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 )1مقدمه :
آموزش ضمن خدمت فرآیندی می باشد که طی آن مجموعه ای از دانش های مرتبط و منظم همراه با عادات و مهارتهای
حاصل از آن امکان می یابد .آموزش پرسنل جدیدالورود نیز یکی از عناصر با اهمیت در آموزش ضمن خدمت می
باشد که عبارت از کلیه فعالیتهایی است که به منظور تغییر در ساختارهای شناختی ،نگرشی و مهارتهای پرسنل بیمارستان
در بدو خدمت صورت می گیرد .به گونه ای که سطح دانش ،آگاهی و مهارتهای فنی و حرفه ای آنان را ارتقاء داده و
همکاری مطلوب در آنها ایجاد نماید تا آماده انجام وظایف و مسئولیت های شغلی خود شوند.
 )2ویژگی های فرهنگی و بومی مردم منطقه:
الهیجان به عنوان عروس شهرهای شمال همه ساله میزبان مهمانانی از سراسر کشور می باشد و یکی از بزرگترین و
قدیمی ترین شهرستانهای گیالن است،شهر الهیجان در شرق گیالن واقع شده است و موقعیت بسیار خوبی در استان
داراست .از شمال به دریای خزر  ،از شرق به لنگرود  ،از جنوب به دیلمان  ،از جنوب غربی به سیاهکل و از غرب به
آستانه می رسد .الهیجان یکی از قدیمی ترین و زیباترین شهرهای استان گیالن است که به “شهر چای” شهرت دارد
زیرا چایکاری در ایران برای نخستین بار به همت “حاج محمد میرزا کاشفالسلطنه چایکار”در الهیجان آغاز شد و به
سرعت در این شهر و دیگر مناطق سواحل جنوبی دریای خزر توسعه یافت .
برخی از جاذبه های طبیعی و گردشگری این شهرستان عبارتند از:
مجموعه تفریحی بام سبز  ،تاالب بین المللی امیرکالیه ،استخر طبیعی حاجی آباد ،مرداب زیبای سوستان،همجواری
شهر با یکی از زیباترین کوههای منطقه و دسترسی آسان به آن با چشم اندازهای کوهپایه ای شامل باغ های چای و
مزارع برنج و چشمه های متعدد آن ،محور توریستی شیخ زاهد ،مراتع وسیع برنج ،باغات توت وتولید پیله و نوغان در
این شهرستان،ایستگاه تحقیقات گل و گیاهان زینتی و درختان بومی استان ،پارک بعثت (باغ ملی )،پارک جنگلی میر
صفا،سواحل امیر آباد ،روستای بکر و زیبای چی چی نی کوتی.
الهیجان سرزمین علما و عرفا ست و به نوبه خود دارای اثرات تاریخی منحصر به فرد و فراوانی می باشد که اعم آنها
عبارتند از :آرامگاه کاشف السلطنه ،بقعه شیخ زاهد گیالنی ،بقعه چهار پادشاهان در مرکز شهر ،مسجد اکبریه در محله
گابنه،حمام گلشن ،پل خشتی الهیجان ،خانه محمد صادقی ،بقعه میر شمس الدین،مسجد جامع الهیجان.
محصوالت:
چای ،کلوچه های سنتی و کوکی ،محصوالت غذایی مانند انواع و مربا ( تمشک  ،بهار نارنج و بالنگ و  ، ) ...ترشی
ها و به خصوص ( سیر ترشی )  ،انواع رب های ترش و خوش مزه ( انار ـ گوجه و ، )..نان های محلی و سنتی و ماهی
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تازه صید شده و ماهی شور و دودی شده ،صنایع دستی ( بامبو بافی  ،حصیر بافی  ،صنایع چوبی ) نیز جزو سوغات
معروف الهیجان هستند .
 )3معرفی بیمارستان دکترپیروز الهیجان:
بیمارستان دکتر پیروز واقع در الهیجان -میدان انتظام -خیابان شهید کشاورز در اسفند ماه سال  1397و همزمان با سفر
ریاست محترم جمهوری،توسط وزیرمحترم بهداشت،درمان وآموزش پزشکی کشور افتتاح و به بهره برداری رسید این
بیمارستان دارای بخشهای مختلفی همچون اورژانس جنرال -اورژانس تروما و سرپایی -کودکان -آی سی یو -سی سی
یو -مراقبت های ویژه نوزادان ( -)NICUبستری زنان و زایمان -اعمال زایمان -آندوسکوپی و کلونوسکوپی-
پاتولوژی -جراحی مردان  -جراحی زنان -داخلی مردان  -داخلی زنان -درمانگاه تخصصی -درمانگاه مامائی -داروخانه
سرپایی -داروخانه بستری -رادیولوژی -آزمایشگاه -سونوگرافی -فیزیوتراپی و دارای اتاق عمل مجهز و پیشرفته بعنوان
قطب درمانی شرق گیالن محسوب می گردد.بیمارستان دکتر پیروز با  225تخت فعال وحدود 900نفرپرسنل کارآمد
آماده ارائه خدمات تشخیصی ودرمانی به بیماران محترم می باشد.

 )4راه های ارتباطی بیمارستان:
 -شماره های تماس013-42235502-3:

 -شماره فکس 013-42238000:و01342236870

 -سایت اینترنتیhttp://www.gums.ac.ir/pirouz :
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 )5نقشه بیمارستان :
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 )6نمودار و سلسله مراتب سازمانی:
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 ) 7برنامه استراتژیک بیمارستان:

)7-1رسالت بیمارستان:

ارائه خدمات تخصصی و فوق تخصصی ایمن و با کیفیت درمانی ،تشخیصی و باز توانی در جهت کسب رضایت
گیرندگان خدمت با بهره گیری ازنیروی انسانی مجرب و فناوری های نوین

 )7-2چشم انداز بیمارستان:

پیشرو در ارایه خدمات با کیفیت و ایمن تشخیصی ،درمانی و پیشگیرانه براساس استانداردهای ملی و بین المللی

 )7-3ارزشهای حاکم بر بیمارستان:

 تکیه بر ارزش ها و مبانی دینی و فرهنگی
 احترام به کرامت انسانی در جهت تحقق تکریم و رضایت ارباب رجوع
 اصول حرفه ای گرایی
 دانایی محوری و تکیه بر خالقیت و نوآوری
 کار گروهی و همکاری های بین بخشی و سازمانی
 وظیفه شناسی و اعتماد سازمانی
 احترام به حقوق کارکنان و ایجاد رضایت شغلی
 توزیع عادالنه خدمات سالمت
 نهادینه سازی فرهنگ ایمنی بیمار
 صیانت از کیفیت خدمات و ارتقای مستمر آن
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 )7-4سیاستهای اصلی بیمارستان:

 افزایش بهره وری بیمارستان بدون تحمیل هزینه اضافه به بیماران و با اولویت ارتقای کیفیت خدمات و ایمنی
بیمار
 ارتقای مستمر کیفیت خدمات و ایمنی بیمار با استقرار استاندارد های ملی اعتبار بخشی
 توسعه ساختارها و خدمات زیربنایی مطابق با استاندارد های کتاب بیمارستان ایمن
 ارتقاء سالمت بیماران،کارکنان و جامعه مبتنی بر استانداردهای بیمارستانهای ارتقا دهنده سالمت
 ارتقاء شاخص های ملی سالمت همگام با میزان هدف ابالغی وزارت بهداشت
 حفظ و مدیریت سرمایه های انسانی سازمان و افزایش توانمندی آنان در مسیر ایجاد سازمان یادگیرنده
 حمایت از گیرندگان خدمت مبتنی بر فرهنگ و ارزش های بومی منطقه
 تطابق کلیه فعالیت های مرکز با قوانین  ،الزامات و دستورالعمل ها و بخشنامه های سازمان های فرا دست
 ترویج فرهنگ تیمی  -مشارکتی و مدیریت علمی و سیستماتیک مبتنی بر خرد جمعی
 حفظ و صیانت از منابع و تجهیزات سازمان با رعایت اصول اقتصاد مقاومتی و اولویت خرید کاالی ایرانی
 کاهش مخاطرات و آلودگیهای تهدیدکننده سالمت با رعایت استانداردهای محیط زیست ،بهسازی محیط
بیمارستان و کاهش انتقال عفونتهای بیمارستانی به بیماران و جامعه
 شفاف بودن میزان پرداختی های بیماران با محوریت عدالت و مطابق تعرفه های مصوب هیأت وزیران و کتاب
ارزش های نسبی خدمات و مراقبت های سالمت
 تعامل و همکاری سازنده با سایر ادارات و ارگانها
 توسعه کیفی و کمی وضعیت آموزش در بیمارستان به صورت هدفمند ،سالمت محور ،مبتنی بر نیازهای جامعه،
پاسخگو  ،عادالنه و با تربیت نیروی انسانی کارآمد ،متعهد به اخالق اسالمی حرفه ای و دارای مهارت و
شایستگی های متناسب با نیازها
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 )7-5اهداف کلی بیمارستان در راستای تحقق برنامه استراتژیک  5ساله:

 : G1ارتقاء مستمر کیفیت و کمیت خدمات (بالینی و غیربالینی)
 : G2ارتقاء ایمنی کلیه کارکنان و گیرندگان خدمت
 : G3ارتقاء سطح رضایتمندی مشتریان داخلی و خارجی
 : G4ارتقاء سالمت کارکنان و بیماران
 : G5مدیریت هزینه ها واستفاده بهینه از منابع
 : G6مدیریت بهینه نیروی انسانی

 )8رعایت حقوق گیرندگان خدمت :
بیمارستان پیروز با هدف تأمین حقوق گیرندگان خدمات سالمت ،حفظ و ارتقاء و تحکیم رابطه انسانی بین ارائه
کنندگان و گیرندگان خدمات سالمت  ،رعایت موارد ذیل را که بر گرفته از قوانین و مقررات جاری می باشد  ،برای
همه پرسنل الزامی می داند.
)1تمامی مدیران وکارمندان بیمارستان خدمتگذاران مردم بوده ،با رعایت موازین اخالقی اسالمی و طبق منشور اخالقی
و اداری وظایف خود را به نحو احسن در راه خدمت به مردم و با در نظر گرفتن حقوق و خواسته های قانونی آنها انجام
داده ،به عنوان کارمند بیمارستان ملزم به رعایت منشور حقوق بیمار می باشند.
)2تمامی مراجعه کنندگان به بیمارستان از حقوق یکسان برخوردار می باشند و هرگونه بی اعتنایی به امور مراجعین و
تخلف از قوانین و مقررات عمومی در این مرکز ممنوع بوده ،به شکایات واصله از سوی مراجعین رسیدگی خواهد شد
.
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)3با توجه به اینکه هدف نهایی مرکز دستیابی به رضایت خدمت گیرندگان از طریق ارتقای مستمر کیفیت خدمات
سالمت می باشد رضایت سنجی از مراجعین به صورت ادواری در بیمارستان انجام و در ارزیابی عملکرد پرسنل مربوطه
تأثیر گذار می باشد.
 )4تمامی کارمندان بیمارستان موظفند ؛ وظایف خود را با دقت  ،سرعت  ،صداقت  ،امانت  ،گشاده رویی  ،انصاف و
تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی مرکز که به آنها ابالغ گردیده ،ارائه نمایند و در مقابل عموم مراجعین
به طور یکسان و به مرکز در خصوص انجام وظیفه پاسخگو می باشند.
کارمندان بیمارستان در انجام وظایف و مسئولیت های قانونی در برابر شاکیان ،مورد حمایت بیمارستان می باشند.
 )8-1پنج محور منشور حقوق بیمار:

