
 بخش آنژیوگرافی

  مدیریت و سازماندهی

  

 استراتژیک ءبرنامه )1

  

 .استاستراتژیک بیمارستان در این بخش  در دسترس  ءنسخه اي از برنامه )1- 1

 

ــتان، در محلــــی مناســــب و   )2- 1 ــالت  بیمارســ ــده ازرســ ــا و قــــاب شــ ــوگرافی، نســــخه اي خوانــ   در بخــــش آنژیــ

 .قابل رؤیت، نصب شده است

 
 

ازرسالت بیمارستان و نقش این بخش  در راستاي دستیابی به اهداف اسـتراتژیک آن اطـالع   کلیه کارکنان بخش آنژیوگرافی،  )3- 1
 .دارند

 

 رئیس بخش )2

 

 :شرایط احراز ریاست بخش آنژیوگرافی، به ترتیب ارجحیت عبارت است از )1- 2

 

   مدرك تحصیلی) 2-1-1
  
  سابقه کار) 2-1-2

  

 سرپرستار بخش )3



 
 :ترتیب ارجحیت عبارت است ازشرایط احراز سرپرستار بخش آنژیوگرافی، به  )1- 3

 

   مدرك تحصیلی) 3-1-1

  

   RNمدرك ) 3-1-2

  

  سابقه کاردر بخش آنژیوگرافی) 3-1-3
  
  مدارك گذراندن دوره هاي مدیریت عمومی) 3-1-4
  

  )دوره هاي مورد تاٌیید وزارت بهداشت(مدارك گذراندن دوره هاي مدیریت پرستاري) 3-1-5
  
   حرفه اي تکمیلی بخش مراقبت هاي ویژه قلبی یا بخش آنژیوگرافیمدارك گذراندن دوره هاي ) 3-1-6

 

 پرستار مسئول  شیفت )4

  
  :ول شیفت عبارت است ازئشرایط احراز پرستار مس)     4-1
  

  مدارك تحصیلی) 4-1-1
  

   RNمدرك ) 4-1-2

  

  سابقه کاردر بخش آنژیوگرافی  ) 4-1-3

  
   بخش مراقبت هاي ویژه قلبی یا بخش آنژیوگرافیمدارك گذراندن دوره هاي حرفه اي تکمیلی  ) 4-1-4
  

  مدیریت و توانمندسازي منابع انسانی



  ) الکترونیک/کاغذي( پرسنلی  ءپرونده )5

  
هر یک از کارکنان بخش آنژیوگرافی، حداقل  شامل موارد ذیل بوده و یک نسخه از آن )الکترونیک/کاغذي( پرسنلی  ء پرونده )1- 5

 :استیس بخش ئدر دسترس ر

  

شامل تلفن و آدرس فرد و خویشاوندان یا دوستانی که در صورت لزوم، از طریق (نام و نام خانوادگی، جزئیات تماس ) 5-1-1
  و سمت سازمانی) آنها بتوان با وي تماس گرفت

 

  شرح وظایف شغلی امضا شده توسط فرد ) 5-1-2

 

شغلی و بهداشت محیط، امضـاء شـده    چک لیست هاي گذراندن دوره توجیهی بدو ورود، مباحث ایمنی و سالمت) 5-1-3
  توسط فرد

  

  کپی  آخرین مدرك تحصیلی ) 5-1-4

  

  )شامل مدارك محافظت از اشعه(کپی مدارك دوره هاي آموزشی طی شده ) 5-1-5

 

  هاي محوله ولیتئمستندات مربوط به ارزیابی اولیه و دوره اي توانمندي کارکنان به منظور انجام مس) 5-1-6

 

  مربوط به آزمون هاي دوره اي ارزیابی حرفه اي و غیر حرفه اي کارکنانمستندات ) 5-1-7

 

  مستندات مربوط به سنوات خدمت به تفکیک محل خدمت) 5-1-8

 



  لیست کارکنان )6

 
 :استکارکنان این بخش، در دسترس بوده و حداقل شامل موارد ذیل  تمامدر بخش آنژیوگرافی، لیستی از  )1- 6

 

  نام و نام خانوادگی) 6-1-1

 

شامل تلفن و آدرس فرد و خویشاوندان یا دوستانی که در صورت لزوم، از طریق آنها بتوان با وي (جزئیات تماس ) 6-1-2
  ).تماس گرفت

  

  سمت سازمانی ) 6-1-3

  

یا مشاوره دهندگان که در مـوارد اورژانـس بتـوان بـا آنهـا تمـاس گرفـت، دربخـش          انیک لیست از پزشکان، متخصص )2- 6
 .س می باشدآنژیوگرافی، در دستر

  

روي دیوار یا تابلوي اعالنات نصب شده روءیت  شبانه روزي هرماه گروه احیا، در محلی مناسب و قابل  نوبت کاريلیست  )3- 6
 . است

 

 

