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 خوشامدگويي 

 همكار عزيز 

 به مركز قلب تهران خوش آمديد 

اید . هقدم در خانوادۀ بزرگ مرکز قلب گذاشت، به عنوان یک عضو جدید ،بسیار خوشوقتیم از اینکه با توفیقات الهی

در ارائه خددمات درمدانی، وموزشدی و هشو ددی در ای سال گذشته نقش مؤثر و تعیین کننده چهاردهاین مرکز در 

نقش نیروی انسانی در کیفیت قابل قبدول  در تمام این سالها قیناًیو ای قلب و عروق در کدور داشته حوزۀ بیماری

تددوین  دای  دا و برنامدهامیدواریم با مدارکت شما در اجدرای سیاسدت است.ارائه شده ، قابل توجه بوده خدمات 

 ندی بیماران و مراجعین خود باشیم. مبود مستمر عملکرد بیمارستان و در نتیجه افزایش رضایت، شا د بهشده

، ی جداری دا، فعالیدتو فضا ای موجود  ای مختلف بیمارستان، امکاناتاین کتابچه جهت وشنایی شما با قسمت

 شده است .کاری تهیه و ضوابط شرایط  مچنین  ا و برنامه

 .  نماییدبا دقت مطالعه  راون مطالب  شودتوصیه می
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 پيام رياست 

در بهمدن ،تهران هزشدکی علوم داندگداه به کدوروابسدته قلب تخصصی ازمراکزفوق یکی عنوان به تهران مرکزقلب

تالش نموده خددمات  واره م ،بیمارستان فعالیت ابتدای از مرکز این مدیریت. استشده اندازی راه 1380 سالماه 

 یدرویقبولی ارائه د د و در  مین راستا، تأکید زیادی بر توانمندی نیروی انسانی داشته است. ما نباکیفیت و قابل 

 انسدانی نیدروی صدادقانه وتالش خدمت ثمره که یمباور وبراین دانسته خود سرمایه وبزرگترین اصلیترین ارانسانی

 . شودمی خدمتارائه در تعالی و هیدرفت باعث که است

درعین حدال را فرا م وورد و خود ای نیرو ، شرایط رشد و توانمندیمناسب ایجادمحیطکند با این مرکز تالش می

دسترسدی بده دسدتورالعمل  دای انتظار دارد نیروی انسانی نیز، با در اختیار داشتن امکانات و تجهیزات باکیفیت، 

و بدا کیفیدت خددمات  ارائدها، کاری شفاف و بهره مندی از محیط کار ایمن، هاکیزه و منظم،به رعایدت اسدتاندارد 

 . رعایت حقوق بیماران  مت گمارند

   

 علی واشقانی فرا انیدکتر  

 تهران مرکزقلب رئیس                                                                                                                    



 

  5 
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  پيام مديريت 

  مکار گرامی 

 ای قلب و عروق قلب تهران یکی از مهمترین مراکز داندگا ی ارائه د نده خدمات درمانی در زمینه بیماریمرکز 

روزی کارکندان باشد. ما موفقیت و اعتبار ایدن مجموعده را ناشدی از تالشدهای صدادقانه و شدبانهدر سطح کدورمی

گدذرانیم. بندابراین خود را در محل کارمان میای از ساعات زندگی دانیم.  ر یک از ما بخش عمدهتوانمند خود می

ای و معندوی در بسیار مهم است که محیط کار مناسبی داشته باشیم تا زمینه بروز استعداد ا و رشد و تعالی حرفه

ای، وموزشدی، رفدا ی، کند ضمن در نظر گرفتن نیاز ای حرفدهون فرا م گردد. تیم مدیریت بیمارستان تالش می

کارکنان، محیطی صمیمی و هرانگیزه را برای ونان ایجداد نمایدد. ورود شدما را بده جمدگ بدزرگ  بهداشتی و ایمنی

کارکنان مرکز قلب تهران صمیمانه تبریک عرض نموده و امیدوارم هیوستن شما به ایدن مجموعده مدا را در جهدت 

 .        رسیدن به ا داف متعالی و ارتقاء کیفیت خدمات یاری نماید

 

 دکتر علیرضا حاجی قاسمی 

 تهرانمرکز قلب اجرایی  مدیر
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 بيمارستان كلي معرفي 

 تاريخچه مركز قلب 

بیمداران  بده کده اسدتمرکز قلب تهران یک مرکز وموزشی، درمانی و هشو دی تحت هوشش داندگاه علوم هزشکی تهران 

ارائده  را قلب و عروقدر زمینه بیماری  ای تخصصی و فوق تخصصی هزشکی خدمات  ، هیدرفته ترینسراسر کدور ومنطقه

در زمینددی بدده  و متددر مربددگ 65000طبقدده بدده مسدداحت کددل11در 1380سددال بهمددن ایددن مرکددز درد. نمایددمددی

 راه اندازی شده است.مترمربگ 17000مساحت

دستیاران تخصصی و فوق تخصصدی قلدب و  یئت علمی داندگاه علوم هزشکی تهران و  عضویکصد نفر هزشک و  بیش از

نفدر   800دکه قریب به نباشنفر می  1200کارکنان این بیمارستان حدود  سایر نمایند.عروق در این بیمارستان فعالیت می

 امورعمدومیتیبانی و، هدد، مالیاداریواحد ای   ای هاراکلینیک،بخش هرستاری و مابقی در واحد مجموعهشاغل در  از ونها

قدرار دارندد.  مچندبن  بخدش بسدتری 21اسدت کده در تخدت   500 مدتمل بدر ظرفیت بیمارستان .لندبه فعالیت مدغو

 دای  دای درمانگدا ی و سدرهایی شدامل کلینیدکبه  مدراه بخدش، واحد ونشیوگرافی  6اتاق عمل و  11 بیمارستان دارای

-هیس میکر و  ولتر مانیتوریند  مدی فی، تست ورزش، ای داخلی، جراحی، اسپیرومتری، اکوکاردیوگراتخصصی، درمانگاه

سدی تدی  ونشیدوگرافی، سدونوگرافی، تی رادیولوژی، سیشامل : تصویربرداری )عبارتند از ای هاراکلینیک مرکز بخش باشد.

ی و بدازتوانی قلبدی، دندانپزشدکعبارتند از : هدتیبان بالینی بخش  ای  سایر .ای(، وزمایدگاه، هزشکی  ستهMRIاسکن و 

 داروخانه. 

 موقعیت مکانی و آدرس بیمارستان 

 مرکز قلب تهران  ،نبش جالل ول احمد ،ودرس :  خیابان کارگر شمالی

 

 

 

  

 چشم اندازو ارزش های مركزقل رسالت ، 

 :( Missionبيانيه رسالت ) 

 . محدودیت تردد اتومبیل از مسیر ای مختلف به این ترتیب است: ردبیمارستان در محدوده طرح ترافیک زوج و فرد قرار دا

چمران سمت غرب: بزرگراهاز    

 از سمت شمال: بزرگراه شهید  مّت 

 از سمت شرق : بزرگراه امام علی ) ع ( 

از سمت جنوب : بزرگراه بعثت و نواب    
                       

88029600-69تلفن  ای بیمارستان :    

  88029731فاکس:

1411713138:کد هستی   

 http://thc.tums.ac.irسایت بیمارستان :  

 

http://thc.tums.ac.ir/
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 تهدران علومپزشدکی دانددگاه به وابسته وعروق قلب بیماریهای درزمینه مرکزوموزشی،هشو دی،درمانی یک تهران مرکزقلب 

 حدوزه درسده بیمارستان رسالت. باشدمی هزشکی وتخصصی عالی وموزش کلی ضوابط وهشو دی،تابگ ازنظروموزشی که است

 : عبارتنداز فعالیت اصلی

 در حوزه آموزش :

    ای قلب و عروقتربیت بخدی از نیروی انسانی تخصصی و فوق تخصصی مورد نیاز کدور در زمینه بیماری  

 سواد سالمت )هیدگیری اولیه( بهبود سالمت جامعه از طریق وموزش و ارتقاء 

 در حوزه پژوهش :

      المللی وبین ایمنطقه ملی، درسطح وعروق باقلب مرتبط  ایهشو ش انجام 

 در حوزه درمان :

   ای درمانی،ارائه خدمات با کیفیت و جامگ تدخیصی، درمانی و بازتوانی به بیماران قلبی و عروقی )با قبول انواع بیمه  

 وزاد(خدمات لی و  ای تکمیبیمه

 :( VISION) چشم انداز

 درسدطح وعدروق قلدب بیماریهدای درزمیند  درمدانی و هشو دی وموزشی، خدمات کننده ارائه بیمارستان معتبرترین 

 خاورمیانه منطق 

 :( Valuesها )ارزش

 عبارتند از :  ا ای مرکز قلب تهران را نمای ما در مسیر تحقق رسالت بیمارستان است. برترین این ارزشارزش

 بیمار محوری 

 ایاحترام به کرامت انسانی و رعایت اخالق حرفه 

 حفظ شئونات انسانی و اسالمی 

 صداقت 

 ارائه خدمات با کیفیت و ایمن و منطبق با موازین روزومد علمی 

 رعایت حقوق کارکنان 
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 سازماني مركز قلب مراتب وسلسله نمودار 

 اختصاصي مركز قلب تهران :  ويژگيهای 

  قلب وعروق ارائه خدمات درماني تخصصي و فوق تخصصي 

مای هاای دوتتای های علمی در زمینه بیماریهای قلب و عروق باا عررفاهمطابق با آخرین یافتهارائه خدمات در این مرکز 

 .باشد

  تمام وقت بودن كليه پزشكان و اعضاي هيئت علمي 

 طدوری به میدود، مرکزمحسوب این ویشگیهای مهمتریناز  یکی دربیمارستان هزشکان وقت وتمام حضورکامل

 د .ن یچگونه فعالیتی ندار یاخصوصی دولتیمراکزمرکزدرسایر این علمی  یئت واعضای هزشکان که

 ها قرارداد با بيمه 

درمانی فعال در کدور شامل خدمات درمانی، تأمین اجتمداعی و نیرو دای  بیمه سازمان  ایاین مرکز با کلیه 

و ... و  سدازان، وتیده SOS ای مکمدل شدامل ایدران، هارسدیان، داندا، بیمهنیز  ای هایه و مسلح به عنوان بیمه

مرکز   30 بالغ بر ا، شرکت نفت و غیره که  ا، کلیه بانکشهرداری انها و سازمانهای خاص شامل:گ مچنین ار

 دارد.  مکاری قرارداد  ، ای دولتی و خصوصی خدمات بیمه

  سيستم مديريت كيفيت پويا 

 ابتددای فعالیدت ،باشدد. بیمارسدتان از فر ن  تعالی و بهبود کیفیت جزیی از اعتقاد و باور تمام کارکندان مدی

پس بدا انتخداب الگدوی اقدام نمدوده و سد  ISO 9001:2000نسبت به ایجاد سیستم ارتقاء کیفیت با الگوی 

 حاکمیت خدمات بالینی به استقرار این سیستم ادامه داده است.