 -1دریافت خدمات سالمت مطلوب حق بیمار است
این خدمات باید تا حد امکان محترمانه ،صادقانه ،عادالنه ،سریع و فارغ از تبعیض باشد .شرایط خاص بیمار (ناشنوا،
کودک ،زبان بیگانه و ) ...در نظرگرفته شود .مبتنی بر دانش روز ،منافع بیمار و امکانات و شرایط مناسب و به دور از
درد و رنج باشد .در شرایط اورژانس فارغ از الزام به تامین هزینه و یا ،همراه با فراهم سازی زمینه انتقال به مراکز مناسب
دیگر باشد.
 -2اطالعات باید به نحو مطلوب و به میزان کافی در اختیار بیمار قرار گیرد
اطالعات شامل:هزینه های احتمالی ،بیمه های تحت پوشش ،نام و مسئولیت اعضای کادر درمان،مفاد منشور حقوق
بیمار ،نقاط ضعف ،قوت و عوارض احتمالی روش درمان و توضیح درخصوص درمانهای جایگزین ،نحوه دسترسی به
پزشک معالج ،آموزش های الزم در ارتباط با بیماری ،تصاویر اطالعات ثبت شده در پرونده
-3حق انتخاب و تصمیم گیری آزادانه بیمار باید محترم شمرده شود
بیمار در موارد ذیل حق انتخاب دارد:
 درخواست برای انتخاب پزشک معالج و انجام آن در صورت امکان
 انتخاب مرکز خدمات دهنده امور تشخیصی و درمانی و نظرخواهی از پزشک دوم به عنوان مشاور
 شرکت در پژوهش
 قبول یا رد درمان پیشنهادی پس از آگاهی غیر از موارد اورژانسی به صالحدید پزشک
 زمان کافی جهت تصمیم گیری و انتخاب ،در صورت عدم وجود خطر
-4اصل رازداری و احترام به حریم خصوصی بیمار رعایت شود
باید به حریم خصوصی بیمار احترام گذاشته شود و امکانات الزم بدین منظور فراهم شود .فقط بیمار ،گروه درمانی و
افراد قانونی مجاز ،حق دسترسی به اطالعات بیمار را دارند.
همراهی فرد معتمد در مراحل تشخیصی حق بیمار است مگر این که خالف ضرورت پزشکی باشد.
-5دسترسی به نظام کارآمد رسیدگی به شکایات حق بیمار است
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بیمار حق دارد در صورت ادعای نقض حقوق خود ،بدون اختالل در کیفیت خدمات دریافتی به مقامات ذیصالح
شکایت کند و از نتایج شکایت خود در مراجع ذیصالح آگاه و پس از رسیدگی از همان طریق مطلع گردد.
 )9ایمنی بیمار :
 )9-1شیوع خطای پزشکی :

به طور متوسط  10درصد موارد بستری در موسسات درمانی به نوعی از ناحیه خدمات درمانی دچار آسیب می شوند و
درصدی از آن ها منجر به فوت می گـردد .ایـن حوادث ناخواسته هسـتند و  50تا  70درصد آنهـا بـا برنامـه ریـزی و
اقـدام بـه موقـع قابـل پیشگیری است.سازمان جهانی بهداشت بمنظور پیشگیری از بروز خطا و ارتقای ایمنی بیمار  9راه
حل را پیشنهاد نموده است:
 )1توجه به داروهای با نام و تلفظ مشابه
 )2شناسایی صحیح بیمار
 )3ارتباط موثر در زمان تحویل بیمار
 )4انجام پروسیژر صحیح در محل صحیح بدن بیمار
)5کنترل غلظت محلول های الکترولیت
 )6اطمینان از صحت دارو درمانی در مراحل انتقالی ارائه خدمات
 )7اجتناب ازاتصاالت نادرست سوند و لوله ها
 )8استفاده یک بار مصرف از وسایل تزریقات
 )9بهبود بهداشت دست
 )9-2گزارش دهی خطا:

به منظور ارتقا ایمنی بیمار و پیشگیری از بروز خطای مشابه ترویج فرهنگ گزارش دهی خطا و برخورد سیستمی به
جای برخورد فردی در مواجهه با موضوع خطای پزشکی در بیمارستان مـورد توجه قرار دارد.
بدین منظور کلیه پرسنل و فراگیران مکلف به گزارش دهی خطاهای پزشـکی هستند .راههای گزارش دهی خطا:
 تکمیل فرم گزارش دهی خطا و قرار دادن در صندوق های خطا (  (E-BOXکه در راهروهای بیمارستان در
دسترس می باشد.
 ثبت خطا در فرم الکترونیکی در Desktopسیستم های هر واحد /بخش
 اعـالم شـفاهی به رابط ایمنی بیمار مستقر در هر واحد /بخش
بخش هایی که در بحث گزارش دهی خطا مشارکت داشته باشند مورد تقدیر و تشویق قرار می گیرند.از محل خطاهای
گزارش شده هر سه ماه یکبار گزارشی تهیه و جهت اطالع رسانی توزیع می شود.
 )9-3موارد 28گانه خطاهای پزشکی :
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مواردی هستند که در بیمارستان نباید اتفاق بیافتد ،درصورت وقوع هر یک از آنها باید فورا به کارشناس هماهنگ
کننده ایمنی بیمار اطالع داده شود( در شیفت های عصر و شب به سوپروایزر کشیک اطالع داده شود).
 )9-4وقایع مرتبط با اعمال جراحی :
 .1انجام عمل جراحی به صورت اشتباه روی عضو سالم
.2انجام عمل جراحی به صورت اشتباه روی بیمار دیگر
 . 3انجام عمل جراحی با روش اشتباه بر روی بیمار ( مثال :در بیماری که مبتال به توده های متعدد بافتی در یک عضو
از بدن است و می باید یکی از توده های بافتی را که اثر فشاری ایجاد کرده است برداشته شود و به اشتباه توده دیگری
مورد عمل جراحی قرار می گیرد و )... .
.4جا گذاشتن هر گونه  deviceاعم از گاز و قیچی وپنس ...در بدن بیمار
 .5مرگ در حین عمل جراحی یا بالفاصله بعد از عمل در بیمار دارای وضعیت سالمت طبیعی( کالس یک طبقه بندی
 ASAانجمن بیهوشی آمریکا )
.6تلقیح مصنوعی با دهنده (  ( DONORاشتباه درزوجین نابارور
 )9-5وقایع مرتبط با تجهیزات پزشکی:

 .7مرگ یا ناتواتی جدی بیمار به دنبال هر گونه استفاده از دارو و تجهیزات آلوده میکروبی
 . 8مرگ یا ناتوانی جدی بیمار به دنبال استفاده از دستگاه های آلوده (مثال :وصل دستگاه دیالیز  HBS Agآنتی
ژن مثبت به بیمار  HBS Agآنتی ژن منفی
 .9مرگ یا ناتوانی جدی بیمار به دنبال هر گونه آمبولی عروقی
 )9-6وقایع مرتبط با مراقبت بیمار:

.10ترخیص و تحویل نوزاد به شخص و یا اشخاص غیر از ولی قانونی
.11مفقود شدن بیمار در زمان بستری که بیش از  4ساعت طول بکشد ( مثال :زندانیان بستری.)....
.12خودکشی یا اقدام به خودکشی در مرکز درمانی
)9-7وقایع مرتبط با مدیریت مراقبتی بیمار:

 .13مرگ یا ناتوانی جدی بیمار به دنبال هر گونه اشتباه در تزریق نوع دارو ،دوزدارو  ،زمان تزریق دارو....،
 .14مرگ یا ناتوانی جدی مرتبط با واکنش همولیتیک به علت تزریق گروه خون اشتباه در فرآورده های خونی
 .15کلیه موارد مرگ یا عارضه مادر و نوزاد بر اثر زایمان طبیعی و یا سزارین
 .16مرگ یا ناتوانی جدی به دنبال هیپوگلیسمی در مرکز درمانی
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 .17زخم بستر درجه  3یا  4بعد از پذیرش بیمار
 .18کرنیکتروس نوزاد ناشی از تعلل در درمان
 .19مرگ یا ناتوانی جدی بیمار به علت هر گونه دستکاری غیر اصولی ستون فقرات ( مثال :به دنبال فیزیوتراپی )...
 )9-8وقایع مرتبط با محیط درمانی:

 .20مرگ یا ناتوانی جدی در اعضای تیم احیاء متعاقب هر گونه شوک الکتریکی به دنبال احیا بیمار که می تواند ناشی
از اشکاالت فنی تجهیزات باشد.
 .21حوادث مرتبط با استفاده اشتباه گازهای مختلف به بیمار ( اکسیژن با گاز های دیگر)...
 .22سوختگی های به دنبال اقدامات درمانی مانند الکترود های اطاق عمل (مانند :سوختگی های بدن به دنبال جراحی
قلب)
.23موارد مرتبط با محافظ و نگهدانده های اطراف تخت (مثال:گیر کردن اندام بیمار در محافظ ،خرابی محافظ)...،
.24سقوط بیمار ( مثال :سقوط در حین جابجایی بیمار در حین انتقال به بخش تصویر برداری ، ،سقوط از پله )... ،
 )9-9وقایع جنایی:

.25موارد مرتبط با عدم رعایت موازین اخالق پزشکی
.26هرگونه آسیب فیزیکی ( ضرب و شتم و  )...وارده به بیمار
.27ربودن بیمار
.28اصرار به تزریق داروی خاص خطر آفرین یا قطع تعمدی اقدامات درمانی توسط کادر درمان
)10کنترل عفونت :
کنترل عفونت:یک استاندارد کیفی است و برای سالمت و ایمنی بیماران،کارکنان و مالقات کنندگان ضروری میباشد.
این مسأله روی تمامی بخش های بیمارستان اثرگذاشته و مقوله های کیفیت ،مدیریت خطر ،اداره بالینی و سالمت و
ایمنی را در بر میگیرد.
توصیه های واحد کنترل عفونت به همکاران و پرسنل جدید الورود:

)1با توجه به اینکه عفونت های بیمارستانی ،عفونتی است که بعد از  48تا  72ساعت بعد از بستری بیمار در بیمارستان
اتفاق می افتد موارد مشکوک را طبق خط مشی گزارشدهی عفونتهای بیمارستانی به واحد کنترل عفونت اطالع دهید.
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)2جهت افزایش سطح ایمنی در حین کار با وسایل تیز و برنده به دستورالعمل تزریقات ایمنی توجه نمائید و در صورت
تماس با ترشحات آلوده با بریدگیهای باز و گاز گرفتگی که منجر به پارگی اپیدرم میشود و فرو رفتن سر سوزن به
دست اقدامات ذیل را انجام دهید.
الف(شستشوی اولیه فوری با آب و صابون
ب)عدم استفاده از مواد ضدعفونی کننده در محل مواجهه شغلی
ج)خودداری از مالش موضعی چشمها
د)شستشوی چشمهاو غشای مخاطی با مقادیر فراوان آب و صابون و سپس با سرم فیزیولوژی
ه)گزارش فوری سانحه و تکمیل فرم تماس با موارد عفونی یا اشیاء تیز و آلوده و پیگیری مورد جهت مشاوره و راهنمایی
چ)گرفتن 5 ccخون از منبع تماس و فرد مورد تماس جهت بررسی HBS,HCV,HIV
 )3با توجه به اینکه انتقال از طریق دست یکی از شایعترین روشهای انتشار عوامل عفونی در واحدهای مراقبت سالمت
است و شستن دستها نقش مهمی در کاهش میزان بروز عفونتهای بیمارستان دارد لذا خواهشمند است همیشه شستن
دستها را در اولویت قرار دهید ،ضمناٌ در صورتیکه دستها آلودگی واضح نداشته باشند میتوان جهت ضدعفونی آنها از
محلول ضدعفونی دست استفاده نمود به این ترتیب که اوال دستها خشک باشند 3 ،تا  cc 5از محلول فوق را در کف
دستها ریخته و بمدت  20الی  30ثانیه مالش دهید.
)4برای حفظ بهداشت فردی خود و همچنین کاهش میزان عفونتهای بیمارستانی همیشه ناخنها را کوتاه واز داشتن الک
ناخن ،ناخن مصنوعی و زیور آالت خودداری نمائید.
)5موارد بیماریهای واگیردار قابل گزارش فوری و غیر فوری را به واحد کنترل عفونت اطالع دهید.
.6در هنگام مراقبت از بیمار ،احتیاطات استاندارد را رعایت و در صورت نیاز از وسایل حفاظت فردی استفاده نمائید.
.7تفکیک زباله های عفونی و غیر عفونی را مطابق دستورالعمل وزارت بهداشت رعایت نمائید.
.8در صورت بستری بیمار عفونی در بخش بعد از ترخیص بیمار باید کلیه وسایل داخلی اتاق را با محلولهای ضدعفونی
سطوح رایج در بیمارستان ضدعفونی و از دستگاه تهویه هوا و سطوح با هماهنگی واحد کنترل عفونت استفاده نمایید.
)9جهت جلوگیری از نیدل استی ک شدن خود و نیروی خدماتی از انداختن اشیا نوک تیز و برنده در داخل سطلهای
زباله خودداری نمائید و آنها را داخل سفتی باکس بیاندازید و از سرپوش گذاری سر سوزنها جداً خودداری نمائید فقط
در یک مورد سرپوش گذاری انجام میگردد آنهم به روش  scoopانجام میشود فقط در مورد) (ABGمیباشد
)10به هیچ عنوان از آنژیو کت بیماران خونگیری انجام نشود زیرا محل کلونیزاسیون باکتریهای فلور نرمال پوست است.
 )11به بیماران توضیح دهید که جهت گرفتن نمونه ادرار ،نمونه باید بعد از شستشوی پرینه با آب و صابون و از وسط
ادرار گرفته شود .
)12شستشوی پرینه جهت بیمارانی که سوند فولی دارند در هر شیفت انجام شود و در محل دو شاخه شدن سوند فولی
تاریخ نصب آن درج شود.
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)13جهت تعویض وسایل یکبار مصرف طبق دستورالعمل کشوری حتماً به تاریخ آنها توجه بسیار گردد.
 )14قانون تعویض سفتی باکس  3/4پر یا  5روزه میباشد و حتماً دقت شود که درب سفتی باکس خوب بسته گردد( .از
چسب زدن بر روی درب سفتی باکس جهت فیکس کردن آن خودداری فرمائید)
)15از استعمال هر گونه کرم جهت دستها حین شیفت خودداری فرمائید.
)16حتماً  5موقعیت بر بالین بیمار اجرا گردد.

