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 داوطگاٌ علًم پسضکی اراک

 مرکس آمًزضی درماوی يلیعصر)عج(

 پسضکیرياو بیماران جذاسازی :ريش اجراییعىًان 
 01PL78 :ريش اجراییکذ 

 3از  1صفحٍ: 

 01 يیرایص:

:تاریخ ايلیه ابالغ 02/28/99  

:تاریخ آخریه بازوگری09/9/97  

:تاریخ آخریه ابالغ 3/6/97  

:تاریخ بازوگری بعذی 09/9/98  

 

 :ريش اجراییعىًان 
 پسشىیرٍاً ثیوبراى خذاسبزی

 دامىٍ:
 ثستری ّبی ثخشولیِ دفتر پرستبری، 

 تعاریف ي اصطالحات:

- 

 َذف:
 ارائِ هرالجت ّبی اختظبطی ٍ افسایش ایوٌی ثیوبراى رٍاًپسشىی

 ارزیابی: ريش فرد پاسخگً:
 ٍ هظبحجِ ارزیبثی از طریك هشبّذُ هسئَل ثخش،

 ريش اجرا:
خْخت   رٍاًپسشخىی  ّخبی  ثیوخبری ، ثیوبراى ثب تشخخیض  ػذم ٍخَد ثخش ٍ سرٍیس رٍاًپسشىی در ایي هروسثِ تَخِ  ثب* 

هختلخ،،   تشخیظخی درهخبًی  ّبی خْت اًدبم پرٍسیدر ایشبىهراخؼِ  در طَرتٍلی  شًَذ ًوی ارخبعایي هروس  ثِدرهبى 

 .گردد هیى ارائِ ثیوبرا از هرالجتی ٍ درهبًی ثِ ایي دستِولیِ خذهبت  سبیر الشبر هبًٌذ

 .ًوبیذ هی شٌبسبییرا  از ثیوبر، ثیوبراى رٍاًپسشىی حبل شرحپرستبر در ارزیبثی اٍلیِ ثب گرفتي  .1

ّوىخبری ٍ پخریر     ًظر ازارزیبثی ثیوبر ٍ ّوراُ ٍی ، در ٌّگبم ٍرٍد ثیوبر ثِ ثخش پسشه هؼبلح یب رزیذًت وشیه .2

 .دّذ هیاًدبم درهبى را 

وخِ ثیوخبر دارای یىخی از     درطخَرتی  ٍ ًوبیخذ  هخی  شٌبسبییبر، هؼیبرّبی خذاسبزی ثیوبر را پرستبر پس از ارزیبثی ثیو .3

 :ًوبیذ هیٍی هؼیبرّبی زیر ثبشذ خْت خلَگیری از آسیت ثیوبر ثِ خَد یب دیگراى الذام ثِ خذاسبزی 

 .ثبشذ وِ دارای رفتبر خطرًبن ثرای خَد یب دیگراى  یثیوبر (1

 ی ّوراُ ثب وٌترل ضؼی، یب سبثمِ خشًَت.والهی یب فیسیى تْذیذوٌٌذُرفتبر  (2

 ی ٍ سبثمِ خشًَت.یی هبًیبرّبرفتب (3

 در ثخخش زیر در ٌّگخبم پخریر  ثیوخبر     طَرت ثٍِ  دّذ هیپرستبر ػلت خذاسبزی ثیوبر را ثرای ّوراُ ثیوبر تَضیح  .4

 :ًوبیذ هیالذام 

 یذ.ثخش ثستری هی ًوبدر رٍاًپسشىی ثیوبراى ایسٍلِ( )ثیوبر را در اتبق خذاگبًِ

ِ   در ثخش، ثیوبر را ثیوبراى رٍاًپسشىی  در طَرت ػذم ٍخَد اتبق ایسٍلِ  ٍ یخب   در یىی از اتبق ّب ثخِ طخَرت خذاگبًخ

 .ًوبیذ هیثستری  اتبق ایسٍلِ ػفًَی ثخش در طَرت خبلی ثَدى ٍ پس از ضذ ػفًَی وبهل

ثخِ سخَپرٍایسر   تظخوین گیخری    شلَغی ثخش ٍ ػذم اهىبى ثستری ثیوبر ثِ طَرت ایسٍلِ، هَضَع را خْت َرتدر ط

 خذاگبًِ ثستری شَد.ّبی هرتجط ثب ًَع ثیوبری، در اتبق  االهىبى در ثخش ًوبیذ تب حتی رسبًی هی ٍلت اطالع

 ًوبیذ. ّبی خَد را ثجت هی ٍ یبفتِ ًوَدُطذهبت ثررسی ٍخَد پرستبر ثیوبر را ازًظر  .5
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 رسبى ثبشذ لجل از اًتمبل ي است ثرای ثیوبر آسیتخذهبت ثخش ولیِ ٍسبیلی را وِ هوىًیرٍی پرستبر ثب ووه  .6

 .ًوبیذ هی خبرجثیوبر ثِ اتبق 

 .هی دّذثِ ایشبى اطالع را شرایط ثیوبر پبراولیٌیه ٍ درهبًی  ّبی ثخشثِ  پرستبر ٌّگبم اًتمبل ثیوبر .7

