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 دانشگاه علوم پسشکی اراک 

 عج() مرکس آموزشی درمانی ولیعصر

انذیکاسییوناا  پیریرو و خیرخیی ایایاران در     نحوه و  مشی: عنوان خط

 ها  ویژه اخش

 01PL66کذ روو اجرایی:

 4از  1صفحه: 

 01ویرایش:

:خاریخ اولین ااالغ 02/20/59  

:خاریخ آخرین اازنگر 02/4/57  

:خاریخ آخرین ااالغ 02/9/57  

  :خاریخ اازنگر  اعذ02/4/50

 :مشی خطعنوان 
 ٍیظُ ّبی بخؾّبی پزیشؽ ٍ تشخیص بیوبساى دس  اًذیىبػیَىٍ ًحَُ 

 :مشی خط دامنه
 بخؾ هشالبت ّبی ٍیظُ، ولیِ بخؾ ّبی بؼتشی ٍ اٍسطاًغ، اتبق ػول

 خعاریف و اصطالحات:
- 

 :هذف
 آًبى تش  ػشیغ بْبَد  ٍ دس بخؾ ٍیظُ بؼتشی اٍلَیتبیوبساى داسای  جْت ٍیظُ ّبی  تخت اص اػتفبدُ

 ارزیاای: روو فرد پاسخگو:
 هؼتٌذاتاسصیببی اص طشیك هـبّذُ، هصبحبِ ٍ ، سئیغ بخؾ هشالبت ّبی ٍیظُسیبػت بیوبسػتبى، 

 اجرا:روو 
تَْیهِ اص طشیهك   اختالالت تٌفؼی بب ًیبص بِ ساُ َّایی هصٌَػی، داسای ى ابیوبسجْت پضؿه هؼبلج دس ولیِ بخؾ ّب  .1

هغهضی، بیوهبساى پهغ اص     ّهبی   خهًَشیضی  اختالالت ػطح َّؿیبسی، ضهشببت هتؼهذد بهِ اػ هبی حیهبتی،     ًٍتیالتَس، 

ِ  ّهبی   بیوهبسی ٍ  یسػهبیی تٌفؼه  بؿىؼتگی دًذُ ّوشاُ بب ً شٍػشجشی،ً ّبی جشاحی ، هـهىالت تٌفؼهی   ػهبص   صهیٌه

بهذحب،،  بیوهبساى  ػبیش ٍ  ، اختالالت ّوَدیٌبهیه پبیذاسجشاحی بب سیؼه ببال، ؿَن ٍ خًَشیضی ؿذیذداسای ى ابیوبس

 دسخَاػت هی وٌذ. ICUهـبٍسُ بیَْؿی جْت اًتمب، بیوبس بِ بخؾ  غ اص اًجبم الذاهبت حوبیتی اٍلیِپ

 اطالع هی دّذ. ICUدسخَاػت هـبٍسُ سا بِ پضؿه همین بخؾ یب سیىبٍسی پشػتبس هؼئَ، ؿیفت  .2

ػهبیش دػهتَسات   ، دػتَس اًتمب، بیوبس ٍ ICUبس سا ٍیضیت وشدُ ٍ دس صَست خبلی بَدى تخت بیو ICUپضؿه همین  .3

، بیوهبس سا دس اٍلَیهت اًتمهب، بهِ     دس صَست خبلی ًبهَدى تخهت  ّوچٌیي  سا دس بشگِ هـبٍسُ بیوبس ثبت هی وٌذ.الصم 

ICU .لشاس هی دّذ 

بهب بیوهبساى    ّهن ػهطح  ٍ دسهبى ّهبی پضؿهىی   اص هشالبت  ،بیوبسػتبى پشٍتَولهطببك بب  ،ICUدس اًتظبس تخت  اىبیوبس* 

ٍ اٍسطاًؼی دس بخؾ ّهبی   ؿٌبػبیی بِ هَلغ ٍ ًحَُ سػیذگی بِ بیوبساى بذحب،)خط هـی بخؾ ٍیظُ بشخَسداس هی ؿًَذ

 .(بؼتشی

اًجهبم   ICUهمهین   هتخصهص بیَْؿهی  ٍ بب دػتَس تحت ًظش  ،ICUبیوبس دس بخؾ  جبیی جببِاًتمب، ٍ * ّشگًَِ پزیشؽ، 

 .ؿَد هی 

تبییذ اجشای هتخصص بیَْؿی ٍ ثبت دػتَس اًتمب، بیوبس تَػط دس صَست بخؾ  پشػتبس هؼئَ، ؿیفتالف.  .4

 ّوبٌّگی الصم سا اًجبم هی دّذ. همصذدػتَسات تَػط پضؿه هؼبلج، جْت اًتمب، بیوبس بب هؼئَ، بخؾ 
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تبییذ اجشای هتخصص بیَْؿی ٍ ثبت دػتَس اًتمب، بیوبس تَػط دس صَست سیىبٍسی  . پشػتبس هؼئَ، ؿیفتة .4

بیَْؿی اتبق ػول، جْت اًتمب، بیوبس بب هؼئَ، بخؾ همصذ ّوبٌّگی الصم دػتَسات تَػط پضؿه هؼبلج ٍ پضؿه 

 سا اًجبم هی دّذ.

