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 بسمه تعالی

 

 مقدمه:

یی هک هب پیچک فرمود:     رنده را زیبا کنایمان   بیاورید هب خدا
سوال از استانداردهای اعتبار بخشی  665به لطف پروردگار منان، استخراج و دسته بندی بیش از 

ن گرامی به پایان رسید. کاربردی کارانسل چهارم به همت و همکاری تنی چند از عزیزان و هم

یزان با مطالعه این های این مجموعه می باشد. شما عز بودن و سهولت در یادگیری از ویژگی

یمنی و بهبود سطح ا فزایشدر راه ا ،سطح علمی خود ارتقاءنمودن به آن ضمن  مجموعه و عمل

 بر خواهید داشت. کیفیت خدمات درمانی، گامی موثر

خی برن رسول معارفی، محمد رضا رسولی و رامین شاکری در تهیه اآقایاز همکاری  در پایان

        ها طاهره حمزه و  خانمآرش مرادی و  سواالت و آقایان جواد قنبری، نیکان دیاله آبادی،

 گردد.و تشکر می کبری عبداهلل زاده در امر تایپ و ویرایش این مجموعه تقدیر 

 

 حسین آقانوریامیر                                                                                                     

 سوپروایزر بالینی                                                                                                     
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 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 های ایران )نسل چهارم(سواالت اعتباربخشی بیمارستان مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی رازی

 مدیـریت پرستـاری

 
 

1 

 ها بر چه اساسی است؟تخصیص و چینش نیروهای موجود در بخش

 متناسب با برآورد کمی و کیفی نیروی انسانی 

  صبح ها بیشتر و ( بر اساس حجم کاری در شیفتهای مختلفEN ) کمتر 

  بر اساس سطح مراقبتی و ویژگیهای بالینی بیماران بستری شده در بخش 

2 

 برنامه های عملیاتی بخش شما کدام است ؟ پایش آنها چگونه انجام می شود ؟

 ) هرکدام از سرپرستاران برنامه های عملیاتی بخش های خودشان را بدانند و بتوانند نحوه پایش آنها را توضیح دهند.(

 ماه یکبار پایش شده و گانت چارت مربوطه تیک زده می شود و به واحد بهبود کیفیت ارسال می گردد. 3عملیاتی هر برنامه های 

3 

 روش اجرایی نظارت مدیر پرستاری بر اعزام بیماران به سایر مراکز چگونه است ؟

  هفته 1حداکثر ظرف ساعت و غیر اورژانس  3نظارت بر زمان بندی مشخص جهت انجام مشاوره ها اورژانس ظرف 

  نظارت بر همراهی شدن بیماران توسط نیروی پرستار / کمک پرستار جهت حفظ ایمنی بیمار ) در صورتیکه بیمار شرایط

 تهدیدکننده حیات داشته باشد همراهی یک نفر کارشناس پرستاری الزامی است.

  مدیریت تأمین هزینه های الزم 

  پیشگیری از هر گونه خطای احتمالیتعیین سوپروایزر مشخص جهت نظارت و 

  نظارت  بر روند انجام اعزام در شیفتEN 

  حل مشکالت موجود در اعزام ها 

4 

 از چه اقداماتی انجام می دهد؟مدیر پرستاری بر اساس برآورد کمی و کیفی منابع انسانی پرستاری مورد نی

 باز توزیع متوازن نیروهای پرستاری موجود 

  پرستاری به تیم مدیریت اجراییاعالم کمبود نیروی 

 جبران کمبود از طریق جذب نیروهای جدید 

 پیش بینی روش های جایگزین برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز با در نظر گرفتن مشوق های الزم 

5 

 ارزیابی کیفی عملکرد کارکنان چگونه انجام می شود ؟

 مدیر پرستاری ، سوپروایزر آموزشی و بالینیتهیه و تدوین چک لیست جهت سنجش کیفی عملکرد توسط  -1

 انتخاب سوپروایزر مسئول ارزشیابی کارکنان توسط مدیر پرستاری -2

 و ارائه نمرات به دفتر پرستاری ماهیانهتکمیل چک لیست مربوطه توسط سرپرستار به صورت  -3

 و گزارش های سوپروایزران بالینی نمره دهی توسط سوپروایزر مربوطه بر اساس چک لیست های تکمیل شده ، کاردکس رفتاری -4

 اطالع رسانی نتایج و نمرات به مدیر پرستاری -5

 تصمیم گیری مدیر اداره پرستاری در خصوص نمرات پایین تر از سطح مورد انتظار -6

 ارائه بازخورد توسط مدیر پرستاری به پرسنل جهت اصالح عملکرد -7

6 

 فرم ارزیابی اولیه نظارت دارد ؟سرپرستار چگونه بر عملکرد پرستاران در خصوص تکمیل 

 آموزش نحوه پرکردن فرم ارزیابی اولیه -1

 ساعت 2تکمیل فرم ارزیابی اولیه برای کلیه کارکنان پذیرش شده حداکثر ظرف  -2

 بیماران بستری همان ماه و ارسال آن به سوپروایزر  %11تکمیل چک لیست نظارت بر نحوه تکمیل فرم ارزیابی اولیه به تعداد  -3

 نظارت بر نحوه تکمیل فرم ارزیابی برای هر بخش توسط سوپروایزر مربوطه چک لیستکمیل ت -4

 توسط سرپرستار / سوپروایزر  لیست کردن موارد عدم انطباق فرم های ارزیابی اولیه -5

 و پیگیری انجام آن توسط سرپرستار / سوپروایزر انجام اقدامات اصالحی در خصوص موارد عدم انطباق مذکور -6

 پرستاری  چگونه بر عملکرد پرستاران در خصوص تکمیل فرم ارزیابی اولیه نظارت دارد ؟مدیر  7
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 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 های ایران )نسل چهارم(سواالت اعتباربخشی بیمارستان مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی رازی

 مدیـریت پرستـاری

 ارزیابی اولیهنحوه تکمیل فرم انتخاب سوپروایزر مسئول پایش  -1

 تهیه و تدوین چک لیست نظارت بر نحوه تکمیل فرم ارزیابی اولیه توسط سوپروایزر و نظارت توسط مدیر پرستاری -2

 سوپروایزر مسئول پایشسرپرستار / تکمیل چک لیست مذکور توسط  -3

 و لیست کردن موارد عدم انطباق موجود توسط سوپروایزر مربوطه آنالیز چک لیست های تکمیل شده -4

 ارائه گزارش به سرپرستاران مربوطه جهت پیگیری و اجرای اقدامات اصالحی الزم -5

 گزارش نتایج حاصله به مدیر پرستاری -6

8 

 سرپرستار چگونه بر عملکرد پرستاران در خصوص روش ثبت صحیح اقدامات پرستاری نظارت می کند ؟

، چک تختهای فعال بیمارستان  %11به میزان حداقل  تکمیل چک لیست مربوط به ارزیابی گزارش پرستاری توسط سرپرستار و آنالیز آن

 و آموزش موارد عدم انطباق موجود پرستاری و ارائه نتایج به پرستارانگزارشات فرم توسط سرپرستار از پرونده ها راند ماهانه 

9 

 مدیر پرستاری چگونه بر عملکرد پرستاران در خصوص روش ثبت صحیح اقدامات پرستاری نظارت  می کند؟

آنالیز آن و  دیس ها وپر از تمامی بخش ها و هاماهانه توسط سوپروایزربه صورت تکمیل چک لیست مربوط به ارزیابی گزارش پرستاری  

 ارائه گزارش آن به مدیریت پرستاری

11 

 روش اجرایی نظارت مستمر در تمام ساعات شبانه روز بر روند ارائه خدمات در بیمارستان را توضیح دهید؟

خدمات اورژانس و رئیس بیمارستان خدمات قابل ارائه را در واحدهای مختلف به صورت مشخص به بخش ها و واحدها اعالم می کند ، 

غیر اورژانس بصورت شبانه روزی به بیماران در تمام طول هفته ارائه می شود و مسئولین بخش ها و واحدها حضور پرسنل را به صورت 

ماهانه برنامه ریزی کرده و برنامه مکتوب در معرض دید کارکنان قرار می دهند برنامه توسط سوپروایزر کنترل و در صورت غیبت پرسنل 

بت می شود. تأخیر و تعجیل کارکنان توسط مسئول واحدها حساب می شود. رئیس بیمارستان از طریق دریافت گزارش سوپروایزر در ث

 جریان اتفاقات و نحوه ارائه خدمات استاندارد قرار می گیرد.

11 

 نحوه برآورد کمی نیروهای انسانی بخش کدام است؟

 برآورد کمی نیروهای رده های مختلف پرستاری براساس استاندارد کف انجام می شود. 

بیمار یک پرستار الزم است در ابتدای هر ماه سرپرستار ، نیروهای مورد نیاز بخش خود را ) با  12در بخش های روانپزشکی به ازای هر 

 را به دفتر پرستاری گزارش می دهد.تخت ها ( محاسبه کرده و هر گونه کمبود نیرو  %111ضریب اشغال 

1 4الزم به ذکر است که تعداد پرسنل غیر کارشناس هر بخش )
 ( تعداد پرسنل حرفه ای کارشناس می باشد. 

12 

 نمونه را نام ببرید( 4نماید؟ )مدیر پرستاری چگونه بر روند مراقبت و درمان نظارت مؤثر می

 صورت روزانه و انجام اقدام اصالحی الزم و ارائه بازخورد به تیم رهبری و مدیریتساعته سوپروایزری به  24گزارش بررسی  -

 نظارت مستمر بر نحوه ارائه مراقبتهای پرستاری انجام شده و انجام اقدام اصالحی الزم  -

 نظارت بر نحوه تکمیل پرونده های پزشکی در حین بستری و انجام اقدام اصالحی الزم -

 عزام بیماران با توجه به اصول ایمنی بیماراننظارت بر روند ارجاع و ا -

 برنامه ریزی برای بهبود روند تعامل بین بخش های بالینی و تعامل با سایر واحدها -

13 

 دهد کدامند؟ نام ببرید.کارگیری کارکنان پرستاری انجام میاقدامی که مدیریت پرستاری در به

 برای اشتغال در بین بخش های بالینیارزیابی حداقل مهارتهای عمومی بالینی پرستاران  -

 ارزیابی حداقل مهارتهای تخصصی بالینی پرستاران برای اشتغال در بین بخش های بالینی -

 ارزیابی حداقل مهارتهای ارتباطی کارکنان پرستاری برای اشتغال در بین بخش های بالینی -
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 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
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 مدیـریت پرستـاری

14 

 کدامند؟وط به زیر محور مدیریت خدمات پرستاری استاندارد های مرب

 . بکارگیری کارکنان پرستاری براساس شرح شغل و شرایط احراز1

 های آموزشی پرستاران و بیماران.  تدوین و ابالغ سیاست2

 .  نظارت موثر مدیریت پرستاری برروند مراقبت و درمان3

15 

 چهار نمونه از شاخصهای ملی مدیریت پرستاری که در بخش ها جمع آوری می شود، کدام است؟

 درصد سقوط .1

 درصد زخم بستر .2

 درصد کارکنان حرفه ای .3

 اثر بخشی اموزش به بیمار .4

 الزم به ذکر است شناسنامه شاخصهای ملی مدیریت خدمات پرستاری در صفحه اصلی ) میزکار ( کامپیوتر بخش در دسترس است.

16 

 آیا پرسنلی که در شیفت حضور دارند، می توانند در برنامه بحران بخش نیز باشند؟

پرسنلی می توانند در برنامه بحران حضورداشته باشند که در صورت بروز موارد بحران در شیفت صبح با تماس یا ارسال پیامک  –خیر 

 سرپرستار و در شیفت عصر و شب با تماس یا ارسال پیامک سوپروایزر شیفت به بیمارستان مراجعه نمایند.

17 

 چه مشخصاتی می باشد؟پرستاری هر بخش دارای پرسنل برنامه کشیک 

 سنوات خدمتی –سابقه  –برنامه شبانه روزی  –سمت  –نام خانوادگی  –نام 

در دو نسخه تهیه می گردد که به تایید سرپرستار بخش، سوپروایزر بالینی و مدیر پرستاری رسیده است. نسخه اول در بخش این برنامه 

 دفتر پرستاری قرار دارد.و در محلی قابل رویت نصب گردیده و نسخه دیگر در 

18 

 وسایل کمک آموزشی که برای آموزش به بیماران در بخش شما مورد استفاده قرار می گیرد، کدامند؟

 .پمفلتهایی که در خصوص هر بیماری تهیه شده است 

 .پمفلتهایی که در خصوص هر دارو تهیه شده است 

 زمان ترخیص، تحویل بیماران می گردد. کتابچه هایی که در خصوص معرفی بیمارستان تهیه شده و در 

 .کتابچه هایی که برای بیماران و نیز خانواده ها تهیه شده و در زمان ترخیص، تحویل بیماران می گردد 

  نفره و تهیه عکس و فیلم ) با رعایت اصل محرمانگی ( 11تا  5آموزش به بیماران به صورت حضوری و در قالب گروههای 

 از بررسی اثر بخشی آموزش به بیمار به صورت ماهانه بررسی شده و در زونکن آموزش سالمت موجود باشد.الزم است نتایج حاصل 

 

19 

 در خصوص رفع کمبود نیروی پرستاری، راهکارهای اتخاذ شده در بیمارستان شما کدامند؟

  جذب نیروهای طرحی 

  جذب نیروهای شرکتی 

 جبران کمبود نیرو با اضافه کاری توسط همکاران 

21 

 ارائه خدمات مراقبتی و درمانی با نیروهای همگن در بیمارستان شما اجرایی می شود؟

بر اساس منشور حقوق بیمار ارائه خدمات درمانی و مراقبتی تا حد امکان توسط نیروی همگن انجام می شود ) نیروی آقا برای  –بله 

توجه به کمبود شدید نیرو در بخش ها، در صورتیکه ارائه خدمات توسط نیروی بیمار آقا و نیروی خانم برای برای بیمار خانم ( ولی با 

 همگن به هر دلیلی ممکن نباشد، این خدمات توسط نیروی غیر همگن ولی با حضور یک نفر نیروی همگن انجام می شود.



 
 
 

 

 
7 

 

 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 های ایران )نسل چهارم(سواالت اعتباربخشی بیمارستان مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی رازی
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21 

 آیا همه کارکنان بخش، آموزش های مربوط به انتقال خون را دریافت کرده اند؟

با توجه به اینکه فعالیت انتقال خون در بیمارستان ما فقط در بخش های بوعلی و اورژانس انجام می شود، کارکنان حرفه ای این دو 

بالینی و آموزشی بیمارستان ساالنه یکبار آموزش های الزم در خصوص انتقال خون را دریافت می بخش به همراه کلیه سوپروایزرهای 

 جود است.دارند که گواهی ها مو

عالوه بر آنها تعدادی از کمک بهیاران بخش ها که در خصوص نقل و انتقال نمونه ها همکاری دارند نیز آموزش ها را ساالنه دریافت کرده 

 اند و گواهی ها موجود است.

 این گواهی ها در پرونده پرسنلی افراد در واحد منابع انسانی موجود است.

22 

 در بخش شما نصب بوده و اجرا می شود؟آیا نرم افزار انتقال خون 

با توجه به اینکه بیمارستان رازی فاقد بانک خون می باشد، با بانک خون بیمارستان شهدای هفتم تیر قرارداد همکاری دارد و نمونه های 

د در بانک خون بیمارستان هفتم مورد نیاز خود را از آنجا دریافت می نماید، نرم افزار انتقال خون در بخش ها نصب نمی باشد و کلیه موار

 تیر مورد بررسی قرار می گیرد.

 پروتکل مراحل گام به گام تزریق خون و پروتکل نگهداری فرآورده های خونی در بخش های بوعلی و اورژانس موجود است.

23 

 ثبت موارد سقوط در چه فرمی انجام می شود و چگونه به دفتر پرستاری گزارش می شود؟

رشناس هماهنگ کننده ایمنی و مدیریت خطر گزارش        ه کاسقوط در فرم چوب خط انجام می شود و در آخر هر ماه به بثبت موارد 

 می شود.

در خصوص پیشگیری سقوط بیمار از تخت، دستورالعمل خانم فرناز مستوفیان در صفحه اصلی ) میز کار ( کامپیوتر بخشها موجود بوده و 

یرد. کلیه همکاران به صورت سالیانه آموزش های الزم در خصوص پیشگیری از سقوط را دریافت نموده و گواهی مورد استفاده قرار می گ

 ها در پرونده پرسنلی همکاران در واحد منابع انسانی نگهداری می شود.

24 

 ثبت موارد زخم فشاری در چه فرمی انجام می شود و چگونه به دفتر پرستاری گزارش می شود؟

رشناس هماهنگ کننده ایمنی و مدیریت خطر گزارش        ه کادر فرم چوب خط انجام می شود و در آخر هر ماه به ب زخم فشاریثبت موارد 

 می شود.

را دریافت نموده و گواهی ها در پرونده پرسنلی  زخم فشاریکلیه همکاران به صورت سالیانه آموزش های الزم در خصوص پیشگیری از 

 ر واحد منابع انسانی نگهداری می شود.همکاران د
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52 

 الزم است ؟اد البسه و پوشش بیماران در بخش چه تعد

یک دست در واحد لنژری جهت شستشو  –یک دست تن بیمار است  دست لباس در بخش موجود است  5برای هر بیمار حداقل 

یک دست در انبار تمیز می باشد. لباسها در انبار های دارای هواکش مناسب و بادمای  –دو دست در انبار بخش می باشد  –موجود است 

 مناسب در قفسه های اتیکت گذاری شده نگهداری می شود.

52 
 دما و رطوبت هوای اطاق بیمار باید چقدر باشد؟

درجه سانتیگراد باشد و رطوبت نسبی مناسب اتاق بیمار در  42تا  42سانتیگراد و در زمستان درجه  42تا  42دمای اتاق بیمار در تابستان، 

 درصد است 22تا  52و در زمستان  52تا  02تابستان 

52 

 دستورالعمل تزریق خون در بیمارستان شما چگونه است ؟

در این مرکز فقط در بخش بوعلی ترانسفوزیون خون انجام می شود. مرکز ما بانک خون ندارد و طبق درخواست پزشک جهت بیمارانی که 

گروه خونی و کراس مچ به بیمارستان هفتم تیر ارسال تعیین به خون و فرآورده های خونی نیاز دارند دو نمونه خون از بیمار گرفته جهت 

 در حضور دو پرستار چک و آماده سازی و کنترل می شود و به بیمار ترانسفوزیون می شود. یافتید درمی شود و بعد واح

 از چک دستور خون تا پایان تزریق آن دو پرستار حضور دارند.تبصره : 

 استفاده می شود. Ice Backتیر به این مرکز از جعبه های درب دار مجهز به  7الزم به ذکر است جهت انتقال خون از بیمارستان 

52 

 مورد را نام ببرید ( 2معیارهای شناسایی بیماران نیازمند دریافت خدمات مددکاری شامل چه موردی می باشد ؟ ) 

بیمارانیکه  -4    بیماران بی سرپرست و مجهول الهویه که نیاز به شناسایی ، تعیین هویت ، اصالح هویت و صدور موارد هویتی دارند.  -1

بیماران دارای اموال و  - 2   بیمارانیکه مشکالت قضایی و قانونی دارند. -2  نیاز به پذیرش و نگهداری در پردیس های بیمارستان دارند. 

بیمارانیکه  -0  کودکانی که مورد خشونت و آزار جسمی و جنسی و ... قرار گرفته اند -5  بدون اموال که نیاز به انتصاب قیم قانونی دارند.

 بیمارانیکه در تعامل با خانواده دچار مشکل هستند. -7   درمانی -در رابطه با هزینه های دارویی و رفاهی نیاز خدمات حمایتی

52 

 روش اجرایی نحوه مراقبت از بیماران مجهول الهویه را توضیح دهید ؟

 بیماران مجهول الهویه ، بیمارانی هستند که در زمان پذیرش ، همراه خود مدارک شناسایی معتبر مانند شناسنامه ، کارت ملی یا گواهینامه

ندارند ، در زمان مراجعه بیمار توسط واحد پذیرش در پرونده بیمار عنوان مجهول الهویه ثبت می شود و از بیمار عکس انداخته می شود و 

پرونده و کاردکس بیمار الصاق می شود و سپس بیمار ویزیت شده و بعد از دادن دستور بستری فرم پذیرش در شناسه اصلی روی  بعنوان

توسط مددکار درمانگاه یا اورژانس مصاحبه انجام شده و اطالعات ثبت می شود. مددکار بخش و کارشناس مدارک پزشکی پیگیری های 

ر انجام می دهند و همچنین مکاتبه با سایر مراکز توسط مددکار بخش انجام می شود. سرپرستار بخش قانونی را جهت تعیین هویت بیما

 کلیه حمایت های اختصاصی و مراقبتی را تا زمان شناسایی کامل بیمار انجام می دهد. 

03 
 انواع کد های بیمارستان کدام است و نحوه اعالم آنها چگونه است ؟

 یکی از کد های ذیل اعالم می شود: 522با شماره گیری داخلی 

 : بحران و پرخاشگری122: نیاز به عملیات احیاء         کد 99: فرار        کد 55کد 

03 
 کد بحران و کد حوادث و بالیا چند است ؟

  112کد 

05 
 کد آتش نشانی و کد تخلیه بیمارستان چند است ؟

145 
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00 
 ؟ فرق کد بحران با کد حوادث و بالیا چیست

 هر دو یکی می باشد.

03 

 در مورد تست های معوقه بیماران ترخیصی چه کار می کنید ؟

پرستار بخش بعد از ترخیص بیمار نتایج بررسی پاراکلینیکی را در تاریخ مقرر دریافت می کند و نتایج را به اطالع روانپزشک معالج می  -1

 تکمیل می کند.رساند و فرم اعالم نتایج معوقه تست های پاراکلینیکی را 

روانپزشک ، جواب ها را رؤیت می کند و دستورات کتبی الزم را در پرونده بیمار ثبت می کند و پرستار دستورات را چک می کند و در  -4

نده صورت لزوم و مطابق با دستور پزشک ، واحد مددکاری را در جریان قرار می دهد تا به خانواده اطالع رسانی شود و کلیه موارد را در پرو

 بیمار ثبت می نماید.

مددکار با خانواده چندین بار تماس می گیرد ، در صورت عدم پاسخگویی اطالعات الزم را به صورت کتبی به آدرس ثبت شده در پرونده 

 بیمار ارسال می کند.

02 

 چیست؟ ISBARمنظور از تکنیک 

 بهبود کیفیت خدمات ارائه شده (تکنیک تحویل و تحول بیمار است. ) جهت ارتقاء ایمنی بیماران و 

 Identify                      شناسه فعال بیمار 

 Situation                     ثانیه 12الی  5در طی  بیان وضعیت بالینی بیمار 

 Background                در سوابق مرتبط و کاربردی بیمار به اختصار بیان تاریخچه بیمار 

 Assessment                آنچه فکر می کنید -و ارزیابی نتیجه گیری  ارزیابی بالینی بیمار 

 Recommendation     با ذکر چارچوب زمانی آن بیان موارد قابل پیگیری بیمار 

02 

 ثبت دستورات تلفنی به چه صورت است ؟

در مواردی که به هر دلیلی امکان حضور پزشک بر بالین بیمار وجود ندارد ، پرستار ضمن برقراری تماس تلفنی با پزشک شرح حال 

مختصری از بیمار به پزشک داده و علت تماس را بیان می کند سپس پرستار اول دستورات تلفنی و شفاهی را بر روی کاغذی ثبت کرده و 

ی بلند جهت شنیدن پرستار شاهد در برگه دستور پزشک همراه با تاریخ و ساعت و مهر و امضاء ثبت می کند. بعد از بازخوانی با صدا

 پرستار شاهد دستورات را همراه با تاریخ و ساعت و تعداد دستورات شنیده شده از پرستار اول مهر و امضاء و تایید می نماید. پرستار اول

 مهر و امضاء از پرستار دارد.  2وارد می کند.در انتها ، دستور تلفنی دستورات را چک و امضاء و در کاردکس 

 .ترجیحاً در خصوص داروهای پرخطر دستور تلفنی داده نمی شود 

 .کلیه موارد در فرم گزارش پرستاری همان شیفت ثبت می شود 

غیر اینصورت لزوم ثبت دستور  درساعت توسط پزشک مربوطه مهر و امضاء و تأیید شود  42الزم است دستورات تلفنی داده شده ظرف 

 تلفنی مجدد وجود دارد.

02 

 روی ظروف آزمایش  حاوی نمونه چه برچسبی زده می شود ؟

 -شماره پرونده  -شامل نام و نام خانوادگی بیمار و نام پدر  نشانه برای شناسایی و تعیین هویت بیمار می باشد 4برچسب حاوی حداقل 

ثبت نام پرستار نمونه گیرنده الزامی  Crass Matchنوع یا گروه آزمایش و در موارد  –نام بخش بیمار  –تاریخ و ساعت دقیق نمونه گیری 

  ظروف الزامی است. آزمایش بر روی برچسب ثبت شماره است.
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02 

 پیشگیری از ترومبو آمبولی وریدی و آمبولی ریوی را توضیح دهید ؟روش اجرایی 

و بیماران با خطر شدید ویزیت می شوند و اقدامات و دستورات انجام می شود ارزیابی این بیماریها در ارزیابی اولیه بیماران ) با ابزار ولز ( 

یا بیشتر است که بیشتر   2شتر و در ترومبوز وریدی خطر باال نمره یا بی 0جهت رفع مشکل انجام می شود. در آمبولی ریوی خطر باال نمره 

 افراد در معرض خطر بیماران با بی حرکتی طوالنی مدت، آسیب به دیواره رگها و بیماران با افزایش پتانسیل لخته شدن خون هستند.

02 

 دهید ؟خط مشی و روش مراقبت فیزیولوژیک و مانیتورینگ مداوم بیماران حاد را توضیح 

هدف حفظ ایمنی و ارتقاء ایمنی بیماران حاد و جلوگیری از بروز آسیب های غیر قابل برگشت می باشد که بیماران از نظر فشار خون ،  

ضربان قلب ، تنفس ، درجه حرارت ، میزان سطح هوشیاری و درصد اشباع اکسیژن خون شریانی چک و کنترل می شوند و موارد در 

 طالع پزشک معالج رسانده می شود و طبق دستور پزشک اقدامات و مراقبت ها توسط پرستار انجام می شود.پرونده ثبت و به ا

 پرستاران باید کار با دستگاه مانیتورینگ ، دفیبریالتور و سایر دستگاه های تجهیزات پزشکی را بدانند و کلیه تجهیزات درمانی موجود در

 ماه یکبار ( 0ازه های زمانی مشخص کالیبره می شوند ) هر بخش با همکاری واحد تجهیزات پزشکی در ب

33 

 روش اجرایی مهار شیمیایی کدام است ؟

فرم رضایت آگاهانه آرام بخشی متوسط تا عمیق توسط خانواده تکمیل می در حضور پرستار با توضیحات روانپزشک قبل از اجرای مهار ، 

گردد. در ابتدا از روش کالمی استفاده و با بیمار به آرامی صحبت می گردد. محرکات محیطی کاهش می یابد. وسایل خطرناک از دسترس 

ر شیمیایی حریم خصوصی بیمار حفظ می گردد و بیمار دور می گردد ، در صورت مؤثر نبودن مهار شیمیایی انجام می شود. حین مها

توجه به حساسیتهای دارویی بیماران در  تزریق می شود. ) مهار شیمیایی در برگه گزارش پرستاری بیمار ثبت می گردد.( PRNآمپول 

 مهار شیمیایی الزامی است.

33 

 روش اجرایی مهار فیزیکی کدام است ؟

خانواده گرفته و  توسطرضایت آگاهانه مهار فیزیکی در حضور پرستار با دستور روانپزشک انجام و جهت انجام ، ابتدا با توضیحات روانپزشک 

( اعالم و پس از حضور تیم مهار فیزیکی در بخش و بر بالین بیمار ، مذاکره کالمی انجام می  122فرم ضمیمه پرونده می گردد. کد مهار ) 

بیمار در پوزیشن به پشت خوابیده به در صورت مؤثر نبودن ابتدا مهار شیمیایی و در صورت مؤثر نبودن مهار فیزیکی انجام می شود. شود. 

دقیقه گردش خون دستها از نظر کبودی و سیانوز  15نقطه ای انجام می شود. هر  2گونه ای که سر کمی باالتر باشد قرار گرفته و مهار 

ه نیازهای فیزیولوژیک بیمار توجه می گردد . بیمار از نظر ایمنی و راحتی ارزیابی می گردد و تمام موارد در پرونده بیمار کنترل می گردد. ب

 ثبت می گردد.

35 

 دستورالعمل بیمارانی که در گروه پرخطر قرار دارند کدام است ؟

نیازمند دریافت خدمات تشخیصی و درمانی ویژه در اولین بیماران پرخطر به بیماری اطالق می شود که بدلیل شرایط موقت یا دائمی 

فرصت می باشند. در صورتیکه اولین ارزیابی پزشکی نشان داد که بیمار در گروه پرخطر قرار دارد همزمان با انجام اقدامات درمانی ضروری 

ی پذیرد که حداکثر ظرف نیم ساعت بیمار فوراً درخواست ویزیت بعدی توسط دستیار ارشد یا پزشک متخصص ) معالج / آنکال ( صورت م

 باید ویزیت شود. پرستار دستورات پزشک را چک و اجرا می کند و کدبندی بیماران را طبق دستورالعمل انجام می دهد.

 این بیماران به منظور تشخیص و درمان مشکالت فوری و بالقوه و تحت نظر منظم و مستمر قرار می گیرند.

بیماران پرخطر بخش خود را باید تهیه کنند. و زمانیکه اقدامات درمانی در مرکز قابل انجام نیست ، تیم درمان باید سرپرستاران لیستی از 

کلیه اقدامات ضروری را انجام بدهد و با هماهنگی با ستاد هدایت دانشگاهها برای بیمار از بیمارستانهای معین پذیرش گرفته و بیمار با 

 بیمارستان اعزام شود. هزینه و پرسنل و آمبوالنس
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30 

 دستورالعمل بیمارانی که در گروه اورژانسی قرار دارند کدام است ؟

بیماران اورژانس به بیمارانیکه در شرایط تهدید کننده حیات هستند اطالق می شود که باید سریعاً درمان و مراقبت های الزم انجام شود. 

 بیمار انجام می شود.سطح بندی بیماران بر اساس وخامت حال بالینی 

پرستار وضعیت اورژانسی بیمار را شناسایی کرده و به پزشک اطالع می دهد و اقدامات حمایتی مورد نیاز بیمار تا زمان مراجعه پزشک 

ه انجام می دهد و سپس بیمار توسط پزشک ویزیت و دستورات توسط پرستار اجرا می شود و کلیه اقدامات با ذکر ساعت و تاریخ در برگ

 گزارش پرستاری توسط پرستار ثبت می شود.

 نمونه هایی از اقدامات نجات دهنده تیم پزشکی و پرستاری عبارتند از : باز کردن  راه هوایی ، شروع احیاء قلبی و تنفسی ، باز کردن رگ

 ر بیمارانوریدی ، دور کردن هر گونه وسایل خطرساز از اطراف بیمار ، کم کردن محرکات محیطی و دور کردن سای
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 لیست بیماران اورژانسی کدامند ؟

بیماران نیازمند احیاء قلبی تنفسی، بیماران اقدام کننده به خودکشی یا دیگرکشی، مبتالیان به مسمومیت ها، بیماران دچار انسداد راه 

هوایی، بیماران با کاهش سطح هوشیاری، بیماران با عالئم شکم حاد، بیماران مبتال به عوارض دارویی نیازمند اقدام فوری )عوارض 

 از جمله بیماران اورژانسی می باشند. ، سندرم استیون جانسون، اختالل الکترولیت، آگرانولوسیتوز و ... (NMSل حاد، اکستراپیرامیدا
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 روش اجرایی جداسازی بیماران روانپزشکی را توضیح دهید ؟

  فرم رضایت  همراه با تکمیل) ثبت دستور جداسازی / مدت زمان جداسازی و شرایط جداسازی توسط روانپزشک معالج در پرونده بیمار

 آگاهانه (

 چک دستورات توسط پرستار و ثبت در پرونده و کاردکس 

 ایجاد محیطی امن و آرام و بدون تنش برای بیمار  

 آرام سازی با روش کالمی 

 در صورت مؤثر نبودن توضیح این مطلب به بیمار که جداسازی جنبه تنبیه ندارد 

   دقیقه 15قراردادن بیمار در اتاق ایزوله به مدت 

  مانتیورینگ مداوم بیمار 

 دور کردن وسایل خطرناک از دسترس بیمار 

  122در صورت عدم همکاری جهت جداسازی  اعالم کد 

  دقیقه 2حضور اعضاء کد ظرف مدت 

 رعایت حرمت بیمار و حفظ شئونات انسانی وی 

 ک بیمارتوجه به تغذیه و نیازهای فیزیولوژی 

 رعایت ایمنی بیمار 

  ثبت کلیه موارد در فرم گزارش پرستاری 
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 نحوه تحویل شیفت در بخش شما چگونه است ؟

 بر اساس فرم تقسیم کار 
در انتهای هر نوبت کاری و زمان تحویل شیفت مراقبت از بیماران توسط پرستار تحویل دهنده به پرستار تحویل گیرنده توضیح داده می 

رعایت می گردد. ثبت امضاء پرستار تحویل گیرنده و تحویل دهنده و ثبت ساعت تحویل در دفتر گزارش پرستاری  SBARشود و تکنیک 

 شیفت تحویل دهنده و تحویل گیرنده مدت زمانی را هم پوشانی داشته و اقدام می کنند. بخش الزامی است.

32 
 روش اجرایی نحوه شناسایی بیمار ، نحوه نمونه گیری ، نحوه آماده سازی بیمار قبل از تزریق خون را بگویید؟

انتقال خون و فرآورده های خونی در این مرکز ، فقط در بخش های بوعلی بیمارستان انجام می شود ، با توجه به حساسیت تزریق خون و 

با توجه به اینکه بیمارستان روانپزشکی رازی تک تخصصی بوده و فاقد بانک خون می باشد در موارد لزوم طبق تفاهم نامه منعقد شده با 
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 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 های ایران )نسل چهارم(سواالت اعتباربخشی بیمارستان مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی رازی

 بالینـی

ی هفتم تیر اقدام به تهیه خون می نماید. در صورت نیاز به تزریق خون و فرآورده های خونی برای بیمار طبق دستور بیمارستان شهدا

انجام می دهد از طریق واحد مددکاری به خانواده اطالع رسانی می و فرآورده ها پزشک ، پرستار بخش هماهنگی الزم را جهت تهیه خون 

انه تزریق خون و فرآورده های خونی اقدام شود. در صورتیکه بیمار مجهول الهویه و بدون سرپرست شود تا جهت تکمیل فرم رضایت آگاه

دستور تزریق خون   CBCباشد بر عهده ریاست بیمارستان است. پزشک معالج با توجه به شرایط بالینی بیمار و نیز نتایج آزمایشات خون و 

ثبت و توسط پرستار چک می شود. پرستار هویت بیمار راشناسایی می کند نام و نام و نیز تعداد کیسه های الزم را در پرونده بیمار 

و بیمارانیکه هوشیار نیستند از طریق عکس روی فرم پذیرش و کاردکس بیمار شناسایی  خانوادگی و تاریخ تولد از بیمار هوشیار می پرسد

گیری پرستار بخش بوعلی دو نمونه خون لخته و سیتراته از می شود. فرم های درخواست خون توسط پرستار پر می شود جهت نمونه 

بیمار می گیرد که روی نمونه ها برچسب کامل زده می شود نمونه ها با هماهنگی به بیمارستان بانک خون شهدای هفتم تیر همراه با فرم 

انجام می شود. عالئم حیاتی بیمار قبل از  دستور پزشک و برگه شرح حال ارسال می گردد انتقال خون با استفاده از کلد باکس حاوی یخ

 .تزریق خون چک می شود و در فرم عالئم حیاتی و فرم ارسالی از بانک خون ثبت می شود
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 آیا دامنه یا مقادیر بحرانی آزمایشات شناسایی و تهیه شده است و در دسترس کارکنان قرار دارد؟

اجماع نظر متخصصین رشته های تخصصی بیمارستان شناسایی شده است و به صورت  بله. دامنه یا مقادیر بحرانی آزمایش ها بر اساس

 فایل در اختیار بخش ها قرار گرفته است و در برد بخش در اتاق تزریقات موجود می باشد.

