
 
 
 

 

دظتَرالعول هراقبت از بیوار بذحال در هرکس  :عٌَاى دظتَرالعول

 آهَزشی درهاًی شْیذ طیاد شیرازی

 02/11/59 تاریخ تدوین:

 02/11/59 تاریخ ابالغ:

تاریخ آخرین  SH/EM/wI/00/00  :سند کد

 بازنگری:
12/0/59 

تاریخ  تعداد صفحات:

بازنگری 

 بعدی:

12/0/59 

 دانشگاه علىم پسشکی گلستان

مىزشی درمانی شهید آمرکس
 صیاد شیرازی 

 

بخش داخلی ٍبخش ّای ٍابعتِ بِ آى)عفًَی،قلب،ًَرٍلَشی( داهٌِ کاربرد:  

بِ هٌظَر رعایت حقَق بیواراى در فرایٌذّای درهاًی دظتَرالعول زیر در خظَص هراقبت از بیواراى بذحال  ّذف:

 .الزم االجرا هی باشذ 1/11/1931در هرکس آهَزشی درهاًی طیاد تذٍیي گردیذٍ از تاریخ 

باشٌذ کِ شاهل هَارد زیر  تریاش هی 1ٍ1هٌظَر از بیوار بذحال در ایي دظتَرالعول بیواراى ظطح  تعاریف: ٍاشگاى ٍ

 اظت:

 حال هرگ بیواراى در

 اختالل ّوَدیٌاهیک )بیوار در شَک(

 دیعترض تٌفعی شذیذ

 خًَریسی گَارشی فعال

  تَظط چِ کعی اًجام شَد(: درچِ هحلی ٍ درچِ زهاًی، شیَُ اًجام کار)چِ فعالیتی،

 فرایٌذ ٍیسیت ایي بیواراى بظَرت زیر هی باشذ:

 اٍرشاًط:

ظطح بٌذی بیواراى در تریاش تَظط پرظتار ، در طَرتی کِ بیوار در ظطح یک ٍدٍ بَدُ باشذ،بالفاطلِ بیوار بِ بعذ از 

هٌتقل ٍ عولیات احیا تَظط دظتیار ٍکارٍز هقین در اٍرشاًط آغاز ٍ در اظرع ٍقت دظتیار ظال دٍ )در ًیوِ  CPRاتاق  

ٍیسیت ٍدظتَر جْت اقذاهات درهاًی ٍتشخیظی بر بالیي دٍم ظال(ٍ یا دظتیار ظال ظَم)در ًیوِ اٍل ظال( جْت 

 بیوار فراخَاًذُ هی شَد.

هربَطِ اطالع دّذ ٍ در طَرت لسٍم  آًکال دظتیار فَق الزم اظت بعذ از ارزیابی بیوار شرایط را بِ اطالع هتخظض

 آًکال فَق تخظظی هربَطِ در جریاى شرایط بیوار قرار بگیرد.

 بخش :

در طَرتیکِ در ّریک از بخش ّا ًیس بیواراى با شرایط فَق ًیاز بِ ٍیسیت داشتِ باشٌذ الزم اظت در اظرع ٍقت بیوار 

 تَظط دظتیار هربَطِ)با حضَر کارٍرز( ٍیسیت ٍ اقذاهات درهاًی بالفاطلِ شرٍع ٍبِ  باالتریي ردُ دظتیاری   

هربَطِ در ظاعات کشیک ٍ ٍپسشک هعالج  اطالع رظاًی تا ضوي حاضر شذى بر بالیي بیوار   آًکالٍ هتخظض 

 دظتَرات الزم دادُ شَد.
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در طَرت برٍز عالئن ّشذار دٌّذُ اٍرشاًط ّر گًَِ اختالل در عالئن حیاتی بیوار از جولِ تٌفط -1بطَر کلی :

ی شذیذ گَارشی، ریَی با خًَریسی ّای شذیذ در غیرعادی، ایعت قلبی، ایعت تٌفعی، خًَریسی شذیذ) خًَریس

 دظتیار ٍکارٍز هقین در اٍرشاًط زًاى(، درد قلبی، افت فشارخَى) شَک(، کاّش ظطح َّشیاری، تشٌج ٍ... بالفاطلِ

پرظتار یا هاها بر بالیي بیوار حاضر شَد ٍ ّوسهاى پرظتار یا هاها دیگر با پسشک هعالج تواض گرفتِ ٍدر طَرت دظترض 

 َدى ٍی از پسشک هقین یا پسشک فَریت کوک گرفتِ شَد.ًب

 بیواراًی کِ ًیاز بِ هاًیتَریٌگ ، پالط اکعیوتری ٍ ًٍتیالتَر دارًذ اتظاالت آًْا بِ درظتی اًجام شَد. -1

 عالئن حیاتی بِ درظتی گٌترل ٍ دارٍّا اجرا شَد. -1

 پسشک در اٍلیي فرطت بر بالیي بیوار حاضر هی شَد. -9

 هراقبتی تا زهاى پایذاری عالئن بیوار اداهِ هی یابذ. دظتَرات دارٍیی ٍ -4

طی ّواٌّگی قبلی با بخش هربَطِ با  ICU –CCUدر طَرت ًیاز بِ اًتقال بِ بخش اتاق عول ٍ بخش ّای ٍیصُ  -1

 رعایت ًکات ایوٌی ٍ تجْیسات کاهل هٌتقل هی شَد.

 چک عالئن حیاتی تا پایذار شذى عالئن اداهِ یابذ. -6

 پسشک ٍ هراقبت هکرر تَظط پرظتار یا هاها تا خرٍج بیوار از شرایط بحراًی اًجام هی شَد. ٍیسیت هکرر تَظط -7

 

 

 


