
 
 
 
 
 
 
 
 

 

بعد از ترخيص از  COVID-19دستوالعمل واحد مراقبت از بيماران 

    بيمارستان (نقاهتگاه)
 ضميمه دستورالعمل كشوري كرونا ويروس جديد

 

 

   

اولنسخه   

1398اسفند ماه  سيزدهم   

  .است  »كرونا ويروس جديددستورالعمل كشوري « اين راهنما به عنوان ضميمه

ممكن است اين پروتكل با نظر كميته علمي و براساس شواهد علمي و ارزيابي هاي 

ميداني (من جمله تعداد بيماران بستري و ميزان تجويز  مصرف دارو) در فواصل زماني 

  موردنياز  به روزرساني شود.
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  مقدمه 

كه از بيمارستان ها ترخيص مي شوند و بايستي ادامه درمان   COVID 19-با توجه به افزايش بيماران مبتال به 

 بوده و مراقبت هاي تكميلي را در منزل سپري نمايند و از آنجا كه برخي از اين بيماران فاقد فضاي مناسب ايزوله

اندازي ، الزم است دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور نسبت به راه را ندارندتوانايي مراقبت از خود  ي كه و يا افراد

با رعايت موارد ذيل بيماران ترخيص شده از بيمارستان نقاهتگاه هاي موقت جهت  اقامت، مراقبت و آموزش به 

  اقدام و گزارش راه اندازي و آغاز به كار مراكز مزبور را به اين معاونت ارسال نمايند.

د/، خيرين و ... در راه اندازي بديهي است جلب مشاركت و استفاده از همكاري و ظرفيت/ سازمان هاي مردم نها

  اقامتگاه هادر اسرع وقت كارساز خواهد بود

  افراد واجد شرايط 

در   آگاهانهرضايت با از بيمارستان تشخيص داده شده اند  بعد از ترخيص  COVID 19افرادي كه  مبتال به 

 صورتي كه واجد يكي از شرايط زير هستند :

a. السيون در منزل وعدم امكان ايز 

b. .وجود فرد نقص ايمني  كه در محل سكونت بيمار زندگي مي كند 

c.  بيمار جز گروه پرخطر از نظر عوارضCOVID-19 . است 

d. عدم امكان ارائه خدمات پرستاري در افراد خانواده  

  از بيمارستان ملزومات زمان ترخيص بيمار 

 رضايت نامه كتبي  كه توسط بيمار و همراه وي تكميل مي شود . .1

 خالصه پرونده بيمارستان  .2

 معالج به صالحديد پزشكتا پايان دوره درمان  COVID-19داروهاي درمان  .3

 داروهاي مورد نياز ديگر ( آنتي بيوتيك ،  درمان بيماريهاي زمينه اي و... ) با دستور نحوه مصرف و دزاژ دارو  .4

    

  پذيرش در نقاهتگاه نحوه 

 در سامانه سيبثبت مشخصات بيمار  .1

 پرستاري  مراقبت پرونده تشكيل .2

  بسته خدمتي ارائه شده به بيمار  

 مطابق دستور پزشك COVID-19تحويل روزانه داروهاي درمان  .1
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*داروهاي بيماريهاي زمينه اي تحويل خود بيمار است و پرستار در صورت نياز در فراهم كردن  

 هاي يخچالي و ....) شرايط نگهداري دارو به بيمار كمك مي كند ( تامين يخچال براي دارو

تشديد  –تب  –كاهش سطح هوشياري  –غربالگري عالمتي روزانه در خصوص عالئم : تنگي نفس  .2

سريعا به با مشاوره با پزشكان عفوني و يا ساير رشته ها  سرفه ( در صورت هر يك از اين عاليم فرد

 مركز بيمارستاني كه از آن اعزام شده ، ارجاع داده مي شود .)

