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متر مربع 90828تخت كه در زميني به مساحت 530بيمارستان شهيد دكتر بهشتي بزرگترين مركز درماني استان قم داراي

در 27997و  در 25/12/1366طبقه در تاريخ9متر مربع زيربنا و و شروع به كار كرد در پي بروز 1380اواخر سال تأسيس

و درماني.پاره اي از مشكالت تعطيل گرديد و گسترش عادالنه امكانات بهداشتي دولت نهم در راستاي توجه به بخش سالمت

و تجهيز آن اختصاص داد 280در سطح كشور،  و تأسيسات اين مركز دانشگاه علوم. ميليارد ريال براي تكميل ساختمان

و%90نسبت با بازسازي ساختمان اقدام نمود كه حدود 1385پزشكي قم از آبان  و% 100ساختمان تأسيسات بازسازي

پس از بازسازي رسماً توسط دانشگاه علوم پزشكي قم در طي سه فاز به بهره 1388خرداد17و در تاريخ. نوسازي شد

.برداري رسيد

:معرفي واحدها

م :ي باشدبيمارستان شهيد بهشتي داراي بخش هاي زير

با:طبقه همكف و داخلي، اتاق2واحداورژانس گچ,CPRواحد تروما  واحد ترياژ,اتاق سوچور, اتاق

و راديولوژي, دبيرخانه,حراست,و حسابداري امور اداري, رياست,دفتر پرستاري .و سي تي اسكن واحد آزمايشگاه

، اتاق عمل قلب،-طبقه اول ، آنژيوگرافي،تخت15، بخش جراحي قلبتخت5 جراحي قلبicuاتاق عمل جنرال

 تخت21آنژيوگرافي postبخش

 تخت9)داخلي(�icu-تخت7)cva(�icu-تخت9) تروما(��icu-طبقه دوم

با–طبقه سوم  تخت70جراحي مردان

با-طبقه چهارم  تخت70داخلي مردان

با-طبقه پنجم  تخت70داخلي زنان

 تخت70ي زنان با جراح-طبقه ششم

��تخت�ccu��,تختccu�   10-طبقه هفتم post ccuو تست ورزشتخت ، اكوكاريوگرافي

 مستقر ميباشندآشپزخانه,نمازخانه, وخانهدار,امور رايانه,كتابخانه,اموزش,MRIواحد:طبقه زير زمين
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:مقدمه

بهمارستان شهيد بهشتي وابسكليه افراديكه در بخش پرستاري بي دانشگاه علوم پزشكي قم انجام وظيفه مي نمايند بايد ته

و در اجراي آنها كوشا باشند و مقررات مربوط به بيمارستان را رعايت نموده .قوانين

:تكريم ارباب رجوع

و همراه بيمار بدليل شرايط خاصي كه در آن بسر مي برند يريپذآسيب كليه افراد بايد در نظر داشته باشند كه بيماران

و طبق منشور حقوق بيمار، تحت هر شرايط با آنها رفتار شود و احترام و بنابراين بايد با نهايت متانت، ادب در. زيادي دارند

و همراه و از درگير شدن مستقيم با بيمار و پس از اطالع به سوپروايزر از نگهبان بيمارستان كمك خواسته موارد ضروري

از قبيل تخت بستري؛ سرويس(طفاً پس از ورود بيمار به بخش، قسمتهاي مختلف بخشل.بيمار اكيداً خودداري كنيد

و و شماره داخلي بخش را در اختيار وي قرار دهيد پمفلت ...) بهداشتي، خروجي اضطراري و سرپرستار را به وي معرفي

و همراهان وي و بيمارستان را به بيمار .ارائه نماييدآموزش به بيمار در بدو پذيرش، مقررات بخش

:ساعات كار

و يا بيشتر در صورت لزوم2(ساعت در هفته44ساعت كار براي پرسنل جديدالورود مي باشد پرسنل) شيفت شب در هفته

