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 "خطر معرض در های جمعيت و پذير آسيب های گروه از حمايت و روش خط مشي

 99مهر تاريخ آخرين بازنگری: 97مهر  تاريخ تهيه: FH-PP-16 :سندكد 

 1400تاريخ بازنگری بعدی: مهر  99مهر ابالغ:  آخرين تاريخ 4ويرايش: 

 

 

 "خطر معرض در های جمعیت و پذير آسیب های گروه از حمايت عنوان خط مشي:

 

 بيانيه ) هدف وسياست (:

    هدف :

 رسیدگي و تكريم ارباب رجوع -

 حفظ شخصیت بیمار و احترام به وی -

  های آسیب پذيرحمايت از بیماران و گروه  -

 چرايي: 

  لزوم حمايت و شناسائي گروه های آسیب پذير براساس سیاست های بیمارستان

 سياست :  

 پیروی از سیاست های كلي حمايت از گروه های آسیب پذير 

 فراهم نمودن امكانات بیمارستان

 تعاريف :

 :شامل پذير آسیب های گروه.  

 كودكان  

 باردار زنان  

 افرادناتوان  

 سالمندان  

 رواني بیماران  

 الهويه مجهول خدمت گیرندگان  

 وجسمي ذهني معلوالن  

 سرپرست بدون افراد  

 باشند مي خطر درمعرض وديگرجمعیتهای  

 بیمارستانكلیه بخشهای  دامنه كاربرد: بیمارستانشاغل در ركنان كا صاحبان فرايند:

  

  مسئول حقوق گیرنده خدمت :فرد پاسخگو  همراهان، كاركنانبیماران،  ذينفعان:
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 نحوه نظارت بر اجرای خط مشي و روش:

 مشاهده ، مصاحبه ، كنترل مستندات:

بر روند اجرای اين خط مشي نظارت مي نمايند و طي بازديد های خود درصورت نیاز  مسئول حقوق گیرنده خدمت

 نسبت به انجام مداخله و يا اقدام اصالحي الزم اقدام مي نمايند. 

 

 روش اجرا )مسوول انجام كار،زمان،مکان،.......(:

 كلیه پرسنل شاغل در بیمارستان گروه های آسیب پذير مطابق با موارد ذكر شده در تعريف را مي شناسند. -1

بیمارستان از گروه های آسیب پذير نامبرده، به طور مناسب )تجهیزاتي، فیزيكي، ايمني و درماني( حمايت مي  -2

 نمايد. 

بیمارستان، گروه بیماران آسیب پذير و در معرض خطر شناسايي شده و برای حمايت ازحقوق اين افراد در اين در  -3

 گروه ها فرايندی را ايجاد مي كند.

به مسئولیتهای خود در اين فرايند واقف هستند و در اين فرايند ذكرشده است كه شاغل در مركز كاركنان كلیه  -4

 اين گروه در الويت مي باشند.

 شناسايي و جمع آوری اطالعات در خصوص گروه هدف توسط مسئولین بخش ها صورت مي پذيرد.  -5

در صورتیكه بیماران در حالت اغما يا افرادی با ناتوانیهای ذهني يا عاطفي در سازمان بستری باشند نیز در اين  -6

 فرايند لحاظ مي شوند. 

 و نوبت دهي نیز مي باشند.  گروه های آسیب پذير شناسائي شده، دارای اولويت درمان -7

 جهت رفاه حال افراد ناتوان و سالمند نرده های اطراف ديوار تعبیه شده است.  -8

 درمان و انجام عمل جراحي توسط پزشك جهت گروه های آسیب پذير با احتیاطات خاصي صورت مي گیرد.  -9

 ي از نزديكان آنها اخذ مي گردد. جهت گروه های آسیب پذير، رضايتنامه جهت ادامة درمان و انجام اعمال جراح -10

ی ورود به بخش و همراه بودن با جهت حمايت و نگهداری كودكان يك نفر همراهي بخصوص مادر بیمار، اجازه -11

 وی را دارد. 

دارای نرده اطراف تخت جهت جلوگیری از سقوط بیمار و آسیب به بیمار مي  درمانيتخت های بخش های  -12

 باشند. 

 فراد ناتوان و سالمندان در بخش ها موجود مي باشد.ويلچر جهت جابجائي ا -13

 تخفیف آنها شامل درمان ی هزينه اينكه بعنوان مثال گرفته صورت تمهیداتي ،نیز سرپرست بدون افراد جهت -14

 شود مي

 میشود،مانندمحافظت هم فیزيكي حرمتهای فراترازهتك ايمني های حوزه شامل پذير آسیب گروه از حمايت.  15

 سوزی اتش بروز هنگام خدمات،ياكمك ازارائه انگارانه،امتناع سهل سوءاستفاده،مراقبت درمقابل

 



 

واحد بهبود كيفيت - فرمانيه بيمارستان  

 

 

 "خطر معرض در های جمعيت و پذير آسيب های گروه از حمايت و روش خط مشي

 99مهر تاريخ آخرين بازنگری: 97مهر  تاريخ تهيه: FH-PP-16 :سندكد 

 1400تاريخ بازنگری بعدی: مهر  99مهر ابالغ:  آخرين تاريخ 4ويرايش: 

 

 

 امکانات: منابع/ مراجع : 

 نیروی انسانيمنابع مالي ،  

استانداردهای اعتباربخشي، ويراش سوم، فصل مراجع: 

 رعايت حقوق گیرندگان خدمت

 

   ويلچر، تخت و....
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 امضاء سمت نام و نام خانوادگي 

 تهيه كنندگان

  مدير بیمارستان قلي پورخانم 

 آقای دكتر آرين
 

  2رئیس بخش 

 خانم دكتر حجتي
 3رئیس بخش 

 

 رابطخانم 
 

  مدير دفتر پرستاری

 خانم  مشكاتي

 

مسئول حقوق گیرنده خدمت/دبیر 

 كمیته اخالق پزشكي

 

 

 خانم سعادتي

 

  نماينده سرپرستاران

 خانم سیاتیری
 

  نماينده كمك بهیاران

 كريمي خانم
 

  نماينده خدمات

  معاون درمان بیمارستان آقای دكتر عسگری تأييد كننده

  رئیس بیمارستان آقای دكتر كريمي ابالغ كننده


