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 :رٍش اجراییعٌَاى 
 فطبریّبیسخنپَستٍحفبظتثیوبراىدرثزاثزّبیهزاقجت

 داهٌِ:
ثبلیٌیّبیثخصکلیِ

 تعاریف ٍ اصطالفات:

 .ضَدهیایجبدثبتطکقسوتیاسثذىهذتؼَالًیکِدراثزعذمحزکتٍتوبس:سخویسخنثستز

ایجابدفطابرتحتدرًقبغرسبًیٍاختاللدرخَىفطبرایجبدٍعذمهزاقجتصحیحدراثزکِیّبیسخنکلیِ:سخنفطبری

ٍ...لَلِتزاضِ،هبًٌذسخنثستزٍسخنّبیًبضیاسفطبرآتل،گچ،گزدًجٌذگزددهی

 ّذف:
کنتحزکٍسهخبؼزاتایوٌیثیوبراىاسثزپیطگیزی

 ارزیامی: رٍش فرد پاسخگَ:
هصبحجٍِهستٌذات،ارسیبثیاسؼزیقهطبّذُ،سزپزستبر

 رٍش اجرا:
هعیابر)ثٍِسایلِاثاشارهٌبساتدرّزضیفت،ارسیبثیٍثِثخصذٍپذیزشثیوبردرثارسیبثیاٍلیِثٍِسیلِپزستبر -1

هیشاىاحتوبلاثتالیثیوابر(ثزادىکیَثزایثیوبراىکوتزاسپٌجسبلهعیبرثزادىثزایثیوبراىثبالتزاسپٌجسبلٍ

 .ذًوبیهیضٌبسبییراراىدرهعزضخؽزثیوبثِسخنفطبریراتعییيکزدٍُ

درهعیابرثازادى12ٍاهتیابسکوتازاس)ثِسخنفطبریٍیثزاسبسارسیبثیثیوبر،درصَرتاحتوبلاثتالیپزستبر -2

 رااًجبمهیدّذ،هبًٌذ:توْیذاتالسمجْتپیطگیزی،(درهعیبرثزادىکی16َکوتزاس

ِ ٍکچازٍچایي ثاذٍى ٍ تویاشخطکٍ،پَستثیوبرداضتيتویشًگٍِثزاسبسالگَیسبعتیتغییزٍظعیت ًگا

اًتقابلٍصحیحچزخصّبیتکٌیکاساستفبدُی،استخَاًّبیثزجستگیهبسبصعذمب،ّبٍهلحفِّلجبس داضتي

اساتفبدُاس،ثزایجبثجبکزدىحولهبًٌذاستفبدُاسهلحفِرٍیپَستاصؽکبکثِحذاقلرسبًذىهٌظَرثِثیوبر

اؼاال ثاِپشضاکٍپساسادراراختیبریثیهجتالثِسًَذاصثیوبراى،ضیفتدرّزکٌتزلکبرکزدآىٍتطکهَاج

ِپَضکهٌبستٍکٌتزلهکزرثیوابراىاستفبدُاستَسػایطبى،ثجتدستَر اًجابمهاذفَ ،اختیابریثایهجاتالثا

کٌتازلًاَاحی،Cيٍیتابهیپزٍتئیيٍحبٍیپزکبلزی،پزدرًظزگزفتيرصینَرپشضکجْتتغذیِثبدستهطبٍرُ

پَسیطايدادىثابلگايتزٍکابًتزٍکتف،ثبسي،پبٍقَسکپبضٌِ،آرًج،سبکزٍم،پسسزٍهستعذهبًٌذتحتفطبر

حفبظتیریٌگثبلصٍاساستفبدُهٌبستٍ

ّابیاراهاِضاذُثاِثیوابراىدرهزاقجاتٍثیوبراىپزستبراىاسّزضیفتّبیثزارسیبثیاٍلیٍِارسیبثیسزپزستبر -3

 هیًوبیذ.ًظبرتهعزضخؽزسخنفطبری

.استفبدُهیضَددستجٌذضٌبسبییسردهستعذسخنفطبریثیوبراىجْت*

 )ایجبدضذُدرثخصٍیبیتادم،قزهشیٍآسبًٌذاختاللدرپَستهّبیًطبًِدرصَرتهطبّذُعالهنٍپزستبر -4
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،ضبهلًوبیذهیدرگشارشپزستبریثجتعالهنآىراثِصَرتدقیقٍدادُثِپشضکهعبلجاؼال ٍجَددرثذٍپذیزش(

 نٍپَستاؼزافسخندرجِسخ،هیشاىًٍَ تزضحبتهحلسخن،اثعبدسخن،

 :زخم فشاری بندی درجه

 :1درجِ•

 .ىثاااِقزهاااشارتاااَاًیتغییااازکااازدًُیساااتٍلااایرًاااگآپَساااتِپَساااتِیااابساااتِپَساااتضک

تَاًاذهایضذىپَستاؼزافظبیعِضَد.درایيهزحلاِسخانفطابریتزگزمهٌجزثِتَاًذهیآسردُضذىپَست

 . بمپیذاکٌذکبهلثبثزداضتيفطبراسرٍیًبحیِالتیؼَرثِ

:2درجِ•

ِدرمیبّزدٍیبدرگیزیاپیذرمٍکبّصقسوتیاسظخبهتپَست ِکاٍِجاَدداضات ثزجساتگی)تابٍلصاَرتثا