رمكلف  و در شيفتهاي مورد نياز كامل نمايند، درخواست برنامهاهستند كليه ساعات كار خود بر حسب نياز بيمارستان

احتياج بخش در از تنظيم برنامه هر ماه بايد به سرپرستار اعالم تا در صورت امكان پس از تأمين قبل) شيفت كاري(خاص 

از(بديهي است.ممكن است به داليل متعدد بعضي از برنامه هاي درخواستي محقق نشود نظر گرفته شود اما بار2بيش

و بخش خواهد داشتجابجايي برنامه در ماه براي هر پرسنل تأثير منفي در ارزشيابي سال ، لذا وظيفه هر پرستار)يانه فرد

.و در اين موارد احترام به مافوق حفظ شود نظر سرپرستار استرانجاو وظيفه زي

:يونيفرم

.يونيفرم در رده هاي مختلف پرستاري براي مشخص كردن گروههاي مختلف مي باشد

شل: پرستاران ممقنعه سورمه اي، و جوراب  شكيوار سورمه اي، كفش

و مقنع: بهياران  سفيدهكفش، جوراب، شلوار، مانتو

و جوراب مشكي- ccuو icuبخش هاي و كفش و مانتو شلوار آبي  مقنعه

 مقنعه مشكي,رنگشلواركرمي,و مانتو مشكي كفشو جوراب: كمك بهياران

ايرنگ لباس:خدمات و مقنعه خردلي,قهوه

و مقنعه مشكي رنگ لباس سبز:منشي بخش
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:توجه

و نداشتن آرايش الزامي- و ساعت اكيداً ممنوع است، حفظ حجاب اسالمي استفاده از زينت آالت غير از حلقه ساده ازدواج

.مي باشد

 استفاده از اتيكت طبق مقررات بيمارستان الزامي است-

و چسبان، ناخن بلند، آرايش صورت اكيداً ممنوع است- .استفاده از لباس هاي كوتاه، تنگ

و كفش بايد جلو بسته باشدا- .ستفاده از كفش هاي روباز به دليل رعايت موازين كنترل عفونت ممنوع

:مسئوليت

و روشهاي تعيين شده و مقررات و احسن انجام دهند و مسئوليت هاي محوله را به نحو كامل كليه افراد موظفند كه وظايف

و يا درمان. پرستاري را رعايت نمايند و بطور كلي هر اتفاق غير عادي بايد طي تكميل فرم اشتباه در دارو بيمار، سقوط بيمار

و پس از انجام توجهات الزم از بيمار  و پزشك مسئول اطالع داده شود ثبت حوادث غير معمول فوراً به سرپرست مربوطه

.يك نسخه از فرم تكميل شده توسط پرستار مسئول به دفتر پرستاري ارائه شود

:مرخصي ساليانه

روز مرخصي استحقاقي است كه قبل از پايان5/2به ازاء هر ماه. ال خدمت مي باشدس1روز به ازاء30مدت مرخصي ساليانه

و در صورت داشتن استحقاق بايد از قبل درخواست  يك ماه به هيچ عنوان استفاده از مرخصي استحقاقي مقدور نمي باشد

و امضاء توسط  و پس از موافقت ذخيره.(سرپرستار همراه با برنامه هفتگي به دفتر پرستاري ارسال شودمرخصي تكميل

) شبه پيماني(2ماده3روز در سال است ولي براي پرسنل قراردادي تبصره15مرخصي ساليانه براي پرسنل طرحي حداكثر 

د15حتما بايد در طول سال استفاده گردد، پرسنل پيماني مي توانند در سال در صورت .) اشته باشدروز مرخصي ذخيره

.كمبود پرسنل ممكن است با درخواست مرخصي موافقت نشود

د) روز در ماه5/2(يعني. روز مرخصي در سال برخوردارند30از كاركنان و پيماني(مورد كاركنانركه از آن قابل) رسمي

