
  بیمارستان از ترخیص

 نقش يك از فرد كه باشد داشته نظر رد بايد پرستار بيمارستان يك از ترخيص حين مددجو نيازهاي با برخورد در

 مساله هميشه تقريبا اگرچه. يابد مي تغيير باشد مي خود از مراقبت همان كه تر وابسته غير نقش يك به وابسته

 ترس و اضطراب علل از يكي عنوان به توان مي اما آيد مي حساب به خوشايند ي حادثه يك ترخيص ي

 .شود محسوب

 كه است اصلي استراتژي يك ترخيص سير اصالح است بيمارستان مديريت در اساسي گلوگاه يك ترخيص فرايند

 گويي گردد، مي اجرا و تدوين تعريف، استراتژي اين حول هماهنگي به نيل منظور به بيمارستان فعاليتهاي كليه

 هم با مرتبط واحدهاي روابط توان مي استراتژي اين در. يابد مي تبلور آن در نوعي به بيمارستان فعاليتهاي تمام

 و تشخيصي اقدامات بيمار، پذيرش مانند فعاليتهايي. يافت دست سازماني درون هماهنگي نوعي به و كرده تعريف

 طراحي هاي برنامه ترتيب بدين. يابد مي تبلور ترخيص فرايند در نوعي به همگي ترخيص، نهايت در و درماني

 كيفيت يا و كند مي تغيير دستخوش را خود با مرتبط ديگر فعاليتهاي پي در ترخيص فرايند بهبود منظور به شده

 دستور ثبت با ترخيص فرايند ترتيب بدين و شود مي همراهي مالي امور تا بيمار ترخيص زمان در. بخشد مي

 اين از پس و شود مي آغاز بيمارستان از خروج جهت بيمار شخصي درخواست با و پزشكي توسط ترخيص كتبي

 شدن خالي بيمار، دارايي تحويل درماني كادر توسط پرونده تكميل و كنترل جمله از كه مهمي اقدامات با مرحله

 فرايند. گردد مي تكميل وي به صورتحساب و پرونده خالصه برگه تحويل نهايتاً و مالي حساب تسويه تخت،

 تسويه بدون مختلف هاي شيوه به بيماران از برخي است ممكن گاهي و است روبرو متعددي مشكالت با ترخيص

 ترك به موفق باشد هم سنگين است ممكن موارد از اي پاره در كه ها هزينه پرداخت و بيمارستان با حساب

 بيان چنين توان مي را كند مي بروز بيمار ترخيص در تاخير پيامد عنوان به كه ديگري مشكالت. شوند بيمارستان

 و بيمارستان جهت اضافي مالي هاي هزينه تخت، اشغال درصد كاهش جديد، بيمار پذيرش فرايند در تاخير: كرد

 عوامل از يكي بيمارستان در بيمار ترخيص سير اصالح لذا. تاخير اين از وي همراهان و بيمار نارضايتي نهايتاً

 و بخش درون هماهنگي به نيل منظور به اصلي استراتژي يك عنوان به و است آن مديريت موفقيت كليدي

 .است نظر مد بيمارستاني خدمات كيفيت ارتقاء

 ترخیص ي برنامه

 جمع وي به مربوط اطالعات كه وقتي پذيرش زمان همان از واقع در بيمارستان از مددجو ترخيص ي برنامه

 مددجو سازي آماده از سيستماتيك ي مرحله يك واقع در ترخيص ي برنامه. گردد مي آغاز شود مي ثبت و آوري

 ترخيص ي برنامه اجراي در موفقيت كليد. باشد مي مراقبت امر در تداوم بقاي براي نيز بيمارستان و ترك براي

 از مراقبت مسئوليت كه است افرادي از دسته آن و درماني خدمات دهندگان ارايه مددجو ما بين اطالعات تبادل

 در هماهنگي. دارند عهده بر خانه به وي مراجعت از بعد چه و مربوطه واحد در وي اقامت زمان در چه را مددجو



 ي برنامه اجراي ها آن ابتدايي ي وظيفه كه. باشد مي مراكز از برخي و پرستار ي عهده بر معموالً مراقبت امر

 هنوز حقيقتا اما گردند مي باز خانه به مددجويان كه اين با گيرد انجام زودتر ترخيص صورتيكه در. است ترخيص

