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 بيمارستان کالنسياست هاي 
 

 بخشهاي پاراکلينيک و پشتيبانی سپاري برون
  بخشهای درمانی اجتناب گردد و سعی گردد واحدها و بخش های براساس اصل خیریه بودن بیمارستان حتی االمکان از برون سپاری

 مختلف بیمارستان نیز توسط خود بیمارستان اداره گردد.

  موسس و براساس اقتصاد سنجی انجام گردد. نظر هیات در صورت لزوم برون سپاری بخشهای موردنیاز با 

  ،هستند . آنژیوگرافی، ی هسته ایپزشکبخشهایی که در اولویت برون سپاری باشند شامل؛ دندانپزشکی 

 امور حقوقی بیمارستان -پیمانکاران -تیم مدیریت اجرایی -هیئت موسس ذینفعان: 

خيرین معتمدین و کمک هاي نقدي و غير نقدي  استفاده از  

 جهت دریافت کمکهای نقدی خیرین برگزاری جلسات در ماه رمضان  

  انمددکاری بیمار درخصوص نقدی و غیرنقدیمرکز جهت دریافت کمکهای ثابت  ینخیرهمکاری با 

  پزشکی تجهیزات برخی از خیرین در خصوص خریداستفاده از کمکهای 

 توسط خیرین به بیمارستان جهت انجام خدمات سالمت ان معرفی شدهبیمار پذیرش  

 واحد مددکاری -تیم مدیریت اجرایی -خیرین -هیئت موسسذینفعان: 

دانشگاه و وزارت متبوعاجراي دستورالعمل هاي ابالغی   

 اجرای کلیه دستورالعمل های ابالغی وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 

 پرسنل بیمارستان -تیم مدیریت اجرایی -مسئول فنی -ریاست -همراهان بیماران -بیمارانذینفعان: 
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 تكریم ارباب رجوع

  و تعیین مسول رسیدگی به شکایاتدفتر شکایات اختصاص 

 انجام رضایت سنجی بیماران به صورت سه ماهه 

  و انجام اقدامات اصالحیبررسی علل اصلی شکایات بیماران 

  پرستار خوش آمدگواختصاص (welcome nurseجهت خوشامدگویی و راهنمایی بیماران ) 

 و التزام به رعایت مفاد آن نصب منشور حقوق بیمار درسالن های انتظار 

 بیماران، همراهان پرسنل بیمارستان،معاون درمان، مترون، سرپرستاران،ریاست مرکز، ذینفعان: 

پرسنلاستخدام    

 پست مربوطه شرایط احراز  نیازسنجی واحد منابع انسانی، با درنظرگرفتن نیرو بر اساس جذب 

  در قالب قراردادهای منطبق با قانون کار تامین اجتماعی استخدام پرسنل 

  به صورت قراردادهای شش ماههعقد قراردادها در ابتدا به صورت سه ماهه و سپس  

 توانمندسازی علمی و مهارتی کارکنان موجود ازطریق برگزاری آموزش های داخل سازمانی 

 کلیه پرسنل-معاون درمان -مترون -مدیریت–ریاست ذینفعان: 

 همكاري پزشكان با بيمارستان

  شش ماهه  قرارداد صورت پزشکان بهبا قرارداد عقد 

 به صورت طرح  پزشکانبا  عقد قراردادprivilege  

  براساس تعرفه های مصوب وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی صورت پرکیس کلیه پزشکان به پرداخت به 

 امورمالی –پزشکان  -معاون درمان -هیئت مدیره -ریاستذینفعان: 
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ایمنی بيماردرمانی و  –رعایت استانداردهاي بهداشتی   

  التزام به رعایت استانداردهای ابالغ شده در سه حیطه فوق  

 شناسایی مخاطرات ایمنی بیماران و کارکنان و اجرای راه کارهای پیشگیری از مخاطرات 

  اجرای روش های بهبود مستمر کیفیت 

 جمعیت تحت پوشش منطقه -بیمارانپرستاران،  -، پزشکانکارشناسان بهداشت – معاون درمان - ریاستذینفعان: 

 پرداخت مبتنی بر عملكرد

  پرداخت حق الزحمه کامل به پزشکان صرفا به ازای ارائه خدمات تشخیصی و درمانی به بیماران 

  به صورت فصلی بر اساس عملکرد پرسنل و پاداش های موردی به  کارانهپرداخت  

 پرسنل -پزشکان -امورمالی -پرستاریمدیره  -معاونت درمان -مدیریت –ریاست ذینفعان: 

  اقتصاد مقاومتی مدیریت هزینه در اقتصاد درمان در راستاي

 انرژی، مصرف صرفه جویی در میزان 

  با کیفیت تاکید بر خرید کاالهای ایرانی 

 تهیه تجهیزات پزشکی یکبار مصرف 

مسوول تجهیزات  -مسوول داروخانه -امورمالی -بیمارستانمسوول فنی  -مدیره پرستاری -درمانمعاونت  -مدیریت –ریاست ذینفعان: 

 مسوول تاسیسات -پزشکی

و بخشهاي پاراکلينيک بيمارستان توسعه  

 از طریق ساخت و تجهیز ساختمان جدید بیمارستان گسترش بخش های درمانی فعلی 

   بخش راه اندازیNICU – بخش اسکن تالیوم 

 افزایش خدمات پاراکلینیک 

-پرسنل -پزشکان -بیماران -خیرین-هیات امنا -مسوول فنی بیمارستان -مدیره پرستاری -درمانمعاونت  -مدیریت –ریاست ذینفعان: 

 بیمه ها -جمعیت تحت پوشش
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 همراهان بيمار

 الزام وجود همراه جهت نوزادان و اطفال 

  ،بیمار  معالجدستور پزشک حسب  و نیاز بیمار و بنا به ضرورتحضور همراه جهت سایر بیماران 

  و رفاهی جهت همراهان با دریافت هزینه همراهخدمات تغذیه ای ارائه 

 ترخیص- امورمالی -مدیریت-پرستاران -پزشکان-همراهان -بیمارانذینفعان: 

 

 کالن بيمارستان اهداف 
 

Goal 1:  ايمني بيمار وکارکنانحفظ و ارتقاي 

Goal 2 : در راستاي رضايتمندي گيرندگان  تشخيصي و بهداشتي –ارتقاء کمي و کيفي ارائه خدمات درماني

 خدمت

Goal 3:  و افزايش درآمدها مديريت منابع انساني و مالي مبتني بر کاهش هزينه 

 

 (:VISIONچشم انداز،دورنما)
 بيمارستان خيريه سوم شعبان برترين بيمارستان ازجهت ارائه بهترين خدمات باکيفيت باالبه بيماران

 .محل کارآمدوايده آل براي فعاليت پرسنل باشدبوده ونيزيک 

 (:MISSIONرسالت)
 ين بيمارستان بدنبال ارائه مناسب ترين سطح،خدمات درماني تشخيصي به مراجعين بارعايت کاملا

 .حقوق بيمار مي باشد

  



 

 بيمارستان خيرهي سوم شعبان
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي 

 درماني شهيد بهشتي

 3sh –NB – 17 -01 79بهار  :بازنگري بعدي 79بازنگري : بهار تاريخ  20شماره بازنگري : 

 

7 
 

 ارزشها: و باورها اعتقادات و
  پايبندي به اصول وارزشها وکرامت انساني وحقوق مشتريان 

  به اصول علمي واستانداردهاپايبندي 

 پاسخگويي شايسته به انتظارات مراجعين 

 توانمندسازي کارکنان 

 ارتقا سطح مشارکت بامراجعين 

 استقرار سيستم مديريت خطروحفظ ايمني بيمار 

 

 منشورحقوق بيمار درایران 
 

 دريافت مطلوب خدمات سالمت حق بيماراست (1

 دراختياربيمارقرارگيرداطالعات بايد به نحومطلوب وبه ميزان کافي  (0

 حق انتخاب وتصميم گيري آزادانه بيماردردريافت خدمات سالمت بايدمحترم شمرده شود (3

 ارائه خدمات سالمت بايدمبتني براحترام به حريم خصوصي بيمار)حق خلوت( ورعايت اصل رازداري باشد (4

 دسترسي به نظام کارآمد رسيدگي به شكايات حق بيماراست (5

 

     ICUمعرفی بخش 
     

 30اين بخش مي باشد  بهادريبيمارستان سوم شعبان به رياست دکترحسين چيذري وسرپرستار خانم  ICUبخش 

منشي در اين بخش مشغول به کار مي  1کمک بهيار و  10  بهيار ، 9پرستار ،  11تخت فعال دارد .  11نفر پرسنل و 

 باشند . 
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 و ساختار فیزیكي   ICUبخش 

بيمارستان درمجاورت اتاق عمل واقع شده است ودسترسي به آن ازطريق راه پله  دومدرطبقه  ICUبخش 

اين بخش ازيک درب شيشه اي  . ورودي مي باشد 0وآسانسور ازسمت اورژانس ميسر مي باشداين بخش شامل 

کنند درب شيشه اي ديگر براي ورود و خروج پزشكان ، پرسنل بخش و مالقات بيماران ورودوخروج مي 

  کنندگان مي باشد . 

اصلي يک عددبرانكارد وکپسول اکسيژن پرتابل جهت نقل وانتقال  بخشبالفاصله بعداز درب شيشه اي وورود به 

س بهداشتي جهت پرسنل بيماران قراردارد.کپسول اطفاي حريق نيزدرابتداي ورود به بخش وجوددارد وسروي

 وجهت بيماران به صورت مجزا درنظرگرفته شده است.

 کتابخانه بخش مجهز به کتب علمي وآموزشي وپزشكي نيزدربخش وجوددارد.

،پوسترآموزش هاي داروهاي ترالي اورژانس مخصوص پرسنل CPRپوسترهاي آموزشي بخش ازجمله پوستر

 وبرداطالع رساني درراهرو بخش نصب گرديده است. ،بردآموزشي مخصوص پرسنلدرراهرو نصب شده است

 سيستم گرمايشي بخش به صورت فن کوئل مي باشد.

 ایستگاه پرستاري 
 مجهز به يک دستگاه مانيتور مرکزي جهت مانيتورينگ بيماران مي باشد.

که درآن اطالعات وبرنامه هاي آموزشي،اطالعات دارويي، وبرنامه  سوِنيک دستگاه کامپيوتر مجهزبه سيستم 

کامپيوتر ديگر  طراحي ونصب شده است. ايمني بيمار و ...  کنترل عفونت ، هاي آموزشي ،اعتباربخشي،بيماريها،

 مربوط به منشي و پرونده بيماران مي باشد . 

هت قراردادن اوراق موردنيازبخش،پرونده پزشكي ايستگاه پرستاري مجهزبه فايل وقفسه هايي باطبقات متعدد ج

 بيمار،دفاترتحويل وتحول بخش،قفسه هاي مخصوص داروهاي مخدرمي باشد.
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زونكن کنترل عفونت،زونكن اعتباربخشي زونكن  دوخط تلفن داخلي ويک خط تلفن آزاددربخش موجوداست.

ساني شامل برنامه کليدي پزشكان آموزشي بخش درايستگاه پرستاري درفايل مخصوص قراردارد.برداطالع ر

بيمارستان وبرنامه کداحياء واطالعيه هاي جديد،دستورالعمل شست وشوي دست ها،ضدعفوني کننده دست ها 

پرستاري نصب شده است.وسايل وداروهاي مصرفي  ونحوه استفاده از محلول ضدعفوني برروي ديوار ايستگاه

 وازداروخانه بيماران روزانه ازطريق سيستم رايانه اي ثبت 

بيمارستان تحويل ودرباکس هربيمار به طور جداگانه گذاشته مي شود.درصورت قطع داروي بيمار به داروخانه 

 عودت داده ميشود وبرگه آن درپوشه مخصوص بيمارثبت مي شود.

رختكن پرسنل آقايان درداخل بخش جنب اتاق پزشكان ودراول راهروقراردارد.کمدپرسنل جهت البسه 

دررختكن موجوداست،رختكن پرسنل خانم درخارج ازبخش درپاگردپله   ندلي،يخچال مخصوص پرسنلوميزوص

 هاي طبقه چهارم قراردارد.

