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 اقدامات و درس آموخته های بیمارستانها در پاسخ به کرونا
 تهیه و تنظیم: 

 ی, محسن دولتنیدیحسام سسیددکتر 

 رانیا یدانشگاه علوم پزشک تها،یو فور ایدپارتمان سلامت در بلا

 نظام سلامت رانیمد تیتوسعه و ترب یبحران، موسسه عال تیریمد دپارتمان

 

 : مقدمه

 های مجازی توسط افراد می باشد. کلیه مطالب ارسالیاین کتابچه مبتنی بر تحلیل تماتیک مطالب ارسالی در گروه

 آوری گردیدهباشد جمعها میها و بیمارستانتوسط سازمانهای مجازی که مشتمل بر اقدامات انجام گرفته در گروه

ر به های دیگ. سپس سرفصل اقدامات صورت گرفته، شناسایی گردید و جهت استفاده احتمالی بیمارستاناست

ری اشود. با کمک همه دست اندرکاران، مدیران و همکاران نظام سلامت و با به اشتراک گذاشتراک گذاشته می

رسانی خواهد شد تا هر چه سریعتر های متوالی، بروزخدمتگزاران، این کتابچه مستمرا در قالب شمارهتجربیات همه 

 ها قرار گیرد. ها و بیمارستانتجارب واحدها در اختیار سایر سازمان

 .لازم به ذکر است، اقدامات معرفی شده، به معنی بهترین اقدام ها نمی باشند
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 هارفصل اقدامات صورت گرفته توسط بیمارستانس

 بیمارستانغربالگری در ورودی تریاژ و 
 تب سنجی از کلیه مراجعین و در صورت نیاز ارجاع به اورژانس 

 جداسازی ورودی بیماران مشکوک و قطعی کرونایی 

 ونایی در بیمارستان های تک تخصصیتعیین بخش مجزا برای بیماران کر
 تجهیز بخش به تجهیزات حفاظت فردی 

 تغذیه کارکنان و بیماران
  مثل انواع کباب و استیک، سالاد و مواد خامخودداری از سرو غذای نیم پز 

 ف پرسنلوجمع آوری لیوان، فنجان، قندان و نمکدان و ظر 

 توزیع غذا با ظروف بسته بندی 

 ضد عفونی مداوم ترالی توزیع غذا 

 تماس چهره به چهره( قهیدق 51)در مواجهه با بیماران قطعی یحفاظت فرد زاتیبدون تجهپیگیری پرسنل 
  علایم بالینی به صورت دو بار در روز پرسنلچک کردن 

 در گرددمی ثبت  یچک و در دفتر پرستار ینیبال میاعل مارستانیبه حضور پرسنل فراخوان شده و در ب ازیدر صورت ن .

 .ابدیانتقال  مارستانیاز منزل به ب زولهیا یبحران طیگردد. در شرا می زولهیدر منزل ا میصورت بروز علا

 غیردرمانیکارکنان 

 تا حد نیاز یردرمانیکارکنان غ کاهش  

 همراهان بیمار
 به حداقل رساندن ملاقات و ارائه اموزش های لازم به همراهان بیماران 

 )قرار دادن تلفن جهت اطلاع از وضعیت بیمار در محل نگهبانی)همراه با تجهیزات ضدعفونی کننده  

 نصب بنرهای آموزشی و هدایت کننده 

 مشاوره عمومیآموزش و 
 در آبدارخانه ها، راهروها و آسانسور ها یبهداشت یها تراکت نصب 

  ه، بخش های درمانی، آموزشیدر سامانه مشاوردانشجویان اینترن وپرستاری آموزش دیده دانشگاه  فیتظراستفاده از 
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 مدیریت پرسنل
 توجه به بیماریهای زمینه ای پرسنل در توزیع آنها در بخشهای حساس 

  که  یپرسنل باردار ،پرسنلاعطای مرخصی بهMSی و بیماری های مزمن زمینه ای دارندمنینقص ادارای  ،ابتی،د 

 نظارت بر رعایت مسائل بهداشتی توسط پرسنل 

 مابین پرسنل)پزشک و پرستار تریاژ و ...( و مراجعین مشکوک یا مثبت ظتعبیه شیلد یا صفحه محاف 

 آسانسور و دستگاه عابر بانک
 قراردادن خلال دندان و سطل زباله در آسانسور جهت خودداری از زدن کلیدها با دست 

 ضدعفونی مداوم دستگاه عابر بانک 

 آسانسورها  هیکل رونیمرتب داخل و ب یعفون ضد 

 تایمکس
 حذف دستگاه انگشت زنی و قرار دادن دفتر ثبت تردد  

 لزوم داشتن خودکار مجزا برای هر فرد 

 مکسیدستگاه تا یبرا یپد الکل و ضدعفون  

 مدیریت پسماند
 جمع اوری و جداسازی پسماندهای بخش های عفونی و ایزوله و ارسال به صورت مجزا به لندری 

