


پذیرش و ترخیص

Reception&Dischrge



هدف از پذیرش
هدف از پذیرش، آماده کردن بیمار از نظر جسمی و روحی است براي •

مدت زمانی که جهت درمان در بیمارستان اقامت دارد
انجام فرآیند پذیرش به دو صورت•

سرپایی-1
ورت  در اماکنی مثل درمانگاه ها،کلینیک ها ، اورژانس ها و مطب پزشکان ص

..تدر این قسمت ها  بیشترین نیازي که مددجو دارد آموزش اس. گیردمی
بیمارستان ها یا اماکن مراقبتی با مدت اقامت متوسط-2

ه در  در این اماکن مراقبتی معموالً بیمار پس از انجام یکسري اقدامات اولی
.  بخش پذیرش بیمارستان، وارد بخش هاي پرستاري می شود



،  در بدو پذیرش معرفی پرسنل، آشنا کردن با  محیط بخش•
اطرافیان، دیگر  بیماران، نشان دادن محل اتاق و تخت و زمان

از  وظایف پرستار  ....ارائه خدمات مثل غذا دادن، حمام رفتن و
.پذیرش کننده  می باشد



آماده کردن اتاق جهت بیمار

قبل از ورود بیمار باید اتاق و تخت وي آماده شده •
.  باشد

صندلی، تخت و لوازم مورد نیاز شخصی او در مدتی•
.  که در بیمارستان اقامت دارد باید فراهم گردد

ه همچنین نیازهاي خاص هر بیمار مثل دستگاه تهوی•
د باالي مکانیکی، مانیتورینگ، اکسیژن یا ساکشن بای

.تخت وي آماده باشد



دستور العمل ثبت
بت پس از بستري بیمار بایستی اطالعات شخصی در پرونده ث•

شود
:این اطالعات شامل•
با صندلی چرخدار،بدون کمک و(چگونگی ورود بیمار(...
زمان بستري شدن
عالیم حیاتی بیمار



پرونده بیمار
اطالعات مربوط به یک بیمار در  برگه هاي مختلف، ثبت  می•

.  شود
مجموعه ي این برگه ها در پرونده جمع آوري می گردد•
وجود چارت•
:موارد کاربرد پرونده عبارت است از •
تبادل اطالعات بین تیم پزشکی•
انجام تحقیق و پژوهش•
استفاده قانونی و حقوقی•
گویندrecordingمراحل ثبت گزارشات در پرونده را •



نمونه هایی از اوراق در پرونده بیماران
برگه گرفتن شرح حال و معاینه جسمی•
دستورات پزشک ، گزارش پرستاري •
عالیم حیاتی ، گزارش پیشرفت بیماري•
گزارشات آزمایشگاهی •
کنترل جذب و رفع مایعات •
برگه مشاوره •
...رضایت نامه و•



چند راهنمایی براي ثبت گزارش پرستاري
.هر مراقبت یا درمان را فقط بعد از اجراي آن ثبت نمایید•
یداز پاك کن یا الك غلط گیر براي اصالح اشتباهات استفاده نکن•
خص  در صورت بروز اشتباه نوشتاري روي آن مطلب را با یک خودکار مش•

یا » ت اشتباه اس« ترجیحا به رنگ قرمز خط کشیده و باالي آن اصطالح 
»Error «بنویسید.

.  ندیدپس از اتمام مطلب حتما با کشیدن یک خط افقی انتهاي آن را بب•
تفاده  در نوشتن گزارش پرستاري از توضیحات منطقی ، مختصر و رسا اس•

.کنید
ت را  در بیمارانی که وضعیت بحرانی دارند قبل از خروج آنها از اتاق ، ثب•

.کامل کنید
.فقط حقایق رخ داده شده را ثبت نمایید•



چند راهنمایی براي ثبت گزارش پرستاري

.از اصطالحات و کلمات مخفف استاندارد استفاده نمایید•
جام آن اگر درمان دارویی یا  غیردارویی توسط بیمار پذیرفته نشد و از ان•

.دممانعت نمود عکس العمل وي را به طور صریح و مناسب ثبت کنی
اطالعات اساسی و مهم راجع به بیمار و روند درمانش را به طور کامل و  •

.صحیح گزارش نمایید
استفاده  ... از قضاوت هاي فردي و اصطالحاتی مثل خوب، ضعیف و•

.نکنید
.  استفاده نکنید» "« از عالمت ایضاُ •
.  ثبت با تاریخ و ساعت ، شروع شده و با امضاء و مهر خاتمه مییابد•

