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  مىظوًر   بٍ باشىذ. ایه بیمارانمی ویاز بٍ دریافت خذمات تشخیصی ي درماوی يیصٌ در ايلیه فرصتبیماراوی َستىذ کٍ بٍ دلیل شرایط مًقت یا دائمی بیماران پرخطر

 ایمه. وقص ایمىی ماوىذ بیماران دیابتی. خًد گیروذ؛ تشخیص ي درمان مشکالت فًری ي بالقًٌ با ايلًیت ي تحت وظر مىظم ي مستمر قرار می

 َای فًری ضريرت پایذارسازی ي خريج آوُا  دلیل در شرایط تُذیذکىىذٌ حیات قرارگرفتٍ ي ارائٍ مراقبت د کٍ بٍ َرشًاطالق می بیماران ايرشاوس بٍ بیماران بذحال

 از شرایط بحراوی است.

 نحوه عملکرد در خصوص بیماران پرخطر و اورژانسی

 َای بالیىی  يیصٌ ريسای بخش  درماوی بٍ کارکىانکلیٍ مخاطبیه: 

  تا سالم

تالیىی اعتثارتخشی، مثىیی تیز اتیالح و یًٌ عم دیزد در       َای عمًمی  مزالثت 3-1اس استاوذارد ب  2احتزاماً تا استىاد تٍ سىجٍ 

 گزدد: خظًص تیماران پزخطز ي ايرصاوسی مًارد سیز اعالم می

 :وحًٌ عملکرد در بیماران ايرشاوسی

دَىیذٌ حییات سیزی اً      الذامات وجات ،تاشذ کٍ طثك ارسیاتی ايلیٍ مشخض گزدیذ تیمار در گزيٌ تیماران ايرصاوسی می طًرتی در

)پششی   ٍمزتًط تخظظیی  ايرصاوی  تًسیس سیزيی     يیشییت ي مشیايرٌ   ،ي مطاتك دستًرال مل ت ییه تاسٌ سمیاوی  گزفتٍاوجام 

 گیزد. م الج/آودال/رسیذوت ارشذ( طًرت می

 دَىذٌ حیات شامل:  اقذامات وجات

o ٌيوتیالتًر اس استفادٌ -کزیدًتیزيئیذکتًمی -تزاشٍ گذاری لًلٍ -آمثًتگ ي ماس  تا تىفسی: تًُیٍ/ ًَایی را 

o پًستی میدزپی  -ايرصاوسی کاردیًيرصن -الدتزیدی: دفیثزیالسیًن مذاخالت 

o استخًان داخل تشریكتاس،  تًراکًتًمییًسىتش، پزیدارد سًسن، تا سیىٍ لفسٍ ًستًمیپزيسیجزَا: تًراک 

o : شذیذ خًوزیشی کىتزل-خًن تشریك -تذن مای ات احیاء َمًدیىامی 

o ،آدوًسیه ي... آتزيپیه، ديپامیه، ،%50 دکستزيس داريَا: ماوىذ والًکسان 

o  :اتاق عمل تٍتیمار  اوتمال ايرصاوسیجزاحی 

 :وحًٌ عملکرد در بیماران پرخطر

کىىیذٌ حییات سیزی اً      الیذامات کمی   تاشذ،  ر در گزيٌ تیماران پزخطز میکٍ طثك ارسیاتی ايلیٍ مشخض گزدیذ تیما طًرتی در

تخظظیی  يیشییت ي مشیايرٌ تیمیاران پزخطیز تًسیس سیزيی         ،ت یییه تیاسٌ سمیاوی    گییزد ي مطیاتك دسیتًرال مل    اوجام میی 

 گیزد. ( طًرت می/رسیذوت ارشذ)متخظض ممیم/آودالمزتًطٍ

 تیىی َای لکاوً یا ماس  طزیك اس اکسیضن جُت کم  در راٌ ًَایی ي تىفسی: تجًیش 

 جُت مذاخالت الدتزیدی: ماویتًریىگ ل ثی 

 آسمایشات –ل ة  جزَا: وًاریجُت پزيس- FAST 

 جُت َمًدیىامی : رگ گیزی 

 ،آگًویست دي تتا اسپزی درد، کىتزل َپاریه، تیًتی ، آوتی جُت داريَا: آسپزیه 

 جُت جزاحی: لزار دادن تیمار در لیست تیماران پزخطز اتاق عمل 

 :)عج(يلی ظزکىىذٌ تٍ تیمارستان   لیست تیماران پزخطز مزاج ٍ* 

 َای پزخطز  تارداری .1

 ش سطح ًَشیاری تا احتمال ویاس تٍ ایىتًتاسیًنتیماران تا کاَ .2

 ایىتًتٍ تیماران .3

 CPRتیماران ت ذ اس ارست ل ثی تىفسی ي اوجام  .4

 (Status Epilepticus)تیماران تا تشىج مذايم  .5

 DKAتٍ  تیماران مثتال .6
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 تیماران پ  اس اکستًتاسیًن .7

 آمثًلی ریٍ .8

 تیماران ادم حاد ریٍ .9

 یت تا پاراگًاتتیماران دچار مسمًم .10

 تیماران دچار مسمًمیت شذیذ تا ارگاوًفسفزٌ ي ارگاوًک زٌ َمزاٌ تا عالئم .11

 تیماران دچار مسمًمیت شذیذ تا تتات ًکزَا ي ک سیم ت ًکزَا ي عالئم شذیذ مسمًمیت .12

 COتیماران دچار مسمًمیت شذیذ تا  .13

 اٌ تا عالئمَمز ، فىًتارتیتال ي کارتاماسپیهTCAتیماران دچار مسمًمیت شذیذ تا  .14

 تیماران دچار مسمًمیت شذیذ تا متاوًل ي ضذ یخ .15

 مسمًمیت شذیذ تا لزص تزوج .16

 مسمًمیت شذیذ تا سیاوًر، جیًٌ ي ارسىی  .17

 َای شذیذ تا عالئم سیستمی  )مارگشیذگی ي عمزب گشیذگی(  گشیذگی .18

 َای شذیذ تا مخذر  مسمًمیت .19

 ARDSتیماران دچار  .20

 تیماران دچار مشدالت ل ثی شذیذ .21

 تٍ وارسایی ک یٍ تیماران مثتال .22

 تیماران تا وارسایی شذیذ کثذی .23

 تیماران تا تزيمای وافذ شدم ي لفسٍ سیىٍ .24

 يیضٌ َای  تستزی در تخش تیماران .25

 

 

 :کىىذٌ ابالغ

 بیمارستان رئیس

 محمذ جمالیان سیذ دکتر


