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 مقدمه 
 

 « بسمه تعالی» 
 
 

 با فعالیت های این شماکتابچه ای که در اختیار دارید با هدف آشنایی فراگیر محترم        

و سازمان تهیه شده است. لذا  بیمارانمرکز، قوانین و مقررات اداری، حقوق متقابل شما، 

ا عه کامل و دقیق آن رتن به خانواده بزرگ پورسینا، مطالضمن خیر مقدم به شما برای پیوس

 به شما توصیه می نمائیم.

 
 

 را به ما عطا کردبا سپاس از خدواند بزرگ که توفیق خدمت به بیماران 

 

 

 

 

  

 ظهیر ریحانیاندکتر  

 پورسینا آموزشی درمانیمرکز  ریاست
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 پورسینا آموزش درمانیمعرفی مرکز  

 

بیمارستان پورسینای رشت به عنوان مرکزترومای استان گیالن  متشکل از بخش های ارتوپدی، جراحی 

، تصویربرداری، اتاق عمل،  ICUاورژانس ، تروما ، استروک، عمومی ، جراحی مغز و اعصاب ، داخلی اعصاب ، 

بوده  و هیچگونه محدودیتی از نظر پذیرش بیماران  LTMآزمایشگاه و پاتولوژی، تصویربرداری، آندوسکوپی و

ندارد و به  بیماران پذیرفته شده از تمام نقاط استان  گیالن و استان های مجاور؛ مازندران، زنجان ، اردبیل 

بیماران غیر اوژانسی این بیمارستان از طریق  . خدمت ارایه می کندتمامی مدت شبانه روز و قزوین در 

های تخصصی و بعداز کنترل توسط پزشکان متخصص بیمارستان و نوبت از قبل تعیین شده ،  درمانگاه

 توسط واحد پذیرش بستری می شوند .

 :پورسینا و درمانی یمعرفی بخش های آموزش

می باشد  تخت  19دو با اورژانس  و تخت و  16اورژانس یک با  شامل دو بخش ژانس:راو های  بخش

ی م پیمان اسدی سیامک ریماز و اورژانس دو آقای دکترژانس یک بر عهده آقای دکتر روکه ریاست بخش ا

  : باشد

  تریاژ 2و  1تمامی  بیماران سطح  آی سی یو اورژانسبخشESI  ه از سطح هوشیاری پائین ک

یو  آی سی.  پذیرش می کندتنفسی و مراقبت فوری دارند را  –برخودارند و نیاز به احیاء قلبی 

 شوک و  ونتیالتورمی باشد. DCمانیتورینگ  ،   ECGبه اورژانس هم اکنون مجهز 

  ارائه تمامی اقدامات درمانی و پاراکلینیکی  این بخش  از مهمترین  فعالیت های 2بخش اورژانس

 که نیاز به خدمت رسانی اورژانس دارند می باشد. ESIتریاژ  3 حبرای بیماران سط
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که ریاست بخش بر عهده آقای دکتر تخت می باشد  34این بخش دارای  اعصاب: مغز و داخلیبخش 
  ،غزی ، فشار خون باال اعصاب ) سکته مبیمارانی که دارای  مشکل داخلی  مظفر حسینی نژاد می باشد .

هستند  را پذیرش می دهد و مجهز به دستگاه  (و...، تشنج ، بیماری عصبی عضالنی  MSن باره ، یلگ
TCD و EEG  وEMG  می باشد. 

 : امیررضاکه ریاست بخش برعهده آقای دکتر  تخت فعال می باشد 8دارای  بخش استروک 

که واجد شرایط دریافت داروهای ترومبولیتیک مغزی می باشد. بیمارانی با مشکل سکته قایقران 

 .می شوند بستریبخش  این در هستند،  وریدی و ترومبکتوم مکانیکی

به ریاست بخش دکتر مهران سلیمانها  تخت ( 25) با زنان  ارتوپدی بخش سه شامل  :  ارتوپدی هایبخش

به ریاست دکتر محسن  تخت ( 23) دو مردان   وبه ریاست دکتر امیر ساالری  تخت ( 32) یک مردان  ،

 .می باشد مردانی 

 می دهد . پذیرش را به صورت اورژانس و غیر اورژانس که بیماران نیازمند به عمل جراحی ارتوپدی

 جراحیوایرج باقی به ریاست بخش دکتر  تخت ( 26با )  زنانشامل دو بخش جراحی : جراحی بخشهای 

 . می باشدبا ریاست بخش دکتر رامین ابراهیمیان  تخت ( 24)با مردان 

ا ر دارند ) شکم ، قفسه سینه و ترمیمی فک وصورت واندام ها ( نیازمند به خدمات جراحیبیماران  که
 پذیرش می دهد .

ظهیر ریاست بخش دکتر و به  تخت ( 14)با شامل دو بخش الکتیو اعصاب: و جراحی مغز هایبخش
می  سیف اهلل جعفریبا ریاست بخش دکتر (تخت 31با  غیرالکتیو) بخش پروفسور سمیعی و ریحانیان

 باشد.
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شامل سی تی اسکن و تصویربرداری و ام آر آی بیمارستان با ریاست خانم دکتر  بخش رادیولوژی:
 سیما فالح ارض پیما می باشد.

 .می باشد  جراحیشامل دو بخش جنرال و :  ICUهای بخش

 ICU که ریاست این بخش بر عهده دکتر علی اشرف می باشد تخت فعال موجود است  11در این بخش  : جراحی

و تمام بیماران دارای  کاهش سطح هوشیاری )بیمارانی که نیاز به مراقبت ویژه دارند ( را پذیرش می دهد و مجهز 

شوک (،  DCکسی متر )کنترل نبض (، شوک قلبی )  به دستگاه تنفس مصنوعی ) ونتیالتور (، دستگاه پالس ا

 (، رادیولوژی  پرتابل و ساکشن سانترال می باشد . ECGکنترل کارکرد قلب ) مانیتورینگ (، نوار قلب )
 ICU و تمام بیماران بخش بر عهده دکتر انوش دهنادی مقدم می باشد  که ریاستتخت بوده  22دارای  :جنرال

( را پذیرش می دهد و مجهز به دستگاه تنفس رند)بیمارانی را که نیاز به مراقبت ویژه دادارای هوشیاری پایین 

  شوک ،پالس اکسی متر ، کنترل نبض و بالدوارمر و ... می باشد . DC)ونتیالتور(، کنترل ضربان قلب،  مصنوعی

و بیهوشی ،   طب اورژانستخت بوده که با حضور  متخصصین  2این بخش دارای  اتاق عمل اورژانس:

 .عهده دارددارند را بر اورژانس سرپایی پذیرش تمامی بیمارانی را که نیاز به اعمال جراحی 

تمامی بیماران اورژانسی و غیر اورژانسی را به صورت شبانه روزی  پذیرش می دهد  و شامل  : 1اتاق عمل

می باشد و یکاوری  یک اتاق ر، اتاق عمل ارتوپدی، یک اتاق گچ گیری 3اتاق عمل جراحی،  2

 ریاست بخش این واحد بر عهده دکتر بهرام نادری نبی می باشد .  

