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 عنوان روش اجرایی :حفظ محرمانگی و تعیین سطح دسترسی افراد مجاز به اطالعات بیماران

جرایی م مدیریت ابه تی وکمیته اخالق پزشکی ، کارکنان و رده های شغلی مجاز دسترسی به اطالعات پرونده بیماران را تعیین  -1

 جهت تصویب معرفی می نماید . 

می  ررسی تاییدس از برا پتیم مدیریت اجرایی ، کارکنان و رده های شغلی مجاز دارای دسترسی به اطالعات پرونده بیماران  -2

 د.نمای

 غ می نماید . احدها ابالوکلیه  ریاست بیمارستان افراد مجاز به دسترسی به اطالعات پرونده بیمار را از طریق اتوماسیون اداری به -3

زشک بیمار ، پ ستارانمدیر پرستاری افراد مجاز جهت دسترسی و ثبت اطالعات در پرونده شامل کادر درمان مجاز شامل : پر  -4

 اید . می نم معالج ، پزشک مشاوره دهنده را جهت آموزش آبشاری در کمیته بهبود کیفیت به مسئولین واحدها اعالم

 مایند . ئه می ندسترسی به محتویات پرونده بیمار  را به پرسنل ارامسئولین واحدها آموزش آبشاری افراد مجاز جهت  -5

 رعایت حفظ ت و باهرگونه انتقال پرونده به همراه محتویات آن بین بخش های بستری و پاراکلینیک از طریق پرسنل خدما -6

 محرمانگی انجام می شود . 

کی به ای پزشممیزی محتوایی بررسی پرونده ه انتقال پرونده به واحد مدارک پزشکی جهت بایگانی بر اساس چک لیست -7

 و طبق فرآیند تحویل و بازبینی پرونده ها انجام می شود .   MED-FO-31شماره       

 در واحد مدارک پزشکی هم قوانین مربوط به حفظ محرمانگی رعایت می گردد .  -8

ه جهت دارک پروندکپی م م قانونی بیمار به صورتبنا به درخواست بیمار و رضایت وی ، اطالعات پرونده در اختیار ولی یا قی -9

 مشورت با پزشک دیگر قرار داده می شود . 

ر را دارند که محرمانه ، امکان دسترسی به اطالعات بیما Passwordو  User nameپزشکان و پرسنل هر بخش با داشتن  -10

 افراد غیر مجاز این امکان را نخواهند داشت . 

 وونه تابلو ر هرگدت ثبت اطالعات بیمار از قبیل تشخیص بیماری و سایر اطالعات درمانی آموزش الزم در خصوص ممنوعی -11

اری به ه صورت آبشنیز ب جلد پرونده و ... به مسئولین بخش ها توسط مدیر پرستاری در کمیته بهبود کیفیت داده شده که ایشان

 کلیه پرسنل زیر مجموعه آموزشات الزم را ارائه می نمایند . 

 .  دهند ستاران نظارت الزم را از نظر موارد الزم در حفظ محرمانگی اطالعات پرونده بیمار انجام میسرپر -12

 در مواردی مسئول بخش می تواند اطالعات پرونده را بدون اخذ رضایت بیمار واگذار نماید :  -13

 مرگ و میر ، ،عفونت  لزوم بررسی مستندات پرونده توسط کمیته های بیمارستانی)کمیته رسیدگی به شکایت،کنترل 

 ایمنی و ... (

  در فوریت های پزشکی برای ارزیابی مراقبت پزشکی 

 جهت صدور رای در مراجع قانونی و دادگاه ها 



4 
 

ی وهان حتی همسر و ... به هیچ عنوان پرسنل در مورد بیماری وی به همرا Addict  ، HIVدر خصوص بیماران خاص نظیر  -14

ن ( و )مرکز الوافتاریراطالع رسانی نمی کنند ودراین مواردپس ازاطالع به سوپروایزرکنترل عفونت،بیماربه مرکزمشاوره های 

 ... ارجاع داده می شوند . 

است اشد و درخوبنمی  اشد ، نیاز به اجازه پزشک معالج و بیماردر مواردی که اطالعات برای بیمه ها و پزشکی قانونی ب -15

شده و به  ر اصلکتبی توسط ریاست و مدیریت بیمارستان تایید و به واحد مدارک پزشکی ارسال و مدارک پزشکی کپی براب

 اداره مربوطه ارسال می گردد . 

 از دسترس قرار دارد . پرونده های بیماران در بخش ها و مدارک پزشکی در محلی محفوظ و دور -16

ح دسترسی ت سطومدیر پرستاری در راندهای روزانه به صورت مشاهده ای از اجرای روش اجرایی حفظ محرمانگی و رعای -17

 ی گردد .  مرائه ااطمینان حاصل می نماید و در صورت عدم اجرای صحیح روش اجرایی تذکرات الزم به پرسنل و مسئول بخش 

ارتی دفتر یست نظلراندهای روزانه در هر سه شیفت به صورت مشاهده و به صورت فصلی با چک سوپروایزرهای بالینی در  -18

 از حفظ محرمانگی و رعایت سطح دسترسی افراد مطمئن می گردند .  NUM-FO-36سوپروایزر به شماره 

تقاضای  (زشکی گروه پدر صورتی که یکی از کارکنان کادر درمان ) پزشکی ، پرستار یا سایر  رشته های وابسته به  -19

ام گردد که ونه ای انجگید به دسترسی به پرونده را نماید صرفا با رضایت بیمار یا ولی قانونی وی موافقت می گردد و این امر با

 ایجاد سوء تفاهم و یا عوارض روحی و حاشیه ای برای بیمار ، همراه و سایر کادر درمان ننماید .

 
 

 خطر معرض در هاي جمعیت و پذیر آسیب هاي گروه از حمایتعنوان خط مشی و روش : 
 ید که شاملی نماکمیته اخالق پزشکی گروه های آسیب پذیر و جمعیت های در معرض خطر احتمالی راشناسایی و تعیین م -1

و  نافراد ناتوا ،هویه کودکان، زنان باردار ، بیماران روانی ، معلولین ذهنی و جسمی ، افراد بدون سرپرست و مجهول ال

 سالمندان می باشد .

زشک و پولیه ابیمارستان ، روش شناسایی گروه های آسیب پذیر و جمعیت های در معرض خطر را طی فرآیند ارزیابی  -2

 پرستار پیش بینی می نماید . 

