
 زياليد بخش

مديريت و سازماندهي 

  استراتژيكءبرنامه )١

 

  استراتژيك بيمارستان در اين بخش در دسترس است.ءنسخه اي از برنامه )١-١

 

 .دياليز، نسخه اي خوانا و قاب شده از رسالت بيمارستان، در محلي مناسب وقابل رؤيت، نصب شده است در بخش )٢-١

  

 دياليز، از رسالت بيمارستان و سهم اين بخش  در راستاي دستيابي به اهداف استراتژيك آن اطالع دارند. تمام كاركنان بخش )٣-١

 

 رئيس بخش )٢

 به ترتيب ارجحيت عبارت است از:  دياليز، )   شرايط احراز رياست بخش2-1

  

 مدرك تحصيلي   )2-1-1   

 

 سابقه كار   )2-1-2      

 

 مدرك آموزشي معتير بخش دياليز  )2-1-3       

 

 سرپرستار بخش )٣

 

 به ترتيب ارجحيت عبارت است از: دياليز، )   شرايط احرازبراي سرپرستار بخش3-1

 



 مدارك تحصيلي) 3-1-1

 

  RNمدرك ) 3-1-2

     

 سابقه كار  ) 3-1-3

     

 مدارك گذراندن دوره هاي مديريت عمومي)  3-1-4

 

 مدارك گذراندن دوره هاي مديريت پرستاري(دوره هاي مورد تاٌييد وزارت بهداشت))  3-1-5

 

 مدارك گذراندن دوره هاي حرفه اي بخش دياليز)  3-1-6

 

 پرستار بخش دياليز )۴

 

شرايط احراز براي پرستار بخش دياليز به ترتيب ارجحيت عبارت است از: 

 

 مدارك تحصيلي) 4-1

 

 سابقه كار  )4-2

 

 مدارك گذراندن دوره هاي حرفه اي بخش دياليز) 4-3

 

پزشك مقيم و پزشك آنكال   )۵

 

)   بخش دياليز در تمام ساعات فعال، از حضور پزشك مقيمي كه به ترتيب ارجحيت واجد شرايط 5-1

         ذيل است، برخوردار مي باشد: 

 



 مدارك تحصيلي) 5-1-1

 

 مدرك آموزشي معتير بخش دياليز ) 5-1-2            

 

 پزشكان متخصص به صورت شبانه روزي در دسترس (آنكال) هستند. )٢-۵

 

 ) پرستار مسئول شيفت6

 عبارت است از: دياليزبه ترتيب ارجحيت ، )   شرايط الزم براي پرستاران مسئول شيفت در بخش6-1

 

 مدارك تحصيلي) 6-1-1

 

  RNمدرك ) 6-1-2

    

 سابقه كار  ) 6-1-3

 

 مدارك گذراندن دوره هاي حرفه اي بخش دياليز)  6-1-4

 

 مديريت و توانمندسازي منابع انساني

   پرسنلي ( كاغذي/الكترونيك)ءپرونده )۶

 

حداقل  شامل موارد ذيل بوده و دياليز،   پرسنلي ( كاغذي/الكترونيك)هر يك از كاركنان بخشء)   پرونده7-1

         يك نسخه از آن در دسترس رييس بخش است: 

 



نام و نام خانوادگي، جزئيات تماس (شامل تلفن و آدرس فرد و خويشاوندان يا دوستاني كه در صورت لزوم، از طريق آنها بتوان ) 7-1-1

 با وي تماس گرفت) و سمت سازماني

شرح وظايف شغلي امضا شده توسط فرد  ) 7-1-2

 

 توجيهي بدو ورود، مباحث ايمني و سالمت شغلي و بهداشت محيط، امضاء شده توسط فرد ءچك ليست هاي گذراندن دوره)  7-1-3

 

 كپي  آخرين مدرك تحصيلي )  7-1-4

 

كپي مدارك دوره هاي آموزشي طي شده  )  7-1-5

 

مستندات مربوط به ارزيابي اوليه و دوره ا ي توانمندي كاركنان به منظور انجام مسئوليت هاي محوله )  7-1-6

 

مستندات مربوط به آزمون هاي دوره اي ارزيابي حرفه اي و غير حرفه اي كاركنان )  7-1-7

 

مستندات مربوط به سنوات خدمت به تفكيك محل خدمت )  7-1-8

 

) ليست كاركنان 8

 

 كاركنان اين بخش، در تمام اوقات شبانه روز در دسترس بوده و   ءدياليز، ليستي از كليه در بخش)  8-1

           حداقل شامل موارد ذيل مي باشد: 

 



نام و نام خانوادگي ) 8-1-1

 

جزئيات تماس (شامل تلفن و آدرس فرد و خويشاوندان يا دوستاني كه در صورت لزوم، از طريق آنها بتوان با وي تماس )  8-1-2

گرفت). 

