
 پذیرش و ترخیص



 هدف از پذیرش
ّسف اس پذیزش ، آهازُ وززى تیوار اس ًظز جسوی ٍ رٍحی است تزای هست سهاًی  •

 وِ جْت زرهاى زر تیوارستاى الاهت زارز

 اًجام فزآیٌس پذیزش تِ زٍ غَرت•

 :سزپایی-1 •

.  گیزززر اهاوٌی هثل زرهاًگاُ ّا،ولٌیه ّا ، اٍرصاًس ّا ٍ هطة پشضىاى غَرت هی•
 ..زر ایي لسوت ّا  تیطتزیي ًیاسی وِ هسزجَ زارز آهَسش است

 تیوارستاى ّا یا اهاوي هزالثتی تا هست الاهت هتَسط-2 •

زر ایي اهاوي هزالثتی هؼوَال تیوار پس اس اًجام یىسزی الساهات اٍلیِ زر ترص •
 .  پذیزش تیوارستاى ، ٍارز ترص ّای پزستاری هیطَز

زر تسٍ پذیزش هؼزفی پزسٌل ، آضٌا وززى تا  هحیط ترص ، اطزافیاى ، زیگز  تیواراى •
، ًطاى زازى هحل اتاق ٍ ترت ٍ سهاى ارائِ ذساهات هثل غذا زازى ، حوام رفتي 

 .اس  ٍظایف پزستار پذیزش وٌٌسُ  هی تاضس....ٍ
 



 آماده کردن اتاق جهت بیمار
 

 

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

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

همچنین نیازهای خاص هر بیمار مثل دستگاه •
تهویه مکانیکی ، مانیتورینگ ،ا اکسیژن یا ساکشن 

 .باید باالی تخت وی آماده باشد

 

 

  



 دستور العمل ثبت

 پس از بستری بیمار بایستی اطالعات شخصی در پرونده ثبت شود•

 :این اطالعات شامل•

 ...(با صندلی چرخدار،بدون کمک و)چگونگی ورود بیمار

 زمان بستری شدن

 عالیم حیاتی بیمار



 پرونده بیمار

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

 .  شود

 chart - مجموعه ي این برگه ها در پرونده جمع آوري مي گردد•

 :موارد کاربرد پرونده عبارت است از •

 تبادل اطالعات بین تیم پزشکی•

 انجام تحقیق و پژوهش•

 استفاده قانونی و حقوقی•

 گویند recordingمراحل ثبت گزارشات در پرونده را •



 نمونه هایی از اوراق در پرونده بیماران

 برگه گرفتن شرح حال و معاینه جسمی•

 دستورات پزشک ، گزارش پرستاری •

 عالیم حیاتی ، گزارش پیشرفت بیماری•

 گزارشات آزمایشگاهی  •

 کنترل جذب و رفع مایعات  •

 برگه مشاوره  •

 ...رضایت نامه و•



 چند راهنمایی برای ثبت گزارش پرستاری
 .ّز هزالثت یا زرهاى را فمط تؼس اس اجزای آى ثثت ًواییس•

 اس پان وي یا الن غلط گیز تزای اغالح اضتثاّات استفازُ ًىٌیس•

زر غَرت تزٍس اضتثاُ ًَضتاری رٍی آى هطلة را تا یه ذَزوار هطرع تزجیحا تِ  •
 .تٌَیسیس« Error»یا « اضتثاُ است » رًگ لزهش ذط وطیسُ ٍ تاالی آى اغطالح 

 . پس اس اتوام هطلة حتوا تا وطیسى یه ذط افمی اًتْای آى را تثٌسیس•

 .زر ًَضتي گشارش پزستاری اس تَضیحات هٌطمی ، هرتػز ٍ رسا استفازُ وٌیس•

 .فمط حمایك رخ زازُ ضسُ را ثثت ًواییس•

 .زر تیواراًی وِ ٍضؼیت تحزاًی زارًس لثل اس ذزٍج آًْا اس اتاق ، ثثت را واهل وٌیس•

 .اس اغطالحات ٍ ولوات هرفف استاًسارز استفازُ ًواییس•



 چند راهنمایی برای ثبت گزارش پرستاری
ز زرهاى زارٍیی یا  غیززارٍیی تَسط تیوار پذیزفتِ ًطس ٍ اس اًجام آى هواًؼت  اگ•