32 
 جهت تکمیل فرم های استاندارد نظارت بر تزریق خون و فرآورده های خونی چه مواردی باید تکمیل شود؟

تست های  –هدف از درخواست خون  –نوع فرآورده درخواستی  –تشخیص بیماری  –علت نیاز به تزریق خون  –مشخصات کامل بیمار 

 نام و امضاء پزشک درخواست دهنده –، غربالگری انتی بادی ، کراس مچ (   RHآزمایشگاهی مورد درخواست ) گروه خون و 
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 را توضیح دهید و در صورت بروز عوارض ، چه مواردی باید رعایت شود؟خون تزریق عوارض ناخواسته احتمالی 

به منظور حفظ ایمنی بیمار  پرستار هر گونه سابقه واکنش های قبلی نسبت به تزریق خون را از بیمار سوال می کند و داروهایی چون آنتی 

دسترس قرار می دهد. بیمار را از نظر عالئم حساسیت ) افزایش هیستامین ، اپی نفرین ، سرم نرمال سالین ، کپسول اکسیژن ، ساکشن در 

درجه حرارت ، برافروختگی ، تهوع ، استفراغ ، کرامپ شکمی  و ... ( تحت نظر می گیرد ، در صورت بروز واکنش : قطع جریان خون ، 

، مجدداً هویت گیرنده خون و کیسه خون را با تزریق نرمال سالین ، اطالع به پزشک ، کنترل عالئم حیاتی و باز نگه داشتن مسیر وریدی 

توجه به مستندات موجود کنترل و بررسی می کند و کنترل میزان ادرار ، چک وضعیت تنفسی ، عودت کیسه و ست تزریق خون به بانک 

خواسته خفیف ) بثورات خون ، گرفتن نمونه خون و ادرار جدید و ارسال به بانک خون را انجام می دهد. پرستار در صورت واکنش های نا

درجه نسبت به درجه حرارت پایه ( جریان خون را آهسته می کند و موارد را به 5/1جلدی و یا افزایش درجه حرارت به میزان کمتر از 

 وتل برای بیمار تزریق می کند.دستور پزشک آپ پزشک اطالع می دهد و در صورت داشتن

درجه حرارت بیمار رو به افزایش بود، با احتمال بروز واکنش شدید ، جریان خون را قطع کرده و  وتلستار در صورتی که بعد از تجویز آپپر

 دهد.پس از باز نمودن جریان سرم فیزیولوژی به پزشک سریعاً اطالع می

  نماید.پرستار عوارض ایجاد شده و اقدامات انجام شده را به طور کامل در برگة گزارش پرستاری ثبت می
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 را توضیح دهید. 5332با    CPR 5333تهای تفاو

  داروی وازوپرسین از لیست داروهای احیاء حذف شد. 4215در سال 

   افزایش یافت و عمق  142به  122تعداد ماساژ قلبی ازCPR اینچ افزایش یافت. 2/4تا  4چ به از دو این 

  تغییر یافت.ثانیه  0ثانیه  به یک تنفس در  2تا  0تعداد تنفس از یک تنفس در 
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 سطوح تریاژ کدامند؟

 الزامی است. ) احیاء (   CPRبیمار شرایط تهدید کننده حیات دارد و به محض ورود بیمار ، اعالم کد   1سطح 

 روانی ) خیلی فوری (  –بیماران پر خطر با شرایط نسبتا وخیم  جسمی   4سطح

 روانی ) فوری ( –بیماران با وضعیت نسبتا متوسط جسمی   2سطح

 غیر فوری ( 5نیمه فوری و سطح  2بیماران با وضعیت قابل تحمل که نیاز به درمان اورژانسی ندارند. ) سطح  5و  2سطح
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 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 های ایران )نسل چهارم(سواالت اعتباربخشی بیمارستان مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی رازی

 بالینـی
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 روش اجرایی تریاژ کدام است ؟

تریاژ یک فرآیند تصمیم گیری به منظور اولویت بندی بیماران مراجعه کننده به بخش اورژانس است که بیماران بر اساس وخامت حال 

بالینی و یا شدت درد تقسیم بندی و اولویت بندی و ویزیت می شوند. واحد تریاژ مجهز به اتاق احیاء و دسترسی آسان جهت ورود بیماران 

 باشد.می 

و حین انجام کار حفظ حریم خصوصی بیمار  داردسال کار پرستاری  5و سابقه  استتریاژ آموزش های اختصاصی تریاژ را گذرانده پرستار 

دهد و کلیه مستندات را در برگه می و به هیچ عنوان بدون نظر پزشک مستقر در اورژانس اقدام درمانی برای بیمار انجام ن نمودرا رعایت 

 کند.می تریاژ ثبت 

23 
 افراد مجاز به دسترسی به اطالعات پرونده بیماران چه کسانی هستند؟

سرپرستاران و پرستاران /  /پزشک معالج/ پزشک مشاور/ سایر پزشکان مقیم یا آنکال بیمارستان/ رئیس  بیمارستان/ مدیرپرستاری

 ماما ( –دندانپزشک  -فیزیوتراپ  –مددکار  –کاردرمانگر  –/ تیم درمان ) روان شناس دانشجویان گروه پزشکی در حال آموزش مرکز 
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 سطوح مراقبتی کدامند ؟

       Self  Careبیمار قادر به مراقبت از خود است.   1سطح

 Partial  Careبیمار نیازمند مراقبت جزئی است.         4سطح

 Total  Careبیمار نیازمند مراقبت متوسط است.       2سطح

 Moderate    Intensive   Careبیمار نیازمند مراقبت شدید است .        2سطح

 Intensive     Careبیمار نیازمند مراقبت ویژه است.          5سطح
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 فرق سطح مراقبتی با سطح تریاژ کدام است ؟

 سطوح مراقبتی جهت تعیین ساعات مراقبت پرستاری مورد نیاز هر بیمار می باشد.

 تریاژ جهت  اولویت بندی بیماران بر اساس وخامت حال بالینی و یا شدت درد است.سطوح 

 عدد مربوط به سطوح تریاژ هر چه پائین تر بیاید، یعنی وضعیت بالینی بیمار وخیم تر است 

 نیاز دارد. عدد مربوط به سطوح مراقبتی هر چه باالتر برود به این معناست که بیمار به ساعات بیشتری از مراقبت بالینی
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 فرق اعزام و ارجاع چیست ؟

 در هر دو ، بیمار نیاز به اقدامی درمانی تشخیصی یا پاراکلینیکی یا مشاوره دارد که در بیمارستان مبدأ به هر دلیلی انجام نمی شود.

 اعزامبیمار به مرکز درمانی مقصد انتقال داده می شود و جهت پیگیری درمان در آنجا بستری می شود ولی در  رجاعبا این تفاوت که در ا

ی بیمار نیاز به اقدام تشخیصی و یا پاراکلینیکی ) آزمایش ، ام آر آی ، سی تی اسکن و ... ( و یا مشاوره دارد که در مرکز مقصد انجام م

 در حقیقت در ارجاع پرونده اولیه بیمار در بیمارستان مبدأ می تواند مختومه شده و بسته شود. .دهد و به بیمارستان مبدأ برگردد
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 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 های ایران )نسل چهارم(سواالت اعتباربخشی بیمارستان مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی رازی

 بالینـی
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 دستورالعمل مشاوره های اورژانس خارج از مرکز چیست ؟

ع بیماران خدمات تشخیصی و درمانی خارج از زنجیره تأمین بیمارستان با محوریت و هماهنگی بیمارستان به بیماران ارائه می شود و ارجا

 انجام نمی شود و در این خصوص به رعایت اصول ایمنی بیمار باید توجه شود. ریزی بیمارستان به خارج از مرکز بدون حمایت و برنامه

 مراحل این فرآیند در ذیل ذکر شده است :

 غیر اورژانسی ( توسط پزشک معالج –تکمیل فرم مشاوره و ثبت نوع درخواست ) اورژانسی  .1

 ) سامانه پایش مراقبتهای درمانی ( MCMCثبت اطالعات مربوط به بیمار و درخواست مشاوره اورژانس توسط سوپروایزر در سامانه  .4

 برقراری تماس تلفنی با ستاد هدایت دانشگاه تهران جهت مشخص شدن بیمارستان مقصد و پزشک مربوطه .2

 هماهنگی پزشک وقت با پزشک بیمارستان مقصد .2

 در بیمارستان مقصد توسط پزشک کشیکگرفتن پذیرش  .5

 پر کردن فرم ارجاع بین بیمارستانی در صورت احتمال بستری شدن بیمار  .0

اعزام بیمار با رعایت شرایط ایمن همراه کمک پرستار با آمبوالنس و تأمین هزینه ) در صورتیکه بیمار شرایط تهدید کننده حیات  .7

 داشته باشد توسط پرستار اعزام می شود. (

 به منشور حقوق ، امنیت روانی ، حفظ حریم خصوصی و رعایت موازین شرعی ، متناسب با خدمات تخصصی بیماران دقت شود.(صره : ) تب

  بیماربیمارستان مقصد به خانواده نیز اطالع دادن مشکل بیمار و  .2

 ثبت کلیه مراحل در پرونده بیمار .9

 ک معالجاطالع دادن جواب مشاوره و اقدامات انجام شده به پزش .12

در صورت بروز شرایط اورژانسی برای بیماران و عدم دسترسی به پزشک معالج ، پزشک مقیم دارای صالحیت اقدامات اولیه مراقبتی را 

 انجام و سایر اقدامات با محوریت و هدایت پزشک معالج پیگیری می شود.
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 زمانی انجام می شود؟مشاوره های اورژانس و غیر اورژانس بیمارستان شما در چه فاصله 

  بر اساس ورود اطالعات در سامانه  2مشاوره های اورژانس ظرف ( .ساعت بیمار اعزام می شودMCMC ) 

  مشاوره های غیر اورژانس ظرف حد اکثر یک هفته )مددکاری از مراکز درمانی مقصد وقت می گیرد و بیمار با هماهنگی توسط پرستار

 اعزام می شود(
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 اولین گزارش پرستاری در بیماران پذیرش شده ثبت چه مواردی الزامی است ؟در خصوص ثبت 

  ثبت تاریخ و ساعت ورود بیمار به بخش 

 ) ... ثبت نحوه ورود بیمار به بخش ) با برانکارد ، با پای خود ، با ویلچر و 

 ثبت شکایت اصلی 

 ثبت علت بستری 

  پزشک و پیگیریهای انجام شده در این خصوصثبت برنامه های درمانی و تشخیصی درخواست شده از سوی 

 ثبت آموزشهای ارائه شده به بیمار در زمان پذیرش 

 .ثبت کلیه مواردی که در فرم ارزیابی اولیه بررسی و نوشته شده است 
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 حداقل های الزم در گزارش پرستاری کدامند؟ 

ارزیابی مجدد بیمار است. حداقل های الزم جهت ثبت به قرار ثبت گزارش پرستاری در هر شیفت توسط پرستار مسئول ، در حقیقت همان 

 ذیل است :

هرگونه تغییر وضعیت  -هرگونه تغییر سطح مراقبتی بیمار -آزمایشات و سایر اقدامات انجام شده  -وضعیت خواب و اشتها  -عالئم حیاتی 
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 های ایران )نسل چهارم(سواالت اعتباربخشی بیمارستان مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی رازی

 بالینـی

-ارزیابی -خطر زخم بستر ای، ارزیابیابی وضعیت تغذیهارزی –محدودیت حرکت  -غذایی دارویی و  هرگونه حساسیت -ارتباطی وهوشیاری 

های ارائه توضیحات و آموزش -ویزیت پزشک  -مراقبت پرستاری  -ارزیابی وضعیت روانی  - غربالگری و بررسی درد -خطر سقوط از تخت 

 دارد. کلیه اقدامات درمانی الزم برای بیمار که نیاز به پیگیری -شده به بیمار و همراهان

زم به ذکر است پرستار در پایان هر شیفت وضعیت و پاسخ بیمار نسبت به اجرای برنامه های مراقبتی را در فرم گزارش پرستاری ثبت می ال

 نماید. 

25 
 مراکز درمانی معین بیمارستان شما کدام است ؟

  بیمارستانها : کلیه بیمارستان های وابسته به دانشگاه تهران بر اساس سامانه پایش مراقبتهای درمانیMCMC 

 پاراکلینیک ها شامل : آزمایشگاه پزشکی ری و دارالشفاء کوثر و رادیولوژی دکتر علیزاده 

20 

 بیمارستان از همراه بیمار در انجام چه اقداماتی نمی تواند استفاده کند؟

گاه، هیچ یک از موارد انجام اقدامات درمانی و تشخیصی نباید از همراه بیمار استفاده کرد . انجام اقداماتی مانند: انتقال نمونه به آزمایش در

اه اخذ جواب آزمایش و یا اقدام پاراکلینیکی انجام شده، دریافت فراورده های خونی مورد نیاز بیمار، تهیه ی نسخ دارویی و ..... توسط همر

 بیمار ممنوع می باشد.

23 
 منظور از شکایت اصلی بیمار چیست؟

 بیان مشکل از زبان بیمار در زمان مراجعه به مرکز درمانی

22 
 منظور از علت بستری بیمار چیست؟

 علت بستری در حقیقت اشاره به تشخیص اولیه پزشک معالج دارد . در بعضی مواقع هم انجام اقدام خاصی مورد نظر است .

22 

 اورژانس کدامند؟بخش  پنج گانهملی شاخص های 

 ساعت 0*درصد بیماران تعیین تکلیف شده ظرف 

 ساعت 14*درصد بیماران خارج شده از اورژانس ظرف 

 های ناموفق CPR*درصد

 * درصد ترک با رضایت شخصی )مسئولیت شخصی(

 *میانگین مدت زمان تریاژ در هر سطح تریاژ

22 
 ؟ شاخص های بخش کدامند

 هر بخش شاخص خود را بداند و داده های مربوط به هر شاخص را در جریان باشد.

22 
 تابلوی باالی سر بیماران شامل چه اطالعاتی می باشد ؟

 شماره پرونده ، نام پرستار و نام پزشک

 *توجه : ثبت نام بیمار و تشخیص بیماری بر تابلوی باالی سر بیمار ممنوع است.

22 
 در بزرگساالن کدامند ؟ CPRمراحل 

 –باز کردن راه هوایی  –شروع ماساژ قلبی  –درخواست کمک  –ثانیه  12چک نبض طی  –صدا زدن بیمار جهت پاسخ دهی یا عدم آن 

 نصب الکترود و وارد کردن شوک  –برقراری اکسیژن  –آمبوبگ جهت پایداری تنفس 

23 
 عمق ماساژ در نوزادان و بزرگساالن چقدر است؟

 سانتی متر( می باشد. 5اینچ )  5/4تا  4اینچ و در کودکان و بزرگساالن   5/1ساعت  42عمق ماساژ در نوزادان زیر 

23 
 فرق پنج حالت شایع با پنج بیماری شایع را بیان کنید ؟

 در حقیقت همان شکایت اصلی بیمار است که بیمار با آن عالمت مراجعه کرده است مانند توهم و هذیان و ... حاالت شایع 

 در حقیقت همان تشخیص نهایی اصلی بیمار است که پزشک معالج زمان ترخیص در پرونده بیمار ثبت می کند. بیماری شایع 
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 بالینـی

25 
 را نام ببرید ؟رابط کنترل عفونت ، ایمنی و آموزشی بخش خودتان 

 ( به عنوان رابط کنترل عفونت ، رابط ایمنی و رابط آموزشی بخش انجام وظیفه می کند.  Staf Nurseجانشین سرپرستار )

20 
 ارزیابی اولیه پرستاری و پزشکی در چند ساعت اولیه پذیرش بیمار است؟

  ساعت اول پذیرش بیمار انجام می شود. 4ارزیابی اولیه پرستاری در 

  ساعت اول پذیرش بیمار انجام می شود. 42ارزیابی اولیه پزشکی در 

23 

 در خصوص نحوه جابجایی درون بخشی و بین بخشی توضیحاتی ارائه دهید ؟

هدف ارتقاء ایمنی بیمار در طول جابجایی می باشد. جابجایی بین بخشی یعنی انتقال بیمار از یک بخش به بخش دیگر یا واحدهای 

برای دریافت خدمات مورد نیاز ( که با حفظ رعایت اصول ایمنی بیمار و با هماهنگی با واحدهای مربوطه و طبق دستور  پاراکلینیک )

پزشک انجام می شود. جابجایی درون بخشی یعنی انتقال بیمار از یک تخت و اتاق ، به تخت و اتاق دیگر که باید با حفظ و رعایت اصول 

 ایمنی باشد.

22 

 حوه انتقال موقت بیماران جهت اخذ خدمات به خارج از بیمارستان با رعایت اصول ایمنی و الزامات و اولویتها را توضیح دهید ؟دستورالعمل ن

به منظور رعایت ایمنی به جهت انجام خدماتی که در بیمارستان قابل اجرا نیست ، همراه با پرسنل همگن به مراکز درمانی هماهنگ شده 

دامات انجام و مجدد بیمار به بخش مربوطه بازگردانده می شود و در صورت وجود احتمال شرایط تهدید کننده حیات فرستاده می شود و اق

بیمار ، نیروی کارشناس پرستاری ماهر ، بیمار را حین انتقال همراهی می کند و بیمار با آمبوالنس مجهز به تجهیزات پزشکی ضروری 

 ریخ و ساعت انجام در پرونده توسط پرستار ثبت می شود.منتقل می شود و کلیه موارد با ذکر تا

22 

 شرایط پرستار شاغل در بخش اورژانس کدام است ؟ 

سال سابقه خدمت در بخش های بالینی را داشته و دوره های تخصصی اورژانس را گذرانده است  4پرستار شاغل در بخش اورژانس حداقل 

 این دوره ها عبارتند از : 

             مدیریت بحران              تریاژ ارتباط و ارتباط درمانی 

                  حل مسئله اورژانسهای پزشکی و روانپزشکی 

22 
 تعیین تکلیف بیماران مراجعه کننده به تریاژ ظرف چه مدت انجام می شود ؟

 ساعت 0حداکثر  

22 
  انتقال آنان به بخشهای مقصد ظرف چه مدت انجام می شود ؟خروج بیماران بستری شده در اورژانس و 

 سال 14حداکثر 

22 

 در صورتیکه ارائه خدمات در بیمارستان  شما مقدور نباشد ، چه اقداماتی انجام می دهید ؟

توضیحات الزم به گیرنده در صورتیکه ارائه خدمات در بیمارستان مقدور نباشد پس از ارائه خدمات اولیه ضروری در بخش اورژانس و ارائه 

خدمت ) بیمار / همراه ( در خصوص علت انتقال ، اعزام ، میزان تعرفه ها و پوشش بیمه های خدمات درمانی در مرکز درمانی مقصد با 

 هماهنگی ستاد هدایت ، زمینه انتقال گیرنده خدمت به واحد مجهز فراهم می شود.

مار هیچگونه کمکی گرفته نمی شود و همه اقدامات الزم درمانی توسط پرسنل این بیمارستان الزم به ذکر است در این انتقال از همراه بی

 انجام می شود.

23 

 در بیمارستان شما ارزیابی تخصصی تغذیه ای برای چه بیمارانی انجام می شود ؟

مبتال به یکی از *یا  BMI < 5.02 اردر فرم ارزیابی اولیه نیاز بیمار به خدمات تخصصی تغذیه ای بررسی می شود. در صورتیکه بیم

کاهش وزن داشته باشد.  * در یک هفته اخیر اسهال ، استفراغ  %5ماهه اخیر بیش از  2بیماریهای مندرج در تاریخچه سالمتی باشد * در 

روانپزشک معالج ثبت شده و از تخصصی تغذیه ای توسط  ، بی اشتهایی داشته باشد.    * مبتال به یک بیماری شدید باشد ، دستور ویزیت

 طریق واحد پرستاری به واحد تغذیه اطالع رسانی می شود.
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 بالینـی

23 
 آیا بیمارستان شما مانیتورینگ قلبی پرتابل و دفیبریالتور جهت اعزام بیماران به سایر مراکز دارد ؟

 بله

25 

 کدام است ؟ ECTآمادگی های بیماران شما قبل از 

  کنترل رضایت آگاهانهECT 

  ثبت دستور تعداد جلسات مورد نیازECT بیمار توسط روانپزشک 

  انجامEKG  وCHEST Xrey  

  انجام مشاوره داخلی و بیهوشی از نظرOK شوک 

 Hold کردن داروهایی مانند لیتیم ، کلونازپام ، کاربامازپین ، سدیم والپورات و ... بنا به دستور پزشک 

  ناشتا بودن بیمار در صبح روزECT 

 کنترل V/S بیمار 

 ... درآوردن دندان مصنوعی و 

  پاک کردن الک ناخن 

  استحمام بیمار در روزECT در بخش مبدأ 

 استفاده از دستبند شناسایی 

20 

 تعیین جانشین برای تداوم مراقبت از بیمار در مواردی که پرستار حتی به مدت کوتاه محل خدمت خود را ترک می کند چگونه است ؟

منظور حفظ ایمنی بیمار و جلوگیری از بروز خطا و کاهش کیفیت مراقبت ها حتی زمانیکه پرستار در مدت کوتاهی محل بیمارستان ، به 

خدمت خود را ترک می کند ، اقدام به تعیین جانشین می کند. پرسنل در زمان استفاده از پاس ساعتی سرپرستار را در جریان قرار می 

سرپرستار و سوپروایزر موافقت و تأیید می شود و به واحد کارتزنی جهت امضاء مسئول کارتزنی  دهند و فرم مربوطه پر می شود. توسط

برده می شود و سپس به نگهبانی تحویل داده می شود توسط سرپرستار ، نام پرستار ترک کننده شیفت و پرستار جانشین در انتها ی دفتر 

رد انجام شده ( با قید ساعت و تاریخ خروج از بخش به پرستار جانشین تحویل داده گزارش ثبت می شود ) تمام مراقبتها و  اقدامات و موا

 می شود.

23 

Case method را توضیح دهید ؟ 

برای هر نوبت کاری و برای هر بیمار پرستار مسئول مشخصی تعیین شده و خدمات و مراقبتهای پرستاری مورد نیاز در بیمار ) از صفر تا 

پرستار مذکور و کمک سایر اعضاء تیم مراقبت تأمین می شود. در ابتدای هر نوبت کاری پرستار مذکور خود را به بیمار صد ( با مسئولیت 

 معرفی می نماید و در تابلوی مشخصات باالی سر بیمار نام خود را ثبت می نماید.

22 

 لیست گروه احیاء در بخش شما کجاست ؟ اعضاء گروه کد چه کسانی هستند ؟

در ابتدای هر ماه لیست گروه احیاء در هر بخش توسط سوپروایزر بالینی نوشته شده و پس از تأیید معاونت درمان بیمارستان به بخش ها 

به همراه شرح وظایف مربوطه در این لیست ذکر شده و الزم است در هنگام اعالم  Dو  Cو  Bو  Aارسال می گردد. نام هر کدام از پرسنل 

کد ، پرسنل بخش و پرسنل بخش معین طبق شرح وظایف مذکور انجام وظیفه نمایند. هر گونه تغییر در برنامه کاری اعضاء گروه در لیست 

 نل حاضر در شیفت همخوانی دارد.گروه احیاء همان روز وارد می شود و همواره لیست گروه احیاء با پرس

 بخش های فعال  کدام یک از بخش های بیمارستان مجهز به سیستم احضار پرستار است ؟ 22

22 

 شرایط پرستار واحد تریاژ چگونه است ؟

 پرستار واحد تریاژ در تمام ساعت شبانه روز حضور فعال دارد.

سال سابقه خدمت در بخش های بالینی دارد که یکسال از آن حتماً در بخش اورژانس بوده است و دوره های  5پرستار واحد تریاژ حداقل 

حل  –مداخله در بحران  –تریاژ  –آموزشی الزم تخصصی تریاژ را گذرانده است. این دوره ها عبارتند از : اورژانسهای پزشکی و روانپزشکی 

 باط و ارتباط درمانیارت –مسئله 
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22 

 خدمات پاراکلینیکی که در این بیمارستان برای بیمار انجام می شود کدام است ؟

  آزمایشات در شیفتهایME روزهای تعطیل و غیر تعطیل 
 رادیولوژی در شیفت های صبح غیر تعطیل 

 فیزیوتراپی در شیفت های صبح غیر تعطیل 

 مامایی در شیفت های صبح غیر تعطیل 

 دندانپزشکی در شیفت های صبح غیر تعطیل 

 ECT در شیفت های صبح غیر تعطیل 

22 

 فرم ارزیابی اولیه پرستاری شامل چه مواردی است ؟

 اطالعات پایه -تکمیل سربرگ فرم به طور کامل                                -

 وضعیت عمومی          -وضعیت ارتباطی                                                    -

 آگاهی -بررسی وضعیت خلقی / ادراکی                                  -

 تاریخچه سالمت و بیماری      -ارزیابی خطر آسیب به خود و دیگران                          -

 ارزیابی سیستم ها -                                                حساسیت ها        -

 محدودیت ها و توانایی ها -ارزیابی سابقه دارویی                                              -

 فشاریارزیابی احتمال خطر ابتال به زخم  -ارزیابی وضعیت تغذیه ای                                        -

 غربالگری و بررسی درد -            (Morseارزیابی احتمال خطر سقوط از تخت ) -

 ارزیابی مذهبی و فرهنگی -ارزیابی نیاز به خدمات مددکاری اجتماعی                   -

 بررسی بیشتر -نیازهای آموزشی و خودمراقبتی                                -

 سطح مراقبتی -                                تشخیص های پرستاری         -

 نام پرستار تکمیل کننده فرم، مهر، امضاء، تاریخ و ساعت تکمیل -

23 
 چه مواردی بر اساس نتایج ارزیابی اولیه و تشخیص احتمالی اولیه در برگه دستورات پزشک ثبت می شود؟

آرامبخشی را بر اساس نتایج ارزیابی اولیه در برگه دستورات پزشک ثبت می پزشک دستورات تشخیصی ، درمانی ، و مراقبتی ، تسکینی 

 کند.

23 
 آیا مانیتور قلبی پرتابل و دفیبریالتور جهت انتقال بیماران در دسترس می باشد؟

 دستگاه مانیتور قلبی پرتابل و دفیبریالتور تهیه شده و در اتاق سوپروایزری ) ساختمان شهید تمیمی ( قرار دارد.

25 

سیاست بیمارستان در خصوص استفاده از هر گونه عالئم یا نوشته ای که تشخیص بیماری و یا سایر اطالعات درمانی بیماران را آشکار کند 

 چگونه است؟

است و تیم بیمارستان استفاده از هر گونه عالئم یا نوشته ایی که تشخیص بیماری و یا سایر اطالعات درمانی را آشکار نماید ، ممنوع کرده 

 مدیریت اجرایی بر آن نظارت می کند. ) طبق منشور حقوق بیمار (

20 

 در ثبت گزارش نویسی استاندارد پرستاری چه مواردی باید رعایت شود ؟

از به کار  -2از الک غلط گیر استفاده نشود.   -2خوش خط و خوانا نوشته شود.   - 4ارزیابی وضعیت جسمی و روانی بیمار ثبت شود.   

قلم خوردگی طبق دستورالعمل اعتباربخشی انجام  -5بردن کلمات کلیشه ای و مبهم خودداری شود ) مانند به نظرم بیمار بهتر است ( 

باالنویسی تکمیل شود و  -7دامات دارویی و درمانی و پاراکلینیکی با ذکر ساعت و نتایج اقدامات در گزارش ثبت شود. تمامی اق -0شود.  

هر گونه تغییر در سطح مراقبتی و حادثه ای که  -9ثبت شوند.   7Rداروها طبق تکنیک  -2فضای خالی انتهای گزارش بسته شود.  

تاریخ و ساعت گزارش قید شود و در صورت طوالنی  -12سالمت بیمار را به خطر انداخته ) سقوط ، اشتباهات دارویی و ... ( ثبت شود. 

انتهای  -11ده شود و وارد صفحه بعدی شود.  بودن گزارشات و اتمام خطوط صفحه مربوطه ، عبارت ) ادامه دارد ( نوشته شود و فلش ز

 گزارش پرستاری با یک خط ممتد بسته شود.
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 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 های ایران )نسل چهارم(سواالت اعتباربخشی بیمارستان مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی رازی

 بالینـی

23 
 در فرم پذیرش و ترخیص و سربرگ سایر فرم های پرونده پزشکی چه مواردی باید رعایت شود؟

سربرگ سایر فرم ها پرونده اطالعات هویتی و دموگرافیگ بیمار در فرم پذیرش و ترخیص نوشته و ثبت می شود و مشخصات بیمار در 

 پزشکی بصورت کامل تکمیل می شود.

22 

 دستورالعمل احیای قلبی ریوی را توضیح دهید ؟

 BLS -1مرحله است :  4احیای قلبی ریوی شامل اقداماتی است که برای باز گرداندن اعمال حیاتی قلب و ریه انجام می شود و داردای 

، ابتدا پرستار بیمار را صدا می زند و شانه هایش را تکان می دهد و در صورت عدم پاسخ  BLSپیشرفته ، در مرحله  ACLS -4مقدماتی  

و  99دهی ، نبض بیمار چک شده و در صورت عدم وجود نبض سریعاً درخواست کمک می نماید و ماساژ قلبی را شروع کرده و با اعالم کد 

 ر یک دقیقه اقدامات الزم را انجام می دهد.آوردن تجهیزات پزشکی مورد نیاز زی

و  5CMبیمار در وضعیت خوابیده به پشت ، سر به عقب و چانه به سمت باال قرار می گیرد ، ماساژ قسمت میانی استرنوم با همق حداقل 

 انجام می گیرد و در مرحله پیشرفته ، اعضاء تیم احیاء طبق شرح وظایف اقدام می کند : 22به  4تنفس 

C (CIRCULATION )  .فردی که مسئول فشردن قفسه سینه و برقراری جریان خون است : 

A (AIR WAY ) .فردی که مسئول باز کردن راه هوایی است : 

B ( BREATHING ) .فردی که مسئول باز نگه داشتن راه هوایی و برقراری تهویه تنفسی و اکسیژن رسانی است : 

D (DRUG ) ی و تزریق دارو و شوک می باشد.: فردی که مسئول رگ گیر 

 .در پرونده بیمار ثبت می شود کلیه اقدامات انجام شده توسط پزشک و پرستار

22 

 های گرفته شده در واحد تصویربرداری باید چه مواردی قید شود؟درگزارش نهایی عکس

 * مشخصات بیمار                                       * خالصه شرح حال                               * تشخیص احتمالی  

                           گزارش ارزیابی                                  * توصیه های تکمیلینام رادیولوژیست                   *  –مهر  –* امضاء 

22 
 گیر )بر روی ظروف حاوی نمونه بیماران( در کدام یک از آزمایشات الزامی است؟قید نام نمونه

   تعیین گروه خون و کراس مچ

22 
 های خونی با شیوه ایمن کدام است؟اولین گام در تزریق خون و فرآورده

   شناسایی فعال بیماران

22 

 دو نکته مهم در خط مشی و روش مهار شیمیایی در بیماران که بسیار حائز اهمیت است کدامند؟  
 لحاظ سابقه دارویی و حساسیت های شناخته شده بیمار -

 استفاده از ایمن ترین روش تجویز با کمترین عوارض و رعایت اصول ایمنی دارودهی -

333 

 ؟ارجاع و انتقال بیماران باید دارای چه خصوصیاتی باشد –اعزام 

 برقراری ارتباط مستقیم بین مرکز مبدأ و مقصد-1

 اطالعات کامل بالینی بیمار-4

 های دریافت شده استدرمان-2

 دالیل انتقال-2

 روش انتقال-5

 مهلت زمانی موجود برای اتقال بصورت مسنتد و مکتوب-0

333 

 بیمارانی در ظروف یکبار مصرف الزامی است؟سرو غذا برای چه 

 های ایزولهاتاق
 واحدعای عفونی

 های ویژهبخش
 اورژانس
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 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 های ایران )نسل چهارم(سواالت اعتباربخشی بیمارستان مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی رازی

 بالینـی

335 

 ؟حداقل اقدام اطالعات پرونده بستری چیست

 های دموگرافیک بیمار و نام پزشکداده-1

 نوع بیمه-نوع پذیرش-تاریخ پذیرش-4

 اقدامات درمانی-تشخیص اولیه و نهایی-2

 ها و....درخواست-عالئم حیاتی-گزارش پرستاری-پرستاری شامل: ارزیابی اولیه هاییادداشت-2

 ها مشاوره-5

 گزارش داروهای مصرفی-0

 پاتولوژی و ...-نتایج آزمایشات-7

 گزارش الکتروکاردیوگرام-2

 های قبل و بعد از عمل جراحی و بیهوشی و....مراقبت-9

330 

 چیست؟ منظور از بستری مجدد

 باشد.ریزی قبلی به هر علت در طی یک ماه بعد از آخرین ترخیص میناخواسته بیمار بدون برنامهبستری -الف

 کنند.ریزی قبلی برای ادامه سیر درمان مراجعه میبیمارانی که با برنامه-1

 بیماران روانپزشکی-4

 شیمی درمانی-2

 دیالیز-2

 باشند.چهار گروه ذکر شده فوق شامل تعریف بستری مجدد نمی

333 

 شود؟ارزیابی اولیه بیماران چگونه انجام می

 شودانجام میساعت اول پذیرش بیماران  4در ارزیابی اولیه بیماران با رعایت اصول مراقبتی  -
 آگاهی دارند. های بستری از نحوه ارزیابی اولیهپرستاران در بخش -
 لحاظ زمانی تعیین شده با انجام ارزیابی اولیه دقیق و کامل پرستاری بربالین بیمار توسط پرستار  -

 ثبت کامل نتایج حاصل از تکمیل فرم ارزیابی اولیه در گزارش پرستاری -

332 

 شود؟های پرستاری توسط چه کسی و چه زمانی انجام میارزیابی و مراقبت

 شود.در هر نوبت کاری توسط پرستار معین برای هر بیمار انجام میهای پرستاری ارزیابی و مراقبت

332 

 شود؟های پرستاری در هر نوبت کاری چگونه تقسیم و انجام میمراقبت

 تعیین پرستار برای هر بیمار در هر نوبت کاری 
 تقسیم متوازن بیماران بین پرستاران حاضر در شیفت به جز سرپرستار 

 بیمار در شروع شیفت هر نوبت کاری به بیمار/همراه و ثبت نام پرستار مسئول در تابلوی مشخصات باالی تختمعرفی پرستار مسئول 
 ثبت نتایج ارزیابی مستمر وضعیت بالینی بیمار در هر نوبت کاری توسط پرستار مسئول

 ارش پرستارثبت اقدامات پرستاری انجام شده در هر نوبت کاری توسط پرستار مسئول هر بیمار در فرم گز
 هاهمراهی پرستار مسئول بیمار در تمامی ویزیت

 SBARابزار   کنیم؟برای اطمینان از برقراری ارتباط موثر و ایمن از چه ابزاری استفاده می 332

332 

 شامل چه مواردی است؟مداخالت تهاجمی

 هاانواع اسکوپی - پرتو درمانی - شیمی درمانی - دیالیز – آنژیوپالستی – آنژیوگرافی – شامل اعمال جراحی

 و سایر موارد با تشخیص بیمارستان است.
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 های ایران )نسل چهارم(سواالت اعتباربخشی بیمارستان مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی رازی

 بالینـی

332 

 در هنگام تزریق خون چه مواردی را باید رعایت کنیم؟

 شناسایی ایمن بیمار طبق دستورالعمل ابالغی وزارت بهداشت و احراز و تأیید هویت صحیح بیمار به صورت همزمان توسط دو کادر بالینی
 هویت بیمار با پرونده وی و دستور تزریق خون همزمان توسط دو کادر بالینی مقایسه و تأیید

 مقایسه و تأیید هویت بیمار با مشخصات مندرج بر روی کیسه خون ارسالی همرمان توسط دو کادر بالینی
 بررسی وضعیت ظاهری کیسه از نظر کدورت، تغییر رنگ، وجود لخته، همولیز و حباب گاز و هرگونه نشتی

های دقیقه اول از طریق مراجعه و ارزیابی 15دقیقه اول و پس از تزریق با حضور دائم بر بالین بیمارو در  5رت مستمر مسئول بیمار در نظا

 مکرر
 توجه به سوابق تزریق خون بیمار

333 

 چند نکته مهم و کاربردی در روش مهار شیمیایی را نام ببرید؟

های شناخته شده بیمار در تعیین نوع داروی مورد استفاده برای مهار شیمیایی بیمار و پیشگیری از از لحاظ سابقه دارویی و حساسیت

 عوارض و تداخالت دارویی 
 آموزش اثربخشی کارکنان مرتبط 

 انجام مهار شیمیایی صرفاً بر اساس دستور پزشک
 شیمیاییحفظ حریم خصوصی بیمار در حین زمان مهار 

تکرار مهار شیمیایی صرفاً منوط به دستور مجدد پزشک و عدم امکان مهار شیمیایی بدون دستور مجدد پزشک حتی با وجود دستور در 

 صورت لزوم با توجه به لحاظیت استفاده از مهار شیمیایی در هر روز

333 

 پاراکلینیک چگونه است؟های عملکرد کارکنان بالینی پس از دریافت نتایج بحرانی بررسی

 های بالینی اعم از بستری و سرپایی درمان آنوجود فهرست مقادیر بحرانی پاراکلینیک و اطالع کارکنان بخش
 های پاراکلینیکها برای دریافت به موقع نتایج بحرانی بررسیوجود خط آزاد ارتباطی یک طرفه و اماده به کار در بخش

 اجرایی مقادیر بحرانی پاراکلینیک آشنایی کارکنان بالینی با روش
 اطالع کارکنان از روش اجرایی دستورات تلفنی/شفاهی و عمل به آن

 حضور بالدرنگ کادر بالینی بر بالین بیمار جهت مداخله فوری به منظور نجات و حفظ ایمنی بیمار 