احتیاط هایی که باید بر اساس راه انتقال عفونتها رعایت گردند:احتیاط های هوایی ،احتیاط های قطرات،احتیاط های
تماسی
ایزوله غیر مستقیم :ایزوله معکوس است که بیمار دچار کاهش سیستم ایمنی است و عیادت کنندگان و کادر درمانی
باید از وسایل حفاظت فردی جهت پیشگیری از انتقال و انتشار میکروارگانیسمها به بیمار استفاده نمایند.
استریلیزاسیون ،ضدعفونی کننده ها ،گندزداها
 ضدعفونی کنندهای ) High levelاسترانیوس – سایدکس)
 ضدعفونی کنندهای ( Intermediate levelسارفوسپت)
 ضدعفونی کنندهای ) low levelمیکروزاید(
 )10-1روش صحیح هندواش:

40 .1تا  60ثانیه وقت صرف کنید .
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. .2همیشه از آب تمیز ،روان و لوله کشی استفاده کنید .
. .3هندواش طبق اصول WHOو پوستر های آموزشی انجام دهید.
. .4پس از هندواش کردن دست ها را با دستمال کاغذی کامالً خشک کنید .
.5با همان دستمال کاغذی ،شیر آب را بسته و دستمال را در سطل زباله بیاندازید درصورتی که شیر آب اهرمی باشد،
با آرنج آن را ببندید.
.6به این نکته توجه کنید که دست مرطوب به سهولت آلوده می شود و میکروارگانیسم ها را گسترش می دهد بنابراین،
خشک کردن مناسب دست ها جزء الینفک فرآیند بهداشت دست می باشد.

)10-2روش صحیح هندراب پرسنل:

40 .1تا  60ثانیه وقت صرف کنید.
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 .2مراحل هندراب را برای هر دو دست اجرا کنید
 .3مالش دست ها را تا خشک شدن محلول روی پوست دست ادامه دهید
 .4حداکثر بعد از  8- 7بار انجام هندراب ،یک نوبت هندواش انجام دهید
 .5پرسنل با دستان خیس هندراب نکنند

 )11موضوعات آتش نشانی :
آتش سوزی یکی از خطرناک ترین پدیده هایی است که خسارات جانی و مالی عمده ای را بوجود آورده و خطری
واقعی برای مراکز خدماتی همچون بیمارستان هاست .از آنجا که مراجعین بیمارستانها عموما افراد ناتوانی هستند که
امکان نجات خود را ندارند بنابراین آتش سوزی در بیمارستان بیشتر از هر مکان دیگری می تواند باعث خسارت جانی
شود بعالوه به دلیل وجود تجهیزات گران قیمت و متعدد در بیمارستان ،آتش سوزی می تواند باعث خسارت مالی
بزرگی نیز شود و به وجهه عمومی بیمارستان آسیب برساند.
)11-1پیشگیری از حریق های احتمالی :
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دقت کنید که وسایل قابل اشتعال در نزدیکی منابع تولید حرارت قرار نداشته باشد
از نگهداری مواد زاید قابل اشتعال در محل کار خود خودداری نمایید
سعی کنید بعد از استفاده از وسایل برقی برق آن را قطع نمایید
تا آنجاکه ممکن است زمین انبار و یا محیطی که مایعات قابل اشتعال در آن قرار داردرا کامال خشک نگهدارید.
از استعمال دخانیات در مناطق ممنوعه خودداری کنید
از انبار کردن موادی که می توانند ایجاد حریق نمایند در کنار یکدیگر خودداری نمایید
بهترین کپسول اطفاء حریق در مراکز درمانی کپسول نوع گازی می باشد
 )11-2درصورت بروز حریق:

 اطالع به همکاران جهت کشف حریق
 تماس باشماره داخلی  0یا  200جهت اعالم کد 125
 خارج شدن از محل از نزدیکترین مسیر ایمن
 از راه پله استفاده شود (استفاده از آسانسور ممنوع می باشد)
 پناه بردن به محل تجمع ایمن ،محوطه باز

 )11-3انواع خاموش کننده ها :

آبی ،پودری ،کفی ،گازیbox Fire ،
خاموش کننده های دستی ،انواع متفاوتی را شامل می شوند که با یک نوع ماده خاموش کننده تحت فشار درون
سیلندرهای فوالدی پر می شوند برای مثال کپسول های حاوی پودر یا گازCo2

 )11-4شرایط استفاده از کپسولهای آتش نشانی:
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از تاریخ شارژ بیشتر از یکسال نگذشته باشد (پودر داخل کپسول های تاریخ گذشته سفت شده و اطفاء به خوبی انجام
نمی شود)
درجه ،روی رنگ سبز باشد .
ضامن هر نوع کپسولی باید پلمپ باشد .
شکل شیلنگ در کپسولهای پودری یکنواخت و بلند اما در کپسولهای گازی بزرگتر ،شیپوری و مشکی رنگ است
(چون گاز در موقع خروج یخ می زند)
 )11-5مراحل استفاده از کپسول پودری:

 .1کپسول را قبل از استفاده وارونه کنید و تکان دهید
 .2میله ضامن را بکشید
 .3سرشیلنگ کپسول را به سمت آتش قرار دهید(با دست چپ)
دستگیره را فشار دهید (با دست راست)

.4

 .5شیلنگ کپسول را به سمت مرکز آتش قرار دهید
 )11-6مراحل استفاده از کپسول حاوی گاز : Co2

 .1میله ضامن را بکشید
 .2سرشیلنگ را به سمت آتش قرار دهید (با دست چپ)
 .3دستگیره را فشار دهید(با دست راست)
 .4شیلنگ کپسول را به سمت مرکز آتش قرار دهید
 .5در فضای آزاد باید پشت به باد ایستاده و از فاصله دور مرکز آتش را نشانه گرفته بصورت جارویی به آتش
نزدیک شوید
 .6کپسول های گازی نیازی به سرو ته کردن ندارند

 )11-7شرایط نگهداری کپسول اکسیژن :


از رسیدن هر نوع چربی به شیر فلکه جلوگیری شود چون داغ شدن روغن ممکن است باعث انفجار شود



سیگار در محل نگهداری کپسول کشیده نشود
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بار اضافه شارژ نشود



خوردگی درونی و بیرونی نداشته باشد

 در معرض حرارت زیاد ،آفتاب و رطوبت قرار نگیرد.
 ) 12قوانین داخلی کلیه بخش های بیمارستان :
الف) پرسنل:

 رعایت پوشش براساس دستورالعمل ابالغی
 عدم استفاده از زیورآالت و الک ناخن
 رعایت حجاب و شئونات اسالمی
 حفظ حریم بیمار
 استفاده ازتلفن همراه براساس دستورالعمل"شرایط استفاده از تلفن همراه برای کارکنان"
ب) بیمار و همراهان بیمار:

 عکسبرداری و فیلمبرداری از بیمار ممنوع می باشد
 استفاده از موبایل دربخشهای ویژه و اتاق عمل ممنوع می باشد
 استعمال دخانیات ممنوع می باشد
 )13قوانین مربوطه به استانداردهای پوشش :
مقررات پوشش  ،نحوه پوشش و ظاهر عالوه بر ایجاد امنیت خاطر برای شخص خودتان و حفظ حریم شخصی و کرامت
انسانی بیمار باعث رعایت موازین و ضوابط عرفی ،شرعی و اجتماعی  ،افزایش ضریب ایمنی و سالمت و ایجاد تصویر
مثبت از اخالق حرفه ای می گردد .
پوشیدن لباس فرم برای کلیه کارکنان الزامی است و در صورت استفاده از روپوش سفید ،جنس آن ضخیم ،بلند و در
حد زانو ،شلوار گشاد ،مقنعه بلند ،جوراب و رنگ کفش بر اساس رده باشد.
بدیهی است استفاده از روپوش و شلوار تنگ و چسبان و نپوشیدن جوراب ممنوع می باشد .
 لباس فرم نباید تنگ و کوتاه باشد.
 لباس فرم  ،تمیز  ،اتوکشیده و مرتب باشد .
 دکمه های روپوش ها در تمام مدت حضور در محیط های بالینی به طور کامل بسته نگه داشته شود .
 استفاده از کارت شناسایی معتبر عکس دار حاوی نام ،نام خانوادگی و سمت در تمام مدت حضور در
بیمارستان الزامی است
 ناخن ها کوتاه ،تمیز ،بدون الک باشد
 ناخن بلند باعث انتقال عفونت و احتمال آسیب به بیماران و تجهیزات می شود
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 خانم ها نسبت به رعایت پوشش کامل موی خود و رعایت دستورات شرعی اهتمام جدی داشته باشند
 موهای آقایان باید تمیز ،آراسته و در حد متعارف باشد
 استفاده از وسایل آرایشی در محیط بیمارستان جایز نیست
 استفاده از عطرهایی با بوی تند و حساسیت زا در محیط بیمارستان ممنوع می باشد
 از کفش راحت ،تمیز  ،قابل شستشو با ظاهر مناسب و جلوبسته ،ساده و بدون سر و صدا استفاده نمائید
 استفاده از دمپایی در کلیه ساعات شبانه روز ممنوع می باشد
 استعمال سیگار و سایر دخانیات در کلیه زمان های حضور فرد ،ممنوع است
 تلفن همراه خود را هنگام حضور بر بالین بیمار خاموش نگه دارید و در سایر زمان ها ،استفاده در حد ضرورت
و با رعایت آرام صحبت کردن و عدم سر و صدای بلند ،انجام شود  .ضمناً برای زنگ بهتر است از vibration
)حالت لرزاننده ( استفاده شود .
 رعایت اصول اخالق حرفه ای ،تواضع و فروتنی در برخورد با همکاران نشانه شخصیت اجتماعی شما می
باشد
 رعایت حقوق دیگران از جمله پرهیز از مجادله ،شوخی های نامناسب و خندیدن با صدای بلند در حضور
بیماران و در محیط های عمومی بیمارستان نظیر آسانسورها و رستوران و غیره  ...نشانه بلوغ اجتماعی شماست.
 افرادی که اخالق حرفه ای و اصول آئین نامه را رعایت ننمایند ،ابتدا تذکر شفاهی ،سپس تذکر کتبی و در
صورت اصرار بر انجام تخلف به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع داده می شوند.
 )13-1پوشش محیط کار:
پوشیدن یونیفرم پرسنل طبق مقررات بصورت زیر می باشد :
 پرسنل اتاق عمل به طور کامل از لباس آبی استفاده می کنند.

 پرسنل  ICUو NICUاز روپوش و شلوار آبی ومقنعه سورمه ای استفاده می کنند

 در ضمن پرسنل بخش های فوق الذکر موقع خروج از اتاق عمل موظف هستند روپوش مربوط به سمت خود را
بپوشند.
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تعیین و انتخاب بخش :طبق نیاز بخش ،جهت پرسنل جدیدالورود توسط مدیر امور پرستاری تعیین بخش می گردد.

