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 شناسنامه و استاندارد خدمت
و تسکینی سرطان یتیحما یمراقبتها  

خانهدر      
 

 

 :و تنظیم تدوین

 گروه توسعه خدمات پرستاری معاونت پرستاری 

  گروه درمان بیماری های غیرواگیر مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های معاونت درمان

 

 

 

 تحت نظارت فنی

 بالینی یراهنماهااردها و استاندتدوین  گروه

و تعرفه سالمتتدوین استاندارد  و وریادفتر ارزیابی فن

 

 1400تابستان 
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 :مقدمه

 به خانهبوده و ارائه مراقبت در  تیولوا در یاستراتژ کیبه عنوان  ،محور ماریب کردیمبتال به سرطان با رو مارانیمراقبت از ب تیفیبهبود ک

در جهت  مناسب ینیگریجا و شد خواهدو خانواده  ماریب یتمندیرضا شیبه افزا منجر ،مارستانیب در یماندگارکاهش  با ماران،یب نیا

 . است کشور سالمت ستمیس( میمستق ریو غ می)مستق یها نهیهزکاهش 

 آماده ،یمراقبت مدل نیا یاجرا یبرا نهیزم ها،خانواده و مارانیب یتمندیرضا شیافزا و ها نهیهز در بهداشت وزارت یکل استیس به توجه با

 برنامه ،نامبرده مراکز سیتاس نامه نییآ و خانه در مراقبت مراکز یانداز راه ضرورت بر یمبن یباالدست اسناد به تیعنا با و است، شده

 .است شده نیتدو مارانیب از گروه نیا یبرا خانه در ینیتسکو یتیحما یها مراقبت ارائه جهت یمنسجم و استاندارد

 :یبه همراه کد مل (نیو الت ی)فارس یبررس مورد خدمت قیدق عنوان( الف

 مبتال به سرطان  مارانیب یبرادر خانه   ینیتسک و یتیحما یمراقبتها ارائه

 Supportive& palliative home care for patients with cancer  
 

 :یبررس مورد خدمت حیتشر و فیتعر( ب

 .دهدیمنشان  را خانهدر  آنها خانواده و سرطانمبتال به  مارانیاز ب ینیتسکو   یتیحما یها مراقبت یچگونگ بسته نیا

خانه سالمندان،  مانند یمراکز اقامت ریسا ای همبتال به سرطان در خان انماریب به ینیتسکو  یتیحما خدمات ارائه ها، مراقبت نیااز  منظور

 .استو....  نیمعلول شگاهیآسا

 

 :...(و یپرستار و یپزشک) خانه دراجرا  قابل ینیتسک یتیحما یجرهایپروس و( اقدامات ج

 بهداشت وزارت یابالغ یها دستورالعملو  ماریب ازیارائه دهنده مراقبت بر اساس ن یگروه ها یتوسط تمام در خانه ماریب یابیارزو  تیزیو 

 ماریب یمراقبت و یبرنامه درمان خصوص درو خانواده  ماریب با یهماهنگ و مشاوره جلسات یبرگزار 

 بهداشت وزارت یابالغ یها دستورالعمل اساس بر( ییدارو ریو غ یی)دارو درداز جمله  یرجسمیغ و یجسم عالئم تیریمد 

 ییدارو  تداخالت و دارو مصرف یبررس 

 (قیدق نگیتوریمان ازمندین و یمارستانیب یداروهااز  ریغ) قاتیتزر انواع 

 زخم تیریمد 

 یاستوم از مراقبت 

 یکاتتر ادرار خروج /یگذاریجا  
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 پزشک دستور اساس بر یریگ نمونه  

  یا معده لوله یگذاریجا و مراقبت حفظ، ،یاهیتغذ مداخالت و هامراقبت (NGT,OGT) روده  ایمعده  هیتغذ لوله از مراقبت (PEG/PEJ) 

 بهداشت وزارت یابالغ یها دستورالعمل اساس بر یو خانواده و ماریب یبرا یمعنو و یروان مداخالت و ها مراقبت 

