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 پیام معاون آموزشی                             

با مطالعه متون امکان  علم ورود تمامی فراگیران رشته های پزشکی و پیراپزشکی را به این مرکز خیر مقدم میگویم. کسب  

. تجربه در حیطه دانش پزشکی صرفا در کنار دانش نظری اجتناب ناپذیر است ،پذیر نمی باشد و همزمانی انجام کار عملی

است. امیدواریم  نیازاساتید، پزشکان و فراگیران عزیز  ،EDO ادر مدیریتی ، واحدبرای نیل به هدف فوق، همکاری همه جانبه ک

، پژوهشی و الی روزافزون جایگاه مرکز آموزشیبا همکاری بهینه و همچنین دریافت پیشنهادات مفید شما، شاهد ارتقا و اعت

یکایک شما آرزوی موفقیت و سربلندی  ارم.سپاسگزباشیم. پیشاپیش بابت رعایت قوانین و شؤونات مرکز، از شما درمانی سینا 

 می باشد.مرکز  آموزشی این من و تیم مدیریت
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 اول: معرفی مرکز بخش

 : مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی سینامعرفی 

مراغه شهری است در استان آذربایجان شرقی که در کنار رودخانه صوفی چای ودر دامنه جنوبی کوه سهند گسترده شده است و با دارا بودن    

مراغه همواره  دانشکده علوم پزشکی، دومین شهر بزرگ و پرجمعیت استان پس از تبریز به شمار می رود. 1394نفر جمعیت در سال  268451

 ضاعف و نقشی موثر در حفظ و ارتقای سطح سالمت جمعیت تحت پوشش داشته است. مسئولیتی م

عنوان بهاین مرکز  1397و در سال  میلیارد تومان ساخته شد 42هزار مترمربع در چهار طبقه و با اعتباری بالغ بر  11زمینی با زیربنای بیمارستان بوعلی سینا در 

با افتتاح . افتتاح شد وقت جناب آقای دکتر قاضی زاده ی هاشمی بهداشت ریبا حضور وز یپس از انقالب اسالم مارستانیب نیمراغه و دوم مارستانیب نیسوم

تخت فعال در حال  155در حال حاضر با  مراغه اضافه شد. یدانشکده علوم پزشک یهاتخت تیبه ظرف دیجد یمارستانیتخت ب 100 مارستانیب نیفاز اول ا

 وم مردم شهرستان و حومه و فراگیران و اساتید محترم می باشد. خدمت رسانی به عم

و داروخانه  یولوژیراد شگاه،ی، آزماICUو  PICU ژهیو یهاکودکان، مراقبت ارتوپدی، ،یجراح یاورژانس، بستر ییهابخش یمراغه دارا ینایس مارستانیب

 است.
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 سینااهداف استراتژیک مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی بوعلی 

مستمر کیفیت ارتقاء 

خدمات درمانی، 

آموزشی و 

 پژوهشی

بهبود مستمر 

کیفیت هبود ب ایمنی بیمار

 خدمات

 سازیهینه ب

 عملکرد بیمارستان 

 ماموریت

را به جامعه امید  ،ارکتشعامل و متبر  کیهتاستان ، و با  نوب غربج یازهای، متناسب با ن منیو ا تیفیدرمان با ک نیامتسالمت و  اتقما با ار

 یم. می کنتقدیم 

 چشم انداز 

بیمارستان استان در متخصص به عنوان برترین با تالش پرسنل  1402سینا تا سال موزشی و درمانی آمرکز  ،داوند متعالاتکال به خا ب

 خواهد بود.وهشی و درمانی ژپ ،موزشیآارائه خدمات 

 ارزش ها

 حفظ کرامت انسانی

 صداقت و پاسخگویی

 ارتقای مستمر کیفیت

 احترام به قوانین و مقررات

 محوری بیمار 

 یمحورکرامت 

 محوریعدالت 

 ساالریشایسته 

 پاسخگویی

 و مشارکتهمدلی 

توسعه و 

استاندارد 

سازی فضای 

فیزیکی 

 بیمارستان
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 اسامی مدیران و مسؤولین بیمارستان

  رئیس بیمارستان(حسین علیخواه دکتر( 

 معاونت آموزشی( دکتر ابراهیم علی افسری( 

  مدیر بیمارستان(آقای علیرضا داداشی( 

  (مدیر پرستاری)آقای مصطفی حیدری 

 مسئول  خانم فرزانه سلیمانی(EDO) 

