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 ضروری موارد در تلفني درماني و مراقبتي دستورات و روش خط مشي
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 ضروری موارد در تلفنی درمانی و مراقبتی دستورات عنوان خط مشي:

 

 :) هدف وسياست (بيانيه 

انجام گرفته و جلوگیری از بروز با توجه به اهمیت استمرار مراقبت مطلوب و درمان به موقع و سریع بیماران و به منظور ثبت کلیه اقدامات 

 خطا در روند دستورات شفاهی و به حداقل رساندن اشتباهات وخطاها این مرکز سیاست های زیر رادر این باره اتخاذ نموده است:

 دارد.دستورات مراقبتی و درمانی تلفنی صرفاً در موارد اورژانس که تأخیر ممكن است موجب آسیب به بیمار شود قابلیت اجرایی  -1

 نفر انجام می گیرد. 2ثبت ، کنترل و اجرای دستورات تلفنی الزاماً  توسط -2

 هر نوع دستورات تلفنی بالفاصله پس از حضور پزشك باید به تأیید وی برسد.-3

 

 تعاريف :

وریتها داده دستور شفاهی:دستور دارویی و یا مراقبتی که تلفنی و یا شفاهاً بدون ثبت در پرونده توسط پزشك جهت ادامه درمان در زمان ف  

  می شود.

  کلیه بخشهای بالینی :كاربرد دامنه درمانیشاغل در بخشهای  ادر درمانیک صاحبان فرايند:

  

پزشكان مقیم بخش های ویژه، پرسنل  بیماران، ذينفعان:

 بخش های ویژه ، سوپروایزرین بالینی

 روسای بخشهای درمانی  :فرد پاسخگو

  

 نحوه نظارت بر اجرای خط مشي و روش:

 کنترل مستندات:، حبه مشاهده ، مصا

مدیر پرستاری و سوپروایزر بالینی و سرپرستاران بر روند اجرای این خط مشی نظارت می نمایند و طی بازدید های خود از مستندات بخش 

 های بالینی، درصورت نیاز نسبت به انجام مداخله و یا اقدام اصالحی الزم اقدام می نمایند. 

 

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

 پرستار /ماما مسئول بیمار درصورت نیازبه گزارش شفاهی وضعیت بیمار به پزشك معالج مسئول شیفت را مطلع می نماید.-1

 پرستار /ماما مسئول بیمار ،درحضور  مسئول شیفت با پزشك مربوطه تماس حاصل می نماید. -2

حال دقیقی در ارتباط با وضعیت بیمار ،جواب اقدامات پرستار /ماما مسئول بیمار در حضور مسئول شیفت طی تماس تلفنی شرح -3

 پاراکلینیكی،اطالع از انجام مشاوره و... به پزشك گزارش می نماید.

پرستار /ماما مسئول بیمار در حضور مسئول شیفت )با قرار دادن تلفن روی آیفون و یا تكرار دستورات پزشك  با صدای بلند (دستورات  -4

 نماید* الزم رااز پزشك اخذ می

پرستار/ماما بیمار دستورات اخذ شده به صورت شفاهی رادر حضور مسئول شیفت در برگه دستورات پزشك با ذکر نام پزشك ،تاریخ و  -5

 ساعت دقیق تماس و... ثبت می نماید*

زشك کنترل هر دو پرستار /ماما مسئول بیمار در حضور مسئول شیفت ،دستورات ثبت شده شفاهی را طبق خط مشی چك دستورات پ -6

 مهر و امضاء می نماید*
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 پرستار /ماما مسئول بیمار در حضور مسئول شیفت دستورات را طبق خط مشی تكمیل کاردکس در کاردکس وارد می نماید.* -7

 پرستار/ماما مسئول بیمار ،دستورات اخذ شده را به نحو صحیح و کامل جهت بیمار انجام می دهد*-8

بیمار دستورات اخذ شده شفاهی اجرا شده یا قابل پیگیری رادر گزارش پرستاری با قید ساعت و تاریخ دقیق به طور پرستار /ماما مسئول -9

 کامل ثبت و مهر و امضاء می نماید*

 پرستار /ماما مسئول بیمار در حضور مسئول شیفت فرم مربوط به دستورات شفاهی را تكمیل و هر دو مهر و امضاء می نمایند. -10

مسئول شیفت ،مسئول شیفت بعدی را در خصوص اخذ مهر و امضاء پزشك مربوطه جهت دستورات شفاهی ثبت شده )در صورتی که -11

 در همان شیفت انجام نشده باشد( مطلع می نماید.