و تماماما در خصوص كاركنان قراردادي بايد. ذخيره كردن براي سال آينده مي باشد و ديگر قابل مطالبه را استفاده كنند

.پرداخت در انتهاي مالي مي باشد

:مرخصي كمتر از يك روز

جهت استفاده از مرخصي ساعتي حتي االمكان در ساعتي كه حجم فعاليت بخش زياد نباشد مي توانند از مرخصي استفاده

و تائيد دفتر پرستار و امضاء سرپرستار و آخر وقت نمايند كه بايد با هماهنگي ي باشد، حتي المقدور از گرفتن پاس اول وقت

و اين مورد در ارزشيابي ساليانه تأثير منفي خواهد داشت .خودداري شود زيرا در مراقبت از بيماران تأثير گذار بوده
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م). ��شيفت.(در قانون به عنوان پاس ساعتي وجو ندارد:پاس ساعتي: تذكر وافقت در شيفت صبح ازپاس به شرط

 كمتر از سه ساعت در ماه( مسوول مي توانند استفاده شود

):���(استفاده از فرجه تعطيلي

مي3حداكثر از روز فرجه تعطيلي پشت سر هم مي توان استفاده كرد كه با هماهنگي سرپرستار بخش در برنامه منظور

و فرجه تعطيلي به برنامه ماه بعد منتقل نمي گردد .گردد

:مانمرخصي زاي

از6مرخصي زايمان با نامه پزشك به مدت( و گواهي مربوطه پس از مراجعه با تأييد كميسيون، قبل از ماه بايد گواهي ماه

.)تحويل كارگزيني گردد كه يك ماه آخر منوط به گواهي ارسالي مي باشد(مركز بهداشت 

.از حقوق وفوق استفاده هاي مربوطه تعيين مي شود يك سال با استفاده,براي دوقلو، زايمان هاي سه قلو مرخصي زايمان

:استفاده از پاس شير

يك24پرسنل حق دارند تا و تائيد دفتر پرستاري به مدت ماهگي فرزندشان، در هر شيفت كاري با هماهنگي پرستار

م كار بخش كم حتي االمكان در ساعتي كه تراك(ساعت از پاس شير بدون كسر از مرخصي اختصاصي استفاده نمايند 

تا).باشد ) بدون كسر از مرخصي استحقاقي(ماهگي كودك روزانه از يك ساعت مرخصي24پرسنل مي توانند حداكثر

.استفاده نمايند

و غيبت هاي غير موجه :دير آمدن

از ساعات-1 شب13-15/13صبح، بعد از ظهر7-15/7حضور در محل كار بر حسب شيفت در خواهد بود19-15/19و

و در نهايت كسر  و در صورت تكرار اخطار كتبي با درج در پرونده ساعت تاخير مكرر توسط سرپرستار ابتا اخطار شفاهي

.شيفت به صالحديد صورت مي گيرد

شد) به هر علت كه باشد(چنانچه شخص بدون اطالع قبلي-2 .سر كار حاضر نشود، طبق مقررات با وي رفتار خواهد

و زايمان(ت از مرخصيتأخير در بازگش- و مطابق ضوابط فوق عمل خواهد) ساليانه نيز بعنوان غيبت غيرمجاز تلقي مي شود

.شد

كه-4 و دفتر پرستاري فردي در سر كار حاضر نشود غيبت تلقي مي گردد در صورتي كه بدون اطالع قبلي به سرپرستار

ت ابا فرد خاطي طبق مقررات برخورد شودسرپرستار بايد غيبت فرد مورد نظر را كتباً به دفتر پرستار .ي گزارش دهد

و با فرد خاطي طبق مقررات- و يا ترك محل كار بدون رعايت راحل قانوني خالف مقررات مي باشد غيبت غير موجه

.برخورد خواهد شد
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و حادثه :بيماري

