
1 
 

 دانطگاه علوم پسضکی اراک 

 عج() ولیعصرمرکس آموزضی درمانی 

و نحوه رسیذگی بهه بیاهاران بهذ ا  و     موقع  بهضناسایی  :مطی خطعنوان 

 بستری های بخصاورشانسی در 

 01PL70:روش اجراییکذ 

 3از  1صفحه: 

 01 ویرایص:

:تاریخ اولین ابالغ 02/20/55  

آخرین بازنگری تاریخ :02/4/57  

رین ابالغتاریخ آخ : 12/5/57  

بازنگری بعذی تاریخ :02/4/50  

 :مطی خطعنوان 
 بؼتشی ّبی بخؾٍ ًحَُ سػیذگی بِ بیوبساى بذحبل ٍ اٍسطاًؼی دس  هَلع  بِؿٌبػبیی 

 :مطی خط دامنه
 بیوبسػتبى بؼتشی ّبی بخؾ

 تعاریف و اصطال ات:
 .گشدد هی تحویل ٍی بِ خذی عَاسض یب ٍ ؿذُ ذیذتْ فَسی هذاخالتاًدبم  بذٍى بیوبس تحیب کِ ؿشایطی :یاٍسطاًؼ ؿشایط

 هذف:
 ٍ دسهبى بِ هَلع آى ّب اص طشیك ؿٌبػبیی، اسائِ هشالبتاص بیوبساى بذحبل ٍ اٍسطاًؼی حوبیت 

 ارزیابی: روش فرد پاسخگو: 
 هؼتٌذاتهـبّذُ، هصبحبِ ٍ  اسصیببی اص طشیك ،بؼتشی بخؾػشپشػتبس ٍ سئیغ 

 روش اجرا:
 (دس ػشٍیغ ّبی بذٍى دػتیبس)پضؿک هعبلحیب  کـیک دػتیبسبِ ٍ کشدُ ؿٌبػبیی ٍضعیت اٍسطاًؼی بیوبس سا  پشػتبس .1

 ّذ.دی هاطالع 

هطببك  بالفبصلِ ًوبیذ کِ اسائِ هی خَیؾ سػیذى اص لبل تب تلفٌی صَست  بِ سا دػتَساتی پضؿک دس صَست ضشٍست، .2

 اختشا هتی   ٍ ثبتت  پشػتتبس دس پشًٍتذُ   تَػط دٍ "دس هَاسد ضشٍسی تلفٌیهشالبتی ٍ دسهبًی دػتَسات " هـی  خط بب

 .ؿَد

 .پضؿک اًدبم هی دّذهبى هشاخعِ بیوبس سا تب ص ًیبص هَسدالذاهبت حوبیتی  پشػتبس .3

دػتتَسات تلفٌتی   ًوَدُ ٍ عالٍُ بش ثبتت دػتتَسات مصم دس پشًٍتذُ،    ت بیوبس سا ٍیضی پضؿک هعبلحدػتیبس کـیک یب  .4

 .خَیؾ سا تبییذ هی ًوبیذ

هتی  ٍ ٍضعیت بیوتبس سا بتِ ٍی اطتالع     گشفتِتلفٌی بب پضؿک هعبلح توبع  صَست  بِدس صَست لضٍم کـیک  دػتیبس .5

 دّذ.

 کٌذ.هی ؿذُ سا اخشا   پشػتبس دػتَسات ابالغ .6

ًوتَدُ ٍ  اسصیببی بِ طَس هشتب بیوبس سا عالئن حیبتی ٍ ٍضعیت کلی  بت،آصهبیـپشػتبس تب صهبى بْبَد ٍضعیت عوَهی،  .7

 بِ پضؿک اطالع هی دّذ. ،تب صهبى اػتیبل ؿذى ؿشایط بیوبس

ی امهکبى ًضدیکتشیي اتبق بِ ایؼتتابُ پشػتتبسی اًتمتبل    بق هشالبت حبد هَخَد دس بخؾ ٍ یب حتبیوبس سا بِ اتپشػتبس  .8