ــت    )4- 6 ــارج از لیسـ ــنل خـ ــی پرسـ ــور اورژانسـ ــه حضـ ــاز بـ ــه نیـ ــواردي کـ ــراي مـ ــاري  بـ ــت کـ ــبانه روزينوبـ   شـ
 .برنامه ریزي انجام شده است است 

  

، متناسب با نوع و وخامت بیماري، تعداد بیماران و نوبت کاريمستنداتی که نشان می دهند محاسبه وچینش پرسنل در هر  )5- 6
 .حجم کاراست، در بخش موجود می باشد

 
 

 توجیهی بدو ورود ءدوره) 7     



ها و  عمومی بیمارستان و ویژگیتوجیهی براي آشنا سازي پرسنل جدید با شرایط ء کتابچه/ آنژیوگرافی، یک مجموعه بخشدر  )1- 7
 :نکات اختصاصی  این بخش، موجود است  که حد اقل شامل موارد ذیل می باشد

  

 ایمنـی بیمـار،   ساختمان، موضوعات مربوط به رعایت حقوق گیرندگان خدمت، ءازجمله نقشه(معرفی کلی بیمارستان ) 7-1-1
هاي فرهنگی و بومی مردم منطقه، نمودار و سلسله  خطر، ویژگی مدیریتمدیریت بحران، کنترل عفونت، آتش نشانی،  ءبرنامه

خیر و تعجیل، تامراتب سازمانی، قوانین مربوط به رعایت استانداردهاي پوشش و رفتار، امور اداري و مالی همچون مرخصی ها، 
 )شغلی و امکانات رفاهیي  حضور و غیاب، حقوق و مزایا، پاداش و اضافه کار، روند ارتقا

 

ها  ولیتئین نامه ها و بخشنامه ها ي خاص این بخش و موارد مرتبط با مسیمعرفی جزئیات و آخرین دستورالعمل ها، آ) 7-1-2
 و شرح وظایف هر فرد

 
 

 زیر مجموعه اي حاوي اطالعات مربوط به کلیه تجهیزات اختصاصی این بخش ) 7-1-3

 

  آزمون صالحیت و  توانمندي  کارکنان )7

 
  .آنان، انجام می شود ي ها ولیتئدوره اي توانمندي کارکنان باتوجه به نقش ها و مس/دهند که آزمون اولیهمستندات نشان می  )1- 8

  

 .کارکنان، برگزار می شوند  تمام بار براي حداقل هر یک سال یکدوره اي مستندات نشان می دهند که آزمونهاي توانمندي   )2- 8

 

ــائی         )3- 8 ــع  نارس ــور رف ــه منظ ــالحی ب ــدامات اص ــه اق ــد ک ــی دهن ــان م ــتندات نش ــون   مس ــده در آزم ــایی ش ــاي شناس   ه
 .کارکنان، انجام می گیرددوره اي  توانمندي  

 
کارکنان، مورد بررسی دوره اي توانمندي  يمستندات نشان می دهند که اثربخشی اقدامات اصالحی انجام شده در جهت ارتقا )4- 8

 .قرار می گیرند

 
  آموزش و توانمندسازي کارکنان )8



 

 ءبخش آنژیوگرافی یک گزارش ارزیابی ساالنه از نیاز هاي آموزشی کارکنان ایـن بخـش، در راسـتاي تحقـق اهـداف برنامـه       )1- 9

 .بهبود کیفیت بیمارستان، ارائه می نماید ءبهبود کیفیت سازمان، به واحد آموزش یا کمیته  ءاستراتژیک و برنامه 

  

ــار،         )2- 9 ــالی یکبـ ــداقل سـ ــی الزم را حـ ــاي آموزشـ ــان، دوره هـ ــه کارکنـ ــد کلیـ ــی دهنـ ــان مـ ــه نشـ ــتنداتی کـ   مسـ
 .گذرانده اند، در پرونده پرسنلی آنان، موجود است

 

ــدون و        )3- 9 ــوزي مـ ــاز آمـ ــاي بـ ــار در دوره هـ ــالی یکبـ ــداقل سـ ــان حـ ــد کارکنـ ــی دهنـ ــان مـ ــه نشـ ــتنداتی کـ   مسـ
 .ستاغیر مدون رسمی و مرتبط، شرکت می نمایند، موجود 

 
ریوي پایه را دریافـت  -کارکنان بخش، درفواصل زمانی مناسب، آموزش هاي الزم در زمینه اجراي صحیح احیاي قلبی  ء همه )4- 9

 .می نمایند

 
عروقی -انجام احیاي قلبی  ءپزشکان و پرستاران بخش آنژیوگرافی، در فواصل زمانی مناسب، آموزش هاي الزم در زمینه  ءکلیه  )5- 9

 . پیشرفته و استفاده از دفیبریالتور، ونتیالتور و سایر تجهیزات تخصصی مربوطه را دریافت می نمایند

 
ها و عقاید گیرندگان خدمت و رعایت  ي نقش خود در تشخیص ارزش ءمستنداتی که نشان می دهند کلیه  کارکنان در زمینه  )6- 9

