
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ادارُ ًظبرت ٍاػتببربخشی هؼبًٍت 

 درهبى

 بسوِ تؼبلی 

 فبرس داوشگبٌ علًم پششکی ي خذمبت درمبوی

 آمًسشی درمبوی آوکًلًصی امیزمزکش 

  

 

 

 حقوق گیرنده خدمت نام واحد:

 وحًٌ حفبظت اس امًال گیزوذٌ خذمت  :دستًرالعملعىًان 

 تبریخ ابالؽ تبریخ آخریي ببزًگری تبریخ ببزًگری بؼذی طفحِ کذ

PR-W-001/01 1/2 22/10/1327  22/10/1321  1/11/1321  

ایجبد شزایط السم جُت صیبوت اس امًالی کٍ َىگبم مزاجعٍ بیمبر بٍ بیمبرستبن بٍ َمزاٌ دارد ي اگبَی اس چبر چًة  هدف :

 اخالقی بیمبرستبن جُت حفظ ایه امًال در راستبی  مىشًر حقًقی بیمبر

 

 کلیٍ بخشُبی بستزی  کاربرد :دامنه 

  تعریف:
يسبیل حمبیت -جًاة اسمبیش–يرد کٍ شبمل گزافی آ امًال شبمل يسبیلی است کٍ بیمبر اس خبرج بٍ داخل  بیمبرستبن  می 

 داريَب -مًاد غذایی-اشیب قیمتی-تلفه َمزاٌ-عیىک(–سمعک –ياکز -دوذان مصىًعی-فزدی)عصب

 

 اقدامات: شرح
 

  حفبظت اس امًال بیمبران حبد ي ايرصاوس 

 پزستبر

 کِ ّوراُ دارًذ، اٍرشاًس دربیوبراى حبد ٍ .1

بِ ٍی  ٍ بِ کوک ّوراُ جذا بیوبر را اهَال بالفبطلِ کلیِ ی پرستبری، اقذاهبت اٍلیِ ٍ بؼذ از اًجبم تریبش  -

 دّیذ.تحَیل 

 ، در بیوبر حبد ٍاٍرشاًس کِ ّوراُ ًذارد .2

حفبظت  جذا ٍ در حضَر هسئَلرا  ی اهَال بیوبر بالفبطلِ کلیِ ی، اقذاهبت اٍلیِ پرستبر ٍ بؼذاز تریبش -

 کٌیذ.دٍ ًسخِ لیست  درسَپرٍایسر اهَال،  فیسیکی ٍ

 دّیذ.یک برگ از لیست بِ سَپرٍایسر تحَیل  اهَال ٍ -

 دّیذ.قرار  رٍی پرًٍذُ بیوبررا یک برگ از لیست اهَال  -

 کٌیذ.دفتر پرستبری ًگْذاری را در طٌذٍق هخظَص اهَال  -

بِ  را  اهَال ، بؼذ از هراجؼِ ّوراّبى ٍ احراز َّیتکٌذ یب َّشیبر ًببشذ،   فَتدر طَرتی کِ بیوبر ّوراُ ًذاشتِ ببشذ ٍ  .3

 کٌیذ.رسیذ دریبفت ٍی ػَدت کردُ ٍ قین قبًًَی یب ٍکیل قبًًَی  -ٍالذیي

در طَرت ّشیبر بَدى اهَال را بِ ٍی ػَدت کردُ ٍ رسیذ دریبفت ًکٌذ،  فَتدر طَرتی کِ بیوبر ّوراُ ًذاشتِ ببشذ ٍ  .4

  کٌیذ.
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  بستزیحفبظت اس امًال بیمبران 

  پزستبر

 .ذیبذّرا تَضیح الزم در هَرد بِ ّوراُ ًذاشتي اهَال  ٍرٍد بیوبر بِ بخش در ٌّگبم (1         

 هظٌَػی ٍ .. را  درکوذ کٌبر تخت قرار دّیذ.دًذاى  -ٍاکر -ػظب -ػیٌک –اهَال هَرد ًیبز بیوبر هبًٌذ سوؼک  (2

 در ّر شیفت، اهَال بیوبر  را بِ پرستبر شیفت بؼذ تحَیل دّیذ. (3      

 اشیب قیوتی بیوبر را  بِ ّوراُ ٍی  تحَیل دّیذ.  (4      

 

 ٌی بیمبر  وحًٌ رسیذگی بٍ امًال مفقًد شذ 

 پزستبر

 شذى اهَال،  هراتب را بِ سر شیفت حفبظت فیسیکی اطالع دّیذ.در طَرت اػالم بیوبر/ ّوراُ هبٌی بر هفقَد  -1

 دّیذ.بِ حفبظت فیسیکی تحَیل  شذُ راپیراهَى اهَال هفقَدی بیوبر/ ّوراُ بیوبر،  درخَاست کتبی  -2

 سز شیفت حفبظت فیشیکی

 دّیذ.حراست سریؼب اطالع  هسئَل هراتب را بِ  -3

 مسئًل حزاست

الزم بب پرسٌل ٍسر شیفت حفبظت فیسیکی شیفت هَرد ًظرپیگیری ّبی  هظبحبِ حضَری ّب ٍ چک دٍربیي پس از -4

 کٌیذ. هَضَع را تب حظَل ًتیجِ ردیببی 

بِ  بیوبر،  ٍکیل قبًًَیپس از احراز َّیت قین قبًًَی یب  در طَرت یبفتي اهَال هفقَدُ تب قبل از ترخیض بیوبر،  اهَال را  -5

 کٌیذ.رسیذ دریبفت  ٍ کردُػَدت  آًبى

در طَرت حظَل ًتیجِ بِ بیوبر یب  ٍّب را اداهِ دّیذ  پیگیریًیبفتي  اهَال هفقَدُ تب قبل از ترخیض بیوبر،  در طَرت  -6

 کٌیذ.رسیذ دریبفت  ٍ کردُ ػَدت  ٍی ٍکیل قبًًَیاحراز َّیت بِ قین قبًًَی یب بؼذ از  ٍ بگیریذقین قبًًَی ٍی توبس 

 .کٌیذبِ هراجغ قبًًَی خبرج از بیوبرستبى هؼرفی در طَرت توبیل بیوبر چْت پیگیری شکبیت، ٍی را  -7

  درخَاست شکبیت  –لیست اهَال هٌذرج در پرًٍذُ  :ضمائم و پیوست ها 

 

 مقزرات مزکش امًسشی درمبوی امیز)مىشًر حقًق بیمبر( منابع  و مراجع:
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 تُیٍ کىىذگبن تبییذ کىىذٌ ابالغ کىىذٌ

 آقبی دکتر غالهرضب قبضی پَر  آقبی دکتر سیذ اهیذ رضب رکبٍت
 سلیوبًی  الْبم هسَل حقَق گیرًذُ خذهت

 رقیِ حسیٌی سَپرٍایسر 

 حبهذ هحوذی هشبٍر حقَقی هذیریت بیوبرستبى ریبست بیوبرستبى 

 

 