  وجود سيستم مديريت اطالعات بيمارستاني جامع و كارآمد 

ارائده  امکانکه  می باشدهیدرفته و کاملی   (HIS)سیستم مکانیزه ثبت و مدیریت اطالعات مجهز به این مرکز 

 را فرا م نموده است . دقت باال خدمات و ثبت اطالعات با سرعت و 

  وجود استقالل اداري و مالي 

بیمارستان مرکز قلب تهران وابسته به داندگاه علوم هزشکی تهران بدوده ، درعدین حدال از تددکیالت اداری و 

 شود. سیستم مالی مستقلی برخوردار است. بیمارستان بصورت خودگردان و  یئت امنایی اداره می

  ارتباط استخدامي كاركنان 

کارکندان  سدایرباشدند ،غیر از اعضای محترم  یئت علمی که شاغلین رسمی داندگاه علوم هزشکی تهران مدی

وئین نامه استخدام اعضای غیر  یئت علمدی دانددگا های   2ماده  3،4تحت مقررات و ضوابط داندگاه )تبصره

 مکاری دارند. این قرارداد در صورت رضایت طرفین سدالیانه علوم هزشکی( بطور مستقیم با بیمارستان قرارداد 

 گردد. تمدید می
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  ويژگي های فرهنگي و بومي مردم منطقه 

قدرا گرفتده اسدت . بدا وجدود  6بیمارستان تک تخصصی مرکز قلب، در غرب تهران و حدوزه شدهرداری منطقده 

بیمارستان به صورت کامل وجدود داشدته  مجواری با بیمارستان شریعتی، تفکیک فیزیکی و عملیاتی بین دو 

 در مرکز قلب فعال می باشد .به صورت مستقل و کلیه بخش  ای اداری، درمانی و هدتیبانی 

بافت فر نگی و بومی این منطقه نسبتاً یکسان است ولی با توجه به تخصصی بودن بیمارستان، بیمارانی از سدایر 

 ای کدور، به این مرکز مراجعه می کنند.  شهرنقاط شهر تهران، شهر ای  مجوار و حتی سایر 

احترام به حقوق انسانی و شهروندی را سر لوحه خود قرار داده  مواره بر رفتدار توأم با لذا این بیمارستان نگرش 

رایط خصوصدیات ظدا ری، شدبدون درنظر گدرفتن به کلی  بیماران و مراجعین به نسبت توأم با ادب و احترام 

 تأکید می نماید. هوشش و گویش ایداناجتماعی، نحوۀ 

 

 راهنمای طبقات 

  شده که شامل سه طبقه زیرزمینطبقه تشکیل  یازدهساختمان اصلی بیمارستان از (U1 ،2U  وU3  یک ، )

 طبقه فوقانی می باشد. هفتطبقه همکف و 
 
 طبقهU3)  -3 ) 

 بخش،تاسیسددددداتی واحدددددد ای،هاتولوژیبخش ،یتحقیقدددددات ونشیدددددوگرافی بخدددددش، خدددددون باندددددک

، قسدمتی از بایگدانی (اجساد نگهداری) سردخانه،انباراموال،وخدمات انتظامات رختکنهای،میکروسکوهالکترونی

 هارکین  ،اضطراری ICUبخش  ای اتاق عمل و  ،مدارک هزشکی

 طبقهU2)  -2)  

، واحددد بهداشددت محددیط،حرفهای واحدبهداشددت،عفونت واحدددکنترل،(CSR)مرکددزی استریلیزاسددیون بخددش

 وبخددمراقبتهای انباردارویی،هزشکی مهندسیواحد،هزشکی مدارک بایگانی،انبارمرکزی،خیاطخانه ،رخدویخانه

 هارکین ،ورزشی باشگاه،تغذیه واحدو  وشپزخانه،مرکزی داروخانه،دارویی

 طبقهU1)  -1 ) 

 واحد مددددیریت،هزشدددکی ومدددوزش حوزه،فناوری اطالعددداتواحدددد ،دبیرخانددده،مدیریت حوزه،ریاسدددت حدددوزه

تصویر بدرداری بخش  ،دیالیز بخش،واحد وموزش هرستاری،دفترهرستاری،قلب دفتر مدیرگروه ،کتابخانه،کیفیت

بخش هزشدکی  سدته ، مرکزی واحداکسیشن، ( MRIاسکن و  CT،سونوگرافی، رادیولوژی، ونشیوگرافی سیتی)

کلیدد و  حراسدت، ایران دفتربیمه،تئاتر ومفی سالن، رستوران، نمازخانه، انبار عمومی، هرستاری رختکنهای، ای

  یدار
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 همكف طبقه 

محل استقرار کارشناسان سازمان ودرومد) واحد بیمه، ترخیص، دندانپزشکی، داروخانه، مخابرات، اطالعات

، بستری هذیرش، بایگانی سرهایی، ( کت هست) pccu7بخش، ( لب کت) ونشیوگرافی بخش، ای بیمه(  

، اورژانس بخش، تست ورزش( )اکو وسرهایی درمانگا های، وزمایدگاه، نوار قلباتاق ، صندوق، سرهایی هذیرش

  دفترانتظاماتو( مراجعین به هاسخگویی) عمومی روابطواحد 

 اول طبقه 

 (ABG) خونی گاز ای گیری اندازه اختصاصی وزمایدگاه، ( تا هنج  یک) یو ویسی  ای بخش، عملهای اتاق

 دوم طبقه 

 .باشدمی دسترس غیرقابل عموم برای  واسازکه تأسیساتی واحد ای

 طبقه سوم 

 (وبی)  CCU4 -( زرد)  CCU3 -( سبز) CCU2 -(صورتی)CCU1بخش بستری شامل :چهار 

 چهارم طبقه 

 (  وبی) چهار جراحی  -( زرد) سه جراحی –( سبز) دو جراحی –( صورتی) PCCU5 شامل :چهار بخش بستری 

 پنجم طبقه 

 (وبی) PCCU4  -( زرد)  PCCU3 -( سبز) PCCU2 -( صورتی)PCCU1شامل : چهار بخش بستری 

 ششم طبقه 

 (وبی)  CCU8 –( سبز) CCU6 –( صورتی)CCU5شامل : بخش بستری  سه      

  طبقه هفتم 

 و محدودیت تردد در این بخش وجود دارد.هزشکان و دستیاران اختصاص یافته  هاویوناین طبقه بطور کلی به 

 

 و واحدهاي خارج از ساختمان اصلي: ساير بخشها 

 باشندمستقرمیوداروخانه  رفاه بانک( شرقی ضلگ) بیمارستان اصلی ورودی درمحوطه. 

 قراردارند نفره  1000 اجتماعات وسالن ، منابگ انسانی واحدامورمالی بیمارستان اصلی محوطه غربی درضلگ. 

 قراردارد  یئت خیابان وابتدای بیمارستان جنوبی ازدرب خارج متخصصین ویشه کلینیک مستقل ساختمان. 

 مهندسی دفترفنیواحدتدارکات،واحد  واحدنقلیه، ،، بخش تحقیقات ) معاونت هشو دی (قلبی بازتوانی بخش 

 .اندشده شهریورواقگ خیابان ودرمجاورت بیمارستان جنوبی مجزادرضلگ ای درساختمانه
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 آشنايي با مديران ارشد مركز قلب 

 
 

 

 

 

 علی واشقانی فراهانیدکترآقاي 

 رئیس مرکز قلب تهران

 سرکار خانم فرشیده امین زاده

 مدیر امور مالی

 

 ممد

 

 سین نویددکترحآقاي 

 مرکز ت درمانمعاون

 دکترعلیرضا حاجی قاسمیآقاي 

 مرکز مدیر اجرایی

  معصومه دالورسرکارخانم  

 پرستاري همدیر

 مهرانیمهدي آقاي دکتر 

 معاون آموزشی مرکز
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 مروری بر الزامات اداری ومنابع نيروی انساني 

 منشور حقوق كاركنان 

 تنهاباتکیده باورکده باشددوبااینمدی سدازمان سرمایه مهمترین انسانی نیروی که این اعتقادبه با تهران مرکزقلب

 نمود،وظیفه ارائه جامعه به بیماران ومنزلت باشأن متناسب وایمن، باکیفیت خدمات میتوان کارکنان  ای برتوانایی

 مناسدب خدود،محیطی زحمدتکش توانمنددو منددوردرموردکارکنان دراین شده تصریح حقوق داندبارعایتخودمی

 .وورد فرا م  مکاریدان دوره درطول ونان رشدوتکامل جهت وماده وبستری

 : زیررادارند ازحقوق برخورداری مرکزاستحقاق این کارکنان کلیه

 جهدت مناسدب وتسهیالت امکانات ومجهزبه تهدیدوارعاب از وعاری وسالمت ایمن کار ازمحیط برخورداری حق .1

 .کاری حضوردرساعات

 کار درمحیط  مکاران سرهرستان،مدیرانو توسط انسانی ومنزلت شأن رعایت و ازاحترام بهر مندی حق .2

 ومدیران سرهرستان ازجانب ومعنوی حقوقی وهدتیبانی ازحمایت بهر مندی حق .3

 واخالقی انسانی حقوق درکلیه یاغیرمستقیم مستقیم عدالتی وبی وجودتبعیض عدم .4

 باشغل متناسب  اومسئولیت حوزۀاختیارات و کاری وظایف ازشرحدقیق یافتن وگا ی حق. 5

 دسترسدی وحق ومعتبردربیمارستان جاری  اوروشهای  اوخطمدی ا،دستورالعمل ازبخدنامه یافتن وگا ی حق.6

 مستندات این به ونان

 کارکنان وتوانمندسازی وموزش  ایازبرنامه بهر مندی حق .7

 کددورووئین جداری درقدوانین شدده تصریح ورفا ی شغلی ومزایای حقوق ازکلیه وبرخورداری یافتن وگا ی حق.8

 بیمارستان داخلی  ای نامه

 

 های عموميانتظارات بيمارستان از كاركنان و مسئوليت 

 باکیفیدت خددمات خودرابکارگیرنددتاانجام وکوشش تالش خودانتظارداردنهایت ن کارکنا یکاازیک تهران مرکزقلب

 رفتار دای بده هایبنددی،  دف این به رسیدن جهت. هذیرد نحوانجام بهترین به بیمارستان دراین بیماران به وایمن

 :  زیرموردانتظاراست  ای زمینه در هذیری ومسئولیت اخالقی شئون رعایتو حرفهای

 شدده تعریدف کاری  ایدرشیفت کارکنان ومنظم موقگ حضوربهاست لذا فعال روزی شبانه صورت به بیمارستان.1

