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 داوطگاٌ علًم پسضکی اراک 

 عج() يلیعصرمرکس آمًزضی درماوی 

 مراقبت فیسیًلًشیک ي ماویتًریىگ مذايم بیماران حاد :مطی خطعىًان 

 01PL72:ريش اجراییکذ 

 3از  1صفحٍ: 

 01 يیرایص:

تاریخ ايلیه ابالغ  : 02/20/55  

تاریخ آخریه بازوگری :02/4/57  

:تاریخ آخریه ابالغ 12/5/57  

تاریخ بازوگری بعذی :02/4/50  

 :مطی خطعىًان 
 ٚ ٔب٘یتٛریًٙ ٔذاْٚ ثیٕبراٖ حبد ٔرالجت فیسیِٛٛشیه

 :مطی خط دامىٍ
 ثبِیٙی ٞبی ثخشوّیٝ 

 تعاریف ي اصطالحات:

شبخض ٞبی فیسیِٛٛشیه: حذالُ شبُٔ فشبر خٖٛ سیستِٛیه، دیبستِٛیه، فشبر خٖٛ ٔتٛسط شریب٘ی، ضررثبٖ لّرت، دؼرذاد    

 ٚ درطذ اشجبع اوسیصٖ خٖٛ شریب٘ی ٔی ثبشذ.دٙفس، درجٝ حرارت 

ثیٕبر حبد: ثیٕبری وٝ ثٝ طٛرت ٘بٌٟب٘ی دچبر ٚضؼیت ٘بٔسبػذ ٚ یب در زٔیٙٝ ثیٕبری لجّی دچبر شررایط ثررا٘ری شرذٜ اسرت.     

 ٔرالجت از ایٗ ثیٕبراٖ رسیذٌی فٛری ٚ ثٝ ٔٛلغ جٟت حفظ ٚ پبیذاری ٚضؼیت حیبدی ثیٕبر را ٔی طّجذ.

 َذف:
 ٚ درٔبٖ ثٝ ٔٛلغ ٚضؼیت ٞبی حبد ثیٕبراٖوٙترَ 

 ارزیابی: ريش ً:فرد پاسخگ
 رئیس ٚ سرپرستبر ثخش، ارزیبثی از طریك ٔشبٞذٜ، ٔظبحجٝ ٚ ٔستٙذات

 ريش اجرا:
ٔی ثبشٙذ، در فٟرست ا٘ذیىبسیٖٛ پرییر   ٚ ٔب٘یتٛریًٙ ٔذاْٚ  ٔرالجت فیسیِٛٛشیه ٘یبزٔٙذ ،* از آٖ جب وٝ ثیٕبراٖ حبد

 ICUٔب٘ٙذ ػرذْ ٚجرٛد دخرت خربِی ثرٝ      ثٝ ٞر دِیُ أب در طٛردی وٝ ثیٕبر ثٝ ثخش ٔرالجت ٞبی ٚیصٜ لرار ٔی ٌیر٘ذ. 

در ٕٞبٖ ثخرش   ،ثیٕبرستبٖ از ٔرالجت ٚ درٔبٖ ٞبی پسشىی ٞٓ سطح ثب ثیٕبراٖ ثخش ٚیصٜ پرٚدٛوُ ٔٙتمُ ٘شٛد، ثٙب ثر

)خط ٔشی شٙبسبیی ثٝ ٔٛلغ ٚ ٘رٜٛ رسیذٌی ثٝ ثیٕربراٖ ثرذحبَ ٚ اٚرشا٘سری در ثخرش ٞربی      ثستری ثرخٛردار ٔی شٛد

ایٗ شرایط پرستبر ثیٕبر را ثٝ ادبق ٔرالجت حبد ٔٛجٛد در ثخش ٚ یب حتی االٔىبٖ ٘سدیىتریٗ ادبق ثٝ ایستٍبٜ در  .ثستری(

 پرستبری ا٘تمبَ دادٜ ٚ یب در طٛرت ػذْ أىبٖ، ادبق ثیٕبر را خّٛت ٔی ٕ٘بیذ.  

ٔرالجرت از ثیٕربراٖ حربد    ٔب٘یتٛریٙرً ٚ   زٔیٙٝدر ثر ٔیساٖ ٟٔبرت پرستبراٖ ٕٞٛارٜ سرپرستبر سٛپرٚایسر آٔٛزشی ٚ  -1

 .٘ظبرت وردٜ ٚ راٞىبرٞبی آٔٛزشی الزْ را در ٘ظر ٔی ٌیر٘ذ

را در ثرري  شرریب٘ی  درطرذ اشرجبع اوسریصٖ خرٖٛ     یٕبر، وٙتررَ ػئئرٓ حیربدی ٚ    پسشه دستٛر ٔب٘یتٛریًٙ ٔذاْٚ ث -2