 

سمت سازماني  )  8-1-3

 

، در محلي مناسب   نوبت كاري شبانه روزي هر ماه با ذكر نام و سمت افراد در آن نوبت كاري)   ليست 8-2

         و قابل رؤيت، بر روي ديوار يا تابلوي اعالنات نصب شده است. 

 

 ساعت به طور متوالي به 12 ساعت،  حداكثر 24)   هر يك از پرسنل باليني در طول 8-3

 مديريت بحران سازمان ءخدمات مي پردازند(به جز در موارد بروز بحران كه بر اساس برنامهء         ارائه 

         عمل مي شود). 

 

يك ليست از پزشكان، متخصصين يا مشاوره دهندگان آنكال يا مقيم كه در موارد اورژانس )   8-4

دياليز، در دسترس مي باشد.            بتوان با آنها تماس گرفت، درتمام اوقات شبانه روز در بخش

 

يت بر روي ديوار يا تابلوي اعالنات نصب شده است.    ء)    ليست نوبت كاري شبانه روزي هرماه گروه احياء، در محلي مناسب و قابل رو8-5

 

 شبانه روزي   نوبت كاري)    براي مواردي كه نياز به حضور اورژانسي پرسنل،  خارج از ليست 8-6

          مي باشد، برنامه ريزي  انجام شده است. 

 

، متناسب با تعداد بيماران و نوبت كاري)    مستنداتي كه نشان مي دهند محاسبه وچينش پرسنل در هر 8-7

          حجم كاراست، در بخش موجود مي باشد. 



 

  توجيهي بدو ورود ءدوره) 9

براي آشنا سازي پرسنل جديد با شرايط عمومي   توجيهي ء)  در بخش دياليز، يك  كتابچه/مجموعه9-1

         بيمارستان و ويژگي ها و نكات اختصاصي  اين بخش، موجود است كه حداقل شامل موارد ذيل مي باشد: 

 

 ء، برنامه ايمني بيمار ساختمان، موضوعات مربوط به رعايت حقوق گيرندگان خدمت،  ءمعرفي كلي بيمارستان (ازجمله نقشه) 9-1-1

مديريت خطر، ويژگي هاي فرهنگي و بومي مردم منطقه، نمودار و سلسله مراتب مديريت بحران، كنترل عفونت، موضوعات آتش نشاني، 

 خير و تعجيل، حضور و غياب، حقوق و  ءسازماني، قوانين مربوط به رعايت استانداردهاي پوشش، امور اداري ومالي همچون مرخصي ها، تا

 مزايا، پاداش و اضافه كار، روند ارتقاي شغلي و امكانات رفاهي) 

 

 معرفي جزئيات و آخرين دستورالعمل ها، آيين نامه ها و بخشنامه هاي خاص اين بخش و موارد مرتبط با مسئوليت ها و شرح ) 9-1-2

 وظايف هر فرد

 

  تجهيزات اختصاصي اين بخش  ءزير مجموعه اي حاوي اطالعات مربوط به كليه)  9-1-3

 

 آزمون صالحيت و  توانمندي  كاركنان)10      

)   مستندات نشان مي دهند كه آزمون اوليه/دوره اي توانمندي كاركنان باتوجه به نقش ها و مسئوليت هاي آنان، انجام مي شود. 10-1

 

 سال يكبار، براي كليه 1)   مستندات نشان مي دهند كه آزمون هاي توانمندي دوره اي حداقل هر 10-2

           كاركنان، برگزار مي شوند. 

 



)   مستندات نشان مي دهند  كه اقدامات اصالحي به منظور رفع  نارسائي هاي شناسايي شده در آزمون 10-3

           توانمندي دوره اي كاركنان، انجام مي گيرد. 

 

)   مستندات نشان مي دهند كه اثربخشي اقدامات اصالحي انجام شده در جهت ارتقاي  توانمندي دوره اي  كاركنان، مورد بررسي قرار مي 10-4

گيرند. 

