




فقط برای "قرمز"در سیستم کد بندی رنگی، رنگ 
شدهشناسایی بیماران مبتال به آلرژی شناخته 

برای شناسایی سایر بیماران در معرض "زرد "رنگ 
از جمله بیماران(خطر 

مستعد یا مبتال به زخم فشاری، در معرض خطر 
سقوط یا ترومبوآمبولیسم، ریسك خودکشی، سو 

میگیردمورد استفاده قرار ) تغذیه، تشنج

تعریف این خطرات باید در کمیته درمان دارو و 
تجهیزات پزشکی و با استفاده از دستورالعمل 
ابالغی فوق الذکر، مصوب و به بخشها ابالغ 

شود

رویاست بر الزم 

دستبند شناسایی زرد رنگ، ریسك مربوطه که دلیل 
.تعیین رنگ زرد بوده است درج شود

این عنوان نباید مخل حریم خصوصی یا موجب 
تشویش برای بیمار باشد







مدیریت درد
دستورالعمل مدیریت درد دربخش های

اورژانس

بخش های عمومی

بخش های ویژه

اتاق عمل

آگاهی کارکنان

اقدام براساس دستورالعمل

رضایت بیماران از مدیریت درد در شاخص 
بیماران

در انتقال بیمار از یك بخش به بخش دیگر نیازی به انجام مجدد ارزیابی 
.نمیباشد) تاریخچه سالمتی و بررسی جسمی( پرستاری 

درخصوص بیماران سرپایی دیالیز، تاالسمی و شیمی درمانی در اولین 
مراجعه بیمار به بخشهای سرپایی در مواردی که بیماران به صورت 

منظم مراجعهو برنامه ریزی شده 

بار ارزیابی اولیه پرستاری انجام و در پرونده این بیماران مینماید، یك 
این گروه از وضععیت ثبت شود و صرفا در صورت ایجاد تغییر 

بعدی مجددا ارزیابیبیماران در مراجعه 

. در غیر این صورت یك بار ارزیابی اولیه کفایت مینماید.اولیه انجام شود
در خصوص بیماران تمت نظر در اورژانس که پرونده بستری برای 

آنها تشکیل میشود بایستی در بدو

هوشیاری، جسمی، روحی، روانی و عوامل وضعیت پذیرش، ارزیابی 
تهدید کننده ایمنی بیمار به همراه اقدامات پرستاری الزم در بخش 

.انجام و در گزارش پرستاری ثبت گردد

همچنین در خصوص بیماران تعیین تکلیف شده در بخش اورژانس که 
پرونده سرویس پزشك معالج تشکیل شده است در صورتی که این 

زماناز ساعت 12بیماران بیش از 

تشکیل پرونده سرویس نهایی در اورژانس ماندگاری داشته باشند فرم 
بدیهی است در این . تکمیل شود) جامع(ارزیابی اولیه پرستاری 

بستری دیگر نیازی به ارزیابی اولیه به بخش صورت پس از انتقال 
در بخش مقصد نمیباشد) تاریخچه سالمتی و بررسی جسمی( 