335 

 شود؟های تخصصی اورژانسی چه زمانی و چگونه انجام میمشاوره

شود و شامل: ویزیت بیمار و ثبت درخواست مشاوره با قید )مشاوره اورژانسی و ذکر سرویس ها در حداقل زمان انجام میمشاورهاین نوع 

ثبت توضیحات کافی توسط پزشک معالج/ذیصالح و تاریخ و ساعت در خواست برگه -تخصصی مدنظر(توسط پزشک معالج در پرونده بیمار

شروع فوری اقدامات -اطالع فوری نتایج مشاوره به پزشک معالج-ر و تکمیل برگه مشاوره توسط پزشکحضور بالدرنگ پزشک مشاو-مشاوره

 تشخیصی پس از تأئید مراتب نوسط پزشک معالج

330 

 شود؟ای بیماران چگونه انجام میارزیابی تخصصی تغذیه

 بیماران توسط پزشک تعیین تکلیف نوع رژیم غذایی تمامی
 ی توسط پزشک در پرونده اعم از رژیم غذایی معمولی، دیابتی، پرکالری و ...ثبت دستور رژیم غذای

 اطالع رسانی نوع رژیم غذایی بیمار در زمان مقرر به واحد تغذیه توسط پرستار
 ماهانهچینش سینی غذایی بیماران، مطابق با فهرست دریافت شده از سامانه اطالعات بیمارستان و برنامه غذایی نوشته شده هفتگی یا 

 مطابقت غذای بیمار با رژیم غذایی ثبت شده در پرونده
 الصاق برچسب مشخصات شامل نام بخش، نام بیمار، نوع رژیم غذایی برای غذاهای رژیمی 

333 
 های آزمایش کدام است؟های حداقلی نمونهشناسه

 نام، نام خانوادگی، نوع آزمایش، نام بخش
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 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 های ایران )نسل چهارم(سواالت اعتباربخشی بیمارستان مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی رازی

 بالینـی

332 
 گیر حتماً قید شود؟در کدام نمونه باید نام نمونه

 کراس مچ

332 

 ؟معیارهای رد نمونه آزمایش کدام است

 مخدوش بودن لیبل آزمایش
 فاقد لیبل آزمایش

 عدم انتقال استاندارد
 گیری )کم و زیاد بودن نمونه، لیز بودن نمونه و ...(عدم رعایت اصول نمونه

332 

 هایی است؟خون دارای چه ویژگیهای خونی از سازمان انتقال حمل و نقل خون و فراورده

 استفاده از ماشین مخصوص حمل و نقل خون
 حمل و نقل توسط افراد آموزش دیده دارای کارت و گواهی

 های مخصوص حمل و نقل خوناستفاده از محفظه
 ثبت دمای فرآورده در هنگام تحویل در بانک خون 

 وش دارهای جداگانه و ظرف درپها با باکستحویل فرآورده به بخش

3332 

 های بانک خون کدام است؟های شناسایی نمونهحداقل

 نام و نام خانوادگی
 نام پدر

 شماره انحصاری رایانمای بیمار
 نام بخش

 گیریساعت و تاریخ نمونه
 گیرنام نمونه

332 
 مدت انتظار بیماران سرپایی برای ویزیت چقدر است؟

 دقیقه 22کمتر از 

353 

 ؟کدام است تریاژ واحد فیزیکی هایویژگی

 فضای کافی باید اطفال، مراجعین تعداد بودن باال صورت در.  گردد تعیین مراجعه نوع و تعداد اساس بر باید تریاژ واحد مساحت و ساختار

 احیا همچنین اتاق و آمبوالنس ورودی بیماران، ورودی به باید تریاژ واحد.  شود گرفته درنظر نوزادان ترازوی و اطفال معاینه تخت برای

 در معاینه در حین بیماران خصوصی حریم بایست می بیماران تمامی ورود بر نظارت امکان بر عالوه و باشد داشته آسان و سریع دسترسی

 .شود رعایت اتاق، این

353 

 مشخصات درمانگاه سرپایی چیست؟

 مستقل از اورژانس باشد

 نور طبیعی داشته باشد

 داشته باشدصندلی و مبلمان کافی 

 آب سرد کن و لیوان یکبار مصرف داشته باشد

 امکانات شارژ تلفن همراه داشته باشد

 تهویه مطبوع داشته باشد

 تابلوهای راهنمای کارآمد داشته باشد

 متناسب با تعداد مراجعین باشد
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 بالینـی

 های الزم باشددارای زیبایی
 تلویزیون و مانیتور داشته باشد
 خانم و آقاسرویس بهداشتی به تفکیک 

 سیستم سرمایش و گرمایش داشته باشد

355 

 چیست؟ ESI سیستم

عینی،  شواهد بر درمانی )مبتنی اقدام به بیمار نیاز فوریت سنجش اساس بر تنها نه تریاژ پرستاران است، سطحی پنج که روش این در

همچنین .  نمایندمی بندی اولویت خدمات دریافت برای را بیمار بخش، در نیاز مورد منابع میزان اساس بر بلکه مختصر( معاینه و ذهنی

 تغییر وضعیت صورت در تا شوند ارزیابی مجدد باید بالینی اولویت اساس بر سب منا زمانی فواصل در خدمات، دریافت برای منتظر بیماران

 وخامت مواردی که در بویژه امر این و بوده محتمل تریاژ از پس بیماران تریاژ سطح تغییر.  کند تغییر نیز آنان به رسیدگی اولویت بالینی،

 قابل و مراقبتی موثر روندهای فقدان موید مهم این شدن گرفته نادیده و است مهم بسیار یابدمی افزایش خدمات اخذ حین در بیمار حال

 .است اورژانس سطح در اطمینان

ارزیابی  مورد تخصصی، هایدرمانگاه به ارجاع از قبل بایستی نیز روتین یا اورژانس غیر موارد در حتی اورژانس به مراجعین/  بیماران

 .گیرند قرار پزشکی

350 
 ؟کرد باید چه بدحال بیماران مراقبت به بخشیدن سرعت برای

 تریاژ را دوم و اول سطوح بیماران و بررسی را بیماران تمامی فعلی شکایت کلی، دیدگاهی با و سرعت به تریاژ پرستاران از یکی است الزم

 نماید تریاژ را بیماران سایر تریاژ مسؤول فرد دومین و نماید هدایت حاد قسمت یا احیا اتاق به فورا

353 

 چیست؟ شرط و قید بدون اورژانسی بیماران پذیرش منظوراز

 ارائه توضیحات و اورژانس بخش در ضروری اولیه خدمات ارائه از پس نباشد مقدور بیمارستان، نوع به توجه با خدمات ارائه که صورتی در

 ستاد با هماهنگی مقصد، درمانی مرکز در خدمات ایبیمه شش پو و هاتعرفه میزان اعزام، انتقال، علت صوص خ در همراه/  بیمار به الزم

  .شودمی فراهم مجهز واحد به خدمت گیرنده انتقال زمینه هدایت،

352 

 چیست؟ آن انتهای زمان مبنای و تریاژ زمان شاخص، ابتدای زمان مبنای

بیماران  پرونده در ذیل هایحالت از یکی در بیمار وضعیت شدن مشخص جهت اورژانس پزشک توسط که است دستوری تکلیف تعیین

 : نمایدمی ثبت بستری

 درمانی و تشخیصی اقدام انجام از بعد اورژانس بخش از ترخیص دستور .1

 درمان و مراقبت تداوم جهت مربوط تخصصی سرویس یک به بیمار قطعی انتقال دستور .4

 اورژانس پزشک توسط بیمارستان سایر به اعزام دستور .2

 بیماران شخصی رضایت با تر .2

 بیمار فوت .5

352 

 شوند؟می منتقل بستری هایبخش به مدتی چه ظرف هستند درمان و مراقبت تدوام نیازمند که اورژانس بیماران

 . شوندمی منتقل بستری هایبخش به ساعت دوازده ظرف حداکثر هستند درمان و مراقبت تدوام نیازمند که اورژانس بیماران *

 . است بیمارانی چه شامل اورژانس از بیماران خروج *

 منتقلبیمارستان  همان هایبخش از یکی به یا شده ترخیص که معنا بدین اند کرده ترک فیزیکی صورت به را اورژانس که بیمارانی *

 14 مدت در بایستی حداکثر می که باشد می پزشک دستور اولین شاخص، ابتدای زمان مبنای.  اند شده اعزام دیگر بیمارستان به یا و شده

 . گرددنمی وارد شاخص این سرپایی در بیماران و شخصی رضایت با ترک و اطالع بدون ترک باشند، شده خارج اورژانس بخش از ساعت

 پذیرد می صورت 90/  2/  47 مورخ 122/  220 شماره دستورالعمل مطابق ساعت 14 مدت ظرف بیماران فیزیکی خروج *
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 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 های ایران )نسل چهارم(سواالت اعتباربخشی بیمارستان مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی رازی

 بالینـی

352 
 است؟ چقدر سه دو و یک سطح اورژانس بیماران تکلیف تعیین

 تریاژ زمان از ساعت شش از کمتر

352 

 چیست؟ بیماران برای مؤثر و ایمن مستمر، صورت به پرستاری مستقیم هایمراقبت از منظور

 مسئول پرستاری گروه توسط کاری نوبت هر در بیمار بالینی وضعیت مستمر ارزیابی و بالین بر پرستاران مستمر حضور *

 تریاژ سطح تغییر هرگونه شناسایی منظور به بیماران مستمر ارزیابی و مراقبت *

 پرستاری مدیریت تیم توسط بالین بر پرستاران مستمر حضور بر نظارت *

 انجام یا های مازادمستندسازی جمله از پرستاری مدیریت توسط مستقیم مراقبت مانع و مرتبط غیر امورات و فرایندها اقدامات، شناسایی *

 مرتبط غیر امور

 و تعیین تکلیف جهت مدیریت و رهبری تیم به ستاری پر مدیریت سط تو شده سایی شنا مرتبط غیر امور و فرایندها اقدامات، گزارش *

 هاآن بازنگری

 بهداشت وزارت ابالغی ضوابط رعایت با مازاد هایمستندسازی حذف جهت ریزی برنامه *

 پرستاری مستقیم هایمراقبت بهبود زمینه در اصالحی اقدامات اثربخشی ارزیابی *

 مربوط استانداردهای و انتظار سطح در پرستاری مستقیم هایمراقبت ارائه *

 ابالغی دستورالعمل طبق پرستاران توسط شیفت هر در بیماران بالینی تحویل *

 پرستار توسط بستری هایبخش به اورژانس بخش از بیماران بالینی تحویل *

352 

 است؟ چگونه پرستاری کادر و پزشکان از اعم بالینی کادر بین بیماران تحویل هایموقعیت

 شیفت تحویل هنگام در .1

مانند  و دیالیز ها،اسکوپی و پاراکلینیک هایبخش عمل، اتاق به انتقال بیمارستان )مانند داخل در بخش از بیمار موقت انتقال هنگام در .4

 (آن

و  آن( مانند و دیالیز ها،سکوپی ا و پاراکلینیک و تشخیصی اقدامات جهت انتقال بیمارستان )مانند از خارج به بیمار موقت انتقال در. 2

 بیمار گیرنده تحویل مرکز نیز و اعزام همراه کادر با بیمارستان درون بالینی تیم بین اطالعات تبادل

 تحویل مرکز نیز و اعزام همراه کادر با بیمارستان درون بالینی تیم بین اطالعات تبادل و مراکز سایر به بیماران)  اعزام(  دائم انتقال در .2

 گیرنده

303 

 " بستری هایدر بخش اورژانسی و بدحال بیماران به رسیدگی نحوه و موقع به شناسایی " روش و مشی خط در انتظار مورد های حداقل

 چیست؟

 ( پزشکی و پرستاری مستمر هایارزیابی و اولیه ارزیابی رود )در می آنها حال وخامت احتمال که بیمارانی شناسایی .1

 بیماران بالینی وضعیت وخامت و حال تغییر موقع به شناسایی در پرستاران مهارت از اطمینان کسب نحوه .4

 پزشکی و پرستاری هایارزیابی زمانی فاصله در وخامت احتمال با بیماران حال وخامت رصد نحوه .2

 اورژانس بیماران برای مربوطه سرویس تخصصی ویزیت درخواست فوری رسانی اطالع برای کاری و ساز بینی پیش .2

 هامراقبت تواتر و زمانی فاصله بازنگری و پرستاری مستقیم هایمراقبت ارائه نحوه .5

 پرستاری ایستگاه نزدیک هایاتاق در بیمار استقرار و جابجایی و بدحال بیماران استقرار نحوه .0

 همراه/  بیمار سازی حساس و آموزش طریق از روز شبانه ساعات تمام در بیماران حال وخامت روند از مستمر آگاهی کسب هایشیوه .7

 ویژه هایمراقبت هایبخش به بحرانی و حاد بیماران انتقال .2

 لزوم صورت در پرخطر/  بدحال بیمار مستمر مانیتورینگ امکانات از استفاده شرایط. 9

 روز شبانه ساعات تمام در بیماران حال وخامت شرایط در مربوط آنکال/  مقیم متخصص پزشکان تعلل/  تاخیر بدون فراخوان نحوه .12

 .است شده تدوین هایروش بازنگری منظور به بدحال بیماران موقع به شناسایی و مشی خط این اثربخشی ارزیابی نحوه .11
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 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 های ایران )نسل چهارم(سواالت اعتباربخشی بیمارستان مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی رازی

 بالینـی

303 
 های آزمایش کدام است؟های حداقلی نمونهشناسه

 نام، نام خانوادگی، نوع آزمایش، نام بخش

305 
 شود یا بعد از آن؟به بخش انجام می Hot Lineنتایج بحرانی آزمایشات قبل از کنترل مجدد آزمایشگاه از طریق  

 قبل از کنترل مجدد

300 
 های غذایی باید ثبت شود؟در شیوه توزیع غذا به روش مرکزی، حداقل چه مشخصاتی بر روی بسته

 نوع رژیم غذایی –نام بیمار  –نام بخش 

303 

 شود؟های توزیع غذا چگونه انجام میشیوه

 روش نیمه متمرکزروش مرکزی و توزیع غذا بهتوزیع غذا به

شوند و به بخش روش مرکزی: غذا در آشپزخانه بسته بندی شده و با درپوش مناسب داخل ترالی گرمخانه دار قرار داده میتوزیع غذا به

 شوند.منتقل می

شود و در بالین بیمار طبق فهرست سامانه اطالعات بیمارستانی های بن ماری دار قرار داده میمتمرکز: غذا در ترالیروش نیمه توزیع غذا به

 شود.و مطابق با رژیم غذایی هر بیمار توزیع می

302 
 ستاندارد تعداد پتوی مورد نیاز هر بخش چقدر است؟ا

 های بخشبرابر تعداد تخت 1.5به تعداد 

302 

 حرارت اتاق بیماران چقدر باید باشد؟درجه 

 درجه 42-42در تابستان 

 درجه 42-42در زمستان 

302 

 رطوبت نسبی اتاق بیماران چقدر باید باشد؟

 درصد 52-02در تابستان 

 درصد 22-52در زمستان 

302 
 امکانات و تجهیزات کنسول باالی تخت بیمار چیست؟

 ر، کلید احضار پرستاRjtsگازهای طبی، خروجی اکسیژن، پریز برق، سوکت 

302 
 ها چقدر است؟فواصل استاندارد تخت

 مترسانتی 122متر و از تخت کناری سانتی 72تخت  و پائین از دیوار کنار و باال

333 
 ابعاد درب ورودی بیماران چقدر است؟

 مترسانتی 92و  22صورت دولنگه بودن  متر و درسانتی 142در صورت یک لنگه بودن 

333 

 های بستری چیست؟ویژگی تشک تخت

 از جنس فوم و مواد نو و غیر بازیافتی

 متر و ضد آبملی 72ضخامت 

 ضد حساسیت

 های شستشو و ضدعفونیروشمقاوم به

335 

 های بستری چیست؟های تختویژگی

 عادیسه شکن برای بخش ویژه و حداقل دو شکن برای بخش 

 دارای ساید ریل تاشو

 امکان اتصال پایه سرم

 قابلیت نصب مانکی بار
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 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 های ایران )نسل چهارم(سواالت اعتباربخشی بیمارستان مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی رازی

 بالینـی

 های رولی گرددارای چرخ

 ABSهای تخت از نوع رویه

 امکان آویز کیسه ادرار

 گیردارای ضربه

330 

 است؟ چگونه هاآن به آسان ودسترسی خون بانک و آزمایشگاه تصویربرداری، داروخانه، فعالیت نحوه

-فعالیت می روز شبانه ساعات تمام در آسان و ایمن دسترسی با اورژانس خدمات ارائه برای خون بانک و آزمایشگاه تصویربرداری، داروخانه،

 . نمایند

امکان /  سطحی هم روشنایی، از اعم ایمنی نکات رعایت ایمن، دسترسی از منظور و بوده نظر مد واحدها/  هابخش اینوقفه بدون فعالیت

مراجعین،  تعداد با متناسب برانکارد و ویلچر مناسب، گرمایش و سرمایش مسیر، بودن مسقف و زمین بودن هموار آسانسور، از استفاده

 هااین بخشبه  اورژانس بخش دسترسی آسان، دسترسی از منظور.  است واحد/  بخش مسیر در هداروخان و خون بانک و آزمایشگاه مجاورت

 .است شده مشخص شناسایی راهنماهای و عالئم وجود واحدها/ 

333 

 شود؟می مدیریت و ریزی برنامه چگونه زمان حداقل در بستری هایبخش به اورژانس از بیماران انتقال و تکلیف تعیین

حداقل  یا متخصص شک پز توسط بایستی اورژانس بخش در سه دو و یک سطح بیماران ویزیت درمانی آموزشی هایبیمارستان در

اورژانس  پزشکی هایمراقبت با مرتبط هایسنجه تمامی صورت این غیر در.  شود انجام و ریزی برنامه استاد نظارت تحت ارشد دستیاران

شبانه  صورت به شت بهدا وزارت ستورالعمل د مطابق مقیم پزشک نوزادان ویژه هایمراقبت بخش در.  شد خواهد ارزیابی کیفیت فاقد

 باشد داشته حضور بایستی روزی

332 

 دستورالعمل نحوه آمادگی نوبت دهی نحوه انجام / نتایج خدمات در واحدهای پاراکلینیکی را توضیح دهید؟

دستورالعمل نحوه آمادگی و نوبت دهی بصورت فایل در دسترس کارکنان قرار گرفته است که شامل زمان جواب دهی نتایج آزمایشات 

لینیک اورژانسی ، فرم آمادگی بیمار قبل از انجام گرافی ، لیست آزمایشات اورژانسی آزمایشگاه مرکز ، روتین ، ابالغ فهرست خدمات پاراک

 تعطیل به روزهای و عصر 5 ساعت از بعد که اورژانسی آزمایشات لیست گراقی ها و خدمات تصویربرداری ، لیست آزمایشات ارجاعی ، لیست

 می باشد.می گردد،  ارسال تیر هفتم شهدای بیمارستان

332 

 دستورالعمل تزریق خون در بیمارستان شما چگونه است ؟

در این مرکز فقط در بخش بوعلی و اورژانس ترانسفوزیون خون انجام می شود. مرکز ما بانک خون ندارد و طبق درخواست پزشک جهت 

جهت گروه خونی و کراس مچ به بیمارستان هفتم تیر بیمارانی که به خون و فرآورده های خونی نیاز دارند دو نمونه خون از بیمار گرفته 

 ارسال می شود و بعد واحد درخواستی در حضور دو پرستار چک و آماده سازی و کنترل می شود و به بیمار ترانسفوزیون می شود.

 از چک دستور خون تا پایان تزریق آن دو پرستار حضور دارند.تبصره : 

332 

 ؟ بیماران مجهول الهویه را توضیح دهیدروش اجرایی نحوه مراقبت از 

 بیماران مجهول الهویه ، بیمارانی هستند که در زمان پذیرش ، همراه خود مدارک شناسایی معتبر مانند شناسنامه ، کارت ملی یا گواهینامه

از بیمار عکس انداخته می شود و  ندارند ، در زمان مراجعه بیمار توسط واحد پذیرش در پرونده بیمار عنوان مجهول الهویه ثبت می شود و

بعنوان شناسه اصلی روی پرونده و کاردکس بیمار الصاق می شود و سپس بیمار ویزیت شده و بعد از دادن دستور بستری توسط مددکار 

ی را جهت درمانگاه یا اورژانس مصاحبه انجام شده و اطالعات ثبت می شود. مددکار بخش و کارشناس مدارک پزشکی پیگیری های قانون

تعیین هویت بیمار انجام می دهند و همچنین بازدید از منزل و مکاتبه با سایر مراکز توسط مددکار بخش انجام می شود. سرپرستار بخش 

 کلیه حمایت های اختصاصی و مراقبتی را تا زمان شناسایی کامل بیمار انجام می دهد. 

332 

 کنترل مجدد نتایج بحرانی چگونه انجام می شود؟

جهت گزارش نتایج بحرانی نبایست منتظر چک مجدد نتایج بود در صورت عدم همخوانی جوابها با سوابق بیماران بالفاصله باید به بخش 

 اطالع داده شود ، ابتدا باید گزارش موارد بحرانی انجام شود و بعد تکرار آزمایش انجام شود.
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 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 های ایران )نسل چهارم(سواالت اعتباربخشی بیمارستان مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی رازی

 بالینـی

332 
 به دست بیمار می رسد چند است؟درجه حرارت غذای بیماران در زنجیره گرم وقتی 

 درجه سلیسیوس و کنترل آن با واحد تغذیه است. 57

323 

 چه عواملی بر کیفیت رادیوگرافی ها تأثیر منفی دارد؟

بی دقتی و ... ( و یا عوامل  –آموزش ناکافی به بیمار و در نتیجه عدم همکاری بیمار  –عوامل انسانی ) عدم مهارت کافی  ممکن است

 مربوط به تجهیزات ) مستهلک بودن ، عدم انجام تعمیرات دوره ای و ... ( و ... باشد.

323 

 موارد بحرانی رادیولوژی ، آزمایشگاه شامل چه مواردیست؟

ه و باید هر چه سریعتر اطالع رسانی الزم در این تأثیرگذار در درمان بیمار می باشد که نشان دهنده وخامت حال بیمار بودموارد بحرانی موارد مهم و 

خصوص انجام شود و ممکن است در آزمایشگاه و یا حین تصویربرداری پزشک و یا کارشناسان با آن مواجه می شوند. الزم است این موارد توسط 

منظور اقدام سریع در اینگونه موارد صورت می  مسئول فنی واحد و یا سایر متخصصین مربوط شناسایی و اطالع رسانی به کارکنان بخش مربوطه به

 پذیرد.

325 

 یک خط و یک گوشی تلفن بحرانی در بخش جهت گزارش نتایج بحرانی آزمایشگاه رادیولوژی کافی است یا باید مجزا باشد؟

تلفنی آزاد می باشد که در هیچ خط یکطرفه برای تصویربرداری الزامی نیست. فوریت مانند نتایج آزمایشگاه نیست. اما منظور وجود خط 

 لحظه ای به جز اطالع رسانی موارد بحرانی اشغال نشود.

320 

 منظور از تریاژ مجدد چیست؟

وارد می شوند اما بدلیل وخامت حال تغییر سطح داده و در اولویت  5یا  2تریاژ مجدد برای بیمارانی است که در بدو ورود با سطح تریاژ 

 مراقبت و حساسیت کارکنان به این مهم مدنظر است.مراقبت قرار می گیرد، 

323 

 توان روند عملکرد گروه احیاء را رصد نمود؟از چه طریق می

 CPRبالفاصله پس از برگزاری کالس آموزشی  -

 CPRبرگزاری کالس آموزشی چند ماه پس از  -

 حین انجام احیاء بر بالین بیمار CPRبررسی عملکرد تیم  -

 های موفق انجام شده CPRتعداد 

322 
 درجه حرارت غذای بیماران در زنجیره گرم وقتی به دست بیمار می رسد چند است؟

 درجه سلیسیوس و کنترل آن با واحد تغذیه است. 57

322 

 اقدامات تهاجمی نیازمند اخذ رضایت آگاهانه در بخش شما کدامند؟

اقدامات تهاجمی انجام نمی شود و در صورت لزوم به مراکز درمانی دیگر منتقل می بیمارستان ما به دلیل تک تخصصی بودن در بخش ها 

  شوند.
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751 

 برنامه های ارتقاء سالمت کارکنان در بیمارستان شما در چه حیطه هایی اجرا می شود؟

 برنامه های ارتقاء سالمت کارکنان با رویکرد پیشگیرانه و آموزشی در حیطه های ذیل اجرا می شود :

                                افزایش فعالیت بدنی و ورزش          فشارخون باال 

                                 لزوم کاهش مصرف دخانیات   دیابت 

                                                  تغذیه ی سالم   ها ) سرطان و ... (                              غربالگری بیماری 

 ها                                       پیشگیری از بیماری   درمان و توانبخشی 

 پیشگیری و درمان چاقی 

751 

 در خصوص پیشگیری و ارتقاء سالمت در حیطه کارکنان توضیحاتی ارائه نمایید.

  روانیانجام معاینات غربالگری جسمی و 

 ... تهیه جزوات مربوط به ترک سیگار ، دیابت ، فشار خون ، سرطان و 

 انجام ارزیابی شاخصهای سالمت محیط 

 ... توزیع مکمل های غذایی جهت پرسنل مانند فولیک اسید و آهن و 

751 

 فهرست اطالعات کارکنان شامل چه مواردی است و چه کسانی امکان دسترسی به آن را دارند؟

 اطالعات کارکنان شامل نام و نام خانوادگی، سمت، تلفن تماس، آدرس، تلفن یکی از خویشاوندان می باشد.فهرست 

 رعایت اصل محرمانگی در خصوص سطح دسترسی افراد به این اطالعات از اهمیت بسزایی برخوردار است .

ایتا جانشین وی می باشد و از دسترس کارکنان در بخش ، این لیست در محیطی قفل دار نگهداری شده و در دسترس سرپرستار و نه

 دور است و در اداره پرستاری لیست مذکور در دسترس سوپروایزر کشیک می باشد تا در مواقع بحران از آن استفاده نماید.

761 

 مراحل انتخاب کارشناسان خبره بخش ها چگونه است ؟

 ترک سرپرستاری و سوپروایزری . تهیه و تدوین شرایط احراز کارشناسان خبره در جلسه مش1

 به باال تا صد مورد قبول است ( 09انتخاب کارشناس خبره بخش ها )نمره  تهیه و تدوین چک لیست جهت تکمیل و. 2

 . تهیه و تدوین شرح وظایف کارشناسان خبره3

 . صدور ابالغ کارشناس خبره هر بخش توسط مدیر پرستاری همراه با شرح وظایف مربوطه4

767 

 شرایط شروع به کار نیروهای جدیدالورود به این بیمارستان چیست ؟

  تکمیل فرم درخواست کار توسط داوطلب 

 ( و در شیفتهای مورد نیاز معرفی فرد به بخش بعد از اخذ تعهد ) در خصوص انجام وظیفه در بیمارستان طبق نیاز بیمارستان 

  تکمیل فرم بررسی صالحیت فرد توسط سرپرستار ، سوپروایزرهای بالینی و آموزشی و مترون 

  در صورت تایید ( صدور نامه شروع به کار فرد توسط مترون ( 

ره را بگیرد می تواند شروع به کار نماید و پس از آن دو 29باشد و زمانی که فرد حداقل نمره  49*کل نمره دریافتی داوطلب می تواند 

 های آموزشی الزم را طی نماید.

761 

 پرسنل جدیدالورود در چند محور تعیین صالحیت می شوند ؟

 ارزیابی توانمندی های ارتباطی جهت کلیه کارکنان جدیدالورود )پرستار، بهیار ، کمک بهیار ، بیمار بر ( -

 ارزیابی توانمندی های عمومی جهت پرستاران جدیدالورود -

 توانمندی های تخصصی جهت پرستاران جدیدالورودارزیابی  -

 ارزیابی توانمندی های اختصاصی اورژانس جهت پرستاران جدیدالورود به بخش اورژانس -

 نمره را کسب نمایند. %09انتظار می رود پرسنل جدیدالورود حداقل 
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 نیاز سنجی آموزشی کارکنان پرستاری حداقل شامل چه مواردی است؟

  نیازسنجی( آموزشی بر مبنای برنامه توسعه فردی کارکنان پرستاریPDP ) 

 تعیین اولویت عناوین مورد نیاز توسط سرپرستار بخش با مشارکت سوپروایزر آموزشی و سپس تکمیل عناوین  و تایید مدیر پرستاری 

 ی و یا اختصاصی برگزار می شود.برنامه های آموزشی بر اساس سیاستهای کالن آموزشی مدیر پرستاری در موضوع مراقبتهای عموم 

 تعیین عناوین با توجه به بیماریهای نوپدید و بازپدید 

 تعیین عناوین با توجه به فرم های ارزشیابی کارکنان و مشخص شدن مشکالت موجود 

 تعیین عناوین مورد نیاز طبق نظر مدیر پرستاری 

به بخش ها ابالغ می شود. سوپروایزر آموزشی و مترون بر اجرای آن  سیاستهای آموزشی کارکنان حداقل ساالنه یک مرتبه ریوایز شده و

 نظارت می نمایند.

761 

 مراحل نیاز سنجی آموزشی کارکنان چیست ؟

 ) در انتهای هر سال برای سال و آینده ( فرم نیاز سنجی آموزشی توسط سوپروایزر آموزشی ساالنه به کلیه بخش ها ارسال می شود. .1

 تکمیل فرم نیازسنجی ، آن را تحویل سرپرستار می دهند.پرسنل بعد از  .2

 سرپرستار ، نسبت به تکمیل برگه نیاز سنجی کارکنان اقدام می کند و موارد مورد نیاز برای هر پرسنل را برای وی اضافه می نماید. .3

 پرستاری اطالع داده می شود. فرم های نیازسنجی مذکور توسط سوپروایزر آموزشی آنالیز و اولویت بندی شده و نتایج به مدیر .4

مدیر اداره پرستاری بر اساس نیازهای واحد تصمیمات الزم را انجام داده و به معاون آموزشی اطالع داده و نتایج را در کمیته مدیریت 

 ) جهت تامین هزینه های مورد نیاز برای برگزاری کالسهای آموزشی ( اجرایی مورد بررسی قرار می دهد.

765 

 باطی چگونه است ؟ضاجرایی تشویق و کنترل انروش 

سرپرستار یا سوپروایزر بالینی یا آموزشی بر اساس عملکرد کارکنان پرستاری به صورت کتبی درخواست تشویق و یا کنترل انضباطی 

 افراد را می نمایند.

  شود.این درخواست از طریق سرپرستار یا سوپروایزر بالینی به مدیر پرستاری ارجاع داده می 

  نفر از سوپروایزرها قرار می دهد تا نظر خود را ثبت نمایند. 4مدیر پرستاری فرم مربوطه را در اختیار 

 ) در موارد تشویق بنا به صالحدید مدیر پرستاری تشویق از طریق مدیر پرستاری انجام می شود. ) به صورت نقدی و یا کتبی 

  از جانب سوپروایزر بالینی/ مدیر پرستاری داده می شود.نوبت تذکر شفاهی  3در موارد کنترل انضباطی تا 

 .در صورت تکرار خطا ، تذکر کتبی بدون درج در پرونده از جانب ریاست بیمارستان صادر می شود 

  .در نهایت در صورت ادامه تکرار خطا ، فرد خاطی از طریق حراست به کمیته تخلفات اداری دانشگاه معرفی می گردد 

766 

 ؟ های عمومی پرستاری مثال بزنیدی از مهارتهاینمونه

یف مهارت های عمومی شامل کلیه اقداماتی است که پرسنل پرستاری با توجه به شرح وظایف مصوب وزارت بهداشت برای انجام وظا

 ترخیصو پذیرش ، ثبت صحیح، کنترل عالئم حیاتی، EKGگرفتن  ،تزریقات :خود به آن نیاز دارند که شامل

 رعایت بهداشت فردی ،کمک در جابجایی و انتقال بیمار ،کمک به تغذیه :شاملمهارت های عمومی کمک پرستار / بیمار بر 

761 

 های تخصصی پرستاری مثال بزنید؟نمونه هایی از مهارت

 روانپزشکی به آن نیاز دارند.مهارت های اختصاصی شامل کلیه اقداماتی است که پرسنل پرستاری برای انجام وظایف خود در بخش 

 :کارشناس پرستاری / بهیار

 ECTهای قبل و حین و بعد از مراقبت –ی مهار فیزیک - مهار شیمیایی - ارزیابی جسمی و روانی بیمار

 کمک پرستار / بیمار بر:

بیماران در داخل بیمارستان )بین همکاری در جابجایی و انتقال  - همکاری در بحران های پرخاشگری و ... -کمک در مهار فیزیکی 

 واحدی، روانشناسی و ...(
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 های تخصصی پرستاری بخش اورژانس مثال بزنید؟نمونه هایی از مهارت

مدیریت  -تزریق خون و مراقبت از آن  -احیاء پایه و پیشرفته  - مداخالت حل مسئله و بحران -تروما  - مدیریت استرس - تریاژ

 مداخالت در پرخاشگری -ها مداخالت فردی در خودکشیها       مسمومیت

761 

 های ارتباطی پرستاری مثال بزنید ؟نمونه هایی از مهارت

 مهارت های ارتباطی کلیه مهارت هایی است که پرسنل پرستاری در هنگام تعامل با بیمار و خانواده باید داشته باشد که شامل :

 رعایت حریم خصوصی  -آشنایی مددجو با محیط بخش  -معرفی خود در زمان پذیر ش  - داشتن اتیکت شناسایی  - رعایت فرم اداری

711 

 مسئولیت آموزش کارکنان بر عهده کیست؟

 خود کارکنان -

 رؤسا )مسئول مافوق(-

 متولیان آموزش )سوپروایزر آموزشی(-

717 

 باشد؟میهایی های آموزشی در چه حیطهاثر بخشی برنامه

 آگاهی-

 هامهارت به کارگیری آموخته-

 کیفیت نتایج عملکردی-

711 

 مفهوم آموزش چیست؟

 شود.الزاماً معادل یادگیری نیست بلکه تغییر رفتار پس از آموزش اثربخشی یادگیری تلقی می
 پایدار شود. تغییر رفتار بایستی در سه حیطه شناخت دانشی، مهارتی و نگرشی رخ دهد تا منجر به یادگیری

711 
 ؟های آموزشی را نام ببریدمدل

 سالیوان-              کرک پاتریک-              ادیورنه -              تایلر -

711 
 مرحله ارزیابی اثربخشی آموزشی سالیوان کدامند؟ 5

 نتیجهآگاهی قبل و بعد از آموزش، اثرات تأخیری ، تغییر رفتار، تغییر عملکرد و بهبود 

715 
 ریزی آموزشی پرسنل پرستاری چیست؟مالک اصلی برنامه

                                                                              های مورد نیاز برای انجام وظایف عمومی و تخصصیشرح وظایف پرستاران و مهارت

716 

 مواردی است؟نیازسنجی آموزشی کارکنان پرستاری شامل چه  

 نیازسنجی برمبنای توسعه فردی-

 شرح وظایف مصوب-2

 نتایج ارزیابی عملکرد-3

 نیازهای آتی بیمارستان-4

 های بازپدید و نوپدیدشیوع بیماری-5

711 

 های آموزشی مدیران شامل:رده مدیریتی برای گذراندن دوره5

 رئیس/مدیرعامل-1

 مدیر اجرایی/مدیر خدمات پشتیبانی-2

 مالی مدیر-3

 مدیر پرستاری-4

 مدیر مسئول بهبود کیفیت-5
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711 

 چیست؟ تریاژ پرستار هایویژگی

 تریاژ او اصلی توانمندی و باشد اورژانس بخش در آن از سال یک حداقل که بالینی کار سال پنج حداقل سابقه بافردی است  تریاژ پرستار

 . است بدحال بیماران به رسیدگی برای طالیی زمان اطاله بیماران بدون

711 

 ؟کدامند تریاژ پرستاران برای الزم آموزشی هایدوره

 تریاژ کارگاه . 1

 ESIارتباطی  هایمهارت کارگاه . 2

 کودکان و بزرگساالن پیشرفته و پایه احیای کارگاه . 3

 تروما اولیه مراقبتهای کارگاه . 4

711 

 چیست؟ اورژانس پرستاران برای شده توصیه آموزشی هایدوره

 بیمارستان و اورژانس بخش امکانات و فیزیکی فضای کامل شناخت منظور به هایوکارگاه هادوره .1

 نشده بینی پیش موارد با مواجهه در مسأله حل مهارت افزایش هایوکارگاه هادوره. 2

 تیمی کار انجام مهارت افزایش منظور به هایوکارگاه هادوره . 3

 استرس مدیریت هایوکارگاه هادوره .4

 بحران مدیریت هایوکارگاه هادوره .5

 . مهارت تفکر انتقادی6

717 

 است؟ اساسی برچه احیا آموزش

طی  از پس دانشی هایآگاهی بستن بکار توانایی است مهم آنچه اما.  است ریوی قلبی احیا چون مهمی هایمهارت اساس و پایه آموزش

شاخصهای  دیگر و اورژانس در موفق ریوی قلبی احیای نرخ مانند عملکردی شاخص های روند اساس بر لذا. است آموزشی هایدوره

 گروه عملکرد نحوه ارزیابی و میدانی پایش طرفی از.  نمود رصد را احیا هایگروه/  گروه عملکرد روند می توان نجات عملیات با مرتبط

 ضرورت احیا گروه ترکیب بازنگری یا و آموزشی هایریزیبرنامه آن اساس بر و پرستاری مدیریت و ایمنی/  فنی مسئول احیا توسط

 .است حیاتی و مهم درمانی عملیات این بهبود روند در ناپذیر مدیریتی اجتناب

711 

 ببینند؟ آموزش ایسکته بیماران درشناسائی باید کسانی چه

ببینند،  آموزش تریاژ فرایندهای تسریع و حمایت منظور به مغزی و قلبی حاد سکته بیماران شناسایی در بایستی که مرتبط پرسنل

 . است اورژانس پرسنل تریاژ، پرستار خدمات، پذیرش، نگهبانی، شامل حداقل

711 

 منابع پرستاری ابالغ شده از سوی دفتر پرستاری را نام ببرید ؟

 :کنندپرستاران جهت انجام اقدامات و مراقبتهای پرستاری از منابع ذیل استفاده می 

 مراجع مراقبتی، تهیه شده توسط اداره پرستاری 

 .کتاب های مربوط به پرستاری که در کتابخانه بخش ها موجود است 

 دستورالعمل ها و روش های اجرایی ابالغ شده توسط ریاست بیمارستان 

711 
 معاون آموزش بیمارستان شما چه کسی است؟

 خانم دکتر میهن معاون آموزش

715 
 سالمت شامل چه افرادی است؟تیم ارتقاء 

 ، بهداشت حرفه ای و منابع انسانی و مدیریت پرستاری و سایرین مسئول تغذیه



 
 
 

 

 
08 

 

 توانبخشیدانشگاه علوم بهزیستی و 

 های ایران )نسل چهارم(سواالت اعتباربخشی بیمارستان مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی رازی

 واحد بهبود کیفیت

 آمـوزش

716 
 اثربخشی برنامه های ارتقاء سالمت کارکنان چگونه ارزیابی می شود؟

 اصالح روش زندگی ؟    فعالیت جسمانی ؟   ؟   تناسب وزن ؟ کسی سیگار را ترک نمود

711 
 آموزشی سال بیمارستان شما چیست و چه مباحثی به کارکنان پرستاری آموزش داده می شود؟تقویم 

 کلیه موارد مذکور در سیاستهای آموزشی موجود در بخش ثبت شده و الزم است کارکنان از آن اطالع داشته باشند.

