
 داوشگاٌ علًم پسشكي اراك
 ادارٌ پرستاري

 اميرالمًمىيه ) ع(مركس آمًزشي درماوي / بيمارستان 

دفترچٍ ثبت ي وظارت بر مُارت َاي 

 Bتخصصي بخش جراحي 

 پرستارجذیذالًريد
 ٘اْ ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌی :

  عٕت :

                                          تاریخ ؽزٚع تٝ وار : 

 



 پزعتار ٌزأی 

ظٕٗ آرسٚی ٔٛفمیت در ؼی دٚرٜ یه ٔاٞٝ آٔٛسؽی ) ػٕٛٔی / اختصاصی / 

ارتثاؼی( أیذ اعت تتٛا٘یذ در جٟت ارتماء تٛإ٘ٙذی ػّٕی ٚ ػّٕی خٛد وٛؽا 

 تاؽیذ 

 تىٕیُ  الي تٛن اس تاریخ ؽزٚع تٝ وار اِشأی اعت –

در ا٘تٟای دٚرٜ آٔٛسؽی ٚ پظ اس اؼٕیٙاٖ اس ٟٔارت وافی ؽٕا در ایٗ تخؼ الي  –

 تٛن را  تٝ عٛپزٚایشر آٔٛسؽی ٔزوش  تحٛیُ ٕ٘اییذ . 

ؽٕا ٘یاسٔٙذ  80ٔی تاؽذ ٚ در صٛرت وغة ٕ٘زٜ وٕتز اس  80-100ٕ٘زٜ ٔؽّٛب تیٗ 

 ٟٔارتٟای السْ ٔی تاؽیذ . تالػ تیؾتزی تزای وغة

 

 



 ٔحتزْ :عزپزعتار 

ظٕٗ تؾىز اس  ٕٞىاری ٚ ٕٞزاٞی ؽٕا  تٝ ػٙٛاٖ وارؽٙاط خثزٜ در تخؼ ٔزتٛؼٝ 

 در جٟت ارتماء عؽح دا٘ؼ ٚ ٟٔارت پزعتاراٖ جذیذاِٛرٚد ، ٔمتعی اعت :

ٚ  خثزٜدر دفتزچٝ را ٕٞزاٜ تا عٛپزٚایشر آٔٛسؽی ٚ وارؽٙاط  تخصصیٟٔارت ٞای  -

سٔاٖ ٞای ٔمزر  آٔٛسػ دٞیذ ٚ تٝ ؼٛر ...تٝ ٘حٛ ؽایغتٝ تٝ پزعتار جذیذاِٛرٚد در 

 دلیك ٚ تا ٘ظارت ٔغتٕز ٚی را ارسیاتی ٕ٘اییذ . 

پزعتار ٔزتٛؼٝ  80ٔیثاؽذ ٚ در صٛرت وغة ٕ٘زٜ وٕتز اس  80-100ٕ٘زٜ ٔؽّٛب تیٗ  -

 ٘یاسٔٙذ پایؼ ثا٘ٛیٝ ٔیثاؽذ . 

 در ارسیاتی اِٚیٝ اس خٛدوار آتی جٟت چه ِیغت اعتفادٜ ٔی ٌزدد. -

زعُٙ جذیذ اِٛرٚد ٘یاس تٝ الذاْ اصالحی داؽتٝ تاؽذ در ارسیاتی ثا٘ٛیٝ در صٛرتیىٝ پ -

ٕٞاٖ چه ِیغت تا خٛدوار لزٔش چه ٔی ٌزدد ٚ در صٛرت ارسیاتی عْٛ اس خٛدوار 

 عثش جٟت تىٕیُ چه ِیغت اعتفادٜ ٔی ؽٛد. 