 .حقوق آنان به طور مستمرآموزش می بینند، موجود است

 
هاي رفتاري وارتباطی خود، به طور مستمرآموزش می  ي ارتقاي مهارت ءکارکنان در زمینه  ءمستنداتی که نشان می دهند کلیه  )7- 9

 .بینند، موجود است

 
کنترل عفونت، بهداشت محیط، ایمنی و سالمت شغلی، آتش  ایمنی بیمار، ء کارکنان در زمینه تماممستنداتی که نشان می دهند  )8- 9

 .نشانی، مدیریت خطر و مدیریت بحران، ساالنه آموزش می بینند، موجود است

 
  آتـــــش نشـــــانی ) drill(بـــــار در ســـــال، تمــــرین  ایــــن بخـــــش حـــــداقل یــــک   تمــــام کارکنـــــان   )9- 9

 .می دهندانجام  

 



  ایمنی و سالمت شغلی و بهداشت محیط ء مجموعه/کتابچه )9

 

ــه )   10-1 ــه /کتابچـ ــوارد     ءمجموعـ ــامل مـ ــود و شـ ــش موجـ ــن بخـ ــیط، در ایـ ــت محـ ــغلی و بهداشـ ــالمت شـ ــی و سـ   ایمنـ
  :ذیل است

  

  اطالعات عمومی در ارتباط با  ایمنی و سالمت شغلی و بهداشت محیط) 10-1-1

  

  اطالعات اختصاصی براي این  بخش، شامل وجود و استفاده از وسایل  حفاظت فردي) 10-1-2

 

هاي ایمن عملکرد و سالمت شغلی ویژه این  بخش، با هدف کاهش خطرات  اطالع رسانی در خصوص جدیدترین نکات و روش)   10-2
  .انجام می شود) آموزشی ءجزوه(بخش، از طریق بروشورءشناسائی شده 

     

  خط مشی ها وروش ها )10

  
را  موضوعات مدیریتی و بالینی این بخشها در بخش آنژیوگرافی وجود دارد که  خط مشی ها و روشءمجموعه / یک کتابچه  )11-1

 : توصیف  می نماید

  

  .هستندها در تمام بیمارستان داراي قالب یکسان و یکنواخت  خط مشی ها و روش) 11-1-1

 

  .ها به طور منظم بازنگري می شوند خط مشی ها و روش) 11-1-2

 

  .هستندخط مشی ها به روشنی مشخص ) 11-1-3

 



  .هستندها به روشنی مشخص  روش) 11-1-4

 

  . مجموعه داراي یک فهرست دقیق می باشد/کتابچه ) 11-1-5

 

  .مجموعه داراي نمایه مشخص می باشد/کتابچه ) 11-1-6

 

 :حداقل باید شامل موارد ذیل باشند ها خط مشی ها و روش )11-2

 

  رعایت حقوق گیرندگان خدمت) 11-2-1

 

ــی   ) 11-2-2 ــدمات مراقبتـ ــه خـ ــی بـ ــع دسترسـ ــردن موانـ ــرف کـ ــا و   (برطـ ــاتوانی هـ ــان، نـ ــون زبـ ــواردي چـ   مـ
  )ها و اعتقادات معلولیت هاي جسمانی، ارزش

 

   پذیرش، انتقال درون و برون بخشی، ارجاع و ترخیص) 11-2-3
 

هـا و   ندیکاسـیون به کـارگیري مداخلـه مناسـب بـراي بیمـار مناسـب بـا توجـه بـه ا         (انتخاب کاتتریزاسیون قلبی ) 11-2-4

  )کنترااندیکاسیون ها
 

  آماده سازي بیمار) 11-2-5

 

  )اعم از تعطیل و غیر تعطیل(خدمات استاندارد در تمام ساعات شبانه روز و در تمام روزهاي هفته  ءارائه) 11-2-6

 

  کنترل عفونت  )11-2-7

 

  ایمنی کارمندان) 11-2-8



 

  کد احیا) 11-2-9
 

  بحرانپاسخ دهی موارد ) 11-2-10
 

داده  مـی  ) به عنوان مثال توسط پزشک آنکـال (چگونگی ثبت دستورات مراقبتی و دارویی که به صورت شفاهی ) 11-2-11
  شوند

 

  استمرار مراقبت مطلوب از بیماران در انتهاي هر نوبت کاري و زمان تحویل نوبت) 11-2-12
 

در مواردي که فرد حتی به مدت کوتاه محل خـدمت خـود را   استمرار مراقبت مطلوب از بیماران با تعیین جانشین ) 11-2-13
  .ترك می نماید

 

  چگونگی گند زدایی سریع منطقه داراي احتمال آلودگی توسط بیمارعفونی ) 11-2-14
 

  استفاده از آرامبخش ها) 11-2-15

 

به ویژه درمـوارد تشـابه   (اتاق یا تخت بیمار نباشد  ءشناسه که هیچ یک شامل شماره 2شناسائی بیماران حداقل با ) 11-2-16
ورده آدارو و یا تزریق خون و فر یزقبل از انجام هرگونه پروسیجر درمانی، تشخیصی، تجو) اسمی و گروه هاي در معرض خطر 