سرويس بهداشتي پرسنل سرويس ايراني وحمام براي استفاده پرسنل درکناراتاق تريتمنت ويک سرويس بهداشتي 

استفاده پرسنل درنظرگرفته شده است.محلي جهت  باسرويس ايراني براي استفاده درکنار ايستگاه پرستاري جهت

شست وشوي طي هاي عفوني مي باشد که مكان آن ابتداي ورودي بخش کناردرب شيشه اي درنظر گرفته شده 

 است،اين مكان روزانه چندين باربامواد آنتي سپتيک ضدعفوني مي گردد.

 تجهيزات بخش
 يک عدد کپسول نصب شده است که داراي پريزبرق،المپ،مانيتورينگ، ICUباالي سرهرتخت 

 ساکشن،سانترال،مانومتر اکسيژن سانترال،محل نام مي باشد.

 مانيتورينگ ها داراي آيتم هاي فشارخون،درجه حرارت،پالس اکسي متروتعدادتنفس مي باشد.
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اراي نرده محافظ وپايه سرم تختهاي بيماران باقابليت سه شكن وقابليت کم وزيادکردن ارتفاع ود

جهت استفاده بيماران تعبيه شده است.تمام تخت ها داراي گوشي فشارخون  ست،کنارهرتخت چهارپايه والکرا

 مجزا،آمبوبگ يكبارمصرف مي باشد.مابين تخت ها جهت راحتي وآسايش بيماران پرده نصب شده است.

 ظرگرفته شده است.يخچال جهت بيماران وخط تلفن آزادوصندلي جهت بيماردرن

ترالي کدباتجهيزات مصوب دربخش موجوداست.درهرشيفت کاري درابتداي شيفت توسط پرستارمسئول تحويل 

 گرفته ودرچارت مخصوص ثبت مي گردد.

،ست ECGدستگاه راديوگرافي پرتابل دربخش موجودمي باشد،سرنگ پمپ وپمپ انفوزيون،ونتيالتورودستگاه 

 يلچر  دربخش موجوداست.کامل افتالموسكوپ،اتوسكوپ،و

سه عدددربخش موجوداست.نگاتوسكوپ وخط کش  سه راه  CVPهرتخت مجهزبه تشک مواج مي باشد.کاتتر

CVP ،دستگاه بخور مانومترپرتابل،ساکشن پرتابل،سفتي باکس،دستگاه بخورگرم وسرد،پايه سرمOHIO بين،

 جهت البسه آلوده،کمدحاوي ملحفه،البسه،پتودربخش موجوداست.

تمام وسايل تريتمنت به طور کامل  چ ولگن جهت شست وشوي دست وصورت بيمار دربخش موجوداست.پار

دربخش موجوداست که شامل)انواع سرم ها،داروهاي بيماران وداروهاي استوک بخش شامل داروهاي خوراکي  

اسک بيني ،انواع سوندها،ميكروست،ست سرم،ست خون،تيغ بيستوري،وسايل رگ گيري،انواع چسب مي وتزريق

 وسيني مخصوص تزريق  وپانسمان موجوداست.ظرف جهت آزمايشات دربخش موجوداست.

 ،عينک،ماسک،گان،کيف آب گرم وسرد،سيني مخصوص معاينه وچكش رفلكس موجوداست. ،چسبباند،گاز

روي تجهيزات نصب شده عالوه بر زونكن تجهيزات پزشكي  ICUدستورالعمل وطرز کارکليه ي تجهيزات بخش 

 . است

 ICUتجهیزات موجود در بخش 
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 توردستگاه ونتيال(1                                  

 لوله ونتيالتور(2                                  

 پرفيوزردستگاه                                                        کابل برق(3                              

 پرفیوزر         -2هموديفايد                          (4            ونتیالتور-1

 شيلنگ اکسيژن                                                    کابل برق(5                               

 پايه ونتيالتور(6                                    

 دستگاه ساکشن                                                        دستگاه مانيتور                              

 محفظه جمع آوري ترشحات                                                      کابل مانيتور                          

 لوله ساکشن      ساکشن ثابت-4             ورپالس مانيتمانیتور          -3

 کانكشن                                     کابل کنترل درجه حرارت                               

 کابل کنترل فشارخون                                

 

 

 

 محفظه ها                                                                    تخت                                     

                                              تشک مواج                                          
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 کابل دستگاهساکشن پرتابل      -6           پمپ تشک مواج           ICUتخت  -5

 کابل کنترل تخت                                          

 سوندساکشن                                                         کابل پمپ تشک                                          

 

 دستگاه پالس اکسي مترپرتابل-13                       کمدکنارتخت بيمار-12         پايه سرم-9

 دستگاه نوارقلب-14      صفحه زيرفلوچارت       -11           آويزثابت سرم-9

7-BED TABLE              10-                   مانومتراکسيژن-15پانل تجهيزات 

 دستگاه                                                         

 کابل مانيتور                                                        

         شوک دادن PUDELدستگاه الكتروشوک        -16

 کابل پيس                        عدد زول0                      

 

 دستگاه دياليز  -عدد (   1دستگاه مانيتورينگ قلبي پرتابل )

                

 اتوسكوپ-)بدنه(                                     ترالي -                                    

 چراغ قوه-طبقات ترالي                                         -                                           
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 CPRتخته ي -وسايل موجود درترالي                           -       ترالي احیاء -17

 دستگاه فشارخون پرتابل-        تيغه ها                        آمبوبگ             

 دستهالرنگوسكوپ           -                  عدد0                 

 افتالموسكوپ      -                                           

 ترالي دارو                                                             وگرم دستگاه بخورسرد-11

 پاراوان-                                                                                                      

 تلفن ها -                                                                    دستگاه بخورگرم-11

 صندلي ها-                                                                                    اوهایو-22

 يخچال-وسایل عمومي        -25                                                المپ هیت -21

 قفسه هاي دارويي-                                                                 جیوه ای فشارسنج-22

 ع ست هاانوا-                                                                         مانیتورسانترال-23

 برانكارد 

                                                                                                     

                                                                  مانيتور                                   

                                                                     کيبورد                                   

 موس         کامپیوتر بخش-24
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 صفحه زيرموسي                  عدد0               

 ست پانسمان                                           

 LPست                              

 ست بخيه         انواع ست ها

 CVP ست                                     

 ست کت دان                                     

 

 

 zollدستگاه الكتروشكوک مدل 

تعيين ميزان انرژي  را جهت 0جهت روشن نمودن دستگاه دکمه سبز باشماره يک رافشارمي دهيم.سپس کليد 

يا نارنجي رنگ براي شارژ کردن وآماده شدن جهت شوک رافشار  3،کليد شماره  جهت شوک فشارمي دهيم

مي دهيم.بعداز صداي آالرم دستگاه راجهت تخليه ي الكتريكي وانجام شوک دودکمه تعبيه شده  روي پدالهاي 

 نوم واپلكس(روي بدن بيمارناحيه استر ل پدالهاروي دستگاه رافشارمي دهيم)بعدازتعيين نمودن مح

دپيس نيز مي باشد وبه عنوان پيس ميكرموقت استفاده مي شود.بعداز وصل نمودن دستگاه فيزيو کنترل داراي پ

کوئيک کومبو مي توان جهت بيمارپيس موقت قرارداد.تمام موارد شدت جريان نوع ليدهاي)يک،دو،سه(وسايز 

ECG،آالرم،PACE  وتعيينRATE صفحه نمايان مي باشد. روي 

 شكل صفحه ي بعد چگونگي وصل نوسان پيس موقت رانشان مي دهد.
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 ساکشن دستورالعمل کار با
 ميلي مترجيوه 122-02وکودکان  102-92فشارمناسب ساکشن راتنظيم کنيدبزرگساالن 

 يپرونتيله کنيد.اه%(o2 122بيمارراباچندتنفس عميق)باآمبوبگ و

 ساکشن ازخاموش بودن دستگاه اطمينان حاصل کنيد.درطي واردکردن سوند 

 هنگام خارج کردن کاتتر،آنرابه صورت دوراني حرکت دهيد.

 ثانيه طول بكشد)زيرا باعث هايپوکسي مي شود( 12-15هرساکشن حداکثر 

 %(o2 122يپرونتيله کنيد)باآمبوبگ و اپس ازهرساکشن،بيمارراه

 ينک،دستكشو شستن دست ها(اقدامات حفاظتي براي خودرافراموش نكنيد)ع

 سرویس بهداشتي بیماران

يک سرويس فرنگي وحمام جهت استفاده بيماران مي باشد اين محل روبروي اتاق تريتمنت وکنار درب ورودي 

تعبيه شده است.تمام بيماران بخش همراه کمک بهياران  مي باشد.ساکشن سانترال همراه بامانومتر دراين اتاق

 جهت حمام ودستشويي فرستاده مي شوند زنگ اخباردرحمام وتوالت وجودندارد.

 

 دفع پسماند:
دفع پسماند بارعايت اصول جداسازي پسماند ها وبانصب برچسب شبه خانگي وعمومي توسط پرسنل خدمات 

 زباله سوز منتقل مي شود.باردرروز انجام وزباله ها به محل 0
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ضدعفوني بخش روزانه چندين باربرحسب نياز بامحلول هاي معرفي شده ازکميته کنترل عفونت بيمارستان 

ژري وتحويل گرفتن ملحفه هاي وتوسط پرسنل خدمات انجام مي گرددونيز تحويل دادن ملحفه والبسه آلوده به لن

 دد.تميز روزانه توسط پرسنل کمک بهيارانجام مي گر

سطل زباله ها به کيسه مشكي جهت زباله هاي شبه خانگي،کيسه زرد جهت زباله هاي عفوني وکيسه 

 باتري هاو...(دربخش گذاشته شده است.-سفيدمخصوص پسماندهاي فلزات سنگين)جهت ترمومترها

 :ICUبيماران بستري دربخش 
 

 و...ARDS،دياليزي،DKA-COPD-CHF-بيماران بدحال ديابتي -

 POST CPRبيماران  -

 tiaبيماران باسكته مغزي و -

بيماران بعدازعمل جراحي که طبق مشاوره پزشک قلب باتشخيص جراح ياپزشک بيهوشي نياز به بستري  -

 ICUدر 

 بيماران قلبي که دچارنارسايي ريوي هستند ونياز به تهويه مكانيال دارند. -

 :ICUنقش بخش 
 ي جراحيتسهيل اعمال جراحي پيچيده وبيماران،باريسک باال-

 حمايت ازسيستم هاي صدمه ديده به بدن بيمار-

 شروع نارسايي اندام هابيماربراي  پيشگيري از  تراپيبهينه سازي وضعيت فيزيو-

 .پيشگيري ودرمان عوارض نارسايي ناشي ازسكته ي مغزي-

. 
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 بيمار: و یا انتقال ترخيص
بودندبسته به تحمل بيمار،بهبودي ودستورپزشک به تدريج کارهاي شخصي CBRبيماراني که درابتداي بستري 

خودرا انجام مي دهند وبعداز دستورپزشک جهت انتقال ياترخيص پس ازطي دوره درمان منتقل يا مرخص مي 

 ،CCUشوند براساس بيماران بستري بيماررا به بخش هاي 

 جراحي يا داخلي ويا بخش زنان وزايمان منتقل مي شوند.

 برنامه آموزشي به بيمار داده مي شود که هدف ازآن پيشرفت سالمتي وبهبود کيفيت زندگي آن است. -

خالصه پرونده،نسخه دارويي،کپي ازاکووآزمايشات درصورت نياز کپي از مدارک پزشكي گرفته مي 

وپيگيري شود مثل جواب سي تي اسكن وبه بيمارداده مي شود.تاريخ مراجعه به درمانگاه درجهت ويزيت 

 درمان به بيمارداده مي شود.