 .  پزشک و پرستار طی فرآیند ارزیابی اولیه بیماران  ، گروه های آسیب پذیر را شناسایی می نمایند -3

 د. عمل می نمای WRD-PR-07/Bدر صورتی که بیمار کودک باشد کادر درمان مطابق روش اجرایی رفتار با کودک به شماره  -4

رستان در اجعه به بیماروز پس از زایمان در گروه آسیب پذیر و پر خطر قرار می گیرند و در صورت مر 42زنان باردار تا  -5

پزشک اسکرین  شود . تریاژ قرار گرفته و به پزشک اسکرین ارجاع داده می 2تریاژ اولیه توسط پرستار ، حداقل در سطح 

 العملردد )دستورمی گ نیز در صورت صالحدید بیمار را در اتفاقات زنان بستری و ادامه درمان توسط رزیدنت زنان پیگیری

 ( IM-INS-09 بارداری به شماره اتمام از پس و حین قبل، خطر، پر های بارداری مستمر پایش و مراقبت از اطمینان
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ستند در ت روانی هختالالبیمارانی که در ارزیابی های اولیه پرستاری و پزشکی طبق مصاحبه با بیمار و همراه وی ، دچار ا -6

می  صورت گروه آسیب پذیر و در معرض خطر قرار می گیرند و در صورت صالحدید پزشک ، مشاوره روانپزشکی نیز

 د . رجاع می دهانی امار را در صورت نیاز بعد از ترخیص از بیمارستان به مراکز پزشکی روان درمگیرد که روانپزشک بی

 بستری هتج پرستاری ایستگاه مجاورت در تخت دو پوست بخش در بیمارستان مدیریت توسط آمده بعمل هماهنگی طبق -7

 .  نمود بستری اقات این در را بیماران توان می معالج پزشک نظر طبق که است شده گرفته نظر در روانپزشکی بیماران

 الزم درمانی اقدامات روانپزشک تشخیص وبنابه ویزیت روانپزشک توسط ذهنی ومعلولین روانی نیاز،بیماران درصورت -8

 . میپذیرد صورت

 مواج تشک ، یلچرو جمله از گیرد می نظر در جسمی معلولین جهت امکاناتی بالینی های بخش کلیه در بیمارستان مدیریت -9

 . ( شود می گرفته تحویل ها بخش از سوپروایزر هماهنگی با واکر به نیاز صورت در... )  و

 حفاظت سرشیفت هب شیفت مسئول پرستار توسط مراتب ، سرپرست بدون الهویه مجهول بیماران ارجاع یا مراجعه صورت در -10

 می اطالع دکارمد به شیفت مسئول صبح کاری شیفت اولین در و شود می نوشته صورتجلسه و شود می داده اطالع فیزیکی

 .  مایندن می عمل PR-DP-02/A شماره به الهویه مجهول اجرایی روش طبق ایشان از حمایت جهت درمان تیم و دهند

 کمیته و بهزیستی ) بیمار نیازمندی رفع جهت در دیگر های ارگان خدمات از بیمار مالی توانایی عدم صورت در مددکار -11

 .  نگردد ایجاد خللی بیمار درمان فرآیند در تا گیرد می کمک(  خارجی اتباع امور و امداد

 ارشد مدیریت تیم.  تاس شده معرفی سالمند دوستدار بیمارستان عنوان به فقیهی دکتر شهید بیمارستان اینکه به توجه با -12

 .  است نموده معرفی سالمند دوستدار عنوان به را 3 و 2 داخلی های بخش

 تدوین ، مواج شکت خرید ، هندریل نصب جهت سالمندی کارشناس ، سالمند دوستدار بیمارستان استانداردهای راستای در -13

 .   دهد می انجام را الزم اقدامات ، سالمندان ویژه های آموزش و سالمند دوستدار پمفلت

 ارائه وی به ها خشب به بیمار ورود ابتدای در گویی آمد خوش واحد یا پرستار توسط که مراجعین راهنمای های پمفلت در -14

 .  شود یم داده ایشان به ویلچر تحویل چگونگی و سالمند مراجعین حال رفاه وسایل مورد در توضیحات ، شود می

 و دهد می قرار مارانبی اختیار در را پرستاری های مراقبت و بیماری خصوص در آموزشی های پمفلت ، بیمار مسئول پرستار -15

 الزم های مراقبت خصوص در هایی آموزش جسمی و ذهنی معلولین و ناتوان و سالمند بیماران سالمت سطح ارتقا راستای در

 . گردد می ثبت ترخیص حین آموزش های فرم در که دهند می ارائه همراهان و بیماران به منزل در

 با ایشان های هزینه خصوص در را الزم ی همکار ندارند مالی توانایی که بیمارانی ترخیص زمان در مددکاری مسئول -16

 . آورد می بعمل بیمارستان مدیریت هماهنگی

 از را الزم های شآموز خطر معرض در و پذیر آسیب گروه بیماران مورد در بهیاران کمک و پرستاران اینکه به توجه با -17

...  و وضعیت تغییر ، دن،دفعخور غذا مثل اولیه نیازهای ازرفع بیماراعم امورمراقبتی کلیه ، اند نموده دریافت  بخش سرپرستار

 .  گردد می انجام بهیار کمک و پرستار توسط
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 بیمار اختیار در ربهیا کمک یا پرستار توسط پرستار احضار زنگ ، خطر معرض در و پذیر آسیب بیماران بستری هنگام در -18

 .  گردد می حاضر وی بالین بر سریعا پرستار ، نیاز صورت در و شود می داده قرار

 پرستار، حضارا زنگ قبله، جهت و دینی فرائض انجام امکانات نظیر بخش امکانات از استفاده خصوص در درمان کادر -19

 .نمایند می را الزم رسانی اطالع ناتوان و سالمند افراد خصوصا بیماران به حمام و توالت

 

 

 خدمت رندهیگ اموال از حفاظت نحوهعنوان دستورالعمل : 
  .ه شده است ر توصیدر کتابچه راهنمای مراجعین در خصوص عدم نگهداری وجه نقد و یا اشیای گران قیمت نزد خود بیما -1

 راه نداشتنهم به در راستای حفاظت از اموال گیرنده خدمت در هنگام پذیرش در بخش به بیماران ، همراهان در خصوص -2

 وسایل گرانقیمت و زیور آالت تذکر داده شود . 

 شود .  تاکید صورتی که بیمار دارای زیور آالت می باشد حتما جهت خارج کردن زیور آالت به بیمار و همراه در -3

یادآوری  یمارانبجهت جلوگیری از سو استفاده های احتمالی و گم شدن وجه نقد بیماران ، مسئول بخش موظف است به  -4

رستان جهت ی بیماو از دستگاه های پرداخت الکترونیک کند که از آوردن وسایل گران قیمت و وجه نقد خودداری کنند

 پرداخت هر گونه هزینه ای استفاده نمایند . 

یت آن را رعا هت حفظکلیه مدارک و اسناد پزشکی بیمار به عنوان اموال بیمار می باشد و پرسنل موظفند شرایط الزم ج -5

 نمایند .

ایستی ده بیمار به پرونبمارمحسوب میگردندافرادمجاز جهت دسترسی ازآنجا که اطالعات پرونده بیمارنیزبه عنوان اموال بی -6

 تعیین گردید

 در رمز عبور  و سطوح نیز جهت کلیه کادر درمان مجاز نام کاربری  HISدر راستای حفاظت از اطالعات بیماران در سیستم  -7

 دسترسی مختلف تعریف شده است . 