 طوالني زمان مدت. دارند خانواده اعضاي توسط مراقبت و درمان از تركيبي به احتياج و. شوند مي محسوب بيمار

 ي ارايه رگ داخل در شده استفاده داروهاي كنترل استريل هاي پانسمان تعويض خانواده اعضاي براي كه نيز

 آن صورتيكه در. است شده معمول امري بيمار جهت مخصوص رژيم سازي آماده و فيزيكي كامل هاي مراقبت

 متحمل يا يافته تشديد مددجو در بيماري است ممكن باشند نداشته آمادگي ها فعاليت اين انجام براي ها

 . نمايد پيدا نياز بيمارستان در شدن بستري به دوباره كه شود عوارضي

 طي در لزوم مواقع در نيز و اند گرفته فرا را الزم معلومات و توانايي خانواده اعضاي كه شود، مطمئن بايد پرستار 

 كمك و حمايت جهت اجتماعي هاي سرويس يا مراقبتي بهداشتي هاي آژانس به توانند مي بهبودي دوران

 فرايندي ترخيص ي برنامه. است پرستاري فرايند مراحل شبيه واقع در ترخيص ي برنامه. نمايند رجوع بيشتر

 و بيني پيش بيمارستان ترك از بعد اش خانواده و مددجو نيازهاي رفع براي نظارت هاي گروه توسط كه است

 .است شده طراحي

 ترخيص ي برنامه يك. باشد مي سالمت حد باالترين به رسيدن در اش خانواده و مددجو به كمك نهايي هدف

 ي برنامه. نمايد مي تضمين مددجو براي استرس ميزان كمترين تحمل با را مراقبت امر در تداوم همچنين موثر

 ي برنامه كه دارد را خود خاص سازماني ساختار هرانجمني: شود انجام مختلفي هاي روش با تواند مي ترخيص

 .باشد منطبق آن با بايد ترخيص

 :بايد ترخیص ي برنامه 

 به مددجويان تمامي. ندارند نياز ترخيص ي برنامه به كه است مددجوياني هويت تشخيص شامل فرايند اين آغاز

 بوده باال ها آن در خطر احتمال كه هستند مشخصي بيماران برخي ولي نيازمندند خدمات دهي سرويس گونه اين

 مي هدايت را پرستاري مقدماتي شناخت و بررسي امر كه پرستاري. نيازمند محسوسي و ويژه دهي سرويس وبه

 .دارند قرار موقعيت بهترين در ويژه هاي نيازمندي اين تعيين براي نمايند

     صفات وجود ديگر مراقبتی واحدهاي به ارجاع يا و ترخیص ي برنامه اجراي جهت

 :باشد می ضروري زير ي مشخصه

  درمان ي برنامه اجراي در كافي اطالعات نداشتن -

  اجتماعي انزواي -

 شده داده تشخيص تازه مزمن بيماري -



 بزرگ هاي جراحي -

 بيماري يا جراحي از بعد بهبودي انجاميدن بطول -

 جسماني و ذهني هاي ثباتي بي -

 خانگي خاص غذايي هاي رژيم -

 اقتصادي مشكالت -

  ارجاع مراكز نبودن نزديك يا نبودن دسترس در -

 كشنده هاي بيماري -

 و پزشك آن طبق كه نمايد امضا را فرمي بايد كند، مي ترك شخصي رضايت با را بيمارستان كه مددجويي

 هاي مراقبت رسيدن پايان به مددجو براي. پذيرند نمي اين بيمار قبال در را مسئوليتي گونه هيچ بيمارستان

 است الزم. نمايد آگاه تصميمي چنين احتمالي نتايج از را وي است موظف پرستار اما است خوشايند بهداشتي

 . باشد داشته وجود مدرك بعنوان ها فرم اين روي بر مددجو امضاي

 :شود ارايه بیمار به ترخیص زمان در بايستی که کلیدي اطالعات

 ترخيص حين بيمار تشخيص -

 بيمار قطعي تشخيص -

 درماني هاي برنامه و داروها شامل بيمار كنوني وضعيت -

 بيمار شرايط در اخير تغييرات -

 آزمايشات نتايج -

 نمايد. بروز است ممكن كه عوارضي يا احتمالي تغييرات -

 