 موظف،بددون حضوردرغیرسداعاتیدادووری مدی شدود  . )باشددمدی الزامدی  فته وایام ساعات تمام هوشش جهت

 .(باشدنمی مجاز مربوطه سرهرست  ما نگی
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 کارکندان کارتوسدط اضدافه انجدام ومددیران، سرهرسدتان درخواسدت کارودرصورت حجم باالبودن درمواردنیازو.  2

 .موردانتظاراست

 ساعتی،استحقاقی،اسدتعالجی،بدون) ازمرخصدی اسدتفاده برایواحدد، سرهرسدت واخدذموافقت قبلدی  ما نگی. 3

 .استالزامی درامورجاری وقفه از رگونه جلوگیری جهت( حقوق

وانتظارمی بوده الزامی بیمارستان  اوروشهایمدی دستورالعملها،خط، حرفه ایضوابط انضباطی، مقررات رعایت. 4

 .بگذارند احترام مصوب ومقررات قوانین به رودکارکنان

 شودمسدئولیتمدی دراختیارونهاگذاشته شغلی وظایف انجام جهت که وسایل و تجهیزاتیو ابزار درقبال کارکنان. 5

ضمن وگا ی از استاندارد ا و دسدتورالعمل  دای مربدوط بده  و بوده کوشا ونها ونگهداری درحفظ است دارندوالزم

 .نمایند رعایتونها را، استفاده در نگامکاربری و نگهداری وسایل و تجهیزات ،

 .موردانتظاراست بیمارستان منابگ  دردادن وهر یزاز ازامکانات دراستفاده جویی صرفه رعایت. 6

 واخالقدی قدانونی ومقدررات اصول رعایت، ایمیل ودریافت وارسال اینترنت ازشبکه دراستفاده کارکنان است الزم. 7

 .  رابنمایند

برنامده بدودن بسته و وازامنیت نموده تمیزومرتب کارخودرا کاری،محیط  رشیفت ندرهایا رودکارکنانانتظارمی. 8

 .گردند دیگرمطمئن ومستندات ومدارک اطالعات فایل  ای یا کامپیوتری  ای

 مسدائل بیدان بده کننددویا بلندصدحبت ومخصوصاًدرحضدوربیمار کداری درمحیطهدای کارکنان نیست شایسته.  9

 . ورزند مبادرت وخصوصی شخصی

 موردانتظدار عمیقداً تمدامی کارکندان توسدط بیماران وتکریم اشخاص حرمت ورعایت ورفتارمؤدبانه خوشرویی. 10

 . است

 .باشدنمی مجاز کاری  ایدرمحیط بوده و به  یچ عنوان بقل مرکز کارکنان شأن دوراز دخانیات استعمال. 11

 .  نمایند نصب شده تعیین خودرادرمحل شناسایی کار،کارت حضوردرمحل ساعات درطول کارکنان است الزم. 12

 ون ونظافددت وراسددتگی و بددوده الزامددی حضوردربیمارسددتان درسدداعات کارکنددان بددرای فددرم لبدداس هوشددیدن. 13

 .موردانتظاراست

 کارکندان ازکلیده. اسدت وقدانونی اخالقدی وظیفدهه کد وبیمارسدتانی بیمداران اطالعات اسرارو وحفظ رازداری. 14

 .باشند راداشته جدیتدقت و نهایت وبیماران بیمارستان واسنادومدارک اطالعات حفظ به رودنسبت انتظارمی

مدافوق مسدتقیم خدود مسدؤول و  مدا نگی بدا مرکدز ازمسدئولین قبلدی اجدازه بددون مجاز نیستند کارکنان. 15

 .نمایند گفتگوومصاحبه عمومی  ایبارسانه بیمارستان وداخلی کاری مسائل درخصوص

 .  رابنمایند صداقت رعایت واحدکارگزینی خودبه شخصی واطالعات مدارک درارائه رودکارکنانانتظارمی. 16

 مدثددرس شخصدی ازاطالعدات تغییر ریک باشدلذادرصورت روز به  مواره فردی اطالعات که است بسیارمهم.17

 .د ید اطالع واحدکارگزینی و خود مسؤول به بالفاصله وغیره تلفن وشماره
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 امور استخدامي  

  داینامده وئدین وبرمبندای( حداکثریکسداله) دار قراردادمددت مرکزبصدورت بدا کارکنان کلیه استخدامی . رابطه1

قوانین عمومی کار و تدأمین  و و نیز با رعایت مقررات هزشکی علوم  ایداندگاه علمی غیر یئت اعضای استخدامی

 اجتماعی می باشد.

سدایر و کاریموقعیت، کاردرمرکز سابقه،تحصیلی مدرک برمبنای حقوقی ومزایای هایه حقوقمؤثربرمیزان عوامل. 2

 .میباشدتهران  هزشکی علوم وداندگاه کدوری وضوابط مقررات طبق عوامل

مدی بصدورت قدراردادی اسدتخدام روزه 90 تدا 30 وزمایددی یکددوره بعدازحداقل دربدواستخدام کارکنان تمام. 3

 ،مربوطددده تأییدمسدددئول ودرصدددورت شدددده ارزیدددابی ونهدددا  اوتواناییهدددای صدددالحیت دوره ایدددن طیند.شدددو

 . قراردادونهاتمدیدمیگردد

و  کیفدری سوءهیددینه عددم اعتیدادوگوا ی عددم وزمدایش جدواب ارائه به ملزم دربدواستخدام کارکنان تمامی. 4

 باشند .می تدکیل هروندۀ طب کار و سالمت شغلی مچنین 

 درصدورتمدی باشدند و بدوده واحددکارگزینی توسدط درخواسدتی مددارککلی  ارائده بده ملدزم کارکنان تمامی. 5

 مربوطده مسدئول و واحدکارگزینی به بایستی بالفاصله...(  و تحصیلی ودرس،تلفن،مدرک) مدارک از تغییردر ریک

 .نمایند گزارش

 ساعات كاري 

 اضدافه ازون وحضوربیش گردیده محاسبه کدوری ومقررات قوانین براساس وما یانه  فتگی کاری ساعات میزان.1

 . گرددمی کارمحسوب

 طدرف زایدا اعدالم برنامده طبق درگردش ومواردشیفت بوده15الی 7:30 ساعت اداری کاری ساعات واتمام شروع.2

 .باشدمی  ابخش مسئولین

 .گرددمی واحد اتعیین بخدهاو مسئولین توسط کاری اضافه مجازساعات سقف.3

 طبقه ورودی مستقردرالبی تایمکس  ای دردستگاه خروج ورودو ساعت ثبت به موظف غیرهرستاری کارکنان کلیه

دفتر هرستاری اقدام به ثبت ساعات دردسدتگاه  دای تدایمکس محل هرستاری در واحد کارکنان  .باشندمی  مکف

 می نمایند .

کدارنمی حضدوردرمحل مجازبده غیرموظدف درساعات ازکارکنان  یچیک امنیت منظورحفظ به مقررات براساس.4

 وبامددیریت صدادر نمدودهوی در ساعت غیر اداری را حضور مجوز مربوطه مسئول بایستی ضرورت باشندودرصورت

 . گردد  ما ن  اداری ویامدیرکدیک

 21.30-20 سدداعت ظهروشددام 14.30-12 نا ارسدداعت صددبح، 8-6 سدداعت دررسددتوران صددبحانه صددرف زمددان.5

 .عصرمیباشد

 کلیده اسدت الزم( لب عمل،کت اطاق) ویشه وغیرازبخدهای بودهU1درطبقه واقگ رستوران غذاسالن صرف مکان .6

 .باشدنمی کارمجاز محل  او غذادربخش صرف. نمایند صرف غذارادررستوران کارکنان



 

16 

 

 جديدالورود كاركنان توجيهي كتابچه

 

 پرداخت حقوق و مزايا 

 کارکندان بده حقدوقی وفدیش هرداخت( 30الی  27)  رماه هایانی ودرروز ای ما یانه صورت به کارکنان حقوق. 1

 . گرددمی بعدمحاسبه ماه حقوقی درفیش کار رماه اضافه به مربوط مبلغ. شودمی ارائه

بدا حقدوق و اضدافه کدار مداه بعدد محاسدبه و نیز  مزمدان   رماه( بهره وری) عملکرد هاداش به مربوط مزایای. 2

 گردد .در فیش حقوقی مربوطه قید میهرداخت شده و 

 سدالیانه وافدزایش بوده قراردادثابت مدت ودرطول ذکرشده قراردادکارکنان درمتن حقوقی ومزایای حقوق میزان.3

 . هذیردمی تجدیدقراردادصورت با  مزمان  رسال درابتدای کدوری مقررات مطابق

 بده اوالد مزمدان وحق مندیعائله ازحق فرزنددارشدن،بهر مندی ویا ازدواج مرددرصورت درموردکارکنان :تبصره

 .شد خوا د قراردادالحاق

  مچندین. گردد می ثبت ما یانه حقوق درفیش ومقررات قوانین طبق وغیره مانندمالیات،بیمه حقوقی کسورات. 4

 افرادقابدل ودرخواسدت  مدا نگی،اطالع نیزبا وغیره تکمیلی بیمه اقساط بانکی، وتسهیالت وام به مربوط کسورات

 . گرددمی منعکس حقوقی ودرفیش بوده انجام

 مزایا،مطالبدات و حقدوق برتوقیدف مبندی قدانونی حکدم کارمند،ویاابالغ کار،فوت ویاترک ماننداستعفا درشرایطی.5

 . مسدودمیگردد توقیف ویارفگ حساب تسویه اخذبرگ از کارمندتاهس

 .گرددمی بعدجبران ماه ودرهرداختهای بوده برگدت قابل ومزایا حقوق درهرداخت محاسباتی اشتبا ات. 6

 مزاياي شغلي

 ( ماه 30تا27 روز)  رماه درهایان شغلی ومزایای حقوق هرداخت. 1

 ...  واشعه  کار،حق سختی مهدکودک، مندی،عائله اوالد، حق جمله از قانونی حقوقی مزایای ازکلیه برخورداری. 2

 کارکنان کلیه به عملکردوما یانه برمبنای هرداخت بصورت( کارانه)غیرمستمر ازمزایای برخورداری. 3

 ایاب و ذ ابو مسکن  زینه کمک هرداخت. 4

 ...(  روزهرستار،کارمند،کارگرو) مختلف  ایمناسبت به نقدی هاداش هرداخت. 5

 علمی،وموزشددددی ویددددشه  ددددایدربرنامدددده مدددددارکت مناسددددبت بدددده تدددددویقی هدددداداش هرداخددددت. 6

 یاارتقاءکیفیت،باهیدنهادوتائیدمسئولین

 علمی  ایوسمینار اوکنگره وموزشی  ایدردوره کارکنان وشرکت مدارکت امکان. 7

 نمایید. مراجعه( کارگزینی) انسانی واحدمنابگ توانیدبهمی شغلی مزایای بیدتردرخصوص اطالعات کسب جهت *