 –ولیخذ  –خخَاّرات  -گیخر  ًخبخي ذى ثیوبر ثِ خَد ٍ یب دیگخراى ٍسخبیلی هبًٌخذ    رسبً آسیتپرستبر خْت پیشگیری از  .8

 ّخر  یخب وخش ٍ   -وفخش  ثٌخذ  –خَراة ًخبیلًَی  -سبیل تیس ٍ ثرًذٍُ -ٍ شىستٌی ای شیشٍِسبیل  –آیٌِ -آرایش لَازم

ًرم ػبیك ضرثِ  ّبی هلحفِوٌبر تخت را ثب  ّبیهیلِ، ًوبیذ هیرا از ثیوبر دٍر ٍ ... تیغ  –پرٍتسّب ،ٍسیلِ ارتدبػی دیگر

 اطالع هی دّذ. پرسٌل تَزیغ غرا را ثِ بشك ٍ چٌگبل پالستیىیل ٍ لسٍم سرٍ غرا ثب هی پَشبًذ

ِ  ػخبهلی  هخَرد  در ثیوخبر  ثب وٌذ ٍ هی ثیوبر فراّن ثرای هرالجت از هحیطی آرامپرستبر  .9 ِ  را اٍ وخ  اسخت،  وخردُ  آشخفت

 .وٌذ هی طحجت ثخش اطویٌبى ثب طذای ٍ آراهی ثِ

 .دّذ هی لرار هَرد هشبّذُ را اٍ رتته طَر ثِ یب هبًذ هی ثیوبر وٌبر در ًیبز در طَرتپرستبر  .11

 .دّذ هی پبسخ درستی  ثِ اٍ سؤاالت ثِ ٍ است طبدق ثیوبر ثبپرستبر  .11

خلت اػتوبد ٍ وبّش اضطراة ثیوخبر، اخخبزُ حرخَر آى ّخب را      در طَرت ّوىبری ثیوبر ٍ خبًَادُ ٍی، خْتپرستبر  .12

 هی ًوبیذ.خبًَادُ را از هحیط دٍر ت لسٍم ثب ووه وبروٌبى حراست در طَردادُ ٍ در طَرت ػذم ّوىبری ایشبى، 

خْت ٍیسیت پسشه ٍ الذام ثخِ   ػذم وٌترل رفتبرّبی پرخبشگراًِ یب خطرًبن ثیوبر ثب الذاهبت فَق،  درطَرتپرستبر  .13

 در طَرت تدَیس، ثِ ایشبى اطالع رسبًی هی ًوبیذ.شیویبیی(  هْبر)فیسیىی یب

 .وٌذ هی استفبدُثذٍى آسیت ثِ اػربی ثیوبر  هحىن ٍ ٌبسته هْبر ازدر طَرت دستَر هْبر فیسیىی، پرستبر  .14

 خخَد  ّخبی  هْخبرت در طخَرت ّوىخبری ٍی    وردُ، ررسیرا ث خَد از هرالجت اهر در ثیوبر ّبی تَاًبیی هیساىپرستبر  .15

ِ ر ّبی فؼبلیت اًدبمدادُ، ٍی را ثِ لرار  ٍی دسترس در را ثیوبر ًیبز هَرد ٍسبیلدادُ، آهَز   اٍ ثِ را هرالجتی  ٍزاًخ

 .وٌذ ووه هی اٍ ثِ ًیست، آى اًدبم ثِ لبدر وِ اهَری اًدبم دروردُ ٍ ثبزخَرد هثجت ارائِ هی وٌذ ٍ  تشَیك خَد

آسخیت ثخِ خخَد ٍ یخب دیگخراى را در      از شذُ در زهیٌِ خذاسبزی ٍ پیشخگیری   رستبر ولیِ الذاهبت ٍ توْیذات اًدبمپ  .16

 .ًوبیذ ثجت هی پرستبریگسار  

تب زهبى ػذم  ،پسشىی ٍ ًجَدى تخت خبلی در ثخش شذُ ثِ ثیوبراى رٍاى دى تخت اختظبص دادُدر طَرت خبلی ثَ* 

 ثبشذ.استفبدُ تَسط سبیر ثیوبراى ثستری هی فَق لبثل  ایي گرٍُ ثیوبراى، تختحرَر 

 امکاوات ي تسُیالت مًردویاز:
 فیسیىی، دارٍّبی هْبر شیویبیی ر، اثسارّبی هْباتبق خذاگبًِ در ثخش ّبی ثستری

 مىابع:

 تدرثِ ثیوبرستبى، وتبة استبًذاردّبی خذهبت پرستبری
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 کنندگان تهیه/ کننده تهیه

 هسؼَدُ ػبشك حسیٌی

 (خراحی اػظبة )سرپرستبر

 ػبطفِ سیذ

 (پرستبر خراحی اػظبة )

 دوتر ػلی ًبظوی رفیغ

 (هتخظض خراحی اػظبة)

 ابالغ کننده کننده تصویب تأییدکننده

 اوجر هحسٌی

 )هترٍى ثیوبرستبى(

 ٌیاوجر هحس

 )هترٍى ثیوبرستبى(

 دوتر سیذ هحوذ خوبلیبى

 )ریبست ثیوبرستبى(

 

 