 بهداشت وزارت یابالغ یها دستورالعمل اساس بر یو خانواده و ماریب یبرا( یمددکار) یو مداخالت اجتماع ها مراقبت 

 وزارت بهداشت یابالغ یبر اساس دستورالعمل ها یتوانبخش و مداخالت ها مراقبت 

 یمراقبتاقدامات  شیپا 

 نیو مراقب خانواده ،ماریب به ها مراقبت آموزش  

 مارستانیب ای ینیو تسک یتیحما یمراقبت ها ییسرپا کزامانند مر یبستر ای ییسرپا یمراقبت سطوح ریسا به مارانیب ارجاع  

 

 

  در خانه مراقبتقبل از انجام  اقدامات 

 کننده هماهنگ پرستار ،یمراقبت مراحل تمام در کپارچهی خدمات ارائه جهت (coordinator) ارجاع  دییاز تأ بعد ،ییمرکز سرپا

 یو خانواده و اخذ دستورات کتب ماریکامل ب یابی، بر اساس ارز ییسرپا مرکزپزشک  یمراقبت در خانه از سو افتیدر یبرا ماریب

 .دینما یم تیهدا( یتخصص حای)ترج خانه در مراقبت مراکز به را ماریب ،خدمات زانیبر نوع و م یمبن

 یهماهنگ مسئول بعنوان ،از پرستاران شاغل تمام وقت مرکز یکی دیبا ،ینیتسک و یتیحما یها مراقبت ییسرپامرکز  هر در: 1 تبصره 

(coordinator) الزم قرار گرفته باشد یها آموزش تحت انتخاب و.  

 پرستار مسؤول واحد مراقبت در خانه مستقر  ،مارستانیدر ب ینیتسک و یتیحما یها مراقبت ییسرپا مرکز نبود صورت در :2تبصره

 .ددار عهده به را تیمسول نیا ها مارستانیدر ب

 .شود انجام یو درمانگرالزم است به دستور پزشک  ماریبسرطان  ضد درماندر  رییغت هرگونه: 3تبصره

با مشاوره  لزوم صورت در) است ینیتسک طب پزشکبه عهده  ماریب ینیتسک و یتیحما یبرنامه مراقبت در رییتغ هرگونه :4 تبصره

  (پزشک درمانگر ی

 

 هماهنگ کننده: فیوظا

 میت یاعضا ریسا و زمرکالزم با پزشک  یها یهماهنگ 

 ارائه  یمنیو ا یطیمح طیدر خانه از نظر شرا ماریامکان مراقبت از ب دییو تأ خانه در ماریب از مراقبت طیشرا یبررسو  هیاول یعموم یابیارز

 دهندگان خدمت

 خانواده  یامکان آموزش اعضا یابیو ارز خانه در یرسم ریغ و یخانوادگ نیمراقب وجود یبررس 

 آن یاحتمال شروندهیپ ریس و یماریب از خانواده یآگاه زانیم یبررس 

 خانه در مراقبت یها برنامه  شروع یبرا یقانون میق /خانواده از یقانون نامه تیرضا اخذ 

 ماریارائه شده به ب یها مراقبت و اقدامات پرونده، ثبت تیریمد  

 مطابق با  یو و خانواده ماریب تیو رضا یبا هماهنگ ،سرطان  یتخصص حایترج و طیواجد شرا خانه در مراقبت مرکز یمعرف و انتخاب

 دستورالعمل خدمات حمایتی و تسکینی سرطان
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 یتلفن ییپاسخگو ندیفرا تیریمد و ها تیزیو یهماهنگ  

 

 

 

 در خانه: ینیتسک یتیحما یها مراقبت دهنده ارائه میت

 پزشک  

 پرستار 

 ینیبال روانشناس 

 یاجتماع مددکار 

 (ه،یتغذ ،ی)توانبخش خانواده و ماریب ازیگروه ها بر حسب ن ریسا...... 