اتاق عمل و یک اتاق  2در دو شیفت صبح و عصر فعال بوده و شامل  :)جراحی اعصاب(  2اتاق عمل

( جهت استریل نمودن وسائل بوده و اعمال اورژانسی و غیر اورژانسی در آن CSRریکاوری و یک اتاق ) 

فقرات در این اتاق عمل انجام می شود و دارای وسائل مجهز جهت انجام می پذیرد . عمل های مغزی و ستون 

 می باشد .  ظهیر ریحانیانمل می باشد و ریاست بخش این واحد بر عهده دکتر کاهش زمان ع
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 :ی پورسیناآموزشمعرفی خدمات 

 ر بیمارستان را بآموزشی این  تدکتر بابک بخشایش معاونجناب آقای  :مرکز آموزشی معاونت

 عهده دارند.
کارآموزان و سایر  -کارورزان -های آموزشی فراگیران از جمله دستیاران نظارت بر کلیه فعالیت

  .دانشجویان گروه علوم پزشکی به عهده معاونت آموزشی مرکز می باشد
 

  آموزش واحد توسعه(بالینیEDO):  این واحد مسئولیت ارتقای کیفی آموزش و نظارت بر

تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی و اجرای روش های نوین آموزشی در مرکز آموزش درمانی 

 عهده دارد. رپورسینا را ب
 

 آموزشی فراگیران اعم از دوره دستیاری تخصصی، کارورزی  کلیه خدمات :واحد خدمات آموزشی ،

ای علوم پزشکی به عهده واحد خدمات آموزشی می هرشته پزشکی و سایر دانشجویان رشته  کارآموزی

باشد. سایر فعالیت های این واحد شامل ارائه خدمات سمعی بصری ، خدمات امانت کتاب توسط کتابخانه، 

، خدمات رفاهی)برنامه OFFLINE و ONLINEک پزشکی به صورتدسترسی به منابع الکترونی

 . ریزی اسکان و تغذیه(، هماهنگی های بین بخشی با دانشکده ها و معاونت آموزشی دانشگاه می باشد
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 (( EEGنوار مغز  ،سونوگرافی ، بانک خون   ، رادیولوژی  ، آزمایشگاه  خدمات پاراکلینیکی :معرفی 

 پاتولوژی ،آندوسکوپی، ، داروخانه ،  MRI)آی)-آر-ام ، سی تی اسکن،   فیزیوتراپی نوار عصب عضله ،

 . مشاوره و تغذیه 

رگزینی کا-دفتر بهبود   - تجهیزات پزشکی -فناوری اطالعات   -حسابداری :  خدمات مدیریتیمعرفی 

 -بهداشت حرفه ای –بهداشت محیط    -تأسیسات  -انبار   -تدارکات    -دفتر مدیریت  - دبیرخانه –

 - پذیرش -امور رفاهی –منابع انسانی  -مدیریت اطالعات سالمت )مدارک پزشکی(  -روابط عمومی 

واحد رسیدگی به شکایات، پیشنهادات و  -واحد سالمت روان   -حراست  - خدمات عمومی  - مددکاری

 . انتقادات

این مرکز جهت مدیریت و هدایت مراکز  مرکز توسعه تحقیقات بالینی  خدمات پژوهشی :معرفی 

پورسینا تحقیقات بالینی خود را انجام می دهند تاسیس و در عین دانشگاهی تحقیقاتی که در بستر مرکز 

استقالل در تعامل کامل و نزدیک با مرکز جهت رسیدن به اهداف مشترک فعالیت می نماید . از سایر 

 قات تروما و مرکز تحقیقات ارتوپدی نیز  اشاره نمود.خدمات پژوهشی مرکز، می توان به مرکز تحقی
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 مرکز آموزشی درمانی پورسیناآموزشی  اهداف   
 

 اهداف جزئی هدف کلی

ارتقاء توانمندی علمی ، مهارتی و 

پژوهشی اعضاء هیئت علمی و 

 فراگیران

 توانمندسازی فراگیران در زمینه های :

 تشخیص و درمان بیماران-1

 ارتقاء سالمت و اقدمات پیشگیری -2

 استدالل و تصمیم گیری -3

 توانمندسازی فراگیران در مهارتهای بالینی

رعایت اصول حرفه ای و اخالقی فراگیران  و تالش در رشد 

 ارتباطات فردی

ارتقاء توانمندی اعضاء هیئت علمی در آموزش صحیح به 

 فراگیران

 علمی و فراگیرانارتقاء رضایتمندی اعضاء هیئت 

 توسعه تحقیقات پژوهشی
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 منشور حقوق بیمار :

این منشور با توجه به ارزش های واالی انسانی و مبتنی بر فرهنگ اسالمی و ایرانی، بر پایه برابری کرامت 

ذاتی تمامی گیرندگان خدمات سالمت و با هدف حفظ ، ارتقاء و تحکیم رابطه انسانی میان ارائه کنندگان و 

 گیرندگان خدمات سالمت، تنظیم شده است .

 بر این اساس منشور حقوق بیمار به شرح زیر می باشد؛

 دریافت مطلوب خدمات سالمت، حق بیمار است . -

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

 باید محترم شمرده شود . حق انتخاب و تصمیم گیری آزادانه بیمار در دریافت خدمات سالمت -

ارائه خدمات سالمت باید مبتنی بر احترام به حریم خصوصی بیمار )حق خلوت ( و رعایت اصل   -

 رازداری باشد .

 دسترسی به نظام کارآمد رسیدگی به شکایات حق بیمار است . -

اشد ، ری بدر اجرای مفاد این منشور در صورتی که بیمار به هر دلیلی فاقد ظرفیت تصمیم گی توضیح:

اعمال کلیه ی حقوق بیمار) مذکور در این منشور(  بر عهده ی تصمیم گیرنده ی قانونی جایگزین خواهد 

بود. البته چنانچه تصمیم گیرنده ی جایگزین بر خالف نظر پزشک ، مانع درمان  بیمار شود ، پزشک می 

 نماید .تواند از طریق مراجع ذیربط درخواست تجدید نظر در تصمیم گیری را ب

چنانچه بیماری که فاقد ظرفیت کافی برای تصمیم گیری است، اما می تواند در بخشی از روند درمان 

 معقوالنه تصمیم بگیرد ، باید تصمیم او محترم شمرده شود 
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 انقوانین و مقررات فراگیر

 رفتار حرفه ای اخالق و

شگاه های علوم پزشکی شجو در دان تربیت نیروی  ، در حقیقت از آنجا که هدف از آموزش دان

و احتماالً ورود به حریم خصوصی افراد است و پیرا پزشکی مقدس پزشکی  ماهر جهت انجام حرفه

از این رو به عنوان یک  وظیفه ی شرررعی و اخالقی ، دانش آموخته موظا اسررت رفتاری کامالً . 