ر حفاظت الع به کاداز اط بدون همراه به بیمارستان مراجعه کرد و دارای سطح هوشیاری پایین بود، پس یاگر بیمار اورژانس -8

ود و در رفته شگفیزیکی ، کلیه وسایل همراه وی بوسیله پرسنل حفاظت فیزیکی در حضور سوپروایزر اورژانس تحویل 

تا زمان  ود گردد قی "س و رنگ وسیله و اندازه صورت نام ، جن "صورتجلسه ، کلیه اموال بیمار با مشخصات کامل به 

 رجه یک ، ازدتگان  مراجعه همراهان درجه یک ، نزد مسئول حفاظت فیزیکی به امانت گذاشته شود و هنگام تحویل به بس

 ایشان امضا و اثر انگشت گرفته شود .  

د و محدود باش بسیار داری شده نزد بیمارالزم به ذکر است که در صورت بستری بودن بیمار در بخش ، بایستی وسایل نگه -9

 بیماران از آوردن وسایل اضافی خودداری کنند .

ه با حضور مدفترچه بی ووبایل مدر هنگام انتقال به اتاق عمل در صورت نبودن همراه ، کلیه وسایل و اشیا بیمار اعم از پول ،  -10

  اشته شود .انت گذو در دفتر حفاظت فیزیکی به ام تحویل گرفته شودسرشیفت حفاظت فیزیکی ونوشتن صورتجلسه ازبیمار
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مار پرونده بی د و بهمدارک پزشکی که بیمار از منزل به همراه دارد ، در صورت نظر پزشک ، توسط همراه کپی گرفته شو -11

 اضافه شود و از بیماران خواسته شود که اصل مدرک را به منزل بازگرداند . 

ی فاظت فیزیکشیفت حجعین و یا بیماران مفقود گردید ، توسط مسئولین واحد به سردر صورتی که اموالی مربوط به مرا  -12

گردد و  قودی اقدامیری مفاطالع داده شود تا هر چه سریعتر از طریق رویت محل بوسیله دوربین های مدار بسته نسبت به پیگ

 کلیه مراتب توسط مسئول حفاظت فیزیکی صورتجلسه گردد . 

احبان ن نیز به صا ایشاشیا گم شده گرانقیمت را تحویل گرفته و به مسئول واحد خود تحویل دهند تپرسنل حفاظت فیزیکی ا -13

 .اصلی طی یک صورتجلسه عودت نمایند 

 انونی الزمقدامات مسئول امور حقوقی در صورت عدم تحویل وسایل گم شده توسط صاحبان آن یا اموال بدون همراه ، اق -14

 را بعمل آورد .

 

 

 بیمارستان سطح در خدمت گیرندگان هدایت و راهنماییی و روش : عنوان خط مش
بیمارستان با  HISیستم مراجعین را بر اساس اطالعات سمستقر می باشد و  پرسنل واحد اطالعات در ورودی اصلی بیمارستان  -1

 هدایت و راهنمایی می نمایند. حوصله و برقراری بیان شیوا وارتباطات محترمانه 

لیه بخشها و کمحل  که  می نمایدمسئول نظام آراستگی ، در ورودی هر ساختمان و کلیه آسانسورها  تابلوهایی نصب  -2

 واحدهای موجود در آن ساختمان اطالع رسانی می گردند . 

  مسئول نظام آراستگی در ورودی هر واحد جهت راهنمایی مراجعین تابلوهای دوزبانه نصب می نماید . -3

مشخص می  ام بخشتمان ها، خط کشی با رنگ های متفاوت روی دیوارها وجود دارد و مسیر بخشها با ذکر ندر کلیه ساخ -4

 گردد. 

ن و ه بیمارستاه محوطدر ورودی هر ساختمان، پرسنل حفاظت فیزیکی حضور دارند و عالوه بر کنترل ورود همراهان بیمار ب -5

 بخش ها، مراجعین را هدایت و راهنمایی می کنند.

ه اطالع مربوط ل واحدهای پذیرش و حسابداری در بدو پذیرش به مراجعین در خصوص خدمت مورد نظر و تعرفه هایپرسن -6

 رسانی می نمایند. 

ی م وز رسانی  فیت برپمفلت راهنمای مراجعین مشتمل بر اطالعات مورد نیاز بیماران به طور مستمر توسط واحد بهبود کی -7

 گردد . 

احدهای ش و کلیه ور پذیرن فرایند پذیرش بیمار و سامانه های رسیدگی به تخلفات تعرفه ای را دمسئول طرح تکریم بیمارستا -8

 بیمارستان، نصب و در معرض دید مراجعین قرار می دهد . 

ان وص بیمارستدر خص مسئول واحد خوش آمد گویی در بدو ورود بیمار به بیمارستان در شیفتهای صبح، راهنمایی های الزم -9

 ئه خدمات به بیماران را توضیح می دهد. و نحوه ارا
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سئول شیفت مرستار در پمفلت راهنمای مراجعین که در ابتدای ورود بیمار به بخش توسط مسئول واحد خوش آمدگویی یا پ -10

   . به بیمار و همراه وی داده می شود خدمات بیمارستان و تعرفه ها  به صورت کامل ذکر گردیده است 

، تعرفه رمانگاه هانامه دمسئول روابط عمومی بیمارستان ، اطالعات وب سایت مربوط به نحوه پذیرش ، خدمات ارائه شده ، بر -11

 ها ، بیمه ها را در سایت بیمارستان بروز رسانی می نماید . 

خدمت ورسنل پ لیست خدمات بیمارستان توسط مدیرمالی تاییدوتوسط مسئول روابط عمومی بیمارستان به اطالع تمام -12

 گیرندگان میرسد. 

 لیست بیمه های طرف قرارداد پس از تایید مدیر مالی در بورد پذیرش و صندوق نصب می گردد.  -13

 ابالغ مسئول آموزش همگانی توسط رئیس بیمارستان صادر میگردد .  -14

 ،ن ، پمفلت مارستاسایت بیمسئول آموزش همگانی ،در راستای اطالع رسانی و آموزش بیمار و همراه و مراجعین از طریق  -15

 ایستگاه آموزش سالمت  در زمان عیادت بیماران برنامه ریزی الزم را انجام می دهد . 

ی مبل دسترسی مان قاپمفلت های راهنمای مراجعین و  پمفلت های آموزشی در کلیه واحد های بیمارستان از طریق کادر در -16

 باشد . 

جهت  راجعینن اتفاقات جهت اطالع رسانی به مراجعین نصب گردیده و مکیوسک اطالع رسانی الکترونیک در ساختما -17

 آگاهی از واحد بستری بیماران ، از آن استفاده می نمایند .

ه بیمار ارائه الزم را ب یی هایمددکار بیماستان با مراجعه به بخش ها بیماران نیازمند را با کمک مسئول بخش شناسایی و راهنما -18

 می دهد. 

 صورت نیاز هد و درکیفیت نظر سنجی از بیمار را به صورت مستمر  در خصوص نحوه اطالع رسانی انجام می دواحد بهبود  -19

 اقدام اصالحی / برنامه بهبودکیفیت تدوین می گردد . 