  



 ٞذف وّی : 

تخصصی تا تاویذ تز ٔحٛریت پیؾثزد فزایٙذ یادٌیزی پزعُٙ جذیذاِٛرٚد ٚ وغة ٟٔارت ٚ ؽایغتٍی 

، ) ارتٛپذی تزٚ٘ز ٚ عٛدارث تیٕار ٚ تز اعاط ٔؽاِة آٔٛسؽی در وتاب پزعتاری داخّی ٚ جزاحی

( ٚ وتاب ٔزجغ اعتا٘ذارد ٞای خذٔات پزعتاری تذٚیٗ عاسٔاٖ ٘ظاْ  ٌٛارػ، وّیٝ ٚ ٔجاری ادراری

 ٔی تاؽذ.  پزعتاری

 پزعتار: تخصصیؽزح ٚظایف 

 

 در تخؼ را تؾٙاعذ ٚ ٘حٜٛ ٔزالثت ٞای پزعتاری تخصصی اس آ٘اٖ را تذا٘ذ.تیٕاری ٞای ؽایغ  -

 اصَٛ ٚ ٔزالثت ٞای لثُ اس ػُٕ جزاحی را تذا٘ذ ٚ ا٘جاْ دٞذ. -

 اصَٛ ٚ ٔزالثت ٞای تؼذ اس ػُٕ جزاحی را تذا٘ذ ٚ ا٘جاْ دٞذ. -

 اصَٛ پا٘غٕاٖ ا٘ٛاع سخٓ را تذا٘ذ ٚ تٝ درعتی ا٘جاْ دٞذ. -

تٝ درعتی ٔزالثت  اتصاالترا تؾٙاعذ ٚ اس تیٕار دارای عایز اتصاالت ٚ  Chest tube٘حٜٛ ػُٕ -

 ٕ٘ایذ.

 ٘حٜٛ ارسیاتی ػّٕىزد ػصثی ٚ ػزٚلی ػعٛ ٔثتال در تیٕار تغتزی در تخؼ را تذا٘ذ ٚ ا٘جاْ دٞذ. - -

 اصَٛ ٔزالثت اس تیٕار دارای وؾؼ پٛعتی ٚ اعتخٛا٘ی را تذا٘ذ ٚ ا٘جاْ دٞذ. -

 ٌچ ٚ آتُ را تذا٘ذ ٚ ا٘جاْ دٞذ. اصَٛ ٔزالثت اس تیٕار دارای -

  اصَٛ  ٔزالثت اس تیٕار دارای فیىغاتٛر خارجی را تذا٘ذ ٚ ا٘جاْ دٞذ. -



 

 

 

 

 

 

 

 Bثثت یادٌیزی ٟٔارت ٞای تخصصی ٔٛرد ا٘تظار در وارؽٙاط پزعتاری جذیذاِٛرٚد تخؼ جزاحی

 ٟٔارت

 

تاسٜ ٔٛرد 

 ا٘تظار

 أعاء آٔٛسػ دٞٙذٜ تاریخ

ٞفتٝ  تخؼآؽٙایی تا  تیٕاری ٞای ؽایغ 

عْٛ
 

 

  

ٞفتٝ  آؽٙایی تا اصَٛ ٚ ٔزالثت ٞای لثُ اس ػُٕ جزاحی
 

عْٛ
   

ٞفتٝ  آؽٙایی تا اصَٛ ٚ ٔزالثت ٞای تؼذ اس ػُٕ جزاحی
 

عْٛ
   

 آؽٙایی تا اصَٛ پا٘غٕاٖ ا٘ٛاع سخٓ
ٞفتٝ 

 

عْٛ
   

ٞفتٝ   Chest tubeآؽٙایی تا ٔزالثت اس 

چٟارْ
 

 
  

اتصاالت تیٕار ) عٛ٘ذ فِٛی، آؽٙایی تا ٔزالثت اس عایز 

 درٖ ٞا ٚ...(

ٞفتٝ 

چٟارْ
 

 

  

ٞفتٝ  آؽٙایی تا ارسیاتی ػّٕىزد ػصثی ٚ ػزٚلی ػعٛ ٔثتال 

چٟارْ 
 

  

 آؽٙایی تا اصَٛ ٔزالثت اس تیٕاراٖ دارای ٌچ ٚ آتُ

ٞفتٝ 

چٟارْ
 

 

  

آؽٙایی تا اصَٛ  ٔزالثت اس تیٕار دارای فیىغاتٛر 

 خارجی

ٞفتٝ 

چٟارْ
   



 

 

 

 

 

 

 

 

 ثثت ػّٕىزد تخصصی ٔٛرد ا٘تظار اس وارؽٙاط پزعتاری جذیذاِٛرٚد تخؼ جزاحی

 

ظؼیف  ٔؼیار ارسیاتی آٌاٞی اس تیٕاری ٞای ؽایغ تخؼ

(0) 