 ٔی ٕ٘بیذ.دستٛرات پسشه ثجت 

 زْ جٟت ٔب٘یتٛریًٙ ثیٕبر را فراٞٓ ٔی وٙذ.ٕ٘ٛدٜ ٚ دجٟیسات ال وٙترَپرستبر ٔسئَٛ شیفت دستٛرات پسشه را  -3

در ثبزٜ را ٚ سطح ٞٛشیبری ثیٕبر  ٞبی فیسیِٛٛشیه شبخض ٚ ٕ٘ٛدٜٔتظُ  ٔب٘یتٛریًٙٚی را ثٝ دستٍبٜ پرستبر ثیٕبر  -4

ٚ سپس در ٌرسار  پرسرتبری ثرٝ طرٛر      ICUٞبی زٔب٘ی دؼییٗ شذٜ ا٘ذازٜ ٌیری ٚ در ثرٌٝ ػئئٓ حیبدی ٚ یب شیت 

 ٔی رسب٘ذ.پسشه اطئع را ثٝ  ٔٛارد غیرطجیؼیٚ دلیك ثجت وردٜ 

اثتذا ثبزٚثٙذ ثب ا٘ذازٜ ٔٙبست را دٚر ثربزٚی  شبُٔ سیستِٛیه ٚ دیبستِٛیه،  (BP)ٌیری فشبرخٖٛ ا٘ذازٜ جٟت پرستبر -5

دٚر ثرٝ دٚر ثربزٚی    5/1طرَٛ ثبزٚثٙرذ حرذٚد    از طَٛ ثبزٚ را ثپٛشب٘ذ،  سْٛ حذٚد دٚ وبفلسٕت )دٞذٔی  ثیٕبر لرار 

  ٕٞچٙیٗ .(ٔتر از ثبالی چیٗ جّٛی آر٘ج فبطّٝ داشتٝ ثبشذ  سب٘تی 5/2 حذٚداثپیچذ ٚ لسٕت درتب٘ی ثبزٚثٙذ  ثیٕبر
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 عج() مرکس آمًزضی درماوی يلیعصر
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 01PL72کذ ريش اجرایی:

 3از  0صفحٍ: 

  يیرایص:

تاریخ ايلیه ابالغ  : 02/20/55  

تاریخ آخریه بازوگری :02/4/57  

:تاریخ آخریه ابالغ 12/5/57  

تاریخ بازوگری بعذی :02/4/50  

ثب چٟربرٔیٗ فاربی ثریٗ     سطح  ٞٓ)ردیٌوٙذ وٝ شریبٖ ثبزٚیی در سطح لّت لرار ٔی ٚضؼیت ثبزٚ را طٛری دٙظیٓ 

ٚ یرب دٙظریٓ ثرر     startدر طٛرت ادظبَ ثیٕبر ثٝ ٔب٘یتٛریًٙ، ثب فشردٖ دوٕرٝ   .(جٙبؽ ثبای در ٔرُ ادظبَ آٖ  د٘ذٜ

 رٚی ثبزٜ ٞبی زٔب٘ی ٔؼیٗ ثٝ وٙترَ فشبر خٖٛ ٔی پردازد.

یه دلیمرٝ در طرٛرت    در ٚ یب شٕبر  ٘جضشذٜ در ٔب٘یتٛر   از ػذد ثجت (HRی)لّجپرستبر جٟت وٙترَ دؼذاد ریت  -6

 را ثب استفبدٜ از ٌٛشری در یره   Apical ٘جض دؼذاد ،AF دارای ریتٓ ٕبراٖیث ػذْ ٚجٛد ٔب٘یتٛر استفبدٜ ٔی وٙذ. در

 ٔی وٙذ.دلیمٝ سٕغ ٚ ثجت 

ثب استفبدٜ از درٔٛٔتر جیٜٛ ای ٚ یب درٔٛٔتر دیجیتبَ ٔتظُ ( از رٚ  آٌسیئری T)حرارتپرستبر جٟت وٙترَ درجٝ  -7

   ٔی وٙذ.استفبدٜ ثٝ دستٍبٜ ٔب٘یتٛر 

شٕبر  را دلیمٝ  یه یطر سبزی ثیٕب ثبال رفتٗ لفسٝ سیٙٝ ثذٖٚ آٌبٜ دؼذاد (،RR)فسدٙپرستبر جٟت وٙترَ دؼذاد  -8

 ٔی وٙذ.

یب پبِس اوسی ٔتر اٍ٘شرتی  ٔتر  اوسی (، پرٚح پبِسSPO2)یب٘یشردرطذ اشجبع اوسیصٖ خٖٛ  پرستبر جٟت وٙترَ -9

 ٔی وٙذ.را ثٝ ثیٕبر ٚطُ 

سیستَٛ+ دٚ ثراثر فشبر دیبستَٛ را ثر سٝ دمسیٓ ٔی فشبر (، MAP)فشبر خٖٛ ٔتٛسط شریب٘ی پرستبر جٟت وٙترَ -10

 وٙذ.