 هبودباقدامات  نجام وابازرسی طرح تکریم در راستای اطمینان از رعایت استانداردهای حقوق گیرنده خدمت به صورت سالیانه 

 برنامه ریزی می گردد .

 

 خدمت گیرنده خصوصی حریم حفظ و رعایتعنوان خط مشی و روش : 
پارتیشن  ده یادر کلیه بخش های بستری و واحدهای پاراکلینیک فضای اطراف هر بیمار در اتاق های عمومی توسط پر -1

 محفوظ  می شود . 

ی مار با صداوظ بیکلیه کارکنان جهت حفظ حریم خصوصی بیمار آموزش دیده اند  و در هنگام ورود به محل استقرار محف -2

 بلند چندبار ورود خود را اعالم می کنند و در اتاق های خصوصی پس از در زدن وارد می شوند . 

ر درمان ن توسط کاداراواپمختلف به وسیله پرده یا  در زمان انجام پروسیجرها  و طبق نیاز بیمار تخت بیماران در بخش های -3

 محفوظ می گردد . 
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تی حریم دمات مراقبخنجام ادر مورد بیماران فوریتها که در راهرو و تحت مراقبت هستند با استفاده از پاراوان سیار هنگام  -4

 خصوصی بیمار حفظ می گردد . 

فظ حریم مند حند  در صورتی که اقدام درمانی خاص نیازدر مورد بیمارانی که در راهرو اتفاقات تحت مراقبت هست -5

مل ظیر اتاق عده  نخصوصی برای بیمار از سوی پزشک درخواست گردد  مانند گذاشتن فولی و ... بیمار به مکان محصور ش

 سرپایی و .... منتقل می گردد . 

م صورت می اقدا ن با حضور یک پرستارهنگام انجام پروسیجر وامور  مراقبتی در مورد بیماران زن توسط پزشک ناهمگ -6

 گیرد. 

راه بیمار ین همدر بخش های جراحی زنان ، معاینه داخلی بیماران صرفا توسط پزشک همگن  زن صورت می گیرد و همچن -7

 د . ی باشدر این بخش صرفا همگن می باشد وورود آقایان به بخش  جراحی زنان در ساعات غیر مالقات ممنوع م

  .فظ می شود حامال کیماران به واحدهای پاراکلینیکی یا بخش های مختلف پوشش بیمار توسط پرستار بخش هنگام انتقال ب -8

 (  بیمارستان بر انجام مراقبت های درمانی توسط پرسنل همگن تاکید می نماید )نظیر گرفتن نوار قلب -9

اران تهیه ت بیمسب با جنسیت و وضعیتدارکات بیمارستان تحت نظارت مدیریت و کمیته اخالق پزشکی ، لباس هایی منا -10

 می نماید. 

هت لند جبجهت حفظ پوشش مناسب به بیماران مرتبا توسط مسئول بخش تذکر داده می شود )داشتن روسری و لباس  -11

 بیماران زن( 

 گیرد .  رت میهر گونه ارزیابی بیمار و آموزش به وی و یا همراهان  توسط کارکنان با حفظ حریم خصوصی فرد  صو -12

 حتی المقدور با توجه به درخواست بیمار و خانواده آنها در خصوص افزایش حدود حریم و رعایت اعتقادات آنها ، -13

 امکانات مناسب و تمهیدات الزم  توسط مسئول بخش اندیشیده می شود .

 زم در اینال یزیردر صورتی که بیماری تقاضای مراقبت از سوی پرستار همگن را داشته باشد توسط مسئول بخش برنامه  -14

 خصوص صورت میگیرد . 

وایزر و سوپر چنانچه بیمار جهت افزایش حریم خصوصی  نیاز به اتاق خصوصی داشته باشد حتی االمکان با هماهنگی -15

Case manger  . اقدامات الزم بعمل می آید 

 عین عمل مییی موش اجراکلیه کارکنان بیمارستان بر حفظ محرمانگی اطالعات پرونده ای بیمار تاکید داشته و طبق ر -16

 نمایند . 

 رم های طرحالب فبیمار و همراه وی هر گونه انتقاد و یا اعالم رضایت خود را در خصوص رعایت رفتار محرمانه در ق -17

وپروایزر سیا  وت تکریم که توسط مسئول تکریم اختیارشان قرار می گیرد تکمیل و به منشی بخش یا دفتر بهبود کیفی

 تحویل می دهند .

 در بازدیدهای اعتبار بخشی فرهنگی حفظ حریم خصوصی بیمار مورد ارزیابی قرار می گیرد .  -18
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 الهویه مجهول بیماران به خدمات ارائه نحوهعنوان روش اجرایی : 
 شوند : ته میبیماران بدون همراه که با شرایط زیر به بیمارستان ارجاع می شوند به عنوان مجهول الهویه شناخ -1

  هوشیاری )در حدی که واقف به زمان ، مکان و شخص نباشند (کاهش سطح 

  اختالالت مغزی روانی 

رین ط پزشک اسکن توسبعد از ارزیابی و ویزیت این بیماران در ارزیابی اولیه در تریاژ توسط پرستار تریاژ و دراسکری -2

ی ارت شناسایمله کش های زیر از جباتوجه به مشخص نبودن هویت این بیماران در مرحله اول در صورتی که بتوان از رو

ه عمل می یت بیمار باز هوهمراه،تلفن همراه و هر وسیله دیگر که کمک به احراز هویت بیماران می نماید استفاده نمود  احر

 آید.

ش و تشکیل پذیر در صورتیکه بیمار هیچ مدرکی که کمک به شناسایی و احراز هویت او نماید ، همراه نداشته باشد جهت -3

ستبند  با تفاده می نماییم و د( با توجه به تعداد افراد مشابه  به جهت شناسایی اس2(،ناشناس مرد)1نده از عنوان ناشناس زن)پرو

 همین نام توسط متصدی پذیرش برای بیمار  صادر می گردد.

وران دم. در طول ماییی نجهت انجام مراحل تشکیل پرونده و پذیرش ازبیماریار  مستقر در واحد تریاژ و فوریتها استفاده م -4

 د . نمای بستری در هرمرحله ای که  نیاز به همراه باشد سوپروایزر از کادر درمان به جای همراه استفاده می

صورت  دهند و در ام میکادر درمان درطول مدت بستری کلیه اقدامات درمانی و مراقبتی را بدون وقفه برای این بیماران انج -5

 دد.قدام می گرماید اروانپزشکی و روانشناسی که می تواند به بیمار در جهت تسریع از هویت کمک ننیاز بیمار به مشاوره 

 که در این ه شدهدر صورت عدم احراز هویت بیمار بالفاصله صورتجلسه ای توسط مسئول حفاظت فیزیکی  و سوپروایزر تهی -6

مشخصات و  عداد وگزارش و کلیه متعلقات با ذکر تصورتجلسه  مواردی ازقبیل آثارهرگونه جراحت و زخم ،هر مورد قابل 

 ابعادظاهری ثبت میگردد.