.  نوشتن سمت الزامی است



بستري نمودن بیمار و شروع مراقبت از بیمار

وي در هنگام پذیرش بیمار به طور معمول دستبند مخصوص شناسایی•
اره  شود که روي آن باید نام و مشخصات کامل بیمار شامل شمتهیه می

.پرونده و نام پزشک ثبت شود
.  بیمار همراه با پرونده وارد بخش میشود•
وسایل و مدارك بیمار تحویل گرفته شده و در دفتر مخصوص ثبت•

ایل بیمار در بسیاري از بیمارستانها مسوولیت تحویل گرفتن وس. میشود
.  بر عهده بخش پذیرش بیمارستان است

.پوشدلباس بیمار باید تعویض شده و لباس مخصوص بیمارستان را ب•
و براي بیمار.... نحوه استفاده از وسایل و امکانات مثل حمام ، تلفن و•

.همراه وي شرح داده شود



عالیم اختصاري
•Cc :دلیل یا مشکل اصلی است که بیمار بستري شده استChief Complaint
•P.P- : صحبت هاي بیمار راجع به بیماري و دلیل بستري شدنPatient

Presentation
•P.H Past History.تاریخچه گذشته یا سابقه بیماري  راجع به خود بیمار: -
•-F.H : تاریخچه خانوادگی بیماري هاي شایع و مزمنFamily History
•-S.H :، نیز تحت عنوان وضعیت اجتماعی... سطح درآمد،شغل،تحصیالت،تاهل

Social History.اقتصادي مددجو سوال میشود
•-All : از بیمار پرسیده می شود که آیا وي به دارو یا ماده خاصی آلرژي : آلرژي

دارد ؟
•-:ph.exدر این قسمت تمام اندامها و بخش هاي . انجام معاینه جسمی کامل است

.ددبدن بیمار مورد معاینه قرار گرفته و موارد طبیعی و غیرطبیعی ثبت میگر
Physical Examination



انتقال بیمار در داخل مؤسسه

می  زمانی که بیمار از یک بخش به بخش دیگر منتقل
شود

وب انتقال همانند پذیرش و ترخیص یک فرآیند محس
ید و  میگردد و باید مراحل آشناسازي بیمار با محیط جد

.  کاهش اضطراب او به طور کامل انجام شود



ارجاع و انتقال به مؤسسات دیگر
فرستادن  فرد به محل دیگر براي دریافت خدمات مراقبتی•

و در حین انتقال به مرکز دیگر  باید نسخه ها و کارت هاي ویزیت
خالصه پرونده همراه با گزارش شفاهی در مورد اطالعات کلی راجع

رائه  به بیمار ، بیماري وي ، اقدامات انجام شده و نتایج بدست آمده ا
شود



dischargeترخیص
دف آن ترخیص نیز مانند فرآیند پرستاري پویا و متوالی است و ه•

هش  کمک به فرد جهت رسیدن به باالترین  حد سالمت و نیز کا
.اضطراب بیمار می باشد

زمان شروع برنامه ترخیص از  همان بدو پذیرش می باشد•
: در زمان ترخیص بایستی آموزش هاي الزم به بیمار داده شود•

پانسمان ، رژیم غذایی: رژیم دارویی، تکنیک هاي درمانی مثل
... و

.مراجع و  سیستم هاي حمایتی به بیمار معرفی می شود•
.برنامه آموزشی به او ارائه شده و برنامه ها به اجرا در می آید•
.  تارجاع نیز یکی از اقدامات دیگر پرستار در موقع ترخیص  اس•





جراحی عبارت از تغییر عمدی و برنامھ ریزی شده در •
ساختمان ھای آناتومیکی بدن بھ منظور ایجاد راحتی ، 

یب تسکین درد، رفع فرآیند ھای پاتولوژیک و ترمیم آس
.ھای تروماتیک است 



اھداف اعمال جراحی 

:اهداف اعمال جراحی عبارتند از •
)بیوپسی ( مانند نمونه برداري diagnosticجراحی تشخیصی	–1•

).باز کردن محوطه شکم(		و الپاراتومی
مانند برداشتن آپاندیس ملتهب ،یا  	curativeجراحی درمانی-2•

.برداشتن توده ملتهب
.مانند اصالح زخم هاي متعدد 		reparativeجراحی ترمیمی-3•
.مانند ترمیم لب شکري	cosmeticجراحی زیبایی-4•
مانند گاسترستومی براي رفع  		palliativeجراحی تسکینی-5•