همواره به عنوان  حرفه ای و متناسررب با شررأن محیط های علمی و درمانی از خود نشرران دهد و

 .مشاوره ی رازدار به حریم خصوصی و شأن و مقام دیگران احترام بگذارد 

 :پژوهشی  –محیط های آموزشی  در : الزامات کلی دانشجویانالف 

 .خودداری نمایند  تدریسالل به هنگام تدانشجویان می باید از ایجاد هر گونه اخ .1

بلند صحبت کردن ، خندیدن -3خوردن وآشامیدن -2ورود به کالس بعد استاد-1)مصادیق اختالل :

 وتصویری ( از تلفن همراه و سایر وسایل صوتیاستفاده  -4و ایجاد سرو صدا 

 .،ممنوع است  و رفتارحرفه ایست که خالف منزلت دانشجویی رفتار یا عملی انجام هرگونه .2

 .در اختیار ، از وظایا دانشجو است آموزشی تجهیزات و  امکاناتحفاظت و استفاده صحیح از  .3

 :بالینی محیط های  در الزامات کلی دانشجویان -ب

از آنجائیکه رعایت حریم شخصی و آرامش روحی بیمار در هر شرایطی برای دانشجویان الزامی   .1

رضایت بیمار را اخذ  قبل از معاینه ، آزمایش و یا تهیه شرح حال ،نمایند  سعی  داست، لذا بای

 نمایند .
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ینند بالینی وایمنی بب به ضرر بیمار و یا ناقض مقرراتدانشجویان درصورتی که دستورالعملی را   .2

 ، باید در ابتدا آن را با رزیدنت ارشد آموزش بالینی در میان بگذارند .
 هنگام معاینه باید حریم خصوصی بیماران رعایت شود . .3
 وفرهنگ بیماران احترام بگذارند . دانشجویان باید به مذهب .4
 دانشجویان باید اسرار بیماران  را حفظ نمایند . .5

 انفراگیر  مقررات انضباطی

دستیارانی که در انجام وظایف خود به نحو قابل توجهی کوشش کنند برحسب مورد به شرح زیر مورد 

 تشویق قرار خواهند گرفت :

 نهاد رئیس بخشاعطای تقدیر نامه از سوی مدیر گروه به پیش -1

 اعطای تقدیر نامه از سوی دانشکده به پیشنهاد رئیس بخش و تائید مدیر گروه -2

 اعطای تقدیر نامه از سوی رئیس دالنشگاه به پیشنهاد رئیس دانشکده -3

با توجه به اهمیت مسئله بر حسب  انجام وظایف محوله قصور ورزند  دردر صورتیکه دستیاران مقیم 

 مورد تنبیهاتی به شرح زیر در مورد آن ها اعمال خواهد شد :

 اخطار کتبی از سوی مدیر گروه به پیشنهاد رئیس بخش -1

 توبیخ کتبی  از سوی دانشکده به پبشنهاد رئیس بخش و تایید مدیر گروه  -2

موجب تعلیق چهار هفته ای  که حداکثرلفات اولیه کارورزان و دستیاران به تخ** رسیدگی 

( با رئیس بیمارستان و رئیس بخش قطع حقوق و افزایش دوره و درج درپرونده)با خواهد شد 

 مربوطه خواهد بود . 
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 :   حرفه ای دانشجویان در محیط های آموزشی ،  پژوهشی و بالینی پوشش

 .حجاب باید کامل و بر اساس شئون اسالمی و دانشجویی باشد  .1
 لباس فرم دانشجویان باید به صورت پاکیزه و مرتب و با دکمه های بسته باشد .  .2

استفاده از مانتو ، شلوار ، مقنعه ) برای خانمها (و جوراب متعارف جهت پوشش الزامی است  .3

 به دور از مدهای افراطی باشد .و 

 .پوشیدن مانتو تنگ یا خیلی گشاد کوتاه یا خیلی بلند مجاز نیست  .4

 .باید اندازه متعارف داشته باشد و تنگ و کوتاه نباشد شلوار   .5

 .کفش باید ساده ، تمیز با پاشنه متعارف و بدون صدای آزاردهنده باشد  .6

 از مانتو و شلواری که ضخامت الزم را برای حفظ پوشش ندارد ، استفاده نگردد .  .7

ز و ایستی کوتاه ، تمیبه دلیل افزایش انتقال عفونت و آسیب به افراد و تجهیزات، ناخنها ب  .8

 پیراسته باشند .

کارت شناسایی ارایه شده از سوی معاونت آموزشی شامل : عکس ، نام ونام خانوادگی ، آرم   .9

دانشگاه ، رشته تحصیلی و سمت دانشجو بایستی بر روی لباس فرم در سمت چپ   به 

 طوری که قابل رویت باشد نصب گردد .

 دمترعایت حقوق گیرندگان خبیانیه   
مرکز آموزشی درمانی پورسینا با هدف تأمین حقوق گیرندگان خدمات سالمت، حفظ و ارتقاء و تحکیم رابطه 

انسانی بین ارائه کنندگان و گیرندگان خدمات سالمت ، رعایت موارد ذیل را که بر گرفته از قوانین و مقررات 

 .الزامی می داند فراگیرانهمه جاری می باشد ، برای 
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با رعایت موازین اخالقی اسالمی و طبق منشور اخالقی و اداری وظایا خود را  فراگیران تمامی  -1

به نحو احسن در راه خدمت به مردم و با در نظر گرفتن حقوق و خواسته های قانونی آنها انجام 

 (.ر حقوق بیمار در ادامه خواهد آمدملزم به رعایت منشور حقوق بیمار می باشند )منشوو داده، 

 

د می باشن تمامی مراجعه کنندگان به مرکز آموزشی درمانی پورسینا از حقوق یکسان برخوردار  -2

و هرگونه بی اعتنایی به امور مراجعین و تخلا از قوانین و مقررات عمومی در این مرکز ممنوع 

 بوده، به شکایات واصله از سوی مراجعین رسیدگی خواهد شد .

