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 :  هدف

بيماراني كه انديكاسيون بستري در بخش ويژه دارند در اولويت قرار گيرند تا -

 احتمال مرگ و مير انها كاهش  يابد

با توجه به كمبود تخت هاي ويژه در اغلب بيمارستانها اولويت بندي ارائه -2

مراقبت هاي ويژه به بيماران حاد و بحراني نقش به سزايي در مديريت تخت ها 

دارد لذا پذيرش و ترخيص بيماران در اين بخش ها با هماهنگي و نظارت متخصصين 

 انجام مي شود.

 افزايش كيفيت و سرعت پذيرش بيماران در بخش هاي ويژه-3

 تاران و نيروهاي خدماتيتمامي بيماران ،تمامي پزشكان و پرس:  دامنه کاربرد

 تعاریف :

  انديكاسيون :مجموعه ويژيگي ها و عالئمي كه بايد يك بيمار دارا باشد تا

 پزشك بتواند بيمار را در طبقه بندي خاصي كرد

  مسئول مديريت تخت:در بيمارستان امام سجاد )ع( اشتيان اين مسئوليت به

 پزشكان متخصص داخلي ابالغ شده است
 

سياست هاي داخلي -2مرجع استانداردهاي خدمات پرستاري  كتاب مراجع:منابع و 

 بيمارستان

 

 پزشك ،سرپرستار ،مسئول شيفت : فرد پاسخگوی خط مشی

بررسي -2مشاهده و مصاحبه با بيماران-: نحوه  نظارت بر اجرای خط مشی و روش

 مستندات مندرج در پرونده بيمار

 : (ءزمان و مکان اجرا همراه با مسئول، صورت گام به گامه ب)  شیوه انجام کار

 icuبخش  پذيرش-
  انديكاسيون هاي بستري در بخشicu 

حفاظت تنفغسي:در بيماراني كه احتمال بدتر شدن ناگهاني عملكرد تنفس وجود -1

 دارد و نياز فوري به لوله گذاري ناي و يا تهويه مكانيكي باشد.

 پايش و حفاظت پايه تنفسي:-2

كه احتمال پيشرفت بيماري كه نياز به اكسيژن با غلظت بيش از الف(بيماراني 

 درصد دارد. 40

بيماراني كه احتمال پيشرفت بيماري تا حد نياز به لوله گذاري ناي -ب(

 )اينتوباسيون (باشد

ج(بيماران نيازمند به فيزيوتراپي ريه براي پاكسازي و تخليه ترشحات ريوي 

 ساعت يكبار. 2حداقل به فواصل هر 

د(بيماراني كه به دنبال انتوباسيون و يا تهويه مكانتيكي طوالني تازه 

 اكستويوب شده اندو

( ،سكته مغزي )استروك(،  SEPSISه(بيماران دچار عفونت شديد )عفونت در خون )  

 كاهش سطح هوشياري(
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و(بيماران سالخورده اي كه بع دليل بيماري هاي زمينه اي نياز به بررسي 

 عالئم حياتي دارند.مداوم و دقيق 

ز(بيماراني كه در اثر تروما )تصادف ،سقوط،ضربه و آسيب ناشي از احسام تيز 

و ....دچار وضعيت بحران )اسيب به ارگان اصلي )مغز ،قلب و ريه و ...(و 

 خونريزي شديد و ....(شده اند

 CPAPح(بيماران نيازمند به تهويه مكانيكي غير تهاجمي و يا ماسك 
كه به علت حفاظت راه هوايي لوله گذاري شده ولي نيازي به تهويه ط(بيماراني 

 پيشرفته ندارند.

 حفاظت همو ديناميك:-3

 الف(در بيماراني كه نياز به وازاواكتيو دارند.

 ب(در بيماراني كه اختالالت همو ديناميك به علتي هيپوولومي دارند.

 كه موجب بستري در بخش ويژه شده است  (CPRتنفسي )-ج(بيماران پس از احياءقلبي

  روند پذيرش بيماران در بخشICU  بيماران در سه حالت در بخش:ICU   بستري

 مي شوند:
 ورود از اتاق عمل با توجه به تشخيص پزشك متخصص )بيهوشي و جراحي (-
ورود از بخش اورژانس با توجه به تشخيص پزش معالج بيمار يا مشاوره پزشك -

 يمتخصص بيهوش
ورود از بخش هاي بستري براي بيماران دچار شرايط بحراني و نيازمند به -

 مراقبت هاي ويژه به تشخيص پزشك معالج بيمار يا مشاوره پزشك متخصص بيهوشي

 الف( ورود از اتاق عمل با توجه به تشخيص پزشك متخصص )بيهوشي و جراحي (

ي بعد از عمل جراحي در صورتيكه بيمار نياز بستري شدن در بخش ويژخ برا-1

داشته باشد،پزشك معالج بيمار قبل از شروع جراحي بيمار با مسئول مديريت تخت 

 هماهنگي انجام مي دهد تا در صورت امكان براي بيمار تخت، خالي و رزو شود.