24

 )14مقررات داخلی بیمارستان در حوزه اداری ومالی:
 )14-1تعاریف:
کارمند :
شخصی که به موجب حکم سازمانی و یا قرارداد مورد تایید مقام صالحیت دار در بیمارستان به خدمت پذیرفته می
شود به عنوان کارمند بیمارستان شناخته شده ،الزم است که مقید به حقوق متقابل سازمان و کارمند باشد.
الف –کارمند رسمی کسی است که به موجب حکم سازمانی برای تصدی یکی از پست های سازمانی ثابت استخدام
شده باشد.
ب -کارمند پیمانی کسی است که به موجب قرارداد در یکی از پست های سازمانی موقت برای مدت معین اشتغال
دارد.
پست سازمانی :

عبارت از جایگاه سازمانی است که در تشکیالت تفصیلی بیمارستان برای انجام مجموعه ای از وظایف و مسئولیتهای
مرتبط برای یک کارمند تعریف شده است.
شرح شغل یا تجزیه و تحلیل شغل:
شرح خالصه وظایف و مسئولیتهای شغل ،رابطه آن شغل با مشاغل دیگر دانش و مهارتهای الزم برای انجام دادن آن و
شرایط کار است.
شرح وظیفه :

مجموعه وظایفی است که برای یک پست سازمانی تعیین می گردد و کارمند مکلف به انجام آن می باشد.
شغل :

عبارت است از مجموعه ای از وظایف و مسئولیت های مرتبط و مستمری که براساس طرح طبقه بندی مشاغل به این
عنوان شناخته شده باشد.
رسته شغلی :

عبارت از تعدادی شغل است که از لحاظ نوع کار مشابه ولی از نظر اهمیت و دشواری وظایف و مسئولیت ها دارای
درجات مختلف می باشد.
شرایط احراز:

عبارت است از حداقل خصوصیات و توانایی های الزم اعم از تحصیالت ،مهارت ها ،تجربه و دوره های آموزشی مورد
نیازکه برای انجام وظایف و قبول مسئولیت های یک شغل الزم است.
دوره آموزشی:

محتوای آموزشی مشخص و معینی که به منظور ایجاد مهارت ،افزایش دانش و تغییر نگرش درمدت معین به فراگیران
انتقال داده می شود.
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 کلیه کارمندان پیمانی( قراردادی ) ازلحاظ برخورداری ازمزایای تأمین اجتماعی نظیر بازنشستگی،ازکار
افتادگی،فوت ،بیکاری ،درمان با رعایت این قانون مشمول قانون تامین اجتماعی می باشند و کارکنان رسمی
از لحاظ برخورداری از مزایای تامین اجتماعی با تقاضای خود  ،مشمول قوانین بازنشستگی کشوری یا قانون
تامین اجتماعی قرار می گیرند
 کارمندان رسمی دارای پست ثابت سازمانی می باشند و کارمندان پیمانی با توجه به شغل مورد تصدی که در
پیمان نامه مشخص می گردد برای مدت معین در پست سازمانی مربوطه ارائه خدمت نموده در صورت داشتن
شرایط ورود به استخدام رسمی  ،یک دوره آزمایشی حداکثر سه ساله را طی نموده ،پس از حصول اطمینان
از لیاقت های علمی  ،اعتقادی و اخالقی  ،کاردانی ،عالقه به کار ،خالقیت ،نوآوری ،روحیه خدمت به مردم
و رعایت نظم و انظباط اداری و تایید گزینش به استخدام رسمی درخواهند آمد.
 )14-2ساعت کار کارکنان مرکز:

ساعت کار کارمندان مرکز بر اساس ماده  78قانون مدیریت خدمات کشوری  44ساعت در هفته می باشد و تغییر در
ترتیب و تنظیم آن با رعایت سقف مذکور از اختیارات مرکز می باشد
تبصره : 1بر اساس قانون حفاظت از اشعه پرسنل تصویر برداری که در معرض مستقیم اشعه قرار دارند از % 25کسر
ساعت برخوردار خواهند بود  ،یعنی ساعت کار آنها در هفته  33ساعت می باشد.
تبصره  : 2بر اساس قانون ارتقای بهره وری در بیمارستان ها  ،ساعت کار کارکنان درمانی که خدمات بالینی ارایه می
نمایند( پرستاران  ،بهیاران  ،کمک بهیاران  ،کاردان های اتاق عمل و هوشبری و  ) ...به شرط سپردن تعهد برای کار در
بخش دولتی با توجه به سختی کار ،سابقه خدمت و کار در شیفتهای غیر متعارف حداکثر تا  8ساعت در هفته کاهش
می یابد ( در هر صورت ساعت کارکرد هفتگی این گروه از  36ساعت کمتر نخواهد بود).
تبصره  : 3ساعت کارکرد کارکنان بالینی که مشمول قانون ارتقای بهره وری می شوند برای تمام شب ها و روزهای
تعطیل با ضریب 1/5محاسبه می گردد .
کلیه کارمندان موظفند در ساعات تعیین شده در ماده  87به انجام وظایف بپردازند و مطابق ماده  93قانون مدیریت
خدمات کشوری در صورتی که در مواقع ضروری خارج از وقت مقرر و یا ایام تعطیل به خدمات آنان نیاز باشد ،بر
اساس اعالم نیاز بیمارستان مکلف به حضور در محل کار و انجام وظایف محوله در قبال حق الزحمه یا اضافه کاری
برابر مقررات مربوط خواهند بود .
حقوق و مزایا  :نظام پرداخت کارمندان این مرکز بر اساس عوامل مشخص شده در قانون مدیریت خدمات کشوری و
آیین نامه های مرتبط با آن می باشد.
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 )14-3قوانین مرخصی:
مرخصی استحقاقی:

هر مستخدم در طول سال دارای  30روز مرخصی می باشد ،که از اولین ماه خدمت به نسبت مدت خدمت به کارمند
تعلق می گیرد و تعطیالت بین مرخصی جز روزهای مرخصی محسوب نشده،حقوق و مزایای مربوط به کارمند پرداخت
می گردد .استفاده از مرخصی استحقاقی موکول به تقاضای کتبی مستخدم وموافقت کتبی رئیس واحد مربوطه و یا
جانشین وی می باشد.
تبصره :بر اساس قانون حفاظت از اشعه  ،پرسنل تصویر برداری که در معرض مستقیم اشعه قراردارند  ،دارای یک ماه
مرخصی سالیانه مازاد بر مرخصی روتین کارکنان بوده که در صورت عدم استفاده قابلیت ذخیره شدن نخواهد داشت
به ازای هر  8ساعت مرخصی ساعتی یک روز مرخصی روزانه از کارمند کسر می گردد.مرخصی های ساعتی بیش از چهار ساعت در روز به عنوان یک روز مرخصی استحقاقی محسوب می شود .در این زمینه
مرخصی ساعتی جز مرخصی استحقاقی می باشد .
مجموع مرخصی های ساعتی سالیانه از  12روز در یک سال تجاوز نخواهد کرد  .بنابراین میزان مجاز استفاده هر فرد
از مرخصی ساعتی در طول یک ماه به طور میانگین  8ساعت خواهد بود و میزان استفاده در طول یک روز کمتر از یک
ساعت نمی تواند باشد .
میزان مرخصی قابل ذخیره برای کارکنان رسمی و پیمانی در طول یک سال  15روز خواهد بود و برای پرسنل تبصره 3چنانچه مرکز از دادن مرخصی خودداری نموده باشد ،حداکثر به میزان  15روز و برای پرسنل تبصره 4به میزان  9روز
قابل خریدن است .
هرگاه رئیس مرکز و یا جانشین او بنا به مصالح اداری با تقاضای مرخصی کارمند از حیث مدت و یا موقع استفاده
موافقت نکند  ،اعطای آن را با توافق به وقت دیگری که از تاریخ مورد تقاضای اولیه وی بیش از شش ماه فاصله نداشته
باشد  ،موکول میکند .
حداکثر مدتی که کارمند دریک سال تقویمی می تواند از مرخصی استحقاقی همان سال و مرخصی استحقاقی ذخیره
شده استفاده نماید جمعا از "4ماه" تجاوز نخواهد کرد .
اگر کارمند در مرخصی باشد و تقاضای تمدید مرخصی نماید  ،در صورتی که تصمیم رئیس مرکز یا جانشین وی برای
تمدید مرخصی به وی ابالغ نشده باشد  ،کارمند مکلف است در پایان مدت مرخصی در پست خود حاضر گردد.
مرخصی بدون حقوق:

در صورتی که مستخدم ذخیره مرخصی استحقاقی نداشته باشد و احتیاجش به مرخصی مسلم باشد به دالیلی
مانند ادامه تحصیل ،مسافرت ضروری به خارج از محل خدمت ،اتمام سقف چهارماهه مرخصی استعالجی و صعب
العالج نبودن بیماری و …بنا بر موافقت مرکز می تواند از مرخصی بدون حقوق استفاده نماید .روزهای تعطیل طی
مدت مرخصی جزء مرخصی محسوب می گردد و حداکثر 3سال در طول خدمت می توان با موافقت دستگاه از این
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نوع مرخصی استفاده نمود ) این میزان برای کارمندان زنی که همسرآنها در ماموریت به سر می برد حداکثر  6سال
خواهد بود(.
حداکثر مدت زمان مرخصی استعالجی در طول یکسال 4 ،ماه می باشد که این محدودیت برای بیماران صعب العالج
که به تایید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد وجود نخواهد داشت.
مرخصی زایمان جز مرخصی استعالجی بوده و برای مادرانی که به فرزند خود شیر می دهند با گواهی پزشک معالج
نه ماه می باشد ،که تامین حقوق این مدت برای پرسنل قراردادی و پیمانی تا  6ماه از سوی تامین اجتماعی و  3ماه
باقی مانده از سازمان مربوطه است و مادران شیرده پس از شروع به کار مجدد در صورت ادامه شیردهی می توانند
حداکثر تا سن  24ماهگی فرزند روزانه از یک ساعت و بیست دقیقه مرخصی بدون کسر از مرخصی استحقاقی استفاده
نمایند.
مرخصی استعالجی:

 )1به محض بروز مشکل باید به مسئول مربوطه اطالع بدهید.
 )2مستخدم  24ساعت پس از شروع مرخصی استعالجی باید به پزشک معتمد مراجعه نموده و پس از تائید پزشک
معتمد  ،مسئول واحد و مدیریت یا امور اداری ،تحویل واحد دبیرخانه نماید در صورت عدم تائید پزشک معتمد باید
از مرخصی استحقاقی استفاده نماید.
تذکر  :درصورت عدم رعایت موارد مرخصیها ) استحقاقی و استعالجی ( و تکرار آن  ،تاریخ مورد نظر غیبت تلقی
می گردد.
مسئول واحد مکلف خواهد بود که مکتوب به مدیریت گزارش نماید و در صورت مشاهده عدم رعایت موارد فوق
الذکر ساعت و تاریخ و تائید مسئول واحد و مدیریت یا امور اداری تحویل واحد کارگزینی نمایید.
اطالع رسانی و نظارت بر حسن اجرای کلیه موارد قید شده در این نامه بر عهده مسئولین واحدها و سرپرستاران بخشها
بوده است (مسئول مربوطه پاسخگو خواهد بود(.
تذکر  :برای ثبت آن دسته از پرسنلی که ورود و خروجشان ثبت یا مورد تائید قرار نگرفت و با درخواست کتبی
شخص با قیدساعت و تاریخ و تائید مسئول واحد و مدیریت یا امور اداری تحویل واحد کارگزینی نمایید.
اطالع رسانی و نظارت بر حسن اجرای کلیه موارد قید شده در این نامه بر عهده مسئولین واحدها و سرپرستاران بخشها
بوده است و درصورت عدم رعایت موارد فوق برای پرسنل زیر مجموعه  ،مسئول واحد مکلف خواهد بود که مکتوب
به مدیریت گزارش نموده و درصورت مشاهده عدم رعایت موارد فوق الذکر مسئول مربوطه پاسخگو خواهد بودوبا
توجه به نظام ارزیابی عملکرد کارکنان و پرداخت مبتنی بر آن و صحت گزارشات  ،رعایت موارد ذیل برای مستخدمین
بیمارستان الزامی می باشد.
موارد استفاده از پاس:

-1قبل از خروج از واحد سازمانی برای انجام امور شخصی
-2ورود پس از ساعت اداری و خروج قبل از ساعت اداری
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پاس اداری:

جهت انجام امور محوله ) امور اداره ( در خارج از سازمان قبل از خروج از مرکز باید از پاس اداری استفاده گردد.
برای موارد قید شده در باال باید در دو برگه پاس تکمیل و پس از تائید مسئول واحد مربوطه در واحد اداری  ،مالی
و پاراکلینیک به تائید ) مدیریت یا امور اداری ( و برای بخش درمان به تائید مدیریت پرستاری برسد.
و دو برگه فوق یکی تحویل مسئول مربوطه جهت ثبت در سامانه تردد و دیگری موقع خروج تحویل نگهبان گردد.
تذکر  :برای پاس های شخصی حتماً موقع خروج  ،دکمه خروج و موقع ورود  ،ورود زده شود.
 )4-14ضوابط و مقررات خروج از خدمت:
بازنشستگی:

عبارت از آنست که کارمند طبق ضوابط و مقررات قانونی و به موجب حکم رسمی به افتخار بازنشستگی نائل شود
و از مستمری بازنشستگی استفاده کند برخی از شرایط بازنشستگی بشرح ذیل می باشد:
 موسسه مکلف است کارمندان خود را که سی سال سابقه خدمت دارند بازنشسته نماید. موسسه می تواند کارمند خودرا با داشتن حداقل  60سال سن و حداقل  25سال سابقه خدمت با حداقل  25روزحقوق بازنشسته نماید.
 به کارکنانی که بازنشسته ،از کار افتاده و یا فوت می گردند ،به ازاء هر سال خدمت یک ماه آخرین حقوق ومزایای مستمر تا سی سال پرداخت می گردد.
انتقال:

عبارتست از جابجایی محل خدمت کارمند با صدور حکم رسمی به واحدهای تحت پوشش دانشگاه و یا سایر
موسسات ودستگاههای دولتی با حفظ سوابق خدمت.
 درخواست نیروهای متقاضی نقل و انتقال که واجد شرایط جابجایی طبق آئین نامه نقل و انتقاالت دانشگاه میباشند هر سه ماه )بصورت فصلی (به مدیریت محترم توسعه سازمان و منابع انسانی دانشگاه ارسال می گردد.
بازخرید:

عبارت از آن است که رابطه استخدامی کارمند با دستگاه خدمتی قطع گردد و سوابق خدمتی آنان بازخرید شود.
اخراج:

عبارت از آنست که کارمند در اجرای احکام هیات های رسیدگی به تخلفات اداری و یا آراء قانونی مراجع ذیصالح
به خدمت وی و در موسسه بطور دائم خاتمه داده شود.
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 )14-5ارتقا طبقه شغلی :

 .1شاغلین مجموعه مشاغلی که شرایط احراز تحصیلی آنها مدرک تحصیلی پایان دوره ابتدایی بوده است حداکثر
تا طبقه  5ارتقا می یابند( .بدون گروه تشویقی و طبقه تشویقی(
 .2شاغلین مجموعه مشاغلی که شرایط احراز تحصیلی آنها مدرک تحصیلی پایان دوره راهنمایی بوده است
حداکثر تا طبقه  6ارتقا می یابند( .بدون گروه تشویقی و طبقه تشویقی)
 .3شاغلین مجموعه مشاغلی که شرایط احراز تحصیلی آنها مدرک تحصیلی دیپلم میباشد حداکثر تا طبقه  7ارتقا
می یابند( .بدون گروه تشویقی و طبقه تشویقی)
 .4شاغلین مجموعه مشاغلی که شرایط احراز تحصیلی آنها مدرک تحصیلی کاردانی میباشد حداکثرتا طبقه 8
ارتقا می یابند( .بدون گروه تشویقی و طبقه تشویقی)
 .5شاغلین مجموعه مشاغلی که شرایط احراز تحصیلی آنها مدرک تحصیلی کارشناسی میباشد ،حداکثر تا طبقه
 10ارتقا می یابند( .بدون گروه تشویقی و طبقه تشویقی)
 .6شاغلین مجموعه مشاغلی که شرایط احراز تحصیلی آنها مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد میباشد حداکثر تا
طبقه  11ارتقا می یابند( .بدون گروه تشویقی و طبقه تشویقی)
 .7شاغلین مجموعه مشاغلی که شرایط احراز تحصیلی آنها دکتری حرفه ای میباشد حداکثر تا طبقه  12ارتقا می
یابند( .بدون گروه تشویقی و طبقه تشویقی)
. .8پزشکان متخصص و همچنین شاغلین مجموعه مشاغلی که شرایط احراز تحصیلی آنها مدرک تحصیلی
دکتری تخصصی  PHDمیباشد حداکثر تا طبقه  13ارتقا می یابند.
 )14-6ارتقا رتبه شغلی:
.1

برای شاغلین مجموعه مشاغلی که تا سطح کاردانی میباشند مدت تجربه الزم برای کسب رتبه پایه 8 ،سال می

باشد.
 .2برای شاغلین مجموعه مشاغلی که تا سطح کاردانی میباشند مدت تجربه الزم برای کسب رتبه ارشد  20سال
می باشد.
 .3برای شاغلین مجموعه مشاغلی که تا سطح کارشناسی و باالتر میباشند مدت تجربه الزم برای کسب رتبه پایه،
6سال می باشد.
 .4برای شاغلین مجموعه مشاغلی که تا سطح کارشناسی و باالتر میباشند مدت تجربه الزم برای کسب رتبه
ارشد 12،سال میباشد.
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 .5برای شاغلین مجموعه مشاغلی که تا سطح کارشناسی و باالتر میباشند مدت تجربه الزم برای کسب رتبه خبره،
 18سال میباشد.
 .6برای شاغلین مجموعه مشاغلی که تا سطح کارشناسی و باالتر میباشند مدت تجربه الزم برای کسب رتبه عالی،
 24سال میباشد .
 .7جهت ارتقا به رتبه پایه برای شاغلین مجموعه مشاغل کسب حداقل  60درصد امتیاز نمره ارزیابی الزم است .
 .8جهت ارتقا به رتبه پایه برای شاغلین مجموعه مشاغل ،گذراندن  300ساعت دوره آموزشی در چارچوب نظام
آموزشی کارمندان دولت الزم است .
 .9جهت ارتقا به رتبه ارشد برای شاغلین مجموع مشاغل ،کسب حداقل  70درصد امتیاز نمره ارزیابی الزم است .
 .10جهت ارتقا به رتبه ارشد برای شاغلین مجموعه مشاغل گذراندن  250ساعت دوره آموزشی در چارچوب نظام
آموزشی کارمندان دولت الزم است.
 .11جهت ارتقا به رتبه خبره برای شاغلین مجموعه مشاغل کسب حداقل  80درصد امتیاز نمره ارزیابی الزم است.
 .12جهت ارتقا به رتبه خبره برای شاغلین مجموعه مشاغل گذراندن  200ساعت دوره آموزشی در چارچوب نظام
آموزشی کارمندان دولت الزم است .
 .13کسب رتبه خبره مستلزم تأیید معاونت توسعه سازمان و سرمایه انسانی رئیس جمهور میباشد .
 .14جهت ارتقا به رتبه عالی برای شاغلین مجموعه مشاغل کسب حداقل  80درصد امتیاز نمره ارزیابی الزم است .
 .15جهت ارتقا به رتبه خبره برای شاغلین مجموعه مشاغل گذراندن  200ساعت دوره آموزشی در چارچوب نظام
آموزشی کارمندان دولت الزم است .
 .16کسب رتبه عالی مستلزم تأیید کمیته تخصصی شورای معاونت توسعه سازمان و سرمایه انسانی رئیس جمهور
میباشد .
 .17فرم خالصه اطالعات پرسنلی مربوطه توسط واحد کارگزینی در اختیار پرسنل واجد شرایط قرار داده شود.
 )15امور رفاهـی:

 .1انجام کلیه امور مربوط به انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی درمان کارکنان دانشگاه
 .2انجام مکاتبات با معاونت محترم توسعه به منظورثبت نام متقاضیان برای استفاده از اماکن اقامتی دانشگاه در
مشهد مقدس و سایر شهرهای کشور از طریق سایت رفاهی دانشگاه
 .3انجام مکاتبات با معاونت محترم توسعه به منظور پرداخت تسهیالت نقدی ( انواع وامها و شارژ بن کارتها و
اهدای جوایز شاگردان ممتاز و)...
 .4انجام مکاتبات الزم به منظور برقراری کمک هزینه عائله مندی،اوالد،فوت و ازدواج و پرداخت جوایز
شاگردان ممتاز
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 )16امور مالـی :
نحوه محاسبه هزینه حقوق و دستمزد رسمی  ،پیمانی  ،طرحی و قراردادی:

هزینه حقوق پرسنل رسمی = کل حکم حقوقی  +کسورات بازنشستگی سهم دولت 13/5درصد+بیمه خدمات درمانی
به این منظور برای هزینه حقوق و دستمزد پرسنل رسمی کل آیتمهای حکم حقوقی و هر آنچه که سهم دولت مکلف
به پرداخت آن میباشد مانند :کسورات بازنشستگی و بیمه عمر و پس انداز کارکنان دولت و بیمه تکمیلی ،سهم دولت
را هزینه حقوق و دستمزد پرسنل رسمی میباشد .
هزینه حقوق و دستمزد پرسنل پیمانی = کل حکم حقوقی +کسورات تامین اجتماعی سهم دولت  20درصد  +بیمه عمر
سهم دولت پس انداز کارکنان سهم دولت  +بیمه تکمیلی سهم جانباز و فرزندان شهدا
به این منظور برای هزینه حقوق و دستمزد پرسنل پیمانی و طرحی کل آیتمهای حکم حقوقی و هر آنچه سهم دولت که
مکلف به پرداخت آن میباشد مانند :کسورات تأمین اجتماعی و بیمه عمر و پس انداز کارکنان دولت و بیمه تکمیلی
سهم دولت را هزینه حقوق و دستمزد پرسنل پیمانی و طرحی میباشد.
هزینه حقوق و دستمزد پرسنل قراردادی = کل حکم حقوقی +کسورات تامین اجتماعی سهم دولت  20درصد +بیمه
عمر
حقوق قابل پرداخت پرسنل رسمی :

حقوق قابل پرداخت به پرسنل رسمی = کل حکم حقوقی ( -بازنشستگی سهم کارمند  9درصد  +بیمه خدمات درمانی
سهم کارمند  +بیمه عمر سهم کارمند  +پس انداز کارکنان سهم کارمند  +بیمه تکمیلی سهم کارمند  +مالیات +
سایرکسورات
حقوق پرسنل پیما نی و طرحی :

حقوق قابل پرداخت به پرسنل پیمانی و طرحی = کل حکم حقوقی( -بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند  +بیمه عمر سهم
کارمند  +بیمه تکمیلی سهم کارمند  +مالیات +سایر کسورات)
حقوق پرسنل قراردادی:

حقوق قابل پرداخت به پرسنل قراردادی = کل حکم حقوقی( -بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند +بیمه عمر  +سهم
کارمند  +بیمه تکمیلی سهم کارمند  +مالیات  +سایر کسورات)
حق مسکن کارکنان رسمی ،پیمانی مبلغ  1200000ریال میباشد که خارج از حکم حقوقی میباشد .در مورد کارکنان
قراردادی ،حق مسکن جز آیتمهای حکم حقوقی میباشد.
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نحوه محاسبه کسـورات:

کسورات بازنشستگی سهم کارمند = کل ایتم های حکم مشمول بازنشستگی (حق اوالد  +حق عائله مندی) ضربدر 9
درصد توضیح اینکه بیمه بازنشستگی سهم کارمند جانبازان و فرزندان شهدا توسط دولت پرداخت می شود
کسورات بازنشستگی سهم دولت = کل آیتم های حکم به کسر حق اوالد  +حق عائله مندی ضربدر  13/5درصد
کسورات تامین اجتماعی سهم کارمند کل ایتم های حکم به کسر حق اوالد  +حق عائله مندی ضربدر  7درصد
کسورات تامین اجتماعی سهم دولت = کل آیتم های حکم به کسر حق اوالد +حق عائله مندی ضربدر 20درصد
نحوه محاسبه کسورات بیمه خدمات درمانی:

کسور بیمه خدمات درمانی سهم دولت=کل ایتم های حکم مشمول بازنشستگی تا سقف  19/688/848ریال
در سال  (95حق اوالد +حق عائله مندی) ضربدر  1/7درصد و همچنین مبلغ  1/65درصد سهم دستگاه اجرایی
کسور بیمه خدمات درمانی سهم کارمند کل آیتم های حکم مشمول بازنشستگی تا سقف  19/688/848ریال در سال
 (95حق اوالد +حق عائله مندی) ضربدر  1/65درصد (تبعه یک)
تبعه دو درجه یک بیمه خدمات درمانی:

منظور از تبعه دو درجه یک در بیمه خدمات درمانی شامل فرزندان پیش از سه نفر و همچنین فرزندان باالی  18سال
می باشد که در حال تحصیل می باشند است که مبلغ پرداختی در حال حاضر  310000ریال برای هر نفر از خود پرسنل
کسر میگردد .
تبعه دو درجه دو بیمه خدمات درمانی:

منظور پدر و مادر پرسنل و همچنین فرزندان که فارغ التحصیل شدهاند ولی هنوز تحت پوشش بیمهای والدین خود
میباشند مبلغ 378889ریال ازپرسنل کسر وبه حساب صندوق بیمه خدمات درمانی واریز میگردد.
بیمه عمـر:

بیمه عمر ساالنه میباشند با حقوق فروردین سال  95مبلغ  180000ریال توسط دولت و همچنین مبلغ  180000ریال از
حقوق پرسنل کسر و به حساب صندوق بیمه گر واریز می گردد.
بیمه تكمیلی :
بیمه تکمیلی بصورت قرارداد ساالنه میباشد که در هر سال توسط قراردادی جدید تعیین می گردد.

نحوه محاسبه مالیـات:
مالیات کارکنان رسمی ،پیمانی = جمع کل آیتمهای حکم حقوقی – (  13000000سقف مالیات  +حق اوالد  +عائله
مندی  +بیمه تامین جتماعی دو و هفت درصد  +بیمه عمر ) ×  10درصد
مالیات کارکنان انجام کار حرفه ای و غیر حرفه ای کل حکم حقوقی  13000000 ( -سقف مالیات  +عائله مندی +
بن و خواربار  +مسکن  +بیمه عمر ) ×  10درصد
حقوق قرارداد حرفه ای و غیر حرفه ای
جمع آیتمهای حکم حقوقی که در مورد این عزیزان مبلغ بابت بن ،خواربار و مسکن پرداخت می گردد.
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در مورد کسورات بیمه تأمین اجتماعی همانند کارکنان پیمانی میباشد ولی در مورد این افراد حق اوالد و عائله مندی و
بن و خواربار و مسکن جمع و از جمع کل آیتم حکم حقوقی کسر و از ان  20درصد سهم دولت و همچنین  7درصد
سهم کارمند محاسبه میشود و سایر موارد همانند کارکنان رسمی و پیمانی می باشد.