 

 آموزش و توانمندسازي كاركنان)11     

 

 دياليز يك گزارش ارزيابي ساالنه از نياز هاي آموزشي كاركنان اين بخش، در بخش)   11-1

          بهبود كيفيت بيمارستان، ارايه مي  ء  بهبود كيفيت سازمان،  به واحد آموزش يا كميته ء استراتژيك و برنامه ء           راستاي تحقق اهداف برنامه

 نمايد.

 

مستنداتي كه نشان مي دهند تمام كاركنان، دوره هاي آموزشي الزم را حداقل سالي يك بار،  )   11-2

  پرسنلي آنان، موجود است. ء           گذرانده اند، در پرونده

 

در دوره هاي باز آموزي مدون و غير مدون حداقل سالي يكبار مستنداتي كه نشان مي دهند كاركنان )   11-3

           رسمي و مرتبط، شركت مي نمايند، موجود است. 

 

پايه را دريافت مي نمايند.  اجراي صحيح احياي قلبي- ريوي  ء، آموزش هاي الزم در زمينهدر فواصل زماني مناسب)  تمام كاركنان بخش، 11-4

 

 انجام   ء، آموزش هاي الزم در زمينهحداقل سالي يك بار پزشكان و پرستاران بخش دياليز،  ءكليه)   11-5

           احياي قلبي -عروقي پيشرفته و استفاده از دفيبريالتور، ونتيالتور و ساير تجهيزات تخصصي مربوطه را دريافت مي نمايند. 

  

 نقش خود در تشخيص ارزش ها و عقايد ء)   مستنداتي كه نشان مي دهد تمام  كاركنان در زمينه 11-6

           گيرندگان خدمت و رعايت حقوق آنان به طور مستمرآموزش مي بينند، موجود است. 

 



 ي ارتقاي مهارتهاي رفتاري وارتباطي خود،  ء  كاركنان در زمينه  ء)   مستنداتي كه نشان مي دهد كليه11-7

           به طور مستمرآموزش مي بينند، موجود است. 

 

 كنترل عفونت، بهداشت محيط، ايمني  و سالمت شغلي، آتش نشاني، ايمني بيمار،  ء كاركنان در زمينه ء)  مستنداتي كه نشان مي دهد كليه11-8

مديريت خطر و مديريت بحران، ساالنه آموزش مي بينند، موجود است. 

 

) آتش نشاني  drill)   تمام كاركنان اين بخش حداقل يكبار در سال  تمرين(11-9

            انجام مي دهند.

 

  ايمني و سالمت حرفه اي و بهداشت محيط ءكتابچه/مجموعه) 12      

 

 ايمني و سالمت شغلي و بهداشت محيط، در اين بخش موجود و شامل موارد  ء)   كتابچه /مجموعه 12-1

            ذيل است: 

 

اطالعات عمومي در ارتباط با  ايمني و سالمت شغلي و بهداشت محيط ) 12-1-1

 

   شامل وجود و استفاده از وسايل  حفاظت فردياطالعات اختصاصي براي اين بخش،) 12-1-2

 

)  اطالع رساني در خصوص جديدترين نكات و روش هاي ايمن عملكرد و سالمت شغلي ويژه اين 12-2

 آموزشي)   ء بخش، از طريق بروشور(جزوه ء           بخش، با هدف كاهش خطرات شناسائي شده

          انجام مي شود.  

 

 خط مشي ها وروش ها)  13   



دياليز وجود دارد كه موضوعات مديريتي و   خط مشي ها و روش ها در بخش ء)   يك كتابچه/ مجموعه13-1

           باليني اين بخش را توصيف  مي نمايد: 

 

 خط مشي ها و روش ها در تمام بيمارستان داراي قالب يكسان و يكنواخت هستند. ) 13-1-1

 

خط مشي ها و روش ها به طور منظم بازنگري مي شوند. ) 13-1-2

 

خط مشي ها به روشني مشخص هستند. ) 13-1-3

 

روش ها به روشني مشخص هستند. ) 13-1-4

 

كتابچه /مجموعه داراي يك فهرست دقيق مي باشد.  ) 13-1-5

 

 مشخص مي باشد.  ءكتابچه /مجموعه داراي نمايه) 13-1-6

 

 )   خط مشي ها و روش ها حداقل شامل موارد ذيل هستند:13-2

 

رعايت حقوق گيرندگان خدمت ) 13-2-1 

 

برطرف كردن موانع دسترسي به خدمات مراقبتي(مواردي چون زبان، ناتواني ها و  ) 13-2-2

معلوليت هاي جسماني، ارزش ها و اعتقادات و..). 