 .دٞذٔی ا٘جبْ  ثب دٛجٝ ثٝ ٚضؼیت ٔذدجٛ ٔب٘یتٛریًٙ رادٙظیٓ ٚ وٙترَ پبرأترٞبی دستٍبٜ پرستبر  -11

 .دٞذٔی  را ثٝ پسشه اطئع  طجیؼی ٔٛارد غیرافت یب ٚ ثیٕبر را ثررسی ٕ٘ٛدٜ  سطح ٞٛشیبریپرستبر  -12

ٚ  ، سبوشٗ درشربت راٜ ٞرٛایی حفظ ٚ ٔرالجت از راٜ ٞٛایی، دٟٛیٝ، اوسیص٘بسیٖٛ در خظٛص الذأبت الزْ را پرستبر -13

 ا٘جبْ ٔی دٞذ.   ا٘جبْ ایٙتٛثبسیٖٛ در ٔٛارد ضرٚری

 .ٕ٘بیذٔی ػُٕ  پسشه دستٛرطجك  آزٔبیشبتٌرفتٗ ٕ٘ٛ٘ٝ خٖٛ شریب٘ی ٚ سبیر پرستبر در خظٛص  -14

)ٔرالجت از زخٓ ٞبی جراحری، وراشریًٙ ٚ ... ٚ پیشرٍیری از ایجربد     الذأبت الزْ در زٔیٙٝ ٔرالجت از پٛست پرستبر -15

 زخٓ ٞبی فشبری( را ا٘جبْ ٔی دٞذ.

ٝ  طجرك دسرتٛر پسشره از     راا٘جبْ فرآیٙرذ دغییرٝ   ٘یبزٞبی دغییٝ ای ثیٕبر را ارزیبثی وردٜ، رستبر پ -16 ٞربی   طریرك ِِٛر

 ه درخٛاست ٔی شٛد(.ا٘جبْ ٔی دٞذ)در طٛرت ِسْٚ ٔشبٚرٜ دغییٝ دٛسط پسش TPNٚ یب  ٌٛارشی

را ا٘جبْ دادٜ ٚ ثئفبطّٝ ثٝ پسشه  ٔب٘ٙذ ٔبسبش لّجی الذأبت فٛری ،ٞبی خطر٘بن ثرٚز دیس ریتٕی پرستبر در طٛرت -17

 اطئع ٔی دٞذ.

 .ٕ٘بیذ ٔی ٞبی ٔرثٛطٝ ثجت   را در ٌسار  پرستبری ٚ چبرت شذٜ  وّیٝ الذأبت ا٘جبْپرستبر  -18

 امکاوات ي تسُیالت مًرد ویاز:

 درٔٛٔتر، فشبرسٙجبٜ ٔب٘یتٛریًٙ، پبِس اوسی ٔتر، سبوشٗ، اوسیصٖ، دستٍ

 مىابع:

 انتشارات نور دانش، حسین شیریو  فردممالحت نیک روان ، ی ویژهپرستارهای   مراقبت

 استب٘ذاردٞبی خذٔبت پرستبری

 دجرثٝ ثیٕبرستبٖ

 



3 
 

 

 

 داوطگاٌ علًم پسضکی اراک 

 عج() مرکس آمًزضی درماوی يلیعصر

 مراقبت فیسیًلًشیک ي ماویتًریىگ مذايم بیماران حاد مطی: طعىًان خ

 01PL72کذ ريش اجرایی:

 3از  3صفحٍ: 

 01 يیرایص:

تاریخ ايلیه ابالغ  : 02/20/55  

تاریخ آخریه بازوگری :02/4/57  

:تاریخ آخریه ابالغ 12/5/57  

تاریخ بازوگری بعذی :02/4/50  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گانکنند کننده/ تهیه تهیه

 اورْ داٚدآثبدی

 ( آی سی یٛ )سرپرستبر

 زٞرا ٘ظری

 (آی سی یٛ )سرپرستبر

 زٞرا شبیستٝ

 (سٛختٍی )سرپرستبر

 ٘یرٜ حیذری

 (اٚرشا٘س پرستبر)

 دوتر ثٟٙبْ ٔرٕٛدیٝ

 (آی سی یٛرئیس ثخش )

 یذسػبطفٝ 

 (ػظبةجراحی ا )پرستبر

 ابالغ کننده کننده تصویب تأییدکننده

 اسفٙذ رضبزادٜ

 )ٔترٖٚ ثیٕبرستبٖ(

 اسفٙذ رضبزادٜ

 ٖ()ٔترٖٚ ثیٕبرستب

 دوتر سیذ ٔرٕذ جٕبِیبٖ

 )ریبست ثیٕبرستبٖ(

 


