
در هؼزؼ سَء تغذیِبیواراى هالحظات 

 قذ ٍ ٍسى در کلیِ بیواراىسٌدص
 هحاسبِ ٍ ثبتBMI ِدر کاردکس ٍ فزم ارسیابی اٍلی
 ارسیابی تخػػی تغذیِ  بیواراى در ساهاًِ اطالػات بیوارستاًیثبت
  هْز ٍ اهضا پشضك در فزم ارسیابی تخػػی تغذیِ ًطاى دٌّذُ هَافقت پشضك با دستَر پیطٌْادی هطاٍر

تغذیِ 
ِضٌاسایی ٍ ارخاع کلیِ بیواراى کِ اس ًظز هؼیار سَ تغذیِ در هؼزؼ خطز قزار دارًذ بِ کارضٌاس تغذی
 ِاقذاهات السم بز اساس هطاٍرُ تغذی
بِ طَر هثال پَرُ یا هایؼات بیاًگز ًَع رصین . ًَع رصین غذایی با رٍش پخت ٍ یا رٍش تغذیِ هتفاٍت است

غذایی ًوی باضذ ٍ یا گاٍاص ًطاى دٌّذُ رٍش تغذیِ بَدُ ٍ بایذ هطخع ضَد گاٍاص استاًذارد هٌظَر است یا 
.گاٍاص دیابتی یا سایز هَارد

تؼزیف اًَاع رصین ّای غذایی ضایغ در بیوارستاى تَسط کارضٌاس تغذیِ در ساهاًِ اطالػات بیوارستاًی
  ِدریافت فْزست اطالػات رصین غذایی بیواراى اس ساهاًِ اطالػات بیوارستاًی تَسط کارضٌاس تغذی
 پیگیزی ٍ تػوین گیزی  بزای بیواراًی کِ ارسیابی تخػػی ضذُ ٍ غذای خَد را هػزف ًکزدُ ٍ یا بِ ّز

ػلت قادر بِ هػزف غذای خَد بِ طَر کاهل ًیستٌذ، تَسط هطاٍر تغذیِ 
 اطالع رساًی سزپزستار ًَبت کاری یا هٌطی بخص بِ هطاٍر تغذیِ در خػَظ هَارد بستزی خذیذ ًیاسهٌذ

ساعت اس سهاى بستزی  24بِ هطاٍرُ، قبل اس ٍػذُ غذایی اغلی بؼذی ٍ حذاکثز ظزف هذت 
قزار دادى فزم ارسیابی تخصصی تغذیه ای در پزوًذه بیواراى هشاوره شذه
تکویل بزگه ارسیابی تخصصی تغذیه به طور کاهل
  سابقه هصزف اخیز هکولهای غذایی و دارویی، حساسیت غذایی یا دارویی، )عذم دستزسی به اطالعات

در صورت پاییي بودى سطح هوشیاری ( اطالعات تغییزات وسى اخیز، تاریخچه هختصز رژین غذایی، وجود ادم
بیوار و عذم حضور هوزاه

 فزم ارسیابی تخػػی تغذیِ بزای ّز فزد در ّز ًَبت بستزی فقط یکبار  تکویل
  هْز ضذى فزم ارسیابی تخػػی تغذیِ در اٍلیي ٍیشیت بیوار ٍ فزم پیگیزی ٍضؼیت تغذیِ در ّز ًَبت

ٍیشیت تَسط هطاٍر تغذیِ 
ٍخَد ًوَگزامBMI  سال، خذٍل تؼییي 65بشرگساالى، خذٍل تؼییي ًوایِ تَدُ بذًی بزای افزاد باالی

ًوایِ تَدُ بذًی بزای خاًباساى، افزاد دارای ًقع ػضَ ٍ هؼلَلیي خذاٍل ػلوی تخویي قذ ٍ سى بِ ػٌَاى یکی 
اس تدْیشات تغذیِ ای ایستگاُ پزستاری

 ُػذم ٍخَد تزاسٍ ٍ قذ سٌح استاًذارد در بخص ٍ یا هحل قزار گیزی ًاهٌاسب تزاسٍ ٍ یا قذ سٌح ًطاى دٌّذ
ػذم ارسیابی غحیح تغذیِ ای

در غَرت درج ٍسى تخویٌی بِ دلیل ػذم ٍخَد تزاسٍ قذ سٌح بزای ایي بیواراى قابل قبَل ًیست.
دادى آهَسش ّای السم در سهیٌِ تغذیِ غحیح بِ بیوار ٍ پیگیزی اًدام دستَرات تغذیِ ای در سهاى بستزی
 استفادُ اس  رٍش ّای ػلوی تخویي ٍسى ٍ قذ بزای بیواراًی کِ قادر بِ ایستادى ًوی باضٌذ
 ارائِ آهَسش ّای تغذیِ ای بزای استفادُ پس اس تزخیع

 

 ٍاحذ ایوٌی بیوار هزکش آهَسضی درهاًی ضْیذ رحیوی