 



 خدمات استاندارد  دياليز در تمام ساعات شبانه روز و در تمام روزهاي فعال هفته  ءارائه) 13-2-3

(اعم از تعطيل و غير تعطيل، اورژانس و غير اورژانس) 

 

  پذيرش، انتقال درون و برون بخشي، ارجاع و ترخيص ) 13-2-4

 

پاسخ دهي موارد بحران ) 13-2-5

 

كد احياء ) 13-2-6

 

چگونگي ثبت دستورات مراقبتي و دارويي كه به صورت شفاهي (به عنوان مثال توسط پزشك آنكال) داده مي شوند. ) 13-2-7

 

استمرار مراقبت مطلوب از بيماران در انتهاي هر نوبت كاري و زمان تحويل نوبت ) 13-2-8

 

استمرار مراقبت مطلوب از بيماران با تعيين جانشين در مواردي كه فرد حتي به مدت كوتاه محل خدمت خود را ترك مي ) 13-2-9

نمايد. 

 

 ئيد وزارت  ءمورد از حاالت وخيم و شايع در مراجعه كنندگان (راهنماهاي مورد تا5راهنماهاي طبابت باليني حداقل در ) 13-2-10

بهداشت) 

 

بازبيني راهنماهاي طبابت باليني در فواصل زماني مناسب ) 13-2-11

 

خط مشي جذب كارمند از نظر نسبت  پرستار به بيمار ) 13-2-12

 

كنترل عفونت ) 13-2-13

 

مراقبت از فيستول، كاتتر موقت و دائم ) 13-2-14



 

استفاده از خون و محصوالت خوني ) 13-2-15

 

 داراي احتمال آلودگي توسط بيمارعفوني   ءچگونگي گند زدايي سريع منطقه) 13-2-16

 

ايمني بيمار ) 13-2-17

 

 شناسه كه هيچ يك شامل شماره اتاق يا تخت بيمار نباشد (به ويژه درموارد تشابه اسمي و 2شناسايي بيماران حداقل با ) 13-2-18

گروه هاي در معرض خطر ) قبل از انجام هرگونه پروسيجر درماني، تشخيصي، تجوبز دارو و يا تزريق خون و فرآورده هاي خوني  

 

 پذيرش در بخش و ارزيابي بيمار) 14       

 بيمار، در  ء)   اولين ارزيابي بيمار توسط پزشك معالج و تكميل فرم هاي مربوطه بيمارستان در پرونده14-1

 زماني كه توسط بيمارستان مشخص شده است، انجام مي گيرد.  ء           محدوده

 

 ماني كه توسط بيمارستان مشخص شده است، انجام مي گيرد

14

و

 بيمار، در ء)   اولين ارزيابي بيمار توسط پرستار و تكميل فرم هاي مربوطه بيمارستان در پرونده 2-

ده  . ء            محد

 

 ء مراحل مراقبتي بيمار، پزشك معالج شيفت دياليز بيمار مشخص شده وكليه ء)   در طي تمام 14-3

           مشاوره ها، درمان ها و مراقبت هاي الزم، با اطالع و هماهنگي وي  انجام مي پذيرد. 

 

)   پزشك معالج داروهاي در حال مصرف بيمار را در هنگام پذيرش در بخش، مورد بررسي قرار 4-

 . ي نمايدم            داده و داروهاي الزم را به دستورات دارويي بيمار اضافه 

14

 

م مي شود.  ء            محدو

14

 زماني كه توسط بيمارستان مشخص شده است، انجا

)   ارزيابي هاي دوره اي بيماران دياليزي توسط پزشك معالج در بخش دياليز با ثبت در پرونده در 5-

ده



 

 دياليز و سپس  ء ئيد شده در تغذيه بيماران كليوي است در  شروع برنامه ء)   يك متخصص تغذيه با صالحيت كه داراي تجربه با مدرك تا14-6

 بيمار ثبت   ء ماه يكبار بيماران دياليزي را ويزيت و در پرونده6هر 

           مي نمايد. 

