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  بیاوٍ ی سیاست / خط مشی:

سهؼشع گشٍّْبی آسیت پزیش ٍ خوؼیت ّبی داص وِ سیبست ثیوبسستبى ولیِ وبسهٌذاى ٍتین دسهبى سا هَظف ًوَدُ  

ٍ ثیوبسی ، دست ثِ گشیجبى هشىالت ثی  خغش ثب ّذف یبسی سسبًذى ٍ ّوذلی ثب گشٍّی وِ ػالٍُ ثش هشىل خسوی

 شوبس دیگشی اص خولِ التظبدی ،اختوبػی ،سٍاًی ٍ ...  هی ثبشٌذ حوبیت ًوبیٌذ .

 

 - پشسٌل دسهبى-سَپشٍایضس -هشبٍس حمَلی–حشاست  -هذیشیت -ثیوبساى هتؼلك ثِ گشٍُ اسیت پزیش  ریىفعان :

 هذدوبس

 ثیوبسستبىلیٌیىی ثبلیٌی ٍ پبسوولیِ ثخش ّبی :شد دامىٍ کاسب

 سیف:اعت

 ثیوبس سٍاًی -بتَاىافشاد ً -وَدوبى-صًبى ثبسداس -شٍُ اسیت پزیش ٍدس هؼشع خغش شبهل افشاد سبلوٌذگ-

 . افشاد ثذٍى سشپشست ٍهدَْل الَْیِ ّستٌذ -هؼلَل رٌّی ٍخسوی

 سٍاًشٌبسیخذهبت  -خظظیتهشبٍسُ ّبی  -الذاهبت حوبیتی شبهل :دس اختیبس لشاس دادى ثیوبس یبس- 

 -دس طَست ًیبص ثِ اداهِ دسهبى اػضام ثب اهجَالًس ثِ هشاوض دسهبًی تخظظی هشثَعِ-یوبسخذهبت هذد 

 ًگْذاسی ٍهشالجت دسهبًی تشخیظی -احشاص َّیت -احضبس ّوشاُ

 

 :کاسسيش 

 سٍاًیثیوبس  -افشاد ًبتَاى -وَدوبى-صًبى ثبسداس -گشٍُ اسیت پزیش ٍدس هؼشع خغش شبهل افشاد سبلوٌذ-

هسئَل حمَق گیشًذُ ی خذهت،  وِ افشاد ثذٍى سشپشست ٍهدَْل الَْیِ ّستٌذ -هؼلَل رٌّی ٍخسوی

 . است  شذُ دس اختیبس ثخش ّبٍولیِ پشسٌل لشاس دادُ فْشستایي 

  شٌبسبئی هی وٌذ . ثِ ثخش  گشٍّْبی آسیت پزیش سا دس ثذٍ ٍسٍد پشستبس هسئَل شیفت 

  شٌبسبئی هی ًوبیذ . حوبیتی هَسد ًیبص ٍیالذاهبت پشستبس هسئَل شیفت 

  شیفتْبی دس ٍایضسَپش ٍ طجح شیفت دس هذدوبسی ٍاحذ ثِثیوبساى  ایي خظَص دسپشستبس هسئَل شیفت 

 .  ًوبیذ هی سسبًی اعالع شت ٍ ػظش
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  حضَس اص دسهبى هشاحل توبم دس وَدن اص سٍحی حوبیت ثشای است وَدن ثیوبس طَستیىِ دسثیوبسستبى 

 اًدبم هبًغ ٍوَدن ٍالذیي هیبى ػبعفی سٍاثظ وِ آًدبیی وٌذ تب هی حوبیت وَدن وٌبس دس ٍالذیي

 . ًجبشذ دسهبًی الذاهبت

  ثبصیْبی اسجبة اص استفبدُ – وَدن تخت وٌبس ّبی ًشدُ ثبالثَدى هبًٌذ ایوٌی الذاهبتپشستبس ثیوبساص 

ّوچٌیي حضَس ّوشاُ َّشیبس هذ ًظش ٍی اعویٌبى حبطل هی وٌذ  ٍ  ثبصی اتبق یب ثیوبساى اتبق دس هٌبست

 هی ثبشذ .