 باشند. دهیرا د ینیتسک یتیحما یمراقبتها الزم جهت ارائه یآموزشها ،میت نیاست ا یضرور: 1تبصره

 .باشند داشته حضور میت رد ندتوانیم مراقبتها در انجام یکمک یرویبه عنوان ن ازیبسته به ن ار،یکمک پرستار و به :2تبصره

 مراقبت در خانه  انجام 

 :خانه در ینیتسک یتیحما یها مراقبت دهنده ارائه میت یاعضا فیوظا

 ازیاساس ن بر یو خانواده و ماریب یابیارز  

 ربطیذ ینهاد ها یابالغ یدستورالعمل ها نیبر آخر یمبتن و آگاهانه یقانون یها نامه تیرضا اخذ 

 میت در شدهعضو مشخص  توسط یمطابق با برنامه مراقبت الزم خدمات هیارا      

 مداخالتانجام  و بعد از نیح یابیارز 

 اقدامات انجام شده هیکل ثبت 

 کننده هماهنگ پرستار اطالع با سطوح ریسابه  ماریب ارجاع ازیصورت ن در  

 نیح یها مشاوره انجام ازین صورت در و یمراقبت میت یاعضا ریسا با کامل یهماهنگ و یمیت درون یها نشست در شرکت 

 کننده هماهنگ پرستار اطالعبا  ،میت یاعضا ریسا با خدمت

 پروتکلبا  مطابق میباشد و اعضا ت مشخصآنان توسط مرکز  فیو وظا میت یاز اعضا کیهر  نقشاست  یضرور: 1 تبصره

 .ندینماخدمت  ارائهشده  نیتدو یها

 

 

 



 

   

 
 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 خانه در مراقبت انجام از پس اقدامات 

توجه به نوع  با دیبا منظور نیبد کند. شیرا پا یعوارض احتمال ،خانه در مراقبتاز  بعدو  نیحاست  موظف خدمت دهنده ارائه -

 تیرعادر خانه  مراقبتاز انجام  بعد ماریب نیبال بر حضور یالزم برا زماندر خصوص  را مربوطه یها پروتکل از،یخدمت مورد ن

 .دیانم

پزشک مسئول برنامه  با عارضه نوع هر بروزصورت  در ،یبروز عوارض احتمال شیضمن پا است موظف خدمت دهنده ارائه _

  .دیمشاوره نما یمراقبت

 .دینما فراهم را یدرمان مراکز به ارجاع مقدمات کننده، هماهنگ پرستار اطالع با یبه بستر ازینصورت  در _

 انجام از بعد یاحتمال عوارض خصوص در یو نیمراقب ای ماریب یتلفن سواالت یپاسخگو است موظف خانه در مراقبت مرکز _

  باشد. یمراقبت خدمات

 (انجام فواصل /ازین مورد دفعات)تعداد ( تواتر ارائه خدمت  د

  .شود یم نییتع خدمت ارائه تواتر ،ماریب ازینارائه دهنده خدمت و با توجه به  صیاساس تشخ بر

 :زیو استاندارد تجو مربوطه خدمت/( Order) زیتجو جهت تیصالح صاحب افراد( ه

در  مراقبتبا مرکز  همکار متخصص پزشک و یعموم پزشک /ینیتسک طب دهیدوره د پزشک /درمانگر پزشکشامل از،ین به بسته

  .است دییمورد تا نیمشخص و مع قرارداد یدارا وخانه 

 :مربوطه خدمت ارائهجهت  تیصاحب صالح افراد( و

 شامل: خانه در مراقبت میت در خدمات ارائه  تیصالح صاحب افراد

 و یپزشک یها هگرو از)متشکل  .را گذرانده باشند ینیتسکو  یتیحما یالزم جهت ارائه مراقبتها یها دوره که یافراد _1 

 (وزرات یبالغا ینامه ها و دستورالعمل ها نییبر اساس آ و.... یراپزشکیپ

 ینیخدمات بال ینامه ها نییدر خانه، مطابق آ ینیتسکو  یتیحما یمراقبتهاکار ارائه دهندگان  تیاحراز صالح طیشرا :1تبصره

 باشد. یدر خانه م
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 دوره یها نامه یگواه هستند موظفافراد  نیا ،ینیتسک و یتیحما یمراقبتها یها کولومیروک نیتدو /وجودصورت  در: 2تبصره