ٔتٛعػ 

(1) 

خٛب 

(2) 

    .تیٕاری ٞای ؽایغ تخؼ خٛد را ٔی ؽٙاعذ  1

    .دارٚٞای تجٛیشی ؽایغ در تیٕاری ٞا را ٔی دا٘ذ 2

    .تیٕاری ٞای ؽایغ را ٔی دا٘ذ ػّت ٚ ػالئٓ ٞؾذار 3

    .ٔزالثت ٞای پزعتاری در تیٕاری ٞای ؽایغ را ٔی دا٘ذ 4

    .٘حٜٛ تغذیٝ ٚ رصیٓ غذای در تیٕاری ٞای ؽایغ را ٔی دا٘ذ 5

    .٘حٜٛ فؼاِیت ٚ ٔزالثت در ٔٙشَ در تیٕاری ٞای ؽایغ را ٔی دا٘ذ 6

  جٕغ أتیاسات وغة ؽذٜ اس ایٗ ػّٕىزد

  أتیاسات اعتا٘ذارد اس ایٗ ػّٕىزدجٕغ 
  درصذ ػّٕىزد

  ٘اْ ٚ أعای عزپزعتار

 الذاْ اصالحی

 

 

 



 

 

 

 ثثت ػّٕىزد تخصصی ٔٛرد ا٘تظار اس وارؽٙاط پزعتاری جذیذاِٛرٚد تخؼ جزاحی

 

 ظؼیف  ٔؼیار ارسیاتی ػّٕىزد آؽٙایی تا اصَٛ ٚ ٔزالثت ٞای لثُ اس ػُٕ جزاحی

(0) 

ٔتٛعػ 

(1) 

خٛب 

(2) 

اظؽزاب تیٕار را اس ؼزیك دادٖ اؼالػات در ٔٛرد سٔاٖ ٚ ٘حٜٛ ا٘جاْ ػُٕ جزاحی واٞؼ ٔی  1

 دٞذ

   

    تیٕار را ؼثك دعتٛر ٘اؽتا ٍ٘ٝ ٔی دارد ٚ در ٔٛرد رػایت آٖ تٝ تیٕار آٔٛسػ ٔی دٞذ 2

    آٔادٌی رٚدٜ ٚ ٔثا٘ٝ را لثُ اس ػُٕ ؼثك دعتٛر پشؽه پیٍیزی ٚ وٙتزَ ٔی وٙذ 3
٘حٜٛ ٚ ٔحُ ؽیٛ ٔٛظغ ػُٕ را تٝ وٕه پزعتار ٚ یا تیٕار اؼالع ٚ آٔٛسػ ٔی دٞذ ٚ تز  4

 ا٘جاْ درعت آٖ ٘ظارت ٔی وٙذ
   

پزٚ٘ذٜ تیٕار را اس ٘ظز وأُ تٛدٖ جٛاب آسٔایؾات، رادیٌٛزافی ٞا، ٔؾاٚرٜ ٞا ٚ... وٙتزَ ٚ  5

  فزْ ٔزالثت ٞای لثُ اس ػُٕ را تىٕیُ ٔی وٙذ
  

 

دعتٛرات لثُ اس ػُٕ ٔا٘ٙذ ؽزٚع تشریك آ٘تی تیٛتیه را جٟت آٔادٌی تیٕار تزای اتاق  6

 ػُٕ اجزا ٔی وٙذ

   

پٛؽیذٖ ٌاٖ، والٜ ػُٕ، خارج وزدٖ اِثغٝ سیز ،ػعٛ ٔصٙٛػی ،سیٛرآالت ٚ عاػت ٚ... را  7

  وٙتزَ ٔی وٙذ

  

 
    آخزیٗ ػالئٓ حیاتی را لثُ اس رفتٗ تٝ اتاق ػُٕ تزرعی ٚ ثثت ٔی وٙذ  8

    تیٕار را تا ٘اْ ؽٙاعایی ٔی وٙذ ٚ دعتثٙذ ٔؾخصات را دٚر ٔچ دعت تیٕار ٔی تٙذد 9

    تا ٕٞاٍٞٙی پزعتار اتاق ػُٕ تیٕار را تٝ اتاق ػُٕ ٔٙتمُ ٔی وٙذ 10
ػُٕ تحٛیُ ٔی دٞذ ٚ ٘ىات لاتُ تٛجٝ در ٔٛرد تیٕار تیٕار را تٝ درعتی تٝ پزعتار اتاق  11

