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 دامنه خط مشی:

 بخش های بستری بیمارستان

 تعاریف و اصطالحات:

شرایط اورژانسی:شرایطی که حیاط بیمار بدون انجام مداخالت فوری تهدید شده و 

 یا عوارض جدی به وی تحمیل میگردد

 روش( :هدف )بیانیه خط مشی و 

حمایت از بیماران بدحال اورژانسی از طریق شناسایی،ارایِه مراقبت و درمان به 

 موقع آن ها

 فرد پاسخگو:روش ارزیابی:

 سرپرستار و رییس بخش بستری ، ارزیابی از طریق مشاهده،مصاحبه و مستندات

 نحوه  نظارت بر اجرای خط مشی و روش: 

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

.   پرستار وضعیت اورژانسی بیمار را شناسایی کرده و به پزشک اورژانس یا 1

 پزشک معالج

.   پزشک در صورت ضرورت ،دستوراتی را به صورت تلفنی تا قبل از رسیدن خویش 2

نی تلفنی ارایه می نماید که بالفاصله مطابق با خط مشی "دستورات مراقبتی و درما

 در موارد ضروری" توسط دو پرستار در پرونده ثبت و اجرا می شود.

.   پرستار اقدامات حمایتی مورد نیاز بیمار را تا زمان مراجعه پزشک انجام 3

 میدهد.

.   پزشک معالج بیمار را ویزیت نموده و عالوه بر ثبت دستورات الزم در پرونده، 4

 ماید.دستورات تلفنی خویش را تایید می ن

.   پزشک اورژانس در صورت لزوم به صورت تلفنی با پزشک معالج تماس گرفته و 5

 وضعیت بیمار را به وی اطالع می دهد .

 .   پرستار دستورات ابالغ شده را اجرا میکند.6

.   پرستار تا زمان بهبود وضعیت عمومی، آزمایشات،عالیم حیاطی و وضعیت کلی 7

ارزیابی نموده و تا زمان استیبل شدن شرایط بیمار ،به بیمار را به طور مرتب 

 پزشک اطالع میدهد.

.   پرستار بیمار را به اتاق مراقبت حاد موجود در بخش و یاحتی االمکان 8

نزدیکترین اتاق به ایستگاه پرستاری انتقال داده و یا در صورت عدم امکان 

برای مراقبت و مانیتورینگ ،اتاق بیمار  را خلوت مینماید.همچنین تجهیزات الزم 

 بیمار را در بالین وی فراهم میکند.

.   پرستار کلیه اقدامات انجام شده را با ذکر ساعت دقیق در گزارش پرستاری 9

 ثبت می نماید

 

 انتقال بیماران بدحال از اورژانس و بخش های بستری به اتاق عمل
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ا سایر سرویس های درمانی .   پزشک جراح بعد از بررسی وضعیت بیمار و هماهنگی ب1

وی ،دستور انتقال بیمار به اتاق عمل را در پرونده ثبت کرده و جهت اخذ رضایت 

 آگاهانه و توضیحات الزم را به بیمار و همراه وی ارایه می دهد.

.   پرستار مسیول شیفت،پس از اخذ رضایت آگاهانه توسط پزشک ،هماهنگی تلفنی 2

ه اتاق عمل را با منشی اتاق عمل انجام داده و جهت انتقال اورژانسی بیمار ب

 وضعیت بیمار را به ایشان گزارش می دهد.

*مطابق با دستور العمل ،اخذ رضایت آگاهانه در موارد فوریت های پزشکی ضروری 

نمی باشد.فوریت پزشکی به مواردی از اعمال پزشکی اطالق می شود که بایستی بیمار 

قرار داد و چنان چه اقدام فوری به عمل نیاید،باعث  را سریعا مورد بررسی و درمان

خطرات جدی ،نقص عضو یا عوارض صعب العالج و یا غیر قابل جبران خواهد شد)ماده 

 قانون مجازات اسالمی( 497

پرستار بیمار دستورات پزشک را قبل از انتقال بیمار به اتاق    IV line،کنترل 

 .3 نه به آزمایشگاه، برقراریعمل انجام داده )برای مثال ارسال نمو
 عالیم حیاطی و ...(و توضیحات الزم را نیز به بیمار و همراه وی ارایه می دهد .

