کتابچه توجیهی بدو ورود
برای فراگیران مرکز آموزشی و درمانی
شهید مطهری
تهیه کنندگان
(دکتر مصطفی ده مرده ئی-ریاست بیمارستان)
(ریحانه مختاری-مسئول بهبود کیفیت)
(منیژه رجبی-مسئول آموزش پزشکی)

آنچه باید فراگیران در رابطه با سنجه های استاندارد
اعتباربخشی بدانند:

.1آگاهی از رسالت،چشم انداز و ارزش های مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری
.2آگاهی و عمل به مفاد منشور حقوق بیمار
.3پوشیدن لباس فرم و نصب اتیکت شناسایی)(dress code
.4معرفی خود قبل از انجام هر اقدامی به بیمار یا همراه وی
.5آگاهی و عمل به استانداردهای ایمنی بیمار و  9راه حل ایمنی
.6آگاهی و عمل به استانداردهای پرونده نویسی
.7آگاهی و عمل به خط مشی حداقل های قابل قبول شرح حال و خالصه پرونده
 .8آگاهی از کنترل عفونت،ایمنی و مدیریت خطر،الزامات بیمه ای و (....مربوط به
اعتباربخشی)
.9آگاهی از شرح وظایف و محدوده فعالیت طبق خط مشی های معاونت آموزشی
.11شرکت در دوره های مرتبط استانداردهای اعتباربخشی با هماهنگی واحد آموزش
.11آگاهی از کتابچه های توجیهی عمومی و اختصاصی
 .12آگاهی از کتابچه های ایمنی و سالمت شغلی

در صورت دریافت هرگونه اطالعات بیشتر به دفتر بهبود کیفیت مراجعه نمایید

تاریخچه مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری:
مرکز از بدو تاسیس تاکنون :مرکز آموزشي و درماني شهید مطهري درسال  2531تحت عنوان بیمارستان
سوانح و سوختگي توسط جمعیت آسیب ديدگان از سوختگي به عنوان اولین مرکز اصلي و تخصصي ارائه
دهنده خدمات درماني به بیماران سوخته شروع به فعالیت نمود .اين مرکز در حال حاضر به عنوان يكي از مراکز
آموزشي ،درماني تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران با بهره گیري از وجود
اساتید فوق تخصص رشته جراحي پالستیك و ترمیمي و متخصصین جراحي عمومي و سايرکادرآموزشي ورزيده
عالوه بر انجام امور درماني نسبت به ارائه آموزش دروس جراحي هاي سوختگي و ترمیمي به دانشجويان،
رزيدنتهاي تخصصي جراحي عمومي؛ دانشجويان پرستاري و پرستاران بیمارستانهاي مختلف از سراسرکشورکه
به منظور فراگیري مباحث يادشده به اين مرکز مراجعه مي نمايند ،فعالیت دارد .اين بیمارستان داراي 225
تخت فعال و بخش هاي مختلفي است که با توجه به وضعیت خاص بیماران سوختگي ،و براساس نوع و درجه
آن در هر يك از بخشهاي مربوطه بستري و تحت درمان قرار مي گیرند .اين مرکز در سال  2531اقدام به
بازسازي تعدادي از بخش ها ،اورژانس ،اتاق عمل و تجهیز بخش ها به تجهیزات جديد در زمینه سوختگي نمود.
در ادامه اين بازسازي ها ،در سال  2531بازسازي بخشهاي زنان ،اطفال ،سي اس آر و احداث بخش BICU
انجام شد .همچنین قسمت کلنیك مشتمل بر کلینیك سوختگي ،جراحي سوختگي و جراحي ترمیمي در سال
 2531مورد بهره برداري قرار گرفت .تاسیس مرکز تحقیقات سوختگي در سال  2531يكي از گام هاي مهمي
است که با ارائه برنامه هاي خود امید است گام مهمي در زمینه پژوهش ،تحقیق و ارتقاء سطح مراقبت و درمان
بیماران دچار سوختگي برداشته شود.

