کد سندWI/LE/02 :

عنوان دستورالعمل:

دستورالعمل داخلی تیم حفاظت امنیت بیمارستان
معاونت آموزشی و پژوهشی

تاریخ تدوین1397/11/08 :
تاریخ ابالغ1397/11/13 :
تاریخ بازنگری- :
تاریخ بازنگری بعدی1398/11/08 :

بیمارستان خاتم االنبیاء (ص) شوشتر

شماره ویرایش :اول

ماده  -1کلیات
امنیت و آرامش فراگیران بر بالین بیمار

ماده  -2اهداف
حفظ امنیت فراگیران در محیط بالینی

ماده  -3روش اجرایی
 تیم حفاظت امنیت در بیمارستان تحت نظارت واحد حراست بیمارستان فعالیت می نماید.
 تیم حفاظت امنیت شامل واحد نگهبانی و انتظامات می باشد.
 تیم حفاظت امنیت در تمامی ساعات شبانه روز فعال می باشد.
 ساعات کاری در شیفت صبح از  7:00تا  ،15:00در شیفت عصر از  15:00تا  23:00و در شیفت شب از  23:00تا  7:00صبح
روز بعد می باشد.
 برنامه ماهیانه توسط مسئول واحد تهیه و با تایید مدیر و رئیس بیمارستان اجرایی می شود.
 کد  10جهت حضور فوری تیم حفاظت امنیت در بیمارستان در نظر گرفته شده است.
 سیستم فراخوان اضطراری نگهبان در بخش ها فعال است و در صورت فراخوان نگهبان باید در کمتر از  2دقیقه در محل
حضور داشته باشد.

ماده  -4مکان های تعیین شده برای نگهبانی
 ورودی بخش اورژانس  2 :نفر
 ورودی بخش ها 2 :نفر
 درب اصلی بلوار 1 :نفر
 درب ورودی اورژانس 1 :نفر
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ماده  -5تعداد نگهبانان
 شیفت صبح 7 :نفر
 شیفت عصر 6 :نفر
 شیفت شب 5 :نفر

ماده  -6محل هایی که دارای دوربین است
محل های دارای دوربین شامل تمام فضای های فیزیکی ،بخش ها ،اورژانس ،محوطه ،ام.آر.آی ( ،)MRIسی تی اسکن ،دیالیز،
درمانگاه تخصصی می باشد.

ماده  -7شرح وظایف نگهبانان
 برقراری امنیت دانشجویان و پرسنل هنگام ارائه خدمات درمانی
 کنترل تمامی ورودی های بیمارستان
 کنترل محوطه و گشت زنی در محوطه ها
 سامان دادن همراهین در ساعات مالقات
 راهنمایی کردن بیماران و همراهان
 برقراری نظم و امنیت و حفظ ایمنی در محدوده بیمارستان و داخل کلیه بخش ها
 حراست و حفاظت از اموال بیمارستان ،پرسنل ،دانشجویان و ارباب رجوع
 تحویل و تحول به موقع شیفت های نگهبانی به شیفت بعد
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تهیه کنندگان:

جناب آقای اسماعیل دیلمی

سرکار خانم حکیمه محمدزاده

جناب آقای علی حاتمی

مسئول حراست بیمارستان

مسئول واحد توسعه آموزش بالینی ()EDO

کارشناس مسئول آموزش بیمارستان

تاریخ1397/11/08 :

تاریخ1397/11/08 :

تاریخ1397/11/08 :

امضاء:

امضاء:

امضاء:

تأیید کننده:

تصویب کننده/ابالغ کننده:

سرکار خانم حکیمه محمدزاده

جناب آقای دکتر رضا وفامنش

معاون آموزشی و پژوهشی بیمارستان

رئیس بیمارستان

تاریخ1397/11/08 :

تاریخ1397/11/08 :

امضاء:

امضاء:
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