 پزشك در اولین حضور خود بر بالین بیمار دستورات شفاهی ثبت شده را مهر و امضاءمی نماید.-12

ضمن بررسی پرونده بیماران با دستورتلفنی در صورت نیاز به آموزش پرسنل و جهت افزایش آگاهی آنان ،در زمینه خط سرپرستاربخش -13

 مشی مربوطه سوپروایزر آموزشی را مطلع می نماید.

 سوپروایزر آموزشی جهت اجرای صحیح خط مشی مربوطه کالسهای آموزشی را در صورت نیاز برگزار می نماید.-14

 که در دستورات اخذ شده داروی پرخطر ذکر شده باشد طبق خط مشی داروهای پرخطر اقدام می شود. * درصورتی

 .شود می ثبت هم کسدکار در پرونده از غیر به تلفنی موارد. 15

 .رسد می مربوطه پزشك اطالع به حاصله نتایج لزوم صورت در آن اجرای و تلفنی دستورات انجام از بعد. 16

 .شود می داده انتقال بعد شیفت/ماما  پرستار به بالینی تحویل هنگام تلفنی دستورات گرفتن. 17

 . نماید می کنترل و بررسی را تلفنی دستور با های پرونده تصادفی طور به بخش سرپرستار. 18
 .)آموزش و....(شود میاقدام اصالحی الزم در اسرع وقت انجام  شده انجام اقدامات و تلفنی دستورات ثبت در اشكال بروز درصورت. 19

.پرستار در صورتیكه تشخیص دهد پزشكی امكان انكار دستور خود را دارد ویا دستور به نظر غیر معقول می آید، سوپروایزر وقت را در -20

 نماید .جریان قرار داده و از وی در مورد اجرا یا عدم اجرای دستور فوق نظرخواهی می 

 .در مورد باال سوپروایزر وقت ، جهت اطمینان از اجرای صحیح دستورات شفاهی/تلفنی با پزشك معالج تماس و اطمینان حاصل می کند21
 .د.کلیه موارد مشكل دار به مدیر دفتر پرستاری/ مدیر /ریاست بیمارستان اطالع رسانی شده واقدامات اصالحی الزم در اسرع وقت انجام می شو226

 امکانات: : / مراجع منابع

 نیروی انسانیمنابع مالی ،  

کتاب دستور شفاهی تلفنی. معاونت درمان دانشگاه مراجع: 

 1394علوم پزشكی شهید بهشتی.سال 
 

 

  فرمهای الزم، خودکارآبی وقرمزتلفن،
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 امضاء سمت نام و نام خانوادگي 

 تهيه كنندگان

  ICUرئیس بخش  آقای دکتر عشوری

 خانم دکتر کاظمیان
 CCUرئیس بخش 

 

 خانم دکتر حجتی
 3رئیس بخش 

 

 خانم دکتر اکبری
 رئیس اتاق عمل

 

 آقای دکتر آرین
 2رئیس بخش 

 

 آقای دکتر جمشیدیان
 4رئیس بخش 

 

  رئیس بخش نوزادان پروفسور سلطان زاده

  رئیس بخش بلوك زایمان آقای دکتر آرین

  رئیس بخش اورژانس کریمیآقای دکتر 

  معاون درمان بیمارستان آقای دکتر عسگری تأييد كننده

  رئیس بیمارستانمسئول فنی /  آقای دکتر کریمی ابالغ كننده