 هاي خونی 

 

  پذیرش در بخش و ارزیابی بیمار )11

 
  زمـــانی کــه توســـط بیمارســـتان ءوطــه، در محـــدوده  اولــین ارزیـــابی بیمــار توســـط پزشـــک و تکمیــل فـــرم هـــاي مرب   )   12-1

  .مشخص شده است، انجام می گیرد           
  

  زمـــانی کـــه توســـط بیمارســـتان ءاولــین ارزیـــابی بیمـــار توســـط پرســـتار و تکمیـــل فـــرم هـــاي مربوطـــه، در محـــدوده )   12-2
  .مشخص شده است، انجام می گیرد            

  



ــه مراحــــل مراقبتــــی  )   12-3 ــده و در طــــی کلیــ ــار مشــــخص شــ ــالج بیمــ ــار، پزشــــک معــ ــا،  تمــــام بیمــ ــاوره هــ   مشــ
  .هاي الزم، با اطالع و هماهنگی وي انجام می پذیرد ها و مراقبت  درمان           

  

ــدمات      )   12-4 ــه خـ ــان بـ ــاي آنـ ــاز هـ ــذیرش، نیـ ــام پـ ــتري در هنگـ ــاران بسـ ــعیت بیمـ ــه وضـ ــه بـ ــا توجـ ــتان  بـ   در بیمارسـ
  تسکینی ) 12-4-1

  

  درمانی) 12-4-2          
  

  تغذیه اي  ) 12-4-3        
  

  مدد کاري اجتماعی ) 12-4-4         
  

  پیشگیري  وسالمت، ي ارتقا ) 12-4-5         
  

  .   حداقل زمان ممکن، حداکثر خدمات مورد نیاز را دریافت نمایددر بازتوانی  مشخص می شوند تا بیماران  ) 12-4-6         

  

  گزارش پرستاري 

  

  یک پرستار با مدرك کارشناسی پرستاري، بیمار را در بخش پذیرش نموده و موارد زیر را  )   12-5

  :ثبت می نماید            

  

  بــه طــور مثــال بــا صــندلی     (ورود بیمــار  ءشــکایت فعلــی بیمــار و دلیــل بســتري شــدن وي  و نحــوه      ) 12-5-1
  )چرخ دار

  

  ساعت و تاریخ پذیرش در بخش) 12-5-2

  



  )ارزیابی پرستاري(نتایج حاصل از ارزیابی وضعیت سالمت جسمی و روحی بیمار در هنگام پذیرش  )12-5-3

  

  .برنامه درمانی وکلیه بررسی ها و آزمایش هاي درخواست شده توسط پزشک معالج) 12-5-4

  

  توضیحات و آموزش هاي ارائه شده به بیمار و همراهان وي توسط پرستار) 12-5-5

 

  گزارش پزشکی 

 
ــده      )   12-6 ــر را در پرونــ ــوارد زیــ ــدامات الزم، مــ ــا و اقــ ــابی هــ ــام ارزیــ ــس از انجــ ــالج، پــ ــک معــ ــار  ءپزشــ   بیمــ

  :ثبت می نماید           
 

  ساعت و تاریخ انجام ویزیت و اقدامات تهاجمی ) 12-6-1

  

  نتایج حاصل از اخذ شرح حال، انجام معاینه بالینی بیمار و اقدامات تهاجمی تمام) 12-6-2

  

  دستورات درمانی و مراقبتی و بررسی ها و اقدامات پاراکلینیکی الزم  تمام) 12-6-3

 

  توضیحات و آموزش هاي ارائه شده به بیمار و همراهان وي توسط پزشک ) 12-6-4

 

  بیمار ءپرونده) 13

 



ــراي)   13-1 ــوط بــه بیمــار هســتند،            تمــام ب ــده یــا گــزارش هــاي مرب ــاز بــه ثبــت اطالعــات در پرون   کارکنــانی کــه مج
  فیزیکــی و گــزارش هــاي مربــوط بــه بیمــار،      ءحــداقل هــاي قابــل قبــول بــراي نوشــتن شــرح حــال، معاینــه                            
  .مشخص شده است                    

  

ــده   )13-2 ــتندات در پرونـ ــت مسـ ــار ءدر ثبـ ــ(بیمـ ــار   یـ ــه بیمـ ــوط بـ ــاي مربـ ــزارش هـ ــایر گـ ــل  ) ا سـ ــوارد ذیـ ــداقل مـ   حـ
  :رعایت می شوند                         

  

  .تمام اطالعات با  خودکار نوشته  می شوند) 13-2-1

  

  .تمام مستندات با خط خوانا ثبت می شوند) 13-2-2

  

ــده  ) 13-2-3 ــماره پرونـ ــانوادگی و شـ ــام خـ ــام، نـ ــده  ءنـ ــفحات پرونـ ــام صـ ــار در تمـ ــدهبیمـ ــد پرونـ   وي  ءو روي جلـ
  .ثبت می شوند