 ٔا٘ٙذ عاتمٝ حغاعیت، ٚجٛد سخٓ ٚ...را اؼالع ٔی دٞذ

   

  جٕغ أتیاسات وغة ؽذٜ اس ایٗ ػّٕىزد

  جٕغ أتیاسات اعتا٘ذارد اس ایٗ ػّٕىزد

  درصذ ػّٕىزد

  ٘اْ ٚ أعای عزپزعتار

 الذاْ اصالحی

 



 Bثثت ػّٕىزد تخصصی ٔٛرد ا٘تظار اس وارؽٙاط پزعتاری جذیذاِٛرٚد تخؼ جزاحی 

 ٔؼیار ارسیاتی ػّٕىزد آؽٙایی تا اصَٛ ٚ ٔزالثت ٞای تؼذ اس ػُٕ جزاحی
  ظؼیف

 (0) 

ٔتٛعػ 

(1) 

خٛب 

(2) 

    تیٕار را در ریىاٚری تٝ درعتی اس پزعتار ریىاٚری تحٛیُ ٔی ٌیزد 1

وأُ چه ٔی وٙذ ٚ تٝ یادداؽتٟای ظزٚری جزاح، تی ٞٛؽی ٚ پزعتار پزٚ٘ذٜ را تٝ ؼٛر  2

 ریىاٚری تٛجٝ ٔی وٙذ

 

  

ػالئٓ حیاتی، عؽح ٞٛؽیاری، اتصاالت تٝ تذٖ تیٕار ٔثُ) عٛ٘ذفِٛی ، درٟ٘ا ٚ...( را وٙتزَ ٚ  3

  ثثت ٔی وٙذ

  

    ٔحُ ػُٕ را اس ٘ظز خٛ٘زیشی وٙتزَ ٚ ثثت ٔی وٙذ 4

 ٘ظز ٚجٛد سخٓ، عٛختٍی ٚ ٕٞاتْٛ ٚ...تزرعی ٚ ثثت ٔی وٙذتذٖ تیٕار را اس  5

 

  

 

 تیٕار را تا حفظ ؽزایػ ایٕٙی تٝ تخؼ ٔٙتمُ ٚ در تخت خٛد اعتمزار ٔی دٞذ 6

 

  

 ػالئٓ حیاتی تیٕار را ؼثك اعتا٘ذارد وٙتزَ ٚ ثثت ٔی وٙذ 7

 

  

 

اعتفزاؽ، ٔیشاٖ  تیٕار را اس ٘ظز ٚجٛد ػٛارض پظ اس ػُٕ جزاحی) خٛ٘زیشی ٔحُ ػُٕ، 8

 جذب ٚ دفغ( وٙتزَ ٚ ثثت ٔی وٙذ

 
  

    دعتٛرات تؼذ اس ػُٕ را وٙتزَ ٚ اجزا ٔی وٙذ 9

درٖ ٞا، عٛ٘ذفِٛی ٚ عزْ را اس ٘ظز ػّٕىزد ٚ ٔیشاٖ تزؽحات، ٔیشاٖ ادرار ٚ ٔیشاٖ لؽزات  10

 وٙتزَ ٚ تٙظیٓ ٔی وٙذ

 

  

    رصیٓ غذایی را تٝ تیٕار آٔٛسػ ٔی دٞذ٘حٜٛ وٕه در ٔزالثت اس خٛد ٚ ٘یش ؽزٚع ٚ ٘ٛع  11

    وّیٝ الذأات ا٘جاْ ؽذٜ را ثثت ٔی وٙذ 12

  جٕغ أتیاسات وغة ؽذٜ اس ایٗ ػّٕىزد

  جٕغ أتیاسات اعتا٘ذارد اس ایٗ ػّٕىزد

  درصذ ػّٕىزد

  ٘اْ ٚ أعای عزپزعتار

 الذاْ اصالحی

 

 

 



 

 

 

 پزعتاری جذیذاِٛرٚد تخؼثثت ػّٕىزد تخصصی ٔٛرد ا٘تظار اس وارؽٙاط 

 