711 

 آیا در داخل بخش، آموزش به کارکنان انجام می شود؟

 در جلسات درون بخشی به صورت ماهیانه آموزش های الزم به همکاران داده می شود. –بله 

در ابتدای هر سال موارد آموزشی مورد بحث ساالنه بخش و فرد ارائه دهنده آموزش مشخص شده و تقویم آموزشی و نیز مستندات 

 مربوط به آموزشخای ارائه شده در زونکن آموزش کارکنان قابل رویت است.

711 

 سیاستهای آموزشی کارکنان پرستاری هر چند وقت، تهیه و ابالغ می شود؟

سیاستهای آموزشی کارکنان پرستاری حداقل سالی یک مرتبه توسط سوپروایزر آموزشی و همکاران تهیه و تدوین شده و به بخش ها 

و ... ثبت و به روز رسانی می شوند و در آموزش به کارکنان، کالسهای آموزشی هر سال در این مستند، روش های  ابالغ می شود.

الزم به ذکر است که نتایج ارزیابی اثر  چارچوب سیاستهای آموزشی، برنامه ریزی آموزشی برای کادر پرستاری انجام و اجرایی می گردد.

 بخشی برنامه های آموزشی پرستاران در بازنگری سیاستهای آموزشی و روشهای آموزش استفاده می گردد.

711 

 کارگروه آموزشی پرستاری شامل چه کسانی است و هر چند وقت تشکیل جلسه می دهد؟

 سرپرستاران و رابطین آموزش کارکنان –تعدادی از سوپروایزران بالینی  –سوپروایزر آموزشی  -مترون 

 این کارگروه به صورت فصلی ) هر سه ماه یکبار ( تشکیل جلسه می دهد.

717 

 شده برای پرستاران تریاژ کدامند؟دوره های آموزش توصیه 

 تریاژ 

 مهارتهای ارتباطی 

 مراقبت اولیه تروما 

  احیای قلبی ریوی پایه 

 احیای قلبی ریوی پیشرفته 

711 

 کادر پرستاری به صورت سالیانه، حداقل چه آموزش هایی را در خصوص کنترل عفونت دریافت می دارند؟

 احتیاطات استاندارد 

  انتقالاحتیاطات مبتنی بر روش 

 نظام مراقبت سندرومیک 

 نحوه استفاده صحیح از وسایل حفاظت فردی 

711 

 کادر پرستاری در خصوص آموزش ارتقاء سالمت کارکنان، چه آموزشهایی دریافت می دارند؟

 تغذیه 

 فعالیتهای بدنی 

 مصرف دخانیات 

 مهارتهای ارتباطی 
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 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 های ایران )نسل چهارم(سواالت اعتباربخشی بیمارستان مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی رازی

 آمـوزش سالمت و گیرندگان خدمت

 
 

491 

 تیم آموزش سالمت )جهت ارائه آموزش به بیمار و خانواده( حداقل شامل چه کسانی است؟

 رئیس بخش ) پرسنل هر بخش نام روانپزشک رئیس بخش خود را بداند ( 

  سوپروایزر آموزش سالمت خانم معصومه حیدری 

 سرپرستار 

 است.(در بخش مسئول آموزش به بیمار  جانشین سرپرستاررابط آموزش به بیمار) جانشین سرپرستار( ، ) پرسنل هر بخش بداند که 

491 

 انواع روشهای آموزش به بیمار را نام ببرید.

 آموزش چهره به چهره 

 استفاده از پمفلت و جزوات آموزشی 

 نمایش فیلم 

 برگزاری کالسهای آموزشی حضوری برای بیماران و خانواده ها 

  سایت آموزش سالمت بیمارستان به آدرسRazi.uswr.ac.ir 

491 
 های رضایت آگاهانه چه مواردی به بیمار و خانواده آموزش داده می شود؟فرم در

روشهای درمانی پیشنهادی و نیز سایر درمان های جایگزین توسط پزشک با زبانی ساده و قابل ، محاسن ، مخاطرات ، عوارض احتمالی 

 تکمیل می گردد.در حضور پرستار به گیرنده خدمت آموزش داده می شود و فرم های مربوطه و فهم درک 

491 

 مراحل نیاز سنجی بیماران چیست ؟

  بیمار و خانواده ( تهیه و تدوین چک لیست نیازسنجی ) آموزش سالمت به 

  ارسال چک لیست مذکور به بخش ها جهت تکمیل توسط بیمار و خانواده به صورت ساالنه در ابتدای هر سال 

 تجزیه و تحلیل و آنالیز چک لیست های تکمیل شده جهت مشخص شدن عناوین آموزشی مورد نیاز گیرنده خدمت در طول سال 

  آموزش سالمت به بیمار و خانواده در مرکز.لحاظ نمودن نتایج آنالیز در سیاستهای 

491 

 حداقل آموزش های بدو ورود کدامند ؟

ارائه و در فرم گزارش پرستاری همان شیفت با زبانی ساده و قابل درک و فهم در بدو ورود بیمار به بخش آموزشهای ذیل توسط پرستار و 

 ثبت می گردد : 

معرفی قوانین بخش و بیمارستان ، معرفی اعضاء تیم درمان ، نحوه اطالع دادن افکار خودکشی به تیم درمان ، توجیه هزینه های درمان و 

بیمه و .... ، ارائه اطالعات قابل فهم درباره : نیاز و ضرورت بستری شدن، آموزش در خصوص ایمنی بیمار مانند جلوگیری از سقوط ، 

 و ... .معرفی فضای فیزیکی بخش و بی قراری ، منشور حقوق بیمار ، در برابر پرخاشگری  مراقبت از خود

499 

 حداقل آموزش های حین بستری کدامند؟

 آموزش داده شده  و در فرم گزارش پرستاریبا زبانی ساده و قابل درک و فهم در طول بستری بیمار در بخش موارد ذیل توسط پرستار و 

 ثبت می گردد :  در همان شیفت

نحوه  -روش برخورد با عوارض داروهای مصرفی -عوارض احتمالی سیر بیماری  -افزایش آگاهی بیماران در مورد بیماری و نحوه درمان

عوارض درمان یا عدم  –درمان های جایگزین  –مراحل و طول احتمالی درمان  -تغذیه و رژیم درمانی –مراقبت از خود و مدیریت درد 

الگوی  وخواب و استراحت  –مسائل بهداشت فردی  –مراقبت از زخم  –اقدامات تشخیصی ، درمانی و آزمایشات  –پیش آگهی  –درمان 

 دفع

022 
 ارائه آموزش قابل فهم و درک در زمان ترخیص بیمار بر عهده ی چه کسی است؟

 روانپزشک معالج و پرستار
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024 

 حداقل آموزش های حین ترخیص کدامند ؟

زمان ترخیص بیمار ، موارد ذیل توسط روانپزشک معالج و پرستار و با زبانی ساده و قابل درک و فهم  به بیمار و خانواده آموزش داده در 

 نسخه تکمیل می شود : 3شده و در فرم آموزش ترخیص در 

 نسخه اصلی در پرونده بیمار باقی می ماند. .1

 ود.نسخه دوم با کپی خوانا تحویل گیرنده خدمت می ش .2

 نسخه سوم جهت راستی آزمایی آموزش زمان ترخیص تحویل دفتر پرستاری می گردد. .3

 این موارد عبارتند از :

برنامه  –زمان و مکان مراجعه بعدی بیمار به پزشک  –وضعیت تحرک بیماران در منزل  -داروهای مصرفی در منزل -رژیم غذایی

 چگونگی دستیابی –های خطر پس از ترخیص  نشانه –خودمراقبتی و تکنیک های بازتوانی در منزل 

 به مراقبت های اورژانس

020 

 در خصوص اثربخشی آموزش های ارائه شده به بیمار در زمان ترخیص و بستری آن توضیح دهید ؟

 مرحله انجام می گردد : 2اثربخشی آموزش در مرکز روانپزشکی رازی با توجه به آموزشهای ارائه شده به بیماران در 

 پرستار آموزش سالمت بصورت ماهیانه و با استفاده از چک لیست اثربخشی  آموزشهای ارائه شده زمان پذیرش و حین بستری : جهت

و و فرم را تکمیل کرده بیماران را مورد ارزیابی قرار می دهد  %11آموزش پرستار به بیمار ) در زمان پذیرش و بستری ( بصورت رندوم 

ی ارسال می کند. سوپروایزر آموزش سالمت نتایج حاصل از فرمهای تکمیل شده را تجزیه و تحلیل نموده و ضمن نتایج را به اداره پرستار

 برنامه ریزی و انجام اقدامات مقتضی آن را بصورت فصلی در اختیار کارکنان قرار می دهد.

 : های تکمیل شده آموزش زمان ترخیص مپرستار مربوطه بعد از جمع آوری و دریافت فر در خصوص اثربخشی آموزش زمان ترخیص

)بصورت ماهیانه( ضمن تماس با بیمار و خانواده اثربخشی آموزشها را مورد بررسی قرار داده و چک لیست اثربخشی آموزش پرستار به 

حلیل فرمها ، بیمار )در زمان ترخیص( را تکمیل نموده و به اداره پرستاری ارسال می کند. سوپروایزر آموزش سالمت ضمن تجزیه و ت

 نتایج و اقدامات اصالحی را به صورت فصلی در اختیار کارکنان قرار می دهد.

022 

 خدمات خودمراقبتی بیماران را بازگو کنید ؟

 نیاز بیمار به خدمات خود مراقبتی در فرم ارزیابی اولیه سنجیده می شود و شامل موارد ذیل است :

 * توانایی لباس پوشیدن                            * توانایی خرید کردن        * توانایی انجام کار روزانه           

 * توانایی حمام کردن                       *توانایی استفاده از سرویس بهداشتی            

021 

 .در خصوص پیشگیری و ارتقاء سالمت در حیطه بیماران توضیحاتی ارائه نمایید

  آموزشی  جهت بیمارانانجام نیازسنجی 

 تهیه جزوات آموزشی جهت بیماران در خصوص بیماری ها و داروها 

 تهیه فیلم آموزشی برای پخش در بخشها 

 برنامه ریزی جهت برگزاری کالسهای آموزشی جهت بیماران

021 

 خدمات بازتوانی بیماران را بازگو کنید ؟

 پرستار در تکمیل فرم ارزیابی اولیه نیاز بیمار به هر گونه خدمات بازتوانی را سنجیده و در گزارش پرستاری ثبت نموده و به اطالع پزشک

 معالج می رساند. این خدمات عبارتند از :  

 * محدودیت شنوایی و بینایی بیمار                         * توانایی صحبت کردن

 ندن                            * توانایی نوشتن                       *توانایی حرکت کردن                        * توانایی خوا

 * توانایی استفاده از تلفن همراه و زنگ اخبار        

 * داشتن دندان مصنوعی ، درن ، آتل ، پانسمان ، استومی ، لوله تراشه ، شانت و ...      
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021 

 دستورالعمل آموزش خودمراقبتی به بیماران در بخش های بالینی را بازگو کنید ؟

آموزش خودمراقبتی در بخش های بالینی با توجه به نیازهای آموزشی بخش انجام می گردد. انجام آموزش با استفاده از روشهای مختلفی 

رن ، سوء مصرف مواد ، شخصیت ، وسواسی جبری و ... جزوه انجام می شود. در حال حاضر جهت اختالالت اضطرابی ، خلقی ، اسکیزوف

 خودمراقبتی وجود دارد.

021 
 پنج حالت شایع بیماران بخش را نام ببرید ؟

منظور از حالت شایع ، حالتی است که بیمار با شکایت از آن به بیمارستان مراجعه می کند مانند : پرخاشگری ، توهم ، هذیان، نقص در 

 اقدام یا افکار خودکشی مراقبت از خود،

021 

 مواردی که در بررسی سالمت جسمی بیمار چک و ثبت می شود کدام است و چه وقتی این بررسی انجام می شود ؟

در گزارش های پرستاری و سپس در هر ارزیابی مجدد  چک و ثبت می شود بررسی سالمت جسمی در زمان پذیرش در فرم ارزیابی اولیه

 می شود و شامل : ثبت 

                              زخم بستر                          سقوط از تخت غربالگری تغذیه ای 

  و آمبولی ریه        وریدی ترومبوآمبولی                            حساسیت ها غربالگری درد و بررسی تسکینی 

          تاریخچه سالمت و بیماری                  ارزیابی سابقه دارویی محدودیت و توانایی ها 

 بازتوانی 

029 

 مواردی که در بررسی سالمت روحی / روانی بیمار چک و ثبت می شود کدام است و چه وقتی این بررسی انجام می شود ؟

و سپس در صورت لزوم در چک و ثبت می شود پرستار توسط بررسی سالمت روحی / روانی بیمار در زمان پذیرش در فرم ارزیابی اولیه 

 می شود و شامل : ثبتهر ارزیابی مجدد ) فرم گزارش پرستاری ( 

                  بررسی وضعیت روانی               بررسی وضعیت ارتباطی خودکش و آسیب به خود و دیگران 

       وضعیت خلقی / ادراکی / تفکر و ... آگاهی 

042 

 نیاز بیمار به خدمات خود مراقبتی و باز توانی در چه زمانی شناسایی و برنامه ریزی می گردد ؟

اولین زمان شناسایی نیاز بیمار به خدمات خودمراقبتی و بازتوانی به محض پذیرش بیمار در بخش  و با تکمیل فرم ارزیابی اولیه می باشد 

پرستاری به اطالع روانپزشک معالج و سایر افراد تیم درمان رسانده می شود. در طول بستری که نتیجه این ارزیابی ضمن ثبت در گزارش 

 بیمار در بخش نیز این موارد مرتباً بررسی و ثبت می گردد.

044 
 آیا ادامه مراقبت و درمان بیماران بستری در بیمارستان به تأمین هزینه و قدرت پرداخت بیماران بستگی دارد؟

 بیمارستان پرداخت می شود.خیر توسط 

040 
 بیمارستان در موارد اورژانس ، مراقبت های فوری سالمت را چگونه به بیماران مراجعه کننده ارائه می دهد ؟

، بدون توجه به هزینه و پرداخت وجه از سوی بیمار المت را به بیماران مراجعه کنندهبیمارستان در مورد اورژانس ، مراقبت های فوری س

 انجام می دهند.، 

042 

 مورد را نام ببرید ( 1معیارهای شناسایی بیماران نیازمند دریافت خدمات مددکاری شامل چه موردی می باشد ؟ ) 

بیمارانیکه نیاز  -2بیماران بی سرپرست و مجهول الهویه که نیاز به شناسایی ، تعیین هویت ، اصالح هویت و صدور موارد هویتی دارند.   

بیماران دارای اموال و بدون  -4بیمارانیکه مشکالت قضایی و قانونی دارند.   -3و نگهداری در پردیس های بیمارستان دارند.  به پذیرش 

رانیکه بیما -6  کودکانی که مورد خشونت و آزار جسمی و جنسی و ... قرار گرفته اند -5  اموال که نیاز به انتصاب قیم قانونی دارند.

بیمارانیکه در تعامل با خانواده دچار مشکل  -7.   می باشنددرمانی  –تی و رفاهی در رابطه با هزینه های دارویی خدمات حماینیازمند 

 هستند.
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041 

 سیاست آموزشی سالمت به بیمار و خانواده را توضیح دهید ؟

حفظ و ارتقاء سطح سالمت و  آموزش به بیماران یکی از شاخص های کیفیت اقدامات درمانی است که بیماران حق دارند در مورد

پیشگیری از بیماریها آموزش مناسب دریافت نمایند. آموزش موجب می شود که هزینه های  مراقبت های بهداشتی کاهش یافته و امکان 

زندگی خودمراقبتی و توانبخشی مناسب بیماران افزایش یابد ، از فشار مراقبتی خانواده کاسته شده و در نهایت موجب ارتقای کیفیت 

بیمار و خانواده می شود. اهداف و مراحل آموزش سالمت ، محورهای اصلی آموزش به بیمار ) پذیرش ، بستری ، ترخیص ( ، گام های 

استقرار نظام آموزش به بیمار و خانواده ، شرایط احراز پست سوپروایزر آموزش سالمت و همچنین وظایف آن ، اعضای کمیته و وظایف 

  ت از جمله مواردی هستند که در سیاست های آموزش سالمت مد نظر قرار می گیرند.کمیته آموزش سالم

041 
 های بالینی متشکل از چه افرادی باید باشد؟  کارگروه آموزش به بیماران در هریک از بخش

 –کاردرمانگر  –تیم درمانی شامل ) روانشناس  –پرستار  رابط آموزش به بیمار و خانواده  –سرپرستار  –روانپزشک معالج  –رئیس بخش 

 سوپروایزر آموزش سالمت –آموزشی  سوپروایزر –مددکار ( 

041 
 ها ممکن است دارای انگ اجتماعی باشند؟  کدام یک از بیماران بستری در بیمارستان

 ندانی ها ز –بیماران مبتال به بیماریهای روانپزشکی 

 مقاربتی مانند ایدز و هپاتیت و ...بیماران مبتال به بیماریهای 

041 
 نیازهای توانبخشی بیماران که با رعایت اصول کیفیت و ایمنی بیمار باید تأمین شود کدامند؟

 اپتومتری -طب فیزیکی  –روانشناسی  –گفتار درمانی  –ارتوزپروتز  –مددکاری  –کاردرمانی  –فیزیوتراپی 

041 

 آموزش اثربخش ) یادگیری/ تغییر رفتار بیماران( کدامند؟پنج توصیه مهم برای دستیابی به 

  زمان کافی و بدون تبادر احساس تعجیل به بیمار ارائه شود.آموزش ها در موقعیت مناسب و با اختصاص 

 .هرگز از واژه های تخصصی در آموزش بیمار استفاده نشود 

 استفاده شود. از جمالت گویا ، شفاف ، قابل فهم و متناسب و در خور  هر مخاطب 

  / شخصی از جمله ترس و سروصدا و ... کنترل و حذف شود.هر گونه موانع ارتباطی محیطی 

 .شیوه های آموزشی متناسب با هر مخاطب / بیمار / همراه طراحی و اجرا شود 

049 
 شود؟ریزی آموزشی بیماران چگونه انجام میبرنامه

 .شودهای مورد نیاز اولویت بندی و ارائه میگیرندگان خدمت و مراقبتبر اساس نوع فعالیت تخصصی، سطح سواد 

002 

 ای تیم پزشکی در ارتباط با بیمار را ذکر کنید؟چند نمونه از اخالق حرفه

 اخذ رضایت آگاهانه 

 احترام به عقاید و حریم خصوصی بیمار

 رعایت اصل هم جنس بودن کادر درمان و بیمار 

 و گیرنده خدمتارائه آموزش به بیمار 

 عدم تحمیل هزینه اضافی به بیمار

 عدم تبعیض بین بیماران

004 
 رضایت شخصی نشانه چیست؟

 گردد.نشانه ناکارامدی بیمارستان است. بعبارتی نارضایتی بیمار باعث رضایت شخصی می

000 
 شود؟های آموزش در بدو ورود شامل چه مواردی میشیوه

 های آموزشی است.پمفلت یا سایر رسانه -فیلم و پوستر -کارگروهی -به چهرههای چهره شامل انواع آموزش
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002 

 شود؟ترخیص بیماران چگونه و با چه شرایطی انجام می

 های بیمارستانیاطمینان پزشک معالج از آمادگی بیمار برای ترخیص ایمن و بی نیازی او به استمرار مراقبت

 ثبت دستور ترخیص توسط پزشک معالج و پس از ویزیت بیمار در روز ترخیص 

 ارائه توضیحات جهت امادگی خانواده و مراقبت کنندگان بیمار برای ترخیص و نگهداری ایشان در منزل

 بیماران حین ترخیص آموزش اثربخش

 رخیصشناسایی بیماران آسیب پذیر و پرخطر و پیگیری وضعیت این بیماران پس از ت

 مدیریت دارویی در فرآیند ترخیص و تلفیق دارویی در نسخه داروییرعایت 

001 
 کنیم؟در هنگام ترخیص از چه ابزاری برای ارتقاء ترخیص ایمن استفاده می

 SMARTابزارهای استاندارد مانند

001 

 های بعد از ترخیص شامل چه مواردی است؟دستورات الزم برای مراقبت

 فیزیکی، تغذیه و رژیم درمانیمیزان فعالیت -

 های توانبخشینحوه مصرف داروها، برنامه باز توانی مراقبت-

 زمان و نحوه مراجعه مجدد به درمانگاه-

 های مهم و تهدید کننده برای مراجعه فوری به اورژانس بیمارستانعالئم ونشانه-

001 

 ؟باشدآموزش بخش در دوران بستری شامل چه مواردی میحداقل موضوعات عمومی آموزش بیمار توسط پرستار و مسئول 

 افزایش آگاهی بیماران در مورد عوارض احتمالی سیر بیماری و روش برخورد با عوارض-

 پوزیشن مناسب بیمار در بستر با ذکر دالیل-

 نحوه مراقبت از خود بیمار و مدیریت درد-

 های حرکتی با ذکر دالیلها/لحاظیتمراقبت-

 ای فعالیت فیزیکی با ذکر دالیلهلحاظیت-

001 

 رویکردهای ارتقاء سالمت کدام است؟

 رویکرد پزشکی با خطر فیزیولوژیکی )فشار خون، وضعیت واکسیناسیون و ...(

 ورزش و...( رتبط با شیوه زندگی )سیگار کشیدن ،رویکرد رفتاری م

 و ...( رویکرد محیطی مرتبط با فاکتورهای اجتماعی )آموزش، تحصیالت، فقر

001 

 مراجعین درمانگاه پیشگیری و ارتقاء سالمت چه کسانی هستند؟

 افراد سالم یا بیمار بدون عالمت

 افراد سالم که خود مبتال نیستند ولی سابقه خانوادگی مثبت دارند

 بیماران تشخیص دار

009 

 هدف درمانگاه ارتقاء سالمت چیست؟

 ریسک فاکتورهایی که دارندبا توجه بهارزیابی خطر ابتال به بیماری در مراجعین 

 اقدام مؤثر پیشگیری کننده با تغییر سبک زندگی

 های غربالگریانجام تست

 اصالح الگوی سالمت

022 
 منظور از ولی قانونی بیمار کدام است؟

 والدین، سرپرستان قانونی افردا صغیر، نمایندگان قانونی بیمار
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024 

 شود؟ناگوار به ولی قانونی توسط چه کسانی تدوین می رسانی خبردستورالعمل روش اطالع

 کمیته اخالق بالینی

 مددکار اجتماعی

 روانشناس

020 

 در چه اقداماتی نیاز به کسب رضایت آگاهانه از بیمار یا ولی قانونی است؟

 کلیه اعمال جراحی                                       اقدامات تشخیصی درمانی تهاجمی

 پرتو تشخیصی                                                                      هاجراحی

 مهار و ایزوله                                    بخشی متوسط تا عمیقآرام،  بیهوشی

 شیمی درمانیخون و فرآورده های خونی                                         زیق تر

 پرتو درمانی                ایهاسکوپی

 آنژیوگرافی                                                                 شوک درمانی

022 

 در چه مواردی نیاز به اخذ رضایت آگاهانه نداریم؟

 موارد اورژانسی )اختالل هوشیاری، شرایط تهدید کننده حیات(

 سوندفولی

 IVگرفتن 

 لوله معده

 پروفیالکسی بیمار بعد از مراجعه و پروفیالکسی قبل و بعد از عمل

021 
 مدت اعتبار رضایت آگاهانه در اعمال جراحی و پروسیجرهای تهاجمی چه مدت است؟

 روز 31

021 

 حداقل اطالعات ضروری قبل از اخذ رضایت آگاهانه چقدر است؟

 فرد آموزش دهنده نام، سمت، صالحیت فنی

 پیشنهادی پزشک معالجروش درمانی 

 محاسن و میزان اثربخشی روش درمانی

 مخاطرات روش درمانی

 عواقب ترک درمان

 روش های جایگزین روش درمانی

021 
 فاصله زمانی اثزبخش بودن و کفایت اطالعات ارائه شده به بیمار چه مدت است؟

 ماه 6

021 

 های دسترسی بیماران و مراجعین به اورژانس چیست؟حداقل

 وجود تابلوهای راهنما در داخل و خارج بیمارستان

 مستقل بودن درب ورودی اورژانس

 مسقف بودن محل قرارگیری آمبوالنس

 دار و برانکارد به تعداد کافی در ورودی اورژانسوجود صندلی چرخ

 های مختلف اورژانس به وسیله تابلوهای راهنماقابل شناسایی بودن بخش

 یمار و دسترسی تسهیل شده به واحدهای مختلف )آزمایشگاه، بانک خون و ...(مسقف بودن مسیر انتقال ب

 شرایط مالقات در بیمارستان روانپزشکی چگونه است؟ 021
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 آمـوزش سالمت و گیرندگان خدمت

 نظر پزشک در مورد مالقات

 تعیین فضای مناسب و تسهیالت الزم جهت مالقات در فضای آزاد یا مکان مسقف

 نظارت گروه پرستاری بر مالقات

 امکانات جهت مهار بیمار و پیشگیری از آسیب به خود و دیگران در دسترس بودن

 های احتمالی فرار بیمار در زمان مالقاتکنترل راه

029 

 فرآیند ترخیص بیمارستان باید چه شرایطی داشته باشد؟

 ترخیص در حداقل زمان ممکن

 های پرداخت الکترونیکبینی سامانهپیش

 دارویی و...تعیین تکلیف کل پرونده اعم از 

 های دیگرحداقل نیاز به مراجعه بیمار و همراه به ساختمان

012 

 های رضایت گیرندگان خدمت چیست؟حداقل شاخص

 متوسط رضایت کلی

 متوسط رضایت در هر محور

 رضایت کلی در هر بخش و هر محور در هر بخش

 هامقایسه نتایج کلی و محور به محور در تمام بخش

014 
 رسیدگی به شکایات بیماران چه اندازه باید باشد؟نحوهفلوچارت 

 و در معرض دید A3کاغذ 

010 

 محل نصب منشور حقوق بیمار کجاست؟

 البی ورودی اصلی بیمارستان

 های ویژههای بستری و اورژانس به جز بخشورودی بخش

 خوانا و قایل رؤیت بودن متن منشور

012 
 شما چه کسی است؟مسئول آموزش همگانی در بیمارستان 

 آقای دکتر مصطفی حیدری

011 
 مسئول واحد گیرندگان خدمت در بیمارستان شما چه کسی است؟

 نماید. خانم منشی زادگان  که در طبقه اول ساختمان شهید صابری انجام وظیفه می

011 

 ؟نمایندگیرندگان خدمت در بیمارستان شما از چه روش هایی میتوانند شکایات خود را مطرح 

 مراجعه حضوری به واحد گیرندگان خدمت واقع در طبقه اول ساختمان شهید صابری و تکمیل فرم مربوطه 

 مراجعه حضوری به واحد پرستاری و تکمیل فرم مربوطه 

 مراجعه حضوری به واحد حراست و تکمیل فرم مربوطه 

  191از طریق شماره تلفن 

 از طریق ثبت شکایت در سایت بیمارستان و ...

011 

 در برخورد با بیماران اقلیت مذهبی چه باید کرد؟

 .در همه بخشها وجود مهر و جانماز و قبله نما و قرآن و نیز و چادر ) بخش زنان ( ضروری است 

 ) .برقراری ارتباط مناسب با بیمار ) شرایطی را فراهم آورید که وی بتواند عقاید ، نظرات و احتیاجات عبادی خود را بیان نماید 

 در اسرع وقت نیاز های عبادی وی را فراهم آورید شامل قرآن و یا کتاب تورات و انجیل 

 .کلیه امکانات مذکور در جای مشخصی در بخش نگهداری شوند 
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 .تابلوی قبله نما در اتاق بیمار حتماً نصب شود 

 .سرپرستار لیست بیماران بستری شده در بخش با ادیان مختلف را داشته باشد 

  نیاز به پرسیدن سؤاالت شرعی ، از طریق تلفن با روحانی بیمارستاندر صورت 

011 

 روش اجرایی بیمار در حال احتضار را توضیح دهید.

 .جهت آرامش ، بیمار در حال احتضار ) در صورت امکان ( در اتاقی جداگانه و مجهز و آرام بستری می گردد 

 می یابد. در صورت تمایل بیمار خانواده بر بالین بیمار حضور 

 .امکانات مذهبی ) مهر و جانماز و .... ( مورد نیاز بیمار فراهم می شود 

ایجاد فرصت مالقات برای خانواده بیمار. ) حتی در ساعات غیر مالقات ( یا افرادی که بیمار مایل به دیدارشان است )با هماهنگی 

 سوپروایزر وقت و انتظامات (

011 
 دمات مددکاری شامل چه کسانی هستند؟گروه های آسیب پذیر نیازمند خ

 اطفال ، بیماران مجهول الهویه و بدون سرپرست ، معلولین ذهنی و جسمی و ...

019 
 کارت شناسایی کارکنان باید شامل چه مواردی باشد و از چه فاصله ای قابل خواندن باشد؟

 متری قابل خواندن باشد. دوباشد که حداقل از فاصله و عکس کارت شناسایی کارکنان باید حداقل حاوی نام و نام خانوادگی و سمت 

012 
 تعرفه های مربوط به هتلینگ کجا نصب گردیده است ؟

تعرفه مربوط به هتلینگ در کنار آخرین گواهی نامه ارزشیابی ، در واحد پذیرش ، واحد ترخیص یا حسابداری و سالن انتظار اصلی ، در 

 معرض دید گیرندگان خدمت نصب گردیده و صورتحساب بیماران طبق آن محاسبه و دریافت می شود. 

014 
 و بد حال مراجعه کننده به اورژانس  در نظر گرفتید ؟ چه امکاناتی جهت ارائه خدمت به بیماران کم توان

 ویلچر در ورودی اورژانس –برانکارد  –بیماربر 

010 
 آیا در بیمارستان شما خالصه پرونده بیمار زمان ترخیص تحویل بیمار / قیم وی می گردد ؟

در موارد دیگر فقط در ازای نامه رسمی از سازمانها و فقط در صورت درخواست خانواده و قیم بیمار تصویر خالصه پرونده داده می شود و 

 ) به دلیل احتمال سوء استفاده های بعدی از خالصه پرونده ( مراجع قضایی تصویر خالصه پرونده ارائه می گردد.

012 

 آیا شما در بیمارستان تان همراه بیمار دارید ؟

روانپزشک معالج همراه اجازه ماندن در بخش را دارد که امکانات رفاهی تا حد در بیمارستان رازی تنها در بخش کودکان و با دستور 

امکان در اختیار آنان گذاشته می شود. در سایر بخش ها  به دلیل امکان بروز شرایط تهدید کننده حیات برای همراهان بیمار ، همراه 

 نداریم.

011 

 تمهیداتی می اندیشید ؟ در صورت درخواست بیمار جهت مشاوره با پزشک دوم شما چه

توسط پزشک معالج این دستور با درخواست بیمار / خانواده با توجه به منشور حقوق بیمار ، بیمار حق دسترسی به پزشک دوم را دارد که 

درمان مشاوره با پزشک دوم در پرونده بیمار ثبت گردیده و دستور توسط پرستار چک می شود در صورتیکه پزشک دوم از اعضای تیم 

وقت مشاوره گرفته می شود در صورت عدم وجود پزشک در مرکز از طریق  293مرکز باشد از طریق تماس با منشی پزشکان داخلی 

 مددکاری اقدام می شود. پس از انجام مشاوره جواب به اطالع پزشک معالج رسانیده و تصمیم نهایی با ایشان است.

011 
 لی پوشش بیماران / کارکنان رعایت شده است؟آیا توسط بیمارستان استانداردهای م

بله. بیمارستان استانداردهای ملی پوشش کارکنان را تهیه کرده و به صورت پوستر در دسترس کارکنان قرار داده است و لباس های 

 بیماران ) مردان و زنان ( در کارگاه تهیه و در اختیار بخش ها قرار می گیرد.

011 
 شود؟شفاهی توسط چه کسی رسیدگی و در چه بازه زمانی انجام میبررسی شکایات کتبی و 

 ماهه 3توسط واحد بهبود کیفیت و مشارکت واحد رسیدگی به شکایات و در بازه زمانی 
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 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 های ایران )نسل چهارم(سواالت اعتباربخشی بیمارستان مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی رازی

 آمـوزش سالمت و گیرندگان خدمت

 گردد.تعیین می     اخالق پزشکی    ای کارکنان در کمیتهمحل نگهداری مستندات مربوط به موارد سوء رفتار حرفه 011

011 

 رسانی در مورد نتایج پیامدهای بد درمان شامل چند مرحله است؟اطالعچارچوب 

 . آمادگی1

 . شروع مکالمه2

 . بیان واقعیت3

 . گوش دادن فعال4

 . تأیید5

 گیری. نتیجه6

 . مستند کردن7

019 
 شود؟تشخیص موارد خسارت جسمی و روحی روانی در کدام کمیته بررسی می

 شناسی نسوج )مورتالیتی و موربیدیتی(آسیبکمیته مرگ و میر، عوارض و 

012 

 و شامل چه مواردی است ؟ نصب می گرددمنشور حقوق بیمار در چه مکانی 

منشور حقوق بیمار در تمامی بخش ها در معرض دید مراجعه کنندگان قرار دارد و در قسمت جلوی درب ورودی بخش نصب شده است 

 که محورها عبارتند از : زیر محور است 25محور اصلی و  5و شامل 

 .دریافت مطلوب خدمات سالمت حق بیمار است 

 .اطالعات باید به نحو مطلوب و به میزان کافی در اختیار بیمار قرار گیرد 

 .حق انتخاب و تصمیم گیری آزادانه در دریافت خدمات سالمت باید محترم شمرده بشود 

  خصوصی بیمار و رعایت اصل رازداری باشد.ارائه خدمات سالمت باید مبتنی بر احترام به حریم 

 دسترسی به نظام کارآمد رسیدگی به شکایات حق بیمار است.

014 

 حریم خصوصی بیمار چگونه رعایت می شود ؟

 .اطالعات مربوط به بیمار ) نام و نام خانوادگی و تشخیص بیماری و ... ( روی تابلوی باالی تخت بیمار نوشته نمی شود 

 مواقع لزوم ) جهت ارائه خدمت ( استفاده می شود. از پاراوان در 

 به منشور حقوق ، امنیت روانی ، حفظ حریم خصوصی و رعایت موازین شرعی پوشش بیماران متناسب با خدمات تخصصی دقت می-

 شود.

 م اقدام درمانی از پرسنل همگن جهت ارائه خدمت استفاده می شود و در صورت عدم وجود پرسنل همگن ، واجدالشرایط برای انجا

 مورد نظر ) اقدامات تشخیصی و درمانی الزم ( توسط پرسنل غیرهمگن در حضور یکی از کارکنان همگن در کنار بیمار انجام می شود.

