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 محترم بخش های بالینیمسئولین 

 
  سالم علیکم

 حداقل محتوای توضیحات واستاندادرهای اعتبار بخشی ملی ایران بدینوسیله  ویرایش سوم 5-2-1-احتراما مطابق با استاندارد ب         

مان ترخیص یمار و در زببودن  آموزش های الزم جهت ارائه به بیمار و خانواده در بدو ورود به هر کدام از بخش های بالینی، در طول بستری

 و ابالغ میگردد : به شرح زیر تعیین

  د.حترم می باشمتاران اجرای این دستورالعمل برای کلیه همکاران از تاریخ ابالغ الزامی و مسئولیت اجرای صحیح آن به عهده سرپرس

 سوپروایزرین دفتر پرستاری بطور مستمر بر اجرای آن نظارت خواهند داشت.

 

  ورود به هر بخش:آموزشهای الزم جهت ارائه به بیمار و همراه در بدو 

یابی ی خود، ارزو معرف پرستار یا ماما بعنوان اولین هماهنگ کننده تیم پزشکی به محض ادمیت بیمار در بخش، ضمن خوشامد گویی

اده و مار و خانوهای بی اولیه را از بیمار بعمل آورده و نیازها، آمادگیها، سطح یادگیری، سطح تصحیالت ، سن فرد، عکس العمل

 د:ثبت کن زشی بیمار را بررسی و آموزش های زیر را به بیمار و خانواده او ارائه و در گزارش پرستاریموانع آمو

 معرفی بخش 

  در بخش بیمارستانقوانین کلی موجود 

 معرفی تیم پزشکی 

 منشور حقوق بیمار 

 نحوه رسیدگی به شکایات 

 اخذ رضایت کتبی در صورت وارد شدن بیمار در امور پژوهشی 

 

  الزم جهت ارائه به بیمار و همراه در طول بستری بودن بیمار:آموزشهای 

قابل فهم  وبان ساده ا به زرپرستار یا ماما در طول بستری بودن بیمار باید حداقل های آموزشی در زمان بستری بودن بیمار 

امل بیمار شن ری بودبرای بیمار و خانواده او ارائه و در گزارش پرستاری ثبت کند. حداقل های آموزشی در زمان بست

 موارد زیر میباشد:

 ار و...(تصاالت بیمز آن، اایمنی و رعایت احتیاطات )زنگ احضار پرستار، لزوم باال بودن نرده کنار تخت و نحوه استفاده ا 

 افزایش آگاهی بیماران در مورد عوارض احتمالی بیماری 

 سیر بیماری و روش برخورد با عوارض 
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 مدت و محدودیت ناشتای بیماران قبل از عمل 

 پوزیشن مناسب 

 نحوه مراقبت از خود 

 مدیریت درد 

 میزان، مدت و نحوه صحیح مصرف داروها و عوارض آنها 

 میزان فعالیت 

  عدم مصرف دخانیت 

 تغذیه و رزیم غذایی 

 وی دفع الگ 

  آزمایشاتاقدامات تشخیصی ودرمانی و 

 مراقبت های قبل و بعد از عمل یا زایمان 

 اییانس مامکاهش درد( در بخشهای بلوک و سزارین و اورژ آموزش مادر باردار ) انواع زایمان و روشهای 

 یه یت تغذآموزش شیردهی و مراقبت از نوزاد )اهمیت و چگونگی تماس پوست با پوست مادر و نوزاد، اهم

ندناف، عالئم بعالئم سیری، دفعات شیردهی، مراقبت از ، KMCآروغ گیری و ، گرفتنباشیرمادر، روشهای بغل 

 NICU، سزارین،نوزادان و ( در بخش های بلوک کفایت شیر مادر و دوشیدن شیر مادر

 

 آموزشهای الزم جهت ارائه به بیمار و همراه در زمان ترخیص بیمار: 

و  ک به بیمارابل درقپرستار یا ماما باید حداقل های آموزشی در زمان ترخیص را به صورت انفرادی ، شفاهی و به زبان 

موزشی حین های آ خانواده اوارائه و در فرم آموزش حین ترخیص دو برگی با خط خوانا ثبت و مهر و امضا کند. حداقل

 ترخیص شامل موارد زیر میباشد:

 افت جواب آزمایش معوقه و یا ریپورت گرافیزمان و مکان دری 

 زمان و مکان مراجعه بعدی به پزشک 

 آمادگی های قبل از مراجعه 

  داردهای مصرفی در منزل 

 وضعیت حرکتی بیماران در منزل و تکنیک های بازتوانی 

 رژیم غذایی 

 نشانه های خطر پس از ترخیص 

 و نمونه برداری نحوه مراقبت از پانسمان زخمها در صورت اقدامات جراحی 
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 در مورد نوزاد ترخیصی، نحوه مراقبت از نوزاد و آموزش شیردهی 

 چگونگی دستیابی به مراقبت های اورژانس 

 گزاری کالس شی، بربایستی روش آموزش به بیمار)چهره به چهره، نمایش فیلم، ارائه پمفلت، بروشور آموز پرستار یا ماما

 آموزشی( و نام آموزش گیرنده)بیمار یا همراه( را در پرونده بیمار ثبت نماید.

