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 داوطگاٌ علًم پسضکی اراک

 مرکس آمًزضی درماوی يلیعصر)عج(

بسشرری   َشای  بخشص ایجاد محیط آرام ي ساکت برای : ريش اجراییعىًان 

 بیماران
 01PL67 :ريش اجراییکذ 

 2از  1صفحٍ: 

 01 يیرایص:

:تاریخ ايلیه ابالغ 22/20/59  

تاریخ آخریه بازوگری :22/4/57  

:تاریخ آخریه ابالغ 12/9/57  

تاریخ بازوگری بعذی :22/4/50  

 :ريش اجراییعىًان 
 ثستری ثیوبراى ّبی ثخصایجبد هحیط آرام ٍ سبکت ثرای 

 دامىٍ:
 ثخص هرالجت ّبی ٍیژُ

 تعاریف ي اصطالحات:

- 
 َذف:
 ٍیژُهرالجت آسبیص رٍحی در ثیوبراى ثستری در ثخص ّبی ایجبد 

 ارزیابی: ريش فرد پاسخگً:
 هصبحجِ ٍ هطبّذٍُیژُ، ارزیبثی از طریك  ّبیهرالجت   ثخص سرپرستبررئیس ٍ 

 ريش اجرا:
 بىثیوبرستت از طریك تبثلَّبی راٌّوب در ٍرٍدی رستبى ًسجت ثِ اطالع رسبًی سبػت هاللبت ثیوبرستبى هذیریت ثیوب -1

هتی   ICUثتب کبرکٌتبى ثختص    ّوتراُ ثیوتبراى   آیفَى جْت ارتجتب   ٍ ٍرٍد ًصت راٌّوبی هوٌَػیت ثِ الذام کردُ ٍ 

    پردازد.

هی کٌذ ٍ ٌّگتبم درخَاستت ثختص جْتت      ترلًگْجبى ٍرٍد ٍ خرٍج ّوراّبى ٍ کبرکٌبى غیر هرتجط ثِ ثخص را کٌ -2

 ثرلراری ًظن ٍ ایجبد هحیط آرام، در اسرع ٍلت پبسخگَ هی ثبضٌذ.

 ًوبیذ.  هَرد ثِ ثخص را کٌترل هی  آهذّبی ثی ٍ  رفتهسئَل ضیفت پرستبر  -3

ٍ تلفتي   ًوتَدُ تٌْب در هَارد ضرٍری ٍ در اتبق استراحت استفبدُ ٍظیفِ از تلفي ّوراُ   کلیِ کبرکٌبى در حیي اًجبم -4

از صحجت کردى ثب صذای ثلٌذ اجتٌبة  ٍ ّوچٌیي دٌّذ  حبلت خبهَش یب سکَت لرار هیثخص در ّوراُ خَد را در 

 .ًوبیٌذ  هی

را الهت  ّتب ٍ دستتگبُ ّتبی ثتذٍى استتفبدُ        ًَر، سرٍصذا ٍ ...هبًٌذ زای هحیطی   ػَاهل تٌصپرستبر جْت کٌترل  -5

 در دستگبُ ّب، ثالفبصلِ جْت رفغ هطکل الذام هی ًوبیذ.ًوَدُ ٍ در صَرت ایجبد آالرم خبهَش 

 .کٌذ هی صحجت ثخص  اطویٌبى ثب صذای ٍ آراهی  ثِ است، کردُ آضفتِ را اٍ کِ ػبهلی هَرد در ثیوبر ثبپرستبر  -6

 .دّذ در راثطِ ثب استفبدُ از ًرس کبل در هَالغ ضرٍری ارائِ هیثِ ثیوبر َّضیبر پرستبر تَضیحبت الزم را  -7

 هی دٌّذ. صذا اًجبم ٍ ثب ایجبد کوتریي سر کبرکٌبى خذهبتی ًظبفت ثخص را -8

هتی   ػتررخَاّی  ّتب   آىرستبًی ٍ از    ، ثِ ثیوبراى اطتالع یراتثِ تؼو ٍ ًیبزدر صَرت ثرٍز ّرگًَِ هطکل فٌی رستبر پ -9

 کٌذ.

ُ کبرکٌتبى از کفتص   هسئَل ٍاحذ در جْت کبّص آلَدگی صَتی در ثخص الذاهبت الزم هبًٌذ ًظبرت ثر ػذم استفبد -11

در ضیفت ضت ٍ ٌّگبم استراحت ثبالخص ّبی پبضٌِ دار، حفظ آراهص ٍ سکَت حیي پریرش ثیوبر جذیذ ثِ ثخص 

 را اًجبم هی دّذ. ًیبزهٌذ ثِ تؼویرٍ ٍسبیل  دستگبُ ّبتؼویر ٍ  ثیوبراى
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 داوطگاٌ علًم پسضکی اراک 

 مرکس آمًزضی درماوی يلیعصر)عج(

َشای بسشرری    ایجاد محیط آرام ي ساکت برای بخصعىًان ريش اجرایی: 

 بیماران
 01PL67کذ ريش اجرایی: 

 2از  2صفحٍ: 

 01 يیرایص:

:تاریخ ايلیه ابالغ 22/20/59  

تاریخ آخریه بازوگری :22/4/57  

:تاریخ آخریه ابالغ 12/9/57  

تاریخ بازوگری بعذی :22/4/50  

 امکاوات ي تسُیالت مًرد ویاز:
- 

 :مىابع
 تبىتجرثِ ثیوبرس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کنندگان کننده/ تهیه تهیه

 ػطیِ حجیجی

 (آی سی یَ )سرپرستبر

 زّرا ًظری

 (آی سی یَ )سرپرستبر

 فبطوِ فراّبًی

 (آی سی یَ پرستبر)

 هژگبى ػجذاهلل پَر

 (آی سی یَ )پرستبر

 دکتر ثٌْبم هحوَدیِ

 (ص آی سی یَرئیس ثخ)

 اػظن زًذی

 (سَپرٍایسر ثبلیٌی)

 ابالغ کننده کننده تصویب تأییدکننده

 ُاسفٌذ رضبزاد

 )هترٍى ثیوبرستبى(

 اسفٌذ رضبزادُ

 )هترٍى ثیوبرستبى(

 دکتر سیذ هحوذ جوبلیبى 

 )ریبست ثیوبرستبى(

 

 