 .کلیه کادر درمانی هنگام ورود به محل استقرار بیماران خود را معرفی می کنند 

 .تشخیص بیمار بر روی جلد پرونده نوشته نمی شود 

 بیمار فقط در اختیار افراد مجاز به دسترسی اطالعات بیماران قرار می گیرد. پرونده 

 استفاده از هر گونه عالئم یا نشانه ای که اطالعاتی از پرونده بیمار مانند تشخیص و ... را در دسترس قرار دهد ممنوع است.

010 

 توضیح دهید ؟در خصوص ارائه خدمات تشخیصی ، درمانی و مراقبتی توسط کارکنان همگن 

در خصوص ارائه خدمات تشخیصی ، درمانی و مراقبتی به بیماران با رعایت موازین انطباق ، توسط کارکنان همگن و با رعایت احترام به 

شأن و منزلت انسانی انجام می شود. به ویژه در مواردی که بیمار دچار کاهش سطح هوشیاری است یا خود بیمار یا همراه وی درخواست 

نماید ) به نحوی که مانعی برای کمک رسانی فوری به گیرنده خدمت نشود ( رعایت این موازین مدنظر گرفته می شود . و در می 

صورتیکه پرسنل همگن به هر دلیل توانایی انجام فعالیت مورد نظر را نداشته باشد پرسنل غیر همگن در حضور یک پرسنل همگن به 

 ارائه خدمت وی پردازد.
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 آمـوزش سالمت و گیرندگان خدمت

012 

 محرمانگی اطالعات را بیان کنید؟حفظ 

 پزشک روانپزشکی، دستیار معالج، سالمت،روانپزشک اطالعات مدیر بیمارستان، مدیریت و ریاست  :پرونده به دسترسی به مجاز افراد

 واحد کارکنان و مسئول مددکار، کاردرمان، شناس، روان منشی، و بهیار کمک پرستار، سوپروایزر، مشاوره، طرف پزشک بوعلی، بخش

 مربوطه، مربی حضور در بخش در حاضر دانشجویان پزشکی، اخالق کمیته دبیر خدمت، گیرندگان حقوق واحد مسئول سالمت، اطالعات

 قاضی حکم به بیمارستان از خارج قانونی مراجع حراست، واحد مسئول تغذیه، کارشناس پژوهش، مجری

 روش اجرایی :

 در و تدوین را دسترسی سطح و پرونده اطالعات به دسترسی به مجاز افراد فهرست دستورالعمل خدمت، گیرندگان حقوق واحد . مسئول1

 .می کند تصویب سالمت کمیته اطالعات

 . دهد می ارائه بستری های بخش سرپرستاران به را شده تصویب العمل دستور خدمت، گیرندگان حقوق واحد . مسئول2

 .میدهد قرار پرسنل دید معرض در را فوق دستورالعمل سرپرستار .3

 .می سنجد پرسش طرح با دسترسی سطح دستورالعمل از را متبوع پرسنل آگاهی میزان سرپرستار .4

 .می کند نظارت پرونده اطالعات داشتن نگه محرمانه خصوص در متبوع پرسنل عملکرد نحوه بر .سرپرستار5

011 

 شما با چه روش هایی انجام می شود؟ راهنمایی و هدایت گیرندگان خدمت در بیمارستان

پاورپوینت اطالع رسانی حضور پزشکان در مانیتور اورژانس و  –کتابچه معرفی بیمارستان  –پمفلت آگاهی بخش  –نقشه بیمارستان 

توسط پرسنل خوش  –لیست مؤسسات حمایتی و نگهداری بیماران روان ) خصوصی ( در برد مربوط به پرسنل در بخش ها  –درمانگاه 

واحد اطالعات درب ورودی ) کنار نگهبانی ( همچنین خط کشی بخش اورژانس و همچنین تابلوهای راهنمایی واحد و بخش ها  –آمدگو 

 فهرست خدمات درمانی و غیردرمانی موجود در بخش ها –

011 

 های امکانات مالقات کنندگان چیست؟حداقل

 رسانی ساعت مالقاتاطالع

 واحد اطالعات بیمارستان در ورودی بیمارستانوجود 

 رویی و حسن برخورد و تکریم انسانی از سوی کارکنان حفاظت فیزیکیخوش

 های ورود کودکان و ایجاد محل امن برای ایشانممنوعیت 

 مالقات با بیمار در حال احتضار ممنوعیت زمانعدم 

011 

 باشد؟هایی میای کارکنان بیمارستان دارای چه مشخصهپوشش حرفه

 های ابالغی وزارت بهداشت باشدباید مطابق دستورالعمل

 الزمبا استانداردهای  نصب کارت شناسایی

 در معرض دید بودن کارت شناسایی

 کارت شناسایی دارای مشخصات نام و نام خانوادگی، سمت و سطح و رده آموزشی

 سال 1 درمانی، ترانسفوزیون مکرر خون، دیالیز و ...( چه مدت است؟های خاص )شیمی مدت اعتبار رضایت آگاهانه در بیماری 011

011 

 شاخص های مهم اندازه گیری زمان ارائه خدمات کدامند؟

 زمان اولین ارزیابی بیماران توسط پزشک و پرستار-

 زمان تریاژ بر اساس سطوح مختلف تریاژ-

 فاصله زمان تریاز تا ویزیت بیمار-

019 
 آگاهانه قبل از اقدام مداخالت درمانی حیات بخش الزامی است؟آیا اخذ رضایت 

خیر. در موارد اورژانس ) اختالالت هوشیاری و یا شرایط تهدید کننده حیات بیمار( نیاز به اخذ رضایت آگاهانه قبل از انجام مداخالت 
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 درمانی حیات بخش نیست.

012 

 وظیفه توضیح دهید.در خصوص شرایط استفاده از تلفن همراه حین انجام 

( بوده و فقط در مواقع ضروری استفاده شود ، در زمان استفاده تلفن  silentتلفن همراه در زمان انجام وظیفه باید در حالت بی صدا ) 

همراه مکالمات کوتاه باشد و در بخش های بستری در اتاق استراحت پرستاری استفاده شود. هنگام استفاده از تلفن همراه فرد جایگزین 

 راه پرسنل ممنوع می باشد.جهت ارائه خدمات ، تعیین و انجام وظیفه نماید. استفاده بیماران از تلفن هم

014 

 حفاظت از اموال گیرندگان خدمت چگونه رعایت می شود ؟

سرپرستار یا پرستار مسئول شیفت در بدو پذیرش ، بر تحویل گرفتن وسایل بیمار نظارت کرده و در حضور خود بیمار تحویل قیم قانونی 

) الزم است فهرست کلیه اقالم همراه بیمار در گزارش پرستاری ثبت  یا ولی وی داده و در فرم مربوطه امضاء و اثر انگشت می گیرد

گردد.( در صورت عدم موافقت خانواده در تحویل گرفتن، پرستار اموال را هنگام ترخیص به خود بیمار تحویل می دهد و رسید دریافت 

نسخه در حضور مسئول واحد  2رتجلسه ای در می کند و ثبت می نماید. در صورت وجود لوازم غیر متعارف مثل چاقو و مواد مخدر صو

حراست یا جانشین وی تهیه و امضاء شده و یک نسخه نیز در پرونده بیمار ضمیمه می شود. در صورت عدم حضور خانواده یا مجهول 

 یافت می شود. الهویه بودن بیمار مورد در فرم مخصوص صورتجلسه نوشته شده و همراه منشی بخش به واحد مددکاری ارجاع و رسید در

010 

 نام دیگر گیرندگان خدمت چیست ؟

در حقیقت منظور از گیرندگان خدمت همان بیمار و خانواده و یا کاربر می باشد که خدمات و مراقبت های اجتماعی یا سالمت را دریافت 

 به کار می رود."مشتری"می کند اصطالحی که در خدمات اجتماعی و سالمت به جای واژه 

012 

 رضایت کارکنان پرستاری بیمارستان هر چند وقت یکبار صورت می گیرد؟

و نتایج  بررسی و تأئید شود انجام می شود آنهاماه یکبار توسط واحد منابع انسانی و با چک لسیت هایی که از قبل روایی و پایایی  6هر 

 حاصله در تیم اجرایی مورد بررسی قرار می گیرد.

011 

 مندی کارکنان موثر است؟ چه عواملی در رضایت

 بهداشت محیط کار-

 احترام و وجاهت شغلی-

 رعایت اصول اخالقی-

 حذف هر گونه تبعیض و بی عدالتی-

 های انسانی و اجتماعیتوجه به ارزش-

011 

 حداقل موضوعات عمومی آموزش بیمار توسط پزشک در دوران بستری کدامند؟

 بیماری / نحوه درمان و پیش آگهی آن درباره علل اطالعات قابل فهم 

  احتمالی درمان مراحل و طول مدت 

 وجود درمان های جایگزین احتمالی 

 عوارض درمان یا عدم درمان 

 داروهای مصرفی و عوارض احتمالی آنها 

 تغذیه و رژیم درمانی 

011 
 شرایط اخذ رضایت آگاهانه در بیماران روان چگونه است؟

مهجور تشخیص داده شوند که اقدامات مربوط به آنها از طریق ولی قانونی آن ها صورت می گیرد و در غیر بیماران روانپزشکی اگر 
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 اینصورت از طریق خود بیمار و در هر صورت بسته به تشخیص پزشک معالج بیمار

011 

 پنج بیماری شایع بخش را نام ببرید ؟

ثبت می نماید مانند : منظور از بیماری شایع ، شایعترین تشخیص های بیماران است که روانپزشک در زمان ترخیص بیمار در پرونده 

 ، دوقطبیاسکیزوفرنی، اسکیزوافکتیو، اختالل شخصیت، سوء مصرف مواد

 لیست مذکور به صورت فصلی از واحد اطالعات سالمت به بخش ها ارسال می گردد.

011 

 شما رضایت سنجی از بیماران و گیرندگان خدمت انجام می شود؟ آیا در بیمارستان

، ولی با توجه به شرایط بالینی بیماران و طبق مکاتبات بعمل آمده با دانشگاه تهران، انجام رضایت سنجی از بیماران انجام نمی شود

یک مرتبه توسط واحد حقوق گیرندگان خدمت انجام می شود و رضایت سنجی از خانواده بیماران ) بستری و سرپایی ( به صورت فصلی 

نتایج حاصل از آنالیز این رضایت سنجی ها در کمیته بهبود کیفیت بررسی شده و اقدامات اصالحی الزم جهت ارتقاء رضایت گیرندگان 

  خدمت طراحی و پیگیری می گردد.

019 

 شود؟نیاز سنجی آموزشی بیماران هر چند وقت یکبار انجام می

این نیاز سنجی ها با چک لیست های از قبل تهیه شده ) توسط سوپروایزر آموزش سالمت ( ساالنه یک مرتبه از ابتدای هر سال یا انتهای 

از بیماران بستری و سرپایی انجام می شود. نتایج حاصله آنالیز شده و اولویت بندی می شود و با هدایت  %11سال برای سال جدید برای 

  زش سالمت، آموزشهای الزم به بیمار و خانواده ارائه می شود.تیم آمو

012 
 برنامه های آموزشی که به بیماران/ همراهان/ مراجعین ارائه می شود، کدامند؟

 ترک سیگار و الکل –سبک زندگی سالم  –فعالیت فیزیکی  -ورزش –تغذیه  –سرطان  –دیابت  –فشار خون 

014 

 شامل چه مستنداتی می باشد؟زونکن آموزش سالمت بخش، 

 نیازهای آموزشی بیماران

 محتواهای آموزشی

 نمونه رسانه های موجود در بخش ) پمفلت، سی دی و ... (

 فرم آموزش ترخیص و دستورالعمل نحوه تکمیل آن

 نتایج سنجش شاخص های فصل های قبل

 ابالغ و شرح وظایف سوپروایزر آموزش سالمت

 آموزش سالمت ابالغ و شرح وظایف رابط
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282 

 . دارودهی را نام ببرید 7Rتکنیک 

 بیمار صحیح                                  .1

 داروی صحیح  .2

 صحیح  راه مصرف .3

 زمان صحیح  .4

 صحیح مصرف دوز .5

 ثبت صحیح .6

 ارائه دهندگان و ارائه گیرندگان خدمت ( در ارتباط با سوال در مورد دستور دارویی داده شدهحق کارکنان ، بیمار یا مراقبین بیمار )  .7

282 

 داروهای پرخطر را تعریف کنید ؟

داروهای پرخطر یا با داروهای هشدار باال داروهایی هستند که چنانچه به صورت اشتباه تجویز شوند، موجب آسیب های جبران ناپذیر و یا 

اگر چه ممکن است میزان تکرار خطا در مصرف و تجویز این داروها شایع نباشد لیکن عوارض به جا مانده  می شوند.بیمار حتی مرگ 

 ناشی از خطای دارویی برای بیمار بسیار شدید ، پایدار و غیر قابل جبران و بازگشت است.

282 

 ( :High Alertفهرست داروهای پرخطر )هشدار باال ، 

 دسته دارویی می شوند : 2ر شامل داروهای پر خط

 –لیدوکائین  –هایپر سالین  –گلوکونات کلسیم  –بی کربنات سدیم  –سولفات منیزیوم  –دارو که شامل : کلرید پتاسیم  12الف : 

پروپرانولول می باشد ، و الزامی است بر روی هر ویال و آمپول به  – هالوپریدول –رتپالز  –هپارین سدیم  –اپی نفرین  –آتروپین 

 صورت تک به تک لیبل قرمز ) نیاز به اسم دارورنیست ( بخورد و چک مستقل دوگانه نیاز دارد.

ندارد. ب : داروهایی که فقط روی قفسه و جعبه و یا کشو دارویی لیبل قرمز رنگ با نام دارو زده می شود و نیاز به چک مستقل دوگانه 

 دهایونیاپ -آرام بخش ها  –انسولین  –نارکوتیک ها  –مانند ضد انعقادها 

282 

 در هنگام استفاده از داروهای پر خطر چه باید کرد؟

  کارشناس پرستاری انجام شود. 2با حضور داروی ذکر شده (  12) چک داروهای پر خطر 

   تا حد امکان داروهای پر خطرTele Order   . نمی شوند 

 .داروهای با هشدار باال با زدن برچسب قرمز رنگ ، مشخص می شود 

 ) الصاق برچسب قرمز از مبدا می باشد ) داروخانه 

  از سایر داروها و در جایگاه مجزایی نگهداری می شود.ویال کلرید پتاسیم دور 

 .ویال انسولین و هپارین در محفظه های جدا و دور از یکدیگر جای دارند 

 تمامی داروهای وریدی ضد انعقادی در صورتی انبار می شود که دارای برچسب دقیق مشخصات دارو باشد.

282 
 برچسب داروهای پرخطر چه رنگی است ؟

 قرمز 

287 

 ؟ تلفظ و نوشتار ( الزامی است –آیا الصاق بر چسب زرد برای همه داروهای مشابه ) از نظر شکل 

 .خیر

 فقط داروهای با شکل مشابه نیاز به برچسب زرد دارد.

 ) امکان خطا باال می رود (. شوند. Tellorderنباید تا حد امکان داروهایی که از نظر شنیداری مشابه هستند  تبصره :

288 
 برچسب داروهای مشابه چه رنگی است ؟

 زرد 
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282 

 داروها از چند نظر می توانند مشابه باشند ؟

 تشابه از نظر شکل 

 تشابه از نظر تلفظ 

 تشابه از نظر نوشتار 

222 
 چگونه است ؟دارند مانیتورینگ  ی که نیاز به برچسب داروهای یخچالی و داروهای

 برچسب ستاره دار  مانیتورینگ نیازمند برچسب آبی رنگ                      داروهای   داروهای یخچالی 

222 
 اگر دارویی هم مشابه باشد و هم پرخطر  چه نوع برچسبی الصاق می شود ؟

 برچسب قرمز رنگ زده می شود. )اولویت با رنگ قرمز است (

222 

 هدف از تلفیق دارویی چیست ؟

پس از مراجعه بیمار به بیمارستان و ویزیت توسط روانپزشک و اعالم لزوم بستری شدن بیمار ، پزشک کلیه داروهای مورد استفاده بیمار 

را مورد بررسی قرار می دهد و در صورتی که الزم باشد داروها را قطع می کند یا تعداد داروها و یا دوز آنها را تغییر می دهد و یا 

اضافه می کند و دستور را به صورت کامل در پرونده بیمار وارد می کند.در حقیقت در تلفیق دارویی پزشک از داروهای داروهایی را 

 عم از مرتبط یا غیر مرتبط با وضعیت فعلی بیمار مطلع می باشد . امصرفی بیمار 
 ود.الزم به ذکر است تلفیق دارویی در زمان ترخیص بیمار از بیمارستان نیز انجام می ش

222 
 تلفیق دارویی دارید ؟ آیا در بیمارستان شما فرم

 .در زمان پذیرش در فرم شرح حال تلفیق دارویی داشته و به آن توجه می شود فرم تلفیق دارویی نداریمدر پرونده در مرکز ما 

222 
 در هنگام دارو دادن به چه چیزی باید توجه کرد؟

 دارودهی باشد. 7Rایمنی بیمار ، تجویز داروها باید بر اساس گیری از خطاهای دارویی و ارتقاء جهت جلو

222 

 داروهای حیات بخش کدامند ؟ در کجا قرار دارند؟ نام ببرید. 

نالوکسان جهت مخدرها ، ان جهت دیازپام ،  نیلفلومازداروهای موجود در ترالی کد بعالوه آنتی دوت ها ) کلسیم جهت فسفات منیزیوم ، 

، متوتروکسایت برای فولیک اسید ، آتروپین برای حشره  COاستیل سیستئین جهت استامینوفن، هیوسین جهت آتروپین ، اکسیژن برای 

 کش ها ( به عنوان داروهای حیات بخش هستند که در کتابچه فرموالری عنوان شده است.

در بخش های اورژانس و بوعلی موجود بوده و هر فقط داروهای موجود در ترالی کد در کلیه بخش ها نگهداری می شوند ولی آنتی دوتها 

 .ه و از بخش های مذکور تهیه می شودجا که الزم باشد طبق دستور پزشک تجویز شد

222 

 تی انجام می دهید ؟در صورت بروز خطاهای دارویی شما به عنوان یک پرستار چه اقداما

 اطالع شرایط بوجود آمده به پزشک معالج -

 ثبت گزارش کامل پرستاری در پرونده بیمار -

 ماوقع جهت پیشگیری از اتفاق مجدد RCAاطالع رسانی به داروخانه جهت  -

 تحت نظر قرار دادن وضعیت بالینی بیمار -

227 

 است؟داروهایی که نیاز به مانیتورینگ دارند ، کدام  

 داروهایی است که نیاز است بیمار در زمان تزریق به مانیتور وصل شود و تحت کنترل قرار بگیرد که برچسب ستاره دار دارند مانند:

اپی نفرین، آتروپین، لیدوکائین، آدنوزین، نیتروگلیسرین، دوپامین، دوبوتامین، وراپامیل، کلسیم گلوکونات، سولفات منیزیم ، 

 ینوفیلین، فنیل افرین، آمیو دارون، کلرید پتاسیم، گلوکونات کلسیم، دیگوکسین، ایندرالاسترپتوکیناز، آم
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228 

 منظور از تجهیزات پزشکی ضروری چیست؟

ایمنی بیماران ، تجهیزات پزشکی ضروری به تجهیزاتی اطالق می شود که در صورت فقدان آنها ضمن ایجاد وقفه در خدمات، این تاخیر 

 را به خطر بیندازد ) مانند دی سی شوک، ساکشن و ...( 

در هر بخش موجود است ) در و محل قرارگیری و بخش های پشتیبان مورد نیاز فهرست تجهیزات ضروری هر بخش همراه با تعداد 

ی گیرد که تأخیری در روند درمان در شرایط اضطراری به نحوی صورت م از بخش پشتیبان تریتمنت ( تأمین موقت تجهیزات ضروری

 بیماران رخ نمی دهد.

222 

 دستورالعمل داروهای مولتیپل دوز را توضیح دهید ؟ 

 .به منظور کاهش آلودگی متقاطع بین بیماران ، حتی المقدور از ویال های تک دوزی برای هر بیمار استفاده شود 

 توسط داروخانه به بخش ها ارسال می شود. لیست داروهای مولتیپل دوز همراه با نحوه نگهداری آنها 

  وزی که مورد استفاده قرار گرفتند ، تاریخ باز شدن روی آن درج می شود.دداروهای مولتیپل دوز در اولین 

 عالم شده و الزم است رعایت گردد.مدت زمان نگهداری داروهای مولتیپل دوز ) پس از باز شدن ( توسط داروخانه ا 

 ی چند دوزی تنها در زمانی توصیه می شود که راه حل منحصر به فرد باشد.استفاده از ویال ها 

 .به صورت همزمان دو یا چند ویال دارویی در بالین بیمار باز نشود 

  در صورت امکان یک ویال چند دوزی را به هر بیمار اختصاص داده و بعد از چسبانیدن برچسب نام بیمار و تاریخ بازنمودن ویال بر

 مطابق با توصیه کارخانه سازنده آن در شرایط و محل توصیه شده نگهداری شود.روی آن 

 .ویال های چند دوزی را در فضای باز بخش به دلیل احتمال آلودگی با اسپری ها و ترشحات محیطی قرار ندهید 

222 

 نحوه چیدمان دارو های ترالی کد چگونه است ؟

( چیدمان داروها از راست به چپ ، از جلو به عقب و مارپیچی می باشد .)توضیح  1337م وزارت بهداشت ) دی ماه ششبراساس ویرایش 

 می باشد(با ذکر تاریخ مصرف این که تعداد داروها و تجهیزات موجود در ترالی مطابق لیست الصاق شده به ترالی کد 

 اه تهران در ترالی کد الزامی است.سخ دانشگنصب دستورالعمل مذکور + صورتجلسه کمیته اورژانس + پا

222 

 چه داروهایی را از طریق لوله تراشه و به چه میزان می توان تجویز کرد؟

  با اختصار کلمه والن  وازوپرسین، آتروپین، لیدوکائین، نالوکسان  برابر مورد نیاز کرده و سپس رقیق  5/2 -3مقدار دوز دارو را

 مرتبه آمبو زده شود. 2-3 نموده  و بعد از  تجویز

 برابر تجویز می شود. 11تا  5/2اپی نفرین با دوز 

222 
 مقدار ژول شوک در اطفال چه میزان می باشد؟

 ژول به ازای هر کیلوگرم وزن بدن( 11ژول به ازای هر کیلوگرم وزن بدن کودک ) حداکثر  4-2

222 

 چقدر است؟نسبت ماساژ قلبی به تنفس در نوزادان و بزرگساالن 

   تنفس. ) در احیاء دو نفره و یک نفره ( اگر بیمار اینتوبه باشد تنفس  2ماساژ به   31)اگر بیمار اینتوبه نباشد( در بزرگساالن نسبت

 ثانیه یکبار انجام می شود. 6هر 

  ه( ولی در احیاء یک نفره در تنفس به بیمار می دهیم).در احیاء دو نفر 2مرتبه ماساژ قلبی  15سال به ازای هر  8در افراد زیر

 می باشد. 2به  31سال نسبت همان  8کودکان زیر 

 .است 1به  3ساعت تعداد ماساژ به تنفس  24در نوزادان زیر 

222 
 مهمترین دارو در احیا کدام است؟ 

  اکسیژن -اپی نفرین 

222 
 داروهای منسوخ شده در ایست قلبی کدامند؟

 آتروپین -وازوپرسین 
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222 
 زمانی از شوک کاردیوورژن )سین کرونایز (استفاده می شود؟چه 

 در آریتمی های فوق بطنی که کمپلکس دارد.

227 
 چه زمانی از شوک دفیبریالسیون استفاده می شود؟

 V.TACK        نرم وV.F 

228 
 چند نمونه است؟ D.C  SHOCKدستگاه 

 ژول 211تا  –جریان دو طرفه   –بای فازیک : دستگاه جدید 

 ژول 361تا  –جریان یک طرفه  –منو فازیک : دستگاه قدیمی 

222 

 و آمبو بگ و ترالی کد چگونه است؟  D.C   SHOCKطریقه چک کردن دستگاه 

 کلیه تجهیزات از نظر آماده به کار بودن و سالم بودن و به روز بودن کنترل شوند.

( به صورت جداگانه  M  ،E  ،Nدستگاه دی سی شوک و آمبوبگ و کلیه تجهیزات و داروهای موجود در ترالی کد در ابتدای هر شیفت ) 

 ساعته شیفت باشد ، باز هم سه مرتبه چک و ثبت می شود. 24توسط پرستار سرشیفت چک و ثبت می شوند.  حتی اگر یک نفر پرستار 

222 

 ی ترالی کد بعد از استفاده در بخش شما چگونه است؟نحوه جایگزینی داروها

در صورت استفاده از داروهای ترالی کد در هر ساعتی از شبانه روز ، از داروهای موجود در کمد و انبار دارویی بخش استفاده می شود. در 

نه بیمارستان تامین می شود. در شیفت صورتیکه داروی مورد نظر در کمد و انبار دارویی بخش موجود نبود ، در شیفت صبح از داروخا

 عصرو شب و تعطیالت از داروهای موجود در انبار دارویی بخش بوعلی استفاده می شود که کلید آن دست سوپروایزر کشیک است .

222 

 خدمات دارویی بیماران چگونه انجام می شود ؟ داروی مورد نیاز هر بیمار چگونه تهیه و تجویز می شود ؟

داروی مورد نیاز هر بیمار پس از دستور پزشک و چک دستورات توسط پرستار ، وارد کاردکس شده و پرستار رابط دارویی داروهای مورد 

از داروخانه بیمارستان تحویل گرفته و برای بیمار تجویز می نماید. در صورتیکه بیمار نیاز  HISنیاز بیمار را پس از وارد کردن در سیستم 

به دارویی داشت که در داروخانه بیمارستان موجود نبود پس از ثبت نسخه در دفترچه بیمار و یا سرنسخه تحویل داروخانه و از آنجا 

در موارد  یه کرده و از طریق انبار دارویی در اختیار بخش قرار می دهد.تحویل تدارکات می گردد. تدارکات داروی مورد نظر را ته

 اورژانسی دارو توسط سوپروایزر کشیک خریداری و تحویل بخش مربوطه می شود.

222 

 در داروها و تجهیزات مصرفی چیست؟ توضیح دهید. Recallهدف از 

نبوده و توسط نهادهای ذیربط فراخوان می شود که الزم است این لیست  در صورتیکه به هر دلیل داروها و تجهیزات مصرفی قابل استفاده

توسط مسئول تجهیزات پزشکی و مسئول فنی داروخانه به بخش ها اطالع رسانی شود و جمع آوری فوری شود به صورتیکه کاربران به 

 و گردش کار قرار داده نشود.آن دسترسی نداشته باشند. الزم است این تجهیزات ریکال شده در محدوده تجهیزات سالم 

222 
 های دارویی چیست؟ و کاربرد آن چیست؟در مراقبت ADRهدف از 

با واکنش ناخواسته در بیمار مواجه شویم این امر با خطاهای دارویی در مقوله مستقل و  7Rآن است که علیرغم رعایت  ADRمفهوم 

 متفاوت هستند. کاربرد واکنش ناخواسته دارویی در ارزیابی کشوری و تقسیم در خصوص حذف / ریکال نمودن آن دارو است.

222 

 نکته مهم درخصوص داروهای مخدّر را نام ببرید. 2

 داروهای مخدر توسط پزشک متخصص و باالتر انجام شود.نسخه نویسی  -

 استفاده از حروف درشت جهت نوشتن نام داروهای مخدر در هنگام دستور دارویی -

 اتصال تجویز داروهای مخدر به سیستم های هشداردهنده اتوماتیک در زمان بروز خطای دارویی -

 درج سوابق و تحویل موجودی داروهای مخدر در تعویض شیفتها -

 الزام به چک مستقل دوگانه -
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222 
 مصرف داروهای پرخطر ممکن است بیشتر توأم با چه عوارضی برای بیماران باشد؟

 برادیکاردی -لتارژی  –دلیریوم  –کاهش قند خون  –خونریزی  –کاهش فشار خون 

 باشد.دقیقه می    2   احیاء بر بالین بیمار دقیقه و حداکثر زمان جهت حضور تیم    یک    حداکثر زمان جهت دسترسی به ترالی احیاء 222

227 

 استاندارد های مربوط به انواع گازهای طبی چیست و چگونه رعایت می شود؟

  قید اطالعات الزم گاز به فارسی و فرمول شیمیایی به صورت واضح و خوانا بر روی تمامی سیلندرهای گازهای طبی به صورت

 ماندگار و غیر قابل مخدوش شدن

 های گازهای طبیقید نام مرکز درمانی بر روی کپسول 

 هانایلون و سایر پوشاننده، پارچه  ، عدم پوشانیدن اعم از رنگ 
  های زمانی معینهای گازهای طبی اعم از بدنه سیلندرها و رگالتورها در بازهو کارآیی کپسولبررسی مستند سالمت 

  دارای قفل باشد ) جهت پیشگیری از سقوط (قرار داشتن کپسول ها بر روی پایه چرخ دار که 

228 

 تجهیزات پزشکی غیر فعال /معیوب در داخل بخش را باید چه کرد؟

 نشان گذاری تجهیزات پزشکی معیوب -

 عدم وجود یا دسترسی کاربران به تجهیزات پزشکی معیوب در محل ارائه مراقبت/خدمت -

 تجهیزات سالمکنار عدم قرار گرفتن تجهیزات پزشکی معیوب در  -

 معیوب از جریان کار نظارت مستمر کارشناسان واحد تجهیزات پزشکی بر خروج تجهیزات پزشکی غیرفعال / -

222 

 شوند؟ها نگه داری میچگونه در بخش) پر خطر ( داروها با هشدار باال 

  هشدار باال در بخش بانگهداری ایمن داروهای 

  در فرموالری بیمارستانشناسایی داروهای با هشدار باال 

  و قبل از توزیع) از مبدأ ( برچسب گذاری تمام داروهای با هشدار باال در انبار دارویی 

 تجویز ایمن داروهای با هشدار باال 

 ای انهاگزارش وقایع ناخواسته ناشی از مصرف غیر ایمن داروهای با هشدار باال و تحلیل علل ریشه 
 اروهای با هشدار باالرعایت دقیق نحوه برچسب گذاری د 

222 
 چیست؟) پر خطر ( عوارض داروهای با هشدار باال 

 کاردیبرادی - دلیریوم – کاهش قند خون - خون ریزی - کاهش فشار خون

222 
 تشابه داروها از چه نظر مهم است؟

 از لحاظ شکل آن و تلفظ مشابه

222 

 است؟شود و شامل چه مواردی دارودهی بیماران چگونه انجام می

 شوددارودهی بیماران با رعایت اصول صحیح و دارودهی طبق آخرین روش پیشنهادی سازمان بهداشت جهانی انجام می
 آموزش هفت قانون دارودهی به کارکنان ذیربط

 دهی در هنگام نسخه نویسی، نسخه پیچی و دادن دارو به بیمارورعایت هفت قانون دار
 نویسی، نسخه پیچی و دادن دارو به بیمار نظارت بر اجرای بهینه در زمان نسخه

 اطمینان از عدم وجود حساسیت دارویی قبل از تجویز هر گونه دارو

222 
 دو پیام مهم ایمنی دارویی چیست؟

 داروهای فاقد برچسب مشخصات به دور انداخته شوند
 درصد نمی دانید چیست به بیمار ندهید. 111هیچ گاه دارویی را که به طور 
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222 
 خطاهای سنتی در فرایند دارو دادن چیست؟

 یادآوری اشتباه - راه مصرف اشتباه در زمان اشتباه - ز اشتباه دارو به بیمار اشتباهومصرف د

222 

 داروهایی که بایستی مشمول تلفیق دارویی شوند؟

 داروهای نسخه شده
 هاویتامین

 تغذیه مکمل
 ی خونیها فرآورده

 مایعات وریدی
 مواد غذایی

 داروهای گیاهی

222 

 بگیرد؟ قرار دسترس در باید چگونه و چیست اورژانس ترالی ضوابط

 ابالغی العمل دستور آخرین مطابق احیا ترالی تجهیزات و دارو چیدمان *

 دقیقه یک مدت ظرف احیا ترالی به مانع بدون و فوری آسان، دسترسی *
 کاری هرنوبت در مسئول پرستار توسط اورژانس ترالی مستمر رسانی روز به و مدیریت *

 بیمارستان تشخیص با ذیصالح و شده تعیین افراد توسط اورژانس ترالی از استفاده *

 نسخه ابالغی برآخرین منطبق و تجهیزات دارو و درمان کمیته مصوب اساس بر واحدها/  بخشها تمامی در اورژانس ترالی چیدمان *

 متبوع وزارت

227 

 شود؟می مدیریت و ریزی برنامه چگونه بیماران برای پزشکی مصرفی تجهیزات و ملزومات دارو،

 روز شبانه ساعات تمام در هابخش در بستری بیماران نیاز مورد مصرفی پزشکی تجهیزات و ملزومات دارو، تامین *

 روز شبانه ساعات تمام در اورژانس بخش بیماران نیاز مورد مصرفی پزشکی تجهیزات و ملزومات دارو تامین *

 در و ملزومات دارو سازی ذخیره هایشیوه از استفاده باد نبای بیماران نیاز مورد مصرفی پزشکی تجهیزات و ملزومات دارو تامین *

 ساعات تمام در نیازهای بیماران که شود ریزی برنامه نحوی بیمارستان به سطح در بایستی داروخانه فعالیت نحوه.  شود انجام هابخش

 .شود تامین روز شبانه

228 

 است؟ چگونه ضروری و حیاتی داروهای تامین

 . است فوری دسترس در روز شبانه ساعات تمام در و تامین فرموالری، و خدمات دامنه با متناسب هابخش از هریک در *

 روز شبانه ساعات تمام در شهابخ از هریک ضروری داروهای تامین و فهرست تهیه *

 روز شبانه ساعات تمام در هابخش از یک هر حیاتی داروهای تامین و فهرست تهیه *

 و تجهیزات دارو درمان کمیته تشخیص با کمتر زمانی فواصل در و سالیانه حداقل حیاتی داروهای و ضروری داروهای فهرست بازنگری *

 . است بیمارستان فرموالری طبق ضروری و حیاتی داروهای فهرست واقع در. شودمی انجام

 .شودتوصیه می بیمارستان مصرف ماه 3 میانگین معادل مصرفی، پزشکی تجهیزات و ملزومات دارو، استراتژیک ذخیره معمول طور به *

222 

 ؟شودمی انجام چگونه ،ی جدید داروها خصوص در الزم آموزش

 شودمی انجام درمانی هایگروه برای دارویی هایمراقبت بخش توسط *

 رئیس بخش یا فنی مسئول توسط پزشکان و درمانی هایگروه برای جدید داروهای رسانی اطالع و آموزشی هایبرنامه اجرای *

 دارویی هایمراقبت

 بیمارستان سطح در تجهیزات و دارو هایشرکت مستقیم تبلیغات ممنوعیت و دارویی مدیریت بخش فنی مسئول نظارت *
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222 

 معاونت با مشارکت و دارویی هایمراقبت بخش رئیس/  فنی ل مسئو توسط دارویی آموزشی هایبرنامه برای پیشنهادی سرفصل های

 چیست؟ شامل بیمارستان آموزشی

 دارو منطقی مصرف و تجویز. 1

 دارویی تلفیق. 2

 صحیح نویسی نسخه اصول .3

 داروها شایع و جانبی عوارض .4

 دارویی تداخالت .5
 پزشکی ملزومات و تجهیزات و دارو ایمنی استانداردهای .6

 جدید داروهای معرفی .7

222 

 کنید؟ بیان را پزشکی مصرفی تجهیزات و ملزومات دارو، نگهداری/  انبارش شرایط

 دارو ایمن انبارش برای مرتبط کارکنان و امکانات منابع، تامین، *

 بخش و داروخانه انبار، در یخچالی و مشابه پرخطر، داروهای گذاری برچسب *

 رطوبت سنج و دماسنج واجد مناسب دریخچال مشخص برچسب با یخچالی داروهای و دار قفل و ایشیشه درب به مجهز یخچال *

 دمای مجاز از انحراف صورت در دهنده هشدار سیستم به مجهز و بخش و داروخانه دارویی، انبار در دارویی اییخچاله دمای کنترل *

 بیمارستان اضطراری برق به دارویی یخچال های تمامی اتصال *

 یخچال درب بر نیاز مورد دمای و دقیق محل با یخچال در موجود داروهای فهرست نصب *

 بیمارستان اطالعات سامانه در یا هابخش در یخچالی داروهای فهرست بودن دسترس در *

 طبقات همه در مناسب یخچالی دمای در اختالل موجب که داروها انباشتگی عدم *

 تاریکی در نگهداری با داروهای شرایط رعایت *

 معین و مسئول کارکنان دسترسی با محفوظ دار قفل قفسه یک در بخش و داروخانه انبار در مخدر داروهای *

 بخش و داروخانه دارویی، انبار در هشدار عالئم با و مجزا مکان در سایتوتوکسیک و پرخطر داروهای نگهداری *

 بخش و داروخانه دارویی، انبار در محدود دسترسی با هشدار عالئم با و مجزا مکان در باال هشدار با داروهای نگهداری *

 هشدار عالئم با نگهداری محل/  انبار در داروها چینش نحوه در دارویی هایشباهت لحاظ *

 سازنده کارخانه الزامات اساس بر پزشکی، مصرفی تجهیزات و ملزومات دارو، انبارش شرایط *

 منظم و مدون روشی با انبار در هاآن مصرف مدیریت و پزشکی مصرفی تجهیزات و ملزومات دارو انقضا تاریخ مدیریت *

222 

 ؟باید رعایت شوند کدامند " باال هشدار با داروهای "اهم احتیاطاتی که در تجویز و مصرف 

 داروهای " به دسترسی.  است " باال هشدار با داروهای " به آزاد دسترسی ممنوعیت داروها، این تجویز و در مصرف که اهم احتیاطاتی از

 شکال ا یا و سامی ا دارای که باال هشدار با داروهای.  باشد لحاظ ستی بای بخش دارویی انبار و دارو سازی آماده اتاق در " هشدار باال با

 دور از که 45 حداقل فونت با سی فار زبان به دارو نام شده، گذارده رنگ قرمز سبدهای در بخش در نگهداری محل در مشابه می باشند

 طریقه دوزها، داروئی، اشکال مانند باال هشدار داروهای داروئی اطالعات به بالینی کارکنان. شود نصب آن روی بر باشد، قابل خواندن

 دقت و استانداردسازی.  باشند داشته دسترسی داروئی هشدارهای پایش، تداخالت، عوارض، دارودهی، زمان تجویز، هایراه آماده سازی،

 بروز از که نحوی به گردد رعایت " باال هشدار با داروهای " تجویز و سازی آماده برداری، نسخه نویسی، نسخه داری، انبار هنگام بسیار در

 انجام یکدیگر از مستقل صورت به ایحرفه کادر از نفر دو توسط باال هشدار با داروهای " سازی آماده و تجویز.  بکاهد وقایع ناخواسته

 .شود
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222 

 است؟ چگونه گذشته مصرف تاریخ پزشکی مصرفی تجهیزات و داروها انهدام

 شودمی انجام داروخانه فنی مسئول حضور با مورد هر برای صورتجلسه تدوین با *

 بهداشت وزارت ابالغی دارویی ضایعات امحا الزامات دستورالعمل به دارویی مدیریت کارکنان آگاهی و دسترسی *

 الذکر فوق دستورالعمل اساس بر گذشته تاریخ داروها انهدام *

 دارو و غذا سازمان ابالغی دستورالعمل اساس بر گذشته تاریخ مصرفی پزشکی تجهیزات انهدام *

 و حال مصرف در پزشکی مصرفی تجهیزات و داروها لحاظه در گذشته مصرف تاریخ پزشکی مصرفی تجهیزات و مورد هیچ وجود عدم *

 کار گردش

222 

 نماید؟می نظارت چگونه بیمارستان سطح در دارویی هایمراقبت روند بر دارویی هایمراقبت بخش فنی مسئول

 های داروییمراقبت بخش فنی مسئول مستقیم نظارت تحت پزشکی، مصرفی تجهیزات و ملزومات دارو، ایمن انبارش خرید، مراحل *

 است.

