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 داوشگاٌ علًم پسشکی اراک

 عج() يلیعصرمرکس آمًزشی درماوی 

 متًسط ي عمیق یبخش  آراممراقبت از بیماران تحت  :ريش اجراییعىًان 

 01PL68 :ريش اجراییکذ 

 3از  1صفحٍ: 

 01 يیرایش:

:تاریخ ايلیه ابالغ 02/20/55  

تاریخ آخریه بازوگری :32/4/57  

:تاریخ آخریه ابالغ 12/5/57  

یتاریخ بازوگری بعذ :32/4/50  

 :ريش اجراییعىًان 
 هتَعط ٍ ػویك یثخؾ  آراماس ثیوبراى تحت  هزالجت

 دامىٍ:
 ٍ اتبق ػول ثبلیٌی ّبی  ثخؼولیِ 

 تعاریف ي اصطالحات:

درهدبًی یدب رًٍدذ     ثخؼ هیشاى رًج ٍ تحزیه ًبؽی اس رًٍدذ  رٍؽی وِ ثب اعتفبدُ اس دارٍّبی آرام :ثیَْؽی هالین یب ثخؾی  آرام

 اًجوي هتخصصیي ثیَْؽی آهزیىب:طجك تؼزیف اًَاع آرام ثخؾی  دادُ هی ؽَد. وبّؼ  تؾخیصی دردًبن

 .دّذهی ٍ دعتَرات والهی پبعخ  ّبی طجیؼی  هحزنوبّؼ اضطزاة تَعط دارٍ ثِ گًَِ ای وِ ثیوبر ثِ  :ونآرام ثخؾی  -

ثیدذار ؽدذُ ٍ ثدِ     لوغدی  یدب  والهدی  تحزیهوبر ثب ثیوبّؼ عطح َّؽیبری تَعط دارٍ ثِ گًَِ ای وِ  آرام ثخؾی هتَعط: -

. ثیوبر در ایي عطح ثِ هذاخلِ ای جْت (ؽَد هی ؽٌبختِ آگبّبًِ ثخؾی آرام ػٌَاى ثِ هؼوَالً)صَرت ّذفوٌذ پبعخ هی دّذ

 ثبس ًگِ داؽتي راُ َّایی ًیبس ًذارد.

ِ ٍ را ثِ راحتی ثیذار ًوَد  یوبروبّؼ عطح َّؽیبری تَعط دارٍ ثِ گًَِ ای وِ ًوی تَاى ث آرام ثخؾی ػویك: -  ثیوبر تٌْب ثد

ِ هختل ؽَد ٍ ثیوبر ثدِ  پبعخ ّذفوٌذ هی دّذ. در ایي عطح هوىي اعت وبروزد تَْیِ ای  دردًبن یب ٍ هىزر تحزیه  هذاخلد

 .داؽتِ ثبؽذجْت ثبس ًگِ داؽتي راُ َّایی ًیبس 

ٍ ثِ هذاخلِ جْت  وی پبعخ ًوی دّذهحز ّیچ ثِر وبّؼ عطح َّؽیبری تَعط دارٍ ثِ گًَِ ای وِ ثیوب ثیَْؽی ػوَهی: -

  ثبس ًگِ داؽتي راُ َّایی ًیبس دارد.

 اثشار ارسیبثی درد ًٍگ: اثشار ارسیبثی ؽذت درد اس طزیك هؾبّذُ یب هصبحجِ ٍ تطجیك صَرت ثیوبر ثب صَرته ّبی اثشار

 َذف:
 ثب حفظ ایوٌی ثیوبر درد ٍ آرام ثخؾی ثیوبراى حبد ٍ ثحزاًیهذیزیت 

 ارزیابی: ريش فرد پاسخگً:
ارسیدبثی اس  ثخدؼ اٍرصاًدظ،   ٍ هغئَل رئیظ  ٍیضُ،ّبی ثخؼ هزالجت ٍ هغئَل هغئَل اتبق ػول، رئیظ هذیز گزٍُ ثیَْؽی ٍ 

 هغتٌذاتٍ  ، هصبحجِطزیك هؾبّذُ

 ريش اجرا:
 صَرته ّدبی ًٍدگ  اثشار  ثِ ٍعیلِ اثزاس تَعط خَد ثیوبر یب اس طزیك، ثیوبر را اس ًظز ٍجَد درد)پزعتبر هغئَل ثیوبر .1

اًجدبم هدی   را  اٍلیٍِ الذاهبت وزدُ ارسیبثی عتگبُ ًٍتیالتَر ثب د fightثیمزاری ٍ یب  در ثیوبر َّؽیبر تحت ًٍتیالتَر(،

