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خط مشی :
ثب تَجِ ثِ ایٌىِ اص اّذاف ػیؼتن ػالهت اًجبم خذهبت ثِ ًحَ هغلَة هی ثبؿذ ٍ جْت اًجبم ایي هْن الصم اػت وِ ولیِ اهىبًبت تـخیصی ٍ دسهبًی دس دػتشع
ثبؿذ  ،ػذم ٍجَد ثؼضی اص اهىبًبت تـخیصی ّن چَى ػی تی اػىي ّ ٍ .... ، MRI،ن چٌیي ػذم ٍجَد ثؼضی اص تخصص ّب ٍ اهىبًبت دسهبًی دس ایي ثیوبسػتبى
ایجبة هی وٌذ وِ جْت تىویل سًٍذ تـخیصی ٍ دسهبًی ثیوبساى دس ثؼضی اص هَالغ ثیوبس ثِ هشاوضی وِ داسای ایي اهىبًبت هی ثبؿٌذاسجبع گشدًذ  ،ثب تَجِ ثِ ایي
هَضَع ثیوبسػتبى ضوي سػبیت حمَق گیشًذُ خذهت عجك سٍؽ وبس صیش ػول هی ًوبیذ.
سیاست:
دس صَستی وِ ثیوبس وَدن اػت یىی اص ٍالذیي ثِ ّوشاُ پشػٌل اػضاهی دس وٌبس وَدن ّؼتٌذ ٍ دس ػبیش هَاسد یه ًفش ّوشاُ ثیوبس  ،دس وٌبس ساًٌذُ ثبثیوبس اسجبع هی گشدد.
 ثؼذ اص سػیذى ثِ ثیوبسػتبى همصذ دس صَست ؿلَغی ٍاحذ هشثَعِ ٍ تأخیش دس پزیشؽ ثیوبس ثِ هٌظَس پیـگیشی اص ّشگًَِ آػیت احتوبلی ثشای ثیوبس پشػتبسّوشاُ  ،هؼئَل هشالجت اص ثیوبس اػت.
 ًیشٍی اػضاهی ّوشاُ هبدس ثبسداس عجك ًظش هتخصص صًبى هـخص هی گشدد ( دس صَست صالحذیذ ایـبى ًیشٍّبی پشػتبسی ،ثیَْؿی ٍ حتی دس ثؼضی هَاسدالصم اػت وِ خَد هتخصص  ،ثیوبس سا ّوشاّی ًوبیذ.
روش کار:
 )1پضؿه ثؼذ اص تـخیص هجٌی ث ش اسجبع ثیوبس ٍ تثجیت ٍضؼیت ثیوبس ،ضشٍست اًجبم الذاهبت دسهبًی تـخیصی سا ثِ اعالع ثیوبس ٍ ّوشاّبى ٍی هی
سػبًذ.
 )2هؼئَل ؿیفت دس صَست ًیبص ثِ اًجبم الذاهبت تـخیصی خبسج اص هشوض ثب هشوض هشثَعِ ّوبٌّگی الصم سا اًجبم هی دّذ.

*Accreditation Policy. Mohammad. R. Hospital
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 )3پضؿه هؼئَل ثیوبس (اٍسطاًغ -هتخصص هشثَعِ) جْت اًجبم هـبٍسُ ثؼذ اص اخز پزیشؽ اص ثیوبسػتبى همصذ ،فشم اػضام ٍ فشم حیي اػضام سا
تىویل هیوٌذ.
 )4پضؿه ثش اػبع ؿشایظ ثیوبس ًیشٍی اًؼبًی ّوشاُ سا هـخص هیوٌذ. .
)5

هؼئَل ؿیفت دس صَست ًیبص ثِ حضَس تىٌؼیي ثیَْؿی هشاتت سا ثِ اعالع ػَپشٍایضس ٍلت هیسػبًذ.

