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مقدمه:
حکیم سخن بر زبان آفرین
به نام خداوند جان آفرین
بیمارستان یکی از ارکان مهم شبکه بهداشت درمان و به تبعه آن وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی است
و برای رسیدن به اهداف بزرگ سازمانی که همانا تأمین و ارتقاء سطح سالمت جامعه است ،نیازمند تالش و
همکاری تمامی پرسنل بیمارستان می باشد.
ضمن خوشامدگویی و تبریک به پرسنل جدیدالورود به عنوان عضو جدید و پیوستن به خانواده بزرگ بیمارستان
زینبیه کتابچهای که پیش رو دارید خالصهای است از اطالعات مورد نیاز جهت پرسنل جدیدالورود ،در مورد
موقعیت استان بوشهر ،شهرستان دشتی ،بیمارستان زینبیه ،مجموعه ای از شرح وظایف و قوانین انضباطی و
مقررات وسلسله مراتب اداری و همچنین شامل حقوق بیمار ،بهداشت محیط،ایمنی و سالمت شغلی،اطفاء
حریق و مدیریت میباشد .خواندن این کتابچه را به کلیه پرسنل واحدها و بخشهای بیمارستان توصیه می کنیم.
امید که گامی کوچک در آشناسازی شما با این مرکز درمانی و قوانین و مقررات حاکم بر آن برداشته باشیم و
این مجموعه مورد استفاده شما عزیزان قرار گیرد.
از پرسنل جدیدالورود دعوت میشود جهت ارتقاء مهارتهای خود پکیجهای آموزشی ارائه شده توسط واحد
آموزش ،کنترل عفونت و ایمنی بیمار را مطالعه کرده و در آزمونهای توانمندی و ارزیابی های علمی و عملی
شرکت نمایند.
در آخر از کلیه سرپرستان بخشها و واحدهای مرتبط که در جمع آوری و تدوین این مجموعه ما را یاری
نمودند صمیمانه تشکر مینماییم.
واحد آموزش
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ویژگیهای فرهنگی و بومی منطقه
موقعیت جغرافیایی استان بوشهر:

استان بوشهر با مساحتی در حدود  23167کیلومتر و در موقعیت جغرافیایی 27درجه و 14دقیقه
تا 30درجه و 16دقیقه عرض شمالی و 50درجه و 6دقیقه تا 25درجه و 58دقیقه طول شرقی
قرار دارد و با جمعیت 886267نفر(طبق آخرین سرشماری سال )1385در جنوب غربی ایران
واقع شده است .از شمال با استان خوزستان و استان کهکیلویه و بویراحمد ،از شمال شرق با
استان فارس ،از جنوب شرق با استان هرمزگان و از جنوب و غرب با خلیج فارس هم مرز است.
برخی نقاط دیدنی استان بوشهر:

 -1آب انبار قوام ،مسجد شیخ سعدون ،کلیسای ارامنه و قبرستان انگلیسیها و بافت قدیم ،واقع
در شهر بوشهر
 -2کاخ هخامنشی ،گوردختر ،قلعه داراب خان در برازجان
 -3معبد کالت و قلعه محمدخان دشتی و قلعه داراب خان
شهرستان دشتی:

شهرستان دشتی با جمعیت حدود 80000نفر در 80کیلومتری بوشهر قرار دارد و از نظر وسعت
دومین شهرستان استان بوشهر است .آب و هوای آن گرم و خشک و سطح اقتصادی مردم اکثراً
متوسط تا پایین است .اهالی شهرستان دشتی از دیرباز به مهمان نوازی ،سلحشوری و ادب و
فرهنگ مشهور بوده اند .این شهرستان دارای سه شهر خورموج،کاکی و شنبه است.
معرفی بیمارستان زینبیه خورموج:

بیمارستان زینبیه از سال 1376رسماً در ساختمان قدیم(روبروی سپاه ناحیه دشتی) بصورت
زایشگاه و اورژانس فعالیت خود را آغاز نمود .با تکمیل ساختمان فعلی در سال 1377بیمارستان
به این مکان (جاده بوشهر-کنگان-انتهای بلوار بسیح)منتقل گردید .این بیمارستان در زمینی به
مساحت حدود پنج هکتار(پنجاه هزار متر) با زیربنای بیش از 12000مترمربع و در یک طبقه
احداث گردیده است.
 بیمارستان زینبیه شهرستان خورموج  96تختخوابه بوده که در حال حاضر 89تخت آن فعال
است .این مرکز دارای بخشهای درمانی اورژانس ،دیالیز ،تاالسمی ،زایشگاه ،اتاق عمل ،بخش
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زنان-کودکان-نوزادان،بخش داخلی-جراحی -اعصاب و روان ،سی سی یو ،آی سی یو وبخش
حادتنفسی میباشد.
 واحدهای پاراکلینیکی(آزمایشگاه،رادیولوژی)به صورت شبانه روزی به خدمات دهی مشغولند
در واحد رادیولوژی خدمات سونوگرافی و سی تی اسکن نیز انجام میشود .ارائه نوبت به بیماران
محترم از طریق سامانه و شماره تلفن  07731553مقدور میباشد.
 واحد فیزیوتراپی با داشتن تجهیزات مربوطه همه روزه به جز روزهای تعطیل در شیفت صبح
به همشهریان گرامی خدمات ارائه میدهد.
 درمانگاه تخصصی صبح و عصر به جز روزهای تعطیل دایر می باشد .متخصصین داخلی،
جراحی ،زنان ،کودکان ،بیهوشی ،قلب و روانپزشک طبق برنامه در درمانگاه حضور دارند.نوبت
دهی به بیماران محترم از طریق سامانه و شماره تلفن  07735330442انجام میگردد.
درمانگاه تخصصی قلب(با امکانات اکوکاردیوگرافی و تست ورزش)زیر نظر متخصص قلب و
کلینیک دیابت در درمانگاه تخصصی زیر نظر متخصص داخلی دائر می باشد.
متخصصین داخلی ،جراحی ،زنان ،کودکان ،بیهوشی ،قلب و پاتولوژی و رادیولوژی و روانپزشک
در بیمارستان همه روزه حضور دارند.
 امکانات رفاهی :این مرکز دارای 12واحد آپارتمان و 9منزل ویالیی جهت متاهلین و 3واحد
پانسیون برای خانمهای مجرد و یک واحد پانسیون جهت آقایان مجرد و یک واحد مهمانسرا
میباشد.
 زمین چمن فوتبال در ضلع شمالی بیمارستان برای استفاده پرسنل عالقمند به ورزش
احداث گردیده است.
 بوفه جهت رفاه حال بیماران و همراهان آنها در دسترسی به مواد غذایی و بهداشتی مناسب
در ضلع جنوبی بیمارستان روبروی درب ورودی به ساختمان اصلی ،احداث شده است.
ضریب اشغال تخت متوسط ساالنه بیمارستان زینبیه در سال 96حدود  56درصد اعالم گردیده
است.
 طبق اخرین ارزیابی توسط وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی تا سال، 98درجه
اعتباربخشی بیمارستان ،درجه  2میباشد.
رسالتMission
مابرآن هستیم تابا ارائه مطلوب ترین خدمات تشخیصی ودرمانی وبااستفاده ازامکانات
دراختیار،توسط کادر مجرب ودلسوز پزشکی –پرستاری جهت بیماران ومددجویان نیازمند درمان
درخطه جنوب کشور ،سهمی درارتقاء سطح سالمت جامعه داشته باشیم .
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چشم انداز Vision
تالش ما براین است که تا سال  1404همگام بابرنامه های توسعه کشور ،باایجاد یک
مرکزدرمانی تخصصی عمومی،باامکانات وتجهیزات مناسب وبه روز،ازسایربیمارستانهای همتراز
پیشی گرفته وبه عنوان یک الگودرارائه خدمات تشخیصی درمانی استاندارد بااولویت ایمنی بیمار
مطرح گردیم .
ارزشهاValues
ایمنی بیمار به عنوان مهمترین اصل
منشورحقوق بیمار
خالقیت ونوآوری درفرهنگ سازمانی
مشارکت جوئی ومسئولیت پذیری
داشتن تعهد و وجدانکاری
رعایت نظم وقانون مداری
رضایتمندی بیماران وکارکنان
ارتقاءکیفیت خدمات
ارتقاءکیفیت آموزش
از افتخارات این بیمارستان میزان رضایت مندی ( 90/3درصد)یماران بستری ازسرویس دهی این
بیمارستان در سه ماهه سوم سال 99میباشد.
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معرفی بخشها و واحدها:
 دفتر پرستاری
این واحد در سالن اداری بیمارستان،سالن سمت چپ درب ورودی اصلی ساختمان قرار دارد.مدیر دفتر پرستاری
بایستی حداقل مدرک کارشناس پرستاری داشته باشد.این واحد وظیفه سرپرستی بخشهای پرستاری و مامایی
را برعهده دارد.در شیفت عصر و شب و ایام تعطیل سوپر وایزر بالینی مسئول نظارت بر انجام کل فعالیت
بخشها وا واحدها در بیمارستان میباشد.شمارتلفن داخلی این واحد 256و شماره تماس با سوپروایزر بالینی200و
شماره تلفن مستقیم خارجی این بخش07735329370میباشد.
 اورژانس
بخش اورژانس در ضلع شرقی بیمارستان میباشد .در سال 1394همگام با ارتقاء اورژانسهای سراسر کشور
بازسازی و زیر بنایش افزایش یافت .این بحش دارای 12تخت فعال و 10تخت سایر میباشد  .پرسنلی که در
این بخش در حال ارائه خدمت هستند پرسنلی دلسوز و پرتالشند که با آمادگی کامل به همشهریان گرامی و
مراجعین ارائه خدمات مینمایند.در تمام اوقات شبانه روز حداقل یک پزشک عمومی در اورژانس حضور دارد و
بیماران را ویزیت و درمان مینماید  .بیماران در صورت نیاز با تشخیص پزشک متخصص در سرویس
داخلی،جراحی،قلب یا زنان بستری میگردند.پرستارانی که در این بخش مشغول بکارند بایستی حداقل دو سال
سابقه کار در بخشهای بالینی و پرستار تریاژ حداقل سایقه 5سال کار در بخشهای بالینی را داشته باشند و کلیه
پرسنل این بخش بایستی دوره های آموزشی CPRپایه وپیشرفته بزرگسال،اورژانسهای (تروما-قلبی-
تنفسی)،مدیریت بحران و و مهارتهای ارتباطی وتریاژ را گذرانده باشند .این دوره های آموزشی هرساله برگزار
میگردد.اکثر بیماران مراجعه به این بخش شامل بیماران تصادفی،بیماران با مشکالت حاد تنفسی،بیماران
قلبی،مسمومیتها و سایر موارد اورژانسی و غیر اورژانسی دیگر میباشد که توسط پرستار تریاژ سطح بندی و
سپس خدمات مورد نیاز ارائه میگردد .شاخص های مهم این بخش که ماهانه پایش میشوندعبارتند از:مدت
زمان انجام تریاژ  ،مدت زمان تعیین تکلیف بیمار،مدت زمان خروج بیمار از اورژانس ،میزان ترخیص با رضایت
شخصی و درصدCPRموفق و ناموفق .کلیه پزشکان شاغل در اورژانس بایستی دوره های آموزشی احیاء قلبی-
تنفسی را بگذرانند.
تجهیزات مهم این بخش عبارتند ازDC:شوک،مانیتورینگ،ونتیالتور ،ساکشن و....
لطفا جهت مطالعه نحوه کار با تجهیزات این بخش به کتابچه آشنایی با تجهیزات بخش اورژانس مراجعه شود.
تلفن داخلی این بخش 1220قسمت بستری 1285،منشی و واحدتریاژ 1291و پزشک اورژانس 1222
 زایشگاه:
این بخش تقریبا در مرکز ساختمان اصلی بیمارستان قرار گرفته است.این بخش دارای اهمیت ویژه ای است
زیرا مراقبتهای مامایی با رعایت ایمنی مادر و نوزاد از اهم فعالیتهای این بخش میباشد و همانطور که میدانیم
یکی از مهمترین شاخص های تعین میزان توسعه یافتگی یک کشور کاهش آمار مرگ و میر مادران و نوزادان
آن کشور است.این واحد نیز از سال 1394جهت افزایش زیربنا و ارائه سیستم جدید مراقبتها در زایشگاه به
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صورت LDRتوسعه یافته است در این سیستم مراقبتهایLaberو Delaiveryو Recaveryبرای مادران
باردار در یک مکان فراهم میباشد.زایشگاه دارای 5تخت LDRو دو تخت اورژانس مامایی میباشد.ماماهای
شاغل در این واحد صبور،دلسوز و وظیفه شناس هستند و مراقبت ایمن از مادر و نوزاد را از مهمترین وظایف
خویش میدانند.دوره های آموزشی مورد نیاز پرسنل این بخش احیاء نوزاد،تغذیه با شیر مادر ،اورژانسهای
مامایی ،تریاژ و اجیاء قلبی تنفسی بزرگسال میباشد که هرساله برگزار میگردد.
تجهیزات مهم این بخش عبارتند ازDC:شوک،مانیتورینگ قلبی،NST،ساکشن،تختهای مخصوص  ،سونی
کیت،پالس اکسیمتری و دستگاه نوار قلب .لطفا جهت مطالعه نحوه کار با تجهیزات این بخش به کتابچه آشنایی
با تجهیزات بخش زایشگاه مراجعه شود .وسایل ایمنی شغلی مورد استفاده در این بخش مانند :عینک محافظ
و دستکش و پیشبندو...در دسترس میباشد.تلفن داخلی این بخش1221می باشد.
بخش زنان،کودکان و نوزادان
این بخش درضلع غربی بیمارستان واقع گردیده وفعال هرسه بخش مراقبتهای زنان وکودکان ونوزادان دریک
الین بیمارستان قرارگرفته اند.این بخش جمعا دارای 28تخت فعال میباشد که 12تخت در سرویس زنان 12،
تخت در سرویس کودکان و 4تخت در سرویس نوزادان قرار دارد.کلیه پرسنل این بخش خانم میباشند و
پرستاران،بهیاران و ماماها در این بخش به ارائه خدمت مشغولند.بیمارستان به یمن پرسنل مهربان و پرتالش
این بخش و همچنین زایشگاه از طرف وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ،به عنوان بیمارستان دوستدار
کودک شناخته شده است .بدین معنی که 10دستورالعمل ابالغی وزارت بهداشت در رابطه با تغذیه شیر مادر
،به طور کامل در بیمارستان رعایت میگردد.
دوره های آموزشی مورد نیاز این بخش:احیاء نوزاد  ،احیاء کودکان،احیاء قلبی تنفسی بزرگسال،تغذیه با شیر
مادر و اورژانسهای مامایی است.
تجهیزات این بخش عبارتند ازDC:شوک،ساکشن،سونی کیت،مانیتورینگ قلبی  ،پالس اکسیمتری،دستگاه
فوتوتراپی ،انکیباتور  ،دستگاه نوارقلب و.....
لطفا جهت مطالعه نحوه کار با تجهیزات این بخش به کتابچه آشنایی با تجهیزات بخش اطفال و زنان مراجعه
شود .تلفن داخلی این بخش1224می باشد.
بخش داخلی و جراحی -ارتوپدی
این بخش در ضلع غربی بیمارستان واقع شده است.در این بخش به بیماران داخلی،جراحی عمومی ،اعصاب و
روان و ICUخدمات ارائه میگردد .این بخش دارای 29تخت میباشد.که15تخت اختصاص به بیماران داخلی
8،تخت اختصاص به بیماران جراحی 6 ،تخت ارتوپدی ودوتخت مخصوص ICUداخلی میباشد.
رعایت اصول پیشگیری از عفونتهای بیمارستانی با توجه به ادغام بخشها و شرایط بیماران بستری ،دارای اهمیت
خاصی میباشد.
تجهیزات مورد استفاده در این بخش عبارتند از:ونتیالتور DC،شوک،ساکشن،پمپ تزریق ودستگاهECGو.....
لطفا جهت مطالعه نحوه کار با تجهیزات این بخش به کتابچه آشنایی با تجهیزات بخش داخلی-جراحی مراجعه
شود.
پرستاران و بهیاران این بخش بایستی کار با دستگاههای فوق را بدانند و در دوره های آموزشی کار با تجهیزات
پزشکی ،احیاء قلبی تنفسی پایه و پیشرفته بزرگسال و تفسیرABGو...شرکت نمایند.
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تماس داخلی با این بخش با شماره تلفن  1226مقدور و شماره تلفن داخلی بخش ای سی یو 1216میباشد.

بخش

حادتنفسی:

باتوجه به شیوع بیماری کووید  19در سطح جهانی وهمچنین در کشور ومنطقه وبا توجه به اپیدمی این بیماری
وافزایش صعودی تعداد مبتالیان در شهرستان بخش حادتنفسی جهت پذیرش وبستری بیماران از اسفند ماه
 1398در ضلع غربی بیمارستان ،تجهیزو راه اندازی گردید.ظرفیت اولیه این بخش  12تخت می باشد که با
توجه به ایام پیک بیماری بیشتر نیزشده است .از این تعدادتخت بستری 2تخت مربوط به مراقبتهای ویژه ICU
می باشد.
تجهیزات مورد استفاده در این بخش عبارتند از:ونتیالتور DC،شوک،ساکشن،پمپ تزریق
،دستگاهECGودستگاه .....BIPAP
پرستاران و بهیاران این بخش بایستی کار با دستگاههای فوق را بدانند و در دوره های آموزشی کار با تجهیزات
پزشکی ،احیاء قلبی تنفسی پایه و پیشرفته بزرگسال و تفسیرABGو...شرکت نمایند .تماس داخلی با این

بخش با شماره تلفن  2800مقدور می باشد.
 بخش سی سی یو
بخش مراقبتهای ویژه قلبی تقریبا در مرکز ساختمان اصلی بیمارستان قرار گرفته و دارای 6واحد میباشد  .هر
واحد دارای یک دستگاه مانیتورینگ قلبی است که باالی سر بیمار قرار گرفته و عالئم حیاتی بیمار و ریتم
قلبی بیمار را مانیتور میکند.لزوم حفظ آرامش از نظر محیطی و پرسنلی از ویژگی بخشهای ویژه است .در این
بخش بیماران دچار سکته قلبی،پولموناری ادما،نارسایی قلبی  ،شوک قلبی،آمبولی ریوی و بیماران دچار
آریتمی های قلبی بستری میشوند.بیماران توسط متخصص قلب روزانه ویزیت میشوند و در صورتی که متخصص
قلب به هر دلیلی در بیمارستان نباشد از متخصص داخلی جهت ارائه خدمات به بیماران قلبی استفاده
میشود.پرستاران این بخش بایستی سابقه کار در بخشهای بالینی را داشته باشند و در دوره های مهارتی کار با
تجهیزات پزشکی و احیاء قلبی تنفسی پیشرفته بزرگسال ،مراقبت از بیماران قلبی و خواندن آریتمی شرکت
نمایند.
تحهیزات این بخش عبارتند از مانیتورینک های قلبی باالی سر بیمار و مانیتورینگ سنترال ،ونتیالتور،پمپ
تزریقDC،شوک ،ساکشن و دستگاه ECGو .....میباشد.
لطفا جهت مطالعه نحوه کار با تجهیزات این بخش به کتابچه آشنایی با تجهیزات بخش سی سی یو مراجعه
شود.
شماره تلفن داخلی این بخش1223و شماره تلفن مستقیم جهت تماسهای خارج از بیمارستان
07735322621میباشد.
 بخش دیالیز
بخش دیالیز ،نوساز و در سال1392تاسیس شده است.این بخش،جنب درب ورودی بیمارستان و جدای
ساختمان اصلی بیمارستان بنا شده است.دارای 13تخت ستاره دار میباشد.تجهیزات پزشکی موجود در این
بخش شامل :دستگاهای همودیالیزDC،شوک،ساکشن ECG،و مانیتورینگ قلبی میباشد.
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لطفا جهت مطالعه نحوه کار با تجهیزات این بخش به کتابچه آشنایی با تجهیزات بخش دیالیز مراجعه شود.
پرستاران و بهیاران صبور این بخش با بیماران ،بسیار رئوف و مهربانند و دارای تجربه و سرعت عمل زیادی
هستند.این بخش زیر نظر واحد بیماریهای خاص دانشگاه علوم پزشکی میباشد.تمامی بیماران این بخش ماهانه
توسط متخصص داخلی ویزیت میشوند .پرسنل این بخش به صورت دوشیفت صبح و عصر بیماران را دیالیز
میکنند .پرستاران این بخش در شیفت شب و ایام تعطیل آنکال هستند و در صورت نیاز بیماران به
دیالیز،دربخش حضورمیابند.دوره های آموزشی مورد نیاز پرسنل این بخش شامل :کار با تجهیزات و دستگاههای
همودیالیز ،احیاء قلبی-تنفسی پیشرفته و تفسیر ABGو...میباشد.
لطفا جهت مطالعه نحوه کار با تجهیزات این بخش به کتابچه آشنایی با تجهیزات بخش داخلی-جراحی مراجعه
شود.
تلفن تماس داخلی این بخش1225
اتاق عمل وCSR
این بخش که در میانه ساختمان اصلی بیمارستان واقع شده است دارای  3اتاق عمل میباشد و اعمال جراحی
عمومی ،ارتوپدی و جراحی زنان در آن انجام میشود.پرسنل اتاق عمل و هوشبری در شیفتهای صبح وعصر
وشب همگی فعال و حضور دارند و در هرشیفت یک بیهوشی و یک نفر اتاق عمل نیز آنکال میباشد که در
صورتفعال شدن همزمان دو اتاق عمل نیروهای آنکال فعال میگردند.درضمن نفرآنکال بیهوشی در هرشیفت
جهت موارد اعزامی که بیمار اینتوبه می باشد نیز بایستی پرسنل واحد اعزام را همراهی نمایند.
تجهیزات موجود در این بخش شامل :دستگاه بیهوشی ،چراغ های سیالیتیک،سرنگ پمپ
،دستگاهDCشوک،دستگاه کوتر و.....میباشد.
لطفا جهت مطالعه نحوه کار با تجهیزات این بخش به کتابچه آشنایی با تجهیزات بخش اتاق عمل و CSR
مراجعه شود.
پرسنل این بخش بایستی در دوره های آموزشی کار با تجهیزات پزشکی،کنترل عفونت،احیاء قلبی تنفسی
پیشرفته بزرگسال،احیاء نوزاد و مراقبتهای جراحی شرکت نمایند.
مدیریت و ادارهCSRنیز برعهده سرپرستار اتاق عمل میباشدCSR .مرکز استریلیزاسیون بیمارستان میباشد
و تمامی وسایلی که بایستی استریل شوند پس از شستشو و ضدعفونی جهت استریل به این واحد منتقل
میگردد.
شماره تلفن داخلی این بخش 1219و 1268می باشد.
تاالسمی
این بخش در کنار درب ورودی اورژانس در ضلع شرقی بیمارستان و دارای 5تخت ستاره دار میباشد.این واحد
زیر نظر واحد بیماریهای خاص میباشد و دو روز در هفته ارائه خدمات مینماید.پرسنل این بخش ارتباط خوبی
با بیماران این واحد دارند.هرکدام از این بیماران ماهانه جهت دریافت و تزریق خون به این واحد مراجعه
میکنند.
این بخش دارای یک دستگاهDCشوک و ساکشن میباشد.پرسنل این بخش بایستی باآخرین دستورالعملهای
هموویژیالنس آشنا باشند و در دوره آموزشی احیاء قلبی تنفسی پایه شرکت نمایند.شماره تلفن داخلی این
بخش1228میباشد.
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 آزمایشگاه
این واحد پاراکلینیک در ضلع شرقی بیمارستان و جنب اورژانس قرار دارد .پرسنل این واحد کاردان و کارشناس
علوم آزمایشگاهی و میکروب شناسی هستند که در ارائه خدمت به بیماران سرپایی و بیماران بستری پرتالش
میباشند .ارائه نوبت به مراجعین سرپایی از طریق سامانه و شماره تلفن  07731553مقدور میباشدو این
بیماران هر روزبه جز روزهای تعطیل از ساعت  07:30الی  9صبح حضورا پذیرش میشوند و در ساعت تعیین
شده جهت اخذ جواب ،مراجعه مینمایند.آزمایشات بیماران بستری نیز در طول 24ساعت شبانه روز طبق برنامه
اعالم شده ،پذیرش ،انجام و جوابدهی میشود.تعامل این واحد با بخشهای بستری و اورژانس باعث ارتقاء خدمات
به بیماران میشود.
در صورتی که جواب آزمایش بیماری غیر نرمال باشد پرسنل این واحد به بخش و در صورت ترخیص و سرپایی
بودن بیمار ،به خود بیمار اطالع رسانی مینمایند.
این واحد زیر نظر پزشک پاتولوژیست فعالیت میکند و دستگاههای آزمایشگاهی بیوشیمی و میکروب و .....در
این واحد قرار دارد و پرسنل این بخش در دوره های آموزشی اختصاصی مربوط به خود شرکت مینمایند.
تلفن داخلی این واحد 1217و 1006میباشد.
 طب انتقال خون
این واحد زیر نظر انتقال خون استان بوشهر قرار دارد.این واحد به دلیل کمبود فضای مناسب در بیمارستان در
واحد آزمایشگاه مستقر میباشد .با همت پرسنل این واحد چندین سال است که نظام هموویژیالس در
بیمارستان زینبیه اجرایی شده است.پرسنل این واحد با پرسنل واحدآزمایشگاه مشترک هستند اما مسئول و
مسئولیت مجزایی دارند .مسئولیت اجرا نظام هموویژیالنس در بیمارستان برعهده این واحد و پزشک
هموویژیالنس و کلیه پرسنل بخشهامیباشد.
در این بخش یخچالهای بزرگ جهت نگهداری خون و فراورده های خونی وجود دارد.همواره طوری برنامه ریزی
شده که کیسه های خون با انواع گروه های خونی در بیمارستان موجود باشد اما جهت تزریق بعضی از فراورده
های خونی مانند پالکت بایستی هماهنگی بیشتری با این واحد انجام گیرد تا به موقع از بانک خون استان
تهیه گردد.
پرسنل این واحد در دوره های آموزشی که انتقال خون استان برگزار میکند و یا در خود بیمارستان اجرا
میگردد شرکت مینمایند.
تلفن تماس داخلی این واحد 1217و1006میباشد.
 رادیولوژی
این واحد پاراکلینیکی تقریبا در نزدیکی اورژانس قرار دارد و زیر نظر پزشک رادیولوژیست فعالیت میکند
.دستگاههای مدرن رادیوگرافی و سونوگرافی و سی تی اسکن در این واحد قرار دارد.این واحد دارای پرسنل
وطیفه شناس و ساعی است .این واحد در طول 24ساعت به بیماران سرپایی و بستری ارائه خدمات میدهد (در
قالب گرفتن انواع گرافی ها و سونوگرافی و سی تی اسکن).گرافی بیماران بستری نیز با هماهنگی با پرسنل
این واحد در طول24ساعت انجام میگیرد.سونوگرافی و سی تی اسکن بیماران در صورت اورژانسی بودن در هر
زمان و در صورت غیر اورژانسی بودن صبح ها انجام میگیرد .ارائه نوبت به مراجعین سرپایی از طریق سامانه و
شماره تلفن  07735330442مقدور میباشد.
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پرسنل این بخش در دوره های آموزشی عمومی و اختصاصی بخش خود شرکت مینمایند.
شماره تلفن داخلی این بخش  218میباشد.
 درمانگاه
درمانگاه تخصصی بیمارستان دارای متخصصین:داخلی،جراحی،قلب،کودکان،زنان و بیهوشی و روانپزشک
میباشد.در کلینیک دیابت به بیماران دیابتی خدمات ویژه ارائه میشود.در کلینیک قلب درمانگاه اکوکاردیوگرافی
و تست ورزش توسط متخصص قلب انجام میگردد .یک ترالی اورژانس همراه DCشوک در کلینیک قلب
همیشه آماده و در دسترس میباشد.
این درمانگاه تخصصی در دو نوبت صبح و بعد از ظهر به جز روزهای تعطیل فعال بوده وبیماران از طریق
سامانه (باشماره تلفن )07735330442حهت اخذ نوبت اقدام مینمایند.
دوره های آموزشی عمومی مانند:مهارتهای ارتباطی ،احیاء قلبی تنفسی پایه بزرگسال،مدیریت بخران،آتش
نشانی و ....جهت پرسنل این واحد برگزار میگردد.
شماره تلفن داخلی درمانگاه 213میباشد.
 واحد اطالعات سالمت
واحد اطالعات سالمت یا واحد مدارک پزشکی مکانی است که اطالعات پزشکی بیمار با استفاده از سیستم
های سخت افرای و نرم افزاری و همچنین به صورت پرونده کاغذی ،حفظ و نگهداری میشود.مکان این واحد
با واحد پذیزش و ترخیص و صندوق مشترک میباشد.اکثرآمارها و شاخص های مربوط به بخشهای بیمارستانی
توسط این واحد مشخص یا تایید میگردد.این واحد با بخشهای بستری در تعامل میباشد.پرسنل پرتالش این
واحد در دوره های آموزشی عمومی یا اختصاصی مربوط به واحد خودبه صورت حضوری و یا غیر حضوری
شرکت مینمایند.
واحد پذیرش و ترخیص
این واحد در جلوی درب ورودی اصلی ساختمان بیمارستان قرار دارد.پرسنل واحد پذیرش به صورت24ساعت
در خدمت مراجعین میباشند .پرسنل واحد صندوق نیز وظیفه ترخیص بیماران بستری را در شیفت صبح و
عصر برعهده دارند و در صورت وجود بیمار ترخیصی در شیفت شب (از 10شب به بعد)به صورت علی الحساب
پرسنل واحد پذیرش اقدام به ترخیص بیمار مینمایند.تنظیم برنامه شیفتی پرسنل این واحد توسط واحد درامد
انجام میگردد.پرسنل این واحد در دوره های آموزشی عمومی(اطفاء حریق-احیاء قلبی تنفسی پایه،اخالق حرفه
ای و مهارت ارتباطی و )......و تحصصی مربوط به خودشرکت میکنند.
داروخانه
این واحد در سمت چپ درب ورودی اصلی ساختمان قرار دارد.از ساعت7صبح الی 12شب به مراجعین سرپایی
خدمت رسانی مینماید از ساعت 12شب به بعد مراجعین سرپایی به اورژانس مراجعه وتوسط اورژانس خدمت
رسانی میشوند.این واحد زیر نظر مسئول فنی داروخانه (پزشک داروساز ) میباشد.فارماکوپه بیمارستان با
همکاری سرپرستاران بخشهای بیمارستان توسط پزشک داروساز تدوین میشود.پرسنل این واحد در دوره های
آموزشی عمومی و احتصاصی واحد خود شرکت مینمایند.
قسمت اداری و پشتیبانی
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قسمت اداری وپشتیبانی در سمت چپ درب ورودی اصلی ساختمان بیمارستان پس از داروحانه واقع شده
است.واحدهای منابع انسانی(کارگزینی)،فن آوری اطالعات،حسابداری،دبیرخانه زیرمجموعه قسمت اداری
هستند.وظایف هر کدام از این واحدها به نوبه خود مهم میباشد.پرسنل این واحدها در دوره های آموزشی
عمومی و اختصاصی خود که به صورت حضوری و غیر حضوری برگزار میگردد شرکت مینمایند.دوره های
آموزشیICDLبرای پرسنل این واحدها الزامی است.
همکاران محترم میتوانند جهت اطالع از شرح شغل و شرح وظایف و نحوه ارتقاء و احراز پست های سازمانی
ومهارت های شغلی و دوره های آموزشی مورد لزوم به فایل الکترنیکی طبقه بندی مشاغل موجود در بخش یا
واحد خود مراجعه نمایید.
قوانین و مقررات بخش های بیمارستان
 -1تحویل و تحول بخش در هر شیفت بر بالین بیمار انجام گیرد و در صورتی که صحبتهایی بایستی گفته
شود که نباید بیمار متوجه شود این گزارشات در استیشن پرستاری گفته میشود.
 -2تحویل و تحول بخش صبح :بین ساعت 7/15الی 8صبح ،عصرها بین ساعت 13/15الی 14و شبها بین
ساع 19/15الی 20انجام شود.
 -3کلیه سربرگه های پرونده حتماً باید دارای مشخصات کامل باشد.
 -4سربرگ مربوط به گزارش نویسی بایستی توسط اولین پرستاری که گزارش پرستاری را ثبت می کند یا
منشی بخش ،کامل گردد.
 -5در خصوص گزارش پرستاری ،گزارشات باید خوانا ،کامل و جامع باشد.جهت آگاهی از نحوه گزارش نویسی
می توانید به جزوات آموزشی موجود در بخش و یا فایل الکترونیکی مربوطه در سیستم کامپیوتری بخش
مراجعه نمایید.
 -6برگه های آزمایش حتماً باید توسط پرستار یا بهیار بخش کنترل و به رویت رسیده وسپس امضاءو به پرونده
الصاق گردد و در صورت لزوم به پزشک گزارش شود.
 -7ساعت و تاریخ پذیرش بیماران حتماً در کاردکس و گزارش پرستاری قید گردد.
 -8در خصوص  CPRموفق یا ناموفق حتماً گزارش عملیات CPRکامل نوشته و در فرم مربوطه ثبت وضمیمه
پرونده گرددوفرم عملیات احیا نیز ،در دفتر پرستاری توسط سوپروایزر بالینی تکمیل میشود.
 -9در صورت فوت بیمار در هر شیفت ،بایستی گواهی فوت در همان شیفت نوشته شود.
 -10یک نسخه ازگواهی فوت پس از تکمیل شدن به همراه یک فتوکپی از صفحه اول شناسنامه ضمیمه پرونده
گردیده و به واحد ترخیص فرستاده میشود تا پس از تسویه حساب ،جسد تحویل همراهان داده شود.
 -11در صورت فوت بیمار ،اتصاالت بیمار بایستی توسط پرستار مسئول جدا شود و سپس سایر کارها توسط
خدمات انجام گیرد.
 -12بیماران فوت شده بایستی در داخل کاور ددگان گذاشته شوند و مشخصات جسد(نام -نام خانوادگی -نام
پدر -نام بخش و تاریخ فوت) نوشته شده و سپس به سردخانه منتقل شوند.
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 -13همه بیمارانی که از بیمارستان خارج می شوند(فوتی ،اعزام ،ترخیص و )...باید خالصه پرونده داشته باشد.
خالصه پرونده باید در دو برگ نوشته شده باشد که برگ کاربنی آن تحویل بیمار می گردد و برگ اصلی
ضمیمه پرونده می شود.
 -14در صورتی که بیمار میخواهد با رضایت شخصی ترخیص گردد بایستی بیمار و همراه وی هر دو برگه
رضایت آگاهانه را امضاء کنند و انگشت زده و سپس فرم مخصوص در دفتر رضایت شخصی توسط پرستار
تکمیل شده و به دفتر پرستاری اطالع داده شود.افرادی که نمیتوانند با رضایت شخصی ترخیص شوند عبارتند
از :بیماران اورژانسی،بیماران زیر 18سال در صورت نبود ولی بیمار و قیم قانونی ،بیماران بیهوش و وصل به
ونتیالتور
-15داروهای موجود در کمد دارویی و انبار بخش از نظر تاریخ مصرف چک و در دفتر مخصوص ثبت گردد.
(هر شیفت)
 -16بر روی داروهای باز شده ورقیق شده موجود در یخچال حتماً دوز و تاریخ دقیق باز شدن آن نوشته شود
و حداکثر تا 24ساعت نگهداری شود.
 -17به لحاظ کنترل کیفیت و جلوگیری از هر گونه آلودگی تمام ویالهای تزریقی رأس ساعت تعیین شده
(جهت تزریق به بیمار )با مایع موردنظر(آب مقطر و )...مخلوط و تزریق گردد و از حل کردن و نگهداری آن به
مدت طوالنی خودداری گردد.
 -18در زمان دارو دادن جهت هر بیمار از میژر دارویی جداگانه استفاده شود.
 -19روی قطره های چشم و شربت ها و ویالهای انسولین پس از باز شدن بایستی تاریخ زده شود و در صورت
مشخص نشدن تاریخ نگهداری ویال پس از باز شدن توسط کارخانه سازنده ،پس از4هفته دور انداخته شود.
 -20ترالی اورژانس در هر شیفت به طور دقیق توسط مسئول مربوطه چک گردد و تاریخ انقضاء داروها روی
ترالی مشخص باشد.چک لیست آمادگی  CPRهر شیفت چک گردد.
 -21کلیه تجهیزات پزشکی هر بخش از نظر سالم بودن روزانه چک و ثبت گردد.
 -22بیمارانی که طبق دستور پزشک معالج ترخیص می شوند پرونده بیمار پس از جمع آوری به واحد ترخیص
ارسال می گردد(ممکن است بدلیل بعضی اقدامات اداری بین 1تا 3ساعت بعد از دستور ترخیص تا ارسال
پرونده به واحد ترخیص زمان صرف شود) پس از آن همراه بیمار با مدارک الزم جهت تسویه حساب به واحد
ترخیص مراجعه می نماید.
 -23کلیه پرسنل طرحی و جدیدالورود پس از دریافت ابالغ شروع به کار ،در اسرع وقت به مسئول بخش یا
واحد مربوطه مراجعه مینمایند.سوپروایزر آموزشی یک عدد CDآموزشی (پکیج) حاوی آموزش در مورد
مهارتهای مورد نیاز تحویل میدهد پس از 10روز سوپروایزر آموزشی اقدام به اخذ آزمون از ایشان
مینماید.سرپرستار بخش نیز با استفاده از چک لیست در طول خدمت مهارتهای بالینی ایشان را ارزیابی مینماید.
اخذ آزمون و ارزیابی صالحیت کاری برعهده سرپرستار و سوپروایزر آموزشی میباشد،پرسنل جدیدالورود بایستی
خط مشیها و مطالب آموزشی موجود در بخش را مطالعه نمایند.
 -24پرسنل جدیدالورود میتوانند حداکثر تا یک ماه پس از تاریخ شروع به کارشان درخواست استفاده از بیمه
تکمیلی را داشته باشندو باید به واحد کارگزینی مراجعه نمایید .همچنین به پرسنل جدیدالورودتوصیه میشود
خود را در یکی از دفاتر بیمه ای ،بیمه مسئولیت نمایند.
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 -25پرسنل جدیدالورود بایستی جهت افتتاح حساب برای دریافت حقوق و انجام امور مربوط به بیمه حداکثر
ظرف مدت یک هفته بعد از تاریخ شروع به کار به واحد حسابداری مراجعه نمایند.
 -26پرسنل جدیدالورود بایستی جهت تشکیل پرونده بهداشتی و آموزش های الزم در این زمینه به واحد
کنترل عفونت مراجعه نمایند.
 -27جهت اخذ آموزش های الزم و کار با دستگاهها به سرپرستار مراجعه نماید و پس از اخذنمره قبولی در
آزمون توانمندی اولیه و آشنایی کامل با بخش شیفتهای در گردش برای آنها شروع میشود.
 -28کنفرانس های تعیین شده داخل بخشی جهت هر پرسنل در وقت تعیین شده اجرا میگردد.
 -29حضور افراد در کنفرانسهای داخل بخشی الزامی است.
 -30اگر بیماری آنژیوکت دارد و سرم تراپی ندارد بایستی آنژیوکت بیمار روزانه صبح هپارین الک شود بدین
صورت که 0/2سی سی از هپارین را با 9/8سی سی آب مقطر رقیق کرده و یک سی سی از این محلول را
کشیده و در آنژیوکت بیمار تزریق شود.در صورت استفاده از سرپیچ هپارین الک هر 72ساعت تعویض گردد.
 -31آنژیوکت بایستی حتماً با چسب فیکس گردد.
 -32ستهای سرم و میکروست هر 72ساعت بایستی تعویض گردد .لذا حتماً ستهای سرم ،میکروست و سرم
متصل به آن باید تاریخ داشته باشند .سرم ها حداکثر پس از 24ساعت تعویض گردد.
 -33سوند فولی در صورت ضرورت و اندیکاسیون تعویض شود .لذا باید تاریخ وصل سوند فولی هم در کاردکس
و هم روی چسبی که با آن سوند فولی فیکس شده است نوشته شود.
 -34جهت تعبیه سوند فولی حتماً از ست پانسمان استریل استفاده شود و نکات استریل حتماً رعایت گردد.
 -35ستهای پانسمان باید پارچه ای و دو الیه پیچیده شوند .ستهای پارچه ای هر ماه بایستی استریل
شوند.ستهای وی پک طبق دستور کارخانه سازنده تعویض و یا استریل مجدد میگردد.
 NGT -36طبق ضرورت تعویض گردد.
 -37لوله تراشه بیمار پس از ساکشن کردن ترشحات چک و هر24ساعت کاف آن خالی و مجدد پر شود(.برای
جلوگیری از زخم اطراف آن)
 -38حتماً قبل و بعد از ساکشن کردن ،بیمار هیپر ونتیله گردد.
 -39جهت پاک کردن سوند ساکشن از گاز استریل و سرم نرماسالین شستشو هنگام ساکشن کردن لوله تراشه
استفاده گردد.
 -40سوند ساکشن دهانی یا بینی باید از سوند ساکشن لوله تراشه جدا باشد و هر کدام جداگانه تاریخ و
مشخصات داشته باشد.
 -41کلیه محلول های شست و شو بعد از 24ساعت دور ریخته شود.
 -42جهت دهانشویه بیماران ،حتماً هر بیمار محلول دهانشویه مخصوص به خود داشته باشد.
 -43هرگونه عوارض دارویی که در بیمار مشاهده شود باید در فرم مخصوص زرد رنگ  ADRگزارش شودیا
از طریق سایت مربوطه اعالم گردد.
 -44اقدامات روتین انجام شده در هر شیفت توسط مسئول شیفت:
 -تحویل گرفتن دقیق بیماران و تحویل دادن بیماران به شیفت بعدی با حضور بر بالین بیمار
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 چک کردن ترالی و استوک دارویی و چک تاریخ انقضاء داروها و تجهیزات پزشکی و جایگزین نمودنکمبودهای آن و امضاء دفتر های مربوطه
 چک کردن وسایل بخش و تیک زدن دفتر چک وسایل بخش چک تاریخ انقضاء داروهای یخچالی تقسیم کار(کیس متد) چک کردن کپسول اکسیژن و تجهیزات مورد نیاز اکسیپن درمانی چک تاریخ ستهای پانسمان و دیگر ستها و در صورت نیاز استریل کردن آنها نظارت بر کار خدمات بخش نظارت بر کار تأسیسات در بخش -45نکاتی که در رابطه با اقدامات آزمایشگاهی باید رعایت گردد:
قبل از ارسال نمونه آزمایشات به آزمایشگاه درخواست از طریق HISارسال شود. به هنگام تحویل جواب آزمایشات برگه آزمایش مهر و امضاء کاردان یا کارشناس آزمایشگاه را داشته باشد درغیر اینصورت به آزمایشگاه عودت داده شود.
 اتیکت ولیبل گذاری نمونه های آزمایشات بر بالین بیمار و پس از نمونه گیری انجام گردد.نام و نام خانوادگینمونه گیر بر روی نمونه ارسالی مخصوصا نمونه ارسالی جهت کراس مچ نوشته شود.
 جواب آزمایشات ارسال شده پیگیری و ضمیمه پرونده می شود و در صورت لزوم و غیرنرمال بودن به پزشکمعالج گزارش شود.
در صورت اخذ جواب آزمایش غیر نرمال پس از ترخیص بیمار به بیمار اطالع داده شود(.از طریق تلفن) جهت انجام رزرو خون و تزریق خون طبق دستورات نظام هموویژیوالنس و خط مشی آن اقدام گردد.توصیه های الزم برای پیشگیری از بروز خطا و اشتباه در مراقبت از بیمار:
 .1پرستاران در نگهداری بیماران مسن،ناتوان و نابینا و سالمند باید از محدودکننده های فیزیکی استفاده کنند
و Bed Sidرا باال بکشند وطبق دستورالعمل جلوگیری از سقوط بیمار اقدام نمایند.
 .2برای مراقبت و محافظت و جلوگیری از صدمه به بیمار ،پرستار باید مطمئن شود که همه لوازم موجود در
حوزه مراقبتی بیمار مطمئن و ایمن و سالم هستند.
 .3وسایل ناقص و خراب باید سریعاً تعمیر و جایگزین شوند و به سرپرستار و مقام مافوق کتباً گزارش شوند و
در صورت لزوم تجهیزات مورد نیاز از بخشهای پشتیبان گرفته شود.
 .4در صورتی که دستور دارویی مشکوک به نظر می رسد ،فوراً به پزشک یا مافوق ذیصالح اطالع داده شود.
 .5هرگونه قصور و کوتاهی از سوی سایر همکاران در ارتباط با بیمار باید جدی گرفته و کتباً گزارش شود.
 . 6بیماران مرتب کنترل شوند و هرگونه تغییر در طول شیفت پس از بررسی و شناخت دقیق به پزشک و یا
مسئول ذیصالح گزارش شود و در پرونده نیز ثبت گردد.
 .7شکایت بیمار از درد را باید جدی گرفته و تا اطمینان از وضعیت بیمار و رفع درد موضوع را پیگیری کرد.
 .8اولین وظیفه پرستار حمایت از بیمار است اگر به نظرتان وضعیت بیمار بحرانی است باید به پزشک گزارش
دهید ،در این امر (درنگ نورزید خواه نیمه شب ،یا وسط روز و)...
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 .9از به کارگیری افراد غیرحرفه ای جهت انجام کارهای تخصصی جداً خوداری کنید .در صورت بروز خطا از
سوی آنان ،دادگاه پرستار را مجرم می شناسد.
 .10اگر در دستورات پزشک جای سؤال است ،نمی توانید آن را بخوانید ،ناکامل است و یا احتمال می دهید
به بیمار آسیبی برساند ،در اطمینان از صحت آن بکوشید.
 .11به منظور حفاظت خود ،تمام تماسهایتان با پزشک را ثبت کنید(با تاریخ و ساعت)و طبق دستورالعمل
تلفنی اقدام نمایید.
 .12اگر شما به عملکرد سوء یا معالجه غلط در دادگاه متهم شوید ،در مورد شما طبق استانداردهای شغلی
رفتار و قضاوت می شود.
 .13اگر درگیر مسائل دادگاه شوید بهترین حامی اسناد و مدارک بجا مانده از شما در مراقبت از بیمار می
باشد .در دادگاه فرض بر این است که اگر چیزی نوشته نشده باشد ،یعنی انجام نشده است.
 .14خطاهای دارویی ،سقوط ،خطاهای اتاق عمل مثل جا ماندن گاز و وسایل در بدن بیمار ،اشتباه و کوتاهی
در انتقال یا اعزام بیمار ،مشاهدات ناکافی و ...از جمله علل دادگاهی شدن پرستار هستند.
 .15هیچگاه از بحث درباره نکات ضعف خود با مافوق نهراسید ،مسئولیت هایی را که برای آنها آمادگی ندارید،
نپذیرید زیرا در صورت ارتکاب خطا ادعایتان مبنی بر عدم آشنایی در دادگاه قابل توجیه نخواهد بود.
 .16هرگز به درمان هیچ بیماری بدون دستور پزشک نپردازید.
 .17وقتی بیمار از شما می خواهد که نظرتان را درباره درمان او اظهار کنید ،از قبول آن سرباز زنید و از بیان
هر جمله و عبارتی که احتمال می رود بیمار از آن دریافت سوء کند ،اجتناب کنید.
 .18هرگز به عنوان شاهد قبل از فهم کامل مطالب ،آن را امضاء نکنید.
 .19کمبود امکانات اعم از تجهیزات ،نیروی انسانی و ...را که امکان بروز حادثه و صدمه به علت استفاده از آنها
برای بیمار وجود دارد و شما مجبور به پذیرش شرایط هستید ،بصورت کتبی و طی چند نوبت به مقام مافوق
گزارش کنید و یک نسخه نیز جهت بایگانی نزد خود نگه دارید.
 .20به قانون 8 rightدردارودهی توجه نمایید-1:بیمار صحیح-2داروی صحیح-3دوز صحیح -4روش صحیح-5
زمان صحیح-6تجویز صحیح-7چک پاسخ بیمار به اقدام دارویی-8ثبت صحیح
نکاتی در خصوص گزارش نویسی
 -1جهت ثبت گزارش پرستاری از برگه های استاندارد استفاده نمایید.
 -2جهت ثبت گزارش پرستاری فقط از خودکار آبی یا مشکی استفاده نمایید.
 -3گزارش را خوانا و مرتب بنویسید.
 -4مشخصات بیمار را در باالی اوراق گزارش بطور کامل درج نمایید.
 -5جهت ثبت تاریخ و ساعت گزارش نویسی از اعداد 1الی 24استفاده نمایید.
 -6وضعیت عمومی و همودینامیک بیمار را براساس عالیم بالینی و آزمایشگاهی ثبت نمایید.
 -7تعداد و آهنگ ضربان قلبی تنفسی بیمار و عملکرد سیستم های حیاتی بدن را ثبت نمایید.
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 -8در صورت استفاده از هرگونه وسایل مکانیکی(ونتیالتور ،مانیتورینگ ،ضربان ساز و )...جهت مراقبت از بیمار
توضیحات الزم را یادداشت نمایید .وضعیت خواب و استراحت و میزان فعالیت و وضعیت دفعی بیمار را حتماً
ثبت نمایید.
 -9بیانات و نشانه هایی را که بیمار بیان کرده است با استفاده از کلمات خود بیمار یادداشت کنید.
 -10تمام اقدامات دارویی و درمانی را همراه با ساعت اجرای آنها و ذکر واکنشهای بیمار نسبت به اقدامات
مربوطه ثبت نمایید.
 -11از ثبت اقدامات پرستاری قبل از اجرای آنها اجتناب نمایید.
 -12پس از مشاهده هرگونه وضعیت غیرعادی یا ارائه مراقبت های خاص(ایزوالسیون) در اسرع وقت اقدام به
گزارش نویسی نمائید.
 -13انحصاراً در گزارش ،مراقبتهایی را که خود ارائه نموده و یا بر اجرای آنها نظارت داشته اید ثبت نمایید.
 -14اقداماتی را که باید در شیفت های بعدی انجام و یا پیگیری شوند را گزارش نمایید( .آمادگی جهت
آزمایشات پاراکلینیکی ،تشخیصی ،جواب مشاوره ها و)...
 -15در صورت بروز موارد غیرطبیعی در وضعیت همودینامیک بیمار ،آزمایشات پاراکلینیکی و مشاهده عوارض
جانبی داروها موارد مشاهده شده را عالوه بر ثبت دقیق در گزارش ،در صورت ضرورت به پزشک اطالع دهید.
 -16در صورتی که بیمار مایعات وریدی یا  TPNدریافت می کند و یا نیاز به کنترل میزان جذب و دفع
مایعات دارد عالوه بر چارت در برگه های گرافیکی استاندارد ،میزان آن را در پایان هر شیفت محاسبه و در
گزارش پرستاری قید نمایید.
 -17هرگونه عالئم و نشانه ای را که در صورت بروز باید به پزشک اطالع داده شود ثبت نمایید.
 -18ثبت هرگونه حادثه یا اتفاقی که سالمتی بیمار را به مخاطره انداخته(سقوط ،اشتباهات دارویی و )...ضروری
است.
 -19دستورات اجرا نشده پزشکان را با ذکر علت ثبت نمایید.
 -20کلیه اطالعات ضروری در مورد دستورات دارویی اجرا شده را ثبت نمایید(نام دارو ،دوز دارو ،تاریخ و ساعت
شروع ،زمان و راه تجویز)
 -21در صورت نیاز به ثبت گزارش تلفنی ،شرایط زیر را به طور کامل رعایت کنید:
 )21-1دستور تلفنی در برگه دستورات پزشک ثبت و توسط پرستار امضاء شود.امضاء پرستار شاهد نیز الزم
است.
 )21-2دستور تلفنی ظرف مدت 24ساعت به امضاء پزشک مربوطه رسانده شود .بیمارانی که فوت یا ترخیص
می شوند همان موقع دستورات تلفنی ،به صورت کتبی شوند.
 )21-3زمان برقراری تماس تلفنی ،نام و سمت شخصی که با وی تماس گرفته شده ،نام شخص تماس گیرنده
،اطالعات داده شده و اطالعات گرفته شده،در گزارش پرستاری ثبت شود.
 -22از تصحیح عبارات اشتباه در گزارش به وسیله الک گرفتن یا سیاه کردن آنها اجتناب کنید.
 -23جهت تصحیح موارد اشتباه در گزارش شرایط زیر را بطور کامل رعایت کنید:
 )23-1بر روی مورد اشتباه خط بکشید به نحوی که قابل خواندن باشد.
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 )23-2در قسمت باال و یا جلوی مورد اشتباه کلمه «اشتباه» یا « »Errorرا نوشته و گزارش صحیح را بعد از
کلمه «اشتباه» یا « »Errorادامه دهید.
 )23-3تاریخ ،ساعت و سمت خود را پس از ثبت مورد فوق در گزارش بنویسید .در پایان گزارش تعداد موارد
خط خوردگی را بنویسید.
 )24از مواردی که منجر به تحریف گزارش می شود اجتناب کنید از جمله:
 )24-1اضافه نمودن مواردی به گزارش بدون آنکه تعیین شود که موارد مذکور بعداً اضافه شده است.
 )24-2ثبت اطالعات نادرست در گزارش پرستاری
 )24-3دوباره نویسی و یا تغییر گزارش.
 )24-4اضافه نمودن مواردی به یادداشت های سایرین
 -25در بین مطالب مندرج در گزارش پرستاری جای خالی وجود نداشته باشد.
 -26در صورت استفاده از اختصارات در گزارش پرستاری ،اختصارات قابل قبول بین المللی را بکار ببرید.
 -27آموزش های ارائه شده به بیمار را در گزارش پرستاری ذکر نمایید.
 -28در صورتی که بیماری شفاهاً مسئولین درمانی بیمارستان را تهدید به تعقیب مواردی نماید ،دقیقاً گزارش
نمایید.
 -29انتهای گزارش پرستاری و اقدامات دارویی به طور کامل بسته شود ،نام و نام خانوادگی و سمت پرستار
مربوطه به طور خوانا ثبت شود.
 -30گزارش ممهور به مهر اسمی خود به همراه شماره نظام پرستاری نموده و امضاء نمایید.
 -31به هنگام پذیرش بیمار و ثبت گزارش پرستاری موارد ذیل را ثبت نمایید:
 شکایت فعلی بیمار و دلیل بستری شدن وی ساعت و تاریخ پذیرش در بخش نتایج حاصل از ارزیابی وضعیت سالمت جسمی و روحی بیمار در هنگام پذیرش(ارزیابی پرستاری) برنامه درمانی و تمام بررسی ها و آزمایش های ارائه شده به بیمار و همراهان وی توسط پرستار نحوه ورود بیمار به بخش(بر روی ویلچر،برانکاردو)...و علت مراجعه(شکایت اصلی بیمار) و علتبستری(تشخیص بیماری)
 -32در گزارش پزشکی موارد ذیل باید رعایت گردد:
 ساعت و تاریخ انجام ویزیت ثبت شرح حال و نتایج حاصل از انجام معاینه بالینی بیمار ثبت کلیه دستورات درمانی و مراقبتی و بررسی ها و اقدامات پاراکلینیکی الزم ثبت توضیحات و آموزش های ارایه شده به بیمار و همراهان وی توسط پزشک معالج -33روش ثبت صحیح دستورات پزشک:
 شماره گذاری دستورات(از پایین به باال) تیک زدن دستورات انجام شده با خودکار قرمز به صورت دو طرفه و ری چک با خودکار سبز در پایان دستور پزشک ثبت تعداد دستورات و تاریخ -ساعت -مهر و امضاء کنترل کننده دستورات پس از ثبت کلیه موارد کشیدن خط در انتها20 | P a g e