هان راجعه همرار و ممتعلقات مربوط به بیمار در اختیار مسئول حفاظت فیزیکی قرار می گیرد که به محض احراز هویت بیما -7

 درجه یک به ایشان بازگردانده می شود.

 ومی گرفته می شود عد بیمار احراز هویت نگردید توسط مسئول روابط عموساعت ب 24عکسی از بیمار ناشناس در صورتیکه تا -8

 صرفا با حفظ محرمانگی در اختیار مسئول حفاظت فیزیکی قرار می گیرد.

رب های در در در مرحله بعد با همکاری واحد حفاظت فیزیکی و مددکاری مشخصات از قبیل  جنسیت و محدوده سنی بیما -9

 ردد .ورودی بیمارستان نصب می گ

ه بقدام ادر صورت مراجعه فردی به حفاظت فیزیکی در خصوص گمشده خود ، مسئول حفاظت فیزیکی در مرحله اول  -10

 احراز هویت  و تعیین نسبت وی با بیمار ناشناس می نماید.

رگه ببر و ی معتناسایشدر صورتیکه نمایندگان مراجع قانونی مراجعه نمایند ، مسئول حفاظت فیزیکی در صورت تایید کارت  -11

 معتبر قانونی ایشان را راهنمایی می نماید.
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ناسایی شخصوص در صورتیکه بیمار ناشناس هرگز به درجه هوشیاری نرسید تا هویت خود رااعالم نماید و هیچ کس در -12

ن طریق آ یرد تا ازت میگایشان به بیمارستان مراجعه ننمود از طریق مشاور حقوقی بیمارستان هماهنگی با معاون دادستان صور

 پیگیری الزم صورت گیرد.

یمار با برخیص تدر صورتیکه تا زمان ترخیص بیمار هیچ پاسخی از دادستان به بیمارستان داده نشد بیمارستان جهت  -13

 .هماهنگی با معاونت دادستان و از طریق مددکاری اقدام به انتقال بیمار به مراکز ذیصالح می نماید

 د.فوت گردید از طریق مشاور حقوقی به پزشکی قانونی اعالم می گرد در صورتیکه بیمار مجهول الهویه -14

 

 عنوان خط مشی : نحوه گفتن خبر بد به بیمار

ل و ه پرسنمسئول هر بخش یک اتاق در بخش با شرایط ذیل جهت برگزاری جلسه گفتن خبر بد آماده نموده و ب -1

 پزشکان بخش اطالع رسانی می نماید : 

 دارای صندلی راحت جهت نشستن به تعداد حاضرین  -

 .  فظ شودحفضای اتاق مذکور دارای حریم مناسبی باشد بنحوی که محرمانگی اطالعات ذکر شده در این جلسه  -

 محل تردد پرسنل نباشد .  -

 محل قرار گرفتن تلفنی که دیگران باید به آن پاسخ دهند نباشد .  -

 ا نیمه رسمی باشد . ی –غیررسمی  –فضای اتاق صمیمانه  -

... در محیط  کردن مریض و faintامکانات پذیرایی و نیز مدیریت کردن واکنش های فیزیولوژیک احتمالی همچون  -

 در دسترس باشد . 

ارد و در یشان را دمراه اپزشک مسئول بیمار که آگاه ترین فرد تیم درمان می باشد مسئولیت گفتن خبر بد به بیمار یا ه -2

ن اسابقه ترییا ب حضور پزشک با توجه به تصویب در کمیته اخالق بیمارستان این مسئولیت به دستیار ایشان صورت عدم

رنامه آینده ب –(  prognosesپرستار حاضر در بخش که می تواند پاسخگوی سواالت درباره سیر بیماری ) پروگنوز= 

 درمانی باشد تفویض می گردد.

ه و دایت نمودناسب هر خصوص بیماری و عوارض آن بیمار یا همراه ایشان را به اتاق مفرد مسئول جهت گفتن خبر بد د -3

می  یمار ارائهبه ب با حفظ خونسردی  و ضمن احترام به عقاید و ارزش ها در خصوص بیماری و روند آن اطالعات الزم را

 نماید . 

صورت  ردد و درگبیمار محرمانه حفظ  –شخصی در صورت ارائه اطالعات به خانواده یا همراه بیمار الزم است اسرار 

 تمایل بیمار و با رضایت ایشان اطالعات به اعضاء خانواده یا سایر همراهان ارائه می گردد . 

خش را بشایع  صوتی تصویری و مولتی مدیای علمی در خصوص بیماریهای -بیمارستان تا حد امکان وسایل نوشتاری -4

 فراهم می نماید . 
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نی بهتر طالع رسااصوتی تصویری و مولتی مدیای علمی بنا به ضرورت جهت آگاهی و  –ول از وسایل نوشتاری فرد مسئ -5

 استفاده می نماید . 

ی ل هوشیارط اختالدر صورتیکه بیمار ظرفیت تصمیم گیری درباره بیماری خود را نداشته باشد یعنی صرفا در شرای  -6

ان امور یاو در جر انونیاران عقب مانده ذهنی و کودکان زیر سن قانونی جایگزین قبیمار، حمله حاد سایکوز  و نیز در بیم

ی خود را به ط با بیمارد مرتبببیماران می توانند در صورتیکه خود تمایل داشته باشند حق دانستن خبر قرار  می گیرد.  بعالوه 

 دیگران واگذار نمایند . 

 

 

 اطالع رسانی امكان برقراري تماس با تیم پزشكی  ابالغ :   عنوان

 

 با سالم و احترام : 

ابل ی عمومی قکان هابر اساس مصوبه کمیته اخالق پزشکی بیمارستان سرپرستاران محترم بخش ها و مسئول هر شیفت موظفند در م

ا برقرار کنند س مذکور رند تماین حق که می توانمشاهده بیماران آنان را از این که امکان برقراری تماس با پزشکان را دارند و از ا

 مطلع سازند . 

 مسئول هماهنگی و اطالع رسانی به بیمار ، سرپرستار بخش )مسئول شیفت ( و پرستار بیمار است . 

