
 

 

بیماری ملزم به *18سوء تغذیه یا ابتالء به تشخیص

دو انجام ارزیابی تخصصی در قالب ارزیابی اولیه ب

بستری یا راند روزانه توسط پرستار بیمار

حقوق گیرنده خدمتواحد-دفتر بهبود کیفیت و ایمنی بیمار 

مرکزآموزشی، پژوهشی و درمانی عالمه بهلول گنابادی
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ول گنابادیفرآیند درخواست ارزیابی تخصصی تغذیه در بیمارستان عالمه بهل

سرپرستاراطالع  تلفنی به کارشناس تغذیه توسط منشی بخش تحت نظارت

ه توسط ویزیت و مصاحبه با بیمار و انجام ارزیابی تخصصی تغذی

کارشناس تغذیه

توسط اطالع به پزشک معالج در خصوص دستور غذایی توصیه شده

پرستار مسئول قبل از شروع وعده غذایی

ک توسط تکمیل فرم ارزیابی تخصصی و درج توضیحات در برگ مشاوره پزش

کارشناس تغذیه

مشی منطبق با خط)درج دستور غذایی مورد تائید پزشک در پرونده 

(دستورات تلفنی ضروری

رستار بیماربرای درخواست مشاوره تغذیه توسط پتوصیه به پزشک

:نکته*

آن بیماری که بایستی برای18

درخواست مشاوره تغذیه شود 

، و دیابت ، فشار خون باال: شامل 

رطان بیماریهای قلبی و عروقی ، س

کلیه ، ، سوختگی، سکته، نارسایی

وند همودیالیز ، سیروز کبدی، پی

ذیه و اعضا، ، زخم بسستر ، سوء تغ

ک سوء جذب ، بیماریهای نورلوژی

، منجر به اختالل بلع ، جراحی 

دادی شکمی ، پنومونی، بیماری انس

خش مزمن ریه، بیماران بستری در ب

ی های ویژه ، ضربه به سر ، ناتوان

ذیه تغ)در تغذیه دهانی به هر دلیل 

(  انترال ، پارنترال

ه همچنین برای مادران باردار مبتال ب

سی دیابت و اکالمپسی و پره اکالمپ

یه نیز انجام ارزیابی تخصصی تغذ

در مورد. ضروری است  در 

اطفال مبتال به سوئ تغذیه ، 

سوختگی ، بیماریهای مادرزادی و 

ز متابولیک و سلیاک و سرطان نی

ی انجام ارزیابی تخصصی  توصیه م

.شود 

بر اساس نظر :2تبصره **

کارشناس تغذیه در خصوص 

ی بر توالی مشاوره های تغذیه مبتن

ن بیش از شرایط بیمار یا بستری بود

پزشک یک هفته و یا تغییر دستور

در مبنی بر تغییر رژیم غذایی و

گیری زمان ترخیص تکمیل فرم پی

.ضروری می باشد

است درخواست مشاوره تغذیه توسط پزشک معالج در برگ درخو

مشاوره پزشکی

ساعت اول بستری24تنظیم رژیم غذایی توسط پزشک در طی 

ه ویزیت مجدد توسط کارشناس تغذی
در غذیهتکمیل فرم پیگیری ارزیابی ت

**2موارد تبصره 


