داوطگاٌ علًم پشضکی اراک
مزکش آمًسضی درماوی يلیعصز(عج)

عىًان ريش اجزایی :رعایت اصًل بُذاضتی در ارائٍ خدذما
غذا بٍ بیماران بستزی در بخص َای يیژٌ
کذ ريش اجزایی01PL13:

:99/11/12تاریخ ايلیه ابالغ
:97/2/21تاریخ آخزیه باسوگزی
:97/9/13تاریخ آخزیه ابالغ
: 98/2/21تاریخ باسوگزی بعذی

صفحٍ 1 :اس 2
يیزایص01 :

عىًان ريش اجزایی:
رعبیت اصَل ثْذاؽتی در ارائِ خذهبت غذا ثِ ثیوبراى ثغتزی در ثخؼ ّبی ٍیضُ
َذف:
پیؾگیزی اس ثزٍس ثیوبری ّبی هٌتقلِ اس راُ هَاد غذایی
دامىٍ:
ٍاحذ تغذیٍِ ،احذ ثْذاؽت هحیظ ،کلیِ کبرکٌبى آؽپشخبًِ
تعاریف ي اصطالحا :
فزد پاسخگً :ريش ارسیابی:
هغئَل ثْذاؽت هحیظ ،ارسیبثی اس عزیق هؾبّذُ ،هصبحجِ ٍ هغتٌذات
ريش اجزا:
اصول بهذاشتی توزیع غذا در بخش ایزوله و عفونی:
.1
.2
.3
.4
.5

هتصذیبى تَسیع غذا قجل اس حول تزالی دعتْبی خَد را ثب آة ٍ صبثَى هی ؽَیٌذ.
هتصذیبى تَسیع غذا در سهبى تَسیع دارای پَؽؼ هٌبعت ٍ کبهالً ثْذاؽتتی ٍ اعتتابدُ اس هبعت ،،کتالُ ،دعتتشؼ ٍ
لجبط فزم هی ثبؽٌذ.
هتصذی تَسیع غذا تزالی حبهل غذا را ٍارد اتبق ّبی ایشٍلِ ًوی کٌذ ٍ غذای ثیوبراى را در ظتزٍ یت ،ثتبر هصتز
گیبّی ثِ ّوزاُ ثیوبراى ٍ یب پزعٌل ثخؼ ایشٍلِ تحَیل هی دّذ.
هتصذیبى تَسیع غذا ٌّگبم ٍرٍد ثِ اتبق ایشٍلِ ٍ خزٍج اس آى دعتشؼ ٍ هبع ،خَد را تعَیض هی کٌٌذ.
در ثخؾْبی ایشٍلِ ٍ عاًَی کلیِ پظ هبًذُ ّبی غذایی عاًَی هحغَة هی ؽَد ٍ هی ثبیغت در عغل سرد هجْش ثِ
کیغِ سرد جوع آٍری گزدد.

اصول بهذاشتی توزیع غذا در بخش های ویژه:
 .1تَسیع کٌٌذگبى غذا ّز  6هبُ یشجبر آسهبیؾبت السم را اًجبم دادُ ٍ دارای کبرت هعبیٌتِ پشؽتشی هعتجتز ٍ گَاّیٌبهتِ
ثْذاؽت عوَهی هی ثبؽٌذ.
 .2فزهَلْبی هخصَؿ گبٍاص ثب تَجِ ثِ ؽزایظ ّز ثیوبر تَعظ هغئَل تغذیِ هزکش تٌظین هی ؽَد.
 .3ثذلیل حغبعیت ٍ اؽشبل در عیغتن ایوٌی ثیوبراًی کِ ثب لَلِ تغذیِ هیؾتًَذ  ،دقتت در تْیتِ ٍ ًگْتذاری هحلتَل
گبٍاص اس اّویت خبصی ثزخَردار اعت ٍ ثِ ّویي دلیل ،هغئَل تْیِ هحلَل گبٍاص ًیش فزدی اعت کِ قذرت فزاگیزی
آهَسػ ّبی السم را داؽتِ  ،کبرػ را ثِ دقت اًجبم دادُ  ،هغبئل هزثَط ثِ کٌتزل عاًَت را ؽذیذاً رعبیت ًوَدُ ٍ اس
دعتشؼ  ،کالُ  ،هبع ٍ ،پیؼ ثٌذ اعتابدُ هی ًوبیذ ( .کلیِ ٍعبیل ٍ تجْیشات ایي قغوت رٍساًتِ ؽغتؾتَ ٍ ضتذ
عاًَی هی ؽَد).
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 .4هبیع گبٍاص در لیَاى ّبی ی ،ثبر هصز گیبّی تَسیع ٍ ًبم ٍ ًبم خبًَادگی ٍ عبعت تَعتظ ٍاحتذ تغذیتِ ثتز لیَاًْتب
ثزچغت گذاری هی ؽَد ٍ تحَیل ثخؼ ّبی  ICUهی ؽَد.
 .5فزد هتصذی آهبدُ عبسی هحلَل گبٍاص اس کالُ -دعتشؼ -هبع ٍ ،پیؼ ثٌذ اعتابدُ هی ًوبیذ.
اصول بهذاشتی توزیع غذا در بخش سوختگی ،دیالیز و اورژانس:
 .1تَسیع غذا در ایي دٍ ثخؼ ثِ صَرت هزکشی اًجبم هی ؽَد .ایي رٍػ تَسیع ثتِ ایتي صتَرت اعتت کتِ عجتق آهتبر
دریبفتی غذا در آؽپشخبًِ در ظزٍ یشجبر هصز ثغتِ ثٌذی هی ؽَد ٍ هتصذی تَسیتع غتذا در سهتبى ثغتتِ ثٌتذی
دارای پَؽؼ هٌبعت ٍ کبهالً ثْذاؽتی ٍ اعتابدُ اس هبع ،،کالُ ،دعتشؼ ٍ لجبط فزم هی ثبؽٌذ.
* ثب تَجِ ثِ اّویت رعبیت ثْذاؽت در ایي ثخؼ ّب جْت کبّؼ عاًَتْبی ثیوبرعتبًی ،هتصذی تَسیع غذا تزالی حبهتل
غذا را ٍارد ثخؼ ًوی کٌذ ،اس رفتي ثِ ثخؼ پزّیش ٍ غذا را در درة ٍرٍدی ّز دٍ ثخؼ تحَیل خذهِ ثخؼ هی دّذ.
امکاوا ي تسُیال مًرد ویاس:
ٍعبیل السم جْت رعبیت ثْذاؽت فزدی ٍ حزفِ ای ،تزالی گزم خبًِ دار ٍ ظزٍ ی ،ثبر هصز
مىابع:
عٌجِ ّبی اعتجبر ثخؾی ثیوبرعتبًی
تجزثِ ثیوبرعتبى

تهیه کننذه /تهیه کننذ گان
هٌْذط الْبم تقَایی
(هغئَل ثْذاؽت هحیظ)

هٌْذط حذیثِ هحوذی
( کبرؽٌبط ثْذاؽت هحیظ)

فبئقِ کبظوی هجذ
(هغئَل ٍاحذ تغذیِ)

تأییذ کننذه

تصویب کننذه

ابالغ کننذه

هٌْذط الْبم تقَایی
(هغئَل ثْذاؽت هحیظ)

اعضبی کویتِ ثْذاؽت هحیظ ثیوبرعتبى

دکتز عیذ هحوذ جوبلیبى
(ریبعت ثیوبرعتبى)
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