 پشسٌل  تَسظ هَسد ًیبص ّبی هشالجت ٍاًدبم صًبى هتخظض ٍیضیت هبدسثبسداساست ثیوبس طَستیىِ دس 

 اًدبم هی گشدد .  هدشة

 ِثیوبس ثشای الذاهبت توبم داسد حوبیت ثِ ًیبص وِ گیشد هی لشاس گشٍّی دس هبلی لحبػ اص ثیوبس دسطَستیى 

 الذاهبت خْت اختوبػی هذدوبس ثِ ثیوبس ٍ شَد هی اًدبم ٍی ثشای ثیوبس هبلی ٍضؼیت گشفتي دسًظش ثذٍى

 . گشدد هی هؼشفی ثؼذی

 ِدّذ هی لشاس خغش دسهؼشع ثیوبسسا وِ هَاسدی توبم ثیوبس اٍلیِ اسصیبثی عجك است سبلوٌذ ثیوبس دسطَستیى 

 هی لشاس ًظش هذ ثیوبس ّبی دسهشالجت تَسظ پشستبس ثیوبس ثستش ٍصخن ػفًَت احتوبل – اصتخت سمَط هبًٌذ

 . گیشد

 ٍُآهَصشْبی گیشد هی لشاس پشستبس ثیوبس هذًظش سبلوٌذاى دسهبى هشاحل دستوبم َّشیبس ّوشاُ اص استفبد 

 .  هیشَد دادُ ّوشاّیبى ثِ صهیٌِ دسایي الصم

 ِثشای ثیوبسثش ٍحضَس ثشاًىبسد یب ٍیلچش هثل ووىی ٍسبیل اص داسد خسوی هؼلَلیت ثیوبس دسطَستیى 

 . شَد هی استفبدُ ٍی خبثدبیی

 اهذاد ٍوویتِ ثْضیستی هبًٌذ هشتجظ ًْبدّبی ثب پزیش آسیت ثیوبساى اصشٌبسبیی پس اختوبػی هذدوبس 

 ایي ّبی حوبیت اص اهىبى دسطَست ثیوبساى ایي دسهبًی سًٍذ عَل دس وِ دّذ هی اًدبم سا الصم ّوبٌّگی

 ثبشٌذ ثشخَسداس ّب ًْبد

   هذدوبس ثیوبسستبى ولیِ ثیوبساى سا ثش اسبس فشم تشیبط ثیوبساى ًیبصهٌذ ثِ خذهبت هذدوبسی اسصیبثی هی ًوبیذ

 -خشًَت ػلیِ سبلوٌذاى   –خشًَت ػلیِ صًبى  –طَستی وِ ثیوبس خضء گشٍّْبی پشخغش )وَدن آصاسی دس

ثیوبسیْبی خض ٍ  –هدَْل الَْیِ  –اختالل سبیىَتیه  –الذام ثِ خَدوشی  –خشًَت ػلیِ هؼلَلیي 

 ًضاع ٍ دسگیشی (  ثبشذ ثشای آًْب الذاهبت حوبیتی اًدبم هی دّذ . –هبدساى ثبسداس پشخغش  –طؼت الؼالج 
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 ًیبص ثِ هشبٍسُ تخظظی وِ دس ثیوبسستبى هَخَد ًجبشذ داشتِ آسیت پزیش سَپشٍایضس دس طَستی وِ ثیوبس

هشبٍسُ تخظظی -خظظی هشثَعِ)اداهِ دسهبى اػضام ثب اهجَالًس ثِ هشاوض دسهبًی ت الذاهبت حوبیتیثبشذ

 .دّذ  بم هی(سا اًد

 دٌّذ  سَپشٍایضس ّب دس سِ شیفت ایي ثیوبساى سا ثِ یىذیگش تحَیل هی . 

 احضبس -َّیت )احشاصسَپشٍایضس ثب هشبسوت هشبٍس حمَلی  حشاست ٍهذیشیت ثیوبسستبى الذاهبت حوبیتی 

 .  سا اًدبم هیذّذثشای ثیوبساى هدَْل الَْیِ  ّوشاُ(
 

 :سیبست ثیوبسستبى –هذیش ثیوبسستبى  -یت پشستبسیهذیش مسًيل پاسخگًیی 

    سيش وظاست بش خط مشی:

هسئَل حمَق گیشًذُ خذهت دس فَاطل صهبًی حذالل هبّبًِ، ثش اسبس چه لیست عشاحی شذُ ثش سًٍذ اخشای 

استبًذاسدّبی هظَة حمَق گیشًذُ خذهت ًظبست ًوَدُ ٍ ًتبیح سا دس وویتِ ّبی حمَق گیشًذُ خذهت اسائِ دادُ ٍ  

 خلِ اسائِ هی ًوبیذ.پیشٌْبدات الصم ثِ هٌظَس حل هشىالت سا ثِ وویتِ ی اخشایی خْت هذا
 مجله پزستاری گزوههای اسیب پذیز هٌبثغ  ٍ هشاخغ:

 

 تْیِ وٌٌذگبى تبییذ وٌٌذُ اثالؽ وٌٌذُ

 آلبی دوتش غالهشضب لبضی پَس  آلبی دوتش سیذ اهیذ سضب روبٍت 

هسَل حمَق گیشًذُ 

 خذهت 
 الْبم سلیوبًی

 سٍح الِ پٌبّی هذدوبس ثیوبسستبى 

 سلیِ حسیٌی سَپشٍایضس ثبلیٌی هذیشیت ثیوبسستبى  سیبست ثیوبسستبى