 .ندینما اخذ راوزارت بهداشت  دییمورد تا مرتبط یآموزش یها

 یمرتبط با سرطان و آشنا با مراقبت ها ینیسابقه کار بال وطرح  انیپا یپرستاران ارائه دهنده خدمت الزم است گواه :3 تبصره 

 .ندیرا ارائه نما مارستانیب  ینیو تسک یتیحما

 
 

 

 

 ارائه کننده خدمت: میت یاعضا ریسا ی)استاندارد( برا ازیمورد ن یهاتخصص( عنوان و سطح ز

یرد
 ف

 تخصص عنوان

 ازیموردن تعداد

 طور به

 به استاندارد

 هر ارائه یازا

 خدمت

 زانیم

 التیتحص

 ازین مورد

 یآموزش دوره ای و کار سابقه

 لزوم صورت در مصوب
 خدمت ارائه ندیفرا در نقش

  یعموم پزشک 1

 شترینفر و ب کی 

با توجه به تعداد 

تحت  مارانیب

 پوشش

-حرفه یدکترا

 یا

 یها دوره نامهیگواه بودن دارا

 دییمورد تا ومرتبط  یآموزش

 مراقبت جهت بهداشت وزارت

 سرطان ینیو تسک یتیحما یها

و خانواده  ماریمشاوره ب ت،یزیو

   میت تیریمدو 

 پرستار 2

 شتریب و نفر کی

 تعداد به توجه با

 تحت مارانیب

 پوشش

 کارشناس

و  یپرستار

 باالتر 

 یها بخش و مراکز در کار سابقه

 از مزمن یهایماریب با مرتبط

 یمراقبتها و یانکولوژ جمله

 ینیتسک و یتیحما

 یها دوره نامهیگواه بودن دارا

 دییتا مورد و مرتبط یآموزش

 مراقبت جهت بهداشت وزارت

 سرطان ینیتسک و یتیحما یها

 

 ارائهو  پزشک دستورات یاجرا

 مشاوره ، درخانه ماریب به خدمت

 به آموزش و یتلفن ییپاسخگو ،

 خانواده و ماریب

3 
 یپزشک یها گروه

 یتخصص
 باالتر و تخصص ماریب ازین به بسته

 یها بخش در کار سابقه حایترج

 یمراقبتها با ییآشنا و یانکولوژ

 ینیتسک و یتیحما

 یتخصص یها مشاوره
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 مراقب/  روانشناس

 یمعنو

 

 شتریب و نفر کی

 تعداد به توجه با

 تحت مارانیب

 پوشش

 و یکارشناس

 باالتر

 روانشناس

 سالمت /ینیبال

 مشاوره ای

 سالمت

 یها دوره نامهیگواه بودن دارا

 دییتا مورد و مرتبط یآموزش

 مراقبت جهت بهداشت وزارت

 سرطان ینیتسک و یتیحما یها

 

صعب العالج  مارانیکار با ب سابقه

 جامعه و مارستانیب در

 
 

 و ماریب به مشاوره و یابیارز

 خانواده

 عالئم تیریمد و

 یاجتماع مددکار 5

 شتریب و نفر کی

 تعداد به توجه با

 تحت مارانیب

 پوشش

 و یکارشناس

 باالتر

 یها دوره نامهیگواه بودن دارا

 دییتا مورد و مرتبط یآموزش

 مراقبت جهت بهداشت وزارت

 سرطان ینیتسک و یتیحما یها

 

 العالج صعب مارانیب با کار سابقه

 جامعه و مارستانیب در

 و یاجتماع مشکالت یبررس

 خانواده و ماریب یفرهنگ مسائل

 به ماریب یمعرف راهکار، ارائه و

 کننده تیحما یهاسازمان
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 یتوانبخش میت

 ست،یوتراپیزی)ف

 گفتار کاردرمان،

 (و ... درمان

 شتریب و نفر کی

 تعداد به توجه با

 تحت مارانیب

 پوشش

 و یکارشناس

 باالتر

 یآموزش دوره گذراندن

 در ینیتسک یتیحما یمراقبتها

  سرطان

 

