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دستورالعمل تاسیس واحد مراقبتب   -1منابع:  

 .1931در منزل مستقردر بیمارستان ،,

 -: شهرستان صومعه سرانشانی تدوین کننده 

میدان انتظام ، جنب پارک ابریشم ، بیمارستان 

 امام خمینی )ره( 

 31911949311شماره تماس بیمارستان : 

 http://imamh.gums.ac.irسای  بیمارستان 

مراجعه مبددجبویبان جبهب  

دریاف  خدمات مراقت  هبا  

 پرستار  در منزل چگونه اس ؟

مددجو ویا خانواده    مبددجبو  در 

صورت نیاز به مراقت  ها  پرستار  در 

منزل   در روزها  تعطیل و غیر تعطیل و 

به صورت شتانه روز  ، نبزد مسبلبول  

مسبتبقبر در ”  مراقت  در منزل ”  واحد 

بیمارستان مبراجبعبه کبرده وپبس از 

مراقت  در منبزل  ” راهنمایی  ، به مراکز  

 ارجاع داده می شود. ” 

   
    

  
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گیالن        

 بیمارستان امام خمینی )ره( صومعه سرا               

   P -PH-106کد پمفل :

  مراقت  پرستار   در منزل     

مددجویان متتال به بیماریها  : گروه هدف 

 مزمن ونیازمند مراقت  در منزل 

زیر نظر واحد  مراقت  ها  پرستار  در منزل  با 

 همکار  مراکز مراقت   پرستار  در منزل

1133شهریور   

 54505705090شماره تماس :

مراقبت پرستاری را به منزل شما 

 می آوریم 



1 2 
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 به نام خدا

 چیس  ؟” مراقت   پرستار  در منزل ”  

منظور مشاوره وارائه مراقت  ها  پرستبار  در 

هدف از مراقت  پبرسبتبار  در منزل اس  که 

منزل ، ساماندهی ،تداوم وهماهنگبی در ارائبه 

مراقت  از مددجو پس از ترخیص از بیمارسبتبان 

می باشد . در این مراکز مراقت  ایمن وبه صرفبه 

در منزل در راستا  کاهش زمبان بسبتبر  در 

بیمارستان ها ومراکز درمانی ، کاهش هزینه ها  

درمانی مراقتتی ، کاهش دوران نقاه  , کنتبرل 

وکاهش عفون  ها  بیمارستانی , توان ببشبشبی 

وبهتود کیفی  خدمات پرستار  ودر نبهبایب  

افزایش رضای  مند  مددجویان وخانواده هبا  

 ارائه می گردد.

 مراقت  ها  پرستار  در منزل شامل:

  باز کردن ، برداشتن یا دو نیم کبردن

 گچ .

 . تعویض سوند مثانه 

 . نمونه   گیر  خون جه   آزمایش 

 . سرم درمانی در منزل 

  تزریق دارو  داخل عضلبه یبا زیبر

 جلد  یا ورید  .

   تعویض پانسمان ، زخم بسبتبر وپبا

 دیابتی .

 . 

  

  انجام انما 

   اکسیژن درمبانبی از راه ببیبنبی

 وماسک .

  . انجام دیالیز صفاقی 

  . انجام همودیالیز 

 .  گذاشتن لوله  معده 

 کنترل عالئم حیاتی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