 ود مراقبتي توسط مراقب سالمت آموزش خ .3

  زير ساخت هاي مورد نياز 

  الف فضاي فيزيكي  

فضاي فيزيكي بايد در نظر گرفته شود كه تهويه مناسب داشته و امكان ضد عفوني شدن و گند زدايي داشته 

  باشد  . به عنوان مثال مي توان از اماكن زير استفاده نمود

  قابل تخليه در سطح دانشگاهفضاهاي درماني بالاستفاده و يا  -الف

شهرداري هـا، سـازمان تربيـت     سالن هاي ورزشي و ساير سوله ها و فضاهاي ورزشي در اختيار -ب

 ، نظامي و انتظامي، هالل احمر و .....بدني 

 بين المللي سالن همايش هاي -ج

   مجموعه شهر آفتاب براي استان تهران -د

  استفاده از خوابگاه هاي دانشجويي -ه

  اماكن اقامتي نظير مسافرخانه، مهمانخانه و.... -و

  اماكن مذهبي نظير مصلي، حسينيه ها، مساجد و .... -ز

فضاي فيزيكي الزم جهت تخت هاي بستري به ازاي هر تخت و با احتساب فضاهاي مورد نياز اطراف حداقل  

  متر مي باشد. 5

شتي و حمام به تعداد مناسب و ابعـاد الزم  رعايت سيستم تهويه مناسب و دسترسي به روشويي، سرويس بهدا

  جهت استفاده بيمار با ويلچر و تخت الزامي است.

  ميز پرستاري، فضاي استراحت و رختكن كاركنان به تفكيك آقا و خانم.

  فضاي نگهداري ملزومات مصرفي پزشكي و ذخيره سازي ملحفه ها و ...

مل كپسول ضد حريق نصـب شـده در محـل مناسـب     كليه قسمت هاي نقاهتگاه بايد داراي وسايل ايمني شا

  .باشد

   نيروي انساني  -ب

  تخت در هر شيف كاري  : 50به ازاء هر  نيروي انساني
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 يك پرستار   .1

 نفر بهيار / كمك پرستار دو  .2

 يك نفر نيروي خدماتي  .3

 نگهبان .4

از نيروهـاي   ساعته  به كار گيري مي شـود .ايـن نيروهـا     16يك نفر نيروي مراقب سالمت   در هر نقاهتگاه 

  شاغل در دانشگاه ها و يا عقد قرارداد خريد خدمت تامين گردند.

الزم به ذكر است تامين نيروي انتظامي متناسب با وسعت و موقعيت نقاهتگاه بر عهده دانشـگاه مربوطـه مـي    

 باشد

   تجهيزات  ملزومات مورد نياز   -ج

در نظر حداقل يك ترالي اوژانس  و تجهيزات احيا   براي نقاهتگاهبر تامين تخت و ملفحه و..  عالوه -

 . گرفته شود

  در هر نقاهتگاه بايد يك اطاق يا يك فضا كه با پارتيشن جدا شده است را به محل احياء اختصاص يابد. -

  

   وسايل حفاظت فردي    -د

  ماسك جراحي براي بيمار عالمت دار .1

  ارائه دهندگان خدمت براي  گانعينك و  –شيلد  -جراحي.ماسك 2

تنها براي زماني كه پرسنل ناگزير از اقداماتي باشد كه مي تواند  پرسنل درمانيبراي  N95.ماسك3

  منجر به توليد آئروسل شود.

  براي دفع ماسك بيماران مجزا .كيسه هاي نايلوني 4

  به صورت مجزا.سطل زباله درب دار با برچسب زباله عفوني براي دفع بهداشتي اقالم فوق 5

  . مايع ضد عفوني كننده با پايه الكلي مخصوص دست و سطوح 6

* الزم است حداقل روزي سه بار كليه سطوح و فضاي بيمارستان مطابق دستورالعمل گند زدايي 

م تعويض  و شتشتوي لباس و ملحفه  و توزيع غذا و... ضدعفوني شود. و كليه اصول بهداشتي هنگا

  مطابق دستورالعمل مربوطه رعايت گردد.
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      صيترخ

يا دستور پزشك  تيباشد . زودتر از موعد مقرر با رضا زولهيا ديبا ماريب هياول ميروز بعد از شروع عال 14 حداقل

  نمود صيدر منزل ترخ ونيزاالسيادامه ا يرا با ارائه آموزش الزم برا يتوان و يفرد ممربوطه 

 

  : پيگيري پس از ترخيص  

در سامانه سيب ثبت شده و  نقاهتگاهمشخصات بيمار در زمان ترخيص ، توسط مراقب بيماريهاي مقيم در 

ورت روزانه توسط مراقب سالمت و به صورت ص، به  از شروع عاليم ترخيص شده  14اگر بيمار زودتر از 

مي گيرد و در صورت برگشت عاليم تب ، تنگي نفس ، كاهش سطح هوشياري و يا  تلفني تحت مراقبت قرار

 تشديد سرفه مجددا جهت ويزيت به بيمارستان ارجاع مي شود.

 