 رئیس بخش اورژانس(حسین علیخواه  دکتر( 

 (ارتوپدی)رئیس بخش  ایوب عاشق وطن دکتر 

  (کودکان)رئیس بخش بابک اهرچی دکتر 

 رئیس اتاق عمل و بخش آی سی یو( الهوردی ارجمند دکتر( 

  آزمایشگاه(دکتر حالج زاده )رئیس بخش 

 سرپرستار اورژانس( عربی خانم( 

 سرپرستار جراحی مردان( محمدی خانم( 

  سرپرستار جراحی زنان(پورسلطانی خانم( 

 سرپرستار ارتوپدی( آقای پوررضایی( 

 سرپرستار بخش کودکان( وصفی خانم( 

 سرپرستار  نجدمحمدی خانم(ICU) 

 (اتاق عمل)سرپرستار  آقای فتاحی 

 رل عفونت(خانم ساعد )مسئول کنت 

 مسئول بهبود کیفیت( سمیرا سیفی( 

 کارشناس ایمنی( لیال معصومی وند ( 

 

 

 اسامی اعضا هیات علمی بالینی و علوم پایه

 گروه علوم پایه و تغذیه

 ردیف نام  رشته و مقطع مرتبه علمی

 1 میربابک بهادری شیمی( / PhDدکترای تخصصی ) استادیار

 2 امیر حسن زاده شناسی پزشکیباکتری ( / PhDدکترای تخصصی ) استادیار

 3 الله پیاهو ( / علوم تغذیهPhDدکترای تخصصی ) استادیار

 4 یاسر خواجه بیشک ( / علوم تغذیهPhDدکترای تخصصی ) استادیار

 5 جمال حالج زاده ( / بیوشیمی بالینیPhDدکترای تخصصی ) استادیار

https://isid.research.ac.ir/Laleh_Payahoo
https://isid.research.ac.ir/Yaser_Khajebishak
https://isid.research.ac.ir/Jamal_Halajzadeh
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 6 احسان مقدس کیا ییغذا عیعلوم و صنا ( /PhD) یتخصص یدکترا استادیار

 7 وحیده ابراهیم زاده عطاری ( / علوم تغذیهPhDدکترای تخصصی ) استادیار

 8 صابر رائقی شناسی پزشکی( / انگلPhDدکترای تخصصی ) استادیار

 9 گالره کوچکپور ( / علوم تغذیهPhDدکترای تخصصی ) استادیار

 10 حسن حسین زادگان ( / میکروب شناسیPhDدکترای تخصصی ) دانشیار

 11 رضا شیری هریس ( / خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خونPhDدکترای تخصصی ) استادیار

 12 زهرا آصفی ( / بیوشیمی بالینیPhDدکترای تخصصی ) استادیار

 

 گروه های بالینی

 1 محمد احمدپور ( / آموزش بهداشت و ارتقا سالمتPhDدکترای تخصصی ) استادیار

 2 غالمرضا فریداعالیی دکترای تخصصی پزشکی / طب اورژانس دانشیار

 3 پروانه عزت آ قاجری / پرستاری (PhDدکترای تخصصی ) استادیار

 4 فرزانه سلیمانی جراحی -کارشناسی ارشد / پرستاری داخلی  مربی

 5 سعید پیروی های داخلیدکترای تخصصی پزشکی / بیماری استادیار

 6 وحید رحمانی کارشناسی ارشد / اتاق عمل مربی

 7 مائده علیزاده پرستاری کودکان /کارشناسی ارشد  مربی

 8 ابراهیم علی افسری ممقانی ( / پرستاریPhDدکترای تخصصی ) استادیار

 9 سمیه قوی پنجه رضائی کارشناسی ارشد / روان پرستاری مربی

 10 چیمن قادری کارشناسی ارشد / پرستاری مربی

 11 منیژه دهی کارشناسی ارشد / پرستاری مربی

 12 زهرا قربانی کارشناسی ارشد / مامایی مربی

 13 راضیه وجدانی ن و زایماندکترای تخصصی پزشکی / زنا استادیار

 14 اسماعیل مقصودی کارشناسی ارشد / پرستاری مربی

 15 نسیم پرتاش کارشناسی ارشد / مامایی مربی

 16 اللهوردی ارجمند دکترای تخصصی پزشکی / بیهوشی استادیار

 17 سمیرا جعفری شت و ارتقا سالمت( / آموزش بهداPhDدکترای تخصصی ) استادیار

 18 آیلین جهانبان کارشناسی ارشد / پرستاری مربی

 19 علیرضا غمخوارقراملکی های گوارش و کبد بالغینبیماریدکترای فوق تخصصی بالینی /  استادیار