 العالج صعب مارانیب با کار سابقه

 و جامعه مارستانیدر ب

  یتوانبخش یبرنامه مراقبت ارائه

 یحرکت تیوضع بهبوددر جهت 

 به آموزش و ماریب و ... یگفتار و

 خانواده و ماریب

7 

 هیتغذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شتریب و نفر کی

 تعداد به توجه با

 تحت مارانیب

 پوشش

 ارشد کارشناس

 باالتر و

 یها دوره نامهیگواه بودن دارا

 دییتا مورد و مرتبط یآموزش

 مراقبت جهت بهداشت وزارت

 سرطان ینیتسک و یتیحما یها

 

 

 و ماریب به هیتغذ مشاوره ارائه

 خانواده و ماریب به آموزش

 اریبه 8

 تیزیو تعداد به

 تیجمع/  روزانه

 پوشش تحت

 یاریبه پلمید

 العالجصعب  مارانیکار با ب سابقه

  و جامعه مارستانیدر ب

 

 

و  یتیحما یبا مراقبتها ییآشنا 

   ینیتسک

  

 ریز درخانه ماریب به خدمت ارائه

 نظر پرستار

 پرستار کمک 9

 تیزیو تعداد به

 تیجمع/  روزانه

 پوشش تحت

 کمک مدرک

 کمک ای یاریبه

 یپرستار

و  یتیحما یبا مراقبتها ییآشنا

  ینیتسک

 یبرا اریبه پرستار و به کمک

 اقدامات   یانجام برخ

 ....(و حمام شن،یپوز ریی)تغ

 

 هستند موظف فوق افراد یتمام ،ینیتسک و یتیحما یمراقبتها یاموزش  یها کولومیروک نیتدو /وجودصورت  در: تبصره

 .ندیرا اخذ نما وزارت بهداشت  دییمورد تا یآموزش یها دوره یها نامه یگواه
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 یمحاسبات یمبان ذکر با مجزا یفضا چند ای دو به ازین صورت در) :خدمت ارائه مکان و یکیزیف یفضا ی( استانداردهاح

 (:گردد ذکر تخت ای و ماریب برحسب ای و مربع متر حسب بر فضاها ریز اتیجزئ به مربوط

 کارشناسان توسط که باشد لیذ مشخصات با مستقل دفتر کی یدارا دیبا مرکز هر ،یبردار بهره پروانه اخذ جهت

 .گردد یم دییتا و یبررس مربوطه دانشگاه درمان بر نظارت

 .باشد یجاریاست ای و یملک بصورت تواند یم که مربع متر 45 کیزیف یفضا حداقل -1

 .باشد یبهداشت سیسرو و آموزش  /مشاوره اتاق انتظار، سالن یدارا حداقل دیبا محل -2

 :یضرور یاهیسرما زاتی( تجهط

 :دارد لیذ شرح به یحداقل زاتیتجه به ازین س،یتاس جهت مرکز هر

 :شامل یادار زاتیتجه و امکانات (الف

 پرسرعت نترنتیا به متصل وتریکامپ دستگاه کی  

 نتریپر دستگاه کی  

 اسکنر دستگاه کی  

 مستقل تلفن دستگاه کی  

 فاکس دستگاه کی 

 مدارک و اسناد حفظ و یگانیبا امکانات  

 مرتبط لوازم و یصندل و زیم  

 محل در و هیته را ازین مورد یتابلوها دانشگاه درمان بر نظارت اداره دستورالعمل طبق است مجاز مرکز هر :تابلو 

 .دینما نصب مجاز یها

 : شامل  گذاردن ماریب  اریاخت در جهت یپزشک زاتیتجه و امکانات (ب

 عدد( 1۰)حداقل آن ملزومات و مانومتر ، پرتابل ساز نژیاکس دستگاه /ژنیاکس کپسول 

 (عدد 1۰)حداقل  ماریب تخت 

 عدد( 1۰مواج)حداقل  تشک 
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 عدد( 5)حداقل ریلچیو 