معرفی اجمالی مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری:
تاريخ تاسیس :سال  2533با پیشنهاد و پیگیري مرحوم دکتر اصانلو
تارخ صدور مجوز بهره برداري :سال 2531
پروانه تاسیس /111111/11 :پ
مساحت فضاي مرکز 22111 :متر مربع
مساحت ريز بناي مرکز 3311 :متر مربع
نوع مالكیت :دولتي (تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي ايران)
نوع فعالیت :آموزشي و درماني
نوع تخصص :سوختگي و ترمیم عوارض سوختگي
تعداد کل تخت مصوب 213 :تخت
تعدادکل تخت فعال واتاق عمل 221 :تخت فعال 3 ،اتاق عمل سوختگي و  1اتاق عمل ترمیمي هرکدام داراي
يك تخت بستري ودرمجموع داراي2تخت سرپايي است
تعداد کل بخش هاي بالیني 3 :بخش (اطفال  21تخت ،زنان  21تخت ،مردان يك 23تخت ،مردان دو 23تخت و
 22 BICUتخت،ترمیمي  23تخت)
بخشهاي پاراکلینیكي 3 :بخش (آزمايشگاه ،راديولوژي ،سونوگرافي ،داروخانه ،فیزيوتراپي،کاردرماني)
درمانگاه ها 1 :درمانگاه (سوختگي ،جراحي عمومي ،جراحي ترمیمي ،عفوني ،داخلي ،قلب،ارتوپدي)
مراکز بیمه پايه طرف قرارداد :تامین اجتماعي ،خدمات درماني ،نیروهاي مسلح و کمیته امداد امام (ره)
مراکز بیمه تكمیلي طرف قرارداد :پارسیان ،ايران ،دانا ،سینا و آتیه سازان حافظ
ضريب اشغال تخت :سال )%11( 2533
تلفن دفتر رياست و مديريت 33332131 :و 33111152

رسالت مرکز آموزشی و درمانی شهید مطهری:
مرکز آموزشي و درماني شهید مطهري با بهره گیري از ظرفیتهاي آموزشي موجود و توانمنديهاي علمي و مهارتي
اعضاي هیئت علمي،پزشكان،کارکنان و فراگیران مسئول تامین،حفظ و ارتقاي سطح کیفي ارائه خدمات درماني و
آموزشي عادالنه و ارتقاء سالمت بیماران دچار سوختگي در سطح داخل و خارج کشور مي باشد.

چشم انداز مرکز آموزشی و درمانی شهید مطهری:
اين مرکز در نظر دارد با ارائه خدمات آموزشي و درماني با باالترين کیفیت و ايجاد شرايط مناسب و ايده آل براي
تمامي مراجعین و فراگیران تا سال  2533به عنوان برجسته ترين قطب آموزش ،درمان و پژوهش سوختگي در
خاورمیانه شناخته شود.

ارزش های مرکز آموزشی و درمانی شهید مطهری:
*عدالت محوري

*بیمار محوري

*کیفیت گرايي

*نوگرايي در آموزش

*قانون مداري

*سالمت محوري

چارت سازمانی مرکز آموزشی و درمانی شهید مطهری

معرفی مسئولین مرکز آموزشی و درمانی شهید مطهری
ریاست:دکتر مصطفي ده مرده ئي(فوق تخصص جراحي پالستیك و ترمیمي)
معاون آموزشی :دکتر بهنام ثبوتي(فوق تخصص عفوني اطفال)
معاون اجرایی:دکتر رامین هومند(متخصص جراحي عمومي)
مدیریت:دکتر علي اصغر کريمي(پزشك عمومي)
مدیر پرستاری:پرويز نمازي (کارشناس ارشد مراقبت هاي ويژه)
مسئول توسعه آموزش بالینی:دکتر بهنام ثبوتي(فوق تخصص عفوني اطفال)
مسئول آموزش پزشکی:منیژه رجبي(کارشناس آموزش)
مسئول بهبود کیفیت:ريحانه مختاري(کارشناس ارشد مديريت خدمات بهداشت و درمان)

