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رریبفدت ددزٔبت خؾذی دی ٚ ررٔدب٘ی ٚیدضٜ رر اِٚدیٗ       ٝ رِیُ ؽزایط ٔٛلت یب رائٕی ٘یبسٔٙدز  بیٕبرا٘ی ٞغتٙز وٝ ب بیماران پز خطز* 

 بب اِٚٛیت ٚ خحت ٘ظز ٔٙظٓ ٚ ٔغتٕز لزار ٔی ٌیز٘دز.  ،فزصت ٔی ببؽٙز. ایٗ بیٕبراٖ بٝ ٔٙظٛر خؾذیص ٚ ررٔبٖ ٔؾىالت فٛری ٚ ببِمٜٛ

ٔب٘ٙز ٔبرراٖ ببرراری ٞبی پزدطز، بیٕبراٖ بغتزی رر بذؼ ٞبی ٚیضٜ ٚ رارای بیٕبری ٞبی سٔیٙٝ ای وٝ ٔٛجب پزدطزی ؽزایط آٖ ٞدب  

 ٔی ؽٛر ٔب٘ٙز ریببت پیؾزفتٝ، ٘مص ایٕٙی ٚ ...

وٝ بٝ رِیُ ؽدزایط عدٙی رر ٔضدزط دطدز بیؾدتزی ٞغدتٙز ٔب٘ٙدز عدبِٕٙزاٖ ٚ         بٝ بیٕبرا٘ی اطالق ٔی ٌزرر  بیماران آسیب پذیز* 

 وٛروبٖ

بٝ بیٕبراٖ بزحبِی اطالق ٔی ؽٛر وٝ بٝ ٞز رِیُ رر ؽزایط خٟزیز وٙٙزٜ حیبت لزار ٌزفتدٝ ٚ ارائدٝ ٔزال دت ٞدبی      بیماران اورژانس* 

 فٛری، ضزٚرت پبیزارعبسی ٚ دزٚج آٖ ٞب اس ؽزایط بحزا٘ی اعت. 

 

 .ارعبَ وٙٙزبق عُٕ را یه رٚس ل ُ بٝ اخ اِىتیٛ ِیغت اعٕبَ جزاحیَٛ بذؼ ٞب وّیٝ ٔغئ .1

 .رٞز عُٙ را ا٘جبْاخبق ٞب ٚ پز بٙزی ط ك ِیغت فزعتبرٜ ؽزٜ ٚ بز٘بٔٝ وبری پشؽىبٖ رر اخبق عُٕ، خمغیٓٔغئَٛ اخبق عُٕ  .2

 .َ ٚ بیٕبراٖ ٔغٗ رر اِٚٛیت لزار ٌیز٘ز، اطفبNpoبیٕبراٖ ٘ٛسار ز. فٛریت عُٕ اِٚٛیت بٙزی ٕ٘بیاس ٘ظز را بیٕبراٖ  پشؽه ٔضبِج .3

ٚ وٙتزَ ٕ٘ٛرٜ ٚ رر صٛرت ٚجٛر ٔؾىُ بٝ ٔغئَٛ اخبق پزعُٙ اخبق عُٕ ٚ بیٟٛؽی، ٚعبیُ ٚ أىب٘بت ٔٛرر ٘یبس بزای عُٕ را آٔبرٜ  .4

 .عُٕ ٚ جزاح اطالع رٞٙز

خب دٛاٖ بیٕبر بٝ اخبق عُٕ اس حضٛر جزاح ٚ ٔتذ ص بیٟٛؽی ٚ آٔبرٜ بٛرٖ اخبق ٚ پزعُٙ اطٕیٙبٖ یببز ٔٙؾی اخبق عُٕ، ل ُ اس فزا .5

 ٔزت سٔبٖ سیبری رر ا٘تظبر ٘ بؽز. بیٕبر

ٚ بیٕبر را بب ٚیّچز یدب بزا٘ىدبرر   بب وٕه بیٕبربز  ٚ اطٕیٙبٖ اس آٔبرٌی بیٕبر،پظ اس خىٕیُ بزٌٝ ٔزال ت ل ُ اس جزاحی بذؼ پزعتبر  .6

پزعدتبر  ٚ ایؾدبٖ را بدٝ    رر صٛرت ِشْٚ، بٝ اخبق عُٕ ا٘تمبَ رارٜ حیبخیٚ ٕٞزاٜ بب خجٟیشات  رعبیت ایٕٙی ٚ حفظ پٛؽؼ ٔٙبعببب 