 

17 
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  مرخصي 

 بایسدتی اسدتحقاقی ازمرخصدی استفاده. گردد واجرامی تعیین کدوری ومقررات قوانین براساس مرخصی میزان. 1

 . هذیرد صورت فردجاندین وامضای  ربخش مسئول کتبی باموافقت

مدی هرداخدت ون ومبلدغ روزمحاسدبه 15 تاسدقف سدال درهایدان نددده استفاده استحقاقی مرخصی باقیمانده. 2

 . باشد بعدنمی سال به انتقال قابل مرخصی گردد،مطالبه

 روز 3 از یشبد بدرای بدوده،و اسدتفاده قابل معتمدمستقردرمرکز تائیدهزشک روزبا3 تاسقف استعالجی مرخصی. 3

 یدک روز  ر فتده اسدتعالجی تائیدمرخصدی معتمدجهت هزشک. شود مراجعه اجتماعی تأمین سازمان به بایستی

 ایددان بده مراجعده ذکرشدده غیرازسداعات. باشددمی کارکنان ویزیت وماده، درمانگاه درمحل( چهارشنبه روز ای)

 . مجازنیست

 وبه گردیده واحدتکمیل مسئول باامضای ساعتی مرخصی برگه کاربایستی ازمحل خروج جهت ضروری درمواقگ. 4

 . گرددمی ارسال کارگزینی به ثبت جهت روزانه صورت به انتظامات توسط برگه گردد،این تحویل انتظاماتواحد 

 بعدازسداعت ورود،واحدد مگرباتائیدمسدئول شدودنمدی محاسدبه کداری جزءسداعات موظف ساعاتاز حضورقبل. 5

 . گرددکسرمی حضورکاری ازساعات( تأخیر)موظفی

 .شوندنمی محسوب قرارگیرندجزءمرخصی مرخصی ایام بین که رسمی وتعطیالت جمعه روز ای. 6
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 روزانه ومرخصی ساعتی مرخصی برگ نمونه

 .شده استدرادامه ، فرویند ای درخواست مرخصی استحقاقی ، استعالی و جذب نیرو جهت اطالع شما ارائه 

 يراتسرپريغ لنسرپ يج عتسا ي خرم تساوخرد دنيآرف

     WP-100-02    :    1 زا 1 :ه

 نیلو سم هب ل سرپ  سوت یج عتسا یصخرم هب زاین   عا
 اهدحاو

 رتشیب یج عتسا  دم ایآ
 تسا زور هس زا

ریخ

 دییات و یج عتسا یهاو  ی یبزاب
یصخرم
دحاو  و سم

 هب لیو ت و  یصخرم ه رب لیمکت
 دحاو  و سم

هد هد تساوخرد ل سرپ

یلب

 هب یج عتسا یهاو  تشونور  اسرا 
دییات تهج ی یز راک و دحاو
یج عتسا هد هد تساوخرد ل سرپ

 دیئات و يرامیب تیعضو یسررب
یج عتسا

زکرم دمتعم  شزپ

ی یز راک هب  اسرا و دیئات و یسررب

ییارجا نواعم

 ای  و رو ح متسیس رد تب 

ی یز راک دحاو ل سرپ

ل سرپ هدنورپ رد ینا یاب

ی یز راک دحاو ل سرپ

دمتعم  شزپ هب هعجارم
(هب شراه  زور ) 

هد هد تساوخرد ل سرپ

 هب یج عتسا  ورش  یرات   عا
یعامتجا نیمات نامزاس

ی یز راک ل سرپ

 یکشزپ نویسیمک هیدییات تفایرد*
یعامتجا نیمات

یج عتسا یصخرم یضاقتم ل سرپ

 هب ل سرپ راک هب تش رب  یرات   عا
یعامتجا نیمات نامزاس

ی یز راک ل سرپ

 هارمه )همیب نامزاس هب ل سرپ هعجارم
 هب یفرعم  رف تفایرد و (هیدییات اب

راک
یج عتسا یصخرم یضاقتم ل سرپ

 هب  رف لصا لیو ت و دییات، رف لیمکت
یضاقتم

ی یز راک ل سرپ

 راک هب یفرعم هدش لیمکت  رف لیو ت
 یعامتجا نیمات نامزاس 13 هبعش هب
  دم يایازم و  وقح تفایرد تهج

یج عتسا نامز

یج عتسا یصخرم یضاقتم ل سرپ

 یل سرپ  دنورپ رد راک هب یفرعم  رف زا ه سن  ی ینا یاب

یضاقتم

ی یز راک دحاو ل سرپ
* اع هر ارم : ام  ی      هب   ا یر با  ینیلک 

رت یب زا  زا )  ام ی  ی خرم  ی ق   : ( امیاز 

هر ارم هب    ب  ایف  ات رامیب 
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 ) يراتسرپ رتفد*( يناسنا يورين   ج دنيآرف

           WP-51-01 :        3 زا 1 : ه

*یضاقتم  سوت F-384 راک تساوخرد  رف لیمکت

 هجوت اب ناوخارف تهج  یارش دجاو ياه  رف  ا تنا
اه   ب زاین هب

يراتسرپ ریدم

) هنایهام(هدش لیمکت ياه  رف یسررب

ی یلاب رزیاورپوس+يراتسرپ ریدم

 تهج هبحاصم نامز   عا و یضاقتم اب ی فلت سامت
زکرم رد رو ح

يراتسرپ رتفد یش م

یضاقتم درف اب ییاهن  هبحاصم

 يراتسرپ ریدم نیشناج / يراتسرپ ریدم

فلا

**یضاقتم  یارش یسررب،هیلوا هبحاصم

 ی یلاب رزیاورپوس /  يراتسرپ ریدم

 يراتسرپ  زومآ دحاو هب یضاقتم  اجرا

  يراتسرپ رتفد یش م

  هیلوا نومزآ  ا نا و یضاقتم اب یملع هبحاصم

  یشزومآ رزیاورپوس

 هرمن تب  و یضاقتم یملع تیح ص دروم رد ر ن   عا
 F-384  رف رد هیلوا نومزآ

  یشزومآ رزیاورپوس

:              *

      *

               *

         *

                       *

  :                      ** 

   -

          -

                  -

                       -

                           - 
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 ) يراتسرپ رتفد*( يناسنا يورين   ج دنيآرف

      WP-51-01 :      3 زا 2 : ه

فلا

تقوم  راک رودص و زاین دروم  رادم نتفر  لیو ت

ی یز راک ل سرپ

يراتسرپ رتفد هب هعجارم

هدش  ری پ ل سرپ

 دحاو هب یضاقتم  اجرا و یضاقتم  ری پ همان دییات
ی یز راک

ییارجا نواعم

 نییعت و F-451 دک اب  ری پ  رف لیمکت
یضاقتم راک هب  ورش  یرات

يراتسرپ ریدم

  ا نا تهج یضاقتم هب هما یفرعم  رف لیو ت
ه یشیپ  وس و  اد تسا ودب  اشیامزآ

ی یز راک  و سم

 تساوخرد  رف ( هما یفرعم اب هارمه یضاقتم  اجرا
 : F-451 )دک هب  ری پ  رف و : F-384 دک هبراک

تیریدم دحاو هب

يراتسرپ رتفد یش م

 

 تیح ص دجاو یضاقتم ایآ
 تسا  زال

یضاقتم هب   عا و تساوخرد در

   

   

   

:                        

             -

             -

           -

                                           - 

(             )                     -

                – 

               – 

               – 

        –   

-                                                    :
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ی یز راکدحاو زا  ای  و رو ح  راک لیو ت

  وص م  رف لیو ت و يراتسرپ رتفد هب ورین دد م هعجارم
دیدج ل سرپ هب هنا طایخ زا  رف سابل تفایرد

يراتسرپ رتفد یش م

 

 هدش نییعت زور رد راک هب  ورش

دورولادیدج ل سرپ

هنایهام يراک همانرب ی  هامه

   ب راتسرپرس

 تهج دیدج يورین یفرعم و راتسرپرس اب ی  هامه
   ب هب ورین  اجرا

 يراتسرپ رتفد یش م

 ) يراتسرپ رتفد*( يناسنا يورين   ج دنيآرف

           WP-51-01 :        3 زا 3 : ه

  رت ک دحاو هب دورولادیدج ل سرپ هعجارم
  رت ک ( یکشزپ هدنورپ لیکشت تهج تنوفع

: WP-129 دک هب د یآرف  بط )تنوفع

  زومآ دحاو هب دورولادیدج ل سرپ هعجارم
 ل سرپ  زومآ د یآرف يارجا تهج يراتسرپ

: WP-95 دک هب دورولادیدج يراتسرپ
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)يراتسرپ رتفد (يشنم   ج دنيآرف

      WP-51-02 :      2 زا 1 : ه 

  ییارجا نواعم هب یش م هب زاین   عا

يراتسرپ ریدم  سوت

يراتسرپ ریدم هب ب ت م دارفا یفرعم

ییارجا نواعم

 یارش دجاو دارفا  ا تنا و یضاقتم دارفا اب هبحاصم

ییارجا نواعم

  یارش دجاو دارفا اب هبحاصم  ا نا

يراتسرپ ریدم

فلا

 نییعت و F-451 دک اب  ری پ  رف لیمکت
یضاقتم راک هب  ورش  یرات

يراتسرپ ریدم

 : دک هبراک تساوخرد  رف ( هما یفرعم اب هارمه یضاقتم  اجرا

 F-384 دک هب  ری پ  رف و ( F-451: تیریدم دحاو هب

يراتسرپ رتفد یش م

 دجاو یضاقتم ایآ
 تسا  زال تیح ص

یضاقتم هب  تساوخرد و   عا  در   

   

   

راک تساوخرد هدش لیمکت ياه  رف يا بم رب یضاقتم دارفا ناوخارف

ی یز راک
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) يراتسرپ رتفد (يشنم   ج دنيآرف

      WP-51-02 :      2 زا 2 : ه 

فلا

تقوم  راک رودص و دیدج يورین زا زاین دروم  رادم نتفر  لیو ت

ی یز راک ل سرپ

يراتسرپ رتفد هب هعجارم

هدش  ری پ ل سرپ

هدش نییعت زور رد   ب رد راک هب  ورش

دورولادیدج ل سرپ

ی یز راک هب يو  اجرا و یضاقتم  ری پ همان دییات

زکرم ریدم

  ا نا تهج یضاقتم هب هما یفرعم  رف لیو ت
ه یشیپ  وس و  اد تسا ودب  اشیامزآ

ی یز راک  و سم

 دیدج يورین یفرعم و راتسرپرس اب ی  هامه
  ب هب ورین  اجرا س س

 يراتسرپ رتفد یش م

هنایهام يراک همانرب ی  هامه

  ب راتسرپرس

  وص م  رف لیو ت و يراتسرپ رتفد هب ورین دد م هعجارم
دیدج ل سرپ هب هنا طایخ زا  رف سابل تفایرد

يراتسرپ رتفد یش م

 يارجا تهج يراتسرپ  زومآ دحاو هب دورولادیدج ل سرپ هعجارم
WP-95 :دک هب دورولادیدج يراتسرپ ل سرپ  زومآ د یآرف

ی یز راک دحاو  زا  رو ح و  ای   لیو ت  راک   
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  احتياطات زمان بارداري 

باردار ، تمهیتداتی اندیدیده  شده است . در اولین گام ، کارکنان باردار بایسدتی سالمت خانم  ای به منظور حفظ 

مسؤول بخش یا واحد خود را مطلگ سازند تا با  ما نگی مسؤول واحد بهداشت حرفه ای ، شرایط مناسدب کداری 

 ائه گردد .برای هرسنل فرا م شده و وموزش  ای الزم در خصوص رعایت نکات ایمنی حین انجام کار به وی ار

در دوران بارداری از مواجهه با اشعه ایکس ، مواد رادیواکتیو و مواد شیمیایی خطرناکی  مچون اتدیلن نکته مهم : 

 اکساید و اتیدیوم بروماید خودداری نمایید .