 از اقالم، هریک سفارش نقطه تعیین و برآورد نحوه مانند مواردی بر دارویی هایمراقبت بخش رئیس/  فنی مسئول مستقیم نظارت *

 ایمن و انبارش مصرفی پزشکی تجهیزات و ملزومات دارو، تامین منابع بندی اولویت نحوه ، کنندگان تامین انتخاب معیارهای و نحوه

 . است نظر مد هاآن

 آزمایشگاهی و نتایج فعلی، تشخیص آلرژی، یا حساسیت نوع هر سن، جنس، وزن، نام، شامل اطالعات به دسترسی موارد حداقل *

 از طریق فنی مسئول/  دارویی مدیر برای دارویی( تلفیق )فرم بیمار قبلی دارویی سوابق و مختلف هایبخش در شده تجویز داروهای

 . است بیمارستان اطالعات سامانه

222 

 است؟ چه مواردی شامل مصرفی شکی پز تجهیزات و ملزومات دارو، توزیع نحوه بر دارویی هایمراقبت بخش فنی ل مسئو نظارت ابعاد -

ستثنایی  ا موارد و بخش به داروخانه از داروخانه، به مربوطه انبارهای از پزشکی تجهیزات و ملزومات دارو، توزیع تواتر و نحوه تعیین .1

 بینی پیش از خارج

 هابخش به دارو تحویل نحوه بودن دوز نایلون یا dose Unit صورت به دارو توزیع .2

 سرپرستار تشخیص به هابخش در دارو گیرنده تحویل ذیصالح کارکنان انتخاب .3

 انبار دارویی از بندی بسته شرایط و دما جمله از نگهداری شرایط رعایت با مصرفی پزشکی تجهیزات و ملزومات دارو، ایمن نقل و حمل .4

 هابخش تا

 داروها بندی بسته از محافظت یخچالی، داروهای سرمایی زنجیره حفظ .5

 انقضا تاریخ قرائت بودن ناممکن به منجر که دارو ورقهای کردن خرد و بهداشتی بندی بسته از داروها خروج عدم .6

 بالینی بخشهای از یک هر در ذیصالح و معین افراد به صرفا مصرفی پزشکی تجهیزات و ملزومات دارو، تحویل .7

 داروخانه به نگهداری شرایط حفظ با بیماران نشده مصرف ملزومات و داروها . عودت8

 بخشها در نشده مصرف داروهای عودت و بخش در دارو انبارش . عدم3

 معین زمانی بازه در بخش در موجود داروهای مصرف و نگهداری نحوه و درمان اتاق از دارویی مدیریت میدانی نظارت .11

 افزار نرم از استفاده با شونده متوقف خودبخود داروهای دستورالعمل و دارویی جانبی عوارض دارویی، تداخالت از . مراقبت11

 قیمت گران و تزریقی و پرخطر داروهای نگهداری نحوه . 12

در  را انتقادات و نظرات بالینی هایبخش تمامی از بار یک ماه سه هر حداقل زمانی بازه در شکی پز تجهیزات دارو درمان کمیته . 13

فنی  مسئول محوریت با را بهبود برنامه/  صالحی ا صمیمات ت و آوری جمع را شکی پز تجهیزات و ملزومات دارو، توزیع و تامین زمینه

 . مینماید اجرا و طراحی دارویی هایمراقبت بخش

 باشد مخدرمی داروهای مصرف و توزیع دستورالعمل اساس بر مخدر داروهای توزیع . 14
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 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 های ایران )نسل چهارم(سواالت اعتباربخشی بیمارستان مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی رازی

 تریتــمنت

222 
 است؟ مؤثر چگونه اصالحی اقدامات و تحلیل گزارش، دارویی خطاهای و واکنش/  عوارض

 .آید می عمل به دارویی هایمراقبت بخش فنی مسئول مدیریت تحت

227 

 کنید؟ بیان را دوز مولتی داروهای ایمن مصرف زمینه در مهم نکاتی

 . است دارویی هایمراقبت بخش فنی مسئول مستقیم نظارت تحت پزشکی، مصرفی تجهیزات و ملزومات دارو، ایمن مصرف *

 . شود استفاده بیمار هر برای دوزی تک ویالهای از المقدور حتی بیماران، بین متقاطع آلودگی احتمال کاهش منظور به *

 . باشد فرد به منحصر حل راه که شودمی توصیه زمانی در تنها دوزی چند ویال های از استفاده *

 . نشود باز بیماران بالین در را دارویی ویال چند یا دو زمان هم صورت به *

 بار نمودن ویال باز تاریخ و بیمار نام برچسب چسبانیدن از بعد و داده اختصاص بیمار هر به را دوزی چند ویال یک امکان صورت در *

 . شود نگهداری شده توصیه محل و شرایط در را آن سازنده کارخانه توصیه با مطابق آن روی

 . ندهید قرار محیطی ترشحات و اسپریها با آلودگی احتمال دلیل به بخش باز فضای در را دوزی چند ویال های *

 نمایید دفع بیمارستانی پسماندهای بهداشتی دفع دستورالعمل با مطابق ذیل موارد در را دوزی چند ویال های *

 . است شده خراب ویال محتوی یا و استریلیتی که صورتی در *

 باشد( میکروبیال آنتی محافظ مواد دارای دارو که صورتی در )حتی است گذشته دارو انقضا تاریخ که صورتی در *

 . باشد انبارنشده و نگهداری مناسبی طرز به شدن باز از بعد دارو که صورتی در *

 شده زمان توصیه انقضاء از پس یا و دارویی ویال کردن باز از بعد عت سا شد، نبا میکروبیال آنتی محافظ مواد دارای دارو که صورتی در *

 . سازنده کارخانه توسط

 درج نشده تولید تاریخ آن روی بر یا و شده آلوده سهوا نشده، انبار مناسبی طرز به دارو که صورتی در دارو، انقضا تاریخ از نظر صرف *

 .باشد

 و شواهد علمی و معتبر منابع تائید و سازنده کارخانه تایید با مجدد مصرف قابلیت با پزشکی مصرفی تجهیزات ایمن مصرف و تجویز *

. شودمی برنامه ریزی خاص موارد در بهداشت وزارت ابالغی دستورالعمل های رعایت نهایت در و تجهیزات دارو و درمان کمیته تصویب

 ضروری دوباره استفاده مجدد برای مصرف قابلیت با مصرفی ملزومات و تجهیزات ایمن سازی آماده جهت نیاز مورد منابع و امکانات وجود

 .شود مصرف تلقی بار یک بایستی سازی آماده شرایط و مواد تجهیزات، امکانات، فقدان صورت در و است

228 

 شود؟می مدیریت چگونه پزشکی مصرفی تجهیزات و ملزومات و دارو منطقی مصرف و تجویز

 . دارند دسترسی آن به پزشکان و تدوین کشوری فارماکوپه چارچوب در بیمارستان دارویی فرموالری توسط *

 زیرمجموعه فهرست و چارچوب در دارویی مدیریت محوریت بیمارستان با درمان دارو کمیته در بیمارستان دارویی فرموالری تدوین *

 IDL ایران داروهای رسمی

 بیمارستان فرموالری در داروها قدرت دارویی، شکل اختصاصی، تجاری،کد نام ژنریک، نام وجود *

 بالینی هایبخش و پزشکان به الکترونیکی فایل صورت به دارویی فرموالری ابالغ *

 بیمارستان ابالغی فرموالری از بالینی هایبخش مرتبط کارکنان و پزشکان آگاهی *

 پرمصرف و قیمت گران داروهای منطقی مصرف و تجویز برای دارویی فرموالری برای یکبار ماه سه هر ABC آنالیز *

 مربوط بالینی راهنماهای از استفاده با هاهزینه کاهش منظور به A گروه پرهزینه داروی 5 برای مصرف و تجویز مدیریت *

 درمان دارو کمیته تشخیص با کمتر زمانی فواصل در و سالیانه حداقل بیمارستان فرموالری بازنگری *

222 

 دارند؟ فرقی چه فرموالری و فارماکوپه -

تجهیزات  و ملزومات و کاشتنی تجهیزات فرموالری تدوین همچنین.  هستند بیمارستان در یکسان مفهوم دارای فرموالری و فارماکوپه

 مصرف منطقی و تجویز برای آنها یکبار ماه سه هر ABC آنالیز و تجهیزات این منطقی مصرف و تجویز و بهینه مصارف در پزشکی مصرفی

 پزشکی مصرفی تجهیزات فهرست و فرموالری.  است کننده بسیارکمک و شده توصیه پرمصرف و قیمت گران پزشکی مصرفی تجهیزات
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 تریتــمنت

 و ارائه شده پزشکی تجهیزات و دارو درمان کمیته به تصویب و بررسی جهت دارویی هایمراقبت بخش رئیس/  فنی مسئول پیشنهادی

 .شودمی ابالغ و تدوین مرتبط کارکنان و پزشکان فعال مشارکت با

222 
 کپسول اکسیژن موجود در بخش بایستی مجهز به چه چیزی باشد؟

 اتصاالت استاندارد و آماده برای استفاده باشند.باید مجهز به مانومتر و فشارشکن و ماسک و ابزار و 

222 

 های گازهای طبی چگونه و در چه شرایطی باید انجام شود؟نگهداری ایمن کپسول

محل نگهداری سیلندرگازهای  فضا باید به نوعی محصور باشد که امکان سرایت آتش یا اشیاء مشتعل )مانند سیگار( به داخل آن نباشد.

 حصور و سقفدر فضای م: طبی 

 به دور از تابش مستقیم نورخورشید

 دارای تهویه مناسب

 دارای حداقل دو درب )ورودی و خروجی( و قابل قفل شدن

 اندازه درب به نحوی باشد که ورود و خروج ترالی مخصوص حمل به سهولت به داخل آن ممکن باشد

 جلوگیری از دسترسی افراد غیرمجاز

222 
 شود؟های طبی توسط چه کسی و چگونه انجام میکپسولنظارت ایمن روی 

های طبی توسط مسئول فنی/ایمنی و مسئول تجهیزات پزشکی نظارت بر حسن اجرای تهیه، نگهداری و حمل و نقل ایمن کپسول

 ریزی و با دقت انجام شود.برنامه

222 
دارو جهت تهیه تجهیزات ضروری در کمیته   های پشتیبانو فهرست واحدها و بخش  دارو درمان  فهرست تجهیزات ضروری در کمیته

 شود.   مصوب می  درمان

222 
 ؟بازنگری داروهای تجویز شده وظیفه کیست

-ها، داروهای تجویز شده را بازنگری و نظریه خود را در پرونده بیمار ثبت میمتخصص داروسازی بالینی حسب اندیکاسیون در همه بخش

 باشد.های بالینی توسط متخصص داروسازی بالینی میداروهای تجویز شده برای بیماران در تمامی بخشنماید. ارزیابی 

222 
 دمای کارکرد یخچال دارویی در چه محدوده ای میتواند باشد؟

 درجه سانتیگراد 8تا  2بین 

 ثبت می شود.در ابتدای هر روز دمای یخچال دارویی توسط پرستار سرشیفت چک و در فرم های مربوطه 

222 

 در خصوص چک الرنگوسکوپ و تعویض المپ آن توضیح دهید.

  ( در ابتدای هر شیفتM  وE  وN توسط پرستار سرشیفت کلیه ی تیغه های الرنگوسکوپ چک می شود ) 

 .المپ اضافه به درب دیش حاوی الرنگوسکوپ چسبانده می شود 

 .باطری اضافه در کشوی ترالی قرار داده می شود 

 .باطری از دسته الرنگوسکوپ جدا نمی شود 

 .المپ الرنگوسکوپ از نظر شل  بودن و کم نور بودن چک می شود 

 رعایت بهداشت دست در هنگام چک عملکرد الرنگوسکوپ الزامی است.

227 
 در هنگام دارو دادن به چه چیزی باید توجه کرد؟

 دارودهی باشد.  7Rجهت جلوگیری از خطاهای دارویی و ارتقاء  ایمنی بیمار ، تجویز داروها باید بر اساس 

228 
 ؟ است کدام شما بیمارستاندر  استفاده مورد طبی گازهای

 اکسیژن
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 تریتــمنت

222 
 اطالعاتی است؟اطالعات چه نوع منظور از دسترسی به اطالعات بیماران در داروخانه بیمارستان از طریق سامانه 

اطالعات دموگرافیک بیماران و نتایج اقدامات تشخیصی و درمانی و داروهای مصرفی و تشخیص احتمالی و سوابق بیماری و سایر موارد به 

 تشخیص مسئول فنی داروخانه. 

222 
 آیا در زمان بسته بودن داروخانه، بخش ها نباید داروی استوک در بخش نگهداری نمایند؟

 په برای بخش تعیین می شود مغایر استاندارد است.وهای ضروری و حیاتی که در فارماکوجز داراستوک به 

222 
 ممنوعیت دسترسی آزاد به داروهای با هشدار باال به چه معناست؟

 داروخانه و اتاق درمان بخش ها.محفوظ بودن و کنترل بودن این داروها در انبار 

222 

به چه شکل خواهد بود؟ و سایر نظارتهای  hisنحوه پایش استاندارد نظارت مدیریت داروئی بر نحوه انتقال اطالعات از پرونده در سامانه 

 ذکر شده در استانداردها

اقدام بازدیدهای میدانی از بخش و بررسی پرونده های نمونه و دستورات صادر شده پزشک و داروی درخواست شده و در صورت لزوم 

 اصالحی و ثبت موارد عدم انطباق و گزارش آن به کمیته دارو و درمان .

222 
 بخورد یا فقط باکس دارو کفایت می کند؟آیا تک تک داروهای مشابه باید بر چسب 

 روی تک تک ویال ها بر چسب می خورد. البته به نحوی که مشخصات دارو قابل رویت باشد.

222 
 نگهداری در تاریکی چه داروهایی هستند؟داروهای با شرایط 

 در بروشور داروها تعیین شده و داروسازان می شناسند.

222 
 چه داروهایی هستند؟ Aچگونه است و داروهای گروه  Aمدیریت تجویز و مصرف داروهای پر هزینه گروه 

محسوب می شود. معموالً آنتی بیوتیک های گرانقیمت و آلبومین و  Aردیف اول هزینه های دارویی گروه  11پر هزینه ترین داروها در 

 .ای وی ای جی و ... است

222 
 قانون دارودهی منظور از حق کارکنان چیست؟ 7در 

در صورت هر گونه ابهام یا عدم اطمینان از صحت دارودهی ارائه کننده خدمت ) مانند پرستار دهنده دارو ( و گیرنده خدمت ) بیمار /  

 خانواده / همراه بیمار ( بتوانند از کادر درمانی مربوطه مانند پزشک سؤال و درخواست رفع ابهام کنند.
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 های ایران )نسل چهارم(سواالت اعتباربخشی بیمارستان مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی رازی

ایکنترل عفونت / بهداشت محیط / بهداشت حرفه  

 
 

753 

 تیم بهداشتی بیمارستان شما چه کسانی هستند؟

  کارشناس مسئول بهداشت محیط  خانم آجیلی 

 کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای و طب کار   آقای دیاله آبادی 

   کارشناس کنترل عفونت  خانم نساجی زاده 

  مسئول لنژری  آقای مهندس نوری 

753 

 تیم کنترل عفونت بیمارستان را نام ببرید .

  رضا دانشمند رخیرئیس کنترل عفونت : آقای دکتر 

  زنجانی اخوانحسین پزشک کنترل عفونت :  آقای دکتر 

 نساجی زادهزهرا اس کنترل عفونت : خانم کارشن 

 در هر بخش رابطین کنترل عفونت : جانشین های سرپرستاران 

753 

 چند نوع بهداشتی کردن دست داریم ؟

 ثانیه 12تا  02. ضدعفونی کردن دست با محلول بر پایه الکل )هندراب( به مدت زمان 1دو نوع   

 ثانیه 02تا  02. شستشوی دست با محلول مایع صابون و آب )هندواش( به مدت زمان 0           

763 
 ؟ چه مواقعی هندراب انجام می شود

 بعد از درآوردن دستکش استریل و غیر استریل، در پنج موقعیت بهداشت دست، زمان هایی که آلودگی قابل مشاهده در دست ها نباشد.

763 

 چه مواقعی از هندواش استفاده می شود؟

 در صورت آلودگی واضح دستها به مواد پروتئینی یا رؤیت کثیفی دستها 

 قبل از خوردن غذا 

  دستشوییبعد از رفتن به 

  بار راب کردن دستها با محلول بر پایه الکل 0 – 8پس از هر 

 پس از استفاده از دستکش 

763 

 .امکانات و تجهیزات الزم جهت رعایت بهداشت دست را نام ببرید

o  محلولهای  –امکانات ضدعفونی دستها شامل: محلول بر پایه ی الکل با افشانه سالم، دیسپنسر، راهنماهای تصویری به تعداد کافی

 بهداشت دست جیبی

o  :امکانات شستشوی بهداشتی دستها شامل 

 محلول مایع صابون 

 روشویی نیم پایه 

 شیر آب سالم و روان 

 سطل زباله آبی پدال دار همراه با کیسه ی مشکی 

 حوله کاغذی یکبار مصرف 

 یادآورهای تصویری 

767 

 پنج موقعیت رعایت بهداشت دست کدام است ؟

  بیمارقبل از تماس با 

  بعد از تماس با بیمار 

  قبل از انجام هرگونه اقدام آسپتیک 

 بعد از تماس با محیط اطراف بیمار 
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 توانبخشیدانشگاه علوم بهزیستی و 

 های ایران )نسل چهارم(سواالت اعتباربخشی بیمارستان مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی رازی

ایکنترل عفونت / بهداشت محیط / بهداشت حرفه  

 بعد از تماس با مایعات بدن بیمار 

هر موقعیت قبل از تماس با بیمار و قبل از انجام هر گونه اقدام  0موقعیت مذکور ارزیابان محترم در خصوص  5الزم به ذکر است در این 

 تأکید بسیار زیاد دارند.آسپتیک 

763 

 در خصوص تفکیک از مبدا زباله ها توضیح دهید.

o زباله های عادی در سطل زباله آبی با کیسه مشکی 

o زباله های عفونی در سطل زباله زرد با کیسه زرد 

o زباله های شیمیایی و پسماند دارویی در سطل زباله سفید با کیسه سفید 

 Safety Boxزباله های تیز و برنده در ظرف مخصوص 

765 
 وسایل حفاظت فردی کدامند ؟ نام ببرید

 کاله -)شیلد صورت ( –دستکش  –عینک  –ماسک  –گان 

766 

 وسایل حفاظت فردی بخش شما کجا قرار داده شده است؟

  نشان دهند.() پرسنل هر بخش باید جای وسایل حفاظت فردی بخش خود را بدانند و بتوانند 

) پرسنل باید جای پوستر راهنمای تصویری برای استفاده صحیح از وسایل حفاظت فردی را بدانند و در صورت سؤال پرسیدن ارزیاب 

 بتوانند نشان دهند.(

 .کلیه وسایل حفاظت فردی در یکجا به صورت تجمیع شده و خارج از پکیج نگهداری شوند 

763 
 فردی را بگویید ؟ترتیب پوشیدن وسایل حفاظت 

 دستکش –عینک  –ماسک  –گان  –رعایت بهداشت دست 

763 
 ترتیب درآوردن وسایل حفاظت فردی را بگویید ؟

 دست رعایت بهداشت –ماسک  –گان  –عینک  –دستکش 

763 

 انواع احتیاطات را نام ببرید؟

فردی ) گان / ماسک / عینک / دستکش / محافظ شامل رعایت بهداشت دست ، استفاده از وسایل حفاظت  ستانداردا احتیاطات -1

 جهت جلوگیری از مواجهه شغلی است که در کلیه بیماریها باید رعایت شود. صورت ( و تزریقات ایمن

 شامل احتیاطات تماسی، احتیاطات هوایی، احتیاطات قطره ای  احتیاطات مبتنی بر راه انتقال -0

733 

 توضیح دهید ؟در خصوص احتیاط بر اساس راه انتقال 

از وسایل حفاظت فردی احتیاط مربوطه رعایت شده و با توجه به اینکه عامل بیماریزا در هر بیماری از چه راهی منتقل می شود 

 مخصوص استفاده می شود.

  اگر عامل بیماریزا از راه هوایی منتقل شوند احتیاط هوایی رعایت می شوند مانند : بیماری سل ، سرخک ، زونای منتشر ، بیمار+HIV 

 و از ماسک مناسب استفاده می شود. که عالئم تنفسی دارد

  شوند مانند : شپش ، اسهال ، زخم های رعایت می گان (  –) دستکش اگر عامل بیماریزا از راه تماسی منتقل شوند احتیاط تماسی

 خونریزی دهنده

رعایت می شوند مانند : مننژیت ، شیلد صورت ( –) ماسک مناسب اگر عامل بیماریزا از راه قطره ای منتقل شوند احتیاط قطره ای 

 آنفوالنزا ، سیاه سرفه

733 
 ؟ فرق احتیاط راه هوایی و احتیاط قطره ای چیست

میکرون کمتر باشد از  5احتیاط راه هوایی و احتیاط قطره ای بستگی به اندازه عامل بیماریزا دارد اگر اندازه میکروارگانیسم از رعایت 

  .میکرون بیشتر باشد از احتیاط قطره ای استفاده می شود 5میکروارگانیسم از اندازه احتیاط هوایی استفاده می شود و اگر 

 را نام ببرید ؟ N35سک مواقع استفاده از ما 733
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  در بیماری هایی که عامل بیماری زا از طریق تنفسی منتقل می شود 

  شرایطی که از ابتدا ماسکN55  استفاده می شود عبارتند از : بثورات تاولی ، سرفه ، تب و ارتشاح در لوب فوقانی ریه و هر شرایطی

 که ممکن است در نهایت تشخیص های فوق برای بیمار گذاشته شود و ...

737 
 از چه چیزی استفاده می شود ؟ N35جایگزین ماسک 

 استفاده از دو ماسک معمولی به همراه دو عدد گاز که دو الیه تا شده باشد.استفاده از ماسک جراحی همراه با چهار الیه گاز یا 

733 

 بیماری های واگیردار با گزارش فوری یا تلفنی کدامند ؟

، دیفتری، مننژیت، سرخجه مادرزادی، کزاز نوزادان، طاعون، حیوان گزیدگی ، اسهال خونی ،   1N  1Hسیاه سرفه، سرخک، آنفوالنزا

 تیفوس، تب زرد 

الزم است در لحظه ای که هر کدام از تشخیص های مذکور برای بیمار مطرح شد توسط پرستار بخش بالفاصله با تلفن به سوپروایزر وقت 

به آقای باقرپوراطالع داده شود و در اولین  25151200010کارشناس کنترل عفونت اطالع داده شود و از طریق آنها با شماره تلفن ، 

 گزارش کتبی به مرکز بهداشت کیانشهر توسط کارشناس کنترل عفونت ارسال می شود.فرصت گزارش 

735 

 ند ؟بیماری های واگیردار با گزارش غیر فوری یا کتبی کدام

 سل، اسهال ، کیست هیداتیک ، تب مالت ، جذام، کزاز بالغین، ایدز، بیماریهای مراقبتی، انواع هپاتیت، سیاه زخم، سالک 

در صورتیکه برای بیماران هر کدام از تشخیص های مذکور مطرح بود بخش مربوطه گزارش الزم را به کارشناس کنترل عفونت ارسال 

 صورت کتبی به مرکز بهداشت کیانشهر ارسال می نماید. کرده و ایشان تا آخر ماه به

736 

 در مواجهه شغلی چه باید کرد؟

اطالع به کارشناس  –شستشو با آب فراوان تا قطع خونریزی سپس شستشو با آب و صابون – اهم فعالیت ها عبارتند از: عدم مالش منطقه

انجام آزمایشات برای بیمار مربوطه و  -تکمیل فرم مواجهه شغلی  –کنترل عفونت و در صورت نبودن ایشان اطالع به سوپروایزر کشیک 

 پرسنل آسیب دیده و ...

) وجود لیست مذکور بر روی برد بخش  خود را بدانند. Bآنتی بادی هپاتیت  اژ الزم است کلیه کارکنان عدد مربوط به تیترتبصره : 

 الزامی است. (

733 

 انواع مواجهه شغلی را نام ببرید.

  )مواجهه پوست ناسالم) مثال پوستی که بریده و یا خراشیده ، ترک خورده یا دچار درماتیت است 

 مواجهه از راه پوست مانند فرو رفتن سرسوزن به پوست و یا انسان گزیدگیها 

 مواجهه غشاهای مخاطی مانند : پاشیده شدن خون و سایر ترشحات بدن به پوست ناسالم، ملتحمه، غشاء مخاطی چشم ، بینی و یا دهان 

733 

 شاخصهای کنترل عفونت بیمارستان و بخش شما کدام است؟

 میزان عفونتهای بیمارستانی 

 تعداد مواجهه های شغلی 

 میزان رعایت بهداشت دست 

 استفاده از وسایل حفاظت فردیمیزان رعایت 

733 

 انواع مواد گندزدای مصرفی بخش را توضیح دهید.

 محلولهای کم اثر مانند : قرص ژاول پارت و وایتکس 
 محلولهای متوسط االثر مانند : سایاسپت اچ آی و سایاسپت اچ پی 

 محلولهای سریع االثر مانند : سپتی توربو و کوآتنول 

 کردن مواد گندزدای بخش توضیح دهید.در مورد نحوه رقیق  733
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 طبق دستور شرکت سازنده محلول 

733 

 نحوه گند زدایی محیط آغشته به خون را بگویید.

حفاظت فردی را پوشیده و سپس با یک دستمال یکبار مصرف خون را جمع  باشد ابتدا وسایلسی سی  02*اگر حجم خون کمتر از 

لیتر آب  1سی سی وایتکس در  12)  %1را با آب و دترجنت شسته و سپس با آب و وایتکس کرده و در سطل عفونی انداخته ، محل 

 (ضد عفونی می کنیم.

حفاظت فردی را پوشیده و سپس یک دستمال روی خون ریخته شده قرار می  سی سی باشد ابتدا وسایل 02*اگر حجم خون بیشتر از 

دقیقه دستمال را جمع کرده داخل سطل عفونی انداخته ،  12 – 15عد از ریخته و ب %12دهیم و روی آن محلول ضد عفونی کننده 

 ضد عفونی می کنیم. %1سپس محل را با آب و دترجنت شسته و سپس با محلول ضد عفونی کننده 

733 

 د؟یکن انیب را دست بهداشت مراحل

 داده مالش هم به را دست دو هر -0                 ختهیر دست کف را محلول -1  مرحله 7

 شسته را دست دو هر یرو - 0                             مییشو یم را انگشتان یال البه -0

 شسته گرید دست کف یرو را دست هر انگشتان -0                            شسته جداگانه را شصت انگشت -5

 .  مییشو یم را ها دست مچ -7

737 

 اندیکاتورها چه باید کرد؟در صورت عدم تغییر رنگ 

ست هایی که اندیکاتور آنها تغییر رنگ نداده است ، جهت انجام اقدام درمانی مورد نظر استفاده نمیگردد و به واحد اتوکالو عودت داده 

جهیزات پزشکی تاتوکالو برای تعمیر دستگاه با واحد در این شرایط احتمال خرابی دستگاه اتوکالو وجود دارد که مسئول واحد  می شود.

 و مسئول واحد مراتب را به دفتر پرستاری اطالع می دهد و ست مورد نظر مجدداً استریل می گردد. هماهنگی بعمل می آورد

733 

 اندیکاتورهای ست پانسمان چند نوع هستند؟

 نوع هستند.  0

 تاریخ انقضاء و مخفف نام کاربر –لیبل های روی ست پانسمان  هست شامل تاریخ استریل      1کالس 

 قطعه داشته باشد، استفاده می شود. 10داخل ست هایی که کمتر از      0کالس 

 قطعه داشته باشند، استفاده می شود. 10داخل ست هایی که بیشتر از      0کالس 

735 

 پس از تعویض پانسمان ، اندیکاتورها را چه باید کرد؟

داده شده در فرم مخصوص الصاق اندیکاتور یا گزارش پرستاری همان شیفت چسبانده می شود . ) با ذکر تاریخ اندیکاتورهای تغییر رنگ 

 و ساعت و شیفت و امضا پرستار(

736 

 کارکنان کجاست و تیتراژ شما چند است؟ Bلیست تیتراژ آنتی بادی هپاتیت 

باشد تا در موارد مواجهه شغلی مورد  کلیه کارکنان در یک لیست نوشته شده و روی برد بخش می Bمیزان تیتراژ آنتی بادی هپاتیت 

 استفاده قرار گیرد.

 * هر پرسنل باید میزان تیتراژ خود را بداند.

733 

 نحوه گند زدایی تیغه الرنگوسکوپ چگونه است؟

یکبار مصرف باشد و پس از هر بار استفاده دور انداخته شود. در صورت چند بار مصرف بودن شستشو با آب گرم و  تیغه الرنگوسکوپ

دقیقه و  15به مدت  HIسایاسپت  %0و یا غوطه ور سازی در محلول  %72دترجنت ، خشک کردن با پارچه تمیز ، ضدعفونی با الکل 

ل که کف آن با دو الیه گاز تمیز پوشیده شده باشد. ) در صورت مواجه شدن با سپس آبکشی و خشک کردن و نگهداری در دیش استی

 (گندزدایی شود. RUاستریل کرده و یا با محلول های سطح باال ) پرسیدین، بیماران عفونی و یا مواجه شدن با خون 

733 
 را بیان کنید.   SAFTY BOXزمان تعویض 

 ظرفیت آن تکمیل شده باشد. 0/0زمانی که 
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733 

 ایمن محسوب می شوند ؟  Bچه صورت پرسنل در مقابل هپاتیت  در

انجام شود . اگر  Bماه بعد از آخرین تزریق تیتراژ آنتی بادی هپاتیت  0-1تزیق نماید و  2-1-0را با فاصله  Bزمانی که واکسن هپاتیت 

 ایمن است. Bباشد فرد در مقابل هپاتیت  12جواب باالتر از 

دوز  0باشد ایمن نیستند و الزم است طبق پروتکل عمل نمایند. ) تزریق مجدد  12آنان کمتر از  Bهپاتیت  Abپرسنلی که تیتراژ 

نشد این فرد پاسخگو نیست و ایمن  12و ... اگر مجدداً باالتر از  Bو اندازه گیری مجدد تیتراژ آنتی بادی هپاتیت  2-1-0واکسن به فاصله 

 .م است در محیطی که احتمال کمترین مواجهه وجود دارد مشغول به کار شودو الز نشده است

733 
 آخرین آمار عفونتهای بیمارستان شما چقدر بوده است؟

 در هر ماهی که هستیم همکاران باید آخرین آمار مربوط به ماه قبل را بدانند.

733 

 آمار شاخص بهداشت دست بیمارستان و بخش شما چند است؟

  07بیمارستان% 

 هر بخش داخل زونکن کنترل عفونت آمار مربوط را دارند. 

733 
 الگوی رعایت بهداشت دست در بخش شما چه کسی است؟

 هربخش فرد الگوی رعایت  بهداشت دست خود را بشناسد و اعالم کند .

737 

 شرایط بهداشتی برای البسه بیماران را ذکر کنید

  پارچه ای با الیاف نخ و پنبه و تعریق پذیر باشدلباس بیمار باید از جنس 

 راحتی و تمیزی و بدن نما نبودن لباس بیمار مالک است 

 دمپایی بیمار در سایز مناسب و ضدلغزش باشد 

 ثبات رنگ و استحکام دوخت و قابلیت عبور هوا و سرد نبودن و ضد حساسیت بودن لباس بیمار مهم است 

733 

 ی را بیان کنید؟انواع عفونتهای بیمارستان

 عفونتهای ادراری 

 عفونتهای تنفسی 

 عفونت خون 

 عفونت زخم محل جراحی 

735 
 شایعترین عفونت بیمارستانی در بیمارستان شما چیست؟

 عفونتهای ادراری

736 

 منظور از عفونت بیمارستانی چیست؟

ساعت پس از بستری شدن در  70الی  08نداشته است و عفونتی است که بیمار زمان پذیرش در بیمارستان ، عفونت و یا عالئم آن را 

 بیمارستان به آن مبتال می شود.

733 
 آخرین باری که آزمایشات ویروسی دادید چه موقع بوده است ؟

 منظور همان آزمایشات بدو ورود است که به عنوان پرونده بهداشتی در اتاق کارشناس بهداشت حرفه ای موجود می باشد.

733 

 اجرایی جداسازی بیماران عفونی با احتمال سرایت به سایر بیماران را توضیح دهید ؟روش 

  در صورت آلودگی بیمار به بیماریهای عفونی قابل انتقال به سایرین از طریق راههای انتقال ) هوایی ، قطره ای ، تماسی ( این بیماران

 نگهداری شوند.متر  5/1حداقل با فاصله وله در اتاق جداگانه در درجه اول باید ایزوالسیون شوند و در صورت عدم وجود ایز

 می دهند ، مشخص باشند. حداقل پرسنل ، با این بیماران در تماس باشند و در هر شیفت پرسنلی که به این بیماران ارائه خدمت 

 .در ورودی اتاق ، تابلوی مربوط به نوع جداسازی نصب شود 

  زرد باشد.عفونی و به رنگ ، سطل زباله اتاق 
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 .در ورودی اتاق وسایل حفاظت فردی قرار داده شود 

  وسایل حفاظت فردی مناسب بر اساس نوع بیماری و عامل بیماریزا پوشیده شود و هنگام خروج در سطل ، هنگام ورود پرسنل به اتاق

 عفونی امضاء گردد.

 .با رعایت بهداشت دست از اتاق خارج شوند 

 تا پایان این دوره مختص بیمار باشد و از اتاق خارج نشود. مددجو ) ترمومتر ، دستگاه فشار سنج ( مکان وسایل مورد نیازحتی اال 

 .موارد در صورت لزوم توسط کارشناس کنترل عفونت به مرکز بهداشت کیانشهر گزارش شود 

733 

 روش اجرایی استریل فوری اقالم خاص را توضیح دهید ؟ 

 اتاق عمل استریل فوری نداریم.در بیمارستان به دلیل نداشتن 

 توصیه به استفاده از این روش نمی شود و فقط در مورد وسایل اتاق عمل که به صورت اورژانسی نیاز می شود ، استفاده می شود.