ع داده شود، در صورت اظهار اطال) حداقل طي شيفت قبل(گزارش كسالت بايد قبل از ساعت فرا رسيدن شيفت كاري

و توسط پزشك اورژانس ويزيت شود، گواهي بيماري تنها از پزشك(بيماري پرسنل بايد بالفاصله به بيمارستان مراجعه

و از مراكز دانشگاهي قابل قبول مي باشد .)مرتبط با بيماري

و شخصاً به سوپروايزر مربوطه اطالع دهد و الزم از بيماران، هم پرسنل موظف است كسالتش را فوراً براي تأمين توجه كامل

.تا در صورت تائيد لزوم استفاده از مرخصي استعالجي، ترتيب جانشيني وي توسط ديگران داده شود

رهيچ يك از كارمندان بخش پرستاري نبايد تلفني كسا- و از حاضر شدنلت خود در محل خدمت امتناع كنندا اطالع دده

و حاد كه به تائيد سوپروايزر برسد .مگر در موارد اورژانسي

و اتفاقاتي كه ناگهاني روي مي دهند بايد به سرپرست مربوطه اطالع داده شود- .براي بيماريها

و بدون در صورت عدم رعايت مقررات ذكر شده فوق روزهاي غيبت به علت بيما-  ري تحت عنوان غيبت غير موجه

.حقوق محسوب خواهد شد

:مرخصي استعالجي

قابل قبول است، استفاده از مرخصي استعالجي توسط پزشك كشيك، معتمد بيمارستان مرخصي استعالجي با تأييد پزشك

دق(قابل پذيرش است  و مدت استفاده و نام خانوادگي بيمار، نوع بيماري شبه شرط اينكه نام و داراي تاريخ صحيحوديقاً قيد

.)و معتبر باشد، بعالوه نام پزشكو شماره نظام پزشكي مشخص باشد

از) بيمارستان(روز به تأييد پزشك معتمد3استعالجي تا و بيشتر روز بايد به تاييد كميسيون پزشكي دانشگاه3برسد

و پس از تأييد در اولين فرصت به دفتر پرستاري تحويل  و مزاياي پرسنل مشمول استفاده از بيمه تأمين.گرددبرسد حقوق

و از بيمه مذكور مزايا را دريافت مي نمايند بنابراين حتماً بايد3اجتماعي در ايام مرخصي استعالجي بيشتر از  روز قطع

).شامل پرسنل طرحي نيز مي باشد(روز اول استعالجي به اداره بيمه ارسال گردد3حداكثر در 

:نان مشمول بيمه خدمات درمانيكارك-

 با تأييد كميسيون پزشكي دانشگاه- تا سه هفته با تأييد پزشك معتمد علوم پزشكي بيش از سه هفته

:بيمه تأمين اجتماعي مشمولكاركنان-

و غرامت بايد از سازمان تأمين اجتماعي اخذ نشود .حقوق از بيمارستان قطع
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:برنامه ماهيانه

و همكاري الزم برنامه ماهيانه و پنجم هر ماه بايد به دفتر پرستاري تحويل داده شود كه پرسنل بايد قبالً هماهنگي در بيست

.جهت تنظيم برنامه درخواستي خود را با سرپرستار بخش به عمل آورند

و كليه وساي ل را از مسئول تقسيم كار در ابتداي هر شيفت مشخص مي گردد، مسئول شيفت موظف است بيماران را بر بالين

و نظارت كامل بر حسن اجراي كار بقيه پرسنل داشته باشد، همچنين نظارت بر كار پرسنل شيفت قبل تحويل گرفته

و اخالق داشته باشد و رعايت بهداشت .خدماتي جهت نظافت بخشو رعايت يونيفرم

و فعاليتهاي آموزشي در ارزيابي ماهيانه و تشويقي,نمره ساليانه- شركت در كالسهاي آموزشي .تاثير دارد...وطرح كارانه