تلفیق دارویی 
هنگام بستری

حین بستری

هنگام ترخیص

:داروهای مشمول تلفیق دارویی
دارو 

ویتامین

مواد تشخیصی وکنتراست

تغذیه مکمل

فراورده خونی

مایعات وریدی

موادغذایی

داروهای گیاهی









پیش گیری از آسیب های احتمالی ناشی از 
افراد با رفتارهای پرخطر اجتماعی برای 

:کارکنان/مراجعین/سایر بیماران

ایزوالسیون

خدمات متناسب با اصول اخالقی ومحافظتی

PPE

رعایت مالحظات محل بستری برای پیش 
گیری از ایجادترس بیماران دیگرو 

احساس طرد شدگی

خدمات عادالنه

بدون برچسب زنی وانگ اجتماعی

:بیماران آسیب پذیر

اختالالت /سالمندان،بیماران روانپزشکی
ذهنی،معلولیت های 

(  گفتاری/حرکتی/شنوایی/بینایی)جسمی
مجهول الهویه،اختالل 

هوشیاری،نوزادان،کودکان،مادران 
باردار،انگ 

ایدز،معتادین،زندانیان،)اجتماعی

(ضداجتماع،بی خانمان



7 Rs
ثبت /بیمار درست/دوز درست/زمان درست/راه درست/دارو درست

حق کارکنان،بیماربرای پرسش در مورد دستور دارویی/درست

تجویز ونسخه نویسی داروهای باهشدار باال توسط متخصصین

ثبت الکترونیک

لیبل قرمز برای انفوزیون داروهای با هشدار باال

دبل چک فرایند دارودهی

لیست داروهای با اشکال مشابه به روز شده ودر اتاق آماده سازی دارو 

شودنصب 

ظروف نگهداری داروهای با اسامی واشکال مشابه با 

برچسب زرد ودوره ای بروز رسانی شود

ارائه کتابچه دارویی به بیماران وآموزش اسامی ژنریک دارو به 
بیمار وخانواده مرور دستورات دارویی بیمار با فارماسیست 

(تلفیق دارویی هنگام ترخیص)

برقراری ارتباط درمورد داروهای مشابه بروش 

Read back/right back/repeat back

:داروهای با هشدار باال

ضدانعقاد

نارکوتیک

انسولین

آرام بخش

:اهم احتیاطات

دسترسی در اتاق آماده سازی دارو  /عدم دسترسی آزاد
وانباردارویی بایستی محدودباشد

داروهای با هشدار باال دارای اسامی یا اشکال مشابه در بخش در 
سبد های قرمزنگهداری شود

روی آن نصب شود48نام دارو به فارسی با فونت حداقل 

نوشتن دارو با حروف کاپیتال درمورد داروهای با نگارش مشابه

دردسترس بودن اطالعات دارویی مرتبط برای کارکنان

پتاسیم جدا از همه داروها







:مشاوره های اورژانس

ثبت درخواست مشاوره

تاریخ وساعت درخواست

علت درخواست مشاوره

انجام مشاوره در کمترین زمان ممکن

در شرایط بحرانی دریافت مشاوره تلفنی تا  حضور پزشک

اطالع فوری نتیجه مشاوره به پزشک معالج

اجرای فوری موارد تایید شده مشاوره که در برگه دستورات ثبت شده 

درموارد تهدید کننده حیات ،نیازی به تایید مشاوره توسط پزشک معالج 
.نیست،واقدامات فوری انجام می شود

پایش مدت زمان ونحوه انجام مشاوره ها به تفکیک سرویس های تخصصی

:مشاوره های غیراورژانس

.حتما بر بالین بیمار انجام شده وبهیچ وجه تلفنی انجام نمی شود

انجام کلیه اقدامات با تایید پزشک معالج

شاخص زمان انجام مشاوره ها به تفکیک سرویس های 

تخصصی

به منظور پیش گیری از وقوع

حوادث تهدید کننده حیات بیمار در تغذیه ی مکمل وریدی و 
تمامی مراحل نسخه پیچی در داروخانه بستری، آماده 

سازی و دادن داروهای با هشدار باال به بیماران، الزامی

است بیمار صحیح با اقدام درمانی صحیح توسط دو نفر از 
کادر حرفه ای واجد صالحیت ذیربط به صورت مستقل از 

در فرایند انتقال خون نیز بایستی. یکدیگر کنترل شود
چك

همزمان توسط دو نفر از کادر بالینی و با تایید صحت شناسه 
ها، دستورات پزشکی و انطباق آنها با یکدیگر صورت 