آموزش به بيمار درمورد نحوه فعاليت،تغذيه ورژيم غذايي،استفاده ازداروها به طورمنظم ودقيق طبق 

نظربودن پزشک،نحوه انجام گاواژ  دستورپزشک وآموزش عوارض دارويي پيگيري فيزيوتراپي ها وتحت

آموزش انجام آزمايشات به صورت دوره اي درموردنياز  ، ساکشن ، تغيير پوزيشن ، استفاده از ونتيالتور

 اوبرحسب شرايط بيمار.

درمورد بيماران جراحي نيزپس ازترخيص آموزشي الزم درمورد نحوه پانسمان وتعويض آن ومصرف 

آنتي بيوتيک زمان مراجعه به درمانگاه،خالصه پرونده بيماربه همراه کارت بدرقه بيمار که شامل نام 

 درمانگاه درآن درج گرديده است.درمان پزشک 

 ه آموزشي مي باشد.وارائه برگ«FACE TO FACE»آموزش بيمار به صورت 

 بادرصورت عدم تمايل بيماربه ارائه پروسه درمان به هردليل وماندن دربيمارستان بيمار

 ترخيص با ميل شخصي وزدن امضاء واثرانگشت بيمار وهمراهش درفرم کامل ترخيص.فرم  پرکردن
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 پذیرش بيماران:
 مي شود. انجامICUپزشک بيهوشي مقيم بخش بعداز انجام مشاوره  ICUپذيرش بيمار دربخش 

 بيماران باهماهنگي مسئول بخش بعداز ويزيت بيهوشي ازبخش ها پذيرش مي شوند.

جابه جايي بيماران بستري بعدازهماهنگي باپزشک معالج بامسئوليت پزشک مقيم بيهوشي صورت مي 

 گيرد.

انتقال بيماران ازبخش هاياازبخش اورژانس باهماهنگي پرسنل صورت ميگيرد.بيماران باداشتن پرونده 

بستري ودستورات دارويي ومراقبتي وداشتن دستبندمشخصات که شامل نام ونام خانوادگي بيمار،شماره 

اکسيژن پرونده،نام پدر،سن،نام پزشک وتاريخ بستري درمعيت پرستار بابرانكارد داراي کپسول 

 مي شود. منتقل ICUودرصورت نياز ونتيالتور پرتابل به بخش 

بيماراني که ازاتاق عمل بعدازجراحي پذيرش مي شوند توسط پرستار بخش جراحي بيمار بابرانكارد 

 باشرايط مناسب:داشتن اکسيژن ويا ونتيله باآمبوبگ  يااستفاده ازونتيالتور پرتابل،

خه شده است همراه پرونده پزشكي،گرافي ها،داروهايي که براي بيمار نسازاتاق عمل پذيرش مي شوند به 

 تحويل داده مي شود. ICUووسايل جانبي بيمار به پرستار بخش 

 :ICUپرستاري الزم درلحظه بستري بيماردر اقدامات 
 پرسنل پرستاري بخش ويژه اکثرأ بسيار باتجربه ونسبت  به مسائل علمي آگاه مي باشند.

لباس وشيو ناحيه سينه درآقايان به منظور  ورينگ کردن بيمار انجام مي شود پس ازتعويضابتدامانيت

دوعدد چست ليد در)فضاي بين دنده اي در خط ميدکالويل چسپ را مي  CHEST LEADچسبيدن 

 قرار مي دهيم(. APEXچسبانيم ويک عدد نيز در ناحيه 

 a3hکنترل عالئم حیاتي براساس وضعیت بیمار وسپس 
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 کنترل عفونت:
درمعرض خطر عفونتهاي اکتسابي ازبيمارستان مي باشند اين امربه دليل فرآيندهاي بيماري  ICUبيماران بخش 

زمينه اي است که اغلب باعث درجاتي ازضعف سيستم ايمني مي شود. داروهايي نظير:استروئيدها،مسير هاي 

ر غشاء موکوس رادور مي زنند به اين شكل اضافه متعدد وريدي ولوله هايي که مسيرهاي طبيعي دفاعي بدن نظي

 فلوردستگاه گوارش. لور طبيعي بدن خود مي باشند.خصوصاًمي شود،بيماران درمعرض ف

 قبل ازورود به بخش

 

بهتر است روپوش سفيد تعويض شود لباس سفيد تمايل به کثيف شدن دارند ومي توانند فلورميكروبي راازيک 

 کنند،بهتراست از گان آبي استفاده شود. بيماربه بيمار ديگر منتقل

قبل ازتماس بابيماريک گان يا پيش بنديكبارمصرف پالستيكي استفاده شود،دست ها رابا دقت بشوئيد ازالكل يا 

 هندسپت استفاده نمائيد.

 يان بيماران مشترک نباشد،به هرتخت گوشي جداگانه داده شود.تجهيزات م

 تفاده نشود.ازوسايل يک تخت براي تخت ديگر اس

 آمبوبگ،ايروي،لوله هاي ونتيالتوروفيلترهاي آنتي باکتريال همه يكبارمصرف مي باشند.

  :معكوسBarrier nursingپرستاری حائل یا 

 

زيرا دچار صدمه به سيستم ايمني به دليل درمان درمعرض خطر عفونت هستند  برخي بيماران دراين بخش گاهاً-

مي باشنداين بيماران دريک اتاق ايزوله بستري مي شوند وپرستاري حائل براي  HIVراديوتراپي يا -هاي دارويي

 حفاظت آن صورت مي گيرد.

 

 اصول پرستاری حائل یا ایزوله معكوس

 اجتناب ازورودهاي غيرضروري (1
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 پوشيدن گان (0

 شستن دست ها  وپوشيدن دستكش (3

 احتياط هاي ديگر نظير ماسک بستگي به ماهيت بيماري دارد. (4

 هاي ورود به اتاق برروي درب اتاق نصب شود.آموزش -

 پرستاری حائل:

 

برخي ازبيماران ايزوله مي شوند زيرا آن ها داراي عفونت هاي وخيم يا کلونيزاسيون يا يک ارگانيسم 

)مقاوم( به آنتي بيوتيک هاهستند که ممكن است به ساير بيماران يا افراد تيم پزشكي هدايت کند،احتياط 

 شود: هاي زير انجام

 قبل ازترک اتاق گان خارج شود.-

 دست ها را بعداز مالقات بابيماروقبل از ترک اتاق بشوئيد.

 جهت بررسي عفونت بيماران:

 .ساعته بيماررا بررسي کنيد 04درابتدا چارت 

 شواهدي از عفونت:

 درجه حرارت وشمارش گلبول هاي سفيد خون .1

اميكي نظير نبض،فشارخون، ثبات وضعيت هموديناميكي:بررسي متغيرهاي همودين .0

برون ده قلبي نياز به اينوتروپ ومدارکي دال بر کفايت -ر وريد ريويافشاروريدمرکزي،فش

 پرفيزيون اندام نظيرسطح هوشياري وبرون ده ادراري.

عملكرد تنفسي:نوع ومدتهويه وسطوح حمايت تنفسي رابررسي کنيد.پيشرفت جداسازي ازدستگاه  .3

 ها وگازهاي خوني
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عملكرد کليوي وگوارشي:الكتروليتهاي ادراروپالسما،مايعات دريافتي،تعادل کل مايعات،تغذيه   .4

 يا روده اي دهاني

 عملكرد دستگاه عصبي مرکزي:سطح هوشياري ونيازبيمار به تسكين وبي دردي .5

 معاینه بيمار:
مگردرمواردي که بيمار د وتوضيح دهيد که چه کاري مي خواهيد انجام دهيد قبل از معاينه خودرامعرفي کني

بيهوش باشد به يادداشته باشيد حس شنوايي آخرين حسي است که درطي بيهوشي ياتسكين درد ازبين مي 

 رود.

 تغذیه:
آمينواسيدهاي  تأميندرطي مراحل حادبيماري اکثرأ بيماران دربخش ويژه کاتابوليک هستند عضالت براي 

حادشكسته مي شوند.نيتروژن هاي ناشي از شكسته  ضروري جهت کسب انرژي وسنتز پروتئين هاي دوره

شدن پروتئين ها ازطريق ادرار دفع مي شودوباعث تعادل منفي نيتروژن مي شود اين ممكن است باعث تحليل 

بيماران تأمين وضعف عضالني وطوالني شدن دوره بهبودي مي شود.بنابراين هدف ازتغذيه ي 

 اين فرآيند: آمينواسيدهاي ضروري وانرژي براي کم کردن

 ابتدا بيمار معاينه مي شود،توده عضالني بيمار درنظرگرفته مي شود.-

 وزن بدن به ازاي هرکيلوگرمسي سي   42روزانه حدود  آب:

 ميلي مول روزانه به ازاي هرکيلوگرم وزن بدن 122سدیم:

 ميلي مول هرروز به ازاي هرکيلوگرم وزن بدن 02-92پتاسیم: 

 ميلي مول به ازاي هرکيلوگرم وزن بدن 52 فسفات:

 55کيلوکالري به ازاي هرکيلوگرم وزن بدن روزانه است.دربيماران وخيم ميزان انرژي  32-42انرژی: 

 کيلوکالري به ازاي هرکيلوگرم وزن بدن
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ني گرم روزانه پروتئين به ازاي هرکيلوگرم وزن بدن به آن نياز است بايد به تحليل عضال 1-0 نیتروژن:

 بيمار توجه شود:

ويتامين هاي -سلنيوممواد معدني وويتامين ها:قرص هاي حاوي موادمعدني،کلسيم،روي،آهن،منيزيوم،»

 «تجويز شود B12محلول درآب،چربي،فوليک اسيدوويتامين 

 جهت تغذيه بيماران محلول هاي آماده ازبخش تغذيه بيمارستان به بخش ارسال مي شود. 

 ازطريق دهان ياازطريق لوله معده هايي که جهت بيماران گذاشته مي شوند.تغذيه دراسرع وقت  

انسداد روده ها واعمال جراحي مري وشكم توجه شود که فقدان صداهاي -مواردمنع تغذيه:فلج روده اي

روده اي دريک بيمارداراي تهويه ي مكانيكي بدون وجود عالمتي ازفلج روده نبايد باعث جلوگيري 

 روده اي شود.ازشروع تغذيه 

 ساعت يكبار جهت بيمار گاواژشروع شود. 4هر

 شروع تغذیه ازطریق روده:

سي سي گاواژشروع  122-022ساعت يكبارحجم حدود  3-4ساعت درصورت تحمل هر  1هر  32-42ابتدا 

 شود.

 معده براي بررسي حجم باقيمانده اسيدمعده.-آسپيراسيون لوله بيني

 رامورد توجه قراردارد.درزمان گاواژ بايد نكات زير 

 (پوزيشن بيمار حتماً نيمه نشسته باشد.1

 بدون پوش نمودن يابافشار گاواژشود.(گاواژبه کمک سرنگ گاواژ0

 ازعدم جابه جايي لوله تغذيه اي اطمينان حاصل شود.

 .باتوجه به کرامپ هاي شكمي وتوجه به اختالالت متابوليک وتوجه به اسهال از اهّم مسائل گاواژ است
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 درصورت بروز اسهال موارد زير را رعايت فرماييد:

 (مشاوره تغذيه اي انجام شود.1

سالموناليي،شيگااليي، کمپلوباکتريايي بررسي  (ماهيت غيرعفوني بودن اسهال راثابت کند.ازجهت عفونت هاي0

 شود.