 آشنايي با امكانات رفاهي 

 امکان استفاده از صندوق رفاه )وام ضروری(  .1

 مارستان جهت اخذ تسهیالت مختلف معرفی کارکنان به شعب بانک  مکار بی .2

 امکان استفاده از مکانهای اقامتی در یکی از شهر ای شمالی و مدهد  .3

  ای تکمیلی در صورت تمایل ایجاد تسهیالت جهت استفاده هرسنل از بیمه .4

  ای تفریحی به شکل تور ای مسافرتی کوتاه مدت با شرایط ویشه امکان استفاده کارکنان از برنامه .5

 امکان استفاده از سالن ورزشی و بدنسازی موجود در بیمارستان  .6

 امکان استفاده از استخر داندگاه علوم هزشکی تهران  .7

 ای برگزاری مسابقات ورزشی دوره .8

 ام ا  ا ت اد  از کتاب انه و ش  ه اینترنت برای کارکنا   .9

 واحد روابط عم می مرا ره نمایید.  ع انید به هت کسب اطالعات بی تر در خ  ص ام انات رفاهی و غیر  می
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 راهنماي پوشش حرفه اي 

 رعایت راهنمای پ ش  حرفه ای در عمامی واحدهای آم زشی و درمانی دان گا  عل م پزش ی عهرا  اتزامی ا ت. 
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 مروری بر رعايت حقوق گيرندگان خدمت 

 ابالغ شده و رعایت ون کلیه بیمارستان  ا بهاز طرف وزارت بهداشت و درمان «منشور حقوق بيمار»1390از سال 

توجده بده بیمدارو رعایدت حقدوق "از ابتدای فعالیت خود،  نیزمرکز قلب تهران. توسط تمامی کارکنان الزامی است

در ادامده مدتن بده  مدین جهدت  اسدت.داده  قرار خودیکی از محور ای اصلی برنامه  ای ارتقاء کیفیت را "بیمار

 .ارائه میدودجهت وگا ی شما مندور حقوق بیمارکامل 

 منشور حقوق بيمار 

 .حق بيمار است ، دريافت مطلو  خدمات س مت    -1

 ارائه خدمات سالمت باید :     -

 .(   شایستۀ  شأن و منزلت انسان و با احترام به ارزش ها ، اعتقادات فرهنگی و مذهبی باشد1-1

 (   بر پایۀ صداقت، انصاف، ادب و همراه با مهربانی باشد.1- 2    

 (   فارغ از هر گونه تبعیض از جمله قومی، فرهنگی، مذهبی، نوع بیماری و جنسیتی باشد.3-1

 (   بر اساس دانش روز باشد.4-1

 (   مبتنی بر برتری منافع بیمار باشد.5-1

 مبتنی بر عدالت و اولویت های درمانی بیماران باشد.(   در مورد توزیع منابع سالمت ، 6-1

 (   مبتنی بر هماهنگی ارکان مراقبت اعم از پیشگیری، تشخیص، درمان و توانبخشی باشد.7-1

 غیدر ضدروری به همراه تأمین کلیۀ امکانات رفاهی پایه و ضروری و به دور از تحمیل درد و رنج و محددودیتهای( 8-1

 باشد.

 ویژه به حقوق گروه های آسیب پذیر جامعه از جمله کودکان، زنان باردار، سالمندان، بیماران روانی،  توجه ( شامل 9-1

 معلوالن ذهنی و جسمی و افراد بدون سرپرست باشد. زندانیان، 

 در سریع ترین زمان ممکن و با احترام به وقت بیمار باشد. (10-1

 گیرندگان خدمت باشد.با در نظر گرفتن متغیرهایی چون زبان ، سن و جنس  (11-1

 ( مراقبت های ضروری و فوری )اورژانس(، بدون توجه به تأمین هزینۀ آن صورت گیرد. در موارد غیرفوری)الکتیو(12-1   

 .براساس ضوابط تعریف شده باشد

ز ( در مراقبت های ضروری و فوری )اورژانس(، در صورتی که ارائه خدمات مناسب ممکن نباشدد، الزم اسدت پسدا13-1 

 . خدمات ضروری و توضیحات الزم، زمینۀ انتقال بیمار به واحد مجهز فراهم گردد ارائه

 بدا لوقوع است، خدمات بهداشدتیدر مراحل پایانی حیات که وضعیت بیماری غیرقابل برگشت و مرگ بیمارقریب ا (14-1

زمدان  درحفظ آسایش وی ارائه گردد. منظور از آسایش، تأمین نیازهای معنوی و عاطفی وی و خدانواده اش  هدف

می باشد . بیمار در حال احتضار حق دارد در آخرین لحظات زندگی خویش با فردی که مدی خواهدد، همدراه احتضار

 گردد.  
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 .بيمار قرار گيرد اط عات بايد به نحو مطلو  و به ميزان كافي در اختيار   -2

 محتوای اطالعات باید شامل موارد ذیل باشد:(   1-2

 (  مفاد منشور حقوق بیمار در زمان پذیرش 1-1-2

 ( ضوابط و هزینه های قابل پیش بینی بیمارستان اعم از خدمات درمانی و غیردرمانی و ضوابط بیمه و2-1-2

 سیستم های حمایتی در زمان پذیرش  معرفی 

 ،(  نام، مسؤولیت و رتبۀ حرفه ای اعضای گروه پزشکی مسؤول ارائۀ مراقبت از جمله پزشک، پرستار 3-1-2

 دانشجو و ارتباط حرفه ای آنها با یکدیگر دستیار و 

 پیش، (  روشهای تشخیصی و درمانی و نقاط ضعف و قوت هر روش و عوارض احتمالی آن، تشخیص بیماری4-1-2

 آگهی و عوارض آن و کلیۀ اطالعات تأثیرگذار در روند تصمیم گیری بیمار 

 (  نحوۀ دسترسی به پزشک معالج و اعضای اصلی گروه پزشکی در طول درمان  5-1-2

 (  کلیۀ اقداماتی که ماهیت پژوهشی دارند.6-1-2

 (  ارائه آموزش های ضروری برای استمرار درمان 7-1-2

 :  عات باید به صورت ذیل باشدنحوۀ ارائه اطال(   2

 (  اطالعات باید در زمان مناسب و متناسب با شرایط بیمار از جمله اضطراب و درد و ویژگی های فردی وی از1-2-2

 جمله زبان ، تحصیالت و توان درک در اختیار وی قرار گیرد، مگر این که : 

  آسیب به بیمار گردد؛ در این صورت انتقال  سببالذکرتأخیر در شروع درمان به واسطۀ ارائه اطالعات فوق

 .اطالعات پس از اقدام ضروری ، در اولین زمان مناسب باید انجام شود

  بیمار علی رغم اطالع از حق دریافت اطالعات، از این امرامتناع نماید که در این صورت باید خواست بیمار محترم

 را در معرض خطر جدی قرار دهد. شمرده شود، مگراینکه عدم اطالع بیمار، وی یا سایرین

(  بیمار می تواند به کلیۀ اطالعات ثبت شده در پروندۀ بالینی خود دسترسی داشته باشد و تصویر آن را دریافت 2-2-2

 نموده و 

 .تصحیح اشتباهات مندرج در آن را درخواست نماید 

 حق انتخا  و ت ميم گيري آزادانۀ بيمار در دريافت خدمات س مت بايد محترم شمرده شود.   -3

 : محدودۀ انتخاب و تصمیم گیری دربارۀ موارد ذیل می باشد (1-3

 انتخاب پزشک معالج و مرکز ارائه کنندۀ خدمات سالمت در چارچوب ضوابط  (1-1-3

 انتخاب و نظرخواهی از پزشک دوم به عنوان مشاور (2-1-3

یا عدم شرکت در هر گونه پژوهش، با اطمینان از این که تصمیم گیری وی تأثیری در تداوم و نحوۀ شرکت  (3-1-3

 دریافت خدمات سالمت نخواهد داشت .

قبول یا رد درمان های پیشنهادی پس از آگاهی از عوارض احتمالی ناشی از پذیرش یدا رد آن، مگدر در مدوارد  (3-1-4

 خص دیگری را در معرض خطر جدی قرار می دهد.خودکشی یا مواردی که امتناع از درمان ، ش
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 شود اعالم نظر قبلی بیمار در مورد اقدامات درمانی آتی در زمانی که بیمار واجد ظرفیت تصمیم گیری است ثبت ( 5-1-3

 نظر مد، و به عنوان راهنمای اقدامات پزشکی در زمان فقدان ظرفیت تصمیم گیری وی با رعایت موازین قانونی

 ارائه کنندگان خدمات سالمت وفرد تصمیم گیرنده جایگزین بیمار قرار گیرد.  

 : (   شرایط  انتخاب و تصمیم گیری شامل موارد ذیل می باشد2-3

( انتخاب و تصمیم گیری بیمار باید آزادانه و آگاهانه، مبتنی بر دریافت اطالعات کدافی و جدامع )مدذکور در بندد 1-2-3   

 دوم( باشد. پس از ارائه اطالعات، زمان الزم و کافی به بیمار جهت تصمیم گیری و انتخاب داده شود.

باشد  حق خلوت( و رعايت اصل رازداريصي بيمار )م به حريم خ وارائه خدمات س مت بايد مبتني بر احترا  -4
. 

کلیۀ اطالعات مربوط به بیمار الزامی است، مگر در مدواردی کده قدانون آن را  در رابطهبا(   رعایت اصل رازداری 1-4

 کرده باشد.  ناثاستد

 است گذاشته شود. ضروریاعم از تشخیصی و درمانی باید به حریم خصوصی بیمار احترام ، در کلیۀ مراحل مراقبت (  2-4

 بدین منظورکلیۀ امکانات الزم جهت تضمین حریم خصوصی بیمار فراهم گردد.    

