
نکات ههن در سهینه تغذیه بیواراى

دستَر رصین غذایی تواهی تیواراى تَسط پشضك در پزًٍذُ اػن اس رصین غذایی هؼوَلی، دیاتتی، پز کالزی ٍ سایز تایذ ثثت ضَد.

ًَع رصین غذایی تیوار در سهاى همزر تِ ٍاحذ تغذیِ، تَسط پزستار اطالع رساًی ضَد.

غذای تیوار تا رصین غذایی ثثت ضذُ در پزًٍذُ هطاتمت دادُ ضَد.

تزچسة هطخصات ضاهل ًام تخص ًام تیوار ًَع رصین غذایی تزای غذاّای رصیوی الصاق ضَد.

تٌاتزایي تایذ در گزفتي ضزح حال تِ آى تَجِ ضَد. تغذیِ هکول در تیواراى هطوَل تلفیك دارٍیی هی ضَد.

ٍجَد  یِ،هذیزیت سثش در سیستن تغذیِ تیوارستاى رػایت ضَد کِ ضاهل کاّص هصزف اًزصی در تَلیذ غذا در تیوارستاى، کاّص تَلیذ ضایؼات در تخص تغذ

.  تزًاهِ غذایی ثاتت در تیوارستاى، تزجیح تیوارستاى در استفادُ ًوَدى اس تَلیذات هحلی هی تاضذ

ایي تیوارستاى در اجزای تزًاهِ هلی تغذیِ تا ضیز هادر در تغذیِ ضیزخَاراى، هطارکت فؼال ٍ هؤثز دارد.

.ساعت در بخش های ویضه ارسیابی تخصصی تغذیه شذه و بز اساط آى رصین غذایی بیوار تنظین و اجزا هی شود 24بزای بیواراى بستزی با اقاهت بیش اس 

 ساػت در تخطْای ٍیشُ تشرگساالى ٍ کَدکاى ثثت ضَد 24درخَاست هطاٍرُ تغذیِ ای در پزًٍذُ پشضکی تیواراى تَسط پشضك تزای تواهی تیواراى تا الاهت تیص اس.

درخَاست هطاٍرُ تَسط پزستار تِ هطاٍر تغذیِ اطالع رساًی ضَد.

ارسیاتی تخصصی تغذیِ ای تیواراى تَسط هطاٍر تغذیِ ٍ تکویل تزگِ ارسیاتی تخصصی تغذیِ در اٍلیي ٍیشیت اًجام ضَد.

تاییذ ضَد/ ًتایج ارسیاتی تخصصی تغذیِ تَسط پشضك در پزًٍذُ پشضکی تا ثثت هْز ٍ اهضای پشضك تزرسی.

ًظارت پزستار تز استوزار اجزای صحیح رصین غذایی تٌظین ضذُ طثك ًتایج ارسیاتی تخصصی تغذیِ ٍ تاییذ پشضك اًجام ضَد.

ًظارت کارضٌاط تغذیِ تز رًٍذ اجزای صحیح رصین غذایی تٌظین ضذُ طثك ًتایج ارسیاتی تخصصی تغذیِ ٍ تاییذ پشضك اًجام ضَد.

پیگیزی تیواراى هطاٍرُ ضذُ تَسط هطاٍر تغذیِ در فَاصل سهاًی هطخص تا تکویل فزم پیگیزی تغذیِ اًجام ضَد.

ًضَد جامارسیاتی هجذد تغذیِ ای تیواراى در فَاصل سهاًی هؼیي ٍ یا در صَرت تغییز رٍش تغذیِ، ًَع رصین غذایی تیوار ٍ یا دستَر پشضك هؼالج ا.
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.شودبیواراى سو تغذیه، سوختگی، دیالیش، پیونذ، هبتال به سزطاى ارسیابی تخصصی تغذیه شذه و بز اساط آى رصین غذایی بیوار تنظین و اجزا هی

.ارسیابی تخصصی تغذیه بزای هادراى باردار و اطفال بزناهه ریشی و انجام هی شود

بیواری اولویت دار بزای ارسیابی تخصصی تغذیه طبق دستورالعول ابالغی وسارت بهذاشت 18
در هزحله ارسیابی اولیه پزستار و پششك 

دیاتات کٌتزل ًطذُ در تخطْای جزاحی، فطار خَى تاال ٍ / ، دیاتات (ًیاس تِ تغذیِ اًتزال ٍ پزاًتزال NPO) تیواراى ًاتَاى در تغذیِ دّاًی تِ ّزدلیل 

یْای ًَرٍلَصی وارتیواریْای للثی ػزٍلی، سزطاًْا، سَختگی، سکتِ، ًارسایی کلیِ، ّوَدیالیش، سیزٍس کثذی، پیًَذ اػضا ، سخن تستز، سَ تغذیِ ٍ سَجذب، تی

.ز استِ سهٌجز تِ اختالل تلغ، جزاحی ضکوی، پٌَهًَی، تیواری اًسذادی هشهي، تیواراى تستزی در تخص هزالثتْای ٍیضُ تشرگساالى ٍ کَدکاى ٍ ضزتِ ت

 ُهی تایست رصین هکتَب داضتِ تاضٌذ( تِ جش تغذیِ اًتزال ٍ پزاًتزال)تواهی تیواراى هطاٍرُ تغذیِ ضذ  .

کارضٌاط تغذیِ پاسخ تیوار تِ هزالثتْای تغذیِ ای را تزرسی ٍ در صَرت ًیاس الذاهات اصالحی هؤثز تِ ػول هی آٍرد.

.با رعایت اصول بهذاشتی و ضوابط هزبوط و تحت بزناهه ریشی کارشناط تغذیه اجزا هیشود( گاواص)تغذیه بیواراى نیاسهنذ حوایت تغذیه ای

 (گاٍاص/تغذیِ اًتزال)ضٌاسایی تیواراى ًیاسهٌذ تِ حوایت تغذیْای

 در ساهاًِ اطالػات تیوارستاى تَسط پزستار در ّز ًَتت کاری ٍ تزاساط دستَر پشضك )گاٍاص/تغذیِ اًتزال(ثثت تیواراى ًیاسهٌذ تِ حوایت تغذیِ ای

 تغذیِ اًتزال تیوار تَسط هطاٍر تغذیِ ٍ ثثت در تزگِ ارسیاتی تخصصی تغذیِ/ تٌظین تزًاهِ گاٍاص

آهادُ ساسی ٍ تْیِ هیلَل گاٍاص تا رػایت اصَل تْذاضتی

 تغذیِ اًتزال تزای تیوار تَسط پزستار آهَسش دیذُ هطاتك رصین غذایی تٌظین ضذُ/ اًجام گاٍاص

گاٍاص/ًظارت کارضٌاط تغذیِ تز هزاحل تْیِ، تَسیغ ٍ ًَع ظزٍف تغذیِ اًتزال

اًجام الذاهات اصالحی در صَرت لشٍم/ تذٍیي تزًاهِ تْثَد
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