 

  . استزمان و تاریخ ثبت هر یک از اطالعات وارد شده، مشخص ) 13-2-4

 

  . اطالعات آمده است ءو گزارش هاي بیمار، امضا و مهر ثبت کننده ءدرپایان تمام مستندات پرونده) 13-2-5

 

  . آنها  وجود ندارد هیچ فضاي خالی  بین و پایان نوشته ها و امضاي انتهاي) 13-2-6

 

مانند الك غلط (اطالعات ءاصالح کننده و پاك کننده ءدرمستندات و گزارش هاي مربوط به بیماران، هیچ  نوع وسیله ) 13-2-7
  .استفاده نشده است) گیر

 



بـاالي آن  بیمار جمله اي اشتباه نوشته شده باشد، روي آن  فقط یک خط کشـیده شـده و   ءدر صورتی که  در پرونده ) 13-2-8

و در پایان دستورات پزشک و گزارش پرستاري تعداد موارد خـط خـوردگی بـا حـروف ذکرشـده       "اصالح شد "نوشته  می شود 
  .وسپس امضا،مهر و سمت فرد ثبت می گردد

 

 بیمـار نگهـداري   ءهاي طراحی شده خاص این بخش باشد ودر پرونده  مستند سازي در بخش آنژیوگرافی باید در فرم) 13-2-9
  . شود

 

  .مجدد از ابزار کاتتر گذاري در فرآیند باز فرآوري وجود  دارد ءشواهد عدم استفاده)   13-3
 

  پزشــــکی بیمار،حــــداقل مــــوارد ذیــــل    ءثبــــت اقــــدامات کاتتریزاســــیون قلبــــی در پرونــــده      ءدر زمینــــه)   13-4

  : رعایت می شوند           
 .فرم هاي استاندارد شده براي مستند سازي اقدامات در دسترس هستاد)١-٤-13

  قبــل از انجــام اقــدامات، بوســیله بیمــار یــا همراهــان او امضــا          ءفــرم رضــایت بــراي اقــدامات ویــژه     ) 13-4-2

  .می شود

 

  . هستندهاي استاندارد شده براي مستند سازي اقدامات در دسترس  فرمبار مصرف  روند ثبت وسایل یک) 13-4-3

  .انجام می شود

 

  .ارزیابی بیمار توسط پرستار قبل از شروع اقدامات، انجام می گیرد) 13-4-4

 

  .داروهایی که در طی انجام کاتتریزاسیون استفاده می گردد، ثبت می شوند) 13-4-5

 

  .مراقبت پرستاري انجام شده در طی اقدامات کاتتریزاسیون ثبت می گردد) 13-4-6

 



ه و ثبـت  ، انجام گرفتاز بخش آنژیوگرافیو قبل از ترخیص بیمار) کاتتریزاسیون(ارزیابی بیمار پس از انجام اقدامات ) 13-4-7
  .می شوند

 

درخواست آنژیوگرافی تکمیل می  ءول بیمار حداقل هاي قابل قبول تعیین شده توسط بیمارستان را در برگهئپزشک مس )13-4-8
  .نماید

ــذکر ــوارد، خــاص ثبــت کاغــذي هســتند و در صــورت ثبــت الکترونیــک اطالعــات،   : ت   برخــی از م
  .بررسی نخواهند شد

 

  بیمارارزیابی و مراقبت مستمر از )14

  
ــاري         )   14-1 ــالج وي همکـ ــک معـ ــا پزشـ ــار، بـ ــت  از بیمـ ــد مراقبـ ــه در فرآینـ ــرادي کـ ــایر افـ ــتاران و سـ ــکان، پرسـ   پزشـ

ــا یکــدیگر                         ــابی هــا و مراقبــت هــا، ب ــتمرار ارزی ــه نمــودن و اس ــه منظــور تجزیــه وتحلیــل، یکپارچ ــد و ب ــی  کنن   م
  .مشارکت می نمایند            

 

ــان در)    14-2 ــایج   کارکنـ ــام داده و نتـ ــب انجـ ــانی مناسـ ــل زمـ ــار را در فواصـ ــدد بیمـ ــابی مجـ ــالحیت، ارزیـ ــد صـ ــانی واجـ   مـ

  :بیمار، ثبت می نمایند ءرا در پرونده            
  

  مراقبتی طی اقامت بیمار در بخش آنژیوگرافی  ءپیشبرد برنامه) 14-2-1

  

  در هر شیفتبار براي هر بیمار  ثبت گزارش ها توسط پرستار، حداقل یک) 14-2-2

  

انجام به موقع آزمایش ها و سایر اقدامات الزم، با توجه به برنامه و دستورات مراقبتی   عالئم حیاتی، و پیگیري ثبت) 14-2-3ٍٍٍٍ
  بیمار، توسط پرستار

  

  مراقبت یا سایر موارد، توسط پزشک معالج آنژیوگرافی بیمار  ءثبت وضعیت بیمار، تغییرات برنامه) 14-2-4



