معاونت پرستاری

شیوه نامه استاندارد تعداد و پراکندگی مراکز مشاوره و ارائه مراقبت های پرستاری در منزل و
دستورالعمل شرایط فیزیکی ،امکانات و تجهیزات آن

به استناد ماده  12و  13آئین نامه تاسیس مرکز مشاوره و ارائه مراقبت های پرستاری در منزل مصوب
 1395/4/15به شماره /101/691د ابالغی مقام عالی وزارت ،شیوه نامه استاندارد تعداد و پراکندگی این مراکز و
دستورالعمل شرایط فیزیکی ،امکانات و تجهیزات آن به شرح ذیل می باشد.

ماده  -1استاندارد تعداد مرکز:

دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور ،می توانند به ازای هر  50هزار نفر جمعیت تحت پوشش به یک مرکز
مجوز تاسیس اعطا نمایند.
تبصره  :1به منظور پراکندگی مناسب مراکز در سطح شهر ،دانشگاهها تعداد مراکز مورد نیاز را در هر منطقه
شهرداری تعیین و بر اساس آن مجوز صادر نمایند.
تبصره :2در شهرهای با جمعیت کمتر از  50هزار نفر ،تا دو مرکز مجوز داده می شود.
تبصره :3در صورتی که آمار جمعیت تحت پوشش ضریبی از  50هزار نفر نباشد ،تعداد جمعیت به ضریب
بیشتر گرد می شود.
تبصره :4معاونت پرستاری هر ساله معیار و استاندارد تعداد مراکز را اعالم می نماید.
ماده  -2شرایط مکان مرکز:

جهت اخذ پروانه بهره برداری ،هر مرکز باید دارای یک دفتر مستقل با مشخصات ذیل باشد که توسط
کارشناسان نظارت بر درمان دانشگاه مربوطه بررسی و تایید می گردد.
 حداقل فضای فیزیکی  45متر مربع که می تواند بصورت ملکی و یا استیجاری باشد. محل باید حداقل دارای سالن انتظار ،اتاق مشاوره /آموزش و سرویس بهداشتی باشد.1

معاونت پرستاری

ماده  -3امکانات و تجهیزات مرکز:

هرمرکز جهت تاسیس ،نیاز به تجهیزات حداقلی به شرح ذیل دارد:
الف -امکانات و تجهیزات اداری شامل:
 یک دستگاه کامپیوتر متصل به اینترنت پرسرعت یک دستگاه پرینتر یک دستگاه اسکنر یک دستگاه تلفن مستقل یک دستگاه فاکس امکانات بایگانی و حفظ اسناد و مدارک میز و صندلی و لوازم مرتبط تابلو :هر مرکز مجاز است طبق دستورالعمل اداره نظارت بر درمان دانشگاه تابلوهای مورد نیاز را تهیه و درمحل های مجاز نصب نماید.

ب -امکانات و تجهیزات پزشکی شامل:
 -1کپسول اکسیژن  ،مانومتر و ملزومات آن
 -2دستگاه ساکشن و ملزومات آن
 -3کیف مراقبتی :حداقل یک عدد در مرکز نگهداری شود و به تعداد مورد نیاز برای ارائه خدمات توسط
کارکنان مرکز در منازل ارائه می شود .هر کیف شامل موارد زیر می باشد:
 -3-1دستگاه فشارسنج ،گوشی پزشکی و ترمومتر
 -3-2پالس اکسی متری انگشتی و گلوکومتر
 -3-3الرنگوسکوپ ،آمبوبگ ،الرنژیال ماسک ،لوله تراشه ،دهان باز کن ،زبان گیر و T.piece
 -3-4انواع  ،NGTسوند فولی و نالتون ،کیسه ادراری و ژل لیدوکائین
 -3-5آمپول هیدروکورتیزون ،آمینوفیلین،الزیکس ودیازپام
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 -3-6اسپری سالبوتامول و پرل یا اسپری TNG
 -3-7ویال دکستروز  %20و سرم نرمال سالین تزریقی
 -3-8ست پانسمان ،گازاستریل ،باند ،چسب ،تیغ بیستوری ،پد الکلی ،دستکش استریل و التکس ،آب
مقطر و بتادین
 -3-9انواع آنژیوکت ،سرنگ ،اسکالپ وین ،ست سرم ،سر سوزن و تورنیکت
 -3-10سفتی باکس ،گان یکبار مصرف و محلول ضدعفونی کننده دست

تبصره  :1مرکز می بایست دستورالعمل های مدیریت و نگهداری مربوط به امکانات و تجهیزات را به طور صحیح
و مطابق استانداردهای موجود رعایت نماید.
تبصره  :2مرکز می بایست برنامه الزم جهت استریلیزاسیون و امحاء زباله داشته باشد.
تبصره  :3مرکز می بایست ترجیحاً از وسایل و لوازم یکبار مصرف استفاده نماید.
تبصره  :4تجهیز مرکز به گونه ای که منجر به ارائه خدمات و مراقبت های موضوع آئین نامه فوق االشاره در
محل مرکز گردد ،مجاز نمی باشد .عقد قرارداد ،مشاوره و آموزش در محل مرکز مجاز و امکانپذیر است.

این شیوه نامه  /دستورالعمل در  3ماده و  8تبصره تدوین و از تاریخ ابالغ الزم االجرا می باشد.
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