 مدیریت اجساد
 تامین تجهیزات جهت ضدعفونی اجساد و سطوح 

 عمومی آموزش

 دستها  یشوو  شستی مداوم بهداشت فردی و آموزشها 

 توزیع پوستر و پمفلت اموزش همگانی 

 حراست
 جلوگیری از تجمعات در اطراف و داخل بیمارستان  

 نصب بنر ممنوعیت ملاقات در ورودی بیمارستان 

 مدیریت داخلی
 برگزاری جلسات تا حد امکان به صورت مجازی 

 یضرور ریغ یها شیجلسات و هما یبرگزار عدم. 

 پزشکی از راه دور
  اقدامات درمانی لازمراه اندازی سامانه تله مدیسین جهت مراقبت از بیماران و 
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 سازمان های خارج بیمارستان
  جمعیت هلال احمر وداوطلبان و، مردم نهاد یو سازمانها یخصوص یبخش دولت یتهایظرفاستفاده از ظرفیت خیریه ها و 

 بسیج

 یمردم وکادر پزشک هیروح تیتقوجهت  توسط مردم یبهداشت لیمسا تیرعا یبرا ینیمراجع د اتیرظاستفاده از ن 

 و کادر درمان مارانیب هیروح تیتقو یبرا اه مارستانیب یهنرمندان در برخ حضور 

 اطلاع رسانی و ارتباطات
 یکارشناس ریاز مصاحبه ها و نظرات غ یریجلوگ  

 جلوگیری از پخش شایعات 

 بیمه
 نگی با بیمه های مختلفهماه 

 اطمینان بخشی به مبتلایان جهت پوشش خدمات بیمه ای 

 گروه های آسیب پذیر
 نظارت بر رعایت اصول بهداشتی هنگام شیردهی 

 استفاده از شیشه و ضدعفونی کردن آن در صورت داشتن علایم در مادران 

 کنترل آلودگی
 در ساعات مشخص جهت  یبهداشت یها سیکننده به آبدار خانه ها و سرو یو ضد عفون ندهیمرتب مواد شو عیتوز

 موجود. لیوسا لوازم و یاز آلودگ یریجلوگ

 کننده یمواد ضد عفون ریالکل و سا یاتاقها با اسپر یها رهیکردن روزانه دستگ یضدعفون 

 بوفه بیمارستان رستوران و یلیتعط 

 دستها یو ضد عفون یشوو  ساختمان جهت شست یدر طبقات و ورود یمواد ضد عفون یوارید مخزن نصب 

 انکارمند آموزش
 یادار ونیکارکنان در اتوماس یبرا یبهداشت یامهایپ ارسال 

  یاعتبار کاف یدارا شنیکیاپل استفاده از  

 مدیریت مراجعات غیرضروری
  یاعتبار کاف یدارا شنیکیاپل نیو همچن ییارائه مشاوره و راهنما ولازم  ریکاهش مراجعات غ یبراراه اندازی کال سنتر 

 مورد قبول یخطر و ارائه مشاوره با هوشمند یابیارز یبرا

 در منزل فیدرمان موارد خف 
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 حمایت از درمان و مراقبت در منزل
 آموزش به بیماران بهبود یافته در رابطه با مراقبت در منزل 

 هوشمند یتلفن ها یکاربرد یمراقبت از راه دور و برخط )آنلاین( بر اساس سامانه ها و نرم افزارها هیارا 

 پروتکل درمانی به روزرسان 

 خانواده مبتلایان
 بستری شده توسط انترن ها و گرفتن شرح حال و اخذ تصمیمات و اقدامات لازم پیگیری تلفنی از خانواده افراد 

  به خانواده ها نهیو قرنط یاصول خودمراقبتآموزش 

 

  تصاویر مربوط به اقدامات
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 توجه:

م ها با ناتجربیات خویش و ثبت درس آموختهگذاری توانند جهت به اشتراکها میها و سازمانکلیه بیمارستان 

ها و  اقدامات خود را به موسسه معتمد به پست الکترونیک های بعدی کتابچه، درس آموختهخود در شماره

iran.hmdi@gmail.com  و یاdisaster@iums.ac.ir  .ارسال فرمایند 

 

 

 

 ارتباط با ما

 تلفن تماس:

08525418220 

 پست الکترونیک:

iran.hmdi@gmail.com 

disaster@iums.ac.ir 

 وبسایت:

www.hmdi.ir 
www.disaster.iums.ac.ir 
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