
:بخش داخلی وبخش های وابسته به آن)عفونی،قلب،نورولوشی( دامنه کاربرد:  

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

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

باشٌذ کِ شاهل هَارد زیر است: تریاش هی 1ٍ1هٌظَر از بیوار بذ حال در ایي دستَرالعول بیواراى سطح  ٍاشگاى ٍتعاریف:  

 بیواراى درحال هرگ

 اختالل ّوَدیٌاهیک )بیوار در شَک(

 دیسترس تٌفسی شذیذ

 خًَریسی گَارشی فعال

  تَسط چِ کسی اًجام شَد(: درچِ هحلی ٍ درچِ زهاًی، شیَُ اًجام کار)چِ فعالیتی،

 فرایٌذ ٍیسیت ایي بیواراى بظَرت زیر هی باشذ:

 اٍرشاًس:

 CPRبعذ از سطح بٌذی بیواراى در تریاش تَسط پرستار ، در طَرتی کِ بیوار در سطح یک ٍدٍ بَدُ باشذ،بالفاطلِ بیوار بِ اتاق  

هٌتقل ٍ عولیات احیا تَسط دستیار ٍکارٍز هقین در اٍرشاًس آغاز ٍ در اسرع ٍقت دستیار سال دٍ )در ًیوِ دٍم سال(ٍ یا دستیار 

 ل( جْت ٍیسیت ٍدستَر جْت اقذاهات درهاًی ٍتشخیظی بر بالیي بیوار فراخَاًذُ هی شَد.سال سَم)در ًیوِ اٍل سا

دستیار فَق الزم است بعذ از ارزیابی بیوار شرایط را بِ اطالع هتخظض هقین هربَطِ اطالع دّذ ٍ در طَرت لسٍم آًکال فَق 

 تخظظی هربَطِ در جریاى شرایط بیوار قرار بگیرد.

 بخش :

ر ّریک از بخش ّا ًیس بیواراى با شرایط فَق ًیاز بِ ٍیسیت داشتِ باشٌذ الزم است در اسرع ٍقت بیوار تَسط در طَرتیکِ د

دستیار هربَطِ)با حضَر کارٍرز( ٍیسیت ٍ اقذاهات درهاًی بالفاطلِ شرٍع ٍبِ  باالتریي ردُ دستیاری   ٍ هتخظض هقین هربَطِ در 

 تا ضوي حاضر شذى بر بالیي بیوار  دستَرات الزم دادُ شَد.ساعات کشیک ٍ ٍپسشک هعالج  اطالع رساًی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دستورالعمل مراقبت از بیمار بذحال در مرکس  :عنوان دستورالعمل

 آموزشی درمانی شهیذ صیاد شیرازی

 02/11/59 تاریخ تدوین:

 02/11/59 تاریخ ابالغ:

 - تاریخ آخرین بازنگری: SH/EM/wI/01/00  :سند کد

 02/11/59 تاریخ بازنگری بعدی: تعداد صفحات:

 دانشگاه علوم پسشکی گلستان

موزشی درمانی شهیذ صیاد شیرازی آمرکس  

 

 

 

 



 

 

 

 

دستورالعمل مراقبت از بیمار بذحال در مرکس  :عنوان دستورالعمل

 آموزشی درمانی شهیذ صیاد شیرازی

 02/11/59 تاریخ تدوین:

 02/11/59 تاریخ ابالغ:

 - تاریخ آخرین بازنگری: SH/EM/wI/01/00  :سند کد

 02/11/59 تاریخ بازنگری بعدی: تعداد صفحات:

 امضاء سمت تهیه کننذگان

   گروه آموزشی داخلی

هعاٍى آهَزشی هرکس آهَزشی  سوت خاًن دکتر ًفیسِ عبذاللْی تائیذکٌٌذُ

 درهاًی شْیذ طیاد شیرازی

 اهضاء

   

سرپرست هرکس آهَزشی درهاًی  سوت آقای دکتر سعیذ اهیرخاًلَ ابالغ کٌٌذُ

 شْیذ طیاد شیرازی

 اهضاء

   

 دانشگاه علوم پسشکی گلستان

موزشی درمانی شهیذ صیاد شیرازی آمرکس  

 

 

 

 


