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بیانیه خط مشی و روش:
باتوجه به محدوديت تخت هاي ويژه و لزوم استفاده بهينه و مؤثر از منابع موجود ودر راستاي ارائه خدمات اثر بخش به بيماران نيازمند استفاده از خدمات
بخش هاي فوق ،سياست هاي زير درباره ي انديكاسيون پذيرش و ترخيص بيماران در بخش هاي ويژه اتخاذ گرديده است:
-1در بخش  ، NICUپذيرش بيماران طبق دستور فوق تخصص نوزادان انجام مي پذيرد.
 -2پذيرش و ترخيص در  ICUمنوط به مشاوره و تأييد پزشك مقيم بيهوشي مي باشد.
-3به بيماران نيازمند خدمات  ICUو  CCUكه در انتظار انتقال بخش هاي مذكور مي باشند خدمات تخصصي مشابه با همان بخش ها ارائه

مي گردد.

-4بيماران بخش  CCUپس از انتقال بخ  Post CCUترخيص خواهند شد.
روش اجرایی:
انديكاسيون پذيرش و ترخيص بمار در :CCU
-1پزشك متخصص قلب دستور بستري بيمار رادر CCUو يا  Post CCUصادر مي نمايد.
-2پزشك متخصص قلب ،پس از اتمام درمان در صورت صالحديد بيمار را ترخيص مي نمايد.
*در صورت ترخيص با ميل شخصي:
-1مسئول شيفت در صورت تمايل بيمار مبني بر ترخيص با رضايت شخصي پس از توجيه بيمار ،پزشك مقيم  CCUرا مطلع مي سازد.
 -2پزشك مقيم مجدداً خطرات احتمالي و عوارض جانبي ترخيص با ميل شخصي را براي بيمار و همراهش توضيح داده و در صورت عدم تغيير نظر بيمار ،
پزشك معالج بيمار را مطلع مي نمايد.
-3پزشك مقيم  CCUپس از هماهنگي با پزشك معالج دستور ترخيص با ميل تشخصي را در پرونده ثبت مي نمايد.
الف)انديكاسيون پذيرش بيماران در :ICU
 -1پزشك بيهوشي اتاق عمل در صورت صالحديد جهت انتقال بيمار از ريكاوري يا بالفاصله بعد از اتمام جراحي ،هماهنگي الزم را با پزشك بيهوشي مقيم
 ICUانجام داده و بيمار به  ICUمنتقل مي شود.
-2پزشك معالج ضمن ويزيت بيمار در صورت نياز به بستري در  ICUمشاوره بيهوشي را درخواست و دربرگه مشاوره و دستورات پزشك ثبت مي
نمايد*(در صورت صالحديد پزشك معالج وضعيت بيمار را به اطالع پزشك مقيم بيهوشي مي رساند)
-3مسئول شيفت جهت انجام مشاوره بيهوشي بيمار توسط متخصص بيهوشي مقيم اقدام مي نمايد.
-4پزشك بيهوشي مشاوره بيمار راانجام و در صورت صالحديد دستور انتقال بيمار به  ICUرادر پرونده ثبت مي نمايد.
-5مسئول شيفت جهت انتقال بيمار به  ICUهماهنگي الزم را با مسئول شيفت  ICUانجام مي دهد.
 -6پرستار /ماما بيمار طبق خط مشي درون بخشي اقدامات الزم را انجام داده و بيمار با امكانات و تجهيزات الزم پس از هماهنگي هاي انجام شده به ICU
منتقل مي شود.
-7پرستار بيمار در  ،ICUبيمار رابه طور كامل از همكار خود تحويل گرفته و بيمار را به كمك بيمار بر به تخت مورد نظر منتقل ،و ادامه درمان در ICU

انجام مي شود.
ب)انديكاسيون ترخيص بيماران در :ICU
-1پزشك معالج ضمن ويزيت بيمار پس از  Stableشدن وضعيت بيمار در صورت صالحديد ميني بر عدم نياز به ادامه درمان در  ICUو انتقال به بخش
مورد نظر را در پرونده ثبت و هماهنگي الزم را با پزشك بيهوشي انجام مي دهد.
-2پزشك بيهوشي  ICUطي هماهنگي هاي انجام شده با پزشك معالج در صورت صالحديد دستور ترخيص بيمار را در پرونده ثبت مي نمايد.
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