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 Case Methodدستورالعمل ارائه مراقبت به روش موردی 

 مقدمه:

پرستاران به عنوان افرادی متخصص و حرفه ای متعهد به توسعه و به کارگیری استانداردهای حرفه پرستاری در 

از مجموعوه اسوتانداردهای   که در این راستا استاندارد مسووویی  پوریری و پاسوخیویی     ،عملکرد خود می باشند

حرفه ای پرستاری با توجه به اهمی  نقش پاسخیویی حرفه ای در نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی از اهمی  

برابور   درپرسوتاری کوادر  مسوویی  پریری و پاسخیویی ارتقاءین دستورایعمل با هدف ا.ویژه ای برخوردار می باشد

از طریو  تیییور روت تقسویا کوار از      پرستاری خدمات و مراقبتهای پرستاری و تامین مراقب  جامع و یکپارچه

 و جه  اجرا به دانشیاههای علوم پزشکی ابالغ می گردد.تدوین وظیفه ای به شیوه موردی شیوه 

 تعاریف: 1ماده 

در محل کارخود بر اساس برنامه ماهیانه بخش می  مدت زمان حضور روزانه پرستارشیف  / نوب  کاری:  (1

 باشد که شامل نوب  های کاری صبح، شب, عصر ، صبح شب و.. می باشد.

یک روت تقسویا کوار درپرسوتاری اسو  کوه بور       (:Functional Methodروت مراقب  وظیفه ای)  (2

اری تقسویا موی   مداخالت پرستاری به صورت جداگانه بین پرستاران حاضر در نوب  کو کلیه اساس آن 

 شود 

یک روت تقسویا کوار در پرسوتاری اسو  کوه سرپرسوتار/       (:Case Methodروت مراقب  موردی )  (3

مسئول شیف ،بیماران بخش را به تناسب، بین کادر پرستاری حاضردر هر نوب  کاری تقسیا می کنود.  

 د.در این روت کلیه مراقبتهای یک یا چند بیمار با مسئویی  یک پرستار ارائه می شو

که بور اسواس نیواز بیمواران/     پرسوتاری  حوداقل بوا تحصویالت کارشناسوی    پرستاری اس  :پرستار مسوول (4

تموامی  و  شیف  بورای یوک یوا چنود بیموار تعیوین      مددجویان هر بخش و تصمیا سر پرستار/ مسئول 

بیماران تعیین شدهطی آن شیف  / نوب  کاری بوا مسوئوییتاو   خدمات و مراقبتهای پرستاری مورد نیاز 

 .تامین خواهد شد

بخوش  ، تجهیزات و ارائه خدمات پرستاری یک پرستاریکارکنان مدیری  پرستاری اس  که  سرپرستار: (5

 را برعهده دارد 

در در زمان عدم حضوور  او بر اساس تصمیا سرپرستار، برای جانشینی پرستاری اس  که مسوول شیف : (6

 به عهده دارد.طی آن نوب  کاری مسوویی  او راو می شود تعییننوب  های کاری 
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سوازی اطالعوات    افوزار جوامع بورای یکپارچوه     (، یک نرمHISسیستا اطالعات بیمارستانی ):HISسیستا (7

مربوط به بیمار جه  ارسال و تبادالت اطالعات جامع بیمار بین بخشها و سایر مراکوز درموانی بمنظوور    

 .باشد ها می افزایش رضایتمندی، و کاهش هزینه تسریع در فرایند مراقب  و درمان بیمار، بهبود کیفی ،

و  تابعوه دانشویاهها  و خصوصوی  غیر دویتی  ، عمومیدرمانی دویتیآموزشی تمامی بیمارستانها و مراکز :-2ماده 

 مشمول این برنامه میباشند. دانشکده های علوم پزشکی

مراقبو  موورد نیواز آنهوا،     / مسوول شیف  موظف اس  بر حسب وضعی  بیمواران و سوطح   سر پرستار:-3ماده 

و و با رعای  اصل عدای  بیماران را بین پرستاران حاضر در هر نوبو  کواری تقسویا    پرستاران  تخصص و تجربه

 تعیین نماید. مشخصی مسوولرستار برای هر بیمار پ

، ضوروری  اسو  جهو  تموامی پرسوتاران کارتابول       مستند سازی پرونده ایکترونیوک بیمواران  به منظور :4ماده 