 

 برگزاري نماز جماعت در نمازخانه و وجود امكانات اداي فرائض دینی در کلیه بخش ها ابالغ :  عنوان

 با سالم و احترام : 

ت ذیل رم امکاناعین محتاهمیت ایجاد تسهیالت الزم در راستای تامین نیازهای عبادی گیرندگان خدمت جهت رفاه حال مراجنظر به 

  .انی گردد الع رسجهت انجام فرائض دینی در کلیه بخش ها موجود می باشد . مقتضی است به نحو مطلوب به کلیه مراجعین اط

 ستری بخش های ب کلیه نماز شامل سجاده ، مهر ، تسبیح ، قرآن ، مفاتیح ، چادر نماز ، سنگ تیمم و ... در ترالی سیار -

 حترمموجود نمازخانه به تفکیک خواهران و برادران در کلیه ساختمان ها جهت ادای فرائض دینی مراجعین  -

ختمان اقع در سادران ومارستان به تفکیک خواهران و برابرگزاری نماز جماعت ظهر و عصر ، مغرب و عشا هر روز در نمازخانه بی

 اتفاقات  

 



13 
 

 ماریافراد مجاز به پرونده ب یسطح دسترس نییتع ابالغ :  عنوان

 با سالم و احترام : 

 هبافراد مجاز  زشکی ،طبق مصوبه کمیته اخالق پزشکی و به منظور حفظ محرمانگی اطالعات ، اسناد و مدارک موجود در پرونده پ

 دسترسی شامل : 

  پزشک معالج ، پرستار و کادر درمان بیمار 

  پزشکان مشاوره دهنده 

  کارشناسان و مشاوران تغذیه 

  کارشناسان توانبخشی 

  وابسته به یته هاو یا سایر رش راپزشکیپزشک/پ ماریاز همراهان ب ییک کهی(در صورت ماریهمراهان بدرصورت درخواست 

 یلویا  ماریب م رضایتپرونده صرفا با اعال ی) جهت مطالعه محتوا. نمایدیرا م ماریپرونده ب یو تقاضا استی گروه پزشک

 یهایشو حا یسوس باشد که موجب عوارض روحو نامح یبه صورت خصوص رضایت او موافقت شود. نحوه اخذ یقانون

 (نشود. ماریب یبرا

  مقامات قضایی ذیصالح 

  واحد مدیریت اطالعات سالمت 

  اعضای تیمRCA  و کمیته مرگ و میر بیمارستان 

 . ه گرددجهت انتقال بیمار بین بخش های مختلف بیمارستان از فرد یا افراد معین و قابل اعتماد استفاد نکته :

 

     طالع رسانی در خصوص نحوه دسترسی به پزشك معالج ا ابالغ :  عنوان

 با سالم و احترام : 

ت  ن و مراقبح درمابا توجه به ضرورت پاسخگویی پزشک معالج به خانواده بیمار و تقویت مشارکت بیمار و خانواده او در طر

ی ران قانونرپرستاس/ ولی قانونی وی ) والدین و  ضروری است کادر درمان شامل پزشک و پرستار در خصوص نحوه دسترسی بیمار

 افراد صغیر و نمایندگان قانونی وی( به پزشک به شرح ذیل اطالع رسانی نمایند : 

 ثبت ساعت ویزیت پزشک در تابلوهای اتاق ها و بخش ها 

 مسئول هماهنگی و اطالع رسانی به بیمار ، سرپرستار بخش و پرستار بیمار است .
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 بیمار اطالعات محرمانگی شخصی و حفظ حریم حفظ ابالغ :  عنوان

 

 با سالم و احترام : 

 زیر الزامی می باشد :  ، رعایت موارد موثر ارتباطی روشهای و ای حرفه اخالق اصول براساس بیمار با ارتباطبا توجه به ضرورت 

 یخصوص یها میو وجود حر مارانیبدن ب یدگیپوشرعایت  -1

 و سایر بخش ها  در بخش اورژانس مارانیافراد مجاز به پرونده ب یسطح دسترسرعایت  -2

 ماریسر ب یباال یدر تابلو یماریب صیعدم درج تشخ  -3

 مارانیحاضردر اتاق ب مارانیبدون اخذ موافقت ب یدرمان یاز فضاها یعکاساز یریجلوگ  -4

اطره ه مخبکه موجب  یخدمات توسط کادر همگن در صورت هیمانند ارا ماریو مذهب ب نیمطابق د یاصول شرع تیرعا -5

 نگردد. ماریب اتیافتادن ح

 

 

 رازپوشی اسرار و محرمانگی اطالعات بیماران   ابالغ :  عنوان

 

 با سالم و احترام : 

سرار پوشی ا ازنظور ربر اساس مصوبه کمیته اخالق بیمارستان و استانداردهای اعتبار بخشی در محور حقوق گیرنده خدمت  به م

 بیماران ،الزم است موارد ذیل رعایت گردد :

 می باشد .  ممنوع ید،نما آشکار را درمانی اطالعات سایر یا و بیماری تشخیص که نوشته ای یا عالئم هرگونه از استفاده -1

 .میباشد منوعم بیمار بالین در موجود تابلوی و بیمار پرونده جلد روی در درمانی اطالعات سایر و بیماری تشخیص -2

 الزم قطعی/ حتمالیا های تشخیص از او قانونی ولی یا او آگاهی و بیمار درمانی اطالعات از حفاظت الزام به توجه با  -3

 و نظارت بخش روسای و سرپرستاران توسط بیمار پرونده جلد و تابلوها کارکنان، گفتار در نکات ایمنی تمامی است

 .شود مراقبت

 وابسته های هرشت سایر یا و پیراپزشک/پزشک بیمار همراهان از یکی صورتیکه در( بیمار همراهان درخواست درصورت -4

 یا بیمار رضایت ماعال با صرفا پرونده محتوای مطالعه جهت ) مینماید را بیمار پرونده تقاضای و پزشکی است گروه به

 و روحی عوارض موجب که باشد نامحسوس و خصوصی صورت به اخذ رضایت نحوه .شود موافقت او قانونی ولی

 .نشود بیمار برای حاشیه ای

  همچنین استفاده از هر گونه دستبند خاص یا عالمت رنگی خاص که بیماران ویژه ای همچون هپاتیت وHIV  را متمایز سازد به

 دلیل احتمال افشای اسرار بیماران ممنوع است . 
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 ط رویت  توس ن قابلدر ایستگاه های پرستاری الزم است پرونده بیماران در محلی که در دسترس عموم است و یا اطالعات آ

 همگان باشد قرار نداشته باشد. 

 در بخش های قبل از اتاق عمل لیست اسکجول ها و تشح 

  . خیص های آنها نباید در معرض دید عمومی باشد 

یندگی از او ری به نمارد دیگفاست و اگر او خود بخواهد اطالعات پرونده اش را بداند یا نقاضا کند که  مالک اطالعات پرونده بیمار

صمیم تار ظرفیت که بیمبه این اطالعات دسترسی داشته باشد سرپرستار محترم بخش الزم است با او همکاری نمایند اما در صورتی

 .نستن اطالعات است گیری نداشته باشد صرفا ولی قانونی او مجاز به دا

 به بیمارضرورت معرفی کادر درمان  ابالغ :  عنوان

 با سالم و احترام : 

 خود برخورد اولین در ،بیمار به مراقبت ارایه مسئول پزشکی گروه اعضایدر راستای رعایت مفاد  منشور حقوق بیمار ، الزم است 

لذا بر اساس  مصوبه   .رسانندب وی همراه و بیمار به اطالع را مراقبتی تیم در خود سمت و حرفه ای رتبه و نموده معرفی بیمار به را

ر خود را معرفی ه با بیمامواجه کمیته اخالق پزشکی بیمارستان کلیه همکاران محترم باید عالوه بر استفاده از کارت شناسایی در اولین

رفی خود با نام ید ضمن معانی بامار حاضر می شوند مسئول تیم درمنمایند . در صورتیکه  همکاران محترم و فراگیران با هم بر بالین بی

ای این ر حسن اجرظارت بنو عنوان و جایگاه رسمی ،  اسامی، عناوین و جایگاه های اعضای گروه را نیز به بیمار معرفی نمایند. 

