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 نحوه و انديكاسيون هاي پذيرش و ترخيص بيماران در بخش هاي ويژه عنوان خط مشي:

 

 :) هدف وسياست (بيانيه 

لزوم  به محدوديت تخت هاي بخش ويژه وبا توجه به اينكه سياست بيمارستان ارائه خدمات تشخيصي درماني به موقع مي باشد و با توجه 

مراقبت استفاده بهينه و مؤثر از منابع موجود ودر راستاي ارائه خدمات اثر بخش به بيماران نيازمند استفاده از خدمات بخش هاي فوق، 

ت اين بخش ها تدوين شده هايي پذيرش و ترخيص بيماران از اهميت بسزايي برخوردار است.لذا اين خط مشي جهت استفاده بهينه از امكانا

 است.

 تعاريف :

- 

 بخش هاي ويژه :كاربرد دامنه ويژهشاغل در بخشهاي  ادر درمانيك صاحبان فرايند:

  

پزشكان مقيم بخش هاي ويژه، پرسنل  بيماران، ذينفعان:

 بخش هاي ويژه ، سوپروايزرين باليني

 CCUورئيس بخش  ICUرئيس بخش  :فرد پاسخگو

  

 نظارت بر اجراي خط مشي و روش:نحوه 

 كنترل مستندات:، حبه مشاهده ، مصا

و موارد نيازمند بررسي مصاحبه: جهت اطمينان از آگاهي كادر پرستاري و پزشكان مقيم در شيفت هاي مختلف، و در بازديدهاي مديريتي 

 اجرايي مطرح و تصميم مقتضي اتخاذ مي گردد.مديران تيم جلسات اقدام اصالحي در 

 روش اجرا )مسوول انجام كار،زمان،مكان،.......(:

   ICU general( انديكاسيونهاي  بستري در الف

يا از بيرون از طريق مراجعه به اورژانس يا در صورت صالحديد پزشك بيهوشي اتاق عمل با  ICUبيمار نيازمند به بستري در بخش -1

بيمار در بخش بستري انجام مي شود و يا به صورت پذيرش مستقيم پس از ويا بدحال شدن   ICUهماهنگي پزشك بيهوشي مقيم 

 هماهنگي با پزشك مقيم انجام مي شود.

مشاوره بيهوشي را درخواست و دربرگه مشاوره و دستورات پزشك  ICUپزشك معالج ضمن ويزيت بيمار در صورت نياز به بستري در -2

 عيت بيمار را به اطالع پزشك مقيم بيهوشي مي رساند(ثبت مي نمايد*)در صورت صالحديد پزشك معالج وض

 مسئول شيفت جهت انجام مشاوره بيهوشي بيمار توسط متخصص بيهوشي مقيم اقدام مي نمايد.-3

 رادر پرونده ثبت مي نمايد. ICUپزشك بيهوشي مشاوره بيمار را انجام و در صورت صالحديد دستور انتقال بيمار به -4

هماهنگي الزم را با مسئول شيفت  ICUمسئول شيفت بخش مربوطه ) اورژانس ، اتاق عمل ، بخشهاي بستري ( جهت انتقال بيمار به -5

ICU .انجام مي دهد 

نجام پرستار/ ماما بيمار طبق خط مشي درون بخشي اقدامات الزم را انجام داده و بيمار با امكانات و تجهيزات الزم پس از هماهنگي هاي ا-6

 منتقل مي شود. ICUشده به 

از همكار خود تحويل گرفته و بيمار را به كمك بيمار بر به تخت مورد نظر منتقل، و ادامه  صورت باليني، بيمار رابه ICUپرستار بيمار در -7

 انجام مي شود. ICUدرمان در 
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 انديكاسيونهاي بستري در اين بخش شامل: -1

 ICH 
 SAH 
 DKA 
 SDH 
 AKI 
 TIA 
 Post CPR 
 CVA 
 Sepsis  با كاهش سطح هوشياري 

 ARDS 
 GIB  با افتSPO2 

  اپي لپسي با تشخيص پزشك 

 اختالالت هموديناميك 

 اختالالت تنفسي با تشخيص پزشك 

 آنسفاليت ها 

 پنوموتوراكس 

 تروماهاي متعدد وتهديد كننده حيات 

 مننژيت 

 انواع شوكها مثل آنافيالكسي با تشخيص پزشك معالج 

  با تشخيص پزشكاعمال جراحي سنگين 

 LOC 
  انواع مسموميت ها با تشخيص پزشك 

  كانسرهايEnd Stage 

 /اكالمپسيHelp syndrome 

  ادم حاد ريه 

 كماي هيپراسموالر 

 يخ زدگي ، گرما زدگي با تشخيص پزشك 
 ICUترخيص بيمار از بخش 

و  ICUشدن وضعيت بيمار در صورت صالحديد ميني بر عدم نياز به ادامه درمان در  Stableپزشك معالج ضمن ويزيت بيمار پس از -1

 انتقال به بخش مورد نظر را در پرونده ثبت و هماهنگي الزم را با پزشك بيهوشي انجام مي دهد.