 .ًوَز ػىس الؼول ٍی را تِ طَر غزیح ٍ هٌاسة ثثت وٌیس
اطالػات اساسی ٍ هْن راجغ تِ تیوار ٍ رًٍس زرهاًص را تِ طَر واهل ٍ غحیح •

 .گشارش ًواییس

 .استفازُ ًىٌیس... اس لضاٍت ّای فززی ٍ اغطالحاتی هثل ذَب ، ضؼیف ٍ•

 .  استفازُ ًىٌیس«  "» اس ػالهت ایضاُ •

ًَضتي سوت  . ثثت تا تارید ٍ ساػت ، ضزٍع ضسُ ٍ تا اهضاء ٍ هْز ذاتوِ هییاتس•
 . الشاهی است

 



 بستری نمودن بیمار و شروع مراقبت از بیمار
زر ٌّگام پذیزش تیوار تِ طَر هؼوَل زستثٌس هرػَظ ضٌاسایی ٍی تْیِ •

ضَز وِ رٍی آى تایس ًام ٍ هطرػات واهل تیوار ضاهل ضوارُ پزًٍسُ هی
 .ٍ ًام پشضه ثثت ضَز

 . تیوار ّوزاُ تا پزًٍسُ ٍارز ترص هیطَز•

. ٍسایل ٍ هسارن تیوار تحَیل گزفتِ ضسُ ٍ زر زفتز هرػَظ ثثت هیطَز•
زر تسیاری اس تیوارستاًْا هسٍَلیت تحَیل گزفتي ٍسایل تیوار تز ػْسُ 

 .  ترص پذیزش تیوارستاى است

 .لثاس تیوار تایس تؼَیض ضسُ ٍ لثاس هرػَظ تیوارستاى را تپَضس•
تزای تیوار ٍ .... ًحَُ استفازُ اس ٍسایل ٍ اهىاًات هثل حوام ، تلفي ٍ•

 .ّوزاُ ٍی ضزح زازُ ضَز

 



 عالیم اختصاری
•Cc  :زلیل یا هطىل اغلی است وِ تیوار تستزی ضسُ است Chief Complaint 

•P.P- : غحثت ّای تیوار راجغ تِ تیواری ٍ زلیل تستزی ضسىPatient Presentation  

•P.H -   :تاریرچِ گذضتِ یا ساتمِ تیواری  راجغ تِ ذَز تیوار. Past History 

• -F.H   : تاریرچِ ذاًَازگی تیواری ّای ضایغ ٍ هشهيFamily History 

• -S.H  :، ًیش تحت ػٌَاى ٍضؼیت اجتواػی ... سطح زرآهس،ضغل،تحػیالت،تاّل
 Social History .التػازی هسزجَ سَال هیطَز

• -All  : اس تیوار پزسیسُ هی ضَز وِ آیا ٍی تِ زارٍ یا هازُ ذاغی آلزصی زارز ؟: آلزصی 

•-:ph.exزر ایي لسوت توام اًساهْا ٍ ترص ّای تسى . اًجام هؼایٌِ جسوی واهل است
 Physical .تیوار هَرز هؼایٌِ لزار گزفتِ ٍ هَارز طثیؼی ٍ غیزطثیؼی ثثت هیگززز

Examination 

 



 انتقال بیمار در داخل موسسه

زمانی که بیمار از یک بخش به بخش دیگر منتقل می 

 شود

انتقال همانند پذیرش و ترخیص یک فرآیند محسوب 

میگردد و باید مراحل آشناسازی بیمار با محیط جدید و 

 . کاهش اضطراب او به طور کامل انجام شود

 



