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 شناسايي به موقع و نحوه رسيدگي به بيماران بدحال و اورژانسي در بخش هاي بستري عنوان خط مشي:

 

 :) هدف وسياست (بيانيه 

نيازهاي بيماران مي باشد وبا توجه به با ارزش بودن زمان در  ازآنجا كه وظيفه بيمارستان فراهم آوردن مراقبت متناسب ومداوم براساس 

انتقال سريع  بيماربدحال به بخش هاي ويژه براي دريافت مراقبت هاي اختصاصي، بيمارستان اين خط مشي را باهدف دسترسي سريع 

ساني وبا اطمينان از اجراي اين سياست ان كرامت و حرمت حفظ انتقال، حين خطرات بيماران بدحال به خدمات درماني وقابل قبول وكاهش

كه انتقال بيمار با هماهنگي بخش  مقصد ،رعايت ايمني بيمار حين انتقال،فراهم بودن تجهيزات كافي در حين انتقال  واطالع رساني به 

 همراه بيمارانجام مي شود، اتخاذ نموده است.

 تعاريف :

- 

 كليه بخشهاي درماني و دفتر پرستاري :كاربرد دامنه بالينيشاغل در بخشهاي  ادر درمانيك صاحبان فرايند:

  

مدير پرستاري، سرپرستاران، سوپروايزرين باليني، پزشكان  ذينفعان:

 ، بيماران ، معاون درمان اورژانس و مقيم

 معاون درمان بيمارستان :فرد پاسخگو

 

  

 نحوه نظارت بر اجراي خط مشي و روش:

 كنترل مستندات:مشاهده ، مصاحبه ، 

بررسي گزارشات سوپروايزري در خصوص مديريت بيماران بدحال و اورژانسي توسط مدير پرستاري و مشاهدات و مستندات ثبت شده در 

 پرونده بيماران بدحال و اورژانسي 

سوپروايزرين باليني مصاحبه مصاحبه: جهت اطمينان از آگاهي ذينفعان از مفاد خط مشي در شيفت هاي مختلف از پرسنل مربوطه توسط 

 به عمل آمده و نتايج در چك ليست ارزيابي عملكرد پرستار ثبت مي گردد.

گزارش و پيگيري: تحليل نتايج صورت گرفته و به صورت ماهانه در كميته پايش و سنجش كيفيت طرح و پيگيري اقدامات اصالحي انجام 

 خواهد شد.

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

معيار هاي تشخيص بيماران بدحال توسط پرسنل درماني در اسرع وقت درارزيابي توسط پرستار و پزشك صورت مي پذيرد و معيار هاي -1

دردشديدو خونريزي حاد ( -رنگ پريدگي-تاكيكاردي-تعريق–ديسترس تنفسي –تشخيصي بيماران بد حال شامل )اختالل هموديناميك 

 مي باشد.

 درصورت بد حال شدن بيمار پرستار پس از كنترل عالئم حياتي پزشك مقيم ،پزشك اورژانس ،پزشك معالج را مطلع مي نمايد . -2

پزشك پس از انجام معاينات و كنترل عالئم حياتي مشاوره هاي الزم را براي بيمار درخواست مي نمايد و درصورتي كه بيمار در بخش -3

 به بخش ويژه را صادر مي نمايد .  ويژه نباشد دستور انتقال

 پرستار مسئول شيفت پس از كنترل دستور پزشك، واحد مديريت تخت را در جريان مي گذارد . -4

پس از اجازه انتقال بيمار توسط مديريت تخت بيمارستان و هماهنگي با بخش ويژه بيمار با رعايت كليه موازين ايمني رعايت حريم -5

 ش ويژه هدايت مي شود . شخصي با پرستار به بخ
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درصورت عدم وجود تخت خالي در بخش مراقبت هاي ويژه پزشك معالج فرم مخصوص ستاد هدايت را تكميل و توسط مديريت تخت به -6

 اطالع داده مي شود .  شهيد بهشتيستاد هدايت علوم پزشكي 

 تمامي امكانات مراقبتي و حمايتي از بيمار بد حال در حال انتظار بخش ويژه در بخش ارائه وانجام مي شود . -7

كليه تجهيزات حمايتي از بيماران بد حال در بخش هاي ويژه موجود و پرسنل آموزش الزم را در مورد استفاده از تجهيزات مذكور فرا  -8

 گرفته اند . 