:ارتباطات فردي

و و دوستانه و در محيط كار رفتاري محترمانه ازكليه پرسنل انتظار مي رود كه مقررات مندرج در اين راهنما را به كار بندند

و همكاري با يكديگر داشته باشند از غرض ورزيهاي بي مورد، سوء ظن، اخالل در كار مسالمت آميز توأم با حسن نيت

و سستي در انجام وظيفه كه عامل اصلي نارضايتي هاي محيط كار مي باشد دو و ديگران را نيزريكديگر، اهمال ي كرده

بلكه با رعايت.تشويق به اعمال صحيح نمايند در موارد بروز برخورد افراد نبايد مسائل را بطور فردي با يكديگر مطرح نمايند

و تنها در صورت لزوم به رئيس پرستاري مراجعه نمايند سلسله مراتب به .سرپرست مربوطه مراجعه

:پايان مدت دوره خدمت

و انجام وظايف محوله طبق مقررات جاري دانشگاه اقدام خواهد شد، تعيين نوع و ضعف در نوع كار در موارد عدم صالحيت

و براساس نياز و انجام وظايف به صالحديد مسئول مربوطه و بخش و بخش صورت خواهد گرفت ترك ناگهاني بيمارستان

و مطابق مقررات با فرد خاطي برخورد مي شود .بدون اطالع محل خدمت جرم محسوب شده

هنگام به پايان رسيدن طرح نيروي انساني از يك ماه قبل به سرپرستار مربوطه يادآوري شود تا جايگزيني الزم صورت

.گيرد

و تحول وسايل بخش :و اموال بيمار تحويل

يك( و در صورت مفقود شدن و حفظ آنها وظيفه تك تك پرسنل مي باشد وسايل موجود در بخش اموال بيمارستان هستند

و متعلقات  وسيله كليه پرسنل موجود در شيفت مربوطه مسئول تأمين آن هستند، اموال بيمار هر گونه وسيله پزشكي

و(شخصي  و با تأييد مسئول بخش پس از دريافت رسيد به يكي از بستگانبا...) پرونده، عكس راديولوژي يد فهرست شود

و يا در صورت نداشتن همراه در مكان امني در بخش نگهداري خواهد شد، و همراهان.)نزديك بيمار توصيه مي شود بيمار

و قيمتي در بخش به همراه نداشته باشند .هيچگونه وسيله زينتي
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و در صورت مشاهده موارد خالف اصول صحيح كليه پرسنل بايد در استف اده صحيح از وسايل موجود نهايت دقت را نموده

زده» خراب است«نگهداري مراتب را به مسئول مربوطه گزارش دهند در صورت مواجهه با دستگاه معيوب روي آن برچسب 

و پيگيريهاي الزم به عمل آيد .شود

:حفظ حريم

ا و حفظ صول اوليه در محرمانه نگهداشتن اطالعات مربوطه به بيمار وظيفه همه است در غير رعايت حريم شخصي بيمار

اينصورت برابر مقررات رفتار خواهد شد در موارد معاينه بيمار انجام پروسيجرهاي خاص از قبيل تعويض پانسمان، نوار قلب، 

و غيره ضمن ارائه توضيحات الزم به بيمار استفاده از و يا هر وسيله ديگر براي حفظ حريم قرار دادن سوند فولي پاراوان

.بيمار الزامي است

:كاربرد وسايل بخش

و نگهداري از كليه وسايل موجود در بخش را بياموزيد در صورت عدم. ضمن مراقبت كامل از وسايل بخش نحوه به كارگيري

و در اين موارد از دستكاري اكثر اين. دستگاهها جداً خودداري كنيد آگاهي از سرپرستار يا پرستاران خبره كمك بگيريد

و نياز به تعمير داشته باشد و ممكن است با زدن يك كليد اشتباه خراب شده .دستگاهها ديجيتالي بوده

:رازداري

و افشاء و كتبي و بايد از هر گونه ابراز شفاهي يكي از جنبه هاي اخالقي حرف پزشكي رازداري در مقابل اسرار بيمار است