 عدد( 5)حداقل واکر 

 عدد( 1۰)حداقل  یفشار سنج و گوش دستگاه 

 عدد( 5تست قند خون )حداقل  دستگاه 

 عدد( 5)حداقل  یمتریاکس پالس 

 عدد( 5)حداقل آن ملزومات و ساکشن دستگاه 

 :یمراقبت فیک (ج

 .باشد موجود ، خدماتدهنده  ارائه یها میت یبرا  ،ازین تعداد به و شود ینگهدار مرکز در عدد کی حداقل 

 .باشدارائه دهنده خدمت  یها میتعداد ت بهالزم  فیک حداقل: 1 تبصره

 .باشد موجود فیک هر یداروها و یمصرف زاتیتجه روز شبانه در میت هر یتهایزیو تعداد به روزانه: 2 تبصره

 

 

 

     

 :فیداخل ک یضرور زاتیتجه   

 ترمومتر و یپزشک یگوش فشارسنج، دستگاه 

 یانگشت یمتر یاکس پالس  

 خون قند تست دستگاه 

 ،ریگ زبان کن، باز دهان ماسک، الیالرنژ آمبوبگ، الرنگوسکوپ 

  انواع تراشه، لوله انواع ،ژنیاکس ماسک و سوند  air way و T.piece 

 کتیتورن و سوزن سر انواع سرم، ست ن،یو اسکالپ انواع ، نیانسول سرنگ گاواژ، سرنگ سرنگ، انواع وکت،یآنژ انواع 

 یادرار سهیک نالتون، و یفول سوند ،معده سوند انواع  

 التکس و لیاستر دستکش ،یالکل پد ،یستوریب غیت چسب، باند، ل،یگازاستر پانسمان، ست 
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 یو ماسکها مصرف کباری گان باکس، یسفت N95، محافظ نکیع و لدیش و یجراح 

  دست کننده یضدعفون محلول  

 

 :فیک داخل یضرور یداروها  

 مقطر آب و ازپامید ،کسین،الزیلینوفیآم زون،یدروکورتیه یهاآمپول 

 مرکز پزشک دییتا نفس با یجهت کنترل درد و تنگ یقیتزر /یخوراک نیرفوم 

 سالبوتامول یاسپر  

 یرزبانیز قرص  TNG 

 یقیتزر نیسال نرمال سرم و (%5۰و2۰%) کیپرتونیهدکستروز الیو 

 نیبتاد و شستشو سرم 

 نیدوکائیل ژل 

 شود یم هیتوص یرجلدیزروش  ،یقیتزر نیفروم زیتجوصورت  در :تبصره. 

 

 

 :خدمت هر ارائه جهت یپزشک یمصرف لوازم و مواد داروها،( ی
یرد

 ف

 (نسبت ای)تعداد  مصرف زانیم ازین مورد یمصرف اقالم

  ازپامید و کسیالز ن،یلینوفیآم زون،یدروکورتیه آمپول 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مرکز پزشک دییتا نفس با  یجهت کنترل درد و تنگ یقیتزر /یخوراک نیمرف 2

  سالبوتامول یاسپر 3

 یقیتزر نیسال نرمال سرم و (%5۰و2۰%) کیپرتونیدکستروزه الیو 4

 یستوریب غیت چسب، باند، ل،یگازاستر پانسمان، ست ۵

  وکتیآنژ انواع ۶

 نیدوکائیل ژل و یادرار سهیک نالتون، و یفول سوند سوند معده، انواع ۷

 مصرف کباری گان ۸

 دست کننده یضدعفون محلول ۹

 سرنگ  1۰
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  زانیتوسط پرستار ، به م فیروزانه ک زیتجه نیو اسکالپ 11

 تیزیمصرف روزانه )با توجه به تعداد و

 %2۰روزانه( به اضافه 

 سرم ست 12

 نیبتاد و مقطر آب التکس، و لیاستر دستکش ،یالکل پد 13

 کتیتورن و سوزن سر 14

 مصرف بار کی و لیاستر دستکش 1۵

 نیانسول و گاواژ سرنگ 1۶

 شستشو سرم 1۷

  باکس یفتیس 1۸

 