ستمر ارتقای م دستیابی به رضایت خدمت گیرندگان از طریق با توجه به اینکه هدف نهایی مرکز -3

کیفیت خدمات سالمت می باشد رضایتسنجی از مراجعین به صورت ادواری در بیمارستان انجام 

 و در ارزیابی عملکرد پرسنل مربوطه تأثیر گذار می باشد .

مانت ، گشاده رویی مرکز موظفند ؛ وظایا خود را با دقت ، سرعت ، صداقت ، ا فراگیران  تمامی -4

، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی مرکز که به آنها ابالغ گردیده، ارائه 

نمایند و در مقابل عموم مراجعین به طور یکسان و به مرکز در خصوص انجام وظیفه پاسخگو می 

 باشند .

 اکیان مورد حمایت مرکز می باشدکارمندان مرکز در انجام وظایا و مسئولیتهای قانونی در برابر ش

 فراگیرانشرح وظایف 

رعایت شررئونات شرررعی و رفتار حرفه ای و پوشررش حرفه ای  در تمامی سرراعات حضررور در  .1

 بیمارستان  

شکی ا .2 شت درمان و آموزش پز سوی وزارت بهدا شده از  م از عرعایت مفاد آیین نامه های ابالغ 

 ....  استانداردهای اعتبار بخشی ،حفظ حقوق و ایمنی بیمار و 
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سط اتند   فراگیران .3 موظند در ابتدای دوره خود را به اتند مربوطه معرفی نمایند و معرفینامه تو

 .مربوطه امضا و به واحد آموزش اعالم گردد

 فراگیران از  مدیران گروههابین پی گیری تقسیم تختهای بستری بیماران  .4

 در ابتدای دوره توسط نماینده گروهاعالم لیست کشیک به واحد آموزش  .5

 ) یا دفتر مدیر گروه واقع در واحد آموزش)امضا روزانه دفاتر حضور و غیاب  .6

 حضور اینترنهای غیر کشیک در بخش ها جهت انجام امور بیماران و راند با اتند مربوطه  .7

 (کتابچه 16صفحه )رعایت الزامات اصول پرونده نویسی   .8

 انتخاب یک نفر نماینده برای هماهنگی کالس ها با اساتید مربوطه  .9

 . کنفرانس دانشجویی به عنوان کارگروهی با هماهنگی استاد مربوطه 3ارائه حداکثر  .10

ست  .11 سامی: شامل)اعالم لی شده جهت ثبت در فعالیتهای ( تاریخ.عنوان.ا سهای برگزار  کنفران

   .آموزشی گروه در ابتدای دوره

   .طبق برنامه  حضور فعال در تمامی فعالیت های آموزشی .12

 .  وظایا مطالعه دقیق بورد های اطالع رسانی واقع در بخش برای آشنایی بیشتر با  .13

 شرررح  تیورعا کولومیکور طبق مربوطه بخش یآموزشرر یتهایفعال و برنامه  در منظم حضررور .14

 گروه یعموم یپزشک یآموزش معاون و رگروهیمد توسط یمیتنظ ایوظا

 و یصرریتشررخ اقدامات جهت ازبخش خروج هنگام در نتوبهیا ای حال بد مارانیب کردن یهمراه .15

 اتند دیصرررالحد طبق گرید یدرمان مراکز به حال بد مارانیب اعزام هنگام نیهمچن و یدرمان

 . کیکش

شخ اقدامات هیکل انجام یریگیپ .16 س و یدرمان و یصیت شخ اقدامات جینتا نیآخر یبرر  و یصیت

 کیکش اتند به آن دادن اطالع و یدرمان
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 ریتفسرر - ABG گرفتن: باشررد یم کارورزان عهده بر ریز یدرمان و یصرریتشررخ اقدامات انجام .17

ECG -یفول کاتتر گذاشتن- معده لوله گذاشتن   

 لهیوسب کیکش اتند میمستق نظارت تحت و دیصالحد با ریز یدرمان و یصیتشخ اقدامات انجام .18

 Chest گذاشررتن - ییهوا راه یبرقرار و تراشرره لوله گذاشررتن:  اسررت انجام قابل    کارورز

Tube -  Tap س عیما شن - وژنیاف  پلورال ای تیآ شحات ساک شه لوله و حلق تر  رگ  -  ترا

   ECG گرفتن - یدیور یریگ نمونه و یریگ

 مارانیب از یریگ رگ شرررامل هیاول اقدامات انجام و اءیاح اتیعمل شرررامل ماریب کردن داریپا .19

شکل،گرفتن سر بر نظارت ، ABG م س و یفور تیرو و انجام عیت  با کردن ،انتوبه EKGریتف

 پانسرررمان انجام و NGT گرفتن و سرررونداژ ، اورژانس متخصررر  پزشرررک ای دنتیرز نظارت

 (ینورولوژ)

  محترم توجه فرمایید : دانشجوی

شی  شی ،  ،برنامه زمانبندی فعالیتهای آموز  گروه شرح وظایفراهنمای فرآیندهای آموز

 شناسی ویب دسترسی به فایلهای آس نحوهدستورالعمل  ، اورژانس  و لیست آزمایشات مربوطه

 بر روی بوردهای واحد آموزش و بخشها نصب می باشد .  آرشیو فایلهای تصویربرداری

 :الزامات نظام بیمه ای و درمانی  نحوه پرونده نویسی و 

  فرآیندثبت کامل اطالعات مربوط به مراقبت ودرمان بیمار است که به صورت ثبت حقایق ومشاهدات

بیمار اعم از بیماریهای فعلی و گذشته ، آزمایشات ، درمان و  )درباره سابقه بهداشتی)پزشکی مقتضی

یمار پرونده بنتایج درمان می باشد. از نظر قانونی مدارک پزشکی شامل تمام اطالعات کتبی موجود در 

هستند. پرونده بیمار در مراجع قانونی به عنوان قاضی، نقطه عطا دعاوی گروه های ذینفع می باشد 

و از حقوق بیمار، کادر درمانی و بیمارستان حمایت نموده، موجب کسب مصونیت برای گروه پزشکی 

 در مقابل دعاوی بیماران می گردد.
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 مستند سازی جهت ایجا د  ارتباط بین ارائه کنندگان خدمات  با توجه به اینکه مدارک پزشکی نیازهای

بهداشتی درمانی را فراهم می نماید و عالوه بر کاربردهای درمانی، آموزشی و پژوهشی به منظور 

 حمایت قانونی از بیمار و یا  ارائه کننده خدمت استفاده می شود. 

  برای کلیه متخصصین در امور بهداشت و مستندسازی پرونده پزشکی یک نیاز مهم قانونی و حرفه ای

درمان و تضمین کلیه مراقبت های حیاتی ارائه شده به بیمار است.  مستند سازی نوع بیماری، وضعیت 

بیمار در شروع و ادامه درمان، وسعت و کیفیت مراقبت و درمان فراهم شده برای بیمار، نتیجه مراقبت 

  و درمان مورد نیاز بیمار را نشان می دهد.