 -34جهت انجام گرافی و یا سونوگرافی پس از چک دستورات پزشک و هماهنگی با رادیولوژی ،برگه صورت
خدمات گرافی را به همراه اسکورت طبی بسته به وضعیت بیمار با ویلچر یا برانکارد به همراه پرونده به رادیولوژی
انتقال می دهیم و پس از مهر شدن توسط پرسنل رادیولوژی ضمیمه پرونده بیمار می شود.
 -35توجه ،توجه ،توجه ،توجه:
 -1پرونده ای که به صورت صحیح و کامل تکمیل شده باشد بهترین مدافع شما می باشد.
 -2اگر مطلبی از قلم بیافتد و در پرونده ثبت نشود به دفاعیات ما آسیب می رساند.
 -3جهل به قانون رفع مسئولیت نمی کند.
 -4چنانچه جزئیات اقداماتی که برای بیمار انجام می گیرد در پرونده ثبت نمایید اثبات صحت اقدامات انجام
شده آسانتر خواهد بود.
 -5تناقضات موجود در پرونده که ناشی از خطاهای سهوی نوشتاری می باشد را در بخش برطرف کنیم.
 -6ثبت هر نکته ای در پرونده ممکن است در دادگاه بتواند از کادر درمانی حمایت نماید ولی وجود هر اشکالی
در پرونده بالینی می تواند بر علیه کادر درمانی بکار رود.
 -7ثبت هر نکته ای ایجاد مسئولیت می نماید.
 -8توجه نمایید مرخصی موقت و غیبت بیمار چه موجه ،چه غیرموجه باید حتماً در پرونده ثبت گردد.
 -9از دسترسی اقوام و بستگان و افراد غیرمسئول به پرونده بالینی بیمار جداً ممانعت بعمل آورید.
 -10در تمامی برگه های پرونده بالینی بیمار مشخصات را با دقت تکمیل نمایید.
 -11انتهای گزارشات را با خط ممتد تا انتهای سطر ببندید تا جلوی هرگونه سوءاستفاده از اضافه نمودن مطلب
به آن نوشته را بگیرید و مهر و امضاء گردد.
 -12گزارش پرستاری ارزش حقوقی و قضایی دارد و بنابراین هرگونه تحریف در آن پیگرد قانونی بدنبال خواهد
داشت
موارد که به عنوان تحریف در گزارش پرستاری محسوب می شود عبارتند از:
الف -اضافه نمودن مواردی به گزارش موجود بی آنکه تعیین شود که موارد مذکور بعداً اضافه گردیده است.
ب -ثبت اطالعات نادرست در گزارش پرستاری
ج -حذف نکات مهم گزارش
د -ثبت تاریخ گزارش بنحوی که موید این مسئله باشد که گزارش در زمان قبلی ثبت شده است.
ذ -دوباره نویسی و تغییر گزارش
ر -تخریب یا مخدوش نمودن گزارش های قبلی یا موجود
ز -اضافه نمودن مواردی به گزارش های سایرین
 -13در گزارش نویسی انحصاراً مواردی را که خود انجام داده یا مشاهده نموده یا بر اجرای آنها نظارت داشته
اید ثبت نمایید.
 -14در صورتیکه نیاز به نقل قول از سوی بیمار است عین گفته های بیمار را گزارش نمایید.
 -15در صورتیکه بیماری شفاهاً مسئولین درمانی بیمارستان را تهدید به تعقیب مواردی می نماید دقیقاً گزارش
کنید.
 -16از سوگیری در توصیف شخصیت بیمار با صفات ناخوشایند بپرهیزید.
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 -17از انتقاد سایرین در گزارشات پرستاری خودداری نمایید.
 -18اطالعاتی را که خودتان به پزشک معالج گزارش می نمایید(حضوری ،تلفنی) دقیقاً ثبت کنید.
 -19در بین و ابتدا و انتهای گزارش جای خالی باقی نگذارید.
 -20در پایان گزارش از مهر نظام پرستاری استفاده کنید.
 -21دستورات مشاوره فقط در صورتیکه توسط پزشک معالج یا پزشک مقیم در پرونده دستور اجرای آنها داده
شده قابل انجام می باشد و نباید هیچگاه بطور مستقیم و بدون اطالع پزشک معالج اجرا گردد.
-22درصور تی که پرستار مسئول بیمار از مرخصی ساعتی استفاده نمود و مراقبت از بیمار به پرستار دیگری
محول شد.پرستار اول بایستی گزارش خود را نوشته و امضاء نماید سپس پرستار موقت بیمار گزارش پرستاری
را در آن زمانی که به بیمار خدمات ارائه نموده بنویسد.
قوانین حضور همراه در بخشهای بیمارستان
 .1دستور پزشک معالج بیمار و درج در پرونده بیمار
 .2بیمار با کاهش سطح هوشیاری بستری شده باشد
 .3بیمار قادر به اداره خود نباشد
 .4بیمار آژیته باشد
 .5بیمار مشکالت سایکولوژی داشته باشد
 .6تنها بودن بیمار موجب صدمه به خود باشد(افکار خودکشی)
 .7بیماران باردار(حامله از یک ماهگی تا یک ماه بعد از زایمان)
 ..8سن بیمار از 12سال کمتر باشد
 .9بیمار سنگین باشد و نیاز به تغییر پوزیشن داشته باشد
 .10نظر پرستار بخش :که ممکن است برای چند ساعت همراه نگه داشته تا مواردی نظیر شرح حال و آزمایشات
خارج از بیمارستان وی تکمیل گردد
 .11سرپرستاران محترم می توانند با توجه به بندهای ذکر شده باال با هماهنگی نگهبانی اقدام به صدور کارت
همراه نمائید
 .12کلیه همراهان موظف به تهیه کارت همراه طبق مقررات می باشند.
 .13صدور کارت همراه بعد از ویزیت روزانه می باشد
 .14تعویض همراه کمتر از 8ساعت مقدور نمی باشد
 .15هنگام ویزیت روزانه حضور همراه(از ساعت 8الی 11صبح) ممنوع بوده و همراهان باید در آن ساعات بخش
را ترک نمایند
 .16به لحاظ حفظ مسائل شرعی و راحتی بقیه بیماران بهتر است برای بیماران مذکر(همراه مذکر) و بیماران
مؤنث (همراه مؤنث) بر بالین بیمار باشند.
 .17هر بیمار فقط یک همراه می تواند داشته باشد
 .18دخالت در امور پرستاری(نظیر دستکاری سرم و )...توسط همراه ممنوع می باشد
 .19همراه بیمار موظف هستند قوانین و مقررات بخش را رعایت نمایند
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 .20در صورتی که همراه موجب اختالل در نظم بخش گردد کارت همراه وی باطل می گردد.
 .21همراهان باید تمامی شئونات و حجاب اسالمی را رعایت نمایند
 .22لوازم مورد نیاز هنگام بستری :لباس بخش،دم پائی -قاشق -لیوان -دستمال کاغذی جزء لوازم ضروری
بیمار هنگام بستری در بخش می باشد .که در بسته بیمار موجود است و در ابتدای بستری به بیمار داده میشود
رسیدگی به شکایات
در صورتی که بیماران و همراهان یا کارکنان شکایتی از نحوه ارائه خدمت و ...داشته باشند ابتدا کلیه کارکنان
هر واحد یا بخش مسئول پیگیری و رفع مشکل می باشند در صورت اصرار به شکایت می توانند با پر کردن
فرم شکایات موجود در بخش یا با مراجعه به دفتر مسئول رسیدگی به شکایات(دفتر پرستاری) اقدام به طرح
شکایت خود نموده و فرم مخصوص شکایات را پر کرده و تسلیم مسئول رسیدگی نمائید و ایشان نیز موظف
به پیگیری شکایت مطروحه می باشند.
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منشور حقوق بیمار
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تاریخچه

انگیزه حرکت برای تدوین منشور حقوق بیمار با انتشار اعالمیه جهانی حقوق بشر در سال1947
آغاز شد که در آن مردم خواستار برابری حقوق برای دسترسی به خدمات بهداشتی و اجتماعی
شدند .اولین گروه حرفه ای که اعالمیه حقوق بیمار را منتشر کرد اتحادیه ملی پرستاری در
سال 1959بود .در سال 1973انجمن بیمارستان های آمریکا الیحه حقوق بیماران به همراه مثال
های اجرایی و مستند را تحت عنوان الیحه حقوق بیماران منتشر کرد.
حقوق بیمار در ایران

منشور حقوق بیمار در سال 1380توسط وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی تدوین گردید
و شامل 10بند بود.
 این منشور دارای کاستی هایی بود لذا بررسی مجدد در زمینه محورهای حقوق بیمار صورت
گرفت و منشور جدید در آبان ماه سال 1388توسط وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی به
تمامی دانشگاه ها ابالغ گردید.
منشور حقوق بیمار در ایران

 محور اول :دریافت مطلوب خدمات سالمت حق بیمار است.
 محور دوم :اطالعات باید به نحو مطلوب و به میزان کافی در اختیار بیمار قرار گیرد.
 محور سوم :حق انتخاب و تصمیم گیری آزادانه بیمار در دریافت خدمات سالمت باید محترم
شمرده شود.
 محور چهارم :ارائه خدمات سالمت باید مبتنی بر احترام به حریم خصوصی بیمار و رعایت اصل
رازداری باشد.
 محور پنجم :دسترسی به نظام کارآمد رسیدگی به شکایات حق بیمار است.
محور اول :دریافتمطلوب خدمات سالمت حق بیمار است.
 )1-1شایسته شأن و منزلت انسان و با احترام به ارزش ها ،اعتقادات فرهنگی و مذهبی باشد.
 )2-1 بر پایه صداقت ،انصاف ،ادب و همراه با مهربانی باشد.
 )3-1 فارغ از هرگونه تبعیض از جمله قومی ،فرهنگی ،مذهبی ،نوع بیماری و جنسیتی باشد.
 )4-1 براساس دانش روز باشد.
 )5-1 مبتنی بر برتری منافع بیمار باشد.
 )6-1 توزیع منابع سالمت مبتنی بر عدالت و اولویت های درمانی بیماران باشد.
 )7-1در مراقبت های ضروری و فوری(اورژانس) ،بدون توجه به تأمین هزینه آن صورت گیرد.
در موارد غیرفوری(الکتیو) براساس ضوابط تعریف شده باشد.
25 | P a g e

 ) 8-1در مراقبت های ضروری و فوری(اورژانس) ،در صورتی که ارائه خدمات مناسب ممکن
نباشد ،الزم است پس از ارائه خدمات ضروری و توضیحات الزم ،زمینه انتقال بیمار به واحد مجهز
فراهم گردد.
 )9-1در مراحل پایانی حیات که وضعیت بیماری غیرقابل برگشت و مرگ بیمار قریب الوقوع
می باشد با هدف حفظ آسایش وی ارائه گردد .منظور از آسایش کاهش درد و رنج بیمار ،توجه
به نیازهای روانی ،اجتماعی ،معنوی و عاطفی وی و خانواده اش در زمان احتضار می باشد .بیمار
در حال احتضار حق دارد در آخرین لحظات زندگی خویش با فردی که می خواهد همراه گردد.
 -احتضار به وضعیت بیماری غیرقابل عالج و غیرقابل برگشت اطالق می شود که مرگ قریب
الوقوع اجتناب پذیر است.
محور دوم :اطالعات باید به نحو مطلوب و به میزان کافی در اختیار بیمار قرار گیرد.
 )1-2 محتوای اطالعات باید شامل موارد ذیل باشد:
 )1-2-2 مفاد منشور حقوق بیمار در زمان پذیرش
 ) 2-1-2ضوابط و هزینه های قابل پیش بینی بیمارستان اعم از خدمات درمانی و غیردرمانی و
ضوابط بیمه و معرفی سیستم های حمایتی در زمان پذیرش
 ) 3-1-2 نام ،مسؤولیت و رتبه حرفه ای اعضای گروه پزشکی مسئول ارائه مراقبت از جمله
پزشک ،پرستار و دانشجو و ارتباط حرفه ای آن ها با یکدیگر
 )2-2 نحوه ارائه اطالعات باید به صورت ذیل باشد:
 )1-2-2 اطالعات باید در زمان مناسب و متناسب با شرایط بیمار از جمله اضطراب و درد و
ویژگی های فردی وی از جمله زبان ،تحصیالت و توان درک در اختیار وی قرار گیرد ،مگر این
که:
 - تأخیر در شروع درمان به واسطه ارائه اطالعات فوق سبب آسیب به بیمار گردد( .در این
صورت انتقال اطالعات پس از اقدام ضروری ،در اولین زمان مناسب باید انجام شود).
 - بیمار علی رغم اطالع از حق دریافت اطالعات ،از این امر امتناع نماید که در این صورت باید
خواست بیمار محترم شمرده شود ،مگر این که عدم اطالع بیمار ،وی یا سایرین را در معرض
خطر جدی قرار دهد.
 )2-2-2 بیمار می تواند به کلیه تصاویر اطالعات ثبت شده در پرونده بالینی خود دسترسی
داشته باشد و آن را دریافت نموده و تصحیح اشتباهات مندرج در آن را درخواست نماید.
محور سوم :حق انتخاب و تصمیم گیری آزادانه بیمار در دریافت خدمات سالمت باید محترم
شمرده شود.
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 )1-3 محدوده انتخاب و تصمیم گیری درباره موارد ذیل می باشد:
 )1-1-3 انتخاب پزشک معالج و مراکز ارائه کننده خدمات سالمت در چارچوب ضوابط
 )2-1-3 انتخاب و نظرخواهی از پزشک دوم به عنوان مشاور.
 )3-1-3 شرکت یا عدم شرکت در پژوهش های زیستی با اطمینان از اینکه تصمیم گیری وی
تأثیری در تداوم و نحوه دریافت خدمات سالمت ندارد.
 )4-1-3 قبول یا رد درمان های پیشنهادی پس از آگاهی از عوارض احتمالی ناشی از پذیرش
یا رد آن مگر در موارد خودکشی یا مواردی که امتناع از درمان شخص دیگری را در معرض خطر
جدی قرار می دهد.
 )2-3شرایط انتخاب و تصمیم گیری شامل موارد ذیل می باشد:
 )1-2-3 انتخاب و تصمیم گیری بیمار باید آزادانه و آگاهانه ،مبتنی بر دریافت اطالعات کافی
و جامع(مذکور در بند دوم) باشد.
 ) 2-2-3 پس از ارائه اطالعات ،زمان الزم و کافی به بیمار جهت تصمیم گیری و انتخاب داده
شود.
محور چهارم :ارائه خدمات سالمت باید مبتنی بر احترام به حریم خصوصی بیمار و رعایت اصل
رازداری باشد.
 ) 1-4رعایت اصل رازداری راجع به کلیه اطالعات مربوط به بیمار الزامی است مگر در مواردی
که قانون آن را استثنا کرده باشد.
 ) 2-4 در کلیه مراحل مراقبت اعم از تشخیصی و درمانی باید به حریم خصوصی بیمار احترام
گذاشته شود .ضروری است بدین منظور کلیه امکانات الزم جهت تضمین حریم خصوصی بیمار
فراهم گردد.
 ) 3-4 فقط بیمار و گروه درمانی و افراد مجاز از طرف بیمار و افرادی که به حکم قانون مجاز
تلقی می شوند می توانند به اطالعات دسترسی داشته باشند.
 ) 4-4بیمار حق دارد در مراحل تشخیصی از جمله معاینات ،فرد معتمد خود را همراه داشته
باشد .همراهی یکی از والدین کودک در تمام مراحل درمان حق کودک می باشد مگر این که این
امر برخالف ضرورت های پزشکی باشد.
محور پنجم :دسترسی به نظام کارآمد رسیدگی به شکایات حق بیمار است.
 )1-5 هر بیمار حق دارد در صورت ادعای نقض حقوق خود که موضوع این منشور است ،بدون
اختالل در کیفیت دریافت خدمات سالمت به مقامات ذی صالح شکایت نماید.
 )2-5 بیماران حق دارند از نحوه رسیدگی و نتایج شکایت خود آگاه شوند.
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 ) 3-5 خسارت ناشی از خطای ارائه کنندگان خدمات سالمت باید پس از رسیدگی و اثبات
مطابق مقررات در کوتاه ترین زمان ممکن جبران شود.
منشور اخالقی کارکنان

حضور به موقع در محل کار و احترام به وقت ارباب رجوع
 رعایت عدل و انصاف در ارائه خدمات به مراجعین
 رعایت کرامت انسانی و ارزش اخالقی و اسالمی در محیط کار
 پاسخگویی به مراجعین همراه با متانت و خوشرویی
تالش ،دلسوزی ،دقت عمل و جدیت در ارائه خدمت و پشبرد اهداف دانشگاه
 توجه به انتقادها و پیشنهادهای سازنده مراجعین
 حفظ اسرار و امانت داری و پیگیری دقیق خواسته های قانونی مراجعین
 حفظ بیت المال و استفاده بهینه از امکانات و زمان
 جلوگیری از تضییع حقوق ارباب رجوع و دانشگاه
 آراستگی ظاهر و پوشش مناسب با فرهنگ اسالمی
 تالش در جهتایجاد محیط کار پاکیزه و با نشاط
حقوق بیماران در حال احتضار

من حق دارم که:
به عنوان انسان زنده تا زمان مرگ تحت درمان قرار بگیرم.
 احساسات و عواطفم را در رابطه با مرگ خود بیان نمایم.
 در تصمیم گیری های درمانی و مراقبتی مشارکت نمایم.
انتظار توجهات پزشکی و پرستاری مداوم داشته باشم.
 به سؤال هایم با صداقت پاسخ داده شود و من را فریب ندهند.
 برای قبول مرگ به خودم و خانواده ام کمک شود.
 درد نداشته باشم.
 در صلح و باوقار بمیرم.
 زمان فوت کردن تنها نباشم.
 به شخصیت من احترام گذاشته شود و برای تصمیمی که می گیرم مورد قضاوت قرار نگیرم.
 انتظار داشته باشم بدن من بعد از مرگ بعنوان یک انسان مورد احترام قرار بگیرد و تطهیر
شود.
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منشور حقوق کارکنان

در ماده 609قانون مجازات اسالمی به صراحت اعالم شده است که هرگونه توهین و تهدید
کارمندان در محیط کاری 3تا 6ماه حبس را شامل می شود .هر چند که وجود این ماده قانونی
این حق را به مدیران و کارمندان ادارات می دهد تا با نصب اطالعیه هایی از هرگونه اعتراض
نابجای ارباب رجوع جلوگیری کنند.
ارباب رجوع به عنوان مشتری کاال و خدمات شناخته می شود و بدون شک شایسته احترام است.
کارمندی هم که پشت میز خود نشسته و مشغول انجام کار اداری روزمره است ،به همین احترام
متقابل نیاز دارد.
اخالق خوش داشتن و تالش برای حفظ معیارهای این اخالق خوش نکته ای است که بر میزان
رضایت دو طرف تأثیر می گذارد.
زمانی که سخن از تکریم ارباب رجوع به میان می آید توجه به رفتارهایی اهمیت پیدا می کند
که قرار است از سوی کارکنان یک مجموعه صورت گیرد به این معنا که این افراد باید در حین
مواجهه با مخاطبان خود می بایست چه رفتارهایی داشته باشند تا رضایت مراجعه کنندگان را
در پی داشته باشد؟
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مقررات
اداری و انضباطی
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تعاریف