.به ديگران جداً خودداري شود اسرار

:طرح انطباق

و انجام پروسيجرهاي و رعايت شعائر اسالمي الزم است حتي االمكان مراقبت از بيماران با توجه به لزوم حفظ حرمت بيمار

.درماني توسط پرسنل هم جنسو يا با حضور همراه هم جنس صورت پذيرد

:حفظ اسناد

و بهداشتي درماني افراد مي بدون شك پرونده پزشكي يكي از مهم و حاوي حساس ترين اطالعات پزشكي ترين مدارك

و  و مدارك موجود در آن از اولويت بااليي برخوردار استاسناباشد كه حفظ محرمانگي اطالعات مندرج كليه مشاهدات،.د

و اقدامات درماني ثبت شده در پرونده، تنها بايد در اختيار تيم درماني قر و هرگز نبايد در دسترس افراد ارزيابي ها ار گيرد

و همراهان  و آرامش مانع دسترسي اقوام و الزم است كه كادر درماني با متانت و يا بستگان بيمار قرار داده شود غير مسئول

.بيمار به پرونده باليني بيمار شوند
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:رعايت سلسله مراتب

، رياست، مديريت پرستاري، سوپر و بزرگتر، ساير كارمندان, وايزرها، سرپرستارنحوه برخورد با مديريت پرستاران خبره

و با حفظ احترام باشد و خدمات مناسب .بيمارستان

و نياز رفتن به آن بخش ها دچار مشكل نشويد- در صورتي. قسمت هاي مختلف بيمارستان را بشناسيد تا در صورت لزوم

و نهايت تالش خود را در كه طبق نظر سوپروايز بايد در بخش ديگري انجام وظي فه نماييد با دفتر پرستار همكاري نماييد

زيرا سوپروايزر مسئول ايجاد تعادل در قسمت هاي مختلف بيمارستان. جهت رفع مشكل همكاران ديگر خود به كار گيريد

.مي باشد

:كنترل عفونتواحدهمكاري با

و كارش پرسنل جديدالورود بايد.ناس بهداشت محيط اداره ميگرددواحد كنترل عفونت توسط يك سوپروايزر كنترل عفونت

و در اسرع وقت به اين واحد معرفي گردند و كارت واكسيناسيون بوده .داراي شناسنامه بهداشتي

و موارد كنترل عفونت در كاردكس كنترل عفونت بخش ها موجود اطالعات الزم در باره نحوه مناسب رعايت بهداشت

 ميباشد

:حد اموزش همكاري با وا

و مقررات اداري آشنا كليه پرسنل جديدالورود پس از مشخص شدن واحدهاي خدمت توسط سوپروايزر آموزشي با قوانين

از قبيل پروتكل دارو درماني(الزم به ذكر است موارد اموزشي در كاردكس اموزشي بخش ها موجود ميباشد.ميگردند 

و,نويسي پرستاري گزارش,نحوه صحيح ساكشن,اكسيژهن درماني,  ...)شرح وظايف مربوط به تمام رده ها

و نكات مراقبتي پرستاري.از طريق سيستم كامپيوتري در هر بخش كه متصل به شبكه ميباشد با,فيلم هاي آموزشي كار

و,تجهيزات پزشكي  .در دسترس ميباشد. ... كتابچه ژنريك

وموآالزم به ذكراست كليه پرسنل با هماهنگي رابطين ضمن آموزش زشي در كالس هاي آموزشي درون بيمارستاني

و حداكثر40حداقل(خدمت و. ملزم به شركت ميباشند)ساعت در سال 100ساعت كنفرانس هاي درون بيمارستاني

.فعاليتهاي آموزشي در بارم طرح كارانه تاثير گذار ميباشد

يواحد اموزش دفتر پرستاري مركز آموزشي درماني شهيد بهشت


