دستورالعمل استفاده از دستبند شناسایی در بخشهای بیمارستان امام علی(ع)
 .1در زمان پذیرش بیماران بستری از مطب ،ارزیابی بیمار توسط پرستار بخش انجام شده و رنگ دستبند بصورت مکتوب به پذیرش اعالم
شود.
 .2بیماران انتقالی از اورژانس به سایربخشها ،در زمان تشکیل پرونده بستری ،رنگ دستبند بصورت مکتوب به پذیرش اعالم شود.
 .3در هنگام پذیرش بیماران صحت اطالعات دستبند توسط پرستار ،با بیمار یا یکی از بستگان درجه یک وی کنترل شود.
 .4در حین بستری دستبند شناسایی بیماران کنترل گردد.و دستبندهای آسیب دیده یا گم شده تهیه و تعویض شود.
 .5ضروری است دریافت دستبند شناسایی بصورت کتبی توسط بیمار در "برگه ارزیابی اولیه " در پرونده بیمار ،تایید شود.
 .6 .6در هنگام ترخیص دستبند شناسایی بیماران تحویل بخش و امحاء می شود
دستورالعمل رنگ دستبند در بیمارستان امام علی (ع):

سیستم رنگ "زرد"برای شناسایی بیمارا ن در معرض خطر:
 .1بیماران مستعد سقوط(مطابق معیار مورس که ضمیمه است)

سیستم رنگ "قرمز"دستبند شناسایی
فقط برای شناسایی بیماران مبتال به

 .2بیماران مستعد زخم فشاری

آلرژی دارویی شناخته شده و

 .3بیماران مستعد ترومبوآمبولیسم وریدی

خطرناک استفاده می شود

 .4بیماران با کاهش سطح هوشیاری
برای سایر بیماران دستبند رنگ سفید استفاده می شود.

دستور العمل شناسایی صحیح بیما ران
روش شناسایی فعال بیماران:از بیمار درخواست نمایید که نام و نام خانوادگی و تاریخ تولد خود را و در صورت ضرورت نام
پدر را بیان نماید سپس آن را با مشخصات مندرج بر روی دستبند شناسایی تطبیق دهید.
در صورتی که بیمارکودک یا معلول ذهنی بوده یا قادر به تکلم نبوده یا هوشیار نمی باشد ،با پرسش مشخصات بیمار از والدین و یا وابستگان
درجه یک وی ،ایشان را به طور صحیح شناسایی نمایید.

تاکید می شود هیچ گاه از شماره اتاق وتخت بیمار به عنوان شناسه شناسایی استفاده نشود .
به منظور پیش گیری از وقوع حوادث ناگوار درترانسفوزیون خون ،،تغذیه ی مکمل وریدی و تمامی مراحل نسخه نویسی ،نسخه
پیچی در داروخانه بستری  ،آماده سازی و دادن داروهای با هشدار باال به بیماران  ،الزامی است بیمار صحیح با اقدام درمانی
صحیح توسط دو نفر از کادر حرفه ای واجد صالحیت ذیربط به صورت مستقل از یکدیگر کنترل شود.

به منظور هشداردرروی جلد پرونده بیماران با نام و نام خانوادگی مشابه عبارت " احتیاط :بیمار با اسامی مشابه" قید شود.
دستبندهای شناسایی حداقل بایستی دو شناسه مشتمل برنام و نام خانوادگی ( نام پدر) وتاریخ تولد بیمار(به روز ،ماه و سال ) با رنگ مشکی یا آبی با پس زمینه سفید دستبند پرینت شود(.در
صورت مشابهت نام و نام خانوادگی دو بیمار بستری  ،ضروریست نام پدر بیمار نیز به عنوان جزیی از دو شناسه اصلی در دستبند شناسایی درج شود) .