امکان مستند  HISپس از تخصیص بیماران به پرستاران مسئول در سیستا ایجاد تا  HISاختصاصی در  سیستا 

 .فراها گرددسازی اطالعات 

می بایس  در پایان هر ماه امکان گزارت گیری بر حسوب عملکورد هور یوک از پرسوتاران       HISتبصره: سیستا 

 ول را داشته باشد. ومس

در تابلو مشخصات بیموار نوام   و هر بیمار به وی معرفی  مسوولپرستار  ،در هر نوب  کاریضروری اس   :5ماده 

 .زیر نام پزشک معایج ثب  گردد مسوول پرستار

در تعیین پرستار مسوول هر بیمار تقسیا کارها باید طوری باشد که حتوی االمکوان کمتورین تیییور در      :6ماده 

 پرستار مسوول هر بیمار طی مدت بستری انجام پریرد.

 .استفاده شود جنس از پرستار ها حتی االمکان در تعیین پرستار مسوول هر بیمار:7ماده 

 :مسوولشرح وظایف پرستار :8ماده 

چار چوب شور  وظوایف مصووب،    هر بیمار در هر نوب  کاری در  مسوولپرستار  منظور تامین مراقب  جامع،به 

 موظف به اقدامات زیر می باشد:

 معرفی خود به بیمار  .1

 پاسخیویی به موقع به نیازهای مراقبتی بیمار .2
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پرستاری و ثب  در فورم  بررسی وضعی  بیمار، تدوین و اجرای برنامه مراقب  پرستاری بر اساس فرایند  .3

 های مربوطه

تعامل با پزشک معایج و سایر اعضاء تیا درمانی به منظور ایجاد هماهنیی و پیییری اقدامات تشخیصی،  .4

 درمانی و...

 ارائه آموزت خود مراقبتی به بیمار در طول دوران بستری و هنیام خروج از بخش  .5

 ز بیمارستان تدوین برنامه ترخیص بیمار به هنیام ترخیص بیمار ا .6

 ت پرستاری مطاب  شر  وظایف مصوب پرستارثب  تمام اقداما .7

 ترک محل خدمت: 9ماده 

/مسئول شویف    سر پرستاردر صورت ترک موق  یا کامل محل خدم ، پرستار مسوول باید با همکاری  -1

 فردی را به عنوان جانشین معرفی کند تا در غیاب ایشان تداوم مراقب  را بر عهده گیرد.

در صورت ترک کامل محل خدم  توسط پرستار در طی شیف  پرستار مسووول اوییوه بایود توا یحظوه       -2

 شویف  حضور گزارت را در پرونده ثب  و امضاء نماید و پرستار جانشین نیز از یحظه تحویول توا پایوان    

 گزارت اقدامات خود را ثب  نماید.

در ارائه خدمات پرسوتاری همکواری    با مدرک بهیاریهمکاران ییل کمبود پرستار، ه ددر مراکزی که ب: 10ماده 

بر اساس سطح تخصوص  ویی  مراقب  از یک یا چند بیمار را ومی تواند مس شیف ی/ مسووسر پرستار، می نمایند

.بدیهی اس  ارائه مراقبتهای پرستاری خوارج از  یف مصوب به بهیاران واگرار نمایددر حیطه شر  وظامورد نیاز و 

در این صورت هر فرد  خواهد بود.بهیاران، به عهده پرستار دییری به انتخاب مسوول شیف  یف مصوب شر  وظا

 می باشد.مسوول ثب  فعاییتهای انجام شده توسط خود 

، در بیمارستان با مودیر  سوپروایزرهاو  سر پرستاراین دستورایعمل در بخش با  مسوویی  حسن اجرای: 11ماده 

و در دانشیاه  با مدیر امور پرستاری/ رییس اداره پرسوتاری دانشویاه موی    مترون() بیمارستان  خدمات پرستاری

 باشد.

: مدیر پرستاری دانشیاه موظف اس  هر سه ماه یکبار گزارت کاملی از وضعی  اجرای این دستورایعمل 12ماده

 .به معاون  پرستاری وزارت منعکس نماید

منتخوب  برای دانشیاههای علووم پزشوکی    1/1/95از تاریخ  تنظیا وو یک تبصره  ماده 12این دستورایعمل در 

 الزم االجرا می باشد.پیوس  