مؤسسه دولتی  :واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می شود و با
داشتن استقالل حقوقی ،بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه گانه و سایر
مراجع قانونی می باشد انجام می دهد.
کلیه سازمان هایی که در قانون اساسی نام برده شده است در حکم مؤسسه دولتی شناخته می
شود.
دستگاه اجرایی :کلیه وزارتخانه ها ،مؤسسات دولتی ،مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی،
شرکت های دولتی و کلیه دستگاهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر ویا تصریح نام است
از قبیل شرکت ملی نفت ایران ،سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ،بانک مرکزی ،بانک ها
و بیمه های دولتی ،دستگاه اجرایی نامیده می شوند.
پست سازمانی :عبارت است از جایگاهی که در ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی برای انجام
وظایف و مسئولیت های مشخص(ثابت و موقت) پیش بینی و برای تصدی یک کارمند در نظر
گرفته می شود .پست های ثابت صرفاً برای مشاغل حاکمیتی که جنبه استمرار دارد ایجاد خواهد
شد.
کارمند دستگاه اجرایی :فردی است که براساس ضوابط و مقررات مربوط ،به موجب حکم و یا
قرارداد مقام صالحیتدار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می شود.
انتصاب و ارتقاء شغلی
 انتصاب و ارتقاء شغلی کارمندان باید با رعایت شرایط تحصیلی و تجربی الزم و پس از احراز
شایستگی و عملکرد موفق در مشاغل قبلی آنان صورت گیرد.
 به منظور استقرار نظام شایستگی و ایجاد ثبات در خدمت مدیران ،دستگاه های اجرایی
موظفند اقدامات زیر را انجام دهند:
الف -در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای ،شرایط تخصصی الزم را تعیین
نموده تا افراد از مسیر ارتقاء شغلی به مراتب باالتر ارتقاء یابند .در مواردی که از این طریق امکان
انتخاب وجود نداشته باشد ،با برگزاری امتحانات تخصصی الزم ،انتخاب صورت می پذیرد.
دستگاه های اجرایی می توانند برای حداکثر پانزده درصد( )15%سمت های مدیریت حرفه ای از
افراد شایسته(با رعایت تخصص و تجربه شاغل ،بدون رعایت سلسله مراتب مدیریتی) خارج از
دستگاه استفاده نمایند.
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ب) عزل و نسب متصدیان پست های مدیریت سیاسی(مذکور در ماده( )71این قانون) بدون الزام
به رعایت مسیر ارتقاء شغلی از اختیارات مقامات باالتر می باشد.
ج) دوره خدمت در پست های مدیریت حرفه ای چهار ساله می باشد و تمدید آن بالمانع است.
تغییر سمت افراد قبل از مدت مذکور براساس آیین نامه ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب
هیأت وزیران می رسد امکان پذیر می باشد.
ارتقاء رتبه :
کلیه پرسنل رسمی و پیمانی در بدو ورود دررتبه مقدماتی قرار دارند .با داشتن شرایط به رتبه(
پایه ،ارشد ،خبره و عالی) سوق مییابد  ( .رتبه خبره و عالی صرفا" به مشاغل کارشناسی تعلق
می گیرد) .
 سه شرط ارتقای رتبه ی مقدماتی به پایه جهت مشاغل غیر کارشناسی:
300 ساعت آموزش
60 درصد نمره رضایت مسئول و مدیریت
 8 سال سابقه خدمت
 سه شرط ارتقای رتبه ی مقدماتی به پایه جهت مشاغل کارشناسی:
300 ساعت آموزش
60 درصد نمره رضایت مسئول و مدیریت
 6 سال سابقه خدمت
 سه شرط ارتقای رتبه ی پایه به ارشدجهت مشاغل غیرکارشناسی:
250 ساعت آموزش
70 درصد نمره رضایت مسئول و مدیریت
 20 سال سابقه خدمت
 سه شرط جهت ارتقای رتبه ی پایه به ارشد مشاغل کارشناسی:
250 ساعت آموزش
70 درصد نمره رضایت مسئول و مدیریت
 12 سال سابقه خدمت
 سه شرط جهت ارتقای رتبه ی ارشد به خبره مشاغل غیرکارشناسی:
200 ساعت آموزش
80 میانگین نمره ارزشیابی  6سال منتهی به زمان استحقاق رتبه قبلی
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 18سال سابقه خدمت
 سه شرط جهت ارتقای رتبه ی خبره به عالی مشاغل کارشناسی:
150ساعت آموزش
85میانگین نمره ارزشیابی  6سال منتهی به زمان استحقاق رتبه قبلی
 24سال سابقه خدمت
مستند تجربی کارمند در طی  24سال خدمت در حداقل 20صفحه تهیه و تنظیم شود
و از طریق سامانه مهندسی مشاغل ثبت نام بعمل آید (.کلیه ی تجربیات کسب شده
در طی خدمت که می تواند جهت پرسنل جدید کارامد باشد )

توانمندسازی کارمندان

سازمان موظف ا ست به منظور ارتقاء سطح کارایی و اثربخشی دستگاه های اجرایی ،نظام
آموزش کارمندان دستگاه های اجرایی به گونه ای طراحی نماید که همراه با متناسب ساختن
دانش  ،مهارت و نگرش کامل را با شغل مورد نظر ،انگیزه های الزم را جهت مشارکت مستمر
کارمندان در فرایند آموزش تأمین نماید به نحوی که رابطه ای بین ارتقاء کارمندان و مدیران و
آموزش برقرار گردد و از حداقل سرانه ساعت آموزشی براساس مقررات مربوط در هر سال برخوردار
گردند.
 دستگاه های اجرایی مکلفند با رعایت مقررات این قانون با نظام آموزش کارمندان دولت،
برنامه های آموزشی کارمندان خود را تدوین نمایند.
تبصره -دستگاه های اجرایی می توانند در غالب برنامه های آموزشی مصوب برای اجراء دوره های
آموزشی مورد نیاز خود با دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی انعقاد قرارداد نمایند .همچنین
دستگاه های مزبور می توانند کلیه مراحل طراحی ،اجرا و ارزشیابی دوره ها و فعالیت های
آموزشی و پژوهشی خود را به مؤسسات و مراکز آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی که
صالحیت فنی و تخصصی آنها به تأیید سازمان رسیده باشد ،واگذار نماید.
 اعزام کارمندان دستگاهای اجرایی از زمان تصویب این قانون برای طی دورهای آموزشی که
منجر به اخذ مدرک دانشگاهی ویا معادل آن میگردد در داخل وخارج از کشور با هزینه دستگاه-
های مربوط و استفاده از مأموریت آموزشی ممنوع می باشد.
تبصره -ایثارگران مشمول مقررات خاص خود می باشند.
 کارمندان موظفند همواره نسبت به توانمندسازی و افزایش مهارت ها و توانایی های شغلی
خود اقدام نمایند .دستگاه های اجرایی شیوه ها و الگوهای الزم برای افزایش توان و توان سنجی
مداوم کارمندان خود را که توسط سازمان تهیه و ابالغ می شودبه مورد اجرا خواهند گذارد.
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حقوق و مزایا و ارتقاء شغلی
نظام پرداخت کارمندان دستگاه های اجرایی براساس ارزشیابی عوامل شغل و شاغل و سایر
بازنشستگان و موظفین یا مستمری بگیران نیز به همین میزان تعیین می گردد.
تبصره-ضریب ریالی مذکور در این ماده با توجه به شاخص هزینه زندگی در الیحه بودجه ساالنه
پیش بینی و به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید.
کلیه مشاغل مشمول این قانون براساس عواملی نظیر اهمیت و پیچیدگی وظایف و مسئولیت
ها ،سطح تخصص و مهارت های مورد نیاز به یکی از طبقات جدول یا جدوال حق شغل اختصاص
می یابند.
حداقل امتیاز جدول یا جدوال ارزشیابی مشاغل( )2000و حداکثر آن( )6000می باشد.
تبصره -1هر کدام از مشاغل متناسب با ویژگی ها ،حداکثر در پنج رتبه ،مقدماتی ،پایه ،ارشد،
خبره و عالی طبقه بندی می گردند و هر کدام از رتبه ها به یکی از طبقات جدول یا جدوال
موضوع این ماده اختصاص می یابد .رتبه های خبره و عالی به مشاغل کارشناسی و باالتر اختصاص
می یابد.
شاغلین مربوط در بدو استخدام در رتبه مقدماتی قرار می گیرند و براساس عواملی نظیر ابتکار و
خالقیت ،میزان افزایش مهارت ها ،انجام خدمات برجسته ،طی دوره های آموزشی و میزان جلب
رضایت ارباب رجوع براساس ضوابطی که متناسب با ویژگی های مشاغل به تصویب شورای توسعه
مدیریت می رسد ارزیابی و حسب امتیازات مکتسبه و طی حداقل مدت تجربه مربوط به سطوح
پایه ،ارشد ،خبره و عالی ارتقاء می یابند .نخبگانی که طبق ضوابط مصوب شورای عالی انقالب
فرهنگی تعیین می شوند و افرادی که عالوه بر شرایط عمومی در بدو استخدام از تجربه و مهارت
الزم برخوردار هستند طبق آئین نامه ای که به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می
رسد از طی برخی از رتبه ها معاف و در یکی از رتبه های دیگر قرار می گیرند.
تبصره -2کلیه عناوین مدیریت و سرپرستی متناسب با پیچیدگی وظایف و مسؤولیت ها ،حیطه
سرپرستی و نظارت و حساسیت های شغلی و سایر عوامل مربوط در یکی از طبقات جدول فوق
العاده مدیریت که حداقل امتیاز آن( )500و حداکثر( )5000است ،قرار می گیرند.
تبصره -3امتیاز طبقه مشاغل آموزشی تمام وقت وزارت آموزش و پرورش و بهداشتی و درمانی
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در جدول یا جداول حق شغل با ضریب( )1/1محاسبه
می گردد.
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کلیه شاغلین مشمول این قانون براساس عواملی نظیر تحصیالت ،دوره های آموزشی و مهارت
(عالوه بر حداقل شرایط مذکور در اولین طبقه شغل مربوط) ،سنوات خدمت و تجربه از امتیاز
حق شاغل که حداقل( )1000و حداکثر( )4500امتیاز می باشد ،بهره مند می گردند.
حداکثر امتیازاین ماده برای هر شاغل از هفتاد و پنج درصد( )75%امتیاز شغل وی تجاوز نخواهد
کرد.
تبصره -هنرمندان و افرادی که در حوزه های علمیه تحصیل نموده اند براساس آئین نامه که با
پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد با مقاطع رسمی تحصیلی همتراز می گردند.
 جدول یا جداول موضوع ماده( )65و تبصره های( )1و( )2آن بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب
هیأت وزیران می رسد و تخصیص هر کدام از مشاغل و طبقات شغلی آن به یکی از طبقات جداول
حق شغل با پیشنهاد سازمان توسط شورای توسعه مدیریت انجام و برای اجرا به دستگاههای
اجرایی ابالغ می گردد .ارزیابی عوامل مربوط به شاغل براساس ضوابطی که با پیشنهاد سازمان
به تصویب شورای مذکور می رسد توسط دستگاه های اجرایی انجام خواهد شد و سازمان بر اجرا
این امر نظارت می نماید.
 عالوه بر پرداخت های موضوع ماده( )65و تبصره های آن و ماده( )66که حقوق ثابت تلقی
می گردد فوق العاده هایی به شرح زیر به کارمندان قابل پرداخت می باشد:
 -1فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا برای مشاغل تخصصی که شاغلین آنها
دارای مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد و باالتر می باشند تا به میزان بیست و پنج درصد()25%
امتیاز حقوق ثابت برای سایر مشاغل تا بیست درصد( )20%حقوق ثابت هر کدام از کارمندان
واجد شرایط پرداخت خواهد شد .فهرست این مناطق در هر دوره برنامه پنجساله با پیشنهاد
سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد.
 -2فوق العاده ایثارگری متناسب با درصد جانبازی و مدت خدمت داوطلبانه در جبهه و مدت
اسارت تا( )1500امتیاز و به دارندگان نشان های دولتی تا( )750امتیاز تعلق می گیرد.
کارمندان و بازنشستگان که در زمان جنگ در مناطق جنگزده مشغول خدمت اداری بوده اند به
ازاء هر سال خدمت در زمان جنگ( )125امتیاز در نظر گرفته می شود.
 -3فوق العاده سختی کار و کار در محیطهای غیرمتعارف نظیر کار با اشعه و مواد شیمیایی ،کار
با بیماران روانی ،عفونی و در اورژانس و در بخشهای سوختگی و مراقبت های ویژه بیمارستانی تا
( ) 1000امتیاز و در مورد کار با مواد سمی ،آتش زا و منفجره و کار در اعماق دریا ،امتیاز یاد
شده با تصویب هیأت وزیران تا سه برابر قابل افزایش خواهد بود.
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 -4کمک هزینه عائله مندی و اوالد به کارمندان مرد شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر مشمول
این قانون که دارای همسر می باشند معادل( )800امتیاز و برای هر فرزند معادل( )200امتیاز و
حداکثر سه فرزند .حداکثر سن برای اوالدی که از مزایای این بند استفاده می کنند به شرط
ادامه تحصیل و نیز غیرشاغل بودن فرزند )25( ،سال تمام و نداشتن شوهر برای اوالد اناث خواهد
بود .کارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر مشمول این قانون که دارای همسر نبوده و یا
همسر آنان معلول و یا از کار افتاده کلی می باشد و یا خود به تنهایی متکفل مخارج فرزندان
هستند از مزایای کمک هزینه عائله مندی موضوع این بند بهره مند می شوند .فرزندان معلول و
از کار افتاده کلی به تشخیص مراجع پزشکی ذی ربط مشمول محدودیت سقف سنی مزبور نمی
باشند.
 -5فوق العاده شغل برای مشاغل تخصصی ،متناسب با سطح تخصص و مهارت ها ،پیچیدگی
وظایف و مسؤولیت ها و شرایط بازار کار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران برای مشاغل
تا سطح کاردانی حداکثر( )700امتیاز و برای مشاغل همسطح کارشناسی حداکثر( )1500امتیاز
و برای مشاغل باالتر حداکثر( )2000امتیاز تعیین می گردد .این فوق العاده با رعایت تبصره این
ماده قابل پرداخت می باشد.
 -6فوق العاده کارایی و عملکرد در چهارچوب ضوابط این بند و تبصره این ماده قابل پرداخت می
باشد:
الف -به حداکثر هفتاد درصد( )70%ازکارمندان هر دستگاه براساس رتبه بندی نمرات ارزشیابی
کارمندان ،طبق عملکرد کارمندان و با توجه به امتیازی که از عواملی نظیر رضایت ارباب رجوع،
و ارتقاء ،اثربخشی و کیفیت و سرعت در تمام کار کسب می نمایند .براساس دستورالعملی که
سازمان ابالغ می نماید تا( )20%امتیاز مربوط به حقوق ثابت وی در مقاطع سه ماهه قابلپرداخت
می باشد.
ب -میزان بهرمندی کارمندان هر دستگاه از سقف هفتاد( )70%درصد مذکور در این بند متناسب
با میزان موفقیت در تحقق تکالیف قانونی واجربرنامه ها و ارزشیابی عملکرد دستگاه که سازمان
وتصویب شورای عالی اداری درسه سطح متوسط ،خوب و عالی رتبه بندی می گردند به ترتیب
(% 50 ،30%و  )%70تعیین می گردد.
ج -مقامات دستگاهای اجرایی مذکور در ماده( )71متناسب با رتبه دستگاه ذیربط مشمول
دریافت این فوق العاده می باشند.
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 -7به منظور جبران هزینه سفر و مأموریت روزانه داخل و خارج از کشور ،نوبت کاری ،جابه
جایی محل خدمت کارمندان باتشخیصدستگاها اجرایی ،کسر صندوق و تضمین ،مبالغی با
پیشنهادسازمان و تصویب هیأت وزیران بهکارمندانپرداخت خواهدشد.
 -8به کارمندانی که در خارج از کشور در پستهای سازمانی اشتغال دارند فوق العاده اشتغال
خارج از کشور براساس ضوابطی که به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد پرداخت
می گردد.
این گونه کارمندان در مدتی کهازفوق العادهاشتغالخارجاز کشور استفاده می کننددریافت دیگری
به استثناء مواردی که به موجب قوانین خاص برای اشتغال در خارج از کشور به این گونه کارمندان
تعلق می گیرد نخواهد داشت.
 -9در صورتی که بنا به در خواست دستگاه کارمندان موظف به انجام خدماتی خارج از وقت
اداری گردند براساس آئین نامه ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد ،می
توان مبالغی تحت عنوان اضافه کار حق التحقیق ،حق التدریس ،حق الترجمه و حق التألیف به
آنها پرداخت نمود.
مجموعمبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه کار و حق التدریس به هر یک از کارمندان نباید از
حداکثر( )50%حقوق ثابت و فوق العاده های وی تجاوز نماید.
در هر دستگاه اجرایی تا( )25%کارمندان آن دستگاه که به اقتضاء شغلی ،اضافه کار بیشتری
دارند از محدودیت سقف( )50%مستثنی می باشد.
 -10فوق العاده ویژه در موارد خاص ب ا توجه به عواملی از قبیل بازار کار داخلی و بین المللی،
ریسک پذیری ،تأثیر اقتصادی فعالیت ها در درآمد ملی ،انجام فعالیت و وظایف تخصصی و ستادی
و تحقیقاتی و حساسیت کار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران امتیاز ویژه ای برای
حداکثر( )25%از مشاغل ،در برخی از دستگاه های اجرایی تا( )50%سقف امتیاز حقوق ثابت و
فوق العاده های مستمر مذکور در این فصل در نظر گرفته خواهد شد.
تبصره -پرداخت فوق العاده های مذکور در بندهای( )5و( )6این ماده در هر کدام از دستگاه های
اجرایی ،مشروط به اعمال اصالحات ساختاری ،نیروی انسانی ،فناوری و واگذاری امور به بخش
غیردولتی(احکام مذکور در این قانون) و استفاده از منابع حاصل از صرفه جویی های به عمل
آمده ،در سقف اعتبارات مصوب از سال 1387امکان پذیر می باشد و این فوق العاده ها جزء دیون
منظور نمی گردد .انجام اصالحات مذکور در این تبصره باید به تأیید سازمان برسد.
به دستگاه های اجرایی اجازه داده می شود تا بیست و پنج درصد( )25%اعتباراتی که از محل
اصالحات مذکور در تبصره ماده فوق الذکر در هر کدام از واحدهای سازمانی صرفه جویی می
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گردد را(با تأیید ذی حساب مربوطه) به عنوان فوق العاده بهره وری غیرمستمر به کارمندان و
مدیرانی که در همان واحدها ،خدمات برجسته انجام می دهند پرداخت نمایند.
شرایط تصدی مشاغل اختصاصی دستگاه های اجرایی به تناسب وظایف پست های قابل
تخصیص به هر شغل ،از لحاظ معلومات ،تحصیالت ،تجربه ،مهارت و دوره های آموزشی مورد نیاز
و عوامل مؤثر دیگر با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تأیید سازمان و تصویب شورای توسعه مدیریت
تعیین می گردد .و در انتصاب افراد به مشاغل مذکور رعایت شرایط مصوب الزامی می باشد.
تبصره -1شرایط تصدی مشاغل عمومی که در پیش از یک دستگاه شاغل دارند به تناسب پستهای
قابل تخصیص به هر شغل توسط سازمان ت هیه و پس از تصویب شورای توسعه مدیریت جهت
اجرا به دستگاه های ذی ربط ابالغ می گردد.
تبصره -2دستگاه های اجرایی موظفند حداکثر ظرف مدت سه سال شرایط تصدی مشاغل
اختصاصی خود را به سازمان اعالم نمایند .در غیر این صورت سازمان موظف است شرایط تصدی
مشاغل اختصاصی را رأساً به شورای توسعه مدیریت پیشنهاد نماید .تا تغییر ضوابط قبلی ،شرایط
مصوب فعلی قابل اجرا است.
 امتیاز شغلی مدیران عامل و اعضاء هیأتهای مدیره شرکتهای دولتی که براساس سیاست-
های مصوب مقام معظم رهبری در مورد اصل چهل و چهارم( )44قانون اساسی جمهوری اسالمی
ایران باید در اختیار دولت بماند با توجه به نوع وظایف ،حساسیت ،سطح تخصصی کارمندان،
تأثیر و نقش اقتصادی شرکت ،نوع تولید و خدمات ،کارآیی و اثربخشی و سهم شرکت در درآمد
ملی تعیین خواهد گردید.
سقف امتیاز این ماده حداکثر( )1/5برابر حداکثر ارقام امتیاز شغلی مذکور در این فصل می باشد.
این گونه کارمندان حسب مورد از امتیازات شاغل و فوق العاده های مذکور در ماده( )68بهره مند
خواهند بود.
تبصره -حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضاء هیأت مدیره سایر شرکت های دولتی که براساس
سیاستهای مصوب مقام معظم رهبری باید شرکت آنها به بخش غیردولتی واگذار گردد .مشابه
سایر مدیران حرفه ای مذکور در این قانون تعیین و پرداخت می گردد.
 امتیاز مدیران عیدی پایان سال کارمندان و بازنشستگان و موظفین معادل( )5000می باشد.
 حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین ،حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول
این قانون و سایر حقوق بگیران دستگاه های اجرایی و صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه
های اجرایی هر سال با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد.
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تبصره -سقف حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر نباید از( )7برابر حداقل حقوق ثابت و فوق
العاده های مستمر تجاوز کند .فوق العاده های مذکور در بندهای( )3( ،)2و( )5ماده( )68فوق
العاده مستمر تلقی می گردند.
تعیین میزان فوق العاده های مذکور در بندهای( )9( ،)8( ،)7( ،)6( ،)5و( )10ماده( )68این
قانون تا سقف تعیین شده توسط مراجع ذی ربط با وزیر و یا رئیس دستگاه اجرایی و یا مقامات
و مدیران خواهد بود.
 در دستگاه های مشمول این قانون کلیه مبانی پرداخت خارج از ضوابط و مقررات این فصل
به استثناء پرداخت های قانونی که در زمان بازنشسته شدن یا از کارافتادگی و یا فوت پرداخت
می گردد و همچنین برنامه کمک های رفاهی که به عنوان یارانه مستقیم در ازاء خدماتی نظیر
سرویس رفت و آمد ،سلف سرویس ،مهدکودک و یا سایر موارد پرداخت می گردد ،با اجرا این
قانون لغو می گردد.
تبصره -در صورتی که با اجرا این فصل ،حقوق ثابت و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی
هر یک از کارمندان که به موجب قوانین و مقررات قبلی دریافت می نمودند کاهش یابد ،تا میزان
دریافتی قبلی ،تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود و این تفاوت تطبیق ضمن درج در حکم
حقوقی با ارتقاءهای بعدی مستهلک می گردد .این تفاوت تطبیق در محاسبه حقوق بازنشستگی
یا وظیفه نیز منظور می گردد.
 کلیه مبالغ پرداختی به مشمولین این قانون اعم از مستمر ،غیرمستمر ،پاداش و هزینه ها،
باید در فیش حقوقی کارمندان درج گردد.
حقوق و تکالیف کارمندان
کارمندان دستگاه های اجرایی سالی سی روز حق مرخصی کاری با استفاده از حقوق و مزایای
مربوط را دارند .حداکثر نیمی از مرخصی کارمندان در هر سال قابل دخیره شدن است.
تبصره -1کارمندان دستگاه های اجرایی می توانند در طول مدت خدمت خود با موافقت دستگاه
ذی ربط حداکثر سه سال از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند و در صورتی که کسب مرخصی
برای ادامه تحصیالت عالی تخصصی در رشته مربوط به شغل کارمندان تا مدت دو سال قابل
افزایش خواهد بود.
تبصره -2کارمندان دستگاه های اجرایی طبق گواهی و تأیید پزشک معتمد حداکثر از چهار ماه
مرخصی استعالجی در سال استفاده خواهند نمود .بیماری های صعب العالج به تشخیص وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی از محدودیت زمانی مذکور مستثنی می باشد و مقررات مربوط
در آئین نامه این فصل پیش بینی می گردد.
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تبصره -3مشمولین مقررات قانون تأمین اجتماعی از نظر استفاده از مرخصی استعالجی تابع همان
مقررات می باشند.
تبصره -4کارمندان زن که همسر آنها در مأموریت به سر می برند می توانند تا پایان مأموریت
حداکثر به مدت شش سال از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند.
دستگاه های اجرایی مکلفند در چهارچوب بودجه های مصوب و آئین نامه ای که به تصویب
هیأت وزیران می رسد ،کارمندان و بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان را عالوه بر استفاده از
بیمه پایه درمان ،با مشارکت آنان به صورت هماهنگ و یکنواخت برای کلیه کارمندان دولت تحت
پوشش بیمه های تکمیلی قرار دهند.
 دستگاه هایاجرایی مکلفند در ایجاد محیط مناسب کار و تأمین شرایط بهداشتی و ایمنی
برای کارمندان خود اقدامات الزم را به عمل آورند.
 ساعات کار کارمندان دولت چهل و چهار ساعت در هفته می باشد و ترتیب و تنظیم ساعات
کار ادارات با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران تعیین می گردد و تغییر ساعت کار کارمندان
در موارد ضروری با رعایت سقف مذکور با دستگاه ذی ربط می باشد .میزان ساعات تدریس
معلمان و اعضاء هیأت علمی از ساعات موظف ،در طرح های طبقه بندی مشاغل ذی ربط تعیین
خواهد شد.
تبصره -1کارمندان می توانند با موافقت دستگاه اجرایی ساعات کار خود را تا یک چهارم ساعت
کار روزانه(حداکثر 11ساعت) تقلیل دهند.
میزان حقوق و مزایا ،نحوه محاسبه سوابق خدمت این قبیل کارمندان متناسب با ساعات کار آنان
تعیین خواهد شد.
تبصره -2دستگاه های اجرایی می توانند در موارد خاص با موافقت هیأت وزیران و رعایت سقف
ساعات کار با توجه به شرایط جغرافیایی و منطقی و فصلی ساعات کار خود را به ترتیب دیگری
تنظیم نمایند.
تبصره-3کلیه دستگاه های اجرایی استانی موظفند ساعات کار خود را در شش روز هفته تنظیم
نمایند( .ستاد مرکزی دستگاه های اجرایی مشمول این حکم نمی باشند).
 کارمندان دستگاه های اجرایی در انجام وظایف و مسئولیت های قانونی در برابر شاکیان مورد
حمایت قضائی می باشند و دستگاه های اجرایی مکلفند که تقاضای کارمندان برای دفاع از انجام
وظایف آنها با استفاده از کارشناسان حق وقی خود یا گرفتن وکیل از کارمندان حمکایت قضائی
نمایند.
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 کارمندان دستگاه های اجرایی در مورد استفاده از تسهیالت و امتیازات و انتصاب مشاغل
سازمانی در صورت داشتن شرایط الزم از حقوق یکسان برخوردار بوده و دستگاه های اجرایی
مکلفند با رعایت موازین و مقررات مربوطه و عدالت استخدامی ،حقوق کارمندان خود را در موارد
مذکور در این قانون مدنظر قرار دهند.
 کارمندان دستگاه های اجراییموظف می باشند که وظایف خود را با دقت ،سرعت ،صداقت،
امانت،گشاده رویی ،انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه
انجام دهند و در مقابل عموم مراجعین به طور یکسان و دستگاه ذی ربط پاسخگو باشند.
هرگونه بی اعتنایی به امور مراجعین وتخلف از قوانین و مقررات عمومی ممنوع می باشد .ارباب
رجوع می توانند در برابر برخورد نامناسب کارمندان با آنها وکوتاهی در انجام وظایف به
دستگاهاجرایی ذی ربط و یابه مراجع قانونی شکایت نمایند.
 اخذ رشوه و سوءاستفاده از مقام اداری ممنوع می باشد .استفادهاز هرگونه امتیاز،تسهیالت،حق
مشاوره ،هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط
کارمنداندستگاههای اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذی ربط
خود تخلف محسوب می شود.
تبصره  -1دستگاههای اجرایی موظفند عالوه بر نظارت مستقیممدیران از طریق انجام بازرسی
های مستمرداخلی توسط بازرسان معتمد و متخصص در اجرا این ماده نظارت مستقیمنمایند.
چنانچه تخلف هریک از کارمندان مستند به گزارش حداقل یک بازرس معتمد به تأیید مدیر
مربوطه برسد باالترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز ،می توانند دستورالعمل
کسر یک سوم از حقوق ،مزایا و عناوین مشابه و یا انفصال از خدمات دولتی برای مدت یک ماه
تا یک سال را برای فرد متخلف صادر نمایند.
تبصره -2در صورت تکرار این تخلف به استناد گزارش هایی که به تأیید بازرس معتمد و مدیر
مربوطه برسد پرونده فرد خاطی به هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع و یکی از مجازات
های بازخرید ،اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتی اعمال خواهد شد.
تبصره-3دستگاههای اجرایی موظفند پرونده افراد حقیقی و حقوقی رشوه دهنده به کارمندان
دستگاههای اجرایی را جهت رسیدگی و صدور حکم قضائی به مراجع قضائی ارجاع نمایند.
تبصره -4سازمان موظف است اسامی افراد حقیقی و حقوقی رشوه دهنده به کارمندان دستگاه
های اجرایی را جهت ممنوعیت عقد قرارداد به کلیه دستگاه های اجرایی اعالم نماید.
 مدیران و سرپرستاران بالفصل ،مسؤول نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود
در انجام وظایف محوله می باشندو در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند .در صورتیکه
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کارمندان مزبور با اقدامات خود موجب ضرر و زیان دولت گردند و یا تخلفاتی نظیر رشوه و یا
سوءاستفاده درحیطه مدیریت مسؤولین مزبور مشاهده و اثبات گردد ،عالوه بر برخورد با کارمندان
خاطی با مدیران و سرپرستان کارمندان(حسب مورد) نیز که در کشف تخلف یا جرایم اهمال
نموده باشند مطابق قوانین مربوط،با آن رفتار خواهد شد.
 کلیه کارمندان دستگاههای اجرایی موظفند در ساعات تعیین شده موضوع ماده( )78به انجام
وظایف مربوط بپردازند و در صورتی که در مواقع ضروری خارج از وقت اداری مقرر و یا ایام
تعطیل به خدمات آنان نیاز باشد براساس اعالم نیاز دستگاه مکلف به حضور در محل کار و انجام
وظایف محوله در قبال حق الزحمه یا اضافه کاری برابر مقررات مربوط خواهند بود.
 تصدی بیش از یک پست سازمانی برای کلیه کارمندان دولت ممنوع می باشد .در موارد
ضروری با تشخیص مقام مسئول مافوق متصدی موقت پست سازمان مدیریتی یا حساس به
صورت سرپرستی بدون دریافت حقوق و مزایا برای حداکثر چهار ماه مجاز می باشد.
تبصره -عدم رعایت مفاد ماده فوق الذکر توسط هر یک از کارمندان دولت اعم از قبول کننده
پست دوم یا مقام صادرکننده حکم مختلف محسوب و در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری
رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد.
 به کارگیری بازنشستگان ممنوع می باشد.
 کارمندان دستگاه های اجرایی مکلف می باشند در حدود قوانین و مقررات ،احکام و عوامل
رؤسای مافوق خود را در امور اداری اطاعت نمایند ،اگر کارمندان حکم یا امر مقام مافوق را
برخالف قوانین و مقررات اداری تشخیص دهند ،مکلفند کتباً مغایر دستور را با قوانین و مقررات
ب ه مقام مافوق اطالع دهند .در صورتی که بعد از این اطالع ،مقام مافوق کتباً اجرای دستور خود
را تأیید کرد ،کارمندان مکلف به اجرای دستور صادره خواهند بود و از این حیث مسؤولیتی متوجه
کارمندان نخواهد بود و پاسخگویی با مقام دستور دهنده می باشد.
 رسیدگی به مواردی که در این قانون ممنوع و یا تکلیف شده است و سایر تخلفات کارمندان
دستگاه های اجرایی و تعیین مجازات آنها طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری -مصوب-1372
می باشد«.به استثنا ماده( )91که ترتیب آن در این ماده مشخص شده است».
 خروج از تابعیت ایران و یا قبول تابعیت کشور بیگانه به شرط گواهی وزارت امور خارجه
موجب انفصال از خدمات دولت خواهد بود.
 پرداخت اضافه کاری تنها در قبال انجام کار اضافی در ساعات غیراداری مجاز می باشد و
هرگونه پرداخت تحت این عنوان بدون انجام کار اضافی در حکم تصرف غیرقانونی وجه و اموال
عمومی است.
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جداول امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری
 -1جدول حق شغل :امتیازات حق شغل مشاغل دستگاه های اجرایی ،براساس اهمیت و پیچیدگی
وظایف و مسؤولیت ها ،سطح تخصص و مهارت های مورد نیاز ،براساس جدول شماره یک()1
برای اجرا است 1388/1/1به شرح ذیل تعیین می شود:
رتبه های شغلی

مقدماتی

پایه

ارشد

خبره

عالی

طبقه یک

2400

2650

ــــــ

ــــــ

ــــــ

طبقه دو

2600

2850

ــــــ

ــــــ

ــــــ

طبقه سه

2800

3050

ــــــ

ــــــ

ــــــ

طبقه چهار

3000

3250

3600

4050

4600

طبقه پنج

3200

3450

3800

4250

4800

طبقه شش

3400

3650

4000

4450

5000

طبقه هفت

3600

3850

4200

4650

5200

طبقه هشت

3800

4050

4400

4850

5400

طبقه نه

4000

4250

4600

5050

5600

طبقه ده

4200

4450

4800

5250

5800

طبقه یازده

4400

4650

5000

5450

6000

طبقه دوازده

4600

4850

5200

5650

6200

طبقه سیزده

4800

5050

5400

5850

6400

طبقه چهارده

5000

5250

5600

6050

6600

طبقه پانزده

5200

5450

5800

6250

6800

طبقه شانزده

5400

5650

6000

6450

7000

طبقات جدول

تبصره -امتیاز حق شغل مشاغل آموزشی تمام وقت وزارت آموزش و پرورش و مشاغل بهداشتی
و درمانی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،با توجه به طبقه و رتبه شغلی مربوط با ضریب
( )1/1محاسبه می شود.
 -2امتیاز فوق العاده مدیریت هر یک از عناوین مدیریت و سرپرستی(مدیران حرفه ای) متناسب
با پیچیدگی وظایف و مسئولیت ها ،حیطه سرپرستی و نظارت و حساسیت های شغلی و سایر
عوامل مربوط براساس جدول شماره دو( )2تعیین می شود.
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حوزه جغرافیایی خدمت

شهرستان

استان

ملی

2

3

1

سطوح مدیریت

5

4

سطح یک

510

950

سطح دو

550

2350 1900 1450 1000

سطح سه

600

2400 1950 1500 1050

سطح یک

650

2450 2000 1550 1100

سطح دو

700

2500 2050 1600 1150

سطح سه

750

2550 2100 1650 1200

سطح یک

800

2600 2150 1700 1250

سطح دو

850

2650 2200 1750 1300

سطح سه

900

2700 2250 1800 1350

2300 1850 1400

تبصره -1دستگاه های اجرایی موظفند عناوین مشاغل مدیریتی و سرپرستی خود را با توجه به
عوامل مندرج در بند( )2دستورالعمل به گونه ای مشخص نمایند که حداقل 50درصد از مشاغل
مذکور در سطح یک و حداکثر 20درصد آنان در سطح سه تخصیص یابند.
 -3امتیاز حق شاغل کارمندان براساس عوامل تحصیالت ،سنوات خدمت و تجربه ،دوره های
آموزشی و مهارت ها و توانایی های فردی براساس جدول شماره سه( )3تعیین می شود:
ردیف

امتیاز
تحصیالت

1

1200

2

1400

3

1700

4

2000

5

2300

امتیاز دوره های آموزشی مصوب

به ازای طی هر یک
ساعت دوره آموزشی
مصوب ،نیم امتیاز
(حداکثر 500امتیاز)

امتیاز مهارت و
توانایی ها

امتیاز سنوات خدمت
در هر سال

امتیاز تجربه مربوط و
مشابه در هر سال

250

15

10

300

20

12

400

25

14

600

30

16

800

35

18

 -4ایثارگران شاغل در دستگاه های اجرایی که از تسهیالت ایثارگری موجود در قوانین و مقررات
موضوعه بهره مند نشده اند و همچنین ایثارگرانی که از تاریخ 1388/1/1به استخدام دستگاه
های اجرایی درمی آیند حسب مورد ایثارگری به تصریح بند( )2ماده( )68قانون ،از امتیازات
جدول شماره چهار( )4بهره مند می شوند:
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ردیف