 (2خٛب ) (1ٔتٛعػ ) (0ظؼیف)  ٔؼیار ارسیاتی ػّٕىزد آؽٙایی تا اصَٛ پا٘غٕاٖ ا٘ٛاع سخٓ

  ٚعایُ پا٘غٕاٖ را تٝ درعتی ٚ ٔتٙاعة تا ٘ٛع سخٓ آٔادٜ ٔی وٙذ 1

  

    رٚػ وار را تزای تیٕار تٛظیح ٔی دٞذ ٚ ٔحیػ خّٛت تزای ٚی فزاٞٓ ٔی وٙذ 2

    در ٚظؼیت ٔٙاعة لزار ٔی دٞذ تیٕار را 3

    دعت ٞا را تٝ صٛرت اصِٛی ٔی ؽٛیذ ٚ اس ٔاعه اعتفادٜ ٔی وٙذ 4

  دعتىؼ یىثار ٔصزف ٔی پٛؽذ 5

  

 

    پا٘غٕاٖ لثّی را اس رٚی پٛعت تیٕار تٝ آرأی ٚ دلت تز ٔی دارد 6

  عت پا٘غٕاٖ را تٝ صٛرت اعتزیُ تاس ٔی وٙذ 7
  

 

  را تٝ صٛرت اصِٛی ٔی پٛؽذدعتىؼ اعتزیُ  8

  

سخٓ را تا ٔٛاد ظذػفٛ٘ی ٔٙاعة ٚ ؼثك دعتٛر پشؽه تٕیش ٔی وٙذ ٚ اس پا٘غٕاٖ  9

  ٔٙاعة تا سخٓ اعتفادٜ ٔی وٙذ

  

  تاریخ ا٘جاْ پا٘غٕاٖ را رٚی آٖ لیذ ٔی وٙذ 10

  

اعتفادٜ ٔؾاٞذات ٚ یافتٝ ٞا، سٔاٖ تؼٛیط پا٘غٕاٖ، ٚیضٌی سخٓ، ٚجٛد تزؽحات ٚ یا  11

  اس دارٚی خاؿ ٚ ا٘ذیىاتٛر را ثثت ٔی ٕ٘ایذ.

  

  جٕغ أتیاسات وغة ؽذٜ اس ایٗ ػّٕىزد

  جٕغ أتیاسات اعتا٘ذارد اس ایٗ ػّٕىزد

  درصذ ػّٕىزد

  ٘اْ ٚ أعای عزپزعتار

 الذاْ اصالحی

 

 

 



 

 

  

 ثثت ػّٕىزد تخصصی ٔٛرد ا٘تظار اس وارؽٙاط پزعتاری جذیذاِٛرٚد تخؼ جزاحی

ظؼیف  Chest tubeٔؼیار ارسیاتی ػّٕىزد آؽٙایی تا ٔزالثت اس 

(0) 

ٔتٛعػ 

(1) 

خٛب 

(2) 

    تا تیٕار ارتثاغ تزلزار ٔی وٙذ 1

    ٚظؼیت تٙفغی ٚ لّثی تیٕار را تزرعی ٔی وٙذ 2

تٕزیٙات تٙفغی ٚ ٘حٜٛ اعتفادٜ اس اعپیزٚٔتزی تؾٛیمی ٚ ٘ٛع فؼاِیت را تٝ تیٕار  3

 آٔٛسػ ٔی دٞذ

   

ِِٛٝ ٞا را اس ٘ظز صاف ٚ تذٖٚ پیچ خٛردٌی تزرعی ٔی وٙذ ٚ تٝ تیٕار یادآٚری ٔی وٙذ  4

 وٝ رٚی ِِٛٝ ٞا ٘خٛاتذ

   

    ػّٕىزد چغت تیٛب را تزرعی ٔی وٙذ) در٘اص ٚ اعیّیؾٗ( 5

    چغت تیٛب را اس ٘ظز ػٛارض جا٘ثی ) آٔفیشْ، ػفٛ٘ت ٚ...( تزرعی ٔی وٙذ 6

    یافتٝ ٞای خٛد را ثثت ٔی وٙذوّیٝ ٔؾاٞذات ٚ  7

  جٕغ أتیاسات وغة ؽذٜ اس ایٗ ػّٕىزد

  جٕغ أتیاسات اعتا٘ذارد اس ایٗ ػّٕىزد

  درصذ ػّٕىزد

  ٘اْ ٚ أعای عزپزعتار

 الذاْ اصالحی

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 ثثت ػّٕىزد تخصصی ٔٛرد ا٘تظار اس وارؽٙاط پزعتاری جذیذاِٛرٚد تخؼ جزاحی