سوپروایزرها:
 -2بیتا کامرانفر :سوپروايزر آموزشي
 -1پريسا پهلوانپور :سوپروايزر کنترل عفونت
 -5غالمرضا خانجاني :سوپروايزر بالیني
 -3مهديه امیرزاده :سوپروايزر بالیني
 -3کبري قاسمي نژاد :سوپروايزر بالیني
 -1احمدرضا محمدزاده :سوپروايزر بالیني
 -1رقیه صمیمي :سوپروايزر آموزش به بیمار

روسای بخش های مرکز آموزشی و درمانی شهید مطهری
بخش اورژانس

دکتر رضا صالحي

فلوشیپ طب اورژانس و متخصص بیهوشی

بخشهاي سوختگي حاد

دکتر سید حمید صالحي

متخصص جراحی عمومی

درمانگاه

دکتر مصطفي ده مرده ئي

فوق تخصص جراحی پالستیک وترمیمی

اتاق عمل

دکتر علي اکبر جعفريان

متخصص بیهوشی

اطفال

دکتر بهنام ثبوتي

فوق تخصص عفونی اطفال

بخش ترمیمي

دکتر غالمرضا موسوي مجد

فوق تخصص جراحی پالستیک وترمیمی

بخش BICU

دکتر آزاده امامي

متخصص بیهوشی

سرپرستاران بخش های مرکز آموزشی و درمانی شهید مطهری
بخش

نام و نام خانوادگي

بخش

نام و نام خانوادگي

درمانگاه

علي سجادي

مردان يك

لیال دانش پژوه

اورژانس

پريسا شريعت زاده

مردان دو

محبوبه مقیمي

اتاق عمل

لیال عشقي

BICU

سمیه فرامرزي

زنان

رز شیپري

اطفال

پريسا زندياني

CSR
ترمیمي

رضا احمدي
زينت اندي

مسئولین واحدهای غیربالینی مرکز آموزشی و درمانی شهید مطهری
واحد

نام و نام خانوادگي

واحد

نام و نام خانوادگي

مسئول آموزش

منیژه رجبي

مسئول تاسیسات

سینا ولي زاده

مسئول انفورماتیك

سمیرا ماه زاده

مسئول امور مالي

حسین عبدالعلي

مسئول تدارکات

محمود خلیلي

مسئول مدارک پزشكي

رضا ناصرخاکي

مسئول کارگزيني

ماهرخ فراهاني

مسئول مددکاري

منیژه رحیمي پور

مسئول لنژري

کامران عزتي

مسئول راديولوژي

محمود میرطاهري

مسئول انبار

يزدان پناه حسني

مسئول فیزيوتراپي

نبي اله تقدسي

مسئول دبیرخانه

سولماز قرشي

مسئول امور اداري

بهمن نقیان

مسئول حراست

مصطفي عسگريان

مسئول دفتر رياست

نیره طوفانیان

مسئول بهبود کیفیت

ريحانه مختاري

مسئول آزمايشگاه

سعید متدين

اعضای هیئت علمی مرکز آموزشی و درمانی شهید مطهری
1

دکتر مصطفی ده مردئی

2

دکتر رضا وقردوست

3

سید غالمرضاموسوی مجد

4

دکتر حمید کریمی اصطهباناتی

5

دکتر بهنام ثبوتی

6

دکتر سیامک فرخ فرقانی

7

دکتر سید حمید صالحی

8

دکتر رضا صالحی

فوق تخصص
ریاست بیمارستان
فوق تخصص
فوق تخصص
رئیس بخش ترمیمی
فوق تخصص

جراحی پالستیک وترمیمی
جراحی پالستیک وترمیمی
جراحی پالستیک وترمیمی
جراحی پالستیک وترمیمی و
سوختگی

فوق تخصص
رئیس بخش اطفال

عفونی اطفال

معاون آموزشی مرکز
فوق تخصص
متخصص
( رئیس بخشهای سوختگی حاد )