  

ــابی و   )    14-3 ــتمر ارزیــ ــور مســ   بیمــــاران از جهــــت مــــدیریت درد و برطــــرف کــــردن نیازهــــاي تســــکینی، بــــه طــ
  .کنترل می شوند             

 

  .ها مطابق با پروتکل مصوب وزارت بهداشت انجام می گیرد رعایت بهداشت دست)    14-4
 

  . ه در پرونده انجام می شونداقدامات مراقبتی، بر اساس برنامه ها و دستورات ثبت شد)    14-5
 

ــه  )    14-6 ــوگرافی، برگـ ــش آنژیـ ــال از بخـ ــان انتقـ ــل،     ءدر زمـ ــورت کامـ ــه صـ ــوگرافی بـ ــزارش آنژیـ ــاري و گـ ــیر بیمـ   سـ
ــزارش                      ــخه اي از گـ ــده و نسـ ــل شـ ــی هـــا و روش هـــاي بیمارســـتان، تکمیـ ــط مشـ ــابق بـــا خـ ــا و مطـ   خوانـ
  . دآنژیوگرافی، به بیمار تحویل می گرد            

 

  .پایش بیمار پس از آنژیوگرافی و آنژیوپالستی صورت می گیرد)   14-7

 

  .کنترل محل هموستاز از نظر خونریزي، هماتوم و کنترل نبض هاي انتهایی صورت می گیرد)   14-8

 

مراقبت هاي پزشکی را بـه شـیوه اي    ء ول بیمار آموزش هاي الزم در زمینهئ، پزشک مساز بخش آنژیوگرافی در زمان ترخیص)    14-9
  .وي ثبت می نماید ءساده و قابل درك به بیمار و همراهان وي ارائه نموده و در پرونده 

  

  
مراقبتهاي پرستاري را به شیوه اي سـاده و   ءیکی از پرستاران آموزش هاي الزم در زمینه از بخش آنژیوگرافی در زمان ترخیص)  14-10

  .وي ثبت می نماید ءمراهان وي ارائه نموده و در پرونده قابل درك به بیمار و ه

 

  
تست هاي پاراکلینیک به بیماران و مراقبین آنان بعد از ترخیص از بیمارسـتان صـورت مـی     ءاطالع رسانی و اعالم نتایج معوقه ) 14-11

  .پذیرد



 

 دستورات دارویی  )15

 
دارویی بیمارستان و منطبق با فهرست دارویی ملی  تهیه شده است، در  ء که توسط کمیتهدارویی  ء مجموعه/یک نسخه از کتاب)    15-1

  .استبخش آنژیوگرافی در دسترس 
  

  دارویـــی، حــــاوي شـــرح داروهـــاي اختصاصــــی بخـــش آنژیـــوگرافی و نیــــزروش تجـــویز آنهــــا،       ء مجموعـــه )   15-2
  ..استاحتمالی آنها  ء دوز دارویی و عوارض ناخواسته ءمحاسبه            

  
  .فرآیند تعیین دوز دارویی، محاسبه، روش و تجویز داروها توسط پزشک انجام و ثبت می شود  ) 15-3
  

  .فرآیند محاسبه و اجراي دستورات  دارویی  توسط پرستار انجام و ثبت می شود)   15-4

 

ــتاري    آفر)  15-5 ــناس پرســ ــط دو کارشــ ــر توســ ــر خطــ ــاي پــ ــی، داروهــ ــتورات دارویــ ــراي دســ ــبه و اجــ ــد محاســ   ینــ
  داروهـــاي خطرنـــاك حـــداقل.انجـــام و ثبـــت مـــی شـــود و بـــا درج امضـــاي هـــر کارشـــناس، تأییـــد مـــی گـــردد             
  :شامل موارد ذیل می باشند            

 

  مخدرها و داروهاي تزریقی تحت کنترل وزارت بهداشت تمام ) 15-5-1

  

  دیگوکسین وریدي ) 15-5-2 

 

  انسولین) 15-5-3

 

  آنتی بیوتیک هاي وریدياولین دوز ) 15-5-4

 

  خون و فرآورده هاي خونی) 15-5-5



 

  )ایمنی بیمار ء سازمان جهانی بهداشت در خصوص راه حل هاي نه گانه ءمطابق توصیه (کلرور پتاسیم ) 15-5-6

 

به ، و به مقدار درست درست، در زمان و از راه صحیح  بیمارستان فرآیندي را جهت اطمینان از اینکه داروي درست، به روش درست)    15-6

  .فرد درست داده می شود، پیش بینی و مکتوب ساخته است و کارکنان مطابق آن عمل می نمایند
              

ــترس، در بخــــش  )   15-7 ــا  در یــــک مکــــان مناســــب و در دســ ــا  و یــــک لیســــت از آنهــ ــواره آنتــــی دوت هــ   همــ
  .آنژیوگرافی وجود دارد            