333 

 در خصوص دستورالعمل گندزدایی ابزارهای جراحی با قابلیت استفاده مجدد توضیح دهید ؟

ابتدا ابزار باید توسط یک ماده پاک کننده به همراه برس کشی شستشو شده و سپس در محلول غوطه وری سطح متوسط طبق 

دستورالعمل شرکت تولیدکننده قرار بگیرد سپس آبکشی شده در صورت قابلیت استریل شدن در دستگاه اتوکالو قرار می گیرد و در غیر 

موجود است  CSSDباال ترجیحاً با پایه گلوتارالدئید طبق دستورالعمل شرکت سازنده ) در واحد ضدعفونی سطح  اینصورت در محلولهای 

با رعایت نکات الزم در ترالی دربسته ) سبد درپوش دار ( به بخش مربوطه ارسال شده و تا زمان مصرف قرار گرفته و ضدعفونی شده و ( 

  و پنس های جراحی  در جعبه های مناسب قرار داده می شود مثل الرنگوسکوپ

333 
 های بیماران هر چند وقت یکبار در بخش شستشو می شود ؟لیوان

 در محلول ضد عفونی کننده قرار می گیرد. مرتبه 0هفته ای بعداز هر بار استفاده شستشو شده و حداقل 

333 
 برای حمل البسه چند ترالی حمل لباس باید در بخش موجود باشد؟

 ترالی البسه کثیف -0ترالی البسه تمیز        -1  ترالی             0

337 

 ستریلیزاسیون چیست؟ا

 جمله از میکروبها کلیه ساختار ریختن درهم و تخریب جهت شیمیایی و فیزیکی روشهای از استفاده از است عبارتکردن استریل  

 اندوسپور.  دارای مقاوم بسیار میکروبهای

333 

 ( چه مکانی است ؟ CSRیا  CSSDواحد استریلیزاسیون)

و استریل می گردند. یکی از رایج ترین روش های استریلیزاسیون روش  مکانی است که کلیه وسایل مورد لزوم بخشها در آنجا ضدعفونی

 )حرارت مرطوب ( می باشد . اتوکالو های مانندبه وسیله دستگاه حرارتی

335 

 در خصوص شرایط نگهداری ست های استریل در بخش توضیح دهید ؟

می باشد که به صورت مستقل و جداگانه از سایر تجهیزات  در هر بخش معموال حداقل سه ست پانسمان استریل و یک ست بخیه موجود

استریل سه ماه  ینگهداری می شود. ست ها ، و وسایل در سطحی باالتر از سطح زمین و در قفسه با سطوح صاف به ترتیب تاریخ مصرف

د استریلیزاسیون آماده تامین نیاز بخش واح ،تاریخ مصرف دارند ،که تاریخ آن باید مورد توجه باشد .در صورت نیاز به ست استریل بیشتر 

 ها می باشد.

336 

 در خصوص شرایط  استفاده  ست های پانسمان و بخیه  توضیح دهید ؟

  ست استریلی که دارای نزدیکترین تاریخ مصرف می باشد را انتخاب می کنیم)قانون(first in-first out  

  دچارآسیب و پارگی نباشد .پکینگ یا بسته بندی ست رو بازبینی میکنیم که 

  نظر تاریخ و تغییر رنگ چک میکنیم . را از که شامل  1اندیکاتور شماره 

  تغییر کرده باشد (  را چک میکنیم )در صورت استریلیزاسیون صحیح رنگ اندیکاتور از زرد به مشکی باید 0اندیکاتور شیمیایی کالس 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%88
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 توانبخشیدانشگاه علوم بهزیستی و 

 های ایران )نسل چهارم(سواالت اعتباربخشی بیمارستان مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی رازی

ایکنترل عفونت / بهداشت محیط / بهداشت حرفه  

  ت استریلیزاسیون صحیح رنگ اندیکاتور از زرد به آبی کاربنی  باید تغییر کرده را چک میکنیم )در صور 0اندیکاتور شیمیایی کالس

 باشد( .

  پس از بررسی اندیکاتورها ست های که استریل بودن آن تایید شد مورد استفاده قرار می گیرد و اندیکاتور آن در پرونده بیمار در فرم

 و امضا پرستار  الصاق می شود. مخصوص یا گزارش پرستاری همان شیفت با ذکر تاریخ و ساعت 

پرستار بخش در صورت مشاهده مشکل تکنیکی ،آلودگی و یا عدم تغییر رنگ اندیکاتور ست ها را استفاده نمی کند و داخل سبد نارنجی 

  به واحد استریلیزاسیون عودت داده می شود.

333 
 ها و واحدهای بیمارستانی، رعایت فشار مثبت الزامی است؟  یک از بخش در کدام

 اتاق عمل – CSSD –تریتمنت  –داروخانه  –ایزوله حفاظتی 

333 
 ها و واحدهای بیمارستانی، رعایت فشار منفی الزامی است؟  یک از بخش در کدام

 کریدورهای عمومی –آزمایشگاه  –تریاژ  –تنفسی  ایزوله

333 
 گردد؟دستورالعمل های نظافت و شستشوی و گندزدایی توسط چه واحدی تدوین می

 کمیته بهداشت محیط و کمیته کنترل عفونت

333 
 های جمع آوری پسماند و سفتی باکس بعد از چه میزان پرشدن باید تعویض شوند؟کیسه

 ظرفیت 0/0 بعد از پر شدن

333 

 شود؟پسماند شیمیایی شامل چه اقالمی می 

 گذشتهداروهای تاریخ 
 که آلوده به دارو شده باشنداقالمی
 های داروییها و شیشهقوطی

 یکسپسماند های سایتوتوک
 هاباتری

 ترمومترهای شکسته
 وسائل دارای جیوه

 یک باشند.سهای سرم در صورتیکه حاوی داروهای سایتوتوکباتل

333 

 باشد؟کثیف به چه صورت میهای تمییز و های تفکیک و حمل البسه و ملحفهحداقل

 اطمینان از نبودن وسایل نوک تیز و برنده در البسه کثیف-1

 جداسازی البسه عفونی و کثیف در پایان هر نوبت کاری-0

 انتقال البسه عفونی و کثیف به لنژری بصورت مجزا-0

 برچسب گذاری البسه عفونی-0

 ظرفیت 0/0ها به میزان پرشدن کیسه-5

 هاشیفت روی کیسهو  تاریخ -ثبت نام بخش-0

337 

 مینماید؟ حاصل اطمینان کننده استریل هایدستگاه عملکرد ازصحت بیمارستان چگونه

 اساس آن بر پرسنل عملکرد تطابق و آگاهی دستورالعمل، اساس بر هاآن از استفاده و استریلیزاسیون، فرایند پایش هایتست وجود *

 قلم 10 از کمتر برای استریل بسته هر در 0 کالس شیمیایی نشانگرهای از استفاده *

 قلم 10 از بیش برای استریل بسته هر در 0 کالس شیمیایی نشانگرهای از استفاده *

 کلی تعمیرات انجام بار هر از پس و  کننده استریل دستگاه اندازی راه زمان در و بیولوژیک، آزمون نتایج هفتگی ثبت و انجام *

 نظام مراقبت کشوری راهنمای اساس بر وکیوم پری هایدستگاه کار شروع از قبل روزانه دیک -بووی آزمون نتایج ثبت و انجام *
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 توانبخشیدانشگاه علوم بهزیستی و 

 های ایران )نسل چهارم(سواالت اعتباربخشی بیمارستان مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی رازی

ایکنترل عفونت / بهداشت محیط / بهداشت حرفه  

 بیمارستانی هایعفونت

 دارد ارجحیت جراحی اقالم و ابزار کردن استریل برای گراویتی هایدستگاه بر پریوکیوم اتوکالو دستگاههای از استفاده *

333 

 چیست؟ شده استریل لوازم گذاری برچسب ودالیل فواید

اساس  بر استریل هایبسته از استفاده انقضا زمان.  میگیرد قرار استفاده و استناد مورد رهگیری و فراخوان فرایند در گذاری برچسب

 .است متفاوت بندی بسته هایالیه تعداد و جنس

335 

 برید؟ رانام استریل بسته هر برچسب روی الزم اطالعات حداقل

 کاری شیفت و تاریخ .1

 کننده استریل دستگاه کد/  شماره. 0

 استریل بسته مصرف انقضا تاریخ. 0

 بارگذاری چرخه. 0

 استریل چرخه هر کننده بارگذاری نام .5

 ست نام .0

336 

 چیست؟ آلودگی برابر در الزامات، لحاظ با استریل هایبسته حفاظت منظوراز

  جداگانه صورت به استریل غیر و استریل وسایل و ابزار انتقال .1

  عفونت کنترل اصول به توجه با کارکنان تردد مدیریت .0

 . شود تفکیک فیزیکی نظر از استریل و تمیز کثیف، فضاهایتفکیک  .0

 . شود استفاده اختصاصی وسایل از چیدمان و توالی رعایت با استریل، و تمیز کثیف، فضاهای از یک هر در .0

 . شود رعایت کارکنان توسط استریل و تمیز کثیف، فضاهای در کار انجام توالی و هاگذاری نشانه براساس یکطرفه عبور مسیر .5

 . شود انجام جداگانه مسیر دو از استریل غیر و استریل ستهای تحویل .0

333 

 است؟ چگونه استریل وسایل جابجایی

بر  منطبق اختصاصی دار درب کانتینرهای/کمددار هایترالی دربسته، هایجعبه از استفاده با شده استریل وسایل جابجایی هرگونه

 .  شود انجام جهانی بهداشت سازمان و کشوری استانداردهای

333 

 چیست؟ هابخش در دست بهداشت رعایت امکانات

  استاندارد هایروش با متناسب دست بهداشت تسهیالت وجود *

 و دسترسی آسان به آن هندراب روش فراخور به الکلی پایه محلول از مناسب حجم بودن دسترس در *

 ( بستری اتاق هر ازای به سینک یک حداقل)  دست، شستشوی استاندارد تسهیالت استقرار و جانمایی *

 دست بهداشت استاندارد تسهیالت به دسترسی سهولت *

333 

 شود؟می ارزیابی چگونه دست بهداشت پذیرش و رعایت میزان

 در تمام بخش ها و واحدهای درمانی به صورت نامحسوس کشوری بخشنامه اساس بر دست بهداشت رعایت میزان گیری اندازه *

 ارزیابی نتایج لیلتح اساس بر موثر اصالحی اقدام انجام *

 از لموقعیت قب دو بر تاکید با بهداشت جهانی سازمان سوی از شده اعالم موقعیت پنج تفکیک به دست بهداشت رعایت میزان پایش *

 استریل/  تمیز درمانی اقدامات انجام از لقب و بیمار با تماس

 * ارائه گزارش نتایج ممیزی بهداشت دست در کمیته پیشگیری و کنترل عفونت 

 * بازخورد نتایج ممیزی به واحدها / بخش های مربوطه

333 

 دست؟ بهداشت ارتقا برای رهبری و مدیریت معیارهای

 کشوری دستورالعمل بهداشت، جهانی سازمان دست بهداشت خودارزیابی چارچوب رعایت .1

 سیستم تغییر .0
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 توانبخشیدانشگاه علوم بهزیستی و 

 های ایران )نسل چهارم(سواالت اعتباربخشی بیمارستان مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی رازی

ایکنترل عفونت / بهداشت محیط / بهداشت حرفه  

 آموزش .0

 بازخورد و ارزشیابی .0

 کار محیط در یادآورها از استفاده .5

333 

 شود؟می کنترل چگونه مراقبتی خدمات ارائه از ناشی هایعفونت انتقال خطرِ

  " ستانی بیمار هایعفونت مراقبت سامانه " طریق از بیمارستانی هایعفونت ماهیانه گزارش و مستمر بیماریابی *

 بخش اثر اصالحی اقدام انجام و پیگیری منظور به عفونت، کنترل کمیته در نتایج تحلیل و بررسی *

 به صورت واگیر هایبیماری اپیدمی و بیمارستانی هایعفونت طغیان وقوع زمان در و ماهیانه صورت به عفونت کنترل کمیته برگزاری *

 فوری

333 

 است؟ چگونه بیمارستانی هایعفونت طغیانِ کنترل و مراقبت نحوه

 بیمارستانی عفونت طغیان اعالم و بروز خطر عوامل تعریف و تعیین *

 مصوبات کمیته اساس بر اصالحی ایمداخله برنامه تدوین و عفونت کنترل کمیته در عفونت کنترل تیم طرف از طغیان موارد طرح *

 بیمارستانی هایعفونت طغیان شرایط در شده انجام اصالحی اقدامات بخشی اثر ارزیابی *

337 

 است؟ چگونه عفونت کنترل جهت برداری نمونه نحوه

 ساس تشخیص ا بر تنها و شود انجام روتین صورت به ستی نبای هادستگاه و سایل و از کشت و بیمارستانی محیط از برداری نمونه *

 مشکوک( از منابع دار هدف برداری نمونه بیمارستانی، عفونت طغیان بروز مواقع )در خاص موارد در بیمارستان عفونت کنترل کمیته

 . شودمی انجام و ریزی برنامه

 به اصالحی موثر اقدام و انجام هدفدار صورت به هم آن و بیمارستانی عفونتهای طغیان شرایط در صرفا سطوح از کشت برداری نمونه *

 میآید عمل

333 

 باید باشد؟ چگونه بیمارستان سطح در کهابیوتی آنتی منطقی مصرف و تجویز

  میکروبی مقاومت الگوی به توجه با بیوتیک ها آنتی مصرف و تجویز *

 جراحی اعمال از قبل پروفیالکسی بیوتیک آنتی تجویز پروتکل تدوین *

  درمانی مرکز شایع و مهم هایعفونت برای بیوتیک آنتی مصرف مدیریت *

 شیب استوارد بیوتیک آنتی دستورالعمل اجرای *

 موثر اصالحی اقدام انجام و پروتکل/  دستورالعمل اجرای از حاصله نتایج تحلیل *

 مورد استفاده بیوتیک آنتی منطقی مصرف و تجویز روند در آن نتایج و شده گزارش میکروبی هایمقاومت نتایج یکبار، ماه سه حداقل *

 . گیردمی قرار

335 

 ؟نمایدمی پیشگیری سرایت قابل هایبیماری انتقال از چگونه بیمارستان

 سالیانه حداقل صورت به بالینی کارکنان کلیه به انتقال روش بر مبتنی و استاندارد احتیاطات آموزش *

  سندرومیک مراقبت نظام اساس بر ایزوالسیون و احتیاطات اجرای *
 فردی حفاظت وسایل به کارکنان دسترسی سهولت *

 مرتبط افراد توسط فردی حفاظت وسایل صحیح درآوردن و پوشیدن اجرای تضمین *

 دستورالعمل براساس عفونت کنترل و پیشگیری کمیته توسط واگیردار بیماریهای گزارش قابل موارد شناسایی *

 مرتبط کارکنان برای دهی گزارش مشمول واگیردار هایبیماری فهرست بودن دسترس در *

 آنان عملکرد انطباق و دهی گزارش مشمول واگیر هایبیماری از ذیربط کارکنان آگاهی *

 عفونت کنترل و پیشگیری تیم توسط ذیربط مراجع به دهی گزارش مشمول واگیر هایبیماری گزارش *

 چیست؟ الزم هایمراقبت و حفاظتی امکانات واگیر هایبیماری معرض در افراد و کارکنان برای 336
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ایکنترل عفونت / بهداشت محیط / بهداشت حرفه  

 واحدها/  هابخش در کارکنان فردی حفاظت برای متناسب و مناسب فردی حفاظت وسایل وجود *

 واحدها/  هابخش در فردی حفاظت وسایل از صحیح استفاده برای تصویری راهنماهای وجود *

 فردی حفاظت وسایل درآوردن و پوشیدن ترتیب رعایت *

نحوه  به آئروسل کننده تولید پروسیجرهای انجام هنگام در باشد( شده بررسی آن کارآیی که)  55N ماسک از استفاده هایموقعیت

  صحیح

333 

 چیست؟ ایزوله اتاق شرایط

 موجود فردی حفاظت وسایل روشویی، ورودی پیش در و شده تشکیل بهداشتی سرویس و اتاق ایزوله ورودی، پیش بخش سه از اتاق

 باشد

333 

 انواع پسماند کدام است؟

 با کیسه مشکی عادی در سطل آبیپسماند  -1

 با کیسه زرد عفونی در سطل زردپسماند  -0

 با کیسه سفید یا قهوه ای در سطل سفیدو دارویی شیمیایی پسماند  -0

 ( Sefety Box)  تیز و برنده در ظروف محکم درب دارپسماند  -0

333 

 عفونی در داخل و خارج بیمارستان چگونه است؟های شرایط انتقال نمونه

 ظرف نمونه باید درپوش دار باشد

 غیر قابل نشت باشد

 های پالستیکی یا فلزی درب دار دارای عمق و قابل گندزدایی حمل شودبا جعبه

373 

 نماید؟حاصل می اطمینان نمودن، استریل از قبل ، وسایل و ابزار گندزدایی و ی ساز پاک ، شستشو هایروش از چگونه بیمارستان

 انجام محل به مکان در نزدیکترین دترجنت و سانتیگراد درجه 05 زیر آب با حرارت به حساس غیر و حساس ابزار تمامی سازی پاک *

 پروسیجر

 و روی ابزار بر ترشحات و دفعی مواد آلی، مواد شدن خشک از اجتناب منظور به سازیکپا و ابزار از استفاده بین زمانی فاصله حداقل *

 وسایل

  بندی بسته بدون مرکزی استریلیزاسیون واحد به شده پاکسازی ابزار ارسال *

 شستشو برای پرفشار آب مولد سالم تجهیزات از موثر استفاده *

  رایج و موجود تستهای استفاده با تصادفی صورت به تجهیزات و ابزار پاکسازی فرایند کیفیت پایش *

 صورت لزوم در موثر اصالحی اقدام انجام و واحد مسئول/  بخش سرپرستار توسط تجهیزات و ابزار اولیه پاکسازی نحوه بر نظارت *

373 

 ضدعفونی؟ از پیش ابزارها و تجهیزات کسازی پا خصوص در مهم نکات

 . شوند دستی دقیق شستشوی رطوبت یا حرارت به حساس و پیچیده ابزار .1

 . شود جدا شستشو از بعد هاآن کارآمد اتصال و شستشو از قبل بخش، دو از بیش از متشکل ابزار تفکیک قابل هایقسمت .0

 . شود استفاده شوی ست از مرکزی استریلیزاسیون واحد در .0

 . شود استفاده مقتضی موارد در اولتراسوند دستگاه از مرکزی استریلیزاسیون واحد در .0

373 
 در معرض خطر با عوامل زیان آور شیمیایی هستند؟ها و واحدهایی چه بخش

 دیالیز - CSSD -  تأسیسات – شیمی درمانی - لنژری – ریکاوری –اتاق عمل  - پاتولوژی -آزمایشگاه

377 
 عوامل زیان آور فیزیکی محیط کار چه عواملی است؟

 گرما و رطوبت، های الکتریکی و مغناطیسیصدا، روشنایی، ارتعاش، پرتوهای یونیزان، میدان

373 
 عوامل زیان آور بیولوژیکی محیط کار چه عواملی است؟

 ها و قارچ هاها، انگلها، باکتریزا شامل ویروسهای بیماریتمامی پاتوژن
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375 

 ؟بیشتر دیده می شودها عوامل زیان آور بیولوژیکی در کدام بخش

 های ویژهبخش

 اتاق عمل

 اورژانس

 آنژیوگرافی

 ایزوله

 زایمان

 آزمایشگاه

376 

 عوامل زیان آور ارگونومیک محیط کار چه عواملی هستند؟

 وضعیت نا مطلوب بدنی

 وارد شدن فشار بیش از حد به اندام ها

 فقدان تطابق جسمی و روانی میان انسان و کار

 هل دادن و بلند کردن و کشیدن بار

373 

 ؟ترخیص بیماران توضیح داده شوداز تعیین روشهای شناسایی فعال عفونتهای بیمارستانی پس 

پی گیری تلفنی و ارزیابی وضعیت بیماران در معرض ابتال به عفونت های بیمارستانی که سابقه مداخالت تهاجمی داشته اند  مانند 

 جراحی، سونداژ و ....

373 
 به چه معناست؟ جریپروس انجام محل به مکان نیکترینزد در ابزار یپاکساز بر لزاما

 است. در واقع حذف آغشتگی های بافتی از لوازم و تجهیزات مد نظر است.  prewashمنظور از پاکسازی اولیه  

373 
 طغیان عفونتهای بیمارستانی با چه معیاری و مقایسه ای تعریف شود؟

  بر اساس تشخیص متخصص عفونی مرکز و الگوی بروز و شیوع مرکز تعیین می شود.

333 

 بایستی تکرار شود؟ CSSDچرا فرایند پاکسازی مجددا در 

جون شستشوی اولیه برای جدا سازی قطعات بزرگ و جلوگیری از ماندگاری خون و ترشحات بر روی وسایل به ویژه وسایل با اشکال 

 . زاویه دار و یا لومن دار در محل انجام می شود

333 
 اتوکالو چیست؟منظور از تعداد مناسب با توجه به اندازه 

 . روی هم ست ها قرار نگیرد و تمامی ست ها در معرض مواجهه با بخار پر فشار در بازه زمانی معین باشد

333 
 کارکنان مربوطه به کدام واحد صنفی برای اخذ گواهینامه بهداشتی معرفی شوند؟

 این گواهینامه را اخذ کنند.تمامی کارکنان مرتبط با تهیه و توزیع و فروش مواد غذایی و مدیریت پسماند 

337 

 در خصوص مقاوم و صیقلی بودن جنس دیوارها ، مصادیق آن کدام است؟

جنس دیوارها باید به گونه ای باشد باشد که ذرات از آن جدا و در فضا پخش نگردد و نیز غیر قابل نفوذ به آب و قابل شستشو باشد و 

 ننده باشد.ضدعفونی کننده و پاک کهمچنین مقاوم به مواد 

333 
 ترمومترهای شکسته جزو پسماندهای تیز و برنده می باشد یا شیمیایی؟ جیوه ترمومتر باید جداگانه امحاء شود؟

 پسماندهای حاوی فلزات سنگین شامل ترمومترهای شکسته و جیوه ترمومتر جزء پسماندهای شیمیایی و دارویی هستند.

335 
 است؟شرایط سردخانه انبار تغذیه کدام 

 قفل نشدن درب یخچال از خارج .1
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 توانبخشیدانشگاه علوم بهزیستی و 
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 کلیدی جهت توقف سرد کننده .0

 سیستم هشدار دهنده ) اعالم خطر / آژیر ( در سردخانه .0

336 
 آیا پرسنل آبدارخانه ملزم به کارت بهداشت می باشند؟

 باشند.بله. تمام کارکنان مرتبط در تهیه و توزیع و طبخ و فروش مواد غذایی باید کارت معاینه پزشکی داشته 

333 

 مهمترین شاخص های کنترل عفونت در بیمارستان شما کدامند؟

 میزان عفونت بیمارستانی

 میزان مواجهه شغلی

 میزان مقاومت میکروبی

 میزان پذیرش بهداشت دست

333 

 آمار عفونتهای بیمارستانی هر چند وقت به معاونت درمان دانشگاه تهران ارسال می شود؟

بیمارستانی هر ماه ) حداکثر تا دهم ماه بعد ( توسط سوپروایزر کنترل عفونت به معاونت درمان دانشگاه تهران ارسال می آمار عفونتهای 

 شود.

333 

 کدامند؟ Safety Boxاستانداردهای مربوط به 

  نصب بودنSafety Box بر روی پایه یا ترالی 

 دارا بودن تاریخ شروع به مصرف و نیز نام بخش 

  ظرفیت ( 0/0موقع ) با پر شدن تعویض به 

  عدم وجود زباله های غیر برنده و نوک تیز در داخلSafety Box 

353 

 استانداردهای مربوط به ست های بخیه و پانسمان کدامند؟

  تاریخ استریل ( –شماره دستگاه  –وجود لیبل بر روی ست ها ) نام فرد پک کننده 

 رعایت شدن First Out   /First In (ی گیرند و زودتر استفاده می شوندی که تاریخ انقضاء نزدیک تری دارند در ابتدا قرار مستهای) 

  عدم کثیفی ( –عدم پارگی  –سالم بودن پک ها و ست ها ) عدم خیس بودن 

  ( 0و  0اندیکاتور متناسب با وسیله استریل ) کالس 

 نصب اندیکاتور در پرونده بیمار پس از باز کردن ست 

353 

 استانداردهای مربوط به نظافت بخش را نام ببرید؟

 ) مشخص بودن برنامه نظافت بخش ) وجود برنامه هفتگی برای نظافت بخش 

 ) تفکیک دستمال های گردگیری ) وجود رنگهای متناسب برای مناطق تمیز، کثیف و اداری 

 د.باش د و آگاهی و عملکرد خدمات خوبمستندات آموزشی جهت پرسنل خدمات موجود باش 

353 

 استانداردهای فلومتر اکسیژن کدام است؟

 خشک بودن مخزن فلومتر در صورت عدم استفاده 

 وجود آب مقطر در مخزن فلومتر در زمان استفاده از اکسیژن 

 ساعت یکبار مخزن شسته شده و شپس برای بیمار مجدداً استفاده شود. 00ع به استفاده از آب مقطر ) باید هر ثبت تاریخ شرو 

  بار با آب و دترجنت شسته می شود( 0موجود بودن دستورالعمل مربوط به فلومتر اکسیژن در داخل بخش ) هفته ای 

357 
 استانداردهای مربوط به ایزوالسیون کدامند؟

 وجود تابلوی ایزوالسیون در بخش 



 
 
 

 
55 

 

 توانبخشیدانشگاه علوم بهزیستی و 

 های ایران )نسل چهارم(سواالت اعتباربخشی بیمارستان مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی رازی

ایکنترل عفونت / بهداشت محیط / بهداشت حرفه  

  (کاله  –دستکش  –ماسک  –گان  –وجود وسایل حفاظت فردی ) عینک 

  محلول ضدعفونی کننده دست توسط پرسنل کادر درماناستفاده صحیح از 

 انجام گندزدایی مرتب سطوح و وسایل اتاق ایزوله توسط پرسنل خدمات 

353 

 استانداردهای مربوط به کارگذاری کاتتر ادراری کدامند؟

 رعایت نکات آسپتیک در هنگام کارگذاری کاتتر ادراری 

 D.C کردن کاتتر ادراری در اولین زمان ممکن با دستور پزشک 

  تعویض کاتتر ادراری طبق دستورالعمل و با دستور پزشک 

 قرار داشتن سوند ادراری در سطح پایین تر از بدن بیمار 

 خالی کردن یورین بگ قبل از پر شدن به صورت کامل 
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 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 های ایران )نسل چهارم(سواالت اعتباربخشی بیمارستان مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی رازی

 ایمنی بیمار

 
 

544 

 در خصوص روش اجرایی مراقبت از پوست و حفاظت از بیمار در برابر زخم های فشاری توضیح دهید ؟

توسط پرستار سنجیده و نمره داده می شود بیماران با خطر باال یا متوسط به اطالع پزشک  Bradenدر ارزیابی اولیه بیماران با ابزار  

معالج رسانده می شوند و ویزیت می شوند و توسط سرپرستار به کارشناس زخم و کنترل عفونت اطالع داده می شود و بیماران تحت 

یه ، حمام کردن و سایر مراقبتها طبق دستور پزشک قرار می گیرند مراقبت از نظر تغییر پوزیشن ، فعالیت حرکتی ، رطوبت پوست ، تغذ

 و در صورت زخم بستر محل زخم ، عمق زخم ، ترشح زخم و کلیه موارد انجام شده توسط پرستار در پرونده ثبت می شود.

544 

 شناسایی بیمار چگونه صورت می گیرد؟

شناسه عبارتند از : نام و نام  2شناسه انجام می شود . این  2درمانی شناسایی بیماران حداقل با  –قبل از انجام هر گونه اقدام تشخیصی 

خانوادگی و تاریخ تولد ) روز/ ماه/ سال ( در صورت شباهت اسمی ، نام پدر نیز ضروری می باشد و در صورت مشابه بودن ، کد ملی بیمار 

 الزامی است. 

 ) مهمترین روش شناسایی بیماران ( وی فرم پذیرش و کاردکس بیمارالصاق عکس و شماره پرونده بر ر

544 

یک از اقدامات تشخیصی درمانی الزم است فهرست شده و در اختیار کارکنان مربوطه قرار گیرد؟ نام  مقادیر بحرانی کدام

 ببرید.
   تصویربرداری -آزمایشگاه 

544 
 نمونه از بخش/ واحد پرخطر با عامل زیان آور صدا در بیمارستان کدامند؟   5

 استریلیزاسیون مرکزی –الندری  –تأسیسات  –آشپزخانه 

544 

 برنامه آمادگی و پاسخ موثر به حوادث و بالیا شامل چه مواردی است؟

 سامانه هشدار اولیه-

 سامانه فرماندهی حادثه-

 هافعال سازی برنامه-سطح بندی حادثه-تجهیز اتاق فرماندهی -

 ها و نهادهاهماهنگی با سایر سازمان-

544 

 باشد؟  هایی میفرماندهی حادثه در بیمارستان شامل چه پست

 رئیس واحد عملیات )برای هدایت اقدامات تاکتیکی مثل تریاژ، مراقبت از بیماران(-

 ها برای تصمیم گیری(ناطالعات و ارزیابی آ ها وریزی )برای جمع اوری دادهرئیس واحد برنامه-

 باشد(رئیس واحد پشتیبانی )برای حمایت و تأمین دیگر اقدام ضروری اهداف می-

    ها و.....(رئیس واحد اداری مالی )برای نظارت و بررسی هزینه-

544 
 در نمودار فرماندهی حادثه چند نفر اصلی و چند نفر جانشین تعیین شده است؟  

 نفر جانشین وجود دارد. 61نفر اصلی و  8نمودار فرماندهی دارای 

544 
 گیرد؟  ای صورت میتخلیه بیمارستان در زمان حادثه با دستور و محوریت چه کمیته

  کمیته مدیریت خطر حوادث و بالیا

544 

 انواع تخلیه بیمارستان در حوادث و بالیا چیست؟

دیگری از همان طبقه منتقل می شوند)بیماران از یک بخش به بخش دیگر همان طبقه منتقل ساکنین یک طبقه به قسمت های -افقی-

 می شوند.(

ساکنین یک طبقه به طبقات باال و پائین منتقل می شوند)بیماران از یک بخش به بخش دیگر در سایر طبقات منتقل می -عمودی-

 شوند.(

 ا می بایستی بیمارستان را ترک نمایند.بیماران و کارکنان در همه بخش ها/واحده-تخلیه کامل-
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 ایمنی بیمار

545 
  ذخیره سازی آب و غذا و... در حوادث و بالیا برای چه مدت پیش بینی شده است؟

 ساعت 22

544 
 واک راند چیست؟

واک راند  تیم رهبری و مدیریت با همراهی مسئوالن مرتبط با ایمنی بازدید مدون ایمنی را مطابق ضوابط مربوطه انجام می دهند و به آن

 گویند.می

544 

 خصوصیات واک راند چیست؟

 آشنایی تیم رهبری و مدیریت با فلسفه بازدید-

 آشنایی با فرهنگ ایمنی بیمار-

 برنامه واک راتد طبق تنظیم سالیانه مشخص باشد.-

 حداقل یک بازدید در هفته باید باشد.-

 ها و واحدهای مربوطهاطالع رسانی برنامه بازدید به بخش-

 تهیه صورت جلسه-

544 

 ایمنی کیست و چه وظایفی دارد؟کارشناس هماهنگ کننده

 رضاییمعصومه خانم 

شود و زیر نظر ایشان در مورد مسائل ایمنی بیمار فعالیت دارد و عضو ثابت تیم رهبری فردی است که از سوی مدیر یا رئیس انتخاب می

 دارو درمان و اخالق پزشکی حضور دارد.-انتقال خون-مرگ ومیرهای و مدیریت بیمارستان است و حداقل در کمیته

544 
 چیست؟ منظور از چالش

هر فعالیت و پدیده بیرونی است که از حیطه اختیار سازمان خارج بوده، باعث بروز دشواری یا ایجاد مانع در راه انجام وظایف معمول و 

 های ذهنی برای مدیران است.شود. مواجهه با آن از دغدغهرسیدن به اهداف سازمان می

544 

 یی با استقرار فرهنگ ایمنی بیمار چیست؟هاخصوصیات سازمان

 شود.های آنان مورد استقبال قرار گرفته و با احترام با ایشان رقتار میامنیت روانی: افراد می دانند که دغدغه-6

 کنند.های خدو را بیان میدغدغهراحتی کارکنان بهشود که در آن تمامیرهبری فعال: فضایی خلق می-2

 کنند.های ایمنی احساس راحتی میشفافیت: کارکنان برای اظهار و پافشاری در قبال دغدغه-3

 شوند.انصاف: افراد برای خطاهای با منشأ سیستمیک لرزش یا تنبیه نمی-4

544 

 چیست؟های مختلف برای شناسایی وقایع ناخواسته روش

 دریافت گزارش-6

 شکایت واصله-2

 ها و گزارش نظارتی و سوپروایزریدریافت گزارش بازدیدها و ممیزی-3

 بررسی پرونده-4

 های بومی در بیمارستانسایر روش-5

544 

 ها و منابع نظارت را نام ببرید؟انواع شیوه

 نظارت میدانی تیم رهبری و مدیریت-6

 های ارتباط مردمیهای محیطی از صندوقاخذ گزارش-2

 برنامه مالقات حضوری از گیرندگان خدمت-3

 پیشنهادات و شکایات واصله مرتبط با حقوق گیرندگان خدمت-4

ای بایست رعایت اخالق حرفههایی میای و اخالق بالینی در بیمارستان تیم پزشکی در چه حیطهرعایت اصول حرفهدر خصوص  544
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 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 های ایران )نسل چهارم(سواالت اعتباربخشی بیمارستان مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی رازی

 ایمنی بیمار

 را انجام دهند.

 در ارتباط جامعه*                                      در ارتباط همکار*                                  ارتباط بیمار*

544 
 عوامل خطر آفرین در  بیمارستان چند  منشأ می تواند داشته باشد؟

 منشأ داخلی : مانند اتش سوزی، قطع برق، قطع گازهای طبی، قطع سیستم های ارتباطی، ....-6

 ها و.....منشأ خارجی: خارج از بیمارستان بوده ولی بیمارستان را تحت تأثیر قرار داده مثل: تصادفات، زلزله، سیل، اپیدمی-2

544 

 کند:ها را از نظر پتانسیل خطر اتش سوزی و استاندراد خاموش کنند ها به چند دسته تقسیم میمکان NFPAسازمان 

 مکان با خطر کم-6

 متوسط یا معمولیمکان با خطر -2

 مکان پرخطر-3

545 

 های مورد نیاز در دستورالعمل انبارش ایمن:حداقل

 ازنظر اشتعال ارزیابی شده باشد.-6

 دارای دتکتورهای هشدار دهنده در فضای خارج از انبار اصلی باشد.-2

 های فلزی محکم و غیر قابل اشتعال استفاده شده باشد.از قفسه بندی-3

 و فاقد شکاف در انبار استفاده شود.از درب فلزی -4

 های مخصوص ضد ضربه و اشتعال باشد.سیم کشی توکار برق و از داخل لوله-5

 های ضدجرقه استفاده شود.از کلیدها و پریزها و روشنایی-1

 از عالئم هشداردهنده ممنوعیت سیگار و سایر موارد ایمنی استفاده شود.-2

 زندگی باشد.کف انبار صاف و فاقد هرگونه لغ-8

 انبار روشنایی و تهویه مناسب داشته باشد.-9

 جعبه کمک های اولیه در انبار پیش بینی شده باشد.-61

 های انبار استفاده شود.از نرده محافظ در پشت پنجره-66

 مواد قابل اشتعال در یک انبار امن خارج از ساختمان نگهداری شود.-62

 ای گذاشته شود.انبارش ایمن بصورت دورهچک لیستی بر اساس دستورالعمل -63

544 
 شود؟از دستبند شناسایی برای چه بیمارانی استفاده نمی

استفاده از دستبند شناسایی در بیماران با اختالل روانی یا شرایط خاص بالینی )من جمله سوختگی و شکستگی موضعی اندام های 

 فوقانی( تابع دستورالعمل داخلی بیمارستان است.

544 

 های عملکردی شایع که بیشترین میزان شناسایی نادرست اتفاق می افتد؟برخی حیطه

 دارودهی به بیماران

 ترانسفوزیون خون

 اقدامات تهاجمی

 اعمال جراحی

 ترخیص نوزادان

 هاخدمات غیر مستمر مانند مشاوره

 و نتایج آن اقدامات پاراکلینیکی اعم از نمونه برداری انجام اقدامات تشخیصی ثبت گزارش

544 
 منظور از بیماران آسیب پذیر چه افرادی هستند؟

افرادی هستند که به دلیل قرار داشتن در شرایط خاص فیزیولوژیک، فیزیکی، روانی، اجتماعی ممکن است به هنگام دریافت خدمات 
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 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 های ایران )نسل چهارم(سواالت اعتباربخشی بیمارستان مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی رازی

 ایمنی بیمار

 گیرند.مراقبتی، تشخیصی و درمانی، در معرض خطر بیشتر یا تبعیض نسبت به سایر بیماران قرار 

544 
 ؟بیماران پرخطر شامل چه گروه از افراد است

نیاز به دریافت خدمات تشخیصی درمانی یا تمهیدات پیشگیرانه ویژه در اولین شامل افرادی هستند که به دلیل شرایط موقت یا دائمی

 فرصت را دارند و باید تحت نظر مستمر و منظم با اولویت ویژه قرار گیرند.