جراحی پالستیک وترمیمی
جراحی عمومی

متخصص

فلوشیپ طب اورژانس+

رئیس بخش اورژانس

بیهوشی

9

دکتر مریم رهام

متخصص

عفونی و بیماریهای گرمسیری

11

دکتر مهنوش مومنی

متخصص

جراحی عمومی

11

دکتر مهدی عباس زاده

متخصص

ارتوپدی

12

دکتر آزاده امامی

13

دکتر علی اکبر جعفریان

متخصص
رئیس بخش ICU
متخصص
رئیس گروه بیهوشی

بیهوشی
بیهوشی

14

دکتر کامران آقاخانی

متخصص

پزشکی قانونی

15

دکتر طیب قدیمی

فوق تخصص

جراحی پالستیک وترمیمی

16

دکتر محسن حسن زاده

فوق تخصص

جراحی پالستیک وترمیمی

17

دکتر نسرین نژاد سروری

دکتری

اخالق پزشکی

اهداف آموزشی مرکز آموزشی و درمانی شهید مطهری
:Gارتقای سطح کیفی و کمی فعالیتهای آموزشی و پژوهشی در مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری
:S1استقرار واحد توسعه آموزش بالیني(  ) EDOدر مرکز آموزشي درماني شهید مطهري
:S2ارتقاي فرآيندجذب اعضاي هیئت علمي جديد در مرکز آموزشي درماني شهید مطهري
:S3استقرار کمیته هاي آموزش،ساماندهي پژوهش هاي بالیني،نظارت و ارزشیابي دروني،ممیزي بالیني و
مديريت خطا در مرکز آموزشي درماني شهید مطهري
:S4ارتقاي فضاي فیزيكي آموزشي و استفاده بهینه از تجهیزات کمك آموزشي در مرکز آموزشي درماني شهید
مطهري
:S5ترويج مشارکت و تعامل بین اساتید،کارکنان و گروههاي آموزشي مختلف در مرکز آموزشي درماني شهید
مطهري
:S6توسعه و تقويت فرهنگ اخالق پزشكي در مرکز آموزشي درماني شهید مطهري
:S7ارتقاي سطح کیفي برنامه هاي آموزشي ماهیانه مشترک گروههاي پزشكي،پیراپزشكي و پرستاري در مرکز
آموزشي درماني شهید مطهري
:S8ارتقاي ارزيابي هاي دروني کلیه برنامه هاي آموزشي در مرکز آموزشي درماني شهید مطهري
:S9افزايش رضايتمندي و توانمندي اعضاي هیئت علمي در جهت ايفاي وظايف و ارتقاي عملكرد در مرکز
آموزشي درماني شهید مطهري
:S10ارتقاي مشارکت و تعامل بین اساتید،کارکنان و گروههاي آموزشي مختلف با مرکز تحقیقات سوختگي در
انجام پژوهش در مرکز آموزشي درماني شهید مطهري

آئین نامه نحوه پوشش مرکز آموزشی و درمانی شهید مطهری
Dress code
پوشش دانشجويان  ،هنگام ورود به بیمارستانها ي آموزشي ومحیط هاي بالیني بايد داراي ويژگیهاي زيرباشد:
-2روپوش دانشجويان بايدسفید ،تمیز ،مرتب  ،بلند ،راحت  ،داراي نشاان (آرام) دانشاگاه  ،متناساب باا فصال ،
ضخمیم ودکمه بسته باشد.
-1خانم هاي دانشجو ،ازمقنعه هاي بلند استفاده کنند وحجاب اسالمي مناسب باضوابط شرعي رارعايت نمايناد.
پوشاندن مو به صورت کامل مورد تاکیداست.
-5جورابها بايد متناسب باشند واز نپوشیدن جوراب خودداري شود.
-3کفشها بايد ،راحت  ،جلوبسته  ،پنجه پهن  ،تمیز وداراي رنگ ماليم ومتعارف باشد.
-3ازپوشیدن دم پايي درمحیط هاي بالیني بايد خودداري شود.
-1ازروپوش  ،وشلوارتنگ وچسبان  ،کوتاه ودراندازه غیرمعمولي با رنگ هاي تند نبايد استفاده شود.
 -1ازتي شرت ولباسهاي ورزشي حاوي تصاويرو نوشته هاي نامتناسب با عرف پرهیزشود.
-3درمدت حضوردرمحیطهاي بالیني  ،همراه داشتن کارت شناسايي معتبرو عكس دارحاوي حرف اول نام  ،ناام
خانوادگي  ،عنوان  ،نام دانشكده ونام رشته الزامي است.
 -3درمحیط هاي بالیني  ،ازبه کاربردن وسايل آرايشي وزيورآالت مانند دست بند ،گردن بند ،النگاو  ،انگشاتري
طال( به جزحلقه ي ازدواج) وعطرهاي تند وحساسیت زا بايد خودداري شود.
-21ناخن ها بايدکوتاه  ،تمیز ،بدون الک باشد .استفاده ازناخنهاي مصنوعي وناخن بلند به دلیل افزايش شاانس
انتقال عفونت واحتمال آسیب به بیماران مناسب نیست.
-22دانشجويان آقا نبايد موهاي خودرا به صورت هاي غیرمتعارف وبلندترازحد معمول نگاه دارند.