پرستار مسئول شيفت در صورت لزوم استفاده بيمار از دستگاه ونتيالتور را از -2

وشي ( جويا مي شود و سپس تنظيمات مربوطه را به پزشكم معالج بيمار )بيه

پرستار مسئول بيمار اطالع مي دهد و ايشان نيز دستگاه را تنظيم نموده و بعد 

 از انتقال ،به بيمار متصل مي نمايد)بر اساس تقسيم كار صورت گرفته (

مسئول بخش ريكاوري پس از اتمام جراحي و مراقبت هاي ريكاوري بيمار اماده -3

را به مديريت تخت اطالع مي دهد.مسئول   ICUن بيمار براي انتقاتل به بخش بود

 مديريت تخت نيز متعاقبا انتقال بيمار را هماهنگ مي كند.

پرستار مسئول بيمار با كمك نيروي خدماتي و كمك بهيار ضمن همراه داشتن -4

سول برانكارد و تجهيزات الزم )ميكروونت،مانيتورينگ ،پالس اكسي متر ، كپ

 اكسيژن و امبو بگ و...(به اتاق ريكاوري مراجعه مي نمايد.

پرستار مسئول بيمار ،اتصاالت و صحت عملكرد انها ،محل عمل ،عالئم حياتي و -5

پرونده بيمار را بررسي نموده و از پرستار مسئول ريكاوري بيمار را تحويل 

 مي گيرد.
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ر را به برانكارد جابجا كاركنان خدمات با كمك پرستار مسئول بيمار ،بيما-6

 منتقل مي نمايد ICUكرده و به همراه پرونده بيمار يه بخش 

تنفسي قرار داده ودر -پرستار مسئول بيمار ، بيمار را تحت مانيتورينگ قلبي-7

صورتنياز دستگاه ونتيالتور )با تنظيملت هماهنگ شده از قبل (را به بيمار 

 متصل مي نمايد.

انجام ويزيت ها را به پزشك متخصص مربوطه اطالع مي پرستار مسئول بيمار ،-8

 دهد و ازمايشات بيمار را پيگيري مي كند.

 ب(ورود از بخش :ورود از بخش به دو حالت زير مي باشد:

 - ورود از بخش اورژانس با توجه به تشخيص پزش معالج بيمار يا مشاوره پزشك

 متخصص بيهوشي
 چار شرايط بحراني و نيازمند به ورود از بخش هاي بستري براي بيماران د

 مراقبت هاي ويژه به تشخيص پزشك معالج بيمار يا مشاوره پزشك متخصص بيهوشي
براي بيمار توسط پزشك معالج بيمار با   ICUدرخواست بستري شدن در بخش -1

 مشاوره پزشك متخصص بيهوشي ثبت و برگه مشاوره تكميل مي شود.

 اي غير بستري )كلينيك و به صورت تلفني پذيرش به صورت مستقيم و از بخش ه

و ... (امكان پذير نيست و در مواقع نياز پزشك معالج بيمار ، درخواست 

 مشاوره پزشك متخصص بيهوشي مي دهد .
پزشك مشاور متخصص بيهوشي ،به صورت حضوري بيمار را ويزيت كرده و تمام -2

دستورات را در پرونده سيستم هاي بدن بيمار را ارزيابي مي كند و يافته ها و 

 بيمار با درج دتاريخ و ساعت ثبت و مهر و امضاءمي نمايد.

 پرستار مسئول بيمار بخش مبدا،مستندات پرونده اي بيمار را تكميل مي نمايد.-3

پرستار مسئول بيمار بخش مبدا،هماهنگي هاي الزم را با پرستار مسئول بيمار  -4

 )همچنين با تيم اسكورتينگ بيمار (انجام مي دهد.  ICUبخش 

پرستار مسئول بيمار بخش مبدا،)همچنين در صورت نياز  تيم اسكورتينگ بيمار  -5

(ضمن همراه داشتن برانكارد و تجهيزات الزم )ميكروونت ،مانيتورينگ ،پالس 

را اكسي متر ،كپسول اكسيژن و امبوبگ و ....(با كمك كاركنان خدماتي بيمار 

 منقل مي نمايد.  ICUبه بخش 

كاركنان خدماتي با كمك پرستار مسئول بيمار ، بيمار را با دقت بر روي -6

 برانكارد جابجا مي نمايند.