تدْیضات مصم بتشای هشالبتت ٍ هبًیتَسیٌت      . ّوچٌیياتبق بیوبس سا خلَت هی ًوبیذ ،اهکبىعذم یب دس صَست ٍ  دادُ

   .دس ببلیي ٍی فشاّن هی کٌذبیوبس سا 

 ًوبیذ.هی ی ثبت دس گضاسؽ پشػتبسبب رکش ػبعت دلیك ؿذُ سا   الذاهبت اًدبمکلیِ پشػتبس  .9

 به اتاق عمل: ی بستریها  انتقال بیماران بدحال از اورژانس و بخش

 دػتَس اًتمبل بیوبس بِ اتبق  ٍ ّوبٌّای بب ػبیش ػشٍیغ ّبی دسهبًی ٍی، بعذ اص بشسػی ٍضعیت بیوبس خشاح پضؿک  .1
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 .دّذهی اسائِ  ّوشاُ ٍیتَضیحبت مصم سا بِ بیوبس ٍ خْت اخز سضبیت آگبّبًِ عول سا دس پشًٍذُ ثبت کشدُ ٍ 

 بِ ّوبٌّای تلفٌی خْت اًتمبل اٍسطاًؼی بیوبسپغ اص اخز سضبیت آگبّبًِ تَػط پضؿک، ، پشػتبس هؼئَل ؿیفت .2

 ٍضعیت بیوبس سا بِ ایـبى گضاسؽ هی دّذ.اًدبم دادُ ٍ بب هٌـی اتبق عول اتبق عول سا 

 ضشٍسی ًوی ببؿتذ. فَسیتت پضؿتکی بتِ هتَاسدی اص       ّبی پضؿکی فَسیت  اخز سضبیت آگبّبًِ دس هَاسدػتَسالعول، د بببك بطه

چتِ التذام فتَسی بتِ عوتل        ؿَد کِ ببیؼتی بیوبساى سا ػشیعب هَسد سػیذگی ٍ دسهبى لشاس داد ٍ چٌبى  اعوبل پضؿکی اطالق هی

 لبًَى هدبصات اػالهی(. 497غیش لببل خبشاى خَاّذ ؿذ)هبدُ عالج ٍ یب ال ًیبیذ، ببعث خطشات خذی، ًمص عضَ یب عَاسض صعب 
ُ   )دادُاًدبم  پشػتبس بیوبس دػتَسات پضؿک سا لبل اص اًتمبل بیوبس بِ اتبق عول .3  ،بشای هثبل اسػبل ًوًَتِ بتِ آصهبیـتاب

 .دّذهی اسائِ  بت مصم سا ًیض بِ بیوبس ٍ ّوشاُ ٍیٍ تَضیح( کٌتشل عالئن حیبتی ٍ ...، IV Lineبشلشاسی 

بخؾ دس پَؿبًذى لببع اتبق عول بِ بیوبس کوک کشدُ ٍ دس صَست مصم، تحتت ًاتبست پشػتتبس    خذهِ / کوک بْیبس .4

 بیوبس، ًبحیِ عول سا ؿیَ هی ًوبیذ.

کٌتتشل ًوتَدُ ٍ دس صتَست فمتذاى     بیوتبس سا  دس صیَس آمت ٍ دًذاى هصٌَعی دػتبٌذ هـخصبت، ٍخَد بیوبس پشػتبس  .5

ٍ هٌـی بخؾ سا خْت ًابست بش خبسج ػبصی ٍػبیل ٍ تْیتِ صتَست خلؼتِ ٍ    هؼئَل ًاْببًی ؿیفت ّوشاُ بیوبس، 

 .دسج آى دس پشًٍذُ هطلع هی ػبصد

هَلعیتت ٍ عولکتشد   بیوبس ٍ ػبیش اتصتبمت ٍی سا اص ًاتش    IV Lineٍ  ًوَدُپشػتبس بیوبس گضاسؽ پشػتبسی سا تکویل  .6

 صحیح کٌتشل هی کٌذ.