 ٚ خب پبیبٖ پذیزػ بیٕبر خٛعط ٚی حضٛر راؽتٝ ببؽز. رٞزاخبق عُٕ خحٛیُ 

رر دٛر را بٝ بیٕبر ٔضزفی وزرٜ ٚ وّیٝ ٔدٛارر سیدز را وٙتدزَ ٚ     وبرراٖ یب وبرؽٙبط اخبق عُٕ یب بیٟٛؽی(پزعتبر، )پزعتبر اخبق عُٕ .7

 :زال ت ل ُ اس جزاحی ث ت وٙزبزي ٔ

  بب رعت بٙز ٚ پزٚ٘زٜ چه ؽٛر. ٜزبیٕبر پزعیزٜ ؽ٘بْ بیٕبر اس دٛر ٚ 

  ُٕؽٛر. وٙتزَٔحُ ع 

  ٚی ضٕیٕٝ پزٚ٘زٜ ببؽز.رضبیت آٌبٞب٘ٝ اس دٛر بیٕبر یب ِٚی لب٘ٛ٘ی 

 خٛعدط  ، رر صٛرت اٚرصا٘غی بٛرٖ جزاحی، اٚرصا٘غی بدٛرٖ عٕدُ   ِٚی لب٘ٛ٘یبزٖٚ عٗ عبَ  9ر یب وٕتز اس رر بیٕبر غیز ٞٛؽیب

 رر پزٚ٘زٜ ث ت ؽزٜ ببؽز.  جزاح 

 .عٛابك اعٕبَ جزاحی، بیٕبری ٞبی سٔیٙٝ ای، حغبعیت رارٚیی، ٚجٛر اعضبی ٔ ٙٛعی ٚ ... وٙتزَ ؽٛر 

 ٘بؽتب ببؽز. اِىتیٛ بیٕبر 
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 اس عُٕ جزاحی بز اعبط عبعبت ٔجبس٘بؽتبیی بیٕبراٖ ل ُ "ٔطببك بب رعتٛراِضُٕ ؽتبیی ٔزت سٔبٖ السْ جٟت ٘ب" 

 ،٘زاؽتٝ ببؽز. ... ٕٞزاٜ ٚ ، آرایؼ ٚ النر٘زاٖ ٔ ٙٛعی بیٕبر ٞیچ ٌٛ٘ٝ ِٛاسْ فّشی، سیٛرآالت 

  ٌزافی، بیٕبرCT بٝ ٕٞزاٜ راؽتٝ ببؽز. ٚ اٚراق آسٔبیؾٍبٞی وبفی 

  ٝرسرٚ دٖٛ، بزٌٝ رسرٚ دٖٛ ضٕیٕٝ پزٚ٘زٜ ببؽزبزای جزاحی ٞبی ٘یبسٔٙز ب. 

  بیٕبر، بٝ جزاح ٚ ٔتذ ص بیٟٛؽی اطالع رارٜ ؽٛر.ٚضضیت جغٕی رر صٛرت ٚجٛر ٔؾىُ رر 

 .بیٕبر راٜ ٚریزی ٔٙبعب راؽتٝ ببؽز 

 .بیٕبر ِ بط ٔٙبعب اخبق عُٕ بٝ خٗ راؽتٝ ببؽز 

 ٚ ٜرر صٛرت ِشْٚ اس پشؽه بیٟٛؽی ٚ جزاح ٘یدش جٟدت پبعدخ بدٝ      پزعتبر اخبق عُٕ بب آرأؼ بٝ وّیٝ عٛاالت بیٕبر پبعخ رار

 عٛاالت بیٕبر ٚ ارائٝ خٛضیحبت وبفی وٕه ٌیزر.