544 
 مل چه کسانی هستند؟اپرخطر شبیماران 

 بیماران در معرض خطر سقوط، زخم فشاری، خودکشی، سوءتغذیه، پلی فارمسی، ترومبوز ورید های عمقی

544 

 باشند کدامند؟وقایع تهدید کننده حیات که مشمول گزارش و جبران خسارت توسط بیمارستان می

 . سقوط منجر به آسیب یا مرگ6

 خون ناسازگار. واکنش ناشی از تزریق 2

 . آسیب حین تولد نوزاد3

 . سوختگی4

 . عمل جراحی روی عضو و بیمار اشتباه5

 . جا ماندن جسم خارجی در بدن بعد از عمل1

 . آمبولی ریوی بعد از عمل2

 . عوارض بیهوشی یا جراحی8

 . خونریزی یا هماتوم شدید بعد از عمل که منجر به آسیب پایدار یا مرگ شود9

 4و  3درجه  . زخم بستر61

 . تزریق یا مصرف داروهای اشتباه پر خطر66

 . شوک آنافیالکسی62

 . عفونت بیمارستانی63

544 

 شرایط رمپ استاندارد چیست؟

 متر باشدسانتی 621دار عرض سطح شیب

 از شیب کم شود %1.5متر به ازای هر متر  3باشد و بیش از  %2متر  3دار تا شیب سطح شیب

 متر باشد 9دار شیبحداکثر طول سطح 

 دار لغزنده نباشدکف سطح شیب

 مسقف باشد

 طرف نصب باشد 2میله دستگیره در 

544 

 .سطوح چارت بحران را توضیح دهید

 سطوح بحران پنج سطح دارد و با پنج رنگ مشخص می شود:

 سفید   :   فرماندهی 

 زرد     :   ارزیابی وضعیت پشتیبانی 

 آبی     :   برنامه ریزی 

 واحد اداری و مالی    سبز   : 

 قرمز    :   عملیات 

544 
 پلی فارمسی چیست؟

 کند.دارو مصرف مینوع شود که بیمار بیش از چهار به مواردی اطالق می



 
 
 

 
07 

 

 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 های ایران )نسل چهارم(سواالت اعتباربخشی بیمارستان مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی رازی

 ایمنی بیمار

545 

 گروههای آسیب پذیر چه کسانی هستند؟

 های آسیب پذیر بیمارستان موارد ذیل می باشند :گروه

افراد ناتوان ، سالمندان ، معلوالن جسمی و ذهنی ، افراد بدون سرپرست و مجهول الهویه ، بیماران با کلیه بیماران روانی ، زنان باردار، 

 سال 61افکار خودکشی ، افراد بدون سرپرست ، بیماران مهجور ، زندانیان ، کودکان زیر 

544 
 اتاق مدیریت بحران در بیمارستان در کجا واقع شده است ؟

 ( {  EOC (Emergency Operations Centerجنب نقلیه و تاسیسات } اتاق 

544 
 ارشد تیم بحران کیست ؟

 رخی دکتر رضا دانشمندریاست بیمارستان : آقای 

544 

 تیم بحران چند سطح دارد؟

 پایش -سفید = وضعیت عادی        چهار سطح  

 زرد = آماده باش                       

 درصد نیروهای آنکال و آماده کردن تجهیزات) فعال سازی نسبی( 51تا  31نارنجی = فراخوان                        

 ) فعال سازی کامل( نیروهای آنکال %611قرمز = فراخوان                        

544 

 چه موقع کد تخلیه بیمارستان زده می شود ؟

 شود که ضرورت آن کامال محرز شود.شامل:بیماران تنها زمانی تخلیه می 

 آسیب سازه ای به مرکز یا خطر بالقوه ناشی از تغییرات شدید آب و هوایی 

 در مخاطراتی نظیر: آتش سوزی ، انفجار، حمله دشمن، طوفان، زلزله، سیل، احتمال ریزش 

) برای حوادثی که در خارج از منطقه بیمارستان  خالی کردن فوری تخت های بیمارستانی به منظور پذیرش و رسیدگی به بیماران جدید

 اتفاق افتاده و آسیب دیدگان زیادی در حال اعزام هستند.(

544 

 لیست بیماران پرخطر شامل چه بیمارانی است ؟

 مواردی از بیماریهای پرخطر به شرح ذیل است :

                              ( ) آلرژی رنگ   قرمز *با لیبل    

 تشنج انتقال ) ایدز ، هپاتیت و ... (، خودکشی، سقوط، پرخاشگری و بی قراری،  بیماری های عفونی قابل با لیبل زرد رنگ*    

 تا  9جسمی          تا             1بدون لیبل: روان *    

544 
 عضای تیم واک راند بیمارستان چه کسانی هستند؟ا

کارشناس هماهنگ کننده ایمنی و مدیریت خطر، مدیر پرستاری، کارشناس کنترل عفونت، مسئول مدیر بیمارستان ، مسئول ایمنی ، 

 بهبود کیفیت، کارشناس بهداشت حرفه ای و طب کار، سایر اعضاء به تشخیص رئیس یا مدیر بیمارستان

544 

 در خصوص بازدیدهای ایمنی ) واک راند ( توضیحاتی ارائه دهید ؟

ذکر شده در سؤال قبلی ( به منظور ارتقاء فرهنگ ایمنی بیمار ، شناسایی خطرات موجود در سیستم و اعمال اعضای تیم واک راند ) 

مداخله جهت ارتقاء فرصتهای بهبود بازدیدهای منظم و مدون مدیریتی را انجام می دهند ) منطبق بر دستورالعمل ابالغی وزارت 

 ت اجرایی مطرح و اقدامات اصالحی پیگیری و اجرا می شود.بهداشت ( نتایج این بازدیدها در کمیته های مدیری

 تبصره : پرسنل هر بخش باید تاریخ آخرین واک راند بخش خود و نتیجه آن را بداند. 

544 
 ؟مکان های خطرآفرین و مستعد آتش سوزی در بیمارستان شما کجاست

و قابل اشتعال نگهداری می شود، مانند انبار بخشها، انبار مرکزی، فضاهای تاسیساتی و فضاهایی که در آنها گازهای طبی و مواد سوختنی 

 انبار دارویی، بایگانی مدارک پزشکی، موتورخانه های تاسیسات، لنژری و...
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 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 های ایران )نسل چهارم(سواالت اعتباربخشی بیمارستان مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی رازی

 ایمنی بیمار

544 

 در خصوص استانداردهای کپسول های اطفاء حریق توضیحاتی ارائه دهید ؟

  فاصله انتهای کپسول تا کفcm .621.باشد 

  اطفاء حریق بعد از درب ورودی و در سمت راست است.محل نصب کپسول های 

 است : دفتر پرستاری و تریتمنت می باشد. 2coمکانهایی که مجهز به کپسول اطفاء حریق از نوع 

 ( می باشد. 2coپودر و گاز است : انبارها و آبدارخانه ) اگر موجود نبود از نوع مکانهایی که مجهز به کپسول اطفاء حریق از نوع 

  راهرو و ... ( ممنوع است. –نصب کپسول اطفاء حریق در اماکنی که بیمار تردد دارد ) سرویس بهداشتی 

 .شارژ و کالیبراسیون کلیه کپسولهای اطفاء حریق ساالنه یک مرتبه انجام می شود 

 خود را بشناسد. هر بخش رابط اطفاء حریق دارد که لیست آنان مشخص است و پرسنل هر بخش باید رابط اطفاء حریق بخش

545 

 شاخص های ایمنی بیمارستان کدامند؟

 آسپیراسیون 

               خطاهای پزشکی منجر به آسیب یا مرگ 

  اقدام به خودکشی 

 سقوط 

 فرار 

 زخم بستر 

 عوارض دارویی یا بیهوشی 

 میزان بروز شوک آنافیالکسی ناشی از مصرف دارو 

 میزان رعایت بهداشت دست 

 بیمارستانیهای عفونت 

544 

 شرایط تهدید کننده ایمنی چیست ؟

و درمانی بیماران را تهدید نموده و ممکن است عوارض غیر قابل جبرانی را هر گونه شرایط و مخاطراتی که در طی اقدامات مراقبتی 

دارویی و ...( ، ابتالء به عفونت  بروز خطاهای دارویی )تجویز داروی اشتباه، دوز اشتباه،  ایجاد نماید مانند شناسایی اشتباه بیمار

اقدام به خودکشی / آسیب به ،  شوک آنافیالکسی ناشی از تزریق یا مصرف خوراکی دارو ، عدم مراقبت صحیح از اتصاالت،  بیمارستانی

 خود یا دیگران و ... .

544 
 ؟چیست  Panic   valueو  Hot Lineمنظور از

 و یا گرافی ها مرکز به کلیه بخشها جهت اعالم موارد بحرانی جواب آزمایشاتو رادیولوژی خط های تلفن یک طرفه از آزمایشگاه 

 .هیچ بخشی از شماره تلفن مذکور اطالع ندارد و شماره ها تنها در اختیار آزمایشگاه و رادیولوژی است 

544 

 اقدامات تهاجمی و نیمه تهاجمی کدامند ؟

  مستلزم ایجاد شکاف روی پوست، یا تعبیه دستگاه یا وسیله یا مواد خارجی در داخل بدن اقدامات نیمه تهاجمی : اعمالی است که

 بیمار است.

  اقدامات تهاجمی : هر گونه پروسیجری که با بی حسی موضعی ، بیهوشی عمومی بیمار همراه باشد مانند بیوپسی مغز استخوان و

 ....و . CV  LINE، تزریق خون، گذاشتن LP  ، ECTبیوپسی کبد ، 

544 

 مسئول فنی بیمارستان چه کسی است ؟

 رخی دانشمندرضا رئیس و مسئول فنی بیمارستان : آقای دکتر  

و در مواقعی که ایشان به هر دلیلی در بیمارستان حضور نداشته باشند سوپروایزرهای کشیک ، نقش جانشین مسئول فنی را بر عهده 

 دارند و انجام وظیفه می نمایند.
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 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 های ایران )نسل چهارم(سواالت اعتباربخشی بیمارستان مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی رازی

 ایمنی بیمار

544 
 صندوق خطا در بیمارستان شما چیست و در کجا واقع شده است ؟اسم 

 صندوق گزارش دهی تجارب بالینی . در قسمت درب ورودی بخشها قرار دارد .

444 

 نحوه گزارش دهی خطا در بیمارستان شما چگونه است ؟

سرزنش و تنبیه آن را طبق دستورالعمل  فرم گزارش دهی خطا در کلیه بخش ها موجود است که کلیه کارکنان می توانند بدون ترس از

 مربوطه تکمیل نمایند. ضمنا به صورت آنالین نیز خطاها قابل گزارش دهی هستند.

 (            گزارش خطاRazi.uswr.ac.irسایت بیمارستان )

444 
 منطقه امن بیمارستان کجاست ؟

منطقه امن داریم که با تابلوی محل تجمع ایمن مشخص شده است از جمله : جلوی اورژانس، پشت ساختمان اداری ،  62در بیمارستان 

 ، پشت مسجد و ....EOC جلوی خیریه ، جلوی 

444 

 راه اضطراری در بخش کجاست ؟

مطلع باشند و کلید آن در دسترس  پرسنل از راه اضطراری بخشدر کلیه بخش ها راه اضطراری با تابلو نشان داده شده است ) الزم است 

 باشد تا در مواقع ضروری استفاده گردد.(

 کلیه پرسنل باید جای کلید درب اضطراری را بدانند.

444 
 م؟یکنیاستفاده م یاز چه ابزار یو در زخم فشار یدرمعرض سقوط از چه ابزار مارانیدر ب سکیر نییو تع ییشناسا یبرا

 کنیم.معرض سقوط از ابزار مورس و در زخم فشاری از ابزار برادن استفاده میدر 

445 

 خصوصیات مرکز فرماندهی چیست؟       

 در محل مطمئن و امن باشد.-

 خارج از منطقه درمان باشد.-

 در دسترس باشد.-

 دارای حداقل تجهیزات باشد.-

444 

نمونه نام  5توانیم باشیم؟ )بیمارستان، شاهد کدام یک از اتفاقات مثبت میدرصورت استقرار کامل فرهنگ ایمنی بیمار در 

 ببرید(

 .عوارض ناخواسته خطاها کاهش می یابد 

 .در نظر کارکنان ، ایمنی باالتر از اهداف اجرایی و مالی سازمان است 

 .گزارش دهی وقایع ناخواسته تبدیل به هنجار سازمان می شود 

  تجربه کسب کرده و می آموزد.سازمان از خطاهای گذشته 

 متر است.    65 متر و حریق مایعات   26  های اطفاء حریق برای حریق جامداتفاصله قرار گیری کپسول 444

444 
 منظور از رفتار پرخطر چه رفتاری است؟

 در آنها برجای می گذارد.به رفتاری گفته می شود که تاثیر مستقیم و غیرمستقیم در سالمت فرد و جامعه دارد و عواقب منفی 

444 

 برخورد با بیماران پرخطر اجتماعی چگونه است ؟

به جهت حفظ و ارتقاء ایمنی بیماران بستری در بخش ها و پیشگیری از آسیب به خود و دیگران با رعایت منشور حقوق بیمار می باشد 

اجتماعی را بررسی نموده و در فرم شرح حال / گزارش پرستاری ثبت که پزشک / پرستار در ارزیابی اولیه باید وجود سابقه رفتار پرخطر 

نماید. پرستار محیطی آرام ، بدون داشتن وسایل تیز و برنده فراهم کند و در صورت لزوم طبق دستورات پزشک از جداسازی و مهار 

 فیزیکی و شیمیایی استفاده کند و در صورت نیاز اعالم کد نماید.
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 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 های ایران )نسل چهارم(سواالت اعتباربخشی بیمارستان مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی رازی

 ایمنی بیمار

444 

 دستورالعمل تخلیه بیمارستان چیست؟های حداقل

 فرد تصمیم گیرنده برای تخلیه مشخص باشد.-

 مسئولیت افراد در هنگام تخلیه مشخص باشد.-

 نوع و سطح تخلیه مشخص باشد.-

 مسیرهای خروجی مشخص شده باشد.-

 وسائل و تجهیزات الزم برای تخلیه مشخص شده باشد.-

 دسترس باشد.منابع الزم از قبیل آب و غذا در -

444 

 شناسایی بیمار چگونه صورت می گیرد؟

: نام و نام شناسه عبارتند از 2می شود . این شناسه انجام  2درمانی شناسایی بیماران حداقل با  –قبل از انجام هر گونه اقدام تشخیصی 

می باشد و در صورت مشابه بودن ، کد ملی بیمار خانوادگی و تاریخ تولد ) روز/ ماه/ سال ( در صورت شباهت اسمی ، نام پدر نیز ضروری 

 الصاق عکس و شماره پرونده بر روی فرم پذیرش و کاردکس بیمار - الزامی است

444 

 راه حل ایمنی بیمار کدامند؟4

 توجه به داروهای با نام و تلفظ مشابه جهت جلوگیری از خطاهای دارویی 

   شناسایی صحیح بیمار 

                               ارتباط موثر در زمان تحویل بیمار 

  انجام پروسیجر صحیح در محل صحیح بیمار 

    کنترل غلظت محلول های الکترولیت 

 اطمینان از صحت دارو درمانی در مراحل ارائه خدمات 

 اجتناب از اتصاالت نادرست سوند و لوله ها 

  تزریقاتاستفاده یکبار مصرف از وسایل 

 بهبود بهداشت دست 

444 

 محدوده ارزیابی بیماران پرخطر و اورژانس چقدر است ؟

  بیماران پر خطر در ارزیابی اولیه یعنی دوساعت اول بدو پذیرش 

  بیماران اورژانس بالفاصله 

444 

 در دستبند بیمار چه چیزی باید قید شود ؟

مانند: نام و نام خانوادگی، نام پدر ، تاریخ تولد به روز و ماه و سال در دستبند ثبت  طبق دستورالعمل وزارتخانه اینطور است که مواردی

 می شود. اگر دو بیمار دارای نام و نام خانوادگی مشابه باشد نام پدر هم جزء مشخصه های اصلی دستبند بوده و کنترل می شود .

 قید می شود.در صورتیکه نام پدر نیز مشابه باشد شماره پرونده بیمار نیز 

 در انتقال بیمار جهت انجام آزمایش ، نام بخش نوشته می شود.

 در اعزام بیمار به یک بیمارستان دیگر ، نام بیمارستان مبدأ نیز نوشته می شود.

و بیماران کاتاتون دستبند  GCSکاهش مبتال به به واحد مربوطه می روند و نیز بیماران  ECTدر بیمارستان رازی برای بیمارانی که برای 

 الصاق می شود.

 در هنگام ترخیص ، دستبند تحویل بخش و امحاء می شود.

445 

 روش شناسایی بیماران در بیمارستان چگونه است ؟

 استفاده می شود. عکسدستبند ، روش شناسایی بیمار در بیمارستان روانپزشکی رازی نیست و از 

 پذیرش در پرونده الصاق می شود.عکس بیمار بر روی کاردکس و فرم 
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 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 های ایران )نسل چهارم(سواالت اعتباربخشی بیمارستان مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی رازی

 ایمنی بیمار

444 

 دستبند زرد و قرمز در چه مواردی استفاده می شود؟

 در بیمارستان ما دستبند کاربرد ندارد و از شناسه عکس استفاده می شود ، اما طبق دستورالعمل وزارتخانه :

 دستبند قرمز : موارد آلرژی

 احتمال سقوط، زخم بستر، ترومبوآمبولی و ...دستبند زرد : هرگونه احتمال خطر برای بیمار مانند 

444 
 گروه های آسیب پذیر نیازمند خدمات مددکاری شامل چه کسانی هستند؟

 اطفال ، بیماران مجهول الهویه و بدون سرپرست ، معلولین ذهنی و جسمی و ... .

444 
 آتش نشانی می باشد؟آیا جهت گذراندن دوره اطفاء حریق نیازمند گواهی آموزشی از طرف سازمان 

دوره های عمومی برای کلیه کارکنان نیاز ندارد و می تواند توسط افراد آموزش دیده داخل بیمارستان برگزار گردد ولی برای دوره های 

 تخصصی ) ویژه رابطین آتش نشانی ( نیاز به گذراندن این دوره ها در سازمان آتش نشانی و اخذ مدرک است.

444 
 تأمین امنیت فیزیکی بیمارستان چگونه انجام شود؟برنامه ریزی و 

رمز دار کردن ورود به  –محدود کردن دسترسی به بخشها و واحدها  –قفل کردن درب های ورودی  – بیمارستاننگهبان در استقرار 

  دوربین دار کردن ورودی های بیمارستان –بخشهای حساس مثل اتاق سرور 
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 های ایران )نسل چهارم(سواالت اعتباربخشی بیمارستان مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی رازی

 متـفرقـه

 
 

915 

 اختصارات خط مشی و روش اجرایی و دستورالعمل چیست ؟

                P.O     Policyخط مشی 

  P.C       Procedureروش اجرایی 

          W.I  Work  Instructure      دستورالعمل 

925 

 اتاق پزشک مقیم در کجای بیمارستان قرار دارد؟

در بخش اورژانس دستیاران سال اول و دوم مستقر هستند که طبق مصوبات ، دستیاران سال دوم مقیم روانپزشکی می باشند. پزشکان 

 عمومی در ساختمان شهید تمیمی مستقر هستند.

921 

 پزشکان مقیم و آنکال امروزتان کدامند؟

ارسال می گردد و روی برد نصب  و پردیس ها مقیم و آنکال ابتدای هر ماه با مهر و امضا معاون درمان به کلیه  بخشهابرنامه پزشکان 

 است. مطلع بودن پرسنل از نام پزشکان مقیم وآنکال هر روز الزامی است.

922 

 فرق بین پزشک آنکال با پزشک مقیم چیست؟

ضوابط ابالغی وزارت بهداشت جهت ارائه خدمات به صورت شبانه روزی در بیمارستان طالق می گردد که طبق ی اپزشک مقیم به پزشک

 حضور دارند و وظیفه ویزیت بیماران را بر عهده دارد.

پزشک آنکال به پزشک متخصصی اطالق می گردد که حضور فیزیکی در بیمارستان ندارد ، ولی به صورت تلفنی پاسخگوی سواالت و 

 اشد و در صورت لزوم در اسرع وقت به بیمارستان مراجعه می کند.مشکالت پزشک مقیم می ب

925 

 تفاوت دستورالعمل با خط مشی و روش اجرایی چیست؟

مجموعه ای از سیاست های سازمان در یک موضوع مشخص همراه با روش انجام کار است و حداقل شامل : بیانیه،  خط مشی 

 سیاست، دامنه، تعاریف، منابع، فرد پاسخگو و نحوه نظارت به صورت گام به گام همراه با مسئول ، زمان و مکان اجرا می باشد .

نجام یک کار به ترتیب اجرای آن با مشخص کردن مسئول انجام آن می باشد جزئیات برای نشان دادن گام های دقیق ا دستورالعمل 

دستورالعمل نسبت به روش اجرایی بیشتر است و شیوه و ترتیب انجام یک کار فنی را نشان می دهد.جمالت در دستورالعمل امری است، 

 می تواند نوشتاری یا تصویری نیز باشد. 

م انجام فعالیت ها یا شیوه اجرای کار برای به پایان رساندن یک وظیفه است که در سازمان مشخص و مراحل گام به گا روش اجرایی 

 متداول بوده و با نظم و به طور صحیح توسط افراد مرتبط اجرا می شود و جمالت آن خبری است.

925 

 شده است ؟ خط مشی و روش اجرایی و دستورالعمل های بخش کجا قرار دارند و چگونه به شما ابالغ

کامپیوتر بخش قرار  Desktopکلیه مستندات به صورت فایل الکترونیک و با نامه ریاست بیمارستان به بخشها ابالغ شده و در صفحه 

 دارد.

929 
 رئیس بخش شما کیست ؟

 هر کدام از بخش ها رئیس بخش خود را اعالم نماید و پرسنل ایشان را بشناسند.

925 

 کدامند؟ کمیته های بیمارستانی

 سنجش و پایش کمیته)  کمیته هایی هستند که طبق نظر وزارت بهداشت الزاما باید در بیمارستانها تشکیل شوند کمیته های مصوب 

 بهداشت و عفونت کنترل و کمیته پیشگیری  -بالینی  کمیته اخالق  -اطالعات  فناوری و سالمت اطالعات کمیته مدیریت -  کیفیت

 اقتصاد و پزشکی تجهیزات و دارو درمان، کمیته  - کار بهداشت و فنی کمیته حفاظت – بالیا و حوادث خطرِ مدیریتکمیته   -محیط

 اورژانس بخش خدمات راهبردی ارتقای کمیته  -خون  انتقال کمیته طب  -عوارض  و میر و مرگ کمیته  -درمان 

925 
 شود؟در چه صورت عضو یک کمیته حذف و فرد جدید جایگزین می 

 جلسات ) به صورت ساالنه ( %03در صورت غیبت فرد بیش از سه جلسه متوالی و یا غیبت بیش از 
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925 

 شود ؟ها به شما ابالغ می شود ؟ به چه نحو اطالع رسانی میآیا مصوبات کمیته

یا مدیریت بیمارستان اعالم و از آن  ای از طریق دبیر کمیته به ریاست ودر صورتیکه مصوبات کمیته ها مربوط به بخش ها باشد با نامه

 طریق به بخش ها ابالغ می گردد.

925 

 سیاستهای کالن بیمارستان شما کدام است؟

 کارکنان و بیماران ایمنی اصول رعایت با درمانی خدمات ارائه کیفیت ارتقاء -

 بیمارستان تشکیالت در آموزش جایگاه ارتقاء -

 بیمارستان فیزیکی ساختار و فضاها بهسازی و خدمات توسعه -

 کارکنان سازی توانمند و توسعه -

955 

 کتابچه اختصاصی توجیهی بخش شما کجاست؟ مطالب آن در چه مواردی است؟

 مجموعه ای است مدون برای معرفی شرایط عمومی شرایط عمومی و موارد اختصاصی هر بخش و مقررات اداری و مالی.

 اختصاصی توسط بخش تهیه گردیده است و شامل :فایل الکترونیکی/ کاغذی کتابچه توجیهی 

دستورالعملها ، استاندارد ها و  -شرح وظایف رده های مختلف شغلی  –رئیس بخش و ....(  –ابالغهای ) سرپرستار  -معرفی بخش مربوطه

ند ها و برنامه های شاخص ها و فرای  -لیست تجهیزات و امکانات موجود در بخش به همراه نحوه کاربری -قوانین مربوط به بخش

 چارت سازمانی بخش.  -قوانین روتین حاکم در بخش  -عملیاتی هر بخش

951 

 کتابچه توجیهی بدو ورود بیمارستان کجاست؟مطالب آن در چه مواردی است؟

 فایل الکترونیکی / کاغذی کتابچه توجیهی عمومی بدو ورود تحویل بخشها گردیده است.

 -کنترل عفونت  -معرفی کلی بیمارستان –استراتژی های بیمارستان  –چشم انداز و رسالت بیمارستان اهم  مطالب آن عبارتند از : 

 مدیریت خطر و ایمنی بیمار و ... -مدیریت بحران -استانداردهای پوشش -خدمات ارائه شده به بیماران

952 

 در بیمارستان شما رضایت سنجی کارکنان هر چند وقت انجام می شود؟

نتایج آن در کمیته پایش و سنجش کیفیت توسط مسئول گیرندگان خدمت انجام می شود و ،  بار در سال با فاصله شش ماهه حداقل دو

تیم مدیریت اجرایی ارائه می گردد و سعی می شود که اقدام اصالحی الزم جهت ارتقاء رضایت سنجی  7بررسی و گزارش تحلیلی به 

 کارکنان انجام شود.

955 

 هایی نظرات و پیشنهادات کارکنان را جمع آوری می کند؟از چه روشبیمارستان 

 از طریق ایجاد بستر الکترونیکی دریافت پیشنهادات و نظرات در وب سایت بیمارستان 

 از طریق نصب صندوق اعالم نظرات و پیشنهادات در سطح بیمارستان 

 حد گیرندگان خدمتاز طریق دریافت نظرات و پیشنهادات کارکنان به صورت مکتوب در وا 

955 

 بیمارستان با کدام یک از بیمه ها طرف قرارداد می باشد ؟

پرداختی بیماران منطبق بر دستورالعمل های ابالغی وزارت بهداشت و ضوابط بیمه های پایه و تکمیلی می باشد. بیماران هزینه های 

دارو و ... را طبق خدمات ارائه شده در پرونده صرفاً به صندوق بیمارستان پرداخت می نمایند و هیچگونه وجه جداگانه ای در  –درمان 

 پرداخت نمی نمایند.داخل یا خارج از بیمارستان بابت خدمات دریافتی و یا دارو و یا لوازم 

کارمندی / روستایی / حمایتی / خدمات درمانی ) سایر اقشار  –همگانی سالمت  –بیمارستان با تمام بیمه ها از جمله تأمین اجتماعی 

 ارتش و کمیته امداد قرارداد دارد. –بیمه ایرانیان  –بهزیستی ( 

 بیمه ارتش در این مرکز رایگان می باشد.
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959 

 دهید.شوند؟ توضیح های پزشکی بیماران در چند مرحله از نظر کمّی بازبینی و چک میاوراق پرونده

 مرحله : 2در 

 توسط منشی بخش ) زمان ترخیص بیماران و تحویل پرونده به واحد اطالعات سالمت ( -1

 توسط کارشناسان واحد اطالعات سالمت پس از تحویل پرونده به این واحد جهت برطرف کردن موارد موجود. -2

955 

 انواع فرآیندهای بیمارستانی را نام ببرید؟  

 فرآیندهای اصلی 

 فرآیندهای پشتیبان 

 فرآیندهای مدیریتی 

955 

 مصادیق کنترل کیفی پرونده پزشکی کدام است؟

 اطالعات هویتی بیمار-1

 تشخیص های ثبت شده-2

 فرم شرح حال-0

 سیر بیماری-4

 دستورات پزشک-5

 دستورات پزشک معالج-6

 دستورات داروئی-7

 دستور ترخیص-8

 خالصه پرونده-9

955 
 دیوارهای بخش چقدر است؟ارتفاع سنگ 

 متر  8/1

955 
 اتاق عمل چقدر است؟-آبدارخانه -ارتفاع سنگ دیوارهای آشپزخانه 

 تا زیر سقف

955 

 ؟شودها به چه نحو مشخص میتعداد سرویس بهداشتی مورد نیازبخش

 در اتاق خصوصی یک سرویس 

 بیمار 8های عمومی یک سرویس به ازای هر در اتاق

951 
 شود؟سرویس بهداشتی مورد نیاز برای پرسنل به چه نحو مشخص میتعداد 

 نفر پرسنل یک سرویس برای آقایان و یک سرویس برای بانوان 03به ازای هر 

952 

 مشخصات سرویس بهداشتی بیماران چیست؟

 متر 2در  2ابعاد 

 درب بیرونی باز شو

 دارای دستگیره اتکا

955 

 تعریف نمودار سازمانی:

 کند.های مختلف و یا مشاغل را بیان میتصویری از ساختار داخلی سازمان است که ارتباطات ساختاری بین جایگاهنمایش 

 نمودار سازمانی نمادی برای نشان دادن سلسه مراتب دستوردهی و دستور پذیری و مسیرهای گزارش گیری و گزارش دهی است.
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955 

 نوشته شود یعنی چه؟ SMARTهای اهداف اختصاصی در برنامه عملیاتی باید به صورت ویژگی

  Specific    اختصاصی بودن-1

 Measurable قابلیت اندازه گیری بودن-2

 Acceptable             قابلیت دستیابی-0

 Realistic                     واقع بینانه-4

 Timing       دارای زمان بندی بون-5

959 

 ها  کدام است؟های مورد انتظار فرم صورتجلسه کمیتهحداقل

 تاریخ و ساعت و محل برگزاری-

 دستور کار جلسه-

 نتایج پیگیری مصوبات قبل-

 مذاکرات مطرح شده در جلسه-

 مهلت زمان اجرای مصوبات-

 امضاءاعضای حاضر و ذکر اسامی اعضای غایب جلسه -

955 
 تیم رهبری بیمارستان چیست؟ مهمترین هدف اجرایی

 ارتقاء کیفیت خدمات

 بیمار محور اصلی بیمارستان کیست؟ 955

955 
 شاخص بستری مجدد چیست؟

 عبارت است از تعداد موارد بستری مجدد بر تعداد موارد ترخیص در بازه زمانی مناسب

955 

 چیست؟ارتقاءسالمت هدف از 

مردم در شناخت و کنترل عوامل تأثیر گذار بر سالمت فردی و اجنماعی و تصمیم گیری تعریف: عبارتست از فرآیند توانمند سازی 

 رعایت شیوه زندگی سالم. صحیح در انتخاب رفتارهای سالمت محور و در نتیجه

995 

 بیمارستان سبز به چه بیمارستانی گفته می شود؟

ها محیطی و برطرف کردن سهم خود در کاهش میزان بیماریبیمارستانی است که سالمت مردم را با کاهش مداوم پیامدهای زیست 

 شناسد.رسمیت میدر واقع بیمارستان سبز ارتباط بین سالمتی انسان و محیط زیست را به ارتقاء دهد.

991 

 شرایط واحد پذیرش بیمارستان چیست؟

صندلی به تعداد کافی، وجود امکانات جانبی نظیر در معرض دید باشد، حضور دائم یک نفر، تسهیالت اخذ نوبت، حفظ محرمانگی، وجود 

-رسانی شود، پوششبینی اطالعهای قابل پیشکپی و ...، در طبقه همکف باشد، دارای تسهیالت نظیر تلویزیون و ... باشد، ضوابط و هزینه

 .رسانی شودای اطالعهای بیمه

992 

 چیست؟ تخت مدیریت کار

 وارد مربوط به بستری بیماران در بیمارستان را بررسی و حل و فصل می کند.مدیریت تخت های بیمارستانی کلیه م

غیر  هایبخش در بیمار بایستی تخت مدیر نظر با ندارد وجود مربوط تخصصی بخش در بیماران بستری جهت خالی تخت که مواردی در

بیمارستان انتخاب می شود و از زمان پذیرش تا . مدیریت تخت از طرف ریاست شوند بستری نزدیک هایرشته در ترجیحاً ولی مرتبط

 پس از ترخیص می تواند در روند درمانی بیماران تصمیم گیرنده باشد.

995 

 سند چشم انداز بیمارستان چیست؟

 1434مدیران و پرسنل متعهد و توانمند مجتمع درمانی ، آموزشی  و پژوهشی روانپزشکی رازی در تالش هستند که این مجتمع تا سال 

 به عنوان جامع ترین و برترین بیمارستان کشور در زمینه ارائه خدمات سالمت روان معرفی شود.
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995 

 رسالت بیمارستان چیست ؟

ارائه خدمات جامع و با کیفیت درمانی ، آموزشی ، پژوهشی و توانبخشی مبتنی بر شواهد علمی ، در حیطه سالمت روان ، ضمن رعایت 

 های اسالمی و با در نظر گرفتن معیارهای افزایش بهره وری و ارزش آفرینیفظ کرامت انسانی بر اساس ارزشمنشور حقوق بیمار و ح

999 

 کدام یک از خدمات بیمارستان شما در تمام ساعات شبانه روز انجام می شود؟

*انتظامات             *خدمات             *خدمات مراقبتی و درمانی ارائه شده توسط پزشک و پرستار            *تلفنخانه            

 *نقلیه                 *پذیرش             *تأسیسات

995 

 برنامه های استراتژیک بیمارستان شما چند ساله می باشد ؟ توضیحاتی ارائه دهید.

 ( می باشد.1096-1099ساله ) 4برنامه های استراتژیک یک برنامه راهبردی 

( ] که (swotشامل : اهداف کالن ، استراتژی ها ، معرفی بیمارستان، چشم انداز، رسالت، ارزش ها، تحلیل عوامل داخلی و خارجی 

بیمارستان رازی در منطقه رقابتی می باشد. منطقه ای که نقاط قوت بیشتر از نقاط ضعف است ولی تهدید ها بیشتر از فرصت هاست[ بر 

 شود.ی بیمارستان نوشته و طراحی میاساس آن برنامه عملیات

995 

 تیم ریاستی بیمارستان شما چه کسانی هستند؟

  رئیس بیمارستان   رضا دانشمند رخیآقای دکتر 

 مدیر بیمارستان  آقای دکتر قاسمی 

  مسئول منابع انسانی آقای موران 

  مدیر پرستاری آقای معماری 

995 

 چه مواردی است؟ شاملهای تحلیلی مورد نیاز حداقل گزارش

 ماه یکبار( 0گزارش اندازه گیری شاخص های عملکردی)هر -1

 ماه یکبار( 6گزارش رضایت سنجی از کارکنان)هر -2

 ماه یکبار( 0گزارش رضایت سنجی از بیماران)هر -0

 ماه یکبار( 0های عملیاتی /بهبود بیمارستان)هر گزارش برنامه-4

 ماه یکبار( 0های بیمارستانی)هر کمیتهگزارش ارزیابی فعالیت -5

 ماه یکبار( 6های قلبی و مغزی )هر گزارش ارزیابی شاخص های عملکردی مربوط به سکته-6

 های باالدستی ابالغ شدهگزارش توصیفی و تحلیلی از اجرای برنامه-7

995 

 ایمنی و کیفیت توجه کند؟بهالزم است ها و تصمیماتی تیم مدیریت و رهبری بیمارستان در چه برنامه

 به کار گیری نیروی انسانی-

 عملیات ساخمانی-

 خرید تجهیزات-

 ها و خدمات بالینیبرون سپاری بخش-

 برون سپاری واحد های غیر بالینی-

955 

 در بیمارستان شما چه کسی است ؟  BED  MANAGERمدیرتخت 

( و در شیفت عصروشب و تعطیالت به آقای علی سلیمیسرپرستار بخش اورژانس). ایشان در شیفت صبح به فهیمه سعیدخانم دکتر 

سوپروایزرهای کشیک تفویض اختیار کردند. ) ابالغ خانم دکتر سعید و نامه مربوط به جانشینان ایشان در کلیه بخش ها باید موجود و در 

 دسترس باشد.(

شدن در بیمارستان داشته باشد ولی تخت خالی در بخش ها موجود نباشد چه باید در صورتیکه طبق دستور پزشک، بیمار نیاز به بستری   951
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  کرد؟

 ( بر اساس شرح وظایف عمل نموده و اقدامات الزم را انجام می دهد. bed managerمدیر تختهای بیمارستانی) 

952 
 معاون درمان بیمارستان شما چه کسی است؟

 خانم دکتر فهمیه سعید

 