 کتشدُ ٍ بتب   هٌتملایوي ضوي سعبیت اصَل ایوٌی، بیوبس سا بِ بشاًکبسد بیوبس، پشػتبس ست ٍ ًاببب کوک بخؾ خذهِ    .7

بِ اتتبق عوتل   ٍ ّوشاُ بَدى تدْیضات حیبتی مصم حفظ حشین خصَصی سعبیت ًکبت ایوٌی بیوبس، ّوشاّی پشػتبس بب 

 .کٌذهی هٌتمل 

َْؿتی یتب اتتبق عوتل( تحَیتل دادُ ٍ ؿتشحی اص       پشػتبس بیوبس سا دس اتبق عول بِ هؼئَل هشبَطِ)یکی اص کبسکٌبى بی .8

 الذاهبت اًدبم ؿذُ سا بِ ایـبى گضاسؽ هی دّذ.

 :ICU ها به انتقال بیماران بدحال از بخش

 ICU، خْت بیوبس هـبٍسُ بیَْؿی بتب پضؿتک همتین    ICUدس صَست ٍخَد اًذیکبػیَى خْت اًتمبل بیوبس بِ پضؿک  .1

 بَدى هـبٍسُ، بب ایـبى توبع تلفٌی ًیض بشلشاس هی کٌذ.ٍ دس صَست لضٍم ٍ اٍسطاًؼی  دسخَاػت کشدُ

 هی سػبًذ. ICUپشػتبس هؼئَل ؿیفت دسخَاػت هـبٍسُ سا بِ اطالع همین  .2

 .ًوبیذهی سا دس پشًٍذُ بیوبس ثبت  ICUبِ  دادُ ٍ دس صَست ًیبص دػتَس اًتمبلهـبٍسُ سا اًدبم  پضؿک بیَْؿی .3

 .دّذهی سا اًدبم خْت اًتمبل بیوبس ّوبٌّای مصم ع گشفتِ ٍ توب ICUهؼئَل ؿیفت بب هؼئَل ؿیفت پشػتبس  .4

گضاسؽ پشػتبسی ثبتت  اخشا ٍ دس  سا پغ اص تبییذ هـبٍسُ ICUکلیِ دػتَسات پضؿک ٍ دػتَسات پضؿک  پشػتبس بیوبس .5

 .اص ًاش هَلعیت ٍ عولکشد صحیح کٌتشل هی کٌذاتصبمت بیوبس سا  ، دػتبٌذ ًٍوَدُ

 کتشدُ ٍ بتب   هٌتمتل ایوتي  ضوي سعبیت اصَل ایوٌی، بیوبس سا بِ بشاًکبسد بیوبس، پشػتبس ٍ ًابست بب کوک بخؾ خذهِ  .6

 ICUبخؾ بِ ٍ ّوشاُ بَدى تدْیضات حیبتی مصم حفظ حشین خصَصی سعبیت ًکبت ایوٌی بیوبس، ّوشاّی پشػتبس بب 

 .کٌذهی هٌتمل 
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ؿتشح حتبل بیوتبس ٍ    تحَیتل دادُ ٍ   ICUؿتیفت   پشػتبس بیوبس سا ّوشاُ بب پشًٍذُ، کلیـِ ّب ٍ ػبیش هتعلمبت بِ هؼتئَل  .7

 .الذاهبت اًدبم ؿذُ سا بِ ایـبى گضاسؽ هی دّذ

  دس صَست عذم ٍخَد تخت خبلی دس بخؾICU         ُبیوبس دس بخؾ هشبَطتِ دس اتتبق حتبد یتب ًضدیکتتشیي اتتبق بتِ ایؼتتاب ،

هشالبتت   بیوبسػتتبى دس هتَسد   پشٍتَکتل ، هطتببك بتب   ICUفتِ ٍ تب صهبى خبلی ؿذى تختت  پشػتبسی تحت هشالبت لشاس گش