 )6ػَپشٍایضس ّوضهبى ثب اخز پزیشؽ اص ثیوبسػتبى همصذ تَػظ پضؿه هشاتت سا ثِ اعالع ثیوبسػتبى همصذ جْت ّوبٌّگی ّبی الصم هیسػبًذ.
 )7ػَپشٍایضس جْت اسجبع ّوبٌّگی الصم سا ثب ساًٌذُ آهجَالًغ ثِ ػول هی آٍسد.
 )8پشػتبس ّوشاُ ثیوبس لجل اص اسجبع ،ثیوبس سا آهبدُ هی وٌذ ٍ الذاهبت الصم جْت اسجبع سا اًجبم هی دّذ وِ ؿبهل وٌتشل ٍضؼیت تٌفغ ٍ
َّؿیبسی ثیوبس  ،وٌتشل ثْذاؿت فشدیٍ ،جَد دٍ ساُ ٍسیذی هغوئي ثب ثشاًَل ػجض ،وٌتشل آًظیَوت اص ًظش فیىغ ثَدى  ،داؿتي تبسیخ ٍ ثشسػی
اص ًظش فلجیت  ،وٌتشل ػًَذ فَلی اص ًظش فیىغ ثَدى ٍ حجن ادساس  ،تخلیِ ثگ ادساس ،وٌتشل  NGTاص ًظش فیىغ ثَدى ،وٌتشل ولیِ دسى ّب،
پبًؼوبى ّب  ،وبتتش ّب اص ًظش تویض ثَدى هیثبؿذ.
 )9پشػتبس پشًٍذُ ثیوبس سا تىویل وشدُ ٍ دس صَستی وِ ثیوبس جْت اًجبم الذاهبت تـخیصی ٍ هـبٍسُ ای اػضام هی گشدد ولیِ هذاسن هَسد ًیبص
ؿبهل گشافی ّبی لجلی ،آصهبیـبت ٍفشم هشثَط ثِ تحَل ًظبم ػالهت  ...سا ثب خَد هی ثشد ٍ گضاسؽ پشػتبسی پشًٍذُ سا تىویل ًوَدُ ٍ ػبػت
اػضام ثیوبس سا ثِ ّوشاُ ًبم پشػتبس ٍ ساًٌذُ دس گضاسؽ پشػتبسی روش هی وٌذ.
 )10پشػتبس پغ اص تىویل پشًٍذُ جْت تؼَیِ حؼبة پشًٍذُ ثیوبس سا تَػظ هٌـی دس ؿیفت صجح ٍ خذهِ دس ؿیفت ػصش ٍ ؿت ثِ ٍاحذ