 :، هبًٌذدّذ

هَلؼیت ٍ ػولىزد صحیح اتصبالت هبًٌدذ لَلدِ هؼدذُ،    آى،  صحیح در پَسیؾي ایجبدٍجَد درد ثزرعی اًذام ٍ  در صَرت -

 ٍ ... آرام عبسی هحیط

 ػصجی ٍ ... ًٍتیالتَر، ػولىزد عیغتن ػولىزد صحیحثبس ثَدى راُ َّایی، در صَرت ثیمزاری ثزرعی اس ًظز  -

ثخؼ هزالجت ّدبی ٍیدضُ، اتدبق    )در پشؽه ثیَْؽی همینیبس ثِ آرام عبسی را ثِ ً، در صَرت ػذم رفغ هؾىل پزعتبر .2

 .اطالع هی دّذ )در ثخؼ اٍرصاًظ(طت اٍرصاًظپشؽه ٍ یب  (پظ اس درخَاعت هؾبٍرُ ثیَْؽی عبیز ثخؼ ّبػول، 
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 علًم پسشکی اراکداوشگاٌ 

 عج() مرکس آمًزشی درماوی يلیعصر

 متًسط ي عمیق یبخش  مراقبت از بیماران تحت آرام عىًان ريش اجرایی:

 01PL68کذ ريش اجرایی: 

 3از  0صفحٍ: 

 02 يیرایش:

:تاریخ ايلیه ابالغ 02/20/55  

تاریخ آخریه بازوگری :32/4/57  

:تاریخ آخریه ابالغ 12/5/57  

یتاریخ بازوگری بعذ :32/4/50  

ثزرعی عَاثك آلزصی، تبریخچِ ثیوبری ّب ٍ دارٍّبی هصزفی، هؼبیٌبت فیشیىدی  ٍ پظ اس  وزدُثیوبر را ٍیشیت  پشؽه .3

ٍ جْدت  را در پزًٍذُ ثجدت هدی وٌدذ    هٌبعت   ثخؼ  آرام دعتَرٍ آسهبیؾبت ثیوبر)ثبالخص وبروزد وجذی ٍ ولیَی(، 

 .دّذهی ارائِ  اخذ رضبیت آگبّبًِ تَضیحبت السم را ثِ ثیوبر ٍ ّوزاُ ٍی

ثزخی دارٍّبی رایج هَرد اعتفبدُ در هزوش جْت آرام ثخؾی هتَعط ٍ ػویك: پزٍپَفَل، هَرفیي، فٌتبًیدل، هیدذاسٍالم،   * 

 تیَپٌتبل ٍ ...

، ػالئن حیبتی، ریدتن للجدی ٍ تٌفغدی ٍ ... ٍ    IV Line  ،Spo2پزعتبر لجل اس تشریك راُ َّایی ثیوبر، عطح َّؽیبری، .4

ًیش در دعتزط ثَدى ٍ ػولىزد صحیح دعتگبُ ّبی هزثَطدِ هبًٌدذ اوغدیضى، آهجَثدگ ٍ هبعده، عبوؾدي، تزالدی        

 اٍرصاًظ، ًٍتیالتَر ٍ هبًیتَریٌگ را وٌتزل هی وٌذ.

دلیمدِ   15تب  11ٍ تٌفغی ٍ ... را ّز ، ػالئن حیبتی، ریتن للجی Spo2پزعتبر پظ اس تشریك دارٍ، پبعخ ثیوبر ثِ دارٍ،  .5

 تب سهبى ثزگؾت ثیوبر ثِ عطح َّؽیبری پبیِ پبیؼ وزدُ ٍ در گشارػ پزعتبری ثجت هی وٌذ.

 ػالئدن  هدذاٍم  پدبیؼ  ّدَایی،   راُ حفظ ؽبهلدر طی آرام ثخؾی، ولیِ ًىبت هزثَط ثِ ایوٌی ثیوبر پشؽه ٍ پزعتبر  .6

 ّدبی   راُ ٍ دارٍ ٍ ػدَار   هجدبس  دٍس هیدشاى درد،  وٌتدزل  ثخؾدی،   آرام ػدَار   تخدت،  اس عمَط گیزیپیؾ حیبتی،

 را رػبیت هی وٌٌذ. ثزخی اس الذاهبت ػجبرتٌذ اس:ػَار   درهبى ٍ پیؾگیزی

 آٍرد.  وٌبر تخت ثیوبر را ثبال هی ًزدُپزعتبر  -

وٌدذ ٍ هغدیز راُ    درجِ الَیدت هدی   31پزعتبر در صَرت ػذم ٍجَد هٌغ، جْت پیؾگیزی اس آعپیزاعیَى عز ثیوبر را  -

 َّایی را ثبس ًگِ هی دارد.