.ناتوانی بیمار در بلع غذا 



تقسیم بندي اعمال جراحی بر اساس اولویت ها

به اعمالی اطالق می شود که بایستی به : emergencyاورژانسی•
ت  مانند مواردي که جان بیمار در خطر اس. سرعت براي بیمار انجام شود 

).خونریزي ، انسداد روده . ( 
ساعت انجام  24اعمال جراحی است که باید ظرف : urgentفوري •

.شود 
ولی در عرض چند  (که بایستی حتما انجام شود : requiredالزم •

مانند کاتاراکت،  . هفته تا چند ماه می توان آن را به تأخیر انداخت 
)بزرگی خوش خیم پروستات بدون انسداد مثانه 

تصمیم گیري در مورد این جراحی به عهده بیمار : electiveانتخابی •
مانند جراحی زیبایی. است 



جراحیازناشیعوارضوخطرایجاددرمؤثرعوامل
:ازعبارتند

جراحیوسعت
بافتنبودکم،بدنهايسیستمتکاملعدمدلیلبهماهششزیرکودکان(سن

آبمتنظیدراختاللریه،وقلبظرفیتکاهشدلیلبهمسنافرادوجلديزیر
)تختدرتحركعدموکبدوعملکردکلیهکاهش			ها،والکترولیت

یکیمتابولاختالالتوخونانعقاد،ریويبیماریهايمثل(بهداشتیمشکالت(
چاقی
روانیاسترس
داروییخاصدرمان



:  شوندبت هاي جراحی به سه مرحله تقسیم میقمرا•
از زمان تصمیم گیري براي جراحی تا زمان:از عملمرحله  قبل•

انتقال بیمار به اتاق عمل
از زمان پذیرش در اتاق عمل تا زمان انتقال به:مرحله حین عمل•

(Recovery)اتاق بهبودي
از زمان پذیرش در بخش  :بعد از عمل جراحی•

از جراحیکاملتا زمان بهبودي(Recovery)بهبودي



مراقبت هاي قبل از عمل
ی ، شامل گرفتن تاریخچه سالمتی ،سابقه جراحی قبل:بررسی و شناخت•

ه، تغذیه  عادات سالمتی مثل مصرف الکل و نیکوتین یا انجام فعالیت هاي روزان
تصویر ذهنی، انتظارات مددجو،،حساسیت دارویی، وضعیت روحی روانی،

معاینه جسمی کامل

ل در  پاکسازي غیر مؤثر راه هوایی، اضطراب، ترس، اختال: تشخیص پرستاري•
تصویر ذهنی از جسم، خطر پاسخ آلرژي



مراقبت هاي قبل از عمل
اجراي مداخالت پرستاري

...شامل آموزش سرفه، تنفس عمیق، حرکات پاها ، : آموزش به بیمار•
انجام -ناشتا بودن بیمار-آماده کردن محل عمل-کاهش اضطراب بیمار•

آزمایشات روتین و اختصاصی
خروج زیورآالت، نداشتن آرایش صورت و الك ناخن•
خروج وسایل کمکی مصنوعی•
باشدتکمیل فرم مراقبت قبل از عمل که در پرونده پزشکی بیمار موجود می•
خط گرفتن یک-تهیه دستبند مشخصات -کنترل و ثبت عالیم حیاتی •

وریدي مناسب
ق شروع تزری-قرار دادن سوندها یا کاتترهاي تجویز شده مثل سوند ادراري•

وریدي



عملحین مراقبت هاي 
توجه به وضعیت جسمی و روحی بیمار قبل از بیهوش شدن وي•
آماده کردن پوست•
دادن وضعیت مناسب به بیمار•
پوشاندن بیمار و حفظ حریم خصوصی بیمار  •
انتقال به اتاق بهبودي پس از اتمام جراحی•



از عملبعدمراقبت هاي 
تحویل گرفتن بیمار از اتاق بهبودي•
ی بررسی مداوم بیمار از نظر عوارض بیهوشی ، وضعیت قلبی تنفس•

عصبی
کنترل مداوم عالیم حیاتی•
بررسی سطح هوشیاري  •
انجام مایع درمانی وریدي•
مراقبت از زخم جراحی•
توجه و مراقبت از کلیه اتصاالت و لوله هاي متصل به بیمار•
یادآوري و انجام موارد آموزش داده شده به بیمار جهت به حداقل  •

رساندن عوارض احتمالی



عوارض احتمالی جراحی
خونریزي•
شوك•
ترومبوفلبیت•
آمبولی•
		پنومونی•
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