ظؼیف  ، فِٛی،...(NGTٔؼیار ارسیاتی  ٟٔارت ارسیاتی ػّٕىزد اتصاالت تیٕار ) 

0 

ٔتٛعػ 

(1) 

خٛب 

(2) 

٘حٜٛ ٌذاؽتٗ عٛ٘ذ فِٛی ٚ رػایت ٘ىات اعتزیُ ٚ ٔزالثت ٞای السْ درآٖ را  1

 ٔی دا٘ذ.

   

٘حٜٛ ٌذاؽتٗ عٛ٘ذ ٔؼذٜ ٚ رػایت ٘ىات اعتزیُ ٚ ٔزالثت ٞای السْ درآٖ را  2

 ٔی دا٘ذ.

   

 ٘حٜٛ ٔزالثت پزعتاری در ا٘ٛاع درٖ ٞا را ٔی دا٘ذ ٚ اجزا ٔی وٙذ. 3

 

  

را ٔی دا٘ذ ٚ  CV LINE٘حٜٛ ٔزالثت پزعتاری در پٛرت ٌذاری، ؽاِذٖٚ ٚ  4

 اجزا ٔی وٙذ.

   

    وّیٝ ٔؾاٞذات ٚ یافتٝ ٞای خٛد را ثثت ٔی وٙذ 5

  جٕغ أتیاسات وغة ؽذٜ اس ایٗ ػّٕىزد

  اعتا٘ذارد اس ایٗ ػّٕىزدجٕغ أتیاسات 

  درصذ ػّٕىزد

  ٘اْ ٚ أعای عزپزعتار

 الذاْ اصالحی

 

 

 



  

 ثثت ػّٕىزد تخصصی ٔٛرد ا٘تظار اس وارؽٙاط پزعتاری جذیذاِٛرٚد تخؼ 

ظؼیف  ٔؼیار ارسیاتی آؽٙایی تا ارسیاتی ػّٕىزد ػصثی ٚ ػزٚلی ػعٛ ٔثتال

0 

ٔتٛعػ 

(1) 

خٛب 

(2) 

    را تٝ تیٕار تٛظیح ٔیذٞذدِیُ ا٘جاْ وار  1

 )عآِ(ٍٞٙاْ تزرعی ا٘ذاْ یا ػعٛ آعیة دیذٜ آٖ را تا ا٘ذاْ ؼزف ٔماتُ 2

 ٔمایغٝ ٔی وٙذ

   

 وٙذ رً٘ اٍ٘ؾتاٖ دعت ٚ پا را تزرعی ٔی 3

 

  

    ٚجٛد ادْ تٝ خصٛؿ در اٍ٘ؾتاٖ دعت ٚ پا را وٙتزَ ٔی وٙذ 4

تٛرْ را تٝ ٔالیٕت ِٕظ ٚ درجٝ حزارت آٖ را تا ػعٛ ٔماتُ عآِ ٔاٍ٘ؾتاٖ  5

 ٔمایغٝ ٔی وٙذ 

   

تغتز ٘اخٗ ٞا را اس ٘ظز پزؽذٌی ٔٛیزٌی وٙتزَ ٚ ٕٞشٔاٖ تا ػعٛ ٔماتُ  6

 ٔمایغٝ ٔی وٙذ 

   

    ٘ثط ٞای ا٘تٟایی را جٟت تزرعی ا٘غذاد ػزٚلی تزرعی ٔی وٙذ  7

ا٘ذاْ آعیة دیذٜ ٚ ؼزف عآِ ٌشارػ ٚ ثثت ٔی یافتٝ ٞای خٛد را در ٔٛرد  8

 وٙذ
   

  جٕغ أتیاسات وغة ؽذٜ اس ایٗ ػّٕىزد

  جٕغ أتیاسات اعتا٘ذارد اس ایٗ ػّٕىزد

  درصذ ػّٕىزد

  ٘اْ ٚ أعای عزپزعتار

 الذاْ اصالحی

 