 TPNتغذيه کامل سياهرگي 

 استفاده شود. TPNاگرتغذيه روده اي مقدور نباشد از 

 گلوکز وامولوسيون چربي وويتامين ها.-کالري انرژي 1522آمينواسيد)حدود  محلول

 اگر بيماري نارسايي کليوي دارد محدوديت پروتئين داردتاازافزايش اوره جلوگيري شود.-

- TPN  داده شود بهتراست بايد ازمسيرهاي وريدهاي مرکزيTPN  ساعته داده شود. 04بوسيله پمپ انفوزيون 

 :ازیمتخصصین داروس

ماهيت بخش هاي ويژه  به گونه اي است که بيماران  داروهاي زيادي دريافت خواهند داشت. بنابراين دراين 

بخش  احتمال  تداخالت  اثردارويي وناسازگاريهاي تزريقي وجود دارد وبسياري ازداروها درزمان وجودنارسايي 

به  وره درزمينه مواددارويي مي باشندبراي مشاکليوي وکبدي نياز به تعديل مصرف دارند داروها منبعي آماده 

داروهاي همين منظور فرم هاي تلفيق دارويي طراحي شده و در اختيار بخش قرار دارد . در بدو ورود به بخش 

مصرفي منزل يا داروهاي مصرفي در بخش ديگر )درصورت انتقال از بخشها( در اين برگه ثبت و توسط پزشک 

تاييد مصرف موارد ثبت و مهر و امضاء مي شود . نهايتا توسط پزشک داروخانه هم معالج بررسي و در صورت 

بررسي شده  و در صورت عدم وجود تداخالت دارويي ممهور  و توسط پرستار کاردکس و اجرا مي شود . در 

 . آينده نزديک قرار است به جاي فرم هاي کاغذي از سيستم کامپيوتري براي تلفيق دارويي استفاده شود 
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 تكنسین ها:

 .به عهده دارند ICUتعدادزيادي ازپرسنل فني مسئوليت حمايت ازبخش ويژه 

ومهندسين تجهيزات  (با توجه به وجود دستگاه دياليز در بخش)جهت دياليزپرسنل بخش دياليز-آزمايشگاه پرسنل

 پزشكي که بابخش ويژه درارتباط هستند.

 فیزیوتراپ ها:

اين افراد داراي نقش همچنين  اي پاک کردن ريه ازترشحات انجام مي دهند.فيزيوتراپ ها درمانهايي رابر

فيزيوتراپ  .روزانه بيمار توسطوبي حرکت دارند مهمي براي کمک به تأمين عملكرد مفاصل واندام دربيماران 

  (بجز ايام تعطيل)فيزيوتراپي مي شوند.، مرکز

 

 ترالی کد
 آن نام دارو،تعداد وتاريخ انقضاي داروها ثبت شده است.ترالي کد پنج طبقه دارد که برروي طبقات 

 تاريخ انقضاء منظور زمان انقضاء مي باشد.توجه: 

برروي تمام سند ها،آنژيوکت ها و... تاريخ انقضاءبا اتيكت مشخص شده به طوري که شرايط استريل بودن آن 

 وسيله حفظ شود . درمورد دستكش ها سايز آن نيز نوشته مي شود . 
 

 داروها بقه اولط

 داروها طبقه دوم

انواع سرنگ، سرسوزن،لوله آزمايش،آنژيوکت،اسكالپ وين ، سه راهي  طبقه سوم

 آنژيوکت،هپارين الک،چسب ،پدالكلي،ست سرم ، ست خون ،ميكروست 

چست ليد ، باند،نخ بخيه ، تيغ بيستوري ، لوله معده  الرنگوسكوپ،باتري و المپ يدک ، طبقه چهارم
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 دستكش التكس ، يورين بگ دستكش استريل ،  سند نالتون ، فولي ، ، سند

آمبوبگ اطفال، سند نازال ، لوله رابط اکسيژن ، گايد لوله تراشه،  آمبوبگ بزرگسال ، طبقه پنجم

سه راهي رابط  ماسک اکسيژن ، ايروي ، لوله تراشه بدون کاف ، لوله تراشه کاف دار ،

 ماسک النژيال  پنس مگيل ، زبان گير ، ساکشن ،
 

 (چک ترالي کد در هر شيفت به طور مجزاN,E,Mانجام مي گي ).رد 

 .الرنگوسكوپ ازنظر کارکرد وآمبوبگ ازنظر ورودي و خروجي بايد درهرشيفت کنترل شود 

  تماس گرفته مي شود. 77چنانچه نياز به کد احياء باشد با شماره 

  100دفيبريالتور روي ترالي کد قرار دارد که متصل به برق بوده در شيفت صبح و عصروشب باj  چک

 چسبانده مي شود .مي شود و نوار در دفتر مخصوص 

 قوانين بخش
 

وشيفت شب  17:32لغايت  13:32وشيفت عصر از 14لغايت 9:32شروع شيفت صبح از ساعت  (1

 صبح مي باشد. 9:32لغايت  17:32از

 تمامي وسايل وتجهيزات بخش بايددرابتداي شيفت ودردفترمربوط ثبت گردد. (0

 تحويل بيماربربالين بيماروباحضورپرسنل بخش مي باشد. (3

درشيفت صبح چک دستورات پزشک توسط سرپرستاريا استف ودرعصروشب توسط سرشيفت  (4

انجام مي شود،چک دستورات ازباال به پايين و سپس با ذکرشماره از پايين به باال وساعت وتاريخ ويزيت 

 توسط پرستارانجام شده ومهروامضاء ميگردد.

ورژانسي داشته باشد وپزشک دربخش دستورات شفاهي ياتلفني درزماني که بيمارنيازبه اقدام ا (5

حضورنداشته باشد،داده مي شود.ثبت اين دستورات بايستي درپرونده بيمار توسط دوپرستارتأييد وامضاء 

 شودودراولين فرصت توسط پزشک مهرگردد.

کليه دستورات دارويي درکاردکس ثبت مي گردد،کاردکس بايستي باخودکارآبي نوشته شودوفقط  (0

 اطالع خاص باخودکارقرمز نوشته شود. ياموارد DCموارد 
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 دستورات پزشک بايد بالفاصله پس ازنوشته شدن توسط پرستارچک وواردکاردکس شود. (9

پرستاران بصورت کيس متد کار مي کنند ،پرستار بايد درموردنوع دارو وعوارض دارو آشنايي کامل  (9

دوباتوجه به عاليم حياتي داشته باشددرحين دادن دارو دررابطه باعوارض آن به بيمارآموزش ده

 بيماردردادن داروهاي قالبي دقت کند.

کليه داروهاي وريدي ازطريق ميكروست تزريق ميگردند،مشخصات بيمار،نوع سرم تاريخ وصل سرم  (7

 .وميكروست ونام پرستارروي اتيكت مربوط نوشته شود

 

 ساعت مي باشد. 90زمان تعويض آنژيوکت هاوميكروست هر (12

 توجه به تاريخ مهم نيست وبايد آنژيوکت ها تعويض شود. درصورت بروز فلبيت (11

 چسب آنژيوکت بايدتميز وعاري ازهرگونه آلودگي باشد. (10

ويزيت بيماران توسط متخصص قلب صبح ها انجام مي پذيرد،بيماراني که ازطريق اورژانس  (13

ال درعصروشب ياروزهاي تعطيل بستري مي گردند بايستي توسط پزشک مقيم قلب ويزيت وشرح ح

 کامل درپرونده نوشته شود.

به تاريخ روزداشته باشنددرغير اينصورت گرفتن  ECGتمامي بيماران بستري در سي سي يو بايد  (14

ECG .دربخش ضرروري است 

15) ECG روز متوالي جهت ويزيت جديد روز بعد گرفته ميشود،درصورت هرگونه تغيير 3بيماران تا

 ه گذاشته شود.جديد گرفته ودرپروند ECGدرريتم بيمار بايد 

گرفته  ECGدربيماراني که رتيالز ميگيرندقبل بعدويک ساعت پس ازتزريق رتيالز بايستي  (10

 سمت راست نيز گرفته شود.ECGبايستي INF MIشود،دربيماران با 

پرسنل بخش بايستي دقت نمايندساعت موظف کاري هرماه طبق برنامه ماهانه حتماً پرشود  (19

 تاباکسرموظفي مواجه نشوند.

 دربرنامه بهتراست قبل ازبسته شدن برنامه ماهانه به سرپرستار اعالم گردد. OFFگونه مرخصي يا هر (19

بايستي شيفت مربوطه باجايگزين  OFFدرصورت عدم موافقت دفترپرستاري بامرخصي يا  (17

 پرشود)درغيراينصورت بامرخصي موافقت نمي شود(

 .به نفربعدتحويل دهنددرهرشيفت کمک بهياران وپرسنل خدمات بايستي شيفت خودرا (22
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 «وسایل وتجهیزات بخش نیزبایدتحویل گرفته شود.»
درهربخش يک دفتربه نام تحويل وتحول وجوددارد که وسايل وتجهيزات مربوط به هربخش باذکر اسم 

 وتعداد آن نوشته مي شودوتوسط پرسنل هرشيفت تحويل گرفته مي شود.

 «هرشيفت باتحويل وتحول بخش آغاز مي شود.»

 تحويل بيماران بربالين بيمار-1

 تحويل تجهيزات بخش وکنترل وسايل-0

باحضورکليه پرسنل شبكار وخدمه مربوط به همان شيفت باحضور سرپرستار  9:32شيفت صبح درساعت 

 وپرسنل صبحكار بربالين بيمار تحويل داده مي شود.

شيدن لباس هاي مرتب وغيرخوني،استحمام سرپرستاربخش کليه اتاق هارااز نظر نظافت وخودبيماران رااز نظرپو

 براي برخي ازبيماران بررسي مي کند. پرينه واش بودنNPOو

مشكالت مربوط به بخش ومعرفي بيماران،شرح حالي ازبيماران جديد واقدامات الزم براي  توجه:

 هربيمارومواردي که بايد پيگيري شود توسط هرشيفت به شيفت بعدي منتقل مي شود.

توسط سرپرستارباحضورپرسنل صبح کار به پرسنل عصروشب تحويل داده مي  13:32رساعت شيفت صبح د

 شود.

 ویزیت
 ويزيت بيماران دربخش به دوصورت مي باشد.

ويزيت بيماران روزانه توسط پزشكان بيهوشي وپزشک مسئول بيماران انجام مي شودودرروزهاي جمعه  .1

 شود.وروزهاي تعطيل توسط پزشكان بيهوشي انجام مي 

                                                          ويزيت بيماران پس ازعمل                                                                                                        .0

 هربيمار توسط پزشک خوددرداخل بخش ويزيت مي شود.

 شک وپرستاربه بيمارداده مي شود.آموزش هاي الزم توسط پز .3
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به هنگام ويزيت پزشک وپرستار بايدبربالين بيمار حضورداشته باشندپرونده هربيمار بالفاصله بعداز  .4

 ويزيت بايدتوسط پزشک نوشته شود.

درشيفت صبح چک دستورات پزشک توسط سرپرستارودرشيفت عصروشب توسط مسئول شيفت  .5

توسط  به باال باذکرشماره وساعت ويزيت وتاريخ ويزيت  چک دستورات  ازپايينانجام مي شود.

پرستارانجام مي شودودرنهايت مهروامضاي پرستار درپايين آن زده مي شود)دستورات پزشک نيزبايد 

 ممهور به مهرپزشک باشد(

درصورتي که بيمارنياز به اقدام اورژانسي داشته باشد وپزشک دربخش حضورنداشته  دستورات تلفني: .0

باشد ميتوان دستورتلفني گرفت وآن رادرپرونده بيمار ثبت کرد. اين دستورحتماً توسط 

 شود. پزشک ممهوردوپرستارتأييدوامضاء شود دستور تلفني تابيست وچهار ساعت بايد توسط 

 شود.ميازنوشته شدن توسط پرستارچک شده ودرکاردکس ثبت دستورات پزشک بالفاصله بعد .9

 STAT،PRNکليه دستورات دارويي درکاردکس دارويي ثبت مي شود حتي موارد 

دادن دارو مي بايستي باسيني دارو بربالين کاردکس دارويي باپرونده چک مي شود.درهنگام 

 به دستبند شناسايي بيمارداده شود. بيمارحاضرشوند وداروي هربيمار باتوجه به کاردکس دارويي وتوجه

سي  122-52کليه ي داروهاي وريدي ازطريق ميكروست تزريق مي شوند وهردارو به هنگام تزريق با

دقيقه تزريق مي شوند مشخصات بيمار،نوع سرم،تاريخ  32الي  15سي سرم رقيق شده وحداقل درمدت 

 مربوط به آن نوشته مي شود.شروع وخاتمه ونوع آنتي بيوتيک ونام پرستار روي اتيكت 

 ساعت مي باشد. 49-90زمان تعويض آنژيوکت ها وميكروست ها هر 

 درصورت بروز فلبيت توجه به تاريخ مهم نيست وآنژيوکت بايدتعويض گردد.