فقط بیمار و گروه درمانی و افراد مجاز از طرف بیمار و افرادی که به حکم قانون مجاز تلقی می شوندمیتوانند (   3-4

 اطالعات دسترسی داشته باشد.به 

تشخیصی از جمله معاینات، فرد معتمد خود را همراه داشته باشد. همراهی یکی ازوالدین بیمار حق دارد در مراحل ( 4-4

 ین امر بر خالف ضرورت های پزشکی باشد کودک در تمام مراحل درمان حق کودک می باشد، مگر این که ا

 . دسترسي به نظام كارآمد رسيدگي به شكايات حق بيمار است   -5

 صورت ادعای نقض حقوق خود که موضوع این منشور است، بدون اختالل درکیفیتدریافت(   هر بیمار حق دارد در 1-5

 خدمات سالمت به مقامات ذی صالح شکایت نماید.

 (   بیماران حق دارند از نحوۀ رسیدگی و نتایج شکایت خود آگاه شوند.2-5

خسارت ناشی از خطای ارائه کنندگان خدمات سالمت باید پس از رسیدگی و اثبات، مطابق مقررات در کوتاه ( 3-5

 ترین زمان ممکن جبران شود.        

 پاسخگويي به مراجعين و رسيدگي به شكايات 

بدا و به صورت مدون 1383واحد هاسخگویی به مراجعین و رسیدگی به شکایات  مرکز قلب تهران از اوایل سال 

فرویندکاری مدخص شروع به کار کرد. نظر به ا میت موضوع از دیدگاه مسؤولین بیمارستان، مکان مددخص و 

مناسبی در البی اصلی بیمارستان به این امر اختصاص داده شده است. یکنفر از کارکنان هدس از ومدوزش  دای 

گردش کار بخدها و واحدد ای مختلدف( بده صدورت تمدام  وشنایی با فرویند  ا و، مورد نیاز )مهارتهای ارتباطی

مسؤولیت هاسخگویی مستقیم به مراجعین این واحد )اعم از نارضدایتی، اعتدراض،  ،عصر  7صبح الی  7وقت  از 

شکایت، هیددددنهاد و ... ( را برعهده گرفته و در شیفت شب و روز ای تعطیدل نیدز مسدؤولیت هاسدخگویی بده 

 می باشد.اداری شکایات بر عهده مدیر کدیک 
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  سنجش رضايتمندي بيماران 

از شاخص  ای کیفی مهم در این مرکز مورد توجده قدرار دارد . در سدالهای  شاخص رضایتمندی به عنوان یکی

گذشته  مواره رضایتمندی بیماران در بخش  ای بسدتری و  مچندین واحدد ای مختلدف سدرهایی)درمانگاه ، 

هذیرش، ترخیص، وزمایدگاه و ... ( با هرسدددددنامه  ای جداگانه مورد ارزیابی قرار گرفته و بده دنبدال تحلیدل 

نتایج ، به تناسب شرایط و امکاندات موجدود ، اقدداماتی در جهدت افدزایش رضدایتمندی بیمداران و رفدگ علدل 

 نارضایتی ایدان انجام شده است .

قابل ذکر است بیماران بستری که به  ر دلیل با رضدایت شخصدی بیمارسدتان را تدرک مدی کنندد، فدرم  دای 

نارضایتی از  ترک بیمارستان،مایند. در صورتی که دلیل نظرسنجی مربوط به بخش  ای بستری را تکمیل می ن

 باشد هیگیری  ای الزم صورت می گیرد.کادر درمانی و غیر درمانی یا سایر علل مرتبط با عملکرد بیمارستان

 آشنايي با واحد مديريت كيفيت 

 مدددیران ویددشه توجدده دلیدل وبدده شددده تددکیل تهددران مرکزقلددب انددازی راه ازابتدددای کیفیددت واحدمددیریت

 تناسدددب وبددده وهرکددداربوده فعدددال  مدددواره خدددود فعالیدددت سدددال چهددداردهطدددول در ارشدبیمارسدددتان

 واحدمددیریتک. اسدت گرفتده عهدده رابده جدیدی ومسئولیتهای بیمارستان،وظایف شرایط،اولویتهاوسیاستهای

 تدالش. وغازنمودISO 9001:2000الگوی با کیفیت مدیریت خودراباتمرکزبراستقرارسیستم اصلی یفیت،فعالیت

 کیفیدت مددیریت اخذگوا ینامده منجربده مددیریت وحمایدت هرسدتاری بخدهای ویشه به کارکنان کلیه جمعی

 بده ارتقداءون برای وتالش کیفیت اخذگوا ینامه،تعهدبهقبل و بعد از سالهای درطول. شد 1383 سال ماه دروبان

 اسدتاندارد مچنان الگدوی ایدن الزامدات رعایت که نحوی به شده تبدیل تهران مرکزقلبحاکم بر  یازاصول یک

 .درومد است مختلف بخدهاوواحد ای جاری  ای ازفعالیت یبخد صورت وبه یافت ادامه

 عندوان بده تهدران هزشکی علوم داندگاه ازسوی "باليني خدمات حاكميت" الگوی انتخاب دنبال به 1386 ازسال

 خدودرابراین ارتقاکیفیدت بده مربدوط  داینیزفعالیت تهران ،مرکزقلببیمارستان  ا  خدمات ارتقاکیفیت الگوی

 اینددال مطلددوب اجددرای دنبددال بدده 1390 و 1389  مکاران،درسددالهای جمعددی وبا مددت نمددوده الگومنطبددق

 .است کرده رادریافت بالینی حاکمیت کدوری وجدنواره رازی جوایزجدنواره گو،بهترتیب

 

 آشنايي با استانداردهاي اعتبار بخشي 

 بیمارسدتانهای به هزشکی ووموزش بهداشت،درمان وزارت ازطرف1390سال ازاواسط اعتباربخدی استاندارد ای

 قبلدی لیسدتهای چدک اسدتاندارد ا،جایگزین ایدن. باشدنداالجرامدیبعددالزم به 1391 وازسال شده ابالغکدور

بیمارسدتان بنددی ودرجده( ارزشدیابی) اعتباربخددی ،مبندای1392 وازسدال شده بیمارستانها ساالنه ارزشیابی

 برخدی جدیددبودن سوو زیادمحور اازیک وگستردگی حجم دلیل به استاندارد ا این کردن هیاده.اندگرفته اقرار
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امکانپدذیر  بیمارستان کارکنان تک تک و مت  مرا ی، مدلیبوده و تنها با نالوصول دیگر،سهل ازسوی محور ا

 اسددتاندارد ای برمبنددای بیمارسددتان درارزیددابی بدده ایددن نکتدده ضددروری اسددت کدده توجه.شددده اسددت

 ازالزامدات وگا ی ، لذا شودمی اعالم تفکیک واحدبه/  ربخش رفته ازدست وامتیاز شده اعتباربخدی،امتیازکسب

 توصیهاکیداً . است ضروریواحدبخش /  ر در بهتراستاندارد ا استقرار رچه برایدقت در رعایت ونها ،استانداردو

 به دقدت توجدهشدود می عالماشما بهیا مسؤول واحد بخش سرهرستار ازسوی که وموضوعاتی مطالب به شودمی

 بده مربدوط فعالیتهدای  ددایت مسدئولیت. د یدد انجدام نحواحسدن وبده وقت رادراسرع نماییدواموردرخواستی

 بدوده کیفیدت واحدمددیریت الزم،برعهدده مستندات درتهیه مکک و مچنین اعتباربخدی استقراراستاندارد ای

 .باشد نیزمی اعتباربخدی کیفیت،دبیرکمیته واحدمدیریت ومسئول

 كنترل عفونت وري بر مر 

کلدی  شروع به فعالیت کرده است . ا ددافبه طور رسمی  1382کمیته کنترل عفونت مرکز قلب تهران از سال 

 دای بیمارسدتانی و  عفوندتابدتال بده این کمیته به طور خالصه در جهت مراقبت از بیماران و هرسنل در برابر 

 بیماری  ای منتقله از راه خون می باشد.

واحد  کنترل عفونت با تهیه و نظارت بر اجدرای وخدرین دسدتورالعمل  دا در زمینده کنتدرل عفوندت، از ابدتالء 

بیماران به عفونت  ای بیمارستانی و انتقال و انتدار ارگانسیم  ای مقاوم در بین بیماران و کارکنان هیددگیری 

 تهیده، انجام واکسیناسیون، بررسی تیترونتی بادی هرسنل و هیگیری نکات ایمنی نماید.  مچنین با وموزشمی 

 حفاظت می نماید.م، کارکنان را در برابر بیماریهای منتقله از راه خون فردیوسایل حفاظت 

بدین بیماران،کارکندان و در ارگانیزم  ای بیماری زاکی ازمهمترین عواملی که در کا ش میزان انتقال و انتدار ی

.این مرکز با تهیه و نصدب هوسدتر ای استشستدوی بهداشتی دست  ا دارد، مهم و اساسی نقش وحاد جامعه 

متنوع وموزشی، وموزش بهداشت دست در بین هرسنل و تهیه هوستر نحوه اسکراب دست در اتاق عمل و تغییدر 

م بهداشتی مهدم را در بدین کلیده کارکندان بیمارسدتان امید دارد که این اقدا، نوع محلول اسکراب دراتاق عمل

 میزان عفونت  ای بیمارستانی رانیز کا ش د د. از این طریقو  ادهرواج د

کی ازمهمترین معضالت کلیه بیمارستانها مصرف بی رویه ونتی بیوتیک می باشد. ایدن مرکدز در نظدر دارد بدا ی

، روندد اسدتفاده از هرسدتاریدفترتولوژی،عفونی و مکداری داروسازی بالینی، هدا یناستفاده از تجربیات متخصص

در زمینه کنتدرل  دایت نماید.برای کسب اطالعات بیدتر مناسبرا به سمت مصرف منطقی و  ونتی بیوتیک  ا

 کتابچه خط مدی و روش  دای،عفونت  ای بیمارستانی و ایمنی  رچه بیدتر بیماران، خود و سایر  مکارانتان

 .کنترل عفونت را مطالعه نمایید

بده واحدد کنتدرل عفوندت  فرصدت اولدیندر جهت تکمیل هروندۀ بهداشتی خود  بایستیجدید الورود  کارکنان

 نمایند.مراجعه 
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 بهداشت محيط واحد مروري بر 

بیمارستان باید الگوی نظافت و سمبل هاکیزگی و بهداشت باشد، بنابراین رعایت ضوابط بهداشدتی بده خصدوص 

مخاطرات عمده سالمت در بیمارسدتان ناشدی از . بهداشت محیط دربیمارستان از اولویت خاصی برخوردار است

عدم اجرای مقررات بهداشدتی مربدوط بده موادزائدد جامدد، فاضدالب، گنددزدایی و ضددعفونی ابدزار و محدیط، 

مدی باشدد کده کلیده عدم رعایت نظافت عمدومی  مچنین  ، وب، مواد غذایی وشستدوی کامل و مناسب البسه

 قرارمی د ند. خطردر نهایت جامعه را درمعرض و بیماران، مالقات کنندگان، کارکنان 

که به منظدور سدالم سدازی محدیط است اقداماتی  وظایف و فعالیتهای واحدبهداشت محیط مدتمل بر مجموعه

ا م وورده اندد بده محدیط گیرد تا عواملی که درخارج بیمارسدتان موجبدات بیمداری را فدرمی بیمارستان انجام

 بیمارستان گسترش نیابند.

