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بیانیه خط مشی :با توجه به لزوم حمایت و شناسائی گروه هاي آسیب پذیر بر اساس سیاست هاي بیمارستان و با هدف رسیدگی و تکریم ارباب رجوع
سیاست فراهم نمودن امکانات مناسب در بیمارستان براي این گروه از بیماران اتخاذ شده است.
تعاریف :گروه هاي آسیب پذیر شامل:
 کودکان

 زنان باردار
 افرادناتوان
 سالمندان

 بیماران روانی

 گیرندگان خدمت مجهول الهویه
 معلوالن ذهنی وجسمی
 افراد بدون سرپرست

 ودیگرجمعیتهاي درمعرض خطر می باشند
 درصورتیکه بیماران درحالت اغمایا افرادي باناتوانیهاي ذهنی یاعاطفی درسازمان بستري باشند نیزدراین فرایندمنظورمیشوند.
روش اجرایی:

مرحله فعالیتی که باید انجام شود
1
2

انجام دهنده

بیمارستان ازگروههاي آسیب پذیرنامبرده ،به طورمناسب( تجهیزاتی،فیزیکی،ایمنی ودرمانی )حمایت مینماید

کلیه کارمندان بیمارستان

شناسایی گروه بیماران آسیب پذیرودرمعرض خطر وبراي حمایت ازحقوق این افراد دراین گروهها،فرایندي

مسئولین بخش ها و مددکار

راایجادمیکند .فرایند نوشته شود.

3

کارکنان به مسئولیتها ي خود دراین فرایندواقف هستند.

4

شناسائی و جمع آوري اطالعات در خصوص گروه هدف صورت می پذیرد

توسط مسئولین بخش ها

5

گروه هاي آسیب پذیر شناسائی شده ،داراي اولویت درمان و نوبت دهی نیز می باشند

مسئول درمانگاه

6

جهت رفاه حال افراد ناتوان و سالمند نرده هاي اطراف دیوار تعبیه شود

7
8

درمان و انجام عمل جراحی توسط پزشک جهت گروه هاي آسیب پذیر ،با احتیاطات خاصی صورت می

مسئولین بخش ها

گیرد
جهت گرو هاي آسیب پذیر ،رضایتنامه جهت ادامه ي درمان و انجام اعمال جراحی ،از نزدیکان انها اخذ می
1

منشی بخش ها
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گردد
9
10

جهت حمایت و نگهداري کودکان یک نفر همراهی بخصوص مادر بیمار ،اجازه ي ورود به بخش و همراه

سرپرستار بخش

بودن با وي را دارد
تخت هاي بخش هاي اطفال و داراي نرده اطراف تخت جهت جلوگیري از سقوط بیمار و آسیب به بیمار

سرپرستار بخش

باشند.

منابع :قانون مدنی جمهوري اسالمی ایران و تجربیات بیمارستان
امکانات و کارکنان مرتبط:نرده هاي کنار سالن ها و بخش هاي بیمارستان ،ویلچیر،آسانسور مددکاري و کلیه پرسنل درمان و مسئول رعایت حقوق
گیرندگان خدمت
تهیه کنندگان
نام و نام خانودگی

سمت و امضا

تایید کنندگان
نام و نام

سمت و امضا

ابالغ کننده
نام و نام خانوادگی

سمت و امضا

خانوادگی

نجمه جندقی جعفري

مسئول رعایت حقوق گیرندگان خدمت

مریم مظاهري

سوپروایزر ارشد

صبا میرسیان

مسئول مددکاري

شریعت کنگرلو

محمد الهی پور
هادي کریمی

مسئول آموزش همگانی

2

مدیر پرستاري
مدیر بیمارستان

دکتر انوشیروان

رئیس

صادقی

بیمارستان