.   کمک بهیار/خدمه بخش در پوشانده لباس اتاق عمل به بیمار کمک کرده و در 4

 صورت الزم،تحت نظارت پرستار بیمار،ناحیه عمل را شیو می نماید.

بند مشخصات،وجود زیور آالت و دندان مصنوعی در بیمار را .   پرستار بیمار دست5

کنترل نموده و در صور فقدان همراه بیمار،مسیول نگهبانی شیفت و منشی بخش را 

جهت نظارت بر خارج سازی وسایل و تهیه صورت جلسه و درج آن در پرونده مطلع می 

 سازد.

بیمار و سایر    IV Line.   پرستار بیمار گزارش پرستاری را تکمیل نموده و 6

 اتصاالت وی را از نظر موقعییت و عملکرد صحیح کنترل میکند.

.   خدمه بخش با کمک و نظارت پرستار بیمار ،ضمن رعایت اصول ایمنی،بیمار را 7

به برانکارد ایمن منتقل کرده و با همراهی پرستار با رعایت نکات ایمنی بیمار 

 ات حیاتی الزم به اتاق عمل منتقل میکند .،حفظ حریم خصوصی و همراه بودن تجهیز

.   پرستار بیمار را در اتاق عمل به مسیول مربوطه )یکی از کارکنان بیهوشی 8

یا اتاق عمل( تحویل داده و شرحی از اقدامات انجام شده را به ایشان منتقل 

 گزارش میدهد.

 :ICUانتقال بیماران بدحال از بخش ها به 

،جهت بیمار  ICUپزشک در صورت وجود اندیکاسیون جهت انتقال بیمار به    .1

مشاوره بیهوشی درخواست کرده و در صورت لزوم و اورژانسی بودن مشاوره ،با 

 ایشان تماس تلفنی نیز برقرار می کند.
 پرستار مسیول شیفت درخواست مشاوره را به اطالع پزشک بیهوشی میرساند. .2

 ICUپزشک بیهوشی مشاوره را انجام داده و در صورت نیاز دستور انتقال به  .3
 را در پرونده بیمار ثبت می نماید 
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تماس گرفته و هماهنگی الزم جهت  ICUپرستار مسیول شیفت با مسیول شیفت  .4

 انتقال بیمار را انجام می دهد.
ید مشاوره پس از تای ICUپرستار بیمار کلیه دستورات پزشک و دستورات پزشک  .5

را اجرا و در گزارش پرستاری ثبت نموده،دستبند و اتصاالت یمار را از نظر 

 موقعیت و عملکرد صحیح کنترل می نماید.
خدمه بخش با کمک و نظارت پرستار بیمار ،ضمن رعایت اصول ایمنی،بیمار را  .6

به برانکارد ایمن منتقل کرده و با همراهی پرستار با رعایت نکات ایمنی 

منتقل  ICU،حفظ حریم خصوصی و همراه بودن تجهیزات حیاتی الزم به بخش بیمار

 میکند.
 ICUپرستار بیمار را با پرونده ،کلیشه ها و سایر متعلقات به مسیول شیفت .7

تحویل داده و شرح حال بیمار و اقدامات انجام شده را به ایشان گزارش می 

 دهد.  
ندارد به صورت مستمر  ICU 100%خت با توجه به اینکه در این مرکز ضریب اشغال ت

 امکان انتقال بیماران با مدیریت تخت امکان پذیر است

 

با توجه به اورژانسی بودن یمار و حفظ حیات وی،در صورتی که فرصت جهت  .8

تشکیل و تکمیل پرونده تا زمان انتقال وجود نداشته باشد،اقدامات الزم پس 

 اتاق عمل انجام میگردد. هانتقال بیمار به بخش های ویژه بالفاصلز ا
 

 


