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  زیرر   صًرت  بٍ بیمبرستبنسًپريایسر يقت بب وظبرت مسئًل فىی  ي ببلیىی َبی بخشایه دستًرالعمل ببیستی تًسط پرسىل  

 اوجبم شًد:

 بخشی: درين جبیی جببٍ

ز اًتقعبل  ًیعب  هعل ا )ل ؼرایطی ًظیر تغییر ٍضعؼیت ثیوعبر  اًتقبل ثیوبر ثِ تخت یب اتبق دیگر ثِ دلیثخػ ظرپرظتبر یب هعئَل ؼیفت  .1

 .ًوبیذیذ یتب را( ت ایسٍلِتخثِ ثیوبر ثعتری در ثخػ ػفًَی 

ًکعبت ایوٌعی   کلیعِ  را آهبدُ ًوَدُ ٍ ( اًتقبل حیي در احتوبلی اظتفبدُ )جْتثیوبر اًتقبل جْت الزم تجْیساتپرظتبر هعئَل ثیوبر  .2

 .گیرددر ًظر  ٍیدر ٌّگبم اًتقبل را ثیوبر 

 زهبى اًتقبل، ؼوبرُ اتبق ٍ تخت جذیذ ثیوبر هطلغ کٌذ.  ٍ  ػلت، اّذاف، ثیوبر ٍ خبًَادُ ٍی را از ظرپرظتبر یب هعئَل ؼیفت .3

 .ذدّ اًجبم را ،HISثیوبر در تخت جذیذ در ظیعتن  قرارگیریٍ ٍضؼیت  ای پرًٍذُ اًتقبل هعتٌذات هعئَل ؼیفتپرظتبر  .4

 تبثلَی ثبالی ظر ثیوبر را اص ح کٌذ.رظتبر هعئَل ثیوبر پ .5

 اتصبالت ثیوبر را پط از اًتقبل ثررظی کٌذ.پرظتبر هعئَل ثیوبر  .6

 :ببلیىی َبی بخش بیه جبیی جببٍ

 .ثجت کٌذ پرًٍذُ در را دیگر ثخػ ثِ ثیوبر اًتقبل دظتَر پسؼک (1

 را کٌترل کٌذ. دیگر ثخػ ثِ ثیوبر اًتقبل هَرد در پسؼک دظتَر هعئَل ؼیفتپرظتبر  (2

 الزم را اًجبم دّذ. ّوبٌّگی ثیوبر اًتقبل جْت هرثَطِ ثخػ هعئَل ؼیفتثب  هعئَل ؼیفتپرظتبر  (3

 .هطلغ کٌذ، زهبى ٍ ًَع ثخػ هحل اًتقبل ػلت، اّذاف، ثیوبر ٍ خبًَادُ ٍی را از ظرپرظتبر یب هعئَل ؼیفت (4

را جْعت   ثیوبر ٍضؼیت ٍ کٌترل کردُ اًتقبل از قجل هجذأ ثخػ در ی راحیبت ػ ئن ولِاز جٍضؼیت ظ هت فؼلی ثیوبر ثیوبر پرظتبر  (5

 قیعذ  پرظعتبری  گعسارغ  در ل رااًتقب لحظِ تب ؼیفت اثتذای از ثیوبر ٍضؼیتي ّوچٌی ز آظیت حیي اًتقبل، تلجیت ًوبیذ.ا پیؽگیری

 ًوبیذ.

ًکعبت ایوٌعی   کلیعِ  را آهبدُ ًوَدُ ٍ ( اًتقبل حیي در احتوبلی اظتفبدُ )جْتثیوبر اًتقبل جْت الزم تجْیساتپرظتبر هعئَل ثیوبر  (6

 .گیردثدر ًظر  ٍیدر ٌّگبم اًتقبل را ثیوبر 

 .هٌتقل کٌٌذ هرثَطِ، ثخػ ثِثب رػبیت ًکبت ایوٌی  ٍیلچر یب ثراًکبرد ثبثیوبر را  خذهبت( )ًیرٍیٍ ثیوبرثر پرظتبر هعئَل (7

 د، هٌتقل ًوبیٌذ.حَیل گرفتِ ٍ ثب ثیوبرثر ثخػ خَت ICU، پرظتبر ثخػ هقصذ ثیوبر را در ICUدر اًتقبل ثیوبر از * 

 .تحَیل ثگیرداز پرظتبر ثخػ هجذا ٍی را  ای پرًٍذُ هعتٌذات ٍ برثیودر ثخػ هقصذ  ؼیفت هعئَلپرظتبر  (8

 .ارائِ دّذ پرظٌل ثِثیوبر را  اًتقبل هَرد در الزم ّبی آهَزغ ظرپرظتبر (9

 .ًظبرت کٌٌذ ثیوبر اًتقبل ٍ ایوي صحیح رًٍذ ثر ظَپرٍایسر ٍ ظرپرظتبر (11

 .ثررظی کٌذحیي ٍ پط از اًتقبل را کلیِ اتصبالت ثیوبر پرظتبر هعئَل ثیوبر  (11

 :رادیًلًشی(ي  هاسکتیسی –فیسًوًگرا) نبیمبرستب پبراکلیىیک ياحذَبی بٍ بیمبر اوتقبل

 .ذکٌ ثجت پرًٍذُ در را ظًََگرافی ٍ اظکيتیظی گرافی، درخَاظت پسؼک -1
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 ک را کٌترل ٍ ٍارد کبردکط ًوبیذ.سؼپ درخَاظت پرظتبر -2