 چسب آنژيوکت بايدتميز وعاري از هرگونه آلودگي باشد.
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 دستورالعمل نحوه انجام پانسمان

 

 نحوه انجام  پانسمان زخم 
 پزشک چک می شود. دستور .1

 روش کار به بیمار توضیح داده می شود. .2

 قبل از انجام کار پرستار اقدام به شستن دست یا ضد عفونی دست با محلول ضد عفونی دست می کند. .3

 اجتناب نمود.  بیمار در وضعیت راحتی قرار می گیرد.از برهنه کردن قسمت های غیر ضروری بدن می باسیت .4

 بیمار ایجاد می کنیم. )استفاده از پاراوان ،بستن در اتاق،کشیدن پرده ها(محیط امن برای  .5

 مورد پرسنل در اتاق مربوطه جلوگیری شود.) ساعت نظافت بخش با ساعت پانسمان یکی نباشد از تردد بی .6

 با ماسک دهان و بینی خود را بپوشانید  .7

 چسب ها را در جهت رویش مو از پوست بیمار جدا   می کنیم. .8

 پوشیدن دستکش یکبار مصرف . .9

هنگام تماس با زخمهای باز برای پیشگیری از انتقال میکروارگانیسم ها بهتر است از ماسک استفاده گردد و  .11

  حتی المقدور از صحبت کردن، جویدن آدامس و سرفه کردن هنگام پانسمان خودداری کنید

پوست چسبیده باشد به کمک نرمال سالین  پانسمان کثیف را با دستکش یا پنس بردارید. اگر پانسمان به .11

استریل آن را خیس می کنید تا راحت تر جدا شود. باید به مقدار، نوع و بوی ترشحات برای تشخیص 

بهبودی یا عفونت زخم توجه شود. در صــــورت وجود رنگ و بوی نامناسب ترشحات از آن ناحیه کشت 

 کیسه زرد عفونی ریخته می شود .  گـــرفته می شود. پانسمان کثیف داخل رسیور یا

سپس دستها را مجدد ضد عفونی کرده  و با رعایت تکنیک آسپتیک ست  پانسمان را باز  )توجه  به  .12

جهت اطمینان از  4یا  6مشخصات ست از نظر سالم بودن پارچه  وتغییر رنگ  تست های شیمایی کالس 

 کافی در آن قرار دهید.استریل بودن ست ( و وسایل  مورد نیاز را به اندازه 

 دستکش استریل می پوشد. .13

از مرکز به طرف خارج با حرکت زخم یا برش جراحی طبق دستور پزشک  با محلول ضد عفونی کننده،  .14

  زخم های عفونی از خارج به داخل یا از اطراف به مرکزتمیز می شوند.دایره ای تمیز نمایید. 
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در صورت استفاده از گاز برای  ی و فقط یکبار استفاده می شوداز هر تکه گاز یا گلوله پنبه بصورت دوران  .15

جلوگیری از تحریک بافتهای در حال رشد باید از گازهای لطیف استفاده کرد. در صورت استفاده از پنبه هم 

 بایستی زخم کامالً با نرمال سالین شسته شود تا هیچگونه پرزی در محل زخم بجا نماند.

ساس میزان و نوع عفونت است و جهت شستن زخمهای تمیز می توان فقط از کاربرد مایع ضدعفونی برا .16

نرمال سالین استفاده کرد. از بتادین جهت ضد عفونی اطراف زخم استفاده کنید وسپس با سرم شستشو 

 تمیز نمایید .

 . زخم با گاز استریل خشک می شود .17

با پنس استریل، گاز  میز می شوددر صورت داشتن درن ، اطراف آن بصورت چرخشی از مرکز به خارج ت .18

خشک نمودن  با گاز استریل که وسط آن را قیچی استریل را روی زخم بگذارید،و اطراف درن را پس از 

 الیه های بعدی گاز را روی زخم بگذارید. نموده اید بپوشانید

  د.دستکش را بطور وارونه بیرون بیاورید و داخل کیسه زباله  پال ستیکی زرد رنگ بیندازی .19

 با استفاده از چسب یا باند پانسمان را محکم کنید.  .21

 وسایل را جمع آوری کرده ،بیمار را در پوزیشن مناسب قرار دهید، و مجدداً دست های خود را بشویید. .21

تعویض پانسمان،نوع ترشحات ،ظاهر زخم و میزان ترشحات، و اندیکاتور شیمایی را در گزارش پرستاری   .22

 کنیدپرونده بیمار ثبت 

 در هر شیفت پانسمان بیما ر را از نظر ترشحات وغیره کنترل نمایید

 :مانيتورینگ بيمار

ليدها حتماً باپنبه والكل تميز  شيو ناحيه سينه درآقايان وتعويض لباسهاي بيمار،محل چسباندن (1

 وخشک شود ودرصورت نياز از ژل مناسب جهت چست ليدها استفاده مي شود.

 ساعت محل چست ليدها جهت عدم بروز حساسيت تعويض مي شود. 04ناً هرضم          

.روي براي بيماران بستري ساعت  49-90(داشتن يک رگ يابيشتر درصورت نيازوتعويض آن هر9

 آنژيوکت تاريخ وشيفت قيدمي شود.
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وپيگيري جواب آزمايشات (چک کردن آزمايشات درخواستي توسط پزشک براساس روتين 9

بيماران ديابتيک طبق دستور وچارت آن  BS،FBSودن اطالع به پزشک،کنترل ودرصورت غيرطبيعي ب

 .قند خون درفرم مخصوص چارت 

(اقدام سريع درموردرفع موارد غيرطبيعي مثل تنگي نفس،فشارخون يانبض باالوپايين، تهوع واستفراغ 7

 CPRدرموارد اورژانس انجام عمليات 

پرستار وقيد نام ونام خانوادگي سرم بانام  برچسب(تنظيم قطرات سرم برحسب شرايط بيمارونصب 12

 بيمار،تاريخ،ساعت،نوع سرم،داروي اضافه شده درصورت نيازوتعدادقطرات  دردقيقه ياساعت

جهت ويزيت مجدد بيمار وچک کردن دستورات توسط پرستارهمراه  (اطالع به پزشک بيهوشي 11

نام پرستار،سمت،زدن مهر پرستار باشماره نظام پرستاري وقيدتعداد مواردچک شده،تيک باامضاء 

 ابتداوانتهاي هرمورد وبسته شدن انتهاي تمام مواردوقيد ساعت وتاريخ.

: دردفترادميت نام ونام خانوادگي بيمار،سن،نام پدر،ساعت وتاريخ ورود به ثبت ادمیت بیمار(10

ونده وکدپذيرش،عالئم حياتي بدوورود،تلفن،آدرس،تاريخ بخش،تشخيص،نام پزشک،شماره پر

 وساعت ترخيص،نام وامضاء پرستارادميت کننده ثبت 

 مي شود.

که قادربه تغذيه نيستنددرصورت کمک به بيماراني  کنترل رژیم غذایي بیمار:(13

که  (توجه به رژيم غذايي خاص،انجام مشاوره تغذيه جهت بيماران ديابتي، بيمارانيNGTداشتن)

فشارخون ياچربي بااليي  دارندتوسط کارشناس تغذيه بيمارستان وتوصيه وآموزش هاي تغذيه اي الزم 

 توسط کارشناس تغذيه مرکز به بيماران

(گرفتن تاريخچه وشرح حال دقيق ازبيماردرمورد تاريخچه فاميلي،سابقه،حساسيت دارويي يا 14

اي زمينه اي،اطالع ازوضعيت ،بيماري هغذايي،داروهايي که درمنزل مصرف مي کند

 کاري درصورت داشتن مشكل اقتصادي.اقتصادي،بهداشتي،اجتماعي بيمار واطالع به واحد مدد
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پن کارت انجام دقيق دارودرماني بيمارواطالع پرستار ازعوارض جانبي داروها وثبت آن ها درپرونده (15

ارسال  ADRنيزبراي بيمارپرمي شود وکپي آن به دفتر پرستاري واصل آن به کميته  ADRوهمچنين فرم 

 مي گردد.

 CBRياRBRمورد سطح فعاليت بيماردربخش طبق دستور پزشک به اوآموزش داده مي شود.(در10

درموردانجام  CBRبربالين بيمارمشخص مي شودوبه بيماران  RBRيا CBRبدون بيمار باگذاشتن تابلوي 

 آموزش داده مي شود. PASSIVE حرکات

(نوشتن گزارش پرستاري به صورت دقيق،خوانا وبه صورت کامل وباذکرتمام موارد ووقايع باامضاء 19

 ونام پرستار شيفت،سمت،تاريخ،ساعت،زدن مهرباشماره نظام پرستاري درپن کارت بيمارثبت مي شود.

وذکرتعداد کل بيماران پذيرفته (تنظيم گزارش ويژه دردفتر گزارش بخش جهت مواردپيگيري 19

شده،بيماران مرخص شده يا فوت شده يامنتقل شده دراول گزارش همراه باشيفت وتاريخ درانتهاي 

 ثبت اسامي پرسنل همان شيفتگزارش باامضاء خوانا

 (شرکت درويزيت بيماران ومشاوره هاهمراه باپزشكان17

 رواني ازآنها (ارتباط باهمراهان بيماربراساس نيازآن ها وحمايت02

 (آماده کردن محيطي آرام ودور از تشنج براي بيمار ورفع اضطراب او01

مانيتور مرکزي،تقسيم کاربه صورت  (مراقبت دقيق ازبيماران توسط پرستار همراه وبامهر وکنترل00

CASE METHOD .وبراساس طرح انطباق مي باشد 

 (ارتباط صحيح وآرام پرسنل بايكديگر03

 پرستاري براي بيمار توضيح داده مي شود.(اقدامات 04

 بودن روزانه چک مي شود.دردسترس وآماده است دستگاهها ازنظر سالم  CPR(کليه وسايل 05

 اعالم نمي شود ICUکددربخش 
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لوله تراشه،تراکئوستومي وتوجه به تاريخ فيكس کردن وتعويض آن -NG Tube-(کنترل سوندفولي00

 ها

 تورپزشک(رفع يبوست بيمارطبق دس09

پرينه واش (انجام نيازهاي بهداشتي روزانه بيماران مثل دهانشويه،شست وشوي دست وصورت، 09

 ،حمام درتخت وفيزيوتراپي تنفسيBedsoreماساژوتغييرپوزيشن،مراقبت از 

 تخت ها جهت جلوگيري ازسقوط احتمالي بيمار Bedside(باالبودن کليه ي 07

 (کنترل کشت ماهيانه بخش32

 (استفاده ازکاردکس جهت دادن داروها ودقت دردارودادن31

حساسيت (استفاده ازدستبندهاي موجود دربخش:درصورتيكه بيمارسابقه ي آلرژي)حساسيت دارويي 30

 ( دارد دستبند قرمزبه دست اوبسته مي شود ودرصورتيكه بيمارتنفسيياحساسيت غذايي خاص و کشنده 

 دارد دستبند زرد به دست اوبسته مي شود.  DVTلي يا ريسک سقوط ، زخم بستر و ترومبوآمبو

   

 ICUادميت بيماران جراحی دربخش 

برانكاردودروضعيت هوشيار وبيدار درمعيت پرستار بخش جراحي وانتقال به  ICUبعدازانتقال بيماربه 

هرسه ساعت کنترل وچارت مي  ICUتخت عالئم حياتي هريک ربع تايكساعت  وسپس طبق روتين 

 گردد.

 بدوورود گرفته مي شود. EKGبيمارمانيتورينگ مي گردد و

داشته مي  نگه NPOردستورات پس ازعمل جراحي وهوشياري کامل بيمارتازمان درخواستي د

مي گردد  POشوند.دراين زمان سرم تراپي براي بيمار ادامه مي يابد،سپس بيمار باآب مقدارکم 

تحمل رژيم کم نمک وچربي  ميوه ودرصورت ودرصورت عدم تهوع واستفراغ پس ازنيم ساعت آب

 براي بيمارگذاشته مي شود.
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درصورت داشتن دردبراي بيمارمسكن طبق دستور جراح تزريق مي شود،پوزيشن الزم به بيمارداده مي 

 شود.آموزش دراين خصوص به بيمارياهمراهش داده مي شود.