استانداردهای ایمنی بیمار
چرا ايمني بیمار مهم است؟
رسالت (ماموريت) بیمارستان ارايه خدمات پزشكي ايمن و اثر بخش به مراجعین مي باشد
&

Safe

Effective

شواهد معتبر بین المللي نشان مي دهد که ايمني بیماران در مراکز بهداشتي و درماني در وضعیت مطلوبي قرار
ندارد.
 %31مردم نگران خطاهاي پزشكي در بیمارستانها هستند.
خطاهاي پزشكي

Medical Errors

ايمني بیمار پرهیز ،پیشگیري و کاهش نتايج ناگوار يا آسیب به بیمار ناشي از فرآيند مراقبت هاي پزشكي مي
باشد
برآوردها نشان مي دهند که در کشورهاي توسعه يافته به ازاي هر ده بیمار ،يك بیمار در طول دريافت خدمات
مراقبتي در بیمارستان صدمه ديده است .طیف وسیعي از خطاها يا حوادث شديد ممكن است مسبب بروز صدمه
شده باشد.
در کشورهاي در حال توسعه ،احتمال اينكه بیماران در بیمارستان ها صدمه ببینند بسیار بیشتر از احتمال آن
درکشورهاي صنعتي است .خطر احتمالي عفونت هاي اکتسابي در بیمارستان در برخي کشورهاي در حال توسعه
حدود  11برابر بیشتر از آمار اين عفونت ها در کشورهاي توسعه يافته مي باشد.
مولفه هاي کیفیت در خدمات بهداشتي و درماني
Safety

Patient-centeredness
Equity

Effectiveness
Efficiency

خطاي پزشكي ()Medical Error

Timeliness

خطا ( :)Errorعدم موفقیتِ اقدامات برنامه ريزي شده براي دستیابي به اهداف مورد انتظار؛ ناشي از عدم
پیشرفت اقدامات مطابق برنامه ،و يا نقص در خودِ برنامه ويا هر نوع خطايي که در فرايند ارائه مراقبت
سالمت رخ دهد ،چه باعث صدمه و آسیب به بیمار گردد و چه هیچ آسیبي در پي نداشته باشد.
خطاهاي پزشكي دو نوعند:
 روش درست ما آنطور که مي خواهیم پیش نمي رود خطادراجراي درمان”“error of execution
 روش انتخابي ما از ريشه اشتباه است خطا در برنامه ريزي براي بیمار”“error of planning
در هر مرحله از ارائه خدمات بالیني از تشخیص تا درمان حتي در فاز پیشگیري ممكن است خطاي پزشكي رخ
دهد

انواع خطاهای انسانی از نظر توانایی فردی:
Human Commission
انجام اقدام اشتباه

داروي اشتباه انديكاسیون اشتباه

بجاي عضالني

طول مدت درمان يا فواصل اشتباه

روش انتقال اشتباه به بیمار مثال تزريق وريدي
نام بیمار يا اطالعات اشتباه از او

Human Omission
عدم اقدام اشتباه

ناتواني در تنظیم دوز

عدم تجويز روش استفاده توسط بیمار

عدم ذکر طول درمان يا دوز مورد نیاز
عدم ذکر اطالعات قانوني مورد نیاز مثل تشخیص بیماري