   در مسائل قانونی، یک پرونده ناق ، انعکاس دهنده مراقبت و درمان ناق  است. مراجع قانونی

 آنچه در پرونده ثبت” رسیدگی به سهل انگاری های درمانی و قصور پزشکی بر این نظر هستند که

 است.“ نشده یعنی انجام نشده

 ان های بیمه گر ، به عنوان خریداران الزامات بیمه ای مجموعه ای از الزامات تعیین شده  توسط سازم

 عمده سالمت است که ارائه دهنده خدمت ، ملزم به رعایت آنها می باشد .

  اجرای کلیه نکات مربوط به مستند سازی و پرونده نویسی 

  .ویزیت کلیه پزشکان میبایست  با مهر و امضا ء و تاریخ باشد 

  اخت است ساعت حق ویزیت یک رزیدنت قابل پرد 24در عرض هر 

  قابل پرداخت میباشد  4و  3مشاوره ها ی رزیدنت سال 

 کتاب ارزش نسبی درخواست شودمطابق بایدکدهای جراحی با . 

 با امضاء و تاریخ و ساعت به روشنی در پرونده ثبت گردد باید تمامی اقدامات درمانی.  

 ساختار پرونده بیمار :–الف 

تاریخ پذیرش  - نام بخش -شماره پرونده -خانوادگی بیمار نام و نام اطالعات سربرگ اوراق شامل: -1

 نام پزشک معالج -
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 تمام فرم های پرونده اصل باشد و عناصر اطالعات موجود تکمیل شوند.   -2

 در پرونده برگه شرح حال و معاینات فیزیکی بیمار توسط پزشک معالج تکمیل شود.  -3

 ک معالج تکمیل شود . برگه سیر پیشرفت بیماری روزانه توسط پزش -4

اطالعات و نتایج مشاوره های پزشکی و بررسی پاراکلینیکی به ترتیب زمانی در پرونده پزشکی بیمار  -5

 درج شود . 

 برگه دستورات پزشکی تکمیل شود. -6

 برگه خالصه پرونده موجود  باشد و در وقت الزم تکمیل شود -7

 ابه جایی بیمار در بخش ها بصورتدر صورت جابجایی بین بخشی بیمار، توضیح ج -

 on service note  وservice note off   .موجود باشد 

 اصول مستند سازی پرونده بیمار:–ب 

 مستندات خوانا باشند. -1

 تمام گزارش ها و مستندات پرونده  بیمار تاریخ و ساعت داشته باشند. -2 

 در تمام اطالعات ثبت شده در پرونده نام، نام خانوادگی و سمت ثبت کننده ذکر شود .  -3

 تمام اطالعات ثبت شده در پرونده بیمار مهر و امضا داشته باشند. -4

 برگه شرح حال و معاینات فیزیکی

  
 تکمیل شود.  گه شرح حال توسط دستیار، کارورز در پرونده بیمار بر

 های تکمیل شده توسط دستیار، کارورز و کارآموز موارد  ذیل ذکر شود :در برگه شرح حال 

 مشخصات دموگرافیک بیمار )سن، جنس، شغل و ...(  .1

 (CC: Chief Complaint) بیمار یشکایت اصل .2

 (PI: Present  Illness)شرح بیماری فعلی .3

 (PMH:  Past  Medical  History)سابقه پزشکی قبل .4
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 FH: (Family History))سابقه خانوادگی .5

 DH: (Drug History))ی یدارومصرف سابقه  .6

 SH: (Social History))سابقه اجتماعی .7

 R.O.S  (Review Of Systems))مروری بر سیستم های حیاتی .8

 PE:(Physical examination))معاینه فیزیکی .9

 ( Problem listذکر خالصه بصورت لیست مشکالت بیمار ) .10

 تشخی  های افتراقی  .11

 برنامه تشخیصی و درمانی  .12

 تاریخ، مهر و امضا پزشک مربوطه .13

 

 برگه سیر پیشرفت بیماری

 در پرونده بیمار، برگه سیر پیشرفت بیماری روزانه توسط دستیار، کارورز و کارآموز تکمیل شود. 

 تاریخ و ساعت نگارش یادداشت شود. 

 می باشد.  SOAPبخش  4یادداشت روزانه شامل 
1-Subject   2-Assessment 
3-O bjective                         4-Plan 

 پزشک دستورات  برگه
 . شود ذکر زمان و خیتار

 :شود آغاز ریز مفاد با پزشک دستورات

 (IMPRESSION)تشخی  اولیه -1

 (CONDITION)وضعیت کلی بیمار -2

(URGENT- EMERGENT- NONURGENT) 
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 (POSITION)وضعیت استراحت بیمار -3
(SUPINE- SEMISITTING) 

 (Activity)وضعیت فعالیت بیمار -4

                          (CBR- RBR) 

 (DIET)وضعیت تغذیه بیمار -5
(NPO- PO-LOWSALT DIET- LOW FAT PIET) 

 دستورات تشخیصی و دارویی پزشک به طور خوانا نوشته شوند. -6

 در نوشتن دستورات دارویی موارد زیر رعایت شود: -7

 طور کامل و خوانا نوشتن نام دارد به -8

 ....(IVو CAPو  TAB)فرم مصرفی دارو -9

دوز دارو، مقدار داروی الزم ، سرعت تزریق دارو، نحوه رقیق کردن دارو، دستور مصرف دارو)فواصل  -10

 مصرف، مدت مصرف، راه مصرف(

 درخواست آزمایشات، بررسی های پاراکلینیکی به وضوح مشخ  شود. -11

 حیاتی بیمار، مانیتورینگ های الزم و ...به درستی نوشته شوند.اقدامات الزم در کنترل عالئم  -12

بررسی های     دستورات الزم در خصوص نحوه پانسمان)محل عمل و ...(آماده سازی قبل از انجام -13

 پارا کلینیکی، آزمایشگاهی، یا قبل از عمل داده شوند.