 20 غالموسی آ جراحی -کارشناسی ارشد / پرستاری داخلی  مربی

 21 ایوب عاشق وطن دکترای تخصصی پزشکی / جراحی عمومی استادیار

 22 بابک اهرچی فرشی دکترای فوق تخصصی بالینی / آلرژی و ایمونولوژی بالینی استادیار

 

 

 

 

https://isid.research.ac.ir/Vahideh_EbrahimzadehAttari
https://isid.research.ac.ir/Saber_Raeghi
https://isid.research.ac.ir/Gelare_Koochakpoor
https://isid.research.ac.ir/Hasan_Hoseyzadegan
https://isid.research.ac.ir/Reza_Shiriheris
https://isid.research.ac.ir/Zahra_Asefi
https://isid.research.ac.ir/Mohammad_Ahmadpour
https://isid.research.ac.ir/Gholamreza_FaridAlaei
https://isid.research.ac.ir/Parvane_EzzatAghajari
https://isid.research.ac.ir/Farzaneh_Soleimani
https://isid.research.ac.ir/Saeid_Peirovy
https://isid.research.ac.ir/Vahid_Rahmani
https://isid.research.ac.ir/Maedeh_Alizadeh
https://isid.research.ac.ir/Ebrahim_Aliafsari
https://isid.research.ac.ir/Somayye_GhavipanjeRezaei
https://isid.research.ac.ir/Chiman_Ghadery
https://isid.research.ac.ir/Manijeh_Dehi
https://isid.research.ac.ir/Zahra_Ghorbani2
https://isid.research.ac.ir/Raziyeh_Vejdani
https://isid.research.ac.ir/Esmayil_Maghsoudi
https://isid.research.ac.ir/Nasim_Partash
https://isid.research.ac.ir/Allahverdi_Arjomand
https://isid.research.ac.ir/Samira_Jafari
https://isid.research.ac.ir/Akram_Jahanban
https://isid.research.ac.ir/Alireza_GhamkharGharamaleki
https://isid.research.ac.ir/Moosa_Aghal
https://isid.research.ac.ir/Ayyub_Asheghvatan
https://isid.research.ac.ir/BABAK_AHARCHIFARSHI


 
رمانی سینامرکز آموزشی و د -کتابچه توجیهی بدو ورود فراگیران 8  

 چارت سازمانی مرکز
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 جغرافیایی مرکزوقعیت م
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 :بیمارستان در ایمنی

 تعیین محل وبه آوری جمع safety box 3/4 شدن پر از پس و گردد آوری جمع safety box در برنده و تیز پسماندهای .1

 . گردند سازی خطر بی سپس و ، حمل شده پسماند موقت ذخیره برای شده

 .شود آوری جمع safety box داخل دستکاری بدون وباید گردد گذاری درپوش مجدداً نبایستی سرنگ سوزن .2

 های آزمایش وسرنگ سوزن درمورد . گردد اجتناب آن جداسازی از و شود آوری جمع safety box در تواما سرنگ و سوزن .3

 . نمایند عمل اجرایی خود پروتکل مطابق طبی تشخیص

 گرفته نظر در عفونی پسماند عنوان به سرم باتل و سرم ست مابقی و گیرد قرار safety box ودر شده جدا ، سرم ست سوزن .4

 . شوند عفونی مدیریت پسماند و مطابق شود می

 می محسوب دارویی و شیمیایی پسماند عنوان به باشند خطرناک و سایتوتوکسیک داروهای حاوی صورتیکه در سرم های باتل .5

 . شوند مدیریت پسماندهای مذکور مطابق بایستی و شوند

 را است شده منقضی آنها مصرف تاریخ یا و اند نشده استفاده کامل بصورت که نمکی و قندی های سرم حاوی های باتل محتوای .6

 . گیرند قرار عفونی پسماندهای در سرم، باتل و تخلیه فاضالب در و رقیق نموده آب زیادی مقادیر با میتوان

 سطل داخل در مکانها این عفونی های پسماند . است ممنوع نظر تحت و عادی بستری های اتاق در زرد وسطل کیسه قراردادن .7

 شوند می داده ،قرار شود می آورده اتاق به درمانی خدمت دهنده ارائه ترالی توسط با که زرد کیسه دارای زرد

 می ها بخش دراین و گردد می محسوب عفونی آزمایشگاه و اورژانس بخش و دیالیز بخش ،ایزوله های اتاق عمل، اتاقهای پسماند .8