نحوه محاسبه اضافه کار:
محاسبه اضافه کار بر مبنای آیتم هایی که مشمول تعیین یک ساعت اضافه کاری میباشد به شرح ذیل می
باشد:
نرخ یک ساعت اضافه کاری = (حق شغل  +حق شاغل  +حق مدیریت) تقسیم بر  176خالصی دریافتی پرسنل رسمی
= (ساعت اضافه کاری و نرخ یک ساعت اضافه کاری) – مالیات خالصی دریافتی پرسنل پیمانی و طرحی = ساعت
اضافه کاری  :نرخ یک ساعت اضافه کاری ( -مالیات  +بیمه تأمین اجتماعی سهم کارمند).
پرداخت مبتنی بر عملکرد (کارانه):
عوامل موثر در پرداخت کارانه شامل :عنوان شغلی ،مدرک تحصیلی ،ساعت اضافه کاری ،مرخصی استحقاقی و
استعالجی استفاده شده ،امتیاز عملکرد و ساعت موظفی میباشد.
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 )1-7ساختار سازمانی واحدها /بخشهای مختلف بیمارستان :

ریاست بیمارستان

عنوان واحد
مسئول واحد

دکتر محمدهاتف

شماره داخلی

 -270تلفن بیمارستان 01342235501-3:

موقعیت
شرح وظایف

حوزه ادرای -طبقه اول -دفتر ریاست
ریاست مرکز ،عالیترین مقام مرکز است که هدایت و مدیریت برکل فرآیندها و واحدهای
مرکز را در سطح کالن برعهده داشته و تمامی سیاستهای کالن مرکز پس از تائید و ابالغ
ایشان الزم االجرا می باشد.

مدیریت بیمارستان

عنوان واحد
مسئول واحد

سیده مریم فالح چای

شماره داخلی

271

موقعیت
شرح وظایف

حوزه ادرای -طبقه اول -دفتر مدیریت
تمامی واحدهای اداری  ،مالی که وظیفه پشتیبانی از فرآیند های اصلی سازمان را بر عهده
دارند و همچنین واحدهای پاراکلینیکی که یاریگر پزشکان در تشخیص دقیق نوع بیماری
هستند  ،تحت نظارت مدیریت مرکز هدایت می شوند و وظیفه نظارت بر اجرای دقیق
قوانین ومقررات اداری نیز برعهده مدیریت مرکز می باشد.

35

مدیریت پرستاری

عنوان واحد
مسئول واحد

فاطمه محمدی نخجیری

شماره داخلی

274

موقعیت
شرح وظایف

حوزه اداری -طبقه اول -مدیریت پرستاری
مسئولیت هدایت کلیه فرآیندهای پرستاری و درمانی  ،مدیریت فنی و اداری بر کل نیروی
انسانی بالینی و ایجاد هماهنگی بین سر پرستاران و سوپروایزرین را برعهده داشته و در
اختالف نظر بین مدیران میانی پرستاری و یا مابین نیروهای بالینی و مسئول مستقیم  ،نظر
مدیر پرستاری فصل الخطاب می باشد.

دفتر پرستاری

عنوان واحد
مسئول واحد

فاطمه محمدی نخجیری

شماره داخلی

273

موقعیت
شرح وظایف

حوزه اداری -طبقه اول -دفتر پرستاری
یکی از مهمترین واحدهای مدیریتی مرکز می باشد که زیر نظر مدیر پرستاری اداره می
گردد  .پرسنل این واحد پرستاران مجرب و توانمندی هستند که با طی دوره های آموزشی
و حرفه ای و مدیریتی تحت عنوان سوپروایزر  ،کنترل و نظارت عملکرد پرسنل بخشهای
درمانی و هدایت فرآیندهای اصلی مرکز (فرآیندهای پرستاری و درمانی) را بر عهده
دارد .سوپروایزر بالینی و سوپروایزرآموزشی معاونت مدیر پرستاری را در فرآیندهای بالینی
و آموزشی پرسنل پرستاری بر عهده دارند.
ضمناً با توجه به فعالیت شبانه روزی مرکز  ،در شیفتهای عصر و شب  ،سوپروایزرین ،به
عنوان جانشین رئیس بیمارستان ،نظارت بر کل فرآیندهای جاری مرکز و عملکرد فنی و
اداری پرسنل (مرخصی ساعتی  ،مرخصی  ،ورود و خروج و  ) ...و همچنین پذیرش ،
ترخیص وانتقال بیماران را بر عهده دارند و در اختالف نظر پیش آمده بین واحدها و
بخشها  ،نظر سوپروایزر بیمارستان الزم االجرا خواهد بود.
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عنوان واحد
مسئول واحد
کارشناس
شماره داخلی
موقعیت
شرح وظایف

دفتر بهبود کیفیت
حمیده غالمی امام مقدم
فاطمه نظام دوست

216
طبقه همکف -دفتر بهبود کیفیت و ایمنی بیمار

تدوین و بازنگری برنامه استراتژیک با مشارکت سایر اعضای تیم رهبری و مدیریت ،
مشارکت در تدوین اهداف ساالنه بیمارستان ( اهداف عملیاتی ،اهداف کمیته های
بیمارستانی ،برنامه های بهبود کیفیت )،مشارکت در تنظیم تفاهم نامه بودجه اهداف عملیاتی
ساالنه بیمارستان با مشارکت تیم رهبری و مدیریت ،تدوین برنامه عملیاتی کلی ساالنه
بیمارستان با مشارکت مسئوالن واحدها و بخشها ،تدوین گزارش عملکرد ساالنه بیمارستان
در زمینه برنامه استراتژیک،برنامه عملیاتی،برگزاری کمیته ها و پیگیری مصوبات و
شاخصهای عمکردی و فرایندی ،تدوین و بروز رسانی روش های اجرایی ،دستورالعملها و
خط مشی های کاری کلیه واحدها و بخشهای بیمارستان با مشارکت مسئولین ،شناسایی و
مستند سازی فرایندهای اصلی بیمارستان(فلوچارت،چک لیستهای مربوطه  ،شناسنامه و
شاخصهای مربوطه)،شناسایی شاخصهای عملکردی(بالینی وغیربالینی) ،حضور درکلیه
کمیته های بیمارستانی به عنوان عضو اصلی ونظارت براجرای صحیح کمیته ها ،برنامه ریزی
و اجرای فرآیند ممیزی داخلی ،تهیه چک لیستهای مربوطه و بازخوردنتایج و تدوین برنامه-
های بهبود یا اقدام اصالحی موردنظر ،اجرای فرآیند رضایت سنجی از کارکنان و انجام
تحلیلهای مربوطه ،برنامه ریزی در زمینه اجرای فرآیند خودارزیابی ،مشارکت در فرآیندهای
ارزیابی بیمارستان توسط مراجع باالدستی درحوزه های اعتباربخشی،انجام و پیگیری امور
پروانه تاسیس و بهره برداری بیمارستان و سایر امور مستمر مربوطه ،طرح گزارش نموداری
نتایج کلیه شاخصهای عملکردی و فرایندی بیمارستان بصورت فصلی درکمیته پایش و
سنجش کیفیت و تدوین اقدامهای اصالحی ،برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با بهبود
کیفیت و اعتباربخشی در داخل بیمارستان.
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کنترل عفونت

عنوان واحد
مسئول واحد

مریم رجب پور

شماره داخلی

267

موقعیت
شرح وظایف

طبقه همکف -دفتر آموزش،کنترل عفونت و هوم کر
یکی از واحدهای زیر مجموعه مدیریت پرستاری می باشد که کنترل و نظارت بر عملکرد
بخشها را برای پیشگیری از شیوع عفونت  ،تهیه و تدوین دستورالعملهای مربوطه و همچنین
ارتقای ایمنی پرسنل را مدیریت می نماید  .پرسنل در هنگام مواجهات باید برای قرار
گرفتن در چرخه درمان براساس فرآیند استاندارد با کارشناس کنترل عفونت هماهنگی
نمایند

آموزش کارکنان

عنوان واحد
مسئول واحد

سمیه قاسمی

شماره داخلی

215

موقعیت
شرح وظایف

طبقه همکف -دفتر آموزش،کنترل عفونت و هوم کر
تعیین اهداف آموزشی  ،تعیین نیازهای آموزشی و الویت بندی ،برنامه ریزی آموزشی ،
اجرا و ارزشیابی دوره ای ،انجام اقدامات الزم در خصوص برپایی آزمون ها  ،کنفرانس
های آموزشی
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مراقبت در منزل-آموزش و ارتقای سالمت

عنوان واحد
مسئول واحد

شیوا مهدوی

شماره داخلی

267

موقعیت
شرح وظایف

طبقه همکف -دفتر آموزش،کنترل عفونت و هوم کر
یکی از واحدهای زیر مجموعه مدیریت پرستاری می باشد برنامه ریزی جهت آشناسازی
بیماران بستری و خانواده آنان با امکانات و مزایای مراقبت در منزل،کمک به شناسایی
بیماران بستری واجد شرایط جهت مراقبت در منزل ،ارائه آموزشهای الزام جهت مراقبت در
منزل به بیماران واجد شرایط و خانواده آنان،بررسی سطح نیاز بیماران به مراقبت در منزل و
تائید برنامه های درمانی و مراقبتی.
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عنوان واحد
مسئول واحد

ایمنی بیمار
ماندانا کشور دوست

شماره داخلی 216
موقعیت
شرح وظایف

طبقه همکف -دفتر بهبود کیفیت و ایمنی بیمار
تبیین کننده ایمنی بیمار به عنوان اولویت استزاتژیک بیمارستان بوده و مشارکت در سیاست گذاری،
سازماندهی و بکارگیری اثربخش منابع وامکانات را درجهت ارتقاء ایمنی بیمار بر عهده دارد.
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واحدهای درمانی ،پاراکلینیک ،پشتیبانی
معرفی واحدهای درمانی:
عنوان بخش

رئیس بخش
شماره داخلی
موقعیت
نوع بیماران بستری
حیطه عملكردی

اورژانس تحت نظر 1
دکتر محمد هاتف

تخت فعال

18

تخت ایزوله

(1ازبین تختهای فعال)

سرپرستار بخش

صغری طالبی

226
طبقه همکف ،اورژانس تحت نظر 1
کلیه بیماران نیازمند اقدامات اورژانسی اعم از داخلی ،جراحی،تروما....
این بخش با نظارت پزشکان متخصص طب اورژانس و پزشک عمومی به صورت  24ساعته
عهده دار پذیرش و خدمت رسانی به بیماران میباشد.در این بخش اقدامات تشخیصی و
درمانی الزم به بیمارانی که به مراقبت اورژانس و ویژه نیاز دارند  ،ارائه می شود.
این بخش در طبقه همکف بیمارستان قرار گرفته و دارای اتاق تریتمنت،انبار تجهیزات و

فضای فیزیكی
تجهیزات ضروری

اتاق پزشک طب اورژانس می باشد.
الکتروکاردیوگراف،الکتروشوک،ساکشن،الرنگوسکوپ،مانیتورینگ ،گلوکومتر،اکسیژن
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اورژانس تحت نظر 2

عنوان بخش

تخت فعال

15

تخت ایزوله

-

سرپرستار بخش

حواحمیدی فر

رئیس بخش

دکتر محمد هاتف

شماره داخلی

247

موقعیت

طبقه همکف،اورژانس تحت نظر 2

نوع بیماران بستری

کلیه بیماران نیازمند اقدامات اورژانسی اعم از داخلی ،جراحی،تروما....

حیطه عملكردی

این بخش با نظارت پزشکان متخصص طب اورژانس و پزشک عمومی به صورت  24ساعته
عهده دار پذیرش و خدمت رسانی به بیماران میباشد.در این بخش اقدامات تشخیصی و
درمانی الزم به بیمارانی که به مراقبت اورژانس و ویژه نیاز دارند  ،ارائه می شود.
این بخش در طبقه همکف بیمارستان قرار گرفته و دارای اتاق تریتمنت،انبار تجهیزات و...

فضای فیزیكی

تجهیزات ضروری

می باشد.

الکتروکاردیوگراف،الکتروشوک،ساکشن،الرنگوسکوپ،مانیتورینگ ،گلوکومتر،اکسیژن
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عنوان بخش

رئیس بخش
شماره داخلی
موقعیت

اورژانس حاد
دکتر محمد هاتف

تخت فعال

5

تخت ایزوله

-

سرپرستار بخش

شقایق آذری

229
طبقه همکف

نوع بیماران بستری کلیه بیماران در بدو ورود به بیمارستان در بخش اورژانس ویزیت و تعیین تکلیف جهت
.بستری یا نوبت دهی و یا نسخه نویسی انجام میشود
حیطه عملكردی

این بخش با نظارت پزشکان متخصص طب اورژانس و پزشک عمومی به صورت  24ساعته
عهده دار پذیرش و خدمت رسانی به بیماران میباشد.در این بخش اقدامات تشخیصی و
درمانی الزم به بیمارانی که به مراقبت اورژانس و ویژه نیاز دارند  ،ارائه می شود.
این بخش در طبقه همکف ساختمان درمانی قرار گرفته و دارای اتاق تجدید حیات ،شکسته

فضای فیزیكی

تجهیزات ضروری

بندی ،اتاق پزشک عمومی ،نوار قلب  ،تزریقات می باشد.