اندازه گيري وچارت ميگردد  درصورتيكه بيمارسوند ياهموواگ داشته باشد ترشحات آن روزانه

،معموالً هر سه ساعت هموواگ ها درحالت خالء قرارداده ومراقبت ازآن به بيمار آموزش داده مي شود

مي شود وشارژ مي شوند.درصورتيكه چندين آنتي بيوتيک براي  بيمارنياز باشد طبق دارونامه،داروها 

ز هرگونه عارضه جانبي دارويي فرم باميكروست هاي جداگانه انفوزيون مي گردد ودرصورت برو

ADR پرشده وکپي آن به دفترپرستاري واصل آن به کميتهADR .ارسال مي گردد 

 ترخيص بيماران جراحی
بوده اند بسته به تحمل بيمار،بهبودي ودستور پزشک بتدريج کارهاي  CBRبيماراني که درابتداي بستري 

وط منتقل شودوپس ازطي دوره درمان انجام مي دهند.مي تواندبه بخش مرب را شخصي خود

 وبادستورپزشک بيمارقابل ترخيص است.

 رنامه آموزشي به بيمار داده مي شودکه هدف ازآن پبشرفت سالمتي وبهبود کيفيت زندگي است.ب

بيمارهمراه باخالصه پرونده،نسخه دارويي،کپي ازآزمايشات،درصورت نياز کپي  ECGاولين  وآخرين 

اکووجدول زمانبندي حضورمتخصصين قلب وعروق دردرمانگاه جهت مراجعه بعدي به بيمار داده مي 

 شود.

آموزش به بيماردرمورد نحوه فعاليت،تغذيه،رژيم غذايي،استفاده ازداروها به طورمنظم ودقيق طبق 

وآموزش عوارض دارويي وپيگيري انجام مواردي مانند تاليوم، اسكن،آنژيوگرافي و...  دستورپزشک

طبق دستورپزشک مراجعه به درمانگاه جهت ويزيت بعدي وتحت نظر پزشک قلب بودن،نحوه استفاده 

، آموزش انجام آزمايشات به صورت دوره اي درمواردي CHEST Painدر موارد PER TNGاز 

 .PTوارفارين وآزمايش  ماننداستفاده ازقرص
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درمورد بيماران جراحي نيزپس ازترخيص آموزش الزم  درمورد نحوه تعويض پانسمان، مصرف آنتي 

،خالصه پرونده بيماربه همراه کارت بدرقه بيمارکه شامل نام پزشک بيوتيک،زمان مراجعه به درمانگاه

 معالج وزمان درمانگاه درآن درج گرديده است داده مي شود.

 به بيماران به صورت چهره به چهره وارائه برگه ياکتابچه آموزشي مي باشد. آموزش

درصورت عدم تمايل بيماربه ادامه پروسه درمان به هردليل وماندن دربيمارستان،بيمارباپرکردن فرم 

 ترخيص ياميل شخصي وزدن امضاء واثرانگشت بيمار وهمراهش درفرم قابل ترخيص است.

 وانتقال به بخشبيمارازاتاق عمل  تحویل
کنترل بيماراز نظر هوشياري،داشتن آنژيوکت مناسب،کنترل پرونده بيمار ازنظر دستورات بعد 

 ازعمل،داشتن خالصه پرونده وبرگه ي جراحي ايمن وتعيين کالس بيهوشي بيمار.

  کالسهاي بيهوشي:کالسE  مربوط به بيماران اکتيومي   0و1مربوط به بيماران اورژانس وکالس

 باشد.

 .توجه به تميزومرتب بودن بيماردرهنگام تحويل ازپرستارريكاوري

 کنترل گزارش پرستاري مربوط به اتاق عمل:آنژيوکت وپانسمان بيمارتميز وعاري ازخون باشد.

 تحويل بيمارتوسط پرستارازپرستارريكاوري.

 انتقال بيمار به برانكارد باکمک پرسنل خدمات

 به روي تختتوجه به نحوه صحيح انتقال بيمار 

 دقيقه تا يک ساعت)وياتازمان اطمينان ازنرمال شدن عالئم حياتي( 15کنترل عالئم حياتي به فاصله هر

 شدن وضعيت بيمار STABLEتزريق سرم طبق دستور تازمان 

 بودن تازمان هوشياري کامل NPOتوجه به 

 انتقال بيماربه سایر بخش ها
 تحويل بيمار توسط پرستار بخش 
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 کنترل پرونده بيمار.              آنژيوکت  وسرم بيمارتوسط پرستاربخش مقصدکنترل 

 بخش مقصد.انتقال کليه وسايل بيمار،گرافي ها،دفترچه وداروهاي نسخه شده بيمار وتحويل آن ها به 

 توجه به لباس ومرتب بودن ظاهر بيمار

 نوشتن گزارش پرستاري

 

بيمارقبل ازتحويل بايد کنترل گردد.پرستار تحويل دهنده موظف تمامي مواردمربوط به انتقال  توجه:

است تمامي موارد راکامل گزارش داده وتحويل گيرنده موظف است بيماروملزومات وگزارشات رابه 

 طورکامل تحويل بگيرد.

 ت بيمارانآزمایشا

 

 آزمايش بيمار اورژانس درآزمايشگاه وبدو ورود گرفته مي شود.

 درصورت اورژانس بودن دربخش انجام مي شود.آزمايشات ديگر 

مثل جنتامايسين وآميكاسين، ونكومايسين چک  درصورت تجويز داروهاي نفروتوکسيک توجه:

BUN-Cr  بارانجام شود. 0هفته اي 

 

 ترانسفوزیون خون

مشخصات کيسه خون وتاريخ انقضاءکيسه ونام بيمار وشماره پرونده  توسط دوپرستار کنترل شده 

پروتكل ترانسفوزيون خون تزريق انجام شده ودرپرونده بيمار ثبت مي شود درهنگام وطبق 

رستار عالئم حياتي بيمارراکنترل مي کند)هريک ربع تا نيم ساعت وسپس هرنيم ترانسفوزيون خون پ
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ساعت تا يک ساعت وبعد هر يک ساعت تا دوساعت درصورت بروز عوارض مثل 

 صله بايد تزريق خون قطع شود.گرگرفتگي،حساسيت وتنگي نفس بالفا

 تمام مواردفوق دربرگه پايش خون انجام مي شود.

 دفاتر بخش
 

خالصه اي ازاقدامات انجام شده براي بيماران بخش ووضعيت مربوط به آنها دفترگزارش پرستاري:

مي شود که صبحها توسط سرپرستاروعصروشب توسط مسئول بخش نوشته مي شود ودرنهايت امضاء مي 

 گردد.

نام ومشخصات آدرس،شماره تلفن،نام پزشک،عالئم حياتي،نام بخش انتقال دفترادميت بيماران: 

 دهنده)ياگيرنده(،تشخيص،شماره پرونده،نوع بيمه دراين دفترثبت مي گردد.

دفترموادمخدر در بخش مربوط به ثبت داروي مخدر تزريقي،نام دفترتزریق داروي مخدر: 

تزريقي،ميزان داروي باقيمانده بهمراه ساعت وتاريخ تزريق ونام پرستار تزريق کننده مي بيمار،ميزان داروي 

 باشد.

وسايلي که نياز به استريل شدن دارند دراين قسمت ثبت وبه واحد مربوطه ارسال وسپس :CSRدفتر

 تحويل گرفته مي شود.

صورت روزانه)شيفت هستند به  soreبيمارانيكه دچار زخم بستر شده اند يامستعد :Soreدفتر

MوE/N دراين دفترثبت ومراقبت هاي پرستاري،نوع زخم وميزان پيشرفت يا عددزخم درآن ثبت مي )

 گردد.

تمامي وسايل بخش درهرشيفت توسط کمک بهياربخش تحويل گرفته وثبت دفترتجهيزات بخش:

 مي گردد ،کمبودوسايل بايستي به اطالع سرپرستار ياسرشيفت رسانده شود.

تمامي بيماراني که تحت احياء قلبي ريوي قرار مي گيرند بايستي دراين دفترثبت گردند :CPRدفتر 

 نيز حتماً ثبت گردد)موارد مرگ ومير( CPRونتيجه 
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دفتر تحويل مدارک بيمار:دربيمارانيكه ترخيص،انتقال به بيمارستان ديگر،بيماران فوتي که وسايل تحويل به 

 ر وسايل تحويل داده شده ونام بيمار وشخص تحويل دهنده ثبت گردد.همراهان وي مي گردد بايستي باذک

 

 مستندات الكترونيكی 
کليه مستنداتي که در راستاي اعتباربخشي نياز به يادگيري و آموزش هستند در کامپيوتر بخش به شرح زير 

، درايو بهبود کيفيت ، پوشه کتابخانه . لذا خواهشمنداست مطالعه  My computerقابل دسترسي هستند : 

 فرماييد . 

 استراتژي )برنامه استراتژيک ، اهداف کالن ، سياست هاي کالن ، رسالت ، دورنما و اعتقادات و باورها (

 استانداردهاي اعتباربخشي و واژگان

،نامه و بخشنامه و دستورالعمل هاي اعتباربخشي بخش نامه ها و آيين نامه هاي ابالغي )ابالغيه هاي رياست 

 ،ابالغيه فرايند اصالح اورژانس،محدوده زماني ارزيابي پزشک و پرستار و ... (

کتابخانه )کليه کتابچه هاي خط مشي ،روش اجرايي ، دستورالعمل بصورت کامل و تفكيک شده ، کتابچه 

اصلي بيمارستان ، راهنماي پايش بيمارستان دوستدار توجيهي ، کتابچه جامع فرايندها ، کتابچه فرايندهاي 

 کودک،راهنماي کشوري ارائه خدمات مامايي وزايمان ، مديريت خطر ، حوادث و باليا و ... (

ايمني بيمار) پروسيجرهاي تهاجمي ، دستورالعمل هاي ايمني بيمار ، ليست تجهيزات ضروري ، آنچه که 

 ،...( Learn & shareبايد درباره ايمني بيمار بدانيم ، 

کميته ها )آيين نامه کميته ها ، اعضاي کميته ها ، اسامي کميته ها ، تاريخ و ساعت جلسات کميته ها 

 گزارش پايش کميته ها ،...(

 فرمت خام فرم ها 

 درايو کنترل عفونت   ،  My computer مطالب مربوط به کنترل عفونت :

بعضي از کتابچه ها در بخش مي باشد بعنوان مثال دستورالعمل تكميل فرم ارزيابي اوليه از بيمار و  

دستورالعمل ثبت اقدامات پرستاري ، نحوه دارودهي صحيح راهنماي ارزيابي و پيشگيري از زخم فشاري ، 

العمل رضايت آگاهانه ، سطح بندي بيماران براساس نياز مراقبتي ، کتابچه آموزشي گزارش نويسي ، دستور

. فهرست آزمايشات روتين آزمايشگاه  0215جزوه احياي قلبي ريوي بزرگساالن براساس گايدالين هاي 

داروهاي تزريقي بخش داخلي و جراحي ، محدوده بحراني آزمايشات ، کتابچه بهداشت محيط  بيمارستان ،
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موزش هموويژيالنس . کتابچه بازآموزي و ايمني و سالمت شغلي ، داروهاي خودبخود متوقف شونده ، آ

 کمک بهياران

 

 ایزوالسيون

گاهي برخي ازبيماران به علت عفونت هايي نظير سودومونا نيازبه ايزوله شدن دارند که دراين 

موارديک اتاق باتوجه به وضعيت بيمار)اتاق فشارمثبت وفشارمنفي(به وي اختصاص داده مي 

 نتقال ميكروارگانيسم ميباشد.شود،هدف ازايزوالسيون پيشگيري ازا

،شيلد،محافظ،براي تمامي پرستاران پوشيدن گان،ماسک،دستكش رعایت احتیاط های استاندارد:

 پزشكان وهمراه بيمار ضروري مي باشد.