 

      گزارش پرستاري: 

 

 كارشناسي پرستاري، بيمار را در هر نوبت دياليز در بخش  حداقل)    يك پرستار با مدرك 14-7

            پذيرش نموده و فرم دياليز را تكميل مي نمايد. 

 

 :         گزارش پزشكي

 

 بيمار  ء)   پزشك معالج، پس از انجام ارزيابي ها و اقدامات الزم، موارد زير را در پرونده 14-8             

                         ثبت مي نمايد: 

 

ساعت و تاريخ انجام ويزيت ) 14-8-1

 

 باليني بيمار  ء نتايج حاصل از اخذ شرح حال و انجام معاينه  ءكليه) 14-8-2

 

 دستورات درماني و مراقبتي و بررسي ها و اقدامات پاراكلينيكي الزم  ءكليه ) 14-8-3

 

توضيحات و آموزش هاي ارائه شده به بيمار و همراهان وي توسط پزشك معالج ) 14-8-4



 

 بيمار ءپرونده)  15    

 

)   براي تمام كاركناني كه مجاز به ثبت اطالعات در پرونده يا گزارش هاي مربوط به بيمار هستند،  15-1

 فيزيكي و گزارش هاي مربوط به بيمار،    ء           حداقل هاي قابل قبول براي نوشتن شرح حال، معاينه

            مشخص شده است.

 

 بيمار(يا ساير گزارش هاي مربوط به بيمار) حداقل موارد ذيل   ءدر ثبت مستندات در پرونده)   15-2

            رعايت مي شوند: 

 

تمام اطالعات با خودكار نوشته  مي شوند. ) 15-2-1

 

تمام مستندات با خط خوانا ثبت مي شوند. ) 15-2-2

 

 وي   ء بيمار در تمام صفحات  و روي جلد پروندهء نام، نام خانوادگي و شماره پرونده ) 15-2-3

ثبت مي شوند. 

 

زمان و تاريخ ثبت هر يك از اطالعات وارد شده، مشخص است. ) 15-2-4

  

درپايان تمام مستندات پرونده و گزارش هاي بيمار، امضا و مهر ثبت كننده اطالعات  ) 15-2-5

آمده است.  

 

هيچ فضاي خالي  بين  و پايان نوشته ها و امضاي انتهاي آنها  وجود ندارد.  ) 15-2-6

 

 اطالعات(مانند الك غلط گير)  ء  اصالح كننده و پاك كننده ءدرمستندات و گزارش هاي مربوط به بيماران، هيچ  نوع وسيله) 15-2-7

استفاده نشده است. 

 



در صورتي كه  در پرونده بيمار جمله اي اشتباه نوشته شده باشد، روي آن  فقط يك خط كشيده شده و باالي آن نوشته  مي ) 15-2-8

و در پايان دستورات پزشك و گزارش پرستاري تعداد موارد خط خوردگي با حروف ذكرشده  وسپس امضا،مهر و " اصالح شد"شود 

سمت فرد ثبت مي گردد. 

 

 بيمار نگهداري شود.   ءمستند سازي در بخش دياليز بايد در فرم هاي طراحي شده خاص اين بخش باشد ودر پرونده) 15-2-9

 

بيمار حداقل شامل موارد زير است:  ء)   پرونده15-3

 

 معاونت سالمت وزارت بهداشت)  ء پذيرش بيماران بخش همودياليز(ابالغيه ءبرگه) 15-3-1

 

 EKGآخرين ) 15-3-2

 

چك ليست آزمايشات ) 15-3-3

 

 ويزيت پزشك  ءبرگه) 15-3-4

 

كاردكس داروئي ) 15-3-5

 

 معاونت درمان وزارت بهداشت)  ء ماه اخير(ابالغيه3خالصه دياليز شيت براي حداقل ) 15-3-6

 

برگه هاي دياليز شيت يك ماه اخير ) 15-3-7

 

يك كپي از آخرين گزارش هاي بررسي هاي پاراكلينيك بيمار ) 15-3-8

تذكر: برخي از موارد خاص ثبت كاغذي هستند و در صورت ثبت الكترونيك اطالعات،  

 بررسي نخواهند شد.

 

 ارزيابي و مراقبت مستمر از بيمار) 16   



 

)    پزشكان، پرستاران و ساير افرادي كه در فرآيند مراقبت  از بيمار، با پزشك معالج وي  16-1

            همكاري مي كنند، به منظور تجزيه وتحليل، يكپارچه نمودن و استمرار ارزيابي ها و مراقبت ها، 

            با يكديگر مشاركت مي نمايند. 