 قید شود. همهر و امضا پزشک مربوط -14

 

  برگه خالصه پرونده :
 خالصه پرونده موارد زیر ذکر شود: در برگه

 تاریخ پذیرش، تاریخ ترخی  

 خالصه شرح حال و معاینات فیزیکی 

 نتایج آزمایشات و تصاویر رادیولوژی)خصوصا آخرین نتایج در زمان ترخی (
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 اقدامات درمانی انجام شده 

 پروسیجرهای تشخیصی و جراحی های انجام شده 

 بستری در بیمارستانخالصه وضعیت بیمار در طول مدت 

 وضعیت بیمار حین ترخی  

 نحوه پیگیری بیمار پس از ترخی  و ذکر تاریخ مراجعه بعدی وی

 داروهای بیمار در زمان ترخی  با ذکر دستورالعمل مصرف آنها 

 آموزشات و توضیحات ارائه شده به بیمار و همراهان 

 ذکر تشخی  اولیه و تشخی  نهایی

 معالج تاریخ، امضا و مهر پزشک
 

 ایمنی بیمار :رعایت 
 –ستر زخم ب –که نسبت به استقرار شاخصهای ایمنی بیمار )مرگ ومیر هستند کلیه فراگیران موظا 

خطاهای بیمارستانی ( متعهد باشند و ایمنی بیمار را که  –عفونتهای بیمارستانی  –سقوط از تخت 

یکی از ارزشهای سازمانی پورسینا و از اولویتهای استراتژیک مرکز بوده و در برنامه استراتژیک لحاظ 

گردیده ، در سرلوحۀ کار خود قرار دهند و ضمن همکاری با کمیته های مربوطه خود را ملزم به رعایت 

بدانند و نسبت به گزارش خطاهای درمانی برای به مشارکت گذاشتن تجارب و  الزامات ایمنی بیمار

 .جلوگیری از تکرار مجدد خطاها کمک نمایند

 شاخص های سطح بیمارستانی ایمنی بیمار

 سقوط از تخت (1

 زخم بستر  (2
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 میزان بروز عفونت های مکتسبه  (3

 عوارض بیهوشی  (4

 عوارض انتقال خون  (5

  باز شدن زخم بعد از عمل (6

 خونریزی  بعد از عمل (7

 بجا ماندن جسم خارجی در محل عمل جراحی  (8

 پارگی یا بریدگی اتفاقی محل  (9

 آمبولی یا ترومبوز بعد از عمل (10

 عفونت محل جراحی (11

 مرگ بدنبال سکته قلبی (12

 تروماهای زایمان با یا بدون وسیله  (13

 تروما به نوزاد حین تولد  (14

 مرگ بعد از زایمان  (15
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 راه حل ایمنی بیمار

 به داروهای با نام و تلفظ مشابه جهت جلوگیری از خطای داروییتوجه  -

 توجه به مشخصات فردی بیمار جهت جلوگیری از خطا -

 ارتباط موثر در زمان تحویل بیمار -

 انجام پروسیژر صحیح در محل صحیح بدن بیمار -

 کنترل غلظت محلول های الکترولیت -

 خدمات اطمینان از صحت دارو درمانی در مراحل انتقالی ارایه -

 اجتناب ازاتصاالت نادرست سوند و لوله  -

 استفاده صرفا یکباره از وسایل تزریقات  -

 بهبود بهداشت دست برای جلوگیری از عفونت مرتبط با مراقبت های سالمتی -

 چک لیست تضمین ایمنی جراحی

 بیمار درست، محل درست عمل، عمل جراحی درست .1

 امنیت بیهوشی )داروهای بیهوشی( .2

 ملکرد تنفسی و راههای بیهوشیایمن بودن ع .3

 تمهید جبران خون از دست رفته .4

 عوارض ناخواسته یا آلرژیک داروئی .5

 جلوگیری از عفونت محل عمل جراحی .6



 
   

 
 

26 
 

 ممانعت از جاماندن سهوی لوازم جراحی و گازها در محل عمل .7

 آماده سازی جهت تحویل صحیح نمونه عمل بیمار به آزمایشگاه .8

  اعضای تیم درمانبرقراری ارتباط موثر بین  .9

 برقراری نظام مراقبت برای اتاق عمل و برنامه جراحی ایمن .10

ساعت پس از پذیرش  بیمار در بیمارستان ایجاد می شود  48 -72عفونتی که  : فونت بیمارستانیع

بشرطی که در زمان پذیرش عالئم آشکار عفونت را نداشته و بیماری در دوره کمون خود نباشد . عفونت 

  بیمارستانی می تواند از محیط کسب شود یا توسط فلور داخلی بیمار ایجاد شود .

چهار عفونت  زیر توسط تیم کنترل عفونت  روزانه   NNISاساس نظام مراقبت عفونتهای بیمارستانی بر

 شناسایی میگردد . 

 ب( عالئم ونشانه های عفونت ادراری          الا ( عالئم و نشانه های عفونت جراحی 

 د( عالئم و نشانه های پنومونی               ج( عالئم و نشانه های عفونت خونی 
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 فراگیرانایمنی رعایت 

 از لحاظ کنترل عفونت :ایمنی فراگیران رعایت  -

 رعایت موازین کنترل عفونت واحتیاطات استاندارد درحیطه کنترل عفونت وبهداشت محیط 

 

وبهداشت محیط جهت آشنایی باموازین کنترل عفونت رل عفونت تشرکت در کالسها وسمینارهای کن -

 وبهداشتی 

 مطالعه پمفلتها وتراکتهای آموزشی کنترل عفونت وبهداشت محیط براساس آخرین دستورالعمل -

 وبخشنامه های وزارتخانه 

 تشکیل پرونده بهداشتی  -

 اقدام جهت تزریق واکسن هپاتیت -

 تعیین تیتر آنتی بادی  جهت دریافت واکسن -

....(هنگام انجام پروسیجرهای -کاله-عینک محافظ -ماسک -ازتجهیزات حفاظت فردی )دستکشاستفاده  -

 درمانی

شغلی )نیدل استیک ،پاشیدن خون وترشحات به داخل چشم گزارش وپیگیری به موقع وسریع مواجهات -

 ومخاطها(

 -2تماس مستقیم حین مراقبت از بیمار  -1مهمترین و شایعترین راه انتقال عفونت ، تماس است : 

 –صحبت  –عطسه  –از راه قطرات ) سرفه  – 3تماس غیر مستقیم)اشیاءدست آلوده و پانسمان ( 

 برونکوسکوپی و ساکشن ( . 

پزشکان ، پرستاران ، فیزیوتراپها و سایر افرادی که بنحوی با بیماران سر و کار دارند یا از آنها  دست

 مراقبت میکنند مهمترین ابزار انتقال عفونت محسوب می شود .
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 رعایت بهداشت دست

o : روش صحیح شستن دست با آب و صابون 

 نمائید. در صورت امکان همیشه از آب تمیز، روان و لوله کشی استفاده  .1

ست ها را به هم  .2 شویی د ست صابون د ستفاده از  سپس با ا ست ها را با آب مرطوب کنید  ابتدا د

   بمالید، به نحوی که کلیه سطوح دستها را بپوشاند.