 

 د حال از اورژانس و بخش ها به اتاق عمل:انتقال بيماران ب -

پزشك اورژانس / مقيم بعد از هماهنگي با پزشك آنكال دستور انتقال اورژانسي بيمار به اتاق عمل را در پرونده ثبت مي نمايدو توضيحات -1

 الزم را به بيمار و همراهانش مي دهد.

ورژانسي بيمار را انجام داده و گزارش كاملي از وضعيت بيمار ارائه مي دهد.و پرستار بيمار، با اتاق عمل هماهنگي تلفني جهت انتقال ا -2

 جهت آماده بودن آسانسور با نگهباني هماهنگي الزم را انجام مي دهد.

Iپرستار بيماردستورات پزشك راقبل از انتقال بيمار انجام مي دهد)براي مثال ارسال نمونه به آزمايشگاه برقراري  -3 V Li ne ل و كنتر

 عالئم حياتي و ...(و توضيحات الزم را نيز به بيمار و همراهش مي دهد.

 كمك بهيار به بيماركمك مي كند تا  لباس اتاق عمل بپوشد.-4

 پرستار دستبند مشخصات بيمار را چك مي نمايد -5

تحويل همراهان داده و در صورت نداشتن همراه پرستار بيمار لوازم قيمتي و ساير لوازم شخصي بيماررا )النگو،انگشتر،دندان مصنوعي و ..( -6

 آنها را ليست نموده و تحويل مسئول شيفت مي دهد.

Iپرستار بيمار گزارش پرستاري را تكميل كرده و -7 V Li ne  كنترل مي نمايد. در صورت داشتنNG.Tube  و سوند فولي از نظر درست

 ي دهدبودن موقعيت و تخليه كيسه مربوطه كنترل الزم را انجام م

 خدمه باكمك پرستارضمن رعايت اصول ايمني ، بيمار را به برانكاردمجهز به اكسيژن منتقل مي نمايند. -8

خدمه بيماررا  با همراهي پرستاربا حفظ حريم خصوصي به اتاق عمل منتقل مي كند.)در صورت نياز تيم احياء بيمار را همراهي مي  -9

 كند(

 : CCUانتقال بيماران بد حال به 

 پزشك اورژانس / مقيم ضمن شناسايي بيماران بدحال قلبي و گزارش وضعيت بيمار به آنكال قلب دستور انتقال و اقدامات اوليه را در پرونده-1

 بيمار ثبت مي نمايد.

 پرستار بيمار دستورات پزشك را چك،اجرا و در پرونده ثبت و تكميل مي نمايد-2

كيف –انجام داده و لوازم انتقال از قبيل كپسول اكسيژن  CCUقال سريع بيمار با مسئول بخشمسئول شيفت هماهنگي الزم را جهت انت-3

 شوک و... را آماده مي نمايد. DC-احياء

 مسئول شيفت هماهنگي الزم را جهت بازبودن آسانسور با نگهياني قسمت مربوطه انجام مي دهد.-4

 CCUپرستار بيمار ،پس از انتقال بيمار به برانكارد بدسايدهارا باالكشيده و با حضور پزشك مقيم تيم احيا و حفظ حريم خصوصي بيمارراتا -5

 همراهي مي نمايد.

ده وپرونده دا CCUتوضيحات الزم و اقدامات انجام شده جهت بيمار را به مسئول شيفت بخش CCUپرستار بيمار پس از انتقال بيمار به  -6

 تكميل شده را نيز تحويل مي دهد.