 رعايت اصول صحيح شستن دست ها 

 نصب تابلوي ايزوله برروي درب اتاق 

  بيمارعفونياستفاده ازکيسه زردرنگ داخل سطل زباله اتاق 

 CCUبيماران بستري دربخش 

 عروقي-بيماري هاي قلبي

 دريچه اي،آنوريسم-بيماري هاي قلبي

 بيماري هاي شريان کرونر)آنژين صدري ناپايدار،انفارکتوس ميوکارد(

 ادم حاد ريه،نارسايي احتقاقي قلب

 رماتيسميبيماري هاي قلبي -التهابي)پريكارديت،ميوکارديت،کارديوميوپات-بيماري هاي قلب

بيماران بعدازانجام عمل جراحي که طبق دستورمشاوره قلب ياتشخيص پزشک جراح يا پزشک 

 بستري مي شوند CCUبيهوشي در
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 JMSطرز کاربادستگاه پمپ اینفيوژن 

 دستگاه رابه وسيله پيچ پشت آن به پايه سرم متصل نماييد. .1

 سيم برق را به دوشاخه برق شهر متصل نماييد. .0

 قراردهيد. ONرادرپشت دستگاه روي حالت  ON/OFFکليد .3

ست سرم رابه محلول تزريقي متصل کنيد به طوريكه يک سوم محفظه ست پرازمايع شود وحدود  .4

 مايع وهوا مشخص شود.

 قراردهيد. Finger cassetteست راروي  .5

ست بايدازشيارباال واردوازپشت عالمت فلش عبور داده شودوازشيار ريزي رد شود وبه طور  .0

 قراربگيرد. finger cassetteالًمستقيم روي دندانه هاي کام

رابكشيد ولوله ست راازبين دودکمه سنسور هواعبوردهيد وپس از قسمت  Air Detectorاهرم  .9

 کالمپ اهرم رارها کنيد.

                                                        خاموش شود.                          Airانجام مي شود تاجايي که چراغ  purgeهواگيري ست سرم بافشردن دکمه  .9

7.  DRIP DETECTOR=i   رابه محفظه چكيدن قطرات سرم متصل نماييد به طوريكه بيم محل

 ريزش قطره درباالي محفظه وسطح محلول درپايين محفظه قراربگيرد.

سمت بايد به طور درضمن قسمت چشم الكتريكي درمقابل نورخورشيد ونورقوي قرارنگيرد اين ق .12

 عمودي وازجهتي نصب شود که سيم آن دو به پايين باشد.

 بادکمه سفيدپشت رايكبار فشاردهيد. Drop/min,ml/hجهت تنظيم اندازه  .11

 کم يازياد مي شود. Volume limitتنظيم حجم تزريقي بافشاردادن دکمه  .10

دستگاه را خاموش  powerاگربخواهيم مقدار حجم تزريق شده راصفرکنيم بااستفاده از کليد  .13

 ودوباره روشن مي کنيم.
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 دستگاه پالس اکسيمتري
 

 ابتدادوشاخه رابه پريز برق متصل نمائيد. .1

 

 دستگاه روشن وخاموش ميشود.  POWERبافشردن کليد  .0

 

 سنسورانگشتي رابه انگشت بيماروصل کنيد. .3

 

 بيمارمشخص ميشود.  o2satو PULSEروي صفحه  .4

 

 را تنظيم نمود. pulseو SPO2روي دستگاه مي توان ميزان  ALRTبافشردن کليد  .5
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 روش صحيح شوك دادن  
راروي جناق  sternumپدلها،ژل رابه اندازه کافي برروي پدل ها زده وپدل پس ازاطمينان ازتميزوخشک بودن 

درنوک قلب بيمار)سمت چپ بيمار(قرار داده  APEXازپدل  20cmسينه)سمت راست بيمار(بافاصله حدود 

 ،ژول موردنظررا انتحاب کرده وبافشردن کليدنارنجي رنگ روي يک ازپدل ها منتظرآالرم دستگاه 

 ثانيه فرصت داريم تاانرژي راتخليه نماييم. 15مي شويم که دراين هنگام 

 ثانيه مي باشد. 9و 360Jحداکثرزمان شارژبراي انرژي 

 ثانيه دشارژداخلي انجام مي شود. 15انرژي ودشارژنكردن،بعداز درصورت انتخاب 

ثانيه نگه داريم،دستگاه خاموش مي 9بانگه داشتن اين کليددستگاه روشن مي شودواگرهمين کليدرابراي مدت 

 شود.

 اگرچراغ مربوط به اين  نشان روشن باشدبيانگر اين است که باطري دستگاه درحال شارژشدن مي باشد.

 ان شارژباطري حدود يک ساعت مي باشد.حداکثرزم

 ژول باباطري کامالًپر. 302قابليت تخليه 

SYNC براي انتخاب حالت:SYNC .درشوک مي باشد 

 150MA-35وخروجي   P/MIN 210-40پيس ميكراکسترنال باتوانايي اعمال ضربان بين 

 که شامل سه مد مختلف به شرح زيراست. PACEداراي ماژول 
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 ر فشاري دستگاه نبوالیز
 

 کارايي آسان بدون نياز به برق وباطري (1

 جهت استفاده براي نوزادان،اطفال وبزرگساالن (0

 (   2lit/minراه اندازي آسان توسط فشارهوايا اکسيژن)از (3

 قابليت آلروسل کردن مايعات وآب (4

  Rate (lit/min 60-0) قابليت تنظيم (5

 قابليت اتوکالو شدن (0

 (02-122قابليت تنظيم اکسيژن)% (9

 

 

 

 



 

 بيمارستان خيرهي سوم شعبان
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي 

 درماني شهيد بهشتي

 3sh –NB – 17 -01 79بهار  :بازنگري بعدي 79بازنگري : بهار تاريخ  20شماره بازنگري : 

 

44 
 

 764و  724تنظيم دستگاه ونتيالتور 
 

 ( بگذاريد.onراکه درسمت پشت دستگاه واقع است روي ) powerکليد  .1

ثانيه است مد  5)يعني زمان تست دستگاه توسط خوددستگاه(که حدود  postبعدازکامل شدن زمان  .0

 رافشاردهيد. acceptدستگاه رامشخص کرده ودکمه 

موردنظر،چراغ چشمک زن همان پارامتر روشن مي « پارامتر»براي تنظيم هرکدام از پارامترهابازدن دکمه  .3

شود وبوسيله کليد سياه رنگ که درسمت راست پايين دستگاه مي باشد،ميزان پارامتر موردنظر راتعيين 

خانيد ميزان رافشاردهيد اين کليد رااگردر جهت عقربه هاي ساعت بجر acceptکرده وسپس دکمه 

 پارامتر افزايش يافته وخالف عقربه هاي ساعت،کاهش مي يابد.

 

 پارامترهای قابل تنظیم:

1) (RR)Respiratory Rate : يعني تعدادتنفس دريک دقيقه که طبق نياز بيمار تنظيم مي

 (10-10گردد.)ست اوليه 

0) Peak flow: 15-12يعني شدت جريان هوا درطول زمان دم.بين lit/min  قابل تنظيم

 ( مي باشد.05-45است)ست اوليه دستگاه)

3) Tidal Volume: حجم جاري که برحسب نياز ووضعيت بيمار تنظيم مي گردد.ست اوليه براي

 است. 8cc/kg-6وبراي کودکان 10cc/kgبزرگساالن 

4) (Plateau):(ثانيه قابل تنظيم است که ست اوليه 2-0زماني که هواي دمي داخل ريه ها مي ماند )

 فر مي باشد.ص

5) Peep :(قابل تنظيم است که ست اوليه 2-05يعني فشار مثبت انتهاي بازدمي که )است. 3 
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 G.C.S (Glasco Coma Scale )تعيين سطح هوشياري 
 تاکنون معيارهاي مختلفي براي تعيين سطح هوشياري بيماران ابداع شده است که يكي ازبهترين و

کاربردي ترين  اين معيارها جدول کماي گالسكومي باشد.البته کارايي اين جدول دربيماران ضربه مغزي 

 مي باشد،ولي به صورت روتين براي سايربيماران نيز استفاده مي شود.

 دراين جدول سه پارامتر:

                             Eye.respanse    الف:چشمي    

          Verbal.R               ب:کالمي   

 Motor.R           ج:حرکتي

 مورد بررسي قرار مي گيردومجموع نمرات  اين       

 بيمار مي باشدکه GCSپارامترها به عنوان نمره           

 يا 9بيمار GCSمتغيير مي باشد.چنانچه  15تا3           

 مي باشد. Comaباشدبيماردرفاز  9کمتراز            

 البته تقسيم بنديهاي ديگري نيزبراي نمرات وجود            

         وجودداردکه امروزه کاربرد کمتري دارند.            

      Deep coma   3  5تا       Stupor  711تا 

      Sub coma      5 7تا      confuse  1112تا 

  

 (GCSجدول سطح هوشیاری گالسکو)

  امتیاز مراحل کنترل

 4 بازکردن چشمها بطورطبیعی

Ey
e 

R
es

p
an

se
 

 3 بازکردن چشمها بادستور

باتحریک دردناکبازکردن   2 

 1 اصالً پاسخ چشمی ندارد

 

  5 پاسخ کامل به سؤاالت

 4 گیج ومنگ

V
er

b
al

 

R
es

p
o

n
se

 

 3 جوابهای نامعلوم

 2 صداهای نا مفهوم

 1 اصالً پاسخ کالمی ندارد

 

  6 اطاعت کامل ازدستورات

 5 تشخیص محل درد

M
o

to
r 

R
es

p
o

n
se

 

 4 کنارکشیدن عضودردناک

غیرطبیعی عضوخم شدگی   3 

 2 بازشدگی غیرطبیعی عضو

 1 اصالً پاسخ حرکتی ندارد

 

15تا3جدول امتیازات از   جمع 
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 واکنشهای دکورتیه ودسربره:    

       A::فلكسيون بازوها،مچ دستها وانگشتان همراه باادوکسيون دراندامهاي فوقاني واکنش دکورتیه 

 اکستانسيون،چرخش داخلي وفلكسيون کف پايي دراندامهاي تحتاني           

        B ::تمام چهاراندام دراکستانسيون سفت،همراه باپروناسيون شديد  ساعد  واکنش دسربره 

 واکستانسيون            

 کف پايي ها         

        Cواکنش دکورتيه درسمت راست بدن وواکنش دسربره درسمت چپ بدن : 

 باشدبيمار مي توانددرفازلتارژيک ديس اورينت يااورينت باشد. 15تا10بيمار  GCSاگرنمره        

 ف خواهدشد.مثالً           دراين جدول نمره پارامتري که به هردليل قابل ارزيابي نباشد.ازمجموع نمرات حذ       

 محاسبه مي شود. 12از GCSمنظورشده ونمره  Tدربيماري که لوله تراشه ياتراکئوستومي داردعالمت       

   Cدربيماراني که چشمهايشان به هردليلي اعم از ادم،پانسمان،تروما،... قابل بررسي نباشد عالمت       

 گذاشته       

 ( همچنين دربيماران بازندگي نباتي،چشمهامعموالً EyeCLOSEDسبه مي شود)محا 11از GCSونمره       

 به صورت خودبه خودي بازاست ولي نمره يک مي گيرد)حالت نباتي دراثرآسيب مغزي منتشر بوجود      

 مي آيداما سيستم فعال کننده شبكه اي درساقه مغز که تعيين کننده بيداري است سالم است.(      

 رادچار مشكل مي کندبراي مثال: GCSدراين جدول کاستيهايي نيزوجود داردکه تعيين دقيق نمره  البته     



 

 بيمارستان خيرهي سوم شعبان
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي 

 درماني شهيد بهشتي

 3sh –NB – 17 -01 79بهار  :بازنگري بعدي 79بازنگري : بهار تاريخ  20شماره بازنگري : 

 

47 
 

 ،... ويادربيماران Lock-in دربيماران بامنشاء کماي غيرتروما مثل کماي اورميک،ديابتيک،سندرم    

 M.S   و A.L.Sکروالل  وبيماران اختالل حرکتي مثل    

 (Doll eyeمغزی)-چشميتست واکنش رفلكسي     

    A :.واکنش طبيعي،چشمها تواماً به سمت مخالف چرخش سر مي چرخند 

    B:.واکنش غيرطبيعي،چشمها بطورهمزمان باهم نمي چرخند 

     C: .عدم واکنش باچرخش سر،چشمها نمي چرخند 

 

 Oculocephalicتست کالریک                

 

 محلول نمكي سرد ياآب سرد در مجراي خارجي گوش 30ccباتزريق     

 درساقه مغزسالم،هردوچشم به سمت محل شستشو منحرف مي شوند.الف(       

 درساقه مغز صدمه ديده اين حرکت هماهنگ چشمها وجود نخواهند داشت. ب(       

 موضوعات مربوط به رعایت حقوق گيرندگان خدمت
 

 بیمار با نحوه دسترسی به پزشک معالج خود و کلیه پرسنل بیمارستان آشنا می شود . 
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بیمار در هنگام پذیرش در مورد بیمه های طرف قرارداد و ضوابط آن و هزینه های قابل پیش بینی و سیستم 

لوب برای های حمایتی آشنا می شود . فرایند درمان و تشخیص مورد نیاز بیمار با هدف اجرای کامل و مط

 بیمار ارائه می شود . در موارد اورژانسی بیمارستان بدون توجه به هزینه ، خدمات سالمت را ارائه می دهد . 