 

)    بيماران از جهت مديريت درد و برطرف كردن نيازهاي تسكيني، به طور مستمر ارزيابي و 16-2

             كنترل مي شوند. 

 

 )    اقدامات مراقبتي، بر اساس برنامه ها و دستورات ثبت شده در پرونده انجام مي شوند. 16-3

 

)    پرستاران بخش دياليز بايد طي انجام همودياليز در بالين بيماران خود به طور مستمر حضور 16-4

            داشته باشند. 

 

 تست هاي پاراكلينيك به بيماران و مراقبان آنان بعد از ترخيص از بيمارستان صورت مي پذيرد. ء)   اطالع رساني و اعالم نتايج معوقه 16-5

  

 دستورات دارويي) 17   

 

 دارويي بيمارستان و منطبق با فهرست دارويي ملي تهيه  شده است، در بخش دياليز در  ء)    يك نسخه از كتاب دارويي كه توسط كميته17-1

دسترس است. 

 

 دوز دارويي و عوارض ناخواسته احتمالي آنها  ء)    كتاب دارويي، حاوي شرح داروهاي كليوي، اورژانسي و نيزروش تجويز آنها، محاسبه17-2

است. 

 

)    فرآيند تعيين دوز دارويي، محاسبه،روش و تجويز داروها توسط پزشك انجام و ثبت مي شود. 17-3

 

)    فرآيند محاسبه و اجراي دستورات دارويي توسط پرستار انجام و ثبت مي شود.  17-4

 



)    فرآيند محاسبه و اجراي دستورات دارويي، داروهاي پر خطر توسط دو كارشناس پرستاري انجام و 17-5

            ثبت مي شود و با درج امضاي هر كارشناس، تأييد مي گردد. داروهاي خطرناك حداقل شامل    

            موارد ذيل هستند: 

 

 مخدرها و داروهاي تزريقي تحت كنترل وزارت بهداشت  ءكليه ) 17-5-1

 

ديگوكسين وريدي  ) 17-5-2 

 

انسولين ) 17-5-3

 

اولين دوز آنتي بيوتيك هاي وريدي ) 17-5-4

 

 تركيبات تغذيه كامل وريدي  ) 17-5-5

 

ويال هاي چند دوزي ) 17-5-6

 

خون و فرآورده هاي خوني ) 17-5-7

 

  ايمني بيمار)ء سازمان جهاني بهداشت در خصوص راه حلهاي نه گانه ءكلرور پتاسيم (مطابق توصيه ) 17-5-8

 

)    بيمارستان فرآيندي را جهت اطمينان از اينكه داروي درست، به روش درست و از راه صحيح  ، در زمان درست و به مقدار درست، به  17-6

فرد درست داده مي شود، پيش بيني و مكتوب ساخته است و كاركنان مطابق آن عمل مي نمايند. 



 

)    همواره آنتي دوت ها  و يك ليست ازآنها  در يك مكان مناسب و در دسترس، در بخش دياليز 17-7

             وجود دارد. 

 

 دارويي بخش دياليز حاوي حداقل داروهاي مورد نياز طبق ليست معاونت سالمت وزارت  ء)    قفسه17-8

            بهداشت بوده و در يك مكان مناسب جهت دسترسي وجود دارد. 

 

)    سرپرستار بخش يا پرستار مسئول شيفت، داروهاي مخدر را كنترل مي كند. 17-9

 

 قفل دار، محفوظ باشند و كليد نزد پرستار مسئول  ء)  داروهاي مخدر بايد در تمام مواقع در يك قفسه 17-10

 ، نگهداري شود.مذكور            دارو هاي 

 

) آموزش بيمارو همراهان  18   

 

)   به بيماران دياليزي و همراهانشان توضيحات مناسب و قابل درك در مورد نوع مراقبت  در نظر 18-1

 مورد انتظار   ء           گرفته شده، روش هاي جايگزين، پيامدهاي احتمالي ناشي از درمان و هر گونه هزينه

           ارائه مي شود. 

 

  ء آموزش در پروندهء آموزش به بيماران و همراهان آنان درفرم ارائه ء)   نام فرد يا افراد مسئول ارائه 18-2

            بيمار ثبت شده است. 