پرستار بخش انتقال دهنده چك ليست انتقال بيمار را تكميل و پرستار بخش مقصد نيز وضعيت بيمار در حين تحويل را در چك ليست -7

 مذكور ثت و تأييد مي نمايد.
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Iانتقال بيماران بد حال از بخش ها به CU : 

Iپزشك اورژانس / مقيم ضمن شناسايي بيماران نيازمند به -1 CU .وضعيت بيماررا به آنكال مربوطه اطالع مي دهد 

پزشك مقيم متخصص ضمن ويزيت اورژانسي بيماردرخواست مشاوره بيهوشي را مي دهدو پرستار بيمار يا پزشك معالج با پزشك بيهوشي -2

 مقيم هماهنگي الزم را انجام مي دهد. 

Iپزشك بيهوشي  مشاوره را انجام و در صورت نياز دستور انتقال به -3 CU .را در پرونده بيمار ثبت مي نمايد 

Iمسئول شيفت مواردرا به اطالع سوپروايزرمي رساند و با مسئول شيفت -4 CU  .هماهنگي الزم را انجام مي دهد 

 انجام مي دهد.  مسئول شيفت هماهنگي الزم را جهت باز بودن آسانسور با نگهباني-5

 پرستار بيمار كليه دستورات پزشك را چك،اجرا و در پرونده ثبت و تكميل نموده  و اتصاالت بيمار را بررسي مي نمايد.-6

 مسئول شيفت هماهنگي الزم را با خدمه بخش جهت انتفال بيمار به برانكارد مجهز به اكسيژن و كيف احياء و ... را مي نمايد.-7

پس از انتقال بيمار برروي برانكارد بدسايد هارا باالآورده و با تيم احياء و همچنين حفظ حريم خصوصي بيمار را تا بخش  پرستار بيمار-8

 مقصد همراهي مي نمايد.

Iپرستار بيمار پس از انتقال بيمار به  -9 CU ضمن تكميل چك ليست انتقال، توضيحات الزم و اقدامات انجام شده جهت بيمار را به مسئول 

Iشيفت بخش  CU .داده و پرونده تكميل شده را نيز تحويل مي دهد 

 *قايل ذكر است با توجه به اورژانسي بودن انتقال بيمار و حفظ حيات وي در صورتي كه فرصت جهت تشكيل و تكميل پرونده در سيستم

 H IS يژه و يا اتاق عمل انجام مي دهيم.تا زمان انتقال نداشته باشيم اقدامات الزم را پس از انتقال بيمار به بخشهاي و 

 

 امکانات: : / مراجع منابع

 نيروي انسانيمنابع مالي ،  

.انتشارات 1جلد "راهنماي ملي سالمت "اكبري،محمداسماعيلمراجع: 

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درمانب شهيد بهشتي.چاپ 

 1392دوم.سال 

 

كيف –كپسول اكسيژن كليه وسايل و تجهيزات الزم ترالي كد )

سرم،آنژيوكت وداروهاي الزم ،مانيتور، ، شوک و... DC-احياء

  فرمهاي الزمتلفن،، برانكارد  ونتيالتور ،
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 امضاء سمت نام و نام خانوادگي 

 تهيه كنندگان

  ICUرئيس بخش  آقاي دكتر عشوري

 خانم دكتر كاظميان
 CCUرئيس بخش 

 

 خانم دكتر حجتي
 3رئيس بخش 

 

 آقاي دكتر آرين
 2رئيس بخش 

 

 آقاي دكتر جمشيديان
 4رئيس بخش 

 

  رئيس بخش نوزادان پروفسور سلطان زاده

  رئيس بخش بلوک زايمان آقاي دكتر آرين

  نماينده سوپروايزرها خانم مشكاتي

 خانم سعادتي
نماينده سرپرستاران بخشهاي 

 عمومي
 

  معاون درمان بيمارستان عسگري آقاي دكتر تأييد كننده

  رئيس بيمارستانمسئول فني /  آقاي دكتر كريمي ابالغ كننده