پذیرد



:مهارشیمیایی

تدوین خط مشی

سابقه دارویی وحساسیتی بیمار

فقط طبق دستور پزشک

ارزیابی مستمر بیمار

قطع دارو در کوتاهترین زمان

حفظ حریم بیمار

PRNعدم دستور 

بار در روز3تکرار دستور مهار شیمیایی حداکثر 

مهار فیزیکی

خط مشی

وجود ابزارها وتجهیزات مناسب

صرفا بادستورپزشک،ذکر اندام ومدت آن

کنترل مستمرسیستم عصبی عروقی اندام مهار 

شده،زخم فشاری ،آسیب بافتی 

دراندام های دارای اختالالت حرکتی ممنوع است

قطع در کوتاه ترین زمان ممکن

ثبت زمان شروع وپایان مهار

نداریم PRN

در زنان باردار در وضعیت خوابیده به پشت ممنوع است

تزریق خون و فراورده های خونی
دبل چک دو کادر بالینی

هویت بیمار، دستور پزشک،نوع فراورده،میزان آن
کنترل کیسه خون

دقیقه اول حضور دائم5: نظارت مستمر
دقیقه اول مراجعه مکرر15

قطع فرایند در صورت هرگونه واکنش 
نصب پوستراقدامات قبل از تزریق از سازمان انتقال خون



 BMIدر ایستگاه پرستاری کلیه بخشها می بایست نموگرام 
65بزرگساالن، جدول تعیین نمایه توده بدنی برای افراد باالی 

بدنیسال، جدول تعیین نمایه توده 

برای جانبازان، افراد دارای نقص عضو و معلولین جداول علمی تخمین 
ایستگاه پرستاری تغذیه ای قد و وزن به عنوان یکی از تجهیزات 

باشدداشته وجود 

تغذیه حمایتی، تغذیه دهانی، تغذیه وریدی به همراه نوع رژیم مانند 
سایر موارد بایستی توسط پزشك برای تمامی .دیابتی، اورمیك و

درساعت 24از با اقامت بیش بیماران 

شودبخشهای ویژه بزرگساالن و کودکان تعیین تکلیف 

اطالع رسانی الزم به مشاور تغذیه، بایستی قبل از وعده غذایی اصلی و 
بستری توسط ساعت از زمان 24ظرف مدت حداکثر 

ارزیابی تاریخ تکمیل نمودن فرم مالک . پذیرد پرستارصورت 
ارزیابی تخصصی تغذیه توسط مشاور تغذیه و زمان ارجاع بیمار 

باشدمی 

روز و بیماران معمولی 3در صورت ماندگاری بیماران بخش ویژه تا 
استتغذیه ای ارزیابی مجدد / روز نیاز به تکمیل فرم پیگیری7تا 

رژیم غذایی تنظیم شده طبق صحیح نظارت پرستار بر استمرار اجرای 
نتایج ارزیابی تخصصی تغذیه و تایید پزشك

دستور رژیم غذایی تمامی بیماران توسط پزشك در پرونده بیماران 
ثبت و توسط پرستار یا منشی بخش در زمان مقرر و حداکثر 

اطالعاتقبل از وعده غذایی بعدی در سامانه 

به وارد میشود و مبنای سفارش غذا  Diet Sheetبیمارستانی یا 
استتفکیك بیماران 

مهر و امضا پزشك در فرم ارزیابی تخصصی تغذیه نشان دهنده (
استموافقت پزشك با دستور پیشنهادی مشاور تغذیه 

انواع رژیمهای غذایی شایع در بیمارستان توسط کارشناس تغذیه 
در سامانه اطالعات بیمارستانی تعریف

از را کارشناس تغذیه فهرست اطالعات رژیم غذایی بیماران . میشود
مینمایدسامانه اطالعات بیمارستانی دریافت 

در پرونده بیماران تغذیه ای قرار دادن فرم ارزیابی تخصصی 
استشده، الزامی مشاوره 

دارای برچسب کنترل کیفی (وجود ترازو و قد سنج سالم و کالیبره 
و بایستی با روشهای ضروریست در کلیه بخشها ) تجهیزات

.دقیق و علمی وزن و قد بیمار ثبت شده باشد

استفاده از روشهای علمی تخمین وزن و قد صرفا برای بیمارانی 
انجام می شود که امکان ایستادن بدلیل عدم هوشیاری، بد 

نباشدانجام میشودقوز پشت میسر یا ،خمیدگی حالی، فلج 

رژیم غذایی وتغذیه بیماران









یا نوجوان بستری می شوند ک و در ایستگاه پرستاری بخشهایی که کود 
محاسبه بایستی نمودارهای  BMI  سال 18تا پایان 5بر حسب سن

