
 هوالشافی                                 

     مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس                                                 

                 روش اجرایی                              خط مشی و فرم                                                                                                        

 به پژوهشی اقدامات خصوص در رسانی اطالع  : روش اجراییخط مشی و  عنوان 

 خدمت گیرنده
 20/10/1395  :تدوینتاریخ 

 25/11/1396  :آخرین ابالغ 

 25/11/1396 : تاریخ بازنگری

 MPGH-POL-16-02   :روش اجراییکد 

 2از  1 شماره صفحه:

 مشارکت، از طریق کسب و همکاري جهت بیمار رضایت با هدف اخذ ،پژوهشی اقدامات درخصوص خدمت گیرندگان مشارکت لزوم خط مشی :

 روند صحیح بر نظارت به همراهباشد  می آنها مشارکت به نیاز که بیمارانی از رضایت اخذ و رسانی اطالع و حراست، و ریاست و مدیریت از اجازه

 کار طبق مقررات جاري اعالم شده از معاونت پژوهشی دانشگاه انجام

  تعاریف:

 مرکز آموزشی درمانی شهداي خلیج فارس  : دامنه

 مشارکت و همکاري جهت بیمار رضایت اخذ هدف: 

  :آن اجراء در دخیل افراد نقش و سمت ذکر با اجرا روش

 شود می امضا حراست مسئول و ریاست یا و مدیریت طرف از پژوهشی اقدامات جهت پژوهشگر کتبی درخواست -1

 گردد می اخذ الزم اطالعات پزشکی مدارك مسئول از اجازه کسب با باشد آمار و مدارك و پرونده اطالعات به نیاز که مواقعی در -2

 کند تائید آنرا باید مکررات تکرار از جلوگیري جهت نیز فرهنگی دانشجوئی معاونت باشد اي گسترده و باال سطح در پژوهش اگر -3

 کند می رسانی اطالع اقدام، دست در پژوهش درمورد بیمار به باشد می بیمار با مصاحبه به نیاز که مواردي درپژوهشگر  -4

 شود می پرسیده وي از شده تعیین پیش از سواالت مربوطه، فرد موافقت درصورت -5

 دریافت نحوه و تداوم در تاثیري پژوهش، هرگونه در شرکت عدم یا شرکت بر مبنی وي گیري تصمیم که دهد می اطمینان خدمت گیرنده به بیمارستان -6

 داشت نخواهد وي سالمت خدمات

 خدمات از ایشان برخورداري از مانع کار، این و کنند رد آنرا یا داده انصراف برنامه این در مشارکت از میتوانند آنها که میشود رسانده بیماران اطالع به -7

 .شد نخواهد سازمان

 گردد می تهیه است، انجام حال در بستري بیماران روي بر که پژوهشی هاي طرح فهرست -8 

 .نماید می نظارت فرایند صحیح انجام بر سرپرستار -9

 میباشد ها  خانواده و بیماران براي اطالعات این تهیه جهت واضحی و روشن فرایند داراي بیمارستان –10

 اطالعات شامل این .قراردارد مبنایی چه بر گیریشان تصمیم بدانند تا دارند نیاز اطالعاتی به کنند،آنها مشارکت میشود خواسته بیماران از هنگامیکه -11

 .میشود کرد دنبال میبایست که کنند و روشهایی آنها کمک به است ممکن که هایی احتمالی، گزینه دردسرهاي و انتظار، مخاطرات مورد منافع
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 گیرنده به پژوهشی اقدامات خصوص در رسانی اطالعروش اجرایی:  عنوان

 خدمت
 20/10/1395  :تدوینتاریخ 

 25/11/1396  :آخرین ابالغ 

 25/11/1396  : تاریخ بازنگری

 MPGH-POL-16-02   :روش اجرایی کد

 2از  2 شماره صفحه:

 دانشجویان، اساتید، پرسنل، پزشکان و سایر پژوهشگرانذی نفعان : 

 پزشکی مدارك مسوول ،سرپرستار ،بالینی، مسول مرکز توسعه پژوهش هاي بیمارستان مدیر   فرد پاسخگو :

 پژوهشیاران مرکز توسعه پژوهش هاي بالینی، سیستم هاي رایانه، نرم افزارهاي مرتبط تامین منابع ،امکانات و کارکنان مرتبط :

 دستورالعمل هاي وزارت متبوع با شماره  :مراجع/منابع

 امضاء سمت نام خانوادگینام و  

 کیانی             جمیله -1 تهیه کننده گان

 میرزایی            دکتر -2

 معتمد              دکتر            -3

 مسئول مرکز

 نویسی مقاله و اپیدمیولوژي مشاور

 نویسی مقاله و اپیدمیولوژي مشاور

 

  کیفیت بهبود کارشناس زر تشت عاطفه تایید کنندگان

  بیمارستان رئیس اسفندیاري عاطفه دکتر خانم تصویب کنندگان