درصد جانبازی

مدت اسارت

مدت خدمت دواطلبانه
در جبهه

امتیاز

1

 5درصد

 6ماه

 6ماه

400

2

تا 10درصد

تا  12ماه

تا  12ماه

500

3

تا 15درصد

تا  18ماه

تا  18ماه

600

4

تا 20درصد

تا  24ماه

تا  24ماه

700

5

تا25درصد

تا  30ماه

تا  30ماه

800

6

تا 30درصد

تا  36ماه

تا  36ماه

900

7

تا 35درصد

تا  42ماه

تا  42ماه

1000

8

تا 40درصد

تا  48ماه

تا  48ماه

1100

9

تا 45درصد

تا  54ماه

تا  54ماه

1200

10

تا 50درصد

تا 60ماه

تا 60ماه

1300

11

تا 55درصد

تا  78ماه

تا  78ماه

1400

 60 12درصد و باالتر  78ماه و باالتر  78ماه و باالتر

1500

تبصره -در صورتی که کارمند از اجتماع حاالت ایثارگری برخوردار باشد ،باالترین امتیاز مربوط
به یکی از آنها مبنای تعیین امتیاز قرار گرفته و بیست و پنج درصد()25%از امتیاز حاالت دیگر
ایثارگری به امتیاز ایثارگری وی اضافه خواهد شد ،مشروط بر آنکه امتیاز ایثارگری آنان از سقف
( 1500امتیاز) تجاوز ننماید .امتیاز کارمندان ایثارگری که از تاریخ 1388/1/1در دستگاه های
اجرایی اشتغال یابند و یا از تحصیالت ایثارگری موجود در قوانین و مقررات موضوعه بهره مند
نشده اند ،براساس ساز و کار مذکور محاسبه می شوند .در هر صورت میزان دریافتی ایثارگران
که بابت ایثارگری در مقررات گذشته دریافت شده اند ،نباید کاهش یابد.
 -5بر استناد بند( )2ماده( )68قانون مدیریت خدمات کشوری امتیاز دارندگان نشان های دولتی
به شرح زیر تعیین می شود:
 800امتیاز
الف -دارندگان نشان عالی
ب -دارندگان نشانه تخصصی و عمومی درجه( 650 )1امتیاز
ج -دارندگان نشانه تخصصی و عمومی درجه( 500 )2امتیاز
د -دارندگان نشانه تخصصی و عمومی درجه( 400 )3امتیاز
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تبصره :در صورتی که کارمند دارای بیش از یک نشان دولتی باشد جمع امتیاز نشان های دولتی
با رعایت حداکثر سقف امتیاز( 800امتیاز) بالمانع است.
 -6تا تصویب و ابالغ دستورالعمل های مربوط به نحوه تعیین و تخصیص امتیاز ،درصد یا مبالغ
مربوط به فوق العاده اشتغال خارج از کشور ،سقفی کار و کار در محیط های غیرمتعارف ،مناطق
کمتر توسعه یافته ،بدی آب و هوا ،نوبت کاری ،مبلغ تضمین ،کسر صندوق ،فوق العاده محل
خدمت(جابه جایی محل خدمت) ،مبالغ مقطوع تعیین شده مندرج در آخرین حکم کارگزینی
سال 1387کارمندان و هزینه سفر در این سال ،مبنای پرداخت برای سال 1388می باشد.
 -7م بالغ مربوط به فوق العاده های محرومیت از تحصیالت زندگی مناطق مرزی و فوق العاده
جذب مناطق محروم و دور افتاده تحت عنوان فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته ،قابل پرداخت
می باشد .پس از تصویب و ابالغ فهرست مناطق کمتر توسعه یافته از سوی هیأت محترم وزیران
پرداخت مبلغ مذکور براساس فهرست مصوب و ضوابطی خواهد بود که از سوی شورای توسعه
مدیریت و سرمایه انسانی اعالم می شود.
 -8کمک هزینه های فوت و ازدواج براساس مقررات موجود و بر مبنای حکم کارگزینی کارمند
در پایان سال 1387پرداخت می شود.
 -9کارمندانی که در سال 1388حایز شرایط استفاده از موارد مندرج در بندهای()8( ،)7( ،)6
شوند ،همانند کارمندان مشاور در سال 1387با آنان رفتار خواهد شد.
 -10تا ابالغ دستورالعمل های مربوط به تعیین فوق العاده مأموریت و سایر هزینه های روزانه
مأمورین اعزامی دستگاه های اجرایی مشمول این قانون به خارج از کشور ،مفاد تصویب نامه
شماره/27395ت 14587هـ مورخ 1375/5/24هیأت وزیران و اصالحات بعدی آن برای اجرا
مالک عمل می باشد.
 -11ابالغ دستورالعمل های مربوط به تعیین فوقالعاده مأموریت روزانه کارمندان ،میزان فوق
1

العاده مذکور ،به ازای هر روز مأموریت معادل یک سی ام( )حقوق و فوق العاده های مشمول
30
کسور بازنشستگی قابل پرداخت می باشد .سایر موارد مطابق آیین نامه فوق العاده روزانه موضوع
بند( )30ماده( )39قانون استخدام کشوری مصوب 1352/6/24و اصطالحات بعدی آن خواهد
بود.
 -12کمک هزینه عایله مندی و اوالد به ترتیب 810و 210امتیاز به ازای هر اوالد ،حداکثر تا سه
اوالد قابل محاسبه می باشد.
نحوه تطبیق وضع کارمندان با جداول امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمت کشوری
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تطبیق با جدول حق شغل:
 -1چگونگی اجرای احکام مربوط به فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد کارمندان
آن دسته از دستگاه های ی که در شمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت نبوده اند،
متعاقباً اعالم می گردد.
 -2تطبیق کارمندان دستگاه های مشمول ،با توجه به گروه های بیست گانه موضوع ماده یک
قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ،به شرح زیر از معادل امتیازات طبقات جدول شمار
یک ( )1برخوردار می شوند:
الف) از گروه( )1تا گروه( )5معادل امتیازات طبقه( )1جدول شماره یک()1
ب) از گروه( )6تا گروه( )20به ترتیب معادل امتیازات طبقات( )2تا( )16جدول شماره یک()1
 -3تا تهیه و تنظیم ضوابط مربوط به نحوه تخصیص مشاغل به طبقات جدول حق شغل ،امتیاز
حق شغل کارمندانی که از ابتدای سال 1388در دستگاه های مشمول اشتغال می یابند ،موقتاً با
توجه به مدرک تحصیلی ،مطابق جدول شماره پنج( )5در یکی از طبقات جدول حق شغل(جدول
شماره یک) قرار می گیرند.
طبقات جدول

تحصیالت

طبقه یک

پایین تر از دیپلم

طبقه دو

دیپلم

طبقه سه

کاردانی

طبقه چهار

کارشناسی

طبقه پنج

کارشناسی ارشد

طبقه شش

دکتری

طبقه هفت

متخصصین و PHD

تبصره -مشمولین طبقه یک( )1و سه( ) 3جدول فوق در صورت دارا بودن سوابق خدمت دولتی
به ازای هر پنج( )5سال تجربه مربوط و مشابه و مشمولین سایر طبقات جدول مذکور به ازای هر
چهار ( ) 4سال تجربه مربوط و مشابه ،یک طبقه و حداکثر تا شش( )6طبقه ارتقاء می یابند.
1

سوابق دولتی غیرمربوط برای ارتقاء به هر طبقه به میزان یک دوم( ) قابل محاسبه خواهد بود.
2

تطبیق وضع کارمندان در رتبه های شغلی به شرح بندهای زیر انجام می شود:
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الف -کارمندانی که د ر اجرای طرح مسیر ارتقای شغلی ،موضوع تصویب نامه های شماره4169
ت 25703/هـ مورخ /2552 ،1381/5/23ت 29933هـ مورخ /2774 ،1383/1/26ت30397/
هـ مورخ 1383/1/29هیأت وزیران و اصالحات بعدی آن و دستورالعمل های مربوط ،از عناوین
ارشد ،خبره و عالی برخوردار شده اند با همان عناوین در رتبههای جدول حق شغل قرار می
گیرند.
ب -کارمندانی که در اجرای ماده( )8قانون نظام هماهنگ پرداخت کارمندان دولت از( 80درصد)
مجموع حقوق و فوق العاده شغل مشابه قانون اعضای هیأت علمی برخوردار شده اند ،متناسب با
جدول مربوط(ردیف -1مربی ،ردیف -2استادیار ،ردیف -3دانشیار) شناخته شده اند ،به ترتیب
همتراز رتبه های ارشد ،خبره و عالی جدول حق شغل قرار می گیرند.
ج) کارمندانی که در شمول بندهای(الف و ب) قرار نمی گیرند ،بدواً در رتبه مقدماتی قرار گرفته
و به ازای هر( )6سال سابقه خدمت تمام وقت با تجربه مربوط و مشابه و یا 10سال تجربه
غیرمربوط ،به یک رتبه باالتر ،ارتقاء می یابند .کارمندان مشمول این بند در مشاغل تا سطح
کاردانی حداکثر تا رتبه پایه و در مشاغل سطح کارشناسی و باالتر ،حداکثر تا رتبه ارشد ارتقاء
می یابند.
د -آن دسته از کارمندان آموزش و پرورش که به صورت توام مشمول بند(الف و ب) می باشند
از باالترین رتبه یکی از بندهای فوق برخوردار خواهند شد.
هـ -کارمندانی که در سال 1388در دستگاه های اجرایی اشتغال می یابند در رتبه مقدماتی قرار
می گیرند ،در صورتی که این قبیل کارمندان دارای سابقه خدمتی دولتی باشند ،براساس سوابق
مذکور و به ازای هر شش( )6سال سابقه خدمت دولتی تمام وقت باتجربه مربوط و مشابه ،به یک
رتبه باالتر ارتقاء می یابد(مشاغل تا سطح کاردانی حداکثر تا رتبه ارشد ارتقاء می یابند) .سنوات
1

دولتی غیرمربوط این قبیل کارمندان برای ارتقاء به هر رتبه به میزان یک دوم( ) قابل محاسبه
2
خواهد بود.
 -5امتیاز فوق العاده مدیریت هر یک از عناوین مدیریت و سرپرستی(مدیران حرفه ای) به شرح
جدول شماره شش( )6و براساس جدول شماره دو( )2و با توجه به سطح مدیریت تعیین می
شود.
عناوین مدیریت و
سرپرستی

معاون اداره و
همتراز

رئیس اداره و
همتراز

معاون مدیر کل و
همتراز

مدیر کل و همتراز

معاون مؤسسه و
همتراز

ردیف مربوط

5

4

3

2

1
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تبصره -موارد همترازی باید به تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور برسد .در مواردی
که قبالً تأیید الزم اخذ شده باشد کماکان مالک عمل برای تعیین امتیاز فوق العاده مدیریت می باشد.
 -6به منظور تطبیق وضع کارمندان دستگاه های اجرایی با جدول حق مشاغل ،مدارک تحصیلی
کارمندان(مدارک علمی و دارای ارزش استخدامی) برای تعیین امتیاز تحصیالت ،سنوات خدمت و تجربه ،دوره
های آموزشی و مهارت ها و توانایی های فردی مالک عمل قرار گرفته و متناسب با ردیف های جدول شماره()3
براساس جدول شماره هفت( )7معین می شود.

مقطع تحصیلی

ردیف جدول
شماره()3

دیپلم

1

فوق دیپلم

2

لیسانس

3

فوق لیسانس و دکترای حرفه
ای

4

دکترای تخصصی()ph.D

5

تبصره -1به ازای هر سال سابقه خدمت در مشاغل سرپرستی یک درصد( )1%و در مشاغل
مدیریتی دو درصد( )2%به ترتیب حداکثر ده درصد( )10%و بیست درصد()20%از مجموع سقف
امتیازات شاغل موضوع ماده( )66قانون به امتیازات حق شاغل کارمندان مشمول اضافه می شود.
در هر حال مجموع امتیازات موضوع این تبصره نباید از بیست درصد( )20%سقف حق شاغل
تجاوز نماید.
افرادی که در طول سال جاری از یکی از فوق العاده های موضوع بندهای( )2و( )6این دستورالعمل
بهره مند باشند در صورتی که در سال جاری فاقد شرایط قانونی برخوردار از فوق العاده های
مذکور گردند به همان نسبت از حکم کارگزینی آنها کسر می گردد و در صورتی که مجدداً در
سال جاری حایز شرایط مربوط گردند معادل مبالغ کسر شده از این بابت برای مدت پس از احراز
شرایط با آنها پرداخت خواهد شد.
تبصره -2دوره های آموزشی که برای آنها امتیاز حق شاغل منظور می شود مالک محاسبه برای
اعطای گواهینامه های مهارتی ،تخصصی و تخصصی -پژوهشی نخواهد بود.
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تبصره -3حداکثر امتیاز قابل احتساب بابت سنوات خدمت و تجربه کارمند سی سال( )30است.
حق شاغل کارمندان نباید از هفتاد و پنج درصد( )75%حق شغل وی تجاوز نماید.
 -7امتیاز حق شاغل کارمندانی که دارای مدرک تحصیلی پایین تر از دیپلم می باشند و به موجب
مقررات گذشته در دستگاههای اجرایی اشتغال یافتهاند به شرح جدول شماره هشت( )8تعیین
میشود.

مدرک
تحصیلی

امتیاز
امتیاز دوره های آموزشی
تحصیل
مصوب
ات

امتیاز
مهارت و
توانایی ها

پایین تر از
دیپلم

به ازای طی هر یک
ساعت دوره آموزشی
1100
مصوب ،نیم
امتیاز(حداکثر 500امتیاز)

200

امتیاز سنوات امتیاز تجربه
خدمت در هر مربوط و مشابه
در هر سال
سال

10

8

بند( )9ماده( )68قانون مدیریت خدمات کشوری
در صورتی که بنا به درخواست دستگاه ،کارمندان موظف به انجام خدماتی خارج از وقت اداری
گردند .براساس آیین نامه ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد ،می توان
مبالغی تحت عنوان اضافه کار ،حق التحقیق ،حق التدریس ،حق الترجمه و حق التألیف به آنها
پرداخت نمود.
مجموع مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه کار و حق التدریس به هر یک از کارمندان نباید
از حداکثر( )50%حقوق ثابت و فوق العاده های وی تجاوز نماید .در هر دستگاه اجرایی حداکثر
تا ( ) %20کارمندان آن دستگاه که به اقتضاء شغلی ،اضافه کار بیشتری دارند از محدودیت سقف
( )50%مستثنی می باشند.
الف :اضافه کار
ماده -1مبلغ اضافه کار ،کارمندانی که با تأیید باالترین مقام دستگاه و یا مقام مجاز از طرف
ایشان ،موظف به ان جام کار اضافی در خارج از ساعات اداری می شوند و انجام اضافه کار آنان به
تأیید باالترین مقام واحد متبوع ایشان می رسد ،براساس ساز و کار زیر تعیین و برقرار می شود.
حقوق ثابت
176

= مبلغ هر ساعت
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ماده -2حداکثر اضافه کار ساعتی کارمندان( )120ساعت در ماه تعیین می شود مشروط بر آنکه
مجموع مبلغ اضافه کار و حق التدریس پرداختی به کارمندان ،از حداکثر( )50درصد حقوق ثابت
و فوق العاده های وی تجاوز ننماید.
تبصره :کارمندانی که در اجرا ماده( )93قانون مدیریت خدمات کشوری و در مواقع ضروری و بنا
به دستور باالترین مقام دستگاه و یا مقام مجاز از طرف ایشان ،موظف به انجام کار اضافی در
روزهای تعطیل رسمی کشور و یا روزهای تعطیل دستگاه می شود ،مبلغ حق الزحمه آنها برای
این روزها ،براساس ساز و کار این ماده و با ضریب( )3/5محاسبه و پرداخت خواهد شد ،این حق
الزحمه در مشمول محدودیت این ماده قرار نمی گیرد.
ماده -3حداکثر تا( )20درصد کارمندان هر دستگاه اجرایی که وضعیت شغلی آنها ضرورت انجام
اضافه کار بیشتر را ایجاد می نماید ،براساس دستورالعمل ساده از سوی باالترین مقام دستگاه از
محدودیت سقف( 50درصد) موضوع ماده( )2این آیین نامه مستثنی می باشند.
تبصره -حداکثر اضافه کار کارمندان موضوع این ماده( 175ساعت) تعیین می شود مشروط بر
آنکه مجموع مبلغ اضافه کار و حق التدریس پرداختی به این قبیل کارمندان ،از حداکثر(75
درصد) حقوق ثابت و فوق العاده آنها تجاوز ننماید.
ماده -4اضافه کار مقامات موضوع ماده( )71قانون مدیریت خدمات کشوری و مدیرعامل و اعضای
هیأت مدیره شرکت های دولتی براساس مفاد این آیین نامه قابل پرداخت است.
ب :حق التحقیق ،حق التدریس ،حق الترجمه و حق التألیف
ماده -5به کارمندان دستگاه های اجرایی که بنا به درخواست دستگاه ،در خارج از وقت اداری
تحقیق ،تدریس ،ترجمه و تألیف ،می نمایند ،حداکثر مبالغی براساس ساز و کار زیر قابل پرداخت
می باشد.
 -1حق التحقیق× 4

حقوق ثابت

 -2حق التدریس× 4

176

= مبلغ هر ساعت حق التحقیق

حقوق ثابت
176

= مبلغ هر ساعت حق التدریس

ماده -6مراتب صالحیت علمی کارمندان برای انجام تحقیق ،تدریس ،ترجمه ،تألیف و ضرورت و
انجام موضوع(به شرط اینکه منطبق با اهداف ،برنامه ها ،وظایف و مسئولیت های دستگاه باشد)،
الزم است به تأیید باالترین مقام اداری و مالی دستگاه یا تأیید کمیته راهبری آموزش دستگاه،
برسد.
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تبصره -در صورتی که انجام تحقیق ،تدریس ،ترجمه و تألیف ،جزء وظایف جاری کارمندان باشدو
در وقت اداری صورت پذیرد مبالغ مذکور قابل پرداخت نیست.
ماده -7حق التحقیق ،حق التدریس ،حق الترجمه و حق التألیف موضوع این آیین نامه به
کارمندانی تعلق خواهد گرفت که حداقل دارای مدرک کارشناسی یا همتراز آن و( )5سال سابقه
خدمت در شغلی باشن د که مرتبط با موضوع باشد .سوابق فوق برای دارندگان مدرک تحصیلی
کارشناسی ارشد یا همتراز آن( )3سال و برای دارندگان مدرک دکترا یا همتراز آن( )1سال می
باشد.
تبصره -دستگاه مجاز است میزان حق التحقیق ،حق التدریس ،حق الترجمه و حق التألیف
کارمندانی را که عالوه بر شرایط فوق دارای تألیف در زمینه موضوع مربوط می باشند ،حداکثر
تا 20درصد افزایش دهد.
ماده -8حق التحقیق ،حق التدریس ،حق الترجمه و حق التألیف به کارمندانی که دارای مدارک
تحصیلی و یا سوابق تجربی پیش بینی شده در ماده( )7نمی باشند ولیکن به لحاظ تجربه های
فردی ،توانا یی ها و تخصص ویژه می توانند انجام امور تحقیق ،تدریس ،ترجمه و تألیف عهده دار
شوند ،براساس درخواست باالترین مقام واحد مربوط و موافقت باالترین مسئول اداری و مالی
دستگاه یا کمیته موضوع ماده( )5این آیین نامه ،قابل پرداخت است.
ماده -9چنانچه دستگاه های اجرایی بازنشسته ای را در اجرای ماده( )95قانون مدیریت خدمات
کشوری برای انجام تدریس بکار گیرد ،میزان حق التدریس وی براساس ساز و کار این آیین نامه
و معادل حقوق ثابت کارمندان شاغل مشابه و با رعایت سقف مقرر در ماده( )95مذکور ،تعیین و
پرداخت خواهد شد.
ماده -10چنانچه دستگاه اجرایی متقاضی استفاده از خدمت کارمندان سایر دستگاه های مشمول
قانون مدیریت خدمات کشوری برای انجام تدریس و یا تحقیق باشد ،مبلغ حق التدریس و حق
التحقیق این قبیل کارمندان براساس چارچوب پیش بینی شده در این آیین نامه و بر مبنای
حقوق ثابت مندرج در آخرین حکم کارگزینی آنان قابل پرداخت خواهد بود.
ماده -11جبران خدمات کارمندانی که امور پشتیبانی تحقیقات را برعهده دارند(همانند ماشین
نویس ،متصدی امور دفتری و )...در قالب اضافه کار ساعتی و براساس درخواست مدیر طرح یا
پروژه تحقیقاتی ،تأیید باالترین مقام واحد مربوط و موافقت باالترین مسئول اداری و مالی دستگاه
قابل پرداخت است.
تبصره -کارمندانی که در اجرای این ماده به خارج از محل خدمت خود اعزام شده و از حقوق
مأموریت برخوردار می شوند از اضافه کار موضوع این ماده برخوردار نخواهند شد.
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ماده -12به استناد ماده( )77قانون مدیریت خدمات کشوری ،پرداخت مبالغ موضوع این آیین
نامه به کارمندان تا حداکثر سقف پیش بینی شده ،به عهده باالترین مقام دستگاه اجرایی می
باشد.
نحوه پرداخت عیدی

دولت موظف است اعتباری که هر ساله برای پرداخت عیدی به کارکنان خود تخصیص می دهد،
اعم از نقدی یا غیرنقدی ،بطور مساوی به کلیه کارکنان خود پرداخت نماید ،این امر شامل کلیه
وزارتخانه ها ،مؤسسات ،سازمان ها و شرکت های دولتی می باشد.
قانون پرداخت پاداش پایان خدمتی و بخشی از هزینه های ضروری به کارکنان دولت
به کارکنان رسمی ،ثابت و دارای عناوین مشابه وزارتخانه ها ،مؤسسات و شرکتهای دولتی مشمول
قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در صورت رضایت از خدمت آنان به هنگام
بازنشستگی ،معادل دو ماه آخرین دریافتی بابت حقوق و فوق العاده ها بعنوان پاداش خدمت
پرداخت می شود .خدمت مازاد بر سی سال در پرداخت پاداش موضوع این قانون قابل احتساب
نخواهد بود .در صورتی که سابقه خدمت مستخدم از سی سال کمتر باشد ،پاداش به نسبت سال
های خدمت محاسبه و پرداخت می شود .در این محاسبه کسر سال معادل یکسال منظور می
شود .در صورت فوت مستخدم ،پاداش به وراث قانونی مستخدم فوتی تعلق می گیرد .به
مستخدمان شاغل که شهید ،از کار افتاده یا فوت شوند ،پاداش بطور کامل پرداخت می شود .به
ازای هر بار محکومیت اداری در ده سال آخر خدمت ،یک ماه از پاداش پایان خدمت مستخدم
کسر می شود .در موارد زیر به کارکنان یا ورثه بالفاصل آنان کمک هزینه پرداخت می شود:
کمک هزینه ازدواج ،در موارد ازدواج دایم مستخدم شاغل یا فرزند وی فقط یکبار حسب مورد.
کمک هزینه ،در مورد فوت مستخدم شاغل ،بازنشسته و افراد تحت تکفل وی.
مستخدم پس از استفاده چهار ماه مرخصی استعالجی ساالنه به سبب ادامه همان بیماری یا ابتالء
به بیماری دیگر قادر به خدمت نباشد و بیماری او هم صعب العالج تشخیص داده نشود.
دستورالعمل پرداخت کمک های رفاهی کارمندان دولت

پرداخت کمک های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم موضوع حکم یاد شده و قوانین و مقررات
مربوط از جمله ماده( )40قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و
ماده( )78قانون مدیریت خدمات کشوری ،در حد اعتبارات مصوب مربوط برای هر ماه به صورت
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مستقیم و غیرمستقیم و با رعایت شرایط زیر به کارمندان رسمی و پیمانی مشمول قانون مدیریت
خدمات کشوری قابل پرداخت می باشد:
الف) کمک هزینه روزانه مستقیم یا غیرمستقیم غذا برای کارمندانی که ساعت کار آن ها حداقل
( )8ساع ت در روز است با تشخیص باالترین مقام مجاز دستگاه اجرایی معادل هجده
18000×22=360000
هزار( )18000ریال برای یک وعده غذایی در روز تعیین می شود.
ب) کمک هزینه مستقیم یا غیرمستقیم مهدکودک برای کارمندان اناث که دارای فرزند زیر پنج
سال هستند ماهانه سیصد هزار( ) 300000ریال به ازای هر کودک(حداکثر تا سه فرزند) تعیین
می شود.
پ) کمک هزینه مستقیم یا غیرمستقیم ایاب و ذهاب(سرویس رفت و آمد) کارمندان دولت که
( )44ساعت در هفته کار می کنند مشروط به آنکه از سرویس سازمانی استفاده ننمایند ،در تهران
به میزان چهارصد و پنجاه هزار( )450000ریال و برای شهرهای دارای پانصد هزار نفر جمعیت
و باالتر به میزان سیصد هزار( )300000ریال تعیین می شود .در مورد سایر شهرها پرداخت این
کمک هزینه منوط به پیشنهاد دستگاه و تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس
جمهور و تصویب شورا خواهد بود.
کارم ندانی که براساس مجوزهای قانونی به صورت نیمه وقت یا پاره وقت به خدمت اشتغال دارند،
یا ساعات موظف کار آنان کمتر از( )44ساعت در هفته می باشد ،با تشخیص دستگاه اجرایی می
توانند به تناسب ساعات کار هفتگی از این کمک هزینه برخوردار گردند.
ت) پرداخت سایر کمک های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم(به استثناء موارد فوق) برای هر ماه
از سال 1388تا ابالغ دستورالعمل مربوط که به تصویب شورای توسعه خواهد رسید در حد
اعتبارات مصوب و معادل با(یک دوازدهم) میانگین کمک های رفاهی سال 1387قابل پرداخت
می باشد.

بسمه تعالی

جمهوری اسالمی ایران
قرارداد کارمند پیمانی

فرم ع )12-87(33 -ت4
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
 -1دستگاه اجرایی:
 -5شماره ملی کارمند:

 -2نام:

 -3نام خانوادگی:

 -4نام پدر:

 -6شماره مستخدم:
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 -7شماره شناسنامه:

محل صدور:

 -8محل تولد:

بخش:
ماه

 -9تاریخ تولد :روز

شهرستان:

سال

 -11عنوان پست سازمانی:

رشته:

 -10باالترین مدرک و رشته تحصیلی :مدرک
شماره:

 -12رسته:

رشته شغلی:

 -13سوابق خدمت قابل قبول :روز
 -15محل خدمت:

استان:

ماه

طبقه شغلی:
سال

 -14واحد سازمانی:
بخش:

دهستان:

شهرستان:

 پیمانی

 -16نوع استخدام:
 -17وضعیت ایثارگری:

 جانباز

 -18وضعیت تأهل و عائله مندی:

 مجرد

رتبه:

 مدت قرارداد پیمانی از تاریخ:

 رزمنده

تا تاریخ:

 آزاده

 متأهل

 -20شرح حکم:

استان:

 -19نوع حکم:

تعداد فرزندان:

 -21حقوق ثابت ،فوق العاده ها:

مبلغ(ریال)

امتیاز
حق شغل
فوق العاده مدیریت
حق شاغل

الف) حقوق ثابت

تفاوت تطبیق
جمع
*

ب) مبالغ موضوع بند 6دستورالعمل
*

ج) فوق العاده بدی آب و هوا
د) ایثارگری

فوق العاده ایثارگری

**

فوق العاده نشان های دولتی

هـ) فوق العاده سختی شرایط کار و کار در محیط غیرمتعارف
و) کمک هزینه عائله مندی
ز) کمک هزینه اوالد
ح) فوق العاده شغل مشاغل تخصصی
ط) افزایش جز«ب» بند( )11قانون بودجه سال 1388کل کشور
ی)
ک)
ل)
جمع:
 -22حقوق و فوق العاده های مندرج در این حکم جمعاً به مبلغ:
پس از وضع کسور قانونی از:
 -23تاریخ اجرای قرارداد:

ماده:

فصل:
تاریخ خاتمه قرارداد:

 -25نام و نام خانوادگی مقام مسئول دستگاه:

امضاء

قابل پرداخت است.

 -24تاریخ صدور و شماره حکم :تاریخ:
عنوان پست سازمانی:

شماره:
نسخه:

 -26نام و نام خانوادگی کارمند:

امضاء

* تا ابالغ آیینامه فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته مبالغ محرومیت از تسهیالت زندگی ،مناطق مرزی و فوق العاده جذب مناطق محروم
و دورافتاده در این ردیف درج می شود
پس از تصویب و ابالغ مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا از سوی دولت،مبالغ بند"ب" و"ج" براساس فهرست مصوب و ضوابط ابالغی
از سوی شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قابل پرداخت می باشد.
**ارقام مربوط به ایثارگری با توجه به اعمال آن در گروه های مربوط در مرحله تطبیق عیناً لحاظ گردیده است و کاهش نیافت.

بسمه تعالی

جمهوری اسالمی ایران
حکم کارگزینی کارمندان رسمی

فرم ع )12-87(32 -ت4
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
 -1دستگاه اجرایی:

 -2نام:

 -3نام خانوادگی:

 -4نام پدر:
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 -6شماره مستخدم:

 -5شماره ملی کارمند:
 -7شماره شناسنامه:

محل صدور:

 -8محل تولد:

بخش:

 -9تاریخ تولد :روز

ماه

شهرستان:

سال

 -11عنوان پست سازمانی:

شماره:
رشته شغلی:

 -12رسته:
 -13سوابق خدمت قابل قبول :روز
 -15محل خدمت:

استان:

 -10باالترین مدرک و رشته تحصیلی :مدرک

رشته:

ماه

طبقه شغلی:
سال

رتبه:

 -14واحد سازمانی:
بخش:

دهستان:

استان:

شهرستان:

 -16نوع استخدام:
 -17وضعیت ایثارگری:

 جانباز

 -18وضعیت تأهل و عائله مندی:

متأهلمجرد

 -20شرح حکم:

 آزاده شاهد

 رزمنده

 -19نوع حکم:

تعداد فرزندان:
 -21حقوق ثابت ،فوق العاده ها:

مبلغ(ریال)

امتیاز
حق شغل
فوق العاده مدیریت
حق شاغل

الف) حقوق ثابت

تفاوت تطبیق
جمع
*

ب) مبالغ موضوع بند 6دستورالعمل
*

ج) فوق العاده بدی آب و هوا
د) ایثارگری

فوق العاده ایثارگری

**

فوق العاده نشان های دولتی

هـ) فوق العاده سختی شرایط کار و کار در محیط غیرمتعارف
و) کمک هزینه عائله مندی
ز) کمک هزینه اوالد
ح) فوق العاده شغل مشاغل تخصصی
ط) افزایش جز«ب» بند( )11قانون بودجه سال 1388کل کشور
ی)
ک)
ل)
جمع:
 -22حقوق و فوق العاده های مندرج در این حکم جمعاً به مبلغ:
پس از وضع کسور قانونی از:

ماده:

فصل:

 -23تاریخ اجرای حکم:
 -25نام و نام خانوادگی مقام مسئول:

 -24تاریخ صدور و شماره حکم :تاریخ:
امضاء

عنوان پست سازمانی:

قابل پرداخت است.
شماره:
نسخه:

* تا ابالغ آیینامه فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته مبالغ محرومیت از تسهیالت زندگی ،مناطق مرزی و فوق العاده جذب مناطق محروم
و دورافتاده در این ردیف درج می شود
پس از تصویب و ابالغ مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا از سوی دولت،مبالغ بند"ب" و"ج" براساس فهرست مصوب و ضوابط ابالغی
از سوی شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قابل پرداخت می باشد.
** ارقام مربوط به ایثارگری با توجه به اعمال آن در گروه های مربوط در مرحله تطبیق عیناً لحاظ گردیده است و کاهش نیافت.

تخلفات اداری
تخلفات اداری به قرار زیر است:
 -1اعمال و رفتار خالف شئون شغلی یا اداری.
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 -2نقص قوانین و مقررات مربوط.
 -3ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل.
 -4ایراد تهمت و افترا ،هتک حیثیت.
 -5اخاذی.
 -6اختالس.
 -7تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیرارادی در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص.
 -8ترک خدمت در خالل ساعات موظف اداری.
 -9تکرار در تأخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز.
 -10تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی ،ایراد خسارات به اموال دولتی.
 -11افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری.
 -12ارتباط و تماس غیرمجاز با اتباع بیگانه.
 -13سرپیچی از اجزای دستورهای مقامهای باالتر در حدود وظایف اداری.
 -14کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظایف محول شده.
 -15سهل انگاری رؤسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر.
 -16ارائه گواهی یا گزارش خالف واقع در امور اداری.
 -17گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هرگونه مالی که در عرف
رشوه خواری تلقی می شود.
 -18تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به
اشخاصی که حق دریافت آنرا دارند.
 -19تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری.
 -20رعایت نکردن حجاب اسالمی.
 -21رعایت نکردن شئون و شعایر اسالمی.
 -22اختفاء نگهداری ،حمل ،توزیع و خرید و فروش مواد مخدر.
 -23استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر.
 -24داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سمتهای آموزشی و تحقیقاتی.
 -25هر نوع استفاده غیرمجاز از شئون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی.
 -26جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی.
 -27دست بردن در سؤاالت ،اوراق ،مدارک و دفاتر امتحانی ،افشای سؤاالت امتحانی یا تعویض
آنها.
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 -28دادن نمره یا امتیاز ،برخالف ضوابط.
 -29غیبت غیرموجه به صورت متناوب یا متوالی.
 -30سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری.
 -31توقیف ،اختفاء بازرسی یا باز کردن پاکتها و محصوالت پستی یا معدوم کردن آنها و استراق
سمع بدون مجوز قانونی.
 -32کارشکنی و شایعه پراکنی ،وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم کاری و ایراد
خسارت به اموال دولتی و اعمال فشارهای فردی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی.
 -33شرکت در تحصن ،اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی ،یا تحریک به برپایی تحصن ،اعتصاب و
تظاهرات غیرقانونی و اعمال فشارهای گروهی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی.
 -34عضویت در یکی از فرقه های ضاله که از نظر اسالم مردود شناخته شده اند.
 -35همکاری با ساواک منحله به عنوان مأمور یا منبع خبری و داشتن فعالیت یا دادن گزارش
ضدمردمی.
 -36عضویت در سازمان هایی که مرامنامهیا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا
طرفداری و فعالیت به نفع آنها.
 -37عضویت در گروه های محارب یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها.
 -38عضویت در تشکیالت فراماسونری.
قوانین انظباطی به ترتیب زیرعبارتنداز:
الف-اخطارکتبی بدون درج درپرونده استخدامی.
ب-توبیخ کتبی بادرج درپرونده استخدامی.
ج-کسرحقوق وفوق العاده شغل یاعناوین مشابه حداکثرتایک سوم،ازیک ماه تایک سال.
د-انفصال موقت ازیک ماه تایک سال.
هـ-تغیرمحل جغرافیایی خدمت به مدت یک تاپنج سال.
و-تنز ل مقام ویامحرومیت ازانتصاب به پستهای حساس ومدیریتی دردستگاههای دولتی
ودستگاههای مشمول این قانون.
ز-تنزل یک یادوگروه ویاتعویق دراعطای یک یادوگروه به مدت یک یادوسال.
ح-بازخریدخدمت درصورت داشتن کمتراز20سال سابقه خدمت دولتی درموردمستخدمین زن
وکمتراز25سال سابقه خدمت دولتی درموردمستخدمین مردباپرداخت30تا45روزحقوق مبنای
مربوط درقبال هرسال خدمت به تشخیص هیأت صادرکننده رأی.
57 | P a g e