(Z-scores)  وبه تفکیك جنس

سال 5زیر کودک نمودارهای وزن بر حسب قد  (Z-scores) ) مطابق با
و کودکان ای فرمهای ارزیابی تغذیه و دستورالعمل پیوستهای 

1397در بیمارستانسال نوجوانان بستری 

داشته وجود به عنوان یکی از تجهیزات تغذیه ای ایستگاه پرستاری ) 
باشد

در بخشهایی که زنان باردار بستری می شوند نمودار و جداول وزن 
سال و نمودار و 19گیری دوران بارداری برای مادران باالتر از 

جداول وزنگیری دوران بارداری برای مادران

-نوجوان تك قلویی بر اساس  BMI  قبل از بارداری( Z-scores) 10 
دستورالعملهای مطابق با پیوستهای کتاب (سال 18پایان تا 10

بیمارانای پیگیری تغذیه و ارزیابی 

به عنوان یکی از تجهیزات ) بستری در بیمارستان ویژه بزرگساالن

.باشدایستگاه پرستاری وجود داشته تغذیه ای 

تشخیص / مشاوره تغذیه بر اساس نتایج ارزیابی اولیه پرستاری
بیماری با شرایط خاص و تعیین تکلیف نهایی توسط پزشك، 

انجام میشود

بیماران سو تغذیه، سوختگی، دیالیز، پیوند، مبتال به شناسایی 
پزشکدر ارزیابی اولیه پرستار و سرطان 

ثبت درخواست مشاوره تغذیه ای در پرونده پزشکی بیماران سو 
ر تغذیه، سوختگی، دیالیز، پیوند، مبتال به سرطان توسط پزشك د

بستریهمه بخشهای 

شناسایی مادران باردار با دیابت، پره اکالمپسی،اکالمپسی در 
پزشك/ ارزیابی اولیه ماما

شناسایی کودکان پرخطر در معرض سوتغذیه، سوختگی،کلیوی، 
بیماری های متابولیك مادرزادی در ارزیابی ک و سرطانی، سلیا 

پزشکپرستار و اولیه 

بیماری اولویت دار برای ارزیابی تخصصی تغذیه طبق 18شناسایی 
دستورالعمل ابالغی وزارت بهداشت در مرحله ارزیابی اولیه 

پرستار و پزشك



منظور از نظارت میدانی حضور و ارزیابی متصدی غذا با نظارت 
کارشناس تغذیه در مراحل آماده سازی، طبخ مواد غذایی، 

نوبتهای کاریبسته بندی، توزیع و سرو غذا در 

میباشد( صبح و عصر ) مختلف 

و غذا مناسب غذا توزین اتفاقی غذاها توسط متصدی برای سنجش کمیت 
میشودنظارت کارشناس تغذیه انجام با 

وجود فهرست انتخاب غذایی شامل حداقل دو انتخاب برای رژیمهای 
غذایی درمانی در هروعده

تهیه فهرست افراد واجد شرایط جهت دریافت میان وعده حداقل شامل 
مادران باردار، کودکان، بیماران دیابتیك 

شیوه های توزیع غذا

توزیع غذا به روش مرکزی، غذا در آشپزخانه بسته بندی شده و با . 1
درپوش مناسب داخل ترالی گرمخانه دار قرار داده میشوند و به 

.بخش منتقل میشود

توزیع غذا به روش نیمه متمرکز، غذا درترالیهای بنماری دار قرار . 2
داده می شود و در بالین بیمار طبق فهرست سامانه اطالعات 

بیمارستانی و مطابق با رژیم غذایی

.هر بیمار توزیع میشود

در شیوه توزیع غذا به روش مرکزی، حداقل در خصوص غذاهای 
رژیمی، بایستی برچسب مشخصات، شامل نام بخش نام بیمار نوع 

.رژیم، استفاده شود

بیماری اولویت دار مشاوره تغذیه ابالغ شده شامل بیماران ناتوان در 
( تغذیه دهانی به هردلیل  NPO  پرانترالو تغذیه انترال نیاز به( ،

-دربخشهای جراحی دیابت کنترل نشده / دیابت

فشار خون باال و بیماریهای قلبی عروقی، سرطانها، سوختگی، سکته، ، 
نارسایی کلیه، همودیالیز، سیروز کبدی، پیوند اعضا ، زخم بستر، 