،پس از چك اتصاالت بيمار ،ارزيابي عالئم حياتي و  ICUپرستار مسئول بخش -7

 پرونده وي فبيمار را تحويل مي گيرد.

تنفسي قرار داده و -،بيمار را تحت مانيتورينگ قلبي ICUپرستار مسئول بخش  -8

در صورت نياز دستگاه ونتيالتور )با تنظيمات هماهنگ شده از قبل )را به بيمار 

 متصل مي نماد.

،انجام ويزيت ها را به پزشك متخصص مربوطه اطالع مي  ICUپرستار مسئول بخش  -9

 دهدو ازمايشات بيمار را پيگيري مي كند.
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،اموزش هاي الزم را به بيمار و همراه وي مي دهدو  ICUر مسئول بخش پرستا -10

 فرم اموزش به بيمار را تكميل مي كند

مترون )سوپروايزر وقت(بر روند پذيرش صحيح بيمار نظارت كافي را انجام مي -11

 دهد.

 ICUبيماران حاد در انتظار بخش -2
را    icuتري شدن در بخش پزشك معالج براي بيمار در بخش هاي بستري،دستور بس-1

 با درج ساعت و تاريخ و مهر و امضا ءثبت مي نمايد.

 پرستار مسئول بيمار در بخش مبدا ،دستور پزشك معالج بيمار را بررسي ميكند.-2

پرستار مسئول بيمار در بخش مبدا ،مراتب را به سرپرستار مسئول شيفت اطالع  -3

 مي دهد.

ش مبدا ،ابتدا با سر پرستار يا مسئول شيفت سر پرستار يا  مسئول شيفت  بخ-4

هماهنگ مي نمايد و در صورت نبود تخت خالي با مسئول مديريت تخت   ICUبخش 

 تماس مي گيرد و مراتب را به اطالع وي مي رساند.

در صورت موجود بودن تخت خالي ،اجازه   ICUسر پرستار يا  مسئول شيفت  بخش  -5

 صادر مي كند. انتقال بيمار را از بخش مبدا

مسئول مديريت تخت در صورت موجود نبودن تخت خالي ،با پزشكان معالج بيماران -6

تماس گرفته ودر خصوص پذيرش در ساير بخش هاي عادي )به عنوان بيمار در انتظار 

 مذاكره مي نمايد.  ICU(يا ترخيص يا جابجايي يكي از بيماران بخش   ICUبخش 

ت موافقت پزشك ،طي تماس با سرپرستار يا مسئول مسئول مديريت تخت در صور-7

شيفت بخش مبدا ، اجازه بستري شده بيمار را در بخش مبدا )به عنوان بيمار 

( صادر مي كند و اقدامات مقتضي را در خصوص تامين تجهيزات   ICUدر انتظار بخش 

 مورد نياز انجام مي دهد.

يده )ترجيحا داراي سابقه سرپرستار بخش مبدا از كاركنان مجرب و اموزش د-8

 استفاده مي نمايد.  ICUكار در بخش 

سرپرستار بخش مبدا بيمار را در اتاق هاي در معرض ديد ايستگاه پرستاري  -9

يا اتاق خصوصي )به منظور پيشگيري از اسيب روحي به ساير  بيماران و حداالمكان 

وردگان ( بستري دور از بيماران با روحيه حساس )كودكان و نوجوانان و سالخ

 مي نمايد.

  در صورت عدم امكان ،از اتاق هاي با بيمار بستري مشابه ،براي بستري كردن

 بيمار استفاده مي كند.

  اين اتاق ها در بيمارستان امام سجاد )ع(در بخش جنرال اتاق سه تخت نزديك

 به ايستگاه پرستاري ،در بخش اورژانس اتاق تحت نظر مي باشد.
بيمار از بيماران حاد در انتظار بخش ويژه )با شرايط متناسب پزشك معالج -10

 بيماران بستري در بخش ويژه (ويزيت مي نمايد

پرستار مسئول بيمار به بيماران حاد در اتظار بخش ويژه  )با شرايط متناسب -11

 بيماران بستري در بخش ويژه (خدمات پرستاري ارائه مي نمايد.
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  ICUغير قابل انتقال بودن تمامي بيماران بخش   مسئول مديريت تخت در صورت-12

و يا عدم كفايت تجهيزات و منابع انساني مورد نياز ،تمهيدات الزم را در خصوص 

 MCMCاعزام بيمار به ساير مراكز درماني همجوار از طريق ستاد هدايت بيمار )
 ( مي انديشد.