 با ا داف زیر شروع به کار نموده است : 1382واحد بهداشت محیط درمرکز قلب تهران ازسال 

  ارائه د ندگان و دریافت کنندگان خدمات حفظ و ارتقاء سطح سالمت جسمی ، روحی واجتماعی 

  عوامل محیطی موثر در انتقال و تولید بیماری و هیدگیری از بیماریها وعفونت  ای بیمارستانی رفگکنترل و 

 نظدارتکنترل بهداشتی وب مصرفی ازنظر کیفدی، : چون  یبهداشت محیط این مرکز با اجرای برنامه  ایواحد 

برضدعفونی و گنددزدایی  برنحوه تصفیه و دفگ فاضالب، برنامه ریزی جهت مبارزه با حدرات و جوندگان، نظارت

تهدیدد ای ناشدی از ، ابزارو محیط،  نظارت بر بهداشت موادغذایی ونظارت برنحوه شستددو وضددعفونی البسده

، زمیند  ارائده بهداشدتی در بیمارسدتان اسدتقرارفرویند ایمدکالت بهداشتی در بیمارستان را کا ش داده وبدا 

 ایمن را فرا م می سازد.خدمات 

  حرفه اي بهداشت مروري بر 

عوامدل : علمی است که باشناسایی ، ارزیدابی وکنتدرل عوامدل زیدان وورمحدیط کدار شدامل  بهداشت حرفه ای

 راسالمت جسدمی ورواندی شداغلین  ،ارگونومیک و انجام معاینات هزشکی، بیولوژیکی ،روانی ،، فیزیکیمیاییشی

 .نمایدمی حفظ

رواندی و جسدمانی ، سدالمتا داف کلی بهداشت حرفه ای به طور خالصه  شامل  تامین و حفظ ارتقای سدطح 

هیدگیری از حدواد  ناشدی از کدار مدی باشدد.در و ، هیدگیری از بروز بیماری  ای حرفه ای اجتماعی شاغلین

وشرایط جدوی محدیط کدار  ، هرتو اچون صدا ،ارتعاش ،روشنایی ، فدارمبحث عوامل زیان وور فیزیکی مواردی 

: ، عدواملی چدوندرمبحث عوامل زیدان وور شدیمیایی محدیط دنرما،سرما، رطوبت( مورد بررسی قرار می گیرگ)

ر محدیط  دای کداری درمعدرض ون گاز وبخارکلیه مواد شیمیایی و سموم کده کارکندان د ،گردوغبار، دود و مه

ی  ا، ریکتزیا ا ،قدار   دا و ، باکترناشی از ویروس  ایکی بیماری  ای درمبحث عوامل زیان ووربیولوژ ، ستند
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کداری  ای نوبت تناسب شغلی ، خدونت درمحیط کار ،  ای استرس  :درمبحث عوامل زیان وور روانیو ا انگل

تجهیزات و محیط کدار  ،ر ارگونومیکی طراحی نادرست ابزاردرمبحث عوامل زیان وو. دنموردبررسی قرار می گیر

اعمدال  نیدرو و تکدرار حرکدت  ،، وضدعیت ندامطلوب بددنی  نگدام کداربلند کردن بارنحوه و محل شرایط ونیز 

 گیرد.موردتوجه قرارمی

 شروع به فعالیت کرده و اقدامات این حوزه به شرح زیر است :  1390واحد بهداشت حرفه ای مرکز قلب ازسال 

موجدود )فدرم ارزیدابی عوامدل مدوثر  بازدید از بخش  ا و واحد ا و شناسایی مخاطرات و عوامل زیدان وور .1

 برایمنی وسالمت شغلی (

شدش بصورت  ر ودر برخی موارد  بصورت یکبار در سالاندازه گیری عوامل زیان وور موجود در محیط کار .2

 صاحب صالحیت موسسات  از طریقماه یکبار 

 توسط کارکنان مرتبط  تهیه وسایل حفاظت فردی و نظارت بر استفاده صحیح از ونهاانتخاب و  .3

براسداس دسدتورالعمل  بصورت سالیانهبرای انجام معاینات طب کار )دوره ای(  کارکنان ما نگی و معرفی  .4

 و تکمیل فرم هرونده هزشکی مداغل ای مربوطه 

 هیگیری حواد  ناشی از کار .5

 (MSDS ای اطالعات ایمنی مواد )ه تهیه برگ .6

 و وموزش کارکنان یمنی و سالمت شغلیتهیه هوستر و همفلت وموزشی در زمینه ا .7

  مروري بر مديريت خطر و ايمني بيمار 

در فعالیت  دای هیش بینی حواد  و خطرات و کا ش احتمال بروز ون  ا در واقگ  مان مدیریت خطر است. 

اجتنداب  ءیک جز "اخط"و به  مین دلیل جایزالخطا است(انسان دارد )وجود "خطا"بروزمکان بدری  مواره ا

وندرا میزان بروز توان ون را حذف کرد ولی میتوان کامل نمی که به صورتاست  در محیط  ای درمانیناهذیر 

و  و نحدوه هاسدد د دی سیسدتم بده ندواقصخطدا  بالقوۀ بروزنحوه طراحی سیستم، شرایط به حداقل رساند. 

 نکت  مهم ایدن اسدت کدهیمار است. خطا بر روی سالمت ب بروزنتیجه نهایی  ۀ، تعیین کنندخطا ای رخ داده

به منظور فدرا م نمدودن بلکه  ،هیداکردن مقصر و اعمال تنبیه و سرزنش   با  دفنه  خطا اارزیابی جستجو و

انجدام شدود.  در طراحی و کارکرد سیسدتم سدالمتت بنیادی نهفته مدکال حلیادگیری، تدخیص و فرصت 

تی ایمنی بیمار تعهد سدازمان را بده ایجداد فر ند  ایمندی با انجام مرتب بازدید ای مدیریمرکز قلب تهران 

عالوه بر وموزش و تأکید موضوعات  مربدوط ، دم ارائه خدمتندان داده و با صحبت کردن با کارکنان صف مق

 ندان می د د . توجه به ایمنی بیمارراه حل ایمنی ( حمایت مدیران ارشد را از  9به ایمنی بیمار ) 

تددوین لیسدت خطدرات احتمدالی  از طریدقفر ن  سازی درمحور مدیریت خطدر و ایمندی بیمدار   مچنین

تهیده خدط  و نهایتداًایجاد نظام ثبت وگزارش د ی خطا، برگزاری جلسات تحلیل ریدده ای وقدایگ  ، ربخش

 می باشد . اجرامورد نیاز در حال ودستورالعمل  ای و روش  ای اجرایی مدی 
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رابطه با رعایت بهداشت دست، دارو ایی هرخطر، دارو ای مدابه )از نظدر شدکل یدا  مچنین نکات مهمی در 

تلفظ یا نگارش(، نحوه محاسبه دارو ا و سایر نکات مرتبط با ایمنی بیمار در بخش  ا به شکل  دای مختلدف 

ا دای خطدر دسترس می باشد . بدیهی است توجه به این نکات، در کا ش احتمال بروز ...( )هوستر، همفلت و

درمانی مؤثر بوده و موجب ایمنی بیدتر بیماران می شود .  مچنین فرم گزارش خطا در تمامی بخش  دا در 

، توسط دفتدر ی کارکنان است. خطا ای گزارش شده، وظیفه تماممی باشد. شناسایی و گزارش خطا دسترس

بخدش  دا مدنعکس مدی بده "درس  ای وموخته شده از خطا"و بازخورد ون در قالب شده هرستاری تحلیل 

 . توصیه می شود در اولین فرصت، این درس  ا را با دقت مطالعه کنید .گردد
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  راه حل ايمني بيمار  9مروري بر 

موضوع مهم مرتبط با ایمنی بیمار، به شکل هوستر )صفحه بعد( در بخش  ا نصب شده اسدت. توجده بده  9   

 بوده و الزامی است.بیماران مؤثر این نکات توسط کادر درمان، در افزایش ایمنی 
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 مروري بر مديريت بحران و حوادث غير مترقبه 

 کده محسوب می شود. این موضوع ادارۀسازماندر اساسی ازموضوعات کیی بحرانی مدیریت مقول  به توجه

 بااسدتفاده تهدران مرکزقلدب. کنددهیدامی مضداعفی ون،ا میدت فعالیت ما یت به باتوجه«بیمارستان» در

 ا میدت بده باتوجده. اسدت کدرده حدوزه درایدن فعالیت به اقدام 1384 ،ازسالکارشناسی خود  ایازنیرو

 بحددران دربیمارسددتان،کمیته( جسددمانی -روانددی) ایمنددی وسایرچالدددهای غیرمترقبدده بدداحواد  مواجهدده

جهت بررسی بحران  ای احتمالی و وموزش کارکنان جهت مواجهده منطقدی و مددیریت  تهران مرکزقلب

منفی ونها بدرای بیمداران و  تبعاتاحتمال وقوع و شدت ونها اقدام به اولویت بندی این بحران  ا بر اساس 

بحران  ای احتمالی به ترتیب : وتدش سدوزی، قطدگ بدرق و  اولاولویت  سهکارکنان نمود . به این ترتیب 

 تعیین گردید. HISقطگ شبکه 

 طبی،نددددت گاز ددای قطددگ:  عبارتندددازبددا درجدده احتمددال و اولویددت هددایین تددر  احتمددالی سددایرحواد 

 طیاسدقو ازارتفاع،خرابی مسلحانه،سقوط یاحمله گیری غذایی،گروگان شیمیایی،مسمومیت گاز،مسمومیت

 جریان بخار وب در شبکه تأسیساتی بیمارستان . قطگوسانسور و

 عملیداتی سدناریو ای تددوین،احتمالی حدواد ایدن از  ریدک ، مدیریت و کنترلصحیح منظورمواجهه به

و در  شدده شناسدایی فدوق بداحواد  مقابلده را کار دای مدؤثرترین عنوان به وموزشی  ایبرنامه واجرای

دستور کار کمیته بحران و حواد  غیرمترقبه قرار دارد. در این زمینه چندین برنامده وموزشدی مانور دای 

 و بصورت دوره ای تکرارمی گردد. شدهعملیاتی نیز انجام 

 چارت بحران مركز قلب تهران

 

 

 

 

 

 

 

 فرمانده حادثه

 مسؤول ارشد ايمني 

 مسؤول ارشد هماهنگي  متخصص فني/ پزشكي 

رئيس واحد 
 پشتيباني 

 رئيس واحد رئيس واحد  رئيس واحد 

 مدير خدمات پزشكي   مدير حضور و غياب  مدير خدمات  

مدير بايگاني و ثبت  مدير انتظامي   ها مدير تأمين هزينه مدير پشتيباني   
 اسناد پزشكي  

مدير ارزيابي منابع و  مدير آمادگاه    
 وضعيت  
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در ادامدده ، در خصددوص اولددین اولویددت بحددران احتمددالی ایددن بیمارسددتان یعنددی وتددش سددوزی توضددیحات بیدددتری 
( بده اختصدار  HISارائه مدی گدردد. توضدیحات مربدوط بده اولویدت دوم ) قطدگ بدرق ( و اولویدت سدوم ) قطدگ شدبکه 

 ارائه شده است .