سو تغذیه و سوجذب

بیماریهای نورولوژی منجر به اختالل بلع، جراحی شکمی، پنومونی، ، 
بستری در بخش مراقبتهای ویژه بیماران بیماری انسدادی مزمن 

استربه به سر بزرگساالن و کودکان و ض

می ) پرانترالبه جز تغذیه انترال و (شده تمامی بیماران مشاوره تغذیه . 
باشندداشته بایست رژیم مکتوب 

تمیز با شرایط دور از محیط در اتاق گاواژ و یا آماده سازی 
و عفونت در مجاورت بخشهای مراقبت ویژه انجام  آلودگی 
یکبار ( گاواژ در ظروف استاندارد و مجاز محلول توزیع 

به بخشهای مورد نیاز صورت ) مصرف گیاهی درب دار
.پذیرد

اولویت با تهیه و تامین گاواژهای صنعتی می باشد و تنها در 
و یا تشخیص مشاور تغذیه از گاواژ دست ساز بحران شرایط 

استفاده می شود



ثبت نتایج ارزیابی بیمار در شروع مراقبت، اقدامات انجام شده و 
احتمالی هر یك از درمانهای محدودیتهای میزان پیشرفت و 

بیمارپزشکی پرونده توانبخشی در 

تعیین نیازهای آموزش خود مراقبتی بیماران نیازمند به مراقبت 
توانبخشی

از تمامی نیازهای توانبخشی بیماران بایستی توسط بیمارستان یا
طریق خرید خدمات توسط تأمین کننده خارج از بیمارستان 

بیمارستان با رعایتدر بالین بیماران و داخل 

. استانداردهای مربوط تامین شود

در صورت برونسپاری خدمات توان بخشی وجود کارشناس 
ضروری توانبخشی به عنوان ناظر فنی در قرارداد منعقده 

.است

روز 5ارائه خدمت توانبخشی حداقل سه ساعت در روز به مدت 
متوالی در هفته یا پانزده ساعت به طور متناوب در هفته 

شودمی برنامه ریزی معموال 

در تمامی روزهای هفته اعم از تعطیل و غیر تعطیل حداقل در دو 
شیفت صبح و عصر

ه معیارهای نیاز به خدمات توانبخشی برای بیماران بستری، تعیین شد
باشندو کارکنان درمانی از آنها آگاهی داشته 

ی خدمات توانبخشی حداقل شامل فیزیوتراپی، طب فیزیکی، روانشناس
ادیومتری و اپتومتری ، گفتاردرمانی، خدمات کاردرمانیبالینی، 

ی و نیاز بیماران بایستحسب سرویس تخصصی فعال بیمارستان 
تامین شود

توانبخشیمعیارهای نیاز به خدمات ازجمله 

یا –بیماران پیشرونده مغز اعصاب با ناتوانی جسمی حرکتی و 
اختالل شناختی

حادتحت بیماران سکته مغزی فاز . 2

حادتحت بیماران آسیبهای نخاعی و آسیبهای مغزی . 3

-کودکان با کم توانی ذهنی حرکتی . 4

بیمارانی که در اثر یك بیماری یا اختالل و یا طی دیگر مداخالت . 5
درمانی، ناتوانی جسمی و ذهنی پیدا می کنند

حاد با عالئم حیاتی پایدار، نیازمند تحت بیماران در مرحله . 6
ساعته24مراقبت پزشکی و پرستاری 

ناگهانی/ بیماران با آسیب روحی شدید. 7

بیماران پس از جراحی و مداخالت تهاجمی منجر به کم توانی . 8
جسمی



مقایسه مراقبت و درمان بیماران در بخشهای مختلف به صورت متوازن و قابل 
ارائه میشود

متوازن کمی و کیفی منابع انسانی مورد نیاز برای ارایه خدمات پرستاری در بخشها بر اساس تعداد تختها و توزیع 

هردر سطح مراقبتی بیماران میزان حجم کاری نوع و 

.بخش با تشخیص مدیر پرستاری صورت میپذیرد

تعطیلپزشك جانشین ذیصالح برای تمام ساعات شبانه روز و ایام تعطیل و غیر / دسترسی بیماران به پزشك معالج