    ابالغیه به عهده معاونت آموزشی و مدیر پرستاری بیمارستان می باشد .

 اطالع رسانی امكان برقراري تماس با تیم پزشكی   : ابالغ  عنوان

 با سالم و احترام : 

ابل ی عمومی قکان هابر اساس مصوبه کمیته اخالق پزشکی بیمارستان سرپرستاران محترم بخش ها و مسئول هر شیفت موظفند در م

ا برقرار کنند س مذکور رند تمامشاهده بیماران آنان را از این که امکان برقراری تماس با پزشکان را دارند و از این حق که می توان

 مطلع سازند . 

 اهنگی و اطالع رسانی به بیمار ، سرپرستار بخش )مسئول شیفت ( و پرستار بیمار است . مسئول هم
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 نحوه برخورد با بیمار در  حال احتضار       ابالغ :  عنوان

 با سالم و احترام : 

 مفهوم به نهادن ارج و ریمتک تداومانسانی ، های ارزش ترویج و احتضار حال در بیماران خانواده از حمایتبیمارستان در راستای  

 جهت بیمار در حال احتضار تسهیالتی را به شرح ذیل اختصاص داده است :  بیماران ، انسانی

 و مصاحبت از خویش زندگی لحظات آخرین در احتضار، درحال خدمت گیرنده که نمایند فراهم درمانی شرایطی کارکنان 

 مالقات( غیر ساعات در حتی)شود. برخوردار است به دیدارشان مایل که افرادی همراهی

 حریم حفظ املش احتضار)حداقل حال در بیمار آسایش تامین منظور به اقدامات سایر و مناسب و مجزا فضای در حد امکان 

 از ویژه شرایط ایجاد چنین مه و پرده یا طریق پاراوان از مجزا فضای ایجاد دیگر، اتاق به اتاق یک از بیمار انتقال طریق از خصوصی

 هم  نماید .خانواده( را جهت بیماران فرا و بیمار برای آرام محیطی ایجاد و دینی شعایر رسوم و آداب رعایت جمله

 

  گیرنده خدمت  حقوق ابالغ :  عنوان

 سالم علیکم 

مع اعتبار بخشی ملی بیمارستان راهنمای جا 4سنجه  5پیرامون بند  27/10/95مورخ  95/1065760با احترام ، پیرو نامه شماره           

ئول بخش سممقرر گردید  یمار ،ها ، در رابطه با شناسایی و تامین امکانات الزامی جهت فرائض مذهبی سایر ادیان و اطالع رسانی به ب

را در  32122657-071و  09018299148اقلیت مذهبی در بخش ، به منظور مشاوره شماره تلفن های در صورت حضور بیماران 

 اختیار آنان قرار دهند تا بدین نحو خدمت رسانی بهتری انجام پذیرد .

 رونوشت : 

 جناب آقای حجت االسالم حاج مقامی مسئول محترم نهاد رهبری دانشگاه جهت استحضار  -          

 دانشگاه جهت استحضار  جناب آقای دکتر سید وحید حسینی مشاور عالی محترم ریاست -           

 حضارسرکار خانم بازرگانی مسئول محترم نظارت بر اجرای قانون انطباق و موازین شرعی جهت است -          

 سرکار خانم ظریفکار فرد مدیر محترم خدمات پرستاری جهت استحضار  -          
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 ری عظم رهباطالع رسانی در خصوص مرکز مشاوره و پاسخ دینی همراز وابسته به نهاد نمایندگی مقام م ابالغ :  عنوان

 با سالم و احترام 

دمات خاده ارائه آم هبریرمرکز مشاوره و پاسخ دینی همراز وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم در راستای تکریم ارباب رجوع ، 

وری ه صورت حضانند ببه شرح ذیل ، به کلیه مراجعین محترم بیمارستان می باشد . کلیه عالقه مندان و مراجعین محترم می تو

 یا تلفنی از خدمات این مرکز بهره مند شوند . 

 خدمات شرح

 به تماد،اع ،اضطراب ،استرس روانشناسی و روانشناختی و روانپزشکیخدمات مشاوره 

 ،تربیت جنسی زناشویی،بهداشت ،روابط ،ازدواج خواستگاری: ،خانوادگی نفس

 های فردی،اجتماعی،مهارت ،اخالق جوان و نوجوان با والدین فرزند،ارتباط

 .اعتقادی و ،تغذیه ،تحصیلی،اخالقی زندگی های ارتباطی،مهارت

  19 الی 8 ساعت از چهارشنبه الی شنبه از ساعت پاسخگویی

 خانه نماز اسکن،جنب تی سی روبروی، اول طبقه( اتفاقات)4شماره ساختمان مکان

 09305528441 و 5486 داخلی32351087و32344313 تلفن تماس

 

 اطالع رسانی در خصوص واحد مراقبت های معنوی و فرهنگسرای بیمارستان شهید فقیهی ابالغ :  عنوان

 و احترام با سالم 

قام مایندگی منهاد ن واحد مراقبت های معنوی و فرهنگسرای بیمارستان شهید فقیهی وابسته بهدر راستای تکریم ارباب رجوع ، 

د . ان می باشیمارست، به شرح ذیل آماده ارائه خدمات به کلیه مراجعین محترم ب معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 وند .شکلیه عالقه مندان و مراجعین محترم می توانند به صورت حضوری یا تلفنی از خدمات این مرکز بهره مند 

 خدمات شرح

 عشا و مغرب– عصر و ظهر جماعت نماز برگزاری  

 مذهبی و ،اعتقادی شرعی مسائل به پاسخگویی  

 بیمار درخواست صورت در بیمار بالین بر حضور  

 بیمارستان های بخش تمامی در شرعی موازین انجام پیگیری  

 بیمارستان های بخش مذهبی راند  

 رایگان بصورت اعتقادی و مذهبی مشاوره  

 بعد از ظهر 16صبح الی  8همه روزه از ساعت  ساعت پاسخگویی

  طبقه اول ، روبروی سی تی اسکن ، اتفاقات 4 ساختمان شماره مکان

 5486 داخلی32351087 - 32344313 تلفن تماس

 خانم زارع –حاج آقا بذرافشان  کارشناسان مذهبی

 13:30الی  11:30روزهای شنبه ، سه شنبه و چهارشنبه از ساعت  پاسخگویی خواهران
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 بیمارستان( خارج يا )داخل ديگر پزشکان از امکان نظرخواهی ابالغ :  عنوان

 با سالم و احترام : 

 صورت در،  مراقبت و درمان روند کیفیت خصوص در آنها به بخشی اطمینان و بیماران نیازهای به پاسخگوییدر راستای 