خطا چگونه رخ مي دهد ؟

تعریف خطای پزشکی
قصور خدمت يا ارتكاب عمل اشتباه در برنامهريزي يا اجرا که به طور بالفعل يا بالقوه باعث يك نتیجه ناخواسته
ميشود .اين تعريف به طور مشخص حیطههاي کلیدي علل خطا (قصور يا ارتكاب ،برنامهريزي و اجرا) را
دربرميگیرد

20استاندارد ایمنی بیمار

 .2بیمارستان درمورد ايمني بیمار برنامه استراتژيك دارد و آن را اجرايي و عملیاتي مي کند .
 .1بیمارستان داراي مديران وکارمنداني مي باشدکه وظايف  ،مسئولیت و اختیاراتي در خصوص ايمني بیمار
دارند.
 .5مديران به منظور ارتقاء فرهنگ ايمني بیمار ،شیوه هاي اجرايي سالمت بیمار را رهبري کرده و درمورد
مديريت ريسك آموزش ديده و روي فرصت هاي بهبود و ارتقاءايمني فعالیت مي کنند .افراد به کار گرفته
شده مديريت ريسك و سالمت بیمار را کنترل مي کنند .
 .3بیمارستان به طور ماهیانه مورتالیتي و موربیديتي را در کمیته هاي بیمارستاني بررسي مي کند .
 .3وسايل و لوازم ضروري در بیمارستان در دسترس  ،آماده و کالیبر مي باشد .
 .1بیمارستان برنامه و پروتكل مشخصي جهت پاک سازي لوازم پزشكي جهت استفاده مجدد آنها دارد و
بیمارستان تجهیزات کافي جهت پاک سازي و استريلیزه کردن سريع لوازم را دارد .
 .1بخش . CSRو استريل بیمارستان فعال بوده و دستور العمل هاي جهت اجراي برنامه ها دارد
 .3پرسنل استخدام شده چه دائم و چه موقت مهارت کافي و دانش الزم جهت اجراي برنامه هاي فرايندي
رادارند.
 .3قبل از انجام هر پروسه تهاجمي از بیمار رضايت گرفته مي شود و بیمار از تمام خطرات احتمالي پروسه اطالع
دارد.بیمارستان به اندازه کافي به بیمار اطالعات داده و بیمار اجازه دخالت و تصمیم گیري در مراحل درمان
را دارد.
 .21تمامي بیماران از طريق مشخصات کامل  ،تاريخ تولد شناسايي مي شوند ولي شماره اتاق و تخت وسیله
شناسايي نمي باشد.
 .22بیمارستان کانالهاي ارتباطي براي بحرانهاي ضروري دارد و داراي يك نظام و برنامه مشخص جهت شناسايي
موارد مربوط به ايمني بیمار مي باشد.
 .21بیمارستان برنامه مشخص و مناسبي در مورد نتايج آزمايشاتي که پس از ترخیص بیماران دريافت مي شود
را دارد.
 .25بیمارستان گايدالين ها و دستور العمل هايي در خصوص کنترل و پیشگیري از عفونت دارد .
 .23بیمارستان نظام و دستور العمل مشخص در خصوص ضد عفوني تمام تجهیزات و لوازم بخصوص در شرايط
بحران را دارد.

 .23بیمارستان گايدالين و دستورالعمل هايي در مورد ايمني خون و فرآورده هاي آن را داشته که آن را عملیاتي
و اجرايي مي کند )گايدالين درمورد پروسیجر خون ،ترانسفوزيون خون ،کراس مچ خون،خون ناسالم وحوادث
غیر منتظره وبیمارستان سیاست انجام تزريقات ايمن و جراحي ايمن را دارد .
 .21بیمارستان يك سیستم دارو دهي ايمن دارد ) .وجود دارو هاي حیاتي  42ساعته در بیمارستان(
 ، .21بیمارستان براي مراحل انتخاب دارو  ،خريد و تامین دارو  ،نگهداري و انبار دارو (orderنويسي آماده
کردن دارو وتجويزدارو به بیمار دستور العمل مشخصي دارد(.
 .23بیمارستان داراي استاندارد هاي محیط ايمن مي باشد .بیمارستان محیط فیزيكي ايمن براي بیماران  ،براي
کارکنان و مالقات کنندگان دارد .
 .23کمیته ايمني محیط در بیمارستان تشكیل مي شودو امنیت بیمارستان بخصوص در بخشهاي اورژانس ويژه
و....در نظر گرفته مي شود(.
 .11بیمارستان داراي سیستم مديريت دفع مناسب پس مانده هاي بیمارستاني مي باشد .