ًیاشپَستاؼزافسخانٍثبضذسدُتبٍلیبضذُ.پَستهوکياستضکستِضَدهییبسبهیذگیظبّز(ضکلدٍکی

.رسذهیثًِظزهلتْتٍثزافزٍختِ

:3درجِ

ِتَاًاذهیضذُکِسیزجلذیتوبمظخبهتپَست،هٌجزثِتخزیتیبًکزٍسثبفتکبّص تاب)داخال(پبهیيؼازفثا

در.کٌاذهیپیطزفتپَستسیزدردّذهیتخزیتثبفتیثیطتزاسآًچِکِدرسؽحسخنًطبى.یبپیطزفتکٌذضفب

د.خنظبّزیضجیِدّبًِآتطفطبىدارایيهزحلِس

:4درجِ•
.ستثبیبثذٍىکبّصتوبمظخبهتپَثبًکزٍسیبتخزیتععالت،استخَاىیبسبختبرحوبیتیّوزاُیعثبفتتخزیتٍس

 .ضَدهیایجبدیاحفزُدراثزتخزیتثبفتثذى،استخَاى،ععالت،تبًذٍىٍهفبصل،سخنعویقٍ
ِحفبظتیفطبرٍاردُثزًگذاضتيثبلصٍریٌگتغییزپَسیطيٍٍسیلِثِ،یکدرجِفطبریسخندرپزستبر -5 رابحیا

 ذ.کٌهیکن

هایپبًسوبىهٌبستاقذامثِثبدستَرپشضکٍخصَصیبتسخنثبتَجِثِدرسخنفطبریدرجِدٍٍثبالتزپزستبر -6

 ًوبیذ.

ثابتٌْابیاسضستطَیسخنثبثتبدیيٍسبیزهحلاَلّابخاَدداریکازدٍُسخانراسخنفطبرپبًسوبىدرپزستبر -7

 هحلَلًزهبلسبلیيضستطَهیدّذ.

 استفبدُهیکٌذ.ثبالؼجقدستَرپشضکپبًسوبىّبیثبقبثلیتجذةاسهتزضحیسخنفطبرپبًسوبىدرپزستبر -8

ثازاسابستابهایًوبیاذاقذامثِتْیِکطتاسسخانپشضکردستَبثدرسخنّبیعویقتزًیبسدرصَرتپزستبر -9

 ضَد.تجَیشتَسػپشضکهٌبستثیَتیکآًتیَگزامیآًتیثًتیجِ

درراثِپشضکاؼال هایدّاذتابًکزٍسُهزدٍُّبیثبفتضتيثزداًیبسثِسخنثستزدرجِچْبردرهَردپزستبر -11

 ًوبیذ.هطبٍرُتزهیویدرخَاستثزایثیوبرپشضکهعبلج،صَرتصالحذیذ

درپزًٍاذُرادستَرکتجایتجبریّبییبپبًسوبىپبًسوبىخبظدارٍجْتسخن،ّزًَ ًیبسثِدرصَرتپشضک -11

 ثجتهیکٌذ.

 پیطزفتیبعذمپیطزفترًٍذًوَدٍُحبصلِرادرگشارشپزستبریثجتًٍتبیجاقذاهبتهزاقجتیپزستبرکلیِ -12
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 .ًوبیذهیثْجَدسخنراثِپشضکگشارش

ًبخَاساتِگبًٍِقبیع28کِیکیاسهَاردثعذاسپذیزشثیوبردرجِسٍِچْبرثستزسخنثِهحطهطبّذُپزستبر .15

هَظَ راثِکبرضٌبسّوبٌّگکٌٌذُتْذیذکٌٌذُحیبتثیوبراى،گشارشٍقبیعًبخَاستِهیثبضذ،ثبتکویلفزم

 دّذ.اؼال هیایوٌیثیوبریبدرتیبةایطبىسَپزٍایشرٍقت

ّابیثیوبرساتبىراثاِصاَرتهبّیبًاِثخص در ثستز سخن ثزٍس ٍ ضیَ  کیفیت ْجَدثٍدفتزپزستبریيسئَلیه .16

 پبیصهیکٌٌذ.

یابجْتثزرسیهذاٍمپَستٍّوکبریثبپزسٌلثخاصدرپیطاگیزیالسمخبًَادُثیوبرًکبتآهَسضیپزستبرثِ .17

 .ًوبیذهیثجتثیوبرپزًٍذُدررااراهِدادٍُدرهٌشلهزاقجتًٍحَُاسسخنهزاقجت

 :هَردًیازاهکاًات ٍ تسْیالت 
-

 هٌامع:

راَىمیای اریایا ا ايلییٍ     ،حسیه شییری  -مفرد ویک ريان مالحت :تألیف ،ICUکار در  کتاب کتاب مرجع استاوداردَای خدمات پرستاری،
تجر یٍ  دستًرالعمل گزارش فًری يقااع واخًاستٍ تُداد کىىدٌ حیات  یمیاران ا الغیا يیارت  ُداشیت،    ، پرستاری ا الغا يیارت  ُداشت

  یمارستان











 کنندگان تهیه/ کننده تهیه

حجیجیعؽیِ

(آیسییَ)سزپزستبر

فزجیهْسب

(آیسییَ)پزستبر

تٌجیهحسي

(کٌٌذُایوٌیثیوبرکبرضٌبسّوبٌّگ)

ٍلیاللْیهختبر

(َپزٍایشرارضذثبلیٌی)س

چقبییهصؽفی

(سَپزٍایشرآهَسضی)


 ابالغ کننده کننده تصویب تأییدکننده

هحسٌیاکجز

)هتزٍىثیوبرستبى(

هحسٌیاکجز

)هتزٍىثیوبرستبى(

دکتزسیذهحوذجوبلیبى

)ریبستثیوبرستبى(