 فراهم برای را تسهیالتی معالج پزشک موافقت و اطالع با پرستاری دفتر همکاری با بخش سرپرستار خدمت، گیرنده درخواست

 ایشان دستورات الجمع پزشک تایید صورت در و نموده مهیا بیمارستان( خارج یا )داخل دیگر پزشکان از امکان نظرخواهی کردن

 میشود. اجرا

 بیمار درخواست تصور در معالج، پزشک از غیر به پزشکان سایر از نظرخواهی روند از پرستاران آگاهی و رسانی اطالع  

 بیمار واستدرخ بر بنا پزشکان سایر از نظرخواهی خصوص در او موافقت اخذ و معالج پزشک با سرپرستار هماهنگی  

 جهت اربیم نظر مورد پزشک حضور خصوص در پرستاری مدیریت با سرپرستار هماهنگی معالج پزشک موافقت از پس 

 مصاحبه خواهی نظر

 دوم پزشک مشورتی ویزیت انجام  

 دستورات انجام از پیش معالج پزشک به دوم پزشک دستورات گزارش 

 معالج پزشک تایید درصورت دوم پزشک دستورات اجرای 

 نظرخواهی جهت بیمار درخواست صورت در لذا. است معالج پزشک عهده بر درمان روند و بیمار سالمت قانونی مسئولیت

 بیمار آنکه مگر. دمی باش اجرا قابل او دستورات معالج پزشک تایید صورت در و داشته مشورتی جنبه دوم صرفا پزشک از

  .گیرد قرار دوم پزشک سرویس در
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 نحوه گفتن خبر فوت بیمار به همراهان خط مشی :  عنوان

ر در رستار حاضپترین  فرد مسئول جهت گفتن خبر فوت بیمار ) پزشک معالج بیمار ، دستیار ارشد ایشان و یا با سابقه -1

ور ش مذکبخش ( در زمانیکه همراه در بخش حضور دارد ضمن اطالع رسانی به مسئول انتظامات جهت حضور در بخ

بزار ... ضمن ا ترس وینی های الزم بر اساس فرهنگ ، میزان اسهمراه متوفی را به اتاق مناسب هدایت نموده و با پیش ب

 همدری خبر فوت بیمار را به همراه ایشان ارائه می نماید . 

ماس خود ماره تشدر شیفت های شب یا در زمانیکه همراه در بخش حضور ندارد در صورتیکه فرد مشخصی از خانواده  -2

یر این غماره و در آن ش روری و فوری به ایشان اطالع داده شود فرد مسئول بهرا در اختیار بخش قرار داده تا در موارد ض

 صت ممکن درین فرصورت به شماره ثبت شده در پرونده تماس گرفته و از ایشان درخواست می نماید فردی مطمئن در اول

 بیمارستان جهت انجام امور مربوطه حاضر شود . 

 ند . می دهناطالع  وان به صورت تلفنی به خانواده و همراه ایشانفرد مسئول خبر فوت بیمار  را به هیچ عن -

تاق ن را به ات ایشاپس از حضور همراه متوفی در بیمارستان مسئول  اطالع رسانی ، ضمن هماهنگی با مسئول انتظاما -3

 ی به ایشانهمدر مناسب هدایت و ضمن کسب اطمینان از آمادگی روحی و جسمی مراجعه کننده خبر فوت را با ضمن ابراز

 ی نماید . ان فراهم مد امکحشیون بنا بر فرهنگ فرد را تا گریه وم را جهت ابراز احساسات واطالع داده و فضا و امکانات الز

ختیار ا در امسئول شیفت انتظامات موظف است ضمن هماهنگی با مسئولین بخش و سردخانه زمان و فضای مناسب ر -5

رار یر حداقل قت تاثاحساسات قرار دهد به نحویکه تا حد امکان سایر بیماران و همراهان تح همراهان متوفی جهت ابراز

 گیرند . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

 نحوه گفتن خبر بد به بیمار  خط مشی :  عنوان

گفتن خبر  در بخش با شرایط ذیل جهت برگزاری جلسهیا فضایی مناسب یک اتاق در صورت امکان مسئول هر بخش -1

 بد آماده نموده و به پرسنل و پزشکان بخش اطالع رسانی می نماید : 

 دارای صندلی راحت جهت نشستن به تعداد حاضرین  -

 .  فظ شودحفضای اتاق مذکور دارای حریم مناسبی باشد بنحوی که محرمانگی اطالعات ذکر شده در این جلسه  -

 د پرسنل نباشد . محل ترد -

 محل قرار گرفتن تلفنی که دیگران باید به آن پاسخ دهند نباشد .  -

 یا نیمه رسمی باشد .  –غیررسمی  –فضای اتاق صمیمانه  -

... در محیط  کردن مریض و faintامکانات پذیرایی و نیز مدیریت کردن واکنش های فیزیولوژیک احتمالی همچون  -

 در دسترس باشد . 

ارد و در یشان را دمراه اپزشک مسئول بیمار که آگاه ترین فرد تیم درمان می باشد مسئولیت گفتن خبر بد به بیمار یا ه -2

ن اسابقه ترییا ب صورت عدم حضور پزشک با توجه به تصویب در کمیته اخالق بیمارستان این مسئولیت به دستیار ایشان

رنامه آینده ب –(  prognosesسواالت درباره سیر بیماری ) پروگنوز= پرستار حاضر در بخش که می تواند پاسخگوی 

 درمانی باشد تفویض می گردد.

ه و دایت نمودناسب هفرد مسئول جهت گفتن خبر بد در خصوص بیماری و عوارض آن بیمار یا همراه ایشان را به اتاق م -3

 یمار ارائهبه ب اری و روند آن اطالعات الزم رابا حفظ خونسردی  و ضمن احترام به عقاید و ارزش ها در خصوص بیم

 مینماید . 

ر صورت ردد و دگبیمار محرمانه حفظ  –در صورت ارائه اطالعات به خانواده یا همراه بیمار الزم است اسرار شخصی 

 تمایل بیمار و با رضایت ایشان اطالعات به اعضاء خانواده یا سایر همراهان ارائه می گردد . 

خش را بشایع  صوتی تصویری و مولتی مدیای علمی در خصوص بیماریهای -ان تا حد امکان وسایل نوشتاریبیمارست -4

 فراهم می نماید . 

نی بهتر طالع رسااصوتی تصویری و مولتی مدیای علمی بنا به ضرورت جهت آگاهی و  –فرد مسئول از وسایل نوشتاری  -5

 استفاده می نماید . 

ی ل هوشیارط اختالرفیت تصمیم گیری درباره بیماری خود را نداشته باشد یعنی صرفا در شرایدر صورتیکه بیمار ظ  -6

ان امور او در جری انونیبیمار، حمله حاد سایکوز  و نیز در بیماران عقب مانده ذهنی و کودکان زیر سن قانونی جایگزین ق

ی خود را به ط با بیمارد مرتببداشته باشند حق دانستن خبر قرار  می گیرد.  بعالوه بیماران می توانند در صورتیکه خود تمایل 

 دیگران واگذار نمایند .