حؼبثذاسی هیفشػتذ.
 )11پشػتبس ولیِ تجْیضات هشثَط ثِ اػضام ثیوبس ؿبهل اوؼیظى  ،ػبوـي ٍ  ...اص ًظش صحت ػولىشد ثشسػی ًوَدُ ٍ پغ اص اعویٌبى اص ػولىشد
صحیح آى ّب  ،ویف احیب سا اص هؼئَل ؿیفت تحَیل گشفتِ ٍ داخل آهجَالًغ لشاس هی دّذ.
 )12پشػتبس هؼئَل ؿیفت چهلیؼت ّبی هشثَط ثِ اػضام ثیوبس اثالغی اص ٍصاست ثْذاؿت ٍ دسهبى سا تىویل هیوٌذ ٍ ػَپشٍایضس صحت آًشا تبییذ
هیوٌذ.
 )13خذهِ ثب ًظبست پشػتبس ثیوبس سا ثب ٍػیلِ هٌبػت ثِ آهجَالًغ هٌتمل هیوٌذ.
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 )14پشػتبس دس حیي اًتمبل  ،پبیؾ ثیوبس اص ًظش ػالئن حیبتی ،تغییش ٍضؼیت داسٍّبی دسیبفتی ٍ ایوٌی ثیوبس (احتیبعبت ضشٍسی دس هَسد ّشگًَِ ػمَط
ثیوبس ٍ ثشٍص ّشگًَِ آػیت احتوبلی حیي جبثجبیی ثیوبس) سا دس ثیوبساى ثب ٍضؼیت پبیذاس ّش  15دلیمِ ٍ دس ثیوبساى ثب ٍضؼیت ًبپبیذاس ّش  5دلیمِ
اًجبم هیدّذ ٍ دس ثشگِ ثجت حیي اػضام ثجت هیًوبیذ.
 )15پشػٌل ّوشاُ ثیوبس (پشػتبس ،تىٌؼیي ثیَْؿی ٍ ساًٌذُ) ثالفبصلِ ثؼذ اص سػیذى ثِ ثیوبسػتبى حضَس خَد سا ثِ ػَپشٍایضس اعالع هی دٌّذ.
 )16پشػتبس ّوشاُ اگش دس حیي اًتمبل اص ٍػبیل ویف احیب اػتفبدُ ؿذ ثؼذ اص ثشگـت ثِ ثیوبسػتبى هجذأ ثِ هؼئَل ؿیفت اعالع دادُ ٍ ٍػبیل هشثَعِ سا
جبیگضیي هیوٌذ.
 )17پشػتبس فشم اػضام (ثشگِ دٍم) ٍ فشم حیي اػضام سا ثؼذ اص ثشگـت تحَیل ػَپشٍایضس هیدّذ.
 )18ػَپشٍایضس اسجبع ثیوبس سا دس ػبیت ػتبد ّذایت ثجت هی وٌذ.
 )19دس صَستی وِ ثیوبسی جْت هـبٍسُ یب الذام تـخیصی اػضام ؿذُ ٍ دس ثیوبسػتبى همصذ پضؿه هـبٍس تـخیص ثؼتشی هی دّذ پشػتبس ضوي
اعالع ثِ ّوشاُ ٍ تَجیِ ٍی جْت هشاجؼِ ثشای تؼَیِ حؼبة ًْبیی پغ اص هشاجؼِ ثِ ثیوبسػتبى هجذأ پشًٍذُ ثیوبس سا تىویل ٍ جْت تؼَیِ حؼبة
تَػظ هٌـی دس ؿیفت صجح ٍ خذهِ دس ؿیفت ػصش ٍ ؿت ثِ حؼبثذاسی هی فشػتذ.
ًىتِ :چهلیؼتّبی هشثَعِ ضویوِ اػت.
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ػٌَاى خظ هـی :ارجاع به سایر مراکز درمانی
هـخصبت تْیِ وٌٌذگبى:
اهضب

ًبم ًٍبم خبًَادگی

ػوت

دوتش فتح الِ جؼفشی

سئیغ ثیوبسػتبى

اوشم ثبلشی

هذیش پشػتبسی

هشین اػوبػیلی

هؼئَل اػتجبسثخـی

صّشا سحیوی

هؼئَل ًظبست ٍ اسصیبثی ػولىشد

فبعوِ همیوی

وبسؿٌبػی اسؿذ پشػتبسی هشالجت ٍیظُ

اػظن صبلحی

وبسؿٌبػی اسؿذ پشػتبسی هشالجت ٍیظُ

ٍحیذُ ؿشیفیبى

هؼئَل حؼبثذاسی

اوشم لٌجشی

ثیوبسثش ٍ ًوبیٌذُ هٌـی ثخؾ ّب

ػیذ احوذ هیشهَػَی

ًوبیٌذُ ساًٌذگبى آهجَالًغ

تأییذ وٌٌذُ

سئیغ ثیوبسػتبى

اثالؽ وٌٌذُ

سئیغ ثیوبسػتبى

فشد پبػخگَ(هؼئَل ًظبست ثشاجشای خظ هـی)

هذیش پشػتبسی

اثضاس ًظبستی

تىویل چه لیؼت دس  %50هَاسد اػضام
هبّیبًِ

اهىبًبت ٍ تؼْیالت هَسد ًیبص :ویف احیبء -آهجَالًغ ثب ولیِ تجْیضات -فشم ّبی اػضام -چه لیؼت
هٌبثغ هَسد اػتفبدُ دس تذٍیي خظ هـی:

 )1هذیشیت ٍ ضَاثظ اٍسطاًغ ثیوبسػتبى ،تبلیف دوتش صیبسی ٍ ّوىبساى

 )2اٍسطاًغ ّبی پیؾ ثیوبسػتبًی ،گشٍُ هتشجویي
 )3تجشثِ ثیوبسػتبى تبییذ ؿذُ دس وویتِ ثْجَد ویفیت