  
ــات بخـــش جهـــت مراقبـــت اورژانـــس در دســـترس   بایـــد )   15-8 ــاي نجـ ــکی و داروهـ ــروري پزشـ ــاي ضـ   فهرســـت داروهـ

  .مین  شود ء هاي بخش آنژیوگرافی تا قسمت ءباشد و در تمام ساعات و در همه            
 

ــا  ء ضـــروري اســـت کـــه تمـــامی داروهـــاي الزم جهـــت ارائـــه )   15-9   مراقبتهـــاي اورژانســـی، مطـــابق بـــا دســـتورالعمل هـ
ــو آ            ــامی    یـ ــبانه روز و در تمـ ــات شـ ــامی اوقـ ــکی در تمـ ــوزش پزشـ ــان و آمـ ــت، درمـ ــاي  وزارت بهداشـ ــه هـ   ین نامـ

  .  قسمتهاي بخش آنژیوگرافی در دسترس باشند           
 

  .ول شیفت، داروهاي مخدر را کنترل می کندئسرپرستار بخش یا پرستار مس)   15-10
 

  .کلید را همواره نزد خود نگهداري می نماید ول داروهاي مخدر،ئپرستار مس)   15-11
 

  ولئداروهــاي مخــدر بایــد در تمــام مواقــع در یــک قفســه  قفــل دار، محفــوظ باشــند و کلیــد نــزد پرســتار مســ           )   15-12
  .، نگهداري شودمذکوردارو هاي             

 

  آموزش بیمارو همراهان )16

 
هاي جـایگزین،   در مورد نوع مراقبت  در نظر گرفته  شده، روشبه بیماران و همراهانشان توضیحات مناسب و قابل درك  )16-1

 .مورد انتظار ارائه می شود ء پیامدهاي احتمالی ناشی از درمانهاي بخش آنژیوگرافی و هر گونه هزینه

  

 .بیمار ثبت شده است ء آموزش به بیماران و همراهان آنان، در پرونده ء ول ارائهئنام فرد یا افراد مس )16-2

 



 

مورد از شایع ترین علل مراجعه و بستري دراین  بخش تخصصی و همچنـین   5در رابطه با حداقل ) آموزشی ءجزوه(بروشور )16-3
نکات بهداشتی درمانی مهمی که بیماران این بخش قبل و بعد از آنژیوگرافی، باید رعایت نمایند، در بخش آنژیوگرافی براي 

 .استبیماران و همراهان آنان در دسترس  ءاستفاده

 

  امکانات و ملزومات

 

  خدمات پشتیبانی بخش هاي پاراکلینیک )17

 

  :خدمات پشتیبانی بخش آنژیوگرافی باید به صورت شبانه روزي در دسترس باشد مانند)   17-1

  

  تصویر برداري) 17-1-1

  

  آزمایشگاه) 17-1-2

  

  خدمات دارویی) 17-1-3

  

  بانک خون ) 17-1-4

  

  ) post cat(پس از انجام کاتتریزاسیون هاي  خدمات بخش مراقبت) 17-1-5

  

هاي اورژانس و جدول زمان بندي پاسخ دهی آنها مطابق با فهرست و زمان پاسخ دهی تعیین شده توسط وزارت  فهرست آزمایش)  17-2
  .   استدرمان و آموزش پزشکی موجود  ،بهداشت



  

بق با الزامات تعیین شده توسـط وزارت بهداشـت درمـان و آمـوزش     هاي اورژانسی در زمان معین مطا امکان دریافت پاسخ آزمایش) 17-3
  . با آزمایشگاه  توافق شده است  "پزشکی موجود است و در این خصوص کتبا

  

  ترالی اورژانس)18

 
ــوارد  )   18-1    ــاوي مــ ــابق آیــــین نامــــه وزارت بهداشــــت، حــــداقل حــ ــوده و مطــ   ترالــــی اورژانــــس در دســــترس بــ

  :ذیل است   

  

  دفیبریالتور ) 18-1-1

  

  مانیتورقلبی، پالس اکسیمتر و امکانات پیس میکر موقت  ) 18-1-2

 

  داروهاي اورژانس) 18-1-3

 

  در تمامی اندازه ها ) Air Way(هوایی ءلوله  ) 18-1-4

 

  )بار مصرف یک(تراشه براي نوزادان، کودکان وبزرگساالن ءلوله ) 18-1-5

 

  وبزرگساالنآمبوبگ مناسب براي کودکان ) 18-1-6

 

  الرنگوسکوپ با تیغه هایی درتمامی اندازه ها) 18-1-7

 



  باتري و المپ یدك براي الرنگوسکوپ ) 18-1-8

 

  اطفال و بزرگسال) بک بورد(احیا  ءتخته) 18-1-9

 

  ساکشن) 18-1-10

 

 ) پروآماده استفاده(کپسول اکسیژن و ملزومات ) 18-1-11

  