کنترل عفونت
هدف از رعايت اصول کنترل عفونت
از سال  1987دستورالعملي مبني بر رعايت ) (CDCبه جهتپیشگیري از انتقال عفونتهاي بیمارستاني مرکز
کنترل بیماريها
جهت کنترل عفونت براي تمامي کشورها صادر ) (Universal standard precautionsحداقل ها به نام
احتیاطات استاندارد نمود .اين موارد شامل:
1.بهداشت دستها
2.استفاده از محافظت کننده هاي شخصي( مثل  :دستكش ،گان ،ماسك،کاله ،عینك و چكمه )
3.روشهاي تزريقات ايمن ،ضد عفوني و بهداشت لوازم و محیط بیمار،
4.بهداشت تنفسي ،
و به شكل تخصصي تر آن درانواع ايزوالسیون هامطرح گرديده است.

بهدا شت دستها:
بهداشتي نمودن اصولي دستها  ، CDC،شستشوي اصولي دستها  ،مهمترين راه کنترل عفونت است  .طبق
گزارشات اخیر يكي از مهمترين راههاي کنترل عفونت بیمارستاني است  .به طور خالصه بهداشت دست به
منظور پیشگیري از  4رويداد انجام میشود که عبارتند از ) : 1کلونیزاسیون در بیماران ) 2عفونتها با منشاء دروني
وبیروني در بیماران ) 3عفونت در کارکنان مراقبتهاي بهداشتي ) 4کلونیزاسیون پرسنل و محیط مراقبتي

جراحی عمل محل عفونت از پیشگیری ):(SSI
عفونت هاي محل عمل جراحي بخشي از عفونتهاي بیمارستاني را تشكیل میدهند .سن ،ديابت ،چاقي،مصرف
سیگار ،طول مدت بستري قبل از عمل ،تزريق فراورده هاي خوني و ، ....بیماران را مستعد عفونت محل عمل مي
کند.
اصول کلي پیشگیري از عفونت محل عمل جراحي عبارتست از:
کنترل قند خون بیماران به ويژه در بیماران کانديدCABG
کاهش مدت زمان بستري قبل از جراحي
آموزش به بیمار جهت ترک سیگار
کوتاه نمودن موهاي محل جراحي در کوتاهترين زمان قبل از عمل توصیه میشود فقط با استفاده از ماشین ريش
تراش
دوش گرفتن شب قبل از جراحي سبب کاهش کلوني میكروارگانیسم ها روي پوست میگردد
شستن محل هايي که قرار است برش جراحي در انجا صورت گیرد با محلول کلرهگزيدين قبل از عمل
آماده سازي پوست در اتاق عمل
رعايت اصول بهداشت دست در اتاق عمل
استفاده از انتي بیوتیك پروفیالکسي
رعايت نكات آسپتیك حین عمل جراحي و حین تعويض پانسمان

استریلیتی ست ها
هنگام باز کردن ستهاي استريل به تغییر رنگ انديكاتور داخل ست (تغییر رنگ روي انديكاتور با فلش مشخص
شده است) توجه فرمايید .در صورتیكه اين تغییر رنگ مشاهده نشد ست پانسمان استريل نبوده ،ارسال شود .
پس از اتمام کار انديكاتور در برگه  CSRمجددا جٌهت استريل شدن ،ست به واحد پرونده بیمار الصاق گردد.
برچسب مشخصات هر ست بر روي آن قرار دارد پساز باز شدن  ،اين برچسب در برگه پرونده بیمار الصاق گردد.
بعد از اتمام هر پروسیجري که نیاز به پگ استريل داشته باشد وسايل اضافه داخل پگ ازجمله سوزن ها  ،پنبه ،
گاز  ،و  ...از داخل پگ برداشته شده ،دور ريخته شود سپس وسايل ابتدا با آب ولرم و يك دترجنت شسته
میشوند بعد در محلول ضد عفوني موجود در بخش قرار میگیرد و در نهايت پس از گذشت زمان الزم که در
دستورالعمل ماده ضد منتقل میگردد.در صورتیكه هرگونه  CSRعفوني قید شده آبكشي شده وخشك میگردد و
جهت استريلیزاسیون به بخش صدمه سبب از بین رفتن پوشش ست گردد غیر استريل تلقي شده پس از تعويض
پوشش مجددا استريل گردد.