 را درخَاظعت  ٍاحذ تصَیرثرداری اًجبم دادُ ٍ ثب را الزم ّوبٌّگیدر صَرت اظتیجل ثَدى ؼرایط ثیوبر،  ظرپرظتبر یب هعئَل ؼیفت -3

 کٌذ.ثجت  HIS در ظیعتن

ًکعبت ایوٌعی   کلیعِ  را آهبدُ ًوَدُ ٍ ( اًتقبل حیي در احتوبلی اظتفبدُ )جْتثیوبر اًتقبل جْت الزم تجْیساتپرظتبر هعئَل ثیوبر  -4

 .گیردثدر ًظر  ٍیدر ٌّگبم اًتقبل را ثیوبر 

 صعَیرثرداری تثِ ٍاحذ  فرم درخَاظتثیوبر را ثب ثیوبرثر ٍ ، (یر اظتیجل ثَدى ؼرایط ثیوبردر صَرت ثذحبل یب غ)پرظتبر هعئَل ثیوبر -5

 هٌتقل کٌذ.

 .هَرد ًیبز اظت، پرًٍذُ ثیوبر ًیس درخَاظتاًجبم ظًََگرافی ػ ٍُ ثر فرم جْت * 

 .ثبزگرداًٌذ هرثَطِ ثخػ ثِ ؼذُ درخَاظت خذهت اًجبم از پطرا  ثیوبرٍ ثیوبرثر، پرظتبر  -6

 ذ.کٌت در گسارغ پرظتبری ثجکبهل  طَر  ثِ را آًْب ٍ ًتبیج ؼذُ  اًجبمکلیِ اقذاهبت  پرظتبر هعئَل ثیوبر -7

 :َب بخش بٍ عمل اتبق از بیمبر اوتقبل

ریکبٍری هجٌی ثر َّؼیبر اًتقبل ثِ ثخػ تَظط پسؼک هؼبلج ٍ ثیَْؼی، دظتَر ثجت ٍ  ثیوبر آهذى َّغ ثِ از پطی ریکبٍر پرظتبر .1

 .دّذ را ثِ پرظتبر هعئَل ؼیفت ارائِگرفتِ ٍ گسارغ ثیوبر  توبض هرثَطِ ثخػ ثب ،ثیوبر ثَدى

 پرًٍعذُ  ٍ حیعبتی  ػ ئن ػول، هحل ،اتصبالت ثیوبر، َّؼیبریًوَدُ ٍ   هراجؼِ ػول اتبق ثِ ثراًکبرد ٍ رثثیوبر ثب ّوراُ ثخػ پرظتبر .2

 .گیرد  تحَیل ریکبٍری پرظتبر از ،رت ٍجَدٍ ًوًَِ پبتَلَشی در صَّوراُ ثب پرًٍذُ  را یوبرث ٍ کٌترل را ثیوبر

 ثیوعبرثر ٍ پرظعتبر  کعردُ ٍ  ثیوبر را ثِ ثراًکبرد ثخػ هٌتقعل   ،ٍ رػبیت ًکبت ایوٌیثب ًظبرت پرظتبر ثخػ اتبق ػول ٍ ثخػ ثر ثیوبر .3

 اًتقبل دٌّذ.هرثَطِ ثِ ثخػ بیت ًکبت ایوٌی ثیوبر ػٍ رثب پرًٍذُ ٍ هلحقبت ثیوبر را  ثخػ

 ي تسُیالت مًرد ویاز:امیاوات 
 اکعیصى، پبلط اکعی هتر، آهجَثگ ٍ هبظک ٍ ...تجْیسات حوبیتی حیي اًتقبل هبًٌذ کپعَل ٍیلچر،  ثراًکبرد،

 مىابع:
 تجرثِ ثیوبرظتبى، دظتَرالؼول ّبی اث غی ٍزارت ثْذاؼتاظتبًذاردّبی خذهبت پرظتبری، کتبة 

 کىىذگبن ُیٍت/ کىىذٌ تُیٍ

 ػصوت رًججر

 (اٍرشاًط )ظرپرظتبر

 حیذریًیرُ 

 (اٍرشاًط )پرظتبر

 زًذیاػظن 

 (ظَپرٍایسر ثبلیٌی)

 ٍلی اللْیهختبر 

 (ظَپرٍایسر ارؼذ ثبلیٌی)

 غ هیهرین 

 (پرظتبر ثیَْؼی)

 حجیجیػطیِ 

 پرظتبر آی ظی یَ()ظر

 ابالغ کىىذٌ کىىذٌ تصًیب تأییذکىىذٌ

 هحعٌیاکجر 

 )هترٍى ثیوبرظتبى(

 هحعٌیاکجر 

 )هترٍى ثیوبرظتبى( 

 دکتر ظیذ هحوذ جوبلیبى

 )ریبظت ثیوبرظتبى(

 