 

 



 

  

 ثثت ػّٕىزد تخصصی ٔٛرد ا٘تظار اس وارؽٙاط پزعتاری جذیذاِٛرٚد تخؼ

 ارسیاتی ػّٕىزد آؽٙایی تا اصَٛ ٔزالثت اس تیٕاراٖ دارای ٌچ ٚ آتُٔؼیار 
ظؼیف 

0 

ٔتٛعػ 

(1) 

خٛب 

(2) 

تزای واٞؼ عؽح اظؽزاب تیٕار فزایٙذ ٚ ؼَٛ ٔذت درٔاٖ را تزای تیٕار  1

  تٛظیح ٔی دٞذ

  

ٔی دا٘ذ ٚ تٝ تیٕار را  الذأاتی وٝ خؾه ؽذٖ لاِة ٌچ را تغزیغ ٔی وٙذ 2

  دٞذ آٔٛسػ ٔی

  

 )لزار دادٖالذأات السْ تزای وٙتزَ درد ٚ تٛرْ در ػعٛ آعیة دیذٜ ؽأُ  3

اعتفادٜ اس ویغٝ ٞای یخ ٚ اعتفادٜ اس دارٚٞای ظذ  ،ا٘ذاْ تاالتز اس عؽح لّة

  دٞذ دا٘ذ ٚ تٝ تیٕار آٔٛسػ ٔی را ٔی (درد در صٛرت تجٛیش پشؽه

  

 ٚ تی حغی ،تی ٘ثعی ،رً٘ پزیذٌی،درد)ػالئٓ تٝ ٘فغ عٙذرْٚ وٕپارتٕاٖ 4

  ٞذد ؽٙاعذ ٚ ٔٛرد تزرعی لزار ٔی را ٔی (فّجی

  

ٚجٛد تزؽحات  ،ٌزٔی لغٕتی اس لاِة ٌچی )ػالئٓ سخٓ فؾاری در ػعٛ 5

را  (درد ٚ عفتی ٘احیٝ ٔثتال ،ٔزؼٛب ؽذٖ لاِة ٌچی ٚ تٛی تذ،سخٓ

  ؽٙاعذ ٚ در تیٕار وٙتزَ ٔیىٙذ ٔی

  

 

ػعالت تٝ ٔٙظٛر پیؾٍیزی اس عٙذرْٚ ػذْ ا٘جاْ ا٘مثاظات ایشٚٔتزیه  6

  اعتفادٜ را تٝ تیٕار آٔٛسػ ٔیذٞذ
  

 ٘حٜٛ اعتفادٜ اس ٚعایُ وٕه حزوتی را تٝ تیٕار آٔٛسػ ٔیذٞذ 7

 

  

 

ٚظؼیت ػصثی ػزٚلی ٚ ٞزٌٛ٘ٝ تزؽح ٚ ػالئٓ  ،وّیٝ الذأات ا٘جاْ ؽذٜ 8

  ٞؾذار دٞٙذٜ را ثثت ٚ ٌشارػ ٔی وٙذ

  

  ؽذٜ اس ایٗ ػّٕىزدجٕغ أتیاسات وغة 

  جٕغ أتیاسات اعتا٘ذارد اس ایٗ ػّٕىزد

  درصذ ػّٕىزد

  ٘اْ ٚ أعای عزپزعتار

 الذاْ اصالحی

 

 

 



 

 

 ثثت ػّٕىزد تخصصی ٔٛرد ا٘تظار اس وارؽٙاط پزعتاری جذیذاِٛرٚد تخؼ 

ظؼیف  ٔؼیار ارسیاتی ػّٕىزد آؽٙایی تا اصَٛ  ٔزالثت اس تیٕار دارای فیىغاتٛر خارجی

(0 ) 

ٔتٛعػ 

(1) 

خٛب 

(2) 

    جٟت واٞؼ ٍ٘زا٘ی تیٕار رٚػ وار را تٝ ٚی تٛظیح ٔی دٞذ  1

تزای تزرعی ٚجٛد آعیة ػصثی تٝ ٔحط لزار ٌزفتٗ فیىغاتٛر خارجی اتتذا  2

عاػت ٚظؼیت ػصثی ػزٚلی ػعٛ  4-8عاػت عپظ ٞز  24عاػت تا  2-4ٞز 

  ٔزتٛؼٝ را چه ٔیىٙذ 

  