 و ثبت گردد. شارژ ،یبررس ،مرکز کننده هماهنگ پرستار توسط روزانه فیک هر یداروها و یمصرف زاتیتجه: تبصره

 

 

 

 

 

 قیتلف و ماریب سوابق جمله از درمان نیح یها یبررس و ماریب پرونده در ثبت و یدرمان جینتا گزارش شامل)  ثبت یاستانداردها( ( ک

 :(ییدارو

 ماریب ییو دارو یسوابق درمان و حال شرحکامل،  مشخصات ثبت  

 یاتیح عالئم و یعملکرد ،یاریهوش نظر از ماریب تیوضع ثبت 

 (یجسم ریو غ ی)جسم ماریب یاصل تیشکا ثبت 

 ماریب یکینیو پاراکل یجسمریغ ،یجسم یابیارز جینتا ثبت 

 نیمراقب ایو  خانواده یمراقبت یازهاین یابیارز جینتا ثبت 

 نیمراقب ای و خانواده مار،یب یانجام شده برا یمراقبتها / ماتخد یتمام ثبت 

 ماریب تیزیو نیحانجام شده  یها مشاوره یتمام ثبت  

 ماریب یقبل یو مراقبتها هاتیزیو به مربوط جینتا ثبت 

  خاص یمراقبت یها ازی/ ن یریگیپ نحوه/  یبعد یتهایزیثبت نوع و زمان و



 

   

 
 

 

 

13 

 

گرفته شده و نام شرح حال دهنده/ دهندگان در  ماریب نیشرح حال از خانواده / مراقب مار،یب یاریدر صورت عدم هوش :1تبصره

 پرونده ثبت گردد.

 .شود یم دهیسنج 1PPS  اریبر اساس مع ماریب یعملکرد تیوضع : 2تبصره

 که است شده داده یهاآموزش و جرهایپروس ها، مشاوره یتمام شامل ماریب یشده برا انجام یمراقبتها  / خدمات : 3تبصره

 .گردد یم ثبت مراقبت /خدمت آن دهنده ارائه فرد توسط

 ثبت ساعتو  خیبا ذکر تار ارجاع ونیکاسیاند ،مارستانیب به انتقال یا نیاز گریبه مراکز د ماریبه ارجاع ب ازیدر صورت ن :4تبصره

  .شود

 .شود ثبت لیدل ذکر با مشاوره ای تیزیو یبرا میت یاعضا ریسا از درخواست به مربوط گزارش:  5تبصره

 

 

 

 زین و شواهد بر یمبتن ینیبال و یکیپاراکلن ضوابط به مربوط اتیجزئ ذکر) :خدمت زیجهت تجو قیدق یها ونیکاسی( اند( ل

 (دارد ونیکاسیاند مار،یب کی در خدمت نیا ارائه که یموارد تعداد

 یانکولوژ گروه نیمتخصص ابتال به سرطان توسط دییتا ای رامیب در سرطان وجود بر یمبتن یپاتولوژ بودن دارا 

 2PPS  اریبر اساس مع  یمغز ریغ یمبتال به سرطانها مارانیدر ب %4۰ ریز ماریب یعملکرد تیوضعبا  

 یمغز یمبتال به سرطانها مارانیب یتمام 

 خدمات در خانه در صورت امکان   افتیدر یبرا خانواده ای ماریب درخواست 

 سرطان ینیتسک و یتیحما یها مراقبت ییسرپا مراکز از ارجاع 

   

 خدمت: قیدق یها ونیکاسیدر خصوص کنترااند یعلم شواهد( م

 نیا در یتهاجم یجرهایپروس. ردیگ قرار یبررس مورد دقت با دیبا جریپروس هر به مربوط عوارض هرگونه احتمال به مربوط شواهد

 انجام شود.  مربوطه یو دستورالعمل ها یمنیا تیبارعا و کامل دقت با دیبا مارانیب
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 که نیا به توجه با و گرفته قرار توجه مورد سطح نیاول در ماریبدهنده خدمت و  ارائه یمنیا دیبا خانهدر  یجریمورد انجام هر پروس در

اقدام  عوارضبا حداقل  جریالزم، نسبت به انجام پروس یهایبررس از پس ،استمختلف  یهاستمیس کننده ریدرگ یماریب کی سرطان

 شود. 