 خذهبت دسیبفت هی ًوبیذ. پضؿکی ٍ پشػتبسی اص بیوبساى حبد دس اًتابس اًتمبل بِ بخؾ ّبی ٍیظُ،

 َسد هشالبت ّبی پشػتبسی:دس ایي ساػتب دس ه

شکض ًَؿتِ ٍ بِ کلیِ بختؾ ّتب ابتالغ هتی گتشدد. ایتي بشًبهتِ        دفتش پشػتبسی هبشًبهِ ای پشػٌلی دس ابتذای ّش هبُ تَػط 

صَست ٍخَد بیوبس حبد دس اًتابس اًتمتبل بتِ بختؾ ّتبی     دس  هی ببؿذ. دس هشالبت اص بیوبساى حبدهتـکل اص کبسکٌبى خبشُ 

َس ٍیظُ دس بخؾ ّبی بؼتشی، ػَپشٍایضس ؿیفت پشػٌل کـیک بشًبهِ هتزکَس سا فشاختَاى کتشدُ ٍ هشالبتت اص بیوتبس هتزک      

 اًدبم هی ؿَد.اهب بب هحَسیت پشػتبس هؼئَل بیوبس دس بخؾ هشبَطِ تَػط ایـبى 

 ضؿکی:دس هَسد هشالبت ّبی پ

پضؿک هؼئَل بیوبس دػتَس ٍیضیت سٍصاًِ تَػط هتخصص بیَْؿی تب صهبى اًتمبل بِ بخؾ ٍیتظُ سا دس پشًٍتذُ بیوتبس لیتذ     

بتِ  هؼئَل بخؾ یب هؼئَل ؿیفت، ًؼبت بتِ ٍیضیتت بیوتبس    کشدُ ٍ پضؿک بیَْؿی همین آی ػی یَ پغ اص اطالع سػبًی 

 الذام هی کٌذ. صَست سٍصاًِ

پشًٍتذُ تتب صهتبى     کِ فشصت خْت تـتکیل ٍ تکویتل   صَستی دس ،بب تَخِ بِ اٍسطاًؼی بَدى اًتمبل بیوبس ٍ حفظ حیبت ٍی .8

 .گشدد اًدبم هی ق عولیب اتب ٍیظُ ّبی اًتمبل ٍخَد ًذاؿتِ ببؿذ، الذاهبت مصم پغ اص اًتمبل بیوبس بِ بخؾ

 :موردنیازامکانات و تسهیالت 

 ، ًٍتیالتَساکؼیظىدػتابُ ػبکـي، هبًیتَسیٌ  للبی، پبلغ اکؼی هتشی، 

 منابع:
داًـابُ علَم پضؿکی ٍ ختذهبت بْذاؿتتی دسهتبًی ؿتْیذ      اًتـبسات .1 خلذ "ساٌّوبی هلی ػالهت " هحوذ اػوبعیل اکبشی،

 1392 ػبل دٍم. چبپ بْـتی.

 بیوبسػتبىتدشبِ 

 کنندگان کننده/ تهیه تهیه

 ْیلهختبس ٍلی ال

 (خشاحی هشداى )ػشپشػتبس

 عصوت سًدبش

 (ػَپشٍایضس اٍسطاًغ)

 اػفٌذیبس تَْسی

 (ببلیٌیاسؿذ )ػَپشٍایضس 

 ًاشیصّشا 

 (آی ػی یَ پشػتبسػش)

 دکتش بٌْبم هحوَدیِ

 (سئیغ بخؾ آی ػی یَ)

 دکتش علی ًبظوی سفیع

 (بیوبسػتبى هعبٍى آهَصؿی)

 ابالغ کننده کننده یبتصو تأییدکننده

 اػفٌذ سضبصادُ

 )هتشٍى بیوبسػتبى(

 اػفٌذ سضبصادُ

 )هتشٍى بیوبسػتبى(

 دکتش ػیذ هحوذ خوبلیبى 

 )سیبػت بیوبسػتبى(

 


