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 مدیریت و رهبری
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 روش اجرایی استفاده صحیح از ابزارهای مهار فیزیکی 
  مراقبت های عمومی بالینی
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 مدیریت مراقبت پرستاری

  مراقبت های پرستاری روش اجرایی نظارت بر اداره امور بخش های بالینی  21
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  مراقبت های پرستاری نظارت بر انتقال موقت بیماران جهت اخذ خدمات به خارج از بیمارستان 24

  مراقبت های پرستاری سایر مراکزنظارت بر اعزام بیماران به  25

  مراقبت های پرستاری نظارت بر روند انجام مشاوره های پزشکی داخل و خارج از بیمارستان 26

  مراقبت های پرستاری نظارت بر تعامل بخشهای بالینی با سایر بخشها 27
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روش اجرایی تأمین تجهیزات پشتیبان و یا تعمیر آنها در کوتاه ترین زمان ممکن و در طول  41

 شبانه روز 
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  خدمات رختشویخانه روش اجرایی جمع آوری و تفکیک و جابجایی لباس ها و ملحفه های کثیف از بخش ها  51

روش اجرایی جمع آوری، تفکیک و جا به جایی لباس ها و ملحفه های آغشته به  51
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روش اجرایی پیشگیری از عفونت مجاری تنفسی که از طریق انتوباسیون، حمایت  54
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  عفونت کنترل

  کنترل عفونت عروقی روش اجرایی پیشگیری و کنترل عفونت های کتترهای 55
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  طب انتقال خون روش اجرایی مدیریت عوارض ناخواسته احتمالی به دنبال تزریق خون  62

روش اجرایی نحوه شناسایی بیمار، نحوه نمونه گیری، نحوه آماده سازی بیمار قبل از  63

 تزریق خون 

  طب انتقال خون

  طب انتقال خون روش اجرایی نحوه تزریق خون و فرآورده ها 64
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 4روش اجرایی درخواست و تزریق خون برای نوزادان و شیرخواران با سن کمتر از  65

 ماه 

 

  طب انتقال خون

 مدیریت اطالعات سالمت

روش اجرایی شرایط و معیارهای دسترسی درون سازمانی، برون سازمانی به  66

 اطالعات بیماران 

  مدیریت اطالعات سالمت 

روش اجرایی سازماندهی درونی پرونده های پزشکی از نظر مشخص بودن ترتیب  67

 محتویات پرونده بیمار 

  مدیریت اطالعات سالمت 

  مدیریت اطالعات سالمت  روش اجرایی محافظت و امنیت سیستم ذخیره و بازیابی اطالعات  68

  مدیریت اطالعات سالمت  روش اجرایی ثبت و کنترل خروج پرونده پزشکی از واحد مدیریت اطالعات سالمت  69

روش اجرایی استفاده از حرف اختصاری مجاز و کاربرد آنها در مستندات، به ویژه در  71

 پرونده بیمار 

  مدیریت اطالعات سالمت 

  فناوری اطالعات روش اجرایی پشتیبانی از سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری بیمارستان  71

روش اجرایی نگهداری و پشتیبانی منظم داده ها و اطالعات الکترونیکی و تهیه  63

 نسخه پشتیبان 

  فناوری اطالعات

 تسهیالت و سالمت

روش اجرایی حفظ محرمانگی و تعیین سطح دسترسی افراد مجاز به اطالعات  73

 بیماران 

  تسهیالت و حمایت ها

  تسهیالت و حمایت ها روش اجرایی نحوه ارائه خدمات به بیماران مجهول الهویه  74