ط -بازنشستگی درصورت داشتن بیش ازبیست سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین زن
وبیش از25سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین مردبراساس سنوات خدمت دولتی باتقلیل
یک یادوگروه.
ی -اخراج ازدستگاه متبوع.
ک -انفصال دائم ازخدمات دولتی ودستگاههای مشمول این قانون.
تبصره -1دراحتساب معدل خالص حقوق ،تفاوت تطبیق و فوق العاده شغل مستخدمان موضوع
بند «ط» در سه سال آخر خدمت در هنگام بازنشستگی ،حقوق گروه جدید(پس از تنزل یک یا
دو گروه) مالک محاسبه قرار می گیرد.
تبصره -2کسور بازنشستگی یا حق بیمه(سهم کارمند) کارمندانی که در اجرای این قانون به
انفصال دائم ،اخراج یا بازخریدی محکوم شده یا می شوند و نیز حقوق و مزایای مرخصی استحقاقی
استفاده نشده آنان و در مورد محکومان به بازنشستگی حقوق و مزایای مرخصی استحقاقی استفاده
نشده همچنین کسور بازنشستگی یا حق بیمه کارمندانی که در گذشته در اجرای مقررات قانونی
از دستگاه دولتی متبوع خود اخراج گردیده اند ،قابل پرداخت است.
تبصره-4هیأتها پس از رسیدگی به اتهام یا اتهامات منتسب به کارمند ،در صورت احراز تخلف یا
تخلفات ،در مورد هر پرونده صرفاً یکی از مجازاتهای موضوع این قانون را اعمال خواهند نمود.
ماده -11برای کارمندانی که با حکم مراجع قضایی یا با رأی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری
یا هیأتهای بازسازی و پاکسازی سابق محکوم به اخراج یا انفصال دائم از خدمات دولتی شده یا
می شوند ،در صورت داشتن بیش از 15سال سابقه خدمت و 50سال سن ،به تشخیص هیأتهای
تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری مربوط ،برای معیشت خانواده آنان مقرری ماهانه که مبلغ
آن از حداقل حقوق کارمندان دولت تجاوز نکند برقرار می گردد .این مقرری از محل اعتبار
وزارتخانه یا مؤسسه مربوط پرداخت می شود و در صورت رفع ضرورت به تشخیص هیأت مزبور،
قطع می شود .چگونگی اجرا و مدت آن طبق آیین نامه اجرایی این قانون است.
تبصره -2چنانچه کارمند پس از رسیدگی در هیأتها برائت حاصل نماید فوق العاده شغل یا مزایای
شغل یا عناوین مشابه دوران آمادگی به خدمت براساس آخرین حقوق و مزایای قبل از این دوران
پرداخت می شود.
تبصره -3هیأتهای بدوی رسیدگی به تخلفات اداری مکلفند در مدت آمادگی به خدمت ،به پرونده
اتهامی کارمندان رسیدگی کنند و تصمیم الزم را اتخاذ نمایند ،و در صورتی که در مدت مذکور
پرونده جهت رسیدگی پژوهشی به هیأت تجدیدنظر ارجاع شود مدت آمادگی به خدمت برای سه
ماه دیگر قابل تمدید خواهد بود و هیأت تجدیدنظر موظف است حداکثر تا پایان مدت مزبور به
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پرونده رسیدگی کرده رأی الزم را صادر نماید .در هر حال با صدور حکم قطعی هیأتهای رسیدگی
حکم آمادگی به خدمت لغو می گردد.
ماده -14هرگاه رسیدگی به اتهام کارمند به تشخیص هیأتهای بدوی و تجدیدنظر مستلزم استفاده
از نظر کارشناسی باشد ،مورد به کارشناسی ارجاع می شود.
ماده -15پرونده از آن دسته از مستخدمان بازنشسته که قبل از یا پس از بازنشستگی در هیأتهای
پاکسازی یا بازسازی مطرح بوده ولی منجر به صدور رأی نگردیده است یا آرای صادر شده قطعیت
نیافته یا آرائی که در دیوان عدالت اداری نقض شده است ،همچنین پرونده بازنشستگان متهم به
موارد مندرج در بندهای 37 ،36 ،35 ،34و 38ماده 8در صورت وجود مدارک مثبته ،برای
رسیدگی و صدور رأی در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و مجازاتهای مطرح در این
قانون حسب مورد اعمال خواهد شد.
تبصره -افراد موضوع بند 34ماده 8این قانون که براساس قانون پاکسازی بازنشسته شده اند در
صورت باقی ماندن در عضویت ،پرونده آنان در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و
براساس این قانون رأی الزم صادر می شود.
ماده -17رئیس مجلس شورای اسالمی ،وزرا یا باالترین مقام سازمانهای مستقل دولتی و نهادهای
انقالب اسالمی و سازمانهای موضوع تبصره 1ماده 1این قانون ،شهردار تهران ،شهرداران مراکز
استان ها ،استانداران و رؤسای دانشگاه ها می توانند کارمندانی را که بیش از دو ماه متوالی یا
چهار ماه متناوب در سال ،بدون عذر موجه در محل خدمت خود حاضر نشده اند ،از خدمت
وزارتخانه یا دستگاه متبوع اخراج نمایند.
تبصره -1هرگاه کارمند یاد شده حداکثر تا سه ماه پس از ابالغ حکم دستگاه متبوع خود مدعی
شود که عذر ا و موجه بوده است ،وزیر یا باالترین مقام دستگاه متبوع کارمند موظف است پرونده
وی را جهت تجدیدنظر به هیأت تجدیدنظر مربوط ارجاع نماید .هیأت تجدیدنظر مکلف به
رسیدگی بوده و رأی آن قطعی است و در صورت تأیید حکم اخراج یا برائت از تاریخ اخراج ،در
غیر این صورت از تاریخ ابالغ ،الزم االجراء است.
تبصره -2در مورد آن دسته از مستخدمان موضوع این ماده که به هر دلیل به کار بازگشت داده
می شوند ،مدت غیبت و عدم اشتغال آن حسب مورد جزء مرخصی استحقاقی ،استعالجی یا بدون
حقوق آنان منظور خواهد شد.
تبصره -3در مواردی که حکم اخراج و انفصال کارمند یا کارمندان توسط مقامات صالحیتدار
دستگاه های اجرایی قبل از قانون بازسازی نیروی انسانی صادر گردیده است ،این احکام قطعی
محسوب می شوند.
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سایر مقررات
ماده -19هرگاه تخلف کارمند عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد
هیأت رسیدگی به تخ لفات اداری مکلف است مطابق این قانون به تخلف رسیدگی و رأی قانونی
صادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضایی صالح ارسال دارد .هرگونه
تصمیم مراجع قضایی مانع اجرای مجازاتهای اداری نخواهد بود .چنانچه تصمیم مراجع قضایی
مبنی بر برائت باشد هیأت رسیدگی به تخلفات اداری طبق ماده 24این قانون اقدام می نماید.
ماده -20به آن دسته از کارمندانی که پرونده آنان در هیأتهای پاکسازی و بازسازی سابق و
هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و به دلیل عدم صدور رأی یا قطعیت نیافتن رأی یا
نقض رأی صادر شده در دیوان عدالت اداری ،در هیأتهای رسیدگی تخلفات اداری مورد رسیدگی
قرار گرفته و منجر به برائت آنان گردیده حقوق مبنا یا عنوان مشابه دوران عدم اشتغال به مآخذ
آخرین پست سازمانی که قبل از این دوران تصدی آن را به عهده داشته اند پرداخت خواهد
گردید ،و در صورت عدم برائت دوران عدم اشتغال شاغالن جزو سابقه خدمت آنان محسوب نمی
شود ،و طبق بند«د» ماده 124قانون استخدام کشوری عمل می شود.
تبصره -1در مورد بازنشستگان در صورت برائت حقوق بازنشستگی پرداخت می شود و در صورت
عدم برائت نسبت به مدت گذشته حقوق پرداخت نمی شود.
تبصره -2کلیه احکام آمادگی به خدمت و برکناری از خدمت در مورد متهمانی که بعد از انقضای
مهلت قانونی پاکسازی و قبل از اجرای قانون بازسازی نیروی انسانی توسط مقامات اجرایی صادر
گردیده اعتبار قانونی داشته و در صورت محکومیت ،غیر از آنچه به عنوان حقوق آمادگی به
خدمت دریافت داشته اند ،حقوق دیگری به آنان تعلق نخواهد گرفت در صورت برائت مابه التفاوت
حقوق آمادگی به خدمت و حقوق مبنای متعلق به آنان پرداخت خواهد شد.
ماده -21در صورتی که متهم به آرا قطعی صادره توسط هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری
اعتراض داشته باشد ،می تواند حداکثر تا یک ماه پس از ابالغ رأی به دیوان عدالت اداری شکایت
نماید در غیر این صورت رأی قابل رسیدگی در دیوان نخواهد بود.
تبصره -1رسیدگی دیوان عدالت اداری به آراء هیأت ها به صورت شکلی خواهد بود.
تبصره-2آ ن دسته از کارمندانی که براساس آرای هیأت های بازسازی یا پاکسازی نیروی انسانی
به محکومیت قطعی رسیده و تا تاریخ 1365/7/2به دیوان عدالت اداری شکایت تسلیم نکرده اند،
دیگر حق شکایت ندارند.
ماده -22به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون در دستگاه های مشمول و برای ایجاد
هماهنگی در کار هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری«هیأت عالی نظارت» به ریاست دبیرکل
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سازمان امور اداری و استخدامی کشور و عضویت یک نفر نماینده رئیس قوه قضاییه و سه نفر از
بین نمایندگان وزرا و یا باالترین مقام سازمان های مستقل دولتی تشکیل می شود .هیأت مزبور
در صورت مشاهده موارد زیر از سوی هر یک از هیأت های بدوی یا تجدیدنظر دستگاه های مزبور،
تمام یا بعضی از تصمیمات آ نها را ابطال و در صورت تشخیص سهل انگاری در کار هر یک از
هیأت ها ،هیأت مربوط را منحل می نماید.
هیأت عالی نظارت می تواند در مورد کلیه احکامی که در اجرای این قانون و مقررات مشابه صادر
شده یا می شود بررسی و اتخاذ تصمیم نماید.
الف -عدم رعایت قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات مشابه.
ب -اعمال تبعیض در اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات مشابه.
ج -کم کاری در امر رسیدگی به تخلفات اداری.
د -موارد دیگر که هیأت بنا به مصالحی ضروری تشخیص می دهد.
تبصره -1تخلفات اداری اعضاء هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیأتی که از طرف
هیأت عالی نظارت تعیین می شود رسیدگی خواهد شد.
تبصره -2هیچ یک از اعضاء هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری را نمی توان در رابطه با آراء
صادره از سوی هیأت های مذکور تحت تعقیب قضایی قرار داد مگر در صورت اثبات غرض
مجرمانه.
تبصره -3هیأت عالی نظارت می تواند بازرسانی را که به دستگاه های مشمول اعزام نموده و در
صورت مشاهده موارد تخلف ،کارکنان متخلف را جهت رسیدگی به پرونده آنان به هیأت های
رسیدگی به تخلفات اداری معرفی نماید.
تبصره -4در مورد معتادان به مواد مخدر که براساس آرای قطعی هیأت های رسیدگی به تخلفات
اداری به مجازات های بازخریدی خدمت ،بازنشستگی با تقلیل گروه اخراج و انفصال دائم از
خدمات دولتی محکوم شده یا می شوند در صورت ترک اعتیاد در مدت شش ماه از تاریخ ابالغ
رأی ،به تشخیص هیأت تجدیدنظر ،موضوع براساس ماده 24این قانون به هیأت عالی نظارت
ارجاع می شود.
ماده -23اعمال مجازات شدیدتر نسبت به آرای غیرقطعی هیأت های بدوی یا آراء نقض شده
توسط دیوان عدالت اداری با توجه به مستندات جدید پس از رسیدگی مجدد با توجه به کلیه
جوانب امر بالمانع است.
ماده -24اصالح یا تغییر آرای قطعی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری صرفاً در مواردیکه
هیأت به اکثریت آراء تشخیص دهد که مفاد حکم صادر شده از لحاظ موازین قانونی(به لحاظ
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شکلی یا ماهوی) مخدوش میباشد ،پس از تأیید هیأت عالی نظارت در خصوص مورد امکان پذیر
است.
ماده -25هرگاه برای عضویت در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری پست سازمانی پیشبینی
نشده باشد ،انجام وظیفه به هر عنوان در هیأت ها ،تصدی دو پست سازمانی محسوب نمی شود.
ماده -26از تاریخ تصویب آیین نامه اجرایی این قانون ،کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو میگردد
و پرونده هایی که در هیأت های پاکسازی ،بازسازی و رسیدگی به تخلفات اداری گذشته منجر
به صدور رأی قطعی نگردیده یا توسط دیوان عدالت اداری نقض شده است ،حسب مورد برای
رسیدگی و صدور رأی قطعی به هیأت های بدوی و تجدیدنظر موضوع این قانون ارسال می شود.
ماده -27آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف یک ماه پس از ابالغ این قانون به وسیله
سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
قانون فوق مشتمل بر بیست و هفت ماده و 29تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفتم
آذر ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ 1372/9/17به
تأیید شورای نگهبان رسیده است.
بازنشستگی و تامین اجتماعی :

ماده  :97شرایط بازنشستگی کارمندان در موسسه به شرح ذیل است :
الف)موسسه مکلف است کارمندان خود را تا سی سال سابقه خدمت دارند بازنشسته نماید.
ب)موسسه می تواند کارمند خود را با داشتن حداقل شصت سال سن و و حداقل بیست و پنج روز
حقوق بازنشسته نماید .
تبصره  .1موسسه مجاز است در موارد خاص و حسب نیاز از خدمات کارمندانی که دارای مدرک
تحصیلی کارشناسی ارشد و باالتر می باشند  .در صورت تمایل کارمند با تصویب هیات رییسه
حداکثر تا سی و پنج سال سنوات خدمت استفاده نماید .
تبصره  .2سابقه مذکور در بند الف ماده  97و همچنین شرط سنی مزبور در بند ((ب)) برای
متصدیان مشاغل سخت و زیان آور برای زنان منظور نمی گردد.
ماده  . 98موسسه موظف است کارمندان دارای شصت و پنج سال سن و حداقل بیست و پنج سال
سابقه خدمت را بازنشسته کند .سقف سنی برای متصدیان مشاغل دارای مدرک تحصیلی
کارشناسی ارشد به باال حسب نیاز موسسه هفتاد سال می باشد .
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تبصره :چنانچه سابقه خدمت کارمندان موسسه کمتر از بیست و پنج سال باشد ،در صورتی که بیش
از بیست سال سابقه خدمت داشته باشند ،می توانند در صورت نیاز موسسه تا رسیدن به بیست و
پنج سال سابقه (بدون توجه به محدودیت سنی )ادامه خدمت دهند.
ماده  .99کارمندان موسسه از لحاظ بر خورداری از مزایایی نظیر بازنشستگی ،از کار افتادگی ،فوت
،بیکاری ،بیمه درمانی با رعایت این آیین نامه تابع یکی از صندوق های بازنشستگی کشوری با
صندوق تامین اجتماعی می باشند .
تبصره  :1کارمندانی که تا قبل از تصویب این آیین نامه به استخدام در آمده و از نظر با زنشستگی
مشمول یکی از صندوق های تامین اجتماعی با باز نشستگی کشوری هستند ،بارعایت احکام پیش
بینی شده در این فصل تابع صندوق خود می باشند تغییر صندوق از تامین اجتماعی به بازنشستگی
کشوری و بالعکس در طول مدت خدمت فقط از یک بار امکان پذیر می باشد و براساس مصوبات
عمومی هیات دولت قابل انجام خواهد بود.
تبصره  .2کارمندانی که برابر مفاد این آیین نامه از پیمانی به رسمی آزمایشی تبدیل وضع می
یابند،همچنان تابع قانون صندوق تامین اجتماعی می باشند  .این کارمندان باید در خواست کتبی
خود را جهت انعکاس به سازمان تامین اجتماعی به واحدهای اداری موسسه اعالم نمایند  .واحدهای
مذکور ملزم به اعالم در خواست رسمی انان به سازمان تامین اجتماعی و پیگیری موضوع می باشند
.
ماده  .100کارمندان انتقالی به موسسه باید از تاریخ انتقال ،مشمول یکی از صندوق های
بازنشستگی کشوری قرار گیرند .در صورت تغییر صندوق مابه التفاوت مورد ادعای هریک از صندو
ق های انتخاب شده بابت سهم کارمند و کار فرما به عهده ذینفع می باشد .در غیر این صورت
انتقال فرد متقاضی به موسسه مقدور نخواهی بود .
ماده  :101در هنگام تعیین حقوق بازنشستگی از سوی صندوق های بازنشستگی به کارمندانی که
بیش از سی سال خدمت دارند ،به ازای هرسال خدمت مازاد برسی سال ،دو ونیم در صد رقم تعیین
شده حقوق بازنشستگی عالوه بر حقوق تعیین شده محاشبه و پرداخت خواهد شد .
ماده  :102مبنای محاسبه کسور بازنشستگی و برای محاسبه حقوق بازنشستگی کارمندان مشمول
این ایین نامه حقوق ثابت به اضافه فوق العاده ویژه موضوع بند  12ماده  54فوق العاده جذب
موضوع بند  17ماده  54این آیین نامه می باشد .
ماده  :103به کارمندان مشمول این آیین نامه که بازنشسته ،از کار افتاده یا فوت می شوند ،به ازا ء
هرسال خدمت یک ماه آخرین حقوق و مزاییا مستمر (تا سی سال ) به اضافه وجوه مربوطه به
مرخصی های استحقاقی ذخیره شده ،پرداخت خواهد شد .آن قسمت از سابقه خدمت کارمند که در
63 | P a g e

ازاء آن وجوه باز خریدی دریافت نموده اند از سنوات خدمتی که مشمول دریافت این وجوه می
گردد .کسر می شود .
تبصره  :کارمند موسسه می تواند هنگام تقاضای بازنشستگی ،مدت مر خصی استحقاقی استفاده
نشده خود را در احتساب سابقه خدمت جهت تعیین حقوق باز نشستگی در خواست و موسسه
موظف است حکم مرخصی قبل از بازنشستگی نامبرده را صادر و سپس مبادرت به صدور حکم
بازنشستگی نماید .
ماده  :104کارمندان مشمول صندوق های بازنشستگی در موسسه تابع بنده های زیر خواهند بود :
الف) شاغلین و بازنشستگان برابر ضوابط می توانند والدین تحت تکفل خود را در صورتی که تحت
پوشش هیچ یک از بیمه های درمانی نباششند ،تحت پوشش بیمه درمانی خود قرار دهند.
ب)فرزندان اناث مشروط بر آن که ورثه قانونی باشند در صورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان
،مذکور مشورط بر آن که ورثه قانونی باشند تا بیست سالگی ودر صورت اشتغال به تحصیالت تا
بیست و پنج سالگی از کمک هزینه اوالد ،بیمه و یا مستمری والدین خود برخوردار می شوند.
ماده  :105امکان بازنشستگی پیش از موعد کارمندان موسسه تابع دستورالعملی است که به تصویب
هیات امنا ء می رسد .
قوانین مربوط به پوشش کارکنان
استانداردهای ملی پوشش بیماران و کارکنان مؤسسات بهداشتی
کلیات:
 )1لباس فرم کارکنان آموزشی و بهداشتی ،درمانی مؤنث شامل روپوش ،شلوار ،مقنعه یا روسری (بطوریکه
موها و گردن کامالً پوشیده شوند) ،کفش و جوراب می باشد.
 )2لباس فرم کارکنان آموزشی و بهداشتی ،درمانی مذکر شامل روپوش ،شلوار ،کفش و جوراب می باشد.
 )3لباس بیمار بستری(مؤنث) شامل مقنعه یا روسری  ،پیراهن بلند(تا باالی زانو) و شلوار می باشد.
 )4لباس بیمار بستری(مذکر) شامل پیراهن و شلوار می باشد.
 )5ضرورتاً در تمام مسیرهای جابجایی بیماران(مؤنث) در داخل یا بین بخش ها ،شنل بلند و گشاد یا چادر به
پوشش بیماران افزوده می شود.
ضوابط پوشش:
 )1لباس بیمار بستری باید حداقل این ویژگی ها را تأمین کند :شناسایی آسان ،ارائه خدمات مطلوب درمانی،
برخورداری بیمار از راحتی و آسایش کافی و حریم شخصی بیمار.
 )2رعایت تمامی شئون بدن و الزامات درمانی در داخل اتاق های عمل ،رادیولوژی ،آنژیوگرافی و اسکوپی ها
در لباس های ویژه مورد استفاده بیماران(گان) و حین انجام اعمال الزامی است .توجه به این موضوع قبل و
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بعد از بیهوشی و برای بیماران دچار اختالل حواس ،کاهش سطح هوشیاری یا اختالالت روانی اهمیت دو چندان
پیدا می کند.
 )3لباس فرم باید متناسب با حرفه و در رده های مختلف ،متحدالشکل باشد.
 )4در درون بخش های بیمارستانی استفاده از هرگونه پوشش غیرحرفه ای روی لباس فرم مصوب ممنوع است.
 )5در بخش های ویژه ،اتاق عمل ،آنژیوگرافی و فضاهای استریل و نوزادان ،کارکنان مکلف به پوشیدن لباس
مخصوص این بخش ها می باشند.
 )6رنگ و مدل لباس فرم بخشهای مذکور در ماده فوق ،متناسب با نیاز و درخواست هر مرکز درمانی باید به
تأیید معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مربوطه برسد.
 )7روپوش باید سالم ،تمیز ،دگمه ها بسته ،گشاد و حداقل تا حد زانو با ضخامت مناسب باشد به نحوی که
لباس زیر روپوش قابل رؤیت نباشد .شلوار نباید تنگ ،چسبان ،کشی یا کوتاه(باالتر از مچ) باشد.
 )8کفش ها باید تمیز ،جلو بسته ،قابل شستشو ،با پنجه و پاشنه پهن باشد و نکات ایمنی متناسب با حرفه،
در آن لحاظ شود و در هنگام راه رفتن صدا ندهد.
)9زیورآالت در نواحی از بدن که در معرض آلودگی میکروبی یا محیطی هستند نباید استفاده شوند.
 )10استفاده از هرگونه ماده بودار تند یا حساسیت زا در محل کار ممنوع می باشد.
 )11ناخنها باید کوتاه و تمیز و مرتب باشد .استفاده از الک و رنگ ناخن مصنوعی در محیطهای ارائه خدمات
درمانی ممنوع است.
 )12الصاق کارت شناسایی عکسدار ،حاوی نام و نام خانوادگی کامل ،سمت فرد و محل خدمت در جلوی لباس
به نحوی که به راحتی از فاصله 2متری قابل خواندن باشد برای تمامی کارکنان در محیطهای درمانی الزامی
است .طرح و محتوی و رنگ زمینه هر رسته باید به تأیید ادارات حراست و امور نیروی انسانی دانشگاه علوم
پزشکی در واحدهای دولتی و در سایر واحدها به تأیید کارفرما برسد.

پوشش کارکنان درمانی بیمارستان زینبیه
سمت

برادران

خواهران

پرستاران

روپوش سفید و شلوار سورمه ای و
کفش مشکی

روپوش سفید و مقنعه و شلوار سورمه ای و
کفش مشکی

بهیاران

روپوش سفید و شلوار خاکستری پررنگ

روپوش و مقتعه سفید و شلوار خاکستری پررنگ

کمک بهیار

روپوش سفید و شلوار خاکستری کم رنگ روپوش و مقنعه سفید و شلوار خاکستری کم رنگ

ماما

-

روپوش و شلوار سبز و مقنعه مشکی

پرسنل اتاق
عمل

روپوش و شلوار سبز

روپوش ،مقنعه و شلوار سبز

منشی

شلوار قهوه ای و پیراهن کرمی

شلوار و مانتو و مقنعه قهوه ای
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قوانین مرخصی

 -1هر پرسنل موظف است قبل از مرخصی رفتن ،درخواست مرخصی استحقاقی خود را به امضاء
مسئول بخش یا واحد برساند و تحویل نماید.
 -2هر پرسنل موظف است در صورت استعالجی تا 24ساعت برگه استعالجی خود را ارائه نماید.
در صورت استفاده از مرخصی استعالجی ،بالفاصله باید برگه استعالجی به دفتر مدیریت ارائه
گردد و پس از تأیید مترون یا مدیر و یا ریاست می توانید از استعالجی خود استفاده نمایید.
 -3در صورت نیاز به پاس شما می توانید حداکثر 3ساعت از پاس شخصی در یک شیفت با توجه
به نظر مسئول بخش و وضعیت بخش استفاده نمایید که به ازای هر 7ساعت پاس شخصی یک
روز از مرخصی استحقاقی شما کم خواهد شد .برگه پاس پس ازصالحدید و امضاء مسئول بخش
به امضای مترون یا سوپروایزر وقت نیز رسانده شود.
 -4در یک سال شما یک ماه مرخصی استحقاقی دارید و پرسنل استخدامی تنها می توانند در
هر سال 15روز از 30روز مرخصی خود را ذخیره نمایند.
 -5با توجه به دستورالعمآل یین نامه اداری ،استخدامی و تشکیالتی کارکنان غیر هیأت علمی،
مرخصی استحقاقی پرسنل به شرح زیر می باشد:
ماده -1کارمندان رسمی ،رسمیآزمایشی ،پیمانی ،مشمولین قانون خدمات پزشکان و
پیراپزشکان ،قرارداد تبصره 3ماده 2مشمولین این دستورالعمل می باشند.
کارمندان مؤسسه ،سالی سی روز حق مرخصی استحقاقی با استفاده از حقوق و مزایای مربوط
را دارند ،حداکثر نیمی از مرخصی کارمندان در هر سال قابل ذخیره شدن است.
 تعطیالت رسمی بین مرخصی های استحقاقی جزء مرخصی محسوب نمی شود.
 مرخصی کمتر از یک روز جزیی از مرخصی استحقاقی محسوب می شود و حداکثر مدت
استفاده از مرخصی فوق از دوازده روز در یک سال تقویمی تجاوز نخواهد کرد ،حداکثر مرخصی
ساعتی به میزان نصف ساعت کاری روزانه است در صورت استفاده بیش از مدت ذکر شده یک
روز مرخصی استحقاقی محاسبه می شود.
 به کارمندانی که همسر آنان وضع حمل می نمایند مدت 15روز مرخصی اضطراری مراقبت
از همسر تعلق می گیرد .این مرخصی قابل بازخرید و ذخیره نمی باشد.
 به منظور تحکیم و تکریم نهاد خانواده کارمندان مؤسسه در موارد زیر حق برخورداری از هفت
روز مرخصی اضطراری عالوه بر سقف مرخصی استحقاقی ساالنه را دارند و مرخصی مذکور قابل
ذخیره یا بازخرید نمی باشد:
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الف) ازدواج دائم کارمند
ب) ازدواج فرزند کارمند
ج) فوت بستگان درجه یک شامل همسر ،فرزند ،پدر ،مادر ،خواهر و برادر
 کارمندان دستگاههای اجر ایی می توانند در طول مدت خدمت خود با موافقت دستگاه ذی
ربط حداکثر سه سال از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند و در صورتی که کسب مرخصی
برای ادامه تحصیالت عالی تخصصی در رشته مربوط به شغل کارمندان باشد تا مدت دو سال
قابل افزایش خواهد بود.
 کارمندان دستگاه های اجرایی طبق گواهی و تأیید پزشک معتمد حداکثر از چهار ماه مرخصی
استعالجی در سال استفاده خواهند نمود .بیماری های صعب العالج به تشخیص وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی از محدودیت زمانی مذکور مستثنی میباشد و مقررات مربوط در آیین-
نامه این فصل پیش بینی می گردد.
 مشمولین مقررات قانون تأ مین اجتماعی از نظر استفاده از مرخصی استعالجی تابع همان
مقررات می باشند.
 کارمندان زن که همسر آنها در مأموریت بسر می برند می توانند تا پایان مأموریت حداکثر به
مدت شش سال از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند.
 وزارتخانه ها و موسسات مشمول قانون استخدام کشوری و شرکتهای دولتی وموسساتی
که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است،میتوانند در صورت تقاضای بانوان کارمندان
رسمی و ثابت خود وموافقت باالترین مقام مسئول خدمت آنها را نیمه وقت تعیین نمایند.
 به دستگاههای موضوع این قانون اجازه داده میشود در صورت تقاضای بانوان کارمند
رسمی و ثابت خود و موافقت باالترین مقام مسئول ،همچنین بتوانند به جای نیمه وقت
ساعات خدمت آنها را به سه چهارم ساعات کار مقرر تقلیل نمایند.
ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص

 کارکنان زن رسمی،پیمانی،قراردادی،و طرح الیحه قانونی که موظف به کار واقعی در هفته
هستند میتوانند تحت شرایط ذیل از ساعات کار هفتگی طبق مقررات قانونی بهره مند
گردند:
 الف :بانوان شاغل خود دارای معلولیت شدید بوده و یا همسر و فرزندانشان در معلولیت
شدید باشند.که در هر حال میزان و شدت معلولیت بایستی به تایید بهزیستی رسانیده
شود.
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ب:بانوان شاغل دارای فرزندانی زیر شش سال تمام با ارائه اصل شناسنامه به اداره
کارگزینی محل خدمت خود میتوانند بهره مند شوند.
ج:بانوان شاغل که دارای بیماری صعب العالج بوده که جهت بهره مندی از این قانون می
بایستی توسط کمسیون پزشکی یا شورای پزشکی تایید گردند.
د:بانوان سرپرست خانوار با ارائه اسناد و مدارک قانونی به واحد کارگزینی مراجعه نمایند.
زمان شروع و پایان کار این قانون با توافق مشموالن و کارگزینی مربوطه تعیین و اجرا
میگردد.
در صورتیکه مشموالن این قانون همزمان شرایط استفاده از قانون مذکور و یا مرخصی
ساعتی شیردهی را داشته باشند و دارای شرایط مختلف مندرج در این قانون باشند حق
انتخاب امتیازات پیش بینی شده را خواهند داشت.
بانوانی که بر اساس سایر مقررات از امتیاز کاهش ساعت کار بهره مند باشند تا زمانیکه
از مقررات مزبور استفاده میکنند تابع مقررات اداری و استخدامی خاص که امتیازات این
قانون را دارند از شمول این قانون مستثنی میباشند.
مرخصی ساعتی مخصوص شیردهی:

 این مرخصی ساعتی برای مادرانی که فرزندان زیر دو سال دارند و گواهی شیر به واحد
کارگزینی ارائه داده اند،روزی یک ساعت تعلق می گیرد .پاس شیر از مرخصی کسر
نخواهد شد گواهی شیر باید ابتدااز مرکز بهداشتی که فرزند شماپرونده واکسن
و...داردگرفته شده و پس از مهر شدن توسط مرکز بهداشت شهرستان به واحد
کارگزینی ،تحویل دهید..
سیستم تایمکس(حضور و غیاب):
)حضوربه موقع فرد درهرشیفت کاری طبق برنامه زمانی که توسط مسئول واحدتهیه وتنظیم گردیده است
الزامی است.
 )2جابه جایی شیفت ها بین پرسنل بایستی با اطالع مسئول بخش یا واحد و دفتر پرستاری باشد.
)3میزان کارکرد پرسنل به اندازه ی ساعت موظفی آنها بایستی باشد.
)4تمامی مرخصی های ساعتی و روزانه بایستی با اطالع مسئول واحد،دفتر پرستاری و کارگزینی انچام شود.

68 | P a g e

)5کلیه پرسنل میتوانند از طریق سایت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر وارد سامانه خدمات الکترونیک شده و به
شناسنامه آموزشی و حکم کارگزینی و فیش حقوقی خود ........،دسترسی داشته باشند.
حضور و غیاب کارکنان

ساعت کار پرسنل درمانی در بیمارستان به شرح زیر می باشد:
 -1در شیفت صبح ورود به بخش ساعت07:15و خروج از بخش 13:45می باشد.
 -2در شیفت عصر ورود به بخش ساعت13:15و خروج از بخش ساعت 19:45می باشد.
 -3در شیفت شب ورود به بخش ساعت19:15و خروج از بخش ساعت0 7:45می باشد.
 -4ساعت کارکرد پرسنل پرستاری براساس قانون بهره وری می باشد.
 -5پس از اعالم شروع به کار ،هر پرسنل جدید جهت تعریف در سیستم تایمکس به واحد
کارگزینی مراجعه مینماید  .تاریخ شروع به کار توسط مسئول واحد مربوطه به واحد امور اداری
اعالم می گردد.
 -6در صورتی که در شیفت صبح و عصر مشغول به کار هستیدتامین غذای شما به عهده
بیمارستان می باشدو میتوانید به سلف مراجعه نمایید.
 -7جهت اخذ مرخصی ساعتی و روزانه قبالً با مسئول مربوطه هماهنگی شود.
 -8در صورت تأخیر یا عدم حضور بدون اطالع قبلی شیفت محسوب نمی گردد و غیبت محسوب
می گردد.
 -9در صورت ترک محل خدمت بدون هماهنگی غیبت محسوب می گردد.
 -10تأخیر ورود در موارد زیر موجه محسوب گردیده و مدت تأخیر در هر صورت جزو مرخصی
استحقاقی منظور خواهد شد:
الف -وقوع حوادث یا سوانح غیرمترقبه برای مستخدم ،همسر و فرزندان تحت تکفل و نیز سایر
افراد خانواده در صورتی که تحت تکلف وی باشند.
ب -احضار مستخدم توسط مراجع قضایی و انتظامی با ارائه گواهی مرجع احضارکننده.
ساعات کار کارمندان دولت چهل و چهار ساعت در هفته می باشد و ترتیب و تنظیم ساعات کار
ادارات با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران تعیین می گردد و تغییر ساعت کار کارمندان
در موارد ضروری با رعایت سقف مذکور با دستگاه ذی ربط می باشد.
قانون انطباق امور اداری و فنی موسسات پزشکی

69 | P a g e

اقدامات تشخیصی،درمانی و مراقبتی در موسسات پزشکی باید با حفظ اختیار بیمار بر اساس
موازین شرعی ،قانونی و اصول پزشکی توسط کارکنان فنی هم جنس به عمل آید مگر در
مواردی که به علت ضرورت این امر امکان پذیر نباشد.
 در معاینه های مربوط به زنان و زایمان که در موارد ضرورت توسط افراد غیر هم جنس انجام
میشود،حضور یک نفر از محارم بیمار یا یک نفر از کارکنان فنی زن الزامی است.
تبصره :در سایر معاینات در صورت درخواست بیمار یا پزشک حضور یکی از محارم بیمار بالمانع
است.
 در مورد فوریت های پزشکی و ارائه خدمات اورژانسی حفظ حیات و سالمتی بیمار در اولویت
است.
 کلیه کارکنان موسسات پزشکی مکلف به رعایت پوشش کامل اسالمی هستند.
 رفتار کلیه کارکنان موسسات پزشکی با یکدیگر ،بیماران و مراجعین باید بر اساس اخالق حسنه
،احترام به کرامات انسانی ،رعایت موازین اسالمی و عرفی جامعه اسالمی و اصل رضایتمندی
بیماران باشد.
 جابه جایی بیماران در موسسات پزشکی باید با رعایت پوشش کامل و در صورت امکان به همراه
یکی از کارکنان هم جنس یا یکی از محارم بیمار باشد.
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بهداشت محیط
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مقدمه ای بر اصول بهداشت محیط و نظافت بیمارستان:

محیط در بیمارستان نقش مهمی در ایجاد عفونت های بیمارستان مرتبط بازی می کند .محیط
بیمارستان شامل اجزا زیادی می باشد .بسیاری از این اجزا تأثیر مستقیم در عفونت های
بیمارستان دارند که شامل طراحی بخش ها و تسهیالت اتاق عمل ،کیفیت هوا ،تأمین آب ،مواد
زائد و رختشویخانه می باشد.
برخی فعالیت های خدماتی(نظیر جارو کردن ،استفاده از تی(زمین شوی) یا پارچه خشک یا تکان
دادن ملحفه) می تواند ذرات را به صورت آئروسل درآورده که ممکن است حاوی میکروارگانیسم
باشند .بنابراین تی یا زمین شوی مرطوب ترجیح داده می شود تعداد ارگانیسم های موجود در
هوای اتاق به تعداد افراد ساکن در اتاق مقدار فعالیت آنها و جبران تبادل هوا بستگی دارد .تمیز
کردن و ضدعفونی کردن نواحی و مناطقی که بیماران حضور دارند و بستری اند باید در سکوت
کامل و بدون سر و صدا و ایجاد مزاحمت باشد .انجام کار در سکوت کامل با حداقل مزاحمت
انجام شده و پرسنل خدمات ملزم به ادای احترام به بیماران هستند .فهرست تعداد دفعات
تمیزکاری نواحی و مناطق مختلف بیمارستان برای مثال تعداد دفعات تی کشیدن کف اتاق ها و
راهروها در روز و یا دفعات تمیز کردن در و پنجره ها در هفته توسط مسئول همان بخش یا واحد
مشخص می شود .کارکنان هر واحد موظف به نظافت همان واحد هستند.
نقل و انتقال ،بازآرایی اسباب و اثاثیه و وسایل سنگین در بیمارستان بدون سر و صدا و ایجاد
مزاحمت انجام شود.
تمام مواد ضدعفونی و پاکیزه کننده باید به طور صحیح عالمت گذاری شده و نام محصول و
چگونگی استفاده از آن بر روی برچسب درج گردد .اتاق های تی شو باید کامالً تمیز و دارای نظم
و ترتیب قابل مشاهده باشند.
برس ،تی ،سطل های تی شو ،جاروهای دسته بلند ،و کوتاه و سایر لوازم مورد نیاز خدمات باید
همیشه تمیز بوده و عاری از هرگونه آلودگی باشند .کف تمامی اتاق ها ،راهروهای اصلی و فرعی،
سرویس های بهداشتی ،تی شوها و راه پله ها به گونه ای تمیز شوند که جرم یا آلودگی در گوشه
و کنار آنها مشاهده نشود.
ذر بیمارستان زینبیه روتین شستشو کف اتاق ها و سالنها حداقل دو بار در روزمیباشدو سرویسهای
بهداشتی بایستی در هر شیفت نظافت شود.
تمام تجهزات و سطوح محیطی ساختمان تمیز و پاکیزگی آنها مشخص باشد .هنگام نظافت
لباسها تمیز و سر و وضع مناسب باشد .هر یک از پرسنل خدمات بایددو جفت دستکش داشته
باشند یک جفت برای نظافت وسایل و مکان هایی که آلودگی بیشتر دارند مانند سرویس های
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بهداشتی ،دیوارها و یک جفت برای نظافت وسایلی که آلودگی کمتری دارند مانند یخچال ها،
الکرها ،کمدها و نظافت را از وسایلی که آلودگی کمتری دارند مثال یخچال شروع و با آلوده ترین
قسمت ها مانند سرویس های بهداشتی به اتمام رسانیده و در آخر از باالی اتاق تی کشیده و از
اتاق خارج شوند.
نور و استانداردهای بهداشتی آن
بهداشتی ترین و بهترین منبع تولید نور ،نور طبیعی خورشید می باشد .نورهای مصنوعی باید به
گونه ای انتخاب شود که روشنایی آن نزدیک به روز باشد ،هوا را آلوده نکند و درخشندگی
یکنواخت داشته باشد ،همچنین با ید این نکته را مدنظر داشت که احتمال تابش پرتوی مضر
ماورای بنفش در المپ های فلورسنت(کم مصرف مهتابی) بیشتر از المپ های رشته ای می باشد.
در انتخاب نور مناسب در بیمارستان باید توجه داشت بهتر است اتاق های بیماران و کارکنان در
طول روز بوسیله کنار زدن پرده ها ،تم یز نگه داشتن شیشه های پنجره و توری های آن از نور
طبیعی استفاده نمایند و در خصوص مناسب بودن میزان نور اتاق با کارشناسان بهداشت محیط
و حرفه ای بیمارستان مشورت گردد.
بهداشت آب در بیمارستان