 

 :خدمت واحد هر ارائه زمان مدت( ن

 خدمت زمان مدت التیتحص زانیم سمت فیرد

 و زیتجو مار،یب تیوضع یبررسو  اول تیزیو قهیدق 45 یاحرفه یدکترا مرکز یعموم پزشک 1

 و بعد از ارائه خدمت نیدر قبل، ح یکتب گزارش

 گزارش و زیتجو مار،یب تیوضع یبررس و تیزیو قهیدق 3۰ یاحرفه یدکترا مرکز یعموم پزشک 2

 خدمت ارائه از بعد و نیح قبل، در یکتب

  یاتیعالئم ح کنترل قهیدق 3۰ باالتر و کارشناس پرستار 3

 مدارک و نیمراقب /خانواده مار،یب هیاول یابیارز

 یپزشک

 
 

 تیو وضع جریبه نوع پروس بسته باالتر و کارشناس پرستار 4

  ماریب

 به یبند زمان مورد در دیبا که

 گرفته نظر در بیضر عنوان

 .شود

 یدارا ماریبدر  مثال عنوان به

 وزن باال 

(bmi≥ 30 که )تخت  یرو

 مشکل NGT یگذاریجا ست،ین

 را  یشتریبوده و زمان ب

 ریسا یبرا مسئله نیا. طلبدیم

 محاسبه قابل زین جرهایپروس

 .بود خواهد

 یهماهنگ و دستور با ازین مورد جریپروس انجام

 مرکز پزشک

 ییپاسخگو و نیو مراقب و خانواده  ماریبه ب آموزش قهیدق 2۰ باالتر و کارشناس پرستار 5

 سواالت به

 شده ارائه یمراقبتها/  خدمات ثبت قهیدق 2۰ باالتر و کارشناس پرستار 6

 پرونده در آن ثبت و پزشک با مشورت قهیدق 15 باالتر و کارشناس پرستار 7
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 خدمت نوع و ماریب ازین به بسته باالتر و کارشناس میتی اعضا ریسا 8

 ای دستورالعملها)براساس 

 (ینیبال یراهنماها

 یابیارز و ازین اساس بر

 

 

 

 جهت ارائه هر بار خدمت مربوطه: یمختلف بستر یهابخش( مدت اقامت در س
 .شود یم ارائه ماریمحل اقامت ب /خانه در صرفا خدمات نیا

 

در قالب فرم  یکتب ،یبه صورت شفاه -همراه-ماریبه ب دیکه با ی)موارد آموزش ماریب به آموزش جهت یضرور موارد( ع

 درمان از یناش عوارش از و نموده عیتسر را درمان روند تا شود داده آموزش و... CD ،یپمفلت آموزش مار،یآموزش به ب

 :(دینما یریجلوگ

 نیمراقب و خانواده ،ماریب به چهره به چهره آموزشو  یکتابچه آموزش ،یآموزش مفلتپ  

 و خاص تیوضع جادیا ای سوال وجود صورت در، کننده هماهنگپرستار  ایبا مرکز  نیمراقب و خانواده مار،یب یتلفن ارتباط 

 اورژانس
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 یتعال بسمه

 زیتجو یراهنما نیرم تدوف

 RVU کد استاندارد عنوان

 خدمت کاربرد
 افراد

 صاحب

 تیصالح

 جهت

 زیتجو

 ارائه

 کنندگان

 یاصل

 صاحب

 تیصالح

 زیتجو شرط
 محل

 ارائه

 خدمت

 یخدمت تواتر
 مدت

 زمان

 ارائه

 حاتیتوض

 انجام فواصل ازین مورد دفعات تعداد ونیکاسیاند کنترا ونیکاسیاند ییسرپا یبستر
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