کلیه اطالعات درمان و عواقب ناشی از آن به نحوه مطلوب و به میزان کافی توسط پزشک و تیم درمان در 

 یری آزادانه در دریافت خدمات سالمت را دارد . اختیار بیمار قرار می گیرد . بیمار حق انتخاب و تصمیم گ

بیمارستان تمام امکانات برای حفظ حریم خصوصی بیمار را تدارك می بیند و برای بیماران از پرسنل همگن 

 جهت راحتی بیمار استفاده می نماید . 

 بیمارستان تمامی استانداردهای پوشش بیماران را رعایت می کند . 

 بیمارستان اصل رازداری را به طور کامل برای بیمار و خدمت گیرنده رعایت می کند . 

بیمارستان امکانات و تسهیالت عبادت بیماران را در بخش فراهم نموده است و همچنین مکانی عبادی در 

 طبقه همکف تدارك دیده است . 

شرایط بیمار زمان الزم و مناسب جهت گرفتن بیمارستان در صورت امکان با ارائه اطالعات و با درنظر گرفتن 

 تصمیم و حق انتخاب در اختیار بیمار قرار می دهد . 

بیمارستان فرم رضایت آگاهانه جهت اقدامات تشخیص درمان های تهاجمی و جراحی تدارك دیده تا 

بیمار( رضایت درصورت لزوم از بیمار )درصورت هوشیار بودن ( و از همراه درجه اول)درصورت عدم هوشیاری 

 کسب نماید . 

فرم رضایت نامه آگاهانه و رضایت اعمال پرخطر که در آن تاریخ ، نام ، امضاء و اثر انگشت بیمار و یا در صورت 

لزوم اثر انگشت همراه درجه اول وی میباشد در پرونده درج می گردد و پزشک و پرستار شاهد هردو امضا می 

 جایگزین را قید می کند .  کنند و در آن پزشک عوارض و اعمال
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بیمارستان زنگ اخباری بربالین بیمار تدارك می بیند و در صورت نیاز حضور سریع و به موقع پرسنل بر بالین 

بیمار تدارك می بیند و در صورت نیاز حضور سریع و به موقع پرسنل بر بالین وی و پاسخ به نیاز او انجام می 

 گردد . 

از گیرنده خدمت براساس قوانین و آئین نامه های موجود انجام می گیرد .  نحوه دریافت هزینه خدمات

بیمارستان فرم نظرسنجی و فرم رسیدگی به شکایات را در اختیار گیرنده خدمت قرار می دهد و در اسرع 

 وقت جهت رسیدگی به شکایات و خسارات وارده اقدام می نماید. 

مودن امکانات رفاهی الزم برطبق قوانین موجود برای گیرنده بیمارستان در مورد پذیرش همراه و فراهم ن

 . خدمت اقدام می نماید 
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 ایمنی بيمار
 

ایمنی بیمار یک اولویت ضروری محسوب می شود که یکی از دغدغه های جهانی در زمینه سالمت است . لذا 

با توجه به این هدف ، استانداردهایی تدوین شده است که هدف نهایی آن تامین ایمنی برتر برای بیمار و در 

 ان است . نهایت محافظت از آسیب های قابل اجتناب و کاهش ناخواسته در کل بیمارست

در بیمارستان جهت تامین ایمنی بیشتر بیمار و جلوگیری از مخاطراتی چون دادن داروی ، بروز خطا در دادن 

خون و فراورده های خونی و جلوگیری از پروسیجرهای نادرست بر بیمار و مانند آن ، دستبندهای  شناسایی 

دو پذیرش بیمار و تشکیل پرونده وی به دست بیمار نام و نام خانوادگی بیمار ، در ب با مشخصات تاریخ تولد ،

بسته شده و جزوه راهنمای بیماران نیز در بدو ورود به بیمار تحویل داده می شود  همچنین جهت بیماران با 

 نام مشابه ، نام پدر و شماره پرونده روی دستبند اضافه می شود 

پرسنل واحدها ، اتاق عمل و سایر بخش ها را با بیماران در جهت جلوگیری از مخاطرات برای بیمار ، کلیه 

نحوه گزارش دهی دقیق ، چک کردن کامل اتصاالت ، کنترل عالئم حیاتی بیمار و ثبت گزارشات به صورت 

دقیق و کامل آشنا می کند . همچنین در راستای انجام پروسیجرهایی بر روی بیمار ، کنترل محل عمل با 

 ی قبل از عمل و آزمایشات وی به پرسنل آموزش داده می شود . شرح حال بیمار در پرونده گراف

در بیمارستان در راستای کاهش خطاهای دارویی ، داروهای مشابه از نظر ظاهر و اسم به پرسنل معرفی می 

شوند ، چک کردن داروهای نسخه شده با چک لیست دارو توسط پرستار و مسئول فنی داروخانه صورت می 

یگر نحوه حل کردن ، کشیدن تزریق و توجه به نام و دوز داروهای پرخطر و اسامی تجاری پذیرد . از طرف د

داروها و جداسازی داروهای مشابه برای بیمار و به طور مفصل در کتابچه اختصاصی دارویی توضیح داده شده 

 است . 

ه پرسنل را با برچسب بیمارستان با کنترل و مدیریت الکترولیت های غلیظ شده جهت حفظ ایمنی بیمار کلی

گذاری الکترولیت های خطرآفرین ، چک دستور پزشک در تزریق الکترولیت ها و همچنین دور از دسترس 

 گذاشتن آنها و جداسازی این محلول های غلیظ از سایر داروها در داروخانه آشنا می کند . 
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رخیص ، پرسنل پرستاری را آموزش بیمارستان ، جهت جلوگیری از تلفیق دارویی بیمار از زمان پذیرش تا ت

 می دهد . 

بیمارستان کلیه پرسنل واحدها و اتاق عمل را از نظر چک کلیه اتصاالت بیمار از قبیل سوند و لوله ها و چک 

در جای صحیح آشنا می کند و در این راستا اختالل در  IV LINEمحل آنها و تاریخ انقضاء آنها و چک محل 

 عات بدن بیمار به حداقل رسانیده می شود . مسیر انتقال دارو و مای

بیمارستان جهت جلوگیری از انتقال عفونت و آلودگی به بیمار ، کارکنان و تجهیزات ، تابلوهای آموزشی 

رعایت بهداشت دست و نحوه شست و شوی دستها و کاهش عفونت را مطابق دستورالعمل های وزارت 

 ه است . بهداشت در جایگاه مهم بیمارستان نصب کرد

بیمارستان در حفظ ایمنی برای بیمارانی که به مدت طوالنی در بیماستان تحت درمان است و جلوگیری از 

)زخم بستر( آموزش هایی از جمله تغییر پوزیشن و رژیم غذایی مناسب و جلوگیری از چرب  Bed sideخطر 

 شدن پوست بیمار بخصوص سالمندان ، کلیه پرسنل را آشنا می کند . 

 Bedیمارستان جهت حفظ ایمنی و مدیریت صحیح بیمار و جلوگیری از سقوط وی کلیه تخت ها را به ب

side   ، مجهز کرده است ( همچنین با توجه به میزان سطح هوشیاریGCS  بیمار ، کمک بهیار یا پرستار )

تراز گردیده  جهت همراهی وی کمک های الزم را انجام می دهند. از طرف دیگر کلیه سطوح بخش ها هم

 است و برتمام درب ها دستگیره نصب کرده است . 

در بیمارستان جهت امنیت بیمار واحدی به نام حراست و انتظامات پیش بینی شده که کنترل ورود و خروج 

 افراد همراه با توضیحات روشن جهت امنیت ارباب رجوع و همراهان وی صورت گیرد .

 می باشد:رنگ دستبند برای بیماران موجود  3

 دستبند سفید که در بدو ورود به دست بیمار بسته می شود .  -1

 دستبند زرد جهت بیماران مستعد سقوط با ابتال به زخم فشاری یا ترومبوآمبولی وریدی -2

 دستبند قرمز جهت شناسایی بیماران مبتال به آلرژی  -3
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 دستبند زرد و قرمز توسط پرستار بخش پس از ارزیابی درخواست می شود . 

به منظور بهبود کیفیت خدمات بهداشتی درمانی ، کنترل مخاطرات و پیشگیری از بروز خطاهای مجدد، 

 گزارش خطا صورت می گیرد و در صندوق موجود در تریتمنت انداخته می شود . 

نوع خطا که شامل خطای پزشکی ، خطای دارویی ، وقایع تهدید کننده ، حیات در کنار صندوق موجود  3فرم 

اشد که فرد خطا کننده با ناظر پرکرده در صندوق  انداخته می شود . فرم وقایع تهدید کننده حیات می می ب

باید بالفاصله  پس از وقوع خطا پر شود به واحد ایمنی و در شیفت صبح و یا سوپروایزر در شیفت عصرو شب 

 تحویل داده شود . 

به  Learn & Shareیری  از خطای مجدد برگه در ماه براساس خطای اتفاق افتاده  جهت آموزش و پیشگ

 بخش ها ارسال می گردد .

 لیست پروسیجرهای تهاجمی و نیمه تهاجمی جهت اخذ رضایت آگاهانه بخش داخلی زنان بدین گونه است :

  LPانجام  .1

 تزریق خون و فراورده های خونی .2

 آندوسکوپی و کلونوسکوپی .3

  CV Lineگذاشتن  .4

  Tapتخلیه مایع آسیت انجام هرگونه  .5

 اعمال جراحی و قطع عضو .6

 بیوپسی .7

 لیست داروهای پرخطر در برد اتاق تریتمنت  موجود می باشد . 

 پرستار در گزارش پرستاری قید گردد  : 2گانه که حتما باید با امضای 13همچنین داروهای پرخطر 
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 –لیدوکائین  –هایپرسالین  –گلوکونات کلسیم  –بیکربنات سدیم  –سولفات منیزیوم  –کلرید پتاسیم 

 کلیه مخدرها –پروپرانول  –هالوپیریدول  –ریتالز  –هپارین سدیم  –اپی نفرین  –آتروپین 

 اختصارات تشخیص ها و اقدامات درمانی بخش داخلی زنان روی برد موجود در تریتمنت می باشد . 

هندس تجهیزات پزشکی ارائه می شود در برد در تریتمنت ماه یکبار توسط م 3که هر   PMلیست بازدید های 

 موجود می باشد . 

همچنین لیست تجهیزات ضروری بخش داخلی زنان روی برد می باشد که در آن بخش پشتیبان قید شده که 

در صورت خرابی دستگاه بخش با توجه به این لیست می توان از بخش پشتیبان با تکمیل فرم مربوط به 

 . یزات و امضای مسئول بخش و سوپروایزر دستگاه مورد نظر را امانت گرفتانتقال تجه

 

 