  هاي بيماران در بخش هاي مختف بيمارستان در سطوح قابل مفايسه ،نياز

 نيازمند مراقبت هاي پرستاري از سطح يكساني برخوردار است.
چنانچه مقرر به اعزام بيمار گرديد ،مسئول مديريت تخت با پرستار شيفت -13

انكال اعزام هماهنگ كرده  و بيمار طبق دستورالعمل اعزام بيمار به ساير 

 مراكز درماني همجوار اعزام مي شود.

 ري در بخش انديكاسيون هاي بست CCU  :بيمارستان 
 بلوك هاي قلبي (  NEW AF   ،AF RVRهر نوع ديس ريتمي قلبي شامل :-1

( ACS( ، سندرم كرونري حاد )MIبيماراني با تشخيص قلبي نظير :حمله قلبي )-2

( ،امبولي ريه DVT( ترومبوز وريدهاي عمقي )CRISIS HTN،حمله فشار خون باال )

(PTE و نارسايي، )( احتقاني قلبيCHF مسموميت با وارفارين ،تامپوناد قلبي، )

،پريكارديت و ميو كارديت و اندو كارديت و بيماري هاي دريچه قلب و پلورال 

 افيوژن

 (با منشا قلبي مي باشد. CPRريوي ) –بيماران بعد از احياء قلبي -3

  روند پذيرش بيمارانCCU  : 
 صصي مراجعه مي كند.بيمار به طور سر پايي به كلينيك تخ-1

پزشك متخصص قلب بيمار را ويزيت مي نمايد.سپس در صورت وجود انديكاسيون -2

و ....مي باشد(،پزشك متخصص   AFtMItDHFtCHF)كه شامل :  CCUهاي بستري در بخش 

قلب دستور كتبي بستري در دفترچه بيمه بيمار ثبت كرده و دستورات درماني 

 اه مي دهد.مخصوص بخش را به بيمار و همر

بيمار با پاي خود و همراهي توسط خدمات به همراه برگكه دستورات به بخش -3

  unstableانتقال داده مي شود.الزم بذكر است در صورتيكه شرايط باليني بيمار 

باشدبيمار با برانكارد يا ويلچر و به همراه پرستار يا پزشك به بخش انتقال 

 داده مي شود.

شكيا پرونده به واحد پذيرش راهنمايي مي شود.در صورتيكه همراه بيمار جهت ت-4

بيمار همراه نداشته باشد،بعد از انتقال بيمار به بخش مدارك توسط خدمات 

 براي تشكيل پرونده به واحد پذيرش برده ميب شود.

 :درصورت مراجعه بيمار قلبي به واحد اورژانس 

س انجام مي شود و در صورت معاينه و ويزيت ابتدايي بيمار توسط پزشك اورژان-1

مشكوك بودن به بيماري قلبي دستور تشكيل پرونده صادر ودر بخش تحت نظر بستري 

مي گردد.همزمان اقدامات اوليه بيماران طبق دستورالعمل هاي واحد اورژانس 

 انجام مي گيرد.
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پزشك اورژانس با متخصص قلب تماس گرفته و ويزيت اورژانسي يا غير اورژانسي -2

 يس قلب را با بيان كامل شرح حال بيمار درخواست مي كندسرو

بعد از ويزيت توسط پزشك متخصص قلب :الف( در صورتيكه بيمار نياز به بستري -3

شدن در بخش ويژه قلب و مانيتورينگ مداوم داشته باشد ،ضمن هماهنگي با بخش 

ccu  خدمات و  و بعد از انجام اقدامات پاراكلينيكي الزم بيمار با پرستار و

همراه پرونده و برگه دستورات ،با برانكارد يا ويلچر به بخش انتقال داده 

 مي شود.

ب(در صورتيكه بيمار نياز به بستري شدن در بخش ويژه قلب و مانيتورينگ  مداوم 

نداشته باشد بيمار از سرويس قلب خارج شده و روند درمان در سرويس ديگر 

 پيگكيري شود

 ي قلبي حاد يا كنترل نشده در بيماران بخش هاي بستري در صورت بروز بيمار

 در بخش هاي عفوني ،داخلي  و جراحي
پزشك مربوطه شرايط بيمار را اعالم مي كند ودر صورت درخواست انجام مشاوره -1

يا ويزيت اورژانسي يا غير اورژانسي از سوي پزشك معالج بيمار بيمار توسط 

 پزشك متخصص قلب ويزيت مي شود.