الکتروکاردیوگراف،الکتروشوک،ساکشن،الرنگوسکوپ،مانیتورینگ ،گلوکومتر
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عنوان بخش

داخلی(زنان و

تخت فعال

مردان)

داخلی زنان24:
داخلی مردان24:

تخت ایزوله

داخلی زنان(2 :ازبین تختهای فعال)
داخلی مردان( 2:ازبین تختهای فعال)

رئیس بخش

دکتر

آرمان سرپرستار

پورقلیچ
شماره داخلی

داخلی زنان :مولود پورکریم
داخلی مردان :فرزانه داوطلب

زنان 318-317 :
مردان 316-315 :

موقعیت

طبقه سوم

نوع بیماران بستری بیماران اختالالت داخلی و مغزو اعصاب.عفونی ،اعصاب و روان
حیطه عملكردی

همه بیمارانی که دچار اختالالت داخلی از جمله بیماری های کلیه  ،غدد  ،گوارش و مغزو
اعصاب و ...هستند در این بخش بستری می شوند و مراقبت های الزم را دریافت می کنند.
داخلی زنان :

فضای فیزیكی

این بخش در طبقه سوم ساختمان درمانی واقع شده است و دارای  10اتاق بستری بیماران
و  2اتاق ایزوله ،اتاق معاینه  ،انبار استوک ،سرویس بهداشتی بیماران و پرسنل ،حمام بیماران
میباشد.
داخلی مردان :
این بخش در طبقه سوم ساختمان درمانی واقع شده است و دارای  10اتاق بستری بیماران
و  2اتاق ایزوله ،اتاق معاینه  ،انبار استوک ،سرویس بهداشتی بیماران و پرسنل ،حمام بیماران
میباشد.

تجهیزات ضروری

الکتروکاردیوگراف ،ساکشن ،الرنگوسکوپ،الکتروشوک ،پمپ سرم،مانیتورینگ
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عنوان بخش

جراحی(زنان و مردان)

رئیس بخش

دکتر زهرا اخوان

شماره داخلی

جراحی زنان291:

تخت فعال

24

تخت ایزوله

(2ازبین تختهای فعال)

سرپرستارجراحی زنان

بتول توکلی

سرپرستار جراحی مردان فاطمه شعبانی پور
جراحی مردان292:
موقعیت

طبقه اول

نوع بیماران بستری جراحی عمومی،ارتوپدی ،ارولوژی،نوروسرجریENT،
حیطه عملكردی

این بخش پذیرش بیماران اورژانس از سایر بخش ها و اتاق عمل و همچنین پذیرش الکتیو با
هماهنگی قبلی با پزشک و بیمارستان را انجام می دهد .و خدمات پزشکی را در زمینه جراحی
عمومی  ،ارتوپدی ،ارولوژی ،نوروسرجری و  ENTرا ارائه می کند.
جراحی زنان:

فضای فیزیكی

این بخش در طبقه اول ساختمان واقع شده است.دارای  10اتاق بستری بیماران و  2اتاق ایزوله،
اتاق سرپرستار،اتاق روز می باشد.
جراحی مردان:
این بخش در طبقه اول ساختمان واقع شده است 10.اتاق بستری بیماران و  2اتاق ایزوله ،اتاق
سرپرستار ،اتاق روز می باشد.

تجهیزات ضروری

الکتروکاردیوگراف ،ساکشن ،الرنگوسکوپ،الکتروشوک ،پمپ سرم،مانیتورینگ
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عنوان بخش

رئیس بخش
شماره داخلی
موقعیت

بستری زنان و زایمان

دکتر نرگس نقاش صورتگر

تخت فعال

24

تخت ایزوله

(2ازبین تختهای فعال)

سرپرستار

بتول جلیل زاده

314
طبقه دوم

نوع بیماران بستری زایمان طبیعی ،سزارین ،عمل های زنان ، ،چشم زنان
حیطه عملكردی

این بخش پذیرش بیماران اورژانس از سایر بخش ها و اتاق عمل و همچنین پذیرش الکتیو
با هماهنگی قبلی با پزشک و بیمارستان را انجام می دهد .و خدمات پزشکی را در زمینه
جراحی های زنان،چشم زنان،زایمان ها ارائه می دهد.
این بخش واقع در طبقه دوم دارای  10اتاق بستری بیماران که  2اتاق مربوط به چشم است

فضای فیزیكی

و  8اتاق دیگر مربوط به زنان و زایمان 2 ،اتاق ایزوله،اتاق سرپرستار،اتاق معاینه و درمان،
،انبار وسایل ،نظافت می باشد.

تجهیزات ضروری

فتال مانیتور ،سونیکید ،الکتروشوک ،شیردوش ،الکتروکاردیوگراف
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عنوان بخش

رئیس بخش
شماره داخلی
موقعیت
نوع بیماران بستری
حیطه عملكردی

تخت فعال

اطفال

دکترزهره بهزاد

24

تخت ایزوله

(2ازبین تختهای فعال)

سرپرستار

محبوبه نعیم آسا

295-296
طبقه دوم
کودکان و نوزادان

پذیرش بیماران به صورت اورژانسی و از بخش های دیگر و مراقبت از بیماران در هنگام
بیماری های فصلی
این بخش در طبقه دوم واقع شده است و دارای  10اتاق بستری کودکان و نوزادان و 2اتاق

فضای فیزیكی

تجهیزات ضروری

ایزوله ،اتاق سرپرستار،اتاق تعویض خون نوزادان ،اتاق تهیه شیر،اتاق استراحت مادران

الکتروشوک،شیر دوش،الکتروکاردیوگراف،فتوتراپی،انکوباتور،الرنگوسکوپ
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ICU

عنوان بخش

رئیس بخش
شماره داخلی
نوع بیماران بستری
موقعیت
حیطه عملكردی

دکتر رکسانا بهتاجی

تخت فعال

10

تخت ایزوله

2

سرپرستار

الهام انصاری

298-297
جنرال
طبقه اول

در این بخش بیمارانی که دچار بیماری ها و جراحات تهدید کننده حیات هستند که نیاز به
نظارت دقیق و مستقیم به وسیله دستگاه های اختصاصی دارند پذیرش می شوند.
حمام با برنکارد،اتاق کار کثیف ،پزشک کشیک،استراحت پرسنل ،Treatment،انبار

فضای فیزیكی
تجهیزات ضروری

تجهیزات ،اتاق رخت تمیز.
الرنگوسکوپ ،الکتروشوک ،ونتیالتور  ،ساکشن سانترال ،الکتروکاردیوگراف ،ساکشن
پرتابل ،پمپ تزریق سرنگ ،تشک مواج ،مانیتور عالیم حیاتی
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CCU-POST CCU

عنوان بخش

رئیس بخش
شماره داخلی
موقعیت

تخت فعال

دکتر افشین لزرجانی

16

تخت ایزوله

(2ازبین تختهای فعال)

سرپرستار

مرضیه کریمی

302-303
طبقه اول

نوع بیماران بستری بیماران دچار اختالل قلبی
حیطه عملكردی

در بخش مراقبت های ویژه قلب(،)CCUتمامی مراقبت های مربوط به بیماران با انواع بیماری
های قلبی و سکته قلبی از جمله تست های ورزش،اکوکاردیوگرافی و داپلر رنگی،
آنژیوگرافی،آنژیوپالستی،جراحی قلب،اسپیرومتری ،سی تی آنژیوگرافی و تعبیه پیس میکر
(ضربان ساز قلب) ارائه می شود.
این بخش در طبقه اول ساختمان درمانی واقع شده است و دارای  14تخت فعال و  2تخت

فضای فیزیكی
تجهیزات ضروری

ایزوله ،اتاق پزشک ،اتاق نظافت،انبار رخت تمیز و انبار تجهیزات ی باشد.
ونتیالتور  ،مانیتورینگ  ،الرنگوسکوپ ،الکتروشوک  ،الکتروشوک،الکتروکاردیوگراف
الکتروکاردیوگراف
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NICU

عنوان بخش

تخت فعال

10

تخت ایزوله 2
رئیس بخش
شماره داخلی
موقعیت
نوع بیماران بستری
حیطه عملكردی

دکتر رضا امیر عسگری

سرپرستار

زهرارحیم پور

322
طبقه دوم
نوزادان  ،premature ،نوزاد پرخطر

پذیرش نوزادان پرخطر و نوزادان نارس در این بخش انجام می شود.

این بخش در طبقه دوم ساختمان درمان واقع شده است ،و دارای تخت 10فعال و  2تخت
فضای فیزیكی

تجهیزات ضروری

ایزوله  ،اتاث سرپرستار،اتاق شیر ،اتاث استراحت مادران می باشد

پمپ تزریق سرنگ،پمپ تزریق سرم،فتوتراپی ،ونتیالتور،انکوباتور،تخت
احیا،الرنگوسکوپ ،مانیتورینگ

اعمال زایمان()LDR

عنوان بخش

تخت فعال

4

تخت ایزوله -----
رئیس بخش
شماره داخلی
موقعیت
نوع بیماران بستری
حیطه عملكردی

دکتر نرگس نقاش صورتگر

سرپرستار

ماندانا دادرس

321
طبقه دوم
زنان باردار

ارائه خدمات درمانی جهت خدمات مامایی شامل انجام زایمان طبیعی وترمیم پارگی
پیشگیری از زایمان زودرس  ،کنترل مامایی مددجویان تحت نظر  ،کنترل خونریزیهای بعد
از زایمان
این بخش در طبقه دوم ساختمان درمانی واقع شده است و دارای اتاق مدیر ،ماما  ،زایمان ،

فضای فیزیكی
تجهیزات ضروری

درد ،ریکاوری می باشد.
اکسیژن سانترال ،ساکشن ،فتال مانیتور ،سونی کید ،انکوباتور پرتابل ،تخت احیاء
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عنوان بخش

رئیس بخش
شماره داخلی
موقعیت

اطاق عمل

دکتر وحید فرسیو

تخت فعال

5

تخت ایزوله

0

سرپرستار

معصومه حسنی نیا

(289-287ریكاوری)(325-پذیرش)
طبقه اول

نوع بیماران بستری نورولوژی،جراحی عمومی،ارولوژی،زنان و زایمان ،فک و صورت ،ارتوپدیENT،
حیطه عملكردی

انجام کلیه اعمال جراحی به وسیله تجهیزات به روز و اختصاصی.

این بخش در طبقه اول ساختمان درمانی واقع شده است و دارای  5اتاق عمل 1 ،اتاق
فضای فیزیكی

تجهیزات ضروری

ریکاوری ،اتاق قرار گیری پک ها می باشد.

ساکشن پرتابل با شارژر ،کوتر،دستگاه بیهوشیCRM ،
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معرفی واحدهای پاراکلینیک و پشتیبان:
آزمایشگاه

عنوان واحد
مسئول فنی

دکتر سالمه تقی پور

مسئول واحد

سیف اهلل دهدار

شماره داخلی

( 240مسئول) 243-244-

موقعیت
حیطه عملكردی

طبقه همكف

انجام تمامی آزمایشات مرکز بر عهده این واحد می باشد

این واحد که در طبقه همکف قرار گرفته دارای فضای نمونه گیری خون و ادرار،بانک
فضای فیزیكی

خون،جمع آوری و آماده سازی نمونه  ،میکروب شناسی-انگل شناسی ،بیوشیمی –
اتوکالو-خون شناسی ،محلی برای شستشوی لوازم و اتاق پزشک می باشد.

تجهیزات

بن ماری ،سانتریفیوژ،دستگاه بیوشیمیCBC،

عنوان واحد
مسئول فنی
شماره داخلی
موقعیت
حیطه عملكردی

داروخانه بستری
دکتر نسرین صادقیان
217
طبقه همكف

تهیه و توزیع کلیه اقالم دارو و تجهیزات مصرفی برای درمان بیماران و نظارت فنی بر
کیفیت اقالم وارده و میزان مصرف داروها بر عهده این واحد می باشد
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عنوان واحد
مسئول فنی
شماره داخلی
موقعیت
حیطه عملكردی

داروخانه سرپایی
دکتر سمانه رحیمی
220
طبقه همكف

تهیه و توزیع کلیه اقالم دارو های مصرفی برای مراجعان و نظارت فنی بر کیفیت اقالم
وارده و میزان مصرف داروها جهت بیماران سرپایی بر عهده این واحد می باشد

رادیولوژی

عنوان واحد
مسئول فنی

دکتر میثم صالح زاده

مسئول واحد

صادق حسین دوست

شماره داخلی

258-255

موقعیت

طبقه همكف

حیطه عملكردی

سونوگرافی و عکس برداری از بیماران بستری وسرپایی طبق دستور پزشک معالج انجام
می گیرد.
این واحد که در طبقه همکف می باشد دارای اتاق آماده سازی و ریکاوری،رادیوگرافی،

فضای فیزیكی

تجهیزات

رادیوگرافی فلوروسکوپی و اتاق رادیولوژیست می باشد.