      طي هماهنگي هاي انجام شده با پزشك معالج در صورت صالحديد دستور ترخيص بيمار را در پرونده ثبت ICUپزشك بيهوشي -2

  مي نمايد.

 پرستار مربوطه دستور ترخيص را در پرونده ثبت و در گزارش پرستاري و فلوشيت مربوطه كليه اقدامات انجام شده را ثبت مي نمايد. -3

وط به پرونده بيمار را جمع كرده و در زمان انتقال از اين بخش به پرسنل واحد پذيرش را از نظر محاسبه هزينه هاي منشي بخش كليه مستندات مرب -4

 :ICUانديكاسيون هاي ترخيص بيمار از مرتبط اطالع رساني مي كند.     

 ثبات هموديناميك 
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 )بيماري زمينه اي تا حدي كنترل شده باشد)از حالت بحران خارج شده باشد 

 وماها كنترل شده باشدتر 

 درد بيمار تا حد قابل قبولي كنترل شده باشد 

 ديستري تنفسي نداشته باشد 

 حيات بيماران در تهديد نباشد 

 برطرف شدن خونريزيها 

 پايدار شدن وضعيت بيماران 

 نياز به تهويه كمكي نداشته باشد 

 از نظر هوشياري در حد قابل قبول باشد 

 

 :  CCUخشب (انديكاسيون بستري در ب
به صورت اورژانسي يا از بخش اورژانس يا بخشهاي ديگر و يا با دستوركتبي پزشك معالج و  CCUبيمار نيازمند به بستري در بخش -1

 تائيد پزشك متخصص قلب انجام مي شودكه انديكاسيون پذيرش آنها شامل موارد ذيل مي باشد:
 MI 

 ACS 
 آريتمي هاي تهديد كننده و حيات 
 CHF 

 POST PCI 

  بيماران كانديدICD   ,   CRT 

 بيماران حاد دريچه اي 

 آمبولي ريه 
 DVT 

 بيماران جراحي شده با زمينه بيماري كرونري يا ريسك فاكتور 

 ادم حاد ريه 

 بيماران حاد مادرزادي 

 
 كليه دستورات پزشك توسط پرسنل شاغل در اين بخش اجرا مي شود. -2

 :CCUانديكاسيون ترخيص بيماران 

  هموديناميكثبات 

 كنترل و رفع عالئم اسكيمي 

 كنترل آريتمي 

 انفاركتوس در حال نقاهت 

 POST OR  ،مجدد و رفع احتمال خطر پايدار شدن وضعيت بيمار 

 رفع عالئم نارسايي قلب 

  رفع عالئم بيماري و عدم احتمال تكرار بيماري در بيماران آمبولي ريه وDVT 

 *در صورت ترخيص با ميل شخصي:
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شيفت در صورت تمايل بيمار مبني بر ترخيص با رضايت شخصي پس از توجيه بيمار وهمراه آن ، پزشك مقيم بخش ويژه  را مسئول -1

 مطلع مي سازد.

پزشك مقيم مجدداً خطرات احتمالي و عوارض جانبي ترخيص با ميل شخصي را براي بيمار و همراهش توضيح داده و در صورت عدم -2

 معالج بيمار را مطلع مي نمايد.تغيير نظر بيمار ، پزشك 

پزشك مقيم پس از هماهنگي با پزشك معالج و درصورت نياز پزشك متخصص پزشكي قانوني و تكميل فرم عوارض ترك مسئوليت -3

 شخصي را در پرونده بيمار ثبت مي نمايد.

 

 امكانات: : / مراجع منابع

 نيروي انساني منابع مالي ، 

.انتشارات دانشگاه علوم پزشكي و 1جلد "راهنماي ملي سالمت "اكبري،محمداسماعيلمراجع: 

 1392شهيد بهشتي.چاپ دوم.     سال  يخدمات بهداشتي درمان

 

و  كليه وسايل وتجهيزات پزشكي الزم

 تخصصي شامل

 ) ونتيالتور، مانيتور و.......(

 

 

 

 

 

 امضاء سمت نام و نام خانوادگي 

 تهيه كنندگان

  ICUبخشرئيس  آقاي دكتر عشوري

  CCU رئيس بخش خانم دكتر كاظميان

  ICUفلوشيپ  آقاي دكتر ميري تأييد كننده

  رئيس بيمارستان آقاي دكتر كريمي كننده تصويب

  مسئول بهبود كيفيت خانم مهندس اسدي ابالغ كننده


