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 حداقل موارد آموزشی پرستار به بیمار در طول بستری
 کارکىان پرستاریمخاطبیه: کلیٍ 

حاذال  هاَارد   هجٌای ثاز اثا       ،ثخطای  ثبلیٌی اعتجابر  عوَهی ّبی هزالجت 16-1استبًذارد ة  اس 3سٌجِ  ثِ استٌبد احتزاهبً ثب

 گزدد: هیهَارد سیز اع م آهَسضی پزستبر ثِ ثیوبر در طَل ثستزی 
 

 بخش بهبذو ورود 

درة ٍ پلِ حفظ ایوٌی، (، bed sideسًگ اخجبر / /تخت ّبی  اّزم)ثیوبرضبه : تخت  درهبًی غیزخذهبت  ٍ هعزفی ثخص .1

 اهکبًبت رفبّی ثْذاضتی ٍ ّبی  زٍیسساظطزاری، 

خاذهبت، ًحاَُ   پشضا،،  ًحَُ دستزسی ثِ پزساتبر،  لشٍم ٍجَد دستجٌذ ضٌبسبیی،  :ضبه  لَاًیي کلی ثخص ٍ ثیوبرستبى .2

 حفظ آراهص در هحیط ثستزیتْیِ لجبس، سبعبت ٍیشیت پشض،، ه لبت ٍ تَسیع غذا، هوٌَعیت استعوبل دخبًیبت، 

 ٌج آیتن هٌطَر حمَق ثیوبرپ :ضبه  هٌطَر حمَق ثیوبر .3

 رسیذگی ثِ ضکبیبت ثیوبرستبى هطی خطثز اسبس  :ًحَُ رسیذگی ثِ ضکبیبت .4

 ثیوبرستبىجْت  ضذُ  تعزیف ّبی  ّشیٌِثز اسبس  :درهبى ٍ ثیوِ ّبی  ّشیٌِ .5

 (...ٍ پزستبر، کو، ثْیبر، خذهِ، هذدکبر)پشض،، سزّب هعزفی کلیِ تین پشضکی ٍ ٍظبیف آى :ضبه  هعزفی تین پشضکی .6

ثاب   ، اّویت ٍ ًحَُ ضساتي دسات  هحذٍدیت ه لبت ٍ تزددضبه : ٍ ایوٌی  فزدی ثْذاضت ،رعبیت هَاسیي کٌتزل عفًَت .7

 ، پیطگیزی اس سمَط ٍ سخن ثستز ٍ ...آة ٍ صبثَى ٍ هحلَل ّبی الکلی

 حین بستری

 ّب  ًطبًٌِذ ثیوبری ٍ ع ئن ٍ تَظیحبت هختصز در هَرد فزآی :ضبه  درهبى ٍ هزالجتًَع ثیوبری ٍ ًحَُ  (1

 ّیپَ یب ّیپز گلیسوی در ثیوبراى دیبثتی اسجولِتَظیحبت هختصز در هَرد عَارض ثیوبری : ضبه  عَارض ثیوبری (2

 ثِ سطح تحصی ت ثیوبر ثب تَجِ دارٍیین ّطذار دٌّذُ ٍ ع ئًکبت هْن عَارض  :ضبه  ییعَارض هْن دارٍ (3

آًْب ثب ثزخی غذاّب ایجبد عبرظِ ٍ تذاخ   سهبى ّنارائِ تَظیحبت در هَرد دارٍّبیی کِ هصزف  :ضبه  تذاخ ت غذا ٍ دارٍ (4

 ًوبیذ هی

 ، پَسیطاي ّابی   ، هیشاى ٍ سهبى ضزٍع فعبلیت ثعاذ اس عوا  OOBاستزاحت هطلك، استزاحت ًسجی،  :ضبه  هیشاى فعبلیت (5

 هٌبست در ّز ثیوبری ّبی  فعبلیتٍ  ّب ٍرسشهٌبست ثزای ثیوبر ٍ 

 تعزیاف رصیان غاذایی در صاَرت    ٍ تحو  رصیان غاذایی تَساط ثیوابر،     ًَع رصین غذایی، رعبیت رصین غذایی  :ضبه  تغذیِ (6

 ٍ ...( گیسَخت س کجذی، کلیَی،، للجی، دیبثتی، ثعذ اس عو ، هبیعبت، سیزٍپزکبلزی، پزپزٍتئیي)ًیبس

 :ضبه  ایوٌی ٍ احتیبطبت (7

  ّب ٍ...( ، سٌذ ادراری، سزمّبدرى)اتصبالتًحَُ هزالجت اس 

 پیطگیزی اس سمَط ثب ثبال ثَدى Bed side ٍظعیتی ٍ... فطبرخَى، پیطگیزی اس صذهبت ًبضی اس کبّص 