 با استفاده از حرکات چرخشی کا دستان و بین انگشتان را محکم به هم بمالید. .3

 دست ها را کامالً آبکشی نمائید. .4

 ای تمیز و یا حوله کاغذی یکبار مصرف دست ها را کامالً خشک نمائید .با حوله پارچه  .5

شده  .6 ستفاده  ستمال کاغذی ا شوی  با همان حوله یا د ست ش سپس جهت  شیر آب را ببندید و 

ست آن  مجدد حوله را به بین مخصوص الندری کثیا و یا در صورتی که دستمال یکبار مصرف ا

 را در سطل زباله بیندازید.

 .بپرهیزیدآنها د که دستهایتان کامال خشک شده اند و از آلودگی مجدد مطمئن شوی .7

 .دانیبرس به حداقل به خاطر افزایش خطر التهاب پوست در اثر تکرار تماسرا  آب داغ  استفاده از .8

o ضد عفونی دست وشر (Hand rub) 

 hand rubمنظور ضد عفونی دست با استفاده از محلول های مایع با بنیان الکلی جهت ه ب 

خشک شوند آنها را  مقدار کافی از محلول را در کا دست خود ریخته و تا زمانی که دستها کامأل

 . هم بمالیده ب
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 -2         (مطابق با احتیاطات استاندارد )شستن دست  -1 :ترتیب پوشیدن وسایل حفاظت فردی

محافظ صورت  - 5 ماسک -4 (اختیاری) پوشیدن کاله یا محافظت موهای سر -3  پوشیدن گان

  دستکش  - 6 یا عینک

      درآوردن  -1.)آلوده ترین آن را درآوردید  ابتدا(: ترتیب در آوردن وسایل حفاظت فردی              

در آوردن -5  درآوردن عینک یا محافظ صورت-4  شستن دست -3  در آوردن گان  -2  دستکش

 شستن دست  -7 ماسک از پشت سر

 : از لحاظ حفاظت فیزیکیایمنی فراگیران رعایت 

  ساعته در بیمارستان مستقر و مسئولین شیفتهای نگهبانی بایستی با  24نیروی انتظامی بصورت

همکاری ایشان نسبت به حفاظت از کارکنان ، فراگیران ، پزشکان ، اموال و اسناد بیمارستان 

 اقدام نمایند .

 شها بخصوص در ساعات مالقات جهت پیشگیری از کنترل کامل محیط بیمارستان و داخل بخ

حوادث ) مانند سرقت ، تخریب اموال بیمارستان ، آسیب به پرسنل ، فرار بیماران و ... ( برای 

 نگهبانها الزامی می باشد .

  شناسایی پزشکان ، فراگیران و کارکنان حوزه استحفاظی جهت حفاظت غیر محسوس از آنها و

 متفرقه به ایشان بایستی توسط نگهبان انجام گیرد .جلوگیری از تعرض افراد 

  آشنایی و بکارگیری سیستم ها و تجهیزات الکترونیکی امنیتی و حفاظتی و مخابراتی توسط

نگهبان و استفاده به موقع و مناسب از آنها در هنگام بروز حادثه و یا پیش بینی احتمال بروز 

 حادثه باید انجام گیرد .

  و جلوگیری از توقف افراد ناشناخته و مشکوک در بخشها و هدایت آنها به کنترل مکرر بخشها

 بیرون از بخش و یا خارج بیمارستان ، جهت ارتقای سطح امنیتی بخشها انجام گیرد .
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 : نحوه آموزش به بیمار توسط فراگیر

ورد دارند در م تمام بیماران حق. موزش به بیماران یکی از شاخص های کیفیت پذیرفته شده درمانی استآ

 کارشنا سش های مناسب را از پزشک ،پرستار،حفظ و ارتقاء سطح سالمت و پیشگیری از بیماری ها آموز

 .تغذیه و سایر کادر آموزشی دریافت نمایند

  و بیماری از و صالحدید اتند مربوطه ، بیمار را  با توجه به شرایط بیمار فراگیر می بایست 

  .سازد آگاه وضعیتش

 وی رابه وفعالیت حرکت فراگیر می بایست دامنه بیمار، حرکتی محدودیت داشتن درصورت 

  .دهد انجام را الزم اقدامات فیزیوتراپی به نیاز ودرصورت آموزش

 ، بیماربرساند اطالع رابه پرهیزازغذاها هرگونه و غذایی رژیم فراگیر می بایست. 

 جراحت باشد فراگیر می  هرگونه ویا زخم،  پانسمان و جراحی بیمار دارای صورتی که در

  .نماید بیمارتوصیه به را ازخود مراقبت وطریقه پانسمان تعویض زمان ، الزم نکات ؛ بایست

 تزریق زمان و انسولین انسولین؛دوز تزریق به بیمارولزوم بودن دیابتی همچنین درصورت 

 .نماید یادداشت بیمار برای را خوراکی داروهای از استفاده طریقه و انسولین

 داشته ای دوره آزمایشات انجام نیازبه بیمار ترخیص از پس پزشک دستور طبق چنانچه  

 توضیح و یادداشت بیمار برای را بعدی وتاریخ نموده آگاه آنها انجام به نسبت را بیمار. باشد 

 دهد
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 تکمیل مستندات پرونده ها
  تکمیل فرم شرح حال با مهر و امضا 

  تکمیل فرم سیر بیماری به صورت روزانه با مهر و امضا و ثبت عالئم حیاتی 

  گزارشات پزشکی بدون خط خوردگی و الک گرفتگی باشد و در صورت قلم خوردگی یک خط

ساده روی عبارت کشیده و روی آن خط عبارت اصالح شد ذکر گردیده و در پایان تعداد موارد 

  اصالحی با مهر و امضا  ثبت گردد.

 .در هنگام ثبت دستوات تاریخ و ساعت قید گردد 

  در پرونده بیمار ، تشخی  اولیه ، تشخی  حین درمان و تشخی  نهایی با علت بستری ثبت

 گردد. 

 .محدوده زمانی ویزیت ها و مشاوره ها رعایت گردد 

 
 تکمیل فرم های آموزش به بیمار و تلفیق دارویی

 رحین بستری و ترخی  عالوه بر ارائه آموزش های در ستون آموزش به بیمار توسط پزشک د

 چهره به چهره ، قسمت مزبور توسط پزشک آموزش دهنده مهر و امضا شود.