آب آشامیدنی باید سالم و بی خطر باشد و باید از شبکه های عمومی آشامیدنی یا شبکه های
خصوصی با رعایت استانداردهای آب آشامیدنی کشور تأمین گردد ،اهمیت بهداشت آب به دلیل
انتقال بیمارهای مختلف از طریق آب می باشد این بیماری ها عبارتند از:
 بیمارهای باکتریایی :وبا -حصبه -اسهال باسیلی بیماری های ویروسی :پولیومیلیت یا فلج اطفال بیماری ناشی از کرم ها :آسکاریازیس بیماری ناشی از پروتوزئرها :ژیاردیاپایش کیفیت آب مصرفی بیمارستان از طریق زیر انجام می گیرد:
آزمایش میکروبی
 آزمایش شیمیایی
این آزمایشات از طریق کارشناس بهداشت محیط بیمارستان با هماهنگی آزمایشگاه آب مرکز
بهداشت استان از طریق انجام نمونهبرداری اصولی از آب و ارسال مجدد آن به آزمایشگاه و تجزیه
و تحلیل نتایج آنها صورت می گیرد.
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روشهای گندزدایی آب آشامیدنی شامل استفاده از ازون ،کلر و ...می باشد که در کشور ما جهت
این گندزدایی از کلر استفاده می شود.
روش فعلی گندزدایی َآب شهر:
اس تفاده از کلر جهت گندزدایی آب از ابتدای قرن بیستم آغاز شد و به دلیل قابلیت دسترسی و
هزینه مناسب به سرعت در جهان گسترش یافت.
کلر آب آشامیدنی بیمارستان که از شبکه آب شهری استفاده می نماید باید در حد استاندارد
کشوری دارای کلر آزاد باقیمانده( )0/0-2/8ppmباشد که به طور مستمر توسط کارشناس
بهداشت محیط روزانه نظارت ،کنترل و ثبت گردد .آزمایشات میکروبی ماهانه و آزمایشات
شیمیایی آب بیمارستان نیز سالی دو بار (هر 6ماه)انجام میگردد که بوسیله تجزیه و تحلیل آن
میتوان از کیفیت شیمیایی آب شرب و آلودگی احتمالی آب بیمارستان اطالع پیدا کرد .آب مورد
استفاده برای دستگاه دیالیز باید سبک و جامدات محلول در آن کم و از کیفیت فیزیکی و میکروبی
مناسب برخوردار باشد که الزم است جهت تأمین آن از طریق سیستم های تصفیه ،یون زدایی یا
اسمز معکوس( )ROو کربن فعال دانه ای تصفیه صورت گیرد.آزمایشات شیمیایی آب دیالیز
هر3ماه انجام میگیرد.
دفع بهداشتی فاضالب بیمارستان

دارند(و بایستی برای هر اتاق وسایل جداگانه بکار برده شود).
 همه سطوح سرویس های بهداشتی باید در هر شیفت نظافت شود .براساس راهنمای کشوری
مدیریت فاضالب بیمارستانی ،بیمارستان در صورتی مجاز به تخلیه فاضالب در شبکه فاضالب
شهری می باشد که شهر دارای تصفیه خانه فاضالب باشد.
نظافت عمومی محیط بیمارستان
 نظافت روتین محیط بیمارستان باید به گونه ای انجام شود که بیمارستان از لحاظ ظاهری تمیزو عاری از گرد و غبار و خاک باشد.
 بسیاری از ارگانیسم ها در آلودگی قابل رویت وجود دارند که تمیز کردن روتین به حذف اینآلودگی کمک می نماید .صابون و مواد پاک کننده فعالیت ضدمیکروبی نداشته ولی نقشه مهمی
در تمیز نمودن محیط ایفا می کنند.
تقسیم بندی مناطق مختلف بیمارستان براساس احتمال آلودگی و سطح ضدعفونی الزم:
 مناطق دفتری و اداری که تماس با بیمار وجود ندارد نظافت معمولی کافی است.
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 مناطق مراقبت بیماران با تی و آب و ماده دترجنت تمیز شود .جارو زدن خشک توصیه نمی
شود.اینکار دوبار در 24ساعت انجام میگردد.
استفاده از پاک کننده ها کیفیت نظافت را بهبود می بخشد .در صورتی که آلودگی قابل رویت با
خون یا مایعات بدن وجود داشته باشد باید آن مناطق گندزدایی گردد.
 مناطق پرخطر مثل اتاق های ایزوله و مناطق دیگر که با بیماران عفونی تماس دارند نیاز به
تمیز کردن با یک محلول پاک کننده /گندزدا
کشت از محیط:

سالها کشت گرفتن از میز غذاخوری ،تلفن ،تخت بیمار ،دیوار و جتی کف زمین و ...معمول بوده
و حتی نتایج آن نیز در دفاتر بخش ها موجود می باشد ولی در حال حاضر کشت گرفتن بصورت
روتین از محیط توصیه نمی گردد بجز در بخش های حساس مثل اتاق عمل و در موارد طغیان
عفونت که شک و گمان داشته باشیم منشأ همه گیری از محیط است.
رختشویخانه
محیط رختشویخانه باید از نور ،تهویه و فضای کافی برخوردار باشد .تفکیک البسه آلوده ،شستشو
با ماشین لباسشوئی مناسب و گندزدایی و خشک کردن به روش مناسب انجام شود.
کف و دیوارها قابل شستشو و از سیستم مناسب جمع آوری فاضالب مناسب برخوردار باشد.
وسایل و تجهیزات رختشویخانه و توصیه های کلی:
 در محل پذیرش لباس ها و ملحفه های آلوده نسبت به دیگر محل های تمیز رختشویخانه فشارمنفی وجود داشته باشد.
 تجهیزات و مواد الزم برای شستشوی دستی وجود داشته باشد. همه پرسنل مرتبط با مراحل جمع آوری ،حمل و نقل ،طبقه بندی ،تفکیک و جداسازی وشستشوی ملحفه و لباس ها باید دوره های آموزشی الزم را طی کرده باشند و از وسایل حفاظتی
مناسب برخوردار بوده و به تسهیالت شستشوی دست دسترسی داشته باشند.
 ماشین های لباسشویی و خشک کن های مناسب برای البسه و ملحفه های بیمارستانی توصیهمی شود.
 لباس ها و ملحفه ها باید قبل از آماده شدن برای مناطق پرخطر مانند اتاق عمل ،بخش هایسوختگی ،پوست و پیوند اعضاء ،اتوکالو شوند.
 -هیچ لباس و ملحفه ای نباید از بیمارستان خارج شود مگر اینکه رفع آلودگی شده باشد.

75 | P a g e

 گندزدایی باید با استفاده از آب داغ و یا سفیدکننده ها و مواد گندزدا و با استفاده از وسایلحفاظتی مناسب جهت پرسنل(دستکش ،عینک ،ماسک) برای جلوگیری و حفاظت از ترشحات
آلوده انجام گیرد.
 بیمارستان مسئولیت ویژه ای در رابطه با پسماندهای تولیدی دارد و باید مطمئن باشد که
پسماندهای تولیدی اثرات نامطلوب برای محیط و بهداشت عمومی ایجاد ننماید.
 مدیریت پسماندهای خطرناک ،بخش جدایی ناپذیر بهداشت بیمارستان و مبارزه با عفونت
است.
 اجرای مؤثر برنامه مدیریت پسماندها در کوتاه مدت و دراز مدت مستلزم همکاری بین بخشی
و درون بخشی و تعامل در همه سطوح است.
پسماندهای تولید شده به وسیله مراکز فوق شامل دو دسته عمده زیر است:
گروه -1پسماندهای خطرناک که خود به چهار دسته تقسیم می شوند:
الف :پسماندهای عفونی
ب :پسماندهای شیمیایی
ج :پسماندهای نوک تیز و برنده
د :پسماندهای رادیو اکتیو
گروه -2پسماندهای معمولی یا شبه خانگی که به طور عمده از کارکردهای خدمات اداری و
عمومی این مراکز تولید می شود.
شامل زباله های آشپزخانه ،آبدارخانه ،قسمت مالی ،ایستگاه های پرستاری ،باغبانی و از این قبیل
است.
الف :پسماندهای عفونی شامل:
 کلیه پسماندهای آلوده به خون و فرآورده های خونی کلیه پسماندهای مربوط به آزمایشگاه های تشخیص طبی و تحقیقات پزشکی پسماندهای پاتولوژی کلیه ترشحات و پسماندهای آلوده به ترشحات بیماران عفونی کلیه موارد و وسائلی که با بیمار عفونی تماس داشته اند. کشت بیولوژی و محیط های کشت پسماندهای اتاق های ایزوله پسماندهای بخش های دیالیز76 | P a g e

 پسماندهای ناشی از جراحی و اتوپسی اعضا و اندام های قطع شده و جنینب :پسماندهای شیمیایی شامل:

زباله های داروئی و مواد شیمیایی ،ویال های نیمه پر و پر داروئی ،ترمومترهای شکسته ،معرف
های آزمایشگاهی ،داروهای ثبت و ظهور فیلم و ...و هرگونه زباله منتج شده از تشخیص ،درمان
و مراقبت بیماران تحت شیمی درمانی(اعم از ست های سرم ،کیسه های ادرار ،سوند و)...
ج :پسماندهای نوک تیز و برنده شامل:

سرسوزن ،تیغ بیستوری ،اسکالپل ،النست ،انواع آنژیوکت ،شیشه های شکسته سرم و فرآورده
های خونی و داروئی و هرگونه وسیله یکبار مصرف تیز و برنده که در تشخیصو درمان و مراقبت
بیماران استفاده شده است.
د :پسماندهای رادیواکتیو شامل:
کلیه پسماندهای تولید شده در مراکز پزشکی هسته ای می باشند.
نحوه تفکیک زباله بیمارستانی:

 پسماندهای عفونی :بایستی در کیسه زباله مقاوم زرد رنگ جمع آوری و در مخزن زرد
رنگ دارای عالمت مخصوص ،قابل شستشو و ضدعفونی ،نگهداری شوند.
 زباله های نوک تیر و برنده:صرف نظر از اینکه آلودگی داشته یا نداشته باشد در جعبه
یا محفظه مقاوم( )S.Bمخصوص جمع آوری گردد .ظروف جمع آوری این اجسام باید
ضد سوراخ شدن بوده و درپوش مناشب داشته باشد و جنس این ظروف به قدری سخت
و نشت ناپذیر باشد که نه فقط اجسام برنده و نوک تیز بلکه هرگونه بقایای آبگونه های
موجود در سرنگ ها را در خود نگهدارد.
 پسماندهای شیمیایی:این پسماندها در کیسه زباله و سطل سفید رنگ دفع میشود.
 پسماندهای پرتوزا و رادیو اکتیو:برابر ضوابطی که به اتفاق وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی و سازمان انرژی اتمی تهیه و اعالم شده است ،زیر نظر مسئول فیزیک
بهداشت مدیریت خواهد شد.
 اعضا و اندام های قطع شده و جنین بایستی مجزا جمع آوری و جهت دفع به گورستان
محل حمل شده و به روش خاص خود دفن گردد.
به هیچ وجه سرسوزن ها از سر نگ های مصرف شده(به خصوص در موارد شیمی درمانی) جدا
نشود و به صورت توام جمع آوری گردد.
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 -1وقتی سه چهارم ظروف و کیسه های پالستیکی پر از پسماند شد پس از بستن درب آنها باید
آنها را برداشت .همه سفتی باکس ها پس از 5روز  OUTشود.
 -2پسماندهای باید همه روزه(یا در صورت لزوم چند بار در روز) گردآوری شوند و به محل تعیین
شده برای انباشتن پسماندها حمل شوند.
 -3هیچ کیسه محتوی پسماند نباید بدون داشتن برچسب و تعیین نوع محتوای کیسه از محل
تولید خارج شود.
 -4برچسب باید دارای مشخصاتی از قبیل(تاریخ تولید -نام بخش و نوع زباله و )...باشد.
 -5باید به جای کیسه ها و ظروف مصرف شده بالفاصله کیسه و ظروف از همان نوع قرار داده
شود(این کیسه ها و ظروف در هر جایی که پسماند تولید می شود به آسانی توزیع شوند)
 -6سطل های زباله پس از خارج کردن کیسه پر شده بالفاصله شستشو و ضدعفونی گردند.
حمل زباله ها در بیمارستان باید به وسیله ترولی های چرخدار یا ظروف( )BINچرخدار یا گاری
هایی که برای هیچ منظور دیگری از آنها استفاده نمی شود و دارای مشخصات زیر باشد انجام
گیرد:
 بارگیری و تخلیه آنها آسان باشد لبه های تیز و برنده ای که به کیسه زباله ها یا ظرف های حاوی پسماندها ضمن بارگیری وتخلیه آسیب برساند نداشته باشد.
 تمیز کردن آن آسان باشد. باید وسیله حمل پسماندها همه روزه با مواد گندزدای مناسب نظافت و ضدعفونی گردد. باید همه کیسه های پسماندها سربسته و دست نخورده تا پایان مدت حمل باقی بماند. تعویض ترالی یا گاری های چرخدار از انتهای بخش به محل نگهداری موقت ضروری است.بخش ها ضرورت دارد برحسب موارد از ظروف مجزا برای جمع آوری مواد زاید جامد(شبه خانگی-
خطرناک) استفاده شود.
جمع آوری زباله

 -1برای زباله های شبه خانگی از کیسه زباله مقاوم به رنگ مشکی و مخزن آبی رنگ
 -2برای زباله های خطرناک از کیسه زباله مقاوم زرد رنگ با مخزن زرد رنگ استفاده می شود و
در صورت عدم وجود کیسه زباله مقاوم از دو کیسه همرنگ داخل یکدیگر استفاده شود و به
طریق بهداشتی حمل و دفع گردد).
-3زباله های دارویی در سطلهای سفیدرنگ با کیسه زباله های سفید جمع آوری شود.
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 -4محل ذخیره و نگهداری موقت باید در داخل بیمارستان طراحی شود.
 -5پسماندهای معمولی و خطرناک باید در محلی جدا از هم و در اتاقی با اندازه مناسب حجم
پسماندهای تولید شده و دفعات گردآوری در محل ذخیره انباشته شوند.
 -6جز در مواردی که در محل نگهداری موقت سردخانه وجود داشته باشد مدت انباشتن
پسماندها (یعنی فاصله تولید و یا دفع نهایی آن) نباید از مدت های مشروح ذیل بیشتر شود:
 72ساعت در زمستان و  48ساعت در تابستان
در مناطق معتدل:
 48ساعت در زمستان و  24ساعت در تابستان
در مناطق گرم:
شرایط جایگاه موقت زباله

 -1دارای کف نشت ناپذیر و محکم و دارای امکانات تخلیه و زهکشی خوب باشد و نظافت و
گندزدایی آن به آسانی و بصورت مستمر انجام گردد و وسایل نقلیه گردآوری پسماندها به راحتی
به محل ذخیره دسترسی داشته باشد.
 -2دارای سیستم آب گرم و سرد برای تمیز کردن محل باشد
 -3باید به آسانی در دسترس کارکنان شاغل در کارهای مربوط به زباله ها(نیروهای خدماتی)
بوده و ارتباط مناسب با بخش ها داشته باشد
 -4وسیله نقلیه گردآوری پسماندها به راحتی به محل ذخیره دسترسی داشته باشد
 -5در مقابل تابش آفتاب حفاظت داشته باشد
 -6دور از دسترس جانوران حشرات و پرندگان باشد
 -7روشنایی آن خوب باشد و حداقل دارای تهویه باشد
 -8نباید در جایی نزدیک به انبار مواد غذایی تازه یا محل آشپزخانه باشد و حتی االمکان از
آشپزخانه دور باشد
 -9تجهیزات تمیزکاری و لباس حفاظتی و کیسه زباله و ظروف گردآوری زباله فراهم و در محل
نزدیک به منطقه ذخیره که دسترسی آسان داشته باشد موجود باشد
 -10جهت نگهداری انواع زباله بیمارستانی قسمت بندی و عالمت گذاری شده باشد
 -11تحت نظارت بهداشتی و ایمنی کامل باشد
 -12محل باید محصور و مسقف و به وسیله عالمت یا تابلوی مخصوص هشداردهنده مشخص
شده باشد و امکان قفل کردن آن فراهم باشد.
فرآیندهای بی خطرسازی پسماندها با روش های غیرسوز
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فرآیندهای بی خطرسازی پسماندها  ،ریسک زباله های عفونی را به صفر می رسانند و از طرفی
کم بودن نسبی سرمایه گذاری اولیه و هزینه های عملیاتی و تأثیر ناچیز آن بر محیط زیست از
مزایای مهم این نوع فرآیندهاست.
نتیجه ارزیابی بهداشتی و اقتصادی(مذاکراتانجام شده با متخصصین)

 با توجه به جنبه های بهداشتی و اقتصادی مطرح شده و مجموع نظرات مراجع علمی ملی و
بی المللی و از طرفی وظیفه وزارت بهداشت در جهت حفظ و ارتقاء سطح سالمت کلیه آحاد
جامعه در حوزه سالمت هدف مدیریت پسماندهای بیمارستانی باید کاهش ریسک و به حداقل
رساندن آن باشدلذا روش بی خطرسازی زباله در مبدا تولید پسماندها با روش های غیرسوز باید
از اجزای اصلی برنامه دفع مدیریت پسماندهای بیمارستانی باشد.
کنترل حشرات و جوندگان

وجود حشرات و جوندگان و همزیستی آنها با بشر ،همواره دردسرهای بزرگی برای جمعیت انسان
ها بوجود آورده است .پس از آزمون و خطاهای متعدد و کسب تجربه های گوناگون ،هم اینک
بهترین روش های مبارزه با این مزاحمان ،به شرح ذیل می باشد:
 -1روش بیولوژیکی
که عبارتست از استفاده از دشمنان طبیعی حشرات و جوندگان برای کنترل جمعیت آنها
 -2روش مکانیکی
الف :حذف غذا :پس مانده های خمواد غذایی موجود در زباله ها
ب :حذف آب :پوشاندن سورخ های فاضالب -جلوگیری از چکه کردن شیرها -خشک بودن وان
حمام و کاسه روشویی
ج -حذف پناهگاه ها :جلوگیری از نفوذ حشرات و جوندگان به داخل ساختمان
د -استفاده از تله های مختلف
 -3روش شیمیایی
شامل استفاده از -1 :مواد دورکننده  -2مواد عقیم کننده  -3سموم کشنده
استفاده از سموم به 4روش است:
د :طعمه گذاری
ج :گردپاشی
ب :سمپاشی
الف :تدخینی
الف :تدخینی
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در کشتی ها ،هواپیماها ،انبارها و سایر اماکن که امکان مسدود کردن کامل آنها و خالی شدن از
سکنه وجود دارد از این روش استفاده می شود.
ب :سمپاشی
پاشیدن سم روی سطوحی که محل رفت و آمد جوندگان است بخصوص اطراف سوراخ النه آنها،
راه مؤثری است.
الزم به ذ کر است که قبل از سم پاشی باید محل های موردنظر تمیز و در صورت امکان شستشو
گردد زیرا بسیاری از سموم در صورت مجاورت با خاک های قلیایی یا آهکی تجزیه می شوند و
خاصیت خود را از دست می دهند.
ج :گردپاشی
پاشیدن سموم بصورت گرد در النه جوندگان و حشرات و روی سطوحی که حرکت می کنند
د :طعمه گذاری
معمول ترین روش برای مبارزه با جوندگان خصوصاً موشها استفاده از طعمه است.
برای طعمه گذاری مواد خوراکی مورد عالقه حیوان را به سموم مختلف آغشته می کنند .بهتر
است از یک جعبه و لوله مقوایی استفاده نمود تا عالوه بر حفاظت سم و جلوگیری از پخش آن
در محیط ،موجب تحریک حس کنجکاوی حیوان شود .به ازاء هر 10-15مترمربع ساختمان یک
جعبه یا لوله حاوی طعمه کافی است .برای گذاشتن طعمه حتماً استفاده از دستکش الزم است.
 -4روش فیزیکی
که بهسازی محیط را شامل می شود و مؤثرترین راه مبارزه با حشرات و جوندگان است.
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ایمنی و سالمت شغلی
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مقدمه
هدف از تدوین این راهنما کاستن از بروز آسیب و بیماری در میان کارکنان مراکز درمانی است.
در این راهنما عمده خطرات سالمت و ایمنی که ممکن است در مراکز ارایه دهنده خدمات
سالمت با آنان مواجه شوید ذکر گردیده است .مراکز مراقبت بهداشتی دارای طیفی از کارکنان
می باشد که در معرض مخاطرات سالمت و ایمنی بالقوه ای قرار دارند.
عوامل زیان آور و مخاطرات شغلی بیمارستان
 عوامل ارگونومی
 نوبت کاری
 بیماری های ناشی از کار
 عوامل فیزیکی مخاطره آمیز در محیط کار
عوامل زیان آور بیولوژیک:
بیماری های ناشی از ویروس ها مانند هپاتیت  ،ایدز و...
بیماری های ناشی از باکتری ها مانند سیاه زخم ،بروسلوز ،لپتوسیروز و...
بیماری های ناشی از دیکتزیاها مانند تب کیو
بیماری های ناشی از قارچ ها مانند کروموبالستومیکوز ،هیستوپالسموز ،اسپرژیلوز
بیماری های ناشی از انگل ها مانند کرم قالبدار و شیستوزومیاز
عوامل ارگونومیک:
تعریف ارگونومی :ارزیابی و سنجش توانمندی کارکنان در ارتباط با نوع کار و فعالیت و
سازماندهی و تنظیم شرایط محیط کار با کارکنان و نوع فعالیت
آنتروپومتری:
با اندازه گیری ابعاد و دیگر ویژگی های جسمانی سر و کار دارد .چنین اندازه گیری هایی به
طراحی وسایلی که انسان ها در زندگی روزمره و یا محیط کار مورد استفاده قرار می دهند کمک
شایان توجهی می نماید.
 زمینه ساز تطابق و تناسب جسمانی انسان و تجهیزات است.
 بدون در نظر گرفتن آنتروپومتری فرد در هنگام انجام وظیفه ممکن است وضعیت بدن نامناسب
داشته باشد که می تواند به خستگی ،کاهش بهره وری و گاهی آسیب های جسمانی منجر شود.
فیزیولوژی کار:
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هدف اصلی فیزیولوژی کار فراهم نمودن شرایطی است که در آن افراد بتوانند بدون خستگی
غیرضروری انجام وظیفه کرده و در پایان روز کاری ،نیرو و انرژی کافی برای استفاده از اوقات
فراغت خود داشته باشد ،گسترش مکانیزاسیون ،تا اندازه زیاد به حذف کارهای جسمانی بسیار
سنگین کمک کرده است اما با این حال هنوز مشاغلی وجود دارند که در آنها گهگاهی افراد ناچار
به انجام کارهای سنگین می شوند ،هنگامی که کار سنگین است ،تنها راه آن انجام کار به صورت
منقطع است .ریسک فاکتور مرتبط به کارکنان و متأثر بر روی سالمتی آن فیزیکی ،روانی ،نامرتبط
با وظیفه مورد محوله می باشد.
فیزیولوژی محیط:

ریسک فاکتور مرتبط با محیط عبارتند از :عوامل فیزیکی و شیمیایی روانی و شرایط جوی محیط
کار سبب ایجاد ر یسک فاکتور می نماید .در فیزیولوژی محیط ،اثرات شرایط و عوامل محیطی
مانند صدا ،روشنایی ،گرما ،سرما ،رطوبت بر فیزیولوژی بدن انسان مورد مطالعه قرار می گیرد.
آسیب های جمعی:

یک عامل زیان آور که دارای حدث و شدت اندک است اگر در دراز مدت تکرار شود می تواند به
آسیب جسمی منجر شود ،این نوع آسیب ها ،آسیب های جمعی( )CTDشناخته می شوند ،یکی
از این آسیب ها نشانگان تونل کارپال می باشند .ایستادن های مکرر سبب واریس در پرستاران و
آرتروز زانو در بیماربران و پرستاران می گردد.
نوبت کاری

در بخش خدماتی مشاغل گوناگون وجود دارد که ایجاب می کند افراد زیر 4ساعت به ارائه خدمات
مشغول باشند ،برای نمونه پرستاران و پزشکان و ...چنانچه شخص به جای کار در نوبت صبح در
نوبت شب کار کند تقریباً یک هفته طول می کشد تا الگوی عکس به دست آورد .مهم ترین عامل
عدم تطابق نور روز است ،در واقع مواجهه با نور زیاد سبب توقف تولید و ترشح هورمون مالتونین
می شود که هورمون القاءکننده خواب نامیده می شود.
مشکالت ناشی از نوبت کاری:

خستگی
 ناراحتی های معده ،اختالالت گوارشی ،عوارض مغزی و روانی
 مختل شدن زندگی اجتماعی(با خانواده ،دوستان ،گرد همآیی ها و)....
 کاهش بهره وری
 افزایش حوادث
84 | P a g e

برای بهبود نوبت کاری توصیه می شود روشنایی در شیفت شب در حد روشنایی روز
حدود200تا 300لوکس باشد .افسردگی از جمله بیماری های روانی است که در بین نوبت کاران،
شیوع باالیی دارد و  %20افراد هرگز با نوبت کاری تطبیق پیدا نمی کنند.
بیماری های شغلی ناشی از کار
ریسک فاکتورهای مرتبط با شغل و وظیفه مورد محوله عبارتند از :پروسه کار و تجهیزات مورد استفاده طراحی
ایستگاه های کار سبب ایجاد ریسک فاکتور می نماید.
الف -بیماری های ریوی ناشی از کار
این بیماری ها از طریق استنشاق گرد و غبار ،دود ،گاز و بخار ،ایجاد می شوند و در چهار دسته طبقه بندی
می شوند:
 بیماری های ریوی ناشی از حساسیت
عوارض ریوی خفگی آور
 عوارض ریوی التهابی
پنوموکونیوزها(بیماری های ناشی از گرد و غبار)
ب -بیماری های پوستی ناشی از کار
بیماری های پوستی ناشی از کار عوارضی هستند که در ایجاد آنها شرایط کار به طور کامل یا نسبی دخالت
دارد.
عوامل فیزیکی
عوامل فیزیکی شامل صدا ،ارتعاش ،گرما ،سرما ،روشنایی ،فشار ،پرتوها و ...رشد سریع صنعت سبب گردیده ،تا
انسان در زندگی روزمره و شغلی خود هر چه بیشتر تحت تاثیر صدا قرار گیرد ،به طوری که امروز صدا جزئی
از زندگی انسان را تشکیل می دهد .به همین ترتیب صدا یکی از خطرات شغلی و صنعتی به شمار می آید.
عوامل فیزیکی مؤثر بر کار:
صدا ،گرما ،روشنایی ،رتوها ،ارتعاش ،سرما ،فشار و امواج رادیویی و ریزموج ها

اثرات صدا بر انسان:

الف -ناشنوایی شغلی :کار در صدای زیاد سبب تغییر موقت و یا دائم در آستانه شنوایی می
گردد.
ب -اثرات فیزیولیژیک صدا :صدا باعث افزایش تعداد ضربان قلب ،تعداد تنفس و باال رفتن
مقدار مصرف اکسیژن و افزایش فشار خون می گردد.
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پ -اثرات روانی صدا :صدا باعث کم شدن و بی دقتی در فعالیت های مغزی و ناهماهنگی
کارهای فکری می گردد.
ج -اثرات عمومی صدا :صدای زیاد باعث ظهور عالیمی مانند تهوع ،استفراغ و سرگیجه می
شود که بیشتر به علت تحریک البیرنت گوش است.
ارتعاش:

انرژی ارتعاشی از بیشتر تجهیزات و ماشین آالت منتشر می شود و امکان انتقال آن به بدن افرادی
که با این تجهیزات کار می کنند وجود دارد .یکی از انواع بیماری های ناشی از ارتعاش بیماری
حرکت می باشد که در دریا به دریا گرفتگی معروف است ،دیگر بیماری های ناشی از تکان ،می
توان به بیماری خود رو و بیماری هوا اشاره کرد که سبب سردرد و ناراحتی عمومی و مشکالت
گوارشی می گردد.
روشنایی:

با توجه به پیشرفت صنایع و تدمین نیاز مصرف کنندگان شرایط کار ایجاب می کند که کار
بیشتر در محیط های بسته در مدت شب و روز ادامه داشته باشد ،بنابراین استفاده از نور مصنوعی،
به تدریج توسعه یافته است ،به طور کلی اهداف تأمین روشنایی به شرح ذیل است:
 بیشترین حفاظت از بینایی کارکنان
 کاهش عوامل ایجاد خستگی و فشار ناشی از روشنایی ناکافی
 پیشگیری از حوادث ناشی از کار
 افزایش بازده کار
 بهبود کیفیت فرآورده
پرتوها:

پرتوها به دوسته پرتوهای یونساز و پرتوهای غیر یونساز تقسیم می شوند .پرتوهای یونساز شامل
آلفا ،بتا ،گاما و ایکس می باشند.
آثار حجمی پرتوهای یونساز :از اختالل جزئی و موقتی در برخی از اعمال فیزیولوژیک گرفته
تا خطرات جدی مانند کوتاه شدن عمر ،کاهش مقاومت بدن در مقابل بیماری ها ،کاهش قدرت
تولیدمثل ،ایجاد آب مروارید ،سرطان خون و یا انواع دیگر سرطان و آسیب به جنین در حال
رشد ،متفاوت است.
پرتوهای غیر یونساز :شامل  UVو  IRمی باشد ،اثرات  UVشامل قرمزی پوست ،تیرگی
پوست ،سرطان پوست و التهاب ملتحمه و قرنیه است.
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اثرات زیست شناختی پرتو IR:مهمترین اثر زیست شناختی پرتو مادون قرمز به علت افزایش
دمای بافت پس از جذب پرتو می باشد ،پرتو مادون قرمز به طور عمده به وسیله پوست و چشم
جذب می گردد و سبب آب مروارید می گردد.
امواج رادیویی و ریزموج ها:

چنانچه این امواج در هوا و یا در محیط مادی منتشر شوند ،بخشی از آنها به وسیله محیط جذب
شده و عمدتاً به گرما تبدیل می گردند.
اثرات زیست شناختی ریزموج ها و بسماندهای رادیویی:اثرات زیست شناختی این پرتوها
به میزان جذب انرژی پرتو در واحد جرم بافت بستگی دارد .بافت های شفاف چشم به خصوص
عدسی و دستگاه اعصاب مرکزی بدن که تبادل دمای آنها با محیط به سختی صورت می گیرد
در برابر این امواج حساسیت بیشتری دارند ،مغز انسان نسبت به دما بسیار حساس است تغییر
جزئی در دمای بخش هایی از آن می تواند عامل بروز تغییرات مهم در اعمال و رفتار فرد گردد.
از جمله اثرات زیست شناختی پرتوها می توان از آب مروارید ،اثر تولیدمثل ،بروز اختالل در
دستگاه تنظیم حرارت بدن و ایجاد تغییرات در رفتار را نام برد .تفاوت عمده پرتوهای یاد شده با
پرتوهای نوری در عمق نفوذ این پرتوها می باشند.
خطرهای ناشی از جریان الکتریکی
شدت جریانی که از بدن عبور می کند ،به مقاومت بدن بستگی دارد ،پوست خشک و سالم دارای
مقاومت 500تا 1000اهم و بیشتر است .مقاومت پوست انسان با مرطوب شدن و عرق کردن
کاهش می یابد.
اثرات زیست شناختی جریان الکتریکی:
الف -عبور جریان الکتریکی از بدن سبب انقباض ماهیچه ای می شود و سبب می شود تا فرد
نتواند سیم حامل جریان را رها کند.
ب -در برق گرفتگی شدید فیبریالسیون بطنی قلب رخ می دهد.
ج -توقف دستگاه تنفسی
اختالالت و عوارض پس از برق گرفتگی:
اختالالت قلبی شامل :اختالل در ریتم قلب ،فیبریالسیون بطنی ،قطع جریان خون ،تپش قلب،
کم خونی ،سکته قلبی ،پاره شدن دریچه قلبی و لخته شدن جریان در عروق.
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اختالالت عصبی :از دست دادن شناسایی ،هذیان گویی ،سردرد عصبی ،از دست دادن حافظه،
مورمور شدن بدن و انقباض غیر ارادی و شدید ماهیچه ها می باشند.
اختالالت حسی :اختالالت بینایی و شنوایی
سوختگی

عوامل شیمیایی زیان آور محیط کار
عوامل شیمیایی در محیط کار دربرگیرنده تمام مواد اولیه ،مواد خام ،مواد واسطه و فرآورده های
اصلی ،که در صنعت به کار می روند یا تولید می شوند ،می باشند.
تقسیم بندی آالینده ها بر پایه اثرهای فیزیولوژیک
 مواد التهاب آور و محرک
 مواد خفگی آور
 مواد بیهوش آور و مخدر
 سموم سیستمیک
ایمنی و حفاظت فنی

ایمنی درجه دور بودن از خطر است ایمنی بطور صد در صد و مطلق وجود ندارد و عمالً هم
هیچگاه حاصل نخواهد شد ،از این روست که گفته می شود ،ایمنی حفاظت نسبی در برابر خطرات
است.
مسائل مطرح در ایمنی:
 ایمنی حریق
برای ایجاد یک آتش سوزی باید سه عامل حرارت ،ماده سوختنی و اکسیژن کافی در محل حضور
داشته باشد .در هنگام وقوع آتش سوزی قبل از هرگونه اقدام به موارتد زیر توجه نمایید:
 -1اعالم عمومی
 -2اعالم خصوصی
 -3تکان دادن کپسول(کلوخه نشدن آن)
 -4اقدام به فرار در مواردی که کاری از عهده برنمی آید
 -5تعبیه راه فرار در حین اطفاء
 -6خونسرد بودن
ایمنی برق
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جهت محافظت کارکنان از شوک الکتریکی و سوختگی های ناشی از هادی های برقدار ،قوس
الکتریکی و تشعشعات الکتریکی باید موارد ذیل رعایت شود:
 -1استفاده از ولتاژ پایین و ایمن
 -2عایق کردن یا محصور نمودن قسمت های برقدار
 -3جلوگیری از برقدار شدن قسمت های هادی دستگاه ها که معموالً برقدار نیستند(بدنه دستگاه)
به وسیله:
الف -اتصال زمین و قطع خودکار منبع تغذیه
ب -عایق مضاعف یا دوبل
ج -جدا کردن(ایزوله کردن) منبع تغذیه از زمین
د -محدود کردن انرژی الکتریکی(باید جریان های اتصالی که می تواند باعث شوک الکتریکی
ناشی از تماس مستقیم شود به وسیله مقاومت بزرگی محدود گردند).
 -4انتخاب تجهیزات مناسب محیط
 -5استفاده از تجهیزات مطابق با دستورالعمل های سازنده
 -6اطمینان از بهره برداری صحیح از تجهیزات الکتریکی
 -7اجتناب از کاربرد الکتریسیته در جایی که کاربرد آن خطرناک باشد.
ایمنی سیلندرهای تحت فشار