 .گردد خودداری عادی پسماندهای برای ظروف دادن قرار از و داد قرار زرد سطل و کیسه توان

 یها ستگاهیا ریمانند سا شگاهیآزما یو اورژانس و قسمت ادار زیالیبخش د یپرستار ستگاهیا یپسماندها تیدرخصوص وضع .9

. نشود کیتفک ندیباعث اختالل در فرآ یپرستار یها ستگاهیدر ا یپسماند عاد یها سهیک قرار دادن کهیدر صورت ،یپرستار

 شوند . یم تیریمد ژهیو یمطابق پسماند پزشک فوق یپسماند بخش ها ریو سا یقسمتها عاد نیشده در ا دیتول یپسمانها

داخل  مکانها در نیو برنده ا زیت یممنوع است . پسماند ها (مانند اورژانس )و تحت نظر  یبستر یدر اتاق ها safety boxنصب  .10

 .شوند یده مشود ،قرار دا یبه اتاق آورده م یخدمت درمان دهنده توسط ارائه یباکس که با ترال یسفت
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 دست بهداشت رعایت دستورالعمل

 صابون و آب با دست شستن موارد

 بهداشتی عفونت کنترل اقدامات مشورتی کمیته و (CDC) بیماریها کنترل و پیشگیری مرکز بندی طبقه سیستم اساس بر

 با دست شستن ، قوی تئوریک دالیل و اپیدمیولوژیک یا ،بالینی تجربی مطالعات برخی به استناد با و (HICPAC) درمانی

 : شود می توصیه اکید بصورت ذیل موارد در صابون و آب

 و محیطی ،عوامل ،قومی فرهنگی های معیار به توجه با دستها مشهود کثیفی. )باشند کثیف آشکارا بصورت دستها .1

 شود(. می توجیه دنیا از کشوری هر در مذهبی اعتقادات

 .باشد بدن مایعات سایر یا و خون نظیر پروتئینی مواد به آلوده مشهود بصورت دستها .2

 موارد در جمله از باشند اسپور کننده تولید بالقوه های ارگانیسم با شده ثابت یا احتمالی تماس معرض در دستها .3

  دیفیسیل کلستریدیوم طغیانهای

 دست شستن ، تئوریک دالیل یا و پیشنهادی اپیدمیولوژیک یا و بالینی مطالعات ، کارشناسان نظر اجماع براساس .4

 .است شده توصیه توالت از استفاده از بعد صابون و آب با

 Hand rub موارد 

 سایر در که است شده توصیه اکید بصورت مناسب طراحی دارای اپیدمیولوژیک یا ، بالینی ، تجربی مطالعات به استناد با

 محلول از استفاده با ا ترجیح باشند نمی کثیف آشکارا بصورت دستها که ذیل شرح به بالینی خدمات ارائه های موقعیت

 .نمائید را دستها بهداشت رعایت Hand rub روش بکارگیری و الکلی بنیان با عفونی ضد های

 و آب با را دستها نیست دسترس در Hand rub جهت الکلی بنیان با عفونی ضد های محلول که صورتی در نمائید توجه

 . بشوئید صابون

 

 . مارانیدستها با ب میقبل و بعد از تماس مستق .1

 از دست خود . لیاستر ریغ ایو  لی. بعد از در آوردن دستکش استر2

.  ماریب یبرا یتهاجم یمورد استفاده در ارائه مداخالت درمان لهیوس ییهر گونه جابجا ای. قبل از دست زدن به  3

 (ریخ ای دیا دهیدستکش پوش نکهیصرفنظر از ا)

 . مارانیپانسمان زخم در ب ایو  دهید بی، پوست آس یترشحات بدن ، غشاء مخاط ای عاتی. بعد از تماس با ما 4

موضع آلوده  ایو  هی، دست شما بعد از تماس با ناح یانجام اقدامات درمان ایمراقبت و  نیکه در ح ی. در صورت 5

 . افتیبدن او تماس خواهد  زیتم یبا نواح ماریبدن ب
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 ( یپزشک زاتیمشتمل بر تجه).  ماریب کیمجاور و نزد یطیمح اءی. بعد از تماس با اش 6

شستن )بهداشت دست  تیرعا ک،یتئور یقو لیو دال کیولوژیدمیو اپ ینی، بال یمطالعات تجرب یبا توجه به برخ 

 یالکل  انیدست با بن یضد عفون یاستفاده از محلولها  ایو  یکروبیصابون ضد م ایدست با آب و صابون ساده و 

