بنام آرامش دهنده قلب ها

پرستار و قانون
تهيه كننده :
فاطمه شعباني
كارشناس پرستاري

لبًَى چيست ؟
همشساتي ّستٌذ وِ تَسظ لبًَى گزاس ثِ تصَيت
سسيذُ اًذ هبًٌذ لَاًيي اجتوبػي  ،لبًَى اسبسي

اّويت لبًَى ثشاي پشستبس
پشستبساى  ،پضضىبى ٍ ،وال  ٍ ،حسبثذاساى گشٍّْبي هختلفي اص افشاد حشفِ اي
ّستٌذ وِ هوىي است ثذليل لصَسات ضغلي تحت پيگشد ّبي لابًًَي لاشاس
گيشًذ.

آضٌبيي ثب لَاًيي ٍ همشسات حبون ثش پشستبسي دس اٍلَيت ّبي ثشًبهِ پشستبسي
است  ٍ .حشوت دس چْبسچَة ضَاثظ ٍ ضشح ٍظبيف پشستبسي اص اّن اهاَسي
است وِ پشستبساى ثبيذ آى سا هَسد تَجِ لشاس دٌّذ .
دس ثسيبسي اص هَسسبت دسهبًي گضاسش ًَيسي جبيگضيي هٌبسجي ثشاي سٍش
هطبّذات دسهبى ّبي اسائِ ضذُ است ٌّ .گبهي وِ توابهي اعالػابت يى اب
جوغ آٍسي ضًَذ ثسيبس آسبى تش هي تَاى تؼييي وشد وِ ظشف يه دٍسُ چاِ
اتفبلي ثشاي ثيوبس افتبدُ است .
گضاسش ًَيسي ثشاي همبصذ حمَلي ًيض هشجغ است  ٍ .ثِ ػٌَاى ياه ساٌذ
هؼتجش هي ثبضذ .

استبًذاسدّبي پشستبسي :

بديه معىا است كٍ آيا يك عمل خاص در حيطٍ يظيفٍ
پرستتتتتتتتتتتتتار اتتتتتتتتتتتترار ر تتتتتتتتتتتتتٍ با تتتتتتتتتتتتد.
كٍ در َر بيمارستان راَىماي پرستاري تحت عىًان
 NursingPolicyي Assignment
مشتت ت ض ي تعريتتتتت تتتتدٌ استتتتت ي اوحتتتترا ا
استاوداردَاي پرستاري وًعي اصًر غلي مي با د .

لَاًيي هَجَد دس ثجت گضاسضبت يب هَاسدي وِ ثبيذ دس ياه گاضاسش پشساتبسي
سػبيت ضَد تبثتَاًذ دس هَالغ لضٍم ثِ ػَاى سٌذ هؼتجش اص آى استفبدُ وشد  .واِ
دس ايٌ ب ثِ عَس اختصبس چٌذيي هَسد تَضيح دادُ هي ضَد .
.1جْت ثجت گضاسضبت پشستبسي اص ثشگِ ّبي استبًذاسد استفبدُ ضَد .
.2جْت ثجت گضاسضبت اص خَدوبس آثي يب هطىي استبًذاسد استفبدُ ضَد .
.3گضاسش خَاًب ٍ هشتت ثبضذ .
.4هطخصبت وبهل ثيوبس دس ثبالي ثشگِ گضاسش ًَضتِ ضَد .
.5اص ثجت الذاهبت پشستبسي لجل اص اً بم آى اجتٌبة وٌيذ .
.6توبم الذاهبت داسٍيي ٍ دسهبًي سا ّوشاُ ثب سبػت اجشاي آًْاب ٍ رواش ٍاواٌص
ّبي ثسيبس ثجت وٌيذ .
.7الذاهبتي وِ ثبيذ دس ضيفت ّبي ثؼذي اً بم ٍ پيگيشي ضاًَذ گاضاسش وٌياذ
( جَاة آصهبيص  ،هطبٍسُ ّب )
ّ.8شگًَِ حبدثِ يب اتفبق وِ سالهتي ثسايبس سا ثاِ خغاش اًذاختاِ ثجات وٌياذ
( سمَط ٍ اضتجبّبت داسٍيي)

 .9ليست ّسايل ايوٌي كَ اص آًِا استفادٍ شذٍ اص قثيل ( ًشدٍ كٌاس تخت ّ ،اكش )
يادداشت كٌيذ .
 .10دس صْستي كَ يك يا چٌذ هْسد اص دستْسات پضشك تٌاتَ عللي اجشا ًشذٍ تا
ركش علت تْضيح ّ ثثت كٌيذ .
 .11اص هثِن تْدى اطالعات اجتٌاب كٌيذ ّ دس صْستيكَ اص اختصاسات دس گضاسش
استفادٍ هي كٌيذ  ،حتواً اختصاسات سايج جِاًي تاشذ ) NPO ( .
 .12تشاي تكويل شذى گضاسش ًوي تْاًيذ هْاسدي سا تَ يادداشت ُاي ديگشاى
اضافَ كٌيذ .
 .13آهْصش ُاي اسائَ شذٍ تَ تيواس سا گضاسش پشستاسي ركش كٌيذ .
 .14تياًات ّ ًشاًَ ُايي سا كَ تيواس تياى كشدٍ است تا استفادٍ اص كلوات خْد
تيواس يادداشت كٌيذ .
 .15پس اص هشاُذت ُشگًَْ هْسد غيش عادي يا هشاقثت ُاي خاص هاًٌذ ايضّلَ
دس اسشع ّقت اقذام تَ گضاسش ًْيسي كٌيذ .
 .16دس تيي هطالة گضاسش پشستاسي جاي خالي ًگزاسيذ .
 .17تواهي اطالعات پشًّذٍ ّ گضاسش ُاي هشتْط تَ هشاقثت ُاي پضشكي تايذ
كاهالً هحشهاًَ تاشذ .
 .18دستْسات شفاُي پضشكاى حتواً ظشف هذت  24ساعت هكتْب شْد .