پشؽه پبعخ ثیوبر ثِ درهبى ٍ ًیش ػَار  آرام ثخؾی را در ٍی وٌتزل وزدُ ٍ در صَرت ًیبس ثِ تجَیش دٍس هجذد، لطغ  -

 دارٍ ٍ تجَیش دارٍ ٍ هبیؼبت ٍریذی، تؼجیِ راُ َّایی هصٌَػی ٍ ... الذاهبت السم را اًجبم هی دّذ.

را اس ًظز ػَار  آرام ثخؾی هبًٌذ آپٌِ، افت فؾبر خَى، ضؼف تٌفغی ٍ ... وٌتزل وزدُ ٍ در صدَرت ًیدبس    پزعتبر ثیوبر -

 اس اوغیضى حوبیتی جْت ثیوبر اعتفبدُ هی وٌذ.

پزعتبر در صَرت افت فؾبر خَى ثیوبر، طجك دعتَر پشؽه تجَیش دارٍی آرام ثخؼ را لطغ وزدُ ٍ ثِ تجَیش هبیؼدبت ٍ   -

 جْت ثبال ثزدى فؾبر خَى تب عطح پبیِ هی پزداسد. دارٍّبی ٍریذی

پزعتبر در صَرت دعتَر پشؽه هجٌی ثز هْبر فیشیىی ثزای هذت هؾخص، اًذام ثیودبر را ّدز یده عدبػت اس ًظدز ادم،       -

 ًجض، تغییز رًگ ٍ سخن وٌتزل وزدُ ٍ هحل هْبر را در صَرت لشٍم جبثجب هی وٌذ.

دارٍ ثِ دعتَر پشؽه در راثطِ ثب دٍس هجبس، سهبى تجَیش هجذد ٍ ... هزاجؼدِ هدی    پزعتبر در صَرت ًیبس ثِ تشریك هجذد -

 وٌذ.

پزعتبر در صَرت ػذم پبعخ ثیوبر ثِ دارٍ)تذاٍم یب تؾذیذ درد ٍ یب ثیمزاری( ٍ یب ایجدبد ػدَار  جدبًجی ثدِ پشؽده       .7

 هجذدا اطالع هی دّذ.

 يسایل مًردویاز:
 اٍرصاًظ، اوغیضى، آهجَثگ ٍ هبعه، عبوؾي، ًٍتیالتَر دعتگبُ هبًیتَریٌگ، پبلظ اوغی هتز، تزالی
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 داوشگاٌ علًم پسشکی اراک

 عج() مرکس آمًزشی درماوی يلیعصر

 متًسط ي عمیق یبخش  مراقبت از بیماران تحت آرام ی:عىًان ريش اجرای

 01PL68کذ ريش اجرایی: 

 3از  3صفحٍ: 

 01 يیرایش:

:تاریخ ايلیه ابالغ 02/20/55  

تاریخ آخریه بازوگری :32/4/57  

:تاریخ آخریه ابالغ 12/5/57  

یتاریخ بازوگری بعذ :32/4/50  

 مىابع:

Textbook of Critical Care, Mitchell P. Fink, et al, 2005, Elsevier Inc  
 وتبة هزجغ اعتبًذاردّبی خذهبت پزعتبری

 تجزثِ ثیوبرعتبى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کنندگان کننده/ تهیه تهیه

 ا ًظزیسّز

 (آی عی یَ )عزپزعتبر

 هحغٌیاوجز 

 (اتبق ػول )عزپزعتبر

 ػطیِ حجیجی

 (آی عی یَ )عزپزعتبر

 ػصوت رًججز

 )عَپزٍایشر اٍرصاًظ(

 دوتز راهیي پزٍیش راد

 )رئیظ ثخؼ اٍرصاًظ(

 دوتز ثٌْبم هحوَدیِ

 (آی عی یَ)رئیظ ثخؼ 

 ابالغ کننده کننده تصویب تأییدکننده

 اعفٌذ رضبسادُ

 )هتزٍى ثیوبرعتبى(

 بسادُاعفٌذ رض

 )هتزٍى ثیوبرعتبى(

 دوتز عیذ هحوذ جوبلیبى 

 )ریبعت ثیوبرعتبى(

 

 