بشاًىبسد یب تخت ٍ بب تجْیضات  ٍػیلِ بِ بش بیوبستَػط سا بیوبس وبهل، پغ اص ثبت گضاسؽ پشػتبسی بیوبس پشػتبس الف.  .5

ولیـِ ّبی  ،ّوشاُ بب پشًٍذُ، وبسدوغ ٍسػبیت اصَ، ایوٌی ، ، پبلغ اوؼی هتش ٍ آهبَبگاوؼیظى هبًٌذالصم 

ؿشح حب، بیوبس، الذاهبت بب روش وشدُ ٍ هٌتمل  ICUبِ بخؾ ٍ ػبیش هذاسن تصَیشبشداسی، ٍػبیل ؿخصی، داسٍّب 

 .تحَیل هی دّذ ICUبِ هؼئَ، ؿیفت  ،اًجبم ؿذُ ٍ الذاهبت ًیبصهٌذ بِ پیگیشی

اص وٌتش، ػطح َّؿیبسی، اتصبالت،  پغپغ اص آهبدُ ػبصی تجْیضات ٍ تخت بیوبس، بیوبس سا  ICUپشػتبس ة.  .5

ٍػیلِ  بِ بش بیوبستَػط اص پشػتبس سیىبٍسی تحَیل گشفتِ ٍ ، ICUٍ دػتَس اًتمب، بِ پبًؼوبى ّب، ػالئن حیبتی 

ولیـِ صَ، ایوٌی ٍ ّوشاُ بب پشًٍذُ، ، پبلغ اوؼی هتش ٍ آهبَبگ، سػبیت ااوؼیظى هبًٌذبشاًىبسد ٍ بب تجْیضات الصم 

پغ اص اًتمب، بِ تخت، تحت هبًیتَسیٌگ ٍ دس صَست وشدُ ٍ هٌتمل  ICUبِ بخؾ ٍ ػبیش هذاسن ّبی تصَیشبشداسی 

 لضٍم ًٍتیالتَس لشاس هی دّذ.

ٍ دػتَس اًتمب، بِ  ، ػالئن حیبتیبیوبس سا اص ًظش ػطح َّؿیبسی، ساُ َّایی، اتصبالت ICUپشػتبس هؼئَ، ؿیفت  .6

ICU .وٌتش، وشدُ ٍ جْت ٍیضیت بِ پضؿه همین بیَْؿی اطالع هی دّذ 

( بیوبس سا ٍیضیت وشدُ ٍ دػتَسات ICUدلیمِ پغ اص پزیشؽ بیوبس دس  15دس اٍلیي فشصت)طی بیَْؿی همین  ضؿهپ .7

 الصم سا دس پشًٍذُ ثبت هی وٌذ.

بذٍ پزیشؽ  ّبی  آهَصؽ، پغ اص اسصیببی دلیك بیوبس ٍ اجشای دػتَسات همین بیَْؿی، ICUپشػتبس بیوبس دس بخؾ  .8

 .دادُ ٍ گضاسؽ پشػتبسی پزیشؽ سا بِ صَست دلیك ثبت هی وٌذ ٍ خبًَادُ ٍی اسائِ دس صَست َّؿیبسی بِ بیوبس  سا

ٍ وشدُ بشسػی  ٍی ساّبی حیبتی ػیؼتن  ،ICUدس  دس سٍصّبی بؼتشی بیوبسبیَْؿی همین ٍ پضؿه هؼبلج پضؿه  .9

 .اتخبر هی وٌٌذسا  هَلغ  بِ یاختال، تذابیش دسهبً دس صَست

ٍ پضؿه هؼبلج بش اػبع  ؿتِّوىبسی داٍ سٍیىشد تیوی  ،ICUبیوبس دس پضؿىبى ٍ پشػتبساى دس سٍصّبی بؼتشی  .11

 .ًوبیذ هی ػیش بیوبسی سا هـخص  ،تین ّبی  گضاسؽًتبیج 

یب اًتمب، جْت تشخیص  ػیش بیوبسی)ثببت ؿذى ؿشایط ٍ یب سٍ بِ بْبَد سفتي(، شبٌب بپضؿه هؼبلج ٍ پضؿه بیَْؿی  .11

 بیوبس بِ بخؾ بشًبهِ سیضی هی وٌٌذ.