توزیع متوازن تجهیزات مورد نیاز جهت ارائه خدمات تشخیصی درمانی، مراقبتی در بخشهای قابل مقایسه

/ و کالیبراسیون تجهیزات موجود در بخشها سرویس دوره ای 

بطور یکسان توسط مهندسی تجهیزات پزشکیواحدها 



تشکیل کارگروه آموزش به بیمار در هریك از بخشهای بالینی متشکل اعضای 
و اجرای دقیق آموزش بیماران توصیه میشودبرنامه ریزی ذیل برای 

ایشانیکی از پزشکان به نمایندگی از طرف یا رئیس بخش . 1

سرپرستار بخش. 2

سوپروایزر آموزشی و آموزش سالمت. 3

بیمارمسئول آموزش به . 4

تعیین مسئول آموزش به بیمار در هریك از بخشهای بالینی و صدور ابالغ، از 
پرستاری سوی مدیرخدمات 

بخشاهم وظایف مسئول آموزش بیمار در 

خود مراقبتی و عمومی اثربخشی آموزش در حیطه دانشی در آموزشهای 

مبانی آموزش داده شده و مقایسه پاسخ بیمار با اهداف آموزشی، پرسش 
مهارتی و عملکردی تغییر رفتار بیماراز حیطه های ارزیابی میشود و در 

مشاهدهطریق 

حیطه مثال دیگر در . . اثربخشی آموزشهای عمومی و خود مراقبتی است
عملکرد بیماران محسوس تغییر رفتار بیماراست که از طریق ارزیابی نا 

راه رفتنمیزان /نحوهدرمورد 

بیمار پس از عمل جراحی و یادگیری و پذیرش آموزشهای ارائه شده از سوی 
بیمار

تعیین و ابالغ حداقل موارد آموزشی به بیمار در بدو ورود و طول بستری برای 
سیاستهای آموزشی با هر بخش توسط رئیس بخش و سرپرستار، همسو 

مدیرپرستاری

آموزشها در بدو ورود به بخش توسط پرستار حداقل شامل آشنایی با بخش و 
.فضای فیزیکی و قوانین و مقررات بخش و نموه احضار پرستار است

فیلم -کارگروهی -آموزش حداقل شامل انواع آموزش چهره به چهره شیوه های 
.آموزشی استرسانه های پمفلت یا سایر -و پوستر 

، منظور از سایر کارکنان بالینی، فیزیوتراپ، کارشناس تغذیه، رسپیراتوریست
نمونه بردار آزمایشگاه، روانشناس بالینی و سایر زیر گروههای پزشکی 

است

محوریت تدوین دستورالعملهای خود مراقبتی برای بیماریهای شایع با 
و سایر پزشکان سوپروایزرهای آموزشی و آموزش سالمت و مشارکت 

گروههای پزشکی

آموزش بیمار بخشی از مراقبتهای پزشکی و پرستاری است و به هیچ وجه 
تك نبایستی با تعیین مسئول آموزش بیمار، این ماموریت مهم از وظایف تك 

شودو پرستاران خارج پزشکان 

آموزش به بیمار



برقراری ارتباط برای اطالع رسانی نتایج نحوه تصویب دستورالعمل 
تجهیزاتمعوق پاراکلینیك در کمیته درمان دارو و 

واحدهای پاراکلینیك و بالینی اعم /دستورالعمل فوق به بخشهاابالغ 
از سرپایی

برای اخذ اطالعات تماس معتبر از بیماران حین برنامه ریزی 

ترخیصو قبل از پذیرش 

برقراری ارتباط برای نحوه دستورالعمل حداقلهای مورد انتظار در 
اطالع رسانی نتایج معوق پاراکلینیك

بخشهای بالینی، آزمایشگاه و / ایفای نقش واحدهانحوه . 1
تصویربرداری در اجرای دستورالعمل