نکات ایمنی به هنگام کار با سیلندرهای تحت فشار
 -1سیلندرهای پر و خالی از هم جدا نگهداری شود.
 -2سیلندرها در شرایط مناسب(دور از رطوبت ،مواد خورنده و شیمیایی ،گرما و افتاب) نگهداری
شوند.
 -3سیلندرها به صورت قائم نگهداری شوند.
 -4سیلندرها توسط زنجیر یا تسمه مناسب(در مرکز و زیر شانه) مهار شوند.
 -5سیلندرها دارای کالهک باشند.
 -6سیلندرها به فاصله مناسب( 6متر) دور از شعله مستقیم و مواد احتراق پذیر باشند.
 -7بدنه سیلندرها مناسب(رنگ استاندارد ،عدم خوردگی و عدم شکستگی) باشد.
 -8سیلندرها براساس نوع ،جدا از هم نگهداری شوند.
 -9سیلندرها نباید در محل عبور و مرور(جلوی دربها ،راهروها و )...نگهداری شوند.
 -10نباید سیلندری وجود داشته باشد که بیش از یکسال از آن استفاده نشده باشد.
 -11محل نگهداری سیلندرها باید دارای تهویه مناسب باشد.
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 -12در محل نگهداری سیلندرها تابلوی(عدم استعمال دخانیات) نصب شود.
 -13دستورالعمل شرایط نگهداری به صورت واضح و خوانا در محل مناسب نصب شود.
 -14فرد مسئول حمل سیلندرها باید در زمینه نکات ایمنی آموزش دیده باشد.
 -15فرد مسئول حمل سیلندرها مجهز به لباس ،دستکش و کفش ایمنی باشد.
 -16حمل باید در شرایط مناسب(حمل با چرخ مخصوص و همراه با کالهک) انجام شود.
 -17در هنگام جابجایی سیلندرها از کالهک به عنوان دستگیره استفاده نشود.
 -18سیلندرهای معیوب ،پوسیده و سوخته شده با مجوز سازنده حمل شود.
 -19هنگام باال و پایین بردن سیلندرهای(به صورت معلق) از تسمه یا زنجیر مناسب استفاده
شود.
 -20هنگام حمل سیلندرها از افتادن و ضربه خوردن به سیلندر جلوگیری شود.
 -21هنگام وصل رگالتور از دستورات سازنده آن پیروی کنید.
 -22قبل از وصل رگالتور از عدم وجود اجسام خارجی در محل خروج گاز اطمینان حاصل کنید.
 -23اتصاالت سیلندرهای اکسیژن عاری از هرگونه مواد چرب باشد.
 -24با لباس و دست چرب نباید اقدام به حمل و جابجایی سیلندرهای اکسیژن نمود.
 -25هنگام عدم استفاده از سیلندرها(خالی یا پر) شیر آن بسته باشد.
 -26مشخصات سیلندر روی بدنه حک شده و دقت شود تاریخ مصرف آن نگذشته باشد.
 -27برای اتصاالت ،واشرها و سایر لوازم جانبی از دستورات سازنده سیلندر پیروی کنید.
 -28از سیلندرها برای مصارف دیگر(زدودن گرد و غبار و )...استفاده نشود.
 -29بدنه سیلندرها نباید با سیم دارای جریان برق در تماس باشد.
 -30سیستم سانترال دارای استانداردهای الزم باشد.
 -31آزمایشات مربوط به سالمت سیلندرها به صورت مرتب انجام شود.
رنگ استاندارد سیلندرها:
سیلندر اکسیژن( :)O2سفید یخچالی
سیلندر دی اکسیدکربن( :)CO2خاکستری
سیلندر ازت( :)N2سیاه
سیلندر اکسید ازت( :)N2Oآبی
رایجترین مخاطرات ایمنی -بهداشتی در بیمارستان
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بخش اداری :ارگونومیکی(کار نشسته -کار با کامپیوتر) ،استرس شغلی ،خشونت در محیط
کار ،عفونت های بیمارستانی ،سایر بیماریهای عفونی
داروخانه :تماس با داروهای دستساز ،تماس با داروهای مخدر ،سوءمصرف داروها،
ارگونومیکی(جابجایی دستی بار ،کار نشسته ،کار با کامپیوتر) ،داروهای تاریخ مصرف گذشته،
امحاء داروهای فاسد ،آلرژی به التکس ،خشونت در محیط کار
تأسیسات :عفونت های تنفسی(لژیونال) ،مواد شیمیایی ،آتش سوزی ،خطرات ماشین آالت و
تجهیزات ،شوک الکتریکی ،برق گرفتگی ،تماس با جیوه ،تماس با مواد عایق نظیر ازبست و پشم
شیشه ،بخارات جوشکاری ،سر و صدا و ارتعاش ،گرما ،رطوبت ،سرما ،ارگونومیکی(جابجایی دستی
بار -کار در فضای بسته -کار پروسیجرهای مختلف مثل باالی سر ،آلودگی های مختلف محیطی
در حین تعمیر و نگهداری سیستم ها ،افتادن ،لیز خوردن ،سقوط اشیاء)
 :CSR تماس با گازاتیلن اکساید ،تماس با جیوه ،تماس با گلوتارآلدئید ،تماس با سایر مواد
شیمیایی ،لوازم تیز و برند ه ،سوختگی ،پاتوژنهای خونی(هپاتیت ،ایدز) ،ارگونومیکی(کار نشسته
و ایستاده -جابجایی دستی بار و ،)...افتادن ،لیز خوردن ،سقوط اشیاء ،آلرژی به التکس
الندری :البسه آلوده ،مواد شیمیایی ،لوازم تیز و برنده ،سوختگی ،آلرژی به التکس ،سر و صدا،
گرما ،رطوبت ،سرما ،افتادن ،لیز خوردن ،سقوط اشیاء ،ارگونومیکی(جابجایی دستی بار) ،آتش
سوزی
آشپزخانه :ارگونومیکی(کار ایستاده -جابجایی دستی بار و ،)...تجهیزالت و لوازم کار(لوازم تیز
و برنده -دستگاه های چرخ و برش و گوشت و ،)...مواد شیمیایی ،سوختگی ،افتادن ،لیز خوردن،
سقوط اشیاء ،عفونت های منتقله از مواد خام نظیر گوشت ،شوک الکتریکی -برق گرفتگی
رادیولوژی و سونوگرافی :ارگونومیکی(کار نشسته -کار با کامپیوتر -جابجایی دستی بیمار)،
تماس با اشعه ،شوک الکتریکی ،برق گرفتگی ،تجهیزات و دستگاه ها ،مواد شیمیایی(داروهای
ظهور و ثبوت) ،افتادن ،لیز خوردن ،سقوط اشیاء ،پاتوژنهای خونی(هپاتیت -ایدز و ،)...سل،
خطرات اولتراسوند
آزمایشگاه :پاتوژنهای خونی(هپاتیت -ایدز و ،)...سل ،مواد شیمیایی نظیر فرمالین -زایلل و،....
افتادن ،لیز خوردن ،سقوط اشیاء ،ارگونومیکی(کار نشسته -کار با کامپیوتر و ،)...آلرژی به التکس،
خطر  Needle stickو سایر لوازم تیز و برنده
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اورزانس :پاتوژنهای خونی(هپاتیت و ایدز و ،)...مواد شیمایی ،افتادن ،لیز خوردن ،سقوط اشیاء،
سل ،خطر  Needle stickو سایر لوازم تیز و برنده ،استرس شغلی ،خشونت در محیط کار،
عفونت های بیمارستانی ،سایر بیماری های عفونی ،ارگونومیکی(نوبت کاری -پوزیشن های بدنی
در حین کار و جابجایی دستی بار) ،بیوتروریسم ،خطرات تجهیزات و دستگاه ها
بخش های بستری :پاتوژنهای خونی(هپاتیت -ایدز و ،)...عفونت های بیمارستانی ،سایر بیماری
های عفونی ،سل ،آلرژی به التکس ،ارگونومیکی(نوبت کاری -پوزیشن های بدنی در حین کار و
جابجایی دستی بار) ،خطر  Needle stickو سایر لوازم تیز و برنده ،شوک الکتریکی -برق
گرفتگی ،سر و صدا ،استرس شغلی ،خشونت در محیط کار ،آتش سوزی ،همه گیری بیماری ها
نظیر آنفلونزا و ،...گلوتارآلدئید ،افتادن ،لیزخوردن ،سقوط اشیاء ،تماس با جیوه ،خطرات تجهیزات
و دستگاه ها
:ICU پاتوژنهای خونی(هپاتیت -ایدز و ،)...عفونت های بیمارستانی ،سایر بیماری های عفونی،
ارگونومیکی(نوبت کاری -پوزیشن های بدنی در حین کار و جابجایی دستی بیمار) ،آلرژی به
التکس ،فضای کار(ابعاد -محدودیتها -سایر مشخصات فیزیکی و ،)...شوک الکتریکی -برق
گرفتگی ،سر و صدا ،استرس شغلی ،خشونت در محیط کار ،خطرات تجهیزات و دستگاه ها
اتاق عمل :پاتوژنهای خونی(هپاتیت -ایدز و ،)...آلرژی به التکس ،ارگونومیکی(نوبت کاری-
پوزیشن های بدنی در حین کار و جابجایی دستی بیمار)،خطر  Needle stickو سایر لوازم تیز
و برنده،افتادن ،لیز خوردن ،سقوط اشیاء ،تماس با اشعه ،خطر اشعه لیزر ،گازهای بیهوشی ،خطر
سیلندرهای محتوی گاز ،خطرات تجهیزات و دستگاه ها
ایمنی و پیشگیری از آلودگی در بخش آزمایشگاه

بخش آزمایشگاه یکی از بخش های پرخطر بیمارستان محسوب شده و کارکنان این بخش در
معرض آسیب از عوامل بیماری زای متعدد ،مواد شیمیایی ،الکتریسیته ،تجهیزات و اتش سوزی
می باشند.
سیگار کشیدن:
در تمامی بخش ها استعمال دخانیات(سیگار ،سیگارت و پیپ) ممنوع می باشد .سیگار می تواند
عامل مهمی جهت ایجاد آتش سوزی در ارتباط با حالل های قابل اشتعال باشند .همچنین انتقال
ان از میز کار به دهان می تواند به عنوان مخزنی جهت انتقال میکروارگانیسم ها و توکسین ها
عمل نماید.
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 خوردن و آشامیدن:
باید در تمام بخش های فنی آزمایشگاه از غذا خوردن ،آشامیدن و یا انجام سایر اعمالی که سبب
تماس دست با دهان می گردد ،خودداری نمود.
نمونه های آزمایشگاهی(خون ،ادرار ،مدفوع ،خلط و )...می تواند حامل بسیاری از عوامل بیماری
زا باشد این مواد که روزانه در بخش های مختلف آزمایشگاه جابجا می گردند و بعضی مواقع در
یخچال های آزمایشگاه نگهداری می شوند ،به عنوان یک منبع مهم آلودگی غذا و آشامیدنی ها
تلقی می گردند.
به هیچ وجه مواد غذایی را در یخچال های بخش های مختلف آزمایشگاه نگهداری ننمائید .باید
یخچال های مخصوص مواد غذایی را در فضای آبدارخانه قرار داد .تنها با این روش می توان
مطمئن شد که مواد غذایی با نمونه های آزمایشگاهی در یک یخچال نگهداری نمی شوند.
 استفاده از دستکش:
باید همیشه دستکش در اندازه های متفاوت و از مواد مناسب و مرغوب در تمام بخش های فنی
در دسترس باشد .دستکش ها باید در اندازه های تا مچ ،آرنج و شانه در دسترس باشند .نباید
دستکش ها را هنگام انجام کار تعویض نمود بلکه باید بعد از اتمام کار این عمل را انجام داد.
کارکنان آزمایشگاه باید اقدامات حفاظتی الزم را جهت جلوگیری از آلودگی محیط و پوست در
مورد دستکش ها ی آلوده انجام دهند.
 جهت اهداف مختلف باید از دستکش های متفاوتی استفاده نمود ،شامل:
 دستکش های الستیکی یا چرمی که در مواقع کارهای سنگین ،هنگام خالی کردن محفظههای محتوی مواد خطرناک استفاده می شود.
 برای کار با وسایل داغ باید از دستکش نسوز مخصوص استفاده نمود. دستکش های خانگی جهت تمیز نمودن ،شستن وسایل شیشه ای و ضدعفونی کردن دستکش های جراحی(التکس) در مواقع کار با خون ،مواد خطرناک و... دستکش های پالستیکی یکبار مصرف جهت مواقع اضطراری دستکش ها نباید شسته شده و مجدداً مورد استفاده قرار گیرند ،زیرا از کیفیت عملکرد و میزاننقش حفاظتی آنها کاسته می شود.
اگر دستکش ها جهت استفاده مجدد با مواد شوینده و یا مواد ضدعفونی شسه شوند ،ممکن است
مواد شوین ده سبب افزایش نفوذ مایعات از طریق سوراخ های غیرمرئی شده و یا مواد ضدعفونی
باعث خراب شدن دستکش ها گردند .دستکش ها را باید بعد از پوشیدن و قبل از کار از نظر
نقایص مرئی بررسی نمود.
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 پوشیدن دو جفت دستکش هنگام اتوپسی و یا زمانیکه امکان آلودگی با خون و مایعات بدن(مثلکار در بخش اورژانس) زیاد است ،توصیه می گردد.
بررسی ها نشان داده که آلودگی پوست در زمان استفاده از دو دستکش کمتر از زمان استفاده از
یک دستکش اتفاق افتاده است.
 در چه مواقعی باید دستکش پوشید؟
هنگام نمونه گیری ،نقل و انتقال نمونه ها و انجام مراحل آزمایش و همچنین زمانی که دست ها
با مواد آلوده ،سطوح آلوده و یا وسایل آلوده در تماس هستند و نیز در موارد تماس با بافت ،خون،
سرم ،پالسما ،مایع نخاع ،ترشحات واژن ،مایع منی ،مایع حاصل از شست و شوی برونش ،مایع
سینوویال ،جنب ،پریتوان ،آمنیوتیک ،پریکارد ،شیر پستان و یا دیگر مایعات بدن که ممکن است
با خون آلوده شوند ،باید از دستکش استفاده نمود .طبق توصیه باید در موارد تماس با نواحی از
بدن بیمار که به طور طبیعی استریل هستند ،از دستکش استریل استفاده نمود .در مواقع تماس
با مخاط و یا فعالیت های آزمایشگاهی احتیاج به استفاده از دستکش استریل نمی باشد .همچنین
در فواصل تماس با بیمار باید دستکش ها تعویض گردند.
 شست و شوی دست:
مهمترین اقدام پیشگیرانه و ایمنی شست و شوی مکرر دست می باشد که باید همیشه صابون
(ترجیحاً صابون مایع) و یا مواد ضدعفونی کننده جهت تمیز نمودن پوست در دسترس کارکنان
قرار گیرد.
 باید در موارد زیر دست ها شسته شوند:
 فوراً بعد از تماس اتفاقی پوست با خون ،مایعات بدن یا بافت ها ،اگر تماسی با مواد آلوده ازطریق پاره شدن دستکش ها اتفاق بیفتد باید بالفاصله دستکش ها را درآورد و دست ها را کامالً
شست.
 قبل و بعد از تماس با بیماران و یا تماس با نمونه های آزمایشگاهی بعد از اتمام کار و قبل از ترک آزمایشگاه بعد از درآوردن دستکش ها و یا قبل از آنکه دستکش جدیدی پوشیده شود باید قبل از خوردن ،آشامیدن ،سیگار کشیدن ،قبل و بعد از توالت قبل از همه فعالیت هایی که در آنها تماس کامل دست با مخاط چشم ها یا خراش های پوستاتفاق می افتد.
 برداشت مایعات با پی پت:
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هرگز عمل برداشت مایعات را با پی پت بوسیله دهان انجام ندهید .در این مورد در رابطه با اهداف
مختلف وسایل متفاوتی جهت برداشت مایعات بوسیله پی پت وجود دارد.
همچنین نباید قطرات انت هائی نمونه با فشار زیاد خارج شود زیرا ممکن است باعث ایجاد قطرات
بسیار ریز یا آئروسل گردد.
 محافظت از چشم و صورت:
باید در مواقع کار با مواد سمی ،مواد سوزاننده ،مواد خطرناک شیمیایی و بیولوژی و یا هنگامی
که امکان ترشح و یا پاشیدن خون یا مایعات بدن وجود داشته و نیز هنگام تخلیه اتوکالو و ...از
عینک های حفاظتی(حفاظ دار) و یا ماسک های چشم و صورت استفاده نمود .استفاده از عینک
های حفاظ دار مخصوصاً هنگام کار با مواد شیمیایی خطرناک نسبت به عینک های محافظتی
باالتر از عینک های معمولی قرار می گیرد ،ترجیح داده می شود.
استفاده از ماسک ها و حفاظهایی که از جنس پالستیک شفاف بوده(مانند ماسک های جوشکاران)
و تمام صورت و گردن را می پوشاند و جهت استفاده طوالنی مدت مانند اتوپسی مناسب بوده و
به راحتی آلودگی زدایی می شود ،توصیه می گردد.
لنزهای چشم مخصوصاً لنزهای نوع نرم( )softمی توانند حالل ها و بخار حاصل از مواد را به
خود جذب نمایند .بنابراین استفاده از آنها در این موارد خطرناک می باشد ،لنزهای تماسی باعث
تجمع مواد فوق در محل قرنیه شده و در عین حال مانع خروج اشک می گردند ،در حالیکه اشک
قادر است مواد فوق را بوسیله شستشو از چشم خارج نماید .باید به کارکنان سفارش نمود که در
این گونه بخش ها ،لنزهای تماسی را بکار نبرند مگر اینکه از عینک های حفاظ دار و یا ماسک
های صورت استفاده کنند.
 کفش کارکنان:
کفش باید راحت و دارای کف الستیکی باشد و تمام پا را بپوشاند .هنگامی که احتمال ریختن
مواد وجود دارد ،باید روکش های یکبار مصرفی که در مقابل نفوذ مایعات ،مقاوم می باشند،
پوشیده شود .نباید از کفش های پارچه ای استفاده نمود زیرا مواد شیمیایی یا مایعات عفونی و
آلوده را به خود جذب می نماید .استفاده از کفش های از جنس مواد غیرقابل نفوذ به مایعات
مانند چرم یا مواد مصنوعی ،توصیه می گردد.
 جواهرات:
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نباید از جواهرات و زینت آالتی که ممکن است به وسایل گیر کرده و یا داخل مواد آلوده آویزان
شوند ،استفاده نمود بطور کلی نباید از جواهرات بجز حلقه ازدواج استفاده نمود .آرایش کردن نیز
در محیط های فنی آزمایشگاه ممنوع می باشد.
 لباس کارکنان:
معموالً کارفرما پوشش مشخصی را برای کارکنان در نظر می گیرد .این لباس باید تمیز ،مرتب و
از کیفیت مناسبی برخوردار باشد .این لباس ها که جهت محافظت از آلودگی و کثیف شدن دیگر
لباس ها پوشیده می شوند شامل گان ها ،کت های آزمایشگاهی ،پیش بند ،شنل و یا لباس های
مشابه می باشد .هنگام کار در آزمایشگاه همه کارکنان فنی باید از یک روپوش آستین بلند که
جلوی آن کامالً بسته شود و یا یک کت آزمایشگاهی بلند با آستین های بلند که سرآستین آن
کامالً بسته باشد استفاده نمایند .در مواقعی که مواد بسیار خطرناک و آلوده مورد استفاده قرار
می گیرند ،بعالوه می توان از پیش بندهای پالستیکی یکبار مصرف یا روپوش غیرقابل نفوذ به
مایعات یکبار مصرف نیز استفاده نمود که حفاظت کافی را در مقابل ترشح خون و مواد شیمیایی
ایجاد کند .در مواقع استفاده از این پیش بندها ،ممکن است محافظ های آستین دار جهت
حفاظت بازو پوشیده شود.
هنگام ترک محل های فنی و مخصوصاً حضور در محل های عمومی(آبدارخانه) باید روپوش را از
تن خارج نمود .باید در فواصل زمانی مناسب روپوش ها را تعویض نمود تا از پاکیزگی آنها مطمئن
بشویم .اگر این لباس ها با مواد خطرناک آلوده شوند ،باید بالفاصله تعویض شوند .نباید این گونه
لباس ها را جهت شستشو به منزل برد .باید لباس های بیرونی در قفسه های شخصی مخصوص
در بیرون از نواحی فنی آزمایشگاه قرار داده شوند .باید توجه نمود که خونگیرها و دیگر کارکنانی
که وظایفی را در خارج آزمایشگاه بعهده دارند ،مادامی که با بیماران سروکار دارند ،ممکن است
نیاز به پوشیدن روپوش های آزمایشگاهی داشته باشند.
 نگهداری مواد خطرناک:
باید معرف ها ،مواد شیمائی(اسیدها ،بازها و )...و یا رنگ های دارای خواص سمی را در قفسه یا
محفظه های عایق از نظر خارج شدن بخار قرار داد.
باید مایعات خطرناک مانند اسیدها یا قلیاها در قفسه هایی با ارتفاع زیر سطح چشمی ذخیره
شوند .ذخیره سازی محفظه های بزرگ باید نزدیک زمین باشد.
 وسایل تیز و برنده:
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باید در مواقع کار با وسایل تیز و برنده شامل سوزن ها ،اسکالپل ،شیشه های شکسته نهایت دقت
و احتیاط را بکار بست .باید در صوت امکان تمام وسایل تیز را با استفاده از روپوش های مکانیکی
جابجا نمود(مانند فورسپس هایی که تیغه اسکالپل را برداشته و یا وسایلی که سوزن و اکوتینر را
برمی دارد) نباید سوزن های استفاده شده قیچی ،خم و یا شکسته شود .باید فوراً وسایل تیز را
در محفظه های مقا وم مخصوص قطع سرسوزن قرار داد و آن محفظه ها را نیز قبل از اینکه بطور
کامل پر شوند ،به طریقه مناسبی دفع نمود.
 بکار بستن روش های ایمنی در هنگام کار با وسایل شیشه ای:
ظروف شیشه ای شکسته یا ترک خورده را دور بریزید.
 هرگز در ظروف شیشه ای را با قدرت باز نکنید ،درهایی که چسبیده یا فرو رفته اند ،باید بریده
شوند.
 باید قبل از شستشو ،وسایل شیشه ای آلوده را ضدعفونی نمود.
 باید قطعات شکسته و یا دور ریختنی را در یک محفظه مخصوص و مقاوم قرار داد.
 ظروف شیشه ای داغ را باید با دستکش های مقاوم به حرارت جابجا نمود.
 وسایل شیشه ای شکسته شده را فقط با روش های مکانیکی جابجا نمائید.
 حتی االمکان از ملزومات آزمایشگاهی یکبار مصرف استفاده نمائید.
 ضدعفونی کردن وسایل آزمایشگاهی:
یخچال ها ،فریزرها ،بن ماری ،سانتریفوژ و ...باید بطور مرتب تمیز شده و نیز بطور متناوب منطبق
بر برنامه زمانبندی که بوسیله مسئول آزمایشگاه تعیین می گردد ،ضدعفونی گردند .مخصوصاً در
مواردی که آلودگی مهمی بوجود آید ،باید فوراً این عمل انجام شود.
در هنگام تمیز کردن آزمایشگاه و وسایل باید دستکش ،گان و لباس های حفاظتی مناسب
پوشیده شود.
 رعایت موارد ایمنی در هنگام کار با سانتریفوژ:
آئروسل ها :باید حتی االمکان سانتریفوژ در هنگام کار حداقل میزان آئروسل را ایجاد کند.
استفاده از سانتریفوژ :هنگام روشن کردن سانتریفوژ مطمئن باشید که درپوش آن کامالً بسته
شده باشد .مواظف مو ،لباس و یا وسایل زینتی آویزان باشید.
آلودگی :از سانتریفوژ نمودن لوله های حاوی نمونه خون ،ادرار ،خلط  ...و یا مایعات قابل
اشتعال که درپوش نداشته باشند خودداری نمائید .در هنگام سانتریفوژ یک سیستم خالء ،ایجاد
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می شود که باعث تبخیر مایعات می گردد که می تواند منجر به ایجاد ذرات آئروسل از مواد آلوده
گردیده و یا باعث انفجار مایعات قابل اشتعال گردد.
عوامل عفونی :همه کشت ها و یا نمونه هایی که در آنها احتمال ایجاد آئروسل های عفونی
وجود دارد ،باید در لوله های مخصوص سانتریفوژ که کامالً در بسته باشد در محفظه هایی با در
کامالً محکم سانتریفوژ گردد.
تمیز کردن :باید سانتریفوژ بطور مرتب با محلول هیپوکلریت سدیم با رقت 10/1و یا مواد
مناسب دیگر ضدعفونی شود.
طراز نمودن :هنگامی که با سانتریفوژ کار می کنید باید مطمئن شوید که سیستم تعادلی آن
درست باشد .روتورهای متعادل نشده در چرخش ایجاد ارتعاش می کنند.
 پیشگیری از حریق:
عدم استعمال دخانیات
 پرهیز از قرار دادن حالل های قابل اشتعال در کنار شعله
 پرهیز از بکارگیری شعله باز در نزدیک حالل های قابل اشتعال
 پرهیز از ترک هر شعله
 نریختن مایعات قابل اشتعال به داخل ظرفشویی یا فاضالب
 بازرسی لوله های گازرسانی
 تعبیه سیستم اطفاءء حریق و آشنایی کارکنان در استفاده از تجهیزات مربوطه
 عدم استفاده از خاموش کننده با پایه آب جهت اطفاءئ حریق در بخش
 اطمینان از بستن بودن پنجره ها ،جریان آب و گاز و منابع روشنایی و الکتریکی قبل از ترک
محیط کار
 نکات قابل توجه در هودهای آزمایشگاهی:
 تمیز نگه داشتن داخل هود
 بسته نگه داشتن پنجره هود تا حد امکان
 پرهیز از قرار دادن اشیاء کنار پنجره هود
 استفاده از نمایشگر مناسب و عالئم اخطاری نظیر مواد مشتعله یا خورنده
 انتقال مواد سمی با بخارات تا زیر هود بصورت ایمن و کامالً بسته
 مشخص نمودن نواحی تمیز و آلوده:
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همه تلفن ها ،دستگیره در ،صفحه کلید ویدئو ،صفحه کلید کامپیوتر و دیگر وسایلی که در تماس
با دست هستند ،ممکن است آلوده باشند .در این موارد ممکن است الزم باشد که برچسب هشدار
دهنده بر روی آنها نصب شود و باید تمام روش های الزم جهت جلوگیری از آلودگی وسایل فوق
مورد استفاده قرار گیرد.
اشخاصی که در این مناطق با دست های بدون دستکش و با این وسایل در تماس می باشند باید
دستکش بپوشند و یا دست هایشان را بعد از تماس با این وسایل بشویند.
حتی االمکان باید از تماس دست با صورت مخصوصاً هنگامی که از تلفن و وسایل مشابه دیگر،
استفاده می گردد خودداری نمود .باید کارکنان نواحی فنی قبل از تماس با وسایل فوق دستکش
ها را بیرون بیاورند .همچنین می توان از پوشش های پالستیکی جهت صفحه کلید کامپیوتر،
تلفن ها ...در مواقع آلودگی های مهم استفاده نمود.
وسایل حفاظت فردی()PPE

1

وسایل حفاظت ف ردی تجهیزاتی هستند که برای حفاظت کارکنان از صدمات شغلی و یا بیماری
های ناشی از تماس با مواد بیولوژیکی ،شیمیایی ،فیزیکی ،رادیولوژیک ،الکتریکی و غیره طراحی
شده اند .این تجهیزات با توجه به نوع صدمه مورد انتظار و تماس شغلی متفاوت می باشند .وسایل
حفاظت فردی مورد استفاده جهت پیشگیری از عفونت ضمن محافظت کارکنان و پیشگیری از
ابتالی آنان ،مانع انتقال عفونت به سایر بیماران و افراد می گردد.
وسایل حفاظت فردی عبارتند از:
کاله
 محافظ صورت /عینک
 ماسک
 گان
 پیش بند پالستیکی
 دستکش
 لباس کار
 روکفشی و غیره
فاکتورهای انتخاب لوازم حفاظت فردی

1

. Personal Protective Equipment
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استاندارد بودن -انطباق با افراد استفاده کننده -تناسب با فصل -شکل ظاهری -رنگ -شکل-
کیفیت -سهولت استفاده -عدم مزاحمت جهت انجام کار -عدم ایجاد اثرات جانبی -مدت زمان
استفاده -چند منظوره بودن -تاریخ انقضاء -نظر مصرف کننده -قیمت -جنس و غیره
اصول استفاده از وسایل حفاظت فردی
 احتمال عفونت را کاهش می دهند ولی این احتمال را کامالً از بین نمی برند. فقط در صورتیکه درست استفاده شوند مؤثرند. جایگزین اصلی ترین جزء(شستن دست) نمی شوند.تمام کسانی که با بیمار بستری در تماسند از جمله پزشکان ،پرستاران ،کارکنان رادیولوژی،
کارکنان آزمایشگاه ،خدمات و غیره باید از وسایل حفاظت فردی استفاده کنند.
دستکش
پوشیدن دستکش می تواند فرد را در مقابل مواد خطرناک زیستی محافظت کند.
 مچ آستین گان را بپوشاند. فقط یک بار استفاده گردد. در صورت پارگی و آلودگی قابل مشاهده تعویض گردد. بین هر بار انجام مراقبت از بیماری که حامل میکروارگانیسم هاست ،تعویض شود. پس از استفاده و پیش از ارائه مراقبت به بیمار دیگر ،باید خارج و بالفاصله دست ها شسته شودتا از انتقال میکروارگانیسم ها به محیط یا سایر بیماران جلوگیری شود.
گان
 برای حفاظت از پوست و جلوگیری از آلوده شدن لباس ها طی انجام پروسیجرهایی که احتمالپاشیده شدن خون یا ترشحات بدن وجود دارد ،باید از گان تمیز و غیراستریل استفاده کرد.
 نوع گان انتخاب شده بستگی به میزان مایعی که احتمال مواجهه با آن می رود دارد. گان باید یکبار مصرف و یا از جنس شستشو باشد. آستین گان باید بلند و مچ آن کش دار باشد. گان باید یقه بسته باشد(یقه باز و یقه هفت نباشد). اندازه گان باید مناسب باشد و نواحی مورد نیاز بدن را بپوشاند(بلندی گان باید تا زیر زانو باشد) گان باید ضد آب باشد و در غیر این صورت باید یک پیش بند پالستیکی روی آن پوشیده شود. در صورت آلودگی قابل مشاهده بالفاصله تعویض شود.ماسک
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برای حافظت از غشای مخاطی بینی و دهان در طی انجام پروسیجرهایی که احتمال پاشیدن
خون مایعات و ترشحات بدن وجود دارد ،الزم است از ماسک استفاده شود.
 ماسک باید روی بینی ،دهان و چانه را بپوشاند. ماسک باید به وسیله بند یا کش پشت سر بسته شود. ماسک باید در صورت مرطوب شدن تعویض شود. ماسک را هرگز به گردن آویزان نکنید. پس از استفاده از ماسک دست ها را بشویید. ماسک باید پس از استفاده معدوم گردد. عینک محافظ /محافظ صورت
صرفنظر از تشخیص بیماری ،زمانی که خطر آلودگی چشم ها و ملتحمه وجود دارد باید از عینک
محافظ /محافظ صورت استفاده کرد .در موارد زیر باید حتماً از عینک استفاده گردد.
 احتمال ترشح خون یا مایعات بدن هنگام انجام پروسیجرهای تولیدکننده آئروسل هنگام ارائه مراقبت و در تماس نزدیک با بیماری که دچار عالئم حاد تنفسی است(مانند سرفهو عطسه)
 هنگام کار در فاصله یک متری و یا کمتر با فرد مبتال به بیماری حاد تنفسی حفاظت از چشم می تواند با وسایل زیر صورت گیرد:محافظ صورت
کاله ایمنی با محافظ صورت
عینک محافظ
محافظ پا
اگرچه معموالً حفاظت از پاها در احتیاطات استاندارد وجود ندارد ،اما برای حفاظت کارکنان امر
مهمی محسوب می شود .پرسنل باید کفش هایی بپوشند که مقاوم به جذب مایعات باشد و کامالً
تمام سطوح پاها را فرا گیرد(نه صندل یا دمپایی).
افرادی که موقع کار پاهایشان با مواد اسیدی و قلیائی تماس دارند ،در رطوبت کار می کنند ،در
مغرض سقوط اجسام سنگین قرار دارند ،خطر برق گرفتگی آنها را تهدید می کند و ...باید از
کفش حفاظتی متناسب با نوع کار استفاده نمایند .افرادی که با مواد خورنده سر و کار دارند از
کفش الستیکی بدون بند باید ا ستفاده کرده و این کفش ها می بایست کامالً پا و قوزک پا را
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بپوشانند .کفش کارکنانی که در آب و رطوبت کار می کنند باید از نوع الستیکی با ساق های
بلند تا زانو باشد .در صورت استفاده از روکفشی باید دقت نمود که ساق بلند(مچ شلوار را بپوشاند)
و ضدآب باشد.
پوشیدن وسایل حفاظت فردی
 پوشیدن گان
 طرز صحیح گذاشتن ماسک
 گذاشتن عینک /محافظ صورت
 پوشیدن دستکش
ترتیب درآوردن وسایل حفاظت فردی
الف -درآوردن دستکش
فراموش نکنید قسمت خارجی دستکش ها آلوده است.
در افراد راست دست:
 -1در نقطه ای اندکی پایین تر از لبه دستکش چپ ،بخش خارجی دستکش چپ را با انگشتان
دستکش راست بگیرید و ضمن خارج کردن دستکش چپ آن را به پشت وارونه کنید.
 -2انگشتان برهنه دست چپ را در حد فاصل مچ دست راست و زیر دستکش راست بلغزانید.
 -3به کمک انگشتان دست چپ ،دستکش راست را نیز خارج کرده و در حین خروج آن را وارونه
کرده بر روی دستکش چپ بکشید.
 -4هر دو دستکش وارونه شده را درون سطل زباله بیاندازید.
ب -درآوردن گان
فراموش نکنید قسمت جلو و آستین های گان آلوده است.
 -1گره ها را باز کنید.
 -2یک دست خود را به قسمت داخلی گان برده و آن را از ناحیه شانه و گردن به پایین بکشید.
در حین درآوردن گان آن را وارونه کنید به نحوی که بخش داخلی آن رو به خارج قرار گیرد.
 -3گان خارج شده از تن را لوله یا تا کنید و آنرا به داخل سطل زباله بیاندازید و یا اگر قابل
شستشو است به طریق مناسبی بدون پراکنده شدن آلودگی به رختشویخانه فرستاده شود.
ج -درآوردن عینک یا محافظ صورت
برای برداشتن عینک دسته های آن را بگیرید(حفاظ صورت را از بند آن بگیرید).
محافظ چشم(عینک یا حفاظ صورت) را ضدعفونی کنید(در صورت یکبار مصرف بودن آن را در
سطل زباله بیاندازید).
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د-درآوردن ماسک
فراموش نکنید قسمت جلوی ماسک جراحی /ماسک ویژه آلوده است ،این قسمت را لمس نکنید.
 -1گره ها را باز کنید.
 -2ابتدا بند تحتانی را گرفته و آن را از پشت سر خارج کنید ،سپس بند فوقانی را گرفته از پشت
سر بیرون آورید.
 -3ماسک را به داخل سطل زباله(در صورت یکبار مصرف بودن) بیاندازید.
ترتیب پوشیدن وسایل حفاظت فردی
 -1شستن دست(مطابق با احتیاطات استاندارد)
 -2پوشیدن گان
 -3پوشیدن کاله
 -4گذاشتن ماسک
 -5محافظت صورت یا عینک
 -6پوشیدن دستکش
چند نکته
 هنگام استفاده از وسایل حفاظت فردی ،مراقب آلوده نشدن خود ،دیگران و محیط باشید. هرگز صورت و وسایل حفاظتی(مثل عینک ،ماسک و )...را با دستکش آلوده لمس نکنید. از لمس سطوح محیطی غیر از مواقع مراقبت از بیمار اجتناب کنید. هنگام درآوردن وسایل حفاظت فردی اطمینان داشته باشید که خود و سایر افراد را آلودهنکنید.
 وسایل یکبار مصرف را داخل سطل زباله های عفونی بیندازید. -وسایل چند بار مصرف را در یک ظرف بسته خشک(بدون محلول ضدعفونی) بیندازید.
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اطفاء حریق
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انواع آتش:
کالس :Aجامدات ازجمله کاغذ،چوب،پالستیک،فرش واثاثیه
کالس :Bمایعات قابل اشتعال ازجمله پارافین،بنزین،روغن
کالس :Cگازهای قابل اشتعال ازجمله پروپان،بوتان
کالس :Dفلزات ازجمله آلومینیوم،مگنزیم
کالس :Eالکتریکی(برق)
کالس :Fروغنهای خوراکی وچربیها
روش های عمومی اطفاء حریق:
اصوالً اگر بتوان یکی از اضالع هرم حریق(حرارت ،اکسیژن ،مواد سوختنی یا واکنش های زنجیره
ای) را کنترل و محدود نموده یا قطع کرد ،حریق مهار می شود.
روش های عمومی براساس ماهیت حریق به اشکال زیر می باشد:
الف -سرد کردن
ب -خفه کردن
ج -سد کردن یا حذف ماده سوختنی
د -کنترل واکنش های زنجیره ای
سرد کردن:
یک روش قدیمی و متداول و مؤثر برای کنترل حریق ،سرد کردن است .این عمل عمدتاً با آب
انجام می گیرد .یکی از خواص گاز دی اکسید کربن نیز سرد کردن آتش می باشد .میزان و روش
بکارگیری آب در اطفاءء حریق اهمیت دارد .این روش برای حریق های دسته مناسب  Aمی
باشد.
خفه کردن:
خفه کردن ،پوشاندن روی آتش با موادی است که رسیدن اکسیژن به محوطه آتش گردد .این
روش اگرچه در همه حریق ها مؤثر نیست ولی روش مطلوبی برای اکثر حریق ها می باشد .مورد
استثناء موادی است که در حین سوختن اکسیژن تولید می کنند ،مانند :نیترات و زنجیره های
آلی اکسیژن دار مثل پراکسیدهای آلی R-O-O-Hیا  R-COORو 3R-RRهمچنین موادی
که سرعت آتش گیری در آنها زیاد است مانند دینامیت ،سدیم ،پتاسیم که از این قاعده مستثنی
هستند .موادی که برای خفه کردن بکار می روند بایستی سنگین تر از هوا بوده و یا حالت پوششی
داشته باشند .خاک ،شن ،ماسه ،پتوی خیس نیز این کار را می توانند انجام دهند.
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حذف مواد سوختنی:
این روش در ابتدای بروز حریق امکان پذیر بوده و با قطع جریان ،جابجا کردن مواد ،جدا کردن
منابعی که تاکنون حریق به آنها نرسیده ،کشیدن دیوارهای حائل و یا خاکریز و همچنین رقیق
کردن ماده سوختنی مایع را شامل می گردد.
کنترل واکنش های زنجیره ای:
برای کنترل واکنش های زنجیره ای استفاده از برخی ترکیبات هالن مانند( CBrclf2 )1211و
( CBrf3 )1301و جایگزین های آن و برخی ترکیبات جامد مانند جوش شیرین k2co3مؤثر
می باشد .این عمل برای کنترل حریق مشکل تر و گران تر از سایر روش هاست ولی می تواند
بصورت مکمل برای مواد پر ارزش بکار رود.
مواد خاموش کننده آتش :موادی که بعنوان خاموش کننده آتش به کار می روند در 4دسته قرار
می گیرند .بدلیل لزوم سرعت عمل و افزایش پوشش خاموش کننده ها ،می توان از دو یا چند
عنصر خاموش کننده بطور همزمان استفاده نمود.
طبعاً هر کدام از مواد یاد شده در اطفاءء انواع حریق ها دارای مزایا و معایبی می باشند .این گروه
شامل گروه های زیر است:
الف -مواد سردکننده(آب)CO2 ،
ب -مواد خفه کننده(کف -CO2 -خاک -ماسه)
ج -مواد رقیق کننده هوا()N2 -CO2
د -مواد محدودکننده واکنش های زنجیره ای شیمیایی(هالن و پودرهای مخصوص)
آب :استفاده از آب برای کنترل حریق یکی از ساده ترین و در عین حال مؤثرترین روشی است
که تمام افراد با آن آشنا می باشند .همان اندازه که استفاده از آب می تواند در خاموش کردن
آتش مفید باشد به همان اندازه هم می تواند در استفاده نابجا ایجاد مخاطره و گسترش حریق یا
خسارات نماید.
مزایای آب
 -1فراوان و ارزان است ،خصوصاً که برای این منظور تصفیه کامل آن الزم نیست.
 -2ویسکوزیته پایین و قابلیت انتقال آسان داشته و در مجاری فلزی ،الستیکی و برزنتی براحتی
جاری می شود.
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 -3دارای ظر فیت گرمایی ویژه باالیی بوده که آن را بصورت یک سردکننده مطلوب مطرح می
کند .ظرفیت گرمایی آب 5برابر آلومینیوم و 10برابر روی و مس می باشد .مهمتر از آن اینکه
گرمای نهان تبخیر آب بسیار باال بوده و گرمای زیادی هنگام تبخیر جذب می کند.
 -4غیرقابل تجزیه بر اثر حرارت است ،حتی در دمای باال نیز تجزیه نمی شود .بطوری که در2000
درجه سانتیگراد تنها یک دهم مولکول هایش تجزیه می شوند.
 -5توان سردکنندگی باالیی دارد بطوری که در حجم مساوی 5/6 ،برابر سردکننده تر از CO2
است .هر لیتر آب می تواند هنگام تبخیر حدود 550کیلو کالری گرما جذب نماید و هر مترمکعب
آب نیز برای افزایش دمایی به اندازه 10درجه گرمایی حدود 10000کیلو کالری گرما جذب می
کند.
معایب آب
 -1سنگین وزن است لذا حمل و نقل آن در اطفاءء متحرک مشکل است.
 -2هادی الکتریسیته است ،در محل هایی که جریان برق وجود دارد ،خطر برق گرفتگی را افزایش
می دهد.
 -3آب دارای خطر تخریب است ،زمانی که آب تحت فشار پاشیده شود قدرت تبخیر باالیی دارد
که گاهی کمتر از خود حریق نیست.
 -4هنگام اطفاء ء حریق مواد و محصوالت در اثر ترکیب با آب دچار خسارت می گردند .مانند
داروها ،اثاثیه ،کارتن های بسته بندی ،رنگ ها و محصوالت تولیدی.
 -5به خاطر افزایش حجم آب هنگام تبخیر در هنگام پاشیدن به روی مایعات قابل اشتعال مثل
نفت یا روغن باعث پرتاب شدن مایعات ،انفجار و پاشیدن آن شده و گسترش حریق را باعث می
شود.
 -6بدلیل کشش سطحی آب نفوذ آن به داخل تل مواد(تل ذغال سنگ ،خاک اره و مانند آن)
محدود است.
کف آتش نشانی :کف بصورت محلول تهیه می گردد .کف در هنگام پاشیده شدن توسط سر
لوله کف ساز با هوا و آب مخلوط شده و حباب سازی می گردد .کف در هنگام استفاده ،با گسترش
فراوانی که دارد می تواند روی حریق را پوشانده و مانع رسیدن اکسیژن و صعود گازهای ناشی از
حریق می گردد.
نکته مهم در استفاده از کف ،توسعه خوب آن و پخش شدن روی سطح ماده احتراقی مخصوصاً
مایعات قابل اشتعال بدلیل سبکی آن می باشد.
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پودرهای خاموش کننده :استفاده از برخی از مواد شیمیایی که معموالً دارای بنیان کربنات،
سولفات یا فسفات می باشند یکی از راه های متداول و ساده برای خاموش کردن آتش از طریق
خفه کردن آن است .این ترکیبات به راحتی برای اطفاءء انواع حریق  A ،B ،Cبکار می روند .به
همین دلیل در استفاده های عمومی معموالً این ترکیب خاموش کننده توصیه می شود .به این
ترکیبات پودر شیمیایی گفته می شود .پودر شیمیایی اگرچه برای حریق دسته  Aکاربرد دارد
ولی به دالیل اقتصادی توصیه نمی گردد مگر اینکه مواد در حال اشتعال پر بها باشند یا استفاده
از آب ماهیت آنها را تغییر دهد .پودر شیمیایی روی حریق پاشیده شده و باعث پوشاندن آتش و
جلوگیری از رسیدن اکسیژن می گردد.
پودرها در حرارت باالی 60درجه سانتیگراد پایداری خوبی ندارند و امکان چسبندگی آنها در
کپسول زیاد می گردد .قطر دانه های پودر بسته به نوع مواد و شرکت سازنده حدود75-10
میکرون می باشد .هرچه قطر ذرات ریزتر باشد پودر مؤثرتر است .پودر شیمیایی تحت فشار ازت
یا CO2در سطح قاعده حریق به صورت جارویی پاشیده شده و در صورتی که افراد آموزش کافی
دیده باشند براحتی آتش را خاموش می نمایند.
پودر خشک:این پودر برای خاموش کردن حریق فلزات قابل اشتعال مثل سدیم ،پتاسیم ،منیزیم
و مانند آن بکار می رود.
گاز  :CO2دی اکسیدکربن گازی است غیرقابل احتراق ،بی بو ،غیرسمی و سنگین تر از هوا که
دارای چگالی 5/1بوده و هادی الکتریسیته نیست .مکانیسم عمل آن هنگام حریق به سه صورت
است :اول خفه کردن آتش با تشکیل یک الیه سنگین مقاوم در مقابل عبور هوا ،دوم رقیق کردن
اکسیژن هوا در اطراف محوطه حریق و سوم سرد کردن آتش.
یکی از خصوصیات مهم گاز  CO2این است که باعث خسارت به مواد موجود در محیط حریق
نمی شود لذا در مواردی که مواد باارزش دچار حریق می شوند مناسب تر از آب است CO2برای
حریق های الکتریکی و الکترو نیکی بسیار مناسب است زیرا بدلیل عدم هدایت برق و عدم وجود
مواد باقیمانده باعث اتصال یا خرابی در حساس نمی گردد.
ترکیبات هالوژنه(هالن):
هالن در هنگام اطفاءء بدون بجای گذاشتن اثرات تخریبی و باقیمانده بر روی مواد و دستگاه ها
می تواند بطور بسیار مؤثری ایفای نقش نماید .مکانیسم اثر هالن تا حدودی مشابه CO2بوده و
چون سنگین تر از هوا هستند می توانند بسرعت روی حریق را پوشانده و مانع رسیدن اکسیژن
گردند .بعالوه پاشش این مواد بر روی حریق می تواند باعث رقیق شدن اکسیژن هوا در اطراف
حریق شده و آن را مهار نماید .این مواد با نسبت افزایش حجم حدود برابر هنگام تغییر فاز از
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حالت مایع به بخار بیش از برابر افزایش حجم بیشتری نسبت به دی اکسید کربن دارند .به همین
دلیل در وزن مساوی قدرت خاموش کنندگی آنها 3-2برابر CO2می باشد .هالن می تواند در
هنگام مجاورت با آتش از سرعت واکنش های زنجیره ای بکاهد بصورت مؤثرتری آتش را مهار
نماید به همین دلیل در شرایط یکسان برای خاموش کردن آتش میزان مورد نیاز هالن کمتر از
یک چهارم میزان CO2مورد نیاز برای اطفاءء است .خاموش کننده هالن برای محدوده های
کوچک ولی مهم تجهیزات یا مواد قابل اشتعال مانند ماشین های الکترونیکی و الکتریکی ،حریق
های مواد جامد پرارزش ،سایت های دیسپاچینگ ،مراکز مخابراتی و مانند آن کاربرد دارد.
آتش سوزی
در آتش سوزی ،سریع و دقیق فکر کردن حیاتی است .آتش به سرعت گسترش پیدا می کند.
بنا براین اولین اولویت شما ،آگاه کردن افراد در معرض خطر است .اگر در داخل ساختمان هستید،
نزدیک ترین آزیر حریق را فعال کنید .همچنین باید فوراً به خدمات اورژانس اطالع دهید ،اما اگر
این کار ،خروج شما را از محل به تاخبر می اندزد ،امنیت خود را به خطر نیندازید .افرادی که در
آتش گیر افتاده اند ،به سرعت دچار هراس می شوند .شما به عنوان ارائه کننده کمک های اولیه،
می توانید با آرام کردن افرادی که رفتارشان احتماالً ترس و دلهره را در دیگران تشدید می کند،
از میزان هراس بکاهید .افراد را برای ترک محل ،تشویق و کمک کنید .هرگز برای برداشتن لوازم
شخصی ،مجدداً به ساختمان در حال سوختن وارد نشوید و یا خروج خود را به تأخیر نیندازید.
تنها موقعی می توانید وارد ساختمان شوید که یک آتش نشان راه را برای این کار باز کرده باشد.
هشدار!
پس از ورود به محل حریق یا اشتعال ،یک لحظه صبر کنید ،محل را زیرنظر گرفته و فکر کنید
و به سرعت وارد صحنه نشوید .امکان دارد مواد قابل اشتعال یا انفجار(مثل گاز یا دودهای سمی)
یا خطر برق گرفتگی وجود داشته باشد .یک آتش سوزی جزیی می تواند در عرض چند دقیقه
گسترش یافته ،تبدیل به یک حریق جدی شود .اگر خطری شما را تهدید می کند ،تا رسیدن
خدمات اورژانس منتظر بمانید.
هرگز اقدام به خاموش کردن آتش نکنید مگر آنکه پیش از آن به خدمات اورژانس اطالع داده
باشید و مطمئن باشید که خود را در معرض خطر قرار نمی دهید.

