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 بیمارستان مدیر

 : کننده تصویب

 
 

 بیمارستان رئیس

            

 هدف :

 گرانیبه خود و د ماریاز ضربه ب یریجلوگ

 كاربرد: دامنه

  ینیبال یبخش ها تمام

 : تعاریف

 بیاز آس یریشگیدرپ ماریاستفاده از داروها جهت کنترل ب یعنی ییایمیش مهار

  گرانیبه خود و د

 : اراتیها و اخت تیمسئول

 معالج: دستور درمان پزشک

 یپرستار یومراقبت ها یریگیمسئول: پ پرستار

 برنامه  یاجرا کارکنان

 یو توسط چه کس یدر چه محل ی، چه زمان یتیانجام کار :  ) چه فعال وهیش

 انجام شود (

 باشد: یم لیبه شرح ذ مارستانیب نیدر ا ییایمیاستفاده از مهار ش طیشرا

را  ییایمیبه مهار ش ازمندین مارانیب مار،یب یابیپرستار / پزشک با ارز -1

 یخطرناک برا یرفتارها ؛یتهاجم یکه )رفتارها یمارانی. بندینما یمشخص م

سابقه  ای دکنندهیتهد یکالم ای یکیزیرفتار ف ،یبیرفتار خودتخر گر،ید مارانیب

فقدان  ایبا کنترل ضعف  اههمر یبا الکل، داروها تیو تهاجم، مسموم یپرخاشگر

 یو سابقه تهاجم و رفتارها فیهمراه با کنترل ضع یکنترل رفتارها، رفتارهائ

 (را دارا هستند.ماریخواست خود ب ف،یهمراه با کنترل ضع یرسان بیخود آس

  یشود و برا یم ییتوسط پزشک شناسا ماریب یها تیو حساس ییسابقه دارو -2

 شود. یم یابیارز ییاز تداخالت دارو یریشگیپ

 ماریکامل ب یضمن معرف مار،یبودن ب قرار¬یدر صورت ب ماریپرستار مسئول ب -3

گزارش  ماریرا به پزشک معالج ب ماریب قراری¬یعلت ب ،ینیبال تیو شرح وضع

اعالم  زیرا ن ماریدر صورت لزوم صدمات حاد وارده به ب نی. همچندنمای¬یم

 دنمای¬یم

ومدت زمان  ییایمیپزشک معالج موظف است در برگه دستورات پزشک نوع مهارش-2

.) دیمدت زمان مشخص نما انیرا به شکل شروع و پا ییایمیشدن مهار ش ییاجرا

 زمان ممکن ( نیقطع آن در کوتاه تر

 ییایمیو نوع مهار ش یطبق دستور زمان دیرا با ماریب ییایمیپرستار مهار ش-3

 که پزشک دستور داده است به انجام رساند.

مجدد، به پزشک اطالع دهد و  ییایمیبه مهارش ماریب ازیپرستار در صورت ن -4

نوشته شود.)  شانیمجدد توسط ا ییایمیدستورات مهارش ماریمجدد ب یپس از بررس

 در هر روز حداکثر سه بار ( ییایمیاستفاده از مهار ش تیبا توجه به محدود

احتمال سقوط  لیاز قب ماریب یمنیا داتیتمه ییایمیشروع مهار ش قبل -5

 شود  یو... در نظر گرفته م ماریب شنیمداوم ، پوز نگیتوریمان

-مدت زمان )شروع -ییایمیدر دستورات مهار ش ماریپرستار نحوه کنترل ب -5

 یثبت م ینسبت به آن را در برگه گزارش پرستار ماریب ی( و و واکنش هاانیپا

 .دینما
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 یبرا ییایمیشدن مهار ش ییجهت اجرا یپرستار از گرفتن دستورات شفاه -6

 . دینما یاالمکان خوددار یآن در باال ذکر شد حت ونیکاسیکه اند یمارانیب

را  یکتب ای یدستور شفاه یو بحران یاورژانس طیپرستار موظف است در شرا-7

 . دینما افتیساعت اول در1 یدرط

 میاجابت/حفظ حر یازهای/ نیا هیتغذ یازهای/ نیاتیح میعال پرستار کنترل -8

قرار گرفته اند را  ییایمیکه تحت مهار ش یمارانیب یبهداشت یازهای/ نیخصوص

با پرسنل مربوطه  یکرده و موظف به برطرف کردن آنها با هماهنگ یابیارز

 رساند. یخدمات( به انجام م-هی)کارشناس تغذ

 : ، امکانات و کارکنان منابع

 . ویسدات ی،داروهایانسان یروین

 / مراجع :منابع

 یخدمات پرستار یاستانداردها کتاب