و نتایج نرمالبحرانی ، انواع غیر بحرانیتفکیك بین نتایج . 2

دسته بندی اولویت و فوریت اطالع رسانی برای هر یك از نتایج . 3
مورد اشاره

واحد مسئول برای اطالع رسانی به موقع/تعیین بخش. 4

رسانی، ابزارها و روشهای اطالع نحوهتعیین . 5

ادامه روند درمان و بازتوانی بیماران پس از ترخیص، برنامه ریزی 
و برنامه ریزی تمامی موارد پیگیری بایستی به صورت فعال 

پاسخگویی به سواالت بیماران پس از ترخیص . انجام شود
.نمینمایدکفایت 

دستورات الزم برای مراقبتهای بعد از ترخیص حداقل شامل

میزان فعالیتهای فیزیکی/ محدوده . 1

تغذیه و رژیم درمانی. 2

مصرف دارونحوه . 3

برنامه بازتوانی و مراقبتهای توانبخشی. 4

بیمارستان/ مراجعه مجدد به درمانگاهنحوه زمان و . 5

مهم و تهدید کننده برای مراجعه فوری به اورژانس نشانه های / عالیم. 6

بیمارستان

معالجسایر موارد به تشخیص پزشك . 7

غیر مترقبه بیمارستان مانند مواردترک شناسایی بیماران با احتمال 

ترخیص با میل شخصی / فرار/ خروج افراد با اختالل ذهنی و روانپزشکی

تحتاینگونه بیماران بایستی از بدو پذیرش . به عمل آیدبرنامه ریزی 

مالحظات مدیریتی و مراقبتی

موضوع ویژه قرار گرفته و درخصوص امکان پیگیری بیمار به ویژه در 

اطمینان حاصل شودبحرانی اطالع رسانی نتایج معوقه 



مدیریت مراقبت و درمان بیمار پس از صدور دستور 

بیمارستانترک ترخیص توسط پزشك تا هنگام 

انتقال ایمن بیمار از بیمارستان و نحوه بر نظارت 

پشتیبانی ارائه خدمات طبی مستمر در حین انتقال

دارویی در فرایند ترخیص و تلفیق دارویی در مدیریت 

ترخیصنسخه 

برای بیماران نیازمند به برنامه ریزی شناسایی و 

استمرار مراقبتهای توانبخشی

این بیماران آسیب پذیر و پرخطر و پیگیری شناسایی 

ترخیصاز پس بیماران 

استاندارداز ابزارهای استفاده  SMART

در موارد ترخیص با میل شخصی رعایت حداقل الزامات 

میگرددترخیص ایمن توصیه موکد 

خالصه پرونده وفرم ترخیص ایمن
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آموزش عالئم هشدار بیماری ، رویدادها و نشانه هایی که بیمار باید به آنها توجه کند و آنها را به بیمارستان یا (

پزشک معالج از طریق تماس تلفنی یا مراجعه حضوری اطالع دهد .

ی   بیمار شامل داروهایی که بیمار با آنها مرخص یم شود و زمان و نحوه مرصف و همچنی 
ارائه اطالعات دارویی

ی مرصف دارو عوارض احتمایل داروها و مراقبت ها واحتیاطات حی 

ی و زمان مراجعه مجدد بیمار به بیمارستان و پزشک معالج و ارائه نوبت های اخذ شده از  آموزش نحوه پیگی 

درمانگاه و پزشک معالج به بیمار و همراه وی

ی انجام اقدامات  ی نتایج آزمایشایی که هنوز آماده نیم باشند و همچنی  آموزش در ارتباط با نحوه پیگی 

تشخییص و پاراکلینیک مورد لزوم پس از ترخیص

ی و ترخیص  ی بسیی برقراری ارتباط مناسب و صحیح با بیمار و پاسخگویی به سواالت و ابهامات بیمار در حی 

و پس از ترخیص

SMART  پروتکل  ترخیص ایمن بر اساس

 : )SMART disgharge protocol( پروتکل ترخیص ایمن بر اساس  اسمارت

مبنای  ارایه آموزش های خودمراقبنی درراستای بهبود و ارتقاء مراقبت های ارائه 

ی ارتقاء فرایند  شده به بیمار، افزایش سطح خود مراقبنی بیمار و خانواده و همچنی 

ترخیص بیمار تدوین شده است .
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