 ئه و ه بیمار ارابش را بخ پرستار یا ماما در انتقال بیمار از یک بخش به بخش دیگر بایستی آموزش ها و توضیحات اختصاصی آن

 در گزارش بستری ثبت کند.

  های  ز آیتماسرپرستار باید با توجه ب متوسط زمان بستری بیماران در بخش و امکانات آموزشی بخش خود، جهت هریک

رائه ان اه بیمارش ها بزش را مشخص نماید به نحوی که تا زمان ترخیص کلیه آموزآموزش به بیمار زمان بندی و روش ارائه آمو

 شده باشد.
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 سرپرستاران گرامی و کلیه پرسنل محترم پرستاری و مامائی شاغل در بخشهای بالینی   

 سالم علیکم     

مراقبت های  ران، به منظور اطمینان از ارائهایاستانداردهای اعتباربخشی ملی  ویرایش سوم 3-13-1-مطابق با استاندارد باحتراما 

رزیابی آنجائیکه ا ردد.ازمطلوب به بیماران، بدینوسیله حداقل های الزم برای ثبت در گزارش نویسی طبق موارد زیر تعیین و ابالغ میگ

ی شده و نتیجه کالت شناسایژه مشابی بویپرستاری اساس فرآیند پرستاری می باشد، الزم است ابتدا ارزیابی اولیه انجام و نتایج حاصل از ارزی

 یسی نیز جهتزارش نوموارد زیر در گزارش پرستاری ثبت گردد.ضمنا به پیوست جزوه کامل نحوه گاقدامات پرستاری مربوطه به همراه 

 مطالعه توسط کلیه همکاران محترم پرستاری و مامایی ارسال میگردد.

 

 گزارش پرستاریین ساعت و تاریخ پذیرش بیمار در اول ثبت -

 ثبت عالئم عینی و ذهنی) جسمی و روحی( بیمار در اولین گزارش پرستاری -

 ثبت عالئم بستری و شکایت اصلی بیمار -

 ثبت نحوه ورود بیمار به بخش -

 ثبت وضعیت هوشیاری بیمار -

 ثبت نتایج پیگیری برنامه های درمانی و تشخیصی در خواست شده -

 ر سه مرحله پذیرش،بستری و ترخیصثبت  آموزشهای ارائه شده به بیمار د -

 ثبت عالیم حیاتی بیمار -

 ثبت موارد تهدید کننده ایمنی بیمار)خطر بروز زخم فشاری،سقوط از تخت و ...( -

 ثبت وضعیت سالمت جسمی و روحی براساس نتایج ارزیابی اولیه بیمار -

 بت موارد پیگیری برای شیفت بعدیث -

 ثبت رژیم غذایی بیمار -

 وضعیت کارکرد اتصاالت بیمار ثبت تاریخ تعبیه و -

 ثبت تغییرات ایجاد شده در وضعیت جسمی و روحی و اقدامات انجام شده -

 بت جابه جایی درون و برون بخشی بیمارث -

 لمیثبت دلیل عدم اجرای دستور دارویی، درمانی یا پاراکلینیکی انجام نشده با ذکر دلیل ع -

 رستاریدر صورت نیاز و ثبت نتایج در گزارش پ I&Qکنترل  -

 ثبت دامنه فعالیتی بیمار -

مرکز آموزشی درمانی 

خرمدره  بوعلی سینا

خرمدرهخرمدخخرمدره  



 تاریخ..........

عالی سمه ت   شماره........... ب 

 پیوست..........

 

 
 
 ثبت کلیه نتایج ارزیابی مستمر و اقدامات انجام شده با ذکر ساعت در گزارش پرستاری -

 ثبت مشاوره های انجام شده ونتایج در گزارش پرستاری -

 نیازثبت آمادگی های قبل از عمل در صورت  -

 در صورت انجام اقدامات احیاء برای بیمار ثبت کلیه اقدامات انجام شده با جزئیات -

 ثبت گزارش ترخیص در صورت ترخیص بیمار -

و  یدهخراج گردتسمار ابراساس نتایج ارزیابی دقیق اولیه، نیازهای مراقبتی ، بازتوانی، آموزشی و حمایتی بی -

اری گزارش پرستصله درکلیه اقدامات انجام شده به همراه نتایج حاپس از انجام اقدامات پرستاری مورد نیاز، 

 ثبت گردد.
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