 ٚ بیٕبراٖ بب ؽزایط حبر را بز بیٕبراٖ اِىتیٛ اِٚٛیت رٞٙز.وبری بیٕبراٖ اٚرصا٘ظ  ٞبیرر خٕبْ رٚسٔغئَٛ اخبق عُٕ ٚ پشؽه جزاح،  .8

 رر پزٚ٘زٜ، رارٚٞب ٚ ِٛاسْ ٔٛرر ٘یبس را اس پزعتبر بذؼ خحٛیُ بٍیزر. پزعتبر اخبق عُٕ رر صٛرت رعتٛر پشؽه جزاح .9

وٝ بیٕبرعتبٖ ٔزودش خزٚٔدب    بب خٛجٝ بٝ ایٗ ٕ٘ٛرٜ ٚٔؾذص ٔزبٛطٝ را رر ٞز ؽیفت اخبق عُٕ اٚرصا٘ظ ٚ پزعُٙ  ٔغئَٛ اخبق عُٕ، .11

 .ببؽٙزٕٞیؾٝ رر حبِت آٔبرٜ اخبق عُٕ ٔی ببؽز پزعُٙ 

اطدالع  ؽزایط بیٕبر را بٝ ٔٙؾی بب اخبق عُٕ خٕبط ٌزفتٝ ٚ ، بٝ اخبق عُٕاٚرصا٘غی ل ُ اس ا٘تمبَ بیٕبر بذؼ،  ٔغئَٛ ؽیفت پزعتبر .11

ٚ ایؾدبٖ عدزیضب اس ٚجدٛر اخدبق، خجٟیدشات ٚ ٘یزٚٞدبی        اطالع رارٜبٝ ٔغئَٛ اخبق عُٕ یب ٔغئَٛ ؽیفت  ٘یشٔٙؾی اخبق عُٕ  .رٞز

 اعدالْ آٔدبرٌی ٕ٘بیدز.   ا٘تمبَ بیٕبر بدٝ اخدبق عٕدُ    خٕبط ٔٙؾی بب بذؼ ٚ جٟت عپظ پزعتبری ٚ پشؽىی اطٕیٙبٖ حبصُ وزرٜ ٚ 

بٝ اخبق عُٕ را رر بیٕبر پزعتبر ٔغئَٛ بیٕبر، بیٕبر را بب خجٟیشات السْ ٚ رعبیت ٘ىبت ایٕٙی بٝ اخبق عُٕ ٔٙتمُ وزرٜ ٚ سٔبٖ ا٘تمبَ 

 .ٌشارػ پزعتبری پزٚ٘زٜ ث ت وٙز

 .بٍیزر٘یش وٕه  اس پزعُٙ غیز اس پزعُٙ اخبق اٚرصا٘ظ اٚرصا٘غی،رر حبر ارر صٛرت ٘یبس رر ٔٛٔغئَٛ اخبق عُٕ  .12

اخبق  ٚ جزاحی ببؽٙزرر عبعبت آدز وبری ٚ آدزیٗ  ز وٝ بیٕبراٖ عفٛ٘یوٙبز٘بٔٝ ریشی  ٘بٔٝ اخبق عُٕ را بٝ ٌٛ٘ٝ ایبزپشؽه ٔضبِج  .13

 .ٌزررعُٕ بضز اس آٖ ؽغتؾٛ ٚ ضزعفٛ٘ی 

بیٕبربزٞب بب ٘ظبرت پزعتبر اخبق عُٕ بب حفظ حزیٓ د ٛصی ٚ رعبیت ٘ىبت ایٕٙی، بیٕبر را اس بزا٘ىبرر یب ٚیّچدز بذدؼ بدٝ بزا٘ىدبرر      .14

 اخبق عُٕ ا٘تمبَ رٞٙز.

عدزیضب بز٘بٔدٝ    ،ٛرت پذیزػ ٕٞشٔبٖ چٙز بیٕبر اٚرصا٘غدی ٚ ددبِی ٘ دٛرٖ اخدبق اٚرصا٘دظ     رر صٔغئَٛ اخبق عُٕ یب ٔغئَٛ ؽیفت  .15

 ز.رٞرر ادتیبر بیٕبر اٚرصا٘ظ لزار را ٚ اِٚیٗ اخبق دبِی  ٕ٘ٛرٜببسبیٙی را پذیزػ بیٕبراٖ اِىتیٛ 

 :مًرد ویاس ي تسُیالت امکاوات
، بزٌدٝ ٔزال دت   ِیغت عُٕآٔ ٛبً، پبِظ اوغی ٔتز، اوغیضٖ پزخببُ ٚ ...(، بزا٘ىبرر، ٚیّچز، بزا٘ىبرر اخبق عُٕ، خجٟیشات ٔزال ت حیبخی)

 ل ُ اس جزاحی
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 مىابع:
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