
 روش اجرايي:عنوان  PR-CT- 9 کد:

 روش اجرایی جداسازی بیماران روانپزشکی 

 

 
 دانشگاه علوم پزشکي خدمات بهداشتي درماني  جهرم

 بهبودکیفیت -مرکز آموزشي درماني پیمانیه

 11/8/59 تاريخ ابالغ:

 يکسال بعد تاريخ بازنگری:

 1 صفحه: تعداد

مراقبت های اختصاصي به بیماران روان پزشکي  ارائه هدف: ابزار و روش پايش:

 وافزايش ايمني بیماران روانپزشکي

کلیه بخش های  :)محدوده( دامنه

 درمان بالینی

 جداسازی بیماران روانپزشکی، جهت  پیشگیری از آسیب رساندن به خود و دیگران و حفظ ایمنی بیمار و ارتقاء سالمت تعاريف:

مسئولیت نظارت بر تفکیک این بیماران با سوپروایزر بالینی می باشد و پرستار وظیفه کنترل بیمار در بخش جهت عدم آسیب به خود  مسئولیت ها و اختیارات:

 و دیگران را بر عهده دارد .

 روش اجرايي:

 جهت درمان در این مرکز باتوجه به اینکه بیمارستان پیمانیه ، یک بیمارستان جنرال می باشد و بیماران با تشخیص بیماریهای روانی

سایراقشار  تشخیص مختلف مثل -پذیرش نمی شوند، ولی درصورت مراجعه بیماران با بیماری های روانی جهت انجام پروسیجر های درمانی

 کلیه خدمات درمانی مراقبتی و درمانی به این دسته بیماران ارائه می گردد.

ز بیمار، بیماران روانی را شناسائی می نماید.پرستار در ارزیابی اولیه با گرفتن شرح حال ا -1  

پرستار پس از ارزیابی بیمار، معیارهای جداسازی بیمار را شناسائی می نماید. -2  

پرستار درصورتیکه بیمار دارای یکی از معیارهای زیر باشد جهت جلوگیری از آسیب بیمار به خود یا دیگران اقدام به جداسازی می نماید. -3  

جداسازی:معیار         

بیمار که دارای رفتار خطرناک برای خود یا دیگران می باشد.-  

رفتار تهدید کننده کالمی یا فیزیکی همراه با کنترل ضعیف یا سابقه خشونت. -  

رفتای مانیای و سابقه خشونت. -  

ذیرش بیمار دربخش اقدام می نماید:پرستار علت جداسازی بیمار را برای همراه بیمار توضیح می دهد و به صورت زیر در هنگام پ -4  

حتی االمکان بیمار را در اتاق تک تخته بستری می نماید.                                                                 -  

ماید تا حتی االمکان در درصورت فراهم نبودن اتاق تک تخته در بخش پرستار به سوپروایزر وقت یا سوپروایزر مدیریت تخت اطالع رسانی مین -

بخش جراحی عمومی داریم( در زمینه بررسی اتاق تک تخته اقدام شود.3بخش های مرتبط بانوع بیماری )دراین بیمارستان   

بیمار در اتاق دو تخته خصوصی بستری شود. -  

پرستار بیمار را با کمک دو یا چندنفر از پرسنل همراهی کند.                                                         -  

 -قوانین بیمارستان مراجع:/منابع

 مستندات مرتبط : مستندات.مشاهده.مصاحبه

 :کننده تصويب سمت و نام

 

 رياست بیمارستان-دکتر قهرمان بمانا

 

  :کننده تأيید سمت و نام

 مديربیمارستان-عبدالعظیم جوکار

مسئول -دکتر اسماعیل رعیت دوست

 ايمني بیمار

 

 

 : کنندگان تهیه/کننده تهیه سمت و نام

 مديربهبودکیفیت-سهیال ساماني جهرمي   

 مديردفتر پرستاری-مريم عدناني

 سوپروايزر آموزشي-میترا صادقي

 سوپروايزر کنترل عفونت-فاطمه صالح

 2مسئول بخش داخلي  -موذنمريم 

                         
 