ــه   )   18-2 ــد کـ ــی دهنـ ــان مـ ــتندات نشـ ــمسـ ــتار مسـ ــات  ئپرسـ ــا و امکانـ ــودن داروهـ ــه روز بـ ــل و بـ ــاده، کامـ   ول از آمـ
  .ترالی اورژانس، اطمینان حاصل می نماید           

 

  .استفاده می باشد ءمانیتور در تمام اوقات آماده/ دفیبریالتور مستندات  نشان می دهند که)   18-3

  

 امکانات )19

 
را  مین ایمنی بیمـار و کارکنـان  ءو تاکارکنان امکانات و تجهیزات مراقبتی مناسب براي دستیابی به اهداف مراقبتی بیماران )  19-1

 .دراختیار دارند

  .وجود دارد) اگر اندیکاسیون دارد(محافظ سربی مناسب براي کارکنان و بیماران )  19-2
 

  .مراقبت هاي اورژانسی وجود دارد ءئهامکان دسترسی آسان به هر تخت و ارا)  19-3

 

  .هر تخت ریکاوري یک سیستم فراخوان اضطراري پرستار دارد)   19-4
 

  .هستندپریز هاي یو پی اس به وضوح مشخص ءهمه )   19-5

 

  .امکان برقراري روابط اصولی بین سه فضاي تمیز، کثیف و استریل وجود دارد)   19-6
 

  .تمیز وجود دارداتاق نگهداري وسایل )   19-7



 

  .اتاق نگهداري وسایل کثیف وجود دارد)   19-8

 

  .ها مطابق پروتکل مصوب وزارت بهداشت وجود دارد امکان رعایت بهداشت دست)   19-9
 

ــیچ   )  19-10    ــه ه ــد ک ــی ده ــان م ــواهد نش ــه       ش ــعه ک ــت اش ــتاندارد دریاف ــاري اس ــاعات ک ــارج از س ــان خ ــک از کارکن   ی

  .توسط سازمان انرژي اتمی تعیین گردیده، در بخش آنژیوگرافی فعالیت نمی نمایند    
 

  براســـاس(شـــواهد وجـــود وســـایل حفـــاظتی در برابـــر اشـــعه بـــه ازاي هـــر فـــرد در معـــرض اشـــعه           ) 19-11  
  .وجود دارد) دستورالعمل سازمان انرژي اتمی    

 

  ایمنی، بهبود کیفیت و جمع آوري داده ها
 

  یکی  ایمنی فیز)20

  

  . سیستم زنگ خطرنگهبانی متصل به مرکز، در دسترس وسالم می باشد)   20-1

  

  داخـــل اتـــاق هـــاي بخـــش آنژیـــوگرافی، سیســـتم زنـــگ خطـــر متصـــل بـــه مرکزنگهبـــانی وجـــایی کـــه ســـریعاً  )   20-2
  .جوابگو باشند وجود دارد           

 

  .در دسترس می باشد نگهبان در زمان مورد نیازدر بخش آنژیوگرافی، فوراً)   20-3

  

  .کــار در ایــن پســت را دارد  ءســال ســابقه   2دوره هــاي آموزشــی امنیتــی را گذرانــده اســت یــا حــداقل       نگهبــان )    20-4
             

 

  .مراقبت از بیماران بخش آنژیوگرافی، کنترل شده و محصور می باشدءدسترسی به منطقه )   20-5



 

  بهبود کیفیت)21

 

  .بهبود کیفیت بیمارستان که مربوط به این بخش می باشد، در دسترس استء بخشی از برنامه)   21-1

  

  .بهبود کیفیت بیمارستان می باشد ءبهبود کیفیت این بخش هماهنگ با برنامه ءبرنامه)   21-2

 

  .بهبود کیفیت شامل موضوعات بالینی وغیربالینی می باشد ءبرنامه)   21-3

 

ــري،    )   21-4 ــدازه گیــ ــل انــ ــی، قابــ ــردي اختصاصــ ــاخص هــــاي عملکــ ــتی داراي شــ ــود کیفیــــت بایســ   برنامــــه بهبــ

  . واقع بینانه و داراي زمان بندي باشد            

  

  مســتندات نشــان مــی دهنــد کــه اجــراي برنامــه هــاي بهبــود کیفیــت و اقــدامات اصــالحی، بــه طــور دائمــی              )   21-5
  .پایش می شوند            

  

  جمع آوري و تحلیل داده ها )22

  
  .جمع آوري و رایانه اي می شوند بخش آنژیوگرافیداده هاي )   22-1

  
  .علت منطقی جمع آوري هر داده، شرح داده شده است)   22-2
  

  .چک لیست براي ممیزي داخلی بخش وجود دارد)   22-3

  
  .انجام می شود داخلی ممیزي)   22-4
  



  .طراحی و اجراي برنامه مداخله اي مناسب  براساس آن، مستند شده اند تحلیل نتایج ممیزي و)   22-5
  

  در خصـــوص نتـــایج بررســـی هـــا و تحلیـــل هـــاي صـــورت گرفتـــه، بـــه مـــدیران و دســـت انـــدرکاران،            ) 22-6

  .می شود اطالع رسانی
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