 

 مورد از مهم ترين نكات باليني اين بخش 5 آموزشي) در رابطه با حداقل  ءبروشور (جزوه)  18-3

           تخصصي و همچنين نكات بهداشتي درماني مهمي كه بيماران اين بخش، بايد رعايت نمايند، در 

 بيماران و همراهان آنان در دسترس است. اين جزوات حداقل حاوي ء          بخش دياليز براي استفاده 

          سر فصل هاي زير است: 



 

 مصرف داروها، ء (دسترسي عروقي جهت انجام همودياليز)، نحوه ACCESSتغذيه، نگهداري        

         مراقبت از عفونت، كنترل وزن و تعادل مايعات 

 

امكانات و ملزومات 

 

  خدمات پشتيباني بخش هاي پاراكلينيك) 19

 

 خدمات پشتيباني بخش دياليز بايد به صورت شبانه روزي در دسترس باشد مانند: )١-١٩

 

تصوير برداري ) 1-1- 19

 

 آزمايشگاه ) 19-1-2               

 

ي ) 19-1-3               وي  خدمات دار

 

 بانك خون ) 19-1-4              

 

   ساعت، همراه با گزارش باليني وجود دارد.24 گزارش  تصاوير توسط يك تصوير بردار حداكثر ظرف   ءيك سيستم براي بازبيني و ارائه )٢-١٩

 

فهرست آزمايش هاي اورژانس و جدول زمان بندي پاسخ دهي آنها مطابق با فهرست و زمان پاسخ دهي تعيين شده توسط وزارت  )٣-١٩

  موجود است.  بهداشت درمان و آموزش پزشكي



 
توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ) امكان دريافت پاسخ آزمايش هاي اورژانسي در زمان معين مطابق با الزامات تعيين شده 19-4

 موجود است و در اين خصوص كتباً با آزمايشگاه  توافق شده است . 

 

  ترالي اورژانس)  20  

 

 وزارت بهداشت، حداقل حاوي موارد ذيل است:  ء)   ترالي اورژانس در دسترس بوده مطابق آيين نامه20-1

 

دفيبريالتور  ) 20-1-1

 

مانيتورقلبي و پالس اكسيمتر   ) 20-1-2

 

داروهاي اورژانس ) 20-1-3

 

در تمامي اندازه ها   )Air Way هوايي (ء لوله ) 20-1-3

 

 تراشه براي كودكان وبزرگساالن (يك بار مصرف)  ءلوله) 20-1-4

 

آمبوبگ مناسب براي كودكان وبزرگساالن ) 20-1-5

 

الرنگوسكوپ با تيغه هايي درتمامي اندازه ها ) 20-1-6

 



باتري و المپ يدك براي الرنگوسكوپ  ) 20-1-7

 

 احيا (بك بورد) اطفال و بزرگسال  ءتخته) 20-1-7

 

ساكشن ) 20-1-8

 

(پروآماده استفاده)  كپسول اكسيژن و ملزومات) 20-1-9

  

)   مستندات نشان مي دهند كه پرستار مسئول از آماده، كامل و به روز بودن داروها و امكانات  ترالي 20-2

            اورژانس، اطمينان حاصل مي نمايد. 

 

 استفاده است. ءدفيبريالتور/ مانيتور در تمام اوقات آماده  شواهد مستند نشان مي دهند كه)   20-3

 

) امكانات 21     

 

   . را در اختيار دارند مين ايمني بيمار و كاركنان ءو تا)   كاركنان، امكانات وتجهيزات مناسب براي دستيابي به اهداف  مراقبتي  بيماران 21-1

 

)   مستندات طرز نگهداري هر دستگاه دياليز موجود مي باشد. 21-2

 

 . خطر است ء)   هر دستگاه دياليز مجهز به يك سيستم هشدار دهنده21-3

 

 مراقبت هاي اورژانسي  مقدور مي باشد. ء)   امكان دسترسي آسان به هر تخت و  ارائه 21-4

 

)   در دستشويي و رختكن يك سيستم فراخوان  اضطراري پرستار وجود دارد. 21-5

 



 پريزهاي يو پي اس به وضوح مشخص هستند.  ء)   همه21-6

 

)   در بخش، اتاق ايزوالسيون براي جداسازي بيماران عفوني، وجود دارد. 21-7

 

)   اتاق نگهداري وسايل تميز وجود دارد. 21-8

 