 :ICUبشخی هؼیبسّبی آهبدگی بیوبس جْت تشخیص اص بخؾ 

 بْبَد ػولىشد سیِ ٍ بشطشف ؿذى ًبسػبیی تٌفؼی -

 بْبَد ػولىشد اػ بی حیبتی -

 ؿذى ٍضؼیت ّوَدیٌبهیهاػتیبل  -
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 افضایؾ ػطح َّؿیبسی -

 بْبَد بیوبسی صهیٌِ ای -

سا دس پشًٍذُ ثبت  ICUدػتَس اًتمب، بیوبس بِ بخؾ ٍ یب دػتَس تشخیص هؼتمین اص  پضؿه هؼبلج ٍ پضؿه بیَْؿی .12

 هی وٌٌذ.

دادُ ٍ گضاسؽ پشػتبسی  ّبی حیي تشخیص سا بِ بیوبس دس صَست َّؿیبسی ٍ خبًَادُ ٍی اسائِ   آهَصؽپشػتبس بیوبس  .13

 سا بِ صَست دلیك ثبت هی وٌذ.

پغ اص اػتیبل ؿذى ؿشایط بیوبس آغبص هی  ، فشآیٌذی هذاٍم بَدُ ٍجْت تشخیص یب اًتمب، بیوبسٍ آهَصؽ بشًبهِ سیضی * 

 .گشدد تب ببصخَسد آهَصؽ ّب دسیبفت ٍ دس صَست ًیبص تىشاس گشدد

ػٌجِ هشالبت ّبی  "حذالل ّبی الصم بشای ثبت دس گضاسؽ پشػتبسی"هطببك بب ابالغیِ * ولیِ گضاسؿبت پشػتبسی 

 .ثبت هی ؿَد ػوَهی ٍ ببلیٌی

جْت اًتمب، بیوبس بب هؼئَ، بخؾ همصذ ٍ جْت اًجبم اهَس تشخیص بب هٌـی وـیه  پشػتبس هؼئَ، ؿیفت .14

 .ّوبٌّگی الصم سا اًجبم هی دّذ

بیوبس سا بب روش ؿشح حب،، الذاهبت اًجبم ؿذُ ٍ الذاهبت ًیبصهٌذ بِ پیگیشی ٍ  پشػتبس بیوبس جْت اًتمب، بِ بخؾ، .15

بِ پشػتبس بخؾ تحَیل ٍ ػبیش هذاسن ولیـِ ّبی تصَیشبشداسی، ٍػبیل ؿخصی، داسٍّب  ،ّوشاُ بب پشًٍذُ، وبسدوغ

 هی دّذ.

، پبلغ اوؼی هتش ٍ آهبَبگ اوؼیظى هبًٌذٍػیلِ بشاًىبسد یب تخت ٍ بب تجْیضات الصم  بِ بش بیوبستَػط پشػتبس بخؾ  .16

 ٍ سػبیت اصَ، ایوٌی بیوبس سا بِ بخؾ هٌتمل هی وٌذ.

اسائِ آهَصؽ بِ تشخیص بب هیل ؿخصی، پغ اص ٍی  خبًَادُبیوبس یب دس صَست توبیل  ICUهؼئَ، ؿیفت  پشػتبس .17

 .ػبصد هیسا هطلغ هؼبلج ٍ بیَْؿی همین پضؿه ّبی الصم، دس صَست تذاٍم دسخَاػت، 

تَضیح دادُ ٍ دس  خبًَادُخطشات احتوبلی ٍ ػَاسض جبًبی تشخیص بب هیل ؿخصی سا بشای بیوبس ٍ هجذدا  پضؿه .18

 ؿَد. الذاهبت الصم طبك همشسات بیوبسػتبى اًجبم هی، ایـبىًظش  تغییش  ػذمصَست 

 وسایل موردنیاز:
- 

 منااع:

 وتبة هشجغ اػتبًذاسدّبی خذهبت پشػتبسی

 تجشبِ بیوبسػتبى
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 کنندگان تهیه/ کننده تهیه

 ػطیِ حبیبی

 (آی ػی یَ )ػشپشػتبس

 ًؼشیي صاسػی

 (آی ػی یَ )پشػتبس

 دوتش بٌْبم هحوَدیِ

 (سئیغ بخؾ آی ػی یَ)

 اوبش هحؼٌی

 (اتبق ػول )ػشپشػتبس

 هختبس ٍلی اللْی

 (جشاحی )ػشپشػتبس

 هؼؼَدُ ػبؿك حؼیٌی

 (جشاحی اػصبة ػشپشػتبس)

 ابالغ کننده کننده تصویب کننده تائید

 اػفٌذ سضبصادُ

 )هتشٍى بیوبسػتبى(

 سضبصادُاػفٌذ 

 )هتشٍى بیوبسػتبى(

 دوتش ػیذ هحوذ جوبلیبى

 )سیبػت بیوبسػتبى(

 


