
 

 پروتكل اسمارت، چارچوبي براي ترخيص موثر بيماران

به منظور بهبود مراقبت هاي ارائه شده به بيماران و  (: Discharge ProtocolSMART)پروتكل ترخيص اسمارت 

خانواده ها و ارتقاء فرايند ترخيص تدوين شده است.با توجه به اهميت فرايند ترخيص، چارچوب اسمارت به منظور 

 عبارتند از:موضوع  5حوزه مهم و نيازمند توجه در زمان ترخيص تدوين شده است.اين  5اطمينان از توجه به 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 انجام شد. SMARTلطفا در گزارشات پرستاري قيد شود ترخيص با پروتكل نكته:

 واحد ايمني بيمار بيمارستان خيريه حضرت صديقه زهرا)س( ( كه يك نهاد بين المللي فعال در زمينه بيمار محوري است،تدوين شده است.picker institueپروتكل اسمارت توسط موسسه پيكر )

 عالئم

 داروها

 بعدي مراجعهيا  زمان ويزيت

  نتايج آزمايشات و خالصه پرونده،

 )آموزش به بيمار(صحبت هاي الزم

 پروتكل اسمارت، ترخيص ايمن بيمار

 

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات 

 تهراندرماني ، بهداشتي

 

به آن ها توجه شود.منظور عالئم بيماري، رويدادها و عالئم و نشانه هايي كه بايد  (:Signsعالئم )-1

نشانه هايي است كه بيماران بايد پس از ترخيص به آن ها توجه داشته باشند و يا در شرايط مشخص 

 آن ها را به بيمارستان گزارش كنند.

 

توجه به ارتباط ميان بيمار و ارائه كنندگان ايجاب مي كند  (:Talk with meصحبت هاي الزم)-5

داشته باشند كه بايد جدي تلقي شوند و زمان كه در زمينه هايي كه الزم است گفت و گوهايي با هم 

 كافي براي آن در نظر گرفته شود.

 

سوال يا نكته مبهمي در باره داروهاي مورد نياز، شرايط مصرف،  (:Medicationsداروها )-2

 عوارض جانبي و زمان داروها

مجدد به پس از ترخيص اگر نيازي به پيگيري و مراجعه  (:Appointmentsزمان ويزيت بعدي)-3

 بيمارستان باشد، بايد مورد توجه قرار گيرد و زمانبندي آن با بيمار و خانواده آن هماهنگ شود.

ممكن است در زمان ترخيص جواب برخي آزمايشات هنوز آماده نباشد و يا   (:Resultsنتايج)-4

نياز باشد پس از ترخيص آزمايش خاصي انجام شود كه بايد با بيمار و خانواده وي هماهنگ شود تا 

 پيگيري الزم صورت گيرد.

 