 .فرم هایی تلفیق دارویی توسط پزشک باید تکمیل و مهر وامضا صورت گیرد 

 درخواست های مشاوره
  تاریخ و ساعت مشاوره 

  درخواست توسط رزیدنت ارشد صورت گیرد 

  مشاوره )اورژانس یا غیر اورژانس(نوع 

  سرویس درخواست کننده 

 ) سرویس درخواست شونده )اتندینگ یا رزیدنتی 

 تکمیل سربرگ مشاوره ها 
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 درخواستی منطقی مشاوره 

  هنگام درخواست مشاوره جهت جلوگیری از درخواست تکراری مشاوره رزیدنت توجه به پاسخ

 الزامی می باشد. HIS آزمایشات و ازمون های پاراکلینیک و سیستم

  ، در هنگام انتقال اطالعات مشاوره رزیدنت موظف است در صورت تایید دستورات مشاوره

 دستورات ارائه شده را به طور کامل به فرم دستورات پزشک منتقل نماید 

   در صورت رزیدنتی بودن مشاوره ، رزیدنت سال سوم یا سال چهارم موظف به پاسخگویی مشاوره

 می باشد.

 
 حفظ حریم خصوصی و حفظ پوشیدگی بیمار

 
 معاینه نواحی پوشیده بدن بیمار توسط رزیدنت همگن  •

 اجتناب از معاینه های حساس مثل معاینه رکتال بدون توضیح دادن •

 اجتناب از برهنگی بیماران در حین راندهای آموزشی  •

 
 رضایت نامه

 

درمانی از کلیه خطرات عمل ،  یعنی امضاء مدرکی که بیمار قبل از تن دادن به هرگونه

 .راههای درمانی و جایگزین و خطرات آن توسط پزشک آگاهی یابد
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 قبل از اخذ رضایت آگاهانه باید
 توضیح تشخی  بیماری

 توضیح طبیعت وهدف از درمان و نوع مداخله مدنظر

 توصیا منافع وخطرات درمان پیشنهادی 

 هریک از آنهاتشریح درمانهای جایگزین و منافع وخطرات 

 مطرح کردن گزینه عدم درمان وتشریح خطرات آن)نه بیشتر از واقع(

 نتایج سرپیچی از درمان یا تاخیر در آن

 و سپس فرم رضایت آگاهانه توسط پزشک مهر و امضا گردد  

 
 نکات قابل توجه در اورژانس

  لزوم داشتن کارت شناسایی عکس دار 

  لزوم معرفی خود به گیرندگان خدمت 

  حضور به موقع در اورژانس 

  رعایت مقررات پوشش و حفظ ظاهر و آراستگی 

 رعایت تعامل بین گروهی 

  ویزیت به موقع و تعیین تکلیف سریع بیماران اورژانس 

  لزوم ثبت عالئم حیاتی در پرونده 

  ، تکمیل خالصه پرونده و مستندات پرونده بیماران در اورژانس)آموزش به بیمار،رضایت آگاهانه

 لفیق دارویی و...(ت

  اجتناب از درخواست غیر منطقیct scan   وMRI 

   ثبت تشخیص اولیه ، حین درمان و نهایی 

 درخواست منطقی آنتی بیوتیک 
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 درخواست منطقی پاراکلینیک توسط رزیدنت ارشد 

 پیگیری نتایج آزمایشات و درخواست های پاراکلینیک 

  فراورده های خونیرعایت نکات هموویژوالنس و درخواست منطقی  

 

 گواهی فوتدستورالعمل و نکات قابل توجه در 
  تمام اوراق دفترچه گواهی فوت، اوراق دارای اعتبار بالینی، حقوقی و قضایی است، نباید به سادگی

 مخدوش شود.

  قبل از اقدام به مهر و امضا و پر کردن گواهی، از رزیدنت ارشد یا اتند مربوطه، استعالم کنید که

 اجازه صدور گواهی فوت دارید یا خیر؟آیا 

  مرجع ثبت اطالعات دموگرافیک بیمار، شناسنامه عکس دار و کارت ملی بیمار است. اکتفا به

 پرونده بیمار نکنید.

  به امالی نام و نام خانوادگی بیمار و سایر اطالعات دموگرافیک بیمار، آدرس، دالیل فوت، نام و

 شماره نظام پزشکی و ...، دقت با وسواس داشته باشید. نام خانوادگی صادر کننده گواهی،

 .ابتدا تا انتها از یک خودکار و با یک خط نوشته شود 

  ،برگه ها به ترتیب از سفید شروع و به آبی، صورتی و  زرد ختم می شود. بعد از این چهار برگ

 زیربرگ جلد دفترچه را بگذارید تا اطالعات یک بیمار در برگه بعدی نیفتد.

  مهر و  23انتهای گواهی فوت، دو باکس برای مهر و امضای پزشک دارد؛ یکی روبروی بند ،

 ، محل مهر و امضای جواز دفن متوفی 24یکی هم روبروی بند  امضای صادر کننده گواهی فوت و

  در صورت قلم خوردگی بسیار محدود و کوچک، در پشت برگه سفید اصالح و مهر و امضای

 مجدد شود.

 ددی و حروفی تولد و فوت با وسواس و امالی صحیح و خوش خط نوشته شود.تاریخ ع 
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 مواردی که پزشک معالج نباید گواهی فوت صادر کند
 موارد تصادفات 

 خودکشی 

 غرق شدگی 

 سقوط از ارتفاع 

 نزاع و درگیری و شکایت خانواده از پزشک معالج 

  ساعت مراجعه به بیمارستان 24فوت زیر 

   فوت به دلیل نامشخ 

  مثال ( هر شرایطی که پزشک معالج به ابعاد قانونی شک کندabuse ) ... یا 

 
 لیف اولیای متوفی چه می شود؟پس تک

 
 :فرم ارجاع به پزشکی قانونی 

  فرم ارجاع از فرمهای رسمی بیمارستان پورسینا است که پزشک معالج / رزیدنت آن را مهر و

نزدیکترین کالنتری می برند و فرآیند قضایی آن را دنبال امضا می کند و خانواده متوفی آن را به 

 میکنند،

  از کالنتری به دادگاه و از آنجا به پزشکی قانونی و از پزشکی قانونی با بیمارستان مکاتبه می شود

که پرونده و جسد متوفی تحویل آنان شود. پس از تحویل جسد متوفی و پرونده به پزشکی 

شناسی پزشکی قانونی، برای متوفی گواهی فوت صادر میکنند و از قانونی، پس از بررسی و کار

 آنجا به هر کجا که مد نظر خانواده بیمار باشد ، برای تشریفات دفن اقدام می شود.
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 01333323970-71  شماره تلفن بیمارستان :

 246 داخلی واحد آموزش :
 

 نحوه مالقات حضوری دانشجویان با معاونت آموزشی

 : )آقای دکتر بابک بخشایش اقبالی( 

 ساعت ایام هفته مکان

 12تا  10 چهارشنبه هرهفته ساختمان ریاست

 در صورت نیاز روزهای دیگر به بخش داخلی مغز و اعصاب می توانند مراجعه کنند. 

 


