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 دانطگاه علوم پسضکی اراک

 مرکس آموزضی درمانی ولیعصر)عج(

 تریاش: روش اجراییعنوان 
 01PL98 :روش اجراییکذ 

 2از  1صفحه: 

 01 ویرایص:

:تاریخ اولین ابالغ 22/20/55  

تاریخ آخرین بازنگری :22/4/57  

:تاریخ آخرین ابالغ 13/5/57  

تاریخ بازنگری بعذی :22/4/50  

 :روش اجراییعنوان 
 یاشتر

 دامنه:
 بخص اٍرشاًس

 تعاریف و اصطالحات:

 تریاش: هعایٌِ اٍلیِ ٍ اٍلَیت بٌذی کلیِ بیواراى ٍرٍدی

سطح  5در  هَرد ًیاز تسْیالتهیساى ٍ  فَریت ًیاز بِ الذاهات درهاًیبر اساس ى بیواراى بر طبك آسیستوی کِ : ESIسیستن 

 .اٍلَیت بٌذی هی ضًَذ

 هذف:
 ایطاى ٍ ارتمای سطح ایوٌیجْت اًجام خذهات بِ هَلع بٌذی بیواراى ٍلَیت ا

 ارزیابی: روش فرد پاسخگو:
 هصاحبِ ٍ هطاّذُ، ارزیابی از طریك اٍرشاًس ، رئیس بخصایسر اٍرشاًسسَپرٍ

 روش اجرا:
 .کارکٌاى حفاظت فیسیکی ٍ راٌّوای اٍرشاًس، بیوار را پس از ٍرٍد بِ اٍرشاًس بِ سوت تریاش راٌّوایی هی کٌٌذ -1

 کٌذ.بیواربر ٍرٍدی اٍرشاًس، در صَرت ًیاز بیوار را با براًکارد بِ ٍاحذ تریاش هٌتمل هی  -2

 .ارزیابی ٍ تعییي سطح هی کٌٌذ ESIکارکٌاى ٍاحذ تریاش بیوار را بر اساس الگَریتن تریاش  -3

را بِ صذا درآٍردُ ٍ بیوار را بِ  CPRلرار گیرد، بالفاصلِ زًگ ر صَرتی کِ بیوار در سطح یک کارکٌاى ٍاحذ تریاش د -4

 .تکویل هی کٌٌذ هٌتمل کردُ ٍ پس از اًجام الذاهات اٍلیِ فرم تریاش را CPRاتاق 

بیوار را ّوراّیی کیردُ ٍ بیِ پرسیٌل هرالبیت حیاد       کارکٌاى ٍاحذ تریاش در صَرتی کِ بیوار در سطح دٍ لرار گیرد،  -5

 .تحَیل هی دٌّذ

سِ لرار گیرد، بیوار را با فرم تریاش بِ بخص هرالبیت حیاد ّیذایت    کارکٌاى ٍاحذ تریاش در صَرتی کِ بیوار در سطح  -6

 .پرًٍذُ بستری تطکیل هی گرددجْت بیوار هی کٌٌذ ٍ 

طی  اٍرشاًیس    اتاق پسضکلرار گیرد، بیوار را با فرم تریاش بِ  چْارکارکٌاى ٍاحذ تریاش در صَرتی کِ بیوار در سطح  -7

 تطکیل هی گردد. سرپاییجْت بیوار پرًٍذُ هی کٌٌذ ٍ ّذایت 

دسیتَر تطیکیل   ًیاز  در صَرت ،ات اٍلیِالذاهاًجام بعذ از ، یپرًٍذُ سرپایبیواراى دارای جْت پسضک ط  اٍرشاًس  -8

 ذ.ًوایترخیص هی ایطاى را ٍ یا دّذ بِ ٍاحذ هرالبت حاد ارجاع هی بیوار را ٍ  صادر کردُبستری پرًٍذُ 

 هی گردد. آىضویوِ ی ای، پرًٍذُ سرپبستریدر صَرت تطکیل پرًٍذُ * 

پسضیک  ی جْیت ٍیسییت   درهاًگاُ سرپای بِبیوار را کارکٌاى ٍاحذ تریاش در صَرتی کِ بیوار در سطح پٌج لرار گیرد،  -9

 .ّذایت هی کٌٌذعوَهی 

ِ  31طیی  را دلیمیِ، سیطح سیِ     5-11طی را پسضک ط  اٍرشاًس بیواراى سطح یک را بالفاصلِ، سطح دٍ  -11 ٍ  دلیمی

 در اٍلیي زهاى هوکي ٍیسیت هی ًوایذ.را سطح چْار 
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 دانطگاه علوم پسضکی اراک 

 مرکس آموزضی درمانی ولیعصر)عج(

 عنوان روش اجرایی: تریاش
 01PL98کذ روش اجرایی: 

 2از  2صفحه: 

 01 ویرایص:

:تاریخ اولین ابالغ 22/20/55  

تاریخ آخرین بازنگری :22/4/57  

:تاریخ آخرین ابالغ 13/5/57  

تاریخ بازنگری بعذی :22/4/50  

 تَسط پسضک عوَهی اًجام هی گردد.در اٍلیي زهاى هوکي ٍ بیواراى در درهاًگاُ ًیس هطابك با ًَبت دّی ٍیسیت * 

اساهی کلیِ هراجعیي را ّوراُ با سطح تریاش، تاریخ ٍ ساعت هراجعِ ٍ هذت زهاى ترییاش در دفتیر    کارکٌاى ٍاحذ تریاش -11

 ٍاحذ ثبت هی کٌٌذ.

عضیای  دبیر کویتِ اٍرشاًس، آهار هراجعیي ٍ هذت زهاى تریاش در ّر سطح را در کویتِ هاّیاًِ تریاش گسارش کردُ ٍ ا -12

 کویتِ بِ بررسی هطکالت هرتبط هی پردازًذ.

 امکانات و تسهیالت مورد نیاز:
 "دستَرالعول اجرا ٍ اصَل راُ اًذازی ساهاًِ تریاش بیوارستاًی در بخص اٍرشاًس"تجْیسات هَرد ًیاز ٍاحذ تریاش هطابك با ، فرم تریاش

 منابع: 
 "ل اجرا ٍ اصَل راُ اًذازی ساهاًِ تریاش بیوارستاًی در بخص اٍرشاًسدستَرالعواصالحیِ ": ابالغی ٍزارت بْذاضت دستَرالعول

 ، ٍیرایص چْارمESIتریاش ابالغی دستَرالعول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کنندگان تهیه/ کننده تهیه

 عصوت رًجبر

 (سَپرٍایسر اٍرشاًس)

 دکتر راهیي پرٍیس راد

 (اٍرشاًس رئیس بخص)

 فربذزادُهرین 

 (اٍرشاًس پرستار)

 صَدیسَدابِ هم

 (پرستار تریاش)

 عفت صالحی

 (پرستار تریاش  )
 

 ابالغ کننده کننده تصویب تأییدکننده

 اسفٌذ رضازادُ

 )هترٍى بیوارستاى(
 بیوارستاى اعضای کویتِ تریاش

 دکتر سیذ هحوذ جوالیاى 

 )ریاست بیوارستاى(

 

 

 