دستگاه دیجیتال رادیولوژی ،دستگاه آنالوگ رادیولوژی فعال ،یک دستگاه سونوگرافی
فعال،رادیولوژی پرتابل ،دو دستگاه ظهور و ثبوت.

53

سی تی اسكن

عنوان واحد
مسئول فنی

دکتر میثم صالح زاده

مسئول واحد

صادق حسین دوست

شماره داخلی

مسئول/ 257:پذیرش سی تی اسكن / 259 :اتاق ماموگرافی(254:غیرفعال)

موقعیت
حیطه عملكردی

طبقه همكف

سی تی اسکن از بیماران بستری وسرپایی طبق دستور پزشک معالج انجام می گیرد.

این واحد که در طبقه همکف می باشد دارای اتاق آماده سازی و ریکاوری،اتاق سی تی
فضای فیزیكی

تجهیزات

اسکن و اتاق کنترل می باشد.

دستگاه سی تی اسکن  16اسالیس زیمنس
آندوسكوپی و کلونوسكوپی و برونكوسكوپی

عنوان واحد
ریاست بخش

دکترایمان صوفی افشار

مسئول واحد

آزاده صفارحمیدی

شماره داخلی

252

موقعیت
حیطه عملكردی

طبقه همكف

آندوسکوپی،کلونوسکوپی و برونکوسکوپی از بیماران بستری وسرپایی طبق دستور
پزشک معالج انجام می گیرد.
این واحد که در طبقه همکف می باشد دارای اتاق آندوسکوپی -کلونوسکوپی و اتاق

فضای فیزیكی

تجهیزات

برونکوسکوپی می باشد.

دستگاه آندوسکوپ ،دستگاه کلونوسکوپ ،دستگاه  ، APCدستگاه برونکوسکوپ
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درمانگاه تخصصی

عنوان واحد
مسئول واحد

نفیسه یحیی پور

شماره داخلی

درمانگاه تخصصی 238:
پذیرش درمانگاه 239:

موقعیت
شرح وظایف

طبقه همكف ،کلینیک تخصصی درمانگاه

ویزیت بیماران توسط متخصصین محترم با توجه به نوبت دهی توسط دستگاه در این واحد
در صبح و عصر انجام میگردد.
این بخش دارای کلینیک ویژه صبح وعصر بوده و با دارا بودن اتاق های معاینه ،اتاق نوار
قلب ،فیزیوتراپی -واحد زنان و مامایی و اطفال -تست ورزش و سایر واحدهای تشخیصی
آماده ارائه خدمات درمانی به بیماران گرامی میباشد.

فیزیوتراپی

عنوان واحد
مسئول واحد

مریم مهدی زاده

شماره داخلی

268

موقعیت
شرح وظایف

طبقه همكف-در داخل فضای درمانگاه تخصصی

مطالعه بر روی افراد بیمار جهت درمان مناسب بامعلولیت آنها،انجام تست و ارزشیابی
معلولین جسمی یا روانی با موازین تست های استاندارد،تعیین و تشخیص هدف درمانی در
درمان معلولین جسمانی با در نظر گرفتن نوع معلولیت با تجویز پزشک ،مستقل کردن
بیمار در انجام فعالیت های روزانه
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عنوان واحد
کارشناسان
شماره داخلی
موقعیت
حیطه عملكردی

تغذیه
مژگان صابر -معصومه فالح کاظمی -سید محسن حسینی
264
طبقه سوم

انجام مشاوره های تغذیه برای بیماران نیازمند را در راستای کمک به درمان آنها و همچنین
نظارت برآشپزخانه را در فرآیند طبخ و توزیع غذا و همچنین کمیت و کیفیت مواد اولیه
به کار رفته را بر عهده دارد

معرفی واحدهای پشتیبانی:

منابع انسانی

عنوان واحد
مسئول واحد

راحله میرفالح

شماره داخلی

286

موقعیت
شرح وظایف

طبقه اول -حوزه ادرای

کلیه امور مربوط به تامین نیروی انسانی ) اعم از کیفیت و کمیت نیروهای مورد نیاز ( ،
ارزیابی عملکرد نیروهای سازمان ،نگهداری  ،توانمندسازی و آموزش اداری پرسنل و ...
در این واحد انجام می گیرد

کارگزینی

عنوان واحد
مسئول واحد

آذر فالح خوش چهره

شماره داخلی

330

موقعیت
شرح وظایف

طبقه دوم -داخل پارتیشن

کلیه امور مربوط به(شروع به کار،انتصاب،انتقال،ماموریت،بازنشستگی،ارتقای رتبه و
طبقه،صدور احکام،صدورکلیه گواهی ها،ارزیابی عملکرد ساالنه ،بررسی و نظارت بر
مرخصی ها و تردد)کارکنان دراین واحد انجام می گیرد.
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دبیرخانه

عنوان واحد
مسئول واحد

معصومه گیسو

شماره داخلی

290

موقعیت
شرح وظایف

طبقه اول -حوزه ادرای

ثبت و شماره گذاری کلیه نامه ها ی ورودی ،خروجی ،ارجاعی و توزیع اطالعیه ها و نامه
های مهم داخلی و خارجی توسط این واحد انجام می پذیرد

امور مالی

عنوان واحد
مسئول واحد

مهدی تبسمی

شماره داخلی

282

موقعیت
شرح وظایف

طبقه اول -حوزه ادرای

کلیه امور مربوط به هزینه ها  ،درآمد  ،پرداخت ها  ،حقوق و مزایای کارکنان  ،بیمه
تکمیلی  ،بیمه خدمات درمانی  ،تامین اجتماعی و غیره  ...مربوط به این واحد می باشد.

عنوان واحد
کارشناسان
شماره داخلی
موقعیت
شرح وظایف

تدارکات(کارپردازی)
آقای حسینی-آقای بابایی
261
طبقه همكف

متولی اصلی خرید دربیمارستان می باشد .در این زمینه کلیه امور مربوط به خرید ،
تعمیرات،ساخت و نصب از طریق کارپردازان این واحد صورت می پذیرد.
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انبار

عنوان واحد
مسئول واحد

اسماعیل عابد

شماره داخلی

279

موقعیت
شرح وظایف

طبقه همكف

این واحد مسئول ثبت تمامی کاالهای وارده به بیمارستان می باشد  .گفتنی است با توجه
به نیاز و درخواست بخشها و واحدها باثبت حواله خروج کاال در اختیار درخواست
کنندگان قرار می گیرد.

فناوری اطالعات

عنوان واحد
مسئول واحد

مرتضی آرایش

شماره داخلی

266

موقعیت
شرح وظایف

طبقه اول -حوزه ادرای

تمامی فعالیت های فنی و نرم افزاری مربوط به امور رایانه HIS ،بیمارستان ،اینترنت،
اینترانت مربوط به این واحد می باشد.

تجهیزات پزشكی

عنوان واحد
مسئول واحد

زینب قنبری

شماره داخلی

234

موقعیت
شرح وظایف

طبقه همكف

این واحد یکی از واحدهای کارشناسی مهم مرکز است که وظیفه اصلی آن مدیریت بر
نگهداشت تجهیزات پزشکی ،شناسائی تکنولوژی و دستگاه های جدید پزشکی و نظارت
فنی برای انتخاب آنها و همچنین تهیه گزارش های دوره ای از وضعیت تجهیزات پزشکی
مرکز و ارائه آن به مدیر عامل می باشد.
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عنوان واحد
کارشناسان
شماره داخلی
موقعیت
شرح وظایف

بهداشت محیط و پسماند
آرام قاسم پور -معصومه تراهی
331
طبقه سوم(پارتیشن)

نظارت و کنترل بر امرتفکیک،جمع آوری ،حمل و دفع مواد زائد جامد،نظارت و پیگیری
برنامه های مستمر گندزدایی وشستشوی قسمت های مختلف بیمارستان برابر ضوابط و
دستورالعمل های ابالغی و کنترل بهداشتی آب و سیستم تصفیه فاضالب ،برنامه
ریزی ،نظارت و پیگیری بهسازی محیط بیمارستان و اجرای برنامه های آموزشی بهداشت
برای کارکنان بیماران مراجعین و کارآموزان ازمهمترین وظایف این واحد می باشد.

مدارک پزشكی

عنوان واحد
مسئول واحد

فاطمه صادقی

شماره داخلی

مسئول / 224:کارشناسان225-223:

موقعیت
شرح وظایف

طبقه همكف -البی

وظیفه مدیریت برفرآیند چرخش مدارک پزشکی(پرونده های پزشکی (،حفظ و نگهداری
اسناد پزشکی ایجادشرایط مناسب برای انجام تحقیقات براساس اطالعات پرونده های
پزشکی و همچنین پاسخگویی به مراجعان و مراجع قانونی دخصوص مدارک پزشکی بر
عهده این واحد می باشد.
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مددکاری

عنوان واحد
مسئول واحد

سمیه نجار

شماره داخلی

327

موقعیت
شرح وظایف

در داخل فضای درمانگاه تخصصی

این واحد تسهیل کننده شرایط مناسب برای کادر درمانی در ارائه خدمات به بیماران دارای
مشکالت اقتصادی و اجتماعی ،ارائه مشاوره به بیماران مذکور  ،تخفیف به بیماران بی
بضاعت  ،تعیین تکلیف و پیگیری بیماران مجهول الهویه  ،کمک  ،هدایت و راهنمائی
بیماران در تکمیل پرونده های تصادفات از جمله اموری است که توسط واحد مددکاری
انجام می گیرد.

حراست

عنوان واحد
مسئول واحد

فرهاد کریمی

شماره داخلی

275

موقعیت
شرح وظایف

طبقه اول -حوزه ادرای

این واحد وظیفه حراست فیزیکی از مرکز و نظم بخشیدن به ورود و خروج مراجعان به
مرکز را برعهده دارد.

تاسیسات

عنوان واحد
مسئول واحد

رضا حسن پور

شماره داخلی

305

موقعیت
شرح وظایف

طبقه همكف

انجام امور فنی و مهندسی مربوط به نگهداری از ساختمانها و تاسیسات مرکزی از قبیل:
آب  ،برق  ،تلفن ،گاز  ،فاضالب ،آسانسور ،تهویه مطبوع ،فن کوئل و هوارسانها،نظارت
بر تهیه قطعات یدکی و نصب و انتقال وسایل تاسیساتی،سرپرستی و نظارت بر لولهکشی
ساختمانها و تعمیر وسایل تاسیساتی.
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بهداشت حرفه ای

عنوان واحد
مسئول واحد

تارا نوری

شماره داخلی

331

موقعیت
شرح وظایف

طبقه سوم همراه با کارشناسان بهداشت محیط

تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار و طرح مسائل و مشکالت در جلسات کمیته و
پیگیری موارد مطرح شده در آن،عضویت در کمیته های کنترل عفونت و بحران و بالیا
و همکاری در تدوین دستورالعمل های اجرایی آمادگی و مدیریت واکنش در شرایط
اضطراری  ،عملکردی و دیگر موارد مرتبط،ارزیابی ریسک در واحد های مختلف
بیمارستان.،شناسایی عوامل زیان آور محیط کار ،پیگیری و نظارت بر نحوه اندازه گیری
آنها و ارائه اقدامات کنترلی

امور رفاهی -روابط عمومی

عنوان واحد
مسئول واحد

معصومه گیسو -آقای قنبری

شماره داخلی

266 -290

موقعیت
شرح وظایف

طبقه اول -حوزه ادرای-دبیرخانه/فناوری اطالعات

پیگیری تامین و ارائه خدمات رفاهی کارکنان (بن غیرنقدی ،وجه لباس ،اردوهای مسافرتی
و زیارتی و  ،)...تکمیل فرم ها و اطالعات مربوط به بیمه تکمیلی .همچنین امور رفاهی و
تفریحی پرسنل بیمارستان از قبیل سفرهای استانی و خارج از استان ،تهیه بلیط های مختلف
)شنا  ،باشگاه های ورزشی و (  ...از طریق این واحد انجام و در اختیار کارکنان قرار می
گیرد.
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صندوق -درآمد

عنوان واحد
مسئول واحد

سعید صابر

شماره داخلی

207-204

موقعیت
شرح وظایف

طبقه همكف  -البی

پیگیری در خصوص مطالبات از بیمه ها با جلسات مکرر با سازمان ها و نمایندگان آن
ها،پیگیری در خصوص علل کسورات و شناسایی علل آن هاو بازگشت آن ها به مسئولین
هر بخش در کاهش هرچه بیشتر کسورات.
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