ًیبص ثب ّوشاّی پشستبس یب دستیبس پضضکی، 

 :سذیزش اعالم عذم صًرت در

 کٌذ. اػالم هشثَطِ ثخصهسئَل ضیفت  ثِ سا هشاتتٍقت سَپشٍایضس  -

 کٌذ. اػالم اسجبع ػذم ػلت رکش ثب هؼبلج پضضکٍ ًیض  ّوشاُ ٍی ٍ ثیوبس ثِ سا هشاتت هسئَل ضیفت پشستبس -

  اداهِ دٌّذ. ثخص دس تب صهبى اسجبعسا ثیوبس  دسهبىکلیِ کبسکٌبى دسهبًی،  -

 . دٌّذسا اًجبم  الصم ّبی پیگیشی ثیوبس اسجبع جْت پزیشش ا ز صهبى تب ثبلیٌی پشستبس هسئَل ضیفت ٍ سَپشٍایضس -

 مًرد ویاس: امکاوات ي تسُیالت

 ثشاًکبسد، ٍیلچش، تجْیضات حوبیتی حیي اًتقبل هبًٌذ کپسَل اکسیظى، پبلس اکسی هتش، آهجَثگ ٍ هبسک ٍ ...فشم اسجبع، آهجَالًس، 

 مىابع:
 تجشثِ ثیوبسستبىدستَسالؼول ّبی اثالغی ٍصاست ثْذاضت، 
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 کىىذگبن وُیٍکىىذٌ/  وُیٍ

 هسؼَدُ ػبضق حسیٌی

 ( جشاحی اػصبة )سشپشستبس

 ػبطفِ سیذ

 (جشاحی اػصبة پشستبس)

 ػلی ًبظوی سفیغدکتش 

 (هتخصص جشاحی اػصبة)

 اػظن صًذی

 )سَپشٍایضس ثبلیٌی(

 هشین فشثذصادُ

 (اٍسطاًس پشستبس)
 

 ابالغ کىىذٌ کىىذٌ وصًیب وأییذکىىذٌ

 اکجش هحسٌی

 )هتشٍى ثیوبسستبى(

 اکجش هحسٌی

 )هتشٍى ثیوبسستبى( 

 دکتش سیذ هحوذ جوبلیبى

 )سیبست ثیوبسستبى(

 