 مواجهه با آتش سوزي در بيمارستان 

 ازحریق،وشددنایی ناشددی خسددارات رسدداندن حددداقل وبدده اطفدداءحریق واثرگددذاردرچگونگی ازمددواردمهم یکددی

کلیدده . باشدددمددی تجهیددزات ازایددن جددا وبدده مناسددب واسددتفاده اطفدداءحریق وتجهیددزات سددوزی وتددش بدداانواع

ای وتدش  دای وتدش نددانی، شدیر مکانهای ایدن مرکدز مجهدز بده تجهیدزات اطفداء حریدق )اندواع کپسدول 

 ون کدداربری وتدندانی،دسددتورالعمل  ددایازکپسددول درکنار ریکباشددد.دیددواری( مددیندددانی زمینددی و 

 .است شده نصب

جهددت کلیدده کارکنددان اسددتفاده از کپسددول  ددای وتددش ندددانی  نحددوهومددوزش عمددومی تئددوری و عملددی 

ی وموزشدد،در دوره  ددای شددود.  مچنددین تعدددادی از کارکنددان انتظامددات و خدددماتبرگددزار مددی سددالیانه

-B-202باکددد باوتدسددوزی مواجهدده نحددوه وموزشددی جددزوهشددرکت مددی کننددد.  ندددانیوتددش تخصصددی 

 دریافدت جهدت. باشددمدی ودردسدترس شدده تهیده مرکزقلدب غیرمترقبده وحدواد  ایمندی کمیته توسط02

 .کنید مطالعهرا  جزوه تکمیلی،این اطالعات

صدورت شدبکه طراحدی و نصدب شدده و  در یدک از ه بددر انبار دا و مکانهدای عمدومی  اعالم حریقتجهیزات 

در صدورت فعدال شددن  به تدابلویی در واحدد مخدابرات متصدل مدی باشدد بده طدوری کدهبا کد مدخصه ونها 

مکددان مربوطدده در قسددمت مخددابرات مدددخص گردیددده و  ددددار داده مددی شددود و از ایددن ،  ددر یددک از ونهددا

طریددق اطددالع رسددانی سددریگ بدده مسددئولین مربوطدده صددورت مددی هذیرد.دسددتگا های اعددالم حریددق بدده دو 

وجددود  مدددخص) فعددال شددونده توسددط افددراد( در مکانهددای شددکل حسدداس بدده دود و فعددال شددونده دسددتی 

 دارند .

  بيمارستانمواجهه با قطع برق 

 ممکددن. باشدددمددی بددرق در رمرکزدرمددانی،قطگ کننددده نگددران موضددوعات تددرین ورایددج ازمهمتددرین یکددی

 بحرانددی بدده بددرق بیمارسددتان،قطگ بددرق موجودسیسددتم ازوضددعیت هرسددنل وگددا ی عدددم دلیددل بدده اسددت

  مددین بدده. نمایددد تحمیددل سیسددتم رابدده ناهددذیری جبددران وجددانی مددالی وخسددارات شددده تبدددیل عظددیم

 کمیتهددای توسددطB-202-01باکددد دربیمارسددتان بددرق قطددگ بددابحران مواجهدده وموزشددی منظددورجزوه

 اطالعددات دریافددت جهددت. باشدددموجددودمی بخددش ودرکلیدده اسددت شددده مرکزتهیدده غیرمترقبدده حددواد 

 .نمایید رامطالعه جزوه این تکمیلی
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 ( مواجهه با قطع شبكهHISدر بيمارستان ) 

 طریدق زاین خودرا اصلی  ای ستندوفعالیت متصل( HIS) شبکه سیستم واحد ابه  اوبخش مرکز،اغلب دراین

 مدخصدات ثبدتهذیرش بیمدار، تدرخیص بیمدار، درخواسدت دارو ، درخواسدت وزمدایش، : د ندمانندمی انجام

 گزارشدات  زینه،تهیده وزمایدات،محاسدبه نتدایج بیماردربخش،ثبدت جدایی جابه خدمات،ثبتثبت کلی  بیمار،

 ... و حساب صورت محاسبه ،...(و قلب اسکن اکو، ،ونشیوگراف)

 مدوج بیمارسدتان درایدن شدبکه ون،قطدگ بده اصلی فعالیتهای ووابستگیHISیپوشش گستردگ  مین دلیل به

 شدبکه قطدگ زمدان بدرای منظورتمهیدداتی  مدین بده. شدودمی تلقی بحران ونوعی شده درامورجاری باختالل

 . شود انجام دستی صورت بیمارنیست،به صالح ونهابه تعویق که ورژانسیا  ایفعالیت تا شده درنظرگرفته

  داییفعالیدت د یدوچده انجام دستی صورت رابایدبه  اییفعالیت چه شبکه قطگ درزمان که ازاین وگا ی برای

 انجدام بدرای نیدز  ایی فرم. نمایید رامطالعهB-202-03باکد شبکه باقطگ مواجهه وموزشی کنید،جزوه رامتوقف

 .است قرارگرفته  اوواحد ا ودراختیاربخش شده تهیه دستی صورت به  افعالیت این

 شماره تلفن های ضروری بحران 

و روزهاي  شبساعا   روزساعا   موضو  حاد ه 
 تعطیل

 تأسیسات    2035 قطع برق
 مدیر بحران     2225

تأسیسات    2035  

کشیکمدیر      2229  

 واحد اکسیژن   2179 قطع گازهاي طبي
 مدیر بحران     2225

واحد اکسیژن      2179  

مدیر کشیک       2229  

 مرکز مخابرات       6 مرکز مخابرات      6 آتش سوزي

 موتور خانه      2245 قطع بخار
 مدیر بحران      2225

موتور خانه     2245  

مدیر کشیک       2229  

 تأسیسات    2035 لوله يا نشت آبتركيدگي 
 مدیر بحران     2225

تأسیسات    2035  

مدیر کشیک     2229  

 آسانسور      2007 خرابي آسانسور
 مدیر بحران      2225

 آسانسور      2007

مدیر کشیک       2229  

 موتور خانه      2245 آب گرفتگي شديد
 مدیر بحران      2225

موتور خانه     2245  

مدیر کشیک       2229  

 انتظامات    2374-2263 سرقت / درگيري / گروگانگيري
 مدیر بحران      2225

 انتظامات    2263-2374

مدیر کشیک       2229  

 مسموميت

 ) تنفسي / غذايي / شيميايي(
 دفتر پرستاری 2165 - 2156

 مدیر بحران            2225
 دفتر پرستاری   2165 - 2156

مدیر کشیک  2229  
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 كدهاي بحران 

در زمان بدروز احتمدالی بحدران، از طریدق برای موضوعات مختلف بحران، کد ایی در نظر گرفته شده تا 

از  بحدران، بداسرعت و سهولت در فراخوان افدراد مدرتبط عالوه بر سیستم هیج اعالم شود. به این ترتیب 

 ایجاد نگرانی و تدویش اذ ان بیماران و مراجعین نیز هیدگیری می شود. 
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 جدول كدهاي اضطراري مركز قلب تهران

 متن پيام گــروه كد كد مخاطره
دفعات تكرار 

 پيام
 مسؤول اع م كد

 11 نزاع و درگيري
 انتظامات محل درگیری

 سرشیفت انتظامات
 بار 3 / واحد + نام بخش 11کد

مخابرات                

 ( 2222) داخلی 

 22 آتش سوزي

تکنسین ، سرشیفت انتظامات

تکنسین گاز ، مکانیکال تاسیسات

در صورت وقوع ، سوپروایزر)طبی

 بازبین ، حریق در بخشها (

 " + نام بخش / واحد 22کد 
مخابرات                

 ( 2222) داخلی 

 33 فراخوان مسئولين
کلیه مسئولین اداری و   

 سوپروایزرها
 " + دفتر ریاست 33کد

مخابرات                

 ( 2222) داخلی 

 44 تخليه اضطراري

مسئول بخش/ واحد، مسئول فنی 

سرشیفت  ،سوپروایزر، مهندسی

 انتظامات

+ نام بخش/ واحد  44کد 

مربوطه )در صورت تخلیه کامل 

+ دفتر ریاست  44بیمارستان کد

) 

" 
مخابرات                

 ( 2222) داخلی 

 ،قطع آب، قطع برق

 قطع گاز
55 

مسئول فنی مهندسی، تکنسین 

، سوپروایزر ،مسئول تاسیسات

 سرشیفت انتظامات

/ واحد + نام بخش 55کد

 مربوطه
" 

مخابرات                

 ( 2222) داخلی 

قطع شبكه 

 كامپيوتري
 " 66کد  مسئول واحد کامپیوتر 66

مخابرات                

 ( 2222) داخلی 

 99 ايست قلبي

،  متخصص متخصص بیهوشی

پرستاران گروه  ،سوپروایزر، داخلی

 کد

 " + نام بخش / واحد 99کد
مخابرات        

 (111-2222)داخلی

 مروري بر آموزش و توانمندي ضمن خدمت پرسنل 

قدرار  بیمارسدتان اسدتراتشیک جزءا ددا کارکندان حقدوق بده ونیزتوجه یمن خدمات کیفیت رشدوارتقای ازونجاکه

 بددین. باشددمی بیمارستان مدنظرمسئولین  مواره کارکنان  ایارتقاءتوانمندی جهت مداوم وتوسعه ،وموزشدارد

 واجدرای وطراحدی وموزشی  اینیازمندی یین  تگ جهت،مختلف مسئولینواحد ای با ما نگی مدیر اجرایمنظور

 .نمایدمی اقدام وموزشی مختلف  ایبرنامه

 