)   اتاق نگهداري وسائل كثيف وجود دارد. 21-9

 

)   دسترسي آسان به امكانات رعايت بهداشت دست ها فراهم  مي باشد. 21-10

 

 .)   شواهدي مبني بروجود سيستم عفونت زدايي دستگاه دياليز بين بيمار گيري  وجود دارد21-11

 

 آب ودستگاه هاي همودياليز   ء آب دياليزو مشخصات فني دستگاه هاي تصفيه ء)  تصفيه22   

 

  ابالغي از ء )مطابق مصوبه RO آب ( ء)   مشخصات فني ماشين هاي همودياليز و دستگاههاي تصفيه22-1

            معاونت درمان وزارت بهداشت مي باشد).

 

)   شواهدي مبني بر انجام آزمايش هاي منظم كيفيت آب دياليز از نظر باكتري و محتويات شيميايي   22-2

معاونت درمان وزارت بهداشت)             وجود دارد. (مطابق دستورالعمل

 

)   شواهدي مبني بر انجام آزمايش هاي منظم سيستم توزيع آب از نظر اندوتوكسين ها وجود دارد. 22-3

 

)   شواهدي مبني بر انجام  فرآيند عفونت زدايي بين بيمارگيري وجود دارد. 22-4

 

)   شواهدي مبني بر پيگيري مناسب و گزارش دهي موارد عدم تطابق كيفيت آب با سنجه هاي  22-5

           تابيد شده، وجود دارد.  

 

  صافي دستگاه دياليز) 23    



 

  مجدد از صافي هاي  همودياليز وجود دارد .ءشواهدي مبني بر عدم استفاده   )١-٢٣

 

مشخصات فني صافي هاي همودياليز مورد مصرف جهت هر بيمار، در بخش همودياليز مطابق  )٢-٢٣

       دستورالعمل معاونت سالمت وزارت بهداشت است.

 

 ايمني، بهبود كيفيت و جمع آوري داده ها

 ) ايمني فيزيكي24      

   

)   سيستم زنگ خطرنگهباني متصل به مركز، در دسترس وسالم مي باشد.  24-1

 

دياليز، سيستم زنگ خطر متصل به مركز نگهباني وجايي كه سريعاً جوابگو باشند،  )   داخل بخش24-2

           وجود دارد. 

 

دياليز، فوراً در دسترس مي باشد.  )   نگهبان در زمان مورد نيازدر بخش24-3

 

 كار در اين پست را  دارد.  ءسال سابقه2)   نگهبان دوره هاي آموزشي امنيتي را گذرانده است يا  حداقل 24-4

  

.   مراقبت از بيماران بخش ء)   دسترسي به منطقه24-5 ي باشددياليز، كنترل شده و محصور م

 

 بهبود كيفيت) 25      



 

 بهبود كيفيت بيمارستان كه مربوط به اين بخش مي باشد، در دسترس است.  ء)   بخشي از برنامه25-1

 

 بهبود كيفيت بيمارستان، در اين واحد نيز پياده مي شود.  ء بهبود كيفيتي  هماهنگ با برنامه ء)   برنامه25-2

 

 بهبود كيفيت شامل موضوعات باليني وغيرباليني مي باشد.  ء)   برنامه25-3

 

 بهبود كيفيت بايد داراي شاخص هاي عملكردي اختصاصي، قابل اندازه گيري،   ء)   برنامه25-4

           واقع بينانه و داراي زمان بندي باشد.  

 

)   مستندات نشان مي دهند كه اجراي برنامه هاي بهبود كيفيت و اقدامات اصالحي، به طور دائمي 25-5

           پايش مي شوند. 

 

  جمع آوري و تحليل داده ها) 26             

 

دياليز جمع آوري و رايانه اي مي شوند.  بخش)   داده هاي 26-1

 

)   علت منطقي جمع آوري هر داده، شرح داده شده است. 26-2

 

)   چك ليست براي مميزي داخلي بخش وجود دارد. 26-3

 

)   مميزي داخلي انجام مي شود. 26-4

 



 مداخله اي مناسب  بر اساس آن، مستند شده اند. ء)   تحليل نتايج مميزي  و طراحي و اجراي برنامه 26-5

 

   در خصوص نتايج بررسي ها و تحليل هاي صورت گرفته، به مديران و دست اندركاران،  )26-6

 مي شود.            اطالع رساني
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