 داشته باشد :  ccuدرصورتيكه بيمار نياز به بستري در بخش ويژه -2

(پزشك متخصص قلب دستور كتبي بستري در بخش ويژه به همراهدستورات الزم جهت 2-1

 ادامه درمان در پرونده بيمار ثبت مي كند.

هماهنگي نموده و كليه اقدامات قبل  ccu(پرستار بخش بستري با پرسنل بخش 2-2

 بيمار را انجام مي دهد.از انتقال 

(بيمار با همراهي پرستار و نيروي خدماتي به وسيله برانكارد يا ويلچر به 2-3

 بخش ويژه انتقال داده مي شود.

 روند ترخيص بيماران از بخش هاي ويژه :-4

 :انديكاسيون هاي ترخيص از بخش هاي ويژه 
 ابجا و يا وقتي بيمار يكي از شرايط زير را دارا باشد ،به بخش عادي ج

 ترخيص مي شود :
تصميمات در راستاي مديريت تخت بيمار يا بر حسب شرايط بيمار فعلي يا ساير -1

 بيماران
در روند درماني تاثيري   icuالعالج بودن بيماري به گونه اي كه مراقب در بخش -2

 نداشته باشد

 بيمار به مراقبت هاي بخش هاي ويژه نياز ندارند.-3

مار و مواقعي كه بيمار به هر دليلي تمايلي به ادامه بستري تصميمات همراه بي

در بيمارستان حاضر را نداشته  و با تكميل برگه ))ترخيص با ميل شخصي ((عدم 

 تمايل خود را اعالم مي كند.

بيمار طبق دستور پزشك معالج بيمار ،به بخش ديگر يا ساير مراكز همجوار -5

 اعزام شود
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 بيمار فوت شود-6

 موارد بيماران از بخش هاي ويژه به صورت مستقيم ترخيص نشده و  در اغلب

ابتدا طبق دستور پزشك معالج بيمار و هماهنگي  سرپرستا )مسئول شيفت (بخش 

مبدا با سرپرستار )مسئول شيفت (بخش مقصد به يكي از بخش هاي بستري 

 بيمارستان منتقل خواهند شد.

اثبت مي كند .همچنين تميل برگه هاي پزشك معالج بيمار دستور ترخيص بيمار ر-1

دستورات پزشك ،خالصه پرونده ،سير بيماري ،شرح حال بيمار و برگ مشاوره بيمار 

بر عهده پزشك معاج بيمار بوده و درج ساعت و تاريخ و مهر و امضا وي الزامي 

 است.

 پرستار مسئول بيمار دستور پزشك معالج بيمار را بررسي مي كند-2

ل بيمار ،اوراق پرونده بيمار )از جمله :ارزيابي اوليه ،گزارش پرستار مسئو-3

پرستاري و فرم اموزش به بيمار و ...( را تكميل نموده و پرونده را به منشي 

 بخش تحويل مي دهد.

 پرستار مسئول بيمار ،به بيمار يا همراه وي ،دستور ترخيص را اطالع مي دهد-4

راي تكميل به ساير واحد هاي مرتبط با نيروي خدماتي بخش پرونده بيمار را ب-5

بيمار حاضر )اتاق عمل ،داروخانه ،راديلوژي و بخش هاي پارا كلينيك و .... 

 (ميبرد و پس از تكميل ان به منشي بخش تحويل ني دهد.

نيروي خدماتي بخش ،پرونده بيمار را پس از تاييد منشي بخش به واحد حسابداري -6

 تحويل مي دهد

را وي به واحد حسابداري مراجعه نموده و پس از مجوز ترخيص از بيمار يا هم-7

 واحد حسابداري سه برگه ترخيص دريافت مي كند

پرستار مسئول بيمار ،پس لز اخذ يك برگ ترخيص ،بيمار را ضمن ارائه اموزش -8

 هاي مربوطه به همراه بيمار تحويل مي دهد.

بخش يا نگهبان درب ورودي بيمار در هنگام خروج برگه دوم را به نگهبان -9

 تحويل مي دهد و برگ سوم را براي خود نگه مي دارد.

 

 :و تجهیزاتامکانات 

دستگاه هاي حمايت -2الگوريتم هاي ادميت و ترخيص بيماران در بخش هاي ويژه-

 برانكارد-3تنفسي )دستگاه ونتيالتور ،امبو بگ و ماسك و .. (
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