 تساکیي  دارٍیای ٍ غیاز  دارٍیای   ّابی  رٍشدر سهابى درد ٍ درخَاسات هساکي،     رسابًی  اطا ع ًحَُ  :ضبه  هذیزیت درد (8

 ّب ٍ...(سبسی، اًحزاف فکز، پَسیطي آرامّبی تکٌی،)درد

 :ضبه  ّب آسهبیصالذاهبت تطخیصی، درهبًی ٍ  (9

 یب آسهبیص ضزح چگًَگی اًجبم پزٍسیجز 

 ّبی لج  ٍ ثعذ اس پزٍسیجزّب هزالجتٍ  ّبآهبدگی 

 ّذف اس اًجبم پزٍسیجز 
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 ثزائت ٍ رظبیت اس ّزگًَِ الذاهبت تطخیصی ٍ تْبجوی 

ًحَُ هصزف، آگبُ ًوَدى ثیوبر اس دارٍّبی هصزفی رٍساًِ ٍ آهَسش کلی در هاَرد چگاًَگی    :ضبه  دارٍّبی سهبى ثستزی (10

 ثستِ ثِ سطح تحصی ت ثیوبر()ثیوبریاثز دارٍ ثز 

 غیزطجیعیزگًَِ ع ئن درد، خًَزیشی، تت، اسْبل ٍ ّ :ضبه  ی خطز حیي ثستزیّب  ًطبًِ (11

 رصین غذایی، فعبلیت، پَسیطي، هزالجت اس سخن، هزالجت اس اتصبالت :ضبه  عو  اس ثعذلج  ٍ  ّبی هزالجت (12

دفعبت ًیابس ثاِ تعاَیط    ن سخن ثستز، هزالجت اس پبًسوبى، ، ع ئ، پَسیطي عفًَتپیطگیزی اس ًحَُ  :ضبه  هزالجت اس سخن (13

 پبًسوبى ٍ ع ئن سخن عفًَی

هحذٍدیت ه لبت ٍ تزدد، اّویات ٍ ًحاَُ ضساتي دسات ثاب آة ٍ       :ضبه  فزدی ثْذاضتعفًَت ٍ هَاسیي کٌتزل رعبیت  (14

 ٍ ... ضَیِ  دّبى، صبثَى ٍ هحلَل ّبی الکلی

 راّکبرّبی ثْجَد هطک ت خَاة هبًٌذ عذم خَاثیذى یب هطک  در خَاثیذىضبه :  خَاة ٍ استزاحت (15

 ادراری پیطگیزی اس عفًَت ّبی راُیجَست ٍ اسْبل، ثزرسی ٍظعیت ادراری ٍ پیطگیزی اس  ّبی  راُ :ضبه  الگَی دفع (16

 زمان ترخیص

 اع م سهبى ٍ هکبى هزاجعِ ثِ پشض، :ضبه  پشض،ثِ سهبى هزاجعِ  .1

ًحَُ هصزف دارٍّب، عَارض احتوبلی ٍ هْن دارٍّب، تذاخ ت دارٍیی ٍ تذاخ ت غاذا   :ضبه  ًحَُ هصزف دارٍ در هٌشل .2

 دارٍ، ضٌبخت ًبم دارٍّب تَسط ثیوبر ٍ هح  ًگْذاری دارٍّبٍ 

  ٍرسشٍ  ّب فعبلیتهزالجت اس سخن، ثْذاضت فزدی،  :ضبه  ّبی ثبستَاًی در هٌشل خَد هزالجتی ٍ تکٌی،ثزًبهِ  .3

 رصین غذایی هٌبست پس اس تزخیص :ضبه  تغذیِ پس اس تزخیص .4

ِ ی طجیعای، ضازٍع هجاذد فعبلیات     ّب فعبلیت سزگیزی اسسهبى  :ضبه  پس اس تزخیص  فعبلیت .5 ، هیاشاى  ضاغ  ٍ  ای حزفا

 هحذٍدیت در فعبلیت

 ثِ پشض، هزاجعِ ًوبیذ سزیعبًع ئن ّطذاردٌّذُ کِ ثبیستی ثب ثزٍس آًْب  :ضبه  ی خطز پس اس تزخیصّب ًطبًِ .6

اجعِ ثِ آًْاب  ٍ ًحَُ دستزسی ٍ هز ثیوبرستبى، هطت پشض، ثب کلیٌی،توبس   تلفي :ضبه  پشض،چگًَگی دستیبثی ثِ  .7

 دٌّذُ ّطذاردر هَارد ثزٍس ع ئن 

 ًحَُ پیگیزی ًتبیج هعَلِ تست ّبی پبراکلیٌیکی .8
 ابالغ کىىذٌ:

 مذیریت خذمات پرستاری

 اکبر محسىی

 


