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 پرستاری اولیه ارزیابی جهت انجامو محدوده زمانی  الزم های حداقل

 مخاطبیه: کلیٍ کادر درماوی بًیژٌ پرستاران

ي  الصم َربی   حرذاق  بخطی مبىی برش ابر      ببلیىی اعتببس عمًمی َبی  مشاقبتمحًس صیش  1-1استبوذاسد ة  بٍ سىجٍ استىبدبب  احتشامبً

فرشم  بش اسرب    ضذٌ  تعییهبیمبس سا دس محذيدٌ صمبوی  پشستبس مسئًل بیمبس ببیستی، پشستبسی ايلیٍ اسصیببی جُت اوجبممحذيدٌ صمبوی 

 اسصیببی قشاس دَذ:صیش مًسد سد امًدس  یپشستبسايلیٍ اسصیببی اب غی 

 وحرًٌ يسيد  سبعت ي ، يضعیت ببسداسی ي ضیشدَی دس بیمبسان خبوميضعیت تبَ ، میضان تحػی ت، ، هس)ٍیپب  اط عبت

 (ي وحًٌ دستشسی مىبع اط عبت، ، لًلٍ ي اتػبالت بیمبسيسيد ع ئم حیبتی بذي ،بٍ بخص

 (سطح ًَضیبسی ي غحبت کشدنيضعیت استببطی) 

 تبسیخچٍ س مت ي بیمبسی 

 َب  حسبسیت 

  بذن َبی  سیستميضعیت 

 سًابق مػشف داسي 

 ي تًاوبیی َب محذيدیت َب 

 ای  تغزیٍ يضعیت 

 احتمبل خطش ابت  بٍ صخم فطبسی 

 احتمبل خطش سقًط 

 يضعیت دسد 

  مذدکبسی اجتمبعیویبص بٍ خذمبت 

 اسصش َبی مزَبی ي فشَىگی 

 ویبص َبی آمًصضی ي خًد مشاقبتی 

 سطح مشاقبتی 

 پشستبسی َبی  تطخیع 

 

  ايلیه محذيدٌ صمبوی لزا  .م ک اسصیببی بیمبس تشیبط استي  بٍ تکمی  فشم اسصیببی ايلیٍ ومی ببضذویبص  طاوس حبدايسدس بخص

 :ببضذ میبٍ ضشح ری   تشیبطدس سابطٍ بب بیمبسان اسجبعی اص بیمبس تًسط پشستبس اسصیببی 

ي دس ايلیه صمبن سطاوسی ايبٍ غًست بیمبسان سطح یک ي دقیقٍ  11بیمبسان سطح دي  ،دقیقٍ 03 سطح سٍ جُت بیمبسان -

 دقیقٍ 1تب  0طی ممکه 

 ي وُبیتب تب پبیبن َمبن ضیفت اوجبم ضًد امب دس مًاسد خبظ اسصیببی ايلیٍ ببیستی دس بذي يسيد بٍ بخص  سبیش بخص َب دس

ن می تًاوذ حذاکثش دس ضیفت بعذ اوجبم ضیفت ي صمبن تحًی  ضیفت، اوجبم آ بًدن بیمبس، بستشی دس پبیبن مبوىذ بذحبل

 .ضًد
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 خذمات پرستاری مذیر
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