 ارجاع و انتقال به موسسات دیگر

 فرستادن  فرد به محل دیگر برای دریافت خدمات مراقبتی•

در حین انتقال به مرکز دیگر  باید نسخه ها و کارت هاي ویزیت و •

خالصه پرونده همراه با گزارش شفاهي در مورد اطالعات کلی 

راجع به بیمار ، بیماری وی ، اقدامات انجام شده و نتایج بدست 

 آمده ارائه شود



  dischargeترخیص

ترخیص نیز مانند فرآیند پرستاري پویا و متوالي است و هدف آن •

کمک به فرد جهت رسیدن به باالترین  حد سالمت و نیز کاهش 

 .اضطراب بیمار مي باشد

 زمان شروع برنامه ترخیص از  همان بدو پذیرش مي باشد•

در زمان ترخیص بایستی آموزش های الزم به بیمار داده •

پانسمان ، رژیم : رژیم دارویی، تکنیک هاي درماني مثل:شود

 ...  غذایي و

 .مراجع و  سیستم هاي حمایتي به بیمار معرفي مي شود •

 .برنامه آموزشي به او ارائه شده و برنامه ها به اجرا در مي آید •

 .  ارجاع نیز یکي از اقدامات دیگر پرستار در موقع ترخیص  است•





 : شوندبت های جراحی به سه مرحله تقسیم میقمرا•

از زمان تصمیم گیری برای جراحی تا زمان  :از عمل مرحله  قبل•

 انتقال بیمار به اتاق عمل

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

 Recovery -اتاق بهبودی

از زمان پذیرش در بخش بهبودی تا زمان :بعد از عمل جراحی •

 بهبودی از جراحی

 

 



 مراقبت های قبل از عمل
تزرسی ٍ ضٌاذت ضاهل گزفتي تاریرچِ سالهتی ،ساتمِ جزاحی لثلی ، ػازات سالهتی هثل  •

هػزف الىل ٍ ًیىَتیي یا اًجام فؼالیت ّای رٍساًِ، تغذیِ ،حساسیت زارٍیی ، ٍضؼیت 
 رٍحی رٍاًی ، هؼایٌِ جسوی واهل

 ...ضاهل آهَسش سزفِ ، تٌفس ػویك ، حزوات پاّا ، :آهَسش تِ تیوار •

اًجام آسهایطات  - ًاضتا تَزى تیوار-     آهازُ وززى هحل ػول-   واّص اضطزاب تیوار•
 رٍتیي ٍ اذتػاغی

 ذزٍج سیَرآالت ، ًساضتي آرایص غَرت ٍ الن ًاذي•

 ذزٍج ٍسایل ووىی هػٌَػی•

 تىویل فزم هزالثت لثل اس ػول وِ زر پزًٍسُ پشضىی تیوار هَجَز هیثاضس•

 گزفتي یه ذط ٍریسی هٌاسة-تْیِ زستثٌس هطرػات - وٌتزل ٍ ثثت ػالین حیاتی •

 ضزٍع تشریك ٍریسی- لزار زازى سًَسّا یا واتتزّای تجَیش ضسُ هثل سًَس ازراری•



 عملحین مراقبت های 

 توجه به وضعیت جسمی و روحی بیمار قبل از بیهوش شدن وی•

 آماده کردن پوست•

 دادن وضعیت مناسب به بیمار•

 پوشاندن بیمار و حفظ حریم خصوصی بیمار •

 انتقال به اتاق بهبودی پس از اتمام جراحی•

 



 از عمل بعدمراقبت های 

 تحویل گرفتن بیمار از اتاق بهبودی•

بررسی مداوم بیمار از نظر عوارض بیهوشی ، وضعیت قلبی تنفسی •

 عصبی

 کنترل مداوم عالیم حیاتی•

 بررسی سطح هوشیاری •

 انجام مایع درمانی وریدی•

 مراقبت از زخم جراحی•

 توجه و مراقبت از کلیه اتصاالت و لوله های متصل به بیمار•

یادآوری و انجام موارد آموزش داده شده به بیمار جهت به حداقل •

 رساندن عوارض احتمالی

 



 عوارض احتمالی جراحی

 
 خونریزی•

 شوک•

 ترومبوفلبیت•

 آمبولی•

  پنومونی•

 