آماده  ایو  ییهر گونه جابجا ایو  مارانیدادن غذا به ب ایو  ییقبل از آماده نمودن ، جابجا( Hand rubجهت 

 شده است. هیتوص دیکبصورت ا مارانیب یدارو ها یساز

 تیرعا یو صابون برا Hand rubجهت  یالکل انیدست با بن یضد عفون یهمزمان از محلولها بصورت*

 . دیبهداشت دست استفاده نکن

 : Hand rubجهت  یالکل انیدست با بن یضد عفون یاستفاده از محلولها  یایمزا

 و صرفه جویی در وقت عیسر تی. فعال 1

 بودن فیالط عی. وس 2

 یعال یکش کروبیم یهایژگی. و 3

 ها نهیکاهش هز.  4
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 نحوه گزارش دهی همگانی خطاهای پزشکی بدون ترس ازسرزنش و تنبیه

 تعاریف :

 تعریف خطاي پزشكي

 شود.می نتیجه ناخواستهباعث یک  بالقوهیا  بالفعلکه به طور  اجرایا  ریزیبرنامهدر  ارتکاب عمل اشتباهیا  قصور خدمت

 خطا:انواع 

Sentinel event هشداردهنده 

یا هشداردهنده نامیده میشوند چون قابل اجتناب اند و  Sentinelهمه خطاها منجر به آسیب نمی شوند .آنهایی که منجر به آسیب می شوند بعنوان خطای 

  .در صورت توجه ، دقت و اقدام فوری  می توان از وقوع حادثه پیشگیری کرد

  EventNo Harmبدون عارضه   

 (No Actual Harmندارد ) بیمارجهت  آسیبی هیچ نتیجه ولیافتد  میاتفاق  که حوادثی

   Miss /Close Call -Nearنزدیك به خطا

 نداده  است. رویمتوقف شده  و  بعلت شانساتفاق ناخواسته را دارد اما  یاحادثه  ایجادبالقوه  توانائی که اشتباهی نزدیک به خطا

 در این بیمارستان عبارتند از :   تنبیه از سرزنش و ترس بدون گزارش شیوه هاي اخذ

 نصب صندوق گزارش خطا که در طبقه همکف و اورژانس بیمارستان  موجود می باشد. 

 تدوین فرم گزارش اختیاری خطا بدون نام که در تمامی بخش ها و واحدها موجود می باشد. 

 )تدوین منشورحقوق کارکنان ونصب در راهروهای بخشها (حمایت حقوقی ازکارکنان در مواقع ضرورت  

 گزارش بصورت شفاهی یا حضوری 

 گزارش راند ایمنی 
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  ،گزارش دهی ، تحلیل خطا و پیشگیری از خطای  فراگیران               فرایند ثبت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

                                                                                                     

  

 

  

 

 

 

                                                                                                                                                                                                      

                                                                     

 

 

 توسطیا نزدیک به خطا  شده  خطای انجام

 فراگیران

کشف خطا توسط مربی/کارکنان 

 بخش

 گزارش شفاهی یا حضوری توسط فراگیر 

 گزارش خطا به مربی آموزشی

ثبت خطای رخ داده در فرم های گزارش 

 دهی خطا توسط فراگیر / مربی

گزارش خطا از سوی مربی به کارشناس 

 هماهنگ کننده ایمنی بیمار

گزارش نتایج ارزیابی پیشگیرانه 

 خطاها به فراگیران

آموزش و اطالع رسانی تجربه های 

 واقعی بیمارستان

برگزاری سمینار/کنفرانس هایی با 

موضوع خطای پزشکی بصورت 

 فصلی 

( توسط RCAتحلیل خطای رخ داده )

  تیم ایمنی بیمارستان و مربی مربوطه

درس آموزی از خطاهای رخ داده 

 توسط  فراگیران 

گزارش انداختن فرم مذکور در صندوق 

 دهی خطا ی موجود در بخش

جمع آوری و مطالعه خطای ثبت شده 

 توسط هماهنگ کننده ایمنی بیمار

گزارش خطا از سوی مربی /کارکنان 

به کارشناس هماهنگ کننده ایمنی 

 بیمار

 خروجی فرایند :

فرم گزارش دهی  

 تکمیل شده  

 (RCAتحلیل نتایج) 

برگزاری سمینار/  

 کنفرانس

 ورودی فرایند:

فرم خام گزارش  

 دهی خطا

صندوق گزارش  

 دهی خطا
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