 .19تبسيخ ٍ سبػت حتوبً دس گضاسش ليذ ضَد .
 .20اص تصحيح ػجبسات اضتجبُ دس گضاسش ثَسيلِ الن گشفتي يب
سيبُ وشدى  ،خَدداسي وٌيذ ٍ ثب وطيذى يه خظ سٍي هَسد
اضتجبُ ثِ ًحَي وِ لبثل خَاًذى ثبضذ ٍ دس لسوت ثبالي آى
ولوِ اضتجبُ ًَضتِ ضَد .
 .21گضاسش پشستبسي دس پبيبى ّوشاُ ثب ًبم ٍ ًبم خبًَادگي ٍ هْش ٍ
اهضبء پشستبس هشثَعِ ثبضذ  .دس پبيبى گضاسش خظ وطيذُ ضَد .
 .22دس صَستيىِ خَد ثيوبس  ،ضفبّبً ضوب يب هسئَليي ثيوبسستبى سا
تْذيذ ثِ تؼميت هَسدي ًوبيذ ثبيذ دليمبً گضاسش ضَد .
 .23پشستبس هسئَل وپي دستَسات پضضه است اگش دستَسات
پضضه جْت ثيوبس ثِ ًظش ًبهٌبست آهذ پشستبس هسئَليت داسد
وِ دستَس سا ثب پضضه دس هيبى ثگزاسد .

دستورالعمل هاي حفظ
حقوق بيمار

داًط َيبى پشستبسي دس ثذٍ ٍسٍد ثبيذ دس هَسد هحشهبًِ هبًذى
اعالػبت وبهالً آگبُ ضًَذ .
هىبتجبت پيشاهَى هسبئل پشًٍذُ دسدسٍى ثيوبسستبى ًيض ثبيذ دسٍى
پبوت ثب هْش هحشهبًِ اسسبل ضَد .
ثحث پيشاهَى هسبئل فشدي ثيوبس ثبيذ دس فضبي ثستِ اً بم ضذُ ٍ
پشسٌل پشستبسي ًجبيذ دس اهبوي ػوَهي دس هَسد اعالػبت ثيوبساى ثحث
وٌٌذ .
اگش ثيوبسي توبيل داسد ثب ًبم هستؼبس ضٌبختِ ضَد ثبيذ ثِ ٍي اجبصُ
دادُ ضَد .
اعالػبتي وِ ثشاي اّذاف آهَصضي هَسد استفبدُ لشاس هي گيشًذ ثبيذ
فبلذ وليذ ًطبًِ ّبي َّيتي دس هَسد ثيوبساى ثبضذ .
فتَوپي اص پشًٍذُ ثيوبس ثبيذ فمظ دس هَاسد ٍيژُ ٍ ضشٍسي اً بم ضَد .
دس صَستيىِ اص ثيوبس ػىس گشفتِ هي ضَد ٍ لشاس است دس سٍصًبهِ يب
سسبًِ ّب پخص گشدد ثبيذ سضبيت وتجي ٍجَد داضتِ ثبضذ .

آمار شكايات از پرستاران در ايران
هتبسفبًِ دس ايشاى آهبس دليمي ٍجَد ًذاسد  .اهب ثيطتشيي ضىبيبت اص پشستبساى
هَاسد صيش است :
•گشفتي دستَسات ضفبّي پضضىبى
•صحجت وشدى  ،خٌذيذى ثلٌذ  ،ثي تَجْي ثِ حشف ّبي ثيوابس ٍ ضاَخي ثاب
يىذيگش دس ٌّگبم ضيفت
اوًاع سُل اوگاري
•افتبدى
•سَختگي
•اضتجبّبت داسٍيي ( هتفبٍت ثَدى وبست ثبالي تخت ثب وبست اتبق ثيوبس)
•تبخيش دس دادى داسٍ
•آضٌب ًجَدى ثب داسٍ
•سْل اًگبسي دسخَاًذى دليك دستَسات داسٍيي
•تضسيك ًبهٌبست ػضالًي
•گشفتي دستَسات ضفبّي
•وَتبّي دساعالع دادى ثِ پضضه

رضايت نامه :
َرفردعاقل يتالغ تايد وبدثب تدٍ رير درمداو ردٍ تدراي اي
دروظرگرفتٍ او ازقثل آگاَ يرضايب داشتٍ تاش يتد يُ اسدب
ت ين ربة رضايب يي چىيه راري ضرب يجدر مسبدًب مد
شًد.
تٍ پسشكان اجازٌ دادٌ م شًد درمًارد ايرشاوس ت ين تًضدي
دادن يقضايت تصميم گيري رىى .

موفق باشيد

