
 ( Home Care Unit ) واحد مراقبت در منزل

  

 تاریخچه

د ابالغی  /۶۹۱/۱۰۱ / به شماره ۱۵/۰۴/۹۵آئین نامه تاسیس مرکز مشاوره و ارائه مراقبت های پرستاری در منزل مصوب  ۲۲ به استناد ماده

مرکز  در اینو نظارت بر تداوم درمان پس از ترخیص، واحد مراقبت در منزل  "مراقبت در منزل " مقام عالی وزارت، و به منظور ساماندهی
 دایر می باشد

  

  :اهداف

 ساماندهی، تداوم و هماهنگی در ارائه مراقبت از بیمار پس از ترخیص از بیمارستان

 کاهش هزینه های درمانی مراقبتی

 بستری در بیمارستانمراقبت ایمن و به صرفه در منزل در راستای کاهش مدت زمان 

 کاهش دوران نقاهت

 کنترل و کاهش عفونت های بیمارستانی

 افزایش رضایتمندی بیماران و خانواده ها

 



 

  :وظایف 

 واحد و کارشناس مراقبت در منزل مستقر در بیمارستان در راستای نیل به اهداف فوق، وظایف زیر را

 :دارد

  ارائه خدمات و مراقبت های پرستاری در منزلآشناسازی تمامی کادر درمانی با فرایندهای 

 کمک به شناسایی بیماران بستری واجد شرایط جهت مراقبت در منزل 

 ارائه آموزشهای الزم جهت مراقبت در منزل به بیماران واجد شرایط و خانواده آنان 

 هماهنگی با نمایندگان مراکز طرف قرارداد جهت معرفی بیماران 

 ر جهت دریافت خدمات مراقبت در منزل از بخش تا مرکز و منزلتبیین فرآیند معرفی بیما 

 معرفی بیمار به مراکز مراقبت در منزل طرف قرارداد 

  رضایت سنجی از بیماران معرفی شده به مراکز طرف قرارداد و خانواده آنان و ارائه گزارش به مسئولین بیمارستان و نهادهای
 نظارتی

  :فرآیند کار

 / پرستاران بخش های بستری، اورژانس و درمانگاه، بیماران نیازمند به مراقبت در منزل را بر اساس فرم شماره یک پیوستالف.پزشکان و 
 .فرم آموزش حین ترخیص به همراه خالصه پرونده و سایر اسناد و مدارک الزم به واحد معرفی می نمایند

 .پیوست به نماینده مرکز معرفی می نماید ۲ – پرستار مراقب، طبق فرم شماره واحد بر اساس دستورات درمانی و مراقبتی پزشک معالج و .ب

 .بیماران یا خانواده آنان می توانند بطور مستقیم به واحد مراجعه نمایند .ج

 

 زمینه های فعالیت مرکز مراقبت در منزل مورد قرارداد این مرکز :

شماره  فاطر به نشانی خیابان موسوی کوچه میرحبیب باالتر از ساختمان شیخ الرئیسمرکز مشاوره و ارائه مراقبت های پرستاری در منزل 
 37۲۴۴۲۹8تماس  

وفا به نشانی خیابان خواجه نصیر جنوبی ساختمان پاک طبقه زیرزمین شماره تماس  مرکز مشاوره و ارائه مراقبت های پرستاری در منزل
37۲3۶۲8۲ 

قابل توجه بيماران و مراجعين محترم :    

  

خواهشمند است در صورت نياز به هرگونه خدمات و مراقبتهای پرستاری در  منزل ، در روزهای صبح غير تعطيل به دفتر پرستاری 

 این مرکز واقع در طبقه همكف ساختمان مراجعه نمایيد. 

 ييد شده دفتر هيئت دولت مي باشد الزم به ذكر است هزينه انجام خدمات پرستاري در منزل مطابق با تعرفه هاي تأ


