
 ی شهید بهشتیکصنعتی در ببمارستان های دانشگاه علوم پزشآشپزخانهایجاد
 

 روند در گر مداخله و عمده معضل يك عنوان به همواره سرپايى و بسترى بيماران تغذيه و غذا مشكالت مقدمه:

 آمار .است ها بيمارى درمان مديريت برانگيز چالش مسائل از يكى و است مطرح كشورها همه بيماران در بهبود

 همچنين و بيمارستان در غذايى هاى رژيم نبودن مناسب اشتهايى، بى و بيمارى علل به بيماران بسترى تغذيه سوء

 .است بيماران درمان روند در گر مداخله شايع مشكالت جمله از ترخيص از پس تغذيه بيماران گيرى پى عدم

درمان  دوره تكميل عدم عمده علل از يكى بعنوان ها بيمارستان در غذايى خدمات به تخصصى غير و ناكافى توجه

 .شود ترخيص زمان در بيماران در ريزمغذيها انواع كمبود بروز و تغذيه سوء وزن، كاهش به منجر تواند مى و است

 افزايش جامعه، در بر هزينه هاى بيمارى ساير و تغذيه سوء شيوع باالرفتن موجب شده ذكر هاى عرصه از غفلت

 .گردد مى ناتوانى و مير و مرگ افتادگى، كار از بيمارستانى، هاى هزينه افزايش بيمارستان، در اقامت طول مدت

 تغذيه و غذا زمينه ها در فعاليت كليه هماهنگى و ساماندهى براى بهداشت وزارت در سياستگزارى وجود گرچه

 شناخت حال درعين ولى است، مرتبط هاى برنامه موفق اجراى براى الزم شرط بيمارستان

به  مجزا، اجرايى مسئول و متمركز جايگاه ايجاد و بالينى حوزه در تغذيه و غذا مشكالت بخشى چند ماهيت كامل

 حل راه شكست آن گرفتن ناديده كه است ضرورتى آمد كار و موثر هاى حل راه برقرارى براى كافى شرط عنوان

بيماران  غذايى خدمات و بالينى تغذيه هاى مراقبت ساماندهى .داشت خواهد دنبال به را درمانى نگر جانبه هاى يك

حمايت  تغذيه و سرپايى تغذيه مشاوره هاى كلينيك غذايى، خدمات مديريت بسترى، بيماران تغذيه مشاوره شامل

در  بهداشت وزارت درمان معاونت اولويت در حاضر حال در كه هستند مواردى جمله از (پرنترال و انترال تغذيه

 .(دارد قرار ها بيمارستان

  كلى: هدف

 كيفيت ارتقاء جهت ی شهيد بهشتیكدانشگاه علوم پزش هاى بيمارستان در غذايى خدمات سازى يكپارچه و سازى شفاف

 غذايى مواد ايمنى افزايش و بيماران براى الزم مواد غذايى تأمين خدمات، ارائه

 :اختصاصى اهداف

 استانداردهاى با منطبق ی شهيد بهشتیكدانشگاه علوم پزش هاى بيمارستان در غذايى خدمات يكپارچه فرآيند استقرار  -

 بيمارستان اعتباربخشى

 پذير آسيب هاى گروه ويژه به بيماران غذايى مسموميت از پيشگيرى -

 غذايى خدمات كاركنان وظايف تفكيك و تشريح -

 بيمارستانى تغذيه سوء شيوع كاهش و بسترى بيماران تغذيه وضعيت بهبود -

 

 :برآيندها

 تحقق است آمده ذيل در كه مستقيم اهداف به دستيابى گردد اجرا انتظار مورد هاى فعاليت مجموعه كه صورتى در

 :يابد مى

 غذا بخش مديريت فرآيندهاى در ها بيمارستان بخشى اعتبار استانداردهاى استقرار   -

 بيمارستان در درمانى رژيم و تغذيه مشاوره از غذايى خدمات مديريت وظايف تفكيك -  

 بيمارستان در غذا توزيع و طبخ تهيه، فرآيند بهبود -  

 بيماران درمان روند بهبود - 



 :نهايى ثراتا

 :بود خواهد ذيل موارد شامل ها بيمارستان در غذايى خدمات فرآيندهاى سازى پياده مدت بلند نتايج و اثرات

 بيماري از ناشی تغذيه سوء يژه و به ها بيمارى از بسيارى عود و پيشرفت بروز، از پيشگيرى •

 جامعه سالمت سطح ارتقاء •

 ها بيمارى درمان در تغذيه متخصصين دانش از درمانى تيم مندى بهره •

 درمانى هاى هزينه كاهش •

 ها بيمارى عوارض كاهش بسترى، مدت طول كاهش و بالينى كارآيى افزايش با بيمارستان ورى بهره افزايش •

 تسريع و

 بيمارى بهبود •

 بيمارستانى خدمات از بيماران مندى رضايت افزايش •

 
 