ادْ ٚ پزؽذٌی ،حظ ،حزوت،فیىغاتٛر خارجی را اس ٘ظز رً٘ا٘ذاْ دارای  3

  ٘ثط ٞا تزرعی ٚ تا عٕت دیٍز یا ا٘ذاْ دیٍز ٔمایغٝ ٔیىٙذ  ٚ  ٔٛیزٌی

  

    در ٔحُ جزاحی ؼثك دعتٛر ویغٝ یخ لزار ٔیذٞذ  4

لثُ اس ا٘جاْ حزوات ٚرسؽی یا پاییٗ آٔذٖ اس تخت یا حزوت ا٘ذاْ آعیة دیذٜ  5

  جٟت حفظ راحتی تیٕار اس ٔغىٗ یا ٔخذر اعتفادٜ ٔی وٙذ  پشؽهؼثك دعتٛر

  

 

حظ خارػ ٚ وزختی وٝ تا ٔصزف ،حظ عٛسػ ،تیٕار را اس ٘ظز ٚجٛد درد 6

  ٔغىٗ تٟثٛد ٕ٘ی یاتذ تزرعی ٔی وٙذ 

  

دٞذ تا اس ادْ  در صٛرت ٘یاس ا٘ذاْ دارای فیىغاتٛر را تاالتز اس عؽح تذٖ لزار ٔی 7

  .آٖ واعتٝ ؽٛد 

  

 

تٛرْ ٚ ٚجٛد ٌزٔا چه  ،تزؽح ،حغاعیت،پٛعت اؼزاف پیٗ را اس ٘ظز لزٔشی 8

  .ٔی وٙذ 
  

   .ٔیىٙذ درجٝ حزارت تذٖ تیٕار را وٝ ٔیتٛا٘ذ ٘ؾا٘ٝ ػفٛ٘ت تاؽذ چه 9

  

تٝ تیٕار ٔزالثت اس فیىغاتٛر خارجی ٚ تٛجٝ تٝ ػٛارض ٘اؽی اس آٖ را آٔٛسػ  10

   .ٔی دٞذ

  

    ا٘جاْ ؽذٜ ٚ ٔؾاٞذات خٛد را ثثت ٚ ٌشارػ ٔیىٙذوّیٝ الذأات  11

  جٕغ أتیاسات وغة ؽذٜ اس ایٗ ػّٕىزد

  جٕغ أتیاسات اعتا٘ذارد اس ایٗ ػّٕىزد

  درصذ ػّٕىزد

  ٘اْ ٚ أعای عزپزعتار

 الذاْ اصالحی

 



 

  Bجزاحی  تخؼثثت ارسؽیاتی ٟٔارت ٞای تخصصی ٔٛرد ا٘تظار در وارؽٙاط پزعتاری جذیذاِٛرٚد در 

پایؼ  ٟٔارت

 اِٚیٝ

٘ٛع 

 ػّٕىزد

پایؼ  تاریخ

 ثا٘ٛیٝ

٘ٛع 

 ػّٕىزد

 تاریخ

 آؽٙایی تا  تیٕاری ٞای ؽایغ تخؼ
 

     

آؽٙایی تا اصَٛ ٚ ٔزالثت ٞای لثُ اس 

  ػُٕ جزاحی

     

آؽٙایی تا اصَٛ ٚ ٔزالثت ٞای تؼذ اس 

  ػُٕ جزاحی

     

 آؽٙایی تا اصَٛ پا٘غٕاٖ ا٘ٛاع سخٓ

 

     

  Chest tubeآؽٙایی تا ٔزالثت اس 

 

     

آؽٙایی تا ٔزالثت اس عایز اتصاالت 

 تیٕار ) عٛ٘ذ فِٛی، درٖ ٞا ٚ...(

 

     

آؽٙایی تا ارسیاتی ػّٕىزد ػصثی ٚ 

  ػزٚلی ػعٛ ٔثتال 

     

آؽٙایی تا اصَٛ ٔزالثت اس تیٕاراٖ 

 دارای ٌچ ٚ آتُ

 

     

تیٕار آؽٙایی تا اصَٛ  ٔزالثت اس 

 دارای فیىغاتٛر خارجی

 

     

 