نحوه برخورد با آتش سوزی
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برای شروع و ادامه پیدا کردن حریق 3چیز باید وجود داشته باشد :جرقه آتش(یک جرقع الکتریکی
یا شعله)؛ یک منبع سوخت(بنزین ،چوب یا پارچه)؛ و اکسیژن(هوا) .برای شکستن این «مثلث
حریق» باید یکی از این اجزائ را حذف کنید.
به عنوان مثال :سوییچ ماشین را خاموش کنید و یا شیر سوخت را در ماشین های دیزلی بزرگ
خارج کنید.
تمام مو اد سوختنی را که می توانند به عنوان منبع سوخت برای آتش عمل کنند(مثل کاغذ و
مقوا) از مسیر آتش دور کنید.
درها را به روی آتش ببندید تا منبع اکسیژن آن قطع شود.
شعله های آتش را با استفاده از پتو یا سایر مواد غیرقابل نفوذ ،خفه کرده ،مانع رسیدن اکسیژن
به آن شوید.
ترک ساختمان در حال سوختن
هنگامی که آتش را در یک ساختمان مشاهده می کنید یا به آن مشکوک می شوید ،نزدیک ترین
آژیر حریق را فعال کنید .سعی کنید بدون آنکه خود را در معرض خطر قرار دهید ،به افراد کمک
کنید تا ساختمان را ترک کنند .درها را پشت سر خود ببندید تا از گسترش آتش جلوگیری شود.
به دنبال راه های خروج از آتش و محل هایی برای تجمع بگردید .شما باید قبالً عملیات تخلیه
را در محل کار خود فرا گرفته باشید .وقتی با ساختمان های دیگری مواجه می شوید ،نشانه های
مربوط به راه های گریز اضطراری را دنبال کنید و دستورات(روی آنها) را انجام دهید.
کمک به گریز از ساختمان در حال سوختن :افراد را تشویق کنید که خونسرد اما سریع،
ساختمان را از طریق نزدیک ترین خروجی امن ترک کنند .اگر مجبور به استفاده از راه پله
هستید ،مطمئن شوید که کسی عجله نخواهد کرد و خطر سقوط وجود ندارد.
آتش گرفتن لباس
همی شه الگوی زیر را طی کنید :توقف ،انداختن روی زمین و چرخاندن .در صورت امکان قبل از
اقدام به چرخاندن مصدوم ،وی را در یک پارچه کلفت بپیچید.
از وحشت زده شدن ،دویدن یا بیرون رفتن مصدوم جلوگیری کنید .هرگونه حرکت یا باد ،مانند
بادبزن به شعله ها دامن می زند.
مصدوم را به زمین بیندازید.
در صورت امکان ،با یک کت ،پرده ،پتو(غیر از انواع نایلونی یا گشاد بافت) ،فرش یا سایر پارچه
های کلفت ،مصدوم را محکم بپیچید.
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مصدوم را روی زمین بچرخانید تا شعله ها خفه شوند.
اگر آب یا مایع غیرقابل اشتعال دیگری در دسترس است ،مصدوم را طوری روی زمین بخوابانید
که بخش در حال سوختن در باال قرار گیرد و ناحیه سوختگی را با مایع خنک کنید.
هشدار!
هرگز از مواد قابل اشتعال برای خفه کردن شعله استفاده نکنید.
اگر لباس خودتان آتش گرفت و نیروی کمکی در صحنه حاضر نبود ،با پیچاندن محکم پارچه
مناسب به دور خود و چرخیدن روی زمین ،آتش را خاموش کنید.
دود و گاز
آتش سوزی در فضای بسته ،جو خطرناکی ایجاد می کند که اکسیژن کمی دارد و ممکن است با
مونوکسیدکربن و گازهای سمی آلوده شده باشد .هرگز وارد ساختمانی که در حال سوختن یا پر
از گاز است نشوید و هرگز دری را که به محل آتش سوزی ختم می شود ،باز نکنید ،این کارها را
به گروه خدمات اورژانس واگذار کنید.
اجتناب از دود و گاز در صورتی که در داخل ساختمان در حال سوختن هستید ،اقداماتی برای
اجتناب از استنشاق دود و گازهای مضر انجام دهید .فضای باز را مسدود کنید و نزدیک به کف
اتاق قرار بگیرید تا با دود کمتری مواجه شوید.
انواع مختلف اطفاءکننده ها
 هر کدام از خاموش کننده ها مخصوص خاموش کردن بعضی از انواع آتش می باشند .مهم استماهیت خطرات آتش سوزی را بدانیم قبل از اینکه تصمیم به اطفاءی آن کنیم.
چهار نوع مشهور:
 آب
 گاز دی اکسیدکربن
 فوم
 پودر خشک
استاندارد عالمت گذاری کپسول های اطفاء حریق بر حسب نوع کاربرد کپسول های اطفاء حریق
نشانه گذاری می شوند.
آب
 برای آتش کالس  Aاستفاده نمایید
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 برچسب یا نوار قرمز رنگ داشته باشد
 آب تحت فشار می باشد.
 آمپر فشار داشته باشد
دی اکسید کربن
 برای آتش های کالس  E ،C ،Bاستفاده نمایید
 برچسب یا نوار مشکی دارد
 نازل سخت و پالستیکی دارد
 نشانگر فشار ندارد
پودر خشک
 برای آتش های کالس  D ،C ،B ،Aو  Eاستفاده می شود
 برچسب یا نوار آبی رنگ دارد
 ذرات پودر تحت فشار می باشند
 نشانگر فشارسنج دارد
فوم
 برای آتش های کالس  Aو  Bاستفاده می شود
 برچسب یا نوار کرم رنگ دارد
 طوری استفاده می شود که همانند یک پتو روی سطح آتش را می پوشاند و از دوباره شعله ور
شدن آن جلوگیری می کند و خاصیت سرکنندگی دارد
شیمیایی تر
 برای آتش نوع  Fاستفاده نمایید
 دارای برچسب یا نوار زرد رنگ است
 با روغن واکنش شیمیایی انجام می دهد و از شعله ور شدن آن جلوگیری می کند
انتخاب صحیح نوع خاموش کننده با توجه به کالس آتش
انواع مواد اطفاء حریق
خاموش کننده های پودری:
در گذشته نحوه استفاده از پودر شیمیایی بدین ترتیب بود که تعدادی قوطی یا ظروف به اشکال
مختلف را از پودر پر می کردند و در جاهای مناسب قرار می دادند و به محض شروع آتش سوزی
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افراد مسئول درب قوطی ها را باز کرده و پودر آن را بر روی آتش می پاشیدند که در اغلب این
موارد این تکنیک با ناکامی مواجه می شد ولی با گذشت زمان برای پاشیدن پودر بر روی آتش
دست گاه های خاموش کننده پودر طراحی و ساخته شد .پودر شیمیایی و پودر خشک عبارتند از
گرد بعضی از مواد شیمیایی مانند کربنات ها ،سولفات ها و فسفات ها که جهت خاموش کردن
حریق ها به کار می رود.
خاموش کننده های گاز کربنیک:
از سال ها قبل گاز کربنیک( )CO2به عنوان یک گاز آتش نشانی در دستگاه های ثابت اتوماتیک،
خاموش کننده های دستی و چرخدار مورد استفاده قرار گرفت و اکنون نیز مصرف فراوانی دارد.
گاز  CO2غیرقابل احتراق ،بی بو ،خنثی ،خنک و غیرسمی است و هادی الکتریسیته نمی باشد.
وزن آن سنگین تر از هواست ،لذا در صورت پرتاب روی حریق ،اکسیژن را خارج و خود جانشین
آن می گردد .در حقیقت با تقلیل درصد اکسیژن هوا موجب اطفای حریق می شود  .CO2جامد
یا یخ خشک در -100درجه زیر صفر به دست می آید که در -79درجه به سرعت از حالت
جامدی بدون اینکه به حالت مایع درآید به صورت بخارگاز درمی آید.
خاموش کننده های مولد کف:
کف مورد مصرف برای اطفای حریق ،مایعی است که در صورت پرتاب آن بر روی مواد در حال
اشتعال به سرعت روی آتش را پوشانده و مانع برخاستن گاز اشتعال از روی مواد می گردد ،و با
پوشاندن سطح ماده در حال اشتعال از رسیدن اکسیژن هوا به آتش جلوگیری به عمل می آورد.
وزن مخصوص آن کمتر از وزن مخصوص مواد و مایعات قابل اشتعال است لذا در سطح شناور
گشته و پایین نمی رود.
خاموش کننده های هالوژنه:
مواد هالوژنه خاموش کننده هایی هستند که مکانیسم خاموش کردن آن شباهت زیادی به گاز
CO2دارد ،بدین معنی که بعلت سنگین تر بودن از هوا به سرعت روی حریق را پوشانده و
جانشین هوا می شود و ماده سوزان را از اکسیژن محیط محروم می سازد .این مواد وقتی از
خاموش کننده خارج و در محیط ریخته می شود به سرعت تبدیل به بخار و تبخیر می شود.
در بیمارستان زینبیه(س) هر ساله دوره آموزشی آتش نشانی جهت تمامی کارکنان برگزار می
گردد و در پایان کالس مانور آتش نشانی در محوطه بیمارستان با حضور پرسنل برگزار می شود.
روش استفاده از خاموش کننده ها
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 -1ابتدا خونسردی خود را حفظ کنید ،سپس شاسی را بکشید.
این کار قفل اهرم عملیاتی(دستگیره) را باز می کند.
 -2کپسول را خوب تکان داده ،ریشه آتش را هدف قرار دهید.
نازل یا لوله خاموش کننده را بر روی پایه حریق(پایین ترین قسمت حریق) نشانه بگیرید.
 -3دستگیره کپسول را فشار دهید.
اهرم باال دستگیره ای است برای خارج کردن مواد خاموش کننده از کپسول .برای متوقف
کردن تخلیه مواد از خاموش کننده ،اهرم را رها کنید.
 -4حرکت جاروئی:
نازل یا لوله را به آرامی از سویی به سوی دیگر حرکت دهید .هدف کپسول را بر روی پایه
حریق حفظ کنید و مانند حرکت جادویی نازل را به عقب و جلو حرکت داده تا زمانی که به
نظر برسد شعله های آتش خاموش شده است.
کپسول پودری:
اختصاصی مایعات قابل اشتعال
کپسول  :CO2اختصاصی کلیه وسایل برقی(کامپیوتر ،تابلو برق و )...و دستگاه های
آزمایشگاهی
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مدیریت بحران
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اهمیت آموزش بحران
میلیون ها نفر از مردم بوسیله بحران ها یا تصادفات وسیع سالیانه تحت تأثیر قرار می گیرند .به
همین خاطر آمادگی برای مقابله با بحران اهمیت بسیاری پیدا نموده است و به همین دلیل
پرسنل بیمارستان جهت دادن پاسخی مؤثر ،به اینگونه از بحران ها باید با مفهوم و فرآیند مدیریت
بحران آشنا باشد.
آموزش مدیریت بحران باعث پیامدهای مثبتی برای مردم و جمعیت های درگیر بحران می پردد
که شامل موارد زیر می باشد:
 -1کاهش مرگ و میر در جوامع انسانی
 -2ارتقاء سالمت در جامعه
 -3کاهش هزینه های مؤسسات بهداشتی درمانی و کشوری
تعریف بحران
بحران یک حادثه طبیعی و یا ساخته دست بشر است که بطور طبیعی به مرگ ،جراحت و ویرانی
منجر می شود به نحوی که نمی توان آنرا از طریق اقدامات معمول و منابع و تجهیزات درست
مهار کرد.
این حادثه نیاز به پاسخ فوری ،هماهنگ و مؤثر جهت برآوردن نیازهای دارویی ،تجهیزاتی و روانی
افراد آسیب دیده که بوسیله بخش خصوصی اعمال می شود ،دارد.
بحران حادثه یا موقعیتی است که از یک وضعیت اورژانسی عظیم تر بوده و موجب اختالل و
خرابی در مکان های مثل خانه ها -نقل و انتقاالت ،ارتباطات و مراقبت های بهداشتی گشته و
نیاز به پاسخ سریع افراد خارج از منطقه آسیب دیده دارد.
تعریف صلیب سرخ از بحران :بحران یک حادثه تهدیدکننده با خاصیت تخریبی شدید بوده که
موجب آوارگی مردم ،جدا شدن اعضاء خانواده ،آسیب یا تخریب خانه ها و یا آسیب و کشتار مردم
می شود.
انواع بحران
 -1بحران طبیعی:
سیل ،طوفان ،زمین لرزه ،آتشفشان
 -2بحران های تکنولوژیکال(ساخته دست بشر)
سقوط هواپیما ،تصادفات ،آتش سوزی ،بمباران ،شورش ،انقالب ،جنگ
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تقسیم بندی دیگر بحران:
(بلوغ ،پیری)
Maturational
بحران تکاملی
( Situationalازدواج ،مهارت)
بحران موقعیتی
(Adventionalحوادث طبیعی)
بحران اتفاقی -اکتسابی
تقسیم بندی بحران از دیدگاه مؤسسات پزشکی:
 -1بحران داخلی:
اختالل در عملکرد طبیعی بیمارستان بوجود می آید .مثل صدمه یا مرگ پرسنل بیمارستان و یا
آسیب به قسمت های فیزیکی بیمارستان
 -2بحران خارجی:
به ساختار صدمه ای وارد نمی کند ولی ممکن است بر روی منابع بیمارستانی اختالالتی را ایجاد
کند.
اثرات بحران بر سالمت
بحران ها بر روی جوامع و جمعیت های انسانی از طریق مختلف اثر می گذارند.
ساختمان های آسیب دیده و فرو ریختن آنها نمونه ای از زیان های فیزیکی آنهاست.
تنها تأثیرات بد بحران های آب و هوایی در ایاالت متحده آمریکا ساالنه باالتر از 1میلیون دالر
خسارت به بار می آورد .بحران ها دسترسی مردم به خدمات اولیه و اساسی مراقبتی و خدمات
پیشگیری سطح اول ،دوم و سوم را با مشکل مواجه می سازند.
بسته به طبیعت ،نوع و مکان بحران ،ارزیابی و اندازه گیری اثرات کوتاه مدت و بلندمدت آنها بر
روی سالمت افراد جامعه مشکل می باشد.
بحران ها سیستم بهداشتی جامعه را به روش های زیر تحت تأثیر قرار می دهد:
مرگ زود رس ،بیماری و صدمه در جامعه درگیر بحران افزایش می یابد.
زیرساخت های سیستم مراقبت بهداشتی تخریب می شود.
اختالالتی در محیط ایجاد می شود.
بر روی جنبه های روانی -احساسی و رفاه اجتماعی تأثیر می گذارد -سوءتغذیه در جامعه بوجود
می آید.
مدل پرستاری بحران
این مدل توسط  Sandra Jenningsدر سال 1996ابداع گردید.
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امروزه از این مدل جهت طراحی و اداره کردن بحران ها در بیمارستان ها ،درمانگاه ها و آسایشگاه
های سطح جامعه استفاده می شود .پرستاران با همکاری دیگر پرسنل درمانی می توانند در هر
فاز از این مدل درگیر شده و همکاری نمایند .این مدل دارای فازهای زیر می باشد:
فاز :1قبل از بحران
فاز :بحران
فاز :3بعد از بحران
فاز :4نتایج مثبت بیماران /جامعه
فاز:1
در فاز اول بررسی محیط کار از نظر منابع و خطرات صورت می گیرد .شناسایی منابع و امکانات
شامل برآورد هزینه ها ،پناهگاه ها ،توافق و همکاری با دیگر آژانس های جامعه ،آموزش بحران
به کارکنان ،ایجاد یک برنامه مدیریتی بحران ،طراحی ابزارهای بررسی(چک لیست ها) می باشد،
که اطالعات مفیدی را جهت بررسی ،در مرحله قبل از بحران به برنامه ریزان بحران می دهد.
شناسایی عوا مل خطر نیز بسیار مهم می باشد که شامل :کمبود بودجه ،عدم وجود پناهگاه در
جامعه ،عدم داشتن بیمارستان ها با فضای مناسب برای مقابله با بحران ،در نظر نگرفتن گروه ها
و افراد با نیازهای خاص برنامه ریزی ،عدم آموزش پرسنل در مواقع بحران و عدم هماهنگی بین
پرسنلی ،نداش تن ابزارهای بررسی بحران ،عدم شناخت خطرات در محیط کار ،عدم هماهنگی با
دیگر حیطه های بهداشتی -درمانی مانند پزشکان و...
در برنامه ریزی در فاز 1مهم است که ابتدا منابع و امکانات خود را شناخته و بدرستی از آنها
استفاده نمائیم.
پیشگیری اولیه در این فاز انجام می گیرد که با انجام فعالیت های اولیه پیشگیری کننده در
جهت ارتقاء سالمت جامعه به دست می آید.
برنامه ریزی جهت اورژنس ها ،ذخیره غذا ،فراهم نمودن امکانات و تجهیزات ،آموزش جامعه در
مورد بحران ها و نحوه برخورد با آنها جهت نجات جان آسیب دیدگان بحران در این مرحله صورت
می گیرد.
فاز:2
در این فاز بحران اتفاق افتاده و پرستاران در این فاز در نقش های زیر مشغول فعالیت می گردند
که شامل:
Care giver
نقش مراقبت کننده
نقش آموزش دهنده Educator
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نقش مدیریت موردیCase management
به عنوان مراقبت دهنده پرستار ،مسئول تریاژ و اولویت بندی مراقبت و درمان بیماران است .مهم
است که به کلیت بیمار در هنگام مراقبت از او توجه گردد و جنبه های روانی ،فیزیکی ،روانی،
اجتماعی و سالمتی فرد در نظر گرفته شود.
عملکرد مناسب پرستار در این فاز بستگی به دانش ،تجربیات بالینی ،تئوری ها و خالقیت های
درونی او دارد .هدف نهایی پرستارانی که در این موقعیت های بحرانی بعنوان مراقبت دهنده کار
می کنند ارتقاء سالمتی جسمی و روانیمصدومین بحران می باشد .انجام تریاژ در این فاز توسط
پرستاران بسیار مهم و حیاتی می باشد .در این مرحله بیماران باید آموزش های الزم را هم
دریافت نمایند و پرستاران هم باید شرح وظایف خود را براساس سیاست های از قبل برنامه ریزی
شده در فیلد و بیمارستان انجام دهند و به دیگر همکاران آموزش دهند.
در نقش آموزش دهنده آموزش به مجروحین و خانواده آنها ،آموزش به هم رده ها و رده های
پائین تر شغلی جهت انجام عملکرد مؤثر انجام می گیرد.
در نقش مدیریت موردی پرستار بعنوان یک رابطه میان بیمار ،بیمارستان و آژانس های جامعه
عمل می نماید.
فاز:3
در فاز سوم که مرحله بعد از بحران می باشد پرستار در 3قسمت زیر مشغول فعالیت می گردد:
 -3اجرا
 -2برنامه ریزی
 -1بررسی
در فاز بررسی پرستار باید از مجروحین بحران که درمان های خاص را نیاز دارند بررسی دوباره
ای داشته باشد .مدیریت بحران نیز مورد بررسی قرار می گیرد.
در قسمت دوم یا مرحله برنامه ریزی ضعف برنامه های ریخته شده باشد باید برطرف گردد .برنامه
بازبینی شده و در صورت ضعف باید برنامه ریزی جدیدی برای بحران های احتمالی طرح ریزی
شود.
در قسمت اجرایافته های برنامه های موجود بحران توصیف و ثبت می گردد .برنامه بحران
تجدیدنظر شده باید در محیط کار و به صورت آزمایشی اجرا گردد.
فاز:4
فعالین فاز اول از طریق فاز سوم بر روی پیامدهای بیمار و جامعه تأثیر دارد .وقتی از این مدل
اسیتفاده می شود ،نتایج مثبت زیر برای بیماران و جامعه به دست می آید:
کاهش میزان مرگ و میر
کاهش هزینه ها
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بهبود وضعیت سالمتی در جامعه افزایش آگاهی مردم نسبت به پرستاری بحران
افزایش تأثیر برنامه های بحران پرستاری
افزایش و همکاری و ارتباط میان پرستاران و دیگر آژانس های جامعه
مراحل اصلی مدیریت بحران
آمادگی :Preparednessبرنامه ریزی پویشگرانه در جهت طراحی ساختار پاسخ به بحران قبل
از ایجاد آن در جامعه را آمادگی می گویند.
تسکین دادن :Mitigationبه معنای گام های برداشته شده جهت کاهش اثرات مخرب یک
بحران با تالش برای محدود کردن اثرات آن بحران بر روی سالمت جامعه ،عملکرد آن و
ساختارهای اقتصادی است.
پاسخ  :Responseاین مرحله اجرای واقعی طرح بحران ریخته شده می باشد .پاسخ به بحران
یا مدیریت اورژانس ،سازماندهی فعالیت ها جهت اداره کردن حوادث است.
بهبودی :Recoveryفعالیت های این مرحله بر روی ثابت کردن و برگرداندن جامعه یا سازمان
به وضعیت ظبیعی می باشد که این فعالیت شامل دوباره سازی ساختمان های آسیب دیده،
اسکان دادن به مردم بحران زده و ترمیم ساختارهای جامعه و اقدامات بهداشتی روانی می باشد.
ارزشیابی  :Evaluationارزشیابی مرحله ای از برنامه ریزی بحران و پاسخ به بحران است که
اغلب به آن کم توجهی می شود .در این مرحله برنامه بررسی و نقاط ضعف و قوت مشخص می
شود.
برخی عوامل آمادگی در برابر وضعیت اضطراری و بالیا
آمادگی در برابر بالیا شامل عناصر زیر است:
چهارچوب قانونی و سیاسی جهت مدیریت بحرانجمع آوری ،تجزیه و تحلیل اطالعات آسیب پذیریسیستم های مدیریتی برای آمادگی در برابر وضعیت اضطراریآگاهی عمومی و مشارکت جامعهگسترش منابع انسانی و سازمانیفعالیت های اختصاصی تر جهت آمادگی شامل موارد زیر می باشد:
برنامه ریزی وضعیت اضطراری در بالیاتعلیم و آموزش120 | P a g e

سیستم های اعالم خطرسیستم های ویژه ارتباطیسیستم های مدیریت اطالعاتمنابع و اطالعات پایه و سیستم های مدیریت و منابع خامتمرین جهت وضعیت اضطراری در بالیانقش بیمارستان ها در وضعیت های اضطراری و بالیاارسال گروه های پزشکی به محلهماهنگی مقابله و پاسخ گویی پزشکیبیمارستان طبقه بندی مصدومینپذیرش مصدومینی که مستقیماً از محل حادثه حمل شده اندپذیرش افرادی که از سایر تسهیالت مراقبت های بهداشتی درمانی ارجاع داده شده اند.ارائه خدمات ویژه و تخصصی(سوختگی ،نخاعی و غیره)سیاست گذاری برای موارد زیر مورد نیاز است:
اعالم یک وضعیت اضطراریبرقراری ارتباط بین مراکز خدماتی موجود(آتش نشانی و پلیس و غیره) و سایر خدمات بهداشتیدرمانی
برقراری ارتباط بین خدمات و سازمان های امدادی ،دولتی و غیردولتی
واگذاری مسئولیت فعالیت های پیش گیرانه ،آمادگی و مقابله ای در واحدهای ارائه خدماتجذب و نگهداری منابع اضطراری ویژه(تجهیزات ،مهارت ها و غیره)معیارهای تغییر مکان واحدهای ارائه خدماتبرنامه های عمومی آموزش کارکنانساختار برنامه ریزی:
تشکیل یک کمیته برنامه ریز
برگزاری همایش ها
تعیین یک مرکز کنترل بیمارستانی
تعیین یک کنترل کننده بیمارستان
تعریف حالت و وضعیت بال
تعریف زنجیره فرمان و جانشین های آن
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تعریف چهارچوب های گزارش دهی و نیازها
امتحان و بازبینی برنامه ها
هر یک از موارد زیر به برنامه خود نیاز دارند:
بخش اورژانس
بخش جراحی
واحدهای تخصصی و ویژه(سوختگی ،نخاعی و غیره)
تجهیزات پزشکی
داروخانه
آزمایشگاه ،سردخانه و بانک خون
رادیولوژی
خدمات پشتیبانی(مدیریت مالی ،امور نیروی انسانی ،آشپزخانه ،تأسیسات ،مهندسی ،امنیت،
حراست ،مددکاری ،نظافتچی ها ،تلفنچی ها و داوطلبان)
برنامه های وضعیت اضطراری داخلی
* برنامه ارزیابی آسیب ،فعالیت و ظرفیت شریان های حیاتی(آب ،برق ،غذا ،سرپناه)
* برنامه برای منابع جانشین(آلترناتیو) نیرو ،آب ،غذا ،ارتباطات ،ترابری و غیره
* برنامه برای ارتباط با سایر بیمارستان ها به منظور حمل و نقل بیماران ،کارکنان و غیره
* برنامه برای تغییر محل کارکنان
* برنامه برای برپایی مکان های درمانی جانشین
* برنامه برای کاهش تعداد بیماران بستری
* برنامه برای تخلیه بیمارستان
* برنامه برای ارتباط با آتش نشانی ،پلیس ،آمبوالنس و غیره
برنامه های وضعیت اضطراری عمومی
برنامه برای هماهنگی با سایر سازمان ها:
* اعزام گروه های پزشکی به محل
* پشتیبانی از گروه های پزشکی(تأمین غذا ،منابع ،اقالم امدادی)
* ارجاع بیماران به سایر واحدهای خدمات بهداشتی درمانی
* نظام ارتباطات
* نظام ترابری
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برنامه فراخوان کارکنان
برنامه برپایی مکان های درمانی اضطراری
برنامه کاهش بیماران بستری
برنامه تخلیه بیمارستان
نیازهای فوری
 اعالم وضعیت اضطراری تخمین ظرفیت بیمارستان و منابع در دسترس(کارکنان ،منابع و تجهیزات) اعزام کارکنان تعیین و اختصاص بخش ها ظرفیت ذخیره و مکمل بخش ایجاد نظام ثبت آسیب دیدگان زمان بندی مجدد شیوه های عادی و روزمرهجزئیات برنامه
 آلودگی زدایی دستور ملزومات ،داروها و تجهیزات اضافی توجه به مرگ و میر رسانه ها امنیت و حراست کنترل ترافیک تسهیالت برای مالقات کنندگانمالحظات برنامه ریزی
* مرور و به روز کردن برنامه -حداقل ساالنه
* آموزش و تمرین برای تمام کارکنان -حداقل دوبار در سال
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فلوچارت فرآیند بحران

بروز وضعیت بحرانی

آیا امکانات الزم
موجود است؟

سوپروایزر وقت

بله

توزیع امکانات و آماده سازی واحدهای
درمانی

خیر

جمع آوری اطالعات

مدیر خدمات پرستاری

سرپرست تیم بحران

مدیر خدمات پرستاری

تصمیم مقتضی براساس شرایط

برنامه ریزی نیروی انسانی

سوپروایزر وقت
اعالم به اعضاء تیم بحران

آیا کمبودها
برطرف شد؟

سرپرست تیم بحران(ریاست بیمارستان)
تشکیل جلسه اضطراری

خیر
سرپرست تیم بحران

مسئول آمار

تعیین تکلیف مجدد

بله

مدیر داخلی بیمارستان
بسیج امکانات اداری و پشتیبانی

سرپرست بخش مربوطه
سرویس دهی الزم به مصدومین

اطالع رسانی به معاونت درمان
جانشین اول سرپرست بحران(مدیر بیمارستان)

ورود به فرآیند روند درمان

بررسی امکانات موجود
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