اخالق پزشکی
اخالق پزشكي به انگلیسي )Medical ethics (:سیستمي از اصول و قواعد اخالقي است که ارزشها و قضاوتها
را در حوزه پزشكي بكار ميگیرد .بعنوان يك رشته علمي ،اخالق پزشكي کاربردهاي عملي خودش را در
موقعیتهاي بالیني همزمان با کار روي تاريخ ،فلسفه ،الهیات و جامعهشناسي در برمیگیرد.

معیارها و ارزشها در اصول اخالق پزشکی
چارچوب رايج در تحلیل اخالق پزشكي روش بكارگیري «اصول 3گانه» است که توسط تام بیوچامپ و جیمز
چیلدرس در کتابشان بنام «قوانین اصول اخالق زيستي پزشكي »فرض مسلم دانسته شده است .اين روش3 ،
اصل اخالقي اولیه و ساده را شناسايي ميکند که در تعامل با يكديگر سنجیده و داوري ميشوند و توجه فرد را
به سمت حدود و وسعت کاربردشان جلب ميکنند .اين چهار اصل عبارتند از:
.2
.1
.5
.3

احترام به خود مختاري و استقالل فردي يعني بیمار حق دارد روش درمان خود را انتخاب کند يا از آن
امتناع کند.
سود رساني يعني فرد شاغل در اين حوزه بايد به نفع بیمار و سود او عمل کند.
عدم ضرر رساني يعني به فرد آسیبي وارد نشود.
عدالت يعني مسائل مربوط به توزيع منابع بهداشتي درماني کمیاب و تصمیمگیري در مورد اينكه چه
کسي چه درماني را دريافت ميکند ،عدالت و انصاف و برابري رعايت گردد.

اخالق و پزشكي به شكلي جداييناپذير به يكديگر پیوند خوردهاند .هر پزشكي پیش از شروع به کار
قسمنامهاي امضا ميکند که او را به رعايت اصولي ملزم ميسازد.محور و رکن نخست حرفه پزشكي ،ارتباط
پزشك با خدا و وجدان خود است و فقط در چند حرفه معدود مانند قضاوت ،چنین وضعیتي وجود دارد و
به همین علت است که سوگندنامه به عنوان يك موضوع جدي در پزشكي مطرح ميشود.در میان مشاغل
مختلف ،پزشكي به نوعي منحصر به فرد است ،چرا که مستقیم با جان آدمي مرتبط است .به همین دلیل،
اخالق جزيي جداييناپذير از علم پزشكي تلقي ميشود .در حال حاضر نیز قوانین و بیانیههاي متعددي براي
هدايت رفتارها و روشهاي حرفهاي پزشكي تدوين شده است.
اخالق پزشكي ،حقوق پزشكي و اخالق زيستي  5مقوله مطرح در پزشكي هستند .حقوق پزشكي بايدها و
نبايدهايي را که قوانین قضايي براي حرفه پزشكي تنظیم کرده مشخص ميکند ،اما اخالق پزشكي با حقوق
پزشكي متفاوت است .موضوع اخالق زيستي که بتازگي مطرح شده مطالعه روشمند برخورد و سلوک بشر در
چارچوب علوم زيستي و بدن انساني را مطرح ميکند.رعايت اصول اخالق پزشكي و برخورد و روش و منش

مناسب با بیمار و همراه او در فرهنگ و جامعه ما چه در طب قديم و چه طب جديد پیشینه غني دارد و
کتب و فصول مختلفي در مورد اخالق پزشكي در نوشتههاي طبیبان قديم بخصوص زکرياي رازي و ابن
سینا وجود دارد و در طب جديد هم الگوهاي بزرگ اخالقي مانند مرحوم دکتر قريب را داريم
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